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تهديدات ال ت�ؤخذ على محمل ّ
الجد
} حميدي العبدالله
ردا ً على ت��ده��ور صحة األس�ي��ر الفلسطيني محمد عالن
ال� ُم�ض��رب ع��ن الطعان منذ ف�ت��رة طويلة ،نسب إل��ى «سرايا
ال �ق��دس» ت�ه��دي��دات م�ف��اده��ا أن��ه إذا ت��وف��ي األس�ي��ر ع�لان فإنّ
«سرايا القدس» سوف تر ّد ولن تلتزم بالتهدئة.
بك ّل تأكيد هذه التهديدات ال تؤخذ على محمل الجدّ ،ال من
قبل العدو الصهيوني ،وال من قبل من يراهن على المقاومة
الفلسطينية ،ذلك أنّ من لم يتم ّرد على التهدئة رغم ك ّل الجرائم
ال�ت��ي يرتكبها ال �ع��دو الصهيوني ي��وم�ي�ا ً بحق أب �ن��اء الضفة
الغربية ،إض��اف� ًة إل��ى استمرار الحصار المحكم على قطاع
غزة ،ال يمكنه أبدا ً أن يخرق التهدئة إذا توفي األسير عالن،
فقبل ذل��ك أحرقت قطعان المستوطنين الرضيع الدوابشة
وتوفي وال��ده ول��م تحرك ال «س��راي��ا ال�ق��دس» وال غيرها من
الفصائل األخرى ساكناً ،وظلت ملتزمة بالتهدئة ،ولن يتغيّر
الوضع إذا ما حصل مكروه لألسير عالن.
لألسف نهج التهدئة في غزة ،مهما كانت دواعيه ومب ّرراته،
ووق��ف المقاومة عبر القطاع ال��ذي يشكل ق��اع��دة المقاومة
المح ّررة ،يرسي سابقة س��وف تدفع شعوب دول الطوق،
أي الدول المحيطة بفلسطين إلى تصديق ك ّل إدعاء حكوماتها
ّ
التي كانت تعمل على محاصرة المقاومة وتمنعها من العمل
عبر أراضيها لمواجهة االحتالل ،فإذا كانت مب ّررات التهدئة
هي الحفاظ على مصالح الناس وعدم إعطاء المب ّررات للعدو
الصهيوني لشن اع�ت��داءات��ه ،فهذا يعني أنّ حكومات لبنان
واألردن ومصر سورية كانت على حق عندما كانت تعارض
استخدام أراضيها لش ّن هجمات ض ّد الكيان الصهيوني ،وكان
لديها ما يب ّرر مواقفها أكثر مما لدى فصائل المقاومة في غزة،
فقطاع غزة محاصر ،والبنية التحتية مد ّمرة بفعل االحتالل
وال �ح �ص��ار ،ف��ي ح�ي��ن أنّ وض��ع ال���دول ال�ع��رب�ي��ة المجاورة
لفلسطين أفضل منه في غزة ،وبالتالي لدى هذه الحكومات
ما تخاف عليه أكثر مما لدى سكان قطاع غزة ال��ذي تستند
إليه فصائل المقاومة لتبرير االل �ت��زام بالتهدئة ومعارضة
أي ظ��رف أو م�ب� ّرر ك��ان ،حتى ل��و ك��ان المب ّرر
خرقها تحت ّ
اس�ت�م��رار م�م��ارس��ات االح�ت�لال الشائنة بحق الفلسطينيين
في الضفة الغربية ،واستمرار الحصار الظالم على قطاع
غزة.
فصائل المقاومة في غ��زة عبر التزامها بالتهدئة ترسي
أنموذجا ً يب ّرر للحكومات عدم تقديم الدعم الف ّعال للمقاومة
الفلسطينية ،بل تعطي الحق لك ّل الجماعات التي كانت تعارض
ن�ش��اط المقاومة الفلسطينية عبر ح��دود ال ��دول المجاورة
لفلسطين ،وبالتالي يجعل الحكومات المجاورة لفلسطين في
موقع قوي لمنع أي نشاط مقاوم عبر حدودها ،بل أكثر من
ذلك هذا السلوك يجعل القوى التي ناهضت نشاط المقاومة
عبر الحدود على حق ،استنادا ً إلى أنموذج غزة ،وك ّل من دعم
يصب في مصلحة
المقاومة على خطأ ،وبديهي أنّ ك ّل ذلك ال
ّ
القضية الفلسطينية.

الت�صعيد الحوثي
على خط الت�سويات
على خلفية ما جرى بالتفاهم النووي والتسويات التي فتح بابها من
المجال العريض ،اول التسويات هو اليمن ألن آخر الجروح التي تفتح
هي اول الجروح التي تغلق ،وهي اخر األماكن التي تفجرت الحرب فيها،
والسبب مركزية اليمن في الدور السعودي ،وبالتالي سيذهب السعودي
الى تسوية تر ّد مهابته.
الذهاب إلى التسوية يفترض ان يرخي ظالل تهدئة بطبيعة الحال ،لكن
ما يجري اليوم هو العكس ،فالتصعيد العسكري واإلعالمي السعودي
سيد المشهد مع إنجازات يحققها من يس ّمونهم «المقاومة» وجنود منصور
هادي.
الوضع الميداني في اليمن يفترض سيطرة الحوثيين والجيش المساند
لهم والمتحالف معهم على كامل شمال اليمن ،اما في الجنوب فعدن وأجزاء
من محافظة تعز فقط هي مع حلفاء السعودية ،وإذا كان الشمال ثلثي
مساحة اليمن مع فائض زيادة الثلث الباقي ،يعني انّ اليمن امام مشهد
مناطق رئيسية للثقل السكاني بيد الحوثيين مع الجيش ،بالحساب
المتوازن الطبيعي ،فإنه اذا بقي بين يدي الحوثيين صعدة وصنعاء فقط
من اجل التفاوض على برنامجهم السياسي ،فإنّ هذا كاف ،وهو في األصل
ما طرحه الحوثيون تماماً ،كما طلب حزب الله بعد  7أيار في لبنان ،والذي
تحدث عن الشراكة وأال تؤخذ قرارات مصيرية دون سقف مطلبنا ،تماما ً
كما مطلب الحوثيين اليوم وهو حكومة موحدة ودستور جديد وانتخابات
نيابية رئاسية على أساس الدستور لذا فإنّ ضمان صعدة وصنعاء كاف
ما عدا ذلك يحق للحوثيين ان يسمحوا للسعوديين وحلفائهم ان يدخلوا ما
تبقى كتعويض سياسي للخروج بماء الوجه.
ما ح��دث هو تراجع تكتيكي قتالي للحوثيين ،تقول «ديبكا فايل»
الصهيونية انّ هناك اتفاقا سعوديا ً روسيا ً اميركيا ً إيرانيا ً بصيغة «يمن»
بدون منصور هادي مع فترة انتقالية ،تسهّل ايران خاللها بالتعاون مع
الحوثيين تحقيق انتصارات لحساب السعودية .الغرور والغطرسة التي
تصيب السعوديين تحتاج الى صفعة كي تعود الى الوعي.
ال زال السعوديون يماطلون لوقف اطالق النار ،لذلك سيشهد اليمن
مرحلة تصعيد هذه المرة من قبل الحوثيين ،وقد يُكشف فيها سالح متطور
يمتلكه الحوثيون ،وعلى المقلب اآلخر يبدو انّ قتلى وجرحى عسكريين
سعوديين سيسقطون وال ب ّد من صواريخ سكود أول وثاني وثالث على
الظهران وغيرها حسب مراقبين عسكريين.
اليمن امام مواجهة وخطوط حمراء يرسمها الحوثيون ،والواقع يشير إلى
انّ ما لديهم هو ما كان لدى حزب الله عشية  2006وزيادة عليه صواريخ
«سكود» حتى ينضج السعودي لوثيقة مسقط :وهي عبارة عن وقف فوري
للنار والذهاب إلى جنيف وتشكيل حكومة وقيادة موحدة للجيش ،وهو
أيضا ً تطبيق لقرار مجلس األمن بجدول زمني يريح الثوار ويلبّي مطالبهم
ودستور جديد.
«توب نيوز»

عندما تعلن وا�شنطن
 تتخذ واشنطن قرارات وال تعلن عنها.تصحح واشنطن لحلفائها تصريحات ال ترضيها.
 كثير من المرات الّ
 صمتت واشنطن على ادّع��اءات نتنياهو أنه يراعي أميركا بعدم القيامبالحرب على إيران ،وفجأة تعلن أنها ال تمنع تل أبيب من شنّ حرب إذا رغبت
وكانت قادرة .
 بقيت واشنطن صامتة على كالم أنقرة عن تفاهم على إقامة منطقة عازلةفي سورية ومنطقة حظر جوي ،وفجأة صارت تعلن رسميا ً أنّ الكالم التركي
غير صحيح.
 بقيت واشنطن بعد توقيع التفاهم النووي مع إيران تكتفي بالقول إن البديل أفضل منه لعدم امتالك طهران سالحا ً نووياً ،وفجأة ق ّررت أن تقول إنّ
البديل كان حربا ً يد ّمر فيها حزب الله تل أبيب.
 نشرت واشنطن صواريخ باتريوت ولم تعلن عنها في أوروبا الشرقية،وسحبت بعضا منها من كوريا ولم تعلن ،وفجأة تعلن أنها ستسحب الصواريخ
التي نشرتها في تركيا.
 تعلن واشنطن عندما يكون هناك التزام نحو طرف ثالث أو تريد توجيهرسالة لطرف ثالث ترفع الغطاء عن حليف يريد توريطها.
التعليق السياسي

الموت ذ ًال ،الرجل الذي �صار عظم ًا بال لحم
} نارام سرجون
ّ
الذل في فم العزيز الكريم ،انه
ما أم ّر كأس
كطعم البحر األجاج في فم النهر العذب ،وكطعم
النار في فم الثلج ،فيا وي��ل من كانت نفسه
عزيزة أبية عذبة تفيض بالكبرياء والعنفوان
ّ
الذل في كأس الحياة ،ولكن ماذا
ويشرب نقيع
ّ
الذل وراء كأس
يحس الذليل الذي يتج ّرع كأس
ّ
ال��ذل ،واع��ت��ادت عروقه م��رور ال� ّ
ّ
�ذل ب��دل ال��دم،
ّ
ّ
واعتاد أن يتنشق الذل ويتنفس الذل ،ويتع ّرق
ّ
ّ
الذل؟
الذل ،وصارت زمرة دمه من فصيلة
ّ
الذل الذي
لن يوجد سياسي في العالم تج ّرع
يتج ّرعه أردوغ��ان هذه األي��ام ،رغم كراهيتي
لهذا الرجل واحتقاري له وألخالقه الوضيعة
�س بأنه هذه األيام
ونذالته فإنني أحيانا ً أح� ّ
ف��ي الشفقة وال��ش��ع��ور بالعطف عليه
يثير
ّ
ّ
الذل في الكؤوس الكبيرة بعد أن
وهو يتج ّرع
ّ
الذل ال
شرب النصر في أنخاب كبيرة ،كؤوس
تحصى حتى صارت اإلحاطة بها أمرا ً متعذراً،
كأس وراء كأس ،وخيبة إثر خيبة ،حتى صار
بالذل والخيبات ،ورأس��ه متشققا ً
بطنه مليئا ً
ّ
من الصدمات وعقله منقوعا ً باإلحباط ،صار
الذل ،ورجالً مكسورا ً
ّ
أردوغان كتلة كبيرة من
ّ
الذل يشفق عليه
بالهوان والمهانات ،حتى صار
ويطلب الرحمة له،
ليس إذالل أردوغان فقط في انهيار ك ّل عالمه
اإلخواني بسرعة قياسية حتى لم يبق لألخوان
المسلمين من تونس الى تركيا سوى بضعة
مقاعد في البرلمان التركي وفي تنظيم «داعش»
وفي مكتب خالد مشعل ،بل خرج من تونس
مذموما ً مدحوراً ،وطرد من مصر ش ّر طرد ،ولم
يقدر أن يدخل عتبة دمشق رغم أنه حاول هدم
ك ّل الجدران الشمالية ودق برأسه الحيطان
والصخر وقلعة حلب حتى تصدّع رأسه وانفلق،
العالم والحلم ال��ذي بناه أردوغ��ان بالتسلل
واللصوصية والتمثيل والكذب على العرب تبخر
واحترق ورحلت العثمانية ،تج ّرع أردوغان ّ
ذل
انكسار الوعود والتهديدات ،وتج ّرع ّ
ذل ال مباالة
األس��د بصراخه وعنترياته وانفجار صبره،
وت��ج� ّرع ّ
ذل خروجه من المشروع العثماني
بخفي حنين ،وت��ج� ّرع الس ّم بانهيار فلسفة
تركيا ذات (اإلس�لام النظيف) ف��اذا بها تركيا
الفاسدة الزنخة التي تسرق وت��م��ارس قطع
الطرق وتسبي النساء وتذبح بيد «داع��ش»،
تركيا الطائفية ،ومن تركيا تفوح رائحة ثياب
أمينة اردوغان وثياب ابنها بالل وابنتها سمية
بالمليارات والمال الحرام ،وها هو أردوغ��ان
يتج ّرع الس ّم في انهيار كذبته الكبيرة على
األكراد الذين اكتشفوا أنه كان يمارس هوايته
ّ
الذل وهو
المفضلة في الوعود الكاذبة ،وتج ّرع
يرى اشتعال أط��راف ثوبه العثماني ببعض
ال��ن��ار ،ويكتشف أن��ه ص��ار محاطا ً بالمشاكل
والثقوب األمنية والمذهبية التي مألت عهده.
لكن اإلذالل األكبر هو في أنه أعلن عشرات
ال��م��رات بأنه يريد منطقة آمنة ،تس ّولها من
الناتو ،وقبّل األيدي واألرج��ل ،وسافر عشرات
ال��م��رات ال��ى ال��غ��رب وطلب اإلذن بعد اإلذن،
ولكنه تلقى ص ّدا ً وتوبيخا ً ألنه ال يحسن تقدير
العواقب من ج ّر الناتو الى مواجهة ال يريدها،
اال أنّ استماتته على المنطقة اآلمنة بلغت حدا ً
أنه أراد فرضها كاألمر الواقع بعملية مليئة
بالرعونة والته ّور ،فأعلن أنه عقد صفقة مع
األميركيين سمح بمقتضاها بأن يقايض النشاط
األميريكي في قاعدة «أنجرليك» بمنحه المنطقة
اآلمنة التي يحلم بها في الشمال السوري ،وهي
بتعبير آخر منطقة حظر جوي طالما طالب بها
ألنّ الطيران السوري سيصبح في منطقة يظللها
الناتو...

وفيما هو يحتفل بالنصر ويريد أن يضع
فراشه في المنطقة اآلمنة ويدعو المعارضة
السورية الى إقامة اليالي المالح في المنطقة
اآلم��ن��ة ،وإذ باألميركيين يوقفون األغنيات
الراقصة ويعلنون عن إلغاء الحفل ،وإذ بالناتو
وإم��ع��ان�ا ً ف��ي التأكيد على ع��دم نيته حضور
الحفل يعلن فجأة أنه سيبدأ بسحب بطاريات
الباتريوت األلمانية من الحدود السورية ،وزاد
من جرعة اإلحراج أنّ الروس اعلنوا عمدا ً أنهم
أرسلوا سربا ً من أحدث مقاتالتهم الى الجيش
السوري من طراز ميغ  31لتنض ّم الى اسطول
ميغ  29وميغ  27المتواجد أصالً في سورية،
وهذا التوازي في اإلعالن عن هاتين الخطوتين
رس��ال��ة تشبه الفضيحة ل��ل��رج��ل ،فهو وعد
الجمهور ووعد المعارضة أنه سيبني المنطقة
العازلة وس ّماها احتياال ً وتذاكيا ً بالمنطقة
اآلم��ن��ة التركمانية ال��ت��ي ل��ن يدخلها لكنها
ستصبح مح ّرمة على الجيش السوري أيضا ً
بغطاء ناتوي ،إال أنّ جدار صواريخ الباتريوت
الذي سيدافع عن هذه المنطقة غادر أو يغادر
اآلن ،فكيف سيبني المعتوه ايّ منطقة آمنة
من غير صواريخه ،ومن غير الناتو؟ وبوجود
قوافل الطائرات الروسية التي وصلت أولى
دفعاتها وستصل بقية الطائرات تباعا ً في
مهمة تكاد تقول إنها لتدمير المنطقة اآلمنة
تحديداً.
وما زاد طين ال� ّ
�ذل بلة هو اإلع�لان الروسي
في هذا التوقيت  -الذي تحزم فيه الباتريوت
حقائبها وتشتري تذاكر السفر للعودة  -عن
وصول طائرات ميغ  31الى سورية ،وهذا ما
سيجعل المنطقة في الشمال السوري منطقة
آمنة لسورية ألنّ معنى الرسالة أنّ الجدار
التركي ينهار والجدار السوري الدفاعي السوري
يتم ّتن ويعلو في صمت قاتل من الناتو.
ال��رج��ل ال��ذل��ي��ل أردوغ����ان يشبه العريس
وجه الدعوات لحفل عرسه ولبس ثياب
الذي ّ
العرس األنيقة وذهب الى العرس فلم يجد أيا ً
من المدع ّوين في الصالة ،والفاجعة الكارثة
الفضيحة انه حتى العروس لم تأت واعتذرت
وذه��ب��ت م��ع رج���ل آخ����ر ،وج��ل��س ال��ع��ري��س
وبجانبه كرسي فارغ وورود المهنئين بالرفاه
والبنين ،ولكن القاعة مليئة بكراس فارغة،
وحوله فقط داود اوغلو في كرسي العروس
وحولهما بضعة مجانين من العائلة اإلخوانية
يدقون على الدف ويرقصون وحولهم الصدى
والمدى.
حزب العدالة والتنمية كما صار معروفا ً جاء
بتسهيالت أميركية وليس من قبيل الصدفة ان
يصل هذا الحزب المشبوه الى السلطة قبل عام
على غزو العراق أيّ عام  ،2003وكأنه وصل في
موعد مع الغزو األميركي ،ألنّ المشروع األميركي
ك��ان يهدف ال��ى تدمير أنظمة الحكم القومية
وتحطيم وجود الدولة الوطنية وإحالل أنظمة
حكم دينية في ك� ّل المنطقة إلط�لاق المرحلة
الثانية من مشروع «الفوضى الخالقة» ،حيث
تستقطب المنطقة دينيا ً ومذهبياً ،ويكون وجود
تركيا االسالمية كمالذ إجباري لإلسالم السني
المهزوم والمجروح من هزيمة ع��راق صدام
حسين ال��ى لبنان رف��يء الحريري ،أردوغ��ان
ج��اء ال��ى الحكم في نفس ع��ام الغزو للعراق
للمساعدة في هذه المهمة لكن أه ّم مهمة أسندت
اليه كانت المساعدة على استقطاب أهل السنة
وإت��م��ام ال��م��ش��روع بإسقاط س��وري��ة وتفتيت
جيشها وتكوين كيانات مقطعة تتقاسمها
المذاهب التي تتقاسمها الدول ايضاً ،والواضح
انّ المهمة فشلت فشالً ذريعا ً ألنّ منظومة الردع
التي شكلتها روسيا وإيران وسورية وحزب الله

حالت بين أردوغ��ان وبين المهمة المستحيلة
التي تنطح لها ،وهذا يعني أنّ على الناتو ان
يساعده على الرحيل بهدوء ألنّ هناك خشية
من ال استقرار تركيا المالصقة للبوابة األوروبية
والعضو المه ّم في الناتو ،والتي بدأت باالهتزاز
العرقي والمذهبي.
الناتو غالبا ً صار بحاجة الى فريق سياسي
جديد في تركيا للحفاظ على تركيا ،وكثير
من التقديرات تتوقع أن ينتهي مفعول حزب
ال��ع��دال��ة والتنمية أو على األق��� ّل زم��ن رجب
اردوغ���ان م��ع نهاية عهد ب��اراك أوب��ام��ا ال��ذي
عصر تركيا االسالمية حتى آخر قطرة ،فقد نفذ
األتراك مشروع «الربيع العربي» بدقة وتفان،
وتدخلوا بإخوانيتهم في تونس وليبيا ومصر
وس��وري��ة وال��ع��راق وح��ت��ى ف��ي اليمن ،ولكن
انهارت االمبراطورية اإلخوانية ،وانتهى عهد
أوباما ،وصار لزاما ً أن يأتي البديل ،فالسياسة
األميركية تبدّل االستراتيجيات واألدوات مع
كل رئيس جديد ،وك ّل إدارة تأتي بمشاريعها
الجديدة وأبطالها ال��ج��دد ،او تص ّمم أدوارا ً
جديدة ألبطال قدماء ،وحزب العدالة والتنمية
بطل قديم ال يصلح لإلدارة الجديدة ،فقد ساعد
بوش بامتصاصه للغضب اإلسالمي وهو يقدّم
نفسه البديل االلهي المنتظر ،وساعد أوباما
ولكنه ل��م يعد ق���ادرا ً على مساعدة الرئيس
القادم ،انه عظمة لم يبق عليها لحم ،وهناك
عظم تركي مكتنز بالشحم واللحم ،بانتظار من
يقطف اللحم عن العظم.
ّ
الذل
ولكن صدقوني مهما اعتاد الذليل مذاق
ّ
الذل كريه عليه إذا شرب مرة واحدة
فإنّ طعم
م��ن ك��ؤوس العز الدمشقية ،طعم العنفوان
والكبرياء الدمشقي ال ينساه األذالء عندما
يتذ ّوقونه مرة واح��دة ،أولئك الذين لو شربوا
ك ّل كؤوس وانخاب النصر والعز في الدنيا لما
ع ّوضتهم ولما أوصلتهم الى النشوة ،من تذ ّوق
العز في كؤوسنا سيعلم الفرق بين الضحالة
وبين الكبرياء ،ونحن من سقينا أردوغان العز
في كؤوسنا فمألها لنا دم�ا ً وقيحا ً ومجرمين
وقنابل ورصاص وانتحاريين وأشالء وتكفيرا ً
ومذاهب ومذابح ،فصرنا نقاتل أربعين دولة،
وأربعين جيشا ً وأربعين سالح جو ،وأربعين
منظمة للجريمة ،وأربعين مؤامرة ،وحربا ً من
الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب،
وال يوجد شبر ف��ي جسدنا ليس فيه طعنة
وندبة وجرح قديم وجرح شديد ،ومع هذا لم
نستسلم ول��م نسلم ول��م نسقط ،ب��ل صنعنا
معجزة القرن ،ألننا أح��رار ولسنا عبيدا ً ولم
يؤت بنا ألداء وظيفة موقتة أو لغزو ،فنحن من
جاء بهم القدر ليعدوا أنقى كأس للعز يصنع في
دمشق اليوم ،من يشربه ال يسري في عروقه اال
الكبرياء األبدي.
الكثير من ك��ؤوس ال� ّ
�ذل تنتظر أردوغ��ان يا
سادة في األشهر المقبلة ،األقدار سكبت بعضها،
والسوريون سكبوا له بعضها ،وجنونه سكب
له بعضها ،وهو يتأ ّملها حائرا ً وك ّل من يتابع
خياراته وورطاته يعرف ما هو قادم في كؤوسه،
فمن أين يبدأ أردوغان تج ّرع إلذالل؟ وأي كأس
يتركه كآخر ك��أس؟ وم��ا بينهما كيف يكون
حاله؟ كلها علقم وملح وقيح وصديد وغسلين،
ال يه ّم مذاقها ألنّ الرجل لم يتع ّود شرب الكرامة
والشهامة اال في كؤوس الدماشقة والسوريين
الذين سكبوا له الماء العذب ،وعلموه معنى
الع ّز وكانت أع � ّز أيامه ي��وم ش��رب كأسه في
أنخاب دمشق ممزوجة بنكهة الشرق العظيم.
ف���اش���رب ي���ا أردوغ�������ان ال����ي����وم ،اش���رب
ّ
ال��ذل في ك��ؤوس ال��ه��وان ،ان��ه الموت ذالً ،انه
الموت ذالً...

فل�سطين فو�ضى وا�ضطراب وخراب وف�ساد
} د .مصطفى يوسف اللداوي
أساس ك ّل مشكلة،
بعيدا ً عن االحتالل «اإلسرائيلي» وجرائمه ،الذي هو
ُ
وسبب كل علة ،فهو احتالل مقيت ،واستيطان خبيث ،وجيش مجرم قاتل،
جرائمه كبيرة ومخيفة ،وآث��اره العدوانية باقية على األرض ،وماثلة
للعيون ،دمارا ً وخرابا ً طال آالف البيوت والمساكن والمتاجر والمساجد
والشوارع والطرقات والمؤسسات والجمعيات والمدارس والجامعات،
فاستجلب دما ُرهم الشديد استنكا َر العالم وشجبه ،وعرضهم لسخطه
ونقده ،وهدّدهم بعقاب وحصا ٍر وعزلٍ ومقاطعة.
ويتجسس ويتعقب ،ويسجل ويصور،
إنه عدو شرس يراقب ويتابع،
ّ
وينزل إل��ى األرض أو يحلق في السماء ،بحثا ً عن أس��رار أو مالحقة
لمطلوبين ،أو قصفا ً أله��داف أو تصفية لنشطاء ،وه��و يتدخل في ك ّل
�دس أنفه هنا وهناك ،ويسمح لجيشه أن يجتاح،
صغيرة وكبيرة ،وي� ّ
ولجنوده أن يقتلوا ،ولمستوطنيه أن يعتدوا ،ولمتدينيه أن يقتحموا
الحرم القدسي ،وأن يدنسوا باحات المسجد األقصى المبارك ،ويطلق
العنان لعمالئه أن يفسدوا ،وللمتعاونين معه أن يخربوا ،وللمتفاهمين
وإياه أن ينفذوا الخطط المتفق عليها ،وأن يم ّرروا السياسات التي تخدم
مصالحه ،وتحقق أهدافه ،وتجهض مساعي الفلسطينيين أو تحبط
مخططاتهم.
لع ّل هذا المشهد هو األمر الطبيعي والمتوقع ،إذ ال يتوقع من عدو محتل،
وغاصب قاتل معتد ،غير هذا أو أقل منه ،وال ينتظر منه أن يرحم المواطنين،
وأن يخفف عن الفلسطينيين ،وأن يربت على ظهور الضعفاء والمساكين،
ويمسح على وجوه األطفال ،ويكفف دمعهم ويخفف ألمهم ،فهذا هو دوره،
وهذه هي وظيفته ،التي ال يخجل منها وال يتردّد في تنفيذها ،وال ينكر
مسؤوليته عنها وال إصراره عليها.
الفلسطينيون ال يشكون من عدوهم ،وال يخشون بطشه ،وال يتردّدون
في مواجهته ،وال يهربون من أمامه ،بل إنهم يشعرون أنهم أقوى منه
وأش ّد بأساً ،وإن كانوا أق ّل منه عددا ً وعد ًة وعتاداً ،وأنه يملك طائرات
وصواريخ ،ومعدات فتك ودمار شام ٍل ومريع ،فهو جيش ودولة ،وقيادة
أركان وحكومة ،ويلق من كبريات العواصم الدولية كل دعم وإسناد ،إال
أنّ الفلسطينيين قد ثبتوا في وجهه ،وصدوا هجماته ،وألحقوا به خسائر،
وقتلوا جنوده وأس��روا ضباطه ،وما زال��وا يتوعدونه ويتربصون به،
غير مبالين بما أصباهم ،وال بحجم الدمار الذي لحق بهم ،وقد أثبتوا
للعالم كله صبرهم وثباتهم ،محتسبين شهداءهم وبيوتهم وأمالكهم في
سبيل الله ،ف��دا ًء من أج��ل فلسطين ،والحفاظ على حريتها وعزتها
وكرامتها.
لكنّ الفلسطينيين في الوطن وفي الشتات ،يشكون أنّ بالدهم تعيش
فوضى داخلية كبيرة ،واضطرابات بينية شديدة ،ومشاكل محلية كثيرة،
وأنّ السبب فيما هم فيه من حيرة وقلق ومعاناة وألم وضيق وكرب،
ليس العدو الصهيوني فقط ،وإن كان له دور في ك ّل شيء ،لكنّ معاناتهم
باتت من فصائلهم وسلطتهم ،ومن تنظيماتهم وقياداتهم ،التي ال تراعي
أنّ شعبها قد م َّل منها وتعب ،وأنّ أهلها يقاسون الويالت ،وأن قدرتهم
على االحتمال باتت ضعيفة ،وأن صبرهم قد نفذ ،وأنّ اليأس تسرب إلى
نفوسهم ،ال ألنّ العدو يبطش بهم ،ويقسو عليهم ،بل ألنّ فصائلهم ال تهتم
بهم ،وال تعبأ بمشاعرهم ،وال تهتم بمصالحهم.
الفلسطينيون يشكون بعالي الصوت ،أنّ الكهرباء مقطوعة في قطاع
غزة ،ليس ألنّ سلطات االحتالل «اإلسرائيلي» تمنع إدخال الوقود إلى
محطة الكهرباء الوحيدة في غزة ،أو ألنها تمتنع عن تزويدهم بالكهرباء،

بل بسبب التنازع على السلطة بين رام الله وغزة ،فهذا الفريق يفرض
ضرائب على الوقود ،وذاك ال يسلم عوائد الشركة إلى السلطات المعنية،
في الوقت ال��ذي يدفع الشعب ما عليه من مستحقات ،وال يتأخر في
األداء ،بل إن��ه يدفع ف��ات��ورة الكهرباء مسبقاً ،ضمن نظام الشريحة
اإللكترونية المسبقة الدفع ،فهو ال يستخدم الكهرباء إال إذا دفع ثمنها
مسبقا ً.
أما المرضى المزمنون الذين يعانون من أم��راض خطيرة ،وتلزمهم
تحويالت طبية ليتلقوا العالج في مستشفيات فلسطينية أو إسرائيلية،
أو في غيرهما ،فإنهم يموتون قبل أن يتم تحويلهم ،وتتدهور حالتهم
الصحية قبل أن يؤشر المسؤولون على تقاريرهم الطبية ،وهذا السلوك
المشين ال عالقة له بسلطات االحتالل ،إنما هو نتيجة البيروقراطية
الفلسطينية ،واالختالفات الداخلية ،والمحسوبية والحزبية التي تلعب
دورا ً في الموافقة المبكرة أو في تأخيرها أو انعدامها كلياً.
أما مفاتيح معبر رفح فهي ليست مع مصر حصراً ،وإن كانت هي التي
تغلق وتفتح ،وهي التي تحاصر وتمنع ،إال أنّ القوى في رام وغزة قادرة
على أن تصل إلى اتفاق إن أرادت ،وأن تسهل فتح معبر رفح إن رغبت،
ففي أيديها بعض الح ّل ،وعندها الكثير من التيسير ،وهي تعلم أنّ الشعب
يعاني من اختالفهم ،ويقاسي من تناقضاتها ،وأنها لو أرادت حسنا ً وخيرا ً
لشعبها ،فإنها تستطيع االتفاق على ما ينفع الشعب ويخفف عنه ،ولكنها
تأبى فيدفع الشعب الثمن ،وترفض فيموت الناس ويحصرون ،ويعصرون
ويهانون في كبسولة القطاع التي تضيق بساكنيها.
البيوت المهدمة في قطاع غ��زة ،والمصالح المعطلة ،وال��م��دارس
المغلقة ،والشوارع المحفورة ،والركام الذي يمأل األرض ويعيق حركة
الناس ،والسجون العديدة ،والمعتقلون نكاي ًة ،والمسجونون بالوكالة،
والتعذيب سحالً واإلهانة قهراً ،كلها مشاكل يعاني منها الشعب وحده،
بينما مفاتحها وحلولها ،وسبل الخروج منها في أيدي القائمين على
األمر في عاصمتي الكيانين العتيدين ،في رام الله وغ��زة ،وليست في
تل أبيب أو واشنطن ،وإن كان البعض منهما يأتمر ،ومنهما يستأذن
وينتظر القرار.
أما األسعار المرتفعة جنوناً ،والمتزايدة دائماً ،فهي نتيجة الضرائب
التي تجبى في غزة والضفة ،فهذا ال يرحم وذاك ال يسامح ،وعلى الشعب
وحده أن يدفع ،وإال فإنه يحرم ،فال سيارة جديدة دون رسو ٍم مزدوج ٍة،
وال مواد تجارية أو سلع غذائية تدخل القطاع من دون أن تثقلها ضرائب
ثالثة ،إسرائيلية وفلسطينية مزدوجة ،تفرضها السلطتان في غزة ورام
الله ،في الوقت ال��ذي يبحثان فيه عن ك ّل مصدر من الشعب ولو كان
بسيطاً ،وك ّل دخل ولو كان خفياً ،يجبيانه من الفقير والغني ،والضعيف
والقوي ،والعاجز والقادر ،فعلى الشعب وحده أن يؤدي الضريبة وهو
ساكت ،وعلى المستهلك أن يقبل بها ويرضى ،وإال فإنه يحرم من أشياء
كثيرة.
ال تستغربوا صوتا ً بين الفلسطينيين يعلو ويرتفع ،يطالب بالتحرر
واالنعتاق ،والحرية واالستقالل ،ال من العدو «اإلسرائيلي» الغاصب
المحتل وحسب ،بل أيضا ً من قواه الجاثمة على صدره ،والمهيمنة على
رزقه ،والمتحكمة في مصيره ،والمالكة لقراره ،والمتصرفة في شؤونه،
فإنها عليه أخطر وأنكى ،وأش ّد وأقسى.
بيروت في 2015/8/16

https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi
tabaria.gaza@gmail.com
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جنون حرب الالمعقول
وتحالف الالمنطق!
} محمد ح .الحاج
ي��درك الجميع ،ك � ّل أط ��راف ال �ص��راع العسكري ف��ي منطقة
المشرق أنّ ما يحصل هو ضرب من جنون ،وأنّ هذه الحرب
ت �ن��درج تحت يافطة ال�لام�ع�ق��ول ،وق��د ت��أك��د لهم أنّ المستفيد
الوحيد هو العدو ،وأنّ من خطط لها وأشعلها ،وق��ام بتمويلها
إنما فعل ذلك ،ويستم ّر بفعله عن سابق تص ّور وتصميم رغم
معرفته نتائجها مسبقا ً ومن هو المستفيد ،ورغم ك ّل اليافطات
الزائفة المرفوعة كعناوين لما أسموه ثورة شعب ،ال علم له بها،
وأنهم أصدقاؤه ومناصروه وهم يقتلونه ويحاصرونه بشكل
مكشوف ،والقول ب��أنّ الدافع هو تحقيق العدالة ورف��ع الظلم،
وحقوق اإلنسان إلى آخر المعزوفة تدحضه الوقائع والحقائق
على أرض الواقع.
السعوديون بحزبيهم الرئيسين (العوام وشعارهم البعير،
والخاصة وشعارهم النغل) وهذا تقليد للديمقراطية األميركانية
الحليفة ،البعير ب��دي�لاً للفيل فهو أك�ث��ر ص �ب��راً ،وال�ن�غ��ل بديالً
للحمار ألنه أكثر قدرة على التح ّمل ،الخاصة هم الن ّد للمتن ّورين
أو المحافظين الجدد ومطيّتهم النغل – رمز الشعب الصامت،
الفارق أنهم بال ثقافة وال تراث وال إرث مستقبلي ،كما أنهم على
هامش حركة الحياة ،التقليد مسموح ،نراقب األف�لام الهندية
ومجاراة القرود لحركة البشر يمكن إدراك المغزى.
السعوديون مع الشرعية في البحرين ول��و كانت الشرعية
أقلية ،وهم مع التدخل العسكري (درع الجزيرة) وهنا الدرع من
المحتجون مسالمين
مت ّممات السيف والرمح – تراث  -ولو كان
ّ
– منزوعي السالح.
وه��م م��ع ال�ش��رع�ي��ة ف��ي ال�ي�م��ن! ل�ك��ن ق �ي��ادة ح��زب ال�ن�غ��ل مع
«الشعب» ض ّد الديكتاتورية في العراق ،وفي الشام أيضاً ،ولو
أنّ م��ن تس ّميهم شعبا ً بضع مئات أو آالف ،ف��إنّ للسعوديين
الحق في الحديث عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان في هاتين
الدولتين م��ع أن�ه��م ال يعرفون المعنى الحقيقي للديمقراطية
وال لحقوق اإلنسان إال مواراته الثرى بعد قطع رأسه بضربة
واح��دة ،االنفصام الشخصي واالزدواج �ي��ة أم��ر ثابت بشهادة
دولية ،هي الثنائية ،ليل ونهار ،أسود وأبيض ،حامض حلو في
آن معاً ،في البداوة ...المنطق مفقود ،والالمعقول ...جائز!
السعوديون على أرض العربة ،واسمهم األع��راب أو العرب،
هكذا يفهمون العروبة ،من هنا يتحدّثون باسم العرب فيرفضون
الرب
ت��دخ��ل األع��اج��م ف��ي ال�ش��أن ال��داخ�ل��ي لمنطقتهم ،وب��اس��م
ّ
سمحوا ألنفسهم التدخل في شأن الجوار دون أن يبرزوا وكالة
�رب جالدا ً
رسمية عنه ،تماما ً كما اليهود ،ه��ؤالء جعلوا من ال� ّ
وهم أدوات التنفيذ يستعجلون الحساب رغم قوله إنّ الحساب
بعد القيامة ،وما سمعنا النفخة في الصور! وجعل اليهود من
الرب صاحب مكتب عقاري دون أن يبرزوا وثيقة مصدّقة تؤكد
ّ
شراءهم األرض وتسديدهم الثمن ،هل هي المصادفة؟ مع ذلك
يسمح السعوديون بتدخل أع��اج��م ...لغتهم العثملية ،دون أن
يب ّرروا ألحد السبب ،بل أذهلوا الدنيا بتخبّطهم ...و ُيقال خبط
عشواء ،هل هو بعير أصابه الهيجان أم ناقة ط��ار صوابها...
وم��ن سمات البعير أن��ه ُي�ق��رن بجاللة حمار فيتبعه ،هكذا هم
لحقوا بمسيرة قارورة الغاز القطرية!
بدا أنّ محادثات ولي ولي العهد بن سلمان مع الرئيس الروسي
تض ّمنت وع��دا ً أو اق�ت��راح�ا ً (ك�م�خ��رج) ف��ي قيام حلف لمحاربة
اإلره��اب التكفيري – «داع��ش» و»النصرة» وأخواتهما  -دعوة
الرئيس بوتين أوح��ت بذلك ول��و أنّ وزي��ر الخارجية السوري
استغربها وقال إنها بحاجة إلى معجزة ،فالذي أوجد اإلرهاب
ودع�م��ه وم � ّول��ه كيف يمكن أن ينقلب ض� �دّه !...إذاً ،الحلف أو
الدعوة إلى هذا التحالف تدخل في باب الالمنطق ،منطق األمور
أن يمتنع هؤالء عن الدعم ،أو يخفضونه ،أو على األق ّل يوقفون
الدعم اإلعالمي ،ومستغرب أن يتح ّولوا إلى حليف للدولة التي
يستهدفها إرهابهم ،الوزير المعلم كان يدرك الحقيقة ويراها،
ويبدو أنّ الرئيس بوتين لم يطلع على تاريخ الدمقرطة السعودية
ألي من الحزبين على ساحة الرياض
وال يعرف معنى الشعار ّ
والطائف ،وهكذا التبست األمور ،أو أنّ قطبة مخفية في كواليس
العائلة الحاكمة ،هل يمكن القول إنّ الوزير الجبير هو صاحب
القرار باعتباره وكيل الوكيل وقد يكون الوكيل أقوى من ولي
الولي !...قالوا :الجبير انقلب على تفاهمات بن سلمان ،وأعتقد
�س نبض
من وجهة نظر شخصية أن��ه توزيع أدوار وعملية ج� ّ
واكتساب فسحة التقاط نفس قصير قبل االستمرار بالغوص
في رم��ال اليمن المتحركة ...الروسي ترك الباب موارباً ،لكن
ثوابته ال تتغيّر.
تركيا ،تحاول الظهور بمظهر صاحب القرار ،الخارج من تحت
عباءة «الناتو» ،ترفض الدخول في تحالف الالمنطق ،بل تتجه إلى
التصعيد وفرض وقائع ال تتشارك فيها مع الناتو ...حتى ،لكن
التداعيات المتوالية خالل زمن قصير تبعث برسائل مفتوحة في
ك ّل االتجاهات ،روسيا تقدّم لدمشق دعما ً عسكريا ً لم يكن في
الحسبان ...الرسالة الروسية لألتراك ...لن تستطيعوا حماية
منطقة تفرضونها ،وستكون محاولتكم محفوفة بالمخاطر،
الضوء األخضر األوروبي ينتقل إلى األصفر ،تمهيدا ً لألحمر،
الغطاء الحديدي (جدار الباتريوت ينسحب) فهل يصبح األتراك
مكشوفين ...حربهم ض ّد األكراد ليست موضع موافقة «الناتو»،
والمنطقة اآلمنة ال يطالب بها إال ال ...خوجا ،هل يعبّر عن صوت
سيده؟ وأي�ض�ا ً يرفض الح ّل السياسي ...إذا ً هو ينتظر الح ّل
العسكري !...فأبشر بطول إقامة يا ...مربع!
تحالف سوري – سعودي – قطري – تركي ...الخ لمحاربة
«داعش»! أين المنطق في هذا؟ أألنّ «داعش» ضربت في الخليج،
وب�ل�اد األع � ��راب ...ق��د ت�ك��ون ت�ف�ج�ي��رات مفتعلة إلي �ج��اد مب ّرر
التكويع ...من فعلها وأين هي االستخبارات الدولية وما دورها
في تغيير قواعد اللعبة؟ المنطق قيام حلف سوري – عراقي –
فلسطيني – لبناني – وقد ينض ّم المصري المتض ّرر فعالً من
«داعش – والية سيناء» ،بدالً من استمرار موقفه المخزي الداعم
للعدوان على شعب اليمن تحت شعار نصرة الشرعية !...وهي
شرعية ساقطة بالعرف والدستور (االستقالة) إال أن يكون قبول
االستقالة رهنا ً بموافق ًة رأس «حزب النغل» أو وكيل الوكيل.
جسدت
ال �ح��رب ال�م�ج�ن��ون��ة ت�ح��ت س �ت��ار «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ّ
الالمعقول ،إذ اتفق التخلف بك ّل قيمه ومظاهره وت��راث��ه ،مع
التط ّور التقني والعلمي ،التخلف العربي – الخليجي – العثملي،
مع تط ّور أميركا وال�غ��رب (ال�ن��ات��و) ،المال وحقد الفتنة أدوات
التخلف ،ومخططات العمليات وتوفير المرتزقة والسالح أدوات
الغرب ،أما لماذا حصل االتفاق فألسباب كثيرة وعديدة ،أه ّمها
خدمة المشروع غير المسموح ألميركا والغرب التخلي عنه وهو
استمرارية الكيان الصهيوني وسيطرته على منطقة التخلف بما
تملك من موقع وثروات ...أمر يتجاهله ك ّل من ارتبط بالمشروع
ورفع راية «الخريف العربي العاصف» الذي أعاد البالد عقودا ً
إلى ال��وراء ،ومزق الشعب ش ّر تمزيق ،وش ّرد الماليين في ك ّل
بقاع الدنيا...
م��ا حصل ،وم��ا يحصل ،وم��ا سيحصل ه��و ذات��ه الالمعقول
الخارج عن المنطق واألخالق وهو أعظم إساءة يسجلها التاريخ
بحق البشرية ،أما المنطق الفعلي فهو أنّ ك ّل تسوية على قاعدة
أنصاف الحلول ...ساقطة ،وأنّ الحسم العسكري وتدمير أدوات
المؤامرة حتى ال يبقى منها أثر هو الح ّل.

