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«اتفاق �أو�سلو» في مواقف �أ�صحابه

تمويل «داع�ش»
وم�س�ؤولية الواليات المتحدة

} رامز مصطفى

} حميدي العبدالله
اعترف رئيس األركان األميركي الجنرال مارتن ديمبسي في جلسة االستماع
التي عقدها الكونغرس الثالثاء الماضي ،بأنّ دول ًة عربية مهمة وحليفة للواليات
المتّحدة قامت وتقوم بتمويل «داعش».
بديهي القول إنّ «داع��ش» تنظيم إره��اب��ي موصوف ال يمكن الشك بالجرائم
البشعة التي ارتكبها بحق العراقيين والصحافيين األميركيين ال��ذي��ن أعدموا
بأسلوب مرعب على يد هذا التنظيم .لكن وبمعزل عن اسم الدولة العربية التي
قصدها رئيس األرك��ان األميركي ،إال أ ّنه أ ّكد أنها حليفة للواليات المتحدة ،فهل
يمكن أن تقوم دول��ة حليفة لواشنطن بتقديم ال�� ّدع��م لهذا التنظيم وعلى مدى
سنوات طويلة من دون أن تكتشف اإلدارة األميركية واستخباراتها المنتشرة في
بالتجسس على أقرب الحلفاء في دول االتحاد األوروبي
ك ّل مكان ،والتي تقوم
ّ
وعلى رأسهم ألمانيا ،عملية الدعم هذه؟
بك ّل تأكيد الواليات المتحدة كانت على علم بذلك ،بل إنه يصعب التصديق أنّ
حكومة عربية حليفة لواشنطن تقدِم على دعم تنظيم إرهابي موصوف ومالحق
نظريا ً من جانب واشنطن من دون حصول تنسيق مسبق وأخ��ذ الموافقة على
��وج��ه إلى
ه��ذا ال��ت��ع��اون ،وبالتالي ف��إنّ التهمة ف��ي مثل ه��ذه الحالة ال يمكن أن ت ّ
الدولة العربية المعنية بعينها ،بل إلى الواليات المتحدة ذاتها ألنها شريك بذلك
وسمحت لدولة حليفة بتقديم الدعم لتنظيم تعتبره الواليات المتحدة العدو رقم
واحد لها ،وأيديه ّ
ملطخة بدماء األميركيين ،وانطالقا ً من ذلك فإنّ التصريح أمام
الكونغرس عن هذه العالقة تكمن وراءه أهداف سياسية أخرى تندرج في واحدٍ
من االحتمالين التالييين:
االحتمال األول :أنّ الدولة المعنية ذهبت بعيدا ً في عملية التمويل وخرجت عن
نطاق السيطرة ،ولم تعد تلتزم بالضوابط الموضوعة من قبل الجهات المعنية
في الواليات المتحدة ،وج��اءت هذه اإلش��ارة العلنية كرسالة صريحة أقرب إلى
التحذير لدفع هذه الدولة إلى العودة وااللتزام بما هو مطلوب منها في مواجهة
تنظيمات «القاعدة» ،وعدم السماح بأي شطط يتجاوز حدود السيطرة على هذه
التنظيمات.
االحتمال الثاني :أنّ الدولة المعنيّة تعارض خطط الواليات المتحدة لمواجهة
«داعشط بطريقة أو بأخرى ،وبالتالي فإنّ التحذير العلني عبر اإلشارة إليها في
جلسة االستماع العلنية هدفه إرغام هذه الدولة على االنصياع ،وإال سوف تدرج
على الئحة الدول الراعية لإلرهاب ،ألنّ ما جاء على لسان الجنرال ديمبسي يش ّكل
سندا ً قانونيا ً يتيح لمجلس األم��ن بنا ًء على القرار  2170تصنيف ه��ذه الدولة
كدولة راعية وداعمة لإلرهاب ،واتخاذ عقوبات بحقها وفقا ً للفصل السابع من
ميثاق األمم المتحدة ،والذي صدر قرار مجلس األمن في إطاره.

«داع�ش» الأو�سترالي...
} روزانا ر ّمال
بما أنّ ال��دواع��ش أصبحوا ف��ي سيدني،
يبدو أنّ مشروع دولتهم قد تخطى منطقة
الشرق االوسط وأوروبا ليصل الى القارة
األوس���ت���رال���ي���ة ،ب��ع��دم��ا أح��ب��ط��ت��ت الشرطة
االوسترالية عملية كانت تهدف إلى خطف
أي مواطن كيفما كان ولفه بالعلم «الداعشي»
ّ
ثم ذبحه في أحد شوارع سيدني وتصويره
في محاولة لبث الذعر بين الناس.
لماذا اوستراليا؟ لماذا تهاجم الدواعش
اوستراليا بنفس الممارسات والمخططات
والتج ّمعات؟
أليست اوستراليا بلد حريات؟ وهل فيها
أوج���ه شبه بينها وب��ي��ن س��وري��ة بنظامها
ال��ح��ال��ي ب��ق��ي��ادة ال��رئ��ي��س األس�����د «ظ��ال��م��ا ً
وديكتاتوراً» كما تصفه المعارضة ...فكان
م��ا ك��ان وج���اءت ال��دواع��ش ّ
لفض الظلم عن
الطائفة السنية كما يقولون ،فاندلعت ثورة
مسلحة سبقت «داعش» اليها «جبهة النصرة»
وق��ب��ل��ه��م َم���ن ان��ش��ق ع��ن ال��ج��ي��ش السوري
ليصبح الشعب المنتفض من أج��ل مطالب
معيشية وحياتية آخر من يت ّم التركيز عليه؟
ثم هل تشبه اوستراليا العراق في شيء؟
أو مثالً عرسال اللبنانية؟
ال شك ان ما يجري في دول العالم من
أعمال إرهابية يؤكد خطورة ما ت��ؤول اليه
األم�����ور ،وي��ش��ي��ر ال���ى أنّ م��ا ي��ت��ح��دّث عنه
«داع���ش» وأخ��وات��ه ليس ن��ص��رة للسنة ،أو
إس��ق��اط أنظمة طاغية ل��ت��رت��اح األم���ة« ،أمة
داع�����ش» ،م���ن ال��ظ��ل��م وال��ق��ه��ر ال����ذي يلحق
بالشعوب االسالمية.
ت��ع��رف اوس��ت��رال��ي��ا وع����دة دول غربية
كبريطانيا والواليات المتحدة وفرنسا انّ
وصول «داعش» اليها هو هدف لطالما سعت
ّ
بغض النظر عما ساهمت بالمباشر
لنجاحه
وبالغير المباشر في تغذية هذه الجماعات
خدمة لـ«إسرائيل» ،سواء اعترفت بذلك أم
لم تعترف.
يدرك الغرب تماما ً أنّ «داعش» ليس وليد
قهر وفقر ومطالب إصالحية وسعي إلى
المشاركة ف��ي السلطة أو تغييرها ،ب��ل انّ
«داع��ش» هو وليد من أنشأه وغ�� ّذاه وق ّواه،
ويعرف الغرب أنّ السيطرة عليه واحتواءه
بالتوحد جديا ً حول إنهائه
غير متاح سوى
ّ
كظاهرة.
تلعب ال��والي��ات المتحدة ومعها الغرب
بالنار ف��ي ع��دم إظهارها جدية النوايا في
القضاء على اإلره��اب واالكتفاء باحتوائه،
خ���ص���وص���ا ً ب��اس��ت��ب��ع��اد إي������ران وس���وري���ة
وروس��ي��ا ع��ن ال��ح��ل��ف ال��دول��ي لمكافحته،
وال��ي��وم يؤكد كيري ع��دم دع��وة إي���ران الى

غزة و«الحرب» على «داع�ش»!

م��ؤت��م��ر ج���دة ،وي����ر ّد أوب��ام��ا م��ن جهته أنّ
القوات األميركية ليست مرسلة إلى القتال
الميداني ف��ي ال��ع��راق ليبقى ف��ي الحسبان
انّ مشاركة ال��والي��ات المتحدة ل��ن تتعدّى
الضربات العسكرية الجوية لتعبّر إيران
على لسان رئيسها الشيخ حسن روحاني
ع���ن ش��ك��ه��ا ب���ق���درة ال��ح��ل��ف ع��ل��ى محاربة
اإلرهاب من دونها.
لطالما عبّرت مراكز ال��دراس��ات الدولية
عن مخاوفها من انتقال اإلرهاب من سورية
الى العالم حتى قوبل هذا الكالم بالفرضيات
وصوالً إلى االستهتار فيه وتجاهله لتؤكد
اوستراليا اليوم أنّ األزم��ة السورية ودعم
اإلره���اب ف��ي س��وري��ة وتغذيته م��ن العرب
وال��غ��رب ،وانّ سوريا كموقع استراتيجي
على البحر المتوسط هي السبب األساس
في إنعاش األم��ل في أن يكون لإلرهابيين
بقع جغرافية ينتقلون منها الى العالم.
لم يكن التحذير من تدهور األوضاع في
سورية ودعم الجيش السوري في مواجهته
اإلرهاب كالما ً سياسياً ،فها هي اوستراليا
تستفيق على خطر يهدّد مواطنيها ،وهي
سارعت إلى تنفيذ مداهمات أمنية عبر أكثر
مدججين بالسالح ألقوا
من  800شرطي
ّ
القبض على إرهابيين في أكبر وأخطر عملية
لمكافحة اإلرهاب ،وصفتها وسائل اعالمية
غربية باألكبر في تاريخ أوستراليا ،حيث
رف��ع مجهولون علم «داع����ش» ف��ي كنيسة
خادم رعية سيدة لبنان في سيدني مهدّدين
بذبح المسيحيين هناك...
ال يعرف طعم النار إال من يتذ ّوقها واذا
كان المقصود اليوم مكافحة «داعش» ،فإنّ
الجهد الحقيقي والتنفيذ معروف الوجهات،
وال ب�� ّد أن ال يبقى ال��ك�لام ح��ب��را ً على ورق
المؤتمرات إذا ما ت ّم تهديد أمن الغرب...
اليوم اوستراليا وغدا ً فرنسا والواليات
المتحدة وبعدها بريطانيا التي يتمنى أوباما
بقاءها موحدة وقوية ،ألنّ نسبة المتط ّرفين
فيها ك��ب��ي��رة ،وص����والً ال���ى ك��اف��ة أن��ح��اء ما
ُيس ّمى «العالم األول»...
ع��ص��اب��ات ال��ج��ه��ل ت��ن��وي إع����ادة عقارب
ساعات الزمن الى الوراء وإعادة العالم الى
الجاهلية ،فهل يعيد الغرب ساعة حساباته
وي��ت��وج��ه ل��ل��ت��واص��ل م��ع س��وري��ة بقيادتها
الحالية وم��ع إي��ران ،من أج��ل التوحد حول
هدف التخلص من هذه اآلفة؟ أم انّ القضاء
ع��ل��ى «داع������ش» س��ي��ب��ق��ى ره��ي��ن��ة حسابات
أميركية مصلحية تختلف من مكان إلى آخر
حتى يأتي الجواب :وحش إرهاب خرج عن
السيطرة ليصبح في العمق االميركي؟

«توب نيوز»

�أوباما ف�شنغ
البعض قلق من حرب تخوضها واشنطن
على سورية بذريعة الحرب على «داعش»
والمدخل تجنيد وتنظيم كتائب معارضة
برعاية سعودية وقصف أميركي جوي.
إذا قامت أميركا بقصف مواقع «داعش»
ف��ي س��وري��ة م��ن دون تنسيق ،واكتفت
س��وري��ة بالتقدم بشكاوى أم��ام مجلس
األمن ض ّد انتهاك سيادتها من دون مسوغ
قانوني ،فقط بهدف تسجيل علني للتدخل
األميركي ،ووقعت غارة على موقع سوري
سيتغ ّير المشهد ال��دول��ي وسيكون على
واشنطن إما اإلع�لان أنها بالخطأ أو أنها
مقصودة.
إذا ق��ال��ت واش��ن��ط��ن أن��ه��ا خ��ط��أ فقد
االستهداف وظيفة االستمرار ،وإنْ قالت
إنها مقصودة تكون واشنطن تعلن الحرب

ب��ع��د م���رور ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن ع��ل��ى «ات��ف��اق
إع�لان ال��م��ب��ادئ ح��ول ترتيبات الحكم ال��ذات��ي
الفلسطيني» ،في  13أيلول من العام  ،1993وهو
ما بات يعرف بـ«اتفاق أوسلو» .يُطرح السؤال
ال��ذي يمثل القاسم المشترك في رأي أصحابه
في الجانبين الفلسطيني و«اإلسرائيلي» ،وحتى
ّ
وبغض
رع��ات��ه ...أي��ن أصبح «اتفاق أوس��ل��و»؟
النظر عما نسمعه من تصريحات ،وما نقرأه في
وسائل اإلعالم المختلفة حول هذا االتفاق وعدم
نص عليه ،ال ت��زال أطرافه
االلتزام والتقيّد بما ّ
عاجزة عن إطالق رصاصة الرحمة عليه ،أو البدء
بإهالة التراب على قبر الجثة الهامدة منذ أكثر من
عقد ونصف العقد ،أي بعد انتهاء مرحلة الح ّل
ومضي السنوات الخمس األولى على
االنتقالي،
ّ
توقيع االتفاق ،وكان من المفترض الدخول في
مفاوضات الح ّل النهائي في العام .1998
ال��ج��واب أنّ الطرف الفلسطيني تحديداً ،ال
يزال يجد في «اتفاق أوسلو» مشروعية الستمرار
ال��س��ل��ط��ة الفلسطينية ،برئيسها ومجلسها
التشريعي وحكومتها وأركانها وأجهزتها اإلدارية
واألمنية على حساب الحقوق وال��ث��واب��ت .أما
«اإلسرائيلي» ،فهو يتمسك بهذا االتفاق ليس ألنه
يسعى حقيقة إلى «السالم» مع الفلسطينيين،
ف��ـ«أوس��ل��و» بالنسبة إل��ى ال��ك��ي��ان ه��و بمثابة
«تأكيد الستمرار المشروع الصهيوني ،للحفاظ
على س��ي��ادة يهودية ووج���ود إس��رائ��ي��ل كدولة
ديمقراطية» ،وه��ذا ما كتبه إب��راه��ام ب��ورغ في
جريدة «هآرتس» عام  .2013مضافا ً إلى ذلك
وسيلة وأداة استغالل وتوظيف ،حيث تم ّكن
من وراء التوقيع على «اتفاق أوسلو» ،أن يُج ّمل
صورته أم��ام المجتمع ال��دول��ي ،ويعفي نفسه
من مسؤولية األكالف االقتصادية المترتبة على
احتالل األرض الفلسطينية ،وبالتالي التنسيق
األمني .وقد اعتبر يوسي بيلين «أنّ التغيير المه ّم
الذي حملته اتفاقات أوسلو هو التنسيق في جميع
الميادين ،وعلى وجه الخصوص األمنية منها»،
و«اتفاق أوسلو غيّر مجرى التاريخ في منطقة
الشرق األوسط بر ّمتها ،وأتاح إمكان عقد اتفاقية
السالم مع األردن ،وأوجد عنوانا ً جديدا ً لتمثيل
الشعب الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) ،وأدى

إلى ازده��ار اقتصادي غير مسبوق في إسرائيل،
وحسن صورة الدولة العبرية في نادي األسرة
ّ
الدولية ،وفتح أمامها مجاال ً كبيرا ً إلقامة عالقات
دبلوماسية مع دول كثيرة بما فيها دول عربية».
وعندما كان بنيامين نتنياهو رئيسا ً لما تس ّمى
المعارضة في الكيان ،وخ�لال جلسة النقاش
حول «اتفاق أوسلو» في الكنيست الصهيوني،
قال« :حينما أتولى رئاسة الوزراء سألغي اتفاق
أوسلو» ،لكنه لم يفعل ذلك على الرغم من تهديداته
المتواصلة بوقف العمل في نصوص االتفاق .وهو
عمليا ً أوق��ف العمل فيه واالل��ت��زام ب��ه ،كما فعل
أسالفه من قبله .وعندما اغتيل المقبور رابين على
خلفية توقيعه على «اتفاق أوسلو» ،ح ّملت زوجة
رابين ،نتنياهو مسؤولية مقتل زوجها بسبب
تحريضه على «اتفاق أوسلو» والموقع عليه.
سنوات طويلة م � ّرت والسلطة الفلسطينية
بأركانها ،ال تزال تنعى هذا االتفاق وتعتبره غير
موجود ،بسبب ممارسات االحتالل في التهويد
واالستيطان ،واستمراره في سياسة االعتقاالت
واالغتياالت ،والعمل الحثيث للقضاء على عناوين
القضية الفلسطينية عبر فرض وخلق الوقائع
الميدانية في طريقها .هذا النعي الذي لم يرتق
إلى اتخاذ خطوات في اتجاه قلب الطاولة في وجه
األميركي و«اإلسرائيلي» ،بعد فضح سياسة اإلدارة
األميركية كراعية حصرية لالتفاق والمفاوضات،
وكذلك االحتالل وممارساته اإلجرامية ،وليس
آخرها العدوان الهمجي والبربري على قطاع غزة
على مدار  51يوماً.
وفي مراجعة سريعة لمواقف أصحاب االتفاق،
والمهللين ل��ه ف��ي الجانب الفلسطيني يتأكد
أنّ هذه المواقف ما كانت سوى ذ ّرا ً للرمال في
عيون الشعب الفلسطيني الذي اكتشف األكذوبة
الكبيرة المسماة «ات��ف��اق أوس��ل��و» .فقد اعترف
كبير المفاوضين الدكتور صائب عريقات بعد
مؤتمر أنابوليس العام  ،2007بفشل  18عاما ً من
المفاوضات».
كما أن رئيس السلطة الفلسطينية الذي تك ّررت
تصريحاته ومواقفه من «ات��ف��اق أوس��ل��و» ،أكد
في طريق عودته من اجتماعات لجنة المتابعة
العربية والقمتين العربية والعربية األفريقية
في ليبيا العام « ،2010أن إسرائيل قامت فعليا ً
بإلغاء اتفاق أوسلو .وقامت أيضا ً بسحب الوالية

الفلسطينية ،السياسية القانونية ،واألمنية،
والوظيفية للسلطة ،على األراض��ي الفلسطينية
بشكل كامل» .وفي كلمته أمام الجمعية العامة
لألمم المتحدة قال رئيس السلطة في أيلول العام
« :2013قدمنا تنازالت مؤلمة بتوقيعنا على
اتفاق أوسلو قبل  20عاماً ،ونؤكد أننا نرفض
ال��دخ��ول ف��ي دوام���ة ات��ف��اق موقت يتم تدويمه.
وأضاف رئيس السلطة« :إنّ الصورة تبدو محبطة
وقاتمة بعد  20سنة على توقيع اتفاق أوسلو»...
وبدوره أحمد قريع أحد مهندسي أوسلو ،فقد
ص��رح ف��ي مقابلة م��ع صحيفة «معاريفـ« بأن
«اتفاق أوسلو قد انتهى» .وذهب إلى القول لقناة
«العربية» في تشرين أول من العام « 2003بأنّ
الجدار يجعل إقامة دولة فلسطينية مج ّرد نكتة».
وفي تصريح آخر ،قال« :ثبت بعد عشرين سنة من
اتفاق أوسلو أنّ التفاوض ليس اآللية الصالحة،
بل هو مضيعة للوقت لغاية اآلن».
الدكتور نبيل شعث قال« :لم يعد الفلسطينيون
ي��ري��دون ال��س��م��اع ب��ات��ف��اق��ات على م��راح��ل مثل
أوسلو» ،مضيفاً« :ال اتفاق مرحليا ً بعد اآلن ،أننا
تعلمنا أمثولتنا».
وب���دوره���ا ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان ع��ش��راوي وف��ي
تصريح لوكالة «ف��ران��س ب��رس» ق��ال��ت« :منذ
إعالن المبادئ ،حققنا عودة القيادة الفلسطينية،
وبناء مؤسسات فلسطينية ،ونظام فلسطيني
إداري خاص  ،واستطردت قائلة« :خسرنا الكثير
س��واء على صعيد األرض أو ال��م��وارد والقدرات
الفلسطينية ،وقامت إسرائيل بفرض بنية تحتية
معينة ،وت ّم تحويلنا إلى معازل منفصلة ،بحيث
باتت المستوطنات كأنها األس���اس ،والوجود
الفلسطيني هو الجديد».
أم��ا مساعد وزي��ر خارجية السلطة األسبق
محمود العجرمي فأكد «أنّ قيادة منظمة التحرير
تدرك أنّ حق العودة ضاع باتفاق أوسلو ،الذي
شكل محطة انحدار في المسار الفلسطيني .كما
ج��اء لضرب القضية الوطنية في الصميم بعد
اعتراف المنظمة بالعدو الصهيوني على أرض
فلسطين».
نبيل عمرو أورد في مقالة نشرت أخيرا ً أنه
«بعد أكثر من مائة ألف ساعة حوار ومفاوضات
مع اإلسرائيليين ،وصلنا إلى ما نحن فيه اآلن.
أنا ال أنكر أننا وفي هذه المسيرة الطويلة ارتكبنا

وت��ع��ط��ي م��ب��ررا ً الس��ت��ه��داف ط��ائ��رات��ه��ا،
وتخسر ع��ن��وان ال��ح��رب على «داع���ش»،
ويطغى دوليا ً وإقليميا ً استقطاب جديد هو
الحرب على سورية.
فلتكن الحرب إذن عندها...
ماذا يستطيع األميركي؟
في الميدان إما تستفيد قوات «داعش»
من القصف األميركي ،وه��ذا ف��وق طاقته
على التبرير ،أو يراهن على المعارضة
التي سيد ّربها ،وهذا يعني أنه قبل سنة لن
تكون هناك غارات.
تذكير أنّ المعارضة قبل ع��ام ق � ّررت
تجنيد  5000في األردن والحصيلة كانت
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نصار ابراهيم
} ّ
هل تذكرون اتفاق «وقف إطالق النار الدائم وغير المحدود زمنياً» الذي تم
التوصل إليه في غزة بين الفلسطينيين واالحتالل اإلسرائيلي يوم الثالثاء
الموافق  26آب  ،2014بعد حرب عدوانية وحشية دام��ت خمسين يوما ً من
المعارك التي أسفرت عن سقوط أكثر من  2100فلسطيني معظمهم من المدنيين
و« 64جنديا ً إسرائيليا ً و 5مدنيين إسرائيليين» وفقا للرواية اإلسرائيلية.
وهل تذكرون أيضا أهم مفاصل ذلك االتفاق؟
ـ اإلفراج عن سجناء فلسطينيين.
ـ بناء ميناء بحري في غزة يسمح بنقل البضائع والبشر إلى القطاع ومنه،
وإعادة بناء مطار ياسر عرفات عبر محادثات أخرى غير مباشرة تبدأ في غضون
شهر.
ـ توافق «إسرائيل» على فتح المزيد من معابرها الحدودية مع غزة للسماح
بتدفق أيسر للبضائع بما في ذلك المعونة اإلنسانية ومعدات إعادة اإلعمار إلى
القطاع.،
ـ توافق مصر ضمن إطار اتفاق ثنائي منفصل على فتح معبر رفح على حدودها
مع غزة.
ـ تقلص «إسرائيل» المنطقة األمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من  300متر
إلى  100متر في حال صمدت الهدنة ،مما يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى
مزيد من األراضي الزراعية قرب الحدود.
ـ أن تقوم «إسرائيل» بتوسيع نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى
ستة أميال بدال ً من ثالثة أميال مع احتمال توسيعه تدريجيا ً إذا صمدت الهدنة.
والعودة في نهاية األمر إلى النطاق الدولي الكامل وهو  12ميالً.
أين أصبح يا ترى هذا االتفاق الذي كان ثمنه آالف الشهداء وأكثر من عشرة
آالف جريح وتدمير غزة؟
هذا السؤال ...ليس عبثيا ً بل هو سؤال كاشف للضعف والعجز والتآمر...
كيف ذلك؟
كسؤال كاشف لضعف وعجز القوى السياسية الفلسطينية ،وخاصة السلطة
الفلسطينية وحركة حماس ،اللتان لم ترتقيا سياسيا ً إلى مستوى تضحيات
وصمود الشعب الفلسطيني في غزة ...فما أن انقشع غبار المعارك والمقاومة
حتى عاد الطرفان إلى الرقص على التناقضات الداخلية ...مما أراح نتنياهو
وحكومته من متابعة تنفيذ االتفاق.
أم��ا التآمر فيتجلى عبر تبديد ملحمة غ��زة وأسطورتها في المقاومة من
تنصب الجهود
خالل جذب األنظار واالهتمام إلى السياقات اإلقليمية ...حيث
ّ
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الكثير من األخطاء ،ووقعنا في حاالت من سوء
التقدير في الحسابات والمواقف والقرارات .هل
وعينا الدرس بما يكفي ،أم أننا سنواصل العمل
وف��ق متطلبات اللحظة ،وه��ذا أفضل ما ترغبه
إسرائيل وتستفيد منه».
أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر
عبد رب��ه ق��ال ف��ي اختتام اجتماعات القيادة
الفلسطينية ،التي استمرت على م��دار يومين،
«إنّ السؤال األه ّم من ذلك كله ،كيف يمكن الدفاع
عن المصير الوطني الفلسطيني؟ بعد أن أصبح
ليس أوسلو فقط بل ح ّل الدولتين عمليا ً في حكم
الملغى .نتنياهو عمل على خلق وقائع استيطانية
على األرض تجعل قيام دولة فلسطينية مستقلة
في حدود  1967أمرا ً مستحيالً .وبديل نتنياهو
عن ذلك هو الدولة الواحدة العنصريةن ليكون
َ
المسيطر عليهم
فيها الفلسطينيون في وض��ع
أمنيا ً واقتصاديا ً وتتقلص باستمرار المساحة
الجغرافية التي يتحكم بها الشعب الفلسطيني،
وهذه هي القضية التي ينبغي مواجهتها وليس
شعارات ال محتوى لها وال أهداف لقتل ما هو ميت
أصالً» ،وقصد بذلك طبعا ً «اتفاق أوسلو».
ومع وصول المفاوضات التي استؤنفت في آب
من العام الماضي ،إلى أفق مغلق ال يزال أصحاب
أوسلو من الجانبين الفلسطيني و«اإلسرائيلي»،
متمسكين ب��ه��ذا االت��ف��اق ألن��ه صلة التواصل
الوحيدة ،وتحديدا ً بالنسبة للسلطة الفلسطينية
لسبب بسيط أنّ ك ّل مقدراتها واستمرارها هو
رهينة بيد االح��ت�لال .وبغض النظر عن جدية
رئيس السلطة ح��ول عزمه التوجه إل��ى األم��م
المتحدة م��ن أج��ل ان��ت��زاع ج��دول زمني إلنهاء
االحتالل .وهو ما عرضه الدكتور صائب عريقات
أم��ام وزي��ر الخارجية األم��ي��رك��ي ج��ون كيري،
ال��ذي تفيد المعلومات أن��ه أك��د رف��ض إدارت��ه
لهذا التوجه .مما يتيح لنتنياهو االستمرار في
برنامج فرض وقائعه في التهويد واالستيطان،
يبق االح��ت�لال م��ن ه��ذا االت��ف��اق سوى
حيث ل��م ِ
التنسيق األمني ،واتفاقية اقتصادية تتحكم بها
حكومة الكيان .كيف ال ،وكبير مهندسي «اتفاق
أوسلو» ،وهو اليوم رئيسا ً للسلطة ،كان قد أق ّر
في أح��د اجتماعاته «ب��أنّ السلطة باتت تو ّفر
لالحتالل خدمة خمس نجوم ،وتعفيه من جميع
التزاماته».

«الإخوان» ...وجلد الحرباء
اآلن على بناء التحالف المزعوم لمحاربة «داع��ش» بقيادة الواليات المتحدة
ومشاركة أربعين دول��ة ...وهكذا لم تعد األولوية هي االحتالل «اإلسرائيلي»
وقضية فلسطين وشعبها بل «اإلرهاب الداعشي» ...وبالتالي فإنّ «إسرائيل»
بهذا المعنى هي في قلب هذا التحالف وإنْ لم تكن في الطليعة ،فأصدقاؤها
من عرب وغرب يقومون بالواجب وأكثر ...هكذا ضاعت دماء غزة وتضحياتها
تحت سنابك خيل الحملة على «داع��ش» ...نعم «داعش» ذاتها التي ولدت من
حاضنة الفكر الوهابي السعودي ،وتتلقى الدعم والتدريب والتسليح من تركيا
وقطر والسعودية ،وتحت نظر ومجهر جميع أجهزة االستخبارات العالمية ،وذلك
بهدف إشعال المنطقة وإشغالها بحرب طائفية ال تبقي وال تذر ،وتمهيد التربة
المقسمة أصالً منذ اتفاقية سايكس ـ بيكو ...وأيضا كي
لتقسيم البلدان العربية
ّ
تستعيد الواليات المتحدة وحلفها االستعماري المبادرة في الشرق األوسط بعد
أن اهتزت وتضعضعت بسبب الفشل في أفغانستان وفي العراق ،وبسبب فشل
«إسرائيل» في ضرب وتصفية المقاومة في لبنان وفي فلسطين ،وأيضا ً بسبب
الفشل في إسقاط الدولة الوطنية القومية السورية ...باإلضافة إلى نجاحات
إيران في فرض نفسها قوة إقليمية كبرى ،إلى جانب الثبات الروسي في أوكرانيا
مسنودا ً بقوة التنين الصيني ودول بريكس وشنغهاي...
بالتأكيد يتذكر البعض أنّ الحرب الوحشية على غزة لم تكن مج ّرد حرب
موضعية ،بل كانت ج��زءا ً عضويا ً من استراتيجية تحطيم محور المقاومة
بعد الفشل في ضرب المقاومة في لبنان وإسقاط الدولة الوطنية القومية في
سورية ...حينها ت ّم تكليف «إسرائيل» بتحييد وكسر الحلقة الفلسطينية لتحييد
القضية الفلسطينية وتصفيتها سياسيا ً عبر اتفاق نهائي ّ
مذل ...غير انّ صمود
الشعب الفلسطيني في غزة والمقاومة الباسلة فيها ...أفشل هذا الهدف ...لذلك
تجري اآلن عملية التفاف سياسي خطرة وهي كسر المقاومة وتبديد إنجازاتها من
خالل ترحيل الجهد والتركيز السياسي بعيدا ً عن أسطورة غزة وتركها تغوص
في وحول الدمار والفقر والنسيان ...نحو الحرب الملتبسة على «داعش» ،فيما
القوى السياسية الفلسطينية وبضيق أفقها وفقر خيالها السياسي تساعد في هذه
المهمة من خالل الثرثرة والمهاترات السياسية وتعظيم التناقضات الداخلية.
أمام ك ّل ذلك يبدو أنّ ليس من بديل سوى :أوال ً حركة شعبية فلسطينية فاعلة
تعيد إيقاظ القوى السياسية الفلسطينية ووضع حد لعبثها السياسي ،وثانيا ً
أن تبادر القوى السياسية الفلسطينية التي لم تكن طرفا ً في التناقضات الداخلية
الفلسطينية (وخاصة حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وغيرهما من القوى) لكي تفرض صوتها وحضورها في الميدان السياسي
والشعبي الفلسطيني لتعيد التوازن إليقاع الفعل السياسي الفلسطيني بما
يتناغم مع صمود وتضحيات وحقوق الشعب الفلسطيني.

} بشير العدل*
لم تكن الدعوة التى أطلقتها مجموعة من الصبية
التى أسمت نفسها بحركة «ض��ن��ك» للنزول الى
الشوارع المصرية فى التاسع من أيلول الجاري،
ب��زع��م التضامن م��ع ال��ف��ق��راء وال��م��ع��وزي��ن الذين
قدرهم أح��د صبية المجموعة بحوالى  150الف
مواطن ،والتحدث باسمهم فى المطالبة بالخروج
من عيشة «الضنك» التى أصابتهم على ح ّد زعمه،
سوى محاولة مق ّنعة من جانب جماعة «اإلخ��وان
المسلمين» ،لالستمرار فى عملياتها الفاشلة لنشر
الفوضى فى البالد ،والسعى وراء هدم دعائمها،
متل ّونة فى أشكال مختلفة ،كالحرباء التى تعيش
فى الصحراء ،وتتل ّون جلدتها بلون بيئتها.
ورغم ما قالت المجموعة عن نفسها بأنها مستقلة
وال تتبع فصيالً سياسياً ،وال تشتغل في السياسة،
وإنما تعبّر عن مطالب الكادحين الذين يعانون من
شظف العيش ،وضيق ذات اليد ،إال أنها وجهت
ضمن ما وجهته رسالة تهديد لإلعالم واإلعالميين،
بمالحقتهم اذا تع ّرضوا للحركة أو نالوا منها ،لتبيّن
تلك المجموعة من الصبية أنها متناقضة ،وأنها تمثل
وجها ً قبيحا ً جديدا ً لجماعة «اإلخوان» التى أعلنت
صراحة عن حملها السالح فى مواجهة الدولة.
وكعادة الشعب المصري مع تلك الجماعة ،التى
ب��دت إرهابية وليست دع��وي��ة ،وج��ه المصريون
صفعة ج��دي��دة إل��ى ذل��ك ال��وج��ه القبيح لجماعة
«اإلخوان» ،بعدما انفضح أمرها وكشف مدى تل ّونها
وكذبها وخداعها للشعب ،الذي لم تعد تخفى عليه
آالعيب الجماعة وغيها.
فما كان من المصريين اال أن دحضوا ك ّل محاوالت
اإلف��س��اد وال��ت��دم��ي��ر ،ال��ت��ى تسعى اليها الجماعة
مستخدمة عناصر مدفوعة األجر لتنفيذ مخططاتها
الخبيثة ،وقد عملت الجماعة وأنصارها على استخدام
الصبية الذين لم يبلغوا السن القانونية ،كآلية جديدة
لتنفيذ مخططاتهم فى محاولة من جانبها لتجنب
األح��ك��ام القاسية بحق المنض ّمين اليها ،والذين
يقومون بتنفيذ مخططاتها اإلرهابية والتدميرية ،وهو
ذات األسلوب الذى استخدمته الجماعة حينما دفعت
بالنساء والفتيات فى مقدمة تظاهراتها ،حتى تو ّرط
األجهزة األمنية فى الصدام مع الحرائر.
وقد انتهى أمر الجماعة التى ظهرت هذه المرة
بقناع «ضنك» ،كما انتهى أمرها من قبل فى ك ّل
ال��دع��وات التى أطلقتها لنشر الفوضى فى ربوع
البالد ،منذ أن قام الشعب المصري باالطاحة بنظام
«اإلخوان» فى ثورة  30حزيران  ،2013وإنهاء فترة
حكم البالد الذى قفزت عليه الجماعة بعد أحداث
كانون الثاني  ،2011وهى الدعوات التى انتهت
جميعها بالفشل.
ولم تستطع الجماعة وهى مرتدية قناع «ضنك»
ان تفعل أكثر من أعمال تخريبية محدودة وتفجيرات
غير مؤثرة فى ع��دد محدود من محطات المترو،
غير انّ الشعب المصري ومقاومته ودف��اع��ه عن
وطنه وحريته حال دون تنفيذ الجماعة لمخططها
باالنتشار فى الشوارع والمترو الذى خال تماما ً من
أي تواجد ألعضاء الجماعة ،الذين قالوا كذبا ً إنهم
ال ينتمون اليها وال الى أي فصيل سياسي ،لينتهي
يوم الدعوة الى التظاهر بالفشل كما تنتهي ك ّل أيام
الجماعة.
م��ا ق��ام��ت ب��ه الجماعة أخ��ي��را ً ف��ى شكل دع��وة
«ضنك» يمثل اذن استنزافا ً لك ّل الطرق التى تسعى
اليها جماعة «اإلخ���وان» المسلحة لهدم استقرار
الدولة ،ومحاربة ك ّل ما من شأنه ان يساهم فى
ذلك االستقرار لتكشف الجماعة عن مزيد من قبح
وجهها ،الذى سعت عبر عقود من الزمان ان تخفيه
ع��ن المصريين وتق ّنعه ت��ارة بوجه المعارضة
المغلوب على أمرها وأخرى بوجه الداعية الى الدين
االسالمى الحنيف.
ونسيت الجماعة  -أو تناست  -أنها ف��ى ك ّل
دعوة تدعو فيها هي وانصارها ،إلى نشر الفوضى
والدمار فى بالدي مصر ،فإنها بذلك تقضي على جزء
جديد مما قد يكون تبقى لها لدى المصريين ،الذين
وصلت بهم الحال الى نبذ الجماعة ولفظها سياسيا ً
وأخالقيا ً وقبل ذلك كله وطنياً.
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