آراء

إعتدن����ا في الحروب ,س����ماع
البيان����ات الت����ي تص����در عن
اإلعالم الحربي ,والذي يُسلط
الضوء ,على حجم الخس����ائر,
بي����ن الطرفي����ن المتحاربين,
وخ��ل�ال الح����روب واألزمات
التي عصف����ت بالع����راق منذ
مئات الس����نين الى يومنا هذا,
لم يهدأ العراق ,ولم يستكين؛
وعام بعد عام تتزايد األطماع؛
بس����بب خيرات العراق التي ال
ُتحصى وال ُتعد.
الع����راق :أحد ال����دول المنتجة
للبترول ,ويمل����ك العراق اآلن
اإلحتياطي األول للبترول الخام,
في العالم بعد إن كانت المملكة
الس����عودية ,تحت����ل المرتب����ة
األولى ,باإلضافة الى البترول,
للعراق ٌ
أرض خصبة للزراعة,
ويش����تهر الع����راق بزراع����ة
النخيل ,وم����رور نهري دجلة
والف����رات ووجود ,مس����احات
مائي����ة شاس����عة كاأله����وار
والمستنقعات ,وجعلها محمية

الثالثاء 2014 /7 /15

العدد 2158 :

خسائرنا..وطن واحد..
ٌ
شعب واحد!
ٌ
طبيعية ,ومنتجعات س����ياحية,
ناهيك عن وجود الزئبق األحمر
في بعض مناطق األهوار.
هناك لغ ٌز َعلينا أن ُنجد ل ُه َحالً
؛ يجب أن َنعترف ً
أوال ..بقوة
(اإلرهاب) وبعدها نأتي ُ
لنحلل!.
لِماذا سمحت الحكومة العراقية
الحالية بتنامى ُقوة اإلرهاب ؟!
أليس في العراق َج ٌ
يش وقوى
لحف����ظ األمن ؟ لألس����ف ُهناك
ِ
من يَدعم التنظيمات اإلرهابية,
وهو يَجلس على كرسي الحكم
(يأمر وينهي) من َحيث يدري
أو ال يدري؛ َ
ُص ُ
فق
والش����عب ي َ
َ
ل ُه ويُهل����ل !!و ُكل يَوم تحصد
���رات األرواح
التفجيرات َعش� ِ
ذنب لها ِسوى
البَريئة التي ال َ
انها انتخبت من ال يرحم ! أن
الوضع في العراق أصبح قاب
قوس����ين أو ادنى من اإلنهيار
الفعلي ,بسبب االوضاع األمنية
الغي����ر مس����تقرة ,والخروقات
المتواصل����ة وبش����كل مبرمج
,وما يُثير اإلستغراب هو ُكثرة

ملاذا نفرط في
االنقباض ؟

أثير الشرع
والجيش
ورجال األمن َ
المَفارز ِ
في َ
الشارع.
إن ما يحدث في العراق خاصة,
وفي المنطق����ة عامة ,مؤامرة
دولية ُكب����رى ,تخدم المصالح
األمريكية وحليفتها إسرائيل.
تول ْد م����ن أزم����ات ,بُعيد
م����ا ّ
إنسحاب الجيش األمريكي من
ألعراق ,ي ّدل على أن السياسة
األمريكية الراهنة في الش����رق
األوسط (سياسة األفعى)! فمن
هم قاطعي الرؤوس؟ ومن ّ
سهل
له����م دخول العراق والش����ام؟
ليطالبوا بدولة تضمهم إس� ً
���وة
باليه����ود؛ إن اإلس����تراتيجية
المنظ����ورة التي يخط����ط لها
بعض الساس����ة في العراق ال
تخدم المصالح الوطنية مطلقاً؛
ب� ْ
���ل ما يح����دث ف����ي العراق,
بناء ورعاي����ة مصالح أمريكا
والسعودية وإيران!
السياس����ة الت����ي تمارس����ها
الحكومة في إبعاد الخصوم؛ ال

تلي����ق بطم����وح المواطن ,في
تأس����يس دول����ة عراقية تضم
غالبية أبناء الشعب العراقي,
هناك توجه����ات لبعض الكتل
واألح����زاب والتي����ارات ,لبناء
���ال من
���راق جدي����د» خ� ٍ
«ع� ٍ
اإلرهاب ,ومرحلة جديدة بعيدة
عن المحاصصة الطائفية التي
أدت الى تخريب الوفاق الوطني,
وع ّرض����ت اللحم����ة الوطنية
لخطر التمزق؛ بعد إن ثبت أن
أغلب السياسيين ,المشتركين
في الحكومة الحالية ,ليس����وا
م����ن ذوي التخص����ص ومنهم
من ينف����ذ أجن����دات خارجية؛
وال يعيرون إلنتمائهم الوطني
أهم ّي����ة تذكر ,لتك����ن الحكومة
القادمة (تكنوق����راط) ولنبتعد
ع����ن المجامالت السياس����ية
الت����ي خربت العراق ,وأحرقت
األخضر واليابس.

شاكر عبد موسى الساعدي
iraq@gmail.com.Shaker1970

الى أين يقودنا مسلسل فشل البرلمان الجديد ؟
املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ال اح����د كان يتوق����ع  ,ب����أن الكتل
السياسية  ,س����تأخذ زمام المبادرة
 ,بأن تت����رك خالفاته����ا وخناقاتها
وتطاحنه����ا عل����ى المناص����ب ,
جانباً ،وتتجه نحو الحل السياس����ي
 ,بالتوافق والتفاهم على تس����مية
واختي����ار االس����ماء الت����ي تتولى
مس����ؤولية الرئاس����ات الثالث ,
وانهاء مش����كلة صراع االس����ماء
المقيتة والسقيمة من أجل الحفاظ
على مصالح الوطن  ,وذلك بتشكيل
طاقم حكومي  ,يحظى بقبول واسع
 ,وحفاظاً على العملية السياس����ية
م����ن خط����ر ان تتجه ال����ى طريق

مس����دود  ,مما يش���� ّكل عقبة كبيرة
ف����ي مواصلتها  ,بل سيس����هم في
انهيارها .
ال احد كان يظن بأن الكتل السياسية
ستتخلى عن طموحاتها واطماعها
وامتيازاته����ا  ,ام����ام المخاط����ر
الجسيمة من داعش وأخواتها من
مواصلة مسلسل التدمير والخراب
 ,بأن توقف الحرائق المشتعلة من
أجل الحفاظ عل����ى مصالح الوطن،
وانق����اذه م����ن الخراب الق����ادم من
داع����ش وأخواتها من خالل العمل
بمسؤولية شريفة في انجاح جلسة
البرلمان الجدي����د  ,وانهاء الجدل

العقيم والس����قيم  ,باالصرار بعنا ٍد
طائش على بعض االسماء لغايات
فئوية وحزبية وشخصية ضيقة ,
بأن تكون جلسة البرلمان الجديد ,
ناجحة في تحقيق اهدافها الوطنية
والدس����تورية  ,باالتف����اق عل����ى
الرئاسات الثالث ،واالسراع بتشكيل
الحكومة الوطنية المنتظرة  ,والتي
تأخرت كثي����راً  ,ضم����ن الحرائق
المدم����رة التي اجتاح����ت العراق ,
ووضعته في عين العاصفة .
ال اح����د كان ينتظر  ,أن تقوم الكتل
السياس����ية بالتنازالت المتبادلة ,
وترسل رسائل مشجعة الى الشعب

الغرب وبمس���اعدة الع���رب في طريقه
لصناع���ة ايديولوجيا جديدة ،س���تطغى
عل���ى الجزي���رة العربية ،عق���وداً من
الزم���ن ،كما طغ���ت عليه���ا الحكومات
االس���تبدادية المتمثلة بصدام والقذافي
ومبارك وطويل العمر ،وس���تكون هذه
االيديولوجيا مصاصة للدماء ،ومتحجرة
ومتخل���ف ،وف���ي ذات الوقت ،ترس���م
صورة جديدة ألسالم ارهابي امام العالم
اجمع ،بعد ان فش���لت القاعدة في جعل
االس�ل�ام ،االرهاب األول ف���ي العالم ،
ألنها جوبهت برف���ض العديد من الدول
األس�ل�امية وغير األس�ل�امية ،وانزوت
في جبال افغانستان ..أما اليوم فداعش

معتمداً بذلك على كم هائل وتراث مملوء
بعبوات ناسفة للفكر والتعقل والمعرفة،
ومطاطية كبي���رة وتأويل آليات القرآن،
ومواقف النبي محم���د والخلفاء ,,تبذل
اليوم جهود من قبل الكثير من الباحثين،
لدراس���ة كيفي���ة القضاء عل���ى الفكر
المتطرف ،وتجفيف منابعة التي تساهم
في ضخ دماء جديدة ،وتش���ويه ارواح
بريئ���ة لم يخلقه���ا اهلل للقت���ل والقتال،
ولكن البيئ���ة المتطرفة هي التي تصنع
مثل هكذا ارواح ,,اذا لم نعالج الماضي،
فاليمكنن���ا ان نعيش بالحاضر ،واليمكن
أن نتأم���ل خيراً في المس���تقبل ،ألن أي
رؤية استش���رافية لما ج���رى ويجري،

جمعة عبد الله

ال����ذي يتك����وى على ن����ار حارقة،
وال اح����د كان يترقب من االطراف
السياسية  ,أن تتجه صوب الخروج
م����ن عنق األزم����ة  ,ألن إطالتها ,
يعني اس����تمرار مسلسل التدمير ,
وان تنقذ العراق  ,قبل ان يدخل في
نفق مظلم .
لقد غاب����ت المس����ؤولية والضمير
الوطن����ي  ,وانتص����رت النزع����ة (
االنا ) رغم الج����راح والدماء التي
تس����فك كل ي����وم  ،وهذا ي����دل بأن
الكتل السياس����ية غير مستعدة عن
التنازل ع����ن امتيازاتها ومناصبها
 ,حت����ى لو احترق الع����راق  ,وهذا

داعش بضاعة
الحكام !
الغرب بعد كساد بضاعة ّ
تص���ول وتجول في الم���دن ،بعيداً عن
الكهوف والس���هول والهضاب والجبال
التي اعتادت على س���كنها حركة طالبان
في افغانس���تان ،وتحضى اليوم داعش
بإعالم مناص���ر من طراز عالي ،فعندما
كان أسمة بن الدن ،زعيما للقاعدة  ،لم
نراه يصلي عالنية وامام االش���هاد ،كما
يفعل البغدادي اليوم ،والس���بب واضح
ج���داً ،وهو ان داع���ش مازالت الورقة
الجديدة والفتية الت���ي تلعب بها امريكا
في الشرق االوسط ،وبعد ان تحترق هذه
الورقة  ،س���وف لن ن َر زعيماً داعشياً
يظهر للعي���ان !!أن الغرب يتفنن ويتقن
صناعة الح���ركات االرهابية المتطرفة،

يدل أيض����اً بأنهم غير قادرين على
تمزيق ش����رنقة طائفيتهم  ,وأيضاً
يدل بأنه����م غير مؤهلي����ن لحماية
وصيان����ة الوط����ن والمواطن من
االخطار التي تهدد العراق  ,بسبب
عنادهم واصراره����م الطائش غير
المس����ؤول  ,والذي سيقود العراق
الى كل االحتماالت المش����ؤمة  ,بما
فيه����ا الحرب االهلي����ة  ,والفوضى
العارمة  ,والتي س����تحرق االخضر
واليابس  .أن الع����راق في مفترق
الط����رق  ,وعلى ابنائ����ه االوفياء ,
أخ����ذ زمام المب����ادرة  ,ووضع حد
لهذا النفاق السياسي المدمر  ,هذا

الصراع والتطاحن من أجل الحفاظ
على المصالح الضيق����ة والذاتية ,
أن الشعب قادر على فعل المستحيل
في س����بيل الحفاظ على الوطن من
الدمار  ,اذا امتلك اإلرادة والعزيمة
الصلبة  ,وأن يقف بوجه هذه الكتل
السياس����ية التي تنك����رت وكفرت
بالعراق .

مهدي حسين الفريجي
Mhd.maisan@yahoo.com

سوف تكون واضحة جداً ،حيث مازالت
كب���رى المدارس الديني���ة ،مثل االزهر
ومشايخ الس���عوديةّ ،
تكفر اآلخر الذي
يختلف معه���ا ،وهي بذلك تعطي فرصة
ذهبية للغرب ،إلدامة الصراع الطائفي،
معتم���دة بذل���ك على هذه االف���كار التي
يق ّدمها االزهر وآل س���عود ومشايخهم .
أننا اليوم بأمس الحاجة الى العودة الى
الذات والى فط���رة اهلل التي فطر الناس
عليها ،والى اس���تنطاق العقل والمنطق
وتحكيمه في كثير من األمور الخالفية،
ً
بدال من تحكيم لغة المفخخات والعبوات
واالحزم���ة الناس���فة  ,أن التعايش مع
اآلخر والقبول ب���ه ،مبدأ تتحدث به كل

األمم والش���عوبً ،
بدال من لغة االقصاء
والتهميش واالستئثار بخيرات الوطن،
لصال���ح جهة معين���ة او حزب معين او
توجه معي���ن في المجتم���ع .أننا اذا لم
نشع روح التسامح والمحبة وقيم الخير
واأللفة التي زخرت بها اآليات القرآنية
واالحاديث النبوي���ة ،ولكن بفعل فاعل،
ُغيّب���ت هذه االحادي���ث ،ولم تجد الوقت
الكافي لتنمو في عقول وعواطف األمة
األس�ل�امية ،وبالمقابل فق���د نمت بذور
العنف والتطرف ،وس���قيت بسيل عارم
من المياه اآلس���نة الت���ي انحدرت من
تاريخ مليء بالصراعات المغطاة بغطاء
ديني ف���ي حين ان الح ّكام آنذاك هم اهل

دني���ا  ،وقد نجحوا في اس���تخدام الدين
من أجل الوصول الى مآربهم الدنيوية،
والحاجة لذكر االمثلة ،فالعصر االموي
والعباس���ي زاخر به���ا  .أننا اليوم نرى
العن���ف يتحرك في كل ش���يء ،والناس
تجت���ر ُه بال ملل ،بل تعي���ش معه ،وهو
اصبح جزء اليتجزأ م���ن ثقافة االطفال
والشباب والنس���اء ،ودوام هذه الثقافة
واس���تمرارها ،تعطي فرصة كبيرة لمن
يريد ان يذكي الطائفية والعنف ،ألن ثمة
بيئة زاخرة وممل���وءة ومهيئة لكل من
يريد ان يعبث بهذه األمة ويجعل ابنائها
ش���يعاً ،يتقاتل���ون من أج���ل الماضي،
ويضيّعون الحاضر والمستقبل .

اجلرف اإلسرائيلي ،تعزيز للفشل !
ليل ٍة حرب صاخبة ّ
غطت خاللها اآللة
الصهيوني���ة العس���كرية بالصواريخ
والقناب���ل والقذائف الجوية والبحرية
والبرية ومن غامض علمه أيضاً ،كل
ملليمتر تقريباً من كيلومترات القطاع
المع���دودة ،والت���ي تضيق بس���كانه
حت���ى في أيام اهلل وس���اعات األمان،
حيث كانت ُترس���ل تل���ك الصواريخ
بحممها الناري���ة وأصواتها الصادمة
والمفزعة ،تباعاً إلى المنازل اآلهلة
والمس���اجد العام���رة والبنوك ودور
الرعاي���ة والجمعيات والمؤسس���ات
وسجلت الطائشة منها أنها
األخرىّ ،
م ّرت من هنا ،وعكست كلّها حالة من
الغضب واليأس وحتى االنقالب على
مفردات الس�ل�ام الت���ي وإلى اآلن ال
زلنا نتمسك بها من المبادرة العربية
إل���ى م���ن ين���ادي بض���رورة تجديد
المفاوضات.
كنت ُجلت بالنظر على آراء وتكهنات
لِساس���ة وخب���راء وعس���كريين
إس���رائيليين ح���ول س���ير الحمل���ة
العدوانية اإلس���رائيليّة ضد المقاومة
داخ���ل القط���اع ،والت���ي يس���مونها
(الج���رف الصام���د) ،وكان���وا كم���ا
اصطبغ���وا كالعادة ،م���ن مؤيد لها،
ألجزاء منها ومن
وم���ن هو معارض
ٍ
هو ما بين بي���ن ،على أن جميعهم ال
يرون أن تلك الحملة ستفي بأهدافها،
وبأنه���ا تغني عن الحل السياس���ي،
وكان ذل���ك بالطبع نتيج���ة للتجارب
الماضية والمش���ابهة ،التي خبروها

ّ
وبناء على
واطلع���وا على تفاصيلهاً ،
انطباعاتهم لم���ا يجري على األرض
منذ بدء العدوان ،وس���واء بالنس���بة
لحجم الدمار الذي لحق بالسكان من
قتل وس���فك دماء أو بتدمي���ر البنية
ٍ
التحتي���ة من غير ضرورة ،قد يترتب
عليها من انتقادات ومسائالت دولية
محتملة ،س���يما وأن إس���رائيل تقوم
بتطوير حملتها بقصف أهداف مدنيّة
فقط ،لمج ّرد أنها تابعة لنش���طاء في
المقاومة سواء في حماس أو الجهاد
االس�ل�امي أو فصائل أخ���رى .برغم
دراس���تها وحس���ب مبادىء القانون
الدولي ،بأنها ال تعتبر أهدافاً عسكرية،
وقصفها يش���كل تعدياً وتجاوزاً على
القانون ،حت���ى وإن كانت لمقاتلين.
وكانت دخلت إس���رائيل في جدال في
أعقاب عدوانها الرصاص المصبوب
أواخر  ،2008والتي في أثناءها قتل
اإلس���رائيليون المئات م���ن المدنيين
الفلسطينيين األبرياء عمداً ،وهدمت
منازلهم َه َوجاً َ
وخ َرقاً ،وكابدت حينها
ً
عالوة لما
ودفعت ثمن���اً دولياً باهظاً،
يُصيب إسرائيل من مصائب مركزية
وجانبية مختلفة ،جراء وجود الخطر
ال���ذي تحدثه الصواري���خ اآلتية من
القطاع التي تجعل الحال اإلس���رائيلي
ّ
متعط�ل�ًا بجملته.ويزع���م بعضه���م
ً
وخاصة من قالوا من قبل ،بأن حركة
حماس تحافظ على التهدئة باعتبارها
س���لطة ثانية ،من أنها اآلن هي التي
فرض���ت المواجه���ة على إس���رائيل
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خالف���اً لرغبته���ا ،ولذلك ه���ي التي
وضعت نفس���ها تحت ّ
تلق���ي إلى حد
اآلن من الضربات الموجعة ،ما تفي
بالغرض ،وهو خلق الردع المطلوب
في األثناء وفي المستقبل أيضاً.ليس
صحيحاً ما سبق ،لكن ما هو صحيح
هو أن قادة إس���رائيل وجدوا مناسبة
جيّدة في اعتقادها بأنها تس���مح لها
بغس���ل هزائمها السابقة ،ومن ناحي ٍة
أخ���رى عرقلة مس���اعي حماس من
وبشكل أهم
تعظيم قدراتها السياسية
ٍ
العسكرية باعتبارها أفادت من التهدئة
ً
أوال ومن اتفاق المصالحة من حركة
فتح ثانياً ،ولهذا بدأت بالحرب.

ً
أيض���ا ،أن إس���رائيل تتمتع
صحيح
بتفوقات عس���كرية مختلف���ة ولديها
أضواء خضراء مشتعلة من كل جانب
وتحوز على الدعم الدولي األوس���ع،
ف���ي ش���أن عدوانه���ا ضد ح���ركات
المقاومة ،باعتبارها عبء سياس���ي
وأمن���ي عل���ى المنطق���ة ،وإرهابية
لدى الدول الغربي���ة بقيادة الواليات
المتحدة ،حيث أنها أقدمت وبقوة أكبر
بآالف األضعاف على صب متفجراتها
على عموم القط���اع ،من الصواريخ
التي تطلقها حم���اس وبقية الفصائل
مجتمع���ة باتجاه إس���رائيل .حيث أن
جمل���ة المتفج���رات التي أس���قطتها

كان أطب���اء الفراعنة القدماء ،يعرفون الكثير
من الحقائق المتعلقة بالش���باب والشيخوخة،
وه���ي حقائق ورثها العل���م الحديث ،وأضاف
إليه���ا الكثير ,وق���د بلغت قم���ة نضجها بعد
اكتشاف الهرمون ،وظهور عالقته بالرجولة
واألنوث���ة والش���باب والش���يخوخة ،وأخيراً
الجراحة التجميلة التي تحولك إلى ش���اب في
العشرينات من العمر ،وأنت في السبعين منه
 ,لكن حلم  -إكس���ير الش���باب  -القديم يوشك
إن يتحقق قريباً في ش���كل أق���راص تباع في
الصيدليات  ,إن هذه األقراص ستم ّكن المرأة
من إن تظل شابة وقتاً أطول من المعتاد ،وان
تحتفظ بجمالها ما بعد الس���تين والس���بعين ,
إن األقراص تلك ال عالقة لها بمس���الة إطالة
العمر ،فمهمتها مقصورة على حفظ الش���باب
والجمال ،لكي تكون الحياة اس���عد بالنس���بة
للمرأة ،بعد إن تخلع الثوب األس���ود ،وتتخلى
عنه طول العمر .
كم اشتاق في نفسي أن أرى نسائنا وقد تخلين
عن اللون األس���ود ,والذي يرافقهن في البيت
ً
لي�ل�ا ونهاراً..
وعند العمل ،صيفاً وش���تاءاً،
ففي كل مكان من الدنيا،تحرص أغلب النساء
اللواتي يتجاوزن س���ن األربعين على ارتداء
الثياب الملونة المبهجة ،حتى يس���ترددن بها
مش���اعر الصبا والشباب  ,إما نحن ففي حالة
حزن دائم ،ربما من أيام السومريين ونسائنا
متشحات بالسواد ،لوفاة قريب لهن ،مات من
عش���رين عاماً  ,أو لحدث تاريخي مات أهله
منذ مئات السنين!!
ما هذا ؟ ولماذا َ
نف���رط في االنقباض ولماذا
نستغرق باألحزان ؟ نعم انها ظروف الضغوط
الكثيرة والصراعات الطويلة التي عانت منها
مجتمعاتن���ا عبر القرون ّ ,
أن���ُه القلق ،ولكي
نبدد ذلك القلق ،ال بد من التوعية باالنبس���اط
والمرح ،وال بد إن تكون لنا أغانينا الجماعية
ورقصاتنا الجماعية أيضاً  ,وأناشيدنا الدينية
المفرحة التي تزرع األمل في النفوس ،بعيداً
عن رائحة الدم والبارود واللطم على الصدور
ً
ظالال،
.هل تص���دق إن أخف ش���عوب العالم
تع���رف كيف تغني ،وال تع���رف كيف ترقص,
إن االنقب���اض هو الس���بب ،ويجب إن نخفف
منه حتى نس���تطيع إن نواجه المشاكل ..لكن
لألس���ف ليس عندن���ا أخصائيون نفس���يون،
يدرسن علم
وأمهاتنا وزوجاتنا لحد اليوم ،لم َ
النفس الترب���وي  ,وبذلك ال نضمن إن الطفل
سيخرج من بيته متحرراً من القلق الذي ورثه
من عائلته  ,فإذا خرج االبن إلى المدرس���ة،
ال بد ل���ه من بديل عن األم  ..فماذا يحدث في
مدارسنا ؟ هذا ما ال تعرفه المرأة األم.

د .عادل محمد عايش األسطل
خان يونس/فلسطين
2014/7/2

إس���رائيل خالل األربعة األيام األولى
فاقت بمئ���ات المرات م���ن تلك التي
أُسقطت خالل العدوان الفائت (عمود
الس���حاب ) والذي استمر على مدار
أيام وأحدثت مصائب
أكثر من ثمانية ٍ
قاسية ،ولم تكن متوقعة لدى السكان
على األقل .وهن���اك غربيون تحدثوا
عن أن إس���رائيل ف���ي عدوانها بهذه
ً
تغافال شديداً عن
القسوة ،فإنها تبدي
أخالقيات الح���رب تماماً وبما ال يدع
ً
مجاال للشك ،بأنها ال تراعي القوانين
الدولي���ة وال المب���ادئ األساس���ية
لحقوق اإلنس���ان ،وبما ال يتناس���ب
م���ع الق���درة القتالي���ة الضعيفة لدى

حركات المقاومة ككل.وذلك صحيح،
بشكل عام ،ومنذ
سيما وأن المقاومة
ٍ
تغيي���ر النظام في مص���ر ،بقيت دون
ً
وخاصة حركة حماس،
دعم مصري
الت���ي كانت في أوض���اع مريحة إلى
درجة متقدمة إبان عهد حكم اإلخوان
المس���لمين ،وليس هذا وحسب ،بل
وجدت نفسها عدواً للحكم في القاهرة
ال���ذي يرى فيها تهدي���داً مركزياً لها
باعتبارها امت���دادا لإلخوان .وضمن
ه���ذه البيئ���ة فإن م���ا ل���دى حركة
حماس من عتاد عس���كري ،هو فقط
والذي تطلق عليه إس���رائيل بأنه من
المنتوجات المحلي���ة ،لِعلم أجهزتها
األمنية والمخابراتي���ة ومنذ تجفيف
الط���رق المعتادة لجلب الس�ل�اح ،لم
تكن هناك أسلحة غريبة أو مصدرها
خارجي ،وأن كل صاروخ أو قذيفة أو
حتى رصاصة يتم إطالقها ،تعتبر من
– اللحم الحي -المخزن القتالي ،الذي
تم جمعه بصعوبة وليس من اليس���ير
تعويضه بسهولة ،في ضوء الحصار
الخانق وتغلي���ق وهدم األنفاق على
ط���ول مح���ور فيالدلفي عل���ى طول
الح���دود م���ع محافظة رف���ح ،التي
أمعن الجيش المصري في تقويضها
وفرض سيطرته على األرض ،وقيامه
بإحباط أيّة وس���ائل أخ���رى إلدخال
عتاد ،وهي أمور البد ستنعكس ربما
بشدة على قدرات التسليح والتمويل
ليس لحماس وحدها وإنما للحركات
األخ���رى العاملة.بعد االس���تعراض

الفائت ،يجدر بنا بعد نحو خمسة أيام
من العدوان ،من إجراء تقويم للوضع
الميدان���ي ،وفحص فيم���ا إذا تحققت
أهداف إسرائيلية أو إنجازات للمقاومة
الفلسطينية .الرواية اإلسرائيلية تقول
بأنها حملتها العدوانية أنجزت الكثير،
س���يما وأن جهوده���ا القتالية تعمل
بكف���اءة ومتجددة ف���ي نفس الوقت،
وأهمه���ا القضاء على أكثر من 500
منصة إلطالق صواري���خ على األقل
واعتباره���ا أن مخزونات الصواريخ
ل���دى المقاومة باتت قليلة أو مُعطلة،
وأن ش���بكة القب���ة الحديدي���ة أثبتت
جدارتها في ص ّد أكثرها وتفجيرها في
األفق ،وأن ال خشية تذكر بشأن تهديد
حقيقي إلس���رائيل من اآلن فصاعداً،
أيام قليلة.
وأن الهدوء س���يأتي خالل ٍ
كم���ا يمكن إضاف���ة القب���والت التي
حازت عليها م���ن األطراف األخرى
بشأن مباركة ذلك العدوان باعتبارها
من أفضل اإلنج���ازات وأكثرها ً
قيمة
بشكل عام.
للمستقبل اإلسرائيلي
ٍ
وبغض النظر عن الرواية المذكورة،
الفتقارها إل���ى أيّة ِص ّح���ة ،وغناها
بعالمات الفشل ،سيما وأن الصواريخ
المتجهة إلى إسرائيل لم تنقطع وهي
في زيادة مطردة ،وبإقرار عسكريون
إسرائيليون بأن ال حل لها بالمطلق،
فإنه ال يمكنن���ا ومنذ افتتاح العدوان،
س���وى رؤي���ة الدم���اء واألش�ل�اء
والتخري���ب والتدمي���ر ،وكل ما من
ش���أنه الداللة على غي���ر ما تقول به

إس���رائيل وتزعم���ه ،الت���ي وجدت
عزاؤه���ا في مقابل فش���لها في وقف
تدفق الصواريخ ،وبش���أن من ال تجد
من تقاتله ،في تلك األعمال الطائشة،
باعتباره���ا تؤ ّدي الغرض ،مس���تغلّة
حالة الضعف الت���ي تقع في مركزها
حرك���ة حماس ،على أم���ل أن تتخلّى
بغير إرادة منها عن اإلمس���اك بقرار
بمكتسب
أو عن استطاعتها االحتفاظ
ٍ
ما.وبالبناء على ما تقدم في السياق،
فإن أي حديث في هذا االتجاه ،سيكون
أيضاً بمثابة تعزيز للفش���ل ،حيث ال
يبدو أنه سيُغير شيئاً من واقع أن تميل
الحركة إلى التسليم بمحتوياته ،ليس
بس���بب حملة عدوانية واحدة أو بعد
عدة حروب إس���رائيلية شاملة ،وفي
ظل اس���تبعادها تماماً في ذات الوقت
من أن ينال منها أحد ،ال إسرائيل وال
أحد من الجيران وال على المس���توى
المحل���ي أيضاً ،إذ لي���س هناك مجال
لقوّة ما ،في اس���تطاعتها النيل منها
أو إرغامها على الركوع والتخلي عن
المبادئ والثوابت الخاصة باسترداد
األرض وإج�ل�اء المحتل ،ليس تك ّبرًا
وتجبراً – كما تقول  -وإنما لس���عيها
باتجاه أهداف بائنة ،ترتكز إلى حقوق
راسخة.

