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ال�سعودية :ماذا بعد خلع وتن�صيب

انتخابات �سورية تر�سم الم�ستقبل وتعلن االنت�صار
} علي القحوم

�أمراء الأ�سرة الحاكمة؟
} حميدي العبدالله
ال ي��ك��اد ي��م�� ّر أس��ب��وع أو شهر م��ن دون أن ي��ت�� ّم خلع أم��ي��ر م��ن األسرة
المالكة ال��س��ع��ودي��ة ،وتعيين أم��ي��ر آخ��ر م��ن األس���رة ذات��ه��ا ب��دي�لاً منه في
المناصب الرفيعة ،ففي الرابع عشر من أيار الحالي صدرت سلسلة من
األوام��ر الملكية «التي غيّرت تغييرا ً جذريا ً القيادة السياسية والعسكرية
المحترفة في المملكة العربية السعودية» ،قبحسب سايمون هندرسون،
االختصاصي والخبير في الشؤون السعودية .وشملت التعيينات األخرى
تعيين مساعد جديد لوزير الدفاع ورئيس ونائب رئيس جديدين لهيئة
األركان العامة وقادة جدد للقوات الجوية والبحرية.
استغرب هندرسون «إج��راء المملكة مثل ه��ذه التغييرات ي��وم انعقاد
مؤتمر رئيسي للدفاع اإلقليمي» مرجحا ً «أنهم أربكوا الحلفاء العسكريين
المحليين ووف���د ال��والي��ات المتحدة على ح�� ّد س���واء» م��ؤك��دا ً «أن يكون
هناك تأثير كبير للتعيينات الجديدة في القدرات العسكرية والسياسية
السعودية» .يجمع محللو ومتابعو الشأن السعودي على أنّ هذه التغييرات
المتالحقة تت ّم في سياق تحضير األسرة المالكة النتقال مقاليد الحكم من
المؤسس إلى أحفاده في ظ ّل صراع محتدم بين هؤالء األحفاد
جيل أبناء
ّ
على المناصب الرفيعة ،وبخاصة منصب الملك وولي العهد األول والثاني،
والمناصب السيادية األخ��رى التي تؤثر في ت��وازن القوى داخل األسرة
المالكة التي لها بدورها تأثير كبير في تعيين الملك الجديد وولي العهد.
تحصل هذه التغيّرات في سياق تط ّورات تشير إلى احتمال أن تعيش
«الدولة السعودية» محنة قاسية يصعب التنبّؤ بمستواها وحدودها استنادا ً
إلى تجارب تاريخية متصلة باألسرة السعودية.
أول���ى ه��ذه ال��ت��غ��يّ��رات وج���ود محيط مضطرب وغ��ي��ر مستق ّر تح ّولت
فيه السعودية إلى طرف مباشر في تقويض استقرار هذا المحيط ،فهي
المسؤولة ع��ن ت��ده��ور عالقاتها م��ع مك ّونات الشعب اليمني الرئيسية،
سواء الحوثيين أو القوى الوطنية اليمنية أو الجماعات التي تؤيد تنظيمات
«القاعدة» وتدعمها .ووص��ل تح ّرش األس��رة الحاكمة السعودية مع هذه
المك ّونات اليمنية إل��ى ح�� ّد ان���دالع م��واج��ه��ات مسلحة على ال��ح��دود بين
الحوثيين و«الجيش السعودي» ،وتهديد تنظيم «القاعدة» بتوسيع معاركه
من اليمن إلى داخ��ل السعودية ،وب��دأ يع ّد بنية تحتية لش ّن هجمات على
مواقع للدولة السعودية.
وفي العراق تدعم السعودية الجماعات السياسية التي تتحالف أو تتواطأ
مع تنظيم «داع��ش» ،ويثير هذا الدعم غضب غالبية أبناء الشعب العراقي
ألنهم على اقتناع ب��أن أي��دي األس��رة السعودية ملطخة بدماء العراقيين
وهي الحاضن الرسمي لتكفير المذاهب اإلسالمية األخرى ،ال سيما أتباع
المذهب الشيعي ،وهذا الدور الخطير ال يمكن للسلطات العراقية الصمت
عليه طويالً .وفي البحرين على الحدود الشرقية للسعودية ،تشارك قوات
سعودية في قمع الحراك السلمي للغالبية الساحقة من البحرينيين الذين
باتوا ينظرون إلى السعودية كدولة احتالل ،إضاف ًة إلى تلطخ أيديها بدم
البحرينيين ،وعالقات األسرة السعودية الحاكمة مع شركائها في مجلس
التعاون الخليجي ،خاصة الدوحة ومسقط ،ليست على ما يرام ،وتشهد
توترا ً سياسيا ً كبيرا ً بسبب محاولة األسرة السعودية الهيمنة والتفرد في
تحديد القرار الخليجي.
من الطبيعي أن يؤدي هذا المحيط المضطرب إلى نشوب أزمة وترك
تداعيات حادة داخل السعودية يكون لها تأثير أكيد في مستقبل حكم أسرة
آل سعود.
ثاني هذه التغيّرات ،تزايد القلق من احتضان السعودية للنهج التكفيري
وأث���ر ذل��ك السلبي ف��ي اس��ت��ق��رار المنطقة ،إذ ت��دع��م ال��س��ع��ودي��ة التوسع
التكفيري ،ومن شأن ذلك ليس تأليب دول جوار السعودية المتضرر من
هذا النهج فحسب ،بل دول كثيرة في المنطقة والعالم ،فسورية تدفع ثمنا ً
باهظاً ،وكذلك لبنان ،وحتى روسيا ،إضاف ًة إلى إي��ران ،ومن الطبيعي أن
هذه الدول لن تسكت على تعريض أمنها واستقرارها للخطر ،وستدافع عن
نفسها لحماية سكانها من خطر التوسع التكفيري الوهابي .ومعروف أن
هذا التوسع التكفيري الوهابي كان وراء سقوط الدولة السعودية األولى
ل��دى إق���دام محمد علي باشا زعيم مصر آن���ذاك ،بالتعاون م��ع السلطنة
العثمانية ،على مهاجمة ال��دول��ة السعودية ،مجتاحا ً عاصمتها الدرعية
وملقيا ً القبض على أميرها سعود ومنفذا ً حكم اإلعدام فيه في اسطنبول.
ثالث هذه التغيّرات الصراع الذي تشهده األسرة الحاكمة على السلطة
والذي عبّرت عنه حركة خلع وتنصيب األمراء السعوديين في المناصب
الرفيعة .ومعروف أن سقوط الدولة السعودية الثانية ،ت�� ّم تحت تأثير
التنافس والصراع بين األمراء السعوديين على السلطة.
ه��ذه التغيّرات الثالثة التي تجتمع للمرة األول��ى تشير إل��ى أن الدولة
السعودية مرشحة لتطورات على جانب كبير من األهمية ،إن عاجالً أو
آجالً.

المر�أة في ذهن الجزائري
} سارة بن مزيان
سبع نساء على كرسي ال���وزارة .صفعة بوتفليقة لك ّل معتقد
بأنّ المرأة في محور «طنجة ـ جاكرتا» مخلوق ناقص ال يملك من
القدرة ما يجعله يتسلق هرم السلطة.
يبدو أنّ الرجل الجزائري اليوم أح��دث نموذجا ً جديدا ً للمرأة
(ال���م���رأة ب��ع��ق��ل م��خ��ت��ن��ق) ف��ي زم���ن أح���دث ف��ي��ه ال��رج��ل ف��ي محور
«واشنطن _موسكو» المرأة الحديدي ميركل.
ومن هنا نتساءل عن ماهية الموروث الثقافي والفكري الذي
رس��م شخصية ال��رج��ل ال��ج��زائ��ري ال��ذي لطالما كانت ال��م��رأة في
قاموسه تعريفا ً ناقصا ً أو مش ّوها ً أو مضافا ً إليه.
يبدو األم��ر هيّنا ً إذا ص��در ه��ذا التفكير م��ن رج��ل الشعب ،لكن
المصيبة أن يؤمن به رجل النخبة (إذا جاز لنا أن نس ّميه بذلك).
وألنّ تط ّور المجتمع مرتبط بتطور المرأة والعكس صحيح فنحن
في حاجة إلى نساء على نموذج مثالي.
يؤسفنا اليوم أنّ المرأة المسلمة بعدما كانت المحاربة والقاضية
في العصور الذهبية للخالفة ،أراد لها كثر اليوم أن تكون المرأة
المنحوتة ،وال��ك�� ّل ينحتها بحسب متطلباته النفسية ،الفكرية
واالجتماعية.
يجدر بنا أال ننكر أن اإلس�لام س��اوى بين الرجل وال��م��رأة في
جملة الحقوق وال��واج��ب��ات ،إلاّ أنّ هناك ف��روق��ا ً م��ع��دودة احتراما ً
ألصل الفطرة .لكن عبقرية اليوم تس ّمى «عقل الجزائري» أص ّرت
على تناسي ه��ذه الحقائق وت��ول��ت مهمة دف��ن ال��م��رأة ف��ي الجهل
واألع��م��ال المنزلية ،منتجة بذلك األم الضعيفة واألخ��ت الخائفة
والزوجة الخاضعة ،أما التي تخالف ذلك فهي «عيشة راجل».
إنّ نشوء نساء مثقفات متعلّمات وحامالت ألعلى الشهادات مثل
الوزيرات يبدو أنه لم يتالءم وطبيعة العقل الرجولي ها هنا.
إنّ س��يّ��دات مسلمات تسابقن إل��ى الخيرات وتنافسن في الب ّر
والتقوى حتى تركن لألجيال المقبلة ق��دوة نقتدي بها ،إذ نجد
اسم ولاّ دة في سماء األدب األندلسي يلمع حين كانت تشرف على
«صالون أدب��ي» يجتمع فيه فحول األدب والشعراء ،قبل أن يلمع
اسم مدام دي رمبولييه في األدب الفرنسي بقرون ،على ما يقول
المفكر مالك بن نبي .واآلن انقلبت األدوار وصرنا نقتدي بالغرب
يخص حقوق النساء وسائر شؤون العباد.
في ما
ّ
نعتقد أنّ التضحيات التي قدمتها المرأة أيام الثورة التحريرية
برهنت عن جدارتها وقدرتها على الوقوف إلى جانب الرجل .فال
شك في أنها ال ت��زال في جزائر االستقالل ق��ادرة على القيام بما
ق��ات ب��ه ف��ي السابق ،لكن أص��ح��اب أف��ك��ار «النساء ناقصات عقل
ودين» و»خلقت المرأة من ضلع اعوج» .و»لعن الله قوما ً تحكمهم
امرأة» .لم ولن يقنعوا بجملة الحقوق السياسية ،الثقافية والفكرية
التي منحها اإلسالم للمرأة وكفلها لها الدستور اليوم ،جاعالً منها
السيدة ال الفارسة مثلما هي في الغرب.

على مدى ثالث سنوات ونيّف والمؤامرة الكبرى على سورية ال
تزال مستمرة ،لكن هناك تغيّرات جعلت المشهد السوري يتجلى
لتتضح خيوط المستقبل والى أين ستتجه األمور .ال يسعنا بالطبع
الحديث في هذا المقام عما جرى لسورية بالتفصيل ألنه سيطول
بنا المقام وال أعتقد أنه ال يزال هناك من لم تتضح له رؤية ما حصل
ويحصل في سورية ،سيما في الفترة األخيرة بعدما انكشفت أوراق
أميركا ودول االستكبار العالمي كلّها واتضح للجميع أنهم قادة
الحرب الكونية على سورية.
وفي الوقت نفسه انكشف الزيف والغطاء التي كانت أميركا
تتحجج به وتتستر خلفه ،فالحوادث والوقائع فضحت المشروع
التدميري والتكفيري على سورية ألن العناصر االستخبارية
المسماة بالقاعدة تعمل وفق المصلحة األميركية ،إذ تتخذها أميركا
ذريعة الحتالل البلدان العربية فهي مسرحية ولعبة شيطانية
تديرها أجهزة استخبارية أجنبية وعربية .فأميركا تحاربها هناك،
وتدعمها هنا في سورية وتم ّولها ،وهذا يمثل ازدواجية في المعايير
السياسية .واستهداف لسورية يعود إلى أسباب كثيرة أهمها موقع
سورية الجيوسياسي والجغرافي المه ّم ،كذلك اعتزازها بالعروبة
والوطنية في الرفض والممانعة لاللتقاء في تقاطعات السياسة
االستعمارية الصهيو -أميركية ،خاصة أن هناك من زعماء دول
عربية سارعوا في االرتماء في أحضان األميركان والصهاينة ،فيما
رفضت سورية ذلك وباتت تقف ضد الهيمنة األميركية والصهيونية
وتدعم مشروع المقاومة والتحرر من االستعمار .فعلى مدى سنوات
وهي تدرب وتدعم وتحتضن المقاومات اإلسالمية مثل حزب الله
وحماس وحركة الجهاد اإلسالمي ،وكان لسورية الدور البارز في
االنتصارات التي حققتها حركات المقاومات اإلسالمية في لبنان
وفلسطين .لسنا هنا في صدد ذكر ما قدمته سورية العروبة إلى
الحركات المقاومة اإلسالمية.
ولكن ه��ذا للتذكير فحسب ،ألننا لم نذكر إالّ القليل ،فسورية
غنية عن التعريف وتاريخها يشهد على ذلك .لكي ال نطيل الكالم
في التعريف بسورية ،نود أن نتحدث عن االنتخابات الرئاسية
السورية التي تمثل منعطفا ً تاريخيا ً في تاريخ سورية ،تحديدا ً في
هذه الظروف الصعبة وفي حين تريد أميركا و»إسرائيل» أن تفرض
على الشعب السوري ما تراه مناسبا ً وموافقا ً لمصالحها وسياستها
االستعمارية .لكن في المقابل ،سيخرج الشعب السوري في الثالث
من حزيران للمشاركة في االنتخابات الرئاسية ويختار مستقبله
بنفسه.
ه��ذا اليوم سيمثل الحدث التاريخي األه��م لمستقبل سورية
على مدى عقود من الزمن ،فالشعب السوري في هذا اليوم سيقدم
الملحمة الكبرى التي ستفاجئ العالم ،فسورية في حاجة إلى كل
صوت من أبنائها الوطنيين ليثبتوا للعالم أجمع أن سورية لن
تخضع للمستعمر األميركي ودفعت فاتورة باهظة للحفاظ على
العروبة واالستقالل لتنجلي ص��ورة واضحة عن حضارية هذا
الشعب ومعدنه األصيل.
كما تعتبر المشاركة صفعة كبيرة لكل من تآمر على سورية،
وبذلك أثبت الشعب السوري معادلة الصمود والتحلي بالصبر
والثبات والوعي الذي م ّكنه من أن يتكاتف مع الجيش والقيادة..
قدّم أروع األمثلة والنماذج التي من يفترض االحتذاء بها .وحقق
االنتصار وفشلت المؤامرة وتساقطت أوراقها الواحدة تلو األخرى.
وليس هذا فحسب بل تساقطت أنظمة وحكومات تآمرت على سورية
وكانت جزءا ً ال يتجزء من الحرب التكالبية التي لم يحصل لها مثيل
في التاريخ المعاصر ،فالمشاركة الشعبية في االنتخابات الرئاسية

ستكون رافدا ً قويا ً لما يقوم به الجيش العربي السوري في الميدان
سجل
من إنجازات كبيرة غيّرت موازين القوى والمعادالت ،إذ
ّ
انتصارات لم يكن العدو يتوقعها ،رغم أن الحرب طال أمدها واعتقد
العدو األميركي أن الجيش السوري في مرحلة االنكفاء والتراجع
واإلره��اق .لكن ماذا تغير في الميزان العسكري والخطط الحربية
التي قدمها الجيش والقيادة.
إدارة الحرب لم تكن سهلة وأثبتت األي��ام أن القيادة السورية
استطاعت أن تتعامل مع أعتى الحروب والتكالبات الدولية .نفس
الحرب طويل والتعامل معها حذر ،فلم تر ِم القيادة السورية أوراقها
كلّها في البداية بل ادخرت أهم األوراق التي كسرت أهم فقرة في ظهر
المشروع التآمري على سورية ،ففي حين أيقن العدو أن الجيش
العربي السوري في الرمق األخير ،بدأ التحرك على نحو علني.
وتخرج أميركا إلى العلن وكذلك «إسرائيل» ليضغطا سياسيا ً
وإعالميا ً على الحكومة السورية والجيش ،وفي الميدان تفجيرات
وقتل للمواطنين وألبناء الشعب السوري بالعشرات والمئات ،لكسر
إرادته وتغيير مواقفه المساندة للقيادة والجيش..
لكن ماذا حصل؟ كان الزلزال الكبير الذي شق أرض المشروع
ّ
وقطع أوصاله ،فبدأ العد التنازلي لسقوط المشروع األميركي في
ً
سورية بدءا من االنجاز الكبير في القصير الذي صعق «إسرائيل»
وأخرجها من العمل من خلف الستار إلى العلن والتحرك بجنون
ودراس��ة لما حصل .نتابع جميعا ً اإلن��ج��ازات في ري��ف دمشق
وحلب ودرع��ا ،وستكون بعد ذلك المفاجأة الكبرى في اإلنجاز
االستراتيجي مع ط��رد الرجس األميركي والتكفيري من أكبر
المحافظات السورية ،حمص .لحمص موقعها في الخريطة الجيو
سياسية والعسكرية في أرض سورية إذ كانت تمثل العاصمة
للمشروع التدمير والتكفيري الذي ضرب سورية .وبهذا االنجاز
الكبير توالت انهيارات في صفوف التكفيريين ،وبدأ العد التنازلي
لالنهيار واالستسالم .وليس هذا فحسب ،بل تغيرت توجهات
سياسية إذ ب��دأت أميركا تخفض صوتها ،وكذلك «إسرائيل»،
مترقبين ما سيحصل .ال سيما قرب االنتخابات الرئاسية السورية
وإعالن الرئيس بشار األسد ترشحه في ظ ّل التطورات الميدانية
والتغيّرات في السياسات الدولية.
فالرئيس بشار األس��د ليس ف��ي حاجة إل��ى تقديم برنامجه
االنتخابي فأكثر من ثالث سنوات من عمر المؤامرة الدولية والعربية
على سورية كشفت للشعب السوري وللعالم الحقائق كاملة ،ولم
يبق إال أن يتصدى الشعب السوري بصوته لما تبقى من جزئيّات
المؤامرة كي تعلن نتيجة االنتخابات النهاية الفعلية لهذه المؤامرة.
ويثبت الواقع الذي كانت تشوبه ضبابية وتزييف أن ما حصل في
سورية حرب دولية كبرى قادتها أميركا و«إسرائيل» وبمساندة
دول خليجية وكذلك تركيا وفرنسا وبريطانيا .وكانت العناصر
االستخباراية المسماة بـ«القاعدة» والتكفيريين والسلفيين
والوهابيين وق��ودا ً لهذه الحرب التي كانت أميركا تريد أن تجعل
من سورية مثل أفغانستان .عندما تحركت هذه العناصر الوهابية
والسلفية معلنة الجهاد في أفغانستان لمحاربة الروس الملحدين
على حد زعمها وكان في الواقع جهادا ً في سبيل أميركا ،تعمل اليوم
في سورية ويتدفق ألوف التكفيريين إلى سورية من أصقاع األرض.
كان لكل طرف دور في المشروع ،فهذا يسهل ويهيئ وصول العناصر،
وذاك يتولى الدعم المالي والعسكري ،إلخ.
وفي آخر المطاف ،فشل المشروع ،وانهارت أرضيته ،وبات قادة
المشروع في تخبط واض��ح وعلني ،وبخاصة األميركيين الذين
يسارعون إلى لملمة الفضيحة الكبرى وترتيب األوراق مجددا ً في
المنطقة.
alialsied@gmail.com

�سورية ...االختبارات الكبرى
في ميادين الحرب الوطنية العظمى
} نصار إبراهيم
 1ـ اس��ت��ه�لال :م���ا س��أك��ت��ب��ه ،وإنْ أخذ
ال��م��ن��ح��ى األدب����ي وال��وج��دان��ي ن��وع��ا ً م���ا ،إال
أن���ه يعكس ف��ك��رة ج��وه��ري��ة ن��اظ��م��ة تتخطى
إلي
ال��ع��واط��ف واالن��ف��ع��االت .وه��و بالنسبة ّ
درس وخالصة دم وتاريخ عميق يجب أن
يبقى ماثالً في الوعي بصورة دائمة.


تباهي األم��م والشعوب وال��دول ع��ادة بما
يميّزها وبما يعطيها خصوصياتها ورونقها.
تفاخر بنواظمها ومحدّداتها وسماتها العامة.
تفاخر ببديهياتها وثوابتها القومية .فيباهي
حي ونابض ،يفاخر بوحدة
الشعب مثالً بأنه ّ
نسيجه االجتماعي ،وبقدرته على الصهر
االجتماعي  -الثقافي لمختلف مك ّوناته ،يفاخر
بتن ّوعه وتناغمه وانسجامه ،يفاخر بقدرته
في التفاعل الخالق بين ماضيه وحاضره
ومستقبله ،يفاخر بجيشه الوطني كتعبير
ع��ن وح��دت��ه وأص��ال��ت��ه وك��رام��ت��ه القومية،
يفاخر بعمق بنى دولته وصالبتها ...يفاخر
باقتصاده وبمنظومته التعليمية ،يفاخر
ويباهي بهذا كلّه وس���واه ،فذلك ما يجعله
فعالً شعبا ً مميزا ً وم��ه��اب��اً ،ويعكس ركائز
قوته العميقة .مع ذل��ك ،ك�� ّل ما تقدم يبقى
مج ّرد كلمات وشعارات يردّدها الناس في
األيام واللحظات السهلة ،فهذه القيم واألبعاد
والسمات تبقى مج ّرد فرضيات ال أكثر ،ما لم
تختبر في قلب النار وعند محطات التاريخ
الصعبة .فليس المهم أن تقول ،ألن المعيار
الحاسم هو أن تثبت فعالً (عندما يجد الجد)
أنك كما تقول ،وإالّ تفقد الكلمات دالالتها ،بما
يشبه قول الشاعر:
إذا اختلى الجبان بأرض
طلب الطعن وحده والنزاال
هذا التحدي الصعب بين القول والفعل ،بين
القول والواقع هو ما اختبرته وعاشته سورية
بكامل تفاصيله لقد سمعنا وق��رأن��ا طويالً
بديهيات وشعارات ومحدّدات مثل« :سورية
قلب العروبة النابض» و»الشعب السوري
هو نموذج االنصهار واالندماج االجتماعي»،
«سورية جوهرة اإلسالم المعتدل»« ،سورية
قلب المسيحية الشرقية األصيلة»« ،سورية
التسامح ،سورية خالقة األبجدية»« ،سورية
الحضارة» و»سورية هي فوق أي مكون من
مك ّوناتها الجزئية» (دينية ،طائفية ،سياسية،
طبقية ،إثنية ،فكرية ،جغرافية ،لغوية)... ،
و»الجيش العربي السوري (حماة الديار)
هو جيش عقائدي ش��ع��اره« :وط��ن ،شرف،
إخ�لاص» .سمعنا كذلك طويالً شعار «أمة
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عربية واح��دة ذات رسالة خالدة» وسورية
«قلعة المقاومة» و»فلسطين هي البوصلة»...
سمعنا ذلك كلّه طويالً طويالً ،وقد تعامل
الكثيرون مع كل ذلك باعتباره مجرد شعارات
وك��ل��م��ات لالستهالك ال أك��ث��ر ...ب��ل وشكك
الكثيرون في جدية هذه الثوابت ،وأحيانا ً
سخروا منها .كما شككوا في عقيدة الجيش
ال��ع��رب��ي ال��س��وري وص�لاب��ت��ه وق��درت��ه على
التماسك ،وبقي األمر كذلك حتى جاءت لحظة
االختبار الكبرى ،ووضع التاريخ سورية أمام
أسئلته وتحدياته المروعة .سنوات الحرب
الوطنية العظمى الثالث ،من آذار  2011حتى
اليوم أيار  ،2014وقفت هذه الشعارات وجها ً
لوجه أمام تحديات لم يختبرها شعب آخر.
ج��اءت لحظة الفصل؛ فإما أن تبرهن هذه
الشعارات /الثوابت ذاتها أو تنهار وتحترق
مثل أعواد الكبريت الهشة.
ث�لاث سنوات ونيف من الحرب الكونية
الطاحنة التي لم تبق ولم تذر .مئة دولة ،مئة
جهاز استخبارات ،ألف وسيلة إعالم  ،مئات
مليارات الدوالرات ،ألف ألف فتوى ،ربع مليون
مسلح مدجج جاؤوا من أربعة أصقاع األرض،
مؤتمرات وتهديدات بحرب شاملة ،وحرب
ن��ك��اح ،وح���دود دول��ي��ة أش��رع��ت م��ن الشمال
والغرب والشرق والجنوب لكل مارق وقاتل
ول��ص ،وع��ود وش��ع��ارات وإغ����راءات باسم
الحرية وح��ق��وق اإلن��س��ان والديمقراطية،
وش��ع��ارات أخ��رى باسم الله وأنبيائه ،قتل
شامل وتدمير منهجي واستباحة لألخالق
والتراث والقيم والبنى واالقتصاد والثروات...
ثالث سنوات هي األكثر شراسة وعنفا ً وتكالبا ً
لتدمير سورية وطحنها؟ فهل هناك اختبار
أكثر ه��وال ً من ذلك لكل ما تقوله سورية عن
نفسها؟ ماذا جاءت تجربة الحرب الوطنية
السورية العظمى لتقول؟
بلى ،لقد صدقت سورية في ذاتها ولذاتها،
حين أخرجت أثقالها ووضعت في ساحات
المواجهة بأسها بالكامل ،فصمدت كشعب
وقيم وثقافة وحضارة وتماسك وإنسانية
وج��ي��ش وق��ي��ادة وت��ن��وع ووح����دة ،وأثبتت
بالنار وبالوعي فعالً أنها األم الكبرى ،فلم
تساوم على ثوابتها ،كما برهنت فعالً بأنها
قلب العروبة النابض ،مثلما هي قلب اإلسالم
النابض ،وأيضا ً قلب المسيحية النابض،
وقلب المقاومة الحاضن ،ووط��ن العلمانية
المضيئة ...فلسطين ه��ي فعالً البوصلة،
صمد الشعب وصمد الجيش وصمدت الدولة
وصمدت القيادة وصمدت القيم والثوابت.
صحيح أن ثمن ذلك كان هائالً بكامل المعايير،
ومع ذلك فإن ما

بوتين في ال�صين
} مظهر عاقلة
رغم التعاون واسع النطاق مع الصين لمدة  15عاماً،
وتوقيع االتفاقيات ،حصل اآلن فحسب انفراج العالقات
بين البلدين .ولع ّل العقوبات الغربية على روسيا وسعي
الواليات المتحدة إلى فرض عقوبات على الصين بحجة
المبالغة في أسعار المعادن األرضية النادرة ،دفع البلدين
إلى التعاون على نحو أوثق.
وصل الرئيس بوتين في  20أيار الجاري إلى الصين
لتوقيع العديد من اإلتفاقيات مع الشركاء الصينيين
واإلعالن عن العديد من اإلستثمارات الجديدة مثل السياحة
والخدمات الوجيستية والبنية التحتية واستخراج الموارد
الطبيعة .كما أُعلن عن العديد من المشاريع االستثمارية:
بناء جسر عبور على نهر آمور ومترو في موسكو ومصنع
للسيارات في منطقة توال ،باإلضافة إلى  800مليون دوالر
في االستثمارات السياحية ومشاريع في شبه جزيرة
القرم وتطوير وبناء على المدى البعيد للطائرات المنافسة
لـ «بوينغ» ،واستعداد روسيا لتوريد الغاز الطبيعي إلى
الصين لمدة  30عاما ً بأسعار مرتبطة بأسعار النفط.
توسيع االتفاقيات مثير لإلعجاب ،لكن ما ال��ذي دفع
البلدين إلى مثل هذا االختراق؟
إن أسلوب الواليات المتحدة في الساحة الدولية يعطي

روسيا والصين فرصة جديدة للتعاون اإلنمائي ،فضالً
عن أنّ الفوضى الحالية وغير المتوقعة تجعل من الصين
الشريك الرئيسي لروسيا لسنوات عديدة ،بحسب نيكوالي
كاتلياروف ،مدير المركز الروسي  -الصيني في جامعة
االقتصاد وال��م��ال ،متابعا ً قوله« :لدينا  90مليار دوالر
مبيعات سنوية ،ومن مصلحتنا تطوير المناطق البعيدة
مثل شرق سيبيريا ،بالتعاون مع الشركات الصينية».
من الواضح أنّ في التعاون الوثيق مصلحة لكال البلدين،
خاصة أنّ الصين مهتمة ج��دا ً بتنويع إم���دادات الطاقة
واالبتعاد عن مناطق الخليج .أم��ا من الجهة الروسية
فإنّ الحركة النشيطة للواليات المتحدة في منطقة آسيا
والمحيط الهادي تستلزم جهدا ً كبيرا ً للتقدم الصناعي
والح ّد من التمدّد في هذا االتجاه.
وبحسب الخبراء ف��إن تشييد ممرات نقل في الشرق
األقصى يقتضي بناء جسر سكة حديد عبر نهر آمور ،ومن
ش��أن التعاون االقتصادي تعزيز العالقات السياسية،
ومثلما قال الرئيس فالديمير بوتين «ال توجد تناقضات مع
الصين».
على خلفية تصريح الرئيس بوتين يطرح السؤال عما إذا
كانت الصين ستتحرك انطالقا ً من سياسة «الدعم الصامت»
وهل ستكون روسيا األكثر انفتاحاً؟
المسألة صعبة ،فالصين بلد مستق ّل ول��ه سياسة

خارجية مستقلة ،على النقيض من أوروبا .لدى الصينيين
مصالح كبيرة مع الغرب ،وتعتبر الواليات المتحدة الشريك
التجاري الرئيسي لها ،إذ يبلغ حجم التجارة مع أميركا
ستة أضعاف وربما أكثر ،مقارنة مع التعاون التجاري مع
روسيا ،باإلضافة إلى أنّ العالقة بين الصين وأميركا قائمة
على مبدأ «ال تض ّر نفسك» مع حفاظ الصين على سياستها
الخارجية المرنة في آسيا والمحيط الهادي.
ال��س��ؤال هنا :م��ا ه��و ال���ر ّد ال��روس��ي ال��ذي يوفر الدعم
للصين؟
في المجال العسكري ،وليست مصادفة ،تناسى الجانب
الروسي أنّ الصين سرقت التكنولوجيا العسكرية ،خاصة
 ، 27Суباإلضافة إلى السؤال الذي لم تتطرق إليه الحكومة
الروسية ولفترة طويلة والمتمثل في النشاط الفاعل للصين
تجسد في االتفاقية السرية بين
في آسيا الوسطى والذي
ّ
الصين وكازاخستان عام  2011إثر االضطرابات الشعبية،
ونصت على إرسال مئتي ألف جندي صيني إلى قواعدها
العسكرية الموجودة هناك .ومن الواضح أنّ البلدين وافقا
على تنسيق مواقفهما حول هذه المسائل.
يتابع نيكوالي :لدينا مصلحة مشتركة في بناء عالم
متعدّد القطب وح ّل الصراعات اإلقليمية في إطار منظمة
شنغهاي للتعاون ومكافحة اإلره��اب ،وأعتقد أنه سيكون
لدينا تحالف عسكري وربما اتفاقية دف��اع مشترك تحت

مظلة نووية ،ربما ليس اليوم ،لكن الوضع في العالم يدفعنا
إلى التحرك في هذا االتجاه.
روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة ستوافق بالتأكيد على التعاون
العسكري والتقني ونقل التكنولوجيا العسكرية للصين.
ففي آذار  2013و ّقعت روسيا والصين اتفاقا ً ينص على
شراء الصين طائرات  24سوخوي و 35وأربع غواصات
«الدا» وفقا ً لتقديرات الجانب الصيني ،ومستقبالً
يوسع
ّ
التعاون في مجال إمداد األسحلة ،وبخاصة شراء مضادات
الطائرات  S- 400والمحركات الثقيلة  117Cوطائرات
النقل  IL-76وطائرات ناقلة . IL -78ونقطة أخرى مهمة،
يبطل توثيق التعاون والعالقات بين موسكو وبكين مفعول
العقوبات األوروبية.
أما بالنسبة إلى الغرب واليابان فإنّ التعاون الروسي
 الصيني الذي يتمدّد بشكل كبير إلى االتحاد األوراسيوتوثيق الشراكة بين البلدين يش ّكل تهديدا ً خطيرا ً لهما.
وي��رى مدير ال��دراس��ات الشرقية ديمتري ماسياكوف أنّ
الغرب الذي فرض العقوبات الساعي جاهدا ً إلى معرفة
تأثيرها في روسيا ،أيقن أنّ التعاون الروسي  -الصيني
يشكل توازنا ً قويا ً سيطيح أي عقوبات بلغت خطورتها .وهذا
التعاون من شأنه أن يؤثر إلى حد بعيد في النمو والتنمية
في روسيا التي تنظر بسياستها الخارجية إلى أوروبا على
نحو مختلف ،ويمكن القول إنها رمتها خلف ظهرها.

�أرادوا �شيطنته ...فتك ّر�س زعيم ًا
} طـاهـر مـحـي الـديـن
مال البترودوالر الخليجي كلّه ،وأجهزة االستخبارت العالمية ،والصحف
العالمية التابعة ألعتى أجهزة االستخبارات الغربية واألميركية والصهيونية،
ومئات المحطات التي ساهمت في سفك الدم السوري ،والجرائد الورقية
والصحف والصفحات اإللكترونية اإلقليمية والصهيوأعرابية والصهيوأميركية
والصهيوأوروبية ،ومواقع التواصل االجتماعي ومشايخ الفتنة والطائفية،
ومختلف أشكال التحريض المذهبي والطائفي ،وسائر إرهابيي األرض،
ّ
والمسخرة التي
ومليارات الدوالرات للدعم التسليحي والتقني والمعلوماتي
سخرت لشيطنة صورة الرئيس القائد بشار حافظ األسد ،ضاعت هباء منثورا ً
وكانت مثل زبد البحر ،وتح ّول إلى زعيم قومي عروبي ورمز أكبر.
يؤكد جميع اإلعالميين والسياسين العروبيين والناصريين وحتى بعض
الغربيين ،ومن في بعض مواقع السلطة ،وحتى التقارير االستخبارية
الغربية ،على أن الرئيس بشار األس��د ليس رئيس الجهمورية العربية
السورية فحسب ،وإنما أضحى قائدا ً للمقاومة العربية وزعيما ً لألمة
العربية ،وأن صمود الجيش العربي السوري وثباته مع حلفائه من رجال
الله والدفاع الوطني والصمود األسطوري للشعب السوري ،أسقط المشاريع
«اإلخوانية» التكفيرية والهجمة اإلمبريالية على األم��ة العربية وانقلب
السحر على الساحر ،فكانت الضربة الكبرى ،فبدال ً من أن يكرس ما أنفقوه
من أموال طائلة وما سخروه من إعالم وعهر لشيطنة القائد األسد ،أضحى
األغلى في العالمين العربي واإلسالمي .أضحى هذا الرجل قبلة لكل اإلعالم
محجا ً لطالبي الغفران ،وأضحى بقاؤه
الغربي والعالمي ،وأضحت دمشق
ّ
حاجة ل��دوام حياة األم��ة العربية وأساسا ً متينا ً إلع��ادة إحياء عزة األمة
واسترداد كرامتها المهدورة على مذابح تيجان ملوك األعراب وخوارجهم من
اإلرهابيين والتكفيريين والصهيو وهّ ابيين ومشتقاتهم .ومثلما كانت سورية
مقبرة لجميع طغاة األرض منذ سالف العصور ،فإن قدرها المحتوم اليوم
والموصول بماضيها العريق المشرق هو أن تكون مقبرة لجميع إرهابيي
الكون ومشغليهم .وإن انتصارها المؤكد والمحسوم وبقاء أسدها شامخا ً
في عرينه ال يمكن أن يجتمع مع بقاء التيجان على رؤوس المهزومين في
الحرب عليه وعلى شعبه وجيشه ،وال بد لهم من االلتحاق بركب المغادرين،
صاغرين مدحورين مثل أسالفهم في فرنسا وقطر ومصر وتونس وأميركا،
فلذلك استشرس بعضهم جنوناً ،واستمر عهرا ً باإلنفاق ودعم اإلرهابيين
على األرض السورية على مبدأ «لم يعد هناك ما نخسره أكثر» ألن النزول عن
العروش محتوم .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،أرسلوا رسلهم من الكواليس
الخلفية طالبين الغفران عبر وسطاء من الحلفاء ،والعديد من الرسائل التي
تأتي عبر الخارجية السورية عن طريق حلفاء سورية من قادة بعض الدول
العربية والغربية التي توضح أن تلك الدول اتخذت مواقفها صاغرة ومكرهة

نتيجة الضغوط العربية والغربية عليها ،وأنها تريد أن تعود إلى سابق
عهدها في العالقات مع الدولة السورية وقائدها الرمز ،وخطوط التواصل
األردني السوري االستخباراتية التي لم تنقطع ،ربما ليس حبا ً بسورية وإ ّنما
إدراك��ا ً أن التاج الهاشمي هو أكبر الخاسرين من استمرار األزمة السورية
وانهيار الدولة ،ما يجعل نظامه األكثر ضعفاً ،أول المنهارين في ما لو سقطت
الدولة في سورية ال سمح الله.
لع ّل أكبر الهزائم كانت الصفعة المدوية لهم في مصر ،التي كانوا يس ّوقون
ورقتها عبر «هزازهم» بأن أرض الكنانة ورقة في جيوبهم ،وأنهم يستطيعون
ّ
الملطخ بدماء العرب والمسلمين ،مع مالحظة أن هذا المال
شراءها بمالهم
في الحقيقة ليس مالهم وال يحتكمون على قرش منه فثلثه في المصارف
األميركية ،وثلثه اآلخر لشراء السالح األميركي واألوروبي ليرهبوا به شعوبهم
وشعوب العالمين العربي واإلسالمي ،والثلث اآلخير لدعم اإلرهاب العالمي
وتمويله وشراء الذمم وتسخير الدين لخدمة المصالح الصهيونية العالمية،
فنهض ناصريّو مصر وعروبيّوها وقوميّوها ،مسلموها ومسيحيّوها ،وأثبتوا
للعربان أن أرض الكنانة ورغم القهر كلّه والفقر التي تع ّرض له شعبها من
الحكام التابعين العمالء للصهاينة واألعراب واإلمبريالية العالمية ،لم ولن
تموت فيها العزة العربية واالنتماء القومي ،وأن جيشها لم تمت فيه عقيدة
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ،وأن المخطط الكبير إلسقاط المثلث العربي
(العراق – سورية – مصر) قد أسقط ،وأن محورا ً جديدا ً يمتد من طهران إلى
بغداد إلى دمشق فبيروت مرورا ً بفلسطين العربية وتونس الخضراء وجزائر
المليون شهيد وانتها ًء بقاهرة «اإلخوان» هو المستقبل الذي تتطلع إليه أبناء
شعوبنا العربية التي سئمت عهر حكامها.
هذه الدول التي كانت وما زالت رمزا ً للتعايش والتآلف بين أبناء شعوبها،
من أدي��ان وقوميات وأع��راق مختلفة ولم تستطع الحروب والغزوات كلّها
أن تغير في لوحات فسيفسائها ،ما زاد من حقد ونقمة العربان والغربان
عليها فحشدت حشودها ،وجمعت كيدها ،لتحطيمها ،فاستطاعت أن تؤلمها
وتوجعها وتلحق بها األذى والمرض ،لكنها لم تستطع أبدا ً إسقاطها ،وبقيت
تلك الشعوب شوكة في حلوق المعتدين والحاقدين من الشراذم ورعاة الشاة
والبعير وشاربي أبوالها الذين فتكت بهم الغيرة وأعمى أعينهم الحقد وقتلهم
الحسد من أبناء األهرامات وعلماء بالد الرافدين وحكماء أرض فارس ومفكري
لبنان ومث ّقفيه وصناع الحضارات ومعلّمي البشرية األح��رف والقراءة
وقاطني أقدم عاصمة في الكون دمشق العروبة ،وأقدم مدينة في التاريخ
حلب الشهباء ،وأبناء أقدم أبجدية في العالم سكان تل مرديخ .وها هي اليوم
تثبت أنها المجددة لنشوء العالم المتحضر وأن األسود يمكن أن تمرض لكنها
ال تموت إالّ واقفة شامخة.
فتحية من القلب إلى أسد سورية والعروبة ،ولناصريّي مصر الكنانة،
وعروبيّي لبنان وقائد مقاومتها ورمز عزتها سماحة السيد حسن نصرالله،

ومقاومي فلسطين الحقيقيين الذين ما زالت أصابعهم على الزناد تترصد
عدو الله وعدوهم ،ولحكام بغداد ،ولفاتحي عصر النهوض لألمة اإلسالمية
في طهران وشعبها الصامد ال��ذي أره��ق العالم بتمسكه بقيادته وصبره
على أنواع الحصار والضغوط التي مورست عليه لقهره وإذالله ،وأثبت أنه
شعب راسخ ثابت ال يهزم ،خالق بفكره وعقيدته وإيمانه ،وإلى قيصر روسيا
الجديد ،وزعيم كوريا الشمالية الذي أرضخ الجبروت األميركي ،وإلى العمالق
الصيني ،وزعماء منظومتي بريكس وشنغهاي الذين أسقطوا األحادية القطبية
األميركية ،وتحية إجالل وإكبار إلى جنود وضباط وصف ضباط وقادة الجيش
العربي السوري ،وإلى أرواح شهدائه ولهم الفضل األكبر في كل ما تحقق وما
زلنا نكتب ونقاوم ونعيش أغلى لحظات العزة والفخار بصمودهم وإنجازاتهم
وإيمانهم بعقيدته الراسخة ،عقيدة بناها القائد الخالد حافظ األسد .وإلى
الجنود األوفياء أصحاب الفضل األعظم أهلي وأحبتي وأخواني أبناء سورية
العروبة ،الذين أدركوا حقيقة المؤامرة والتفوا حول القائد والجيش ،وصمدوا
صمودا ً أسطوريا ً في مواجهة أقوى وأعتى وأعهر الحروب في تاريخ اإلنسانية
وتحملوا القهر والجوع والعطش ،وقدموا أرواحهم وأبناءهم فداء للوطن،
وتكاتفوا وتراحموا في ما بينهم ليبقوا صامدين ولينتصر الوطن وقائد الوطن،
ووضعوا على جروحهم ملحا ً وتحملوا غدر الغادرين وعقوق أبناء وطنهم
وإجرامهم وصبروا وصابروا ولم ينج ّروا وراء انتماءاتهم الطائفية والعرقية،
وكانت وحدة األرض وانتصار الوطن فوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل
شيء.
تحية خاصة جدا ً إلى أهالي حلب الشهباء حلب الشهداء حلب الوفاء
حلب العزة حلب الكبرياء والصمود ،حلب الصامدة الشامخة كشموخ قلعتها
وصمودها ،تلك المدينة التي كانت والتي ستعود مصدرا ً للصناعة السورية،
واللباس الذي دفـّأ كل السوريين ،وقبلة لتجار سورية والعالم منذ أوابد
الدهر .تحية من القلب إليكم يا أهالي حلب الشرفاء ،فإني والله أراكم وأنتم
تحتفلون «وأنتم تنـثرون الورود والرز على رؤوس جنود الله في الجيش
العربي السوري» بنصر مؤزر في أم المعارك والتي سيعلن منها أسد سورية
انتصار سورية ،على أرضكم المباركة.
ما زلت أردد يوميا ً كالم الشاعر العربي بشارة الخوري:
َ
س طِ ال
شهْباءَُ ،ل ْو كا َنتِ األ َ ْحال ُم َكأ ْ َ
في راحَ ِة َ
الف ْج ِر ُك ْنتِ ال َّزهْ َر والح َببَا
وكان ِللَّيل أن يختار ُحليته
وقد طلعتِ عليه الزدرى الشهبا
و أنصف العرب األحرار نهضتهم
شيدوا لك في ساحاتها النصبا
لو أ َ َّلف المجد سفرا ً عن مفاخره
لراح يكتب في عنوانه حلبا

