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�آراء
«الق�سام»
م�سرحي �إلى ُمقعد يقود
وتعر�ض لخم�س محاوالت اغتيال ...ومن ف ّنان
بو�صلته فل�سطين
ّ
ّ
ّ

لماذا رف�ض الغرب
نداءات التدخل في ليبيا؟

حقائق عن الرجل ال�شجاع محمد ال�ضيف

} حميدي العبد الله
وج �ه��ت ج�ه��ات ليبية ع� �دّة م��وال�ي��ة ل�ل�غ��رب ،ن� ��داءات إلى
ّ
ال �ح �ك��وم��ات ال�غ��رب�ي��ة ت�ط��ال�ب�ه��ا ب��ال�ت��دخ��ل ال �ع �س �ك��ري .لكن
الحكومات الغربية تجاهلت ه��ذه ال �ن��داءات كما تجاهلها
مجلس األمن ،على عكس ما كانت عليه الحال عندما ق ّررت
الحكومات الغربية التدخل إلسقاط القذافي حتى من دون
أي جهة ليبية يعت ّد بها.
طلب هذا التدخل من ّ
إن رف���ض ال� �غ ��رب ي��ع��ود إل���ى م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ع��وام��ل
والحسابات أبرزها:
أوالً :العدو ال��ذي يواجهه الغرب ه��ذه المرة داخ��ل ليبيا
والمتمثل بالجماعات اإلسالمية المتط ّرفة ،وبعض حلفائها
من الميليشيات المحلية ،ال يمكن حسم الصراع معه عبر
القوة الج ّوية ،وهو شكل التدخل الذي قامت به الحكومات
الغربية إلسقاط القذافي .في مواجهة القذافي كانت الحرب
أشبه بالحرب النظامية ،فثكنات الجيش الليبي ومطاراته
وتشكيالته العسكرية يسهل ضربها عبر الطائرات ،لكن
التنظيمات المسلّحة المطلوب مواجهتها اآلن ،ليس لديها
�ص��ن داخ ��ل األح �ي��اء السكنية،
م�ث��ل ه��ذه ال �م��واق��ع ،وت�ت�ح� ّ
وتمارس أسلوب حرب العصابات ،وتخفي معدّاتها بشكل
جيد .وه��ذا الشكل من العدو في ضوء تجارب الحكومات
الغربية في العراق وأفغانستان واليمن ،ال يمكن القضاء
عليه ع�ب��ر ال �ح��رب ال �ج � ّوي��ة ،ب��ل ي�ح�ت��اج إل��ى إرس ��ال ق � ّوات
ب ّرية وبأعداد كبيرة .وواضح أنّ هذا الخيار لم يعد محبّبا ً
في الواليات المتحدة ولدى حلفائها الغربيين بعد النتائج
التي أسفرت عنها تجاربهم على ه��ذا الصعيد في العراق
وأفغانستان.
وج �ه��ت النداءات
ث��ان�ي�اً :ال �ق��وى وال�ج�ه��ات الليبية ال�ت��ي ّ
إلى الحكومات الغربية تتصارع في ما بينها ،وبالتالي ال
ألي ق ّوة ليبية ذات تمثيل سياسي وشعبي ،ويمكن
وجود ّ
االعتماد عليها من قبل الحكومات الغربية ،إذا ق� ّررت هذه
ال�ح�ك��وم��ات ال �ت� ّ
أي
�دخ��ل ،وت ��درك ال�ح�ك��وم��ات ال�غ��رب�ي��ة أن ّ
تدخل في ظل هذه المعطيات من شأنه أن يغرق الغرب في
رمال متحركة ،ال سيما أنّ رقعة االضطرابات تغطي اآلن
مناطق واسعة من أفريقيا والشرق األوسط ،وبالتالي فإن
االستدراج إلى مزيد من التدخالت من شأنه أن يستنزف
طاقات الغرب التي ص��ارت تعاني بعد فشل غزواتها في
العراق وأفغانستان وتكبدها خسائر اقتصادية كبيرة ،كان
لها دور ه��ام ف��ي نشوء األزم��ة االقتصادية التي تعصف
باالقتصادات الغربية منذ عام  2008وحتى اآلن.
ه��ذه ال �ع��وام��ل وال�ح�س��اب��ات ه��ي ال�ت��ي ت��دف��ع ال �غ��رب إلى
اإلحجام عن التدخل العسكري على غرار ما فعل في ليبيا
ع��ام  ،2011وأوك ��ل المهمة اآلن ل ��دول ج ��وار ليبيا ،ألن
هذه ال��دول ،وتحديدا ً مصر والجزائر ،تخشى من توطين
التنظيمات المتط ّرفة في ليبيا وتوظيف ثروات ليبيا الهائلة
اآلتية من النفط ،والسالح الكثير ال��ذي استُولي عليه من
مستودعات الجيش الليبي لدعم جماعات متط ّرفة تنشط
في مصر والجزائر وتونس وتسعى إل��ى االستيالء على
السلطة في الدول الثالث.

ّ
وأذل
محمد الضيف أرع���ب ال��ك��ي��ان الصهيوني
االستخبارات الصهيونية ونتنياهو ومن قبله شارون.
حاولت االستخبارات الصهيونية م���رارا ً تصفية
القسام ،محمد الضيف،
القائد العام لكتائب ع ّز الدين
ّ
لكنها فشلت في ك� ّل م��رة ،وب�� ّررت فشلها بأنه هدف
يتمتع بقدرة بقاء غير عادية ،ويحيط به الغموض،
ولديه حرص شديد على االبتعاد عن األنظار .وهو في
انضباط عالٍ ومهنية متزايدة .شخصية تحاط بالكثير
من الس ّرية ،وارتبط اسمه دائما ً بالحذر والحيطة
وسرعة البديهة ،وال يظهر إلاّ لماماً.
مسرحي ساهم في تأسيس فرقة فنية اسمها
من فنان
ّ
«ال��ع��ائ��دون» ،إل��ى أح��د أه � ّم المطلوبين «إسرائيلياً»
للتصفية ،لم يظهر منذ محاولة اغتيال فاشلة ـ من بين
محاوالت كثيرة ـ أواخ��ر أيلول  ،2002وكان حينذاك
قريبا ً من الموت« .رأس األفعى» كما تل ّقبه «إسرائيل»
نجا بأعجوبة ،وبقي منذ ذلك الوقت مشلوالً.

المولد والنشأة

ولد محمد دياب إبراهيم المصري ،وشهرته محمد
الضيف ،عام  .1965فقر أسرته المدقع أجبره باكرا ً
على العمل في عدّة مهن ليساعد والده الذي كان يعمل
في محل َ
للغ ْزل .نما هذا الطفل وكبرت معه أحالمه،
فكان أن أنشأ مزرعة صغيرة لتربية الدجاج ،ثم حصل
على رخصة القيادة لتحسين دخله.
درس العلوم ف��ي الجامعة اإلس�لام��ي��ة ف��ي غ � ّزة،
وكان طالبا ً نشيطاً ،كما أبدع في مجال المسرح .وفي
التوجيه الفكري المقاوم للصهيونية ،تشبّع الضيف
في فترة دراسته الجامعية بالعمل الفدائي.
ويعُ ّد الضيف من أبرز رجال المقاومة الميدانيين.
ويحسب له أل��ف حساب ،فهو من جسم الممانعة ال
ّ
ومخططات التدجين واإلخضاع
يلتفت إلى التجاذبات
التي تقوم بها قطر في رقصة العفاريت ،فبوصلتة
تحرير فلسطين ،كما كان القائد الشهيد أحمد الجعبري
الذي رفض مقابلة أمير قطر في غ ّزة.

التجربة السياسية

اعتقلته «إسرائيل» عام  ،1989وقضى  16شهرا ً في
سجون االحتالل حيث بقي موقوفا ً من دون محاكمة
بتهمة العمل في جهاز «حماس» العسكري .تزامن
خروجه من السجن مع بداية ظهور كتائب القسام
بشكل بارز على ساحة المقاومة الفلسطينية بعد أن
ن ّفذت عدّة عمليات ضد أهداف صهيونية.
محمد الضيف الذي انتقل إلى الضفة الغربية مع عد ٍد
القسام في قطاع غ ّزة ،ومكث فيها لفترة من الزمن
من قادة ّ
حيث أشرف على تأسيس فرع للقسام هناك ،برز قياديا ً
القسامية بعد اغتيال عماد عقل عام .1993
للكتائب ّ
أش��رف على ع �دّة عمليات ،من بينها أس��ر الجندي
الصهيوني نخشون فاكسمان .وبعد اغتيال يحيى
عياش ـ أحد أهم رموز المقاومة ـ يوم  5كانون الثاني
ّ ،1996
خطط لسلسلة عمليات فدائية انتقاما ً للرجل،
أوقعت أكثر من  50قتيالً «إسرائيلياً».
اعتقلته السلطة الفلسطينية في أيار  ،2000لكنه
تم ّكن من الفرار مع بداية انتفاضة األقصى ،وساعدة في
االختباء والتخ ّفي مجموعة من ضباط فتح الرافضين
المفاوضات مع «اإلسرائيليين» ،ث ّم أصبحوا من قادة
كتائب شهداء األقصى في غ ّزة.

محاوالت اغتيال المطلوب رقم واحد

كشفت تلك المرحلة عن قدرة الضيف في التخطيط،

وتنفيذ عمليات كبيرة ق� ّ
�ض��ت مضاجع االح��ت�لال،
وأوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى .ولهذا ،كانت
أهمية الرجل العسكرية ،وجعلته مطلوبا ً على درجة
كبيرة من األهمية لـ«إسرائيل» التي ما فتئت أجهزة
استخباراتها تعمل ليالً ونهارا ً في تع ّقبه ،وتتصيّد
الفرصة لإليقاع به.
«القائد البطل» أو «ال��رج��ل الشجاع» كما يل ّقبه
الفلسطينيون ،ك���ان يعلم أن���ه مستهدف ف��ي ك� ّل
مكان وزم���ان ،لذلك ك��ان يتعامل بحيطة ويقظة ،ال
يستعمل أجهزة الهاتف المحمولة كما ال يستعمل
األج��ه��زة التكنولوجية الحديثة ،ك��ان يحذر في كل
تح ّركاته تماما ً كحذره في اختيار دائرته القريبة منه
قليلة العدد.
وعلى رغ��م نجاحه ف��ي البقاء ح� ّي�ا ً ف��ي السنوات
الماضية ،كان الضيف الملقب بـ«أبي خالد» قريبا ً من
الموت في خمس محاوالت اغتيال تع ّرض لها .أشهرها
كانت أواخر أيلول  ،2002إذ اعترفت «إسرائيل» بأنه
نجا بأعجوبة عندما قصفت مروحياتها سيارات في
حي الشيخ رض��وان في غ � ّزة ،لتتراجع عن تأكيدات
ّ
سابقة بأنّ الضيف ُقتل في الهجوم المذكور.
وعلى رغم أنه أصيب إصابة مباشرة جعلته مشلوال ً

الموحد
ال ت�ستوح�شوا طريق العراق
َّ
} ثائر أحمد ابراهيم



قبيل س�ن��وات ع��دة ،درج استخدام مصطلح «اجتثاث
البعث» بين عموم العراقيين...
شعار ب��ات واج�ه��ة يط ّل عبرها ك � ّل س��اع إل��ى استمالة
جماهير دعم لعبة االنتخابات المربحة ،وربما كتعبير عن
سوداوية ذاكرة عنوانها األشمل (جرائم صدام حسين).
م��ا ك��ان ألح��د آن� ��ذاك أن ي�ع��ان��د ال �م��زاج الشعبي الراغب
باالنتقام من ك ّل متو ّرط في ما جرى ،ولم يكن أحد يبالي
بتحديد أسماء المرتكبين الحقيقيّين فالشبهة في هذا حدّها
كح ّد المرتكب من وجهة نظر الثائرين ،ومع ك ّل العصف
اإلعالمي الغربي الواقع على رؤوس العراقيين بات الجميع
أعدا ًء لكلمة (البعث).
إنها صورة مقيتة سببها تلميذ أمريكا وابنها الطائع ال
ريب ،بيد أنها صورة مناقضة لحقيقة ذلك الفكر العروبي
الحالم بتوحيد األمة.
ُم��ؤك��د أن ،اإلص ��رار على (اجتثاث البعث) ف��ي العراق
الجريح كان سببا أصليا ً للنتائج الكارثية الالحقة ،حيث
انتشرت أج��واء الشقاق وال�خ�لاف بين أطياف المجتمع
ال ��واح ��د ،وأص� ��اب األم� ��ر ال�ق��وم�ي�ي��ن ال �ع��رب ك �م��ا أص��اب
غيرهم ،فتيارات الوالء والعداء للمشروع اإلسالمي عامة
ولإليراني المزعوم خاصة قامت على قدم وساق.
لم يكن مفاجئا ً أن ُيظهر القوميون العرب في ما بينهم
انقساما ً عاطفيا شديداً ،فالعاطفة في زمن الترهّل الفكري
تتح ّرك بما تشتهي رياح المنافع المالية في هذا االتجاه أو
في ذاك ،وتأثرا ً بالذاكرة الجمعية التي سقط األغلبية في
الخروج منها تحدث الكثيرون عن الدولة العربية المرجوة،
وتحدثوا أكثر عن العقيدة المشتركة ،لكن الغريب أنّ القلة
منهم ت�ط� ّرق��وا للحديث ع��ن المصلحة العليا للمواطنين
العرب على اختالف مشاربهم ،واألق ّ��ل منهم تساءل عن
أهمية وحيوية وض��رورة وحتمية ربط هؤالء األف��راد في
نسيج جامع واح ٍد بعيدا ً عن قطرية آخذة بالنمو في أغلب
البلدان العربية وبعيدا ً عن دينية مضطربة تسبّبت كربا ً
وبال ًء غير خاف على أحد.
وألنّ عد ّونا الذكي كان قد تنبّه منذ أمد لخطر الوحدة
األكيد عليه إذا ما تحقق المشروع الحلم ،وفهم بأن قيام
التوسعي،
الوحدة العربية كارثة تلحق بوجوده العدواني
ّ
أدار عجلة ح��راك��ه ل�ض��رب وح ��دة األم ��ة وتعطيل حراك
العروبيّين والمسلمين م�ع�ا ًُ ،وك��ان تأخرنا أش��واط �ا ً عن
إدراك ما ُيحاك ضدّنا كارثة قائمة بح ّد ذاتها لم نجد حالً
لها ،لكن األمر الصادم لعقل المتابع تفاصيل األمور هي
الرؤية التي تبناها بعض العرب ض ّد الثورة اإلسالمية في
إي��ران واعتبارها خطرا ً قادما ً من الشرق ،والمريب كان
بجعل التصدّي لذاك الخطر المزعوم أولوية عن التصدي
للسرطان الناتئ في جسد األمة المس ّمى (كيان الصهيونية
النجسة).
لم نواجه الحقيقة وكابرنا على أنفسنا جميعاً ،فمشكلة
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العروبيين والمسلمين أنهم ما ح�دّدوا ع��دوا ً مشتركا ً لهم
وال اتفقوا على ماهيته.
مشكلتهم أنهم منقسمون بين فلسفتين متناقضتين...
الرقي والتقدّم بأسهل الطرق ولو على
إحداها ترى أحقية
ّ
ح�س��اب ال�س�ي��ادة وال��دخ��ول ف��ي التبعية ،واألخ ��رى ترى
الرقي والتقدّم بغير تفريط في السيادة .السيادة
أحقية
ّ
التي أثبت التاريخ انعدامها إذا ما ترافق طريق تحققها
بالذ ّل والخنوع.
وألنّ الحقيقة ال يمتلكها أح ��د بالمطلق إال بمقدار
حسابات الغنم والغرم ،كان لك ّل حقيقته التي تبناها تبعا
لرؤيته األحادية.
وكان الملخص لما سبق قيام االنقسام العربي اإلسالمي
بتجلي المحورين( ،محور المقاومة) و (محور االعتالل).
زاد الضياع أكثر فأكثر ،ودخ��ل القوميون العرب في
متاهة تحديد األولوية ،فبدالً من اإلجابة عن أه ّم سؤال منقذ
للعقل المستقيل( :لماذا تعادي اإلمبريالية والصهيونية
والرجعية العربية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية) التفت
أغلب العروبيون نحو (شوفينية) بغيضة أذك��ت نارها
ذاكرة ركيكة تناست تاريخ اإلجرام الغربي.
نجح أعداء األمة إلى ح ّد بعيد في تثبيت صفة (المقاومة
ال�ل��ون الطائفي ال��واح��د) على المحور ال �م �ق��اوم ،فجاهد
ال�م�ق��اوم��ون لضحد االف �ت��راءات ب�ك� ّل ال��وس��ائ��ل المجدية،
وكان التواصل مع الحركات اإلسالمية المقاومة ضرورة
ملحة على ك ّل المستويات ،وباتت حركة حماس اإلخوانية
ومثيالتها دل�ي�لاً ح��اض��را ً وحجة بليغة ل��دى المقاومين
العرب للر ّد على مطلقي نظرية (المقاومة اللون الواحد)
وإلثبات أنّ المشروع المقاوم لم يكن في يوم من األيام
طائفياً.
وبذل المقاومون محاوالت كثيرة وجهود كبيرة إلعادة
المناهضين الشوفينيين إلى الصف الواحد ،لكنها سقطت
جميعا ً عندما خرجت حماس لتناهض أه��م دول محور
المقاومة (سورية) معتمدة على ذاك��رة دينية قبيحة هي
أقبح من أي ذاكرة عربية ركيكة.
انقلبت ح�م��اس وان�ق�ل��ب المشهد العاطفي رأس� �ا ً على
عقب وبات ك ّل ما فيه فوضوياً ،وصارت صورة اإلسالم
المهادن بالنسبة إلى صورة اإلسالم المقاوم مخزية جداً.
فبرغم إ ّدع��اء الجميع الوحدة ،وبرغم زعمهم وحدانية
اإلس�لام بال متف ّرعات وال نظائر ،أثبت واق��ع الحال غير
ذلك ،فصورة اإلسالم الظاهرة التي اشتغل الغرب عليها
بمعية محميات النكد الخليجي المسيطرة على قدسية
المكانة باحتاللها األم��اك��ن المقدسة كانت م��ر ّوع��ة جداً،
حالها كحال صورة العربي الظاهرة.
وباتحاد المشهد في العقول المستقيلة لمعتلي النوق
وغاسلي الجنابة من بول الحمير ومجاهدي النكاح ودعاة
إرض��اع الكبير والمتح ّررين ضمن ح��دود خيام الجهل
الصحراوي لم يعد أحد يرى في صورة (العربي المسلم)
غير سواد النفط ورائحة الدم والجنس الحرام.

أص�ب��ح المشهد ج��اه��زا ً الس�ت�ك�م��ال م �ش��روع التدمير
وتطبيق ت��وص�ي��ات لجنة ميتشيل ال�م�ط��روح��ة م�ن��ذ عام
 ،1907وأزهر ربيع الدجال نارا ً وحقدا ً بمعية ذات األدوات
العربية المسلمة المد ّمرة ،غير أنّ سورية العربية المقاومة
أفشلت بدماء أبنائها من أسود الحق العقائديين مشروع
الفتنة والتدمير ،وكان الصمود األسطوري عنوان نصر
المقاوم وعنوان هزيمة المهادن.
ج ّن جنون أميركا رافضة القبول بالهزيمة ،وج ّن معها
صبيانها ال��ذي��ن استشرفوا العقاب األم��ري�ك��ي بالتخلي
هب العبيد ليثبتوا
عنهم ،وفي محاولة أخيرة السترضائها ّ
أنهم ق��ادرون وأنهم فاعلون ،فطرحوا ك ّل ما في جعبتهم
من جنون.
تحالفت قوى الظالم المنتشرة على الساحة العالمية،
ففكرت ثم ق� ّررت ،واختير العراق المثقل بأعباء الطائفية
السياسية البغيضة والبنية االجتماعية المهترئة الستكمال
مشروع التفجير ،تفجير إنْ حصل فإنه لن يقتصر على
وادي الرافدين وحسب ،بل سيكون انتشاره كنار تأكل
حصيدا ً منشورا ً من بوابة فاطمة وحتى ب ّر الصين.
ل �ق��د م��ل ّ��ت ال �ع��ام��ة م ��ن ط� ��ول ت��وص �ي��ف ح��ال��ة ال �ع��رب
�ج لسان حالها بالتساؤل :م��اذا بعد،
والمسلمين ،وض� ّ
ُمغفلة قول أسد سورية بأنّ البعد يحدّده العامة ذاتهم ،وأن
المستقبل يرسمه أبناء األمة بما يختارونه من ركون إلى
حقيقة يراها المقاوم أو حقيقة يراها المهادن.
تنطح العقل المستقيل للسير مع تيار الغرائزية مقنعا ً
ّ
ذات��ه بأفضلية المنفعة على أحقية المصلحة ،وصارت
األغلبية تجزم بأنّ األغلبي ًة ال تريد تح ّمل المسؤولية ،وأنّ
األغلبية ترى الحقيقة وتخشى الداللة عليها.
وكما ابتدأ األم��ر في سورية بإطالق شعارات الحرية
ثم بترويج ألفاظ التخوين والتبرير لمنفعة التمزيقُ ،بدئ
األمر كذلك في العراق الجريح.
وألنّ حقيقة ال�م�ق��اوم�ي��ن مختلفة ج��ذري �ا ً ع��ن حقيقة
المهادنين ،انتهت أحالم التقسيم في سورية كما ستنتهي
أوهام التقسيم في العراق.
على ق��در أه��ل العزم تأتي العزائم ،وأس�ب��اب الصمود
في سورية ال ب� ّد أن ُيشتغل ألج��ل توفيرها في العراق،
فالجميع مسؤول في اإلنقاذ الذي ال يجوز أن يبتدئ بغير
المصالحة الوطنية الكاملة وبإعادة التقييم الشامل لك ّل ما
جرى على صعد الحياة كافة منذ دخول الغازي األمريكي
وحتى لحظة دخول الغازي الداعشي.
الحقيقة م��رة وثمنها كبير ق��د يبتدئ بتدمير الحياة
السياسية لمعلنها ،ولعله ال ينتهي بغير إراقة دمه وإزهاق
روحه ،فهل من ناصر للحق ال يهاب في الحق لومة الئم.
ق��ال أمير المؤمنين علي ب��ن أب��ي طالب عليه السالم:
(ال تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه) ،ويقول العقل
والمصلحة أن الحق كل الحق هو عراق موحد.

محام

كرسي متح ّرك ،لم يهدأ لـ«إسرائيل» بال،
ويجلس على
ّ
وحتى اآلن ال تزال تعدّه أحد أهم المطلوبين لديها.
حاولت االستخبارات الصهيونية تصفيته مجدّداً،
وب ّررت فشلها بأنه هدف يتمتع بقدرة بقاء غير عادية،
ويحيط به الغموض ،ولديه حرص شديد على االبتعاد
عن األنظار.

عدوان 2014

عاد اسم الضيف ليبرز بقوة أثناء العدوان الذي ش ّنته
«إسرائيل» على قطاع غ ّزة في تموز  ،2014والذي حمل
اسم «الجرف الصامد» ،ونجحت أثناءه المقاومة في
إلحاق خسائر غير مسبوقة بجيش االحتالل.
وفي بيان أذيع في  29تموز ،أ ّكد الضيف أنه لن
يكون هناك وقف إلطالق النار مع «إسرائيل» إال بوقف
العدوان على قطاع غ ّزة ورفع الحصار عنه ،معتبرا ً أنّ
موازين المعركة أصبحت مختلفة ،وأن استمرار عمليات
القسام خلف خطوط العدو
اإلنزال التي تقوم بها كتائب
ّ
تؤ ّكد أن االحتالل يرسل جنوده إلى محرقة مح ّققة.
وأض���اف الضيف ف��ي تسجيل ص��وت��ي« :جنودنا
يتسابقون إل��ى الشهادة كما ت��ف� ّرون أنتم من القتل
والموت ،وقد آثرنا مهاجمة جنود العدو خالفا ً للعدو

الذي يستهدف المدنيين كلّما استعر القتل بجنوده،
ولن ينعم هذا العدو باألمن ما لم يأمن شعبنا ،ولن
يكون هناك وقف إلطالق النار إال بوقف العدوان ورفع
الحصار كامالً».
وانتقاما ً منهُ ،قصف منزله ،واستشهدت زوجتة
وابنته ،وكانت الجريمة الجديدة في بيت آل الدلو.
وعلى لسانه ،وص��ف مفاوضات القاهرة بـ«رقصة
فسحب ال��وف��د ،وألغيت التهدئة .وح � ّذر
عفاريت»ُ ،
أبو خالد الضيف عبر «أبي عبيدة» شركات الطيران
العالمية من الوصول إلى مطار «بن غوريون» ،وعليها
وقف رحالتها منه وإليه ،ومنع أيّ تجمعاتٍ كبير ٍة
القسام،
لجمهور العد ّو في المدن التي تصلها صواريخ
ّ
خصوصا ً الحشود في مالعب كرة القدم ،وغيرها من
األماكن المفتوحة .كما طالب س ّكان ما يسمى بـ«غالف
ً
مضيفا:
غ ّزة والمدن القريبة» بعدم العودة إلى بيوتهم،
«على من يظ ّل منهم للضرورة البقاء داخل المالجئ
المحصنة».
والمناطق
ّ
وفي مفاوضات الهدنة في القاهرة ،طلب نتنياهو
عبر الوفد «اإلسرائيلي» موافقة الضيف شخصيا ً على
الهدنة.

(شتات االستخباري)

م�صر �أم ال�سعودية
وراء المبادرة الحمقاء ل�سورية؟
تناقلت وسائل اإلعالم معلومات عن مبادرة مصرية لح ّل
األزمة السورية ،تشكل اختراقا ً سياسيا ً في أوضاع المنطقة
وتجيب على التحدي الذي يمثله ظهور «داعش» ،وتستند
المبادرة كما قيل إلى خالصة المناقشات التي أجراها
الرئيس المصري مع معاونيه حول األزمة السورية.
الرئيس المصري عبد القتاح السيسي التقى رؤساء
تحرير الصحف ،وتحدّث أمامهم ،ونقلوا عنه أفكارا ً تتصف
باالتزان وتخالف المنقول عن مضمون المبادرة وفقا ً لما
يجري تداوله.
قال السيسي لرؤساء تحرير الصحف ،إنّ مصر ال تقف
مع النظام وال مع المعارضة في سورية ،وال تنحاز ألي
منهما ،وما يه ّمها هو وحدة سورية وحمايتها من خطر
التقسيم ،ولذلك فهي تعمل على ح ّل سلمي للنزاع الدائر
في سورية.
مضمون ما يجري تداوله ويعوزه الكثير من االتزان،
يقول إنّ مبادرة السيسي تقوم على رحيل الرئيس بشار
األسد ،ضمن ح ّل سياسي لمصالحة تنتج حكومة تض ّم
جميع المك ّونات السورية.
السؤال األول هو لمن يقدّم ه��ذا العرض ،و َم��ن هي
الجهة القادرة على اإلمساك بسورية ودولتها وجيشها
بدون الرئيس بشار األسد؟
بل من يستطيع أن يفرض هذه التنحية داخليا ً كان ام
خارجياً؟ وما هي أدواته وبدائله لسورية؟
ً
وهل هذا طرح جديد؟ أم انّ هناك جديدا صار يسمح
بتطبيقه؟
المشكلة أنّ ك ّل األجوبة على ك ّل األسئلة هي سلبية.
والمشكلة أنّ األغبياء والحمقى وحدهم يغامرون
بإعادة طرح ما كان مستحيالً ،في ظروف أفضل لتطبيقه
او تصديقه ،بينما الظروف أمامه ص��ارت أش � ّد س��وءا ً
وتعقيداً.
درجة التطابق بين وحدة الجيش السوري والرئيس

األسد لم تكن كما هي اليوم ،والجيش السوري ضرورة
لوحدة سورية وبقاء دولتها ،كما ال غنى عنه في الحرب
على اإلرهاب مع تفكك جيوش المنطقة كلها وانهيارها،
وخصوصا ً الجيش السعودي في اليمن والجيش العراقي
في الموصل والجيش اإلسرائيلي في غزة.
ودرج���ة التطابق بين مطلب بقاء س��وري��ة موحدة
والحاجة إلى بقاء الرئيس األسد لم تكن كما هي اليوم.
إيران وروسيا تدركان هذا لو رغبتا بالتفاوض ،ولو
كان واردا ً ذلك لكان من قبل ،يوم كانت الفرضيات قابلة
للرواج أكثر ،وقبل أن يظهر أنّ انكفاء الجيش السوري
وتراخي الرئيس األسد كانا سياسة صبر ،وليسا ضعفا ً
أو قلة حيلة.
وعي الحلفاء لمعادلة سورية الحقيقية ،ال يقع في
الخطأ الذي يقع فيه بعض العرب ،من مقارنة بين رئيس
ال��وزراء العراقي السابق نوري المالكي وبين الرئيس
السوري بشار األسد.
فكسب العراق صار مم ّره اإللزامي رحيل المالكي،
بينما كسب سورية ممره اإللزامي بقاء األسد.
األرج���ح أنّ السيسي ل��م يقل م��ا قيل ع��ن مضمون
مبادرته ،واألش ّد رجحانا ً أنها تسريبة سعودية تعكس
ال��رغ��ب��ات ،وم��ح��اوالت تخريب ال��ع�لاق��ات ال��س��وري��ة ـ
المصرية واستباق االنفتاح األوسع مدى فيها.
هل يُعقل ان يقول نائب رئيس مجلس األمن القومي
األميركي تومي بيلنكن ،إنّ الحرب على «داع��ش» لها
عنوان واحد هو التحدّث مع األسد ،ويقول السيسي إنّ
رحيل األسد مفتاح الحرب على داعش؟
مفارقة يستحيل تصديقها لمن يعتبر أنّ السيسي أش ّد
ذكاء من الوقوع في هذا الفخ.

«توب نيوز»

هل �سورية في خطر؟
 مع تطورات سيطرة «داعش» في العراق ،وتاليا ً في الرقة ،ومجازر دير الزور ،تس ّرب قلق إلى بعض النفوس حولالمستقبل في سورية ،وجاء الحراك األميركي الج ّوي تحت عنوان «داعش» ليطرح السؤال عن وجود خطر مزدوج على
سورية« ...داعش» من جهة وأميركا من جهة أخرى.
 قبل عام تماما ً كانت أميركا تحشد أساطيلها قبالة سورية ،وكان الغرب يستنفر لحرب شاملة عليها ،وكانت الذريعةاستخدام السالح الكيميائي ،وبلغت التعبئة اإلعالمية مداها بأنّ سورية خطر على األمن والسلم الدوليّين ،وتخطت
الخطوط الحمر ،بينما اليوم الحملة على «داعش» كخطر تعني ضمنا ً وجود عدو مشترك مع سورية ،فلماذا اخترع
األميركيون يومها تسليم السالح الكيميائي كمخرج لالنسحاب إنْ كانوا يريدون حرباً؟
 قبل عام ونصف العام كانت حمص بيد المسلحين تقريبا ً وحماة وريفهما وحلب محاصرة وك ّل ريفها ومداخلها بيدالمسلّحين وريف دمشق بك ّل متف ّرعاته ،وكانت االشتباكات في قلب دمشق على شارع المزة ومبنى األركان ...أما اليوم
فالصورة مقلوبة.
 سورية خرجت من الخطر ،ولم تعد في أولوية الحروب ،لذلك تتر ّوى وتتريّث الكتمال المشهد الدولي واإلقليمي...فال قلق.
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