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م�ؤ�شرات مه ّمة في نتائج االنتخابات العراقية
} حميدي العبدالله
أعلنت المفوضية العليا لالنتخابات في
العراق النتائج النهائية الرسمية ،وتحمل هذه
النتائج مؤشرات مهمة:
أ ّول��ه��ا أن��ه��ا ت��ك � ّرس ال��ت��ع�دّدي��ة ف��ي جميع
الطوائف والمذاهب واألعراق المك ّونة للمجتمع
العراقي ،إذ لم يستطع أيّ فصيل أو كيان
سياسي احتكار التمثيل أو الحصول على أكثر
من  %50من أصوات الناخبين من أتباع هذا
المذهب أو العرق أو ذاك .وبديهي االستنتاج
في ه��ذه الحال أن إمكان والدة ديكتاتورية
حزبية في العراق أمر متع ّذر ،على األق� ّل في
الظروف الراهنة ،ألنّ أيّ جنوح أليّ طرف نحو
الديكتاتورية أو التف ّرد بالحكم سوف يصطدم
بالغالبية داخل مذهبه أو عرقه أو طائفته ،قبل
أيّ جهة أخ��رى .وه��ذه النتيجة تطرح سؤاال ً
مهماً :هل تؤدي هذه التعددية إلى والدة نظام
ديمقراطي ،أم تقود إلى الفوضى على غرار
ما حصل ويحصل في الكثير من دول العالم
النامي؟
ثانيها ،أنّ تكتل ائتالف القانون ك��ان في
طليعة الكيانات السياسية الفائزة ،وتقدم على
الكيانات األخرى بنحو  50نائبا ً بالمقارنة مع
التحالف الكردستاني الذي ح ّل في المرتبة
الثانية بعد تكتل ائتالف القانون .وبديهي أنّ
المرشح الطبيعي لتشكيل الحكومة الجديدة
هو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ،ولكن
في إط��ار ائتالف مع قوى أخ��رى إذ يستحيل
على ائتالف القانون تشكيل الحكومة منفرداً،
وه��ذا التقدم ال��ذي حققه لم يكن تقدما ً كبيرا ً
فهو زاد عدد مقاعده خمسة مقاعد عن الدورة
السابقة.
إنّ تقدم ائ��ت�لاف ال��ق��ان��ون على غيره من
االئتالفات األخرى يعود إلى تضافر مجموعة
عوامل أبرزها موقفه الحازم وال��واض��ح في
محاربة اإلره���اب داخ��ل ال��ع��راق ،وتحديدا ً
تنظيم «داع��ش» ،وموقفه الصريح من الدول
الخليجية ،وال سيما السعودية وقطر اللتين
تقدمان الدعم السياسي والمادي للجماعات
السياسية العراقية المتواطئة مع «داعش»،

إضاف ًة إلى موقفه الواضح مع إيران.
ثالث هذه المؤشرات ،حفاظ التيار الصدري
على الموقع الثاني بعد تكتل ائتالف دولة
القانون لجهة التمثيل الشيعي .حصد التيار
الصدري هذه النتيجة رغم اإلرباك واالضطراب
اللذين عصفا ً بهذا التيار ،وال سيما إعالن زعيمة
الروحي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي
والوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل
والمرشحين .وه��ذه النتيجة تعكس تجذر
التيار الصدري في البيئة الشعبية العراقية.
راب���ع ه���ذه ال��م��ؤش��رات ،ت��راج��ع ومكانة
الحزبين الرئيسين الكرديين وشعبيتهما،
الحزب الديمقراطي الكردي ،واالتحاد الوطني
الكردستاني ،وإنْ استطاع األخير تحسين
موقعه بالمقارنة مع الدورة السابقة ،تراجع
لمصلحة األحزاب الجديدة المنافسة ،وال سيما
«حركة التغيير» و«االتحاد اإلسالمي الكردي»
والجماعة اإلسالمية الكردية ،وبات واضحا ً أنّ
أصوات الناخبين األكراد تو ّزعت مثالثة على
هذه األطراف الثالثة ،خاصة في المحافظات
الثالث الكردية ،السليمانية وأربيل ودهوك.
خامس هذه المؤشرات ،انهيار شعبية الكتلة
التي يقودها إياد عالوي ،وكان الرهان معقودا ً
عليها ،خاصة من قبل السعودية ،بأن تح ّل
مكان نوري المالكي ،حيث لم يحصل الكيان
الجديد ال��ذي خ��اض من خالله االنتخابات
إالّ على  21نائبا ً وح � ّل ترتيبه في المرتبة
الخامسة بعد ائ��ت�لاف ال��ق��ان��ون والتحالف
الكردستاني والتيار الصدري ،وكتلة المجلس
اإلسالمي األعلى.
في ضوء هذه النتائج وتوزع المقاعد ،من
الصعب على الكيانات السياسية تشكيل
حكومة عراقية جديدة بسرعة ،ومن الصعب
أيضا ً تشكيل حكومة أكثرية مثلما كان يطمح
رئ��ي��س الحكومة ال��ح��ال��ي ن���وري المالكي،
ف��ت��وزع المقاعد ،رغ��م حجز ن��وري المالكي
لموقع رئاسة الحكومة ،يحتم عليه العودة
إلى الصيَغ السابقة في تشكيل الحكومات،
وبخاصة تشكيل الحكومة التي انتهت واليتها
الدستورية مع إعالن نتائج االنتخابات.

فعالية دمره ...نظرة ا�ستراتيجية
} هاني جودة
ليس غريبا ً أن يتقدّم أبناء بلدة دمره المحتلة بفعالية
مميّزة وفريدة وذات خصوصية منذ النكبة التي أل ّمت
بشعبنا عام  .1948هذه الفعالية نفذت وللمرة األولى
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،إذ خصص أهالي بلدة
فلسطينية مهجرون فعالية باسم قريتهم ،فيما ينفذون
ن�ش��اط�ا ً نضاليا ً ق��رب ال�س�ي��اج الشمالي لقطاع غزة،
بمحاذاة قرية دم��ره المحتلة .وحضر الفعالية جمع
غفير من أبناء البلدة ومخاتير ووج�ه��اء وشخصيات
وطنية ،شكلوا بحضورهم نموذجا ً للحنين وطليعة عمل
منظم ربما ستأخذ به القيادة السياسية الفلسطينية في
نضالها في ملف العودة والقرار الدولي .194
هذه الفعالية شكلت نموذجا ً يحتذيه مخاتير البلدات
الفلسطينية المحتلة وأبناؤها ،بل أتوقع أن تقوم هذه
البلدات بتنفيذ أنشطة مشابهة كالتي بادرت إليها دمره
ونفذتها ضمن مشروع نضالي أرادت أن يكون متزامنا ً
مع ذكرى النكبة  15أيار من ك ّل عام.
خلقت بلدة دم��ره بذلك نظرة استراتيجية لتح ّول
طبيعة العمل والنشاط النضالي الداعم لحق العودة،
وال��ذي يتع ّمد االحتالل جعله مطلبا ً مستحيالً كونه إذ
يخ ّل بالمعادلة الديمغرافية ل�لأرض المحتلة .وجدت
دم ��ره أنّ ال �ح � ّل ال��وح�ي��د ه��و ال�ب�ح��ث ع��ن ب��دائ��ل تعتمد
على القانون الدولي والنضال المشروع واالعتصام
والحراك السلمي النضالي الذي يبدأ من تحريك أبناء
البلدات األخرى كافة للعمل المنظم سنوياً ،إلبرازأسماء
البلدات والقرى الفلسطينية بصوت أقوى من األكاذيب
ال�ت��ي ت ��ر ّوج لها حكومة االح �ت�لال وآل�ت�ه��ا اإلعالمية،
والتي جعلت الهولوكوست أعظم محرقة ومجزرة في
التاريخ الحديث ،وب��ذل��ك أرغ�م��ت ألمانيا على دف��ع ما
ُيس ّمى بالتعويض حتى يومنا هذا ،وتتغاضى المس ّماة
الشرعية الدولية والمجتمع الدولي عن ق��رارات دولية
أق ّرت لقضية الالجئين ،وأهمها القرار الدولي  194الذي
نص على عودة الالجئين بوضوح ،لذا يرى أهالي بلدة
ّ
دمره بعيونهم أنّ فعاليتهم ستكون تح ّوالً استراتيجيا ً

في دفعة الصراع والدفاع عن حق العودة كامالً ،ضمن
برنامج استراتيجي واضح المعالم نختصره باآلتي:
 - 1جعل فعالية ب�ل��دة دم��ره مقدمة الستنهاض
وطني شامل ألجل حق العودة.
 - 2ت �ح �ش �ي��د ال �م��ؤس �س��ات اإلع�ل�ام� �ي ��ة المحلية
واإلقليمية والدولية لفضح سياسة االحتالل التي ال
تزال تتجاهل القرارات الدولية المتعلقة بالالجئين.
 - 3وض��ع قضية الالجئين وال�ع��ودة والتعويض
على سلم األول��وي��ات الوطنية للمؤسسات الوطنية
كافة في الداخل والخارج.
 - 4اللجوء إلى المحاكم الدولية كافة ذات العالقة
لرفع دع��اوى قضائية مختلفة ض ّد االحتالل ومتابعة
هذه الدعاوى من جهات عربية وأجنبية حليفة.
 5تعتبر بلدة دم��ره أنّ التفريط في حق العودةض �م��ن م �ق��ول��ة «ال �ك �ب��ار ي �م��وت��ون وال �ص �غ��ار ينسون»
جريمة تاريخية لن يغفرها التاريخ وال األجيال.
تكمن النظرة هذه في منحيَيْن كانا سببا ً في تكوين
منهجية ج��دي��دة ،أول�ه�م��ا أنّ المجتمع ال��دول��ي أوصل
الفلسطينيين إل��ى درج ��ة ال�ل�ا أم��ل ف��ي ق��رارات��ه التي
باتت بال جدوى منذ النكبة وحتى اآلن ،وأن االنحياز
األعمى من جانب الدول الكبرى لالحتالل جعل مسألة
إرجاع الحقوق الفلسطينية مسألة صعبة في ظ ّل إمعان
االحتالل باإلرهاب الفكري واالقتصادي والسياسي
والعسكري ،وثانيها أنّ أبناء بلدة دمره والبالغ عددهم
ف��ي وقتنا ال��راه��ن أك�ث��ر م��ن  25أل �ف �اً ،يملكون ق��درات
بشرية هائلة ،ولديهم نسبة متعلمين تصل إلى ،%95
وبينهم الكاتب والباحث والعالم والطبيب والمهندس،
وجميعهم متمسكون بقيادة قانونية وعرفية واحدة
منذ النكبة ،ومجمعون على اإلصرار التام على العودة
إلى ديارهم ،مع األمل بالتوفيق ألبناء البلدات األخرى
بأن يسيروا على نهج دمره في مسيرة النضال الوطني
الفلسطيني حتى تتحقق كامل األهداف.

الزاروب العربي وا�ستحقاق الثالث من حزيران في �سورية
ّ
ال�صهيوني من �إيران
ومحفزات الموقف
ّ
} المحامي محمد أحمد الروسان



في سورية فاشيّة دينيّة متصاعدة ،وفي أوكرانيا فاشيّة وناز ّية
تتوسع ،وف��ي أروق��ة مجتمعات استخبارات الطرف الثالث
جديدة
ّ
في المسألة الشامية ،كخصوم للدولة الوطنية السورية ،جلسات
عصف ذهني وخالصات .وتفيد المعلومات المتسربة ،وعن قصد،
بأنّ منظومة الحسم االستراتيجي في األزمة الراهنة استطاع النسق
السياسي في دمشق تحقيقها ،والعملية ما زالت مستمرة وترافقها
عمليات الحسم الميداني لتعزيزها وتثبيتها على أرض الواقع وعبر
لغة الميدان ،إن لجهة التكتيكي منها حيال انتخابات الرئاسة في
الثالث م��ن ح��زي��ران المقبل ،وإن لجهة االستراتيجي نحو م��ا بعد
نتائج االنتخابات الرئاسية ،وأي صيغ سياسية تفاوضية قد ُتفرض
كحلول تستهدف :سد األفق السياسي وتعميق الخالفات واألزمة،
بعبارة أخ��رى إع��ادة إنتاج األزم��ة السورية ،في المعنى السياسي،
من قبل الطرف الثالث وبعض زواريبه من مشيخات القلق والبعض
العربي اآلخر ،ودفع أو تشجيع النسق السوري للجلوس إلى طاولة
المفاوضات من جديد.
م �ع� ٌ
�روف للجميع أنّ السياسة اس�ت�م��رار للحرب ،فبنية األخيرة
بتفاصيلها استمرار للسياسة ،وأي عملية عسكرية ال تقود الى نتائج
سياسية ه��ي عملية فاشلة بامتياز ،حتّى ل��و كانت عملية عسكرية
داخلية .فما نلحظه في سورية أنّ معظم العمليات العسكرية في الداخل
السوري من قبل قطاعات الجيش السوري وتشكيالته تقود الى نتائج
سياسية مبهرة للدولة ،ويكفي أنّ المجتمعات السورية المحلية لم تعد
حاضنة لمعظم سفلة اإلرهاب ال ُمدخل والمنتج في الداخل السوري،
وصارت طاردة بعمق له ،ورافقت ذلك المصالحات السياسية إلخراج
اإلرهابين من غير الجنسية السورية ومشغليهم ،وصوالً إلى استحقاق
الثالث من حزيران المقبل االنتخابات الرئاسية.
ك� ّرس��ت األزم��ة ال�س��وري��ة ،ك��أزم��ة إقليمية ودول�ي��ة ينام ويصحو
الجميع على ح��وادث�ه��ا ،مفهوما ً ج��دي��دا ً للسياسة س �ي��د ّرس الحقا ً
في جامعات العالم ومراكز البحث األممي ،إذ لم تعد السياسة فن
الممكن ،فهذا مفهوم قديم وتقليدي أك��ل الدهر وش��رب عليه ومنه
حتّى شبع .السياسة اآلن بفعل مفاعيل وتفاعالت وعقابيل ومآالت
الحدث ال�س��وري ص��ارت تعني فن إنتاج ال�ض��رورة كمنتج شامل.
ب�ع�ب��ارة أخ��رى ص��ارت السياسة منتجا ً أم�ن�ي�اً ،ومنتجا ً سياسياً،
ومنتجا ً اقتصادياً ،ومنتجا ً عسكرياً ،ومنتجا ً ثقافيا ً وفكرياً ،بعيدا ً
عن فلسفات سياسات تدوير الزاويا الخالفية في السياسة كمفهوم
ونهج ووسيلة.
بعد اإلنجازات العسكرية السورية األخيرة والمتواصلة ،إن عبر
العمليات العسكرية الهجومية م�� ّرات ع��دي��دة والعمليات الدفاعية
أحياناً ،وإن عبر سياسات واستراتيجيات المصالحات التي انتهجتها
وتنتهجها الدولة الوطنية السورية ،بات للنصر مفهوم جديد ومعيار
مستحدث ف��ي علم ال �ح��روب ،واألخ �ي��رة(ال �ح��رب)ال تحسم بالحل
العسكري وحده ،بل بالحل السياسي الذي أضحت له قيمه أخالقية
وقيميّة اجتماعية تحاكي تجليات النصر العسكري الميداني.
تسير ال��دول��ة الوطنية ال�س��وري��ة بخط الحسم العسكري وخط
الحسم السياسي(المصالحات) ،إن في مناطق فرض فيها الجيش
السوري سيطرته الكاملة ،وإن في تلك المناطق التي ص��ارت على
مشارف الفرض العسكري عليها ،ودفعها الى فكرة الخروج والعودة
الى حضن الدولة من جديد .فدمشق جادت وأبدعت وبمهنية محترفة
في فن ممارسة الحرب ضد اإلره��اب المدخل الى الداخل السوري
من قبل دول الجوار مجتمع ًة ،وضد اإلرهاب المصنّع في الداخل عبر
الطرف الثالث في الحدث السوري وزاروب البعض العربي القلق
وقبل بدئه بسنوات ،وما رافق ذلك من وضع استراتيجيات صناعة
الكذبة في األزمة السورية وصناعة القاتل والضحية.
أحسب أنّ مستقبل نهاية األزم��ة في سورية ،في حاجة ال��ى من
يجيد فن الحرب ،على ما أسلفنا ،ويتقن صناعة عملية السالم الداخلي
عبر المصالحات الشاملة .ورأى العالم ما حدث في حمص القديمة
وكيف س ّهلت أطراف اقليمية مجبر ًة ومكره ًة لذلك ،إلخراج مجاميع
ضبّاط استخباراتها من الداخل الحمصي القديم ،من طرف سعودي
وطرف تركي وطرف دويلة قطر ،وكان منظر «السادة» اإلرهابيين
المنسحبين كأ ّنهم ،ال بل هم مثل الجراد المنتشر الجائع نحو العرق
األخضر للصعود في حافالت ذلّهم الى حيث أرادوا أو أريد لهم أن
يخرجوا اليه سور ّياً ،ليصار الى تصعيدهم لمالقاة الحور العين التي
«ج��اه��دوا» ألجلها ،ولن يجدوا إالّ ما اقترفته أياديهم من ظلم حيث
يهوون في نار جهنم بإذن الله تعالى ،سبعون وسبعون وسبعون
خريفا ً حتّى يلج الجمل من سم الخياط(خرم األبرة).
صحيح أ ّنه تم انتزاع الورقة السورية السياسية من يد السوريين
في بدايات الحوادث الى منتصفها تقريباً ،وجعلها تتنقل بين مدارات

التنازع الدولي وتنازعات البعض العربي المرتبط بالطرف الثالث
في المسألة السورية ،وتحديدا ً في أروقة مشيخات الرمال والقلق
العربي ،باستثناء واح��دة أو اثنتين ال��ى حد م��ا .ل��ذا ليس القوي من
يكسب الحرب إنما الضعيف هو من يخسر السالم.
عندما نقول المجتمع الدولي وأدواره في سورية وأزمتها نقصد به:
الواليات المتحدة األميركية ،والدولة العبرية «إسرائيل» ،وبريطانيا،
وفرنسا ،وزواري��ب البعض العربي التائه القلق ،ف��إنّ عرب الرمال
يريدون استمرار إسالة الدم السوري ومزيد من استنزافات عميقة
وعرضية للدولة الوطنية السورية ،مسنودا ً بمحفظة مالية ضخمة
وحمالت بروباغندا معادية مضادة ،لذلك فإنّ عرب الرمال وبعض
العرب اآلخر يدركون أنّ أميركا عندما تصل الى اللحظة التاريخية
الحاسمة للمفاضلة واالختيار بين حلفائها ومصالحها سوف تختار
األخيرة ،وخير مثال على ذلك جنيف إيران ومآالته المقبلة.
وتركيا(الدور التركي بقي على ما هو عليه إزاء سورية ولم يتغير).
مثالً عالقاتها في قمة السوء مع الرياض ،وترغب في عدم معاداة
إيران ومحاولتها المستميتة في عدم إثارة غضب الفدرالية الروسية،
ص ��ارت تتخذ خ �ط��وات أك�ث��ر ت �ش �دّدا ً إزاء م��ا ي�س� ّم��ى بـ«المعارضة
السورية» لديها ،واألخيرة بمثابة طروحات أنثى متتالية لعيب في
قناة فالوبها ،بل أبلغت شريك الشيخ سعد الحريري في ثدي جيفري
فيلتمان المساعد السياسي لبان كي مون ،عقاب صقر الهارب من
ينسق مع «المعارضة السورية» ،بعدم رغبتها
الداخل اللبناني والذي ّ
في بقائه في تركيا.
محفزات الموقف الصهيوني من إيران:
في ظل كثرة «الكالم» هذه األيام عبر وسائل الميديا األممية وعلى
مختلف مشاربها ،حول أنّ كبار المسؤولين اإلسرائيليين الصهاينة
ي��ؤك��دون أن ال �ق��وات «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» الحربية الصهيونية ق��د أكملت
استعداداتها ال�لازم��ة لجهة القيام بتوجيه الضربة العسكرية ضد
المنشآت النووية اإليرانية ،فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا :ما هي
محفزات الموقف التصعيدي «اإلسرائيلي» الصهيوني الجديد؟ أعتقد
أنّ محفزات هذا الموقف الصهيوني «اإلسرائيلي» المتفاقم يتمثل في
اآلتي-:
أحسب أنّ إدراك «اإلسرائيليين» الصهيونيين المتزايد باستمرار،
أن إيران على وشك أن تصبح قوة نووية ،وفي هذا الصدد أشارت
بعض المعلومات إل��ى أن إي��ران باتت تملك من م��وارد التكنولوجيا
النووية م��ا يكفي لحيازتها قنبلة ن��ووي��ة خ�لال فترة زمنية ليست
طويلة ،أضف الى ذلك رغبة «اإلسرائيليين» في ممارسة المزيد من
االبتزاز ،فـ«إسرائيل» تعاني ضغوطا ً اقتصادية داخلية دفعت إلى
تصاعد المزيد من االحتجاجات إلى جانب أزمتها مع الفلسطينيين
في المفاوضات العبثية ،وما من سبيل أمام «إسرائيل» سوى اصطناع
سيناريو توجيه الضربة العسكرية ضد إيران ،وعدم اإلذعان لرغبة
واشنطن بعدم توجيه هذه الضربة إلاّ بعد الحصول على الدعم الكافي
إلخراج «إسرائيل» من أزمتها االقتصادية وأزمتها مع الفلسطينيين.
كذلك رغبة الحكومة «اإلسرائيلية» الصهيونية في توظيف مفهوم
الحظر النووي اإلي��ران��ي كوسيلة لحشد التأييد والدعم السياسي
الداخلي ،وذل��ك ألن القوانين والتشريعات «اإلسرائيلية» األخيرة
والخاصة بحرية ال��رأي وال��رأي اآلخر وحرية اإلع�لام عامة ،سوف
تتيح لحكومة نتنياهو تحويل «إسرائيل» الصهيونية دولة شمولية
ليكودية بالمعنى الحقيقي ،فالقوانين ال�ج��دي��دة تعطي السلطات
«اإلسرائيلية» استهداف جميع القوى السياسية «اإلسرائيلية» التي
تسعى إلى معارضة التوجهات الليكودية الرسمية.
ت��دع��م ذل��ك أي�ض�ا ً رغ�ب��ة الحكومة «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» الصهيونية في
ابتزاز الموقف الدولي ،الداعم لالعتراف بالدولة الفلسطينية ،لذا فإن
التلويح «اإلسرائيلي»  -الصهيوني بضرب إي��ران الدولة المسلمة،
سوف يدفع األطراف الدولية داخل مجلس األمن الدولي والجمعية
ال�ع��ام��ة ل�لأم��م المتحدة ،لناحية ال�ت��راج��ع ع��ن دع��م م�ش��روع الدولة
الفلسطينية كثمن لتراجع «إسرائيل» عن ضرب إيران.
يدعم ه��ذه المقاربة االب�ت��زازي��ة ل��دول��ة الكيان الصهيوني معظم
الموقف ال��دول��ي ،سعي «اإلسرائيليين» إل��ى القيام بعمل عسكري
ضد قطاع غزة والضفة الغربية ،وبالتالي فإن التلويح بضرب إيران
هو السقف األعلى الذي يتيح لـ«إسرائيل» خفضه الحقا ً ضمن الحد
األدن ��ى ،وه��و ف��ي ه��ذه الحالة القيام بعمل عسكري ض��د األراض��ي
الفلسطينية المحتلة ،وتحديدا ً بالتركيز على قطاع غزة المحتل الذي
تشير التسريبات إل��ى وج��ود ن��واي��ا «إسرائيلية» صهيونية إلعادة
احتالله أو احتالل جزئه األوسط ،ما يشطر القطاع المحتل نصفين.
إن رغ�ب��ة «اإلس��رائ �ي �ل��ي» الصهيوني ج��ام�ح��ة ف��ي ت��وج�ي��ه ضربة
عسكرية ضد جنوب لبنان ،والتلويح بضرب إيران المسلمة يهدف
إلى رصد تحركات حزب الله اللبناني وفهم كيفية استعداداته ،ما
يتيح لـ«اإلسرائيليين» استطالع مراكز ق��وة الحزب العسكرية ،ثم

القيام الحقا ً بتوجيه المزيد من الضربات بالقدر الكافي لتدميرها ،ما
يفسح المجال عمليا ً أمام المضي قدما ً في مخطط ضرب إيران.
تشير المعلومات المس ّربة عن قصد إلى أن الهدف الحقيقي غير
المعلن للتلويح بضرب إي��ران ،هو ردع دمشق ونسقها السياسي
من مغبة استهداف «إسرائيل» ،إذا تعرضت سورية لعملية استهداف
عسكري أجنبي ،وبالتالي فإن «إسرائيل» سعت من خالل هذا التلويح
إلى توجيه رسالة إلى دمشق مفادها أن «إسرائيل» مستعدة للرد.
تتحدث المعلومات االستخبارية التي ترصد بدقة ،من قبل بعض
مجاميع شبكات جاسوسية عنكبوتية وتتمتع بصدقية عالية ،عن
وج��ود العديد م��ن ت �ط��ورات ال �ح��وادث وال��وق��ائ��ع ال�م��وازي��ة للموقف
«اإلسرائيلي» الصهيوني التصعيدي الجديد ضد إي��ران ،إذ رصدت
بعض المصادر إع��داد قيادة القوات البريطانية المزيد من الخطط
العسكرية الساعية إلى استهداف إي��ران رغم اتفاقات جنيف إيران
ال�ن��ووي ،وأضافت التسريبات أن قيادة القوات البريطانية تستعد
لرفع جاهزية قواتها في ح��ال وج��دت نفسها في موقف المشارك
في عملية استهداف إيران ،وبالتالي على القوات البريطانية أن تر ّتب
استعداداتها تفاديا ً ألي ارتباك أو تردد إذا حانت ساعة الصفر ،عند
لحظة إفشال المصادقة من قبل صقور الكونغرس األميركي على أي
اتفاق يتم التوصل اليه الحقا ً مع طهران عبر مجموعة (.)1 + 5
أحسب أنّ عملية التسريب المتعمدة لبعض محتويات تقارير بعض
مجتمعات االستخبارات الغربية والعربية والمتعلقة بتطورات الملف
اإلي��ران��ي ،خاصة الفقرات التي تسعى إل��ى اتهام إي��ران بأنها تن ّفذ
مخططات سر ّية لتصنيع الرؤوس النووية غير التقليدية ،تصب في
هذا االتجاه التصعيدي لخلق سلّة تبريرات تدفع إلى تخليق رأي عام
أمم جديد ومتجدد حول معظم الملف النووي اإليراني ،وهنا ال ب ّد
من اإلشارة إلى عملية التزامن الدقيقة جدا ً التي جمعت بين تسريب
بعض محتويات ه��ذه ال�ت�ق��اري��ر م��ع دع��وة س�ع��ود الفيصل لنظيره
اإليراني لزيارة الرياض ،وإعالن «اإلسرائيليين» إكمال استعداداتهم
العسكرية ضد إيران.
تقول المعلومات إن الفترة القليلة المقبلة س��وف تشهد تعاونا ً
عسكريا ً استراتيجيا ً أم�ي��رك�ي�اً« -إس��رائ�ي�ل�ي�اً» ،إض��اف��ة إل��ى مطالبة
«األي �ب��اك» لواشنطن ب �ض��رورة ع��دم ال�ت��دخ��ل ف��ي التأثير على قرار
«إس��رائ�ي��ل» بالعمل العسكري ضد إي��ران ،إضافة إل��ى حديث بعض
المحافظين ال�ج��دد ال�ق��ائ��ل ب��أن واش�ن�ط��ن س��وف تنظر إل��ى الضربة
العسكرية «اإلسرائيلية» ضد إيران إن حدثت بأنها أمر واقع ،وسوف
لن تتردد في الوقوف فورا ً إلى جانب «إسرائيل».
تؤكد المعلومات أن بعض من كبار أعضاء مجلس النواب األميركي
نجحوا ،لجهة إجراءات إمرار مشروع قانون جديد داخل الكونغرس
األميركي ،يقيد صالحية أي مسؤول أميركي بما في ذل��ك الرئيس
أوباما من القيام بأي مفاوضات أو محادثات تتعلق بإيران مع أي
طرف إلاّ بعد موافقة الكونغرس .ويشير الخبراء إلى أن هذا معناه
أالّ ي�ق��وم ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي أو أي م �س��ؤول أم�ي��رك��ي بالحديث مع
«اإلسرائيليين» ح��ول أي إج ��راءات تتعلق ب��إي��ران .وبكلمات أخرى
ف��إن ه��ذا القانون يمنع المسؤولين األميركيين من االع�ت��راض لدى
«اإلسرائيليين» على أي إجراء «إسرائيلي» ضد إيران.
تشير بعض المعلومات ،إلى أن منظمة «اإليباك» أعلنت إعادة ترتيب
أولويات جدول أعمالها ،بحيث لم يبق ملف الدولة الفلسطينية أو عملية
سالم الشرق األوسط على قمة جدول أعمالها ،واألولوية اآلن هي لـ
«الضربة العسكرية ضد إيران وارتباطها بالملف السوري» حصراً.
يعتقد كاتب هذه السطور ويحسب رغم هذه التطورات ،أن تحليل
المعطيات الميدانية – الواقعية يفضي إلى نتيجة واضحة تقود إلى
أن توجيه «إسرائيل» ضربة عسكرية إلي��ران أمر ضعيف االحتمال
للسببين اآلتيين:
أوالً  :عدم وجود ممر جوي متاح للطائرات «اإلسرائيلية» ،فحتى
الدول التي يمكن أن توافق على إفساح المجال أمام عبور الطائرات
«اإلسرائيلية» سوف تجد صعوبة بالغة في حماية نفسها من الرد
اإلي��ران��ي ،وبكلمات أخ��رى إذا كانت «إس��رائ�ي��ل» ق��ادرة على حماية
نفسها فإن تركيا والسعودية ستكونان في حالة انكشاف كامل أمام
الرد اإليراني الذي سيكون مدمراً.
ثانياً :إنّ «إسرائيل» نفسها لن تستطيع مهما أوتيت من ق��وة أن
تكون في مأمن من أخطار رد الفعل اإليراني ،وال��ذي سوف ينطلق
من مسافة بضعة كيلومترات من حدود «إسرائيل» الشمالية ،أي من
جنوب لبنان وحزب الله وترسانته العسكرية.
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حم�ص ...ن ّبل و الزهراء ...الكارلتون
} طاهر محي الدين
لماذا حمص؟ كيف أدار العقل الحكومي االتفاق؟ ولماذا حدث االتفاق
ال َمخرج؟
في مراجعة تاريخية قريبة جداً ،أي منذ ثالث سنوات عندما أطلقت
المس ّماة «ال�ث��ورة السورية» ،أراد حلف الحرب على سورية تشكيل
غرفة عمليات مشتركة وتكوين عاصمة للثورة تكون ذات استراتيجية
جفرافية عسكرية ،وجغرافيا اقتصادية وت�م��ازج اجتماعي وحجر
زواية لتفتيت سورية فاختيرت حمص كمدينة ألنها تحقق جميع تلك
األه��داف .فموقع حمص الجغرافي مه ّم جدا ً إذ يقع في قلب سورية،
وفي النقطة الوسط بين العاصمتين السياسية دمشق واالقتصادية
حلب ،وبوابة العاصمة للساحل السوري ،وح��دود حمص الجغرافية
الممتدة عبر البادية حتى الحدود العراقية ،فضالً عن قربها من الحدود
اللبنانية ،ما يجعل الدعم اللوجستي أسهل بالوصول إليها عبر القصير
ووادي خالد وتلكلخ ،والنقطة األهم التي تحقق الموقع االستراتيجي
والحغرافي العسكري إلق��ام��ة غرفة العمليات لعصابة ال�ح��رب على
سورية ،وتحديدها كعاصمة لما يس ّمى اصطالحا ً «الثورة» ،فأنشأت
أقوى وأعقد وأخطر غرفة عمليات عسكرية استخبارية تقنية في منطقة
الشرق األوس��ط خ��ارج «إسرائيل» ،في ح��ارة بابا عمرو تحديداً ،وقد
أسقطت وفر منها من فر إما إلى حمص القديمة أو إلى الريف الحمصي،
وقتل من قتل ،وأصيب من أصيب ،واستسلم العديد صاغرا ً مع سالحه
للحذاء العسكري السوري ،وتوجت سقوط بابا عمرو الزيار ُة المقدسة
والمدوية للرئيس األسد لمنطقة بابا عمرو التي كان يتغنى فيها أوباما
وحلفه ليالً ونهارا ً مع ك ّل إشراقة صبح ،ودخول مساء .يومذاك تحديدا ً
كتب المحلل السياسي األستاذ محمد صادق الحسيني مقاله المشهور
«في بابا عمرو غلبت الروم فأصبح بقاء األسد محتوم».
لإلشارة اعتراضاً ،تعد مدينة حمص وريفها أيضا ً مركزا ً للعديد من
القطاعات العسكرية والتجنيد للجيش العربي السوري .وتعد كذلك
نقطة تالقي إم��دادت أنابيب الطاقة والنفط في سورية ،واكتُشف أنها
تسبح على كميات كبيرة من النفط ،وم��ن مصفاتها ي��ورد النفط عبر
الموانئ السورية وي��زود ال��داخ��ل ال�س��وري منتجات مصفاة حمص
المشهورة.
الموقع الجغرافي المحاط ب��وادي النصارى والقريب نسبيا ً من
ال�س��اح��ل ال �س��وري ،جعل االخ �ت�لاط ال��دي�ن��ي وال�م��ذه�ب��ي فيها كبيراً،
فحمص هي فسيفساء مصغرة لسورية األم التي تشكل أحلى لوحات
التمازج الديني والعرقي والقوميات على امتداد جغرافيتها عبر التاريخ
اإلنساني .ه��ذا التمازج جعل من العقل االستخباري العدواني على
سورية يعمل عليها كنقطة انطالق لما يسمى بالحرب الطائفية في
سورية والتي فشلت بتفاصيلها كلها بين أبناء الشعب السوري الذي
يؤمن و َيدين بسورياه فحسب.
بعدما حددنا الخطوط العريضة ،لماذا توجب علينا حمص أن نعرف
كيف أدار العقل الحكومي االتفاق؟
لو عدنا بالتاريخ مرة أخرى إلى بداية الحرب على سورية وتحديدا ً
لخطاب السيد الرئيس بشار األسد األول بعد بداية الحرب على سورية
من تحت قبة البرلمان لوجدنا أن للخطاب هدفين رئيسيين مه ّمين،
أولهما حقن الدماء السورية وثانيهما الدعوة إلى الحوار والمصالحة
الوطنية ،وكيف ركز الرئيس األسد في خطابه يومذاك على أن هناك من
يريد جرنا إلى الدم واالقتتال ليدمر السوريون وطنهم بأيديهم ،وكيف
الوقت الذي كان يحدده لسقوط الدولة السورية
أن حلف الحرب ضغطه
ُ
خالل األشهر الثالثة األولى للحرب على سورية فأسرع إلى استعمال
ال��دم إلشعال الحرب فيها ،لك ّن تعنت صهاينة الداخل وعمالتهم قبل
صهاينة ال �خ��ارج م��ن الحلف الصهيوأميركي وأذن��اب��ه م��ن العربان،
وسقوط حربه حين عجزت عن تحقيق هدفها االستراتيجي في السقوط
السريع للدولة ،ما دف��ع به م�ج��ددا ً إل��ى رف��ع سعير الجنون والحرب
واإلرهاب أمالً في إحداث أي تغيير على األرض ،لكنه كان يواجه بثبات
أقوى وتقدم أكبر ،ففشل مجددا ً وتلقى الصفعة تلو األخرى من ثبات
حلف المقاومة وتقدمه وسحقه مشروع الحرب من غرفة العمليات
التالية في القصير .ويومذاك أجمع المحللون العسكريون والسياسيون
كافة على أن ما قبل القصير ،سيكون غير ما بعد القصير ،وتوالت
سقوط أحجار الدومينو تباعا ً في القلمون والغوطتين ،تارة تحت دوس
الحذاء العسكري لجنود الجيش العربي السوري ونعال رج��ال الله
في المقاومة اإلسالمية حزب الله ،وتارة أخرى اكتوى حلف العدوان
بالحكمة السورية المدوية بإنجاز المصالحات الوطنية في العديد من
المناطق والتي ك��ان ينجز من خاللها الهدف االستراتيجي األسمى
للعقل الحكومي السوري الذي أدار أعتى الحروب الكونية بعقل بارد
ذكي منفتح ،وأسقط أهداف الحرب من جديد .فمع كل عملية مصالحة
كان اإلنجاز األهم حقن الدماء السورية ،وع��ودة أبناء الوطن لحضن
ال��وط��ن ،باإلضافة إل��ى تقليل الخسائر ف��ي البنى التحتية التي كانت
ستنجم عن أي معركة لتحرير تلك المناطق ،وصعوبة قيام تلك الحروب
داخل المدن وتعريض المدنين األبرياء الذين اختطفهم اإلرهاب وجعل
منهم دروع�ا ً بشرية ،ليلوي بهم ذراع الدولة التي أدارت الحرب كأم
تدافع عن أبنائها وتمنع عنهم القتل واألذى والتهجير .وعلى هذا العقل
دار االتفاق في حمص القديمة ،فكان حرص الدولة على إنقاذ من تبقى
من عوائل أهالينا من الديانة المسيحية وكنائسهم داخل أحياء حمص
القديمة ،وفي الوقت نفسه التوصل إلى تحرير العديد من المختطفين
من ريف الالذقية وحلب ،باإلضافة إلى رفع المعاناة والحصار عن
أهالينا في قريتي نبل والزهراء البالغ عديد سكانهما نحو سبعين ألفاً،
والمحاصرتين مع ثمان قرى حولها منذ ثالث سنوات بأقسى أنواع
الحصار الغذائي والدوائي ومستلزمات الحياة اليومية ،وصبر األهالي
فيها طوال هذه المدة وفاء ووالء للدولة ولقائد الدولة ،فكان شعارهم
«باقون مع األسد وأرواحنا فداء لسورية األسد وما همنا إن أقبل الموت
علينا أم أقبلنا عليه».
ما تم إنجازه في هذا االتفاق ،إ ّنما تم نتيجة حكمة العقل الحكومي
ال �س��وري ف��ي إدارة ال �ح��رب ،وم��ا ق��ام ب��ه ال �ح��ذاء العسكري السوري
ورجال الله ،وإدارك العقل المدبر الخارجي أنه هزم بالمعايير كافة ،من
إيران إلى لبنان سياسياً ،وهزمت في العراق عسكرياً ،وسحقت على
أب��واب دمشق سياسيا ً وعسكرياً ،واأله��م جيوسياسيا ً إذ تعاد رسم
خرائط العالم الجديد من قلب سورية وتحديدا ً من سقوط حمص بأقل
قدر من الخسائر وسقوطها كعنوان كبير لعاصمة « الثورة السورية «.
بتعريج بسيط إلى أم التاريخ الشامخة الصامدة حلب الشهداء وما
حدث من تفجير كبير لدرة الشرق والعديد لألماكن التاريخية األثرية
التي عاصرت تاريخ العديد من األمم والممالك عبر التاريخ أقول اآلتي
:
إن هذه التفجيرات تحمل في طياتها العديد من المؤشرات التي ال
ت��دل إلاّ على حقد اإلرهابيين وهزيمتهم نفسيا ً وعسكرياً ،وسقوط
آلخر لوحات العدوان على سورية ،فمن يحاول تحطيم التاريخ ليس
س��وى حاقد وجاهل ومنهزم ،فهو ال يعلم قيمة ما د ّم��ره وهدمه من
مبان سقطت على عتباتها غ��زوات الغازين ،ومنهزم ألنه عجز خالل
ثالث سنوات على هزم البشر وعقول أهالي حلب وحرفهم عن انتمائهم
إلى الدولة السورية والوطن الكبير ،وعن إيمانهم بعيشهم المشترك
والمتسامح دينيا ً وعرقيا ً منذ أل��وف السنين ،وألنهم مؤمنون بأنهم
قلب سورية وبوابتها إلى العالم الغربي ،وأن حلب بأهلها هي رافعة
سورية االقتصادية ،فقرر هذا اإلرهابي المجرم الكافر أن يدمر الحجر
بعد فشله مع البشر ،انتقاما ً منهم ومن صمودهم ال��ذي كان له األثر
األعظم في الحفاظ على الوطن السوري بمكوناته وجغرافيته كلها.
في النهاية ،أتمنى على كل س��وري اختلط عليه األم��ر وأشكل عليه
الفكر وظن أن الدولة قامت بهذا االتفاق من باب الضعيف أو الراضخ
لضغوط من عدو أو صديق ،أن يعلم أن العفو من صفات المنتصر،
فالمهزوم ليس لديه ما يعفو عنه أو يقدمه إلم��رار الصفقات ،بل إن
ه��ذه ال��دول��ة ال�ق��وي��ة استخدمت ال �س�لاح األم �ض��ى لقهر ه��ذه الحرب
عليها بإجراء المصالحات االجتماعية بعدما كسبت المعركة سياسيا ً
وعسكرياً ،إذ تعيد بناء الدولة مجددا ً لمرحلة ما بعد الحرب من حجر
الزاوية األساسي لبناء الدول والمجتمعات أال وهو اإلنسان.

