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عادل عبداهلل القناعي

محمد يوسف

)كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
اهلل( ڈ، في يوم الثالثاء املاضي 

صرح املتحدث باسم حركة حماس سامي 
أبوزهري إعالن وقف النار بني اجلانبني 
الفلسطيني واإلسرائيلي في قطاع غزة، 
واعتبر هذا اإلعالن انتصارا للمقاومة، 

وانتصارا لقطاع غزة.
وتضمن إعالن قرار وقف إطالق النار بني 

اجلانبني عدة بنود من أهمها إنهاء احلصار 
املفروض على قطاع غزة، وفتح املعابر 

بني قطاع غزة وبقية األراضي الفلسطينية 
احملتلة، وإعادة إعمار ما دمره الكيان 

الصهيوني، والسماح بدخول مواد البناء 
واإلغاثة العاجلة، وتوسيع رقعة الصيد في 

بحر غزة.

ومما ال يخفى على أحد أن هذه احلرب 
الشرسة والوحشية التي ارتكبها جيش 
الكيان الصهيوني على غزة، التي دامت 

ما يقارب 7 أسابيع متتالية ومتواصلة، لم 
تهدأ فيها املجازر يوما واحدا، بل ازدادت 

يوما بعد يوم، ولكن بعزمية وشجاعة 
وثقة املقاومة الفلسطينية في التصدي لها 

برا وبحرا أثبتت املقاومة وبجدارة عالية 
االنتصار على آلة احلرب الصهيونية.
وخرجت املقاومة الفلسطينية حماس 

عالية، شامخة، منتصرة، رغم تضحياتها 
الصعبة التي قدمتها، حيث قدمت ما 

يقارب 2200 شهيد، و11110 مصابني، ودمار 
حل بأغلب املرافق احليوية، ولكن تلك 

التضحيات أجبرت الكيان الصهيوني على 

رفع احلصار كامال عن قطاع غزة، وفق 
الشروط والبنود التي صاغتها املقاومة 
الفلسطينية والتي فرضت على الكيان 

الصهيوني فرضا.
فهذا النصر املبارك جاء من التالحم 

الشعبي الفلسطيني بأكمله ضد آلة القتل 
اإلسرائيلية، فتلك املقاومة الصغيرة 

بأعدادها وعتادها البدائي أرغمت وأذلت 
اجليش اإلسرائيلي الذي ال يقهر، كما 

يقول السفهاء من املخدوعني بهذا اجليش 
املتهالك، هذا كما جاء على لسان قادتهم 

املنهزمني، حيث أجبرتهم على الركوع 
والتوسل واالستسالم، ألم يئن للشعوب 

العربية أن تتعلم وتأخذ العبر والدروس من 
تلك املقاومة؟

منذ فترة قصيرة تــأزمت األمور بني 
الدولة الكبرى في العالم التي تقود ليس 

فقط السياسة العاملية بل واالقتصاد ايضا 
وهي الواليات املتحدة األميركية من جهة 

واحتاد اجلمهوريات الروسية من جهة 
أخرى على أثر ما وقع من أحداث في 
أوكرانيا. عندها، حتدث الكثيرون عن 

صدام وشيك بني ما ميكن أن يقال إنهما 
قطبا العالم شرقا وغربا فيما أعاد ما تشابه 
مع أجواء احلرب الباردة. لكن هل كان هذا 

الكالم منطقيا، أم أنها مجرد تخوفات ال 
أساس لها؟

في واقع األمر فإنه في عالم السياسية كل 
شيء متوقع احلدوث بناء على املصالح 

وخصوصا االقتصادية، فإمكانية وقع 
حرب محدودة أو شاملة لتحقيق بعض 

األهداف ستظل دوما قائمة ما بقي البشر 
باختالفهم الذي يصاحبه أحيانا جشع غير 

مقبول أو مبرر.
لكن ما جرى أنه مت التعامل مع هذا املوقف 
بشيء كبير من احلنكة، وميكن القول ان 

ذلك ينطبق على اجلانبني، فكانت اخلطوات 
محسوبة ودومنا اندفاع أو تهور كان غالبا 

السبب في حروب سابقة. فبينما أخذت 
روسيا تضغط على الغرب من خالل املوالني 

لها في أوكرانيا، فكرت أوروبا وأميركا 
اقتصاديا وجلأت إلى حل العقوبات من أجل 

الضغط على الدب الروسي وإعادته إلى 

جليد سيبريا.
جاءت احملصلة أن تراجع كل طرف خطوة 

إلى الوراء وبدأ األمر وكأنه تعادل في 
املواقف، وعندما تكون هذه النتيجة في 

مثل هذه املواقف، يخرج الطرفان راضيني. 
هكذا وإن لم تنته املشكلة في أوكرانيا بعد، 
فإنها تبدو وكأنها بدرجة أو بأخرى تركت 

للحل محليا. 
بهذه الطريقة وألن اجلميع يعلم ويالت 

احلروب ونتـائجها الكارثية، يبدو أن 
اجلميع جلأ، ولو بشكل مؤقت، إلى 

الديبلوماسية والبعد عن استخدام القوة 
التي ثبت كثيرا أنها ال تؤدي إلى حل 

املشكالت.

رغم تخاذل 
البعض.. انتصرت 
غزة

هل تندلع
حرب عاملية؟

رأي

وجهة نظر

آخيراً آن األوان ألن يتــوقف اقتتال دام سبعة 
أسابيع وتستقر األوضاع وحتقن الدماء، وال يكون 
هناك من بــد إال أن تهدأ األرواح وتستـتب األمور 

وال يبقى من التحــارب بني الفلسطينيني واسرائيل 
إال غصن الزيتون تلوح به مصر لطرفي النزاع في 

غزة.
وبذلك ال يكـون في قلب املرء منا إال السكينة 

والهدوء وراحة البال فما من نزاع يقع إال يثير 
الضغينة والعداوة واحلزن وما من هدوء يستتب اال 

وترتفع األيادي الى السماء وحتمد األنفس اهلل اذ 
قدر القدر.

فها هو الهدوء وحقن الدماء قد استتب في غزة اذ 
مت التوصل الى اتفاق بني اجلانبني وبدأ اجلميع في 
سكون واستقرار فيما كانوا ينتظرون اإلعالن من 

القاهرة لتحديد ساعة الصفر لتطبيقه.
وهكذا وبأداء متقن من مصر هدأت األوضاع وتوقف 

نزف الدماء فاسترخت األنفس وحمدت اهلل كثيرا 
على التوصل للهدنة، حيث ان في سفك الدماء ضغينة 
وفي استتباب األمور هدوء لألنفس واألرواح وكأمنا 
األدعية قد وصلت الى حيث نريد ونرجو واستجاب 

اهلل سبحانه وتعالى لها.
وهكذا ترى اجلمع الكبير في هذا الكون مبختلف 
دول العالم قد اطـــمأن وارتــاح، فالنهاية كانت 

هدنة مفتوحة والسكينة متاحة للجميع بعد تشريد 
مائة ألف فلسطيني في قطاع غــزة إثر تدمير 

منازلهم، فحمدا هلل كثيرا وشكرا على هذه النهاية 
التي كنا وكان العالم االســالمي ينتظرها منذ أمد 

بعيد.

من املعلوم ان للتاريخ أياما يقف فيها مرفوع الرأس 
عالي الهامة، ال تنسى مدى الدهر، تسطر بحروف 

من نور في صفحات الشعوب واألمم، فبعد صمود 
منقطع النظير دام اكثر من 50 يوما في مواجهة آلة 

القتل اإلسرائيلية التي خلفت وراءها آالف القتلى 
واجلرحى، ومع ما آلت إليه األمور من سوء خالل 

األيام األخيرة من احلرب، استطاعت غزة يوم الثالثاء 
املاضي حتقيق نصر مستحق بتوقيع إسرائيل 

معها اتفاقا يقتضي وقف شامل ودائم إلطالق النار 
بني الطرفني، باإلضافة الى فتح املعابر احلدودية 

وإعادة إعمار القطاع، وتوسيع نطاق الصيد البحري 
أمام السواحل الى 6 أميال بدال من 3 والعديد من 

البنود التي ستبحث الحقا تصب جميعها في صالح 
الفلسطينيني.

ومع اإلقرار باخلسائر الفادحة والثمن الباهظ الذي 
دفعه أهالي القطاع، إال ان املقاومة قالت كلمتها 

وحسمت املعركة للمرة األولى دون جدل املناورات 
السياسية وحتدت الغطرسة اإلسرائيلية، مؤكدة 
مبا ال يدع مجاال للشك ان العدو ال يفهم سوى 

منطق القوة، فضال عن انها كشفت هشاشة الكيان 
الصهيوني، وأظهرت عيوب التشرذم العربي، فقد 

اذهل أبناء فلسطني العالم بالعزمية واإلصرار واتباع 
سياسة النفس الطويل، حتى افقدوا العدو صوابه، 

واجبروهم على إغالق مطار بن غوريون أليام عديدة، 
ما كبد اقتصاد تل ابيب خسائر قدرت مبليارات 

الدوالرات.
وفي حضرة البندقية، فقد احدث »العصف املأكول« 

هزة عنيفة وتغييرا كبيرا في مستقبل العقيدة 
األمنية اإلسرائيلية، معلنا فشل »اجلرف الصامد« 

في حتقيق أي من أهدافه التي اعلنها كبار القيادات 
في بداية العدوان، ومبوازة ذلك االنتصار العسكري، 
بدأت املياه السياسية الراكدة تتحرك على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي ليس فقط لفك احلصار ولكن 
إليجاد حلول دائمة للقضية الفلسطينية.

ولم يكن ضعف الدعم العربي لغزة خالل احلرب 
أمرا يثير االستغراب، ولكن األغرب انه فور 

اإلعالن عن التوصل التفاق التهدئة تعالت العديد 
من األصوات العربية، للتهوين من شأن اجنازات 
املقاومة الفلسطينية او نسب االنتصار اليها، بل 

واتهامها بالتضحية باملدنيني لتحقيق بطوالت زائفة 
ومصالح ضيقة، وهنا نستطيع ان نقول لهم ان 
املقاومة حتدثت عن نفسها بوضوح في ميادين 

القتال وخاضت معركة العزة والكرامة، ومن ينكر 
ذلك، بإمكانه االطالع على ما نشرته وسائل اإلعالم 

واستطالعات الرأي اإلسرائيلية التي اعترفت عالنية 
بانتصار حماس وفشل قادة بالدها، فهل كنا نتمنى 
ايها العرب سحق املقاومة واستئصال شئفتها؟ أكنا 
نريد ان يعيد العدو احتالل غزة مرة أخرى؟ وهل 

االختالف االيديولوجي مع فصيل معني يجعلنا نصل 
لهذا احلد من اجلحود؟

وامام تلك البطوالت والتحوالت اجلذرية بعد معركة 
العزة والكرامة، نستطيع القول بأن الطريق الوحيد 

للتعامل مع العدو الصهيوني مير عبر فوهة البندقية، 
فتلك هي اللغة الوحيدة التي اعتاد عليها وفهم 

معناها.
باختصار، ميكن للمقاومة الفلسطينية حتقيق 
العديد من االنتصارات االستراتيجية عسكريا 

وسياسيا، شريطة ان يتم رأب الصدع الفلسطيني ـ 
الفلسطيني، فقد أثبتت التجارب ان االنقسام الداخلي 

اخطر على الشعوب من عدوها اخلارجي. 

ducky872000@yahoo.com

ahmedasran59@yahoo.com

نجاة ناصر الحجي 

أحمد صابر

هدنة غزة.. نهاية 
انتظرها اجلميع

في حضرة البندقية

خاطرة

إضاءة

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

توطئة: تطبيق كامل القانون.. حق، أما 
االنتقائية في تطبيقه فهي كسر للقانون 

نفسه، وباألصح االنتقائية.. ليست من العدالة 
في شيء.

> > >
الكويت كلها تعلم، وعنــدما أقول »كلـها« 

فأنا أعني ما أقـــول، أن املـزارع واجلواخير 
يتم توزيعها وفق االستحــقاق بنسـبة 
ووفق »الواسطة« بنسبة أخرى، مزارع 

وجواخـير مت توزيــعها ملن ال يسـتـحق، 
ومت جتــاوز مستحقني، وهذه ليــست 
قضية اآلن مبا أن هنــاك جلان حتقيق 

تبحث فيها، ونتــمنى أن تظــهر نتيجتها 
في أقـرب وقت وأن يتم سحب »احليازات« 

ممن ال يستحقونها أو حصلوا عليها 
بالواسطة.

والقصة ليست هنا فقط، ولكن املبدأ الذي 
قامت عليه الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية هو مبدأ تأمني »األمن الغذائي«، 

مبعنى مبسط اجلواخير.. لتربية املواشي.. 
واملزارع.. للزراعة، أعتقد أن هذا تعريف 

مبسط لـ »التأمني الغذائي«، ولكن هل هذا 
املبدأ قائم؟ ال أبدا، فاحلكومة تعلم.. والهيئة 
تعلم.. والشعب يعلم.. بل حتى ان السياح 
اخلليجيني الذين يأتون يعلمون متاما أن 

اجلواخير هي استراحات 5 جنوم، وال يوجد 
في معظمها ال مواشي وال حتى دجاجة 

بيضاء الحمة واحدة، بل و90% منها ال تنتج 
بيضة »مفيوحة« واحدة.

> > >
اآلن إذا كانت احلكومة جادة فعليها أال تفعل 
فقط سحب املزارع واجلواخير ممن حصلوا 

عليها بطرق غير قانونية، بل عليها ممثلة في 
الهيئة العامة للزراعة أن تبادر للتفتيش على 

اجلواخير واملزارع ملعرفة ما إذا كانت تستغل 
من أجل الغرض املخصص له أو ال.

> > >
هذا احلل، في حال أرادت احلكومة أن تطبق 

مبدأ »األمن الغذائي« الذي أنشئت الهيئة 
العامة للزراعة من أجله، إذا كانت احلكومة 

غير جادة كالعادة فستكون أزمة املزارع 
واجلواخير مجرد زوبعة في فنجان الهيئة.

> > >
للتوضيح أكثر: سعر اخلروف يتجاوز اليوم 
الـ 100 دينار، وسببه املباشر والرئيسي هو 
ان آالف اجلواخير املخصصة لتربية املاشية 
ال تنتج وحتولت الى استراحات 5 جنوم يتم 

تأجيرها باليومية.

أزمة في فنجان.. 
»الهيئة«
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