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مفاو�ضات جديدة في القاهرة ومبعوث «�إ�سرائيلي» ي�صلها للقاء م�س�ؤولين �أمنيين

لماذا الحرب
على الق�ضية الفل�سطينية
عبر غزة؟

ديبلوما�سية الغمو�ض تطغى على وقف العدوان
فيما تسيطر ال��ض��ب��اب��ي��ة على
ال��ت��ح��رك��ات الديبلوماسية لوقف
العدوان على قطاع غزة ،عقدت في
القاهرة أمس مفاوضات ضمت وفدا ً
من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي
إلى جانب ممثل للسلطة الفلسطينية
ل��وق��ف إط��ل�اق ال��ن��ار ك���ان مشكك
بنتائجها ،حتى قبل انطالقها رسمياً.
وبالتزامن ب��دأ العدو يبحث عن
مخارج لما وصفه مراقبون بتورطه
في رمال غزة ،من خالل اقتراح لرئيس
حكومة الكيان الصهيوني بالتوجه
إلى مجلس األمن الدولي الستصدار
ق��رار بوقف إط�لاق النار ،وفي وقت
ج���دّد وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة المصري
س��ام��ح ش��ك��ري ف��ي ات��ص��ال هاتفي
م��ع نظيره األم��ي��رك��ي ج��ون كيري
التأكيد على أهمية وقف العمليات
العسكرية «اإلسرائيلية» في قطاع
غ��زة ،والتدخل الحتواء األم��ر ،فيما
وصل مبعوث «إسرائيلي» إلى مصر
إلجراء مباحثات بشأن الخروج من
هذه الورطة بعد فشل تحقيق أهداف
العدو من العدوان.

مجلس األمن

ون���ق���ل���ت ص��ح��ي��ف��ة ه���آرت���س
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» أول م��ن أم��س ،عن
م��س��ؤول ب���ارز أن وزارة خارجية

} محمد شريف الجيوسي

لقاء سابق بين السيسي وعباس
العدو اقترحت على رئيس ال��وزراء
بنيامين نتنياهو العمل على بدء
ص���وغ م��ش��روع ق���رار ل���دى مجلس
األمن الدولي لوقف الحرب في غزة.
وقال المسؤول إن الوزارة تعتقد أن
مثل هذه الخطوة ستقلّل من شرعية
المقاومة على الساحة الدولية وتعزز
مصالح «إسرائيل» كنزع سالح غزة
وإع���ادة السلطة الفلسطينية إلى
القطاع.
وذكرت الصحيفة أن المدير العام
ب��ال��وزارة نسيم بن شيتريت أرسل
وثيقة إلى ما يسمى مستشار األمن

بيالي تندد بتحدي «�إ�سرائيل»
القانون الدولي
نددت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان نافي بيالي أمس
بما س ّمته تحدي «إسرائيل» المتع ّمد للقانون الدولي في هجومها على
قطاع غزة ،وأكدت أن الهجمات على المنازل والمدارس والمستشفيات
ومنشآت األمم المتحدة ال تبدو عرضية ،بل وكأنها تح ّد متعمد لاللتزامات
التي يفرضها القانون الدولي على «إسرائيل» .كما انتقدت بيالي استهداف
محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وقالت المسؤولة األممية خالل آخر مؤتمر صحافي لها في جنيف  -قبل
انتهاء واليتها التي استمرت ستة أعوام « -مما ال شك فيه أنه تم تجاهل
مبادئ التكافؤ واالحتياط» من جانب «إسرائيل» .وتابعت «ال يمكننا
التسامح مع هذا اإلفالت من العقاب» ،وفقا لمصدر مطلع.
من جهة أخرى ،قالت بيالي« :إن الطرفين يرتكبان انتهاكات خطيرة
لحقوق اإلنسان يمكن أن تشكل جرائم بنظر القانون الدولي اإلنساني
وحقوق اإلنسان».
وفي  23تموز الحالي ،ش ّكل مجلس حقوق اإلنسان بطلب من فلسطين
لجنة تحقيق دولية بشأن االنتهاكات التي ُيعتقد أنها ارتكبت في إطار
الهجوم «اإلسرائيلي» على قطاع غزة .ويجب أن يعيّن رئيس المجلس
الغابوني بودلير ندونغ أيال أعضاء هذه اللجنة.

هروب عنا�صر لـ «داع�ش» من المو�صل
�إلى حدود «�إقليم كرد�ستان»
أكدت السلطات األمنية في منطقة كردستان هروب عناصر من تنظيم داعش
إلى حدود كردستان آتين من الموصل ،لكنها شددت على عدم وجود خاليا
نائمة لـ»داعش» هناك.
وذكر عضو قيادة حماية كردستان عميد أزاد حويزي في تصريح لوسائل
اعالم أن عناصر»داعش» هربت إلى حدود كردستان لكنها لم تدخله ،وهذا ليس
استسالما ً لقوات البشمركة».
وأش��ار كما نقلت «الميادين» إلى أن معبر الخازر وهو الحد الفاصل بين
حدود كردستان العراق من جهة الغرب ومدينة الموصل يشهد إجراءات أمنية
استثنائية لمن يريد الدخول إلى أربيل ،وهذه اإلجراءات تعكس حجم التوتر.
وأكد حويزي أن «ليس هناك أي خاليا نائمة لداعش في كردستان ،وليس
هناك أي شخص أو أي فرد أو أي مجموعة يتعاطف معهم» ،الفتا ً إلى أنه «على
العكس فإن المواطنين الكرد متشددون للتصدي لداعش وتنظيماته» ،مضيفا ً
أن «قوات البشمركة تتصدى لهم» ،قائالً «نحن موجودون في هذه المناطق».
أما عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أري ف��اروق ،فقد أشار إلى أن
«سياسة كردستان ورئاسته تمنع وجود هذه التنظيمات اإلرهابية التي احتلت
مساحات واسعة من العراق».

ال��ق��وم��ي ي��وس��ي ك��وه��ي��ن األس��ب��وع
الماضي اقترح فيها «خطة خروج
ديبلوماسية» من الصراع في غزة.
وق���ال ال��م��س��ؤول« :إن���ه ت��م إرس��ال
الوثيقة إلى نتنياهو لقراءتها».
وأضاف المسؤول« :إن الخارجية
تعتقد أنه إذا أخذت «إسرائيل» بزمام
ال��م��ب��ادرة وتحركت بالتنسيق مع
الواليات المتحدة ومصر والسلطة
الفلسطينية ف��إن��ه��ا ستستطيع
ال��ح��ف��اظ على ع��دد م��ن مصالحها
الديبلوماسية» :األول��ى إنشاء آلية
دولية لنزع س�لاح غ��زة .والثانية:
إع����ادة السلطة الفلسطينية إل��ى
القطاع والمعابر الحدودية .والثالثة:
تعزيز التحالف مع مصر.

اتصاالت

وب��ح��ث ش��ك��ري وك��ي��ري هاتفيا ً
ت���ط���ورات األوض�����اع ف��ي األراض���ي
الفلسطينية المحتلة ،حيث تم االتفاق
على م��ع��اودة االت��ص��ال واس��ت��م��رار
التشاور والتنسيق بينهما لمتابعة
تردي األوضاع في غزة .ونقلت وكالة
أنباء الشرق األوس��ط عن المتحدث
باسم الخارجية المصرية بدر عبد
العاطي أن مصر تواصل اتصاالتها
م��ع األط����راف المعنية وال��دول��ي��ة
لتحقيق التهدئة.

مبعوث «إسرائيلي»

إلى ذلك ،وصل إلى القاهرة مبعوث
«إسرائيلي» في زي��ارة قصيرة الى
مصر تستغرق بضع ساعات ،يلتقي
خاللها مسؤولين أمنيين مصريين
لبحث التوصل إلى اتفاق تهدئة بين
«إسرائيل» والفلسطينيين.
صرحت بذلك مصادر مطلعة في
مطار القاهرة ،طلبت عدم ذكر اسمها،

م�صر :موعد جديد ال�ستئناف
مفاو�ضات �سد النه�ضة
أبدت مصر موافقتها على اختيار  26آب المقبل موعدا ً الستئناف االجتماعات
مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة في الخرطوم .وقال وزير الموارد المائية
وال��ري حسام مغازي« :إنّ مصر ليس لديها موانع باختيار هذا التاريخ»،
منوها ً بأنّ «هذه المفاوضات تستهدف حل النقاط العالقة حول مشروع السد
اإلثيوبي».
وأضاف« :إنّ تغيير الموعد حدث لتزامن الموعد السابق مع عقد اجتماعات
دول حوض النيل الجنوبي في  19آب في الخرطوم ،والتى تضم إثيوبيا وأوغندا
وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا والسودان» ،مشيرا ً
إلى أنّ « مصر لن تشارك فى هذه االجتماعات ،نظرا ً لقيامها بتجميد عضويتها
فى مبادرة حوض النيل بعد اتفاقية عنتيبي ،التى تم التوقيع عليها دون موافقة
القاهرة».
ولفت مغازي« :إلى أنّ مصر ستشارك فى اجتماعات الخرطوم بروح إيجابية
وسيكون البيان المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ورئيس الوزراء
اإلثيوبي هيالماريام ديسليلين ،الذي عقد على هامش القمة األفريقية األخيرة
هو أساس المفاوضات».
وختم مغازي « :أنّ «مصر تسعى الى التوصل لحل الخالفات حول سد
النهضة» ،قائالً« :ال نذهب لكي نقلب الطاولة ألنّ األص��ل فى المفاوضات
السعي إلطار يحقق تقريب وجهات النظر ،وليس الصدام بين موقف الدول،
ّ
مؤشرات إيجابية بحدوث انفراجة» .واستطرد« :لكننا جاهزون لكل
وهناك
ّ
السيناريوهات المتوقعة للمفاوضات المقبلة».

 ...وانقطاع مياه أيضا ً
وقالت وصل المبعوث (اإلسرائيلي)
برفقة اثنين من كبار المسؤولين
«اإلسرائيليين» على طائرة خاصة
من تل أبيب ،حيث تم اصطحابهم
للقاء مسؤول أمني كبير لبحث إمكان
التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على
ضوء المبادرة المصرية التي أطلقتها
مصر الشهر المنصرم ،باالستناد إلى
اتفاق السابق عام .2012

مصر تكلف غزة غاليا ً

وف��ي س��ي��اق آخ���ر ،رأت صحيفة
«غ����اردي����ان» ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة وج��ود

عالمات على بداية ليونة مصرية
ت��ج��اه ح��م��اس ،وأن م��ح��اول��ة قطر
وتركيا التوسط لوقف إط�لاق النار
وال��خ��وف من أن تفقد مصر دوره��ا
التقليدي كوسيط قد يدفع قادتها إلى
تليين موقفهم.
وق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة «غ���اردي���ان»
البريطانية إن «ق��رار مصر الوقوف
إل��ى ج��ان��ب «إس��رائ��ي��ل» كلف غزة
غ��ال��ي �اً» ،م��ذك��رة ب���أن م��ص��ر كانت
« ُتعد وسيطا ً تقليديا ً في العالقات
الفلسطينية  -اإلسرائيلية» .وأشارت
الصحيفة إلى أن «بعض االجراءات
خالل السنة األخيرة واأليام السابقة

أدت إلى توجيه اتهامات لمصر بأنها
غير مكترثة بعذابات الغزاويين،
وبأن مصالحها تتماشى مع مصالح
«إسرائيل».
واعتبرت الصحيفة أن «الضغط
على حماس ه��و ج��زء م��ن محاولة
حرمان اإلخ���وان المسلمين من أي
دعم باق» ،معتبرة أنه «لهذه الغاية،
منعت مصر حماس من العمل داخل
أراض��ي��ه��ا وات��ه��م��ت ال��ح��رك��ة بدعم
اإلرهابيين المصريين وبالتجسس،
وحاكمت ع��ددا ً من قادتها غيابياً»
بحسب تعبيرها.

ً
نموذجا
المقاومة ال�شعبية �ضد «داع�ش» في دير الزور تدخل مرحلة قطف الثمار ...ثالث قرى وحقل التنك

بين الحقيقة والتهويل
غليان في الح�سكة وقذائف تح�صد �شهداء
سعد الله الخليل وهيثم العلي ـ « البناء»
تشهد دير الزورعمليات مواجهة بين األهالي
ومقاتلي تنظيم ما يسمى الدولة اإلسالمية في
العراق والشام ،حيث طرد األهالي التنظيم من
قرى أبوحمام  -كشكية  -غرانيج وآبار النفط
وحقل التنك ،عبر مواجهات عنيفة قتل إرهابيي
داعش وه��روب الباقي من المنطقة ،فيما يشهد
ال��ري��ف الغربي والشرقي للمدينة مواجهات
عنيفة ،وفي الحسكة يواصل الجيش العربي
السوري ووح��دات الحماية تعزيز قواته على
وقع تساقط قذائف الهاون التي أوقعت مدنيين
شهداء وجرحى.

حقل التنك أول الغيث

الجيش العراقي يالحقهم

دماء ودمار خلفه العدوان

تمكنت مجموعة مما ي��ع��رف س��راي��ا الكفن
اﻷب��ي��ض ،وه��ي خاليا نائمة تحارب «داع��ش»
على شكل مقاومة شعبية من خطف  9عناصر
من تنظيم «داعش» عند مفرق أحمد العثمان في
الشميطية في الريف الغربي في محافظة دير
الزور عبر عملية نوعية ،ردا ً على إعدام «داعش»
ألربعة أسرى في سجونها بمعدان بعد استيالئهم
على أسلحة حراس السجن وقتلهم لستة منهم.
وفي الريف الشرقي ،توعد «داعش» أهالي قرى
الشعيطات ومن وااله��م على إثر ذبح ثالثة من
إرهابيي «داعش» على حاجز في غرانيج بذبح
من تجاوز عمره الـ 15سنة  ،حيث يجهز التنظيم
حملة للهجوم على قرى الشعيطات التي سبق
لها أن بايعت «داعش» ،وفي الكشكية ـ أبوحمام
وردت أنباء أولية عن سقوط اربعة قتلى وأصابة
آخرين وح��رق سيارة نتيجة االشتباكات بين
«داع��ش» وأهالي القرية عرف من القتلى عقلة
البرجس من أهالي القرية ،وحرق األهالي مبنى
البلدية والذي تستخدمه «داعش» كمقر لها وقتل
من بداخله ،كما أحرق األهالي سيارة على باب
المقر ،ووردت أنباء لصحيفة البناء عن مقتل
القاضي الشرعي
لـ «داع��ش» المدعو رشيد الخلف على أيدي
المقاومة الشعبية(األهالي الذين هبّوا للدفاع
عن أرضهم وعرضهم ضد تنظيم داع��ش) في
مناطق الشعيطات ،كما تم تأكيد مقتل القيادي
ف��ي التنظيم الملقب أبوعلي الشعيطي عقب
مالحقته.ما أدى الى هروب إرهابيي «داعش» من
قرى الشعيطات الى حقل التنك.
وعقب إصدار تنظيم داعش فتوى تجيز بختان
كل فتاة لم تقبل بالزواج من مهاجر ( ،شهدت
مدينة الميادين ختان إح��دى الفتيات) نادت
مساجد الشعيطات األهالي لشحذ همم األهالي
«هبو يازلم الشعيطات هبو يانخوى يانشامى
شوفوا كالب البغدادي يقومون باغتصاب نسائنا
وأخواتنا المسلمات».
وتوجه أهالي الشحيل إلى الشعيطات لمؤازرة
إخوتهم ضد تنظيم «داع��ش» ،كما هبت أعداد

كبيرة من أهالي غرانيج لمساعدة أهلهم في أبو
حمام ،وعشائر الشعيطات ،فيما انتفض أهالي
الهجين ضد «داعش» واستطاعو السيطرة على
الحواجز لمنع االرهابيين من مساندة الباقين
في أبو حمام بينما قدم مختار البحره أبو نوري
ثابت المحمد كل مالديه لنصرة الشعيطات ،وأكد
مصدر محلي أن إرهابيي «داعش» انسحبوا من
حقل التنك النفطي باتجاه حقل العمر بعد هجوم
عنيف من قبل األهالي ،ما اضطر عناصر التنظيم
لالستغاثة وط��ل��ب م����ؤازرة لمحاربة أهالي
الشعيطات ،إال أن األهالي استعادوا السيطرة
على قرى أبوحمام  -كشكية  -غرانيج مع جميع
آبار النفط وحقل التنك وقتل إرهابيي «داعش»
وهروب الباقي من المنطقة .في الموحسن سرق
إرهابيوا داعش أجهزة المستشفى الميداني في
منطقة البوليل بعد دخولهم اليها ،بحجة انها
تعود للصحوات.

إنجالء حقيقة «داعش»

يرى الدكتور حسن الحسن الخبير والباحث
االستراتيجي أن التحرك الشعبي يعود بالمرتبة
األولى لممارسات «داعش» التي ال يمكن ألي عقل
بشري تح ّملها سواء في سورية أو في العراق،
وإن��ج�لاء غمامة ال��دي��ن اإلس�لام��ي ال��ت��ي التف
بها التنظيم أول دخوله األراض��ي والتي زالت
مع ممارسات التنظيم ،س��واء بإجبار الفتيات
على جهاد النكاح أو حرق المنازل والكنائس،
وهي ممارسات ال يرضى بها المواطن السوري
الوطني المتمسك بأرضه وعرضه .ولفت الحسن
لبروز الوعي المجتمعي وانتفاض العقل الجمعي
السوري على حاالت الكي التي تعرض لها خالل
األعوام الماضية .واعتبر الحسن أن «إنجازات
الجيش العربي السوري بدأ من استعادة حقل
الشاعر واالن��ش��ق��اق��ات بين ق��ي��ادات «داع��ش»
على تحميل بعض مسؤلية ال��ه��زائ��م ساهم
بنمو المقاومة الشعبية ،إضافة إلى تزامن تلك
األحداث مع العدوان على فلسطين دعم بوضوح
الصورة لدى العشائر» .وأمل الحسن أن «تمتد
هذه صورة المقاومة الشعبية إلى باقي العشائر
والمناطق السورية».

تعزيزات في الحسكة

فيما تسعى صفحات التواصل االجتماعي لبث
الخوف وإث��ارة الرعب بين أهالي الحسكة عبر
نشر أخبار القتل والدمار والشائعات واألخبار
منها القابل للتصديق ،واألخرى تكتشف المحاكاة
المنطقية زوره ،وبعيدا ً عن صفحات التواصل
وعلى األرض انخفضت وتيرة االستهداف بشكل
ملحوظ ،مع وص��ول تعزيزات لوحدات حماية
الشعب ال��ى مدينة الحسكة وتعزيز مناطق
وجودها ،ونصب وتدعيم بعض المراكز الدفاعية
المتقدمة ال سيما في الجهة الشرقية والجهة
الجنوبية الشرقية.

وأك��د مصدر مسؤول ان الخطوط الدفاعية
باتت عالية المستوى.
وفي ما يتعلق بفوج الميلبية لفت المصدر إلى
أن «األمر يحتاج الى وقت وتكتيكات خاصة وال
يمكن الدخول بمعركة غير معروفة النتائج.
وقال« :عمليات الهجوم ستكون على حساب
الدفاع عن المدينة .مؤكدا ً أن الوضع الميداني
جيد وال خوف على مدينة الحسكة» .وبعكس ما
يشاع في وسائل اإلعالم فإن فوج كوكب ()123
مدرعات ثابت في مكانه ،وال صحة لعمليات
استهدافه واالستيالء على أجزاء منه .
في ه��ذه األث��ن��اء ،وصلت تعزيزات للجيش
العربي السوري وال��دف��اع الوطني وتعزيزات
لفصائل ال��ـ «ي ب ك» وال��ـ « »Bkkالتابعتين
ل��ح��زب االت��ح��اد ال��دي��م��ق��راط��ي ،كما وص��ل رتل
ل��وح��دات حماية الشعب ال��ى حي الصالحية.
فيما أشارت معلومات عن حشود للمسلحين في
مدينة الشدادة ،وسط أنباء عن بدء نقل العتاد
من فوج الميلبية ،إضافة إلى نقل أقماح مركز
استالم الحبوب.
وبحسب مصادر متابعة ،فإن دخول وحدات
الحماية ال��ى جانب الجيش العربي السوري
والتحصينات ق��د ي��غ� ّي��ر المعطيات ويخلق
سيناريوهات جديدة للحسكة .ووضع المصدر
نقل العتاد والذخيرة من قبل المسلحين مؤشر
بأن هدف الهجوم الحصول على األسلحة وال نيّة
للمسلحين بالتمركز في الفوج المذكور.
في هذا الوقت ،يتواصل سقوط القذائف على
الحسكة ،حيث أوقعت  5شهداء مدنيين وإصابة
 14بجروح معظمهم من النساء ،جراء سقوط 11
قذيفة مصدرها طريق جبل عبد العزيز بالريف
الشرقي للمدينة ،فيما أطلق مسلحو «داعش»
 8ق��ذائ��ف على ح��ي النشوة ومناطق أخ��رى
مصدرها قرية قبرعامر غ��رب حي النشوة ،ما
أدت الستشهاد مدني وإصابة زوجته .وفي عين
العرب أعلنت وح��دات الحماية الشعبية مقتل
 120من مسلحي «داعش» مقابل  14من مقاتلي
ومقاتالت الوحدات ضمن حملة التمشيط التي
نفذتها في قرى جب الفرج وكطش والشيوخ وتلة
زاغروس .

رواج تجارة الموت

من جهة أخ��رى ،راج��ت تجارة التوابيت في
الحسكة وقد وصل سعر التابوت الى  40ألف
ليرة سورية فيما بلغ سعر العلم قرابة 2000
  3000وبوكيه ال��ورد الصناعي  4000ليرةسورية فيما وصل سعر كيس الجثث من الشادر
المتين ال��ى  10آالف ليرة و 6آالف للنوعيات
الرديئة فال يتجاوز وأمام مشهد الموت المتكرر
اختصر كثير التكاليف ودف��ن موتاه من دون
تابوت وال كيس خام ولسان حاله يقول ال حول
وال قوة اال بالله.

ُتقبل المنطقة العربية على مزيد من «التوهج» ه��ذه المرة عبر
القضية الفلسطينية ،بعد ت��رددات�ه��ا المتواصلة منذ أواخ ��ر عام
 ،2010على التوالي من تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية
والعراق فالقضية الفلسطينية ..وخالل هذه الفترة ،انفصل جنوب
السودان عن شماله ،وجرى إخضاع حركة شعب البحرين بقوات
درع ال �ج��زي��رة ،وف�ش�ل��ت م�ح��اول��ة تفجير األوض� ��اع ف��ي الجزائر
والمغرب واألردن.
لقد كان مأموالً أميركيا ً وغربيا ً وصهيونياً ،إخضاع سورية في
فترة ال تتجاوز شهرا ً أو شهرين كأبعد تقدير ،لكن صمود سورية
أع��اق ت�ق��دم م��ا يسمى ب�ـ «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» على األرض ،ليتوالى
فشل الغرب والجماعات المسلحة والمعارضة التابعة ،في تحويل
االنتصارات العسكرية السورية الى هزائم سياسية.
إلى ذلك ،يعيش الكيان الصهيوني أزمة صراع داخلي مستفحلة
على السلطة ،بعد فشله في حربه العدوانية على لبنان في العام
 2006وعلى غزة في العام  ،2008ما يستوجب من وجهته افتعال
ّ
بغض النظر عن التداعيات
أزمة تحسم الصراع داخله في اتجاه ما،
الالحقة وانعكاساتها عليه إقليميا ً وعلى داعميه الدوليين الذين
يعانون هم اآلخرون من أزمات مستفحلة.
بعد اخفاقات المحور الدولي ـ اإلقليمي ،ال��ذي تقوده الواليات
المتحدة ،في سورية ،اتجه إلى افتعال أزمة اوكرانيا ،وعندما فشلت
(وسيتضاعف فشلها) ،عمل هذا المحور على تعقيد التوصل الى
حلول مقبولة م�ج��ددا ً في الملف اإلي��ران��ي ال�ن��ووي ،وعندما تبدّى
واض�ح�ا ً أن إي��ران برئاسة (حسن روح��ان��ي) ال تختلف كثيرا ً عن
إي��ران (محمود أحمدي) نجاد استراتيجيا»  ..كان ال بد من عملية
خلط ل�لأوراق معقدة على االرض العراقية  ،تشارك فيها أطراف
متباينة حد التناقض في كل ش��يء ،بحيث تتصارع فيها أطراف
يفترض أنها في صف مواجه لإلرهاب والتطرف ،فيما «تتحالف»
أط��راف مختلفة في ما بينها في كل ش��يء!؟ فالمهم انشغال الكل
بالكل ،وإغالق خطوط إمداد سورية بعناصر القوة برا ً عبر العراق،
وإطالق العنان لتسلل اإلرهابيين إلى سورية مجدداً.
لكن هذه الخطة فشلت مجدداً ،وبسرع ٍة ُتضاهي السرعة التي
حققت فيها نجاحات مفاجئة ،حيث بدأت الجماعات االرهابية تفرز
نفسها عن القوى األخرى التي وإن فصلت بينها وبين الدولة العراقية
«داحس والغبراء» ،إال انها تحمل أجندات مختلفة تماماً ،وهي إذا جد
الجد ووضعت أمام خياري «داعش» والجماعات اإلرهابية من جهة،
وبين الدولة العراقية بما فيها من أخطاء وخطايا ،فإنها ستكون
أقرب الى الدولة ،أوعلى الحياد على أقل تقدير ،وستحارب «داعش»
وأخواتها ،وهذا أمر ليس ببعيد ال كخيار وال من حيث الزمان.
كما فشلت محاولة الخلط الجديد لألوراق على األرض العراقية،
وعلى صعيد إعادة الك ّرة على سورية ،كان الخيار العدواني ،هذه
المرة فلسطينياً ،وبطريقة ُتحدث خلطا ً جديدا لألوراق إقليميا وعلى
الصعيد الفلسطيني أيضاً ،حيث قطر وتركيا و»إسرائيل» في محور
يحاول عبر حماس ف��رض حل استسالمي (اب�ت��داء من تجاهل ما
يحدث في القدس والضفة الغربية والمقدسات) بالتركيز إعالميا
على ان غ��زة وح�م��اس كأنما ه��ي ال�ط��رف الوحيد المقاوم للكيان
الصهيوني ،فيما حقيقة األم��ر أن هناك أط��راف �ا ً ع��دة تقاتل ضده
بأقل قدر من الضجيج والظهور االعالمي وهو المفترض لسالمة
المقاومة وتكتيكاتها.
فضال عن المقاومة الشعبية للعدو الصهيوني في العديد من
المواقع بالضفة حيث استشهد البعض وجرح وأسر المئات (فضال
ع��ن ج��دار الفصل العنصري وتهديد األق�ص��ى واح �ت�لال األغ��وار
واالستيطان وسحب حق المواطنة لـ  40ألف مقدسي ...الخ)
وال بد أن التركيز اإلعالمي على حماس وغزة يحقق من وجهة
الجماعات المعادية للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية؛
األمور التالية:
ـ خ�ل��ق ح��ال��ة م��ن االخ��ت�ل�اف واالف� �ت ��راق ب�ي��ن ح �م��اس والقوى
الفلسطينية األخرى المقاومة على أرض غزة.
ـ خلق ح��ال��ة م��ن االف �ت��راق م �ج��ددا ً بين الضفة وال�ق�ط��اع وإع��ادة
تكريس االنفصال بينهما.
ـ إفشال المصالحة الفلسطينية وإسقاط حكومة الوحدة الوطنية
الفلسطينية.
ـ خلق فصام قد يطول مع مصر ،التي قدمت مبادرة ليست مثالية
كما ق��ال أح��د قياديي الجهاد االس�لام��ي ،لكنها المبادرة الوحيدة
الموجودة بين يدي الفلسطينيين ،والتي عليهم تطويرها.
ـ إدخ��ال الشعبين الفلسطيني والمصري في حالة من الكراهية
ج��راء ما اقترفته جماعات إخوانية مصرية ومساندة حماس أو
أطراف فيها لما اقترفته تلك الجماعات وما زالت تقترفه من أعمال
إرهابية.
إن قطر التي تستضيف قاعدتين أميركيتين على أراضيها وأسهمت
بأشكال عديدة مع تركيا (عضو حلف النيتو) في الحرب على ليبيا
وسورية ..لن تكونا حريصتين على القضية الفلسطينية ..وال بد أن
مصر التي تربطها عالقات التاريخ والجغرافية والديمغرافيا واألمن
بغزة وشعب فلسطين أح��رص على ال��وق��وف ال��ى جانب القضية
الفلسطينية وغزة من قطر وتركيا.
وال بد أن هذا يستوجب على القيادة المصرية التي تتوسم بها
األمة خيراً ،وقف الدعوات التحريضية العنصرية التي روجت لها
بعض األقالم في مصر ،ذلك أن حماس شيء وغزة شيء آخر ،بل أن
الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة سنة  1967شيء وحماس
شيء آخر ..والمقاومة الفلسطينية ليست حماس بالضرورة ،وأكثر
من ذلك ليست قواعد حماس هي قياداتها المرتبطة بمكتب اإلرشاد
العالمي اإلخواني المرتهن قرارها به ،وجناحها العسكري ليس على
وفاق كامل مع القيادة السياسية لحماس ()..
ومهما يكن من أمر أخطاء حماس وتجاوزاتها وخطاياها ،ليس من
المعقول وال المقبول بحال أن يكون البديل؛ هو الكيان الصهيوني،
بل ان دعوات من هذا القبيل في مصر ،تحت مرأى ومسمع النظام
السياسي الجديد ،ال يمكن اعتبارها إال انها إما مقبولة من هذا النظام
ومحل ترحيب؛ أو ان جهات ما تريد تشويه الوجه الناصع له الذي
طالما راهنت عليه القوى القومية واليسارية في مصر والمنطقة
العربية.
وعلى الشعب الفلسطيني ،جماهير وفصائل وقيادات سياسية،
أن يحاذر محور قطر -تركيا »-إسرائيل» الذي يريد ركوب حصان
حماس إلفشال أي حل ال يريدونه ،حيث ترتبط الدوحة وتركيا
بجماعة اإلخوان الدولية وتنفذان أجندتها ،وهما معنيتان بإسقاط
أي حل يأتي به أي نظام جاء بنتيجة إسقاط النظام االخواني ،بغض
النظر عن تفاصيل الحل.
م��ن المرجح ان م�ش��روع الحل المصري ليس مثاليا ً وال حتى
مرضياً ،لكن بحسب قيادي في الجهاد االسالمي ال بد من التعامل
معه وتحسينه لصالح الشعب الفلسطيني.
وف��ي تقديري ان ال�ح��رب ال�ع��دوان�ي��ة اإلسرائيلية على القضية
الفلسطينية ترتبط هذه المرة بأجندة إقليمية ،أيضاً ،بمعنى أنها
ليست سريعة الحسم ،بل ستكون طويلة األم��د ،باعتبارها حرب
إرادات وأج�ن��دات ،تتعلق نتائجها وتداعياتها بالمنطقة ككل ،وقد
تتسع وت��أخ��ذ أش �ك��اال أخ ��رى ،وت�ح��ال�ف��ات مختلفة وس�ت�ك��ون لها
امتدادات وانتقاالت الى ساحات أخرى ،قريبة جدا ً وبعيدة نسبياً،
تكرس أكثر قيادات تاريخية إقليمية وتسقط أخرى.

