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العالم
فلسطين

ّ
«صواريخ داعش» تجر ردًا إسرائيليًا

مالحقة حمساوية لمطلوبين سلفيين «خطيرين»

غزة ــ هاني إبراهيم
ً
ال تـكــاد تصمد حــالــة الـهــدنــة طويال
فـ ــي ق ـ ـطـ ــاع غـ ـ ـ ــزة ،حـ ـت ــى ت ـ ـعـ ــود إل ــى
التدهور .هذا السيناريو يتكرر عقب
إط ـ ــاق ص ــواري ــخ م ــن ال ـق ـط ــاع على
ُ
األراضي املحتلة ،تعزى في مجملها
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـهـ ـ ــات /ع ـ ـنـ ــاصـ ــر س ـل ـف ـي ــن،
وسرعان ما يعقبها ـ غالبًا في الليلة
نـفـسـهــا ـ ـ ـ ق ـصــف إس ــرائ ـي ـل ــي عنيف
ي ـس ـت ـه ــدف م ـ ــواق ـ ــع ت ـ ــدري ـ ــب تــاب ـعــة
لفصائل املقاومة تنجم عنه أضــرار
غالبًا.
مادية وإصابات ّ
وف ـ ـ ـجـ ـ ــر أم ـ ـ ـ ـ ــس ،شـ ـ ــنـ ـ ــت ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات
اإلسرائيلية غــارتــن ،األول ــى بأربعة
صواريخ شمال قطاع غزة ،والثانية
بصاروخني شمال بلدة بيت الهيا،
ب ـع ــدم ــا أع ـل ــن ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
سقوط صــاروخ في منطقة مفتوحة
جنوبي مدينة عسقالن املحتلة من
دون وقـ ــوع إص ــاب ــات .وف ــي ك ــل مــرة
ي ــدور ال ـحــديــث ع ــن اس ـت ـغــال الـعــدو
«ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ـع ـش ــوائ ـي ــة» لـقـصــف
تـ ـجـ ـهـ ـي ــزات لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة ،ك ــاألنـ ـف ــاق
ً
ومخازن يظن أن فيها أسلحة ،فضال
عن مواقع تدريب.
يـشــار إلــى أن ثمة حــالــة إجـمــاع لدى
ال ـف ـصــائــل ع ـلــى الـ ـت ــزام ال ـت ـهــدئــة مع
االح ـ ـت ـ ــال ،الـ ـت ــي ي ــرع ــاه ــا ال ـج ــان ــب
امل ـصــري مـنــذ نـحــو  3س ـن ــوات ،وهــو
م ــا ي ـح ـصــر االت ـ ـهـ ــام ف ــي الـسـلـفـيــن،
ّ
يتبي عند اعتقال بعضهم أنهم
ثــم
وراء ه ـ ــا .كــذلــك ف ــإن حــركــة «حـمــاس»
تـ ـس ـ ّـي ــر دوري ـ ـ ـ ـ ــات ت ـس ـم ــى «ال ـض ـب ــط
امل ـيــدانــي» عـلــى ال ـح ــدود ملـنــع إطـ ّـاق
هذه الصواريخ ،فيما كانت قد تلقت
أخيرًا تعليمات باالستهداف املباشر
ملطلقي الصواريخ في حال لم تتمكن
من اعتقالهم.
وال ــاف ــت أن جـهــاز «األم ــن الــداخـلــي»
كان قد نشر قبل أسابيع صورًا ألربعة
مـ ـطـ ـل ــوب ــن م ـ ــن عـ ـن ــاص ــر مــرت ـب ـطــن
ب ــ«ال ـس ـل ـف ـي ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــة» ،أب ــرزه ــم
م ـح ـم ــود ط ــال ــب وم ـح ـم ــد مـ ـق ــداد مــن
جزر من
مخيم الشاطئ ،وطلعت أبو ّ
خانيونس ،ونــور عيسى .ومثل هذا
اإلعــان مرحلة جديدة من التصعيد
في العالقة بني «حماس» والسلفيني،
وجاء في سياق مرحلة من التصالح
بــن الـحــركــة والـقــاهــرة الـتــي تخوض
بدورها حربًا ضد «داعش».
وتفيد مصادر أمنية ،في حديث إلى
«األخـ ـب ــار» ،ب ــأن مطلقي الـصــواريــخ
فــي امل ــدة األخ ـي ــرة «غالبيتهم أف ــراد
ينتمون إلى السلفية الجهادية ،وهم
عناصر يرتبطون بقراراتهم مع أحد
املـطـلــوبــن» ،فــي إش ــارة إلــى محمود
ط ــال ــب ،الـ ــذي يـتـصــدر الـشـخـصـيــات
القيادية للسلفيني في غزة.

ال ــوطـ ـن ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي مــوق ـف ـهــم
الرافض لالستفتاء بنحو واضــح»،
مضيفًا أن «طهران ساعدت اإلقليم
فــي ال ـحــرب ضــد داع ــش ،ويـمـكــن أن
ت ـت ــوق ــف ع ــن ت ـق ــدي ــم الـ ـع ــون ل ــه فــي
ُ
حـ ــال وج ـ ــود ت ـح ــرك ــات ك ــردي ــة ضــد
مصالحها».
ووفق دباغِّ ،
تعول طهران على موقف
ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة بــرئــاســة حـيــدر
الـ ـعـ ـب ــادي ،ب ـخ ـص ــوص االس ـت ـف ـت ــاء،
وق ـ ــد أبـ ـ ــدا املـ ـس ــؤول ــون اإلي ــرانـ ـي ــون
اسـتـعــدادهــم للمساعدة فــي حلحلة
القضايا العالقة بني بغداد وأربيل.

وخالل حمالت اعتقال سابقة ،حوكم
إثــرهــا عـسـكــريــا ع ــدد مــن املعتقلني،
أش ـيــر إل ــى اس ــم طــالــب ف ــي محاضر
تحقيق مختلفة ،كلها كانت تذكر أنه
امل ـســؤول املـبــاشــر عــن عــدد كبير من
عمليات إطالق الصواريخ.
أي ـضــا ،تــذكــر تـلــك امل ـصــادر أن طالب
ت ـعــرض ســاب ـقــا إلص ــاب ــة ع ـلــى أي ــدي
عناصر مــن جـهــاز «األم ــن الــوقــائــي»
خالل مرحلة االنقسام بني «حماس»
و«فتح» عامي  2006و ،2007قبل أن
ّ
تحول
يبايع تنظيم «ال ـقــاعــدة» ،ثــم
مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن رفـ ــاقـ ــه إل ـ ــى م ـن ــاص ــرة
«داع ــش» .وتضيف املـصــادر نفسها
أنها أحبطت «محاولة إلشعال حرب
على غــزة قبيل اغـتـيــال الـقـيــادي في
كتائب الـقـســام م ــازن فقها (فــي آذار
امل ــاض ــي)» .وك ــان ــت خـطــة السلفيني
ّ
بتتبع «مرابض الصواريخ»
تقضي
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــامل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وال س ـي ـمــا

يرتبط أغلب
عناصر السلفية
الجهادية بأجهزة
استخبارات خارجية

ال ـب ـع ـيــدة امل ـ ــدى ،الخ ـت ـيــار «الـلـحـظــة
ال ـ ـص ـ ـفـ ــر» إلطـ ـ ـ ـ ــاق أكـ ـ ـب ـ ــر عـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـصــواريــخ ،بما ي ــؤدي إلــى ّ
رد فعل
قوي يقود نحو حرب.
وكــانــت تحقيقات سابقة قــد كشفت
(راج ـ ــع ال ـع ــدد  ٣٠٥٦ف ــي  ١٣كــانــون
األول  )٢٠١٦أن ــه إل ــى جــانــب إطــاق
الـ ـص ــواري ــخ ،أق ـ ـ ّـر ع ـنــاصــر سـلـفـيــون
بـ ـنـ ـ ّـيـ ـتـ ـهـ ــم «اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداف املـ ــدن ـ ـيـ ــن
وش ـخ ـص ـيــات أم ـن ـيــة وأم ــاك ــن عــامــة
لفتح حــرب استنزاف» .لكن مصادر
أخـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ــي «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» تـ ـ ـ ـ ــروي أن
التحقيقات األخـيــرة أظهرت «تــورط
جهاز املخابرات في رام الله ووقوفه
خلف بعض هذه املجموعات ،ومنها
م ــن يـقــف خـلـفـهــا ط ــال ــب ،إل ــى جــانــب
تـنـسـيـقــه م ــع ش ـخ ـص ـيــات ت ـق ـيــم في
العريش».
وب ـ ـص ـ ــورة ع ـ ــام ـ ــة ،تـ ـ ـ ــدرك املـ ـق ــاوم ــة
أن ح ــرب ـه ــا مـ ــع «داع ـ ـ ـ ــش» مــرت ـب ـطــة
باملواجهة مع العدو اإلسرائيلي ،إذ
ّ
تبي في كل مراحل املواجهة السابقة
وج ــود ارت ـب ــاط بــن مــن يــديــر هــؤالء
األف ــراد وأجـهــزة استخبارات عربية
وأج ـن ـب ـي ــة إلـ ــى ج ــان ــب «الـ ـش ــاب ــاك».
وتكرر ذلك بعد اعتراف قاتل الشهيد
محسوبًا على السلفيني
فقها ـ كــان ّ
ـ ـ ـ بـ ـ ــأن مـ ــن جـ ــنـ ــده ش ـخ ــص كــوي ـتــي
ّ
يتبي له أنه
الجنسية (أ .ك ).قبل أن
ّ
م ـجــنــد إســرائ ـي ـل ـيــا .ووفـ ــق امل ـص ــادر
األم ـن ـيــة ،ف ــإن آخــريــن يـجــري البحث
عـ ـنـ ـه ــم تـ ــوجـ ــد ّشـ ـبـ ـه ــات قـ ــويـ ــة فــي
ارتباطهم بمشغلني خارجيني.

تدرك المقاومة أن حربها مع «داعش» مرتبطة بالمواجهة مع إسرائيل (األناضول)

ويواجه البرزاني التحذير والتهديد
بــالـتـمـ ّـســك واإلصـ ـ ــرار ،و«الــرغ ـبــة في
إجـ ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ب ـش ـك ـ ٍـل س ـل ـمــي،
وإق ــام ــة أقـ ــوى ال ـع ــاق ــات م ــع ب ـغــداد
ودول الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوار» .وإن كـ ـ ـ ــان ح ـلــم
البرزاني بتحقيق االنفصال «اليوم
قـبــل ال ـغــد» ،فــإنــه يــربــط قـيــام الــدولــة
ال ـك ــردي ــة امل ـس ـت ـق ـلــة ،ب ـ ـ ـ ــ«إرادة وق ــرار
ال ـش ـع ــب ال ـ ـكـ ــردي ف ـ ـقـ ــط» ،فـ ــ«قـ ـي ــادة
اإلقليم ستحقق رغبة شعبها ،سواء
بالتصويت اإليـجــابــي أو السلبي»،
على ّ
حد تعبيره.
ّ
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس «الـ ـتـ ـح ــال ــف

الوطني» عمار الحكيم أهمية اعتماد
ال ـ ـحـ ــوار ل ـح ــل املـ ـش ــاك ــل بـ ــن ب ـغ ــداد
ّ
مشددًا على ضــرورة إيجاد
وأربـيــل،
عــاقــات مـتــوازنــة بــن ال ـعــراق ودول
املنطقة .وخــال استقباله مستشار
وزارة ال ـخــارج ـيــة األمل ــان ـي ــة ،أك ـهــارد
ب ـ ـ ــروزه وال ـس ـف ـي ــر األملـ ــانـ ــي ال ـجــديــد
ف ــي الـ ـع ــراق بــريــل نـ ــون ،دع ــا رئـيــس
ّ
تيار «الحكمة الوطني» إلــى «إجــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي م ــوع ــده ــا املـ ـق ــرر»،
مبينًا أهمية «انـفـتــاح تيار الحكمة
على جميع مكونات الشعب».
(األخبار)
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مقالة

بين الرياضة والسياسة:
التنابذ باألوطان
عبدالله السناوي*
في أي أزمــة أطرافها دول عربية ،بات من املعتاد الخروج عن قواعد «اللعب النظيف» وغلبة لغة
الكراهية والتحريض والتنابذ باألوطان حيث يعتقد كل طرف أنه يوجع ويــؤذي املشاعر العامة
ً
للطرف اآلخر .لكل أزمة أيًا كانت طبيعتها ،سياق وحدود ـ وهذه تستدعي ضوابط وأصوال في
الرياضة ،كما السياسة .عندما تغيب الضوابط فإن فوضى العبارات والتصرفات باإلمعان في
التجريح تأخذ في طريقها كل قيمة إنسانية وكل مشترك قومي.
مــع بــدء ث ــورة االت ـصــاالت ســاد تـصــور أن الــوســائــل الـجــديــدة ســوف تساعد الـعــالــم الـعــربــي على
اكتشاف ما يجمعه من روابط وصالت ووحدة مصائر ،غير أن ما جرى جاء على العكس تمامًا.
بأي مراجعة لسجل األزمات العربية في السنوات األخيرة ،يتبدى ّأن التفلت في وسائل التواصل
االجتماعي وعبر الصحف والشاشات ببعض األحيان ،سمة رئيسية متكررة.
وقد كانت تداعيات املباراة النهائية في البطولة العربية لألندية (في نهاية األسبوع املاضي) بني
«الترجي» التونسي و«الفيصلي» األردني واحدة من تجليات ذلك التفلت ،لكنها لم تكن األسوأ وال
األخطر بالقياس إلى أزمات أخرى سياسية ورياضية.
بإجماع النقاد الرياضيني املصريني أخطأ الحكم في احتساب هدف من تسلل واضح لألول على
حساب الثاني حسم نتيجة البطولة .في مثل هذه الحالة ،التي تعرفها مالعب كرة القدم ،االحتجاج
بالوسائل القانونية املتعارف عليها مشروع تمامًا وحق أصيل .غير أن االعتداء البدني على حكم
املباراة قضية أخــرى تنال من سمعة الفريق الــذي ربما كان يستحق نيل اللقب العربي .ثم كان
األســوأ أن جهازه الفني تورط في االعتداء نفسه وجمهوره الذي حضر املباراة خرب شيئًا من
االسـتــاد .شغب املالعب مما هو معتاد في العالم بأسره ومــا يردعه وضــوح القوانني وصرامة
تنفيذها من الجهات املختصة .عندما تغيب القواعد تضيع الحقوق .وعندما ال نصارح أنفسنا
بالحقائق فإن مثل هذه الحوادث سوف تتكرر بأسماء جديدة وأبطال جدد وربما بصورة أفدح.
لقد تصادف أن الحكم املخطئ مصري واملباراة على استاد مصري.
هكذا تناثرت عبارات ال تصح وال تقبل بحق املصريني كلهم ،على شبكة التواصل االجتماعي
وهناك من رد باملثل ،كما هي العادة في أي مشاحنات من مثل هذا النوع .وهكذا خرجت أزمة
مباراة كرة قدم عن نطاقها وتفاقمت سلبياتها .بالتوقيت ،فإن الشعبني الشقيقني يحتاج كالهما
إلــى اآلخــر في لحظة تقرير مصائر العالم العربي بعد الحرب على «داعــش» وعند البدء في أي
تقسيمات محتملة .املشرق العربي ،بما فيه األردن ولبنان ،تحت التهديد ومصر ليست بعيدة عن
سيناريوهات الخطر الداهم إذا ما قسمت سوريا والعراق ،والقضية الفلسطينية تكاد أن يقصم
ظهرها بصفقات محتملة.التالسن ال هو صحيح أخالقيًا وال مفيد سياسيًا وال ّ
يؤسس ألي
تضامن حول أي قضية.
في مثل هذا النوع من املالسنات ،تتبدى أسباب سياسية واجتماعية وثقافية عنوانها العام البحث
عن متنفس للضيق الفادح باألحوال املاثلة .تحت وطأة هزائم الــروح والسياسات فإنه بحث عن
ً
«عدو مفترض» بدال من العدو الحاضر ،حتى لو كان هذا العدو املفترض أخًا وشقيقًا.
ً
الحاضر وقسوته بأكثر األلفاظ والتصرفات توغال في الغالظة،
بصياغة ّ أخـ ّـرى ،فإنه هرب من ّ
كأنها حل لكل املشاكل وعــاج لكل الجروح .كما أن الغالظة املفرطة تعبير عن أزمــة عميقة في
الثقافة العامة حيث تتعرض الهوية العربية للتآكل والتجريف والتشكيك فيها دون أن يكون هناك
إدراك كاف ملغبة املالسنات املتفلتة من كل قيد.
رغــم األجــواء السلبية ،التي أعقبت تلك املـبــاراة ،إال أنها تظل محدودة وبعد حني ســوف تتراجع
ذكراها غير أن عمق الدالالت عما يحدث تحت السطح أهم من ظاهر الحوادث.
وقد كانت تداعيات مباراة أخرى في عام  ٢٠٠٩بني مصر والجزائر بتصفيات كأس العالم لكرة
القدم كاشفة ملا هو تحت السطح وما قد يحدث تاليًا .في أجواء مسمومة جرى التنكر لكل قيمة
مشتركة وأهدر التاريخ على نحو فادح فيما يشبه الهيستيريا الجماعية.
بدت املشاهد عــارًا تاريخيًا ال مثيل له ،تعبئة إعالمية وسياسية جرفت في طريقها أي أواصر
مشتركة ،تـظــاهــرات ب ــاآلالف أم ــام الـسـفــارات والـهـيـئــات التابعة لـلــدولــة األخ ــرى واع ـت ــداءات على
مواطنيها بال أدنى جريرة كأن كال البلدين وجد أخيرًا عدوه!
في تلك الهيستيريا ،التي ســادت الـشــوارع ،بــدا أن هناك من يغذيها لحرف االنتباه عن األزمــات
الحقيقية ومدى الفشل الذي يعانيه نظاما الحكم.
باستثناء أصوات تعد على أصابع اليدين ،لم يكن هناك من جرأ على الوقوف أمام نوبات التحريض
والكراهية وإهالة التراب على معارك املصير الواحد ،التي خاضها الشعبان معًا في أوقات سابقة،
حيث دعمت مصر باملال والسالح واإلعالم الثورة الجزائرية حتى االستقالل واستعادت وجهها
العربي دون أن ّ
تمن على شعبها بما أعطت وبذلت اقتناعًا بوحدة املصير العربي.
ّ
ّ
وقد كان مثيرًا أن الذين لم يعطوا أو يبذلوا شيئًا أمعنوا في املن دون أن يتورعوا عن تعمد إهانة
الثورة الجزائرية ـ ثورة املليون ونصف املليون شهيد ـ بأسوأ العبارات التي ال يصح أن توضع على
ورق .في املقابل ،فإن الجزائر سارعت في األيام األولى بعد الهزيمة العسكرية ،التي لحقت بمصر
في عام  ،١٩٦٧إلى عرض تعويضها عن السالح الذي فقدته ،وذهب رئيسها هواري بومدين إلى
ُ
انتواه ،كما حاربت قوات
موسكو لهذا الغرض دون إخطار مسبق للرئيس جمال عبدالناصر ،بما
جزائرية ضمن قوات عربية أخرى في حرب .١٩٧٣
في تلك األيام القاسية بوطأتها اقترح مؤسس صوت العرب األستاذ أحمد سعيد ،أن أجري حوارًا
بالهاتف مع زعيم الثورة الجزائرية الرئيس األسبق أحمد بن بلال ،فقد تساعد تصريحاته على
تخفيف غلواء األزمة املتفاقمة فهو عروبي هواه «مصري» ويصف نفسه بأنه «ناصري» ،وجرت
اتصاالت مع السيدة قرينته زهــرة في جنيف ملعرفة أين هو حتى يمكن التواصل معه ،غير أن
األستاذ محمد حسنني هيكل كان له رأي آخر خشية أن يفضي الحوار إلى إحراج الرئيس بن بلال.
إلى هذا الحد كانت األجواء مسمومة وهياج املشاعر بال سقف.
من بوسعه اآلن أن يدافع عن عار ما جرى؟
الحقائق تقول كلمتها في النهاية.
أهم تلك الحقائق أن األزمات الكبرى ال يمكن إخفاؤها باصطناع أعداء افتراضيني ،أو بالبحث عن
أمل مراوغ بني أقدام الالعبني .رغم التوظيف السياسي للفتنة والكراهية فإن ما جرى في شوارع
القاهرة أخــذ بعد شهور قليلة اتجاهًا آخــر ضد نظام حكم الرئيس األسبق حسني مبارك في
مليونيات ثورة «يناير» .نفس الجماهير تحركت لكن بدواعي التغيير هذه املرة.
فــي تداعيات األزمــة األخـيــرة لــم يكن هناك مثل هــذا التوظيف ،لكن لــم تكن اإلج ــراءات القانونية
والتأديبية مقنعة بأن هناك قواعد تحترم وأهمها ّ
تقبل الهزيمة مثل املكسب ،فذلك من طبيعة
الرياضة والتنافس ،وإذا ما حدث خلل تحكيمي فإنه ال يبرر االعتداء والتخريب وشطط التنابذ
باألوطان.
إذا لم تكن هناك روادع صارمة ملثل هذا الشطط الشائع عند كل أزمة عربية فإن العواقب سوف
تكون وخيمة بقدر ما ينكسر ما يطلق عليه «وحدة املصير العربي».
*كاتب وصحافي مصري

