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مالحظات نقدية من موقع الت�ضامن
مع المقاومة الفل�سطينية في غزة
} حميدي العبدالله
س���وق م�لاح �ظ��ات ن�ق��دي��ة إزاء
م��ن ال�ص�ع��ب َ
ال�م�ق��اوم��ة الفلسطينية ،وه��ي ت�خ��وض أقدس
وأش���رف م�ع��رك��ة ن�ي��اب��ة ع��ن ال �ع��رب جميعهم،
بكل معسكراتهم ،وي �ك��ون األط �ف��ال والنساء
والشيوخ ضحايا الوحشية الصهيونية المنفلتة
من عقالها.
ل �ك��ن ،إذا ك��ان��ت ه ��ذه ال �م�لاح �ظ��ات ه��ي في
مصلحة ال�م�ق��اوم��ة الفلسطينية ،وم��ن موقع
ال�ح��رص عليها ال التآمر وال�ت��واط��ؤ م��ع العدو
ضدها ،وإذا كانت هذه المالحظات تصب في
خانة ترشيد أدائها ،وتعظيم نضالها ،وتفعيل
أدائ �ه��ا ،ف�لا ب��أس م��ن ال�ب��وح ب�ه��ذه المالحظات
حتى وإن كانت نقدية وجاءت في ذروة العدوان
والتكالب التآمري على المقاومة.
المالحظة األول ��ى :كثير م��ن أداء الفصائل
العسكري كانت الموجه له االعتبارات اإلعالمية
أكثر من األداء االستراتيجي الحصيف الذي
تتطلبه معركة شرسة مع عدو غاشم ،في ظل
ت���وازن ق��وى يعمل ف��ي مصلحة ال �ع��دو ال��ذي
يملك جيشا ً كبيراً ،ومخزونا ً هائالً من األسلحة
والذخائر ،وق��درة تدمير رهيبة ،ودع��م دولي
غير محدود ،وعمق تمثله أنظمة عربية حجبت
مصالحها في الحكم كل رؤي��ة للبعد المبدئي
للقضية الفلسطينية ،وال�ح��اج��ة للوقوف إلى
جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.
ال �م�لاح �ظ��ة ال �ث��ان �ي��ة :ظ �ه��ر ه ��ذا األداء ال��ذي
يحاكي االعتبارات اإلعالمية بالمسارعة إلى
تقليد ما قامت به المقاومة في لبنان في عدوان
تموز عام  ،2006من دون مراعاة الحسابات
والمراحل التي حرصت عليها قيادة المقاومة
ف��ي ل �ب �ن��ان ح �ي��ث أط �ل �ق��ت م �ف��اج��أت �ه��ا بصورة
متدرجة مع تصاعد العدوان وامتداده زمنياً،

وأب �ق��ت بعض ال�م�ف��اج��آت قيد التهديد تحسبا ً
لمراحل أكثر وحشية في اعتداءات العدو.
لكن فصائل المقاومة حرقت مفاجآتها دفعة
واحدة وفي أيام قليلة ،وحتى من دون أن تكون
هناك حاجة الستخدام هذه المفاجآت ،فعمدت
إلى استخدام أقصى ما لديها من صواريخ منذ
اليوم األول ،وقبل تصاعد ال�ع��دوان ،في حين
ك��ان يجب أن يتصاعد ت��درج استهداف المدن
والمستعمرات الصهيونية تبعا ً لتطور العدوان،
ومواكبة مراحله مرحلة مرحلة ،وإبقاء العدو
تحت ضغط القلق من المفاجآت على غ��رار ما
فعلت ال�م�ق��اوم��ة ،عندما ت�ح��دث ق��ائ��ده��ا السيد
حسن نصر الله عن ما بعد ما بعد حيفا.
ف��إذا كانت المقاومة الفلسطينية استخدمت
أقصى ما لديها من مديات صاروخية ،وكشفت
مفاجأتها الثانية المتمثلة بالطائرات من دون
ط �ي��ار ح �ت��ى ق �ب��ل ت��وس��ع ال � �ع� ��دوان ،وحرقت
مفاجآتها ال�ب��ري��ة ق�ب��ل ت ��ورط ال �ع��دو بعدوانه
البري على القطاع ،فما هي األوراق والمفاجآت
التي ال ت��زال طي الكتمان التي يمكن أن تهدد
بها ال�ع��دو ،باستثناء تضحياتها واستعدادها
للقتال ب�ش��راس��ة وببسالة لمنعه م��ن التوغل
ف��ي المناطق ذات الكثافة السكانية؟ فهل من
المصلحة وال�ت��دب�ي��ر االس�ت��رات�ي�ج��ي الصحيح
أن يتم ح��رق كل المفاجآت واستخدام أوراق
القوة عندما كان العدوان في بدايته ،ومحدود
ل�ل�غ��اي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي االف �ت �ق��ار ألي ورق ��ة رادع��ة
تستخدم عندما ب��دأ ال�ع��دوان يتوسع ويصبح
أكثر وحشية؟
ال ش ��ك ف ��ي أن ف �ص��ائ��ل ال �م �ق��اوم��ة معنية
بمراجعة ه��ذا ال�س�ل��وك ،وال �ع��ودة إل��ى التعمق
بدروس إدارة المعارك مع العدو التي راكمتها
المقاومة في لبنان.

حروب المحاور وت�صفية الح�سابات
والمبادرة الم�صرية
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
واض��ح أن ما يحصل على ساحة قطاع غ��زة ليس
عدوانا ً همجيا ً يشن على الشعب الفلسطيني لفرض
م �ش��روع س�ي��اس��ي عليه ف�ح�س��ب ،ب��ل ث�م��ة صراعات
وتصفيات حسابات تت ّم بين أكثر من طرف ومحور
تتشابك مصالحهما حينا ً وتفترق حينا ً آخ��ر ،وهذه
ال�ص��راع��ات وتصفية الحسابات ال�ت��ي ي��دف��ع الشعب
الفلسطيني ثمنها دم �ا ً وش�ه��داء وخسائر كبيرة في
الممتلكات ،وهي جرائم حرب بامتياز وإبادة جماعية.
إنها صراعات تدور ويشارك فيها أكثر من طرف
فلسطيني وعربي وإقليمي ودول��ي ،ون�ظ��را ً ال��ى تلك
المحاور الثالثة المتصارعة هناك ،ن��رى أنها تلتقي
حينا ً وتفترق حينا ً آخر ،تبعا ً لرؤية وأهداف ومصالح
كل طرف من تلك المحاور المتصارعة ،ويعكس ذلك
نفسه على المبادرة المصرية التي قدمت لتثبيت تهدئة
بين ق��وى المقاومة الفلسطينية وحكومة االحتالل
المعتدية والقبول بها مثلما طرحت ،إالّ أنها رفضت
لكونها ال تلبي ال�ح��د األدن ��ى م��ن ش��روط المقاومة،
ول�ك��ون م��ا ك��ان مقبوالً ف��ي تشرين الثاني  2012لم
يعد مقبوالً اليوم ،فالمقاومة ال تريد العودة الى المربع
األول بعد كل عدوان ،بل تريد أن تت ّم معالجة جوهرية
ألصل المشكلة االحتالل والحصار.
ل��دى تحليلنا واق ��ع ال �ص��راع والمجابهة الجارية
اآلن في قطاع غ��زة نجد أن محاور ال�ص��راع مختزلة
في ثالثة محاور ،في مقدمها محور اي��ران وسورية
وح��زب الله ،ثم محور تركيا وقطر وحركة «اإلخوان
المسلمين» ،فمحور مصر وال�س�ع��ودي��ة واإلم���ارات
العربية واألردن والسلطة الفلسطينية .هذه المحاور
تلتقي مصالحها في ساحة وتفترق في ساحة أخرى.
فعلى سبيل المثال ال الحصر ،يلتقي المحوران األول
والثاني في اإلبقاء على حماس قوية وخروجها من
المعركة منتصرة وغير خاسرة ،فالمحور األول يريد
من ذلك أن يتعزز حضوره ودوره وتأثيره من خالل
انتقال حماس من المحور الثاني الى محورها ،بعدما
تولّدت قناعة لدى معظم قادة حماس بأن المحور الذي
انتقلت إليه لم يقدم إليها سوى الوعود والشعارات،
في حين أن المحور الثاني ز ّوده��ا األسلحة وتقنيات
تصنيعها ،م��ا مكنها م��ن الصمود وتوجيه ضربات
موجعة إلى دولة اإلحتالل .أما المحور المحور الثاني
ف�ي��ري��د أن تستعيد ح�م��اس شعبيتها وجماهيريتها
فلسطينيا ً وعربيا ً وإقليمياً ،ارتباطا ً بمشروع «اإلخوان
المسلمين» الذي تع ّرض النتكاسة كبيرة في أكثر من
ساحة عربية ،وتحديدا ً في معقله مصر ،وكذلك في
س��وري��ة وغ�ي��ره��ا م��ن األق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة .وي�ق��ف هذان
المحوران على طرفي نقيض في ما يتعلق بالمعارك
وال�ح��روب ال��دائ��رة في العراق وس��وري��ة .كذلك يلتقي
المحوران الثاني والثالث ويتقاطعان في الوقوف ضد
النظامين العراقي والسوري ،ويعمالن جاهدين على
إسقاطهما وتوفير جميع سبل الدعم المادية والعسكرية
والسياسية واإلعالمية والبشرية لهذا الهدف ،في حين
يفترقان ويختلفان في الموقف من النظام المصري
وحركة حماس ،فمحور تركيا ـ قطر يقف ضد النظام
المصري الحالي الذي جاء على أنقاض نظام «اإلخوان»
الذي كانت تدعمه وترعاه تركيا وقطر وقوفا ً الى جانب
حركة حماس .في المقابل تقف السعودية واإلمارات
العربية والسلطة الفلسطينية واألردن الى جانب النظام
المصري وض� ّد حركة حماس من منطلقات سياسية
وتناقض مع أهدافها ومصالحها.
ه��ذه ال�ل��وح��ة ال�م�ع�ق��دة والمتشابكة م��ن المصالح
والصراعات وتصفية الحسابات ،ال ب ّد من أن تكون
متصارعة ح��ول المبادرة المصرية لتثبيت التهدئة.
وقبل تناولها ال ب � ّد م��ن ال�ق��ول إن ه��ذه ال�م�ب��ادرة أتت
أقرب الى االتفاق الذي وقع في تشرين الثاني 2012
برعاية مصرية تركية قطرية ،واعتبرته حماس آنذاك
نصرا ً إلهياً ،وتتحدث المبادرة اآلن عن وقف جميع
األعمال العدائية البرية والجوية والبحرية ض ّد قطاع

غزة وعدم القيام بعمليات التدخل البري واستهداف
المدنيين ،وبالنسبة إلى المقاومة وقف جميع األعمال
العدائية البرية والجوية والبحرية وتحت األرض وعدم
إطالق الصواريخ بأنواعها المختلفة على «اسرائيل»
واستهداف المدنيين.
لدى التدقيق في تلك المبادرة نكتشف أنها تعالج
ج��وه��ر ال�م�ش�ك�ل��ة االح��ت�ل�ال وال �ح �ص��ار ،ك�م��ا تفشل
ف��ي ت �ق��دي��م ج� ��داول ع�م�ل�ي��ة ل��رف��ع ال �ح �ص��ار الغذائي
واالق�ت�ص��ادي ع��ن قطاع غ��زة وت��رب��ط ذل��ك باستقرار
األوض� ��اع األم �ن �ي��ة ،وال ت�ض��ع آل �ي��ات لمنع استمرار
خروق «إسرائيل» وعدوانها على القطاع ،وتساوي بين
الضحية والجالد ،فضالً عن أن بند تحت األرض يعني
على نحو أو آخر تجريد المقاومة من أسلحتها ،ومنع
حفر األنفاق وحيازة الصواريخ وتقنيات تصنيعها،
وهذه المنطلقات كان مفترضا ً أن تركز عليها المقاومة
الفلسطينية لرفضها المبادرة وليس الجانب اإلجرائي
والشكلي لناحية مشاورتها أو عدم مشاورتها.
ص�ي�غ��ت ال �م �ب��ادرة ال�م�ص��ري��ة ج��وه��را ً ومضمونا ً
لكي تجعل ق��وى ال�م�ق��اوم��ة ،وت �ح��دي��دا ً ح �م��اس ،غير
ق��ادرة على قبولها ،ليس انطالقا ً من مصلحة الشعب
الفلسطيني بل من اعتبارات مصرية داخلية وتصفية
حسابات مع حماس ،بسبب وقوفها الى جانب النظام
السابق وعبثها في الساحة المصرية .وف��ي المقابل
ج��زء م��ن رف��ض ح�م��اس مرتبط بعالقتها التنظيمية
واأليديولوجية بحركة «اإلخوان المسلمين» ،والخالف
على ال��دور المصري ح��ول رعاية االت�ف��اق والمناكفة
والخالف المصري مع قطر وتركيا ،وتريد برفضها
أن تطبّع عالقاتها مع النظام المصري ،مستغلة ثقل
حليفيها تركيا وقطر الستعادة شعبيتها ودورها عربيا ً
وإقليمياً.
لع ّل المقاومة محقة في رفضها المبادرة المصرية،
لكون ف��ات��ورة ال �ع��دوان على قطاع غ��زة مرتفعة جدا ً
ش �ه��داء وج��رح��ى ودم� ��ارا ً ك �ب �ي��راً ،وب��ال�ت��ال��ي م��ن غير
الممكن أن تقبل ق��وى المقاومة بالمبادرة المصرية
حتى لو انتحرت سياسياً ،إذ ال تلبي حاجة الشارع
والجماهير التي احتضنت المقاومة ،وبالتالي هذه
ال�ج�م��اه�ي��ر ض �ح��ت ودف �ع��ت ث �م �ن �ا ً ب��اه �ظ �ا ً وستصب
غضبها على حماس والمقاومة اذا قبلت بالمبادرة،
خاصة أن المقاومة بصمودها وما امتلكته من توازن
عليها ،ترى أن مطالبها برفع الحصار وفتح المعابر
وإط�لاق س��راح األس��رى المحررين في صفقة الوفاء
ل�لأس��رى (صفقة ش��ال�ي��ط) وت��وزي��ع مساحة ومدى
مناطق الصيد ووقف العدوان «اإلسرائيلي» ،وغيرها
من المطالب ،هي مطالب محقة ألي هدنة مقبلة ،في
حين أن مصر ال تريد هي والعديد من ال��دول العربية
لحماس أن تخرج منتصرة من المواجهة ،فذلك يصب
في تقوية مشروع «اإلخ��وان» الذي تع ّرض النتكاسة
جدية في مصر وسورية وغيرها من األقطار العربية.
وف��ي المقابل تلقى ق��وى المقاومة صعوبة في قبول
المبادرة المصرية وقد تجد نفسها في أزمة خيارات.
ولكن مهما يكن األم��ر فالنتائج المترتبة على القبول
قد تكون أكثر سلبية من عدم القبول بالشيء الكثير،
فمن شأن استمرار الصمود والمقاومة جعل األمور
تسير نحو ال �ح � ّل ،بما ي�خ��دم ال�م�ق��اوم��ة وشروطها.
لكن ينبغي التشديد هنا على قضية جوهرية أنّ على
األط ��راف الفلسطينية أن ّ
تكف ع��ن سياسة المناكفة
والتحريض واالبتعاد عن تحميل المقاومة مسؤولية
التصعيد «اإلس��رائ �ي �ل��ي» ،ف��االح�ت�لال وح ��ده يتح ّمل
المسؤولية ،وليس رف��ض قبول المبادرة المصرية،
م��ا ي�ض��ع ال�م�ق��اوم��ة ف��ي م��وق��ع ال�ش��ري��ك والمسؤول
عما ستؤول إليه األم��ور .ل��ذا يجب أن يت ّم االستثمار
سياسيا ً وفق مصالح الشعب الفلسطيني ،وليس وفق
مصالح فئوية وحزبية ،أو وفق أجندات وأهداف غير
فلسطينية .وعلى السلطة الفلسطينية أن تعي وتدرك
وتوحش االحتالل
تماما ً أنّ انسداد أفق المفاوضات
ّ
في الجوانب والمجاالت كافة دفع بالشعب الفلسطيني
إلى الوقوف مع خيار المقاومة.

�آراء

7

أ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية
التقرير ال
ّ

حروب المعتدي لن ّ
تحل �أزماته...
البرية على قطاع غزة
قراءة �أولية في خيار الحرب ّ
أب ��رز ال�م��واض�ي��ع ال �ت��ي شغلت االه �ت �م��ام السياسي
واإلعالمي والبحثي األميركي كان الجدال حول «الهجرة
غير الشرعية »،رافقها بعض الجهد للنظر في السياسة
الخارجية األميركية حيال منطقة الشرق األوسط.
ي�ت�ن��اول قسم التحليل ال �ع��دوان «اإلس��رائ �ي �ل��ي» على
غ� ��زة ،وأح� ��دث ت�ج�ل ّ�ي��ات��ه ال�م�ت�م�ث��ل ف��ي ال �ح��رب البرية
واس �ت��دع��اء ن�ح��و  70,000م��ن ع�ن��اص��ر االح �ت �ي��اط ،تم
على دفعات متتالية .التط ّورات الميدانية المتسارعة ال
تعين االستشراف المستقبلي ،بيد أن جملة من الثوابت
وفي مقدّمها تصميم الشعب الفلسطيني على المقاومة
وتحقيق انتصار على أرض��ه تدفع المرء إلى المراهنة
على ال�م��واق��ف المبدئية المتسمكة بحق الشعوب في
مقاومة المحتل وع��دم إي�لاء «ال�ج�ه��ود الديبلوماسية»
اهتماما ً يفوق األولوية في الميدان؛ يعززه اإلنجازات
النوعية م��ن إط�لاق ال�ص��واري��خ إل��ى م��دى غير مسبوق
ي�ط��ول رق�ع��ة فلسطين المحتلة ك��اف��ة ،وتكبد المعتدي
وحلفائه خسائر غير مسبوقة.
ملخص دراسات مراكز األبحاث ونشاطاتها:

فلسطين المحتلة

اعتبر مركز ال��دراس��ات االستراتيجية وال��دول�ي��ة أن
ال�ع��دوان على غ��زة «ل��ن يجدي نفعاً ،وم��ن شأنه اإلبقاء
على الحالة الراهنة في األبعاد االستراتيجية والحقائق
ع�ل��ى األرض ،اذ ص � ّع��د ال �ط��رف��ان ج�ه��وده�م��ا م��ن دون
أف��ق» .وأض��اف أن األرج��ح استخدام الطرفين الجولة
الحالية كـ»مقدمة لجولة اشتباك مقبلة» اذ من المستحيل
استساغة ما حققه أي منهما على نحو ملموس .ويتعين
على «إسرائيل» التعايش مع ديمومة حالة عدم اليقين
وتحمل مغامرة االتهامات باستخدامها القوة المفرطة
التي ال مفر منها».
مؤسسة هاريتاج تناولت العدوان من منظار ظاهرة
«اإلسالم المتطرف» ،إذ أن حماس تتقاطع مع رؤية أبي
بكر البغدادي ،في رأيها ،فهي «ح��رب صفوية» تؤدي
إل��ى ف��رض دول��ة اسالمية مستبدة ،وإطالقهما العنان
ألعمال عنف مروعة لتصفية خصومهم وفرض رؤيتهم
القاسية للنموذج اإلسالمي».
اعتبر معهد المشروع األميركي أن ال مفر للطرفين
من التوصل إلى الهدنة التي لن يكون مردودها سهالً
على حماس ك��ي تقبل ب��أي ن�م��وذج لوقف إط�لاق النار
من دون ترك انطباع بأنها تقدم تنازالت لـ»إسرائيل»،
وه�ن��اك القليل م��ن السيناريوات المتاحة أم��ام حماس
تتيح لها حفظ ماء الوجه والظهور بأداء أفضل مما كانت
عليه قبل نشوب األزمة».
معهد ويلسون تطرق إلى آلية المفاوضات التي من
شأنها «أن تفضي الى صيغة تهدئة مقابل تهدئة بالكاد
ترتقي ال��ى صيغة مقبولة ،بيد أن�ه��ا أك�ث��ر واق�ع�ي��ة من
سواها» ،محبذا التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أسرع
الممكن درءا ً «لوقوع مزيد مروع من الضحايا المدنيين،
فبخالف ذلك سنجد أنفسنا أمام مزيد من تصعيد ال مفر
منه».

العراق

شدّد معهد كارنيغي على أنه ينبغي النظر الى األزمة
العراقية «ب��أب�ع��اده��ا السياسية ول�ي��س وف��ق التباينات
الدينية .إذ أنها ليست صراعا ً مذهبيا ً يجد ج��ذوره في
تط ّورات القرن السابع» .وأضاف أن تمدّد تنظيم «داعش»
الميدانية وانتصاراته ت ّمت «بحكم واحتضانه وحلفائه
من قبل السكان السنة في الموصل وتكريت والفلوجة،
ول�ي��س ب��داف��ع تأييد ال�م�م��ارس��ات المثيرة لالشمئزاز.
وك��ان أش��د ما يخشونه ردود فعل الحكومة المركزية
ضدهم بدالً من الخشية من الميليشيات السنية .فالسنّة
عانوا منذ بضع سنين التهميش وممارسات االضطهاد
وغ �ي��اب س�ل�ط��ة ال �ق��ان��ون وان �ت �ش��ار ال �ف �س��اد ع�ل��ى أي��دي
الحكومة المسيطر عليها من قبل نظرائهم الشيعة».

االستراتيجية األميركية

ح ��ذر م��رك��ز ال� ��دراس� ��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وال��دول �ي��ة
الحكومة األميركية من االستمرار في إدارتها للصراع
ف��ي ال�ش��رق االوس��ط وف��ق ق��اع��دة ال�ق��ول المأثور «عد ّو
عد ّوي صديقي ،إذ إننا ال نواجه عدوا ً منفرداً ،بل ثالثة
أع ��داء ع�ل��ى األق ��ل( :ال��رئ �ي��س ال �س��وري ب �ش��ار) األس��د،
(رئيس ال��وزراء العراقي ن��وري) المالكي ،وخليط من
مجاميع تنظيمات «داع��ش» والعناصر السنية المعادية
في سورية والعراق .فضالً عن الخصم اللدود إيران،
وت�ن��ام��ي ال�ت��وت��رات بين ال��والي��ات المتحدة وروسيا».
وأشار إلى أنه يتعين على المسؤولين األميركيين التحلي
بقول مأثور مغاير« :أصدقاؤنا ينبغي المحافظة عليهم
كأصدقاء ،في األردن وتركيا و»إسرائيل» والسعودية
واإلمارات والكويت والبحرين وقطر ومصر و ُعمان».
معهد كاتو تناول االستراتيجية األميركية من خالل
مرشحيْن محتملين عن الحزب الجمهوري :ران��د بول
(كينتاكي) وري��ك بيري (ت�ك�س��اس) إذ ق��ال األخ�ي��ر إنه
«ليس في وسعنا التغاضي ع ّما يحصل في العراق ،ال
سيما سيطرة «داعش» على مساحات واسعة من شرق
س��وري��ة وغ��رب ال �ع��راق وق��د أص�ب��ح ذل��ك يمثل تهديدا ً
خطيرا ً للواليات المتحدة».
اع�ت�ب��ر المجلس األم �ي��رك��ي للسياسة ال�خ��ارج�ي��ة أن
الواليات المتحدة فشلت في سياستها لتقويض مصادر
تمويل اإلره� ��اب ،ق��ائ�لاً« :ال�ق�ض��اء ال �ت��ام على مصادر
التمويل والنشاطات اإلرهابية المرافقة يعتبر ضربا ً من
المستحيل ،بينما في اإلمكان تعزيز إمكانات األجهزة
األمنية واالستخبارية لتقفي أث��ر األم���وال ،وسنصل
ال��ى نتيجة أن وق��ف مصادر التمويل الس ّرية سيحرم
المجموعات اإلرهابية من شريان الحياة».

اإلرهاصات الشعبية في العالم العربي

اعتبر معهد هدسون «أن ما بدأ «ربيعا ً عربياً» تح ّول
ال��ى ص �ح��وة إس�لام �ي��ة ،وت�ش�ه��د ع�ل��ى ذل��ك النجاحات
األخيرة للدولة اإلسالمية ،أو نموذج صحوتين تشتبكان
بمرارة ضد بعضهما البعض» .ويرى أنه نظرا ً إلى حالة
االستقطاب المذهبية الحادة بين السنة والشيعة «فإن
األم��ر يتدرج صعوبة ،وصيغة الشرق األوس��ط الكبير
تميل نحو صراع طائفي أشمل وأعمق».

ايران

ت �ن��اول م�ع�ه��د واش �ن �ط��ن ل ��دراس ��ات ال �ش��رق األدن ��ى
ال�م�ف��اوض��ات ال��دول�ي��ة ح��ول الملف ال �ن��ووي اإليراني،

معربا ً عن اعتقاده أنه «قد يتم تمديد فترة المفاوضات،
أو ان�ه�ي��اره��ا ،أو ال�ت��وص��ل إل��ى ات �ف��اق يفاجئ الجميع،
وتمثل بمجموعها تحديات صعبة للسياسة األميركية».
وأض��اف «أن مهارة الجانب اإليراني وصبره يدفعاننا
إل��ى القول إ ّن��ه من غير المرجح التوصل إل��ى اتفاق من
دون تنازالت مهمة تقدمها الواليات المتحدة ،ما يعني
أن أي ات�ف��اق سيعرض على الكونغرس والحلفاء في
الشرق األوسط وربما على دول أخرى في فريق 1 + 5
وينظر إليه كأمر واقع ،وإبراز الحرب كخيار قائم».

التحليل

دش�ن��ت ال�ح�ك��وم��ة األم�ي��رك�ي��ة هاجسها ال��دائ��م «دعم
إسرائيل» بطلب مجلس الشيوخ في  17تموز الجاري
تخصيص مبالغ إضافية «عاجلة» قيمتها  621مليون
دوالر تحت سقف تعزيز وتطوير أداء منظومة الدفاع
الصاروخي «القبة الحديدية» ،تاله إعالن «إسرائيل» عن
بدء «االجتياح البري لقطاع غزة بقصف مدفعي ثقيل
شاركت فيه قوات مشاة ومد ّرعات وهندسة ومدفعية
واس� �ت� �خ� �ب ��ارات ،ب��إس �ن��اد ج���وي وب� �ح ��ري .والعملية
ستستمر م��ن أس�ب��وع إل��ى  10أي��ام ت�ق��ري�ب�اً» .وتضمن
«تعليمات لضرب األن�ف��اق التي تتوغل من قطاع غزة،
والتسلل الخطير الى أراضي إسرائيل» .على ما جاء في
البيان الرسمي الصادر في القدس المحتلة مساء ليلة
الخميس 17 ،من الجاري.
م��ا ن�ح��ن ف��ي ص ��دده ه��و إم��اط��ة ال �ل �ث��ام ع��ن اس��راف
�ي عنق الحقائق والمبالغة ف��ي الجوانب
التوقعات ول� ّ
السياسية والعسكرية ،خاصة في ضوء حالة االسترخاء
وال �ت �خ��اذل ال��رس �م��ي ،ع��رب�ي�ا ً واق�ل�ي�م�ي�ا ً ودول��ي��اً ،وميل
وسائل اإلع�لام غلى تلقف كل ما يصدر من تضخيم،
مثلما يحدث في جميع الحروب من دون استثناء.
منذ بدء العدوان «اإلسرائيلي» على قطاع غزة هلّلت
وس��ائ��ل اإلع �ل�ام األم �ي��رك �ي��ة و»اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» لفاعلية
منظومة «القبة الحديد» في اعتراض الصواريخ المتجهة
إل��ى تجمعات المستعمرين الصهاينة والمؤسسات
الرسمية؛ تخللتها إش ��ارات باهتة تفنّد تلك المزاعم،
أب��رزه��ا على ل�س��ان أس �ت��اذ ال�ع�ل��وم والتقنية ف��ي معهد
ماساتشوستس التقني – إم آي ت��ي – ال�م��رم��وق ،تيد
بوستول ،إذ ق��ال« :إن معدل اع�ت��راض ص��واري��خ القبة
الحديد ك��ان متدنيا ً ج��دا ً – ورب�م��ا ب�ح��دود  5ف��ي المئة
أوأقل» .ويضيف بوستول في أحدث دراسة له نشرها
يوم  15تموز الجاري أنه سيثبت صدقية ما توصلت
ال �ي��ه أب �ح��اث��ه ال�س��اب�ق��ة ع ��ام  2012ب�ع��د ال� �ع ��دوان على
غ��زة ،كذلك نتائج مماثلة للعدوان الحاصل ،وهي تد ّل
على أن «أداء القبة الحديد بعد عام ونصف عام تقريبا ً
ربما لم يتحسن» ،مستدركا ً أن أبحاثه ال تزال جارية.
موضحا ً أن المهمة المنوطة ب��أي منظومة صاروخية
تكمن في «تصدي الصاروخ المعترض للرأس األمامي
المتفجر للصاروخ القادم وتدميره .أما إذ اصطدم رأس
ال �ص��اروخ المعترض ب��ال�ج��زء السفلي م��ن الصاروخ
القادم فكل ما يستطيع إنجازه هو إلحاق الضرر بأنبوب
المحرك الصاروخي وهو عبارة عن أنبوب فارغ وليس
ل��ه عمليا ً أي تأثير ف��ي حصيلة المواجهة بين الجسم
المتفجر والجسم المعترض.
الخبير العلمي ف��ي ش ��ؤون ال�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ،جون
مكلين ،ذهب أبعد من زميله بوستول إلى القول إن «القبة
الحديد عبارة عن سالح لحمالت العالقات العامة» ،إذ أن
كال األمرين يستند الى أحدث ما تنتجه التقنية الحديثة
من وسائل وابتكارات ،مضيفا ً أن هذه الحملة من شأنها
«تحويل مجرى االه�ت�م��ام (العالمي) بعيدا ً ع��ن الكلفة
البشرية للغارات والقصف «اإلسرائيلي» لقطاع غزة».
الصحف الصادرة في الكيان الصهيوني صباح الثامن
عشر من تموز الجاري أوردت االحصائيات «المخيفة»
اآلتية :عدد الصواريخ التي أطلقته المقاومة الفلسطينية
ب�ل��غ  1,344ص ��اروخ� �اً؛ رص ��دت منها  263محاولة
اعتراض .أي أن النسبة «القصوى» ال تتعدى  19.56في
المئة وهي نسبة أدنى بكثير من زعم األجهزة الرسمية
بأنها تراوحت بين  84و  90في المئة.
في اليوم نفسه ،حذرت صحيفة «هآرتس» الحكومة
من أن عليها «التفكير مرتين ،عشر مرات ،مئة مرة (قبل
أن تقرر) دخول قوات برية الى قطاع غزة» .في أعقاب
استدعاء الحكومة الصهيونية مزيدا ً من قوات االحتياط،
( 8000عنصر) ،ليبلغ مجموعها نحو  70000جندي
تحت السالح.
ورد في معظم تقارير الصحف المذكورة أن القيادة
العسكرية للكيان الصهيوني «أن العملية البرية ستؤدي
الى تصعيد إطالق الصواريخ على «إسرائيل» في المدى
القصير ،وأن ضباط الجيش «اإلسرائيلي» الكبار هم
األقل رغبة في الحرب »..
ف��ي ال �بُ �ع��د ال �س �ي��اس��ي ،ت� � ّم ال �ت��روي��ج ل �ل �غ��زو البري
«المحدود» للقطاع بأنه ثمرة رفض حركات المقاومة
الفلسطينية ل �م��ا س �م��ي ب��ال �م �ب��ادرة ال �م �ص��ري��ة لوقف
ال�ق�ت��ال ،وال�ت��ي واف�ق��ت عليها «إس��رائ �ي��ل» ف��ور اإلع�لان
عنها وسعيها إلى وضع خصومها في مواجهة الجانب
المصري الذي قيل إنه يتحرك بمباركة أميركية .الرفض
الفلسطيني ال�ق��اط��ع ل�ل�م�ب��ادرة ح�ص��ل لخلوها م��ن أي
ضمانات توقف العدوان وتردعه مستقبالً ،وتهميشها
المطالب المطروحة م��ن ض��رورة فتح جميع المعابر
وإنهاء الحصار على القطاع ،فضالً عن إعادة «إسرائيل»
جميع المعتقلين الذين ُح ّرروا في صفقة شاليط ،وعدم
ال�ع��ودة إل��ى صيغة «ال �ه��دوء مقابل ال �ه��دوء» التي تعين
المعتدي وتخلو من ضمانات حقيقية.
البُعد المستحضر في «المبادرة» هو إع��ادة االعتبار
الى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ،ليقطف
ثمار صمود غيره وتضحياته واستعادة بعض أوجه
سلطته على القطاع ،أبرزها وضع طواقم قواته األمنية
على معبر رفح «فيالدلفي» المشترك مع مصر.
كذلك ال يجوز إغ�ف��ال البعد السياسي واالعتبارات
الداخلية في مصر التي ال تزال تواجه تجليات «التنظيم
ال��دول��ي ل�لإخ��وان المسلمين» وم�ق��ره ف��ي تركيا ،بدعم
وتأييد من إم��ارة قطر ،وهما تجهدان الستعداة «مجد»
سلطة حكم «اإلخ� ��وان» القصيرة ،م��ن ج��ان��ب ،واألهم
أن تركيا وقطر تحتفظان بعالقات مميزة وعلنية مع
«إسرائيل» وتس ّوقان نفسيهما كطرفين يستطيعان لعب
دور الوسيط بين حركة حماس و»إسرائيل» ،سيما أن
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
يقيم في قطر ويك ّن ودا ً جما ً لحزب «الحرية والعدالة»

الحاكم في تركيا ،ويجهد هو اآلخر نيابة عن «التنظيم
الدولي لإلخوان» النتزاع ورق��ة المقاومة واحتضانها
م��ن مصر «وإح� ��راج ن�ظ��ام السيسي شعبيا ً وإعالميا ً
وإقليمياً» ،طمعا ً في تكريس «السيطرة الفعلية لحماس
على قطاع غزة».
قوى المقاومة استبقت تلك المؤشرات كلّها الرامية
الى وأد تضحياتها واتخذت زمام المبادرة ونجحت في
إقصاء كل من تركيا وقطر ،للحظة ،ورفضت اختزال
المقاومة بفصيل م�ن�ف��رداً ،وت�ص��ر على دور أساسي
ل�م�ص��ر الع �ت �ب��ارات ع��دي��دة ال ي �ج��وز إغ�ف��ال�ه��ا أو القفز
فوقها.
ُي��ش��ار ف��ي ه ��ذا ال��ص��دد ال ��ى م��ا ص � � ّرح ب��ه الناشط
والباحث الدكتور ابراهيم علوش« :م��ا سبق قد يضع
أن�ص��ار المقاومة ومناهضي الصهيونية ف��ي معضلة
سياسية ،فهم ال يمكن أن يؤيدوا إغ�لاق معبر رفح أو
حصار غزة بطبيعة الحال ،وال يمكن أن ينج ّروا خلف
المشروع «اإلخواني»-القطري-التركي في اإلقليم ،وال
يمكن أن يرضوا بأن يدفع الشعب العربي الفلسطيني
مجددا ً ثمن الصراعات اإلقليمية ،وال بأن يتعرض أمن
مصر أو أي دولة عربية للتهديد ،وال بأن ُتشن حمالت
ض��د جميع الفلسطينيين ف��ي ب�ع��ض وسائل  اإلعالم
المصرية من دون أي تمييز .فالموقف المبدئي يجب
أن يكون أوالً وقبل كل شيء دعم المقاومة ومناهضة
ال �ع��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي ب�لا ت�ح�ف��ظ ،ك�ث��اب��ت ال م�ح�ي��د عنه،
وهو ما يمثل مصلحة قومية عليا تصغر أمامها جميع
التناقضات األخرى .كذلك ال بد من اإلصرار على وقف
التطبيع وإغالق السفارات وإعالن بطالن المعاهدات مع
العدو الصهيوني ،ومنها معاهدة كامب ديفيد ،وال بد من
التعامل مع الصراع مع العدو الصهيوني كمسألة أمن
وطني مصري ألن ما يحصل في اإلقليم من صراعات
وف�ت��ن وتفكيك وق�لاق��ل ي�خ��دم ال �ع��دو الصهيوني ،وال
بد من تقديم جميع وسائل الدعم إل��ى الشعب العربي
الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني ،في غزة وفي
غيرها ،وفي ذلك تسهيل حركة األشخاص والبضائع
ع �ب��ر م�ع�ب��ر رف ��ح وغ �ي��ره ط��ال �م��ا ال� �ع ��دوان الصهيوني
مستمر».

حيث ّيات العدوان على غزة

دارت الدقائق األول��ى م��ن صباح السبت  19تموز،
ثمرة اشتباكات عنيفة م��ع ق��وات «الجيش ال��ذي يقهر
ويذ ّل» ،وبدء حرب عصابات حقيقية ضد قوات غازية،
أمام عدو لم يحصد سوى المزيد من الضحايا المدنيين،
أطفاالً وشيوخاً ،نساء ورجاالً ،وإفناء عائالت بأكملها.
وحمل بيان صادر عن سرايا القدس ،الذراع العسكرية
ل �ح��رك��ة ال �ج �ه��اد اإلس�ل�ام ��ي ،اآلت � ��ي« :س ��راي ��ا القدس
تستولي ع�ل��ى رش ��اش ال��دب��اب��ة المستهدفة (ميركافا
ب�ص��اروخ مضاد ل�ل��دروع) في بيت حانون واعتراض
مكالمة السلكية تؤكد وجود قتلى بين الجنود» من القوة
الغازية؛ كما استولت على عتاد عسكري يعود إلى عدد
من الجنود الصهاينة في أحد محاور االشتباك؛ وفجرت
دبابة ميركافا ثانية في بيارة «أبو رحمة» في بيت حانون
ش �م��ال ال �ق �ط��اع .وس�ب�ق��ت ال �ب �ي��ان سلسلة ص�ل�ي��ات من
صواريخ قوى المقاومة على التجمعات والمستوطنات
الصهيونية فيها.
كما ت��وات��رت تصريحات ل�ق��ادة الكيان الصهيوني،
ساسة وعسكريين ،تتوعد سكان القطاع بالويل والثبور
وعظائم األمور من أن «الهجوم البري قد يمتد على نحو
أوس��ع» .الصحف الصهيونية ال�ص��ادرة عشية التوغل
البري أشارت الى حالة االنقسام واالرتباك في الصف
القيادي قائلة« :كل من (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو،
(ووزير الحرب موشيه) يعلون ورئيس األركان (بيني)
غانتس لم يرغبوا في الدخول في عملية برية ،لكنهم
انجروا إليها» ،وحثت «ه��آرت��س» حكومة نتنياهو على
إس��راع الخطى «بحثا ً ع��ن ش��ري��ك (فلسطيني) شجاع
ل�ل�ت�س��وي��ة ،إذ أن أف �ض��ل ش��ري��ك ل�ل�ت�س��وي��ة ه��و م ��روان
البرغوثي».
يجمع الخبراء العسكريون الغربيون على أن زخم
االندفاع «اإلسرائيلي» سيصب على منطقة بيت الهيا،
ش�م��ال ال �ق �ط��اع ،ال�ت��ي انطلقت منها الكمية األك �ب��ر من
الصليات الصاروخية ،بغية القضاء عليها أو الح ّد من
ق��درت�ه��ا ،وت��وس�ي��ع المسافة الجغرافية الفاصلة بين
م�ص��در اإلط�ل�اق وال �ه��دف ف��ي المستوطنات المحيطة
بقطاع غ��زة .م��ا يجهله وي�ق��ر ب��ه ه��ؤالء وأق��ران �ه��م في
ال �ج��ان��ب ال�ص�ه�ي��ون��ي ه��و م��واق��ع ال�ت�ص�ن�ي��ع وتخزين
ص��واري��خ المقاومة التي عجزوا عن إيقافها أو تحديد
مواقعها بشكل دقيق.
لجأ اإلع�ل�ام الصهيوني ،على ع��ادت��ه ،ال��ى التطمين
المخادع لمستوطنيه بأنه قضى على نحو  60في المئة
من مخزون تصنيع الصواريخ وورشها ،وزعم أن قدرة
المقاومة الفلسطينية «ال تتعدى إن�ت��اج  30صاروخا ً
شهرياً» ،وتبلغ وفق إعالناته  1344صاروخاً؛ أي أن
تعويضها ذاتيا ً سيستغرق نحو  44شهراً!
أح� ��دث اع �ل�ان ص� ��ادر ع��ن ك �ت��ائ��ب ال �ق �س��ام ،ال� ��ذراع
ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ح��رك��ة ح� �م ��اس ،أوض� ��ح أن الصناعات
العسكرية الفلسطينية أع��دت نحو رب��ع مليون قنبلة
يدوية وضعت تحت تصرف «فتيان الشعب الفلسطيني
ليرجموا بها العدو» ،وأض��اف اإلع�لان أنه تم تعويض
خسائر العتاد كلها منذ بدء المواجهة ،ما يرسل خطابا ً
صريحا ً الى سائر المعنيين بأن العدوان واج��ه الفشل
تلو الفشل ،والمعركة البرية التي بدأت وتنتظرها قوى
المقاومة ستح ّد من فعالية سالح الطيران الى حد بعيد.
المحصلة ،رفضت فصائل المقاومة كافة بشدة
في
ّ
م��ا ي ��ر ّوج لتفعيل ال�ه��دن��ة بصيغة ع��ام  ،2012مص ّرة
على حقها في إلزام الطرف المعتدي وحلفائه بشروط
المقاومة ،محذرة من تجاوز دوره��ا والقفز فوق تلبية
المطالب اإلنسانية.
ً
استجابت دولة اإلك��وادور الصديقة سريعا لنداءات
الشعب الفلسطيني واستدعت سفيرها من تل الربيع
اح �ت �ج��اج �ا ً ع�ل��ى ال� �ع ��دوان «اإلس��رائ �ي �ل��ي» ع�ل��ى الشعب
الفلسطيني فور بدء «االجتياح البري» وتتصاعد موجة
االحتجاجات والتظاهرات المؤيدة لفلسطين عبر العالم،
والدول الغربية خاصة ،يقابلها صمت مروع في الدول
األقرب جغرافيا ً لفلسطين.

