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المقاومةُ ...مفردة لغويّة �أم دالالت ثقاف ّية؟
} الس ّيد جعفر محمد حسين فضل الله
ث ّمة فرقٌ بين أن ُتطلق اسم «العد ّو الصهيوني» أو «اإلسرائيلي»
على الوجود البشري ال��ذي احت َّل فلسطين ،واغتصب َ
أرضها
ودُو َره� � ��ا وط� ��ر َد ش�ع�بَ�ه��ا ،وأن ت�ع�بّ��ر ع��ن ف �ع �ل ِ� ِه ب �ـ»االح �ت�لال»
و»العدوان» و»االستعمار» ،وبين أن تقول« :إسرائيل» ،أو «الشعب
اإلسرائيلي» ،أو «المواطنون» أو المدن والقرى «اإلسرائيليّة»...
وه�ن��اك ف��رقٌ بين أن تختار ع�ن��وان «فلسطين» ،وتستخدم
مصطلح «التحرير» لإلشارة إلى قضيّتها ،أو «العودة» لرجوع
«المهجرين» ،و»الصراع
أصحاب األرض إل��ى ممتلكاتهم ،أو
َّ
العربي ـ اإلسرائيلي» ،وبين أن تختار عناوين من قبيل «النزاع
ّ
الفلسطيني ـ اإلسرائيلي» ،أو «الالجئين» أو «عرب  »48أو «غزّة»
و»الض ّفة الغربيّة» أو «أراضي  ،»67وغير ذلك.
إنّ ك � َّل تسمي ٍة أو وص� ٍ
يعكس ُب �ع �دًا م��ن أبعاد
�ف م� ّم��ا سبق
ُ
الصراع ،ووج ًها من وجوه النظر إلى الموضوعُ ،يمكن أن تخفي
البُعد األس��اس� ّ�ي خل َفها ،وتتبدّل على أساسه قاعدة الصراع،
ومعايير التقويم حتّى للذات وهو ّيتها ،وآليّاتها وطموحاتها ،وقد
ينعكس ذلك على المنهج التثقيفي والتربوي والمقاربة اإلعالميّة
ُ
يفتح ،نتيج َة المتغيّرات والضغوط الواقعيّة
والسياسيّة ،وقد
ُ
صبح «مقبولة» بعد أن
المتن ّوعة والمتسارعة ،على تنازالت ُت ُ
كانت «الءاتٍ » حاسمة وراسخة؛ حيثُ وجدنا أ ّنه خالل عقدين من
صلح وال تفاوض وال اعتراف)
الزمن تح ّولت الالءات العربيّة (ال ُ
بالكيان الصهيوني ،إل��ى حركة تنازليّة ل��دى األنظمة العربيّة،
ق��د تخفي ضمنًا ح��ال��ة االستقالة الفعليّة م��ن قضيّة التحرير
واستعادة األرض وص��ون المقدّسات وف��رض العودة للشعب
الفلسطيني إلى أرضه ،ومشكلة هذه األنظمة هي أ ّنها غير قادرة
توصلت إليه ،لكون فلسطين قضيّة
على مصارحة الشعب بما ّ
متج ّذرة في وجدانه ،بل في أدبيّاته الدينية؛ األم ُر الذي دفع نحو
إن�ت��اج ظ��روف ُقصد م��ن خاللها إل��ى تدجين الشعوب وتطبيع
ذهنيّتها بتقبّل االح�ت�لال ،بل واعتبارهم أحيا ًنا من ضرورات
التط ّور في االقتصاد والعلم وما إلى ذلك.
وت� �ف� � ُر ُ
ض ط�ب�ي�ع� ُة ال �م �ح��دود ّي��ة ف��ي األب��ع��اد ال �ت��ي تختزنها
قياسا إلى أبعاد الواقع نفسِ هِ ،أ ّنه ال ُيمكننا استحضا ُر
التسميات ً
أبعاد الموضوع كلّها من خ�لال إط�لاق اس� ٍم أو وص� ٍ
�ف ما على
ذلك الموضوع ،ولذلك نجد أنفسنا مجبرين على اإلش��ارة إلى
الموضوعات واألش �ي��اء واألف ��راد عبر تسميات أو توصيفات
جانب معيّنٍ منها؛ وعندئ ٍذ سيمثّل
م�ح�دّدة ت��ر ّك� ُز على ُبع ٍد أو
ٍ
اختيا ُر تسمية أو وصف من بين تسميات وأوص��اف ُمفترضة
وحك ًما يستند إلى مب ّررات االنتقاء في اللحظة
في ح ّد ذاته موق ًفا ُ
التاريخية والظرف المحيط.
وصف ما على موضوع معيّن ُيع ُّد اختزاالً
ٍ
إ ًذا ،إطالق اس ٍم أو
للموضوع في ُبع ٍد من أبعاده ،قد يكونُ بهدف إعطائه قيمة إيجابيّة
أو سلبيّة ،وبذلك تختزن التسمية ،أو التوصيفُ ،حك ًما قيميًّا يت ّم
س
تكريسه عبر الربط المتك ّرر بينه وبين الموضوع ،بما قد ِّ
يؤس ُ
لذهنيّة عا ّمة أو ص��ور ٍة نمطيّة قد تتح ّول إلى إيديولوجيا ثابتة
على م ّر الزمن.
على أس��اس ما تقدّم ،نحاول أن نقارب مسألة الجدل الذي
أثير حول مسألة إدراج كلمة «المقاومة» في البيانات الوزار ّية
للحكومات اللبنانيّة ،من دون الدخول في الجدل التفصيلي حول
المب ّررات ،التي هي ـ في ج��ز ٍء منها على األق � ّل ـ عمليّة اختزالٍ
للمقاومة في حدثٍ أو حوادث معيّنة ،واستبعا ٍد لجوانب كثيرة
م��ن ال�ص��ورة الذهنيّة التي تتش ّكل ف��ي الحق ِل اللغوي الداللي
المتش ّكل من االستخدامات اللغو ّية للمفردات المتن ّوعة.
كمشروع وخيا ٍر
وال ب ّد من أن نؤ ّكد هنا أ ّننا نتناول المقاومة
ٍ
في إدارة حركة الصراع الدائر في منطقتنا وعليها ،يتح ّرك ضمن
عوامل جيوسياسيّة واستراتيجيّة ور ّبما وجود ّية وحضار ّية،
بعدما أقحمت كثي ٌر من أوج��ه الصراع ضمن هذه التسمية ـ أي
الوجود ّية والحضار ّية ـ كـ «نهاية التاريخ» و»صراع الحضارات»
وما إلى ذلك .والمقاومة ضمن هذا المشروع هي أكب ُر من أن يت ّم
حصرها في مجالٍ
أسلوب معيّن؛ لك ْن
مذهبي ،أو في
جغرافي أو
ٍ
ّ
ّ

الفقري على المقاومة المسلّحة
بال ش ّك ال ب ّد من أن يقو َم عمودُه
ّ
�وس��ع والعدوانيّة
�
ت
�
ل
وا
العسكرة
ف��ي مواجهة ك�ي��انٍ ق��ائ� ٍم على
ّ
والعنصر ّية...
من الناحية الدالليّة اللغو ّية ،فإنّ مفردة «المقاومة» هي مفاعل ٌة،
تختزن معنى ر ّد الفعل تجاه ق ّوة خارجيّة ضاغطة ،وهذا المعنى
ينسجم مع الواقع؛ ألنّ المقاومة نشأت كر ّد فع ٍل على احتالل
الصهاينة لفلسطين ولبنان وألجزاء من الدول العربيّة ،بما ش ّكله
عي ،وعقبة
ذلك االحتالل حالة عدوانيّة مستم ّرة ،ومشروع ّ
توس ّ
وإسالمي ،فضالً عن أي وحدة عربية
عربي
كأداء أمام أي تقارب
ّ
ّ
ُ
يستهدف
مشروع
وإسالميّة .باختصار :المقاومة ر ّد فع ٍل على
ٍ
الحضاري لأل ّمة العربية واإلسالميّة ،وليست
ضرب الوجو ِد
ّ
َ
مسألة ذات ُبعد واحد.
من الناحية السوسيولوجيّة ،ال ُيمكن النظر إلى الجدل حول
«المقاومة» على أ ّنه مسألة لغو ّية بحتة؛ ألنّ ُمفردة «مقاومة» هي
واقعي لسلسلة من المعاني
مفهو ٌم مثَّل مساحة تراكم حقيقي
ّ
المركزي وهو ّيته التي ارتكزت على عمليّة
المرتبطة بالصراع
ّ
صناعة الق ّوة ،بما تعنيه هذه العمليّة من مسا ٍر يت ّم فيه تفعيل ك ّل
الطاقات الكامنة في المجتمع المقاوِم في سبيل تحقيق األهداف.
وق��د رأينا كيف ط � ّورت المقاومة بعض الصناعات العسكر ّية
والخبرة األمنيّة ،كما ط ّورت مقاربتها لل ُّن ُظم اإلدارية واإلعالميّة،
قياسا بما عليه ٌ
دول كبرى ف��ي هذا
بمعزلٍ ع��ن حجم التط ّور
ً
المجال .وبذلك يختزنُ مفهو ُم المقاومة سلسلة من النجاحات في
هذا المجال ،وأخذت المسألة مدًى أوسع في التط ّورات العلميّة
والعسكر ّية التي شهدتها الجمهور ّية اإلسالميّة في إيران ،كجز ٍء
من عمليّة مقاومة الحصار المفروض عليها منذ انتصار الثورة،
بهدف المحافظة على الوجود تب ًعا للتحدّيات الخارجيّة المتزايدة
في هذا المجال.
كما أنّ مفهوم المقاومة اختزن تبلور نمط التفكير االستراتيجي
ف��ي م�ق��ارب��ة قضايا األ ّم���ة ،ذل��ك النمط ال ��ذي ي��رص��د الحوادث
وأبعادها في مساح ٍة أبعد من دائرة األفراد والجماعات المنغلقة
ويعكس نو ًعا من الرؤيو ّية التي
في إطارها الذاتي أو الجغرافي،
ُ
تضع الحوادث ضمن سياقاتها االستراتيجية ،المرتبطة بتشابك
َّ
تسخ ُر
العالقات السياسيّة بين ال��دول ،وبحركة المصالح التي
لها الخطط العابرة للحدود.
واخ�ت��زن مفهوم المقاومة عبر س�ن��واتٍ من الجهاد ،مفهوم
االنتصار وإمكانيّته عبر التخطيط واإلرادة والتدريب إلى جانب
اإليمان ،حتّى ُذك��ر أنّ ث ّمة مدرسة جديدة في القتال ّ
تمخضت
عنها بعض التجارب الجهاد ّية ،والتي منها حرب ت ّموز .2006
في موازاة ذلك ،كانت فكرة المقاومة تط ّور االجتهاد في فقه
الجهاد وال��دف��اع ،حيث كانت حركة ال��واق��ع تفرض إشكاليّات
تتطلّب إجابات شرعيّة عليها ،كما أنّ الحركة السياسيّة التي كانت
تنشأ وتنمو طبيعيًا إلى جانب المقاومة الجهاد ّية ،كانت ُتح ّرك
خطوط الفكر اإلسالمي للتنظير في قواعد الحركة اإلسالميّة
وأسلوبها ،وقواعد العمل اإلسالمي وآليّاته() .ولذلك نجد أنّ
سطحي
المقاومة لم تكن مج ّرد حالة عسكر ّية تنشأ من فك ٍر
ٍّ
في مواجهة التحدّيات الميدانيّة أو غيرها ،كما نجده عند بعض
إقصائي
منحى
الحركات الجهاد ّية التي دفعتها سطحيّتها إلى ً
ّ
تدميري لذاته ولما حوله ،ولم تكن سياسة المقاومة ذات أسلوب
ّ
واح � ٍد بعي ٍد عن المرونة والواقعيّة ودراس��ة المتغيّرات وحجم
التحدّيات ،إلى غير ذلك.
لقد التص َق بحركة المقاومة خالل تاريخها مفاهي ُم ،تط ّورت
ُحك ًما ،حول الوطن والعالقة مع اآلخر المذهبي في المشروع
التح ّرري المشترك ،واآلخ��ر القومي استنادًا إلى زخم الحركة
القوميّة فيما يرتبط بمقاومة االحتالل وتوحيد الجهود العربيّة،
واآلخر الديني في ما يرتبط بأدبيّات المواطنة والعيش المشترك،
واآلخر الغربي في ما فرضته آليّات الصراع السياسي من جهة،
أو أدبيّات التقارب اإلنساني تجاه القضايا اإلنسانيّة المشتركة
كخطو ٍة لتوسيع قاعدة االعتراف بالحقوق المشروعة للشعوب
العربيّة واإلس�لام�يّ��ة ،وب�ي��ان أخ�ط��ار السياسات االستكبار ّية
التي تكيل بمكيالين وتتن ّكر لألعراف والشرائع الدوليّة والقيم

األخالقيّة واإلنسانيّة.
بلى ،من الممكن أن يكون را َف � َق تجربة المقاومة ،س��واء في
بداية نشأتها أو خالل مسار تط ّورها ،حوادث سلبيّة أو أخطاء
قياسا إلى ما تقدّم ـ ُيمكن
على مستوى الخطاب أو األداء؛ لكنّها ـ ً
أن تكون طارئة وليست حالة متج ّذرة في المفهوم .وأ ًّيا هو الحال،
فذلك ال يب ّرر اختزال المفهوم بالسلبيّات والقيام بعمليّة طمس
ألبعاد المفهوم اآلنفة الذكر ،وال سيّما إذا قسنا األم��ر بأه ّمية
كمشروع على مستوى أول��و ّي��ات الصراع،
ما تمثّله المقاومة
ٍ
ّ
ٍ
عربي مهدّد ،كما لأل ّمة جمعاء.
د
بل
ل
لك
ومركز ّية القضيّة
ّ
واستنادًا إلى ما تقدّم ،يستطيع المرء أن يعتبر أنّ استبدال كلمة
تراكمي لمفاهيم
بأخرى يمثّل إيجاد حق ٍل دالل� ّ�ي آخر ،ومسار
ّ
ومعانٍ وآليّات مختلفة ،قد تقطع مع ك ّل ما سبق من تراكم ٍ ُكتب
بالدم والجروح واأللم ،كما باالنتصار واإلنجاز وصناعة الق ّوة
في عال ٍم ال يفهم غير لغة ال�ق� ّوة ،بما جعل منه حركة في ّ
خط
التط ّور االجتماعي والسياسي واألمني والثقافي وما إلى ذلك،
وليس مج ّرد سلوكٍ
عسكري.
ّ
ومن الطبيعي عندئ ٍذ تف ّهم أن يعتبر أح ٌد ما أنّ اإلص��رار على
شطب الكلمة ال يمثّل مشكلة تعبير ّية لغو ّية ،بل موق ًفا سلبيًّا
تجاه مفهوم تلك الكلمة بك ّل أب�ع��اده ،ومنها خ�ي��اراتٌ مرتبط ٌة
بطبيعة الصراع ،في ظ� ٍ
تاريخ ُي��راد له أن
اس ج� ّدًا من
حس ٍ
�رف ّ
ٍ
يشطب قضيّة فلسطين بكاملها ،على وقع الفتن العابرة للدول
والكيانات والمجتمعات.
وإذا ك��ان ج��ز ٌء م��ن ه��ذا التعقيد ف��ي ال�ج��دل ح��ول الكلمة ،أو
الموقف ،ص��اد ًرا من حالة كيد ّية مج ّردة ،فاألمر قد ُيشير إلى
مشكلة في الذهنيّة السياسيّة التي ُتدار فيها األمور على مستوى
ال��وط��ن ومستقبله ،وال �ص��راع األوس ��ع ف��ي م�س��اح��ة المنطقة
وتداعياته.
ما من ش� ٍّك في أنّ هناك هواجس نفسيّة واجتماعيّة ،ينشأ
ُ
بعضها م��ن ذه�ن�يّ��ة ارت��اح��ت إل��ى تحقيق ال �ت��وازن عبر منطق
الضعف واالستضعاف للذات ،كما أنّ هناك إشكاليّات لها عالقة
بكيفيّة المواءمة بين التعريف السياسي والقانوني للدولة وبين
المقاومة؛ وواض� ٌ�ح أنّ في البلد خ�ي��اراتٍ متعدّدة قد تصل إلى
�ص أم��و ًرا كبي ًرة تتعلّق ال�ص��راع وهو ّيته
ح� ّد التباين في ما خ� َّ
والمستقبل وشكله ،ولك َّن ث ّمة قواعد وضوابط سياسيّة وواقعيّة
عا ّمةُ ،ت ُ
صاغ على أساسها ال��دول ،وتتح ّرك عليها الحكومات،
و ُيبنى على قاعدتها المستقبل ،وم��ن أبسط مفرداتها أن يت ّم
مالحظة المحيط وال �ت �ح � ّدي��ات؛ إذ ه�ن��اك ف ��رقٌ بين أن تصوغ
اسكندنافي مثالً ،وبين أن تصوغه في
هيكليّة الدولة في بل ٍد
ّ
عي ،قائ ٌم على التهديد المستم ّر ل ّكل
توس
منطقة زرع فيها كيانٌ ّ ّ
غياب لفاعليّة القوانين الدوليّة
ما يناقض وجوده
العنصري ،مع ٍ
ّ
التي اختبرنا تحيّزها ،وما إلى ذلك من عوامل مرتبطة بمفهوم
االستقالل والعزّة والكرامة وغيرها ،تفترض أن تكون طبيعة
ال��دول��ة مرنة مرحليًّا ،ريثما تتغيّر ال�ظ��روف واألوض ��اع؛ ألنّ
والحضاري والعزيز ،وليس
الحي
القداسة لإلنسان بوجوده
ّ
ّ
لهيكليّات إدار ّي��ة قد تكون مالئمة لمجالٍ  ،وغير مالئمة لمجالٍ
آخر ،تب ًعا لطبيعة االختالف في الظروف واألوض��اع والفرص
والتحدّيات.
أي ح ��وا ٍر ح��ول المقاومة أو
ه��ذا األم��ر يفترض أن ي��راع��ي ُّ
االستراتيجيّات الدفاعيّة عن الوطن ،تشابك تلك العوامل ،وتع ّقد
الخطط التي تستهدف المنطقة ب ّرمتها ،والخيارات المطروحة
على ط ��اوالت المستكبرين ت�ج��اه مستقبل شعوبنا ،وطبيعة
أي وجود عزيز؛ األمر الذي يمثّل قاعدة
المفاهيم األساسيّة لقيام ّ
لجدّية إنتاج خياراتٍ في اآلليات المح ّققة للرؤية التي ُيفترض أن
تكون واحدة بعناوينها العا ّمة واالستراتيجيّة.
ُتعتبر كتب «الحركة اإلسالمية هموم وقضايا» ،و»خطوات
على طريق اإلسالم» ،و»اإلسالم ومنطق الق ّوة» ،للمرجع السيد
محمد حسين فضل الله ،أمثلة على الفكر التنظيري ال��ذي كان
�ؤص��ل للحركة اإلس�لام�يّ��ة ومقاومتها وسياستها ،قواعدها
ي� ّ
الفكرية والشرعية.

اال�ستراتيجية الأميركية بين الإقدام والإحجام
لإعادة ت�سليح الإرهاب في �سورية �أو م�ضاعفته
} د .سليم حربا
لم يكن تصريح المسؤولين األميركيين األخير لوكالة «رويترز»
جديدا ً أو مفاجئا ً ح��ول سعي أميركا إل��ى زي��ادة وإع��ادة تسليح
الجماعات اإلرهابية في الداخل السوري ورفدها بأفواج جديدة
من المرتزقة المد ّربين أميركيا ً وفرنسيا ً و»إسرائيلياً» في شمال
األردن والسعودية وقطر ،فأميركا هي الراعي الرسمي وضابط
إيقاع العدوان ،وهي التي توزّع األدوار والمه ّمات وتبّدل األدوات
واألنساق ،ولم يدخل سالح أو عتاد أو مرتزقة من أي دولة من دون
ضوء أخضر أميركي بل إن اليد األميركية هي التي سلّمت السالح
الفتاك إل��ى اإلرهابيين ،ت��ارة بقفازات قطرية وأخ��رى بقفازات
سعودية أو تركية أو «إسرائيلة» أو غيرها ،وما نسمعه ال يضيف
إلى الحقيقة الصارخة جديداً ،فوزيرة الخارجية األميركية السابقة
كلينتون هي التي أمرت المسلحين في مطلع عام  2012بعدم إلقاء
أسلحتهم ،والمرشد العام للعصابات اإلرهابية في سورية روبرت
فورد هو الذي اعتبر أن مسلحي الغوطة الشرقية وإرهابيّيها هم
مشروعه وهو الذي برر هزيمتهم وإخفاقهم في ما سمي سابقا ً
«ملحمة دمشق الكبرى» وقال ال يعني أنها آخر المعارك .وأميركا
هي من رفعت شعار تغيير موازين القوى في الداخل السوري
وكادت أن تنفذ عدوانها بالبوارج لتحقيق هذا الهدف ،وأميركا هي
التي نصبت الباتريوت في تركيا واألردن ،وهي التي انقلبت على
الحل السياسي في مباحثات جنيف 2وجولته الثانية وخرجت
بنغمة إع��ادة تسليح العصابات اإلرهابية والتهديد بفتح الجبهة
الجنوبية ،وب��دأت رح�لات طيرانها المح ّملة باألسلحة والذخائر
تحط ف��ي م�ط��ارات األردن ،وم��ا الفضائح التي كشفتها حقائق
مستودعات األسلحة والذخيرة األميركية التي سيطرت عليها
«الجبهة اإلسالمية» و»جبهة النصرة» عندما دقت المسمار األخير
في نعش ما يسمى «الجيش الحر» في شمال إدلب وتحديدا ًفي بلدة
إطمة إالّ غيض من فيض األسلحة األميركية التي وصلت إلى أيدي
العصابات اإلرهابية .لكن السؤال االستفهامي التعجبي :لماذا تعيد
أميركا اآلن إنتاج هذا السيناريو الذي يتراوح إقداما ً أو إحجاما ً أو
زيادة أو إعادة أو تهديدا ً أو تلويحا ً أو واقعا ً اآلن؟
أوالً :لماذا تلّوح أميركا وتلمح وتصرح اآلن بزيادة تسليح
الجماعات اإلرهابية؟
يرد هذا التصريح ـ التهديد اآلن في سياقه الزمني ومناخاته
السورية واإلقليمية والدولية وفق اآلتي:
بعد إنجازات الميدان االستراتيجية في القلمون والتي ظ ّهرت
االنتصار االستراتيجي في الميدان العسكري السوري وظ ّهرت
الهزيمة االستراتيجية لمشروع العدوان واإلره��اب ،بدا أن تغيّر
موازين القوى في الميدان السوري بات يحتاج إلى معجزات ال
تنتمي إلى هذا الزمان.
فشل ال �ع��دوان األردوغ��ان��ي اإلره��اب��ي ف��ي ش�م��ال الالذقية،
وتحديدا ً في كسب ،في تحقيق أهدافه بعد نجاح القوات المدافعة
للجيش العربي السوري باحتواء الهجوم وإيقاع نكبة بشرية
وعملياتية وقيادية بمجاميع اإلرهاب التي دخلت وكبدتها حتى
اآلن أكثر من  2500قتيل وضعف ذل��ك من المصابين .وبدأت
ق��وات الجيش العربي السوري الدافعة تسيطر وتح ّرر وتطهر
وتملك زمام المبادرة النارية والقتالية والتكتيكية واالستراتيجية،
ب��دءا ً من السيطرة على التلة  45االستراتيجية وتوجيه رسائل
ساخنة في البر والجو والبحر من سورية .وبالسخونة كانت
الرسائل اإليرانية والروسية والتي لجمت حكومة أردوغ��ان عن

التو ّغل في عدوانها.
فشل ال �ع��دوان «اإلس��رائ�ي�ل��ي» على محيط القنيطرة بتغيير
قواعد االشتباك وعجزه عن إقامة حلمه بإقامة ما يسمى «الجدار
الطيب» نتيجة عمليات الجيش العربي السوري الناجحة في ريف
القنيطرة ودرعا.
التقدم النوعي للجيش العربي ال �س��وري ال��ذي أوش��ك على
السيطرة على كامل مدينة حلب في عمليته المفتوحة والتي تتقدم
بوتائر عالية وهادفة.
ع��دم ق��درة أط ��راف ال �ع��دوان واإلره���اب على تغيير أولويات
الجيش العربي السوري أو تشتيت جهوده وب��دء العملية األهم
ف��ي ال�غ��وط��ة ال�ش��رق�ي��ة لتحطيم أخ �ط��ر مجاميع اإلره� ��اب على
الجغرافيا السورية ك ّما ً ونوعا ً وزعام ًة وسالحا ً وموقعاً ،فضالً
النجاح الكبير ال��ذي حققه الجيش العربي ال�س��وري ف��ي اتجاه
المليحة وجوبر خالل الساعات األولى لبدء العملية والتي أعطت
م��ؤش��رات وإش ��ارات إن��ذار حمراء ب��أن رحلة االنهيار لمجاميع
الغوطة الشرقية اإلرهابية بدأت ،وبنجاح عملية الجيش السوري
في تنظيف الجوف الوطني من دمشق ومحيطها إلي شمال حماه
وإدلب وحلب والساحل أقلعت ولن تتوقف.
المصالحات الوطنية التي ب��دأت تحاصر مجاميع اإلره��اب
كعمليات الجيش ال�ع��رب��ي ال �س��وري وح��ال��ة ال��وع��ي واإلص ��رار
الشعبي التي تح ّول فيها كل مواطن سوري إلى مقاتل.
قوة الدولة السورية بعد ثالث سنوات من المواجهة والصمود
واالنتصار وم��ا زال��ت ال��دول��ة السورية قوية بجيشها وشعبها
وقيادتها ودول��ة مؤسسات وقانون وأم��ن وإن�ج��ازات عسكرية
ودول� ��ة دس �ت��ور واس �ت �ح �ق��اق��ات ق��ائ�م��ة وق ��ادم ��ة وف ��ي مقدمها
االستحقاق الرئاسي الذي يقول بكل مؤشراته الواثقة والمطمئنة
إن الرئيس األسد مثلما قاد مرحلة المواجهة واالنتصار سيقود
مرحلة إعادة البناء واألعمار على قاعدة الثوابت الوطنية والهوية
والواقع والموقع والخيار السوري في محور المقاومة والمواجهة
مع العدو الصهيوني.
تفكيك حلف ال �ع��دوان وتساقط أدوات ��ه وأط��راف��ه م��ن مجلس
التباين والتآمر الخليجي إلى تداعي مشروع «اإلخوان» الوهابي
إل��ى تشتت وت �ش��رذم وت �ع � ّري مجلس اسطنبول وائ�ت�لاف��ه في
بازارات الخيانة.
تقدم مفاوضات إي��ران مع ال��دول الست وال��ذي يسير بما ال
تشتهيه أميركا ورياح الحقد والتآمر الصهيوني السعودي.
قوة الموقف الروسي في أوكرانيا والذي أصاب أميركا وحلف
العدوان بالسكتة السياسية واألمنية والعسكرية ،والذي يدل على
أن القادم أعظم في سورية.
وألنهم ،أي أطراف العدوان ،فقدوا الميدان واألرض انتقلوا الى
الفضاء اإلعالمي والسياسي ولغة التهديد والتلويح والتصريح.
ثانيا :ما هي أهداف التهديد األميركي بالتسليح؟
أهداف التصريح األميركي بزيادة تسليح اإلرهاب في سورية
ترمي إلى تحقيق عدة أهداف متوخاة أميركيا ً أهمها:
 1إنهاء مسرحية الحرد السعودي وبيعها وهما ًج��دي��دا ً وس�لاح �ا ً ج��دي��دا ً وإع �ط��اؤه��ا ج��رع��ة أوك�س�ج�ي��ن ومهلة
جديدة علّها تزيد في عمر حكام بني سعود الذين يعيشون على
«المنفسة».
 2اإلبقاء على شعرة معاوية (زيادة التسليح) ألنها القاسمالمشترك الباقي الذي يجمع األطراف اإلقليمية المعادية لسورية
الوهمي
والمتباينة في كل شيء عدا هدف إسقاط الدولة السورية
ّ

وتغيير موازين القوى.
 3م�ح��اول��ة وق��ف االن�ه�ي��ار ال �م��ادي والنفسي والمعنويلمجاميع اإلره� ��اب ف��ي ال��داخ��ل ال �س��وري خ��اص��ة ف��ي الغوطة
الشرقية ،على قاعدة الوهم بأن المدد قادم.
 4وقف االنهيار والتداعي في هيكل ائتالف الدوحة الكرتونيواإلبقاء عليه ولو هيكالً وشكالً على قاعدة أن السالح قاد.
 5محاولة البحث ،الوقت الضائع ،عن سراب أميركي اسمهالمعارضة المعتدلة التي لم ولن تجدها في الداخل السوري ،ألن
«جبهة النصرة» و»داع��ش» ومفرداتها من تنظيم «القاعدة» هي
التي هيمنت فكريا ً وماديا ً على جميع المك ّونات االرهابية المتبقية
وتدرك أميركا أن هذا اإلرهاب لم ولن يطلق طلقة واحدة في اتجاه
«اإلسرائيلي».
 6الهلع األميركي من الهجرة المعاكسة لإلرهاب الى أميركاوأوروبا والعمل على إبقاء من تبقى منهم في سورية ودعمه لعدم
عودته ،والقرار األميركي بوضع وزي��ر اإلره��اب الكويتي على
قائمة اإلرهاب بدعم اإلرهابيين في سورية تؤكد ذلك.
 7محاولة الضغط على الدولة السورية وإيقاف ماكينةإنجازاتها العسكرية وإعاقة استحقاقاتها الدستورية والوطنية.
 8محاولة التحصيل بأوراق تهديد إعالمية وسياسية يمكناستثمارها في مباحثات جنيف 3في حال عقدها ،ألنها لم ولن
تستطع الرسملة في الميدان العسكر.
 9محاولة التأثير في الموقف اإليراني وقوته وصالبته فيالمفاوضات مع الدول الست ومحاولة ربط وتيرة تقدمه بالضغط
على سورية.
 10توجيه رسائل إل��ى روسيا لمقايضة العجز األميركيأم��ام موقف روسيا في القرم بتنازالت أو مرونة روسية تجاه
سورية.
 11ق��د ت�ك��ون إش� ��ارات أم�ي��رك�ي��ة ل�س��وري��ة ل�ل�ق��اء المباشراألميركي ـ السوري وتجاوز األدوات اإلقليمية وحتى المعارضة
الخارجية.
 12إش��اع��ة ج��و م��ن التضليل والتهويل والغمام لتصفيةالقضية الفلسطينية وإم��رار مشروع اإلط��ار ال��ذي طرحه كيري
باتفاق أميركي ـ سعودي بزيادة التسليح مقابل دور سعودي
للضغط على السلطة الفلسطينية وإمرار االتفاق.
أخيراً:
يقودنا منطق التحليل والواقع إلى القول إن السالح األميركي لم
يتوقف مباشرة أو بالوكالة منذ بدء العدوان على سورية لجيش
من اإلرهابيين ،ولم تستطع أميركا وحلف العدوان انتزاع زمام
المبادرة من الدولة السورية والجيش العربي السوري ،ولذلك ،لو
بقي هذا التصريح في إطاره اإلعالمي والسياسي أو أخذ طريقه
إلى الواقع فإنه لن يغير موازين القوى ،ال سيماأن الجيش العربي
السوري يتحسب ألس��وأ االحتماالت على أنواعها ،وبعد ثالث
سنوات من اإلنجاز واإلعجاز السوري ال نعتقد أن هناك ما يمكن
أن يفاجئنا ال في الميدان وال في السياسة ،خاصةأن مواطن القوة
الذاتية السورية الشعبية والرسمية والعسكرية وفائض القوة
النارية والبشرية ،التي لم ُيطلق العنان لكثير منها ،ومواطن القوة
الموضوعية في حلفنا وتحالفاتنا المبدئية والثابتة ،من المقاومة
البطلة إلى إيران وروسيا والصين ،وما بعد بعد ذلك ...ذلك كله
ّ
ومبشراته إن األمور ُحسمت وما تبقى تفاصيل،
يقول بمؤشراته
وأق��وال�ه��م وأفعالهم وتهديداتهم ه��ي م�ج� ّرد م �ح��اوالت بائسة
ويائسة وفي الوقت الضائع.
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العالمي الجديد
انطالق ًا من �سوراقيا ...مو�سكو والم�شهد
ّ
ّ
ال�سوري
بناء على ال�صمود
} شوكت الياس البشارة
ل��م يكن اخ�ت�ي��ار موسكو للقاء وزراء خارجية
ال �ت �ح��ال��ف ال ��روس ��ي ـ ال� �س ��وري ـ اإلي ��ران ��ي عبثاً،
باعتبار أن موسكو ستكون رأس المنظومة العالمية
ال�ج��دي��دة ال�ت��ي تتشكل م��ن رح��م األزم ��ة السورية
وستحكم العالم ل�ع��دة ق��رون م��ن ال��زم��ن ،فالتغير
الحاصل هو تغير في العمق ويتم مرة كل عدة قرون
وستنجم عنه نهاية حقبة تاريخية كاملة امتدت منذ
االم �ب��راط��وري��ة ال��روم��ان�ي��ة ح�ت��ى األزم ��ة السورية
وتميّزت بهيمنة الحضارة األوروب �ي��ة (م��ن خالل
ضفتيها على األطلسي) على العالم.
م��ع ت��داع�ي��ات األزم��ة ال�س��وري��ة وان�ت�ص��ار الدولة
ال �س��وري��ة سينتقل ال�ث�ق��ل ال �ح �ض��اري ال ��ذي يقود
العالم إل��ى الحضارات المشرقية القديمة الممثلة
ب ��ال� �ح� �ض ��ارات ال ��روس� �ي ��ة وال �ص �ي �ن �ي��ة وال �ه �ن��دي��ة
والفارسية والعربية (ممثلة بسورية ب�لاد الشام
وبالد الرافدين).
ل �ق��اء ال�� ��وزراء الف� ��روف وال �م �ع �ل��م وظ��ري��ف في
موسكو سيكتب في صفحات التاريخ بكونه نقطة
االنطالق لهذه المنظومة الدولية الجديدة ،والبداية
لعدة طرق لبلوغ العالم الجديد ،وهو يشبه مؤتمر
يالطا الذي حدد معالم المنظومة الدولية التي نشأت
بفعل تداعيات الحرب العالمية الثانية.
م�ث�ل��ث م��وس �ك��و ـ ط �ه��ران ـ دم �ش��ق ه��و األق ��وى
ويفرض إيقاعه في العالم ،وستكون لهذا التحالف
ت��داع �ي��ات ك�ث�ي��رة ج ��دا ً س��وف تغير وج��ه المنطقة،
والعالم ،ومعالم هذه الصورة:
 - 1في الوضع السوري واإلقليمي المترابط:
انتصرت سورية الدولة والكيان بخياراتها الوطنية
والقومية ،وسيترتب على ذلك تغيير حقيقي لخرائط
سايكس بيكو ،وسينجم عنه تمدّد سورية لتشمل
ب�لاد الشام ،بحيث تبقى الدولة (س��وري��ة) وتنهار
الكيانات (لبنان  -األردن  -فلسطين بجناحيها
«اإلسرائيلي» والسلطة الفلسطينية) كلها مع وجود
تحالف س��وري (ش��ام��ي) ع��راق��ي (ب�لاد الرافدين)
سيعيد للمنطقة موقعها الطبيعي والتاريخي كرأس
يقود المنطقة بعدما فقدته لعدة عقود بفعل سطوة
المال الخليجي األسود ،ما أوجد خلالً استراتيجيا ً
كبيرا ً أوصل المنطقة إلى ما هي عليه ،إذ لم يسبق
في التاريخ أن كانت منطقة الجزيرة العربية هي
الرأس ،إنما كانت الظهير والعمق لبالد الشام وبالد
الرافدين ،وذاك ما يتم تصحيحه راهناً.
ـ ص� ��ورة االن �ت �ص��ار ال� �س ��وري س�ت�ع�ن��ي عمليا ً
وتلقائيا ً هزيمة تحالف ال�م�ش��روع الصهيوني –
ال��وه��اب��ي :س��وف يتجلى ذل��ك ف��ي ان�ت�ه��اء دور آل
سعود ومنظومتهم السياسية والدينية والمالية،
وف��ي ان�ه�ي��ار ال�م�ش��روع الصهيوني ف��ي فلسطين
المحتلة ،مع ما يعني ذلك من تغيير في خرائط شبه
الجزيرة العربية جغرافيا ً وسياسياً.
ـ استكمال التغيير في المشهد اإلقليمي :يستغرق
من اليوم إلى سبع سنوات ،وينتهي بحرب إقليمية
تنهي المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة
ويكون نهاية الحراك الدراماتيكي في المنطقة.
ـ التغيير اإلقليمي يستكمل مع عودة مصر :ألخذ
دورها في محيطها العربي واألفريقي والمتحالف
استراتيجيا ً مع سورية المستقبل (بالد الشام).
 ت��رك�ي��ا :ان�ت�ق�ل��ت م��ن ح�ل��م العثمانية الجديدةوصفر مشاكل إل��ى مرحلة من الضعف ومختلف

المشاكل ،مع تهديد جدي بالتفكك.
ـ التغيير العميق :ما يجري في المنطقة لن يقتصر
على الخرائط السياسية والجغرافية بل سيشمل
تغيرا ً تاريخيا ً ال يقل أهمية ،هو تغيير في الخريطة
ال��دي�ن�ي��ة للمنطقة ،وس�ي�ك��ون م��ن أع �م��ق التغيرات
الفكرية والعقائدية في تاريخ المنطقة وم��ن أبرز
معالمها:
أ ـ ض��رب الفكر ال��وه��اب��ي ف��ي العمق م��ع ضرب
غطائه السياسي وال�م��ال��ي ال��ذي ك��ان ي��وف��ره ل��ه آل
سعود.
ب ـ تمدد للفكر الشيعي في المنطقة بفعل نجاح
النموذج اإليراني في النهج اإلسالمي والسياسي
والعلمي.
ج  -ت �ح � ّول م�ص��ر م��ن ال�ف��اط�م�ي��ة إل��ى المذاهب
السنية خالل العصر األيوبي وهذا التمدد الشيعي
سيتمدد ليشمل مصر وبالد المغرب العربي.
د ـ ستشهد سورية وب�لاد الشام والعراق عامة
على المدى المتوسط هجرة معاكسة ألعداد كبيرة
م��ن المسيحيين ال ��ذي ه��اج��روا ه��ذه ال�ب�ل��دان على
فترات تاريخية ع��دي��دة ،بحيث يعيد لهم بعض ما
ك��ان لهم م��ن وج��ود م��ؤث��ر وف��اع��ل ف��ي ب�لاد الشام
والعراق.
 – 2ع��ال�م�ي�اً ،سينتج م��ن ان �ت �ص��ار المنظومة
ال��دول�ي��ة ال�ج��دي��دة (تحالف روس�ي��ا دم�ش��ق طهران
وامتداداته الدولية عبر دول البريكس تغيرا ً عالميا ً
دراماتيكياً ،ومن أبرز معالمه:
ـ انتهاء عصر الهيمنة األميركية وت��راج��ع دور
الواليات المتحدة إلى مراتب متأخرة فتصبح مجرد
دولة عظمى بين عدة دول ،على نحو يشبه ما حدث
لإلمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية
بعدما تراجعت من إمبراطورية ال تغيب عنها الشمس
إلى مجرد دولة بين عدة دول عظمى ،وهذا التراجع
سينتج منه على ال�م��دى المتوسط ان�ت�ه��اء «الحلم
األمريكي» كمقدمة لتفكك اإلمبراطورية األميركية
بشكل يشبه تفكك اإلمبراطورية الرومانية من دون
أن يكون لها وريث شرعي وانتقال الثقل السياسي
واالقتصادي في األميركيتين إلى البرازيل .
ـ ان�ت�ه��اء فرنسا أوالً وبريطانيا ث��ان�ي�ا ً كدولتين
عظميين وتراجع مكانتهما إلى دولتين من الدرجة
الثانية .
ـ ألمانيا وحدها ستنجو من السقوط األوروبي
ليبقى لها دور فاعل في المنظومة الدولية الجديدة،
إن�م��ا ل��ن ي�ك��ون لها تأثير ف��اع��ل ف��ي ه��ذه المنظومة
بحيث تفرض سياساتها وأفكارها.
ـ صعود دول جديدة لتتبوأ مرتبة الدول العظمى
في المنظومة الدولية الجديدة ومنها ،إضافة إلى
روسيا والصين ،كل من إي��ران وال�ب��رازي��ل والهند
وجنوب أفريقيا .
مشهد موسكو ال�ي��وم ه��و ب��داي��ة انتقال التغيير
الحقيقي في الخريطة اإلقليمية والدولية من حيز
التنظير واألف �ك��ار إل��ى حيز التطبيق العملي على
األرض ،انطالقا ً من األزم��ة السورية ،وه��ذا يعني
استكمال مشاهد أسطورة طائر الفينيق السوري
(سورية) الذي يتهيأ للنهوض من بين الرماد أكثر
قوة وتجددا ً وشبابا ً .
ولتحي سوريا وليحي كل من أراد بها خيراً.

