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ال�سيا�سي
غ ّزة :براعة العمل
ّ
ال ّ
تقل �أهمية عن براعة العمل الع�سكري
} حميدي العبد الله
عندما حقق الفيتناميون النصر على الواليات المتحدة األميركية ،أكبر
قوة عسكرية بعد الحرب العالمية الثانية ،أكدوا أنّ الشرط األساسي الذي
حقق هذا االنتصار العظيم المد ّوي يكمن في العمل السياسي الذي كان
بمستوى العمل العسكري أو أكثر براعة منه أو يتقدم عليه ويضاهيه.
كذلك المقاومة في لبنان ،انتصرت في حرب تموز عام  2006على
العدوان الصهيوني الذي حظي بمباركة الدول الثماني ،بما فيها روسيا
حينذاك وجميع ال��دول العربية واإلسالمية ،باستثناء سورية وإيران،
ليس فحسب بقدراتها العسكرية وتضحيات مجاهديها وصمود شعبها
الذي قهر تواطؤ القوى الداخلية التي حاولت طعن المقاومة في الظهر
وتخاذلها ،وكانت تدعو العدو الصهيوني وتؤلّبه على مواصلة مذابحه
في لبنان ،بل أس��اس�ا ً في براعة العمل السياسي ال��ذي خاضته قيادة
ّ
وحضها ،وبراعة ما قامت به في
المقاومة وواكب انتصاراتها العسكرية
مواجهة العدو في أرض الميدان وعلى مستوى التقاصف ،رغم الفرق في
قدرات العدو وقدرات المقاومة عام .2006
ال يبدو أنّ مثل ه��ذه البراعة السياسية ت��واف��رت للمقاومة ف��ي غزة
وواكبت االنتصارات والتضحيات الكبيرة والبارعة التي سجلها مقاتلو
المقاومة ومجاهدوها في وجه آلة الحرب الصهيوني ،إذ ضاعت هذه
البراعة السياسية بين نهجين ومعسكرين:
ـ المعسكر األول تمثله تركيا وقطر وح��اول توظيف نفوذه وتأثيره
في بعض فصائل المقاومة لتصفية حسابات مع بعض األنظمة ،خاصة
مصر والسعودية ،في حين أنّ المعسكر المقابل حاول تعطيل أي عملية
سياسية تقود إلى ظفر المقاومة بوضوح في المعركة ،محاوالً حرمان
أي انتصار سياسي واضح.
قطر وتركيا ،وبالتالي حركة حماس ،من ّ
ـ المعسكر الثاني يكمن في الصراعات الداخلية الفلسطينية .صحيح
أنها هذه المرة كانت أق ّل حدة في مواكبة العدوان ،لكنّها عطلت أي إمكان
يحصن المقاومة ويعزز انتصاراتها وبطوالتها
لعمل سياسي ب��ارع
ّ
الميدانية .السلطة تسعى إلى توظيف العدوان لمصلحة العودة إلى غزة
واإلشراف على المعابر ،وحماس تسعى إلى حرمان السلطة من تحقيق
مثل هذه المكاسب على حساب تضحياتها وتضحيات سكان قطاع غزة.
أدّى تنافر األداء السياسي بين المعسكرات إل��ى بقاء زم��ام مبادرة
العمل السياسي في يد رئيس حكومة العدو الصهيوني ولع ّل مأزقه
كان يدفعه إلى قبول أي مبادرة لوقف إط�لاق النار من أي جهة وتحت
أي تسمية ،لكنه كان يجهد في المقابل في توظيف تلك المبادرات التي
لم تنجح مرة واحدة ،للظهور بمظهر الحريص على التفاعل اإليجابي مع
المجتمع الدولي ،والتوصل إلى تهدئة إنسانية ،في حين بدت المقاومة
كأنها غير حريصة على تمكين شعبها وأنصارها من الحصول على
الوقت الكافي إلخالء الشهداء والجرحى من الساحات التي استهدفتها آلة
الحرب الصهيونية الغاشمة ،وهكذا كان األداء السياسي كأ ّنه أقل براعة
من الصمود الشعبي ،واألداء العسكري لفصائل المقاومة في مواجهة
العدوان.
ُي�خ�ش��ى أن ي ��ؤدي ه��ذا ال�خ�ل��ل إل��ى خ��ات�م��ة ق��د ال ت�ك��ون ف��ي مستوى
التضحيات التي قدمها أهل غزة والضفة الغربية إذ سقط عشرات الشهداء
والجرحى في الضفة تضامنا ً مع غزة ،ويخرج العدو من المواجهة كأنه
هو الذي حقق المكاسب الكبرى ،وتعود األوضاع إلى ما كانت عليه قبل
العدوان من حصار وإقفال للمعابر.

«فالج ال تعالج» ...وال�صبر باب الفرج
} علي بدر الدين
ما أنتجته حكومة المصلحة الوطنية منذ تشكيلها ،وحيازتها قبول األفرقاء السياسيين
ورضاهم ،بضمان مصالحهم ،عنوانه إقرار التعيينات اإلداري��ة في وظائف شاغرة في
اإلدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة ،وفي الجامعة اللبنانية لناحية تف ّرغ
األساتذة المتعاقدين ،أو لناحية تعيين العمداء بعد شغور دام لسنوات.
وحدها السجاالت بين الرؤوس الحامية من الوزراء والنواب تتصدّر المشهد السياسي
ـ اإلعالمي قبل السباق وخالله على قصب التعيينات والتوافق على أي ملف «ساخن»،
ألن دورها وتأثيرها يحددان طبيعة المرحلة المقبلة والحصة المرتقبة وحجم المكاسب.
ّ
يتوخون تقطيع الوقت والنوم على حرير حيال الملفات التي تتعلق
في حين أن هؤالء
بالمصلحة العامة ،وتهم المواطن في حياته ومعيشته ومستقبل أبنائه .فهذه مجدولة
في قاع ترتيب األولويات من دون أن يهملوا أو ينسوا أنه من حق هذا المواطن عليهم
على األقل الخروج إليه بمواقف وتصريحات إعالمية فولكلورية وحماسية تش ّد من
أزره وتقدّم إليه وعودا ً عرقوبية خالصة على قاعدة «أللهم إني بلّغت» .وهي في الواقع
والفعل ال تقدّم شيئا ً مفيداً ،بل على العكس تماماً ،تع ّقد الحلول وتج ّر اآلخرين المنتظرين
على الرصيف السياسي اآلخر إلى مواقف مماثلة شبيهة شكالً ومضمونا ً وغاية احتدام
ّ
وغش اللبنانيين
الجدال السياسي العقيم الفارغ والعشوائي الذي ال طائل منه وال فائدة،
وتضليلهم وتضييع مصالحهم ومطالبهم المحقة والمشروعة وإغراقهم في أحالم وردية
وفي سوق «البورصات» الوهمية التي لن يكون فيها رابح سواهم ،ألن مصير الالعبين
الصغار الخسارة المفخخة ،مهما جدّوا واجتهدوا واتبعوا.
هذا الوطن الغارق في ك ٍّم من المشاكل واألزمات المزمنة والمتراكمة بات صعبا ً انتشاله
منها ،ألن المتحكمين المتعاقبين لم يحسنوا القيادة وإدارة شؤونه ،إما لعجز مستأص ٍل
فيهم أو الرتهانات سياسية قيّدتهم وأحكمت الطوق على عقولهم وألزمتهم اعتماد خيار
السوء وإدارة الظهر لمصلحة الوطن وناسه ،وإما لغرور أصابهم أفقدهم البصر والبصيرة،
فانعدمت الرؤية الوطنية الصحيحة لديهم ،فانغمسوا عن سوء أو حسن نية في سياسات
والمحصلة كانت ضياع لبنان وإدخاله
وشعارات ومصالح طائفية ومذهبية وخاصة.
ّ
في آتون الصراعات واالقتتال العبثي واالنقسام التي ال تنتهي ،وانعكست شلالً مخيفا ً في
المؤسسات وفراغا ً في موقع رئاسة الجمهورية ،وتمديدا ً أوال ً وربما ثانيا ً للمجلس النيابي.
وقد تكون الغلبة له وليس لمصلحة الجميع في التمديد وليس في إج��راء انتخابات
نيابية بعدما عجزوا عن استيالد قانون انتخابي تمثيلي ،ودار السجال حول أولوية
انتخاب رئيس للجمهورية أو انتخابات نيابية تطبيقا ً حرفيا ً لمثال « َمنْ قبل الدجاجة أم
البيضة؟» .ومن حق الشعب اللبناني العظيم أن يهنأ ويفرح بالتمديد اآلتي على صهوة
إنجازات تشريعية حققها النواب الذين انتخبوا أو «عيّنوا» و ُمدّد لهم مرة أولى وثانية
ألنهم صالوا وجالوا ونجحوا في التشريع والتمثيل .ويبدو أن دورة التمديدات ستبقى
عالقة في حناجر اللبنانيين حتى ُتط ِبق على أنفاسهم.
أما حكومة المصلحة الوطنية ومن معها وخلفها وضدّها فأصبحت مثل اليتيم على
مأدبة اللئيم ،تنفذ ما هو مطلوب منها تحت التهديد بالعصا وتطيير الجلسات وعدم اكتمال
النصاب ،وهي كسواها من الحكومات التي عبرت في سحابة السياسات والمصالح اإلقليمية
والدولية والخصوصية اللبنانية ،وعجزت عن التحكم في مسار سياستيها الداخلية
والخارجية ،وعن توفير مقومات االستقرار واألمان االجتماعي والخدماتي للبنانيين الذين
يسيرون بفعل اإلهمال والتراكمات وإنتاج الخالفات في اتجاه الهاوية والمصير المبهم.
في ظل التسلل الضارب في جذور مؤسسات الدولة وتفرعاتها ،والفشل في إنتاج الحلول
وإنضاجها في الكثير من الملفات االقتصادية والتربوية والصحية والمعيشية ،إذ بات
على المواطن اللبناني الذي فقد األمل في اإلصالح والتغيير أن «يبني» دولته لذاته أو
لعائلته أو للحي الذي يسكن فيه .فعليه تقع مسؤولية تأمين الكهرباء والمياه والنظافة
والتنظيم وخدمات أخرى ،بعدما أصبح رهينة لـ«مافيات» المو ّلدات الكهربائية ،وبعدما
قاس غير
بالغت مصلحة كهرباء لبنان في تقديم المبررات والحجج الواهية لفرض تقنين ٍ
مسبوق في التيار ،مع أن «جباة» المصلحة يقتحمون شهريا ً البيوت لتحصيل الفاتورة
والتهديد بقطع التيار المقطوع أصالً مع فرض غرامة التأخير في التسديد.
أما المياه ،التي تؤكد الدراسات القديمة والحديثة أن لبنان عائم فوقها ،فقد ح ّولت
السياسات الحكومية المائية السيّئة مياه لبنان من المتساقطات مهما يكن حجمها إلى
البحر ،إلى انعدام المسؤولية والرقابة والتقيد باألنظمة والقوانين الذي جعل المياه
الجوفية ملكيات خاصة للمقتدرين القادرين على تكاليف حفر اآلبار اإلرتوازية العشوائية،
ومعم أنهم يسرقون هذه المياه التي تعتبر ملكية عامة ،فإنهم يبيعونها للمواطن اللبناني
بأسعار غير طبيعية استغالال ً لضغط الحاجة إلى المياه في هذا الفصل من السنة.
السؤالِ :ل َم يُحرم المواطن من المياه رغم اشتراكه في مصالح المياه الرسمية التي
رفعت قيمة االشتراك لهذا العام إلى ما نحو ثالثمئة ألف ليرة ،في حين أنها متوافرة
بكثرة لدى أصحاب اآلبار وشركات المياه وحركة نقل صهاريج المياه إلى المدن والقرى
والساحات ،وهذا مؤشر إلى حالة التسيب والفوضى والفلتان التي تسود مصالح المياه
الرسمية وحالة تجارة المياه الناجحة لدى أصحاب اآلبار الذين وضعوا اليد على مياه
لبنان.
في المحصلة ،إن معظم اللبنانيين بال حول وال قوة وال قدرة على الحراك لتحصيل
الحقوق المغتصبة ،ويبدو أنهم ارتضوا بواقعهم وبما ينتظرهم في اآلتي من األيام .وال
سبيل إلى إنقاذهم مما هم فيه من ضيق ومعاناة وحرمان إالّ التوصل والدعاء إلى الله
ليلهمهم الصبر ألنه باب فرجهم الوحيد ،وأن يهدي المسؤولين في بلدهم ويرشدهم إلى
الطريق المستقيم ...أو «فالج ال تعالج».

الديني!
وقاحة في ال�سيا�سة ...عهر في التع�صب
ّ
} محمد ح .الحاج
ف��ي ام�ت�ح��ان م�ح��رق��ة غ ��زة ،س�ق��ط الضمير
ال�ع��ال�م��ي ،ال�ع��رب��ي وال��دول��ي ع�ل��ى ح��د س��واء،
وبانت عورة السياسة في أوضح صورها إلى
ح ّد الوقاحة ،وهكذا أمكن لباراك أوباما ووزير
خارجيته كيري وأمين عام األم��م المتحدة أن
ي��روا أن المقاومة ارتكبت اإلث��م عندما أسرت
ج�ن��دي�ا ً صهيونياً ،أو ض��اب�ط�ا ً برتبة م�لازم،
وارتفعت عقيرة هؤالء تأمر بإعادته وتسليمه
ف ��وراً ،لكنهم ل��م ي�ت��ذك��روا ع�ش��رة آالف أسير
فلسطيني .الجندي الصهيوني «ابن إله» .باقي
البشر «غوييم» بمن فيهم أوباما وكيري وبان،
ومعهم باقي الجوقة م��ن أغ��راب وأع ��راب (يا
للسخرية) .العالم مهتم كثيرا ً بمقتل بضعة
ج�ن��ود ،وإص��اب��ة بعض م�ن��ازل المستوطنين،
لكنه أع�م��ى ال يشاهد ال �خ��راب وال��دم��ار على
مساحة غزة التي تختصر العالم ...المقاومة
ردّت على العدوان بقصف مناطق المستوطنات
بصواريخ أشبه باأللعاب النارية (ع��ذرا من
المقاومة) ال تدمر بالمعنى الصحيح ،إنما تلقي
ال��رع��ب ف��ي قلوب القطعان ال�م��ذع��ورة أصالً،
والقبة الحديدية أضحت مثقوبة ومخروقة،
وعلى المواطن األميركي داف��ع الضرائب أن
يدفع المزيد لترقيع «القبّة»! أما األس��اس فهو
ال �ص �ن��دوق ال �ب �ت��رو – أع��راب��ي وم�ف�ت��اح��ه مع
الخازن األميركي.
حصان طرواده  :ول���د ف ��ي ح �ي �ن��ه فكرة،
تجسد ف��ي هيكل خشبي ليوضع ف��ي خدمة
ّ
ط��رف ض � ّد ط��رف وح�ي��د ه��و م��دي�ن��ة ط ��روادة
المحصنة .ك��ان وسيلة لتحقيق غ��اي��ة ،وكان
متناسبا ً في زمنه مع المكان والزمان .اليوم،
ف��ي ال�ع�ص��ر ال �ح��دي��ث ،ع �ش��رات األف �ك��ار التي
تواكب الزمن واألمكنة« ،القاعدة» ومشتقاتها
من مسميات ،أبناء الصهيو ـ ماسونية بلبوس
يتفق م��ع ال� �ط ��روادات ال�ح��دي�ث��ة ك �ل ّ�ه��ا ،بغداد
ودم�ش��ق وال �ق��اه��رة ،وط��راب�ل��س ال �غ��رب ،وك ّل
م��دي�ن��ة وب �ل��دة ع��رب�ي��ة ،وج�م�ي��ع األح�ص�ن��ة في
خدمة طرف وحيد ضد الجميع .تط ّور الزمان،
فرض تطوير األمكنة واألفكار ،وبقي التعصب
الديني وح��ده الوسيلة األكثر نجاعة لتحريك
هذه األحصنة ونقلها حيثما تقتضي الحاجة،
أي
وم��ا أكثر المتطوعين لقيادتها وإدخ��ال�ه��ا ّ
ط ��روادة تقع ف��ي ال�م��رم��ى .عهر سياسي بال
حدود يخدمه تخلف ديني مغرق في تعصبه.
وم ��ع ت�ب�ل��د ال�ض�م�ي��ر ال �ع��ال �م��ي أص �ب��ح العهر

السياسي ي�م��ارس وق��اح��ة ب�لا ح ��دود .سقط
الخجل.
أق��رأ ف��ي محرقة غ��زة وج �ه �ا ً لحماس شاء
لنفسه أو أُري��د له أن يجسد حصان طروادة،
م��ارس��ت ق�ي��ادت��ه وق��اح��ة م��ن ن��وع م��ا خرجت
على إرادة األمة تجاوزت مفاهيم الوطنية التي
تخدم القضية لتزج بالدين والمذهب في أتون
ال �ص��راع ،وه��ذا ي�ح��رف ال �ص��راع ع��ن وجهته
ليخدم العدو .ص��راع مع السلطة غير البريئة
من الخضوع والمشاركة في اللعبة الدولية
لتصفية القضية ،وموقف ض ّد الدولة الوحيدة
التي بقيت تعمل للقضية وتدعم المقاومة .هي
القشة التي قصمت ظهر البعير ،وفي عالمنا
يق ّر الجميع ب��أن تنظيم «اإلخ��وان المسلمين»
منذ لحظة والدت��ه في محفل لندن وانطالقته
م��ن القاهرة إل��ى م��دن األه ��راب ك��ان مشبوها ً
وكان لمحاربة القيادات الوطنية كأداة تحركها
ق��وى ال�غ��رب االس�ت�ع�م��اري��ة ،وال خ�لاف البتة
على أن ن�ش��أة «ال �ق��اع��دة» ك��ان لغاية محاربة
«اإلل �ح��اد الشيوعي» ف��ي أفغانستان بتمويل
من «اإليمان الوهابي» وهو ماسوني في واقع
األمر ،وبعدما استنفد مهمته في خدمة أميركا،
ربما انقلب على صاحبه (أمر مشكوك فيه) لكن
نهجه بقي مغرقا ً في تخلفه ،في األفكار التي
تلقنها ،وتح ّول من محاربة إلحاد مزعوم إلى
تكفير شامل يطول مئات الماليين من البشر.
وتوجه يلقيان دع��م الغرب وتأييده
ممارسة
ّ
ضمن ح ��دود المنطقة طالما ي�خ��دم القضية
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ف��ي ت�ص�ف�ي��ة ال �ق �ض �ي��ة ،ويوجه
األنظار بعيدا ً عن ممارستها الستكمال عمليات
التهويد .وللحقيقة يمكن التأكيد على أن ليست
حماس من ق��ام بالرد األول��ي على ممارسات
العدوان ،وليست حماس من قتل المستوطنين
الثالثة .عشرات عالمات االستفهام قائمة في
هذا الشان! هل تم تصحيح مسار الحصان أم
ج ّره إلى مسار قسري؟
أي ط ��روادة حديثة
�ي
�
ف
ل��م ت��درك ال�ق�ي��ادات
ّ
أبعاد اللعبة ،ول��م تقرأ أغلبها – على ما يبدو
ما وراء اليافطات المرفوعة ،لم تعالج بشكل
ج��ذري المسببات والمطالب المرفوعة ،إ ّما
لقصور داخ �ل��ي ،أو بسبب العجز ع��ن اتخاذ
ق� ��رارات ذات �ي��ة وال�ع�م��ل بتوجيهات خارجية
ملزمة الرتباطها بتلك الجهات.
ال �م��دن ال �ط��روادي��ة المستهدفة ت��م تأليبها
بعضها ع�ل��ى بعضها اآلخ� ��ر ،ف�س��اه�م��ت من
حيث ال ت��دري ف��ي االن�ه�ي��ار ،ب��ل ساهمت في

إشعال الحريق في غيرها ،وإذ يعلو الصراخ
ويقترب الحريق منها ،تستنكر م��ا ساهمت
فيه وتقف نقيضا ً لموقف تبنّته ،من دون أن
تستنكره .جهاد في ط��روادة الشام والعراق
ولبنان ،وإره��اب في ج��دة وال��ري��اض وغيرها
من طروادات الخليج والمغرب .صمت الجميع
عما ج��رى ف��ي ال�ج��زائ��ر وال�خ��رط��وم  ،والحقا ً
ف��ي ت��ون��س وال �ق��اه��رة ،ك�م��ا دع �م��وا الحرائق
ف��ي ال �ش��ام ول �ب �ن��ان ،وأم � ��روا أزالم��ه��م بقوة
اإلغراء المالي للتشهير بالمقاومة ،وبالجيش
السوري ،واآلن يهاجمون الجيش اللبناني بعد
فرملة عجلة اإلدارة على المستوى الرسمي
اللبناني .التدخل الخارجي منع انتخاب رئيس
للجمهورية وأوق ��ف تشكيل حكومة ألشهر
ط��وي �ل��ة ،وس�ي�م�ن��ع ان �ت �خ��اب م�ج�ل��س للنواب.
الفراغ السياسي يدفع بالبلد إلى أتون الفوضى
وال� �ح ��ري ��ق .وح� ��ده ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي يبقى
الضامن ولذلك يستهدفونه .وتبقى األصوات
النشاز وح��ده��ا التي هاجمت موقف الجيش
ال�س��وري تهاجم الجيش اللبناني ،متجاوزة
اإلج��م��اع ال�ش�ع�ب��ي ال��وط �ن��ي وال�م�ص�ي��ر ال��ذي
تتالعب به رياح الفتنة .وقاحة بلغت أوجها في
عملية الخلط بين التعصب الديني – المذهبي
والعمل السياسي .سقطت المفاهيم وسقطت
معها ورقة التوت .تعرى هؤالء وتخلت عنهم
الجهات كافة التي ينتمون إليها ،وحسنا ً يفعل
أي قائد سياسي أدرك واستشرف المستقبل
المظلم فرفع صوته وأعلن موقفه إلى جانب
الجيش ال��ذي ي��داف��ع ع��ن وج��ود ال��دول��ة بأقل
اإلمكانات ،إنما بإرادة وتصميم وإخالص.
ليس مهما ً أن تعلن السعودية عن دعم مالي
للجيش ،وال أن تتعاطف فرنسا فتعلن أنها
تس ّرع تزويده األسلحة مدفوعة الثمن سعوديا ً
– وربما سلفاً ،األهم أن توضع خطة متكاملة
لتعاون وتكامل عسكري بين الجيوش الثالثة،
العراقي والشامي واللبناني ،وأن يقف الجيش
األردن��ي فيغلق الحدود ويمنع التدريب ،وأن
يبادر العالم إلى محاصرة « الطاعون األصفر»
قبل أن ينتشر .ليست منظمة الصحة العالمية
المسؤولة عن وقفه ،بل الجيوش الوطنية بدعم
شعبي وتضامن عالمي ،وإالّ فالعاقبة ستطول
العالم الذي يفرح اليوم بالتخلص من متخلّفيه
دافعا ً بهم إلى المنطقة لزيادة الحريق .وحده
العدو الصهيوني يرقص فرحاً ،لكن على أنغام
الموسيقى الجنائزية إثر محرقة غزة التي لم
يسلم من عقابيلها.

هزيمة نتنياهو تر�سم مالمح
فل�سطيني جديد
�أفق
ّ
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} رامز مصطفى
قبل دخول التهدئة لمدة  72ساعة ،باقتراح من القيادة المصرية وموافقة من
الجانبين الفلسطيني و»إسرائيل» ،بدأت الدوائر المختصة في الكيان الصهيوني
السعي إلى تشكيل لجان التحقيق للوقوف على إخفاقات «الجيش اإلسرائيلي»
بعد شهر من عدوانه الهمجي على قطاع غزة .سيناريو نتائج حرب تموز 2006
في لبنان يعيد إذن نفسه مرة جديدة ،بنسخته الفلسطينية .ما يعني أننا أمام
«لجنة فينوغراد  « 2تنتظر نتنياهو وقادته العسكريين واألمنيين .وعلى نتنياهو
وجنراالته أن ي ّ
ُحضروا أنفسهم للمثول أمام لجان التحقيق لمساءلتهم عن الفشل
الذريع في حربهم على قطاع غ��زة .ومهما تكن نتائج التحقيق لن يكون أقلها
الخالصات والتوصيات ذاتها التي خرجت بها لجنة فينو غراد  « 1حول الفشل
في الحرب على لبنان وحزب الله .تلك اللجنة أنهت الحياة السياسية ألولمرت،
والمفترض أن يكون ذلك مصير نتنياهو الذي تطرب واشنطن لهزيمته ،ليس ألنها
تتعاطف مع شعبنا أو من منطلق أخالقي ،فهي بال أخالق ،بل ألنها تريد إزاحته من
المشهد السياسي بالكامل وتدفيعه ثمن عنجهيته ،أوال ً بسبب العالقة المتوترة
بينها وبين نتنياهو الذي يمارس الغطرسة واالستعالء في تعامله مع اإلدارة
األميركية .ثانيا ً باتت تعتبره عقبة أمام الحلول في أكثر من ملف شرق أوسطي،
خاصة على مسار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ،فاإلدارة األميركية تح ّمله
وسدّت
وإن على نحو غير معلن مسؤولية فشل كيري في المفاوضات التي توقفت ُ
آفاقها .ثم إ ّنها تح ّمله مسؤولية المشاغبة وتحريض بعض العواصم في الواقع
الدولي أو اإلقليمي ،بما يشبه التحالف ،ضد التوجهات إلى إبرام اتفاق مع إيران
حول ملفها النووي .وال يُخفى علينا أن اإلدارة األميركية ذاتها الفرحة لمشهد سقوط
الصواريخ على الكيان من خلفية نقيضة لفرح الشعب الفلسطيني ،كانت في الوقت
نفسه تريد لو حقق نتنياهو انتصارا ً على المقاومة أن توظفه في مواجهة إيران
وروسيا وسورية وحزب الله ،وهي في هذا المعنى مستفيدة وتوظف في الحالتين،
وهذا شأن الدول الغاشمة مثل الواليات المتحدة األميركية.
هذا اإلخفاق المد ّوي على شكل الهزيمة الكاملة ،من شأنه أن يرسم مالمح أفق
رحب في المستوى الوطني الفلسطيني يقود إلى تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية
حقيقية ،على أساس رؤى سياسية ال تغفل دور المقاومة كخيار وطني فلسطيني
أثبت جدارته ونجاعته ،بعد اإلبداعات األسطورية التي حققتها المقاومة في ميدان
مواجهة العدوان وإلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني .وسيترتب عليه إنتاج
عالقات وطنية فلسطينية أساسها الشراكة السياسية ال المحصاصة ،وتعزيز دور
المؤسسات الوطنية المنتخبة ديمقراطياً ،تحديدا ً منظمة التحرير الفلسطينية قائدة
النضال الوطني الفلسطيني .إذن نحن أيضا ً أمام متغيّرات حقيقية في الساحة
الفلسطينية ،مدخلها أوال ً تنفيذ شروط الشعب الفلسطيني في القطاع الفلسطيني
بكل ما ورد في الورقة الفلسطينية الموحدة التي تقدم بها الوفد الفلسطيني الموحد
إلى القيادة المصرية ،ويؤكد أعضاء الوفد أنها تبنت هذه الورقة في خطوة ذات
داللة نحو ترميم ما شاب العالقة من خالفات بسبب ما انتهجته القيادة المصرية
من سياسة إدارة الظهر لما يتعرض له القطاع من عدوان صهيوني بربري .وإلى
حين إنجاز ذلك عمليا ً عبر المعركة السياسية الدائرة رحاها في العاصمة المصرية،
من المؤكد أن الكيان ومن خلفه اإلدارة األميركية وواقع إقليمي ودولي سيعمل
على جعل هذا المنجز الوطني الفلسطيني المتمثل بانتصار المقاومة باهتاً .هذه
الدول ذاتها ستعاود محاوالتها لجر الفلسطينيين إلى دهاليز المفاوضات العبثية
العقيمة ،أو انتزاع التعهدات واالمتناع عن التوجه إلى مقاضاة الكيان مقابل بعض
المكاسب .ويسجل حتى اآلن أن المنظمة والسلطة تتعامالن بروح المسؤولية في
فضح العدوان وما ارتكبه من مجازر في حق شعبنا ،ومن ثم تبنيها شروط المقاومة
ومطالبها ،والسير حثيثا ً نحو التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية .وتجربة
العدوان وما خلفه من دمار هائل ومجازر مروعة ،وال��دروس المستفادة في هذا
السياق ،يجب أن تكفل عدم الوقوع مرة جديدة في أحابيل السياسة األميركية ،التي
تثبت األيام أنها في تراجع مستمر ،رغم ما تحاول إظهاره من بأس واقتدار.

العدوان على غزة ...درو�س وعبر
} عبدالله خالد
الصهيوني على غزة مشارف شهره الثاني ،وتح ّول إلى حرب إبادة
بلغ العدوان
ّ
وتطهير عرقي عنصري ضد الشعب الفلسطيني بمباركة أميركية تلجم الحراك
الدولي ،وتواطؤ من النظام العربي الرسمي يفرمل حدوث حراك شعبي بعدما
أصبح الصمت رد فعله الوحيد ،ما شجع المعتدين الصهاينة على االستمرار في
إرهابهم ،وصوال ً إلى تصفية الشعب الفلسطيني بحجة تدمير األنفاق وتسليم
المقاومين صواريخهم التي أرعبت الصهاينة وجعلتهم يعيشون مرارة االختباء
المستمر في المالجئ التي اضطر نتنياهو أكثر من مرة إلى اللجوء إليها .وتكمن
المفارقة في أن قسما ً من اليهود في الكيان الصهيوني كانوا األكثر وضوحا ً في
رفض العدوان ،وأن تظاهرات التنديد تعاظمت وتيرتها في الواليات المتحدة
ودول أوروبا ،وأن دول وشعوب أميركا الالتنية انتقلت من مرحلة التنديد إلى
مرحلة اتخاذ خطوات عملية ضد الكيان الصهيوني نفسه .أما العالمان العربي
واإلسالمي فما زاال في ثبات عميق ،علما ً أنهما لم يتركا وسيلة للهجوم على سورية
إرضاء لإلدارة األميركية وإظهارا ً لتبعيتهم للمخطط األميركي-الصهيوني .غابت
الجامعة العربية عن السمع ،وهي التي مألت الدنيا صراخا ً وعلقت عضوية
سورية ،بحجة مساندتها المعارضة السورية ،في تأكيد عملي على أنها مجرد
أداة في يد اإلدارة األميركية .فأين التضامن مع الشعب الفلسطيني؟ ومع تصاعد
وتيرة العدوان اكتشف الجميع أن الميدان هو األساس .ورغم شراسة المعتدين
وهمجيتهم ك��ان المقاومون على استعداد لمواجهتهم ،تساعدهم اللحمة
والتماسك بين مختلف قواعد الفصائل الفلسطينية التي شكلت قيادة مشتركة
تقود عملية المواجهة ،مستفيدة من تجارب الماضي ،ومستندة إلى محور
المقاومة الذي قدم إليها مختلف أنواع الدعم وفي مقدمها الصواريخ المتوسطة
والبعيدة المدى التي طالت جميع المناطق الفلسطينية المحتلة ،في سعي إلى
تحقيق توازن الرعب رغم الخلل الكبير في توازن القوى بين قطاع صغير الحجم
ومحاصر وكيان مغتصب يملك أكبر قوة عسكرية ويستند إلى إدارة أميركية تمده
بكل ما يحتاج إليه من أسلحة ووسائل لوجستية وتكنولوجية .ورغم أن العدو
الصهيوني قصف القطاع المحاصر بأكثر من عشرة آالف طن من األسلحة مقابل
أربعة آالف صاروخ أطلقها أبطال المقاومة ،إالّ أن الوضع الميداني يشير إلى هلع
ورعب في الكيان الصهيوني وارتباك وخالف في القيادة الصهيونية وشلل في
االقتصاد الصهيوني وبدايات تغيّر في بعض المواقف الدولية التي كانت تدعم
عادة العدوان الصهيوني باعتباره دفاعا ً مشروعا ً عن النفس .في المقابل ،ورغم
اإلبادة المنظمة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني ،إالّ أن المعنويات مرتفعة
وثمة إصرار على الشهادة وصوال ً إلى تحقيق النصر الذي يقول المقاومون إن
بشائره الحت ،بدليل العمليات التي حققها المقاومون في األرض المحتلة خارج
القطاع والتي أفقدت العدو رشده وجعلته يعتبر أن خالصه الوحيد يفترض
تدمير القطاع وإبادة شعبه كخطوة ال بد منها لتصفية قضية فلسطين! ولعله
سبب المماطلة في التوصل إلى وقف إطالق النار ،على أمل أن يتمكن العدو من
تحقيق إنجاز ما يساعده في تحسين شروطه .والمؤشرات كلّها تؤكد أن مثل هذا
اإلنجاز لن يحصل .إن جرائم الحرب التي ارتكبها العدو واإلبادة الجماعية التي ال
يحسن العدو سواها لتعويض انهيار هيبته وقوة ردعه انطالقا ً من هيمنته على
الجو ،لن تغير شيئا ً في وقائع الميدان.
إن العدو الصهيوني وحماته والمتواطئون معه لم يقتنعوا بعد بأن قواعد
اللعبة التي كان يفرضها تغيرت ،وبأن المقاومين فرضوا قواعدهم الجديدة التي
بدأت إرهاصاتها مع تفاهم نيسان  1996وتعززت في  25أيار  2000واشتد
ساعدها في النصر على عدوان تموز  2006وتت ّوج اليوم بنصر استراتيجي في
غزة .وما كان هذا ليتحقق لوال صمود المقاومين وتماسك محور المقاومة.
لعل اإلنجاز األب��رز الذي بلوره العدوان هو وحدة قواعد فصائل المقاومة
التي فاقت في وعيها قياداتها حين اعتبرت أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي
المدخل الوحيد لتحقيق اإلنتصار على العدو الصهيوني وإجهاض مخططاته،
وأن العدوان ال يستهدف فصيالً بعينه إنما الشعب الفلسطيني بجميع تالوينه.
كما أعطى العدوان حماس فرصة العودة إلى موقعها الطبيعي في محور المقاومة
بعدما تملكتها لفترة هويتها الفرعية اإليديولوجية على حساب هويتها الوطنية
الجامعة فأضاعت البوصلة وارتمت في أحضان مخطط مشبوه استهدف سورية
ومصر ولم يفد منه إالّ الكيان الصهيوني والمشروع الذي أعدته اإلدارة األميركية
للمنطقة بالتعاون مع أردوغان وقطر .وكان العدوان كشف لهؤالء ولسواهم أن
من وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان هو محور المقاومة،
وأن السالح الذي واجه به العدوان هو سالح سوري-إيراني ،وأن من أمدهم
بالخبرة هم مقاتلو حزب الله ،وأن محور المقاومة يدافع عن الشعب العربي
الفلسطيني ويدعم قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية لألمتين العربية
واإلسالمية وليست قضية ذلك الفصيل أو ذاك.
أفرز العدوان على غزة مجموعة من الحقائق التي أكدت أن تغييرا ً كبيرا ً حصل
في المنطقة ،وأن ذلك التغيير ما كان ليحصل لوال بطوالت المقاومين الذين قدم
إليهم محور المقاومة كل دعم ممكن وأكد أنه لن يسمح بهزيمتهم في غزة ،بعدما
وفر لهم مقومات النصر .وتشاء المصادفات أن يتم العدوان على غزة في تموز،
وأن تكون هزيمته مؤكدة على يد المقاومين الفلسطينين.
أولى هذه الحقائق هي أن القبة الحديد التي رصدت لها مئات ماليين الدوالرات
فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة التي طاولت سائر المناطق في فلسطين

المحتلة ،ما ح ّول مدنها إلى مدن أشباح وشجع الصهاينة على إعادة التفكير في
الهرب إلى الدول التي أتوا منها بعدما فقدوا الثقة بقيادتهم السياسية والعسكرية
واألمنية واكتشفوا أن أمنهم ما زال مهددا ً وأنهم مضطرون إلى المبيت في المالجئ
إذ شاهدوا بأعينهم نتنياهو وكبار معاونيه السياسيين والعسكريين يهرولون
قبل سواهم إلى المالجئ هربا ً من صواريخ المقاومة ،هم الذين كانوا يعتقدون
أن مدنهم آمنة واكتشفوا أنها باتت جزءا ً من المنطقة بكل ما تحمله من توترات
أمنية متنقلة ،وبالتالي فإن الدمار الذي أصاب غزة قد يصل بسهولة إلى حيث
يقطنون .بذلك سقطت هيبة الردع الصهيوني.
ثاني تلك الحقائق أن معنويات المقاومين ترتفع بعد الزيادة النوعية في
قوة ردعها التي تجسدت في العمليات النوعية التي نفذتها خارج غزة وخلف
خطوط العدو باإلضافة إلى استهداف المطارات وفي مقدمها مطار بن غوريون،
ما أحدث شلالً في األرض المحتلة وتحديدا ً في القطاع السياحي وبقية المرافق
اإلقتصادية ،باإلضافة إلى االشتباكات التي تحصل بين المقاومين وجيش العدو
وتكبده خسائر فادحة يتستر عليها حرصا ً على معنويات مستوطنيه ،علما ً أنه
استدعى قسما ً من االحتياط أكثر من مرة ،مع ما يعنيه ذلك من شلل في البالد
يضاعف حدة األزمة االقتصادية.
ثالث تلك الحقائق النقص الكبير لدى الصهاينة في معرفة األه��داف التي
عليهم تدميرها ،وما جعلهم يركزون على ضرورة تدمير األنفاق التي ثبت أنهم
ال يعرفون مكانها ،واإلص��رار على تسليم المقاومين ترسانتهم الصاروخية
كشرط لوقف إطالق النار .في المقابل ،حدّد المقاومون شروطهم لوقف إطالق
النار وتتلخص في إنهاء الحصار وفتح المعابر وتوفير أبسط مقومات الحياة
للفلسطينيين ،خاصة أنهم بدأوا يشكلون قوة ردع حقيقية في قطاع غزة على
غرار ما فعله حزب الله في جنوب لبنان.
رابع تلك الحقائق يتجلى في خيبة أمل المقاومين الذين وجدوا أن السلطة
الفلسطينية تحركت في البداية بخجل وظهرت كوسيط بين المعتدي والمعتدى
عليه ،بدال ً من أن تعلن الجهاد في الضفة وتواجه العدوان الصهيوني ،إذ أعلن
أوباما وبان كي مون دعمهما للعدوان .كما أن رد الفعل في الضفة الغربية كان
أقل من المتوقع .أما المبادرة المصرية التي كان يفترض أن تبدأ منذ اليوم األول
للعدوان نظرا ً إلى الروابط التاريخية التي تشدها إلى فلسطين وتحديدا ً قطاع
غزة ،فإنها حظيت بدعم السعودية واإلمارات ،لكن سقفها كان منخفضاً ،فضالً عن
أنها ظهرت كوسيط بدال ً من أن تشكل ضغطا ً مباشرا ً على المعتدين الصهاينة .ثم
برزت المبادرة التركية-القطرية التي ادعى قطباها القدرة على ممارسة الضغط
المطلوب على حركة حماس ،متجاهلين أن العدوان هو على الشعب الفلسطيني
وليس على حركة حماس فحسب ،علما ً أن األخيرة هي جزء من القوى التي تواجه
الغيرة الكاذبة التي أبداها أردوغ��ان وتميم وتصب في قناة خدمة العدو على
حساب قضية فلسطين .كما أن الكيان الصهيوني -ومعه اإلدارة األميركية -يريد
أن يبقى دور السلطة الفلسطينية وسيطا ً يقيده االتفاق األمني الذي فرض على
الضفة ويتجسد في سبعمئة وخمسين حاجزا ً صهيونيا ً داخلها ،باإلضافة إلى
الدور الذي تلعبه المستوطنات في قطع التواصل بين أبناء الضفة مستندين في
ذلك إلى تبني السلطة منطق المفاوضات الذي تجسد في أوسلو والذي لم يفد منه
سوى العدو الصهيوني بعدما تحول إلى قناة للتطبيع معه على حساب قضية
فلسطين ...وهو الدور الذي يطلبه العدو من مصر وقطر وتركيا ويأمل في أن
تتورط دول عربية وإسالمية أخرى في تنفيذه .ولعله السبب الذي دفع المجاهد
محمد الضيف قائد كتائب القسام والجنرال سليماني قائد الحرس الثوري
اإليراني إلى إطالق تصريحات مهّد لها سيد المقاومة حسن نصرالله ومفادها
أن المقاومة في غزة ستنتصر ،وأن الميدان هو الذي سيحسم نتيجة العدوان
وسيفرض الشروط على المعتدين وحماتهم وأدواتهم ،وأن محور المقاومة لن
يتخلى عن غزة.
خامس تلك الحقائق أن المقاومين في غزة حققوا نصرا ً استراتيجيا ً يكمل ما
بدأه المقاومون اللبنانيون وما شجع عليه محور المقاومة ،من خالل العمليات
النوعية التي قاموا بها خلف خطوط العدو وأسفرت عن مقتل عشرات المعتدين،
باإلضافة إلى أسر عنصرين منهم ،علما ً أن جميع عمليات المقاومين بقيت مقتصرة
على االشتباك مع العسكريين ولم تمتد إلى المستوطنين الصهاينة ،رغم إدراكهم
أن المجتمع الصهيوني هو في النهاية مجتمع عسكري .وأصاب ذلك قادة العدو
بالهستيريا التي جعلتهم يفقدون أعصابهم ويمارسون سياسة اإلبادة والتطهير
العرقي ،وظهر ذلك جل ّيا ً في أكثر من منطقة في غزة التي ال يتجاوز عرضها خمسة
كيلومترات .لكن الوحدة الوطنية التي جسدتها قواعد الفصائل الفلسطينية أكدت
أنها تشكل سالحا ً فتاكا ً ضد المعتدين يجعل صواريخ المقاومين أكثر فعالية،
فإطالقها يتم ضمن خطة مركزية وضعت في غرفة العمليات المشتركة جعلتها
أكثر تأثيرا ً ضد العدو وحماته وأدواته.
سادس تلك الحقائق أن المقاومة في غزة التي وصلت في إنجازاتها إلى حد
اإلعجاز ال يكتمل نصرها وجدواها إال بتنامي مواجهة أهلنا في الضفة للعدوان
ومساندة أهلنا في المناطق التي احتلت عام  1948ودعم أهلنا من الفلسطينيين
في الشتات ،وبدأ ذلك يتبلور -وإن ببطء -ويفترض أن تع ّزز من وتيرته حرب
اإلبادة التي يمارسها الصهاينة والصمود البطولي لمقاومي غزة .يتطلب ذلك
إعادة تصويب البوصلة في اتجاه قضية فلسطين ورفض االنجراف وراء معارك
هامشية ال تخدم سوى المخطط األميركي-الصهيوني .ومن المفترض أن يكون
العدوان على غزة وصمود المقاومين فيها ومبادرتهم إلى إفشال أهداف العدوان

خلق وضعا ً جديدا ً يؤدي إلى رفض الجري وراء المفاوضات التي أنتجت أوسلو
بعد كامب ديفيد ووادي عربة ،والتي لم تؤد إالّ إلى المزيد من التراجع العربي
الذي ترافق مع تقدم المشروع الصهيوني الذي وصل إلى حد المجاهرة بضرورة
قيام الدولة اليهودية وتنفيذ التطهير العرقي فيها .وهذا يفترض المجاهرة بأنّ
ال مكان وال دور في القيادة الفلسطينية للذين يتقاعسون في مواجهة المشروع
الصهيوني أو يرضخون للضغوط التي يمارسها الغرب ،وفي مقدمه اإلدارة
األميركية ،إلحداث نوع من التراخي أو التسويف في المواجهة حفظا ً لبعض
المصالح التي تربطهم بها.
شكل العدوان على غزة فرصة نادرة لبلورة مشروع مقاوم في ميدان المقاومة
والمواجهة مع العدو الصهيوني ينطلق من تشكيل قيادة ميدانية موحدة ال
تف ّرد فيها من قبل أحد أطرافها بل حرص على تحقيق اإلجماع الوطني الذي
يخدم القضية المركزية لألمة ،علما ً أن ما يحمي المقاومة ويحقق لها االنتصار
على عدوها األميركي-الصهيوني هو باإلضافة إلى قواها الذاتية أن تكون جزءا ً
من مشروع كبير يجسده محور المقاومة ال��ذي يواجه المشروع األميركي-
الصهيوني ،وهذا ما فعلته المقاومة .وإذا كانت هذه بعض الحقائق التي أفرزها
العدوان على غزة ،فماذا عن الوضع الميداني بعد الهستيريا الصهيونية التي لم
تنجح في تحقيق أي نصر استراتيجي باستثناء المزيد من إبادة األطفال والنساء
والشيوخ؟
من الواضح أن الوقت الذي أعطي للصهاينة لتنفيذ مخططهم العدواني والذي
مدّد أكثر من مرة لم يؤد إلى أي نتيجة تسمح بتقليص النصر الذي حققه المقاومون
على أرض الميدان في غزة بعدما أجهضوا المخطط الصهيوني الذي كان يستند
إلى خوض حرب خاطفة وجعل المعارك تدور في أرض العدو فحسب .والدليل
أن غزة وحدها نجحت في تمديد المعركة لشهر تقريباً .وسط مؤشرات إلى أنها
ستطول إذا لم ينسحب الصهاينة من طرف واحد كي ال يضطروا إلى الرضوخ
لمطالب المقاومين الذين نجحوا في نقل االشتباكات إلى خلف خطوط العدو ،في
حين يتردد الصهاينة في خوض حرب برية بعد الخسائر التي تكبدوها والتي
يفترض أن تتضاعف عشرات المرات إذا أقدمت عليها .ويبدو أن هذا التردد هو ما
جعل أهداف العدوان غير واضحة باإلضافة إلى إمكان تبديلها ،بحيث تحولت
من القضاء على الترسانة الصاروخية إلى تدمير األنفاق ،لتركز في النهاية على
تحرير الضابط الصهيوني في المقام األول.
يبدو أن زمن المبادرات الجدية الهادفة إلى وقف العدوان لم يحن بعد ،إذ
ما برحت اإلدارة األميركية تراهن على إمكان نجاح حرب اإلب��ادة التي يشنها
الصهاينة ضد غزة في إحداث إنجاز يضعف المقاومة على األقل ،إن لم تتم
تصفيتها .ويبدو أن الصهاينة وحماتهم وأدواتهم لم يتعظوا بعد من الخسائر التي
تكبدوها في اعتداءاتهم األخيرة التي بدأت في تموز  2006وامتدت إلى األراضي
المحتلة ،ولم يدركوا بعد مغزى أن يتمكن المقاومون في غزة من استهداف «تل
أبيب» والقدس وبقية المناطق المحتلة ،باإلضافة إلى شل الحياة فيها ،ولم يعوا
أن زمن الهزائم العربية و ّلى ،وأن زمن التراجع الصهيوني بدأ ،وأنه لم يعد في
وسع الصهاينة أن يستمروا في استفراد إحدى جبهات المقاومة وحدها ،مع ما
يعنيه ذلك من تهديد جدي ليس للكيان الصهيوني فحسب إنما للمتواطئين معه
وللمصالح األميركية في المنطقة التي ستصبح بالتأكيد مقبلة على تطورات
دراماتيكية لن تكون في مصلحة المخطط األميركي-الصهيوني الذي سيجهضه
المقاومون ،علما ً أن محور المقاومة إذا أحسن إدارة معركة العدوان على غزة-
كما هو ظاهر حتى اآلن -سيكون متأكدا ً من أن هذا العدوان سيكون آخر حرب
يخوضها الصهاينة ألن زمام المبادرة سينتقل بعد ذلك للمقاومين ،ومن شأن
ذلك أن يمهد النتفاضة ثالثة في األراضي المحتلة تفرض رفع الحصار وفتح
المعابر وتحرير الضفة كمقدمة ال بد منها لتحرير األرض المحتلة من النهر إلى
البحر.

خالصة:

إذا كان النصر االستراتيجي الفلسطيني على العدوان تحقق عبر الصمود والمواجهة،
وص��والً إلى االشتباك ال��ذي أح��دث زل��زاالً في الكيان الصهيوني ،األم��ر ال��ذي ال يمكنهم
تتجسد في أن أي تصعيد
هضمه واستيعابه ،إالّ أن المعضلة التي يواجهها المعتدون
ّ
من شأنه أن يتسبب بالمزيد من الخسائر ،مع ما يعنيه من احتمال نهاية المستقبل
السياسي لنتنياهو .لذا بدأ قادة العدو يتقاذفون التهم حول من هو مسؤول عن الهزيمة
االستراتيجية .وعلى ه��ذه الخلفية كانت تصريحات نتنياهو التي فهم منها أن الكيان
الصهيوني على وشك االنسحاب من الحرب من جانب واحد وإعادة االنتشار على حدود
غزة ،مع التأكيد على أن العدوان مستمر حتى تحقيق أهدافه! وكان الفتا ً حديث نتنياهو
عن عالقة مميزة نشأت مع دول المنطقة التي يمكن أن تشكل ذخرا ً استراتيجيا ً مه ّما ً يمكن
سيتطور إلى احتماالت كثيرة مستقبالً .يسعى نتنياهو إلى تسويق انتصار وهمي يخفي
عجزه عن تحقيق أي انجاز ،خاصة بعدما ظهر أن الموقف الفلسطيني موحد ،وذاك ما برز
من خالل الورقة الموحدة التي وافقت عليها جميع الفصائل الفلسطينية والتي ستبحث مع
مصر إلدراجها ضمن الورقة المصرية .كما أن وصول الوفد األميركي إلى القاهرة يوحي
أن وصول الوفد الصهيوني قد ال يتأخر وأنه سيضطر في النهاية إلى تجرع كأس قبول
بعض المطالب الفلسطينية إذا كان ال يريد أن يرى االنتفاضة الثالثة المفتوحة على سائر
االحتماالت تنفجر في وجهه.

