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الق ّبة الحديد:
ن�صف نجاح ن�صف ف�شل

ماذا بقي من الجي�ش الذي ال يُقهر� ...سوى «داع�ش»؟

} حميدي العبدالله
ي�ت�ح�دّث «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون» ع��ن ن�ج��اح ب��اه��ر «للقبة ال�ح��دي��د» .ليس
المسؤولون وح��ده��م ف��ي الكيان الغاصب ه��م ال��ذي��ن يتحدثون عن
النجاح ،بل الكتّاب والمعلقون على اختالف انتماءاتهم السياسية.
الفلسطينيون يتحدثون عن فشل مطلق لـ«القبة الحديد» ،وليس
المسؤولون في المقاومة وحدهم الذين يتحدثون عن هذا الفشل،
بل أيضا ً جميع المتابعين للصراع بما في ذلك الخبراء والمحللون
العسكريون.
لكن أين الحقيقة في اال ّدع��اءات «اإلسرائيلية» ،وفي ما يقوله قادة
المقاومة والمحللون العسكريون؟
يمكن القول إنّ استنتاجات الطرفين تت ّم تبعا ً لزاوية الرؤية.
«اإلسرائيليون» عندما يستنتجون أنّ «القبة الحديد» حققت نجاحا ً
مطلقا ً يستندون إل��ى أنّ «القبة الحديد» تم ّكنت من اعتراض جميع
الصواريخ التي استهدفت المناطق اآلهلة بالسكان أو المرافق الحيوية
مثل مطار اللد أو مفاعل ديمونا ،أما الصواريخ التي سقطت في مناطق
«مفتوحة» أي مناطق خالية من السكان أو األه��داف الحيوية ،فلم
تعترضها «القبة الحديد» ،ولذلك كان النجاح كامالً ومطلقا ً من وجهة
نظر «إسرائيل» ،إذ لم يسقط أي قتيل مدني «إسرائيلي» باستثناء
قتيلين في مستوطنات غالف غزة.
الفلسطينيون يعتقدون أنّ «القبة الحديد» فشلت فشالً ذريعا ً إذ لم
تتم ّكن من اعتراض سوى  30في المئة من الصواريخ التي أطلقتها
المقاومة على مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة تمت ّد من حدود
قطاع غزة وحتى حيفا والقدس.
موضوعيا ً يمكن ال�ق��ول إنّ «القبة ال�ح��دي��د» حققت نصف نجاح
ونصف فشل .نصف النجاح تمثل في اعتراضها غالبية كبيرة جدا ً
من الصواريخ التي استهدفت المناطق اآلهلة واألهداف الحيوية في
الكيان الصهيوني ،ونصف فشل ألنها عجزت عن:
أوالً ،منع الشلل الكامل ال��ذي أص��اب أكثر م��ن 70في المئة من
«إس��رائ�ي��ل» وإرغ ��ام سكان ه��ذه المناطق على م�لازم��ة المالجئ أو
المحصنة طيلة فترة الحرب ،إضافة إلى قدرتها على تعطيل
الغرف
ّ
المالحة في مطار بن غوريون لمدة تزيد على  48ساعة ،لما ترتب
على هذه العملية من آثار اقتصادية وسياسية ومعنوية ،سيكون لها
تأثير كبير الحقا ً في الوضع «اإلسرائيلي» ،وفي معادالت الردع بين
قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية والكيان الصهيوني.
ث��ان �ي �اً ،فشلت «ال�ق�ب��ة ال �ح��دي��د» ف��ي ال�ت�ص��دي لجميع الصواريخ
المتساقطة عندما بلغ عدد هذه الصواريخ نحو هدف محدّد أو منطقة
محدّدة أكبر من طاقتها االستيعابية ،وهذا يعني أنّ امتالك المقاومة،
س��واء المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية ،كمية كبيرة من
ال�ص��واري��خ ب َمدَياتها المختلفة ،وإطالقها بكثافة ،سيعطل «القبة
الحديد» حتى في المناطق اآله�ل��ة ،وف��ي المناطق التي تنتشر فيها
أهداف حيوية ،وهذا سيقود إلى فشل مطلق في «القبة» ،أو على األق ّل
يجعل فائدتها أق ّل من كلفتها الهائلة.

} كتب نارام سرجون
أسوأ العبارات هي العبارة الناقصة والتي يكون المبتدأ فيها بال خبر...
وأفعالها مبنيّة للمجهول والالنهاية ...ومليئة بالقطعيّة والحتميّة ألنها
قتلت المستثنى ...وأكبر مثال على تلك العبارات الخليعة هي عبارة من
تصميم الصناعة العسكرية «اإلسرائيلية» التي قالت يوماً :انّ الجيش
«اإلسرائيلي» جيش ال يقهر...
عندما كنا نقرأ عن القلق الوجودي عند «اإلسرائيلي» لم نكن نعرف عمق
هذا الخوف الممت ّد على طول آالف السنين ...ولم نكن نعرف أنّ ميكانيزما
الدفاع ض ّد الخراب والفناء قد أنتجت لنا عبارة «الجيش الذي ال ُيقهر»...
الجيش الذي أريد به أن يعني في ما يعنيه (الوجود الذي ال يقهر)...
فالجيش ه��و ضامن وج��ود «إس��رائ�ي��ل» ويجب أن يقترن ال��وج��ود بأنّ
حاميه ال ُيقهر ...وقد استثمر الجيش «اإلسرائيلي» نصره في حزيران
 67لتعزيز الشعور باألمن والبقاء في قلب الوجود وللتخلص من عقدة
الخوف من الخراب الذي استولى على حكايات الكتب القديمة التوراتية...
نحت عبارة «الجيش الذي ال ُيقهر ...مفخرة جيوش العالم»...
فكان أن َ
كان من س ّماه الجيش الذي ال ُيقهر يرتكب خطأ ال ُيقهر في الحقيقة...
فهذه العبارة كانت تثير في المؤ ّرخين العقالنيّين االبتسامة الساخرة...
ليس ألنّ فيها خلالً أو خطأ لغوياً ...بل ألنها ناقصة تكوينيّاً ...وجملة
غير مكتملة ...وك ّل عبارة ناقصة ال يسمح لها بالدخول الى بالط المنطق
والمفاعالت العقلية ...ألنّ العسكريين ال يؤمنون بجيش ال ُيقهر...
والتاريخ كذلك ...وهي أحجية لفظية يتسلّى بها الضعفاء ...وذوو الهمم
الكسالى...
كنت أح ��اول أن أع��رف ج��واب تلك األح �ج �ي��ة ...والكلمة الناقصة...
والمستثنى ب��إالّ ...فالعبارة فيها ش��يء غريب وخلل فني ولغوي ،وال
تنسجم مع منطق الجغرافيا والتاريخ والتح ّوالت العسكرية ...ألنّ الحدس
أحيانا ً أقوى من المؤشرات العقلية كلّها ...وحدس العقل كان يقول بأنّ
العبارة ليست مكتملة وال تنسجم مع الذائقة العسكرية والتاريخية وال
تتفق مع قوة اإلرادة في أرض كنعان...
الجيش الذي ال ُيقهر انتشر يوما ً بسرعة في جبهات ثالث وابتلع مثل
الثعبان فيالً بحجم سيناء ...سرعة ال تشبهها إالّ سرعة «داع��ش» في
االنتشار وطريقة «داعش» في االنتصار خالل ستة أيام على فرق عراقية
كاملة ...فال يشبه سقوط الموصل وتهاوي دفاعاتها وتقهقر جنراالتها إالّ
تهاوي الضفة الغربية والجوالن وسيناء دفعة واحدة عام  ...67وال يشبه
انسحاب قادة الجيش العراقي المتوتر من تلك المدينة سوى قرار المشير
عبد الحكيم عامر باالنسحاب الفوضوي من سيناء من دون الرجوع الى
أحد أو التنسيق مع بقية القادة والذي تبعه انهيار إرادة القتال تحت سطوة
أنباء هزيمة مصر الدولة العربية العظمى آنذاك...
متعصبين دينيا ً
ألفراد
أنشئت
الجيش الذي ال ُيقهر أقيم لدويلة صغيرة
ّ
ال يختلفون كثيرا ً عن مفهوم «داعش» الحالي ...وهم في الحقيقة «داعش»
اليهودية ...لها حلم الخليفة أبي بكر البغدادي وجنود الخليفة نفسه في بناء
عالم خاص بهم ...والتشابه بينهما يكاد ال يصدّق من حيث النشأة ...فكما
نشأت «إسرائيل» بعصابات «شتيرن» والهاغاناه» فأفرغت الديموغرافيا
برعب المجازر والدم والقسوة المفرطة ،ولقيت الدعم والغطاء من الغرب
فإنّ نشأة «داع��ش» سارت على الطريق نفسه من دون أدنى انحراف...
فهي تلجأ إلى العنف المفرط إلفراغ الديمغرافيا ممن ال يوافقها مذهبيا ً

ودينيا ً عبر تطهير مذهبي صريح ...ولكن حتى من يوافقها مذهبيا ً فإنها
تعامله بالقسوة المفرطة نفسها لتثبيت معادلة أنّ هذا التنظيم ليس لعنفه
حدود ،وأنّ مج ّرد التفكير في مواجهته يشبه استفزاز الثعبان األسود في
جحره...
و»داع��ش» مثل نظيرتها «إسرائيل» لم يكن ممكنا ً أن تقوم بمشروعها
من دون غطاء غربي صريح عبر ّ
غض النظر عن تمدّدها وتمدّد جريمتها،
حيث أنّ تركيا (التي تمثل الناتو في رعايتها لـ»داعش») كما هي أميركا
ّ
العش ال��ذي تفقس فيه البيوض تحت عين «الناتو»
لـ»إسرائيل» ...وهي
نفسه ...ومثلما تقوم «إسرائيل» بتهويد ك ّل ما تصل اليه يدها فإنّ «داعش»
تد ّمر هوية المنطقة كلّها وتفتك بمذكرات المنطقة كلّها المحفوظة في
اآلثار والمقامات واللقى األثرية لـ»تدعيش» ذاكرة المنطقة ،وإعادة كتابة
تاريخ المنطقة منذ لحظة قيام «داعش» ال قبلها ...تدمير مماثل ومتطابق
لجميع معالم المنطقة تقوم به «إسرائيل» و»داعش» استعدادا ً لتهويدها...
المنطقة العربية صارت تشبه متحفا ً عظيما ً مفتوحا ً على الهواء الطلق يت ّم
تحطيم محتوياته وتماثيله ولوحاته البديعة بيد مجموعة من اللصوص
والمخ ّربين المعتوهين ...ويمكن من دون ت��ردّد تسمية المستوطنين
اليهود في فلسطين «داعش اليهودية» ...وتسمية «داعش» باسم «إسرائيل
اإلسالمية»...
المه ّم أنني لم أع��رف الجزء المفقود من العبارة المنحوتة بعناية عن
تكسرت أرجل هذا الجيش عند مارون
«الجيش الذي ال ُيقهر» إالّ عندما ّ
ً
الراس وعندما كانت بنت جبيل اللبنانية تبطحه أرضا وتثبته مثلما يثبت
المصارع مصارعا ً آخر على األرض ويجعله غير قادر على التح ّرك كأ ّنما
ربطه ال��ى األرض بالسالسل ...وف��ي بنت جبيل ظهر ط��رف صندوق
مخبّأ فيه كنز بدايته في بنت جبيل ونهايته في غزة ...وفيه تتمة العبارة
الناقصة...
العبارة بقيت مدفونة مثل الكنز في مكان مجهول في داخلي أبحث عنه
وال أجده الى أن خرجت مني عفويا ً عندما سمعت السيد حسن نصرالله
يعلن دحر الجيش «اإلسرائيلي» الذي ال ُيقهر ...وصارت العبارة الكاملة
هي :الجيش «اإلسرائيلي» الذي ال ُيقهر ...إالّ من الشمال...
لكن هذا الشمال كأ ّنما حفر نفقا ً طويالً من مارون الراس إلى غزة فظهر
من هناك فصار اسمه الشمال الذي تمدّد ووصل الى الجنوب وبرز في
غ��زة ...وهكذا صار «الجيش الذي ال ُيقهر إالّ ...من الشمال والجنوب»،
وإذا ما رحل ابن أنطوانيت غاردنر اليهودية (المس ّماة منى الحسين) عن
شرق األردن فستصبح العبارة ...الجيش «اإلسرائيلي» الذي ال ُيقهر إالّ
من الشمال والجنوب والشرق...
الحقيقة أنّ األيام أثبتت أنّ هذا الجيش الذي ال ُيقهر لم يعد صالحا ً إال
الستعماله ض ّد المدنيين والعمارات والمساكن ولم يعد جيشا ً قتاليا ً فال
هو صالح في تضاريس لبنان وال في انبساط غزة ...وال هو ينتصر في
الحر وال هو ينتصر في الق ّر ...وهو من الصواريخ أف ّر ...وأنه في مقاييس
الجيوش لم يعد هناك كبير فرق بينه وبين حليفه الجيش السعودي من
حيث اف�ت��راق اإلن�ف��اق والتجهيز وق��وة األداء ..فالجيشان لديهما أكبر
ترسانة أسلحة أميركية وأكبر موازنة دفاع في المنطقة ،ومع ذلك فال يبدو
الفرق كبيرا ً في أداء الجيشين ،فالجيش السعودي هزمه الحوثيّون ببضع
عشرات من المقاتلين ،وكذلك «اإلسرائيلي» ص��ار نموذجا ً ي��د ّرس في
العالم عن القوة الجبارة التي تهزمها قوى صغيرة محلية ...وليس مبالغة
بعد اليوم القول إن ال فرق بين يعالون وبين الجنرال خالد بن سلطان من

فجرت هيالري كلينتون مفاجأة من العيار الثقيل ،وأطلقت
ّ
ص���اروخ «ت��وم��ا ه���وك» ه��زت فيه ال��ع��روش ،وقطعت ألسن
النابحين بمقولة إن ما يسمى بتنظيم «داعش» هو من صنيعة
االستخبارات السورية واإليرانية ،إذ أعلنت في كتابها «خيارات
صعبة» أن اإلدارة األميركية أنشأت «داع��ش» لتقسيم الشرق
األوس���ط ،واعترفت ب��أن اإلدارة األميركية أن��ش��أت م��ا يسمى
بـ«الدولة اإلسالمية في العراق وال��ش��ام» ،وأضافت أن��ه «تم
االتفاق على إعالن الدولة اإلسالمية يوم  2013/7/5وكنا ننتظر
اإلعالن لكي نعترف نحن وأوروبا بها فورا» .وتابعت تقول« :كنت
قد زرت  112دولة في العالم ...وتم االتفاق مع بعض األصدقاء
باالعتراف بـ»الدولة اإلسالمية» لدى إعالنها فورا ً وفجأة تحطم
كل ش��يء» .وأردف��ت« :كل شيء كسر أمام أعيننا بدون سابق
إن��ذار ،شيء مهول حدث في مصر! وبعدما فشل مشروعنا في
مصر عقب سقوط اإلخ��وان المسلمين ،ك��ان التوجه إل��ى دول
الخليج ،وكانت أول دولة مهيأة هي الكويت عن طريق أعواننا
اإلخوان هناك ،فالسعودية ثم اإلمارات والبحرين وعُ مان ،وبعد
ذلك يعاد تقسيم المنطقة العربية بالكامل بما تشمله بقية الدول
العربية ودول المغرب العربي ،وتصبح السيطرة لنا بالكامل،
خاصة على منابع النفط والمنافذ البحرية وإذا كان هناك بعض
االختالف بينهم فالوضع يتغير»!
بمعاينة سريعة جدا ً نرى أن طريقة تشكيل «داعش» تشبه
بداية تشكيل الكيان الصهيوني ال��ذي أتى إلى فلسطين على
ظهر البريطانيين وكان عبارة عن مجموعة من عصابات اليهود
«الشيترن» و «الهاغانا» ،الذين ارتكبوا أبشع الجرائم والتقتيل
والذبح والمجازر العنصرية القائمة على مبدأ «ديني» ،وتلك
العصابات التي تشكلت من شتات اليهود الصهاينة ،مثل

«داع��ش» اليوم التي تج ّمعت وتركبت بصناعة االستخبارات
األميركية من جميع إرهابيّي العالم ومن جنسيات مختلفة ال
يجمعها إالّ التكفير والقتل واإلجرام وعقيدة وهّ ابية فاسدة مجرمة
تكفر وتقتل كل من يخالف فكرها من المسيحيين والمسلمين ،ما
عدا اليهود الصهاينة.
«داع���ش» أص�لاً فصيل منشق ع��ن «ال��ق��اع��دة» التي ر ّكبت
ودع��م��ت وم � ّول��ت بتنسيق س��ع��ودي أميركي بحجة محاربة
الجيش السوفياتي الشيوعي آنذاك في أفغانستان ،ثم انتقل هذا
التنظيم إلى العراق وكان قائده في العراق المقبور «أبو مصعب
الزرقاوي».
كي ال نغوص في تفاصيل التشكيل ،وبمالحظة بسيطة جدا ً
موجهة إلى كل من أضاع البوصلة وتاه في المسميات الجانبية،
من سائر الجماعات المتأسلمة التي شكلت برعاية جهازي
االستخبارات البريطانية من «اإلخوان المسلمين» ،واالستخبارات
األميركية خالقة «القاعدة» ومفرداتها العفنة «جبهة النصرة»
و«أح��رار الشام» و«ل��واء التوحيد» ...والكيان الصهيوني على
رأس جميع تلك المكونات المأفونة ،نرى وبيقين ال يشوبه شك أن
الذي يحاربنا في غزة هو نفسه الذي يرتكب المجازر في العراق
وسورية ومصر واألردن وليبيا وتونس اليوم في لبنان .الفارق
فحسب في الشكل المتزيي باإلسالم واللحى الطويلة واستعمال
السيوف والحكم كما يدعون بحكم دي��ن محمد ،وه��ذا الخلط
في األسماء مقصود ومتع ّمد بين دين سيّدنا محمد بن عبدالله
نبي الرحمة ،ودين «محمد بن عبد الوهاب» ،مؤسس المذهب
الوهّ ابي التكفيريّ المجرم المعادي لإلسالم ولإلنسانية ولجميع
الشرائع السماوية الحقة ،والذي يشبه في تع ّنته وإجرامه عقائد
التلموديين الصهاينة المجرمين العنصريين.
إن الداعمين والراعين لهذه العصابات المتأسلمة المجرمة،
هي األنظمة «اإلخوانية»( ،العمانين الجدد) واألنظمة الرجعية

} سري القدوة
العربية من «أعراب الرمال» ،ونتيجة ترابط المصالح ،وبالتأكيد
على أن الذي يحاربنا في غزة هو نفسه الذي يرتكب المجازر في
العراق وسورية ومصر ولبنان ،نرى أن الصهاينة يركزون منذ
البداية وعبر وسائل إعالمهم وبالتعاون مع األميركي على حركة
حماس ،وهم الوحيدون الذين يقاتلون على األرض واألكثر فاعلية
في غزة ،لتظهير حماس بذراعها بأ ّنها القوة األكبر وصاحبة القرار
على األرض .ذلك كله يندرج تحت ما هو اتفاق من تحت الطاولة
بين «إخوانيي» حماس والكيان الصهيوني ،لتجيير النصر في
غزة إلى حماس ،فيكون التفاوض عندئذ مع حماس ذات البعد
والخيار «اإلخواني» ،ونزع باقي الفصائل من غزة ،وتعهد غزة
بالمفاوضات إلى حماس إلنشاء «اإلمارة اإلسالمية» المزعومة،
وهذا ما يمكن ربطه بإعالن المدعو أبو بكر البغدادي الذي أعلن
جهارا ً أن تنظيمه لن يحارب الكيان الصهيوني وأن حربه هي
على األنظمة الكافرة العربية ،في إشارة إلى وجود وكالء له في
فلسطين من «إخوانيي» إمارة حماس.
لذا نرى أن حماس أوكلت أمرها في التفاوض إلى تركيا وقطر
بشأن الهدنة والمفاوضات حول األسير الصهيوني ،بدال ً من تسلم
أن أوراقها إلى من سلمها السالح السوري واإلي��ران��ي ،وكانت
القيادة السياسية لحماس «اإلخوانية» هي الوحيدة التي تنكر
فضل السوري واإليراني في هذه الحرب.
بلى ،أيها السادة إنه العدو نفسه ،الصهيوني بأسماء وأشكال
وأدوات متعددة برعاية الصهاينة الجدد في العالم الغربي،
وصهاينة «إسرائيل» ،وعمالئهم من صهاينة األعراب ،لذا علينا
جميعا ً كشعوب حرة أن نتوحد في مواجهة هذا اإلرهاب الذي ال
يفرق بين أي دين وطائفة ومذهب ال تتبع هواه خلف القيادات
الحكيمة والشريفة والسيدة والحرة في المنطقة من طهران إلى
دمشق والضاحية الجنوبية ،ولتكن مقاومتنا عابرة للحدود
لنحمي األرض والعرض ،ولنحافظ على وحدة األمة وكرامتها.

جرائم االحتالل في حق المقد�س ّيين تتعاظم
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ارتكب االحتالل ومستوطنوه قبل بضعة أيام جريمة جديدة
في حق المقدسيين تضاف إلى سجل جرائمهم السابقة ،إذ أقدم
المستوطنون على رشق الشاب محمد نايف جعابيص (21
سنة) من حي جبل المكبر في القدس بالحجارة ،وإطالق أحد
المستوطنين النار عليه من علو ،ففقد لدى استدارته إلى الوراء
السيطرة على الجرافة التي يقودها ،ما أدى إلى اصطدامه بإحدى
الحافالت «اإلسرائيلية» المتوقفة فتسبّب بانقالبها ،ثم أطلق
عليه رجال األمن «اإلسرائيليون» النار بغزارة ليرتقي شهيداً.
جريمة قتل الشهيد جعابيص ليست األول��ى وال األخيرة
وتوحش من قبل االحتالل
في حق المقدسيين ،فهناك تغ ّول
ّ
ومستوطنيه حيال المقدسيين ،ونذكر جرائم مماثلة ارتكبت في
حق أبنائنا المقدسيين ،فكانت جريمة قتل الشاب الشهيد يونس
ردايده والشهيدين غسان أبا طير وقاسم المغربي ،أيضا ً بسبب
فقدانهم السيطرة على مركباتهم ،ليدعي االحتالل مب ّررا ً جرائمه
بأنها «عمليات فدائية» .وسبقت جريمة قتل الشهيد جعابيص
جرائم أخ��رى لعل أبرزها وأكثرها دموية وحقدا ً وعنصرية
وبشاعة جريمة خطف الفتى محمد أبو خضير وتعذيبه وحرقه
حياً ،تلك الجريمة التي أشغلت غضبا ً عارماً ،ليس على صعيد
ال��ق��دس وح��ده��ا ،ب��ل امتد الغضب ليشمل مساحة فلسطين
التاريخية كلّها ،ولعل هذه الجريمة كانت الشرارة التي أشعلت
هبّات جماهيرية متالحقة في مدينة لو وجدت حاضنتها ألفضت
مفاعيلها إلى التطور والتصعيد .وتلت جريمة حرق أبو خضير
حيا ً جرائم أخ��رى ،إذ حصلت عدة محاوالت من المستوطنين
لخطف أطفال ع��رب من منطقتي شعفاط وبيت حنينا ،كما
حصلت اعتداءات وحشية ذات دوافع عنصرية في حق شبان
عرب مقدسيين في أكثر من منطقة من مناطق القدس ،وطالت
تلك الجرائم حتى السائقين العرب العاملين على الحافالت

«اإلسرائيلية» المدعوة «أيجد» كما رشقت محامية فلسطينية
بماء النار ...ولم يكتف المستوطنون وجمعياتهم االستيطانية
بتلك الجرائم في حق المقدسيين ،بل عمدوا الى اقتحام المسجد
األقصى يوميا ً وعلى نحو استفزازيّ  ،مثلما حدث في األيام
األخيرة ،فأكثر من  150مستوطنا ً اقتحموا األقصى قبل أيام
يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك ووزير اإلسكان المتطرف
أوري ارئيل ،ألداء شعائرهم التلمودية في ساحاته ،فتصدّى لهم
طالب العلم والمرابطون والمقدسيون ،وأصيب العشرات من
المقدسيين من جراء الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز
المسيل للدموع .جرائم االقتحام تلك ومسلسل االستفزازات
في حق المقدسيين متواصل ،وتواصله يعني أن ثمة انفجارا ً
مقدسيا ً حاصالً ال محالة ،فالمقدسيون باتوا يشعرون بأن
هناك خطرا ً جديا ً يتهدد وجودهم في هذه المدينة ،والضغط
المتواصل عليهم ،واالعتداءات المتك ّررة التي تحصل تحت سمع
أجهزة األمن «اإلسرائيلية» وأجهزتها البوليسية ،هي عمل منظم
وممنهج تشارك فيه األجهزة وتوزع األدوار في ما بينها.
ب��ات المقدسيون على اقتناع ت��ام ،ب��أن مسألة الدفاع عن
وجودهم وحماية أرضهم وممتلكاتهم وإفشال مخططات طردهم
وتهجيرهم القسرية ضمن سياسة التطهير العرقي ،وحتى
أمنهم الشخصي ،هي مسائل تقع على عاتقهم أساساً ،فهم ملوا
كثرة الخطب والبيانات والرسائل والمناشدات والدعم الورقي
واللفظي ،ليس من أبناء جلدتهم وسلطتهم ،بل من سائر العرب
والمسلمين ،وجاءت الحرب العدوانية الهمجية التي شنها العدو
على شعبنا في قطاع غزة لتميط اللثام عن وجوههم القبيحة
ّ
اصطف جزء ال بأس به
ولتسقط ورقة التوت عن عوراتهم ،إذ
منهم الى جانب العدو في حربه وعدوانه على شعبنا ،ما يجعلنا
متيقنين من أنهم لن يكونوا ال مناصرين وال داعمين لشعبنا،
وبالتالي ف��إن مصير ال��ق��دس واألق��ص��ى والقيامة ليست في
حساباتهم ،فجرائم االحتالل ح ّركت جميع قادة العالم وشعوبها

حيث العبقرية العسكرية ...فالمدارس العسكرية ال شك تد ّرس عبقرية
نابوليون بونابرت وروم��ل ومونتغمري ونيلسون وغيرهم ،لكن من
دون شك لن تقوم مدرسة عسكرية في العالم بتدريس عبقرية خالد
بن سلطان أو عبقرية نظيره يعالون أو عمير بيرتس أو دان حالوتس
إالّ كنماذج على الترهّل العسكري واإلف��راط في «تأليل ومكننة» الجندي
وتحويله الى العب كمبيوتر ...لكنها ال شك ستد ّرس في كلياتها عبقرية
عماد مغنية الذي كشف الحجاب عن العبارة المخفيّة في عبارة «الجيش
ال��ذي ال ُيقهر» وه��و ال��ذي أض��اف عبارة « ...إال من الشمال» ال��ى عبارة
ناقصة صنعتها مخيّلة خصبة يهودية تقول «الجيش الذي ال ُيقهر» ...وال
شك في أنّ عبقرية العقيد السوري النمر وضباط الجيش السوري الذين
خاضوا أصعب حرب نفسية وعسكرية في التاريخ ض ّد آالف الغزوات
ولم يخسروا المعركة ،ستفرد لها الكليات العسكرية في العالم الكثير
من البحث والمراجعة للتعلّم منها واإلفادة من نظرية «اإلنسان المحارب
مقابل الروبوت المحارب».
إخفاقات الجيش «االسرائيلي» تد ّرس اآلن في كليات العالم العسكرية
لتفسير هذه الظاهرة التي خالفت التوقعات العلمية وعنجهية اإلحصاءات
وغرور التكنولوجيا وسطوة اإللكترون وعلم الفضاء والعلوم العسكرية
الغربية التي تعتبر نفسها خالصة نظريات وح��روب العالم منذ بداية
ال�ت��اري��خ ...هل السبب هو في اإلف��راط في التكنولوجيا أم اإلف��راط في
الغرور والوهم؟ ...أم هو اإلفراط في معاندة التاريخ والجغرافيا؟ أم أنه
تفسخ ال��دول الذي يبدأ بتدهور قوتها العسكرية؟...
تط ّور طبيعي نحو ّ
فالوجود الوطني تحميه الجيوش ...وقهر الجيوش يقهر وجود األمم...
والتاريخ مليء بأمثلة ألم��م انتهت بانتهاء جيوشها ...وم��ن هنا نفهم
جهد «إسرائيل» الدؤوب على تدمير الجيوش العربية الرئيسية المصري
والعراقي والسوري ...ألنّ هذه الجيوش هي األعمدة التي يستند إليها
اس�ت�ق��رار المجتمعات الثالثة الرئيسية حاضنة ال�ت��اري��خ المشرقي...
وتغييب الجيش العراقي بحلّه في أول قرار لـ (بول بريمر) خير دليل على
صوابية هذه القاعدة ...وتماسك الجيش السوري الذي أمسك بالوطن
السوري ومنع تفتته دليل أكثر دقة على هذه القاعدة الحديد...
يتكسر الجيش الذي وصف يوما ً بأنه ال ُيقهر على أعتاب غزة
عندما
ّ
ومارون الراس وبنت جبيل ...ينهض القلق الوجودي العظيم الذي أقامه
نبوخذ نصر ...وكوابيس الخراب ...ويم ّر الجميع على سؤال عما بقي من
الجيش الذي ال ُيقهر...
والجواب هو :لم يبقَ منه إالّ فرقة واحدة اسمها« ...داعش».
السؤال الذي سيلبّي دعوتنا بسرور عندما نستدعيه هو :هل المحور
الذي قهر الجيش الذي ال ُيقهر وبدأ في تفكيك براغي جيش الدولة اليهودية
أي بفرقة «داعش»؟
ووجودها لن يقدر على الفتك بآخر فرقة فيهّ ...
ه��ل «داع � ��ش» ال ت �ق �ه��ر؟ إذا ك��ان��ت ك��ذل��ك ف �ه��ي م �ث��ل ج��دت �ه��ا العبارة
«اإلسرائيلية» القديمة عن الجيش الذي ال ُيقهر ...فهل هناك من يت ّمم لنا
هذه العبارة الناقصة عن جيش «داعش» الذي ال ُيقهر؟
لن يطول انتظاركم على اإلطالق لتعرفوا العبارة الناقصة ...والمستثنى
أي محلل سياسي أو عبقري...
بإالّ ...وستتك ّون اإلجابة من دون مساعدة ّ
وسنعرف ماذا بعد عبارة «داعش التي ال تقهر» ...إال »...ولكم أن تفكروا
وتضعوا اإلجابة الصحيحة...
أجيبوا بسرعة ...فاإلجابة قد تسمعونها في خبر ع��اج��ل ...في يوم
قريب...

وحدة الهدف والم�صير فل�سطين ّي ًا

هيالري كلينتون في كتابها «خيارات �صعبة»:
تنظيم «داع�ش» نحن �صنعناه
} طاهر محي الدين
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الذين إنتفضوا وتظاهروا وخرجوا في مسيرات ضخمة نصرة
لشعبنا ،وأميركا الالتينية عن بكرة أبيها طردت سفراء االحتالل،
في حين كان سفراء «إسرائيل» يتج ّولون في عواصم «عروبتنا»
يسرحون ويمرحون بحماية أجهزة أمن األنظمة العربية!
يعلن المقدسيون اليوم للقاصي وال��دان��ي :لقد بلغنا سن
الرشد ولسنا في حاجة إلى وصاية أحد .ويقولون لالحتالل
ومستوطنيه :يكفي غطرسة وعنجهية وظلماً ،فحتى لو أبدتمونا
عن بكرة أبينا وارتكبتم المجازر واإلبادة الجماعية في حقنا مثلما
حصل لشعبنا في قطاع غزة ،لن نبرح ال قدسنا وال أرضنا ،فهنا
ولدنا وهنا نحيا ونقاوم وهنا نموت.
وحدة المقدسيين بجميع ألوان طيفهم السياسي والمجتمعي
باتت مطلوبة أكثر من أي وق��ت مضى ،فالخطر عليهم داهم
وج��دي ،والحرب التي تشن عليهم ،تحتاج الى أعلى درجات
التعاضد والتكاتف ،فالمستوطنون باتوا أكثر تطرفا ً وتوحشا ً
وتغ ّوالً ،ولم يبق األمر مثلما كان عليه في االنتفاضة األولى ،إذ
كانوا ال يبرحون جحورهم .لكن بعد اوسلو ّ
كشروا عن أنيابهم
وازدادوا تغ ّوالً.
من خ�لال ق��راءت��ي األوض���اع في مدينة ال��ق��دس ،يتضح أن
االع��ت��داءات على المقدسيين من قبل المستوطنين ستستمر
وتتصاعد ،إذ يلقى ه��ؤالء الدعم والرعاية من قمة الهرمين
السياسي واألمني ،لتخويف المقدسيين وتروعيهم وكسر إرادتهم
وتطويع وتقزيم وعيهم ،فيتع ّودوا على بقاء االحتالل ويتعايشوا
معه ،ومن هنا أهمية أن يعمل المقدسيون على توحيد عناوينهم
ومرجعياتهم وإيجاد أوسع مظلة شعبية ينصهر في إطارها
الجميع ،ويكون الشباب قاعدتها الواسعة ،وجزء أساسي من قمة
هرمها المشارك في صنع قراراتها وصوغ توجهاتها وبرامجها.
الرهان هو اآلن على مثل هؤالء الشباب لكي يأخذوا دورهم
ومساحة واسعة في القرار والقيادة ،مثلما هي المساحة في
الفعل والعمل.

إنّ إنهاء االحتالل وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه،
والتزام األم��م المتحدة والمجتمع الدولي بما عليهم من
واجبات ومسؤوليات تجاه حماية الشعب الفلسطيني،
هما مفتاح االستقرار والسالم في المنطقة.
إن ما تنفذه حكومة االحتالل بتنكرها لسائر مبادئ
عملية السالم وسعيها الدائم إلى تدمير حل الدولتين ،وما
تقترفه آلتها العسكرية يوميا ً من مجازر بشعة ومخالفة
للقيم األخالقية واإلنسانية ،وللمبادئ األساسية لحقوق
اإلنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف ،وما تقوم به
من اعتداءات وتقتيل لألبرياء من نساء وأطفال وشيوخ،
واستهداف للطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف والمراكز
الصحية والمستشفيات ،واستهداف الطواقم اإلعالمية،
وتهديم للبيوت وتدمير شامل في البنية التحتية ،وشبكات
الكهرباء ،والطرق ،والمياه والصرف الصحي واألراضي
الزراعية ،ودور العبادة من مساجد وكنائس ،وتشريد
مئات آالف األسر عن بيوتها ،وإبادة عائالت كاملة ،وتهجير
أحياء كاملة ،وتدمير مراكز اإليواء للنازحين الفلسطينيين
التابعة لألمم المتحدة ،هو مخطط الغتيال الطموحات
الوطنية للشعب الفلسطيني وتدمير بناه الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية.
إن األم��م المتحدة والمجتمع الدولي مطالبان اليوم
بضرورة تح ّمل مسؤولياتهما إزاء الكارثة اإلنسانية في
حق أبناء شعبنا في قطاع غ��زة وفقا ً لمبادئ القانون
اإلنساني الدولي.
إن استمرار حالة الصمت العربي وع��دم االك��ت��راث
الدولي أم��ام هذه المجازر البشعة والممنهجة يخالف
المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان واألع��راف الدولية.
حان الوقت لمحاسبة «إسرائيل» ومعاقبة المجرمين أمام
المحاكم الدولية ،فإلى متى سيسمح للترسانة العسكرية
«اإلسرائيلية» باالستفراد بالشعب الفلسطيني؟! والى متى
يبقى العالم يُد ّلل في «إسرائيل» كأنها فوق القانون؟!
كنا حذرنا المجتمع الدولي من ادع��اءات «إسرائيل»
الكاذبة لدى ش ّنها هذا العدوان الدموي ال ُمبيّت والممنهج
الذي يستهدف األرض والشعب الفلسطيني كله ،ويستهدف
أساسا ً تقويض حكومة التوافق الوطني وإفشال المصالحة
الوطنية وحل الدولتين وتصفية القضية وشطب حقوق
الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير والدولة
المستقلة بعاصمتها القدس.
إن الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف هذا
العدوان البربري والتدميري ،فضالً عن الوفد الفلسطيني
الموحد في القاهرة ،ستنجح بالتأكيد ،فالجهود هذه تعبّر
عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي يحمل مطالب فلسطين
التي أجمع عليها الكل الفلسطيني والمتمثلة بوقف العدوان
وانسحاب قوات «إسرائيل» كامالً من غزة ،وإنهاء الحصار
وفتح المعابر ورفع الطوق عن الصيادين واتساع نطاقه
ورفع الطوق عن مزارعي الحدود والتحضير إلعادة االعمار
من خالل تقويم قطاعي تشارك فيه المؤسسات الحكومية
المعنية وإط�لاق سراح األس��رى (دفعة شاليط والدفعة
الرابعة من االسرى القدامى ما قبل أوسلو) وتشمل وقف
إطالق النار وإنهاء الحصار وفتح المعابر.
إن المجتمع الدولي مدعو اليوم إلى دعم هذه المطالب
والعمل على تحقيقها وإلزام «إسرائيل» بها.
ارتكبت «إسرائيل» المجازر في حق شعبنا الفلسطيني،
واألوضاع التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع من جراء
العدوان «اإلسرائيلي» البربري هي أوضاع كارثية إذ أوقع
العدوان إلى اآلن نحو  1880شهيدا ً ثلثهم من األطفال
( )429و 243امرأة و 79مسناً ،وأكثر من  9570جريحا ً
بينهم  2877طفالً و 1853امرأة و 374مسناً ،وما يزيد
على تدمير عشرة آالف بيت ومسجد تدميرا ً كامالً ونحو
 30000منزل تدميرا ً جزئياً.
أمس الحاجة
في ظل هذا الدمار بات أهلنا في القطاع في ّ
إلى ضرورة مشاركة الجميع والعمل في جميع االتجاهات
وعلى نحو عاجل وسريع كي يلمس أبناء شعبنا في
غزة عمالً إيجابيا ً إزاء الواقع األليم الذي يعيشونه ،من
خالل المساعدات اإلنسانية واإلغاثية للمواطنين واألسر

المنكوبة ،ما يساهم في التخفيف من معاناتهم ويع ّزز
تماسك النسيج االجتماعي والصمود.
إن الحفاظ على الوحدة الوطنية التي تجسدت في
مواجهة العدوان «اإلسرائيلي» الهمجي والصمود في وجهه
في الميدان ومن خالل الجهود السياسية المكثفة للقيادة
الفلسطينية يأتي في المقام األول وال مجال للتشكيك في
وحدة الصف الفلسطيني وقدرة شعبنا على استنهاض
حالة االتحاد والوحدة والعمل على إعادة بناء المؤسسات
الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني القادر على حماية وطنه
واستقرار فلسطين .
األيام القليلة المقبلة ستشهد معركة سياسية مع دولة
االحتالل يجب التصدي لها بمزيد من الوحدة بغية تحقيق
أهدافنا الوطنية في إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة وفك
الحصار ،وصوال ً الى إنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» وإنجاز
هدف الحرية واالستقالل.
الهدنة الحالية ه��ي ثمرة صمود شعبنا والجهود
السياسة والدبلوماسية التي قادها الرئيس محمود عباس
والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي عملت منذ
بداية العدوان على لجم آلة الحرب «اإلسرائيلية» ووقف
نهشها أجساد أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وتدمير منازلنا
ومدارسنا ومستشفياتنا وبنيتنا التحتية.
رغ��م ال��م��ؤام��رات التي تحاك ض��د المشروع الوطني
الفلسطيني وم��ح��اوالت البعض العمل على مصادرة
القرار الوطني الفلسطيني المستقل ...وفي هذه الساعات
الحاسمة نتوجه بالتحية والتقدير الي دور مصر العظيم
فهي ترعى دوما ً منظمة التحرير الفلسطينية وتستضيف
وفدها ،ونأمل في أن تحقق في الساعات المقبلة التهدئة
ووقف العدوان .تبقى مصر صمام أمان القضية الفلسطينية
والعمق الكفاحي والحاضن التاريخي للثورة الفلسطينية
منذ انطالقتها ،واللقاء التاريخي األول بين الزعيمين ياسر
عرفات وجمال عبد الناصر..
اليوم ،في قلب مصر العروبة ،نحقق إن��ج��ازا ً كبيرا ً
للشعب الفلسطيني رغم األلم ومعاناة شعبنا .إن صمود
شعبنا ودعم مقاومته لنيل حقوقنا وترسخ معالم دولتنا
الفلسطينية والحفاظ علي الهوية الوطنية للشعب العربي
الفلسطيني كانت حاضرة بقوة ضمن الضمير الجمعي
لوحدة الموقف الفلسطيني بمساندة مصر رئيسا ً وشعباً.
تلك المنطلقات النضالية لشعب فلسطين حاضرة
اليوم .وقف الشعب الفلسطيني صامدا ً على أرضه بقوة
مدافعا ً عن حقه في تقرير مصيره .هذا الصمود الرائع ما
كان ليتحقق إالّ بفعل إرادة اإلنسان الفلسطيني الوطني
الصلب المؤمن بحريته وبدولته وقدرته على تحقيق
الصمود أمام أعتى آليات القمع والعدوان التي مارستها
حكومة «إسرائيل» ضد شعبنا المناضل العظيم.
من فلسطين ،كل فلسطين ،تحية احترام وتقدير لهذا
الجهد ولمن يعمل بصمت ألجل وحدة الشعب الفلسطيني
وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
إن نجاح خطوات الوحدة يعني لجم أكثر من طرف
ومحور إقليمي ودول��ي كان يسعى الى اإلمساك بالقرار
الفلسطيني واستخدامه كورقة مساومة لتعزيز أدوارهم
اإلقليمية الوهمية على حساب دم��اء شعبنا وقضيتنا
الوطنية.
إن المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني وقيادته
معقدة ومصيرية ،فيها الكثير من خلط األوراق لتصفية
القضية الفلسطينية ،والواقع العربي واإلقليمي والصراعات
الطائفية والمذهبية وانهيار الدول الوطنية العربية تساهم
في تشجيع العدو «اإلسرائيلي» على تنفيذ مخططاته.
إن المحاوالت التي تستهدف وح��دة شعبنا ستزداد
في المرحلة المقبلة ،بعدما فشل االحتالل «اإلسرائيلي»
والمحاور اإلقليمية في تفتيت قرارنا الوطني ومصادرته،
وال���رد على ذل��ك كله ه��و بمزيد م��ن ال��وح��دة والتالحم،
فالوحدة الوطنية وحدها قادرة على افشال هذه المخططات
والمحاوالت ،ووحدها تقودنا الى النصر وإنجاز أهدافنا
الوطنية.
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