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العالم

زال ،هو الشرط األساسي لالحتضان
الكامل من الدول العظمى.
مـ ــع ذل ـ ــك ،ال ي ـل ـغــي مـ ــا تـ ـق ــدم أه ـم ـيــة
الـ ـغ ــوص ف ــي ت ـفــاص ـيــل ت ـلــك املــرح ـلــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا أوروبـ ـ ــا،
ل ـ ـج ـ ـهـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـفـ ــاع ـ ـل ـ ـيـ ــة ب ــن
املشروعني الصهيوني واالستعماري،

وخاصة أنها شكلت محطة تأسيسية
مل ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي ح ـ ـيـ ــاة ش ـعــوب
امل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة ومـسـتـقـبـلـهــا .لكن
َّ
املسلم به أنه في كل السيناريوهات،
ل ــوال املـخـطــط االس ـت ـع ـمــاري الـغــربــي،
بكل عناوينه القديمة والحديثة وما
ب ـعــدهــا ،لـبـقــي امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي
مـ ـج ــرد فـ ـك ــرة راودت م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـن ـخ ــب ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة .وف ـ ــي أق ـصــى
األحـ ـ ـ ـ ــوال ،ت ـ ــرك ب ـع ــض ب ـص ـمــاتــه فــي
ه ــذه املــرح ـلــة أو تـلــك قـبــل إجـهــاضــه.
ـاض
ول ـ ـيـ ــس فـ ــي ذلـ ـ ــك إع ـ ـفـ ــاء أو تـ ـغ ـ ٍ
عـ ــن امل ـس ــؤول ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـش ــام ـل ــة،
ف ــي امل ــاض ــي والـ ـح ــاض ــر ،إزاء ك ــل ما
بلغه «الكيان االسرائيلي» كمشروع
ص ـه ـيــونــي ت ــوس ـع ــي أو أدواتـ ـ ـ ــي فــي
س ـيــاق ال ـص ــراع ب ــن ش ـعــوب املنطقة
والدول االستعمارية.
ّ
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـن ـب ـغ ــي أل ي ـغ ـي ــب أن
ال ـت ــوس ــع ال ـص ـه ـيــونــي ق ـب ــل أن يـبـلــغ
ذروت ـ ـ ــه ف ــي اج ـت ـي ــاح عـ ــام  ،1982م ـ ّـر
ب ـم ــراح ــل م ـت ـع ــددة أخ ـ ــذت بــاإلج ـمــال
م ـســارًا تـصــاعــديــا ،ثــم ان ـحــدر مـســاره
ال ـت ـصــاعــدي عـلــى األرض الـلـبـنــانـيــة،
ً
وص ــوال إل ــى تـحــريــر  ،2000وم ــا تــاه
على أرض فلسطني.
أيضًا ،تجسد الــدور الوظيفي للكيان
اإلسرائيلي في أصل إقامته عام 1948
وما ترتب عنه من نتائج وتداعيات،
وف ــي أك ـث ــر م ــن مـحـطــة مـفـصـلـيــة هي
نفسها مــراحــل الـتــوســع ،إضــافــة إلــى
عدد من األدوار واملهمات واالعتداءات
التي نفذها على مستوى املنطقة .لكن
مـحــور املـقــاومــة نـجــح فــي تقييد هــذا
الدور الوظيفي ،تحديدًا منذ انتصار
 .2006وت ـج ـلــت م ـفــاع ـيــل هـ ــذا الـقـيــد
فــي أكـثــر مــن محطة ،أي فــي مواجهة
إي ـ ــران ول ـب ـنــان وح ـتــى س ــوري ــا ،الـتــي
يكشف التدخل األمـيــركــي واإلقليمي
والـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،فـ ـ ــي بـ ـع ــض ج ــوانـ ـب ــه
داخلها ،عن محدودية إسرائيلية في
الـقــدرة فــي التأثير الـجــذري على هذا
املسار .ونتيجة ذلك ،انتقد املسؤولون
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون سـ ـي ــاس ــة االنـ ـكـ ـف ــاء
األمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ــن الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري
َّ
وحملوها مسؤولية ما آلت
املباشر،
إل ـيــه األوض ـ ـ ــاع ،واألداء اإلســرائ ـي ـلــي
مـ ـق ــاب ــل م ــوسـ ـك ــو ي ــؤك ــد أيـ ـض ــا ه ــذه
الحقيقة.
ـواز ،ال ي ـت ـعــارض مفهوم
عـلــى خــط م ـ ـ ٍ
تقييد هذا الدور الوظيفي ،مع حقيقة
ك ــون إســرائ ـيــل دول ــة عـظـمــى إقليمية
اسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى م ــا ت ـم ـل ـكــه م ــن قـ ــدرات
ع ـس ـكــريــة وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة .وال ـت ـج ـلــي
األبـ ــرز لـلـمـســار االنـ ـح ــداري ،بوجهيه

الـ ـت ــوسـ ـع ــي والـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي ،ت ـم ـث ــل فــي
الـتـبــدل الـجــوهــري ال ــذي استجد على
العقيدة العسكرية اإلسرائيلية ،رغم
الفرص التي وفرتها اتفاقات التسوية
والحروب التي تشهدها دول املنطقة.
ف ــال ــدالل ــة األهـ ــم ال ـتــي ت ـن ـطــوي عليها
«منظومات االع ـتــراض» الصاروخي،
و«االعتراض» الجغرافي (بناء الجدر
واألس ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــة) ،أن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
العسكرية الـتــي تبنتها ط ــوال عقود،
وق ــام ــت ع ـلــى ثــاث ـيــة ال ـ ــردع واإلن ـ ــذار
وال ـ ـح ـ ـسـ ــم ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب عـ ـقـ ـي ــدة نـقــل
املعركة إلى أرض العدو ،لم تعد تجدي
في مواجهة تهديد املقاومة.
اآلن ،بـ ـع ــدم ــا ن ـج ـح ــت امل ـ ـقـ ــاومـ ــة فــي
لبنان وفلسطني ،في إسقاط مشروع
ال ـتــوســع الـصـهـيــونــي ،ون ـجــح مـحــور

امل ـ ـق ــاوم ــة فـ ــي فـ ـ ــرض مـ ـ ـع ـ ــادالت ردع
َّ
قيدت الــدور الوظيفي إلسرائيل على
املستوى اإلقليمي ،أتت «النجدة» (من
ب ـع ــض) ال ـعــرب ـيــة م ــن خ ــال ال ـح ــروب
ال ـت ــي ي ـت ـعــرض ل ـهــا م ـح ــور امل ـقــاومــة،
مقرونة بخطاب سياسي متطابق مع
أولويات تل أبيب االقليمية ،وذلك في
تحديد األعداء وكيفية مواجهتهم ،بل
إن هذا التطابق امتد ليشمل الخطاب
الدعائي حتى على مستوى املفردات
و«ال ـف ـب ــرك ــات» ف ــي م ـقــابــل ح ــزب الـلــه
والجمهورية اإلسالمية في إيران.
مـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ال يـ ـعـ ـن ــي ت ـ ـ ـكـ ـ ــرار م ـش ـهــد
التخاذل والخيانة ،بالضرورة ،تكرار
النكبة ،ال ألن إسرائيل باتت أضعف
عـسـكــريــا ،ب ــل الـعـكــس ه ــو الـصـحـيــح،
وذل ـ ــك ل ـن ــوع ــن م ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب :األول
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يتصل بالبيئة اإلقليمية التي ال يزال
التخاذل والتآمر حاضرين فيها بقوة
ك ـمــا ك ــان ــت ال ـح ــال ق ـبــل ن ـحــو سبعني
ع ــام ــا ،ل ـكــن ي ــوج ــد م ـقــابــل ذلـ ــك عـمــق
استراتيجي للمقاومة يتمثل بمحور
يمتد إل ــى دول ــة إقليمية عـظـمــى ،هي
الجمهورية اإلسالمية في إيران ،التي
تنطلق من موقفها من قضية فلسطني
مــن منطلقات عقائدية ،وتــوفــر لــه كل
م ــا ت ـق ــدر عـلـيــه م ــن ق ـ ــدرات ووس ــائ ــل،
والثاني ألن الشعب الفلسطيني بات
أكـثــر نضجًا وخ ـبــرة وتصميمًا على
امل ـق ــاوم ــة ،وه ــو م ــا ب ــرز ف ــي أك ـث ــر من
م ـح ـطــة ح ـ ــاول ف ـي ــه اآلخـ ـ ـ ــرون إط ـب ــاق
الـ ـخـ ـن ــاق ع ـل ـي ــه ،ل ـك ـنــه ك ـ ــان يـقــابـلـهــم
ب ــإب ــداع ــه واب ـت ـك ــاره وس ــائ ــل الـنـضــال
واملقاومة.

ّ
إضراب األسرى يتصدر فعاليات إحياء النكبة
يتزامن إحياء النكبة هذا العام مع إضراب األسرى الفلسطينيني املستمر لليوم التاسع والعشرين على التوالي ،وهو ما
أعطى زخمًا للفعاليات الفلسطينية واملسيرات املواجهة لالحتالل على نقاط التماس في الضفة املحتلة بخالل األيام
املاضية .وبينما كان عدد من أهالي األسرى يحاولون دخول مقر الرئاسة في املقاطعة في رام الله ،اعتدى عليهم عناصر
من «أمن الرئاسة» .وكان هدف األهالي ،وفق إفادات بعضهم ،إيصال رسالة إلى قيادة السلطة تطالبهم بالتحرك العاجل
لحل قضية أبنائهم ،لكن األمن اعتدى عليهم وكذلك على بعض الصحافيني ،في محاولة هي الثانية لالعتصام أمام مقر
املقاطعة .في غضون ذلك ،نشرت مواقع إعالم محلية أمس ،رسالة من القيادي األسير مروان البرغوثي ،دعا فيها إلى
ً
«التحام إحياء ذكرى النكبة مع التضامن مع األسرى ،وصوال إلى عصيان مدني ووطني شامل».
(األخبار)

مصر

ّ
القبائل تواجه «والية سيناء» ...والجيش يسهل لوجستيًا
وم ـن ـط ـقــة ض ــواح ــي الـ ـق ــدس تـحـيــط
باملدينة من الشمال والشرق ،لكنها
جميها معزولة عنها بفعل الجدار
ال ـع ــازل ال ــذي أق ــام ــه االح ـت ــال حــول
ال ـض ـفــة م ـنــذ  .2003ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال
يـسـتـطـيــع جـمـيــع امل ـقــدس ـيــن الــذيــن
ي ـ ـس ـ ـك ـ ـنـ ــون داخ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـ ــدود بـ ـل ــدي ــة
االحـتــال (البالغ عــددهــم  315ألفًا)،
امل ـشــاركــة ف ــي االن ـت ـخــابــات املـحـلـيــة،
وال يحق لهم تكوين مجلس بلدي
خاص بهم.
هذه املجالس املحلية تقدم خدماتها
إلـ ـ ــى املـ ـق ــدسـ ـي ــن عـ ـل ــى ص ـ ـ ــورة شــق
الطرق وتعبيدها ،باإلضافة إلى مد
خطوط الكهرباء والصرف الصحي
وتــوصـيــل امل ـيــاه إل ــى ال ـب ـيــوت .كذلك
يـمـكـنـهــا أن ت ـع ـمــل ع ـلــى اس ـت ـصــدار
رخ ـ ــص املـ ـه ــن والـ ـ ـح ـ ــرف ،ع ـل ـمــا ب ــأن
املجلس املحلي فــي الـقــدس يختلف
ً
قـ ـلـ ـي ــا عـ ــن بـ ــاقـ ــي مـ ـج ــال ــس ال ـح ـكــم
املحلي في الضفة ،لكونها ال تخضع
لسيطرة السلطة كليًا.
يشار إلى أن هذه االنتخابات عقدت
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ع ــام  ،2005ث ــم جــرت
تباعًا كل أربع سنوات ،لكنها تأخرت
عـ ــن االنـ ـعـ ـق ــاد فـ ــي ال ـس ـن ــة امل ــاض ـي ــة
العـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات قـ ــدمـ ــت إلـ ـ ــى م ـح ـك ـمــة
فلسطينية بسبب استثناء القدس
وغزة من املشاركة في االنتخابات.

لـ ــأس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـثـ ــالـ ــث عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي،
ّ
تستعر حــرب متكتم عليها فــي شبه
جــزيــرة سـيـنــاء بــن الـقـبــائــل وتنظيم
«والي ـ ــة س ـي ـنــاء» امل ـبــايــع ل ـ ـ «داع ــش»،
ب ـع ــد مـ ـح ــاول ــة األخـ ـي ــر م ـن ــع ت ـهــريــب
ال ـق ـب ــائ ــل ل ـل ـس ـجــائــر إلـ ــى غ ـ ــزة ،وه ــي
معركة أنهت حالة الهدوء بني هذين
ال ـ ـطـ ــرفـ ــن بـ ـع ــد سـ ـ ـن ـ ــوات نـ ـ ــأت ف ـي ـهــا
القبائل بنفسها عن االشتباكات بني
التنظيم والجيش املصري ،علمًا بأن
األخ ـي ــر حـ ــاول م ـ ــرارًا إق ـن ــاع الـقـبــائــل
بخوض هذه املواجهة.
َ
وتتصدر «الترابني» القبائل في هذه
الحرب التي ّأدت إلى تدمير عدد كبير
من مواقع «والية سيناء» في املنطقة
ً
الـشــرقـيــة لـشـبــه ال ـج ــزي ــرة ،ف ـضــا عن
«مطاردة فعالة» من القبائل لقيادات
التنظيم ،وفق مصادر قبلية.
واشتعل فتيل املعركة بعد استهداف
«ال ـ ــوالي ـ ــة» ع ـ ــددًا م ــن ت ـج ــار ال ـق ـبــائــل
بذريعة تهريبهم مــواد ممنوعة مثل
ال ـس ـجــائــر ،ل ـت ـبــدأ امل ـعــركــة ال ـت ــي فـتــح
بــوابـتـهــا الـتـنـظـيــم بتفخيخ مــركـبــات
وتـفـجـيــرهــا ب ــن أب ـن ــاء ال ـق ـبــائــل .بعد
ذل ـ ــكّ ،
رد أبـ ـن ــاء ال ـق ـب ــائ ــل بــاخ ـت ـطــاف
ث ــاث ــة م ــن ع ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم وح ــرق
أح ــد مـسـلـحـيــه ،فـيـمــا س ـمــح الـجـيــش
امل ـص ــري لـهــم ب ــإدخ ــال م ــا يـحـتــاجــون
إليه من مركبات وأسلحة.

أحبط تفجير انتحاري
في القبائل جهود
الوساطة مع «داعش»

املتحدث باسم «قبائل اتحاد سيناء»
موسى الدلح ،وهو أحد شيوخ قبيلة
الترابني ،قــال ل ـ «األخـبــار» إن القبائل
ت ـم ـك ـن ــت م ـ ــن دحـ ـ ــر عـ ـن ــاص ــر «واليـ ـ ــة
سيناء» من جبل الحالل ،وهي منطقة
ك ــان ــت األك ـث ــر ت ـع ـق ـيــدًا ع ـلــى ال ـج ـيــش.
وذك ــر أن الـقـبــائــل ف ــي مـنــاطــق أخ ــرى
كــال ـجــورة وامل ـهــديــة والـشـبــانــة تعمل
على مالحقة التنظيم في أحراج رفح
وال ـش ـيــخ زوي ــد وغ ـيــرهــا مــن املـنــاطــق
الشرقية الشمالية لسيناء.
ال ــدل ــح ات ـه ــم «والي ـ ــة س ـي ـن ــاء» ب ــإراق ــة
دماء أبناء القبائل ،وتحويل املناطق
ال ـت ــي ي ـس ـك ـنــون فـيـهــا إل ــى «ج ـح ـيــم»،
وذل ــك «ب ـعــد تـهـجـيــر ال ـنــاس وتــدمـيــر
مـنــازلـهــم وتـشــريــد جـيــل بكامله حــرم
ال ـت ـع ـل ـي ــم وت ــوفـ ـي ــر أبـ ـس ــط ح ـق ــوق ــه».
ك ــذل ــك أع ـل ــن ال ـت ـح ــاق عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
القبائل بالترابني في قتال «داعش»،
من بينها السواركة وغيرها.
وردًا على سؤال حول وجود مفاوضات
مــع «والي ــة سـيـنــاء» لتهدئة األوض ــاع،
أج ـ ّــاب« :ه ـ ــؤالء ع ـصــابــة ال ي ــوج ــد من
يمثلهم كي تتفاوض معه» ،مضيفًا أن
من يتحكم في «واليــة سيناء» هم من
جنسيات غير مصرية.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ب ـ ّـي ـن ــت مـ ـص ــادر أن
القبائل ك ــادت تتوصل إلــى اتـفــاق مع
«والي ـ ـ ــة سـ ـيـ ـن ــاء» ،ل ـك ــن األخـ ـي ــر أرس ــل

سيارة مفخخة ضد «الترابني» ،مشيرة
إلى اعتقال مسلحي القبائل «القيادي
أس ـعــد ع ـمــاريــن ،وه ــو صـهــر الـقـيــادي
ف ــي واليـ ـ ــة س ـي ـن ــاء شـ ـ ــادي امل ـن ـي ـعــي»،
رغ ــم إن ـكــار التنظيم ك ــون عـمــاريــن من
أعضائه.
مع استمرار االشتباكات ،امتدت رقعة
الحرب في سيناء إلى قطاع غزة ،وذلك
ب ـعــد ت ــوج ــه ال ـع ــدي ــد م ــن أبـ ـن ــاء قبيلة
ال ـت ــراب ــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
املواجهات .ووفق املعلومات ،قتل على
جــانــب «واليـ ــة سـيـنــاء» مـحـمــود زغــرة
امللقب بـ«توتا» ،وهو مسؤول التدريب
في التنظيم ،وكان قد هرب من القطاع
قـبــل س ـنــوات ع ــدة ولـجــأ إل ــى «داع ــش»
صفوفه.
للقتال في ُ
فــي املـقــابــل ،قـتــل ال ـشــاب تــامــر الشاعر
وهو يحارب إلى جانب الترابني ،وكان
ق ــد ق ـتــل م ــع أح ــد قـ ــادة ال ـق ـب ـي ـلــة ،وهــو
سالم أبو الفي ،خالل إحدى املواجهات،
ف ـي ـمــا ت ــذك ــر مـ ـص ــادر أن عـ ــدد الـقـتـلــى
إل ــى جــانــب الـقـبــائــل مــن الـقـطــاع وصــل
إلــى خمسة شـبــاب ،مــن دون املــزيــد من
التفاصيل عنهم .لكن مشاركة عدد من
الـغــزيــن ت ـعــود إل ــى أن ال ـتــرابــن تضم
مـجـمــوعــة م ــن الـعـشــائــر يـمـتــد نسبها
داخل القطاع ،علمًا بأنه تم نقل جثمان
الشاعر إلى غزة.
(األخبار)

