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ال�صهيوني القبيح ابت�سمت «�شام» ف�أ�شرقت �شم�س غزة...
�آل �سعود ...الوجه
ّ

تهجير م�سيح ّيي المو�صل...
�أين رد فعل الغرب؟
} حميدي العبدالله
أرغم تنظيم «داعش» مسيحيي الموصل على ترك مدينتهم ومحافظتهم التي
سيطر عليها ،بعدما خيّرهم بين دف��ع الجزية أو إشهار إسالمهم أو القتل ،ما
اضطرهم جميعا ً إل��ى م�غ��ادرة بيوتهم في المدينة وف��ي األري��اف الواقعة تحت
سيطرة «داعش».
المدهش ليس ما قام به «داع��ش» فممارساته معروفة ومتوقعة وحدث مثلها
الكثير في سورية وفي بعض مناطق العراق حيث تعرضت دور العبادة والمرافق
التي يملكها المسيحيون لهجمات من «داعش» والتنظيمات التكفيرية منذ انتشار
ه��ذه التنظيمات في العراق إث��ر االحتالل األميركي ل��ه .بل المدهش هو رد فعل
الغرب ال��ذي الذ بالصمت ولم يقدم على أي عمل حتى ولو في إط��ار االستنكار
اللفظي عبر إصدار بيانات تشجب مثل هذا السلوك المشين ،فال وزراء الخارجية
في الحكومات الغربية سارعوا إلى إصدار البيانات على غرار تلك التي تزعم أنها
تستنكر تهجير السوريين على أيدي الحكومة السورية ،حتى قبل أن يكون هناك
الجئ سوري واحد في بداية الحوادث ،وال مجلس األمن دعي إلى انعقاد عاجل
لبحث األمر ،وال مجلس حقوق اإلنسان عقد جلسة طارئة لمناقشة هذه المسألة،
وال مجلس األمن التأم على عجل للنظر في مشروع قرار إنساني تحت الفصل
السابع على غرار المشاريع التي عرضت على مجلس األمن في األسابيع الماضية
بذريعة ضرورة إيصال مساعدات األمم المتحدة إلى مناطق في سورية بموافقة
الحكومة السورية أو عدم موافقتها.
هذا الصمت الذي ووجهت به عملية تهجير مسيحيي الموصل تفسر العوامل
المرتبطة بحقيقة سياسات الحكومات الغربية االستعمارية واستغاللها الوجود
المسيحي في العالم:
ـ العامل األول ،التواطؤ مع تنظيم «داعش» ،فمنذ أن تمدد «داعش» في محافظات
نينوى وصالح الدين وديالى أصدرت الحكومات الغربية بيانات أدلى المسؤولون
فيها بتصريحات تح ّمل حكومة نوري المالكي المسؤولية وليس تنظيم «داعش»
بذريعة التهميش ،وتسعى الحكومات الغربية إلى توظيف سيطرة «داعش» البتزاز
الحكومة العراقية وإرغامها على تقديم تنازالت تعزز وصاية الغرب على الوضع
في العراق ،لذا التزمت الصمت حيال ممارسات «داع��ش» في حق المسيحيين،
فإثارة حمالت ضد «داعش» ،وإصدار مواقف قوية من قبل الحكومات الغربية أو
من مجلس األمن على غرار ما سعت إليه في سورية يؤدي إلى صدور مواقف
باإلجماع في مجلس األمن ،لكون روسيا تطالب بمحاربة حازمة لإلرهاب ،ومن
ش��أن ذل��ك أن يؤثر في المعادالت القائمة في العراق لمصلحة حكومة المالكي
ويقطع الطريق على م�ح��اوالت توظيف تمدد «داع��ش» إلع��ادة ف��رض الوصاية
الغربية على العراق من جديد.
ـ العامل الثاني ،يسعى الغرب منذ فترة طويلة إلى تسهيل هجرة المسيحيين
إليه وإفراغ الشرق من سكانه المسيحيين ،الستخدام هؤالء كأيد عاملة رخيصة
ويصب في
لبناء اقتصاده ،وتعظيم فائض القيمة الذي يحصل عليه أرباب العمل
ّ
مصلحة خزائن الحكومات الغربية.
هذه الحسابات الغربية ال تفسر فحسب صمت هذه الحكومات على تهجير
المسيحيين ،بل تفضح أيضا ً زيف ادعاءاتهم حول الديمقراطية وغزوهم العراق
وتآمرهم على سورية بذريعة إنصاف مك ّونات الشعب في العراق وسورية ،ال
سيما األقليات وتأمين العدالة لها.

ال�س�ؤال المغ ّيب في مقالة خا�شقجي؟
} أمل زاهد
لع ّل أه ّم ما يمكن استخالصه من المحن واألوق��ات الصعبة هو إحياء فضيلة السؤال
والتوقف مليا ً أمام األخطاء ،ومحاولة مقاربة الواقع وقراءته ،واستنطاق التجارب السابقة،
واستدعاء التاريخ علّنا نصل إلى إجابات شافية.
في بحر األسبوعين الماضيين ُكتبت عشرات المقاالت التي تحاول استقراء الطفرة
«الداعشية» التي خطفت دهشة العالم بتناميها السريع وطوفانها المستعر الذي التهم نينوى
والموصل على حين غرة ،وتوعّ د بالمزيد من القضم وااللتهام ليس للعالم العربي فحسب
إ ّنما للعالم بأسره ،بعدما أعلن عن «الخالفة اإلسالمية» في أرض العراق ،بل وصلت شظايا
تهديداته ومحاوالته العابثة أرض شرورة في وطننا الغالي.
لع ّل من أه ّم المقاالت التي كتبت في هذا الشأن مقال األستاذ جمال خاشقجي ،الذي تساءل
فيه عن الخطأ الذي أوصل العالم العربي إلى هذه الحال ،ما جعل أجزاء منه مطية في يد
الجماعات المتطرفة التي تريد الصعود عبره إلى عروش الخالفة اإلسالمية «الطوباوية».
أثار المقال الكثير من األسئلة المشروعة والمه ّمة عن هشاشة مشاريع الدول العربية،
وت��ردّي التعليم ،ونكوص خطط التنمية ،واالستبداد المغلّف بكلمة االستقرار المخادعة،
ّ
والمتوغلة بين الحكام ومن حولهم من الطبقة المستفيدة من شيوخ
والطبقية المتغ ّولة
ومثقفين ورجال أعمال ،وبين الشعوب الذين ينظر إليهم كرعاع ال يستحقون ديمقراطية وال
مشاركة ،والجمود في الدين وفرض مدرسة فقهية ال تواكب العصر وال تستطيع مواجهة
تحدياته وأسئلته ،فقط ألنها توفر للحاكم فقه السمع والطاعة.
تض ّمن المقال في الحقيقة العديد من التساؤالت واللفتات المه ّمة التي قرعت الجرس
وأثارت الكثير من التفاعالت على موقع صحيفة «الحياة» ،وفي مواقع التواصل االجتماعي.
ففي أزمنة األزم��ات ،ال ب ّد من تسمية األشياء بأسمائها الحقيقية كي ال نتردّى في الهاوية
ونغرق في التيه والضياع والتخبّط .وال ب ّد من محاولة تشخيص الداء أمالً في الوصول إلى
العالج الذي ننتشل به عالمنا العربي من براثن الجماعات المتطرفة التي تقتات على الكراهية
والعنف والقتل والتذبيح .فالخروج من لجة الظلمات التي يتراكم بعضها ال ب ّد من أن يم ّر عبر
اإلصالح الكامل الشامل ،الذي ال ب ّد من أن يبدأ باإلصالح السياسي ،وإصالح الخطاب الثقافي
والديني والتعليمي ،وأوضاع المرأة ،وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وحرية الصحافة...
إلى غيرها من اإلج��راءات في سبيل ترسيخ دعائم الدولة الحديثة ،كي نصل إلى العصر
ونواكب حركته.
ما يؤخذ على المقال في تقديري هو تغييبه السؤال األه � ّم حول المؤامرة الخارجية،
واستهداف عالمنا العربي بمقدّراته وثرواته ،واستالبه السيادة وزرع الكيان الصهيوني فيه،
فالمقال ير ّكز على استنتاج برنارد لويس أنّ سبب تخلّف العرب والمسلمين هو انشغالهم
بمن فعل بهم ذلك ،بدال ً من انشغالهم بما فعلوا هم بأنفسهم! وهو استنتاج مغرض يهدف إلى
تبرئة الذات وإلقاء اللوم على العرب وحدهم في ما وصلوا إليه من حال متردية ،في محاولة
لصرف النظر ع ّما حاكه الغرب – وال يزال يحوكه  -من استراتيجيات وخطط لتقسيم العالم
العربي والزجّ به في أتون الصراعات الطائفية والحروب المذهبية ،واستخدامه أقذر الوسائل
للوصول إلى مبتغاه! ولع ّل أخطرها استخدام نسخة «شاذة» من اإلسالم كما ورد على لسان
هيالري كلنتون نفسها ،عندما وظف «الجهاد اإلسالمي» لينفذ حربا ً بالوكالة على االتحاد
السوفياتي! ومن نافل القول إنّ لعنة تنامي الكراهية والتشرذم واالقتتال الطائفي حلّت بداية
على أراضينا العربية حين عاثت أميركا بأرض العراق احتالال ً وفساداً.
في تقديري ،يشكل إنكار وجود مؤامرة الوجه اآلخر لإلغراق في نظرية المؤامرة ،فكالهما
وجه لعملة واحدة هدفها تبيسط األمور وتسذيجها ،بوضعها إ ّما في خانة األبيض الناصع أو
األسود المظلم ،الذي يوصل حتما ً إلى اإلجابة األسهل! وذلك بجلد الذات وإلصاق ك ّل نقيصة
بها مع تبرئة اآلخر من جرائمه في حالة إنكار المؤامرة ،أو رفع اللوم تماما ً عن الذات واستعذاب
دور الضحية واالستسالم السلبي المج ّرد من الفعل ،مع تجاهل النقد الذاتي وأهميته في حالة
االنجراف المطلق وراء التفكير «المؤامرتي».
من األهمية بمكان وعي المؤامرة وإدراك حقيقة ما يدور حولنا ،فوعي وجود المؤامرة
وأبعادها يوقظ آليات المقاومة ومح ّركات الدفاع ويجعلنا أكثر تيقظاً ،فال يعني وعي وجود
مؤامرة حتمية االستسالم لها أو إلقاء اللوم عليها فحسب وعدم تحمل المسؤولية ،بقدر ما
يعني التحصين الداخلي الذي يقودنا إلى الخروج من قابلية الوقوع في براثنها .كما أنّ إنكار
وجود المؤامرة تماما ً يقود إلى تزييف الوعي والتهاوي في «مازوشية» جلد الذات والوقوع
فريسة متالزمة كراهيتها والتب ّرؤ منها وإلصاق المثالب كافة بها ،وهذا مرض نفسي خطير ال
يق ّل خطورة وضررا ً عن التدثر بالماضي وتبرئة الذات تماما ً من األخطاء .ورأينا بين ظهرانينا
من يج ّرد الحضارة اإلسالمية من أيّ منقبة ،ويتجاهل التاريخ اإلسالمي المشرق في التعايش
مع األديان األخرى ،والذي وصفه أمين باستفاضة سردية باذخة في تحفته الروائية «ليون
األفريقي» .وكانت مجلة «اإلكونوميست» حاولت أيضا ً توصيف الداء العربي الذي أوصلنا
إلى ما نتردّى فيه من تخلّف وانحطاط ،بعدما كان العرب يوما ً قادة األرض على ما تقول مقالة
تحت عنوان «تراجيديا العرب ...قصة النهوض الذي لطالما يتعثر» ،ولكن التقرير يغفل
تماما ً الدور الغربي وخطط التقسيم واستخدام اإلسالم المتط ّرف ،والتواطؤ مع االستبداد في
حرف الثورات العربية عن مساراتها وتحويلها إلى حروب طائفية ،رغم تأكيد التقرير على أنّ
التطرف الطائفي هو وسيلة للتعبير عن البؤس وليس السبب األساسي فيه.
يقول أمين معلوف في كتابه «الهويات القاتلة» إنه ال يجد أي سلف «واضح» للحركات
الدينية المتط ّرفة في التاريخ اإلسالمي ،بل هي وليدة عصرنا واضطراباته وتش ّوهاته
وممارساته وخيباته!
األرجح أنّ النسخة الشاذة من اإلسالم المتط ّرف لن تتم ّكن من النجاح في تكوين دولة
الخالفة ،ولكنّ الخطير أنّ حمم سمومها اإلرهابية قد تطول البعيد قبل القريب!

} فهد المهدي
كشفت الحرب التي يش ّنها العدو الصهيوني
على غزة حقيقة الوجوه الهرمة الحاكمة في
السعودية التي تجاوزها الزمن وتجاوزها
ال��ش��ارع ال��ع��رب��ي ،ف��ال��ع�لاق��ات التاريخية
والمتينة بين النظام ال��س��ع��ودي والكيان
الصهيوني «اإلسرائيلي» لم تعد سرية مثلما
كانت سابقاً ،إذ كشفت الوثائق التي أفرج عنها
من أرشيف الوثائق األميركية والبريطانية عن
الدور الخبيث التآمري للنظام السعودي ضد
قضية فلسطين والمقاومة.
تجلّى الخبث السعودي سابقا ً ضد العرب
والمقاومة ودعمه لـ»إسرائيل» في حرب تموز
 ،2006يوم وقفت السعودية على رأس هرم
ال��دول التي وقفت ضد حزب الله ،وبخاصة
عندما أص��درت بيانا ً من أس��وأ البيانات في
تاريخ الصراع مع الصهاينة ،مح ّملة حزب
الله مسؤولية الحرب ونتائج «مغامراته»!
حتى كتابة هذه السطور ،الصمت السعودي
سيّد الموقف ،واإلع�لام السعودي الداخلي
يستعرض أخبار غ��زة خبرا ً ثانيا ً أو ثالثا ً
لناحية األهمية ،كأنه ينقل عن حدث يجري
في ج��زر واق ال���واق! أم��ا اإلع�لام السعودي
«الخارجي» الذي تمثله «العربية» و«الشرق
األوس���ط» ،فأولوياته للموضوع السوري
ومتابعة أي خبر مضاد إليران وحزب الله!
ه��ذا المثلث ال��م��رع��ب للعدو الصهيوني
ولوجهها القبيح ،آل س��ع��ود ،ال���ذي أظهر
المقاومة الفلسطينية في غزة بمظهر القوة
والثقة من خ�لال صواريخ «فجر» اإليرانية
و«غ����راد» ال��س��وري��ة الصنع وج��ه��ود حزب
الله لتسليم ه��ذه الصواريخ إل��ى المقاومة
في فلسطين يمكنهم تغييبه إعالميا ً وإظهار
ه��ذه القوى المقاومة بمظهر العدو للعرب
والمسلمين ألسباب طائفية وسياسية ،لكنهم
من الناحية الفعلية حاضرون بقوة في كل
القسام وسرايا القدس وألوية
صاروخ تطلقه
ّ
الناصر ص�لاح الدين وغيرها من الفصائل
المقاومة .
السعودية التي تقتلها الوحدة تجد نفسها
اليوم مكشوفة أم��ام المأل ،ف��إذا ك��ان تبرير
النظام السعودي عدم مساعدة حزب الله أثناء
الحرب عليه من قبل العدو الصهيوني بأنه
شيعي يحقق مصالح ال تخدم العرب إشارة
إلى إي��ران ،كشفت حرب غزة راهنا ً عن وجه
صهيوني قبيح وخائن ليس لفئة أو طائفة
بعينها فحسب إنما لجميع العرب والمسلمين ،
وانهار داخلياً ،متراجعا ً في شرعيته ،غير قادر
على الحركة إزاء تحديات المرحلة الداخلية
والخارجية.
س��ب��ات آل س��ع��ود ه���ذا ي��ع��ن��ي ف��ي أس��وأ

ال��ح��االت اتهاما ً ضمنيا ً لحركات المقاومة
الفلسطينية بأنها منفعلة وغير متدبرة وغير
حكيمة ومغامرة ،بل قد يكون المعنى أبعد
من ذلك ليتضمن ولو ضمنيا ً فرحا ً وسرورا ً لما
يفعله إخوانهم الصهاينة في غزة لتثبت من
خالله صحة ما تعلنه في كل حرب مع العدو
الصهيوني ،إذ سبق أن أثبتت تجارب سابقة
في حرب تموز وح��رب غزة األول��ى والثانية
عكس ما يريدون.
ص��راع��ن��ا ال��ي��وم ليس ص��راع �ا ً م��ع العدو
الصهيوني ال��غ��اص��ب ألراض��ي��ن��ا العربية
فحسب ،بل ثمة ص��راع ال يقل أهمية عن هذا
الصراع هو الصراع مع خونة قضية العرب
والمسلمين األكثر انبطاحا ً وتنفيذا ً ألوام��ر
واشنطن و«تل أبيب» ،إذ تف ّوق آل سعود أكثر
بكثير من الصهاينة أنفسهم في التآمر وتحطيم
روح الثقة بالعزة والشرف والقوة والقدرة
على استعادة الحق العربي والفلسطيني لدى
الشعوب العربية ،في محاولة لقتل الحماسة
والتفاعل في الشارع العربي وإسقاط خيار
المقاومة من العقل العربي.
نظام آل سعود الخائر القوى هو بال ه ّمة
وبال عزيمة ،فكيف له أن يكون ناصرا ً ومعينا ً
للقضية الفلسطينية التي يخاف أن تجلب
عليه غضب الصهاينة وأميركا والغرب؟ بيد
أن أشبال الشهادة يعلمون مثل اآلخرين أن ال
أحد ينتظر نصرة أو عونا ً من آل سعود ،بقدر
ما يتم ّنون أال ّ يأتيهم الش ّر من قبلهم ،فهم
صانعو العنف والتكفير والتآمر مع األجنبي
على كل ما هو عربي وإسالمي.
تمكن آل سعود من خداع العرب والمسلمين
وتنفيذ األج��ن��دات المشتركة بينهم وبين
إخ��وت��ه��م ب��ال��دم م��ن��ذ ع��ه��د ف��ي��ص��ل ب��ن عبد
العزيز وحاييم وايزمان (أول رئيس للكيان
الصهيوني) ،إذ التقيا قبل  89عامًا في تشرين
الثاني  1919في لندن ،وأصدرا وعدا ً مشتركا ً
للتفاهم بينهما ،على ضوء القرابة العرقية
التي تجمع بينهما ،على ما عبر بيريز أمام
حضور من علماء دي��ن وسياسيين يمثلون
معظم دول العالم ،وه��ذا يعني أن كيان آل
سعود وجه صهيوني قبيح يعمل ﻋﻠﻰ قاعدة
إسقاط صفة العدو ﻋﻦ االحتالل الصهيوني.
أو ّد ختاما ً توجيه كلمة إلى العالم العربي
واإلسالمي بأن مكة ،مثله القدس ،محتلة من
قبل صهاينة أش ّد وأعتى من صهاينة عرفناهم.
صهاينة تغلّفوا باسم دين اإلس�لام فجعلوه
دين إره��اب ،فهم ال يتردّدون في ارتكاب أي
رذيلة باسم هذا الدين ،سواء كانت سياسية
أو أخالقية  ،فال بد من طردهم من أرض الحجاز
وتطهير أرض الحرمين من رجسهم قبل فوات
األوان .

} هاني جودة
عندما تحدّثنا عن صبر غزة ،كانت غزة وال تزال
مؤمنة بالنصر الحتمي ،فهذا الصبر تلد منه نساء
فلسطين أجياال ً ولدت ...وأجياال ً لم تولد بعد .لم تكن
المعاناة في غزة ُتحكى إال ّ بسنابل األمل وتكتب بمداد
الدم ،وإنْ بدأت غزة برواية قصتها فتأكدوا أنّ البارود
ق��ادم وص��وت االن��ف��ج��ارات ل��ن ي��غ��ادر المكان .أزي��ز
الرصاص غزة ،وصوت الصواريخ ينادي فلسطين،
حب يد ّوي في سما ِء القدس ،يلتقي الحنين
ومن الشا ِم ٌ
عن َد أسوار عكا ومرفأ يافا ويحلّق نسرا ً جسورا ً يحمي
الوطن.
في مساء يوم السابع عشر من تموز الجاري ،ألحد
عشر يوما ً مضت من ركام الحرب على غزة ،عاندت
«شا ُم» الجنين صخب القصف وأصوات المدافع التي
كانت ّ
تدك اآلمنين بعد هدن ٍة استم ّرت خمس ساعات
التقطت فيها غزة أنفاسها ،واشترى اآلب��اء ما يستر
أبناءهم من الجوع .كانت تنظر من رحم أمها إلى هذا
الصخب والضجيج الذي يحدثه قصف ورعد غربان
السماء .ما أن انتهت تهدئة الساعات الخمس حتى
أحست أنّ
انتفضت هذه الثائرة من رحم أمها ،لعلّها
ّ
مداد الحياة طلبها لتضع بصمة أنفاسها البريئة على
عالم تعبق فمه من الظلم .كانت جريئة حتى في موعد
خروجها إلى الحياة ،لم تخف من الحاصل ولم تهب
واقع الحرب .أعلنت أنها ستأتي كي تشهد أنّ شعبها
وأمتها ،أمة النصر العظيم ،ألعظم صب ٍر في التاريخ،
أعلنت أنها ستد ّون معادلة ديمغرافية جديدة.
فكما الشهداء يخلفهم األحياء على النهج نفسه،
تحاصرها رياح شمال غزة .أصوات االنفجارات تعود.
انتهت التهدئة ،عاد القصف ،عناد يقاوم القصف وإرادة
الله نافذة .سنعود مع طير العنقاء مخلبا ً ورمحا ً
يلوح في األحياء كلّها .أين ستذهب بنا هذه السيارة.
اختارت طريق مستشفى بلسم العسكري أقصى شمال
غزة فيه من األحياء (شهداء ،أطباء ،جرحى ،مرضى
ومسعفين) قذائف تتساقط في ك ّل مكان .انقطعنا
عن االتصال المكاني بمن خلفنا .لقد ُ
ضرب الطريق
المؤدي إلى المستشفى ومعبر «دمره بيت حانون».
قذيفة خلفت حفرة بعمق مترين ال صوت يُسمع سوى
يرتج المستشفى مع ك ّل صاروخ،
االنفجار والقذائف،
ّ
قوات االحتالل تتقدّم من الشريط الحدودي بالدبابات
وتزداد وتيرة القصف للتغطية على دخول الدبابات
المعادية .جميع مَن في المستشفى ينظرون حولهم...
ما الخالص؟ ما الح ّل؟ كيف سنتص ّرف مع الحاالت
التي بين أيدينا؟
عادت «شام» إلى الغضب مجدّدا ً معانِدة ك ّل خوف
ومنتفضة على كل حالة ارتباك ،تصاحبها في رحلة
خروجها إلى الحياة جدتاها وأنا .لم يكن إفطار يوم
الخميس يوما ً عادياً ،فالصائم ال يأكل في هذا الوضع
المقلق ،األم ،الجنين ،القصف ،على جهاز الالسلكي
يواصل طاقم اإلسعاف تلقي التعليمات من مركز قيادة
اإلسعاف في شمال غزة ،طلبوا النجدة لخروج الحاالت
اإلنسانية وفي مقدّمهم «شام» ،الحالة الوحيدة التي
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تصارع الخروج إلى الحياة وسط تقدم الدبابات.
مركز قيادة اإلس��ع��اف :نعم ال نستطيع إرس��ال
إسعاف إلى منطقتكم ،فالقصف عشوائي .بقيت األم
قلقة والجدتان حولها وقد جهزوها لدخول عملية
ال���والدة ،ألنّ الموعد قد ح��ان« .ش��ام» تواسي أمها
بعناد الفلسطيني الذي ال يهدأ عندما ُي��داس طرفه.
ت��زداد حركاتها ،يتوقف الطلق عند األم كلما ازداد
القصف .تعيد األم الك ّرة :بحثت عن وسائل فأخبرني
الطبيب انه وفي ظ ّل الوضع الحالي ال يستطيع وطاقم
القسم إجراء العملية .أطلق رجال المقاومة صاروخا ً
من ج��وار المستشفى ف��ردّت مدفعية االحتالل على
�ج المستشفى بشكل
مكان إط�لاق ال��ص��اروخ ،ف��ارت� ّ
رهيب ،كأنه طار من مكانه .امتأل المكان بالصراخ،
المم ّرضات ،الحاالت المرضية ،الجميع في تخبّط
وذهول ،من أين ستدخل القذيفة القادمة من أي نافذة،
إصابات بجوار المستشفى يهرع رجال اإلسعاف ،ماذا
يحدث؟ ال مخرج ،لم أدع رقم جوال محمول متوافر
ألحد رج��ال اإلسعاف خ��ارج المستشفى أو أصدقاء
وأهل خارج المكان إال ّ وشرحت له الموقف .عاندت
«شام» مص ّرة ،نادت جدتها .أمي تهرع إلى الطبيب
المناوب .بلغنا وضع الوالدة ،بعد محاوالت صعبة
جدا ً استطاع إسعاف تابع لخدمة  101الهالل األحمر
الفلسطيني دخول المستشفى بأعجوبة .استجابوا
لنداء الحياة الذي أطلقته «شام» ،لقد عاندت الظروف
وانتفضت على ال��رع��ب .أصبحت «ش��ام» تواسينا
وتهدئ من روعنا وتقول :أنا هنا جرح الهوى وهناك
في وطني جراحُ .
استطاعت الغالبية التسلل نحو أب��راج العودة
والندى المجاورة للمستشفى هربا ً من الموت المحقق.
هرعنا نحو إسعاف الهالل األحمر وبدأ خط المسير
الخطر نحو مركز صحي ،العودة وس��ط تل الزعتر
شمال غزة ،سائق اإلسعاف :تماسكوا جيدا ً سنسلك
طريقا ً مغايراً ...لقد قصف اإلسفلت الرئيسي ،صوت
طائرات االستطالع لم يفارقنا ط��وال خط التحرك،
قذيفة مدفعية ضربها االحتالل على مقربة من باب
مستشفى بلسم جميعنا ننظر إلى بعضنا بعضاً ،نودّع
بعضنا بعضاً .نعم لحظات لم أتخيّل أنه سيعاجلني
العمر بها .أمي يا حبيبتي هل سأكون أنا السبب في
إلي ...ال تتركنا
وداعك .زوجتي و«شام» كلتاهما تنظر ّ
سنكون دوما ً معاً ،ع ّمتي الحروف تبكي من دمعتها،
ننظر إلى بعضنا بعضا ً وقد تشهّدنا جميعا ً ونحن
ممسكون ببعضنا ،ال ندري كم من وقت مضى على هذا
النحو حتى وصلنا إلى تل الزعتر« .شام» :أنا يا أمي
سأكون في أحضانك بعد قليل سأكون مع جدي وعمي
وخالي ،سنعبر بإرادة الصبر إلى الوطن .نعم حدثت
الوالدة الطبيعية تمام الساعة  12:15صباح الجمعة
 20رمضان ،خرجت «شام» إلى الحياة وأعلنت بزوغ
شمس جديد َة على غزة ،يا شام صرخ الحنين إليك
أقلع ونادتني الرياحُ  ،يا شام يا ب ّوابة التاريخ
بي
ْ
تحرسك الرماح.

ّ
لل�سوري الإعجاز ...وللمقاومة الإنجاز
حرب غزة:
من ين�صر فل�سطين تن�صره وتث ّبت �أقدامه
} حاتم الشلغمي – تونس
 ...وأخيراً ،عادت القضية الفلسطينية الى صدارة اإلعالم بعد تغييب مقصود
أحدثه مشروع «الالفصل العربي» المشؤوم (ما يُس ّمى بـ«الربيع العربي»)
وكان بين أبرز أهدافه االستراتيجية جعل بيدر القضية الوطنية الفلسطينية
ونضاالت الشعب العربي في فلسطين نسيا ً منس ّيا ً في كومة رم��اد .فنسي
المطبّلون والمهلّلون وسدنة معبد «الربيع» من األعراب واألغراب والعثامنة
الجدد ،أن الشعب الفلسطيني هو األجدر واألحق بالشعارات التي رفعت في
المنابر والمجالس الدولية حول تقرير المصير واالنعتاق والحرية وحقوق
اإلنسان والتحرير والكرامة .واستثنوه من تلك الحقوق المشروعة كلّها في
شبه مسرحية تراجيدية راح ضحيتها عشرات اآلالف من الشعب العربي بعامة
والسوري بخاصة...
سورية أ ّول من كشف اللثام عن حقيقة هذا «الربيع» القاتل منذ أن عارضت
مع الجزائر قرارا ً عربيا ً يقضي باستدعاء «الناتو« الى ليبيا لـ»يخلّص» شعبها
من «معاناته من نظام العقيد» ،تواجه – منذ تلك اللحظة  -أفظع حرب وأشدّها
جنونا ً وهمجية .حرب تحالفت فيها ك ّل المتناقضات واألضداد ،وانتفت فيها
أصول التاريخ والحضارة والقيم واألخ�لاق كافة .سورية القلعة الحقيقية
للنضال العربي ألجل الوحدة والتحرير ،والحصن الحصين لمفهوم المقاومة
وتفكيك المؤامرات وص ّد العدوان .سورية التي رفعت شعارا ً بقي في الوجدان
أنّ «فلسطين قبل الجوالن» ...قالها قائد صلب ومقدام لم تنطل عليه أكذوبة
السالم .سورية التي تنتصر اليوم في الميدان وتستعيد الجغرافيا والهوية،
المقاومة والقومية فتذ ّكر العالم واألنظمة العربية بأن ال نداء إال نداء فلسطين
القضية.
«نحتفظ بالر ّد في الزمان والمكان المناسبين» ،العبارة البليغة والمربكة
لكيان العدو الصهيوني ومن سبح في فلكه والتي جعلها السطحيّون مح ّل
سخرية لم تكن إالّ وعدا ً صادقا ً من عقل مقاوم ها نحن نرى ونشاهد بأم أعيننا
مدى صدقيته .وألن إيمان الجمهورية العربية السورية بمركزية ومبدئية
القضية في فلسطين ،لم تشغل حرب االستنزاف التي يقودها وكالء «إسرائيل»
في كامل الجغرافيا القيادة السورية عن قضيتها المركزية الوجودية ،فلم تقطع
سورية أوصالها بجميع فصائل المقاومة ،بالتنسيق مع جميع أطراف المحور
(إيران وحزب الله) ،مزودة إياهم ك ّل ما يلزم لخوض حرب مفتوحة مع الكيان
الغاصب ،مخترقة بذلك أجهزة االستخبارات «االسرائيلية» واألميركية كافة،
كاشفة مدى ضعفها والخور الحاصل فيها .فالصواريخ النوعية الجديدة التي
انطلقت من أرض غزة لتصارع «القبة الحديد» في ضحى «الجرف الصامد»
لتجعل «إسرائيل تحت النار» وفي رواية تالية «في المالجئ» (كما وصفت

صحيفة «هآرتس» العبرية) كانت صواريخ سورية الصنع .األمر الذي ه ّز إدارة
ّ
وفض تحالفاته السياسية وأربك ادارته العسكرية .فالسؤال الرئيسي
الكيان
في «إسرائيل» اليوم هو كيف وصلت تلك الصواريخ الى القطاع وبهذا الك ّم؟
فالصواريخ التي سقطت على فلسطين المحتلة والتي اعترضتها «القبة الحديد»
تجاوزت  200صاروخ يومياً .بلى ،إنه اإلعجاز السوري وعقله األسطوري في
تسطير أعتى المالحم وتعديل جميع التوازنات وتسوية المعادالت كلّها.
«إسرائيل» التي باتت في حالة ضعف استراتيجي منذ هزيمتها عام
 ،2006والتي اختارت أن تسابق الزمن في خوض حروب الوكالة ،يتأكد
ضعفها وانكسارها بنجاح محور المقاومة في إيصال المخزون الصاروخي
في غزة وتثبيته وحمايته ،قالبا ً موازين الردع بمقاومتها التي تنجز النصر
العملي واالستراتيجي« .إسرائيل» التي أرادت استغالل «الخصومة» بين
القيادة السورية وحماس ألغراض تضعف الموقف الفلسطيني وتس ّد أفقه في
المفاوضات ألجل افتكاك اعتراف السلطة الفلسطينية بيهودية الدولة وتنازلها
عن حق العودة من ناحية ،واستغالل «الخصومة» بين القيادة السياسية
الجديدة لمصر وحماس لتحويلها إلى خصومة بين مصر وقطاع غزة وإلرباك
فصائل المقاومة من ناحية ثانية ،تقف اليوم شبه منذهلة من طبيعة الرد
المقاومي ،صابّة جام غضبها ووحشيتها بأسلوب «داعشي» على المدنيين
والمنازل والمزارع في غزة ،كاشفة عورتها التي حاولت سترها ،خائبة ،بمشروع
«الربيع -الحريق» العربي منذ سنوات.
إن حرب غزة تمثل جزء من الحرب على محور المقاومة وحلقة من حلقاته ،فال
يمكن فصلها ع ّما يحدث في لبنان وسورية والعراق واستطرادا ًإيران التي تواجه
أعتى الحروب الديبلوماسية لتثبيت حقها النووي ودورها اإلقليمي .إنّ حرب
فلسطين هي حرب جميع أطراف المقاومة الذي أعلن استنفاره أليّ مستجدات
في الحرب التي فرضت عليها .فمثلما قال صاحب الوعد الصادق السيد حسن
نصر الله« :نحن ال نريد الحرب ولكن ال نخشاها ألننا في مرحلة جديدة عنوانها:
ُنقصف و َنقصفُ ،نقتل و َنقتلُ ،نهجر ونهجر ،نواجَ ه ونواجه».ها هي المقاومة
والممانعة تقدّم لفلسطين القوة والعزة والتمكين ،وها هي سورية  -حزب الله
حاضرة مجدّدا ً في قلب الحرب بصواريخها التي تحمل توقيع القائد الشهيد
داوود راجحة وعقل الشهيد الحاج عماد مغنية .ها هي سورية تفعل وتدعم
وتثبّت نصرها السوري في فلسطين ،فال تجد لحلف األعداء من «الدواعش»
و«اإلخوان» وقطر واألتراك والسعودية وغيرهم من بيادق العدوان إال النفاق أو
الصمت أو الغباء بإتقان.
إنّ اإلعجاز السوري الذي يتمثل أساسا ً في صمودها كدولة وهوية وكيان
في وجه أعتى المؤامرات التي سطر صفحاتها الصهاينة من برنارد لويس في
الواليات المتحدة صاحبة شعار «الحياة والحرية وتحقيق السعادة» التي

رأينا تجلّياتها مع الهنود الحمر وصوال ً الى األفغان والعراقيين ،الى برنار هنري
ليفي في فرنسا «الثورة بمقاصلها واألنوار بنزعتها االستكبارية االستعمارية»،
والتي نف ّذها أبناء جمال باشا السفاح في تركيا وأبناء «لورنس العرب» من ملوك
الخليج وأمراء مشيخاته ،يتعزز ويتثبت من خالل دعمها للمقاومات بال قيد أو
شرط .أما المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها الجديرة بالسالح واألمينة عليه
فإ ّنها تنجز الردع وتكشف المفاجأة تلو األخرى لكي تبقى فلسطين البوصلة
والعنوان ،بعيدا ً عن مختلف مظاهر االبتزاز ،تأكيدا ً على أنّ لسورية اإلعجاز...
وللمقاومة اإلنجاز .سورية التي تنصر فلسطين هي حتما ً منتصرة في حربها
على جنون العالم ،تأكيدا ً على أنّ من يرفع راية فلسطين ال يخيب مسعاه ،وأن
النصر الذي ع ّمد بالدم ال يضيع أبداً.
فلسطين ...ما أعظمك!
ينكسر العالم ويصبح مثل طاحونة
تتغيّر الوجوه ...واألشياء
السياسات ...والساسة
التاريخ ...والخرائط
المفاهيم ...واألقنعة
األسماء ...والمشاريع
الحلفاء ...والخصوم
كل شيء ...يتغيّر
وينقلب ...حتى القيم
حتى ...عصا موسى
وتبقين أنت ...وحدك القضية والبوصلة
المح ّرك ،الوازع ،الكلمة ...واإللهام!
فلسطين ...انتفضي ...أعيدي للربيع فصله ...ناره ...برده وسالمه.
فلسطين ...ارفعي راية الحق
وصومي في زمن أفطر فيه الجميع على دمك ...ودمعك !
فلسطين قومي ...واقتلعي الخنجر والميركافا وازرعي الزيتون في حيفا
ويافا.
فلسطين ...يا بوصلة الضمير
وحلم الدرة ...وأبو خضير
فلسطين ...يا امرأة من رخام
محب على الدوام
الذقي
قالها شاعر
ّ
ّ
فصدق الوصف وأدّاه على الكمال والتمام
فلسطين ...انتصري ،وانصري ...وثبّتي األقدام
فمن خذلك اليوم بعدد ...اشطبي له األرقام.

طريق غزة يبد�أ من مكة
} طاهر محي الدين
ِل َم هذا الصمت كلّه عما يحصل في غزة من تقتيل وتنكيل وتشريد وهدر
الدماء الزكية؟ أين شيوخ اإلفتاء الذي أفتوا بالجهاد في البلدان العربية
واإلسالمية تحت مس ّميات طائفية؟
أليس هذا هو الجهاد التكفيري الذي ناديتم به من خالل منابركم؟! واآلن
ّ
ليحضوا على الجهاد لمحاربة أعداء الله
أين هم مشايخ عهركم وكفركم
ورسوله ،الصهاينة وأدواتهم الوهابية التكفيرية التي دمرت جميع الشعوب
العربية وهتكت أعراضهم وي ّتمت أطفالهم وقتلت رجالهم وشبابهم وأذلت
شيوخهم وانتهكت حرمات نسائهم وهدمت بيوتهم وش ّردت عائالتهم.
أليس هذا العدو الذي جعل كالًّ م ّنا ينهش ويفترس بعضه بعضه اآلخر،
وكالًّ منا يحرم ويحلل ويقتل ويسرق تحت مس ّميات طائفية بغيضة كريهة
تكفيرية ال تعترف بوجود اآلخر وتسفك دم كل من يخالف فكرها .أو لسيت
السنة مثلما قتلت من الشيعة
أدواته الصهيوـ وهابية هي التي قتلت من ُّ
والمسيحية؟
هنيئا ً لك يا «إسرائيل» الوهابية ،قد وصلت إلى مبتغاك وف ّرقت بين
الشعوب العربية ،بل حتى بين أبناء البلد الواحد ،وال��زاروب الواحد.
نجحت نجاحا ً باهرا ً في زرع الحقد والضغينة والغـل في ما بينها ،وقتلت
ّ
وحطمت معالم تاريخنا،
ودمرت فينا النخوة العربية ،وف ّرقت وحدتنا،
وهدمت الكنائس والمساجد والحسينيات والمعابد والمزارات والمقامات

الدينية ،ولم ير َم حجر واحد على كنيس صهيوني حتى اآلن!
أين الذين نادوا بدعم أهل السنة في العراق وسورية ولبنان وسلّحوا
جميع تكفيريّي األرض ليد ّمروا هذه البلدان بحجة محاربة األنظمة الكافرة؟
أين هم مما يحصل في غزة من قتل وتدمير؟ أليست فلسطين أرض رباط
وجهاد ضد الصهاينة؟ أو ليس أهل فلسطين أهل السنة ودعمهم واجب؟
ٍل َم تتركوهم لتلك األنظمة الكافرة بحسب زعمكم لتدعمهم وتمدّهم بالسالح
! ِل َم ال تمألون هذا الفراغ وتنزعون الذرائع من أمام الفلسطينيين ليرفضوا
ّ
تقض مضاجع الصهاينة أبناء عمومتكم وتزودوهم
تلقي الصواريخ التي
األسلحة التي تدفعون المليارات لشرائها دعما ً للخزينة األميركية
واألوروب��ي��ة ،فيردون الظلم والعدوان عن أرضهم وعرضهم ،ويمنعون
انتهاك قبلة المسلمين األولى؟
أنتم عار حتى على العمالة والخيانة .حتى مبادرة خائن الحرمين
الشريفين وفيها من التنازل والرضوخ ما يكفي إلذاللنا أللف عام لم يقبلها
منكم سيّدكم الصهيوني ،وترك الغبار يأكلها في أدراج مكاتبه ،ثم يتصدر
عمالؤكم شاشات عهركم وينبحون بكفركم  :قائلين إننا مغامرون وأن
صواريخ عزتنا هي سبب ما يلحق بنا من قتل وتدمير وانتهاك لألعراض
وتدمير للممتلكات.
نقولها بالفم المآلن .ابحثوا عن الوهابي وراء كل إرهاب وإجرام وحقد
وضغينة ،وابحثوا عن الصهيوني وراء ك ّل وهابي .حتى «خليفة الدولة»
التي زعم إرهابيّوكم قيامها أعلنت وبالفم المآلن أنها لن تحارب الصهاينة

وهابي وكل من خالفكم
بل ستحارب «المنافقين» بحسب فقهكم الصهيو ـ
ّ
من المسلمين.
لذا نؤكد اليوم وإلى أبد اآلبدين  :إن تحرير فلسطين يبدأ من تحرير
مكة والمدينة ،وسيرتل الفاتحون من أنصار الله واألحرار يومذاك ما أنزله
الله تعالى يوم فتح مكة « إذا جاء نصر الله والفتح « ،وسنحفر في أذهان
أطفالنا أن طريق القدس يبدأ من مكة ،وسنعلق لهم الصور في غرفهم التي
تذكرهم بإجرامكم وإرهابكم ،وسنكرس في عقولهم أننا لن ننسى ولن نغفر
ولن نسامح ،فازرعوا اليوم ما شئتم ،فلن تحصدوا إالّ ما زرعتم ،فمن يزرع
اإلرهاب والقتل والتدمير لن يحصد الريحان ،ومن يخلق الوحش لن يتمكن
من السيطرة عليه الحقاً .ستطاردكم دماؤنا وصور قتالنا ونحيب األمهات
الثكالى ،فامكروا واحشدوا واقتلوا ما شئتم فإننا قادمون.
نقسم بالنون ،بأنكم حراس بني صهيون ،وهابيون عبريون عثمانيون
«إخوانيون» «داعشيون» متأسلمون سلفيون بعيريون ،في الخيانة
راسخون ،وللعمالة عابدون ،ولألديان محاربون ،ولإلنسانية معادون،
وألعراضكم بائعون ،وألوطانكم خائنون ،ولشعوبكم ماحقون ،وللفروج
عابدون ،وللمال ساجدون.
ن��ون ...قسما ً إننا مقاومون ممانعون عروبيون ناصريون مناضلون
بعثيون قوميون وح��دوي��ون متح ّررون وطنيون ،للحدود ع��اب��رون...
ألراضينا محررون ...وألعراضنا صائنون ،للصهاينة هازمون ،لألعراب
داعسون ،للخونة والعمالء ساحقون ،ولعروشكم مزلزلون.

