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فرار 400 مدني من شرق حلب إلى مناطق الجيش السوري

إصابة 22 مسلحا معارضا تدعمهم تركيا في هجوم كيميائي لتنظيم داعش في سوريا 

اأعل��ن اجلي�ش الرتكي االحد ا�ساب��ة 22 م�سلحا �سوريا 
معار�سا تدعمهم تركيا يف هجوم بالغاز نفذه عنا�رص 
داع�ش يف �سمال �سوريا. وهي املرة االوىل تتهم تركيا 
تنظي��م داع���ش با�ستخ��دام ا�سلح��ة كيميائي��ة. وكانت 
منظم��ة حظر اال�سلح��ة الكيميائية اتهم��ت املتطرفني 
با�ستخ��دام �سالح كيميائي واعت��رت انهم قد يكونون 
�سنع��وا باأنف�سه��م غ��از اخل��ردل. ونقلت وكال��ة انباء 
االنا�س��ول ع��ن بي��ان لقي��ادة اركان اجلي���ش "نتيجة 
اإط��الق داع���ش )ت�سمي��ة اخ��رى للتنظي��م املتط��رف( 
�ساروخ��ا تعر�ش 22 عن�رصا من الف�سائل املعار�سة 

الإ�سابات بالغاز الكيميائي يف العينني واجل�سم".
وا�ساف��ت ان الهج��وم مت يف منطق��ة بل��دة اخلليلي��ة 
���رصق الراعي يف �سم��ال �سوريا، حيث يح��اول مقاتلو 
املعار�سة بدعم من القوات اخلا�سة والطريان الرتكي 
ط��رد املتطرف��ني م��ن املنطق��ة احلدودي��ة. ومل يحدد 
اجلي�ش نوع الغاز ال�سام الذي مت ا�ستخدامه. من ناحية 
اخ��رى فر اأكرث من 400 مدين لي��ل ال�سبت من االحياء 
التي ت�سيطر عليها الف�سائل املعار�سة يف مدينة حلب 
اىل مناط��ق حتت �سيط��رة اجلي�ش ال�س��وري تزامنا مع 
�سيطرة الق��وات احلكومية على ح��ي ا�سرتاتيجي، وفق 

ما اأكد املر�سد ال�سوري حلقوق االن�سان االحد.
وق��ال مدير املر�سد رام��ي عبد الرحم��ن ان "اأكرث من 
400 م��دين م��ن �سكان حي��ي احليدري��ة وال�سعار يف 
���رصق حل��ب، توجه��وا لي��ال اىل م�ساكن هنان��و، اثناء 
تق��دم قوات النظام فيها". واو�سح ان اجلي�ش النظامي 
لي��ال اىل مناط��ق �سيطرته��ا �سم��ال حل��ب  “نقلته��م 
وحتديدا ال�سيخ جنار، قب��ل ان ي�سل ق�سم منهم �سباح 
االح��د اىل االحياء الغربية يف املدينة". ومتكنت قوات 
النظ��ام ال�سبت من ال�سيطرة بالكامل على حي م�ساكن 
هنان��و اال�سرتاتيج��ي، بع��د ا�سب��وع م��ن اال�ستباكات 
العنيف��ة �س��د الف�سائ��ل املعار�س��ة. وا�ستاأنفت قوات 

النظ��ام يف 15 ت�رصي��ن الثاين/نوفمر حملة ع�سكرية 
�س��د االحياء ال�رصقية يف مدينة حلب، بهدف ا�ستعادة 
ال�سيطرة عليها. ودفعت اال�ستباكات العنيفة يف االيام 
االخ��رية ع�رصات من العائ��الت اىل النزوح من مناطق 
اال�ستب��اك اىل احي��اء اخ��رى حت��ت �سيط��رة الف�سائل 
املقاتل��ة. ومتكن��ت خم���ش عائ��الت عل��ى االق��ل م��ن 

الو�س��ول اىل حي ال�سيخ مق�سود ذي الغالبية الكردية 
يف حل��ب. وتتهم ق��وات النظ��ام الف�سائ��ل املعار�سة 
مبن��ع املدني��ني م��ن اخل��روج م��ن االحي��اء ال�رصقي��ة 
وا�ستخدامهم ك�"دروع ب�رصية". ويعي�ش اأكرث من 250 
األ��ف �سخ�ش حما�رصين يف االحي��اء ال�رصقية يف ظل 
ظ��روف معي�سية �سعبة. وكانت اخ��ر قافلة م�ساعدات 

دخل��ت �رصق املدين��ة يف متوز/يولي��و املا�سي. وتعد 
�سيط��رة ق��وات النظ��ام عل��ى م�ساك��ن هنان��و �رصب��ة 
موجع��ة للف�سائل املقاتلة والت��ي ت�سعى قوات النظام 
اىل ت�سيي��ق اخلن��اق عليه��ا. واوردت �سحيف��ة الوطن 
ال�سوري��ة القريبة من دم�سق، يف عدده��ا االحد، "�سّطر 
اجلي�ش العربي ال�سوري اأهم اإجناز يف �سجل انت�ساراته 
�رصق��ي مدين��ة حل��ب وم��د نف��وذه اإىل م�ساك��ن هنانو 
ب�س��كل كام��ل التي تع��د اأهم بواب��ة لالأحي��اء ال�رصقية 
وتفت��ح املجال اأمام مزيد من التقدم يف حميطها ويف 
عم��ق مناط��ق �سيط��رة امل�سلحني". ونقل��ت عن م�سدر 
مي��داين ان "اجلي�ش عازم على ا�ستكم��ال اإجنازاته يف 
االأحي��اء املج��اورة مل�ساك��ن هنان��و بداية ث��م تطهري 
االأحياء ال�رصقية كاملة". وتخو�ش قوات النظام االحد 
معارك عنيفة على اأط��راف حيي ال�ساخور واحليدرية 
املتاخم��ني مل�ساك��ن هنانو، وف��ق املر�س��د ال�سوري. 
وترتاف��ق املع��ارك مع ق�س��ف مدفعي وج��وي عنيف 
لق��وات النظ��ام عل��ى مناط��ق اال�ستب��اك واحي��اء عدة 
يف ���رصق املدين��ة. واح�سى املر�سد مقت��ل 18 مدنيا 
على االق��ل يف االحياء ال�رصقية ال�سب��ت جراء الق�سف 
والغ��ارات، فيما قتل اربعة مدنيني على االقل وا�سيب 
الع�رصات بجروح جراء قذائف كثيفة اأطلقتها الف�سائل 
عل��ى غرب حلب. ويتيح تقدم قوات النظام من م�ساكن 
هنان��و اىل ح��ي ال�ساخ��ور ال��ذي ب��ات وف��ق املر�سد 
"حتت مرمى نريانها باعتباره منطقة منخف�سة، ف�سل 
االحي��اء ال�رصقية اىل جزئني ع��ر عزل الق�سم ال�سمايل 
منها عن اجلنوبي". وبح�سب عبد الرحمن، "تبعد اأقرب 
مواق��ع ق��وات النظام عل��ى اأطراف ح��ي ال�ساخور عن 
مواقعه��ا يف اجله��ة املقابل��ة، وحتدي��دا عل��ى اأطراف 
حي �سليم��ان احللبي، نحو كيلومرت ون�سف" كيلومرت. 
ويجم��ع حمللون على ان معركة حل��ب ا�سبه ب�"معركة 
حتدي��د م�س��ري"، ومن �س��اأن نتائجه��ا ان حت�سم م�سار 
احل��رب املتوا�سل��ة منذ اأكرث من خم���ش �سنوات والتي 

اوقعت اكرث من 300 الف قتيل.

�سه��دت بورما منذ ا�ستقاللها قبل ح��وايل �سبعة عقود �سل�سلة 
ه��ذا  يف  احلدودي��ة  املناط��ق  خ�سو�س��ا  طاول��ت  نزاع��ات 
البل��د الفق��ري يف جن��وب ���رصق اآ�سي��ا، مل تتوان فيه��ا القوات 
البورمي��ة واملتمردون االتنيون على ال�سواء عن جتنيد اطفال 

ال�ستخدامهم يف القتال داخل �سفوفهم.
كان �س��و ث��ت هت��و اب��ن ال�ساد�سة ع���رصة حينها وحي��دا، ومل 
يكن امام��ه اال ب�سع دقائق حل�سم قراره. فقد و�سعه ال�سابط 
البورم��ي يومها امام خيارين: اما دخول ال�سجن او االن�سواء 
يف الق��وات البورمية وتعزيز عديد االطفال اجلنود يف البالد. 
ام��ا "جرميته" فكان��ت خمالفت��ه قانونا كان يحظ��ر حينها 

التجول يف ال�سوارع بعد �ساعة معينة.
اخت��ار �سو ثت هو يومها االلتح��اق باجلي�ش الذي اأم�سي يف 
�سفوف��ه عام��ني غريا حيات��ه اذ انقطع عن عائلت��ه وتعر�ش 
لل���رصب م��ن دون اي م��رر واأ�سبح مدمنا عل��ى الكحول يف 
�س��ن تناه��ز 18 عام��ا. الي��وم، ه��و واحد م��ن 800 طفل يف 
بورما عادوا اىل احلياة املدنية منذ 2012 وفق منظمة االمم 
املتحدة للطفولة )يوني�سف( التي ترعى برناجما م�سرتكا مع 
اجلي���ش الذي ال يخ�س��ع ل�سيط��رة احلكومة املدني��ة اجلديدة 

بقيادة اونغ �سان �سو ت�سي احلائزة جائزة نوبل لل�سالم.
ومتثل العودة اىل احلياة املدنية مهمة �سعبة بالن�سبة لهوؤالء 
ال�سب��اب على رغم برامج الدرا�سات او امل�ساعدة على تاأ�سي�ش 
���رصكات. ويقول �سو ثيت هتو اإنه ال يزال م�سكونا بالذكريات 
االليم��ة للفرتة التي ام�ساها يف اجلي�ش، وهي موؤ�س�سة كانت 
تتمت��ع بنفوذ كبري خ��الل عقود من حكم املجل���ش الع�سكري 

ال�سابق.

خمسة قتلى بتحطم مروحية إيرانية في بحر قزوين

مقتل طيارين في تحطم طائرة سياحية 
في جبال األلب 

خطوات شاقة في بورما إلعادة 
)الجنود األطفال( إلى الحياة 

توقيف رسام كاريكاتير ماليزي معروف برسومه 
الساخرة ضد رئيس الوزراء 

ق�س��ى خم�سة ا�سخا�ش كانوا ي�ستقلون مروحية تابع��ة ل�رصكة ايرانية للتنقيب عن 
النف��ط حني حتطم��ت االحد يف بحر قزوي��ن، وفق ما نقل التلفزي��ون االيراين العام. 
ووق��ع احلادث بعيد اق��الع املروحية من من�سة نفطية وعلى متنها �سخ�ش مري�ش 
يحت��اج اىل ا�سع��اف ط��ارئ واربعة اخرين هم اف��راد طاقمها، وفق م��ا اعلن حاكم 
مدينة به�سار ال�ساحلية يف �سمال ايران خالق �سجادي. وتقع من�سة امري كبري التي 
وق��ع احلادث قربها على بعد 250 كل��م من ال�ساحل االيراين على بحر قزوين. ويتم 

فيها ا�ستخراج النفط على عمق األف مرت بح�سب وكالة االنباء االيرانية الر�سمية.

ع��رثت ال�سلط��ات الفرن�سي��ة يف مرتفع��ات ب��وج على جثت��ي طيارين فق��د اأثر 
طائرتهم��ا اجلمع��ة يف منطقة جبال االلب، بح�سب م��ا اعلنت م�سادر ق�سائية 
يف مدين��ة �سامبريي املجاورة.ومل حت��دد ال�سلطات هوية الطيارين بعد، لكنها 
او�سح��ت ان الطائرة ال�سياحي��ة اقلعت من املانيا. وبح�س��ب العنا�رص االولية 
للتحقي��ق، حتطم��ت الطائرة يف هذه اجلبال التي ترتف��ع 2200 مرت عن �سطح 
البح��ر. وعرث عل��ى حطام الطائ��رة ال�سبت، وه��ي ا�سطدمت باإح��دى القمم يف 
اح��وال جوية �سيئة، بح�سب امل�سدر. و�ست���رصح جثتا الطيارين االثنني ملعرفة 

ما ان كان اأحدهما قد ا�سيب بوعكة �سحية قبيل احلادث.

اوق��ف ر�س��ام كاريكات��ري مع��روف يف ماليزي��ا باأعمال��ه ال�ساخ��رة م��ن رئي�ش 
ال��وزراء وعائلته امل�ستبه يف �سلوعهم يف ف�سيحة اختال�ش اموال، ال�سبت بتهمة 
"التحري�ش"، ما من �ساأنه زيادة التوتر يف هذا البلد.  وقال قائد ال�رصطة املحلية 
يف والي��ة بينان��غ مي��ور فري��د االطر�ش وحي��د ان الر�س��ام ذو الفقار ان��وار احلق 
املع��روف با�سمه الفن��ي زنار اوقف يف الوالية حيث كان��ت ي�سارك يف مهرجان 
ادب��ي، وذل��ك "يف اإط��ار قان��ون ب�س��اأن التحري���ش".  ون��دد منظم��و املهرج��ان 
وم�سارك��ون في��ه بتوقيف الر�س��ام. وكتب ماي��كل فاتيكيوتي�ش وه��و اأحد هوؤالء 
"القمع بلغ م�ستوى خطريا يف ماليزيا". وا�ساف "ان يح�سل توقيف زنار خالل 
مهرج��ان ج��ورج تاون االدب��ي الذي يقام مب�سارك��ة ع�رصات الفنان��ني والكتاب 
الدولي��ني يوؤ���رص اىل اال�ستخفاف احلكوم��ي بحرية التعبري". وق��د اوقف ع�رصات 
ال�سخ�سي��ات ال�سيا�سي��ة واال�ساتذة اجلامعي��ني والنا�سط��ني وال�سحافيني خالل 
ال�سنوات االخرية بتهمة التحري�ش او بتهم اخرى يطعن النا�سطني احلقوقيني يف 
�سحته��ا. وكان الر�سام زنار قد تعر�ش للتوقيف واملالحقة القانونية مرات عدة 
وم��ن املزمع حماكمت��ه يف اإطار ت�سع دعاوى مقامة يف حق��ه بتهمة التحري�ش. 
وعمدت ال�سلطات اىل مداهم��ة مكاتبه كذلك منعت كتابه للر�سوم الكاريكاتورية 
ال�ساخرة.  وت�سخر اكرثية الر�سوم من رئي�ش الوزراء جنيب رزاق على خلفية حياة 
الب��ذخ الت��ي يعي�سه��ا مع زوجت��ه. وي�ستبه يف اختال���ش رئي�ش ال��وزراء مليارات 
ال��دوالرات عن طريق �سندوق �سيادي )"1ماليزي��ا ديفيلبمنت بريهاد"( وهو ما 

ينفيه رزاق وال�سندوق.

 

بغداد ــ خاص

جوبا  ــ متابعة 

واشنطن ــ متابعة

�سجلت املعار�سة التي تهيمن عليها التيارات اال�سالمية 
وحلفاوؤه��ا ع��ودة قوي��ة اىل جمل���ش االم��ة الكويت��ي، 
بح�سوله��ا على زهاء ن�سف مقاع��ده بح�سب ما اظهرت 
االح��د نتائج االنتخابات الت��ي اجريت ال�سبت، ما يرجح 

عودة التجاذب ال�سيا�سي اىل الرملان.
وبح�سب النتائ��ج التي اعلنتها اللجان االنتخابية، نالت 
املعار�س��ة وحلفاوؤه��ا 24 مقع��دا م��ن اأ�س��ل املقاع��د 
اخلم�س��ني للمجل���ش. وكان��ت الدع��وة اىل االنتخاب��ات 
املبك��رة اعقب��ت قرار ام��ري البالد ال�سيخ �سب��اح االحمد 
ال�سباح، حل املجل�ش اإثر خالفات بني االخري واحلكومة 
عل��ى خلفي��ة اتخاذه��ا ق��رارات برف��ع ا�سع��ار الوق��ود 
وخط��وات تق�س��ف اخ��رى ملواجه��ة انخفا���ش ا�سع��ار 
النف��ط وتراج��ع االيرادات العام��ة جراء ذل��ك. وخا�ست 

املعار�سة، مبكوناته��ا اال�سالمية والوطنية والليرالية، 
الدورت��ني  مقاطعته��ا  بع��د  االنتخابي��ة  ال��دورة  ه��ذه 
االخريت��ني يف 2012 و2013 احتجاج��ا عل��ى تعديل 
احلكوم��ة النظ��ام االنتخابي من طرف واح��د. و�ساركت 
املعار�سة وحلفاوؤها بثالث��ني مر�سحا يف االنتخابات. 
ع��دد  ن�س��ف  زه��اء  وال�سلفي��ون  اال�سالمي��ون  وي�س��كل 

املعار�سني الفائزين.
وف�س��ل اأكرث من ن�سف ع��دد اع�ساء جمل�ش االمة املنحل 
يف الف��وز باالنتخابات، كما خ���رص االنتخابات وزيران 
من اأ�سل ثالثة كان��وا مر�سحني. كما فازت امراأة واحدة 
فق��ط بع�سوية املجل���ش، وانخف�ش عدد الن��واب ال�سيعة 
م��ن ت�سع��ة اىل �ستة. وعلى رغم ع��ودة املعار�سة، اال ان 
ام��ري الب��الد �سيعيد عل��ى االرجح ت�سمية رئي���ش الوزراء 
جابر املبارك احلمد ال�سباح، او �سخ�سا اآخر من اال�رصة 
احلاكم��ة، عل��ى راأ���ش احلكوم��ة اجلديدة، والت��ي ي�سبح 

وزراوؤه��ا اع�س��اء حكمي��ني يف جمل���ش االم��ة. ورج��ح 
حملل��ون ان ت��وؤدي الرتكيبة اجلدي��دة ملجل�ش االمة، اىل 
خالفات على ق�سايا عدة، علما باأن هذه االنتخابات هي 
ال�سابع��ة التي جتري يف االعوام الع�رصة املا�سية. وقال 
املحل��ل ال�سيا�سي حممد العجم��ي ان "مثل هذه الرتكيبة 
قد تكون �سببا لالزمات ويبدو ان الت�سادم لي�ش بعيدا"، 
معترا ان "موا�سي��ع اخلالف اي�سا موجودة مثل �سحب 
اجلن�سي��ات وفر�ش اإج��راءات التق�سف وغريها". وعمدت 
ال�سلط��ات يف العام��ني املا�سي��ني اىل �سح��ب جن�سيات 
العدي��د من املعار�سني وافراد عائالته��م الأ�سباب �ستى. 
كم��ا �سكلت اج��راءات التق�سف احلكومية حم��ورا ا�سا�سيا 
يف احلم��الت االنتخابي��ة، اذ تعه��د املر�سح��ون رف�سها 
ومن��ع فر�ش ر�سوم ا�سافية. ويف ظ��ل التجاذبات حول 
التق�سف، �سجلت االنتخابات ن�سبة اقبال ناهزت 70 يف 

املئة.

اىل  مر�سح��ه  االح��د  الفرن�س��ي  اليم��ني  يخت��ار 
االنتخاب��ات الرئا�سية بني رئي�سي وزراء �سابقني 
هم��ا فرن�س��وا في��ون االوف��ر حظ��ا واآالن جوبيه، 
الفائ��ز �سيك��ون  ان  التقدي��رات اىل  فيم��ا ت�س��ري 
يف موق��ع ق��وة لي�س��ل اىل االليزي��ه يف 2017.
وفتح��ت مكات��ب االق��رتاع ابوابه��ا يف ال�ساع��ة 
ال�ساع��ة  حت��ى  الفرن�سي��ني  وام��ام  غ  ت   7،00

االنتخاب��ات  للم�سارك��ة يف ه��ذه  18،00 ت غ 
التمهيدي��ة الت��ي يجريه��ا اليم��ني للم��رة االوىل.
يعت��ر في��ون الذي حقق فوزا مفاجئ��ا يف الدورة 
االوىل م��ن انتخابات اليم��ني التمهيدية ليراليا 
موؤي��دا للحل��ول ال�سادمة م��ن اج��ل تقلي�ش دور 
الدولة يف االقت�ساد ويتبن��ى برناجما اجتماعيا 
حمافظا.ام��ا جوبي��ه وه��و اأك��رث اعت��داال فيدعو 
اىل "ا�سالح��ات يف العم��ق" م��ن دون �سدمات.
ا�ستقطبت االنتخابات التمهيدية الفرن�سية للتيار 

اليمين��ي اع��دادا كب��رية من الناخب��ني من خارج 
�سفوف احزاب اليمني اذ �سارك نحو 4،3 ماليني 
�سخ���ش يف الدورة االوىل االح��د املا�سي وتابع 
اأكرث من ثمانية ماليني م�ساهد املناظرة االخرية 
ب��ني املر�سح��ني م�س��اء اخلمي�ش.فالره��ان كبري 
امام انق�سام الي�سار والفائز يف انتخابات اليمني 
لدي��ه فر�س��ة كبرية الن يقف خ��الل اقل من �ستة 
اأ�سه��ر امام مر�سحة اليمني املتطرف مارين لوبن 

والفوز عليها، وفق ا�ستطالعات الراأي.

عودة قوية للمعارضة الكويتية إلى مجلس األمة

اليمين الفرنسي يختار مرشحه لالنتخابات الرئاسية وفيون األوفر حظا

مأرب ــ متابعة

ويتوق��ع حملل��ون ان ال ي��وؤدي املوؤمت��ر �س��وى اىل 
" تعزي��ز ح�س��ور احلرك��ة يف موؤ�س�س��ات ال�سلط��ة 
الفل�سطينية"، فيما ابدى اخرون تخوفهم من توجه 
احلرك��ة اىل "اال�ستئث��ار بكل �سيء".من��ذ تاأ�سي�سها 
يف 1959، مل تعق��د فت��ح �س��وى �ست��ة موؤمت��رات 
كان اخره��ا يف 2009 يف بي��ت حل��م علم��ا باأن��ه 
كان االول يف االرا�س��ي الفل�سطيني��ة وج��اء بع��د 
ع�رصي��ن عاما من املوؤمت��ر اخلام�ش.ويعقد املوؤمتر 
ال�ساب��ع الذي اأرج��ئ م��رارا يف رام اهلل مقر ال�سلطة 
الفل�سطيني��ة يف ال�سف��ة الغربي��ة املحتل��ة وي�ستمر 
خلم�س��ة اي��ام مب�سارك��ة 1400 ع�س��و يف احلركة.
ويبلغ ع��دد امل�ساركني من موؤ�س�س��ات ال�سلطة نحو 
500 ع�سو.ويرى حمللون ان التحدي امام احلركة 
يتمث��ل يف قدرته��ا عل��ى االجاب��ة عل��ى العديد من 
اال�سئلة يف ظل ا�ستمرار حالة االنق�سام الفل�سطيني 
بني فتح وحما���ش، وتوقف العملية التفاو�سية مع 
اجلان��ب اال�رصائيل��ي، وتراجع االهتم��ام بالق�سية 
الفل�سطيني��ة عل��ى امل�ستوي��ني االقليم��ي وال��دويل.
�سق��ط ا�س��م القي��ادي يف احلركة حمم��د دحالن من 
ع�سوي��ة املوؤمت��ر اذ ف�سلت��ه اللجن��ة املركزي��ة يف 
الع��ام 2011، اإثر خالفات بينه وبني عبا�ش. ويف 
ح��ني ت�رصي تكهن��ات ب�ساأن خالف��ة عبا�ش، قالئل 
يرت�سون احلدي��ث عن القائد ال�ساب��ق جلهاز االمن 
الوقائ��ي يف غ��زة قبل ان ي�سبح غ��ري مرغوب فيه.
وكان دح��الن ب��ني الق��ادة ال�سب��اب ن�سبي��ا الذين 

ان�سم��وا �سنة 2009 اىل اللجن��ة املركزية للحركة 
اىل جان��ب م��روان الرغوث��ي املحك��وم بال�سج��ن 
املوؤب��د ل��دى ا�رصائي��ل وع��دد م��ن ق��ادة االجه��زة 

االمنية مثل جريل الرجوب.

وانتق��د كث��ريون م��ن ق��ادة فت��ح املحلي��ني ع��ر 
�سب��كات التوا�سل االجتماعي ع��دم ادراج ا�سمائهم 
الكات��ب  املوؤمتر.ويق��ول  يف  امل�سارك��ني  �سم��ن 
واملحل��ل ال�سيا�سي عب��د املجيد اب��و �سويلم لوكالة 

فران���ش بر���ش "ان اخلالفات داخ��ل حركة فتح امر 
طبيع��ي نظرا لطول عمر احلركة وباعتبارها كرى 
الف�سائل الفل�سطينية".وتهيمن فتح على موؤ�س�سات 
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة يف ال�سف��ة الغربي��ة املحتلة، 
يف ح��ني فق��دت �سيطرتها عل��ى موؤ�س�س��ات ال�سلطة 
يف قطاع غ��زة ل�سالح حركة حما���ش التي ب�سطت 
�سيطرته��ا هن��اك بقوة ال�س��الح يف الع��ام 2007.
وخ�س���ش التلفزي��ون الفل�سطين��ي الر�سم��ي ال��ذي 
ت�سيطر علي��ه فتح برناجما يوميا بعنوان "ذاهبون 
اىل املوؤمت��ر" ي�ست�سيف ق��ادة من احلركة.وي�سيف 
اب��و �سويل��م "فتح تق��ود امل�رصوع الوطن��ي )الدولة 
الفل�سطيني��ة( وتتحم��ل م�سوؤولي��ة امل���رصوع، لذلك 
ت�سع��ى اىل اح��كام �سيطرته��ا عل��ى ال�سلط��ة، وهذا 
التوج��ه موجود داخ��ل احلركة".ويتدارك "لكن هذا 
التوج��ه �س��الح ذو حدي��ن، ف��اذا كان ي�ساه��م يف 
اح��داث ان�سج��ام بني احلرك��ة وموؤ�س�س��ات ال�سلطة، 
فان��ه ق��د يعزز نزع��ة ا�ستئث��ار احلركة ب��كل �سيء، 
وه��ذا ما يج��ب اال يواف��ق علي��ه اأحد".وتق��ود فتح 
منظمة التحري��ر الفل�سطينية التي ت�سم 12 ف�سيال 
فل�سطيني��ا لي���ش له��ا تاأث��ري جوه��ري عل��ى ق��رار 
املنظم��ة، يف حني ترف���ش حركتا حما�ش واجلهاد 
اال�سالم��ي االن�سم��ام اىل املنظمة.م��ن هنا، توقع 
املحلل ال�سيا�سي جهاد ح��رب لوكالة فران�ش بر�ش 
"تغي��ريا �سلبي��ا يطاول احلركة م��ن خالل حتولها 
م��ن حرك��ة مفتوح��ة تقب��ل التعددي��ة داخله��ا اىل 
حرك��ة او تيار ال يقب��ل التعددية".وا�ساف "وا�سح 
من ا�سماء امل�ساركني الت��ي اعلنت ان فتح اعتمدت 

يف موؤمتره��ا على كثري م��ن اع�سائها العاملني يف 
موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية، وهذا يعزز مقولة ان 
فت��ح تتج��ه اىل تعزيز وجودها اأك��رث يف موؤ�س�سات 

ال�سلطة".
من��ذ تاأ�سي���ش حرك��ة فت��ح، مل تعق��د �س��وى �ست��ة 
موؤمت��رات رغ��م ان نظامه��ا الداخل��ي ين���ش عل��ى 

وجوب انعقاد موؤمتر مرة كل اأربع �سنوات.
و�س��ط  املوؤمت��ر  الفل�سطيني��ة  الف�سائ��ل  وترتق��ب 
يف  التنظيمي��ة  التغي��ريات  تنعك���ش  ان  تقدي��رات 
احلرك��ة عل��ى تغي��ريات الحق��ة يف بني��ة منظم��ة 

التحرير.
وق��ال ع�س��و املنظمة وامني ع��ام جبه��ة التحرير 
الفل�سطيني��ة وا�سل ابو يو�س��ف لوكالة فران�ش "بال 
�س��ك ان انعق��اد موؤمت��ر فت��ح حمطة مهم��ة لرتتيب 
الو�س��ع الفل�سطيني الداخل��ي، وخ�سو�سا ان حركة 

فتح تعتر ركيزة ملنظمة التحرير الفل�سطينية".
وا�ساف "لذلك ناأمل بان توؤدي التغيريات البنيوية 
يف فت��ح اىل اال���رصاع يف عق��د املجل���ش الوطن��ي 
الفل�سطين��ي واعادة ترتيب و�س��ع منظمة التحرير، 
وباأن ينعك�ش املوؤمتر اي�سا على حتقيق امل�ساحلة 

الفل�سطينية".
لك��ن حمللني يرون ان املوؤمتر لن ياأتي بجديد على 
ال�سعي��د ال�سيا�س��ي انطالقا من ماهي��ة امل�ساركني 
لتبن��ي  حا�سم��ة  ا�سواته��م  تعت��ر  والذي��ن  في��ه 
الرنام��ج ال�سيا�س��ي للمرحل��ة املقبل��ة، علم��ا بان 
والية عبا�ش انتهت يف 2009 ومل تنظم انتخابات 

ب�سبب االنق�سام الفل�سطيني.

الجورنال  ــ متابعة

في مؤتمرها السابع.. حركة فتح تسعى إلى إعادة تنظيم صفوفها 

تعقد حركة فتح الثالثاء 
م�ؤمترها ال�سابع الذي 

يفرت�ض ان يتيح لكربى 
ف�سائل منظمة التحرير 

الفل�سطينية واأقدمها، 
اعادة تنظيم �سف�فها حتت 
رئا�سة حمم�د عبا�ض )81 

عاما( من دون ت�قع احداث 
تغيريات ج�هرية على 

برناجمها ال�سيا�سي، وفق 
اخلرباء.


