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�شتائم �أردوغان ّ
�ضد ال�سي�سي
وم�ستقبل العالقات التركية – العربية
} حميدي العبدالله
ش ّن رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغ��ان هجوما ً مقذعا ً
ووجه إليه اتهامات
ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
ّ
ب��أن��ه دي��ك��ت��ات��ور وط��اغ��ي��ة ،وب���أنّ م��ؤس��س��ات ال��دول��ة المصرية
مؤسسات غير شرعية .واستغ ّل أردوغ��ان ع��دوان «إسرائيل»
على غ��زة والمبادرة المصرية لوقف ال��ع��دوان ،معلنا ً هجومه
الحاد وغير المسبوق.
بمعزل عن مدى صحة اتهامات أردوغان للسيسي ،وبمعزل
عن استغالله العدوان على غزة ،إذ أن رد فعل حكومته ال يختلف
عن رد فعل الحكومة المصرية ،فهو يلعب أيضا ً دور الوساطة
ب��ي��ن ال��ج��ان��ي وال��ض��ح��ي��ة ،وه���و م��ث��ل م��ص��ر ل��م ي��ق��ط��ع عالقاته
الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني ،ولم يج ّمد عقود التعاون
االقتصادي والعسكري ،على األقل أثناء العدوان .وبالتالي ما
يتهم به مصر والسيسي يقوم به هو وتركيا ،أي يتواطأ مع
االحتالل الصهيوني ،أو على األقل ال يتناسب رد فعله وحجم
العدوان الوحشي الذي يتع ّرض له الشعب الفلسطيني .بمعزل
ع��ن ذل��ك ك��لّ��ه ،ف��إن األخ��ط��ر ف��ي تصريحات أردوغ���ان الحمقاء
وال��م��ت��ه�� ّورة وغ��ي��ر المسؤولة انعكاس تلك التصريحات على
العالقات التركية– العربية .فمن المعروف أن مواقف أردوغان
هذه هي التي دمرت العالقات السورية– التركية وقضت على
عقد من التعاون المثمر والبنّاء الذي ساد بين البلدين ألول مرة
منذ سقوط الدولة العثمانية ،وأوصل العالقة إلى حد القطيعة
التي يصعب إصالحها طالما استمر حزب «العدالة والتنمية»
ف��ي ال��ح��ك��م ف��ي ت��رك��ي��ا ،وخ��اص��ة إذا ب��ق��ي أردوغ�����ان ف��ي سدة
المسؤولية .كما نجم عن هذه السياسة خسارة تركيا تعاملها
االقتصادي مع سورية ،وعبرها إلى عمق المنطقة العربية .بعد
ذلك قادت مواقف وسياسات أردوغان الرعناء أيضا ً إلى اندالع
أزمة حادة بين تركيا والحكومة العراقية ،من جراء تدخله في
الشؤون الداخلية العراقية ،وأدى تدهور العالقات بين البلدين
إلى انهيار التعامل االقتصادي مع العراق الذي لعب دورا ً كبيرا ً
في النهوض الذي شهدته تركيا في السنوات العشر الماضية.
ب��دي��ه��ي ال��ق��ول إن دوالً ب��ح��ج��م م��ص��ر وس���وري���ة وال���ع���راق،
وموقعها في المنطقة العربية ،يؤكد أن أردوغ��ان يقود تركيا
إل��ى ص��دام شامل م��ع المنطقة العربية ،وإذا أضيف إل��ى ذلك
أن السعودية واإلم���ارات العربية تك ّن كرها ً شديدا ً ألردوغان
بسبب عالقاته مع جماعة «اإلخ��وان المسلمين» ،وطموحه إلى
السيطرة والوصاية على المنطقة العربية ،يمكن االستنتاج أن
العرب جميعهم ،ورغم خالفاتهم ،باتوا ضد تركيا ويتوجسون
من سياسات حكامها ،باستثناء دولة قطر ،أصغر الدول العربية
التي ال يمكنها أن تمثّل شيئا ً بالنسبة إلى المنطقة العربية.

اال�ستراتيجي
حما�س ولغز التح ّول
ّ
«الأر�ض مقابل الدم»
} عبد الفتاح نعّ وم
تستم ّر المزايدات على فلسطين ،من يدعمها أكثر؟ قطر أم السعودية؟
بالنسبة إلى قناة «الجزيرة» أصبح الحديث محصورا ً على غزة،
والشهداء هم «قتلى»! «العربية» ال تختلف عنها كثيرا ً في هذا الصدد.
«الجزيرة» وحدها تسلّط الضوء أكثر على التراخي المصري ولو في
اتجاه التعامل اإلنساني مع ضحايا الحرب .في مصر ُجيّش الرأي
العام عبر اإلعالم ض ّد حماس ،نتيجة للصراع بين «اإلخوان» ومك ّونات
الدولة المصرية .تستم ّر المزايدات بين العرب ويستم ّر المتعاطفون مع
فلسطين في البكاء على الدم المسكوب والواقع المقلوب.
أما العدو الصهيوني فعينه على شيء آخر .يمتدح المصريين.
يتلقف كارهو الجيش والمتعاطفون مع «اإلخ��وان» شهادة العدو.
ي��زدادون حقدا ً على الشعب العربي المصري وعلى إعالمه وجيشه
ومؤسساته .ينجح العدو مرة أخرى .عين العدو على شيء آخر ،ترى
ما هو؟
ينظر بسخط إلى تفاهة استخباراته .متى تمكنت المقاومة في
غزة من أن تتعاظم قدرتها على الردع؟ كيف تمكنت من الحصول على
أسلحة كاسرة للتوازن؟ كيف أضحت قادرة على قصف شمال الكيان
من جنوبه؟ يحار العدو ويستم ّر العرب في البكاء والمتاجرة بالدم
الفلسطيني في الساحات واإلعالم والسياسة ،في حين أنّ الزمن زمن
نصر .الجديد هو النصر ،أما الدم وقتل األطفال فباتا مألوفين! العدو
يريد تجريب جميع األوراق كي يجيب عن أسئلة الرأي العام داخل
كيانه .يريد أن يؤكد لهم أنه ال يزال متف ّوقاً ...لك ّنه حين يُقدم على
اجتياح بري يكتوي بنيران «الكورنيت».
تستمر «الجزيرة» في نسب ه��ذا التح ّول كلّه في بنية القتال
إلى فترة «اإلخ��وان» في مصر ،وإلى ق��درات المقاومة على تصنيع
الصواريخ والطائرة من دون طيار .المهم أنّ العدو بات يعرف مصدر
تلك التقنيات.
يستم ّر أيضا ً الهجوم على السيسي .ماذا لو كان مرسي ال يزال
رئيساً؟ كالهما قدّم مبادرتين شبه متطابقتين .قبلت حماس مبادرة
مرسي في حينها ،ولم يكن ذلك خيارا ً سليماً .رفضت اآلن مبادرة
السيسي ،وحسنا ً فعلت.
ثمة ميل للتعمية على حقيقة مفادها أنّ جميع األنظمة العربية
تتب ّنى طريق المفاوضات وفلسفة أوسلو .سورية وحدها ترفض
التسليم بـ«حق» الكيان الصهيوني في الوجود» .عال َم إذن خصومة
«عرب االعتدال»؟ ربما هي خصومة أو سباق على من هو األكثر عمالة؟
مبادرتا السيسي ومرسي كانتا كلتاهما للتنفيس عن «إسرائيل»،
سواء كان مصدر الطلب سعوديا ً السيسي ،أو قطريا ً «اإلخ��وان» ال
فرق .يستم ّر الوضع هكذا وفي ذهن العدو سؤال واحد :كيف امتلكت
المقاومة هذه القدرات؟
فلنعد بالذاكرة إلى سنة  ،2012حينما زار األمير القطري والقرضاوي
غزةُ .منحت وعدا ًبتمويل مشاريع إعادة اإلعمار .لم يتحقق الوعد في ما
بعد .المهم أنّ اسماعيل هنية وخالد مشعل كانت سمتهما الفرحة .بات
واضحا ً أنّ تلك الحركة كانت لهدف واحد واضح ،إخراج حماس من
معادلة المقاومة وتركيبها في معادلة الحرب على سورية .المقاومة
أكثر دراية بالجيش السوري ،وأكثر معرفة بسورية ،وهي أفضل من

غ ّزة الع ّزة والكرامة العربية
} نهلة عبدو*
ّ
سيتمخض عن هذه الكلمة .ال أدري
ال أدري ماذا
ماذا سيحصل بعد يوم أو حتى بعد ساعة من اآلن.
في كل صباح أبدأ بكتابة بعض الكلمات ألمحوها
في المساء ،فأرقام ضحايا اإلره��اب الصهيوني
تتزايد في كل ي��وم ،وفي كل ساعة .لكن اليوم،
وبعد مجزرة حي الشجاعية ال��ذي يقطنه أكثر
من ثالثين ألف إنسان ،وبينهم عائالت ألفتها في
زياراتي العديدة والطويلة لغزة ،يأبى هذا اليوم
أن يمر من دون تدوين بعض المالحظات ومن دون
إطالق صرخة للضمير العربي ،إن وجد ،ولآلذان
العربية ،إن كانت تسمع!
م��ا زل��ن��ا نجهل ع���دد ض��ح��اي��ا م��ج��زرة غ��زة
الشجاعية والشجاعة ،بعدما قرر جيش االحتالل
منع طواقم اإلس��ع��اف من ال��وص��ول إل��ى الحي،
وبعدما بات هذا الجيش يقصف حتى سيارات
اإلسعاف والمسعفين .لكن العدد األولي لضحايا
هذا العدوان الهمجي وال��ذي قدر بنحو سبعين
شهيدا ً ومئات المصابين ،وهم في غالبيتهم من
األطفال والنساء والمواطنين الع ّزل يأتي ليراكم
أعداد ضحايا الهجوم الصهيوني العنصري على
غزتنا الحبيبة ليصل عدد الشهداء األولي إلى نحو
خمسمئة ويفاقم عدد الجرحى إلى أكثر من ألفين
وخمسمئة.
التقارير الفلسطينية ،وك��ذل��ك تقرير األم��م
المتحدة ،تؤكد أن غالبية الشهداء الضحايا هم
من األطفال والنساء ،فأكثر من سبعين في المئة
 70في المئة من األطفال الذين قضوا لم تتجاوز
أعمارهم الحادية عشرة .القصف «اإلسرائيلي»
الهمجي ال��ذي طال أل��وف البيوت ودمرها فوق
رؤوس أهاليها أدى إلى استشهاد عائالت بأكملها:
من عائلة البطش قضى ثمانية عشر ف��ردا ً ومن
عائلة الحاج ثمانية أف��راد ومن عائلة أبو جراد
ثمانية ،ومن عائلة ك��وارع سبعة ،ومن عائالت
حمد وغنام واالص��ط��ل وال��زوي��دي م��اال يقل عن
أربعة أطفال من كل عائلة .أكثر من  900بيت هُ دّم
كلياً ،ونحو  1700بيت هدّم جزئياً .وبحسب أحد
التقارير فإن نحو  800من البيوت المهدمة جزئيا ً
ال يصلح البتة للسكن.
يقولون لنا وللعالم أجمع إن دول��ة االحتالل
تحذر المواطنين الفلسطينيين قبل قصف بيوتهم
وتأمرهم بمغادرتها .لكن ما ال يقولون لنا وال
للعالم هو أهم بكثير :هم ال يقولون إن طائرات
االحتالل المحلقة في سماء غزة والجاهزة لتدمير
هذه المنازل تمهل المواطنين خمس دقائق فحسب
إلخ�لاء منازلهم ،وفي ح��االت أخ��رى قد ال تكلف
نفسها هذا «العبء» .فبحسب إع�لام االحتالل،
طلب إلى مئات ألوف المواطنين إخالء منازلهم.
لكن األنكى من ذلك كله أنهم ال يقولون لنا أين
ستذهب هذه العائالت مع األطفال وفي فضاء
أي بقعة من أرض غزة سيلجأون .فحتى أراضي
غزة الزراعية وشواطئها لم تسلم من الغارات
الصهيونية والتدمير الممنهج .عاهد ومحمد
وإسماعيل وزكريا أربعة أطفال من عائلة واحدة
ذهبوا إل��ى شاطئ غ��زة ليلعبوا ك��رة ق��دم حيث
قصفتهم قوات االحتالل وصورهم تنخر الذاكرة
العربية والعالمية.
«أي��ن تطير العصافير بعد السماء األخيرة»
(محمود درويش)
أي��ن يذهب الفلسطيني ف��ي غ��زة؟ بمن وب�� َم
يستغيث؟ ندرك جميعا ً أن نحو  80في المئة من
سكان غزة هم أصالً من الالجئين ،والكثير من هؤالء
من لجأ للمرة الثانية والثالثة بعد نكبة  ،48فأين
يلجأ هذا الالجئ وأين تلجأ هذه الالجئة؟ سماء
غزة تمطر قاذفات وأطنانا ً من القنابل ،وشواطئ
غزة تقصف المواطنين بوابل من القذائف ،وأرض
غزة من جميع المحاور تحاصرها قوى االحتالل
الصهيوني .ال بقعة على أرض غزة المقاومة يؤتمن
فيها الفلسطيني ،طفالً كان أو امرأة أو شيخاً .غزة
كلّها مستباحة ،غزة كلّها عرضة للقصف الهمجي،
غزة كلّها تئن تحت قنابل االحتالل فإلى أين يذهب

غ ّزة ...وخطاب �أبو مازن
} رامز مصطفى

يسهّل المهمة .كانت لتكون مكافئة لدور حزب الله في سورية .ربما
كان ذلك هو االعتقاد الساري آنذاك .لم يقبل الجعبري ما قبلته القيادة
السياسية .كان االغتيال جواباً ،والمقاومة جوابا ً على الجواب ،وتدخل
«اإلخوان» لوقف المقاومة ومنح العدو المزيد من الوقت .ماذا عساه
حدث بعد ذلك؟
المقاومة في فلسطين ولبنان وإن وج��دت تعبيرا ً في الدين إالّ
أنها مقاومة وطنية ،لذا تراجعت الهوية «اإلخوانية» لحماس حين
ج��اءت لحظة الصراع مع العدو .هذا مب ّرر ،فك ّل إنسان يحمل في
جيناته مجموعة هويات متراكبة يقفز إلى المقدمة ك ّل منها بحسب
الظروف .حماس اآلن مقاومة .أبناؤها الفلسطينيون يعرفون جيدا ً
من معهم ومن ضدهم ،من يضع بين أيديهم خبرات دول في العسكرة
والتكتيك واالستراتيجية ،ومن يمنحهم أفضل ما تنتجه مختبراته
من تقنيات حربية .ال شك في أنّ هذا هو من يؤمن بعدالة قضيتهم
وبحقهم في الوجود ،وليس من يريد لهم وطنا ً بديالً ،أو ربع وطن في
أفضل األحوال ،من يس ّمي شهداءهم قتلى في إعالمه ،ويدّعي أنه هو
من يقف مع مشروعهم في مكان آخر .ال مشروع ألبناء حماس سوى
في فلسطين الحرة من الشمال والجنوب .صاروا يعرفون أنّ قيادتهم
تساوم على ذلك.
تدافع حماس اآلن عن قضية وطنية ،عن وطن محت ّل من كيان
متعصب متحالف مع إمبريالية عالمية ،لذا أينما ح ّل أبناء
شوفيني
ّ
المقاومة هي القضية بوصلتهم ،ومهما ارتكبوا من أخطاء يسهّل
إعادتهم إلى جادة الصواب .إذا كان الحمساويون ذهبوا إلى سورية
– وقد ذهب عدد منهم فعالً  -للحرب على الدولة السورية ،فلماذا لم
يستبسلوا بسالتهم أمام العدو؟ وإذا كانوا قادرين على تصنيع تلك
الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة ،وتصنيع طائرات من دون طيار،
فلماذا لم يظهر شيء من ذلك قبل اآلن؟ أيُعقل أنّ كيان العدو لم يكن
يعرف بوجود مختبرات ومعامل جبارة مثل هذه في غزة؟ ربما هي في
طهران ودمشق .هناك تعلّم مقاومو حماس ما ينفع القضية .قد يكون
تذ ّرع رجال المقاومة في لحظة معينة بأنهم يذهبون إلى سورية لقتال
الجيش السوري ،كانت تلك أنسب فترة لجلب أسلحة كاسرة للتوازن
ألجل حرب ال محالة من وقوعها مع عدو ال عدو سواه في عقل المقاومة،
مقاومته قدر واختيار ،تذ ّوب جميع الوالءات أمام نشوة النصر على
عدو بات وجوده على المحك ،يغالي كثر في منحه صورة أسطورية
يعرف هو أنها مج ّرد كذبة .رحم الله الدكتور عبد الوهاب المسيري،
كاشف كذبة «إسرائيل الدولة التي ال تقهر» .حلف المقاومة أذكى م ّما
يتص ّورون.
كان العدو يخوض حربا ً وهو مطمئن إلى أن ال عالقة بقيت جامعة
بين حماس وإي��ران بعد «ربيع» أدخلها حظيرة «اإلخ���وان» وقطر
وأخرجها من حضن سورية وإيران .ما أكثر ما يبذر المرء قمحا ً فيحصد
شوكاً .المقاومة اليوم في أفضل حال مع إيران وسورية ،ولم تكن
هاتان الدولتان يوما ً على درجة من السذاجة بحيث تربحان العدو،
والمقاومة على أعلى تنسيق بين جميع فصائلها .لكنّ ثمة تيارا ً متفقا ً
اآلن في العالم العربي على سرقة النصر سياسيا ً وإعالمياً .ما حدث
عام  2012يحدث نفسه اآلن .يريدون احتساب النصر لـ«اإلخوان
المسلمين» في مصر ،فليكن ،ما الفائدة؟ لعلّه أمل الغريق في التمسك
بقشة .العدو يعرف ،والمقاومة تعرف ،واأليام بيننا.

ع��ودة رئيس السلطة الفلسطينية إلى رام
الله على وجه السرعة تم ّثل تطورا ً الفتا ً في
عقده اجتماعا ً قياد ّياً ،وإلقائه خطابا ً نراه عالي
النبرة والوضوح ويسجل الكالم في الخانة
اإليجابية ويُبنى عليه ،ألنّ ثمة تب ّنيا ً لشروط
المقاومة وفي مقدّمها رفع الحصار عن قطاع
غزة .لكن تبقى العبرة في الترجمات العملية
لما ورد في فقرات الخطاب الذي اختتمه بآية
قرآنية «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ،وإن
الله على نصرهم لقدير» .إن إلى جهة إطالق يد
الشعب الفلسطيني في انتفاضة ثالثة ،ووقف
التنسيق األمني ال��ذي يتلطى وراءه المحتل،
والتوجه من دون إبطاء إلى محكمة الجنايات
الدولية لمقاضاة الكيان وقادته على جرائمهم
ضد الشعب الفلسطيني.
العودة المفاجئة هذه هل كانت ألن رئيس
السلطة أدرك أن ال وقف للعدوان واصطدمت
ش��روط المقاومة في ج��دار الرفض األميركي
الذي عبّر عنه كيري من أن المبادرة المصرية
هي المتوافرة ،وبالتالي إق���راره أن من حق
«إسرائيل» الدفاع عن نفسها»! وهنا ال بد من
التأكيد على أن رف��ض المبادرة المصرية ال
يعني رف��ض ال��دور المصري على ما نسجله
من مالحظات على هذا الدور الذي لم يرتق إلى
مستوى ما يتع ّرض له أهل قطاع غزة من حرب
إبادة .أم أن حجم التدخالت اإلقليمية والدولية
زادت األمور واألوضاع تعقيدا ً وحراجة من خالل
محاوالت هذه القوى االستثمار والتوظيف في
ما يجري لتحسين مواقعها في مواجهة بعضها
البعض كمحاور متصارعة في ما بينها ،ولو
على حساب الدماء والتضحيات الفلسطينية.
أم أن رئيس السلطة أدرك أن حجم االحتقان في
الشارع الفلسطيني بلغ مستويات لم يعد في
وسعه تجاهلها أو ضبطها أو حتى التحكم فيها،
هو الذي اتهم بالتراخي ومهادنة المحتل على
حساب الشعب الفلسطيني .ونحن ال نفسد هذه
اإليجابية التي تبدت في كلمة رئيس السلطة
السيد أبو م��ازن ،ومن ثم في البيان الختامي
المه ّم الصادر عن اجتماع القيادة الفلسطينية
في رام الله.
أدرك األخ أب��و م��ازن أن ليس في وسعه
أن يكون شريكا ً للمقاومة إالّ من خالل تبني
شروطها؟ لذا ق ّرر أن يُصعّ د في وجه نتنياهو
وحكومته اإلرهابية المجرمة .وهو ألجل ذلك
عاد إلى رام الله قاطعا ً جولته التي قادته إلى
مصر وتركيا وقطر ،وكان مق ّررا ً استكمالها في
اتجاه المملكة السعودية ،ليُرسل من الداخل
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الفلسطيني رسائل في ك ّل اتجاه بأن هناك
تجاوزا ً متماديا ً لم يعد ممكنا ً تح ّمله بسبب
ال��م��ج��ازر الصهيونية المرتكبة ض�� ّد أهلنا
في غ��زة ،وبخاصة مجزرة حي الشجاعية.
وبالتالي عدم تمكن العدو من تحقيق أيّ من
نتائج عدوانه ،على األقل حتى اآلن ،في األمن
والعسكر .والميدان لمصلحة المقاومة وهي
ال ت��زال صامدة وتكبّد العدو الخسائر غير
المسبوقة في استمرار إطالق الصواريخ ،وفي
الميدان حيث العملية البرية أصيبت بالفشل
الذريع بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى
في صفوف جنود االحتالل .ولع ّل أسر الجندي
الصهيوني ش��اؤول آرون من قبل المقاومة
مثل تح ّول مه ّم في مسار ال��ع��دوان وفشله.
وهي فرصة لرئيس السلطة في رفع الصوت
والتهديد في وجه نتنياهو وحكومته والقول
لهم هذا البديل لعدم السير في المفاوضات
وتلبية متطلباتها والته ّرب من استحقاقاتها.
وعليكم االختيار.
ال��والي��ات المتحدة ليست بعيدة عن هذه
الرسائل للقول لها ولكيري إنّ عدم ممارسة
الضغوط ال�لازم��ة على «إس��رائ��ي��ل» ،يُبقي
الصراع مفتوحا ً على مصراعيه ،وقد يتطور
في اتجاهات غير مسبوقة على خلفية االتصال
الهاتفي الذي أجراه السيد نصر الله مع كل من
األخوين مشعل وشلح ،وتأكيده على أن حزب
الله يقف بحزم إلى جانب المقاومة في غزة.
وفي السياق ذاته ،ارتفاع النبرة في مواجهة
العدوان من قبل إيران والقيادات على اختالفها
تؤكد وقوف إيران في مواجهة العدوان وعدم
ادّخ��اره��ا جهدا ً للوقوف إل��ى جانب الشعب
الفلسطيني ومقاومته .وفي تقديري أن لخطاب
أبو م��ازن اإليجابي اليوم أص��داءه في الكيان
الصهيوني وحكومة نتنياهو وائتالفه ،إذ اعتبر
أحد المسؤولين في الكيان أن أبو مازن انضم
إلى القتال ضد «إسرائيل» من رام الله ،وكذلك
اإلدارة األميركية التي ستنظر إلى هذا الخطاب
بالعين «اإلسرائيلية» كما في سائر المراحل
والمنعطفات.
يجب أن ينصب العمل اآلن في اتجاه حماية
الشعب الفلسطيني والمقاومة ومنجزها ،وفي
تحقيق المطالب الفلسطينية وع��دم التنازل
عنها .ودعوة اإلطار القيادي الفلسطيني الموقت
لمنظمة التحرير إلى عقد اجتماعات مفتوحة،
بحسب بيان القيادة الفلسطينية في رام الله،
لتشكيل هيئة طوارئ وطنية تتولى قيادة العمل
الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة
من حياة الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته
الوطنية على أكثر من صعيد.

كنتم الأحرار في زمن العبودية

الفلسطيني في غزة؟ وكيف يترك بيته الذي بناه
عبر سنين طويلة من كده وعرق جبينه المجبول
بدماء أهله وكراهية المستعمر المشغل له؟ كيف
يترك تاريخه وذكرياته ولعب أطفاله؟ الكثافة
السكانية العالية ج��دا ً ( 4661لك ّل كلم مربع)
المتراصة ال تنعم بالمالجئ
في غ��زة وبيوتها
ّ
وليس في ق��درة العائلة ص��رف مبالغ إضافية
لبناء مالجئ ،فالملجأ رفاهية تتمتع بها العائالت
الميسورة أو تؤمنها بعض الدول الغنية.
ه��ذه المحرقة ليست األول���ى ورب��م��ا ليست
األخيرة
العدوان الصهيوني الحالي على غزة ليس األول
منذ االحتالل الصهيوني لألراضي الفلسطينية.
ومن دون العودة إلى تاريخ المجازر الصهيونية
منذ عام  48وخالل حرب السويس سنة ،1956
يكفي التذكير بـ«المحرقة» التي ارتكبها العدو سنة
 .2008وللمناسبة ،فإن مصطلح المحرقة الذي
كان حكرا على اليهود (ذكرى محرقة اليهود من
قبل النازيين) كان أطلقه وزير الدفاع الصهيوني
إيهود باراك على القصف الهمجي لغزة .وفي أقل
من شهرين (بين كانون األول  2008وكانون
الثاني  )2009وفي ما ُسمي بعملية «الرصاص
المصبوب» قتل اإلرهاب الصهيوني نحو 1410
فلسطيني في غ��زه غالبيتهم العظمى ( 83في
المئة) من المدنيين وغير المقاتلين وأض��اف
إليهم آالف المصابين والمعوقين .وف��ي هذا
العدوان وهذه الجرائم التي وصفتها تقارير األمم
المتحدة (Richard Falk and Goldstone
 )Reportبجرائم ضد اإلنسانية ،وضعت غزة
بأهلها وأطفالها ونسائها وشيوخها تحت اإلرهاب
الصهيوني .نسي العرب ونسيت األمم المتحدة
ونسي العالم غزة وبقي أهلنا يض ّمدون الجروح
وحيدين.
لم يتوقف العدوان الصهيوني على غزة منذ
ذاك الحين ،بل على العكس ،وضعت غزة تحت
حصار مطبق .أغلقت حدودها مع مصر ومع دولة
االحتالل ،منعت عنها األدوية والمعدات الطبية،
كما منعت مستلزمات البناء الضرورية إلعادة
إعمار البنى التحتية والمدارس والمستشفيات
التي هدمها االح��ت�لال ،وتفاقم ع��دد العاطلين
عن العمل ليصل إلى أكثر من  60في المئة في
معظم أماكن القطاع .ورغم أن أهلنا في غزة بقوا
صامدين وحاولوا إعادة إعمار منازلهم وشوارعهم
ومستشفياتهم ،إال أن االن��ف��راج البسيط لفتح
المعابر مع مصر لم يدم طويالً ،وحصار غزة أرضا ً
وبحرا وجوا وفصلها التام عن شعبها في الضفة
الغربية وفي أراضي  48أبقى أهلنا في القطاع في
حالة عزلة وفقر شديدين ال يحتملهما أي إنسان.
غ ّزة تاريخ أ ّمة
ال يمكننا عزل غزة عن فلسطين وقضية فلسطين.
صحيح ما قاله غسان بن جدو من أنها «أشد قبحا ً
عند العدو» .لكن ما كانت غزة لتؤول إلى ما آلت
إليه وما كان ليصيبها ما أصابها لو حافظنا عليها
كفلسطينيين ولو أكدنا على كونها جزءا ً ال يتجزأ
من التاريخ الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية
والثقافة الفلسطينية والذاكرة الفلسطينية من
شهداء وموقوفين وسجناء سياسيين ومقاومين
ينشدون الحرية والكرامة والعدالة اإلنسانية
لنا جميعاً .ل��م يكن ليصيب غ��زة م��ا أصابها
ويصيبها اآلن لوال الصمت العربي وغياب الضمير
العربي وتشرذم هذه األمة وانشغالها بالكراسي
وال��ع��روش الواهية .وعلى ذك��ر األم��ة العربية،
يقال الكثير الكثير لكن هذه الكلمات ألهلنا في
غ��زة :يكفي الصمت العربي .يكفي التواطؤ مع
العدو المتغطرس .غزة الجريحة تنادينا جميعاً.
جريمة حي الشجاعية في غزة اليوم ما هي إال
واحدة من جرائم الحرب الصهيونية على شعبنا
الفلسطيني ،تضاف إلى تاريخ هذا العدو الدموي
الحافل بالجرائم ضد اإلنسانية .فلتفتح اآلذان
وليصح الضمير العربي والعالمي.
العربية
ُ

 أستاذة جامعية ـ أوتاوا

} طـاهـر مـحـي الـديـن
بمراسم وبروتوكوالت رئاسية كاملة ،حضر الرئيس األسد ألداء
مراسم أداء القسم الرئاسي لوالية جديدة ،بحضور أكثر من ألف مدعو
من ممثلي الشعب والحكومة والجيش والفعاليات الشعبية والنقابية
والحزبية والفنية واإلعالمية ومد ّرسي الجامعات والمفكرين السياسين
والباحثين االستراتيجين وأس��ر الشهداء ،وبعد القسم الدستوري
استه ّل خطابه العابر للتاريخ والحغرافيا« :أيّها الشعب الح ّر الثائر:
كنتم األحرار في زمن العبودية».
هكذا وصف الرئيس األسد الشعب العربي السوري الوطني الشريف،
وكان خطاب القسم مليئا ً بمئات العناوين التي تحتاج ربما إلى مئات
المجلدات والكتب ليكتب عنها وتحلل مضامينها.
ألقى الرئيس األس��د خطاب القسم للوالية الجديدة فكان فصل
الخطاب وج ّفت األقالم بعده ،ورفعت الصحف فسطرت صفحات مليئة
بالنصر والثبات واالنتماء والكرامة واإلصرار على الخيارات القومية
والعروبية .سطر كلمات لن يفهمها سكان رمال الربع الخالي وحكامها
أشباه الرجال ،الذين أدركوا اليوم أن كلمة أشباه الرجال كانت مديحاً،
فهؤالء باعوا شرفهم وهم أصالً ال يملكون الشرف .وضع الرئيس األسد
النقاط على الحروف ّ
ودق ساعة الحساب وكشف المستور وكيف باع
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود فلسطين للبريطانيين واليهود
عام  ،1915وهذا العقد هو الذي أوجدت ممكلة الرمال ألجله.
لن أطيل الكالم كثيرا ً عن تلك األدوات الرخيصة باتت أكثر من مكشوفة
ومعروفة للقاصي والداني من أبناء هذه األمة وسائر شعوب العالم،
فهم للعمالة والخيانة عناوين قذرة ،بل هم عار حتى على العمالة
والخيانة .قال الرئيس األسد« :نحن ال نعمل على مبدأ العنتريات وال
البندريات» ،والعنتريات معروفة بالتهور والغباء وتؤدي إلى الضرر
نفسه لمن يمارسها ،وضرب مثالً ما قام به «الشقيق أردوغ��ان» ،أما
«البندريات» فهي االنبطاح والعمالة والخيانة ،حتى عندما ال تكون
هناك سوق أو طلب على «البنادرة».
سأحاول هنا استعراض بعض العناوين التي تناولها أسد التاريخ
في خطابه ،من باب القراءة ال من باب التحليل :
{ االن��ت��خ��اب��ات وال��دي��م��ق��راط��ي��ة« :ح��اول��وا أن ي����زاودوا عليكم
بالديمقراطية فلقنتم العالم دروسا ً فيها وأثبتم أنكم أصحاب القرار
والخيار ،فانتخبتم برلمانكم وقررتم دستوركم واخترتم رئيسكم،
فكنتم األحرار في زمن العبيد ،وقدمتم درسا ً يسطره التاريخ ،ورفضتم
أن يشارككم ال��خ��وارج عن اإلنسانية والحضارة في بلدكم فكنتم
أصحاب القرار و الخيار».
{ البذرة« :لوال لم يكن هناك جزء ولو ضئيل جدا ً من أبناء هذا
الوطن بذرة وحاضنة لهذا اإلرهاب والتكفير والفكر الوهابي الظالمي
لما أستطاع أعداؤنا اختراقنا ،ولما امتدت وطالت هذه األزمة بنا كل

هذا الوقت ،ولما احتجنا لثالث سنوات من الدمار من القتل والخيانة
والتدمير لوطننا وأبناء وطننا ،وفي عودة للتاريخ األسود واإلخوان
الشياطين».
{ التعايش« :ليس هناك ما يسمى تعايش بعد اليوم هذه العناوين
سقطت فبعد اليوم لن نسامح .هناك تكاتف وتآلف بين أبناء الوطن
الواحد ،فنحن لسنا فرقا ً وملالً وقوميات متخالفة متصارعة لنتعايش
في ما بيننا».
{ الحوار« :نحن ال نحاور من راهن على الخارج في انتظار تغيير
الموازين ،وعندما أيقن بالهزيمة عاد ليحاور بعدما كان شريكا ً في
التدمير والتغطية على اإلرهاب واإلجرام ،أولئك ال مكان لهم بيننا وال
وزن وال مكانة ،أما عمالء الخارج والمرتهنون لهم والذين أشرفهم خائن
وأطهرهم خنزير وأغالهم ثمنه بطاقة طائرة وغرفة في فندق ،هؤالء
ّ
ومشغليهم ،فال حوار مع
ال نحاورهم كسوريين ،إنما نحاور أسيادهم
الخائن والعميل والمرتهن إذ ال وطن لهم ،ولن يعودوا إليه .الحوار مع
من كان له مطالب محقة ودافع عن وطنه بشرف وإخالص ولم يكن له
أجندة خارجية صهيو ـ وهّ ابية ،وهو فعالً الحوار الذي أطلقته وابتدأته
القيادة السورية منذ بداية الحرب والمؤامرة على سورية».
{ مكافحة الفساد واإلصالح اإلدراي :هو العنوان األبرز في الخطاب
للفترة المقبلة وأساس العمل للحكومة العتيدة ،واألكبر واألهم ،وشدد
الرئيس األسد على «أن الفساد معادلة ذات طرفين ،وأن الحكومة
والشعب مسؤوالن معا ً في مكافحة الفساد ،فالرقابة الذاتية والشعبية
أساس المكافحة وقوانين اإلصالح اإلداري التي تعد خطة عمل ومنهاج
مدروس يجب أن يقنن ويؤطر ،وأن ال يكون اعتباطيا ً حتى ال نتيح
المجال للفساد أن يستفيد من الزمن والتمترس بأساليب أجد وأدهى،
وبالتالي يكون القضاء عليه أصعب».
{ مكافحة اإلرهاب  :أكد الرئيس األسد أن مكافحة اإلرهاب مستمرة
حتى تطهير آخر ذرة تراب من أرض الوطن السوري ،قائالً «لن تتوقف
إلى أن يدحر آخر إرهابي عن أرض سورية ،وهزيمة كل الدول واألحالف
الداعمة لإلرهاب» ،وأكد «أن الشهداء ودماؤهم هي اللبنة األساسية
للوطن ،وأن عائالتهم هي مسؤولية الوطن ،وبسببهم صمد الوطن،
وسيظل قادرا ً على الصمود».
{ سوا بكم ومعكم« :هو أن نرتقي لمستوى الوطن معاً ،ألننا كلنا
سوريون ،وألن الوطن ال يبنى وال يدوم وال يكون قويا ً إال عندما نكون
سوا ،ولن نستطيع أن نهزم أعداءنا إالّ سوا ،ولن نستطيع أن نكمل
المشوار إالّ سوا ،ولن نستطيع أن نعيد اإلعمار إالّ سوا.
{ الشكر للحلفاء والشركاء  :تقدم الرئيس األسد بالشكر إلى الحلفاء
اإليرانيين والروس والصينين الذين ثبتوا ودعموا خيارات الشعب
السوري والتزموا في جميع المحافل الدولية بالمواثبق الدولية التي
تؤكد على سيادة ال��دول وحقها في الدفاع عن أراضيها وشعوبها،
ووقفوا في وجه اإلمبريالية العالمية جمعاء ،وأكد الرئيس األسد موقفه

الدائم والثابت بأنه سيد الوفاء للشركاء المقاومين من لبنان ،ووجه
إليهم الشكر لما قدموه من شهداء للدفاع عن محور المقاومة وسورية،
وأنهم كانوا يحمون لبنان كما سورية كما كل دول المحور الممتد من
طهران إلى جنوب لبنان.
{ إعادة اإلعمار« :هي رأس الهرم لعمل الحكومة القادمة ،وأولى
األول��وي��ات ،وت��م تخصيص م��وازن��ات كبيرة لهذا العمل ،من إع��ادة
البنى التحتية ،ومؤسسات الدولة التي دمرها اإلره��اب من مدارس
ومستشفيات وقطعات عسكرية ،والتعويض للمواطنين الذين
تعرضت أمالكهم ومصانعهم لإلرهاب ،إلعادة بناء االقتصاد الوطني
الذي تضرر بشكل كبير ،ولكنه لم يحقق مبتغاه ،فالدين الخارجي على
سورية تكاد نسبته تساوي الصفر».
{ »الربيع العربي» والجامعة العربية والدول المارقة والطارئة على
التاريخ :أكد الرئيس األسد في خطابه أن هذا «الربيع العربي» لم يكن
سوى مخطط صهيوني بأدوات رخيصة ،وعلى رأسها جامعة الدول
العربية التي لم تتخذ يوما ً قرارا ً في مصلحة العرب ،بل كانت عدوا ً معلنا ً
وغطاء لتدمير الدول العربية ومنفذة ألجندات الصهيونية العالمية ،من
فلسطين إلى العراق فليبيا ومصر وسورية واليمن ،وهي المشرع الرسمي
لتدمير جميع تلك البالد التي يؤدي سقوطها إلى تأمين حماية مجال
األمن القومي الصهيوني ،وأن هذه األنظمة العربية العميلة والمستعبدة
والتابعة التي أتت على ظهر الدبابات البريطانية واألميركية ،وهي نفسها
من دعم وم ّول جميع إرهابيّي األرض لتفتيت الوطن.
{ فلسطين :تساءل الرئيس األس��د أين التمويل والدعم بالمال
وال��رج��ال لفلسطين المحتلة وأه���ل غ��زة وم��ق��دس��ات المسلمين
والمسيحيين؟ موضحا ً كيف أمعنت ممالك الرمال والجهل والخيانة
في محاربة تاريخ العرب والمسلمين كله ،فدمروا المساجد والكنائس
والمقامات الدينية ،ونسوا أو تناسوا أو ظنوا أنهم قادرون على طمس
التاريخ وذبح الحضارات ،وظنوا أنهم قادرين على القيام بما عجر عنه
كل طغاة التاريخ الذين سقطوا على بوابات دمشق ،معتبرا ً أن من يظن
«أن ما يحدث في أراضينا منفصل عما يحدث في فلسطين هو واهم
ومشتبه أو عميل وخائن ،إن كان مدركا ً أو غير مدرك لما يقوم به ،وأن
القفز فوق الوقائع هو انفصال عن الواقع ،وأن سياسة النأي بالنفس ما
هي إالّ غباء مدقع وجنون مطلق وعمالة معلنة ،فمن ينأى بنفسه عما
يحل بدار جاره ،سيطاله أدهى وأمر م ّما طاول جاره وأن الدور اآلتي
عليه حتماً».
{ الرئيس األسد الرجل واإلنسان« :أما أنا فسأبقى الشخص الذي
ينتمي إليكم ،ويستمد قوته وفكره وصموده وشرعيته منكم ،وسأبقى
ذل��ك السوري ال��ذي عرفتموني أدرك وأع��رف تمام المعرفة اآلم��ال
واألماني المعقودة والمتوقعة من هذا الخطاب ،وأتمنى أن أستطيع
قيادة الدفة لمصلحة الوطن ،ولما يتماشى مع أمانيكم وآمالكم للتقدم
وبناء هذا الوطن».

قراءة في لقاء القائد الوطني الدكتور رم�ضان �شلح مع «الميادين»
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
مع القائد الوطني الدكتور رمضان شلح «أبا عبد
الله» أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
على فضائية «الميادين» االثنين الفائت ،نحن
أمام قائد وطني فلسطيني بامتياز يغلّب مصالح
الوطن على مصالح الفئة والحزب والتنظيم .صلب،
ثابت على مواقفه ومبادئه ،يوجه سهام نقده من
دون تجريح أو تخوين .وفي مقابلته كان واضحا ً
وصريحا ً وحادا ً في مواقفه حيال السلطة ،لكن من
دون أن يطلق العنان لعواطفه ومشاعره مج ّرحا ً
وشاتما ً ومك ّفرا ً أو مخ ّوناً .أوصل الفكرة والمطلوب
على نحو يؤدي الغرض ويجعله مقبوال ً لشعبنا
الفلسطيني بأسره ،مؤكدا ً بوضوح أن على الرئيس
عباس أن يأخذ موقفا ً تاريخا ً في اللحظة المهمة
والمصيريّة ،فالذي ُيقتل هو شعبه وليس شعب بلد
آخر ،كما أشار الى دور السلطة المعرقل والمعيق
للعمل العسكري والمقاوم في الضفة الغربية،عندما
سأل عن عدم تنفيذ سرايا القدس والمقاومة عمليات
عسكرية من الضفة الغربية ،فقال إسالوا السلطة
واللجنة التنفيذية للمنظمة ،وهذه إشارة مهمة إلى
أخطار التنسيق األمني على المقاومة وفصائلها.
كما ش��دّد على أنّ سورية كانت وال ت��زال حاضنة
للمقاومة ،ولم يضيّع اتجاه البوصلة أو يتعامل
مع األمور بمنطق المصالح والفئوية أو قصر النظر،
حين قال إن سورية باحتضانها لحماس والجهاد

اإلسالمي إ ّنما تحتضن فلسطين.
أكد شلح على أن المعركة التي تخوضها المقاومة
الفلسطينية غير مسبوقة ،وهي األول��ى في تاريخ
الصراع العربي« -اإلسرائيلي» لناحية استهدافها
سائر مدن االحتالل الصهيوني ،وأن من يراهن على
نضوب إمكانات المقاومة فهو واهن ولدى المقاومة
الكثير من اإلمكانات وال��ق��درات والمفاجآت ،ولن
تستسلم ولن تركع ،ولو فكر العدو في الغوص في
مستنقع غزة ،فسيدفع الثمن باهظاً .وحول التهدئة
أشار الدكتور شلح إلى أنه حتى اللحظة لم تنضج
الظروف لعقد تهدئة تلبي شروط المقاومة ،والمقاومة
والشعب الفلسطيني لن يقبال بالعودة الى اتفاق
تشرين الثاني  ،2012فالثمن الباهظ الذي تدفعه
المقاومة شهداء وجرحى ودم��ارا ً كبيرا ً يفترض أن
تكون شروط قبول التهدئة بحجم الدم والتضحيات
وال��دم��ار ،وه��و ي��رى أن هناك حالة م��ن الضعف
الكبير في الموقف العربي ،وهذا بدوره انعكس في
تشريع البعض العدوان على شعبنا ،ولم تبذل أيّ
جهود جدية ألجل الوصول الى وقف للعدوان على
شعبنا ،وتهدئة تلبي شروط المقاومة ،فهناك أطراف
عربية وإقليمية معنية بأالّ تنتصر المقاومة ،فمن
شأن ذلك تغيير المعادالت والتوازنات والتحالفات
في المنطقة لتعزيز حلف المقاومة والممانعة في
المنطقة وترسيخه ،وف��ي ذل��ك تهديد للمشاريع
والمصالح الصهيو ـ أميركية والغربية االستعمارية
في المنطقة.

وفي ما يتعلق بقبول المقاومة التهدئة ،قال :إن
«المقاومة ال تطلب القمر أو المستحيل ،فهي تريد
رفع الحصار وفتح المعابر وحرية الحركة لألفراد
والبضائع» .وحول اإلش��راف على معبر رفح ،قال:
إنّ الخالفات والتجاذبات والمناكفات والصراعات
بين مصر وحماس من ناحية ،والسلطة الفلسطينية
وحماس من ناحية أخ��رى ،هي التي تخلق األزمة
حول فتح معبر رفح واإلشراف عليه .وفي هذا الصدد
يرى الدكتور شلح أنه ينبغي ان توضع مصالح
الشعب الفلسطيني أولوية ف��وق أي صراعات أو
تجاذبات أو محاور وارتباطات عربية وإقليمية ،في
إشارة واضحة إلى حركة حماس والسلطة» ،مشدّدا ً
ّ
«بغض النظر عن الموقف من السيسي
كذلك على أنه
والنظام المصري وما يربط حماس من عالقة تنظيمية
وإيديولوجية بحركة «اإلخ���وان المسلمين» ،فإن
لمصر دورا ً محوريا ً في أي تهدئة مقبلة ،ليس لجهة
الجغرافيا والفضاء الخارجي لقطاع غزة فحسب ،بل
لثقلها السياسي والعربي».
أ ّما عالقة المقاومة الفلسطينية وحركة الجهاد
ت��ح��دي��دا ً م��ع ح���زب ال��ل��ه ،ف��أك��د على أن��ه��ا عالقة
استراتيجية وغير خاضعة للمزاجية والتبدالت
والتغيّرات المرتبطة بالمصالح لهذا الطرف أوذاك،
قائالً إنه في عدوان تموز  2006ذهب إلى سماحة
السيّد حسن نصر الله وتمنى عليه أالّ تقوم المقاومة
والحزب بقصف «تل أبيب» ،إذ يجب أخذ الظروف
العربية واإلقليمية الدولية في الحسبان وما قد يكون

لمثل هذا القصف من تداعيات ،وليس ألن الحزب
ال يملك أسلحة تطول مدينة «تل أبيب» وغيرها من
المدن الصهيونية.
قائد وطني بامتياز ،في لقائه الكثير من المعاني
وال��دروس والعبر ،التي يجدر توافرها في كل قائد
فلسطيني ،فهو لم يكن مرتجفا ً وال متلعثما ً وال
منهارا ً وال مشككا ً في جدوى المقاومة ،بل كان مؤمنا ً
بحتمية انتصار هذه المقاومة ،وته ّمه مصلحة شعبنا
وقضيتنا الوطنية ،فهو يقول بانتصار المقاومة ،وبعد
ذلك ال نريد أي مكاسب أو استثمار سياسي خاص
بحركة الجهاد اإلسالمي ،بل ك ّل ما يه ّمه الشعب
والوطن والقضية والمشروع الوطني ،وفي هذا اإلطار
تم ّنى على اإلخ��وة في حركة حماس أن يراعوا في
خطبهم الوضع الفلسطيني ،وهذا مرتبط بالحملة
التي تش ّنها حماس على النظام المصري ،إذ ما زالت
تغلب عالقتها التنظيمية واإليدولوجية بـ«اإلخوان
المسلمين» على القضية الوطنية.
نريد لجميع ق��ادة شعبنا وفصائلنا أن يرتقوا
ال��ى مستوى تغليب مصالح الشعب الفلسطيني
فوق مصالحهم الخاصة والفئوية ،ونريد لهم أن
يحذوا حذو القائد الوطني الدكتور شلح في مواقفهم
ورؤيتهم واستراتيجيتهم ،وأن تكون بوصلتهم دائما ً
فلسطين والقدس ،وأن يعلو فوق الجروح والخالفات
كلّها ،وأن ينهوا االنقسام فعليا ً وليس على المستوى
الخطابي واإلع�لام��ي والشعاري فحسب ،فالعدو
يستهدفنا شعبا ً كامالً ،وليس فصيالً دون آخر.

