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بعد العثور على حطام طائرة الموت

متى يحين حوار
حزب اهلل ـ الم�ستقبل؟
} هتاف دهام
أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من دار اإلفتاء أول
أمس «أنّ العالقة بين حزب الله وتيار المستقبل شبه مقطوعة» .ال جديد
في اإلعالن طالما انّ العالقات بين الحزب والتيار ليست على ما يرام.
انتهى تصريح رع��د .أتى تعليق النائب عن كتلة المستقبل أحمد فتفت
«بأنه أساسا ً ال حوار بيننا وبين حزب الله ،ألنّ الحوار يكون على طاولة
أي إمكانية
الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية الذي يمنع الحزب ّ
النتخابه».
تنحصر عالقة حزب الله وتيار المستقبل في التنسيق األمني بين
مسؤول االرتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا ،ووزيري
الداخلية نهاد المشنوق والعدل أش��رف ريفي ،لما تستدعيه مواجهة
اإلره� ��اب وخ�ف��ض التوتير األم �ن��ي .ال ت�ت�ع�دّى ال�ع�لاق��ة ح ��دود األم��ن،
االتصال الذي أجراه الرئيس سعد الحريري بالمعاون السياسي لألمين
العام لحزب الله الحاج حسين الخليل لتقديم واجب التعزية بوفاة والدته
ليس أكثر من واجب اجتماعي ،فالتواصل السياسي معدوم بين األصفر
واألزرق.
متى يحين موعد الحوار بينهما؟ ال أحد يعلم .ال تقارب طالما الشروط
التعجيزية موضوعة على طاولة حوار المستقبل ،فيما المطلوب في ظ ّل
ما تشهده المنطقة من تحديات ،حوار الفرص الممكنة.
ص ّعد الرئيس سعد الحريري في خطاب خريطة الطريق في إفطار
البيال ض ّد حزب الله ،إال أنه أق ّر بأنّ ال مف ّر من الجلوس معاً .لكن متى
ستدقّ الساعة؟ هل توقيت الجلوس معا ً يرتبط بالتفاهم اإلي��ران��ي -
السعودي؟ هل ال�ح��وار مستق ّل عن المفاوضات اإلقليمية ،وبالتالي
متح ّرر من االرتباطات الخارجية وبإمكانه التقليع؟ أم أنّ هذا الحوار
ينتظر الضوء األخضر من طهران والرياض؟
لجأت القوى السياسية في لبنان الى خيار التصادم السياسي الذي
يفض الى نتيجة ،ففشلت في مراحل عدة منذ عام  2005وصوالً
لم ِ
إل��ى ع��ام  .2012اشترط تيار المستقبل على ح��زب الله ال�خ��روج من
سورية وااللتزام بإعالن بعبدا كشرط لدخول الحكومة ،اال انه تراجع
عن شروطه واضطر نتيجة القرار االقليمي إلى الجلوس مع حزب الله
تحت سقف حكومة الرئيس تمام سالم في السراي الحكومية .كذلك
الحال أسقط حزب الله حكومة الرئيس سعد الحريري من الرابية وشكل
حكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ،اال انها كانت متعثرة ولم تتمكن
فعليا ً من الحكم في غياب تيار المستقبل؟ وبصرف النظر عما ستؤول
اليه مساعي التقارب السعودي ـ اإليراني أال يستدعي التهديد الذي تمثله
ما تس ّمى الدولة االسالمية في العراق والشام «داعش» ،الذي هو تهديد
للجميع ،سنة وشيعة ومسيحيّين ومسلمين ،تفاهما ً وتعاونا ً بين حزب
الله وتيار المستقبل في وجه العدو اإلرهابي المشترك ،ال��ذي يشكل
خطرا ً أساسيا ً ووجوديا ً على تيار المستقبل بصفته تيارا ً اعتدالياً.
ال يخفي تيار المستقبل أهمية الحوار مع حزب الله إلع��ادة إرساء
استقرار طويل األمد في البلد ،فمبدأ التواصل مطلوب وض��روري ،إال
انّ لتيار بيت الوسط شروطا ً يطلب تنفيذها ومنها االلتزام بإعالن بعبدا،
واالنسحاب من سورية ،انسحاب يراه «المستقبل» أساسيا ًقبل ان يخطو
أي خطوة حوارية ،ألنّ وجود حزب الله في سورية أشبه بوجود جورج
بوش في العراق.
لن يعترف تيار المستقبل بأنّ حزب الله جنّب لبنان ويالت الحركات
التكفيرية والمجموعات اإلرهابية بمشاركته في القتال ض ّد المجموعات
المسلحة في سورية .ال يزال ُمص ّرا ً على موقفه من أنّ المشاركة في
أججت الوضع المذهبي في لبنان ،وأنّ
معارك القصير والقلمون ويبرود ّ
الحركات الجهادية التي صعدت الى الواجهة ،والتفجيرات في الضاحية
ليست إال ر ّد فعل على عمله الجهادي في سورية .والحفاظ على لبنان
وحماية استقراره وسيادته يتوقفان وفق تيار المستقبل على االنسحاب
من سورية والعراق والعودة الى لبنان وااللتزام بإعالن بعبدا.
يؤكد المستقبل أنّ وجوده على طاولة مجلس الوزراء مع وزراء حزب
الله لم يخفف االحتقان على المستوى الشعبي ،بل زاد من التطرف عند
بعض المجموعات السنّية التي أعربت عن استيائها من المشاركة وما
أعقب ذلك من توقيفات واعتقاالت اعتبرتها عشوائية ،وآخرها توقيف
الشيخ حسام الصباغ.
سياسة المستقبل لم تمنع التواصل على المستويين النيابي والوزاري
بين كتلتي الوفاء للمقاومة ولبنان أوالً داخل اللجان النيابية .تواصل
تقف حدوده عند أبواب ساحة النجمة والسراي الحكومية.
يؤكد ن��واب ح��زب الله ان ال ع�لاق��ات خاصة أو ص��داق��ات م��ع تيار
األزرق .يتحدث أحدهم عن أجواء اجتماعات اللجان النيابية ،ويقول إنّ
الخبث الموجود عند النائب أحمد فتفت ليس موجودا ً عند نواب القوات
في التعاطي المجلسي مع نواب الوفاء للمقاومة.

ال�سواد ّ
يلف القرى والبلدات اللبنانية
ا�ستعداد ًا ال�ستقبال �شهداء االغتراب
ض��اق��ت ب��ه��م س��ب��ل ال��ع��ي��ش في
أوط��ان��ه��م ،ف��اخ��ت��اروا الغربة سبيالً
لتأمين مستقبل أفضل وعيش كريم لهم
ولعائالتهم ،هربوا من جحيم الحروب
والصراعات ،فكان الموت في انتظارهم
هناك .هم المغتربون اللبنانيون الذين
هاجروا حاملين أمتعتهم وأحالمهم،
إل��ى ب�لاد بعيدة ليبنوا أينما حلوا
لبنانهم ،كما ي��ق��ول الشاعر سعيد
عقل« :وم��ن الموطن الصغير نجوب
األرض ...ن��ذري في ك ّل شط قرانا...
نتحدى الدنيا شعوبا وأن��ص��ارا...
ونبني أنى نشأ لبنان».
لكنّ وجه الغربة ليس مشرقا ً دائماً،
وباإلضافة إلى ما يعانيه اللبنانيون
في غربتهم ،أصبح اللبنانيون على
موعد دائم مع الخطر ،لهم في ك ّل طائرة
موت حصة كبيرة من األحبة ،ليتحولوا
إلى صور معلقة في ذاكرة ذويهم وعلى
جدران منازل هجروها قسراً.
وق���د م�لأ ح���ادث تحطم ال��ط��ائ��رة
ال��ج��زائ��ري��ة وال����ذي ذه���ب ضحيته
ع��ش��رون لبنانياً ،ال��ف��راغ السياسي
من خالل حركة السياسيين الذين ال
يكترثون لمواطنيهم إال في النكبات
والملمات ،وإن يكن هذا االكتراث دون
المستوى في معظم األحيان ،كما مأل
القرى والبلدات والبيوت والقلوب حزنا ً
وأسى.
ومن المتوقع أن يتوجه اليوم وفد
يضم ممثلين ع��ن وزارة الخارجية
و«الهيئة العليا لإلغاثة» واألمن العام،
لمتابعة وقائع رفع جثامين ضحايا
الطائرة المنكوبة ،ونقلها إلى لبنان،
بعد أن ت ّم العثور على أحد الصندوقين
األس��ودي��ن التابعين للطائرة التي
تحطمت يوم الخميس وعلى متنها 118
شخصاً .كما أعلن الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند فجر أمس ،العثور على
حطام الطائرة في منطقة غاو في شمال
مالي .وأشار قصر اإلليزيه في بيان إلى
أنه ت ّم التعرف بوضوح إلى الطائرة
على رغم أنها دمرت كلياً .وفيما أعلن
الرئيس الفرنسي مقتل جميع ركاب
الطائرة ،اعتبر وزير الداخلية الفرنسي
ب��رن��ار ك��ازن��وف أنّ األح���وال الجوية
تشكل «الفرضية األكثر ترجيحاً» ،فيما
لم يتم التوصل حتى اآلن إلى معلومات
دقيقة حول األسباب الحقيقية.
وف��ي إط��ار التحضيرات ،لمواكبة
مستجدات الفاجعة ،أفاد المدير العام
للمغتربين هيثم جمعة أنّ «ال��وزارة
باشرت الترتيبات ال�لازم��ة وشكلت
وفدا ً للسفر ومتابعة موضوع الضحايا
اللبنانيين ،وهناك تنسيق مع الفريق
الفرنسي ألنّ المنطقة التي سقطت فيها
الطائرة منطقة وعرة».
ك��م��ا ات��ص��ل ج��م��ع��ة ب��ال��ع��ائ�لات
الجنوبية المعنية ووضعهم في أجواء
الترتيبات التي بدأتها الوزراة واألمور
التي ستواكب التحقيقات ومنها أخذ
عينات من الحمض ال��ن��ووي ألق��ارب
الضحايا ليصار إل��ى التعرف إليهم
الحقا ً وتسليمهم إلى ذويهم.
وعلى الصعيد الرسمي ،تابع رئيس
الحكومة ت ّمام س�لام آخ��ر التطورات
المتعلقة ب��ح��ادث س��ق��وط الطائرة.
وات��ص��ل ب��وزي��ر ال��خ��ارج��ي��ة ج��ب��ران
باسيلّ ،
واطلع منه على الجهود التي
تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين

تبكيان أقاربهما الذين قضوا في طائرة الموت
من أجل مواكبة التحقيقات في الحادث،
والتثبت من هويات الضحايا اللبنانيين
والعمل على إع��ادة جثثهم الى لبنان
في أس��رع وقت ممكن ،بالتنسيق مع
سلطات م��ال��ي .كما اتصل بالسفير
الفرنسي في بيروت باتريس باولي
الذي تملك بالده قوة عسكرية هناك.
وتابع س�لام أيضا ً تحضيرات الوفد
اللبناني الرسمي قبل أن يتوجه إلى
مالي .وفي السياق نفسه ،أجرى سالم
اتصاال ً برئيس مجلس النواب نبيه ب ّري
لتعزيته بضحايا الكارثة ،الذين سوف
يُعلن الحداد الوطني عليهم يوم وصول
جثامينهم إلى لبنان.
م��ن جهته ،ق��ال وزي���ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل خالل مؤتمر
صحافي عقده في الوزارة أمس« :إننا
نقف وقفة حزن أم��ام فاجعة الطائرة
الجزائرية التي تحمل  19لبنانياً،
وقد ش ّكلنا وفدا ً تقنيا ً مؤلفا ً من وزارة
الخارجية واألمن العام وهيئة االغاثة،
في انتظار تحديد مكان الطائرة» ،الفتا ً
إلى أنّ «ك ّل الظروف المحيطة بالحادثة
صعبة وأنّ الوفد سيعمل في ظروف
صعبة وبإمكانات ضئيلة» .وأضاف:
«نطلب من الله أن يعطي الصبر ألهالي
الضحايا ،وأن يصبّر لبنان كله على
هذه المأساة التي تستوجب الحداد
وال��ح��زن ،أم�ل� ًا ب��أن نتحمل بعضنا
البعض ف��ي ه��ذه المرحلة إل��ى حين
االن��ت��ه��اء م��ن ك � ّل اإلج����راءات الالزمة
والمطلوبة ،وتكون هناك المواكبة التي
يستحقها أهالي الضحايا».
ب�����دوره ،أع��ط��ى وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات نهاد المشنوق ،توجيهاته
إلى المحافظين والقائمقامين لزيارة
ذوي العائالت المنكوبة في الجنوب
وك���س���روان وغ��ي��ره��ا م��ن المناطق
اللبنانية لنقل اهتمام الحكومة ووزير
الداخلية بالمأساة ومتابعة اإلجراءات
التي تقرر اتخاذها من خالل الوفد الذي
سيسافر الى مالي .كما طلب من المدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
تسهيل اإلج���راءات ال�لازم��ة لعائالت
الضحايا الذين سيسافرون إلى مالي
لمتابعة قضية مفقوديهم ،بعدما اتخذ
تدبيرا ً بإرسال ضابط في عداد اللجنة
المختصة لمتابعة هذه القضية.
م��ن جهته ،أش��ار المتحدث باسم
الجالية اللبنانية في بوركينا فاسو بيار
الحاج ،إلى أ ّنه على اتصال مع الجالية
اللبنانية في مالي للتنسيق في كيفية

نقل الجثامين إلى بوركينا فاسو ،داعيا ً
الدولة اللبنانية إل��ى إرس��ال مندوب
للتنسيق مع السلطات المحلية.
وق���د ات��ش��ح��ت ب��ل��دات ال��ج��ن��وب:
حاريص ،صريفا ،والخرايب ،والتي
ن��ال��ت ال��ق��س��ط األك��ب��ر م��ن الفاجعة
حاريص ،بالسواد حدادا ً على أبنائها
شهداء االغتراب ،الذين كانوا قادمين
مع عائالتهم لتمضية عيد الفطر مع
عائالتهم في الوطن ،لكن قدر لهم أن
يعودوا جثثا ً هامدة.
فقد فقدت بلدة الخرايب عائلة كاملة،
وذلك بمصرع كامل عائلة بالل دهيني
المؤلفة منه ومن زوجته األلمانية بيرن
كورينا وأوالدهما أوليفيا ،مالك وريان.
وفجعت حاريص بعائلة ابنها منجي
حسن حسن وزوجته نجوى عباس
زي��ات وأوالدهما محمد رضا وحسين
وحسن ورقية حسن .أما بلدة صريفا
فهي تستعد الستقبال رن��دة بسمة
ضاهر وأوالده��ا علي وصالح وشيماء
ضاهر.
وف��ي منطقة الزلقا ،ما زال أهالي
الضحيتين جوزيف الحاج وعمر بالن
تحت ه��ول الصدمة ،لفقدان شابين
ضاقت بهما سبل العيش في الوطن،
فهاجرا إلى أفريقيا منذ نحو  25سنة،
لتأسيس عمل وتأمين مستقبل أفضل.

الجامعة الثقافية

وعقدت الهيئة اإلداري���ة للجامعة
اللبنانية الثقافية في العالم ،اجتماعا ً
طارئا ً برئاسة أحمد ناصر ،واتخذت
قرارا ً «بتشكيل لجنة مشتركة في لبنان
وأفريقيا برئاسة رئيس المجلس القاري
األفريقي نجيب زهر لمواكبة تداعيات
كارثة سقوط الطائرة الجزائرية في
مالي ،والتي كان على متنها نحو 20
مغتربا ً لبنانياً» .كما أكدت «التعاون
التام مع اللجنة الحكومية برئاسة
المدير العام للمغتربين هيثم جمعة».
وأعلنت الجامعة ع��ن تكليف لجنة
للتواصل مع أهالي ضحايا الكارثة
واالط�ل�اع على أوضاعهم ف��ي لبنان
والمهجر ،وتكليف مكتبها القانوني
«متابعة القضايا القانونية ف��ي ما
يتعلق بالمسؤوليات المترتبة على
الحادث المفجع».
كما أعلنت «تضامنها م��ع أهالي
الضحايا ومشاركتهم أحزانهم العميقة
نتيجة ه���ذه ال��ف��اج��ع��ة اإلن��س��ان��ي��ة
الكبيرة».

اجتماع في الخارجية يناق�ش
التطورات في غزة والمو�صل
التقى وزير الخارجية جبران باسيل في مكتبه في وزارة الخارجية بطريرك السريان
األرثوذكس أغناطيوس أفرام الثاني يرافقه مطران بيروت للسريان األرثوذكس دانيال
كورية ومطران لبنان للسريان الكاثوليك جهاد بطاح والمعاون البطريركي للكلدان
من بغداد شليمون وردوني ومطران لبنان للكلدان ميشال قصارجي وراعي كنيسة
المشرق اآلشورية المونسنيور يترون كوليانا واألمين العام للقاء المسيحي المشرقي
رئيس الرابطة السريانية حبيب أفرام .ثم عُ قد اجتماع موسع في قاعة االجتماعات
ض ّمهم إلى سفراء بريطانيا طوم فليتشر ،وفرنسا باتريس باولي ،والصين جيانغ
جيانغ ،وقد غاب سفيرا روسيا الكسندر زاسيبكين والواليات المتحدة ديفيد هِ ْل
بداعي السفر.
وشكر البطريرك أفرام الثاني باسم المجتمعين «الحكومة اللبنانية التي أخذت
المبادرة «لالهتمام بقضية المسيحيين في الموصل وما يحصل في شمال العراق،
والشكر تحديدا ً للوزير باسيل ال��ذي فتح لنا المجال للقاء سفراء ال��دول الدائمة
العضوية في مجلس األمن الدولي ومع ممثل األمين العام لألمم المتحدة ،وكانت
فرصة لنقدم تقييمنا للوقائع وصورة عما يحصل في الموصل والعراق ،وكانت لنا
مطالب من الهيئات الدولية من طريق السفراء لتوفير الحماية للمسيحيين وبقية
األقليات الموجودة في شمال الموصل والتي هجرت من الموصل وهي موجودة اآلن
في سهل نينوى» .وأضاف« :لدينا خوف كبير حيال ما يحصل في المنطقة والذي
نتوقع أن يكون بداية لخطوات مماثلة في أماكن أخرى في المنطقة وهو تهديد مباشر
للوجود المسيحي في المشرق الذي شهد والدة المسيحية ،لذا نقدر موقف لبنان
باتجاه المحكمة الجنائية الدولية وذلك من أجل ك ّل المسيحيين في المنطقة ،وهذا ما
أعدناه من لبنان ونناشد كل الدول التي لها تأثير في كل هذه المجموعات التي تضطهد
المسيحيين وتحاول اقتالعهم من جذورهم ونطالبها بالقيام بواجبها اإلنساني ألنّ
الموضوع هو أوال ً وأخيرا ً موضوع حقوق إنسانية ،ومنها ّ
حق العيش بحرية في
أرضنا وأن نختار طريقة العيش التي نريدها».
والتقى باسيل القائم بأعمال السفارة الفلسطينية ماهر مشيعل.
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عجز القوة ...و�إعجاز غزة
} د .تركي صقر
ل�ي�س��ت ال �م��رة األول� ��ى ال �ت��ي ي�ج�ت��اح ف�ي�ه��ا العدو
الصهيوني قطاع غزة برا ًوجوا ًوبحراً ،وليست المرة
األولى التي يهز فيها مقاومو غزة الكيان «اإلسرائيلي»
ويقهرون غطرسة جيش االح�ت�لال ال��ذي ال ُيقهر،
وليست المرة األول��ى أيضا ً التي يتبنّى فيها عربان
النفط والتخاذل مبادرات مكتوبة بالحبر العبري كي
ال تلحق الهزيمة بالعدوان وأصحابه ،وال يختلف
اثنان على أنّ الكيان الصهيوني يملك قوة عسكرية
هائلة ويملك فائض قوة هائالً أيضاً ،وليس هناك من
يجادل في أنّ قوة المقاومة الفلسطينية عسكريا ً ال
تقاس بالقوة «اإلسرائيلية» الحربية الطاغية ،إالّ أنّ
هذه القوة مدعومة بمبادرات عربان جامعة االنبطاح
أي م��رة من سحق المقاومة
العربية لم تتمكن في ّ
وكسرها ،وفشلت في إنهائها وإقصائها عن مركزية
الدور في مشهد الصراع الدائر في المنطقة.
بات المشهد المتواصل ينبئ بأنّ ثمة سرا ً كامنا ً
وم��ؤك��دا ً بين طرفي ه��ذه المعادلة ،عمره م��ن عمر
ال �ص��راع م��ع ال�ع��دو ال�غ��اص��ب ،ال�م��دع��وم ب�لا حدود
أميركيا ً وغربيا ً ويطلق عليه الخبراء االستراتيجيون
اصطالحا ً «عجز القوة» في مقابل قوة الضعف .وهو
ال�س� ّر ذات��ه الكامن ف��ي انتصار ال��دم على السيف،
والعين على المخرز ،فالقوة «اإلسرائيلية» العسكرية
األسطورية عجزت عن استئصال شأفة المقاومة
وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وقتل روح المقاومة
المتجذرة فيه والحيلولة دون تجدّدها ونهوضها
بعزيمة أكبر في ك ّل م��رة .والعجز األكبر تجلّى في
�ي صفحة
ع��دم تمكن أنظمة التآمر العربية م��ن ط� ْ
القضية الفلسطينية وشطبها من معادالت الصراع
في المنطقة ،وتحويلها في اتجاهات أخ��رى بديلة،
ليكون صراعا ً عربيا ً ـ إيرانيا ً بطابع مذهبي متخلّف،
وإشعال نيران الفتن الطائفية والدينية والتكفيرية
والجهوية والعرقية في أربع رياح األرض العربية.
إالّ أنّ الرياح هبّت في العدوان الوحشي الجديد عكس
ما تشتهيه سفنهم وعادت فلسطين لتكون البوصلة
وت��ك��ون األس� ��اس ع �ل��ى وق ��ع ت��ص��دّي المقاومين
وضربات صواريخهم على امتداد جغرافيا األرض
المحتلة ،لتؤكد أنّ القضية الفلسطينية هي القضية
المركزية ولن يطويها الزمن.
حين ب��ان عجز القوة «اإلسرائيلية» م��رة أخرى،
راح ��ت ال �م �ب��ادرات الغربية واألم�ي��رك�ي��ة والعربية
المشبوهة تتدفق من ك� ّل ح��دب وص��وب لحفظ ماء
وجه نتنياهو صاحب ق��رار اجتياح غزة وتدميرها
فوق رؤوس ساكنيها .مبادرة مصرية ش��ارك في
صوغها س� � ّرا ً وف��د «إس��رائ�ي�ل��ي» وم �ب��ادرة فرنسية
القح،
حملها شخصيا ً ال��ى «ت��ل أب�ي��ب» الصهيوني ّ
وزي ��ر خ��ارج��ة فرنسا ف��اب�ي��وس ،وم �ب��ادرة حملها
أمير قطر إلى أردوغ��ان تتضمن ما يتمناه نتنياهو
وأكثر ،ومبادرة أميركية حملها كيري إلى القاهرة
باالشتراك مع ب��ان كي م��ون ونبيل العربي تسعى
كلها إل��ى إخ��راج المقاومة صفر اليدين بعد مئات
الشهداء وألوف الجرحى والمصابين وتدمير ك ّل ما
استطاعت آلة الحرب الصهيونية الغاشمة تدميره،
وال�م�ب��ادرة األخ ��رى المطروحة اآلن ه��ي المبادرة
ال�ت��ي حملها تميم آل ثاني أمير قطر إل��ى عبد الله
ملك السعودية رغم القطيعة بينهما ،بعدما عجزت
المبادرات السابقة كلها.
إنّ المبادرة السعودية ـ القطرية ـ التركية المشتركة،
في حال إعالنها ،هي مبادرة مفخخة وملغومة وأكثر
س��وءاً ،وستحاول عباراتها المتباكية المن ّمقة على
ال��دم الفلسطيني أن تخفي اليد التي تحمل الخنجر
المسموم لذبح القضية الفلسطينية ومقاومتها من
الوريد ،إلى الوريد لقاء وعود مالية مفتوحة إلعادة
إعمار غزة وتقديم إغراءات مالية فاحشة إلى ضعاف
النفوس من القيادات السياسية الفلسطينية التي
نامت في أحضان قطر سابقا ً وأدارت ظهرها لمحور
المقاومة ،وال نريد هنا أن ننكأ ال�ج��روح ونشمت

بمن قايضوا دمشق العاصمة التاريخية للقضية
الفلسطينية وأهلها ب� ��دوالرات أص�ح��اب الكروش
والعروش ،لقاء تلميع صورتهم المنبوذة والمكروهة
على حساب دماء الشهداء الطاهرة.
ال نستبعد أن ت�ك��ون ك�ث��رة ال �م �ب��ادرات مناورة
متفق عليها إلط��ال��ة أم��د ال �ع��دوان ،وبعض األنظمة
في الخليج ،وخاصة السعودية ،تعمد إلى المماطلة
كي يكمل نتنياهو خطة القتل والتدمير كاملة غير
منقوصة ،أمالً في أن تنهك قوى المقاومة الى درجة
أال تقوم لها قائمة بعد اآلن ،فيغدو الطريق مفتوحا ً
أم ��ام ال�س�ع��ودي��ة وق�ط��ر وت��رك�ي��ا لتصفية القضية
الفلسطينية وفق مبادرة أسوأ من تلك التي طرحها
الملك عبد الله في القمة العربية في بيروت مطلع
العقد األول من هذا القرن ،ومن دون رفع الحصار
وما يحزنون ،وه��ذا ما يسعى إليه جون كيري في
جوالته المتك ّررة إلى المنطقة لكي يسجل إنجازا ً
تاريخيا ً ألوباما الحائز سابقا ً جائزة نوبل للسالم!
ولكي ُيضاف هذا اإلنجاز إلى سجله(!) قبل نهاية
واليته الرئاسية األخيرة.
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إنّ ال �م �ب��ادرات ال �ت��ي
ّ
ف��ي مصلحة ال �ع��دوان «اإلس��رائ �ي �ل��ي» وت �ه��دف إلى
إبقاء الحصار على غزة وتحويلها الى سجن كبير
وتحويل ساكنيها الى رهائن ،وبلغت هذه المبادرات
ح ّد المساواة بين الجالد والضحية ،ورأى بعضها
أنّ من حق العدو «اإلسرائيلي» أن يش ّن حربا ً على
غزة «دفاعا ً عن نفسه» ،كما هي حال المبادرات التي
يقودها ج��ون كيري ال��ذي يجول في المنطقة منذ
بداية ال�ع��دوان ،والهدف أن يحقق ال�ع��دوان أهدافه
كاملة ،وف��ي مقدمها القضاء على رج��ال المقاومة
الفلسطينية أو تصفية معظمهم جسديا ً على أق ّل
تقدير.
يبدو أنّ الصمت العربي الرسمي المريب على
ال �ع��دوان ال��وح�ش��ي «اإلس��رائ �ي �ل��ي» على غ ��زة ،الذي
يتجلى أكثر ما يتجلى في موقف السعودية وأنظمة
الخليج األخ��رى ،يخفي هدفا ً واضحا ً هو استغالل
ال�ح��رب اإلره��اب�ي��ة التي تتع ّرض لها معظم البلدان
العربية ،وخ��اص��ة م��ا يحصل ف��ي س��وري��ة والعراق
وال �م � ّد التكفيري ال��وه��اب��ي فيهما ،إلن �ه��اء القضية
الفلسطينية التي استقالت منها هذه األنظمة منذ ما قبل
كامب ديفيد .ولن يقف هذا االستغالل عند حدود غزة
بل سيتعدّاها إلى تحقيق الهدف الصهيوني األه ّم،
المتمثل في االنتقال الى يهودية الدولة وطرد مواطني
أي تفكير في حق العودة وإقامة
 48بسهولة ووقف ّ
م��ا ُيسمى «دول��ة داع��ش» أو «اإلم� ��ارات اإلسالمية»
في العراق وب�لاد الشام ،وه��ذا يقدم أكبر خدمة إلى
يهودية الدولة التي تمثل جوهر الفكر الصهيوني.
ومهما حاولت السعودية وأنظمة الخليج الته ّرب من
مسؤوليتها في ظهور هذه اإلم��ارات التكفيرية ،فإن
الوقائع تؤكد وقوفها وراءها تمويالً ودعما ً وتسليحا ً
وتشجيعا ً على اإلجرام على مدى سنين.
رغم الخلل في موازين القوى بين المقاومة وجيش
ال�ع��دو ال��ى ال�ح� ّد األق �ص��ى ،ورغ��م الموقف العربي
ال��رس�م��ي ال �م �خ��زي ،ورغ ��م ال�خ�س��ائ��ر ال �ف��ادح��ة من
بقي أبطال
جراء وحشية «إسرائيلية» غير مسبوقةَ ،
المقاومة في غ��زة الرقم الصعب ،ول��م تستطع آلة
الحرب الصهيونية الجهنمية أن تكسر إرادة الشعب
الفلسطيني في غزة وأن تسلب حقه في المقاومة،
وإعجاز غزة أنها أظهرت عجز القوة «اإلسرائيلية»
على حقيقته ،وإعجازها الباهراألسطع يكمن في أنها
تقاوم وهي مط ّوقة بحصار خانق وتقاتل بالصدور
العارية شبه وحيدة أق��وى جيش وأش��رس عدوان
وأخبث تآمر من النظام العربي الرسمي ،وهي تثبت
في ك ّل ساعة من هذه الملحمة البطولية جدارتها في
صناعة النصر ورفع الظلم التاريخي عن فلسطين
وشعبها مهما كان الثمن.
tu.saqr@gmail.com

