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العدوان على غزة وال�شارع العربي
} حميدي العبدالله
ووحشي ،ويستم ّر
لوحظ أنها المرة األولى التي يقع فيها عدوان واسع
ّ
أكثر من عشرين يوماً ،ويصل عدد الجرحى والشهداء إلى نحو  13ألف
بين شهيد وجريح ولم تخرج تظاهرة أو مسيرة شعبية حاشدة في الدول
العربية الكبرى مثل مصر وبعض الدول ،مثل المغرب وغيرهما.
ف��ي ال�س�ن��وات م��ا قبل «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» عندما وق��ع اع �ت��داء «ثعلب
الصحراء» على ال�ع��راق ع��ام  1998خرجت التظاهرات الحاشدة في
معظم العواصم العربية ،وعندما وقع أكثر من اعتداء على غزة شهد
المغرب ودول أخرى تظاهرات مليونية ،وحتى مصر في ظل حسني
مبارك حصلت فيها تظاهرات متفرقة واحتجاجات كثيرة فرضت على
نظام مبارك رفع الحصار عن قطاع غزة في فترة العدوان ،وفتح معبر
رفح والسماح لقوافل اإلغاثة بدخول القطاع.
إنها المرة األولى ،ورغم أن العدوان كان هو األطول واألكثر وحشية،
لم يحدث ما كان يحدث في السابق من تظاهرات ،فلماذا؟
أوالً ،األنظمة التي حلت محل األنظمة التي كانت حاكمة في فترة
االع�ت��داءات السابقة ،ليست أكثر ديكتاتورية وأكثر ق��درة على ضبط
الشارع ،بدليل أن المسيرات تخرج في مصر يوميّا ً ضد النظام الجديد،
خاصة يوم الجمعة ،وتخوض اشتباكات مع الشرطة ويسقط قتلى من
جراء هذه االشتباكات .فالمانع ليس ديكتاتورية األنظمة وال استحالة
تسيير التظاهرات.
ثانياً ،األسباب الفعلية لرد الفعل الشعبي الضعيف تكمن في سببين
أساسيين ال ثالث لهما:
السبب األول أن ما سمي بـ«الربيع العربي» ،كانت الكلمة الفصل
فيه للحركات اإلس�لام�ي��ة ال�ت��ي اس�ت�ح��وذت على ال �ش��ارع ال�ع��رب��ي ،ما
خلق أولويات جديدة ومفاهيم مختلفة عن السابق .فاألولو ّيات باتت
لجماعات واسعة هي العمل ضد األنظمة ،فبالنسبة إلى هذه الحركات
ال صوت يعلو على صوت المعركة مع األنظمة حتى لو كانت المعركة
األخرى مع العدو الصهيوني لنصرة الشعب الفلسطيني العربي المسلم
ولنصرة المسجد األقصى .كما أن المفاهيم التي تسود اآلن اصطنعت
أعدا ًء داخل كل بلد عربي ،فالصراع في ليبيا بين الجماعات المتحاربة
للسيطرة على السلطة أهم من فلسطين ،والصراع في تونس بين الدولة
والتكفيريين هو األساس ،والصراع في سورية ضد الدولة السورية أو
بين الجماعات اإلسالمية التي يك ّفر بعضها البعض هي المحرك لكل
ما يجري هناك .وفي مصر فإن األولو ّية لمؤيدي الحركات اإلسالمية
إسقاط النظام ،واألولو ّية لمؤيدي النظام هي القضاء على الجماعات
اإلس�لام�ي��ة التي تؤيد «اإلخ ��وان المسلمين» والمتج ّمعة ف��ي إط��ار ما
يعرف بتحالف دعم الشرعية.
في ظل هذه الصراعات المتأججة لم تبقَ ثمة مكانة لفلسطين ،وال أي
أولوية لمحاربة العدو الصهيوني والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ال�س�ب��ب ال�ث��ان��ي أن ح��رك��ة ح �م��اس ال �ت��ي ت�ت�ص��در م��واج�ه��ة العدوان
الصهيوني على قطاع غزة أدخلتها قيادتها في سنوات «الربيع العربي»
بصراعات جانبية ف��ي مصر وس��وري��ة ،وه��ذه ال�ص��راع��ات أث��رت على
مستوى االندفاع الشعبي للتضامن مع غزة .صحيح أن القيادة السورية
رفضت الوقوع في هذا الشرك ،لكن الشرك وفر للقيادة المصرية الدعم
الشعبي التخاذ موقف غير مسؤول إزاء ما يجري في غزة ،وبالتالي
كان أداء النظام الجديد أس��وأ من أداء نظام مبارك لجهة دعم القضية
الفلسطينية والوقوف في وجه العدوان «اإلسرائيلي» ،وتقديم الدعم
إلى قطاع غزة المحاصر.

ّ
ي�ستحق الرجم �أم ح ّكام العرب؟ الجي�ش اللبناني لي�س مك�سر ع�صا
�إبلي�س
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
يقوم الحجاج المسلمون سنويا ً برجم إبليس
بالصرار أو بالحصى ،وكل حاج يرجم سبعة
ص����رارات ،وعملية ال��رج��م ت��ج��ري منذ 1435
عام ،لكن عمليات الرجم تلك لم تنل من عزيمة
إبليس ،وإبليس سيبقى يمارس دوره في اإلفساد
والتخريب والتضليل وتكفير الناس ال��ى يوم
القيامة ،فهذا الدور المرسوم والمقرر له ربانياً،
إنما ال أعتقد أن إبليس أكثر شرا ً وضررا ً وفسادا ً
وتخريبا ً من معظم القيادات العربية ،فعلى األقل
إبليس مبدئي وثابت على مواقفه وال يغ ّير جلده
ولونه ،في حين أن هذه األنظمة المقنعة والمتلونة
هي األَولى بالرجم من إبليس ،فبينها من يقف مع
العدوان الصهيوني ضد شعبنا ومقاومتنا في
قطاع غزة ويتحالف معه علنا ً ويشيد بدوره في
قتل أطفالنا ونسائنا وتدمير القطاع وحرقه بشرا ً
وحجرا ً وش��ج��راً .أال تستحق مثل ه��ذه األنظمة
الرجم؟ لكن ليس بالحصى والصرار بل باألحذية
و«البوابيج» العتيقة ،وبأن يتب ّول أطفالنا على
رؤوسها ولحاها وشواربها ،فلع ّل ذلك يطهّرها من
جميع الموبقات التي ارتكبوها في حق شعوبهم
وأمتهم ،فليس في سجلهم ما يشفع بهم ،فبول
أطفال غ��زة قد يكن مسكا ً للحاهم وشواربهم
ورؤوسهم ويخرج الخبث والنجاسة والحقد من
قلوبهم .إن من ينهب منهم خيرات البالد ويح ّولها
ال��ى م��زرع��ة وإق��ط��اع يورثها ألبنائه وإخ��وان��ه
وأسرته وعائلته وعشيرته وزوجاته وعشيقاته،
أليس أولى أن يرجم بدال ً من إبليس؟ إبليس هذا
الذي تف ّوق عليه كثر من حكام العرب دجالً ونفاقا ً
وخيانة وتآمرا ً وقتالً وفتنا ً جماعية وغيرها ،وهم
أولى منه بالرجم .من يب ّذر أموال الشعب واألمة
ويوزعها لتخريب العالم العربي والمساهمة في
احتالله وتدميره وتقسيمه خدمة لمصالح وأهداف
وأجندات غربية ،أال يستحق الرجم قبل إبليس
أيضا ً ؟ ومن يشتري السالح بمليارات الدوالرات
لتشغيل مصانع األسلحة الغربية ،ويكدسها
في المخازن حتى تصدأ ،من دون أن يطلق طلقة
واح��دة ضد أع��داء األمة والذين يحتلون أرضها
وبلدانها ،تلك األسلحة تستخدم في قتلنا واحتالل
أرضنا عرباً .ومن يصدر الفتاوى من المتمسحين
والناعقين والزاعقين والنابحين باسم الدين،
الستدخال الهزائم وجلب المستعمرين الحتالل
البلدان العربية وقتل شعوبها وتدميرها وتفتيتها
وتفكيكها خدمة لمشاريع استعمارية ،ويصاب
بالخرس والعمى والطرش ،وال يصدر أي فتوى
بالجهاد أو الوقوف الى جانب شعبنا في قطاع
غزة وباقي محافظات الوطن وتحديدا ً القدس ،في
وقت حَ َرف الجهاد وأفرغه من معناه ومضمونه،
ومنعه وأفتى بعدم جوازه في فلسطين ،ليخرج
علينا بتشريع الدعارة والزنا تحت مسمى «جهاد
النكاح» في الشام وغيرها ...فمن هم مثله فاقوا
إبليس شيطنة ويجب التع ّوذ منهم ومن أفعالهم
صباح مساء.
هؤالء الحجاج الذين يواصلون رجم إبليس
منذ أكثر من  1435عاماً ،كركن من أركان الدين

اإلسالمي ،لو كان هناك إيمان حقيقي وصادق ،ولو
كانت هناك حكومة ورجال دين حقيقيون ،وليس
خدما ً وحاشية وبطانة نظام ،لوضع صندوقا ً
بإشراف هيئة أو لجنة أو مؤسسة شعبية مؤتمنة
في كل مدينة عربية وإسالمية ،ولكان ثمة قرار
بفرض ضريبة ثالثة دوالرات على ك��ل حاج
ومعتمر وعربي ومسلم ،إثنان منها ألجل غزة وهما
كافيان لتضميد جروح أهل غزة والمساهمة في
إعادة إعمارها ،وإعادة البسمة إلى شفاه أطفالها
وأهاليهم ،ودوالر ثالث ألج��ل إنقاذ القدس من
األسرلة والتهويد ،وهي ال تكلف خزائن األنظمة
شيئا ً من األموال المرصودة والمودعة في البنوك
الغربية واألميركية ،والتي تذهب فوائدها لتمويل
المشاريع االستيطانية في فلسطين وقتل العرب
والمسلمين واحتالل بلدانهم وآخرها ما يحدث من
حرق وشوي للحم أطفال غزة وهم أحياء.
كي ال أتهم بالكفر واإللحاد من قبل رجال دين
السلطان ،أفتي شرعا ً بأنّ الحكام العرب الذين
ينهبون خيرات الشعوب وثرواتها ويذلونها
ويضطهدونها ويمتهنون كراماتها ،ويقمعونها
ويكبتون حرياتها ،ويج ّوعونها وينشرون
الجهل والتخلف في أوساطهم خدمة لمصالحهم،
ويتآمرون على مصالح األمة العربية ،ويقدمون
ال��ع��ون والمساعدة لألجنبي الح��ت�لال األرض
وان��ت��ه��اك ال��ع��رض والقهر واإلذالل ،فضالً عن
المتآمرين والمشاركين منهم في العدوان على غزة
وأطفالها ونسائها ،الصامتين والمؤيدين لتقسيم
األقصى واالستيالء عليه من قبل العصابات
الصهيونيةمنجمعياتاستيطانيةومستوطنين،
هم أ ْولى مئة مرة بالرجم من إبليس ،وهي فتوى
شرعية غير قابلة للنقض ،وأكثر نفعا ً وفائدة
للعرب والمسلمين من فتاوى القرضاوي والعريفي
والعرعور والسديسي والظواهري ورياض الشقفة
وأبي بكر البغدادي وأبي محمد الجوالني وغيرهم
من مفتي األنظمة ومن يدعون بالخالفة من النجس
والقتلة والمجرمين .كما أفتي بأن واجب على كل
مسلم فرض عين قادر على الرجم أن يرجم عشر
ص��رارات على المصالح الغربية واألميركية في
المنطقة الغربية ،كي تشعر بأن ثمة خطرا ً جديا ً
على مصالحها في العالم العربي ،فتتوقف عن
دعمها ومساندتها ق��وى ال��ع��دوان على شعبنا
الفلسطيني وأمتنا ،ومن دون ذلك ستواصل تلك
القوى تبجحها وعنجهيتها ودعمها الالمحدود
ألع��داء ه��ذه األم��ة ،فعندما يتبجح ق��ادة ال��دول
الغربية االستعمارية واألميركيون ،بأن االحتالل
في عدوانه على شعبنا في قطاع غزة وقتل نسائنا
وأطفالنا ،يملك الحق في ذلك دفاعا ً عن النفس ،أو
أن يدعو مرشح للرئاسة األميركية علنا ً إلى اعتبار
القدس عاصمة أبدية لـ«إسرائيل» ،أو أن شعبنا
ليس له جذور وال يستحق دولة ،ويستقبل في تلك
األقطار العربية استقبال األبطال ،فهذا يوجب رجم
هؤالء الحكام حتى الموت .بهذا أفتي من القدس
الشريف ،وقد توكلت على الله ،والله من وراء
القصد.
quds.45@gmail.com

} د .سلوى خليل األمين
حتماً ،لن يكون الجيش اللبناني مكسر عصا ،ول��ن يكون
الضحية مهما حصل وتحت أيّ ظرف مهما اشتدّت األزمة ،ومهما
رفع «الداعشيون» التكفيريون عويلهم وعال صراخهم وانشقت
صدورهم ،فهذا الجيش هو المؤسسة الرسمية الوحيدة الحاملة
كرامة الوطن ،فعل شرف وتضحية ووف��اء ،لذا تجب مؤازرته،
فدعمه مكتوب على جبين كل مواطن لبناني شريف وفي قلبه،
خاصة حين يتع ّرض لالفتراءات الالوطنية ،وحين ترهن إرادته
لمشيئة القرار السياسي ،وحين يمنع عنه السالح المتط ّور،
وحين يترك بال موازنة مالية قيّمة تمنحه القدرة على التصدي
ألعداء الوطن في الداخل والخارج ،وحين يتع ّرض للمؤامرات
المخطط لها عبر حمالت مسعورة تض ّمنت التحريض الدائم
واتهامه باالنحياز إلى فريق دون آخر ،وذاك ما بدا جل ّيا ً من خالل
ما حصل في بلدة عرسال البقاعية .علما ً أنّ الجيش اللبناني ،منذ
الحرب التي ش ّنت ضدّه في مخيم نهر البارد ،يعاني من تع ّرض
حواجزه دوما ً لهمجية العصابات اإلرهابية التكفيرية المسلحة،
ونجده في الوقت نفسه محاصرا ً بالقرار الخاضع للتجاذبات
السياسية التي أساءت عبر خالفاتها إلى هذه المؤسسة التي
تملك ثقة الشعب اللبناني المطلقة .لذا يبدو الفعل «الداعشي»
الشيطاني الذي حصل في بلدة عرسال مخيفا ً وخطيراً ،إذ بدأ
بعملية اختطاف لعناصر من الجيش اللبناني وق��وى األمن
الداخلي ،ومن ث ّم باغتيال ضباط الجيش وعناصره الموجودين
في البلدة لحماية أهلها ،على أيدي تلك العصابات المحمية من
بعض اللبنانيين الذين ظنوا أنفسهم ف��وارس ميدان في زمن
الردّة والخيانات الملتبسة ،المبطنة بألف لون ولون من جلود
التماسيح.
إن بلدة عرسال لم تكن يوما ً س��وى مكان مش ّرف للنضال
القومي ،ولاللتزام الوطني الصافي والمش ّرف ألبنائها الوطنيين
وما أكثرهم ،إذ كانوا جنودا ً خلصا ً أوفياء في مؤسسة الجيش
اللبناني ،وحافظوا على عهده والوفاء له ،إالّ قلة ضئيلة منهم لعب
الشيطان بعقولها حين اختلف المشهد بعد احتالل العراق على
أيدي األميركيين عام  ،2003وبعد حوادث لبنان عام  2005إثر
اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تبعه من تقلّبات سياسية،
وما تاله من «ربيع عربي» مفبرك امتدّت شراراته إلى سورية التي
صدّرت العصابات اإلرهابية المد ّربة إليهاُ ،
وش ّنت حرب كونية
ُ
على أرضها ضربت الحجر والبشر ،لتدميرها والقضاء على موقفها
الداعم للمقاومة ض ّد «إسرائيل» ،عبر مخطط مدروس ومدعوم
بالمال الخليجي والرجال والعتاد والتكنولوجيا ،ومن خالل
الحدود التركية واألردنية واللبنانية ،وعبر فبركات وتضليالت
إعالمية موثقة بحرب بيانات نارية ومذهبية اعتمدها بعض رجال
السياسة  في لبنان ...مهمات ليست مستحيلة ،رفدوا من خاللها
الساحة السورية بالسالح والعصابات اإلرهابية التكفيرية،
مب ّررين أعمالهم الشيطانية بمقولة دعم الشعب السوري وحقوقه
اإلنسانية التي تولى إشاعتها فريق من النواب اللبنانيين ،و«على
عينك يا تاجر» ،من دون حسيب أو رقيب .علما أنّ بين البلدين
معاهدات تحسم أمر التدخل في الشؤون الداخلية لكال البلدين،
بحيث ال يمكن للبنان أن يحكم من سورية وال لسورية أن تحكم
من لبنان ،خاصة بعد الموافقة على التمثيل الديبلوماسي وفتح
سفارتين في كال البلدين الشقيقين ،األمر الذي لم يجذب اهتمام
المراهنين على خراب سورية وسقوط رئيسها ،وصوال ً إلى سحب
سالح المقاومة ألجل تنفيذ المهمة الكبرى التي تمثل الخضوع
التام لإلمالءات األميركو ـ صهيونية ،لتنفيذ مخطط الشرق األوسط
الجديد الذي بدأت مالمحه في الظهور بعد انتصار المقاومة على
العدو الصهيوني عام .2006
أدى صمود المقاومة وانتصارها على الجيش «اإلسرائيلي»
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الذي قيل إنه «القوة التي ال تقهر» ،إلى إحباط المؤامرة التي حيكت
ضدّها وض�� ّد الجيش اللبناني ،إالّ انّ تنفيذ المؤامرة الكونية
المرسومة للمنطقة والمفبركة ض ّد سورية استمرت عبر ضخ
المدججين بالمجموعات التكفيرية ،بغية
النازحين السوريين
ّ
جعل منطقة الشمال اللبناني امتدادا ً إلى بلدة عرسال البقاعية
منطقة حاضنة لطموحاتهم التي انتهت بإعالن اإلمارة اإلسالمية
المفبركة في العراق وسورية ،بدليل انتشار المجموعات التكفيرية
بكثرة في طرابلس عاصمة الشمال اللبناني وفي منطقة عكار وفي
بلدة عرسال التي استقبلت أفواج النازحين السوريين الذين فاق
عددهم ثالثة أضعاف سكان البلدة.
هذا المخطط اللعين دفع المقاومة إلى مساندة سورية لدرء
الخطر اإلرهابي التكفيري عن لبنان ،وتجلى حديثا ً في إعالن
اإلمارة «الداعشية» في الموصل ومنطقة الحسكة السورية ،وقدر
لها أن تمت ّد إلى طرابلس وعكار عن طريق بلدة عرسال التي احتشد
تحصنوا في مغاور سلسلة جبال
فيها نحو سبعة آالف «داعشي»
ّ
لبنان الشرقية ،في انتظار ساعة الصفر لالنقضاض على الجيش
اللبناني وتنفيذ مخططهم الجهنمي الهادف إلى إيجاد منفذ بحري
إلمارتهم الموعودة ،وهو ميناء مدينة طرابلس اللبنانية.
لذا اتخذت تلك العصابات التكفيرية اإلرهابية «الداعشية» من
بلدة عرسال مقرا ًومستقرا ً لها ،واتخذت أهلها أسرى ودروعا ً حامية
إلى أن تحين الساعة التي بدأت أخيرا ً بالهجوم على مخفر الدرك
واعتقال عناصره وعناصر حاجز الجيش اللبناني .لكن لم يدر في
خلدهم ،وهم يحاصرون عرسال بهمجيتهم ،وبيانات حماتهم من
نواب الوطن األشاوس! أنهم هم المهزومون أمام بسالة فوارس
الجيش ومغاويره األشداء ،وأمام جميع طوائف الشعب اللبناني
الداعم للجيش بالمطلق ،وهو الحصن المنيع لتحرك الجيش
اللبناني نحو ساحة المعركة ،تنفيذا ً لقرار القائد العماد جان
قهوجي  .
تبقى مؤسسة الجيش اللبناني الحصن الوطني الوحيد الباقي
مهب الريح ،وهي المؤسسة
من أثر الدولة العلية ،التي أضحت في ّ
الوحيدة التي محضها الشعب اللبناني كامل ثقته التخاذ القرار
الصائب والحازم في حال تع ّرض الوطن والشعب للخطر ،ولذلك
فإنّ ك ّل مواطن لبناني بات مؤمنا ً بأن من غيرالمسموح أن يكون
الجيش مكسر عصا أو أداة طيّعة في يد «بيت بو سياسة» الذين
يعيشون حالة إرباك دعتهم إلى إلغاء االحتفال بعيد الجيش الذي
ينتظره الضباط الجدد لتسلّم سيوفهم التي تخ ّولهم الدفاع عن
حياض الوطن.
إن الظنّ ب��أنّ الجيش اللبناني مكسر عصا هو خطأ جسيم،
واالعتقاد بأنّ القضاء على الجيش وتفتيته أمر سهل التنفيذ خطأ
جسيم أيضاً ،والتخطيط لمعركة عرسال عبر الخطف والقتل
وترصد والظنّ أنّ ذلك
لضباط الجيش وعناصره عن سابق إصرار
ّ
فرصة سانحة للقضاء عليه قد أثبت فشله في ظ ّل رباطة جأش القائد
العماد جان قهوجي وحكمته وشجاعته إذ أمسك بزمام المبادرة
مع اتخاذ قرار الصمود والتصدي وبذكاء خارق أثبت فعاليته لدى
الشعب اللبناني بمختلف أطيافه وتن ّوعاته السياسية ،رغم حالة
الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ،والمشاكل الداخلية المتراكمة
التي تنعكس سلبا ً على عمل الحكومة وعمل مجلس النواب الذي
يعيش أزمة انتهاء مدة وكالته الدستورية ،التي بدا أنها ستربك
الجيش وتدخله في معركة خاسرة لن تكون لمصلحته ،خاصة
عندما تتخذ طابعا ً مذهبيا ً تحريضيا ً معطوفا ً على بيئة حاضنة
هُ يّئت سلفاً ،إالّ أنّ حساب الحقل لم تنطبق على حساب البيدر.
هذا الفعل الشجاع من قائد الجيش وتأييد قائد المقاومة ودعمه،
إضافة إلى الموقف المش ّرف لقادة الوطن الشرفاء ،والتفاف الشعب
مناص من انتصار الجيش اللبناني
ح��ول جيشه ،أثبت أنّ ال
ّ
في معركته الفاصلة التي يخوضها ض ّد العصابات اإلرهابية
«الداعشية» في عرسال.

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية :العدوان على غزة ال�صامدة ...نتنياهو في م�أزق وكيري يجهد لإنقاذه من الهزيمة
مأساة الطائرة الماليزية وإسقاطها في األجواء األوكرانية رافقت اهتمامات
وسائل اإلعالم األميركية بالعدوان على غزة وتف ّوقت عليه بالحجم لدى بعض
مراكز األبحاث.
يستعرض قسم التحليل محطات عديدة في العدوان الصهيوني على غزة،
ويسلط األضواء على الحركة السياسية األميركية ودوافعها وأهدافها ،ويط ّل
على ثغر العدو الصهيوني في الميدان واضطراره إلى سحب مخزون ناقلة
مدرعة للجند من طراز  M-113من ساحة المواجهة بعد نجاح قوى المقاومة
في اصطيادها وتدمير عدد منها ،ومقتل معظم حمولتها من العسكريين.

العدوان على قطاع غزة

أعرب مركز الدراسات االستراتيجية والدولية عن «عقم» العدوان على غزة
«إذ إن «إسرائيل» لن تجني نصرا ً إالّ على المستوى التكتيكي» وستبقى تواجه
سلسلة من التحديات الناجمة عن دوافع أمنية «وتغامر مرة أخرى بحتمية
مواجهة عدوانية أوسع مع الفلسطينيين وانهيار السلطة الفلسطينية المعتدلة».
ونبّه المركز قادة الكيان الصهيوني الى أنهم «سيضطرون إلى الذهاب في
مواجهة إقليمية أوسع تشمل العالم العربي وإيران ...وفي المحصلة لن تضع
الحرب أوزارها في أي معنى حقيقي ،وستنطلق من ُعقالها وتتصاعد الى أفق غير
مرئي» .ومضى محذرا ً من أن محصلة العدوان الحاصل سوف يفضي الى «هدنة
تشكل مقدمة لجولة قتالية أخرى.»...
تناول معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى األداء العسكري المتطور لقوى
المقاومة الفلسطينية التي اختزلها بحركة حماس حصراً ،في جولة حرب غير
متكافئة ،معتبرا ً أ ّنه يتعين على «إسرائيل» ودول أخرى معاينة سبل تكيّف
حماس مع المبدأ العسكري القتالي لـ«إسرائيل» .ومضى موضحا ً أن «أهمية
تلك المعاينة والمراجعة تمتد الى آفاق أبعد من حماس ...لتشمل حزب الله
في لبنان وجبهة النصرة في سورية والدولة اإلسالمية في العراق الى حركة
بوكو حرام في نيجيريا» فما يجمعها في المحصلة هو «القدرة على التعلم من
األخطاء واالستيعاب السريع لالستراتيجيات الناجحة عبر شبكاتها العاملة
التي تتشوق الستخالص الدروس من تجربة حماس».
أداء المقاومة الفلسطينية العسكري كان أيضا ً موضع اهتمام مركز ويلسون
من زاوية ما تريده «إسرائيل»« :دعونا نقول بوضوح إن الهدف هو تجريد القطاع
من السالح ،ما يستدعي وقف األعمال العدوانية بمستويات مختلفة عما شهدته
في الجوالت القتالية سابقاً» .ويوضح المركز «أن مقتل  13جنديا ً «إسرائيلياً»
في اشتباك واحد يوم األحد  20تموز يجعل عسيرا ً تصور إقدام نتنياهو على نزع
سالح القطاع بالقوة – فهذه مه ّمة تستوجب إعادة احتالل القطاع لفترة زمنية
طويلة.»...
بينما سعى معهد كارنيغي الى تناول المسألة عبر ما أسماه «مفاهيم خاطئة
عن حماس ...فما يعنيها هو أهميتها وقدرتها على صوغ خطاب يخاطب إحساس
الفلسطينيين العميق باإلحباط والظلم» .ومضى المعهد قائالً إن حركة حماس
«تخلت عن مواقعها في حكومة السلطة لمصلحة عناصر عيّنهم محمود عباس،
كما اضطرت إلى ممارسة نشاطاتها من تحت األرض لكنها استطاعت ترميم
سمعتها وصقلها أمام جمهورها بدافع جرأتها في مواجهة «إسرائيل» (.»)...

المسألة الطائفية

ذ ّكر معهد المشروع األميركي بأن «الشيعة ال يك ّنون العداء للواليات المتحدة
بالضرورة ،بل يسعهم الوقوف معها كحلفاء معتبرين» ،محذرا ً ص ّناع القرار من
مواصلة جهود «شيطنة الشيعة بأنهم من أتباع إيران نظرا ً إلى عدم دقة ذلك،
كما أنه يؤدي الى نتائج عكسية» .وحث المعهد الجانب األميركي على «مخاطبة
كال الطائفتين واستيعابهما ،للحد من النفوذ اإليراني ...كما يتعيّن على الواليات
المتحدة اإلقرار بتنوع المجتمعات المحلية الشيعية واستنباط سياسات تالئم
خصوصيات كل منها على حدة».

األكراد بين تركيا وإيران

رصد المجلس األميركي للسياسة الخارجية التغييرات اإلقليمية من جراء
التقارب التركي – اإليراني و«تنطوي على عدة جوانب إيجابية ...ويؤشر دفء
العالقات السياسية إلى إمكان إعادة اصطفاف أوسع تدور في أوساط السياسة
التركية التي تكبّدت كلفة سياسية واقتصادية عالية نتيجة دعمها قوى
المعارضة السورية» .وأوضح المجلس ان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان
«يئنّ من وطأة االنتقادات المكثفة ،لدورها المزعوم كمم ّول فعلي لإلرهاب».
وأردف أن مراجعة السياسة التركية نحو سورية ،على ما له من أهمية ،ين ّم عن
مساءلة ما جنته تركيا من مكاسب منه ،فضالً عن تطابق أهداف تركيا وإيران في
ما يتعلق «باالضطرابات الحاصلة في العراق ...وتعاظم دور األقلية الكردية في
البلدين».
معهد واشنطن أعرب بدوره عن اعتقاده بأن نجاح رجب طيب أردوغان في
االنتخابات الرئاسية المقبلة «سيكون بيد الجالية التركية والكردية المقيمة في

الخارج ...فباستطاعتهما توفير ما قد ينقصه من نسبة  50في المئة من األصوات
االنتخابية التي يحتاج إليها» ،مشيرا ً الى ُبعد العامل الكردي الذي «ينطوي على
عدد من المطبات ،ال سيما أن أردوغان تراجع عن التزامات سابقة قطعها في هذا
الشأن».

الغربي
العسكري
التدخل
ّ
ّ

تداعيات التدخل العسكري لدول حلف الناتو في ليبيا ومالي شكل محطة
اهتمام معهد صندوق جيرمان مارشال ،مناشدا ً المؤسستين العسكريتين في
فرنسا وبريطانيا الحفاظ او استعادة مستويات الجهوزية العسكرية الشاملة
التي تتيح االنخراط في عدد من المواجهات في وقت متزامن ...نظرا ً إلى غياب
اإلرادة السياسية في أميركا باتخاذ المبادرة .وأوضح أن ما يتعين على الدولتين
القيام به هو اإلقالع عن النموذج الراهن بتطوير القوات المقاتلة الذي ال يمكن
تح ّمل تبعاته على المدى األبعد وااللتفات بدال ً منه الى مفاضلة نهج تطوير
متوازن لقوات مختلفة مسلحة بتقنيات متطورة وأخرى أق ّل تط ّوراً.

التحليل

نجحت المقاومة الفلسطينية ،بتشكيالتها كافة ،في استراتيجيتها الستدراج
جيش االحتالل الصهيوني الى حرب برية وفق قوانين «حرب العصابات»،
وكبدته خسائر بشرية ومادية ال يُستهان بها ،خاصة لدى األخذ في الحسبان
أن جيش االحتالل دفع بأفضل قوات النخبة لديه ،لواء غوالني للقوات الخاصة.
وفرضت عليه التراجع مكرها عن غطرسته المعهودة واإلعالن عن خسارته 34
عسكريا ً (الرقم في ازدياد متسارع) ،فضالً عن إقراره بباكورة إنجاز المقاومة
وتدميرها عددا ً من أحدث مدرعاته« ،الميركافا» ،واألبرز أسر أحد جنوده مثلما
المقاومة قبيل العدوان ،وإرباك حركة المالحة الجوية من مطار اللد وإليه.
التحقق من حجم الخسائر البشرية في جانب جيش االحتالل سابق ألوانه،
مع االشارة الى أنّ مصادر المقاومة تؤكد مقتل ما ال يق ّل عن  80جنديا ً وإصابة
نحو  360جنديا ً في الحد األدنى ،وقيل إنها خسارته العسكرية األكبر ميدانيا ً منذ
حرب تشرين  .1973الخسائر البشرية بين الشعب الفلسطيني هائلة بجميع
المقاييس ،نظرا ً إلى أنّ العدو «اإلسرائيلي» يدرك أن المدنيين هم الخاصرة
الرخوة في المسيرة الشاملة لحرب التحرير .لكن عزم الشعب الفلسطيني ،بقواه
ومؤيديه ،على المضي في التصدي للعدوان يدفعه إلى القول إن ضحاياه هم
جزء من ضريبة التحرير ويتمنى نيل الشهادة.
لدى كل مواجهة حقيقية مع جيش االحتالل ،منذ تحرير الجنوب اللبناني
في أيار  ،2000وامتدادا ً إلى سلسلة المواجهات المتعددة ،يالحظ مبادرة
قيادته السياسية والعسكرية السعي للتوصل الى وقف إطالق النيران ،خالفا ً
لمواجهاته السابقة التي كان العرب فيها الطرف الذي يستجدي وقف العدوان،
تارة بوساطة «عربية» وتارة بدخول أطراف دولية أخرى ،وهذه المرة سينتهي
به األمر الى التسليم بالعناصر األساسية لشروط قوى المقاومة وأهمها فك
الحصار بشكل فوري ونهائي.
وضع الجبهة الداخلية لدى العدو الصهيوني ال يطمئن مؤيديه ،قياسا ً بما
ألفه من صلف وغرور واستهانة بالعرب ،اذ سرعان ما أعلن عدد من الجنود
والطيارين امتناعهم عن الخدمة والمشاركة في هذا العدوان ،وقدم إلى المحاكمات
العسكرية ،علما ً أنهم نشأوا على عقيدة عسكرية ترمي إلى حسم سريع للمعركة
وهذا ما أخفقوا فيه .وتتصاعد اإلصابات البشرية بين صفوفه ،ويدرك جمهور
المستعمرين حجم اإلصابات التي تلقاها في مؤسساته ومنشآته ،ولم تسلم
من التهديد منشآته النووية كرسالة سياسية غير مسبوقة .وفاقم المأزق لدى
قادة الكيان استهتار المؤسسة العسكرية بمصير الجندي األسير لدى المقاومة
الفلسطينية ،ورفضه االعتراف بذلك في بداية األمر ثم اإلقرار بأنه مفقود ،حتى
تلقى صفعة معنوية من ذوي األسير الذين أقروا بوقوعه في قبضة المقاومة.
جملة العوامل أعاله تساهم في تنامي قلق جمهور المستعمِرين من مستقبل
المواجهة الراهنة ومصيرها ،والضغط على «بقرته المقدسة» في المؤسسة
العسكرية بوقف العدوان حتى يتسنى له العودة إلى ممارسة حياته الطبيعة
بدال من البقاء في المالجئ ونزوح عدد ال بأس به من مستعمريه في منطقة النقب
ّ
وتقطع سبل العودة للذين قصدوا السياحة خارج فلسطين
الى مناطق أخرى،
المحتلة.

مناورات مغلّفة بهدنة إنسانية

على المستوى الدولي ،استجابت إدارة الرئيس أوباما الستجداءات قادة الكيان
من سياسيين وعسكريين ،وباشرت منذ اليوم السادس عشر لبدء العدوان على
غزة «إعادة صوغ المبادرة المصرية ومعالجة البُعد االقتصادي في غزة شرط
وقف إطالق الصواريخ؛» وسارعت إلى إرسال وزير الخارجية جون كيري إلى
المنطقة للتوصل إلى وقف إطالق النار .تعثرت المساعي السياسية مع رفض
قوى المقاومة شروط االستسالم المطروحة ،واإلصرار الجمعي على فك شامل
للحصار وفتح المعابر مقدمة ألي جهد وساطة.

إن معظم المشروع األميركي في هذا الصدد ينصب على انتزاع موافقة
قوى المقاومة لوقف إطالق النار ،وهذا ما أوضحه وزير الخارجية في مؤتمره
الصحافي المشترك مع وزير خارجية مصر ،ويستند الى عاملين :وقف إطالق
النار لدوافع إنسانية تمتد من  5الى  7أيام ،يليها عقد لقاءات منفصلة بين
الجانبين في مصر لمناقشة المطالب األخرى خالل  48ساعة.

بين المؤسسات «اإلسرائيلية» العاملة في هذا المجال ،برزت شركة «ماغنا»
التي تص ِّنع أجهزة مراقبة تنشر على الحدود مع مصر ،وتزود بها المنشآت
النووية اليابانية .وحضت الشركة ق��ادة الكيان على حفر نفق بطول 70
كيلومترا ً على امتداد الحدود مع غزة مزود بنظام إنذار حساس من شأنه «توفير
إخطارات أولية ألي نشاطات حفر تتقاطع مع النفق ،أسفله او أعاله».

اآللة العسكرية تستم ّر في التدمير

ردود الفعل األميرك ّية

زجت «اسرائيل» بنحو  5ألوية قتالية في عدوانها على قطاع غزة ،معززة
ّ
بغارات سالح الطيران وقصف مدفعي من البوارج الحربية في عرض البحر،
وطواقم أسلحة المدرعات والهندسة المنوطة بمهمة تحديد األنفاق وتدميرها.
واجهت قوى العدوان مقاومة شرسة مدروسة وفق أسس عسكرية يغلب عليها
طابع االحتراف ،وأوقعت وال تزال خسائر بشرية مباشرة بين صفوفه دفعته إلى
المراوحة في الحيّز الجغرافي المفتوح في محيط القطاع وإبطاء حركة طواقم
قوات الهندسة في التقدم ولجوئها إلى تدمير المباني السكنية تميهدا ً لتقدم قوات
المشاة.
باتت العربات المدرعة أحد األه��داف المفضلة لقوى المقاومة ،ال سيما ما
يستخدمه جيش االحتالل من نماذج عربات قديمة لنقل الجنود من صنع أميركي
من طراز  ،M-113الذي فتك به ثوار فييتنام في الستينات من القرن المنصرم.
هيكل العربة مك ّون من مادة األلومنيوم لخفة استخدامه في اإلنزاالت الجوية
ويسعه مقاومة ذخيرة األسلحة الخفيفة ،وال يصلح لقتال حرب الشوارع وال
يصمد أمام القذائف الصاروخية أو األسلحة المضادة للدروع.
تلفت وسائل اإلعالم األميركية األنظار الى حصيلة مواجهة قتال الشوارع التي
دارت رحاها في غزة مع المقاومة الفلسطينية بعد إصابة إحدى عرباته المدرعة
مباشرة بقذيفة مضادة للدروع أدّت إلى مقتل سبعة جنود صهاينة كانوا على
متنها لشنّ العدوان ،واثنان من جنودها كانا مزدوجي الجنسية األميركية
و«االسرائيلية» .ويشار الى أن حدثا ً مماثالً وقع في قطاع غزة عام  2004دمرت
فيه عربات مدرعة لنقل الجند ما أسفر عن مقتل أحد عشر جنديا ً صهيونيا ً دفعة
واحدة.
الجدير ذكره ،أن طبيعة اإلصابات التي استهدفت العربة  M-113كانت
من اتجاهات متعددة ،من الخلف والجوانب ،ما ّ
يدل على قدرة رجال المقاومة
على نصب طوق ناري حول عدد من الوحدات الصهيونية الغازية .وأولى
تجسدت في رفض نحو  30عنصرا ً من جنود
نتائج تدمير عربة الجند المدرعة
ّ
االحتياط الصهاينة ركوب عربة  M-113إذا كانت وجهة سيرها غزة ،ما دفع
بقادته العسكريين إلى إخراج سائر نماذج تلك العربة من ساحات القتال عاجالً.
وعلق قائد الجبهة الجنوبية لجيش االحتالل ،سامي ترجمان ،قائالً إنّ جيشه
«كان على علم بالثغر التقنية في عربة  M-113لك ّنه لم يحصل على الموارد
الالزمة لتوفير حماية تامة لكل جندي ينخرط في قتال غزة» .وتتالت في أعقاب
وتوسالتها لتخصيص الحكومة مزيدا ً من
ذلك طلبات المؤسسة العسكرية
ّ
الموارد المالية اإلضافية لشراء عربات قتالية أحدث.
بعد خروج عربات مد ّرعة ناقلة للجند من أرض القتال ،عمد قادة جيش
االحتالل الى تعويض مفعولها بتكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي
والبحري واستهداف منازل المدنيين واتساع الرقعة لتشمل أحياء سكنية كاملة،
ورمي الحمم النارية على المش ّردين ،ما يفسر االرتفاع الهائل في عدد الشهداء
والجرحى الذي بلغ نحو  6500مدني ،مع بدء اليوم التاسع عشر للعدوان،
ومحاصرة بلدة خزاعة بعد ارتكاب سلسلة مجازر فيها.
بيد أن قوات االحتالل لم تستطع التقدم أو التوغل داخل حدود قطاع غزة رغم
الكتلة النارية الهائلة وتسخير الموارد البرية والجوية واألقمار االصطناعية
لتيسير تقدم مخططاتها المتعثرة ،واستغالل قوات المقاومة مناطق التدمير
واألنقاض كدروع حامية الستمرار االشتباك مع الوحدات الغازية .واكتشف قادة
العدو ضراوة المقاومة وابتكارها أساليب متجددة واضطر إلى اإلقرار بفعالية
شبكة األنفاق وصعوبة اكتشافها وتدميرها.
أحد الصحافيين الصهاينة تندّر بتلك الشبكة قائالً« :إنّ غزة استطاعت التمدّد
ببناء طابق تحت األرض ...إنها غزة السفلى» وشبّهتها صحيفة «وول ستريت
جورنال» األميركية بأنها «مثل شبكة مترو أنفاق تحت األرض تربط شبكة
أخرى من منشآت تصنيع األسلحة وممرات أسفل الحدود البرية مع «إسرائيل»
على بعد نحو ميلين» .زعم قادة الكيان العسكريون أنهم اكتشفوا عشر فتحات
أنفاق فحسب في حي الشجاعية.
صعوبات التقدم الميداني الناجمة عن وجود شبكة األنفاق فرضت على
قادة «إسرائيل» إعادة النظر في أساليبهم الراهنة الكتشاف األنفاق .وأوضحت
صحيفة «تليغراف» البريطانية أن نخبة من القوات الخاصة من وحدة «تلبيوت»
(حي تل البيوت في القدس المحتلة) عكفت على تطوير نظم الستشعار األنفاق
بلغت كلفتها نحو  59مليون دوالر ،وأجرت تجارب عملية عليها في تل الربيع.
وأضافت أن النظام فائق التطور يستخدم مجسات خاصة وأجهزة إرسال ال
يزال في طور األبحاث والتطوير ،وإن نجحت التجارب كافة ففي اإلمكان دخوله
الخدمة خالل سنة.

أص��درت قوى المقاومة مذكرة تحذير لحركة الطيران المدني الدولية
المتجهة من «مطار اللد» وإليه ،منذ بدء المواجهة ودشنتها بقصف عاصمة
الكيان الصهيوني ،تل الربيع ،بعدة صواريخ .في مرحلة الحقة من اشتداد
العدوان أطلقت صاروخا ً وقع على بعد مسافة قريبة من محيط المطار ،ما
دفع بهيئة الطيران الفيدرالية األميركية إلى إطالق إن��ذار عاجل لشركات
الطيران األميركية المسيرة لرحالت مباشرة الى مطار اللد بتدهور األوضاع
األمنية واقتداء معظم شركات الطيران األوروبية بالمثل؛ بيد أن الرحالت
المتجهة من مطارات عربية ،مثل عمان والقاهرة والدوحة ،الى «مطار اللد»
لم تطبق إج��راءات السالمة المقترحة .ويشار في هذا الصدد الى أن بعض
الشركات األميركية طبقت إجراءات احترازية بعدم الوصول إلى «مطار اللد»
قبل إصدار هيئة حماية سالمة الطيران إنذارها.
ّ
حاضا ً ذراع «إسرائيل» المتمثلة بمنظمة «إيباك»
على الفور تحرك نتنياهو
على ممارسة نفوذها والتدخل العاجل إللغاء قرار هيئة الطيران المدني لما
يمثله من أخطار سياسية واقتصادية ومعنوية على بنية الكيان كله .الرئيس
األميركي أوباما ليس في عجلة من أمره إلثارة مسألة الغارات الجوية مع
نتنياهو ،إلدراك��ه أن األخير يتكيف مع سياسته في االغتياالت بطائرات
«الدرونز» التي ال تزال تحصد األرواح البريئة؛ ففي آخر حصيلة لها اغتالت
 26مدنيا ً في باكستان في غضون أيام معدودة.
بات «استخدام القوة المفرطة» اتهاما ً بال معنى توجهه واشنطن نحو
خصومها ،وتطبقه بحذافيره الى جانب حليفتها «إسرائيل» بتكرار اإلغارة
على المواقع ذاتها اآلهلة بالسكان المدنيين إليقاع أكبر عدد من اإلصابات
بينهم .ولم تصمد اإلدارة طويالً أمام المطالب بضرورة انتقادها انتهاكات
«إسرائيل» إلدراكها أنها تنفذ أسلوب االغتياالت الخسيس عينه في مناطق
متف ّرقة من العالم.
تراكم كلفة العدوان «اإلسرائيلي» على غزة ح ّفز قادة الكيان على طلب
مساعدات مالية عاجلة بقيمة  225مليون دوالر ،إضافة إلى مبلغ  621مليون
دوالر صادق عليها مجلس الشيوخ في  17تموز الفائت؛ ويبدو أنها الصيغة
المضمرة لتسديد نفقات العدوان من قبل «الوسيط النزيه».
في مستوى الحركة السياسية ،أفلحت جهود وزير الخارجية جون كيري
في إع��ادة تغليف عناصر «المبادرة المصرية» وعقد مؤتمرا ً صحافيا ً في
القاهرة بمشاركة وزير الخارجية المصري ،سامح شكري ،قدم فيه عرضا ً
بوقف إطالق النار بدءا ً من الساعة  7:00صباح يوم السبت ،لمدة  12ساعة
نزوال ً عند طلب «هدنة إنسانية» ،وألحقه ببند إضافي يقضي بعقد اجتماع
دولي في باريس لبحث تفاصيل وقف إطالق النار.
فور انفضاض المؤتمر الصحافي المشار إليه أبلغ بنيامين نتنياهو كيري
«موافقته» ،ومعارضة طاقم حكومته ،ال سيما كتلة وزرائ��ه الموصوفين
بالمتطرفين والتي تسعى إلى إعالء الح ّل العسكري وإع��ادة احتالل قطاع
غزة ،ما يعزز ما ورد سابقا ً من أن العدو الصهيوني درج على استجداء طلب
وقف إطالق النار في كل مواجهة منذ اندحاره عن الجنوب اللبناني ،ويك ّرره
اآلن في قطاع غزة ،ما يلفت النظر إلى فشل مخططاته في إنزال ضربة قاصمة
بالمقاومة الفلسطينية .األوس��اط السياسية الصهيونية وصفت المقاومة
الفلسطينية بأنها «غير معنية باالمتثال لوقف إط�لاق ال��ن��ار» إذ تحقق
نجاحات ميدانية ،وأن مدى «صواريخها يصل الى ع ّمان» اي أبعد مدى من
مدينة طبريا .وتريثت قوى المقاومة قليالً قبل أن تعلن موافقتها على «هدنة
 12ساعة برعاية هيئة األمم المتحدة».
اجتماع باريس «الشكلي» جمع الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا
وألمانيا وقطر وتركيا ،وغابت عنه مصر (صاحبة المبادرة) .وكان إعالن
كيري من القاهرة بمثابة التفاف على «المبادرة المصرية »،رغم اقتادئه
بعناصرها وتحجيم دور مصر إقليميا ً عبر استبعادها واستبعاد المقاومة
الفلسطينية ،هدف المبادرة واالجتماع.
ضمن ما تؤشر إليه حركة كيري ،ولعله األهم في محطات جولته ،هو
تيقن الواليات المتحدة من عدم قدرة «إسرائيل» تحقيق أهدافهما اإلقليمية
– تحجيم المقاومة والقضاء عليها – أن قوتها التدميرية ال تحقق النصر
المنشود بل تراكم الضحايا والقنابل الموقوتة المعادية لسياستها .وربما
فقدت أميركا الثقة بوكيلتها وأسرعت وتيرة حركتها إلنجاز ما عجزت عن
تحقيقه «إسرائيل» عسكريا ً قبل فوات األوان ،ال سيما النشغالها في ملفات
أخرى ملتهبة وإعادة االعتبار إلى مسار المفاوضات الذي ال يكاد ينطلق حتى
يتعثر ويتراجع.

