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ًا أساسيًا
س �ت �ف �ق��د ال �ص ��دق �ي ��ة ،ب ��ل ذه � ��ب ع�م�ي��د
ك �ل �ي��ة ال �ح �ق ��وق ف ��ي ج��ام �ع��ة ال� �ق ��دس،
محمد شاللدة ،إلى القول إن املقاومة
«ل � ��م ت��رت �ك��ب أي ج��ري �م��ة ح � ��رب وف��ق
معايير ال�ق��ان��ون ال��دول��ي اإلن�س��ان��ي».
أم� ��ا ق � ��وات االح � �ت�ل��ال ،وف� ��ق ش�ل�ال ��دة،
فهي ترتكب جرائم حرب توصف في
القانون الدولي اإلنساني بـ«الهجوم
العشوائي» ،و«العقوبات الجماعية».
ك � ��ذل � ��ك ،ع� �ب ��ر ع� �ط ��ا ال � �ق � �ي � �م ��ري ،وه ��و
ص�ح��اف��ي فلسطيني م��ن ال �ق��دس ،عن
أن� ��ه م ��ذه ��ول م ��ن «ح� �ج ��م ال �ع �ن �ص��ري��ة
التي تقطر من الصحف اإلسرائيلية
امل � �ع � � ُب ��رة ع � ��ن ال� � �ش � ��ارع اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
أو ال ��ن� �خ ��ب اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة» ،م�ض�ي�ف��ا
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»« :ات �ف��ق اإلع�ل��ام ال�ع�ب��ري
على وصف سكان غزة بالذباب الذي
يستحق السحق واإلبادة».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ي�ظ�ه��ر ج�ل�ي��ا أن ال �ش��ارع
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال �ت��ف ب��أغ�ل�ب�ي��ة أط�ي��اف��ه
ح � ��ول امل � �ق ��اوم ��ة ،وي �ن �ع �ك��س ه � ��ذا ف��ي
صفحات التواصل االجتماعي ،التي
ت � �ك ��اد ت �خ �ل��و م� ��ن ت �ح �م �ي��ل امل� �ق ��اوم ��ة
م �س��ؤول �ي��ة ال ��دم ��اء ال �ن��ازف��ة ف ��ي غ ��زة،
ك� �م ��ا ح� �ظ ��ي ال� �ن ��اط ��ق ب ��اس ��م ك �ت��ائ��ب
ّ
بشعبية
القسام (حماس) ،أبو عبيدة،
عالية من مختلف األطياف الحزبية،
وخ � �ص� ��وص� ��ا ب � �ع� ��دم� ��ا أع� � �ل � ��ن خ �ط��ف
الجندي شاؤول أرون.
ويبقى التحدي األك�ب��ر أم��ام املقاومة
أن ت �ك��ون ع �ل��ى ق ��در ح �ج��م تضحيات
ال � �غ� ��زاوي�ي��ن ،وه � ��و أم � ��ر ل �ي��س س �ه�لا،
ألن ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى اإلن � �ج� ��از أص �ع��ب
م � � ��ن اإلن � � � �ج� � � ��از ن � �ف � �س � ��ه ،ك � �م � ��ا ي � �ق ��در
م �ت��اب �ع��ون ،م �ن �ه��م أب� ��و ن� �ص ��ار ،ال ��ذي
ق� � ��در أن� � ��ه ب� �ع ��د ع� �ج ��ز إس� ��رائ � �ي� ��ل ع��ن
ال�ق�ض��اء ع�ل��ى امل�ق��اوم��ة ،وع��دم ج��دوى
خ �ي��ار االن �س �ح��اب األح � � ��ادي ،ه ��ا هي
ت �ض �ط��ر إل � ��ى إب � � ��رام ات � �ف� ��اق س �ي��اس��ي
م�ع�ه��ا .وب�ع�ب��ارة أخ ��رى ف��إن إس��رائ�ي��ل
بجرائمها ضد املدنيني تخلق أسبابا
ل �ن �ش��وء امل � �ق ��اوم ��ة ،وم � ��ا ج � ��رى خ�ل�ال
ال� �ح ��رب س �ي��دف��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين إل��ى
تطوير قدراتهم القتالية.

الطفل قريقع :ريشة نازحة عن الشجاعية
غزة ـ بيان عبد الواحد
ه � ��و ط� �ف ��ل ص � � ��ار اس � �م� ��ه ب �ي��ن امل� �ب ��دع�ي�ن
امل �ش �ه��وري��ن ق �ب��ل ال �ح ��رب ،وح �ص��ل على
أكثر من جائزة تكريم ملهارته في الرسم،
ب��رغ��م أن ��ه ل��م ي�ت�ع��د س��ن ال�ث��ال�ث��ة ع�ش��رة.
ق� ��رر أن ي �ب �ق��ى م ��ع ذوي � ��ه خ�ل��ال ال �ح��رب
ف ��ي م �ن��زل �ه��م ف ��ي ح ��ي ال �ش �ج��اع �ي��ة ش��رق
مدينة غ��زة ،ألن ال�ش��ارع لم يصبح آمنا،
فجمع أط�ف��اال م��ن أق��رب��ائ��ه وال�ح��ي حوله
ليعلمهم الرسم ،حتى جاء فجر مجزرة
الشجاعية ،ما اضطر عائلة الطفل محمد
ق��ري �ق��ع إل ��ى ال� �ن ��زوح ه��رب��ا ب�ن�ف�س�ه��ا من
املوت العشوائي ،لكن الطفل أصر على أن
تنزح بعض لوحاته معه إلى مستشفى
الشفاء غرب املدينة.
ق � ��ري� � �ق � ��ع ال � � � � � ��ذي أن � � �ش� � ��أ ص � �ف � �ح� ��ة ع �ل��ى
«الفايسبوك» وص��ل ع��دد املعجبني بها
حتى كتابة النص إلى ثالثني ألفا ،عرض
ج ��زءا م��ن ل��وح��ات��ه ال�ت��ي ه��رب��ت م�ع��ه من
املوت والدمار ،لكن ريشته ال تزال تقطر
باللون األحمر وهو يرسم بقايا الجثث
امللقاة تحت رك��ام الشجاعية ،وصفحته
م�ل�ي�ئ��ة ب��ال �س��ؤال ع �ن��ه ل�ي�ل��ة امل �ج ��زرة من
ف�ن��ان�ين ورس ��ام ��ي ك��اري�ك��ات�ي��ر وآخ��ري��ن،
خوفا على أن يكون قد لقي املصير نفسه،
لكنه طمأنهم إل��ى حاله بالرسم مجددا
في مكان لجوئهم داخل املستشفى.
وبينما ل��م يستطع األه��ال��ي أن ي��أخ��ذوا
م �ع �ه��م م ��ن م �ن��ازل �ه��م إال م ��ا ل �ب �س��وا م��ن
ث �ي��اب ،أص ��ر م�ح�م��د ع�ل��ى أن ي�ح�م��ل بني
ذراع� �ي ��ه ح�ق�ي�ب��ة األل � ��وان ودف �ت��ر ال��رس��م.
وك � ��ان ي� �ح ��اول أن ي �ه ��رب م ��ن ض� ُ�وض��اء
أشقائه الصغار واألطفال الذين شغلوا
ع��ن أص� ��وات ال�ق�ص��ف ب��ال�ل�ع��ب وال��رك��ض
داخل حديقة مجمع الشفاء الطبي ،التي
تحوي مئات النازحني.
يتنصل «العم الصغير» من أبناء أشقائه
الذين ي�ت��وددون إليه ملشاركتهم اللعب،
ف�ي��ذه��ب إل ��ى زاوي� ��ة م��ا ل�ي�س��رح بخياله
ويسترجع هول املأساة التي حلت على
أهالي الشجاعية ليلة العشرين من تموز
امل��اض��ي ،وط�ح�ن��ت امل �ن��ازل ف ��وق رؤوس
ساكنيها ،وجعلتها أثرا بعد عني.
يقول الطفل امل��وه��وب إن الجريمة التي
ت� �ف ��وق ف �ه �م��ه أث� � ��رت ف ��ي ف ��رش ��اة رس �م��ه
وصلبتها كمسمار فوق اللوحة ،ألنه ال
يخفي أن��ه ع�ج��ز ف��ي ال�ب��داي��ة ع��ن توثيق
امل�ش�ه��د ،لكنه ب��دأ ت��دري�ج�ي��ا ي�ق��وى على

ّ
خ ��ط م�ل�ام��ح األل� ��م ف ��ي أزق� ��ة ال�ش�ج��اع�ي��ة
وشوارعها.
يستدعي محمد قدراته ليقوى على رسم
اللوحة ال�ت��ي يقيمها أم��ام��ه ،وي�ق��ول إنه
ي��ري��د فيها تشكيل الحالة الفلسطينية
ال�غ��ارق��ة ف��ي ال��دم��اء ،وخ�ص��وص��ا بعدما
ق��ارب ع��دد ال�ش�ه��داء األ ًل �ف�ين .أخ��ذ الطفل
يرسم التعرجات ،ب��داي��ة بقلم الرصاص
ع �ل��ى ال �ل��وح��ة .وح ��امل ��ا ت�ش�ك�ل��ت ال�ل��وح��ة
ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا م� �ن ��زل ق ��ائ ��م وف ��وق ��ه ت��وج��ه
ط��ائ��رة ح��رب�ي��ة ص��اروخ��ا لتفتته .يقول
عن هذا املشهد« :هذا هو الواقع في غزة..
الطائرات لم تتوان لحظة عن دك منازل
املواطنني بالصواريخ والقذائف».
ت��وق��ف ع��ن ال��رس��م ق �ل �ي�لا ،ث��م ب ��دأ ي�س��رد
ل �ح �ظ ��ات خ� ��روج� ��ه م� ��ع أه� �ل ��ه ق� ��ائ �ل�ا ،إن

ستعود لوحات
محمد معه إلى بيته
لتكون ناجية من
الموت والدمار

االح � � � �ت � �ل ��ال أخ � � � ��ذ ي � �ق � �ص ��ف امل� ��واط � �ن�ي��ن
ف� ��ي ال � �ح� ��ي ،م� ��ع أن� �ه ��م ك� ��ان� ��وا خ ��ارج�ي�ن
م ��ن م �ن ��ازل �ه ��م ،وي �ض �ي��ف ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار»:
«أصبحت وأم��ي في جهة ،وأب��ي وبعض
إخوتي في جهة ثانية ،ثم صرنا نبحث
عن بعضنا بعضا أكثر من ساعة تحت
القذائف والرصاص».
ويكمل قريقع« :مشينا سيرا على األقدام
م �س��اف��ة ط ��وي �ل ��ة ،ح �ت��ى وص �ل �ن��ا م�ج�م��ع
الشفاء ،ولم نكد نرتاح قليال حتى هددوا
ب �ن��اي��ة ف ��ي امل �ج �م��ع ب��ال �ق �ص��ف ،ف �غ��ادرن��ا
بسرعة».
م �ب��اش��رة اس�ت�غ��ل ال�ط�ف��ل ف��رص��ة وص��ول
الكهرباء وص� ّ�ور من على هاتفه اللوحة
ون �ش ��ره ��ا ع �ل��ى ص �ف �ح �ت��ه ك ��ات �ب ��ا« :ب �ع��د
ال� �ن ��زوح ل �ل �م��رة ال �ث��ال �ث��ة ،أك �م �ل��ت ال��رس��م
كأن شيئا لم يكن ...اكتبوا عنا وانشروا
م��ا يكتب اه��ل غ��زة واخ �ب��روا العالم اننا
صناع حياة» ،مؤكدا أنه سيعيد لوحاته
م �ع ��ه إل � ��ى ال �ب �ي ��ت ل �ت �ك ��ون ه� ��ي األخ � ��رى
ناجية من املوت .وحظيت صورة محمد
بإعجاب املئات في صفحته ،لذلك سارع
إل ��ى ن �ش��ر ف �ي��دي��وه��ات ص��وره��ا لنفسه،
وه ��و ي �ت �ح��دث ع��ن ص �م��ود ال� �ن ��اس ،كما
ن�ش��ر ص ��ورة ع��ن م��أس��اة «أط �ف ��ال م��ات��وا
وهم نيام» ،وكتب معلقا« :ناموا في غزة،
واستفاقوا في الجنة».
ويتحدث قريقع عن تجربته األول��ى في
ال��رس��م ،حينما رس��م س�ي��دة فلسطينية
مضطهدة ،ما دفع أخاه األكبر مالك إلى
مساعدته بعرض رس��وم��ه على فنانني،
س��اع��دوه على تطوير موهبته .وحصل
ق� �ب ��ل ال � �ح � ��رب ع� �ل ��ى ل� �ق ��ب أف � �ض� ��ل ف �ن��ان
ت�ش�ك�ي�ل��ي ف��ي م �ه��رج��ان أق �ي��م ف��ي مدينة
غ� ��زة ،مل�ن��اس�ب��ة ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ملناهضة
ال �ع �ن��ف ض��د امل � ��رأة ،وج� ��اء ه ��ذا ال�ت�ك��ري��م
بالنسبة إليه في مرحلة جديدة وضعته
أمام مسؤولية كبرى.
ويقول محمد إن��ه يحلم ب��أن يقدم شيئا
أف�ض��ل وذا قيمة للقضية الفلسطينية،
كما يطمح إل��ى أن يكون سفيرا ألطفال
ف�ل�س�ط�ين ف ��ي ال �ع��ال��م .اآلن ه ��و يستغل
أوق� ��ات ف��راغ��ه ل�ي��رس��م ب�ع��ض اإلص��اب��ات
ال � �ت ��ي ش ��اه ��ده ��ا ف� ��ي امل �س �ت �ش �ف ��ى ،ل�ك��ن
ُ
ل� ��وح� ��ات� ��ه ل � ��م ت � �خ� ��ل م � ��ن ب� �ع ��ض ال� �ف ��رح
وال� �ح� �ي ��اة م ��ن أج� ��ل إل� �ه ��اء ال �ص �غ ��ار م��ن
حوله ،وإبعادهم عن الخوف ،ألن أكثر ما
يزعج األطفال كما يرى «أصوات القصف
وتحليق الطائرات».

السلطة إلى الهاي إسرائيل مجرمة حرب
بدأت السلطة الفلسطينية
مساعيها ملقاضاة إسرائيل أمام
«الجنائية الدولية» ،في محاولة
الستصدار موقف دولي يدين
تل أبيب على جرائمها بحق
املدنيني في غزة

أع� �ل ��ن وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
ري� � ��اض امل ��ال� �ك ��ي ،ب �ع ��د ل �ق ��ائ��ه م�م�ث�ل��ي
االدع��اء في املحكمة الجنائية الدولية،
أم � � ��س ،أن ه� �ن ��اك أدل � � ��ة واض � �ح� ��ة ع�ل��ى
ارت � �ك � ��اب اس ��رائ � �ي ��ل ج� ��رائ� ��م ح � ��رب ف��ي
غ� ��زة ،م�ت�ح��دث��ًا ع��ن م�س�ع��ى ل�لان�ض�م��ام
إل��ى املحكمة ومنحها والي ��ة قضائية
للتحقيق .،وقال املالكي ،الذي زار الهاي
ب �ع��د س ��اع ��ات ق �ل �ي �ل��ة م ��ن ب� ��دء س��ري��ان
ال�ه��دن��ة ،إن السلطة الفلسطينية تريد
منح املحكمة والي��ة قضائية للتحقيق
ف��ي ج��رائ��م ح��رب «ي��زع��م اإلسرائيليون

يمكن لفلسطني أيضًا منح املحكمة والية قضائية للتحقيق في جرائم تعود إلى عام ( 2002األناضول)

والفلسطينيون أن �ه��ا ارت �ك �ب��ت» ،فيما
ب �ح��ث م ��ع امل ��دع�ي�ن ف ��ي امل �ح �ك �م��ة إط ��ارًا
زمنيًا النضمام فلسطني ،لكنه لم يقدم
ت�ف��اص�ي��ل .وب��االن �ض �م��ام إل ��ى املحكمة،
ال �ت��ي ل�ي�س��ت دول ��ة ال �ع��دو ع �ض �وًا فيها
أيضًا ،ستصبح األراض��ي الفلسطينية
مفتوحة تلقائيًا لتحقيقات محتملة
ف��ي ج��رائ��م داخ ��ل ح ��دوده ��ا ،ويمكنها
أي �ض ��ًا م �ن��ح امل �ح �ك �م��ة والي � ��ة ق�ض��ائ�ي��ة
للتحقيق ف��ي ج��رائ��م ي �ع��ود ت��اري�خ�ه��ا
إل ��ى ت �م��وز ع ��ام  .2002وف �ي �م��ا رف�ض��ت
إسرائيل التعليق عالنية ،قال مسؤول
إسرائيلي رفيع املستوى لـ«رويترز» إن
أي تحرك قانوني من قبل املحكمة ضد
اسرائيل بخصوص حرب غزة سيؤدي
إل ��ى إق��ام��ة دع ��وى اس��رائ�ي�ل�ي��ة م�ض��ادة
ض��د الفلسطينيني أم ��ام امل�ح�ك�م��ة .في
السياق ،دع��ا عضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية صائب
ع��ري �ق��ات امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي إل ��ى توفير
جسور برية وبحرية وجوية للتعامل
م��ع ال �ك��ارث��ة اإلن�س��ان�ي��ة ف��ي ق �ط��اع غ��زة
وال� �ن ��ات� �ج ��ة م ��ن «ال � � �ع � ��دوان وال� �ج ��رائ ��م
اإلسرائيلية» ،في وقت قال فيه رئيس
ال �ل �ج �ن��ة ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �ص �ل �ي��ب األح� �م ��ر،
بيتر م��اوري��ر ،إن ال �ح��رب اإلسرائيلية
ّ
ع�ل��ى ق �ط��اع غ ��زة خ��ل�ف��ت آث� ��ارًا «صعبة
وق��اس�ي��ة» .وأض ��اف «ه�ن��اك دم��ار كبير
لحق باملباني .تجولت في غزة ورأيت
املعاناة ،واألل��م ،وف��ي داخ��ل املستشفى

ال �ت �ق �ي��ت ال �ج��رح��ى واألط � �ب� ��اء .ال��وض��ع
صعب للغاية».
وف ��ي س �ي��اق ت�ت�ب��ع ت��داع �ي��ات ال �ك��وارث
اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة ال� �ن ��ات� �ج ��ة م � ��ن ال� � �ع � ��دوان
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ع �ل��ى غ� � ��زة ،أع� �ل ��ن امل��دي��ر
ال � �ع ��ام ل �ل �ص �ي��دل��ة ف ��ي وزارة ال �ص �ح��ة
ّ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،أش ��رف أب ��و م �ه ��ادي ،أن
ح �ج��م األدوي� � ��ة وامل �س �ت �ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة
الواصلة إلى مستشفيات وزارة الصحة
�اف» ل�ت�ض�م�ي��د ج��راح
ف��ي غ ��زة «غ �ي��ر ك� � ٍ
امل �ص��اب�ين .وق ��ال ل��وك��ال��ة «األن ��اض ��ول»
ّ
إن ك�م �ي��ات م��ن األدوي � ��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات
ال� �ط� �ب� �ي ��ة وص � �ل� ��ت ال � � ��ى م �س �ت �ش �ف �ي��ات
غ ��زة م �ن��ذ ب ��دء ال� �ح ��رب ،واص� �ف ��ًا إي��اه��ا
ب�ـ«ال�ق�ل�ي�ل��ة ق�ي��اس��ًا بحجم اإلص��اب��ات».
ّ
وأوض ��ح أب��و م�ه��ادي أن «مستشفيات
غزة مليئة بجرحى يتلقون العالج منذ
ب��دء ال �ع��دوان اإلس��رائ�ي�ل��ي ،واس�ت�ن��زاف
األدوي � � � ��ة ال ي� � ��زال م� �س� �ت� �م� �رًا» ،م�ض�ي�ف��ًا
ّ
إن «االس �ت �ن��زاف ال �ش��دي��د ف��ي األدوي� ��ة،
وخاصة أدوي��ة ال�ط��وارئ ،يجعل كل ما
ورد منها خ�ل�ال أي ��ام ال �ح��رب ال يكفي
م��ا يصل إل��ى املستشفيات م��ن جرحى
ً
ومصابني» .وأش��ار إلى أن دوال عربية
عدة ومؤسسات محلية ودولية قدمت
الدعم من ال��دواء واملستلزمات الطبية،
مؤكدًا «نحن بحاجة طارئة إلى األدوية
ال �ط��ارئ��ة ف��ي أق �س��ام ال �ع �ن��اي��ة ال�ف��ائ�ق��ة،
والجراحات ،والعمليات».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

جذور
الكراهية
عامر محسن
ّ
ٌ
شيء ناقص في التعاطف
هناك
ّ
م � ��ع م �س �ي �ح ��ي ��ي امل � ��وص � ��ل ف��ي
ّ
نكبتهم إن لم يكن هذا ّالتضامن
واع �ي��ًا ل�لاط��ار األع ّ� ّ�م ال ��ذي انتج
ّالتهجير .كيفما قلبنا ّ
الصورة
ّ ّ
وبغض النظر
في املشرق اليوم،
ع��ن املنطلقات ال� ّ�س�ي��اس� ّ�ي��ة ،ف� ّ
�إن
ه �ن ��اك واق� �ع ��ا واض� �ح ��ا ل ��م ي�ع��د
م��ن امل�م�ك��ن ت�ف��ادي��ه أو تجاهله:
م �س��اح� ٌ
�ات واس �ع��ة م��ن س��وري��ا
وال� � � �ع � � ��راق خ� �ض� �ع ��ت ب � ّ
�رم �ت �ه ��ا
ّ
طائفي» شامل ّطاول
ـ«تطهير
ٍ
ل ّ
ّ
ك��ل م��ن يمكن اع�ت�ب��اره «اق��ل��ي��ة»
ّ
عملية انطلقت قبل
فيها .وهذه
ّ
صعود «ال� ّ�دول��ة االسالمية» ولم
تكن مقتصرة عليها.
لهذا ّ
السبب ،يصير نقد «داعش»
ّ
سلبيًا،
في بعض ال�ح��االت ام�رًا
ف ّ
ـ«الدولة» أصبحت الكاريكاتور
ّ
ّ
وأضحت
ال��ذي يعاديه الجميع،
ّ
امل� �ث ��ال «األك � �ث� � ّ�ر ت� �ط � ّ�رف ��ًا» ال� ��ذي
ّ
ُ ّيخفي خلفه كل النسخ السابقة
ال �ت��ي أوص �ل��ت ال �ي��ه .م��ن يناقش
ً
«استثناء»
«داع��ش» باعتبارها
ّ
ُي �غ �ف��ل ت��اري �خ� ّ�ي �ت �ه��ا ،وال��س�ب�ب�ي��ة
ال ��واض � �ح ��ة ب�ي��ن ص� �ع ��ود ق� � ً
�وى
ك� �ـ«ال ��دول ��ة» وان �ت �ش��ار ال�خ�ط��اب
ال �ط��ائ �ف��ي ال� �ك ��اره ف��ي ال�ع�ش� ّ
�ري��ة
ّ
االخ � �ي� ��رة ،ح ��ت ��ى ص� ��ار ش��ائ�ع��ًا
ف��ي االع�ل�ام ال�ع��رب��ي «امل�ح�ت��رم»،
وص ��ار ك �ب��ار رج ��ال ال � ّ�دي ��ن في
ّ
األم��ة لاّيلقون خطب تحريض ال
بالقرون الوسطى (غير
ّتليق ا ٌ
ّ
الفضائيات).
أنها منقولة على
ال� �ب� �ع ��ض ف � ��ي ب �ل��ادن � ��ا م � ّ��ا زال
ّ
العنصرية والط ّ
ّ
ائفية
يتوهم ّأن
ّ
ّ
وال �ت �ع��ص��ب ال ��دي �ن ��ي ه ��ي أم� � ٌ
�ور
م �خ �ت �ل �ف��ة ن ��وع � ّ�ي ��ًا ب �ع �ض �ه��ا ع��ن
بعضّ ،
وأن باالمكان استخدام
ّ
ه � � ��ذه ال � ��ن � ��زع � ��ات وت ��روي� �ض� �ه ��ا
ّ ّ
والتحكم فيها .والبعض اآلخر
ّما زال يرفض االعتراف بالواقع
الذي ال ّيناسبه ،فيحاجج العديد
ً
مثالّ ،
بأن «داعش»
من املثقفني،
ّ
ّ
سياسات النظام السوري،
وليدة
ّ
م�ك� ّ�رري��ن ال�لازم��ات نفسها عن
ت �م��ري��ر ال �ج �ه� ّ
�ادي�ين ال ��ى ال �ع��راق
ّ
جون،
واخ��راج املعتقلني
من الس ّ ً
ّ
ّ
وه ��م ي� ��رون ان �ه��م ق ��دم ��وا ح��ج��ة
وس � � ّ
�ردي� ��ة (ه� ��ي ف ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة،
املقابل االكاديمي ملقولة «داعش
ّ
صنيعة استخبارات النظام»).
ّإن من يتعامى ّعن واقعه الى هذه
ّالدرجة ،من الطبيعي أن تفاجئه
«داع � ��ش» ،ول �ك��ن ،ب�ع��دم��ا وص��ل
األم ��ر ال ��ى ح � ّ�د اع �ت �ن��اق االف �ك��ار
االب � ّ
�ادي ��ة ،أض�ح��ى م��ن الطبيعي
ل�ن��ا ،ن�ح��ن أه��ل ه��ذه األرض ،أن
نحمي أنفسنا ومجتمعاتنا من
هذا الخطر ،وأن نشير بوضوح
ّ
التحريضية،
ال��ى ه��ذه املنظومة
ّ
ّ
والعملية
الفكرية
وال��ى منابعها
في الخليج – منذ ّايام ّ
الزرقاوي.
ّ
ال ��ت � �ع ��ام ��ل م � ��ع ه� � ��ذا ال� �خ� �ط ��اب،
ّ
ك �م��ا ث �ب��ت ب��ال��ت �ج��رب��ة ،ال ي�ك��ون
ّ
بمسايرته ،أو بالتفاوض معه،
أو بمواساة ضحاياه ،بل بعقد
ق �ط �ي �ع��ة ت ��اري� �خ � ّ�ي ��ة ّ،م� �ع ��ه وم ��ع
صانعيه ،ومنعه ،بكل الوسائل،
من االستيطان في بالدنا.

