السنة السادسة  /اخلميس  5 /حزيران  / 2014العــدد 1501
Sixth year / Thursday / 5 June 2014 / Issue No. 1501

مناطق

لقاء في مركز «القومي» حول كتاب «ا�ستراتيجية الحرب الإ�سرائيلية ...م�سار وتطور»
ب��دع��وة م��ن ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي ،عُ ��ق��د ل��ق��اء ف��ي م��رك��ز الحزب
حول كتاب الباحث محمد خواجة الصادر
حديثاً ،وع��ن��وان��ه« :استراتيجية الحرب
اإلسرائيلية ...مسار وتط ّور» ،ويتحدث عن
المقاومة بوصفها عنصر ق ّوة وثقافة وتربية
لمجتمع ال يعرف الهزيمة.
حضر اللقاء نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،ناموس مجلس العمد نزيه روحانا
وال��ع��م��د :صبحي ي��اغ��ي ،وائ��ل الحسنية،
فارس سعد ،ميسون قربان ،سبع منصور،
معن حمية ،وال��ن��ائ��ب د .م���روان ف��ارس،
وأعضاء المجلس األعلى :د .ربيع الدبس،
د .وليد زيتوني ،عبد الله وه��اب ،وعضوا
المكتب السياسي فهد الباشا ووهيب وهبي،
وعدد من المسؤولين ،وعضوا قيادة الحركة
الوطنية للتغير الديمقراطي سايد فرنجية
ود .وسام حمادة.
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حا�ضر في هامبورغ عن الو�ضع في �سورية

�صقر :خطيئة �أميركا وحلفائها با�ستخدام
ّ
�سترتد عليهم
الإرهاب لإ�سقاط �سورية

د .الدبس

ب��دأ اللقاء بكلمة ترحيب من د .الدبس
قال فيها« :الكتاب الذي نناقشه مه ّم ج ّدا ً
بالنسبة إلينا كمعنيّين بالبوصلة المركزية
ـ فلسطين ـ وبمعرفة العد ّو على حقيقته ال
كما نرغب أن نص ّوره ،أيّ أن نعرفه معرفة
علمية جدّية.
ع��ن عناصر التأثير ف��ي االستراتيجية
يعرض الكاتب الختبار الحروب ومسبّبات
الهزيمة ،وأساليب القتال وخالصات الحرب،
كما يتو ّقف عند التحديد الواضح ألهداف
العدوان ،ولتطوير سالح الج ّو لدى العد ّو.
يسلسل المؤلف بوصفه خبيرا ً ومتابعا ً
سياق الحروب مع العد ّو :من حرب 1948
إل���ى ال���ع���دوان ال��ث�لاث��ي ع���ام  ،1956إل��ى
عدوان  ،1967معتبرا ً من خالصات الحرب
العمالنية واالستراتيجية والسياسية.
يشير إلى دور المقاومة الفلسطينية...
من معركة الكرامة حتى خطيئة السادات،
وما بينهما من حروب استنزاف ،ثم ينتقل
إلى حرب لبنان األولى ُمظهرا ً موازين القوى
ومسارات الهجوم واآلفاق الجديدة.
وي��ع � ّرج الكاتب تعريجا ً منهجيا ً على
استراتيجية التسلّح «اإلسرائيلية» ،مف ّندا ً
مستوى عالقة العد ّو بالتكنولوجيا صناعة
واستيراداً ،واألبعاد الثالثة لذلك استراتيجيا ً
واقتصاديا ً وسياسياً.
ّ
المخطط الغربي الخبيث
ثم يفضح الكاتب
س ّمي الحرب على اإلره��اب ،معطوفا ً
في ما ُ
على شعار ح ّرية العراق ومزاعم أسلحة
الدمار الشامل لتدمير بالد ما بين النهرين
ٍ
وطاقات
حضار ًة وقو ًة اقتصادي ًة وعسكري ًة
علمي ًة ،إذ اس ُتهدِفت األدم��غ��ة ،أي علماء
الفيزياء والذ ّرة والنوويّات .ويستخلص من
ك ّل ذلك العبر للحاضر والمستقبل.
بعدئذٍ ،يست ّل المؤلف للق ّراء اللحظات
الحيّة لحرب لبنان الثانية ،ولفشل االختبار
«اإلسرائيلي» وانتصار المقاومة المجيد .أ ّما
تبدّالت اإلقليم (الثورة اإلسالمية )1979
االستدارة المشرقية كما أسماها ،واألحداث
ّ
ومخطط تفكيك الجيوش
السورية المفتعلة،
العربية ،فيقدّمها في الفصل الخامس مو ّثقة
توثيقا ً بحثياً ،قبل أن يصل إلى الخاتمة
التي رأى فيها أنّ االختبار العمالني لبعض
ال��ح��روب ح���ول ال��ن��ش��وة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة»
ونحى خطة تايغن
إل��ى خفوت وإح��ب��اط،
ّ
المترجمة برامج تدريب ومناورات وإعادة

علمي
كتاب
الم�ؤ َّلف
ٌ
ّ
عاطفي ولغته
ال
ّ
العربية �سليمة في
الع ْجمة وي�ستند
زمن ُ
مهمة
�إلى مراجع ّ
ّ
خطة تموز
بريق للذراع البرية ،لمصلحة
ال��ت��ي تقضي بتخطي ع��ق��دة ح��رب لبنان
الثانية ،وبإحياء فكرة الجيش الصغير
�ي م��ج��دّداً .ويخلص الكاتب ،قياسا ً
ال��ذك� ّ
إلى حرب  ،2006إلى االعتقاد بأنّ الفشل
«اإلسرائيلي» سيتك ّرر في حرب الغد غير
النظامية ،من دون أن ننسى وضع العد ّو في
حربه العدوانية شعار النسر في مواجهة
ال��ث��ع��ب��ان ،وه��و ش��ع��ار ف��اش��ل ألن��ه اعتمد
استراتيجيا ً على سالح الج ّو».
وختم د .الدبس« :هي كلمة حق ال مجاملة
عاطفي،
علمي ال
مقحَ مَة ،فحواها أنّ الكتاب
ّ
ّ
ولغته العربية سليمة في زمن العُ ْجمة ،كما
أنّ مراجع الكتاب ال ُمدرجة في آخر ك ّل فصل
على حدة ،هي فعالً كتب مرجعية لع ّل أه ّمها
في الموضوع المطروح كتاب «الحرب عن
بعد ـ دور التكنولوجيا في الحرب» لبيتر
سينجر الصادر مع ّربا ً عام .»2010

خواجة

ث ّم تحدّث مؤلف الكتاب الباحث محمد
متوجها ً بالشكر
خواجة ،فاسته ّل كلمته
ّ
للحزب السوري القومي االجتماعي رئيسا ً
وق��ي��ادة ومناضلين ،على ه��ذه االلتفاتة

د .الدب�س:
العدو
لمعرفة
ّ
على حقيقته
ال كما نرغب
ن�صوره
�أن
ّ
القرن الماضي إل��ى مقاومة ال��ع��د ّو ،وعمل
على كشف مخاطر الوجود الصهيوني في
المنطقة ،بل دعا إلى تكوين القوة النظامية
المواجهة لهذا العد ّو».
وعن كتابه قال« :إنّ فكرة الكتاب تتناول
استراتيجية الحرب اإلسرائيلية منذ عام
 1937حين انتقل العدو من حالة الدفاع
داخ���ل المستوطنات إل��ى ح��ال��ة الهجوم
والقتال خارجها ،وصوال ً إلى يومنا هذا.
ذاتي،
الدافع لهذا الكتاب سببان ،األول
ّ
ويتمثل ب��ادّع��ائ��ي معرفة ش��يء ف��ي هذا
المجال ،ومتابعتي في ه��ذا االختصاص،
والسبب الثاني وهو األه��م ،فالمؤسف أنّ
المكتبة العربية تعاني ف��ق��را ً ش��دي��دا ً في
هذا المنحى الصراعي مع العد ّو ،إلى ح ّد
أنه إذا رصدنا حركة الباحثين ،نجد أنّ ما
يصدر في العالم العربي من كتب عسكرية
أو استراتيجية تقارب هذا الجانب مع العدو
اإلس��رائ��ي��ل��ي ،ال يتعدّى ع��دد أص��اب��ع اليد
الواحدة ،وحتى مراكز األبحاث الفلسطينية
تصدر كتبا ً عن المسألة الفلسطينية ،تتناول
جوانب هذه المسألة اجتماعيا ً وإنسانيا ً
وحقوقياً ،على أهمية هذه الجوانب ،ال نجد
مؤلفات تتناول الصراع ،وما يتعلق بكيفية
مواجهة القوة اإلسرائيلية».
وق��ال« :ه��ذا التحدّي دفعني واستفزني
وح ّرضني على الكتابة في ه��ذا المجال،
بتشجيع من األصدقاء واألخ��وة والرفاق،
وكتبت عشرات األب��ح��اث في ه��ذا المجال
ألن��ن��ي أع��ت��ق��د أن���ه ي��ج��ب أن تبقى قضية
فلسطين حيّة ،ال سيما الجانب المقاوم منها،
فكلّنا نعرف أنّ عد ّونا غاشم وظالم ،وما قام
به ،يتمثل بأ ّول نوع من االستعمار البشري،
وهو أن تقتلع جماع ٌة ما شعبا ً من أرضه،
وتغرس لنفسها كيانا ً داخ��ل أم��ة لتعيق
مسارها وتط ّورها».
وأض���اف خ��واج��ة« :ال��ك��ت��اب م��ن خمسة
ف���ص���ول ،ف��ك��رت��ه ت��رص��د االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
ال��ع��س��ك��ري��ة ل��ي��س م���ن أج���ل تبسيطها،
ولكن للقول م��ا ه��ي العناصر التي كانت
تتضافر لتحدث تبديالت جوهرية في تلك
االستراتيجية ،واعتبرت أنّ هناك ثالثة
عناصر :العنصر األول الحروب ونتائجها،
ولم أدخل في التفاصيل الدقيقة لك ّل حرب
م��ن  1948وص����وال ً إل���ى  1982و2006
ألنّ ك��� ّل ح���رب م��ن ه���ذه ال��ح��روب أخ��ذت
حقها في الكتابات العربية واإلسرائيلية
واألجنبية ،لكن قاربتها من زاوية خالصات
هذه الحروب ،وما ال��ذي بدّلته في البنية
العسكرية اإلسرائيلية ،وفي العقل العسكري

كانت ا�ستراتيجية «الإ�سرائيلي» �سابق ًا قائمة
على توازن الحركة والنار لكن بعد حر َب ْي
العراق الأولى وكو�سوفو اعتبر ال�صهاينة
�أنهم ي�ستطيعون هزيمة «العدو» من خالل
بري ب�سيط
الجو مع بذل
�سالح
ٍ
ّ
جهد ّ
الجميلة والكريمة .واعتبر الدعوة تشجيعا ً
البحثي.
له في مساره
ّ
وقال« :هذا الكتاب هو الرابع في سلسلة
ال��م��ؤل��ف��ات ال��ت��ي وض��ع��ت��ه��ا ،وه��ي ت��ق��ارب
الجانبين االستراتيجي والعسكري في
الصراع مع العد ّو اإلسرائيلي ،ولم يكن أمر
ه��ذه الندوة مفاجئا ً ل��ي ،ألنّ ح��زب أنطون
س��ع��اده ،ك��ان من السبّاقين منذ منتصف

فصلت الحروب
اإلسرائيلي واستراتيجيتهّ ،
الخمس حتى  ،1982واعتبرت أنّ خالصات
تلك ال��ح��روب ك��ان��ت تكتيكية وعمالنية،
ولم تغيّر كثيرا ً في المسار االستراتيجي،
وإن كانت حرب  1967أه � ّم هذه الحروب
بالنسبة إلى الكيان الصهيوني ،فهي ف ّكت
عقدة الضيق الجغرافي التي ك��ان يعاني
منها ال��ع��دو ،وق��د ذك��ر م��وش��ي دي���ان في

خواجة :المكتبة
العربية فقيرة
بالكتب اال�ستراتيجية
الع�سكرية في ال�صراع
مع ال�صهاينة
مذكراته أنه كان يتخ ّوف من هجوم عربي
من ناحية الجبهة األردنية ،ف ُتقسم فلسطين
إلى قسمين منفصلين ،ففي جنوب منطقة تل
الربيع التي يس ّميها العدو تل أبيب ،هناك
نقطة ال تزيد على ال��ـ  14ميالً ،وف��ي هذه
الحرب استخدم اإلسرائيلي استراتيجية
الحرب الخاطفة والسريعة ،وقد أثبت براعة
عالية في هذا النوع من الحروب الحديثة،
وه��ي مستلهمة من التجربة األلمانية في
الحرب العالمية الثانية ،وهذه الحرب كانت
مهمة إلى ح ّد أنّ أحد منظري استراتيجية
الحرب الخاطفة ،كتب بعد الحرب مباشرة
في مجلة بريطانية أنّ اإلسرائيليين أثبتوا
أنهم أكثر براعة من غوبريان وروب��ل في
تطبيق استراتيجية الحرب الخاطفة أنهم
تالمذة نجباء ،وير ّد عليه إغال إيدين برسالة
يقول فيها :ما فعلناه استوحيناه من كتبك،
التي من حسن حظنا لم يقرأها العرب ولم
يتعلّموا منها شيئاً.
وف��ي الشطر الثاني من فصل الحروب
ركزت على حرب لبنان الثانية ،لقد كانت
استراتيجية اإلسرائيلي سابقا ً قائمة على
ت���وازن الحركة وال��ن��ار ،أيّ الجو وال��ب � ّر،
الطائرة والدبابة ،لكن بعد حرب العراق
األولى ،والحرب على كوسوفو ،وبنا ًء على
تجربة هاتين الحربين ،اعتبر الصهاينة أنه
يمكنهم هزيمة «العدو» من خالل سالح الج ّو،
مع بذل جهد ب ّري بسيط ،كما يمكنه بحسب
تجربة كوسوفو أن يحسم المعركة من دون
إنزال جنديّ واحد على األرض ،وبعد تلك
الحرب ،كتب عدد من الجنراالت األميركيين

وسع دائرة النيران ،وطبق النظرية
حربهّ ،
أمام العدو الخطأ ،فهذا النوع من الحروب
ينجح ف��ي وج��ه جيش نظامي معروفة
مراكزه وثكناته وطرق إمداداته ،وال ينجح
في وجه قوات تقوم على حرب العصابات،
فهي ق��وى شبحية ال يمكنهم رؤيتها ،أو
معرفة مواقعها ،ف��ق��وة ح��رك��ة المقاومة
محسوسة ال منظورة ،قام العدو بـ 17500
غارة جوية ،وفي حرب تشرين  1973ن ّفذ
اإلس��رائ��ي��ل��ي  11000غ���ارة على جبهتي
سورية ومصر ،وعلى رغم ذلك ،لم يتمكن
من تدمير ق��وة المقاومة ،وال قيادتها وال
ثقافتها وال معنوياتها ،د ّمر أبنية وجسوراً،
ولذا عاد بعد هذه الحرب إلى المربّع األول،
إلى توازن الحركة والنار ،فأعاد البريق إلى
ما يُس ّمى القوات البرية ،وكان العدو خالل
السنوات العشر التي سبقت الحرب يعمد
إل��ى تخفيض تدريجي في م��وازن��ة قواته
الب ّرية ،فأعاد لها الموازنات التي فقدتها،
وق�� ّرروا زي��ادة ل��واء م��درع أي  500دبابة،
وبدأ االستعداد التكنولوجي ،فك ّل ما يوجد
العب األميركي من تطور تكنولوجي،
في
ّ
يمكن أن يغرف منه اإلسرائيلي ،والدليل
على ذلك أنهم بعد حرب  2006و ّقعوا صفقة
الـ«إف  »35التي لم يكن الجيش األميركي قد
حصل عليها بعد ،ولم يكتف اإلسرائيليون
بما أخ��ذوه من الغرب بل بنوا صناعتهم
العسكرية الذاتية ،فحتى خوذ الـ«إف »35
ش��ارك اإلسرائيلي في صناعتها ،ووقعوا
صفقة عكسية مع األمريكان ليبيعوهم هذه
الخوذ بمليار دوالر».
وت��ح��دّث ال��ك��ات��ب ع��ن ت��ح�� ّوالت البيئة
س ّمي الربيع
االستراتيجية من مدخل ما ُ
العربي ،إذ الح��ظ «اإلسرائيلي» أنّ هناك
تغيّرات كبرى من خ�لال ه��ذه التح ّوالت،
وال ب ّد من اإلشارة هنا إلى أنّ إيران تح ّولت
بعد ع��ام  1979م��ن دول��ة حليفة للعدو
الصهيوني ،إلى العدو الوجودي بالنسبة
إليه ،ولكن المؤسف أنّ التاريخ كان يسير
بخطى معكوسة ،إذ ب��دأ العرب بالتفافة
معاكسة ،ف���زار أن���ور ال��س��ادات ال��ق��دس،
و ُو ّقعت اتفاقية كامب ديفيد ،وبدأت تتح ّول
فكرة الهزيمة إلى ثقافة رائجة ،وقبل الربيع
ال��ع��رب��ي ُف � ّك��ك الجيش ال��ع��راق��ي ،كما أنّ
الجيش المصري مستهدف اليوم مما يُس ّمى
بالجماعات التكفيرية ،التي يعود الرابط
النهائي لها في واشنطن وتل أبيب ،فهي
بفكرها وتمويلها نتاج أنظمة حليفة لهذين
النظامين».
وأ ّك���د خ��واج��ة أن��ه رك��ز ف��ي كتابه على
سورية ألهمية هذا البلد المحورية ،فأحد
أه�� ّم أه���داف ال��ح��رب على س��وري��ة ،تدمير
الجيش السوري وتفكيكه ،وقد يقول قائل
إنّ هذا الجيش لم يطلق طلقة واحدة على
العدو منذ  ،1982وهذا الكالم غير صحيح،
فهو اشتبك مع العدو ع��ام خالل اجتياح
لبنان  ،1982وه��و استخدم من منتصف
الثمانينات استراتيجية القتال من خارج
األس����وار ،وال أح��د ينفي أن��ه ك��ان ظهيرا ً
استراتيجيا ً لحركات المقاومة ،وتح ّولت

� ّأكدت لجنة فينوغراد «�أنّ الجي�ش الأقوى في
ال�شرق الأو�سط ف�شل في تحقيق �أهداف حربه
�أمام ب�ضعة �آالف من المقاتلين»
عن هذا النوع من الحروب ،ووضعوا لها
شروطاً ،منها أن تكون بنى العدو ومفاصله
واضحة ،وقد تلقف اإلسرائيلي هذه النظرية
ال��ج��دي��دة ،التي ترافقت م��ع نظرية حرب
ال��ن��ج��وم ،والتم ّكن م��ن خ�لال ال��ص��واري��خ
المج ّنحة والقذائف الذكية من تدمير أيّ
ه��دف مهما كانت مسافته بعيدة ،تلقف
اإلسرائيلي هذه النظرية ووجد فيها تلبية
لحاجاته ،فهو م��زروع في بقعة ال يمكنه
تح ّمل الخسائر البشرية ،فوجد بهذا النوع
من الحروب حلمه ،ورأى أنه يتم ّكن من شنّ
المزيد من الحروب من دون أن يدفع كلفا ً
بشرية في المقابل».
وتابع« :وج��اءت ح��رب لبنان الثانية،
ني اإلسرائيلي بالهزيمة والفشل ،جاء
و ُم َ
هذا الكالم على لسان لجنة فينوغراد ،التي
ش ّكلت بعد الحرب لتحدّد المسؤوليات،
وفي إح��دى فقرات تقرير تلك اللجنة ورد
أنّ الجيش األقوى في الشرق األوسط فشل
في تحقيق أه��داف حربه أمام بضعة آالف
من المقاتلين ،وهنا تكمن أهمية ما حدث،
إذ انقلبت معادلة الك ّم وال��ن��وع ،ففي ك ّل
ال��ح��روب السابقة ك��ان الك ّم العربي أمام
النوع اإلسرائيلي ،وفي حرب  2006كان
الك ّم اإلسرائيلي أمام النوع العربي ،بضعة
آالف أمام  50ألفاً ،قدرات تسليحية ال يمكن
مقارنتها بقدرات الجيش اإلسرائيلي ،ومع
ذل��ك فشل في تحقيق أيّ من أه��داف��ه ،وقد
كانت الغلبة للنيران على حساب الحركة في

سورية إلى قاعدة لوجستية لدعم حركات
المقاومة في لبنان وال��ع��راق وفلسطين،
والتركيز اليوم على الجيش السوري ألنه
الجيش العربي الوحيد ال��ذي يعلن أنّ
عقيدته الفعلية ،تقول إنّ إسرائيل كيان
غاصب وع��دو ،ولذا فإنّ المطلوب معاقبة
هذا الجيش وتدميره وتفكيكه ،وليس من
مصلحة اإلسرائيلي واألميركي أن تتوقف
الحرب في سورية ،وقد ركبوا استراتيجية
خبيثة تقول إنّ القتال الدائر في سورية
يد ّمر مقدرات الدولة من جهة ،ومن جهة
ثانية يدفعون بالمتط ّرفين باتجاه سورية،
وبذلك يتخلصون من ك ّل أعدائهم ،من دون
أن يخسر األميركي أي مال أو دماء ،أما ما
عند اإلسرائيلي فاألمر أش ّ��د خطورة ،فهو
يعلم أنّ الجيش السوري يكتسب خبرات
قتالية على مساحة شاسعة من األراضي،
لذا ال يريد اإلسرائيلي أن تقف الحرب ألنّ
األمر خطير عليه ،فالجيش السوري اليوم
هو غيره ال��ذي ك��ان قبل  15آذار ،2011
فهو جيش قاتل في ك ّل الظروف الطبيعية،
وف��ي ك�� ّل البيئات ،وال��ع��دو ي��ع��رف جيدا ً
أن��ه لو ق��در للحرب في سورية أن تنتهي
سريعاً ،تستعيد سورية عافيتها مع جيش
مختلف».
وختم الكاتب« :أ ّل��ف��ت ه��ذا الكتاب ألنّ
تف ّوق العدو على ضعفنا ليس أمرا ً محتوماً،
وأنّ الصراع لم ينته ،والتاريخ لم يقل كلمته
األخيرة بعد».

لبّى عميد الخارجية ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي حسان صقر دعوة «دار النظرية والتطبيق»
في ألمانيا ،إللقاء محاضرة في مدينة هامبورغ حول
سورية ،حضرها عدد من مجموعات العمل من النمسا
وسويسرا وألمانيا ،إضافة إل��ى هيئة ال��دار ومهتمين
وفاعليات ،بينهم رئيس الجالية الفلسطينية نادر السقا.
وقدّم المحاضرة الدكتور أكرم خلي ،األستاذ المحاضر في
جامعة هامبورغ.
تناول صقر في محاضرته عددا ً من العناوين ،استهلها
ب��اإلض��اءة على طبيعة االس��ت��ه��داف ال��ذي تتع ّرض له
سورية ،وق��ال« :إنّ ال��والي��ات المتحدة األميركية التي
تضع في قاطرتها مجموع ًة من الدول الغربية واإلقليمية
والعربية ،هي التي ش ّنت الحرب على سورية ،في سياق
ّ
مخطط يرمي إلى تشكيل «شرق أوسط جديد» خاضع
للمشيئة الغربية وخا ٍل من ك ّل أشكال الرفض والمقاومة
لالحتالل الصهيوني».
وأض��اف« :ه��ذه السياسة األميركية الغربية ليست
جديدة ،بل هي من ضمن التفكير االستراتيجي الغربي
ال��ذي هو في األص��ل ،مسؤول عن قيام دول��ة االحتالل
اإلسرائيلي على أرض فلسطين».
ورأى صقر أنّ الواليات المتحدة األميركية و«إسرائيل»
أدركتا استحالة الوصول إلى مرحلة يُسلَّم فيها باحتالل
«إسرائيل» أرض فلسطين ،خصوصا ً أنّ سورية تدعم
المقاومة في فلسطين ولبنان ،فكان القرار بإسقاط الدولة
السورية بمساعدة بعض العرب وتركيا الذين ال تقع
فلسطين في أولوياتهم ،إذا لم نقل إنّ بعض العرب بات
شريكا ً في قرار تصفية المسألة الفلسطينية.
وتابع« :إنّ أميركا والغرب ارتكبا خطأ ً جسيما ً باللجوء
إلى القوى اإلرهابية والتكفيرية المتط ّرفة واستخدامها
ك��أداة إلسقاط سورية ،وه��ذا الخطأ سيرت ّد حكما ً على
الغرب ،ألنّ أيّ قوة في العالم ال تستطيع ضبط إيقاع
قوى اإلرهاب والتط ّرف ،التي تتوسل القتل والعنف كسبب
وج��وديّ بالنسبة إليها .وأميركا ت��درك هذا األم��ر ،فهي
استخدمت «القاعدة» ض ّد االتحاد السوفياتي سابقا ً في

أفغانستان ،وجاءها الر ّد في  11أيلول/سبتمبر 2001
من الجهة نفسها التي دعمتها في أفغانستان».
ولفت صقر إلى أنّ ك ّل ما س ّوقه الغرب ووسائل إعالمه
وأدواته من العرب وتركيا عن مطالب السوريين بالحرية
والديمقراطية في سورية ،ليس صحيحاً ،فالغرب يستخدم
هذه الشعارات من أجل تدمير سورية ألنها تتب ّنى خيار
الصمود والمقاومة في مواجهة االحتالل «اإلسرائيلي».
وقال« :إن ما شهدناه خالل السنوات الثالث المنصرمة
من جرائم فظيعة ارتكبتها المجموعات اإلرهابية ض ّد
السوريين ،يؤكد أنّ ما حصل ليس ثورة شعب ،بل إرهاب
متط ّرف يسعى إلى تقويض دولة مدنية تشكل نموذجا ً
لوحدة الشرائح االجتماعية».
وأش���ار صقر إل��ى أنّ أخطر مشهد م��ن مشاهد هذه
الحرب على سورية على المستويات :القيَمي واألخالقي
والسياسي ،يتمثل في قرار أميركا والغرب بمنع السوريين
من المشاركة في االنتخابات الرئاسية السورية ،فأمام
صمود سورية واكتشاف أنّ السوريين بغالبيتهم مع
دولتهم ،د ّمر الغرب القيم الديمقراطية التي يتغ ّنى بها،
يفسر دعوات الغرب إلى الديمقراطية في
إذ ليس هناك ما ّ
حين يمنعها عن السوريين ،فقط ألنه اكتشف أنّ السوريين
ليسوا في ضفته ،باستثناء اإلرهابيين منهم.
وختم صقر م��ش �دّدا ً على أنّ االستحقاق االنتخابي
السوري كشف للمأل أنّ ك ّل ما حدث لسورية ،حرب كونية
تش ّكل اعتدا ًء على دولة ذات سيادة.
وفي اليوم الثاني ،شارك صقر في ورشة عمل مع قادة
مجموعات العمل تحت عنوان كيفية الوصول إلى الرأي
العام من خ�لال وسائل اإلع�لام والتواصل االجتماعي
إليصال حقيقة ما يجري في سورية.
وأ ّكد صقر أنّ هذا األمر يتطلّب إرادة لدى المؤمنين بقيم
الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،من أجل التصدّي
لك ّل محاوالت التعمية وغسل األدمغة.
وش��ارك صقر خالل وج��وده في هامبورغ في تظاهرة
دعت إليها مجموعات يسارية تنديدا ً بموقف الحكومة
األلمانية إزاء سورية ،ونقيضه حيال أوكرانيا.

لجنة الأ�سير �سكاف
تزور الف�صائل الفل�سطينية في البداوي
زار وفد من لجنة أصدقاء األسير
يحيى سكاف ترأسه أمين س ّر اللجنة
جمال سكاف ،مخيم البداوي ،والتقى
أمين القيادة القطرية لقوات الصاعقة
ف��ي الشمال عبد راش��د ال��ذي أب��دى
تضامن القيادة م��ع األس��ي��ر يحيى
سكاف ،مؤكدا ً على ض��رورة تفعيل
هذه القضية الوطنية على الصعيدين
المحلي وال��دول��ي ،والضغط على
العدو الصهيوني لكشف مكان اعتقال
األسير يحيى سكاف ،ومعاملته وفق
القوانين الدولية.
كما زار الوفد مق ّر قيادة الجبهة
الشعبية ـ القيادة العامة ،وحركة
التحرير الوطني الفلسطيني ـ فتح
االنتفاضة.
وح��يّ��ا ج��م��ال س��ك��اف الفصائل
الفلسطينية والشعب الفلسطيني
في نضاله المشروع من أجل العودة
إلى وطنه وتحرير أرضه ومقدّساته
وأس���راه ،ه��ذا الشعب ال��ذي يعاني
ق��س��م ك��ب��ي��ر م��ن��ه داخ����ل ال��س��ج��ون
«اإلسرائيلية» من البطش والعزل
والظلم ،خصوصا ً األسرى اإلداريين

المضربين ع��ن ال��ط��ع��ام م��ن أج��ل
اإلفراج عنهم.
وش�دّد سكاف على ض��رورة إبقاء
هذه القضية حيّة حتى اإلف��راج عن
جميع األس���رى والمعتقلين ،وفي
مقدّمهم عميد األس���رى اللبنانيين
وال��ع��رب يحيى سكاف القابع في
السجون «اإلسرائيلية» منذ  36سنة،

ويتع ّرض ألبشع أن���واع التعذيب
والعزل.
ك��م��ا ن��اش��د ج��م��ال س��ك��اف كافة
الفصائل الفلسطينية والعربية
وأح���رار العالم دع��م قضية األسير
ي��ح��ي��ى س���ك���اف وك���اف���ة األس����رى
حتى اإلف��راج عنهم ،وتحرير كامل
فلسطين.

«الكورية» تعيد ت�أهيل �صالة في البرغلية
الجنوب ـ محمد أبو سالم
أع��ادت الكتيبة الكورية العاملة
ضمن إطار قوات «اليونيفيل» ،تأهيل
صالة المناسبات في البرغلية التي
تقع ضمن نطاق منطقة عملياتها،
وذل��ك بنا ًء على طلب رئيس بلدية
سجل
البرغلية غ��ال��ب ال����داود ،م��ا
ّ
استحسانا ً لدى األهالي.
وب��ع��د أن أل��ق��ى ال��م��س��ؤول��ون في
الكتيبة نظر ًة على الصالة قبل إعادة
ترميمها ،ا ُّتخذ القرار بدعم البرغلية
عن طريق تقديم هذا المشروع ال ُمفرح
لسكانها .إذ ُتستعمل هذه الصالة
من أجل إحياء المناسبات كاألعراس
والخطوبة ،وأيضا ً من أجل األتراح.
وبعد أن كان وضع الصالة من الداخل
والخارج في حال يرثى لها ،بدأت
الكتيبة الكورية بتنفيذ المشروع في
األول من شهر آذار الماضي ،وانتهت
منه خ�لال شهرين تقريباً .ودُه��ن
الجدار الخارجي ،كما ُرصفت أرضية
الصالة بال ِبالط ،و ُر ّكبت شبابيك
م��ن األلومينيوم ،و ُز ّودت الصالة
بالكراسي المريحة وستائر للشبابيك
وتجهيزات أخرى.

وخالل االحتفال الذي أُقيم بهذه
المناسبة ،بحضور قائمقام صور
محمد جفال وع��دد م��ن الفاعليات
االج��ت��م��اع��ي��ة ،أل��ق��ى رئ��ي��س بلدية
البرغلية كلمة قال فيها« :إنّ صالة
المناسبات تبدو كأنها بُنيت من
جديد ،ويعود الفضل في هذا التحول
إل��ى ج��ه��ود الكتيبة ال��ك��وري��ة .إنّ
سكان البلدة يشكرون دولة كوريا

الجنوبية دائماً».
ون ّوه قائد الكتيبة الكولونيل هاي
إيل جونغ بأنّ إسعاد أهالي البلدة
من أولويات الكتيبة ،وأنّ جمهورية
تنس المساعدة
كوريا الجنوبية لم
َ
التي قدّمها لبنان لها خالل الحرب،
ولسوف تم ّد على ال��دوام يد العون
إلى الشعب اللبناني ال��ذي تعتبره
صديقا ً حقيقياً.

