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لمملكة زنوبيا ال�سالم ...ل�سورية ال�سالم

ما بعد االنتخابات الم�صرية
} حميدي العبدالله
فاز المشير عبد الفتاح السيسي بأغلبية ساحقة ،بلغت حوالي  23مليون
صوت من أصل نحو  25مليون صوت شاركوا في االنتخابات الرئاسية.
وفوز المشير السيسي في االنتخابات كان متوقعاً ،بل محسوما ً بقوة ،ولكن
ما كشفت عنه النتائج هو الفارق الكبير بين ما حصل عليه ،وما حصل عليه
منافسه حمدين صباحي الذي يعرف بأنه أبرز قيادات ثورتي  25كانون الثاني
 2011و 30حزيران .2013
ال�ه��ام ف��ي االنتخابات المصرية التي ج��رت األس �ب��وع الماضي ليس فوز
السيسي ،بل نسبة المشاركة في االنتخابات ،بل إن السيسي نفسه هو الذي
وضع هذا المعيار عندما طالب وتوقع ،أن تصل المشاركة إلى حدود  40مليون
مقترع.
لكن ه��ذا الطموح ل��م يتحقق وإن كانت هناك ف��ي بعض دول العالم نسبة
المشاركة باالقتراع اقتربت أحيانا ً من حدود  80في المئة وهي النسبة التي كان
يتطلع إليها المشير السيسي.
بلغت نسبة المشاركين في االنتخابات حوالي  47في المئة أي ما يزيد عن
 25مليون مشارك وهي اقل بمليون واحد من المشاركين في انتخابات عام
 2012التي فاز فيها مرشح اإلخوان المسلمين محمد مرسي التي زادت عن 26
مليون نسمة بنسبة تجاوزت الـ  % 50بقليل من أصل الذين يحق لهم المشاركة
في االنتخابات.
لكن المشير السيسي حاز على ضعفي األصوات الذي فاز بها مرشح اإلخوان
محمد مرسي ،إذ حصل مرسي على  13مليون صوت في انتخابات .2012
بديهي القول إن الرئيس السيسي يحظى بدعم شعبي أكبر بكثير من الدعم
الشعبي الذي حظي به مرسي في فترة رئاسته .وهذه النتيجة سيكون لها تأثير
على المعركة الدائرة بين النظام المصري الجديد برئاسة السيسي وبين جماعة
اإلخوان المسلمين والحركات والقوى األخرى المؤيدة لها ،والتي تعمل تحت
مسمى «تحالف دعم الشرعية».
ففي الوقت الذي يحظى فيه الرئيس السيسي بدعم هذه الغالبية التي عبرت
عنها األصوات التي حصل عليها وهي ضعف األصوات التي حصل عليها محمد
مرسي ،يمكن القول إن جزءا ً كبيرا ً من األصوات التي حصل عليها مرسي في
انتخابات  2012لم تأت من اإلخوان ومن «تحالف قوى دعم الشرعية» بل جاءت
من أص��وات الذين وقفوا ضد مرشح نظام مبارك أحمد شفيق ،حيث صبت
أصوات قوى عديدة ،ومنها األربعة ماليين صوت الذي حصل عليها حمدين
صباحي في انتخابات  2012لمصلحته ،في حين أن ه��ؤالء الذين صوتوا
لصالحه في عام  2012تخلوا عنه وعن جماعة اإلخوان و«تحالف دعم الشرعية»
وشاركوا في مظاهرات  30حزيران  ،2013وشارك بعضهم في انتخابات عام
 2014وانكفأ بعضهم اآلخ��ر ،ويمكن االستنتاج أن مستوى التأييد لجماعة
اإلخوان المسلمين و«تحالف دعم الشرعية» اقتصر على أقل من خمسة ماليين
هو عدد األصوات التي حصل عليها محمد مرسي في جولة االنتخابات األولى
عام  2012عندما كان هناك أكثر من مرشحين إثنين.
إذا كانت االصطفافات الشعبية والسياسية لناشطي مصر تتوزع بين 23
مليون مؤيد للسيسي ،وأقل من خمسة ماليين لإلخوان المسلمين والتحالف
الداعم لهم فإن صورة توازن القوى التي ستحكم على مستقبل المواجهة الدائرة
في مصر بين الحكم الجديد وبين جماعة اإلخوان المسلمين وحلفائها هي على
النحو اآلتي:
استقطاب شعبي يقف في طرفه األول المؤيدون للحكم الجديد وللرئيس
السيسي بأغلبية تصل إلى  75في المئة لمصلحة الحكم الجديد و 25في المئة
لمصلحة اإلخوان وحلفائهم.
المؤسسة العسكرية والقوى األمنية األخرى مثل الشرطة واألمن المركزي
تقف بقوة إلى جانب نظام الحكم الجديد.
الموقف الدولي واإلقليمي في غالبيته يدعم الحكم الجديد ،والدول الغربية
تحرص على إرضاء الطرفين ،في حين أن دوالً عربية مثل السعودية واإلمارات
والجزائر ،وغالبية الدول العربية تجاهر بدعمها للسيسي ونظام الحكم الذي
انبثق عن انتخابات أيار .2014
في ظل هذا التوازن يصعب توقع ربح اإلخوان المعركة أو حتى القدرة على
االستمرار فيها وقتا ً طويالً.

هل هي حرب على �سورية
�أم على الرئي�س الأ�سد؟

} مح ّمد ح .الحاج
تتر ّبع تدمر الحديثة على منبسط م��ن األرض يحاذي
سلسلة من المرتفعات الجبلية حيث تعلو قمة أحدها قلعة
فخر الدين ،وإلى جانبها آثار مملكة زنوبيا بما تحويه من
كنوز وتحف فنية ،كذلك تمت ّد واحتها كيلومترات تز ّينها
أشجار النخيل والزيتون والرمان.
تجتاز الطريق المارة من تحت القلعة فتبدو لك تدمر على
غير عادتها ،ترتسم الكآبة على طرقاتها خطوطا ً متع ّرجة
وحواجز وقد ترك اإلرهاب األسود بصماته في كل مكان،
حتى البساتين لم تسلم ،عشرات أشجار النخيل تهاوت
أو احترقت وه��ي منتصبة ال�ق��ام��ة ،والكثير م��ن األشجار
تع ّرضت لليباس بفعل العطش إذ سرق اللصوص مضخات
المياه وال�م��واس��م ،وحطموا أب��واب المقابر القديمة التي
تنتشر بين البساتين وسرقوا محتوياتها ،وخ ّربوها قبل
أن ي�ط��رده��م ب��واس��ل الجيش ليعيدوا األم��ن واألم ��ان إلى
مدينة السياحة التي خلت من كل أثر للسياح ،كما خلت من
كثير من أبنائها الذين غادروها بسبب عوامل عديدة ،منهم
من غوى فانضم إلى العصابات ،ومنهم من هوى إلى القاع
بعدما غدر بأهله ،ومنهم من هرب لينجو بنفسه ،وبقيت
األغلبية محتسبة صامدة وقد وضعت ثقتها بمن هو قادر
على حمايتها وحماية البلد ( حماة الديار ).
الرحلة إل��ى عاصمة ال�ب��ادي��ة محكومة بسلوك الطريق
الوحيد المتبقي والذي يربطها بحمص وباقي المحافظات،
فالطريق إل��ى دم�ش��ق خطيرة ومغلقة ،وإل��ى دي��ر ال��زور
مقطوعة ،وكثير من الطرق الفرعية يتحكم فيها المسلحون
ال��ذي��ن يلجأون إل��ى الشعاف الصخرية وال�م�غ��اور نهاراً،
وي�ن�ت�ش��رون م�ث��ل ال �ض �ب��اع ل �ي�لاً ،ي�ت�ق��رب��ون م��ن الطرقات
الص��ط��ي��اد ال��ع��اب��ري��ن أو ال� �م ��زارع� �ي ��ن ال ��ذي ��ن يجمعون
محاصيلهم في البيارات والمناطق المحيطة بتدمر ،وعلمت
أن بعض الجماعات اختطفت مزارعا ً مع شاحنته والغالل
التي جناها م��ن ال�ح�ب��وب ،ويطالبون أهله بفدية تتجاوز
خمسة ماليين ليرة ،كما هددوا بقية المزارعين في المنطقة
بحرق حقولهم إن لم يقدموا أربعين في المئة من غاللهم
كضريبة ،واالمتناع عن تسليم المحاصيل للدولة ،الطريق
التي سلكناها آمنة تحت سيطرة ب��واس��ل الجيش وقوى
األمن ولمسافات بعيدة ،وتقارب المئة وستين كيلومتراً،
يسلكها طالب الجامعة إلى حمص يومياً ،وبعضهم يتابع
إلى دمشق .وتتضاعف المسافة أكثر من ثالثمئة وخمسين
كيلومتراً ،ال بد من احتمال مشقتها لكثير من المرضى وكبار
السن الذين يقصدون دمشق ،وتدمر مثل أخواتها من مدن
الوطن نالها من األذى الكثير ،ويتساءل التدمريون :هل
هي ثورة حقاً ،أم تجمع للعصابات الخارجة على القانون؟
يعملون أيديهم في السلب والنهب وقطع الطرقات وإحراق
الواحات والمحاصيل ،وألن تدمر عاصمة البادية ،وتمتد
باديتها إلى حدود العراق واألردن فهي مترامية األطراف
وعبر أراضيها خطوط أنابيب النفط والغاز ،ولهذا أصبحت
هدفا ً للتخريب واالعتداء ،وأصبح من يقف ضد هؤالء هدفا ً
لهم ،ورقص بعض هؤالء الحثالة على جثامين الشهداء من
رجال األمن الذين كانوا يوفرون لتدمر األمان ولزوارها من
السيّاح الحماية والرعاية وقرأنا الكثير عن شهادات سيّاح
زاروا تدمر وأشادوا في مقابالتهم مع صحف عالمية تعنى
بالسياحة عبر العالم بتلك المزية الرفيعة وأنهم تج ّولوا فيها
ألي متاعب أو أذى ولم يفقدوا
ليالً ونهارا ً ولم يتع ّرضوا ّ
شيئا ً من متاعهم أو تجهيزاتهم رغم تمضية بعضهم ليالي
عديدة في العراء وضمن خيمة صغيرة.

تدمر الجميلة التي م��ا زال��ت ع��روس ال�ص�ح��راء ،والتي
خلّد التاريخ فيها مملكة زنوبيا المشهورة وعرشها بين
جنبات آث��اره��ا ،ت��دم��ر ال�ت��ي عشقها السيد ال��رئ�ي��س بشار
األس��د وأعطاها من اهتمامه الكثير ،وأمضى فيها أوقاتا ً
سعيدة حرص على الظهور بين أهلها كمواطن ،مستخدما ً
دراجته الهوائية ،ومتبادالً الحديث مع كثيرين من أهلها،
بعيدا ً عن األض��واء ،مستفسرا ً عن حاجاتهم ومشاكلهم،
وبشهادة من وجهاء العائالت ،والعمال الفقراء ،عمل على
تحقيق مطالبهم ومطالب ال�ط�لاب ،أح��دث��ت فيها المعاهد
وف��روع الجامعة ،ومؤسسات الرعاية وجميع الخدمات
للبنية التحتية ،تدمر التي ال يشكو فيها أحد الفقر ،فثروتها
طائلة وأهلها ميسورون وأص�ح��اب نخوة وك��رم ،عاشت
االستحقاق الدستوري بفرح إذ أيقبل أهلها على ممارسة
حقهم وأداء واجبهم ف��ي التعبير ع��ن طموحاتهم لعودة
ال��دول��ة السورية بحلتها الجديدة وع��ودة األم��ن واألم��ان،
عودة الزوار والمهرجانات التي افتقدتها على مدى سنوات،
تدمر هذه طالها األذى لكنها مثل أخواتها ستنتخب وتنتصر
رغم التهديدات ورغم الحصار.
ي��درك التدمريون أن ع��رب��ان الخليج بأموالهم وحثالة
من اشتروهم هم سبب الخراب والبلوى ،ويعرفون هؤالء
منذ القدم ،فالتدمري عندما يعيّر اآلخر بسلوك مهين ،أو
يمارس العيب ،مثلما ينعتون الطفل قليل التهذيب بأنه «
عربي « ويعتبرونها شتيمة ،التدمر ّيون سور ّيون آراميّون
يعتزّون بأصولهم ،بانتمائهم ،بوطنيتهم ،بلغتهم التي
س��ادت المنطقة المشرقية م��ن ب�لاد ال �ش��ام ،كما يعتزون
بشهدائهم عبر التاريخ ،وبينهم الشهيد المالزم أول أسعد
العمير ال��ذي استشهد ع��ام  1951ف��ي اشتباك م��ع العدو
اليهودي جنوب طبريا ،وهذا الشهيد يحمل اسمه الشارع
العريض في تدمر وغيره كثيرون.
يلفتك في تدمر نظام البناء الجميل ،والشوارع المستقيمة
وهي أقرب إلى مدينة القامشلي في ذلك ،كما تلفتك النسبة
الكبيرة من المثقفين ،أطباء ،مهندسين ،علماء آثار ،خريجي
جامعات من مختلف االختصاصات ،وكثير منهم يتحدث
ع��دة لغات ،حتى من كبار السن ،أم��ا تجارها فمعتدلون،
وتلمس فرق األسعار رغم الضائقة االقتصادية والحصار
المفروض على الدولة ،وانقطاع الموارد السياحية ،إلاّ أن
ذلك لم يؤد إلى تأثير كبير ومعاناة كما في مناطق أخرى،
فالمنتجات المحلية تحافظ على أسعار معتدلة ،والمستوردة
من مناطق الكيان ال تزيد على مثيالتها في موقع اإلنتاج
رغ��م أعباء النقل والتكلفة .وتقول الغالبية :القناعة كنز،
وال��رب��ح القليل م�ب��ارك ،ومعونة الفقراء واج��ب وهنا ال بد
من اإلشارة إلى التضامن والتكافل االجتماعي األهلي في
المناسبات ،في األفراح واألت��راح ،وهذا ليس حصرا ً بأهل
البلد بل مع الوافدين والنازحين والمهجرين ،وربما كان
لهذا الموقف بعض السلبيات إذ ال يسأل التدمريون عن
الغريب القادم وقد نالهم الكثير من أذى البعض من هؤالء.
تجسد تدمر سورية على امتدادها .هي نموذجها
المصغر ،أرض �ا ً وشعباً ،وق��د تبرأ التدمريون ممن خرج
على ناموس حياتهم ،على أصالتهم وموروثهم الحضاري،
سوريين كانوا ،ويظلوا سوريين مع جميع أبناء الوطن في
توجهاتهم ،في طموحاتهم ،في تصميمهم على النهوض
وال�ب�ن��اء ألج��ل س��وري��ان��ا ال�ج��دي��دة العصية ع�ل��ى اإلره ��اب
والتبعية.
ال �س�لام ل �س��وري��ة ،ال �س�لام ل �ت��دم��ر ،وال �ت �ح �ي��ة لزنوبيا
وحضارتها الراسخة عبر األزمان.
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ر�سالة ّ
حب واحترام واعتزاز ...وعتب
�إلى رمز كرامة الإن�سان وقائد �سورية و�س ّيد العرب
} كمال جميل طهبوب*
كل يوم يمضي تتأكد لنا كم كانت مؤامرة سايكس -بيكو كارثة حقيقية ،ليس
ألنها خربت أس��س ال��وح��دة العربية فحسب ،بل ألنها خلقت شرخا ً حقيقيا ً في
الوجدان العربي عامة .وكل يوم يمضي يتأكد لنا أن الكيان الصهيوني ما كان ليُخلق
لوال هذه االتفاقية اللعينة ...وما كان ليستم ّر أيضاً .وكل يوم يمضي يتأكد لنا أن
العمالء والخونة من أبناء جلدتنا الذين تتنفس رئاتهم النتنة من أنابيب سايكس-
بيكو ،مثل الكيان الصهيوني ومصالح االستعمار الغربي ،إنما يتماهون إلى درجة
التفاعل الكامل مع الصهيونية واالستعمار في وحدة مصالحهم.
كل ي��وم يتأكد لنا أن ه��ذه االتفاقية التي حاصرت سورية الوطن األم بقاعدة
صهيونية في فلسطين وقاعدة وظيفية استخبارية معادية في األردن وبقاعدة
مذهبية طائفية في لبنان إ ّنما (أي سايكس -بيكو) أيضا ً منصة يمكن االنطالق منها
لعملية تقسيم جديدة على الهوى الصهيوني-االستعماري تنسف الكيان القومي -
الوطني وما الهدف من الحرب العدوانية الهمجية على سورية إالّ تحقيق هذا الحلم
العنصري المعادي.
كل يوم يمضي ،وبعد ثالث سنوات من العدوان على سورية ،يتأكد أن القضية
الفلسطينية باتت حقا ً ركيزة ال�ص��راع العربي -لصهيوني ،بل ركيزة النضال
ضد سائر قوى الشر في هذا العالم .وأن سورية التي دفعت الغالي والرخيص
في مواجهتها العدوان االستعماري  -الصهيوني  -الرجعي عليها لم تدافع عن
سيادتها وكرامتها وشرفها وحريتها وثوابتها وإرادتها ،إنما دافعت عن العروبة
وعن شرف اإلنسانية جمعاء .والمستقبل القريب المقبل سيثبت هذه الحقيقة من
دون مواربة مهما تكن أحجام عمليات التشويش والتضليل والتزوير.
إالّ أن ما حرضني فعالً على استعادة كل ما سبق كان ذاك األلم الشديد والحزن
الدفين ال��ذي يعصف بقلبي ،أن��ا العربي ال�س��وري من فلسطين ،والمحروم من
المشاركة في أقدس واجب نحو عروبتي وسوريتي وفلسطينيتي ،أي أن أشارك
في هذه اللحظة المصيرية المقدسة من انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية،
وفي دمشق عاصمة الشرف العربي ،في انتخاب وجودي كإنسان حر كريم .فأنا
الفلسطيني المؤمن بأن سورية هي مهد اإلنسانية وكعبة العروبة وحصن المقاومة،
والمؤمن بأن فلسطين هي جنوب سورية ،وأن عاصمتها دمشق ...حرمه القدر من
المشاركة في صناعة مصيره.
أدرك أهمية ال�ق��رار العربي ال�س��وري ال��ذي يؤكد على الشخصية الفلسطينية
المستقلة ،في تفاعل وحرص حكيمين في مواجهة شرعية دولية (هي ال شرعية
وال أخالقية إذ تدعم االحتالل االستيطاني وال�ع��دوان الصهيوني-االستعماري
المتحالفين علينا) ...إال أنني في الحقيقية ال أؤمن به وجدانياً ،خاصة أن أصحاب
الشأن الفلسطيني لم يحترموا هذا القرار ولم يعملوا على أساسه ،بل تآمروا عليه،
وعلى المقاومة في لبنان ،وديدنهم النظام األردني المتآمر على كل ما هو عربي
سوري شريف .فجماعة أوسلو منحوا جواز سفر مجانيا ً ورخيصا ً لجميع أنظمة
التآمر العربي ،خاصة الخليجية ،لتطفو على السطح بال حياء ،وركب أمراء الفتنة
الحمساويون موجة المقاومة ليمنحوا اإلس�لام السياسي-الصهيوني فرصة
التغلغل إلى الوجدان العربي ،خاصة الفلسطيني ،وعلى حساب حقوقنا وهويتنا
ووجودنا .وموقف الطرفين في أي حال كان عاراً ،خاصة في تخاذلهم وتآمرهم
على سورية في العدوان الصهيوني-االستعماري المعادي عليها.
لذلك ،أتوجه إلى السيد الرئيس بشار األسد ،وأنا أحترم مقام الرئاسة بين يديه
وأحترم رمزية الشرف العربي في شخصه الكريم ،وهو القائد العظيم ابن الزعيم
الخالد ،بسؤالي السياسي والوجداني هذا :يا سيادة الرئيس ،إذا كنت أنا كمواطن
عربي سوري من فلسطين ال يحق لي في دمشق عاصمة الشرف العربي والصمود
والمقاومة ألجل سورية وألجل فلسطين ،ال يحق لي انتخابك...
فألجل سورية وألجل فلسطين أسألك سيادة الرئيس (بالله عليك) من أنتخب؟

*مواطن عربي سوري من فلسطين

الكبا�ش الرو�سي ـ الأميركي في المنطقة
} طاهر محي الدين

اختلف محللون كثر منذ بداية األزمة السورية المستمرة منذ نحو ثالثة أعوام ونصف عام على
توصيف هذه الحرب الكونية :أهي حرب على سورية أم حرب مع سورية؟
أصاب كثر في تحليالتهم وقراءاتهم من وجهة نظر مختلفة ،من كال الفريقين ،واتفقوا في جميع
التحليالت التي قدموها ،إن في كتاباتهم أو إطاللتهم التلفزيونية أو حواراتهم أو مقاالتهم الصحافية
على أنّ الحرب وسورية هما القاسم المشترك ،ولكن...
هنا أرغب في أن أطرح مجموعة من التساؤالت التي قد تكون واضحة منذ البداية ويمكن أن
تحدد الفرق بين كلمتي «مع» أو «على» وهي :لو كانت سورية من غير هذا األسد ،لماذا دفع نعاج
قطر وبعير الوهابية األموال لمحاوالت اغتياله ،لو لم يكن يعني بشخصه رموز الشرف والكرامة
والقوة والسيادة والعروبة؟ ولو كانت هذه السورية اليوم بغير هذا األسد هل كانت ستخاض
هذه الحروب كلها عليها؟ وهل لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد كانت ستحشد ضدّها قوات
الناتو ومَن ّ
لف لفيفها من عرب وأعاجم وعثمانيين جدد ومتأسلمين اتخذوا دينهم لبوسا ً إلرهابهم
ّ
وعهرهم وشهواتهم ،بغية هز كيانها وتحييدها عن نهجها المقاوم وتغيير البوصلة التي أرتضتها
لنفسها ،أال وهي القدس؟
هل لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد كانت لِتحتضن جميع فصائل المقاومة الفلسطينية
وتؤ ّمن لها معسكرات التدريب والحماية وأنواع الدعم المادي واللوجستي كافة على أرضها منذ
أيام القائد الراحل حافظ األسد؟
هل لو كانت سورية بغير هذا األسد كانت لتحتضن جميع العرب من العراق ولبنان وفلسطين
عندما د ّمرت بلدانهم وانتهكت حرماتهم في الغزو الديمقراطي الغربي الصهيو ـ أميركي وبتمويل
بترودوالري؟
هل لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد كانت لتقول لألميركي ستقول لألمريكي ال ،رغم
ترغبيه وترهيبه؟
هل لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد كان ليطل رئيسها ويقول إن أردتموها حربا ً مفتوحة
فأهالً وسهالً بالحرب؟
هل لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد عام  2006كانت تقول للنعاج والمستعربين يا أشباه
الرجال في زم ٍن ع ّز فيه الرجال؟
هل لو غيّرت هذه السورية بغير هذا األسد مبادئها وانبطحت في عصر االنبطاح العربي وتخلّت
عن دورها المقاوم والداعم للمقاومين في العالمين العربي واإلسالمي وك ّل حركات التحرر العالمي
كانت لتبقى تحت هذه الضغوط؟
هل لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد كانت لتبقى موحدة قوية صامدة شامخة ال طائفية
فيها وال أفرقاء وال مذاهب متناحرة؟
هل لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد كان في إمكان جميع أبنائها التعلّم مجانا ً من المرحلة
االبتدائية حتى الشهادة الجامعية؟
هل لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد كان في وسع أبنائها تلقي العالج بأسعار رمزية
وتتح ّمل الدولة باقي النفقات؟
وه��ل لو كانت ه��ذه السورية بغير ه��ذا األس��د ك��ان شعبها لينعم بأمن يبكي اليوم دما ً
الستعادته؟
وهل لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد كان ليبقى جيشها متالحما ً قويا ً صامدا ً ملتفا ً
حول عرين أسده ،متحدّيا ً إرهاب العالم لتبقي هذه السورية بهذا األسد شامخة سيد ًة حر ًة أبي ًة
صامدة؟
تعج
هل لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد ك ّنا راينا الشوارع العربية وغير العربية الحرة ّ
بمسيرات تأييد لسورية وأسدها مزيّنة بعلمها وصور قائدها الذي أضحى قائدا ً لك ّل مقاوم شريف
في هذا العالم؟
هل لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد الستطعنا رؤية األمهات واآلباء المفجوعين على
أبنائهم وبناتهن والنسوة على أزواجهن وأخوتهن ليقولوا وهم يز ّفون شهداءهم وشهيداتهم
عرسانا ً «فدى الوطن وقائد الوطن» ،لتبقى سورية األسد حرة شامخة؟
أعرابي منبطح أو عمي ٌل صيهو ـ أميركي ،كما
أخواني منافق أو
هل لو كانت هذه السورية يحكمها
ّ
ّ
هي الحال في معظم الدول العربية ،هل كان هذا الحشد كله ليحشد لها ويستقدم إلى أرضها عهّار
الكون من أرهابيين ومرتزق ٍة وهّ ابيّين و»إخوانٍ » شياطين و»علماء» مأجورين وخونة من أبنائها
ليع ّروها ويستجلبوا لها هؤالء ألجل المال الممزوج بدماء أهلهم في وطنهم؟
أعتقد يقينا ً أنّ الجميع متفق اآلن على أنّ القائد والرئيس الدكتور بشار حافظ علي سليمان األسد
هو القاسم المشترك لهذه الحرب الكونية على سورية األسد ومعها...
ما تقدّم أسئلة مطروحة للجميع ،وأعتقد أنّ إجاباتها واضحة ،وسيراها الكون كلّه بجميع
السوريين والعروبيين ملتفين حول أسدهم بعد تتويجه رئيسا ً مك ّرسا ً إلى األبد في ساحات النصر
في سورية قلب العالم النابض في احتفاالت النصر المؤ ّزر المبين ،الساحات التي سترسم انطالقا ً
منها خرائط العالم الجديد بدماء أبناء سورية الشرفاء المقاومين ،أشرف الناس وأطهر الناس وأعز
الناس ،الذين آمنوا بحتمية انتصار الدم على السيف بمثلث ال يُقهر قائد وجيش وشعب مقاوم.

} محمد أحمد الروسان*
تفيد معلومات أجهزة متابعة لمجريات أوضاع المؤسسات األمنية الفدرالية
في الواليات المتحدة األميركية ،وبعد استعصاء بل فشل الرؤية األميركية وبعض
العربية في سورية ،وما حدث ويحدث في أوكرانيا وما بعد الض ّم الروسي الناعم
للقرم من دون إطالق رصاصة واحدة وخسارة جندي روسي واحد ،أنّ ث ّمة مصادر
إعالمية على مستوى عال وعلى عالقات بمصادر عليمة في مجلس األمن القومي
األميركي والبنتاغون األميركي ،س ّربت معلومات دقيقة لبعض وسائل الميديا
المق ّربة والموثوقة ،إذ نشرت األخيرة حديثا ً تقريرا ً أمن ّيا ً بلغة صحافية وعلى
شكل تحليل إخباري ورد فيه :أنّ الـ«سي آي إيه» اتجهت وتتجه نحو إنشاء
محطات استخبارية جديدة في الخارج ورفدها بالعناصر البشرية كمحللين
للمعلومات من الداخل األميركي ومن مواطنين خبراء من مواطني الدول الحليفة
التي تستضيف مثل محطات استخبارية أميركية كهذه ،عبر مذكرات تفاهم
استخباريّة ،بخاصة في دول الجوار السوري .كما تسعى وكالة االستخبارات
المركزية األميركية لتوسيع محطاتها الخارجية الراهنة وتطويرها ورفدها
بالمزيد من المحللين ضمن عملية مستمرة وإعادة هيكلة تنظيمية وإصالحات
حقيقية فيها.
في تقديري كمتابع دقيق لمعظم التفاصيل أنّ ذل��ك يُعد ج��زءا ً مهما ً من
استراتيجيات استخباريّة طويلة المدى ،لـ«السي أي إيه» في الخارج األميركي
وفي القواطع والمثلثات اإلقليمية لعمل المحطات القديمة المراد تحديثها على
نحو شامل ،والجديدة المنوي إنشاؤها ضمن رؤية مستحدثة أو البدء في عمليات
اإلنشاء والتأسيس ووضع الخطط والبرامج .وأسهب في اإليضاح التقرير اآلنف
ذكره ،المنشور في مجتمع الميديا الموثوق والمق ّرب في الداخل والخارج األميركي
منذ مدد زمنية ،لجهة زمن عمليات التوسع الخارجي ألنشطة وكالة االستخبارات
المركزية األميركية ،بخاصة بعد حوادث أيلول األميركي األسود عام ،2001
وإنشاء الحكومة األميركية السريّة في  12أيلول  2001بقيادة ديك تشيني
ورامسفيلد ،لناحية إنفاق األموال الطائلة(سائلة وعينية) وزيادة في عدد الضباط
والمحللين وعناصر جمع المعلومات في الخارج وعلى أرض الميدان العملياتي،
مع تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية السرية وضربات جوية بواسطة طائرات
من دون طيار مع بدء ما يسمى بـ«الربيع العربي».
كما أفادت معلومات استخبارية متابعة للشأن االستخباريّ األميركي ،بأنّ
مديرية التخطيط والسيطرة االستراتيجية في «سي آي إيه» عقدت ورشا ً عديدة
أنتجت دراسات تتميّز بالطابع اإلستراتيجي –األمني ،عالي الدقة والموضوعية في
تطوير القدرات األميركية والعناصر البشرية المؤهلة والمدربة وتحديثها ،وقدرات
مواطني الدول الحليفة لها في العالم ،بخاصة في الشرق األوسط ،عبر نشر المزيد
من المحطات االستخبارية الرئيسية الجديدة والفرعية ،المستولدة(بفتح الالم)
والمستولدة(بكسر الالم) لفروع أخرى وتطوير الموجود راهنا”ًمنها.
بسبب اإلخفاقات األمنية االستخبارية ،وعبر فجوة إشكالية المعلومات
االستخبارية التي عانت وتعاني منها وكالة االستخبارات المركزية األميركية
لجهة األخطاء في التخمينات والتقديرات ،وال سيما في المشهد الصيني ،والكوري
الشمالي ،والمشهد التايلندي ومناطق جنوب شرق أسيا ،وحيال المسرح اإليراني
والباكستاني ،والمسرح األفغاني والعراقي والمصري،
والتركي والسوري ،والمسرح األوكراني وعقابيله المستمرة ،والعالقات
الروسية – الصينية ومسارات تطورها ،وفي الملف اللبناني – والمقاومة وحزب
الله ،وفي ملف الدولة األردنية والحراك السياسي الفاعل داخل مؤسسات الدولة
األردنية الرسمية والشعبوية ...فالوكالة فشلت فشالً ذريعاً ،إن لجهة تقديم
المعلومات الضرورية والكافية التي تتمتع بالصدقية والدقة ،في وقتها المناسب
والداعمة قرارات اإلدارة األميركية ،خاص ًة قرارات مجلس األمن القومي األميركي،
ووزارة الخارجية األميركية ،ومؤسسة البنتاغون ،ودع��م تخمينات مج ّمع
االستخبارات األميركي وتقديراته ،فكانت النتائج مخيبة لآلمال وغاية في السوء.
االختراقات األمنية االستخبارية ألروقة الوكالة نفسها ومنشآتها من قبل شبكة
االستخبارات «اإلسرائيلية» مستمرة على قدم وساق اآلن مع أجهزة «الموساد»
و«الشين بيت» و«آمان» ،إذ درجت هذه األجهزة على تقديم تخمينات وتقديرات
أمنية وسياسية مغلوطة ،لتضليل االستخبارات األميركية ومراكز القرار السياسي
األميركي ،لجهة مجريات األوضاع في الشرق األوسط ،وأوضحنا وفي أكثر من
تحليل سابق ،كيف كان كل من السفير جيفري فيلتمان المساعد السياسي الراهن
لبان كي مون ،ودينيس روس الفاعل والمتفاعل بعمله الراهن مستشارا ً غير
معلن لشعبة الدراسات في الموساد «اإلسرائيلي» ،يفبركان تقاريرهما إلى رئيس
مج ّمع االستخبارات األميركي  -إذ كان قليل االهتمام بها ولم يكترث بتفاصيلها

 من خالل مكتب االستخبارات والبحوث التابع للخارجية األميركية ،حيالالملف اإليراني ،والملف السوري ،والملف اللبناني-حزب الله ،وملف األوضاع
الفلسطينية ومآالتها ،وملف الحراك السياسي الفاعل في الدولة األردنية وآلية
تفاعل مجتمع االستخبارات األردني معه.
كما فشلت الـ«سي أي إيه» في التخمينات والتقديرات لردود أفعال شعوب
وحكومات ال��دول الحليفة والصديقة ،لناحية توجهات السياسة الخارجية
األميركية ،فتج ّذر العداء ألميركا وزاد وتفاقم ،ولم تستطع إدارة الرئيس باراك
أوباما ح ّتى هذه اللحظة وضع استراتيجية مواجهة التح ّوالت والتقلبات ،في
أمزجة القيادات السياسية للدول وأمزجة شعوبها .إذ أدّت تح ّوالت السياسة
الخارجية التركية ،على المستوى التكتيكي واالستراتيجي ،إلى إرباك جميع
حسابات السياسة الخارجية األميركية ذات العالقة والصلة بملفات الشرق
األوسط ،والشرق األدنى ،والبلقان ،والقوقاز الشمالي والجنوبي على حد سواء.
كان لردود الفعل القوية والمنسجمة مع رؤية الدولة للشارع األردني المسيس
بأطره الشعبوية واإلعالمية والسياسية والحزبية والعشائرية ،الرافض أي
تدخالت أميركية في شؤون دولته بما يخص حراكه الداخلي ،أن أربكت أيضا ً
السياسة الخارجية األميركية التي تنظر إلى الملف األردني كمخرجات للملف
الفلسطيني ،والرهان يكون على تماسك الجبهة الداخلية األردنية ،ض ّد محاوالت
أميركية تمارس في الخفاء والعلن على الدولة األردنية للقبول ببعض مخرجات
مفاوضات التقريب السريّة الراهنة بين الفلسطينيين و«اإلسرائليين» عبر أطراف
أخرى غير معلومة ،وبعيدا ً عن إعالن تشكيل الحكومة الفلسطينية ،والتلويح
دائما ً وأبدا ً بالورقة االقتصادية وما تعاني منه الموازنة العامة للدولة من سوء،
مع التذكير بأن الملك عبد الله الثاني كان وال يزال يعتبر أنّ القبول بما ترمي إليه
هذه الضغوط بمثابة انتحار سياسي ،مما يؤكد باستمرار أن الدولة ورأسها
يرفضان ويقاومان مقاومة الرجل المستميت ،ضغوطا ً سريّة وعلنية عبر إغراءات
وتهديدات تنوء تحت ق ّوتها وثقلها أوتاد األرض ،والسؤال اآلن هو :هل ستصمد
الدولة الوطنية األردنية في مواجهة هذه الضغوط إن لجهة الموضوع الفلسطيني
وتشابكاته مع الداخل األردني ،وان لجهة المسألة السورية والوضع الجديد في
العراق بعد االنتخابات األخيرة؟
تساوقا ً مع مخطط استراتيجية وكالة االستخبارات المركزية األميركية
التوسعي “بشراهة” ،وما يلقي بأعباء نوعية على كاهل البعثات الدبلوماسية
األميركية في العالم والشرق األوسط بخاصة ،وعلى كاهل موازنة الدفاع واألمن
األميركية ،تتحدث معلومات س ّربت إلى تلك الميديا المق ّربة والموثوقة ،ضمن هذا
النسق والسياق وتحت عنوان “الهندرة” األمنية لـ«سي أي إيه» وتعزيز عملها
الخارجي ،إذ أصدر وزير الحرب األميركي قرارا ًواضحا ً برفع مخصصات العمليات
السرية األميركية في اليمن وإيران ،وسورية وأوكرانيا وتايلند والحدائق الخلفية
للفدرالية الروسية عامة .إذ تهدف هذه العمليات السريّة األميركية الى تدمير
األهداف المعادية والعمل على بناء الشبكات الصديقة وإنجاز االستطالعات وجمع
المعلومات وإعداد وتمهيد المسرح الميداني ،استعدادا ً للعمليات والمواجهات
المحتملة المقبلة ،وبرزت التقارير األمنية المس ّربة عمدا ً الى بعض مجتمع الميديا
المق ّرب الواسع االنتشار ،بسبب نوعية المعلومات وك ّمها ،على نحو متزامن مع
إقصاء بعض كبار ضبّاط االستخبارات داخل مجاميع االستخبارات األميركية في
الداخل والخارج.
تم تحميل من أقصي (الضحايا) مسؤولية نقاط الضعف كلّها واألخطاء
واالختراقات األمنية االستخبارية العسكرية ،وما ترتب عليها من نجاحات
لحزب الله اللبناني في تعزيز قدراته العسكرية ،وصعود حركة طالبان باكستان
وطالبان أفغانستان من جديد وبق ّوة ،وصعود حركة أنصار الشريعة في ليبيا،
وصعود الجماعات المسلحة في سيناء من أنصار جماعة بيت المقدس وغيرها
وفي درافور وما يحصل في داخلها س ّرا ً اآلن ،وحركة بوكو حرام وتصاعدها في
نيجريا ،ونشاطات للجماعات المسلحة في الجزائر وهي في تصاعد ،فضالً ع ّما
ّ
يحضر اآلن للمغرب وموريتانيا ،وملف
يحصل في تونس في جبل الشعانبي ،وما
دولة جنوب السودان(«إسرائيل» وأفريقيا).
تقول معلومات استخبارات ،إنه بعد تفاقم األزمة األوكرانية وثبات النسق
السياسي السوري ،ومضي الدولة الوطنية السورية في برامجها السياسية
والعسكرية ،وتماسك الجيش العربي وتماسك القطاع العام السوري وتنفيذ
استحقاق الثالث من حزيران على نحو ناجز ،وبنا ًء على توصية مشتركة شارك
في بلورتها وزير الحرب األميركي ،ورئيسة مجلس األمن القومي األميركي سوزان
رايس بالتعاون مع جون برينان ،أصدر قائد القيادة الوسطى األميركية ،قرارا ً
لوحدات القيادة الوسطى بضرورة استخدام وحدات الق ّوات الخاصة لتنفيذ
المزيد من العمليات السريّة في منطقة الشرق األوسط خاصة والعالم عامة ،إذ

تقوم القيادة الوسطى األميركية بإعداد متزايد للبنى التحتية التي سوف ترتكز
عليها العمليات السريّة لوكالة االستخبارات المركزية األميركية راهنا ً وفي
المرحلة المقبلة في الشرق األوسط ،وباقي مناطق العالم ذات العالقة والصلة
بالرؤية االستراتيجية األميركية ،فثمة عمليات سريّة ُن ّفذت وعمليات أخرى قيد
التنفيذ ،وأخرى ما برحت تخضع لمزيد من الدراسة ،وبالتنسيق مع االستخبارات
«اإلسرائيلية» وبعض الدول العربية الحليفة لواشنطن ،ك ّل حسب قيمته ودوره
وحاجة أميركا إليه.
بالعودة الى تلك التقارير نلحظ اعتماد دولة جيبوتي العربية نقطة انطالق
للعمليات السريّة األميركية الموجهة ضد اليمن والصومال ومنطقة خليج عدن
ومناطق شرق أفريقيا ومنطقة القرن األفريقي ،لذلك وعبر القيادة الوسطى
األميركية أنشئت قاعدة عسكرية أميركية حديثا ً وط ّورت في جيبوتي إلى جانب
الموجودة منذ سنوات ،ونشر فيها مزيد من أسراب طائرات أميركية بال طيار ،وهي
القاعدة ذاتها التي تنطلق منها الغارات ضد بعض األهداف اليمنية والصومالية،
كما ساهمت أثناء مواجهات الق ّوات السعودية مع الحوثيين في الحرب األخيرة في
محافظة صعدة اليمنية ،الخاصرة السعودية الضعيفة.
ويعترف قادة الجيوش الحربية األميركية بوضوح أنّ العمليات السريّة
األميركية الراهنة والمقبلة ،سوف تزيد الشرق األوسط سخون ًة على سخونة،
وبالتالي سوف تؤدي الى تصعيد عسكري في مختلف مسارحه وبؤره الملتهبة.
ويضيف أحدهم أنّ لهذا التصعيد العسكري المتفاقم تاثيرات حيوية وإيجابية
لناحية تحفيز خطط المساعدات العسكرية واالستخبارية األميركية ودعمها ،إذ
تسعى واشنطن من خاللها الى تعزيز المصالح األميركية القومية في المنطقة،
ودعمحلفائها«اإلسرائليين»والمعتدليينالعرب.كماتؤكدقيادةالجيوشالحربية
األميركية على أ ّنها ستعمل على نشر المزيد من القواعد العسكرية األميركية ،إذ
تتمركز فيها أسراب الطائرات من دون طيار ،وتبنى القدرات التكنولوجيا المتطورة
المربوطة باألقمار االصطناعية ،الطائرات من دون طيار ،والقدرة على االستطالع
وجمع المعلومات ذات القيمة االستخبارية في المنطقة ،ومتابعة دقيقة لمختلف
األهداف ذات القيمة اإلستراتيجية والتكتيكية في المنطقة أيضاً.
األخطر في المسألة أنّ القيادة الوسطى سوف تستهدف المسرح الليبي
اآلن ،بعد دخول وحدات من الق ّوات الخاصة األميركية والفرنسية والبريطانية
والجزائرية الى الجنوب الليبي ،واستهداف المسرح األيراني ،وربما المسرح
السوري لحظة الخيار صفر ،رغم أن البعض يستبعد ذلك ،عبر تنفيذ برنامج
عمليات سريّة وبالتنسيق مع «اإلسرائليين» ،كما تعد برنامجا ً سريا ً خاصا ً بباقي
مناطق الشرق األوسط ،وفي الساحات السياسية العربية القويّة والضعيفة على
حد سواء ،حيث تشكل الساحات السياسية العربية الضعيفة تحديدا ً أهم نقاط
االنطالق والتمركز األميركيين في المنطقة التي أضحت مفتوحة على كل شيء إالّ
االستقرار.
تتحدث المعلومات بإسهاب عن سيناريو استهداف المسرح اإليراني في حال
فشل جنيف ـ إيران النووي ،إذ ستنطلق العمليات السرية المرجوة من مختلف
االتجاهات المحيطة بإيران سوا ًء برضى الدول المحيطة أو من دون موافقتها،
فمن المحتمل األنطالق من أذربيجان وتركيا والعراق وإقليم كردستان العراقي
وأفغانستان وباكستان وتركمانستان وأرمينيا وبحر قزوين وبحر العرب وأخيرا ً
من مياه الخليج.
المؤسسة السياسية واالستخبارية والعسكرية في العاصمة األميركية،
وبالتماهي والتساوق والتنسيق مع جنين الحكومة األممية(البلدربيرغ)
ووول ستريت وش��رك��ات النفط الكبرى ،تسعى جميعا ً إل��ى تدمير الوجود
الروسي في المنطقة ،وهو الهدف من األزمة التي خلقها وأحسن خلقها بخبث
مجتمع االستخبارات األميركي والبريطاني والفرنسي بالتعاون مع البنتاغون
واالستخبارات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية األميركية في أوكرانيا،
كنتيجة لالستعصاء في المسألة السورية وتماسك صالبة الموقف الروسي
والصيني منها ،وإصرار النسق السياسي السوري نحو انتخاب األسد الثالث
من خالل دولة الشعب .دولة الجميع ،ال دولة الفرد وال دولة الفئة وال دولة الطبقة
وال دولة المسؤولين الكبار ،وال دولة التجار وكبار القادة والضبّاط ،وال دولة
البرجوازية الطفيلية من جديد ،بل دولة البرجوازية الصناعية السورية دولة
البرجوازية الوطنية ،بإسناد الوطنيين السوريين والشرفاء العرب والحلفاء
وغيرهم.
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