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العالم

وع ــد بـهــا لـنـحــو ثــاثــة مــايــن الجــئ
س ــوري يـعـيـشــون فــي تــركـيــا .وتـجــدر
اإلش ــارة إلــى أن املفوضية األوروب ـيــة
ّ
كانت قد أعلنت ،أول أمس ،أن من املقرر
أن يـقــدم االت ـحــاد األوروب ـ ــي مساعدة
مالية لتمويل االحتياجات األساسية
لنحو مليون من الالجئني السوريني
الـ ــذيـ ــن ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي ت ــركـ ـي ــا .وقـ ــال
م ـف ــوض االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ل ـشــؤون
املـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة ،كــريـسـتــوس
ستيليانيديس ،فــي مؤتمر صحافي
ف ــي ب ــروك ـس ــل« :ب ـه ــذا ال ـت ـمــويــل ال ــذي

وال ي ــزال ف ــارق ال ـص ــرف ب ــن السعر
ال ــرسـ ـم ــي والـ ـ ـس ـ ــوق املـ ـ ـ َـوازيـ ـ ــة أك ـث ــر
م ــن  ،%30م ــا سـ ّـبــب وقـ ــف تـعــامــات
ش ــرك ــات ع ــدة ف ــي ظ ــل الـتـصــريـحــات
املتضاربة من محافظ البنك املركزي
حول تحريك سعر الصرف قريبًا.

يـبـلــغ  348مـلـيــون ي ــورو مــن ميزانية
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي ،وب ــالـ ـطـ ـب ــع مــن
ال ــدول األع ـضــاء ،نــدشــن شبكة األمــان
االج ـت ـم ــاع ــي ل ــدع ــم ال ــاج ـئ ــن األك ـث ــر
اس ـت ـض ـعــافــا ف ــي ت ــرك ـي ــا» .واملـ ـق ــرر أن
َ
ُ
تـحـ َّـول املساعدة املعلنة إلــى بطاقات
إلكترونية ،على نحو شهري ،بحيث
ي ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا الـ ــاج ـ ـئـ ــون ل ـل ـح ـصــول
ع ـلــى االح ـت ـي ــاج ــات األس ــاسـ ـي ــة ،مثل
الغذاء واإلسكان والتعليم .وأوضحت
املـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أن ب ــرن ــام ــج
األغذية العاملي سيبدأ تنفيذ برنامج
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات األوروب ـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي ت ـشــريــن
األول املـقـبــل ،بالشراكة مــع السلطات
ف ــي أنـ ـق ــرة والـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـتــركــي.
وأضافت املفوضية أن من شأن النظام
املذكور تعزيز االقتصاد املحلي أيضًا،
ُ
حيث ســتـصـ َـرف األم ــوال فــي األســواق
املحلية.
ُيـ ـ ـش ـ ــار إل ـ ــى أن االت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
ك ــان قــد تـعـهــد ،ال ـعــام املــاضــي ،تقديم
«مـســاعــدات» بقيمة  3مـلـيــارات يــورو
إل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـحـ ــو ث ـ ــاث ـ ــة م ـ ــاي ـ ــن س ـ ـ ــوري
يـعـيـشــون فــي تــرك ـيــا ،وذل ــك فــي إطــار
ص ـف ـق ــة م ـ ــع أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة ،تـ ـق ـ ّـي ــد األخ ـ ـيـ ــرة
بموجبها تدفق الالجئني واملهاجرين
إلى أوروبا.
ع ـلــى صـعـيــد آخ ـ ــر ،أع ـل ــن أم ــس وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األملـ ـ ــانـ ـ ــي ،فـ ــرانـ ــك فــال ـتــر
شتاينماير ،أن ــه ي ــرى فــي ق ــرار أنـقــرة
السماح ّ
ملشرعني أملــان بــزيــارة قاعدة
«إنـجــرلـيــك» الـجــويــة التركية «إش ــارة
سياسية» إلى استعدادها الستئناف
الحوار مع برلني ،بعد توترات شديدة
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن .وأك ـ ــد ش ـتــاي ـن ـمــايــر أن
ت ــرك ـي ــا ت ـب ـقــى ش ــري ـك ــا م ـه ـمــا ألملــان ـيــا
واالت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي ال ـت ـص ــدي
مل ــوج ــة ال ــاج ـئ ــن ،م ـض ـي ـفــا أن أن ـقــرة
لديها أيضًا دور محوري في املساعدة
ف ــي ح ــل أزمـ ـ ــات م ـت ـع ــددة ف ــي ال ـشــرق
األوسطّ .
وعبر شتاينماير عن أمله أن
ينطلق حوار مباشر على نحو أوسع
ب ــن تــرك ـيــا وأمل ــان ـي ــا وب ــاق ــي االت ـح ــاد
األوروبي.
وكانت تركيا قد وافقت أول من أمس
عـلــى ال ـس ـمــاح ملـجـمــوعــة صـغـيــرة من
ّ
املشرعني األملان بزيارة  250جنديًا من
قــوات بالدهم في قاعدة «إنجيرليك»
الجوية ،قرب الحدود السورية ،وذلك
في موعد حددته في الرابع من تشرين
األول املـقـبــل .وكــانــت أنـقــرة قــد منعت
الزيارة ،ردًا على قرار للبرملان األملاني،
يصف حوادث عام  1915بأنها «إبادة
جماعية» ارتكبتها القوات العثمانية
بحق رعاياها األرمن.
(األخبار ،رويترز)

فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـعـ ـك ــف وزراء
«امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة» ع ـلــى
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء م ـ ـ ــن ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج الـ ـحـ ـم ــاي ــة
االجتماعية للفئات األكثر احتياجًا،
وذلــك لتطبيقه خــال املرحلة املقبلة
بالتزامن مع تحريك األسعار مجددًا
وخـ ـف ــض ق ـي ـمــة ال ـج ـن ـي ــه ،ع ـل ـمــا ب ــأن
وزارة الـتـمــويــن وفـ ــرت مـنــافــذ تـقــدم
فيها السلع بأسعار أقل لكن مستوى
جــودتـهــا أق ــل مــن األس ـ ــواق الـعــاديــة.
وي ـع ـكــف ال ــوزي ــر ال ـجــديــد لـلـتـمــويــن،
اللواء محمد علي الشيخ ،على طرح
املــزيــد مــن الـسـلـ ّـع ،علمًا ب ــأن الـقــوات
املسلحة أيضًا وفرت جزءًا من السلع
األساسية في األسواق وفتحت منافذ
لها في جميع مدن الجمهورية.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،واف ـ ـقـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـلــى
مـشــروع قــانــون جديد ينظم طبيعة
ال ـت ـح ـفــظ ع ـل ــى أم ـ ـ ــوال «ال ـج ـم ــاع ــات
والـ ـكـ ـي ــان ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة وامل ـن ـت ـمــن
إليها» ،ويبعد «القضاء اإلداري» من
النظر في الطعون بالتظلمات التي
يقدمها املتحفظ على أموالهم مقابل
نقلها إلى محكمة األمور املستعجلة.
واألخـ ـي ــرة م ـعــروفــة بـتــأيـيــد قـ ــرارات
الحكومة ودعمها بــاسـتـمــرار ،فيما
سـيـنـتــج م ــن ال ـق ــان ــون إنـ ـش ــاء لجنة
جديدة يكون تعيني أعضائها بقرار
م ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،عـلـمــا بــأن
املشروع الجديد قدمته وزارة العدل.
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وجهة نظر

أبو مازن وكمين «الرباعية»
بسام أبو شريف *
الطريق مليئة بالكمائن واأللغام،
واملستهدف قضية الشعب الفلسطيني.
يعتقد مركز األبحاث االستراتيجية
في واشنطن أن الشرق األوسط أصبح
جاهزًا للتغيير ،كما يريده َمن وضعوا
دراسة ورسموا خريطة لتدمير
املعارضني لوجود إسرائيل ،ولتفتيت
ً
القوى ًالتي ترفض تطويب إسرائيل قوة
إقليمية متحكمة .يستند املركز في رأيه
إلى نجاح عملية التهيئة األكثر فاعلية
في هذه العملية ،وهي تليني العالقة بني
أصحاب املال من األنظمة العربية ،ودولة
إسرائيل .الهدف االستراتيجي املنشود
هو شطب قضية فلسطني نهائيًا من
السياسية للشرق األوسط،
الخريطة
ّ
أي تطبيق ما وقع عليه حكام عرب،
املتواطئون مع الصهيونية والواليات
املتحدة ،لتصبح فلسطني دولة ووطنًا
لليهود ،مقابل دعم االستعمار لهؤالء
ّ
في تحكمهم بالجزيرة العربية.
وسيسمح هذا التحالف الجديد
إلسرائيل ،بأن ّ
تمد طغيانها على كامل
فلسطني ،وبأن يتحول من يسمح لهم
كيان العدو بالبقاء من الفلسطينيني،
إلى عبيد يعملون عند اليهود ،أصحاب
السيادة .ومنذ عام  ،2000تعمل هذه
الدوائر على تحقيق هذه األهداف .فقد
اغتالوا ياسر عرفات ،بعدما اكتشف
اللعبة والفخ ،وقرر أن يعود إلى املقاومة،
حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني.
ووعدوا أبو مازن ،إن هو قضى على
«اإلرهاب» ،أي املقاومة ،بأن يعطوه
اتفاق سالم .واآلن يتبني أنهم كانوا
يستخدمونه لتحقيق أهدافهم ،بغطاء
من وعود واشنطن الكاذبة .وأصبح
كيان السلطة الفلسطينية مرهونًا
تمامًا بما تدفعه بعض الدول الخليجية،
بعدما قطعت الواليات املتحدة وأوروبا
املساعدة املقررة للسلطة.
سار عباس على قدميه نحو فخهم،
وقضى ،بالتنسيق معهم ،على جذوة
املقاومة ،حتى تلك املنتمية إلى حركة
فتح ،طمعًا بما وعدوه به كذبًا ،وأصبح
عباس معتمدًا كليًا على أموال دول
النفط ،املتحالفة مع الواليات املتحدة
وإسرائيل .وهكذا ،فقد القدرة على
التحكم بالقوة وباملال ،واألهم ،فقد كل
ً
تأييد شعبي وأصبح معزوال ،بسبب
هذه املواقف.
ويرى خبراء إسرائيليون أنه آن األوان
للتخلص من أبو مازن ،فيما يرى خبراء
ً
أداة ّ
طيعة في
آخرون أن األخير أصبح
يدهم ،وأن بإمكانهم انتزاع ما يريدون
منه .وتأتي الزوبعة التي أثارها بيان
اللجنة العربية للمتابعة ،املسماة «اللجنة
الرباعية»ّ ،
ليتوج هذه التطورات.
بــيــان الــلــجــنــة الــربــاعــيــة :الــهــدف
والتوقيت
يأتي بيان اللجنة الرباعية ،الذي يبدي
الحرص الشكلي على وحدة الصف
الفلسطيني ،ويعتبرها شرطًا لتحريك
«عملية السالم» ،في ظل معطيات عدة:
 1دعوة الرئيس الروسي ،فالديميربوتني ،للقاء بني رئيس وزراء العدو،
بنيامني نتنياهو ،ومحمود عباس.
والجدير ذكره هنا أن روسيا تتحرك
في امللف الفلسطيني للمرة األولى منذ
مؤتمر مدريد.
 2-اإلنجازات التي حققها الجيش

العربي السوري على أرض حلب وحماه.
 3احتالل تركيا للشريط الحدودي فيّ
شمالي سوريا.
 4تغطية «جبهة النصرة» اإلرهابيةفي سورية ،التي تتعامل مع إسرائيل،
تحت اسم جيش سوريا الحر؛ وتدفق
«النصرة» وآخرين ،عبر تركيا ،إلى
الشريط الحدودي الشمالي.
 5بحث جاد بني موسكو وواشنطنحول العودة للمفاوضات ،بعد وقف
شامل إلطالق النار والعمليات العدائية.
ّ
متسرعة لفتح
إن هذا البيان هو محاولة
امللف الجدي الكامن وراء كل ما جرى
ويجري في املنطقة منذ عام  ،2000وهو
إنهاء القضية الفلسطينية ،كنتيجة من
نتائج تسوية أوضاع الشرق األوسط
الجديد .ونقول «محاولة متسرعة» ألن
الحسابات كلها لم تتحقق بعد ،والدليل

ّ
أشعر بأن خطر التآمر
الحالي شبيه بخطر التآمر
قبل والدة إسرائيل

على ذلك عدم اتفاق موسكو وواشنطن
على التفاصيل .ودليل آخر هو التقدم،
الذي ال يتوقف وال يمكن أن يتوقف
عنده الجيش العربي السوري ،ألنه يعلم
أن سوريا لن تعود موحدة ومستقرة،
إال بإنهاء اإلرهابيني .أما األهم ،فهو أن
القيادات البديلة التي يهدد بها املمولون
محمود عباس ،ال يعتبرهم الشعب
الفلسطيني بدائل ،فهو يرفض الوضع
الراهن ،لكنه يرفض أيضًا ما يحاول
هؤالء فرضه باملال.
إن وجه الخطورة الوحيد في كل هذه
اللعبة املكشوفة ،هو أن يرضخ أبو
مازن ملشيئة دول الخليج .فاألخيرون
متسرعون في ما يطرحونه ،ظنًا منهم
ٍّ
َ
َ
سعره
سعره ،وأن ألبو مازن
أن لكل
أيضًا.
ال شك في أن الوضع خطير للغاية.
وأستطيع القول إن الشعور بالخطر
الشديد على قضية شعبنا ،هو شعور
حقيقي ،يستند إلى معطيات ملموسة،
ال إلى مشاعر فقط .للمرة األولى منذ
عام  ،1967أشعر بأن خطر التآمر
الحالي شبيه بخطر التآمر قبل والدة
إسرائيل.
لذلك ،أوجه الكالم مباشرة إلى األخ
محمود عباس ،الذي أعرفه من خالل
معرفتي بأعضاء قيادة فتح ،التي فقدت
ً
رجاال حملوا راية بالدهم حيثما ذهبوا،
ّ
وضحوا في سبيل استعادة حقوق
شعبهم الفلسطيني.
ً
أخطاء كبيرة
أخي أبو مازن ،لقد ارتكبت
وكثيرة ،مصدقًا وعود األميركيني
ّ
وضحيت
واإلسرائيليني على السواء.
بمحبة شعبك ،لتفي بوعودك لهؤالء.
وعانى املناضلون كثيرًا في ظل حكمك.
لكن هؤالء الذين يحترمهم الشعب
كمناضلني ،ليسوا حاقدين ،لكنهم
ليسوا جهلة أيضًا.
وبعد ،فإن الشعب يرى أنك حطمت الروح
النضالية في حركة فتح ،وجعلت من
ديموقراطية فتح سوقًا للشراء والبيع.
وجعلت من املنافسة الشريفة ميدانًا

للتنكيل .وحرمت الشعب الفلسطيني
َ
تصعيد التأييد الشعبي العاملي ،وذلك
بعدم االكتراث وبإهمال التخطيط
ّ
وحث النقابات واالتحادات الفلسطينية
على أداء دورها في التفاعل املكثف مع
أنصار القضية الفلسطينية حول العالم،
وحولت سفاراتنا من سفارات على
اتصال بالشعوب ،إلى سفارات محنطة
بالياقات التي تتدرب على البروتوكول.
هادنت العدو حيث يجب أال تهادنه،
وامتنعت عن إرسال ملفات جرائمه
إلى محكمة الجنايات .وسمحت لصغار
املوظفني من أتباعك أو املحسوبني عليك
بأن يتطاولوا على قرارات رئيس الوزراء.
أنت تعلم أن لشعبنا تقاليد عريقة ،وهو
ال يفكر وال يخطط إلزاحة رئيس عن
منصبه .لكن شعبنا يتمسك بحقوقه
الديموقراطية ،ويعلم أنه منذ سنوات،
كان يجب أن تحصل االنتخابات ،فلم
تحصل.
إن شعبنا يطالبك بأن تلبي فورًا مطالبه،
حتى يقف ضد مخطط إلقائك في ركن
سحيق من أركان التاريخ ،وعلى يد
حكام يتحكمون بأموال األمة وأموال
ّ
الجماهير العربية .ونلخص املطالب
باآلتي:
ً
أوال ،أن تلغي كل القرارات الظاملة التي
اتخذتها ،ضد قيادات أو أفراد ،بسبب
موقفهم السياسي أو اإلعالمي املعارض
لتوجيهاتك .أن تعيد االعتبار إلى كل من
أغلقت مكتبه ظلمًا ،وأن تعيد حقوق كل
من حرمته حقوقه الشرعية والقانونية.
ثانيًا ،أن تعيد حب األخوة ،والتالحم
ضد العدو.
ثالثًا ،أن تعود إلى الشعب وإلى
مؤسساته ،وأن تطلب من الشعب اليقظة
والدفاع عن حقوقه.
رابعًا ،أن تأمر أجهزة األمن بمساعدة
املناضلني ،والتصدي للعمالء األجانب.
خامسًا ،أن تأتي بوزارة ال يلغي قرار
رئيسها موظف في الرئاسة من الدرجة
الرابعة ،أو موظف في وزارة ،له صلة
بمكتب الرئيس.
سادسًا ،أن تفتح مرة أخرى املجال ،لكل
الجمعيات غير الحكومية واإلنسانية،
للعمل؛ وأن توجه لجانًا ،من فتيات
وشبان ،إلى كل البلدان األوروبية ،للتعبئة
وحشد التأييد الشعبي .وأن تفتح املجال
ألساتذة الجامعات واتحادات الطلبة،
لالنطالق لتعبئة وتحريض جامعات
العالم وطالبها ،للتظاهر والتحرك ،دعمًا
للحق الفلسطيني.
سابعًا ،أن ترسل إلى محكمة الجنايات
كافة امللفات ملحاكمة املسؤولني
اإلسرائيليني ،كمجرمي حرب.
ثامنًا ،أن تعيد إلى الثورة ومنظمة
التحرير الفلسطينية وجهها الوطني،
من حيث الوقوف مع سوريا ضد
اإلرهابيني ،ومع العراق ضد عمالء
إسرائيل واألميركان.
وتاسعًا ،أن تعلن موقفًا حازمًا ال تردد
فيه ،من أن حقنا الفلسطيني ،هو حق
مقدس ،لن نتنازل أو نسمح ألحد
بالتنازل عنه.
إذا فعلت هذا يا أخي أبو مازن ،فسيفكر
شعبنا في كيفية رفض اإلمالءات ،فأنت
وحدك لن تتمكن من القيام بأي خطوة.
أنت بحاجة الى شعب ،ابتعد عنك بسبب
استهانتك بحقوقه وظلمك له.
ما زال أمامك خطوة .وعلى قول املثل،
«والت ساعة ندامة».
* كاتب سياسي فلسطيني

