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هل نجح روحاني في �إقناع �أردوغان
بمراجعة �سيا�ساته في �سورية والعراق؟
} حميدي العبدالله
الزيارة التي قام بها الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني إلى
تركيا ،وأسفرت عن توقيع سلسلة من االتفاقات ،هل تؤدي إلى مراجعة
الحكومة التركية سياستها في سورية والعراق ،أم أن التصريحات
اإليجابية التي رافقت هذه الزيارة ال تعدو كونها حملة عالقات عامة آنية
تشبه التصريحات التي أدلى بها أردوغان والمسؤولون اإليرانيون في
أعقاب زيارة أردوغ��ان إلى طهران في وقت سابق ،والتي ظهر الحقا ً
أنها لم تعبّر عن أي تغيير في السياسة التركية.
ب��ادئ ذي ب��دء ،ال ب� ّد من اإلش��ارة إل��ى أنّ إي��ران وتركيا تقفان في
خندقين متقابلين في سورية والعراق ولجهة التحالفات الدولية ،إذ
تشكل تركيا حليفا ً للغرب وج��زءا ً من حلف «الناتو» ،فيما ترى إيران
في سياسات الغرب من المنطقة تهديدا ً لمصالح شعوبها .فهل ثمة
تجسر اله ّوة التي
متغيّرات سياسية ومصالح مستجدة من شأنها أن
ّ
أي نجاح يمكن أن يتحقق في
تفصل بين الخندقين المتقابلين
وتفسر ّ
ّ
زي��ارة روحاني لتركيا ويعبّر عنه في مراجعة السياسة التركية في
سورية والعراق؟
بلى ،ثمة متغيّرات تشير إلى احتمال نجاح زيارة روحاني ،في حين
فشلت الزيارات المتبادلة السابقة بين المسؤولين األتراك واإليرانيين.
أبرز هذه المتغيّرات:
أوالً :االنفتاح األم�ي��رك��ي ،وبالتالي الغربي على إي ��ران ،وق��د بلغ
ذروته في إجراء أول حوار مباشر بين مسؤولين إيرانيين ومسؤولين
أميركيين ،وه��ذا يعني أنّ تركيا لن تكون عرضة لضغوط أميركية
أي تعاون مع إيران.
وغربية حول ّ
ثانياً :في سورية بات خطر اإلره��اب والجماعات «الجهادية» التي
أي خطر آخر ،وباتت محاربة هذا الخطر تشكل
تهدّد الغرب أكبر من ّ
أول��وي��ة في السياسات الغربية ،وج��اء انتخاب الرئيس بشار األسد
واإلقبال الواسع على المشاركة في االنتخابات ليفرض على الحكومات
الغربية وحليفاتها في المنطقة مراجعة سياساتها في سورية والتخلي
عن وه��م إسقاط النظام أو تغييره ،وه��ذا المتغيّر خلق واقعا ً مالئما ً
أي جهد إي��ران��ي إلق �ن��اع أردوغ� ��ان ب��إع��ادة النظر في
يسمح بنجاح ّ
حساباته وسياساته في سورية .ولع ّل صمت الحكومة التركية وعدم
تعليقها على نتائج االنتخابات في سورية ومجاراة الغرب في هجومه
على االنتخابات مؤشر على احتمال حدوث تغيير في موقف تركيا مما
يجري في سورية ،وبالتالي االستجابة لإللحاح اإليراني على مراجعة
السياسة السابقة.
ثالثاً :ف��ي ال�ع��راق أنتجت محصلة االنتخابات النيابية العراقية،
وتعاظم نفوذ «داعش» ،وفشل تصدير النفط الكردي عبر تركيا وتراكم
المخزونات المصدّرة في المستودعات التركية ،فضالً عن دعم الغرب
لالنتخابات العراقية ،واقعا ً يصعب على أردوغان تجاهله ويس ّهل على
إيران والرئيس اإليراني إقناع أردوغان باعتماد سياسة أكثر واقعية
حيال العراق.
رابعاً :يقترب موعد االنتخابات الرئاسية في تركيا التي ستُجرى
ّ
الترشح
بعد نحو شهرين ،أي في آب المقبل ،والتي ينوي أردوغ��ان
لخوضها .وبديهي أنّ أردوغ��ان يسعى إلى تعزيز ترشحه بتحقيق
مكاسب سياسية واقتصادية عشية هذه االنتخابات لتكون معينا ً لـه
في حملته االنتخابية ،وتفاهم أردوغان مع إيران ،الجار الوحيد لتركيا
التي لم تتدهور العالقة معها ،باإلضافة إلى حجم التبادل التجاري بين
البلدين ،يمنح أردوغان أوراقا ً مهمة في حملته االنتخابية إلقناع غالبية
األتراك بالتصويت لـه.
هذه المتغيّرات التي تشكل السياق العام لزيارة الرئيس اإليراني
�رج��ح احتمال نجاحه ف��ي إق�ن��اع أردوغ ��ان ب��إج��راء مراجعة
لتركيا ت� ّ
للسياسات التي اعتمدها في األع��وام الثالثة الماضية ،بخاصة في
سورية ،والتي أثرت في حرارة العالقات بين طهران وأنقرة.

عذراً �سورية...
وطن �أَح َّب ُه
عربي �إلى
من مواطن
ّ
ٍ
} عبد الف ّتاح نعوم
أك�ت��ب إل�ي��ك سيدتي س��وري��ة وأن��ا أت�ص��ور م��ا ح��دث ل��ك ل��و ح��دث في
بالدي ،أنا معارض سياسة نظام الحكم في بالدي كنت ألقول ما أقوله
عنك نفسه .كان جميع لصوص الوطن وأغبيائه ليصبحوا بقدرة قادر
ث��واراً .جميع الذين يؤمنون بتكفيرية «الثورة» كانوا ليصبحوا ثوارا ً
أيضاً ،وك��ان السماسرة ليبيعوا النظام الحاكم ومعه الدولة والوطن
والشعب هدية مجانية .شاهدت بأبسط المتاح لي من أدوات كمواطن
عربي مغلوب على أم��ره ما يحدث لك سيدتي سورية ،وأيقنت بعدما
استمعت إلى تقديرات الجميع ،وفي مقدّمهم السيد الرئيس ،انك عصية
على السقوط ،وانك مقبرة الغزاة فعالً.
مضت ثالثة أعوم وأوشكت األزمة على االنقضاء ،وها أنت سيدتي
سورية مازلت كما عهدناك دولة قادرة محصنة منيعة ،لم تبال بما يقوله
المتقولون عن انتخابات هي حكما وحتما األفضل من انتخابات تشرف
عليها دول فاشلة ال تملك جيشا ً مثل جيشك وال إدارة مثل إدارت��ك،
يقبلون نتائج االنتخابات في العراق وأفغانستان ويرفضونها فيك،
فقط ألنك سيدتي لم تلقي باالً آلرائهم ولم تستمعي إلى هلوساتهم،
منعوا أب �ن��اءك م��ن التصويت ف��ي انتخابات ق��ال��وا إنها مهزلة ال تمثل
السوريين ،فلماذا لم يتركونا كمواطنين عرب نكتشف المهزلة بأنفسنا
فنشهد المكاتب فارغة في السفارات.
ع ��ذرا ً سيدتي ،س��وري��ة الغالية ،أن��ا ال�م��واط��ن العربي المقهور ،لم
أتمكن من فهم ما حصل في حينه ،فثقل االيديولوجيا وضجيج اإلعالم
يمنعانني من اكتناه بواطن األمور .عذرا ً غاليتي ،ألني عندما فهمت لم
أتمكن من منع إخوتي المغ ّرر بهم من أن تختلط دماؤهم بدماء أبنائك
في معركة الباطل .ع��ذرا ً إذ ال حيلة لي في منع حكام في ب�لادي من
تسعير الحرب عليك ،فهم كذلك ال حيلة لهم ،ولم يواجهوا العدو نفسه
الذي تواجهينه.
تهرب الكلمات من ذهني حبيبتي سورية وأنا أحاول أن أعتذر منك،
لكنّي أمنّي نفسي بتقبيل جبين كل جندي في جنود جيشك الباسل،
وأشكرهم ألنهم حملوا عنا وزر التصدي لمن أراد إعادتنا إلى عصر
الكهوف .أعزيك ،فمن استشهد كشف لنا أن ما يحدث في أرض��ك ال
صلة له بثورة وال ما يحزنون .أحييهم جميعا ً واع�ت��ذر منهم عن كل
تقصير مني أو عجز عن الدفاع عنهم.
أع �ت��ذر منك س��وري�ت��ي الحبيبة ال�غ��ال�ي��ة ،نيابة ع� ّم��ن ال ي��زال يو ّفر
غطاء لما يحصل على أرضك تحت ذريعة «الحرية» و«الثورة» .هؤالء
يستيقظون غالبا متأخرين ،فالمعذرة منك سيدتي حينما يستيقظون
وقبل أن يفعلوا ذلك.
�ح صوته
ع��ذرا ً سورية الحبيبة الغالية ،من مواطن أعياه التعب وب� ّ
مناديا ً ب��أن سورية كانت لتضيع ل��وال ه��ذا الرجل الطيب ذو الصوت
الخافت والمناقبية العليا والحكمة وبعد النظر ،واسمه بشار األسد.
كنت أحاور سيدة سورية معارضة اتضح لها في ما بعد أنها كانت غبيّة
واع وليست انجرارا ً خلف الشعارات.
ال معارضة ،فالمعارضة خيار ٍ
سيّدي الرئيس بشار األس��د ،يش ّرفني أن��ي دافعت عنك يوما ً وأنك
دافعت عني .كل ما فعلته أيها اإلنسان الرائع لم يكن قياما ً بمهمات رجل
دولة في موقع رئاسة فحسب .ما قمت به هو دفاع عن كل المواطنين
العرب في سائر أوطاننا العربية .لوالك لتغ ّول مشروع القرون الوسطى
األوروبية ،ولوال صدّك لهذا المشروع ألصبحت أوطاننا ملالً غارقة في
حروب االختالف على ختان البنات أو شكل اللحية واللباس.
مضت ثالثة أعوام ،لكن األزمة إلى زوال ،ولم يبق لي سوى االعتذار
إلى جميع أصدقائي السوريين في مدن سورية وأريافها .كلّما سمعت
خبرا ً عن قصف من النظام في حلب أو الرقة أو ريف دمشق أو درعا إال
وهببت إلى أصدقائي من هناك اسألهم ألتبين أن ال صحة للخبر أو أن
المستهدف بالقصف جنود سوريون في مناطقوجودهم أو ال أجد ردا
أتأكد بعد ذلك أني فقدت صديقا ً من اطهر وأرقى وأروع العرب.
ع��ذرا ً سورية الشعب وال��دول��ة ،وش�ك��را ً أنكم حملتم عنا الكثير من
«القاعدي».
أزالم الكفر الوهابي والنفاق «اإلخواني» والغباء
ّ

م�سرحية «الأ�سلحة الف ّتاكة» و�أكاذيب الإرهاب المعتدل
} د .حسن أحمد حسن*
يبدو أنّ قصة ال��راع��ي ال�ك� ّذاب وم��ا تتضمنه من حكم وم��واع��ظ و ِعبَر،
تتجاوز بمدلوالتها الزمان والمكان واألشخاص ،وتأخذ إضافة إلى الجانب
االجتماعي ج��وان��ب أخ��رى سياسية وذات صلة بالعالقات ال��دول�ي��ة ،إذ
تح َّول الذئب الذي اخترعه الراعي الكذاب إلى إرهاب صنعته االستخبارات
األميركية واألطلسية وأم��دت��ه بجميع ع��وام��ل ال�ق��درة واالن�ت�ش��ار لينفث
سمومه وإجرامه في مختلف الساحات التي تحدّد على نحو مسبق بما
ينسجم ومصالح من رعى ذاك اإلره��اب وح ّوله إلى منهج عمل وطريقة
تفكير تسيطر على سلوك من يحملها ،وتجعله أسير قناعات تكفيرية تبيح
لصاحبها القتل والذبح واالغتصاب وارتكاب أفظع الجرائم من دون أن
يرف له جفن ،ويبدو أن المحافظين الجدد قي بالد العم سام مفتونون
بالمنطق الهوليودي القائم على تحويل األميركي إلى سوبرمان خارق
وقادر على الطيران من بناية إلى أخرى واختراق الجدران والقبض على
الرصاص المنهمر بأصابع الكف وتحقيق المعجزات عبر شاشة تستند إلى
الخداع وعمليات المونتاج التي تح ّول العالم االفتراضي المأمول إلى واقع
بعين المشاهد .وكذلك يبدو أن الخيال قد شط بهم بعيدا ً إلى درجة افتعال
ح��وادث ال�ح��ادي عشر من أيلولـ أو استغاللها على أق��ل تقدير وتسويق
أميركا كضحية إلرهاب القاعدة لخلق البيئة االستراتيجية المطلوبة لشن
حرب كونية تحت عنوان مكافحة اإلره��اب على كل من يخالف توجهات
المحافظين الجدد ،مع عرض أن تنظيم «القاعدة» سيرورة وصيرورة هو
صناعة أميركية بامتياز ،ما يجعل األب��واب مفتوحة أمام ك ٍّم ال متنا ٍه من
التساؤالت المشروعة التي تنتظر أجوبة محددة يبدو أنها ال تزال ضبابية
المعالم ،فهل انقلب السحر على الساحر وبدأ الوحش يستع ّد لالنقضاض
على مربيه ،أم أنه ال يزال أكثر من مطيع وكل ما يت ّم تسويقه في وسائل
اإلعالم ال يعدو كونه محطات متقدمة واحتياطية لضمان تمرير مشروع
التفتيت والسيطرة على هذه المنطقة الجيواستراتيجية من العالم ،تمهيدا ً
إلحكام القبضة من جديد على القرار الدولي بعدما تبين أن االستمرار في
التحكم المنفرد بالقرار الدولي أمر متعذر ويحتاج إلى روافع إضافية ،بعد
تحطم الرأس القاطر من جراء االرتطام بالموانع الفوالذية التي أفرزتها
المقاومة وأقطابها المتميزة بتكامل األدوار والقدرة على قلب الطاولة فوق
رؤوس الالعبين الذين اعتادوا تبادل األنخاب المملوءة بدماء الشعوب
وال��رق��ص على جماجم اآلخ��ري��ن؟ وكيف يمكن فهم ال�ص��ورة على نحو
متداخل إذ تشير بعض معطيات ال��واق��ع إل��ى أن التخ ّوف في الكثير من
العواصم األطلسية حقيقي ،وهو يتعاظم ّ
باطراد من عودة اإلرهابيين الذين
صدّروا إلى سورية بعد اكتسابهم خبرات جديدة في اإلجرام واإلرهاب،
ُ
في حين تشير معطيات أخرى إلى إصرار األطراف الرئيسية في العدوان
على رك��وب ال��رأس ورف��ع السقوف واالس�ت�م��رار ف��ي ت��زوي��د العصابات
التكفيرية مختلف أنواع األسلحة الفتاكة منها وغير الفتاكة ،تحت ذرائع
وحجج واهية ال تتعدى قيمتها الفعلية على أرض الواقع الصفر الحسابي
ال صفر كيري الكبير؟!
استنادا ً إلى ما تقدم ،وبعيدا ً عن الخطاب األميركي الرسمي الموسوم
بالتناقض ويعكس مدى إفالس إدارة أوباما وعجزها عن تحقيق أي هدف
استراتيجي من الحرب المفروضة على س��وري��ة ،ف��إن معطيات الواقع
والحقائق الميدانية التي ظهرت على امتداد أكثر من ثالثة أع��وام تؤكد
جملة معطيات ،منها:
م��ن السذاجة التفكير ف��ي أن ال�ع��روش المتهالكة ف��ي ممالك التصحر

ومشيخات الغاز والنفط تستطيع شق عصا الطاعة األميركية والتغريد
خ��ارج ال�س��رب ،أي أنّ كل ما تم تزويد العصابات اإلرهابية به من مال
وسالح إنما تم بمباركة واشنطن ورضاها ،إن لم يكن بطلب مباشر منها.
الكثير من السالح الخفيف والمتوسط والثقيل ُه ّرب إلى سورية قبل آذار
 .2011وبقي استجرار ما تطلبه العصابات اإلرهابية من سالح مستمرا ً
على امتداد الحدود مع كل من تركيا واألردن ،وبإشراف مباشر من أجهزة
استخبارات مختصة بالتعامل مع العصابات اإلرهابية المسلحة.
منذ األسابيع األول��ى للتح ّركات الممنهجة في سورية ظهر السالح
بين أيدي العصابات المسلحة بمختلف أنواعه بما فيها مضادات الدروع،
وبعضها «إسرائيلي» الصنع ظهر في إدلب وريف دمشق ودرعا وبانياس
وحماه وغيرها من المناطق التي كان السفير األميركي المخلوع روبرت
فورد يتابع تحركات مسلحيها لحظة بلحظة.
ذروة التصعيد العسكري الخارجي كانت في آب  ،2013مع تقاطر
ال �ب��وارج وال �م��دم��رات األميركية إل��ى م�ي��اه المتوسط ب��ذري�ع��ة ال��رد على
استخدام السالح الكيماوي ،وتبين الحقا ً عبر ما نشره الكاتب األميركي
س�ي�م��ور ه�ي��رش وم��ا تناقلته ال�ص�ح��ف األش �ه��ر ف��ي أم�ي��رك��ا وبريطانيا
(ال��واش �ن �ط��ن ب��وس��ت) ،ال�ت��اي�م��ز ،ال� �غ ��اردي ��ان )...وغ�ي��ره��ا م��ن الصحف
التركية واألطلسية أن غاز السارين الذي استخدم في الغوطة الشرقية
سلّمته االستخبارات األميركية إلى حكومة أردوغان لتسلمه بدورها إلى

من ال�سذاجة التفكير في �أن العرو�ش
المتهالكة في ممالك الت�صحر وم�شيخات
الغاز والنفط ت�ستطيع �شق ع�صا الطاعة
الأميركية والتغريد خارج ال�سرب
العصابات اإلرهابية المسلحة التي استخدمته في خان العسل والغوطة
وأماكن أخ��رى ،كما أن التحاليل التي أجريت في المختبرات البريطانية
المتخصصة أك ��دت أن ال �س�لاح الكيميائي ال ��ذي اس�ت�خ��دم ف��ي الغوطة
الشرقية غير موجود لدى الجيش السوري ،والسؤال الذي يطرح نفسه
هنا هو :إذا كان ثبت أن إدارة أوباما ز ّودت العصابات اإلرهابية المسلحة
فأي أسلحة أخرى فتاكة يمكن أن تهدّد بتسليمها أولئك
السالح الكيماوي ّ
القتلة من حملة الفكر التكفيري الذين ما كان إلجرامهم أن يصل ما وصل
إليه ل��وال الدعم األميركي واألطلسي والخليجي واألردوغ��ان��ي ال��ذي لم
يتوقف لحظة واحدة؟
ال يحتاج المتابع لفصول الحرب شبه الكونية على سورية إلى كبير
ع�ن��اء ليكتشف أن م�ع��زوف��ة ت��زوي��د ال�ع�ص��اب��ات المسلحة أسلحة فتاكة
ف�ق��دت بريقها م��ن ج��راء ال�ت�ك��اذب المستمر ال��ذي يتقاسم المسؤولون
األميركيون األدوار التنفيذية في ما بينهم ،فمرة تصعد «خارجية» كيري
فيسارع البنتاغون على لسان رئيس هيئة األركان الجنرال ديمبسي إلى
التبريد بحجة الخوف من التداعيات غير المحسوبة ،وتارة يهدد أوباما
ليطل الناطق باسم البيت األبيض أو غيره لتقديم تفسيرات ممجوجة

العالم يُرخي لحيته لنتائج الثالث من حزيران ال�سوري
} محمد أحمد الروسان*
م ّهدت للثالث من حزيران الجاري وقادته على
نحو رئيسي استعادة الجيش العربي السوري
ال �م �ب��ادرة ال�ع�س�ك��ري��ة ع�ل��ى أرض ال �م �ي��دان وفي
معظم الجغرافيا السورية ،فالصوت األه��م كان
له إلى جانب صوته في االقتراع العام هو صوت
الميدان العسكري العملياتي ،مسنودا ً من قبل
تماسك القطاع العام في الدولة واستمراره في
تقديم الخدمات ،وتماسك الجسم الدبلوماسي
ف��ي ال� �خ ��ارج ،وح��رف �ي��ة مجتمع االستخبارات
ال � �س� ��وري� ��ة ،واق� � �ت � ��ران ال� �س� �ي ��اس ��ي ب ��األم� �ن ��ي،
والعسكري باالقتصادي ،والثقافي بالفكري،
وال��رص��د والخلق ،ل�ض��رورات التنسيق معه من
قبل الطرف الثالث بالحدث ال�س��وري ،لمواجهة
اإلره��اب المصنّع (بفتح الشدّة على النون) في
متاجر االستخبارات الدولية ،والمدخل من قبل
ه��ذا الطرف الثالث المصنّع (بكسر ال�ش�دّة على
النون) ودول الجوار السوري المساهم ،بشكل
أو بآخر وعلى مدى ثالث سنوات وحتّى اللحظة،
وإس��ن��اد ال�ح�ل�ف��اء واألص ��دق ��اء ل �ل��دول��ة الوطنية
ف��ي دم �ش��ق ،وق�ب��ل ذل��ك ك�لّ��ه اإلرادة السياسية
وال�ش�ع�ب�ي��ة م��ع ال�ت��وظ�ي�ف��ات ال�س��اب�ق��ة ع�ل��ى نحو
علمي مدروس ،وتعاظم وطنية السوريين بشكل
أفقي وعمودي وبعمق ،وبقاء الرئيس األسد في
حضن ديكتاتورية جغرافيته السورية ولم يغادر
وصمد ،فخرج األسد بصورته الثالثة للتأسيس
محصنا ً بصناديق االقتراع
للجمهورية الثانية
ّ
ونتائجها التي سيرخي العالم أجمع لحيته لها
بشكل متدرج ،شاء أم أبى.
شاركت حلب بجزئها الغربي في االنتخابات
ال��رئ��اس�ي��ة وم��ن ن��زح إليها م��ن ال �ج��زء الشرقي،
وال�ع�م��ل ج��ار ع�ل��ى اس �ت �ع��ادة األخ �ي��ر م��ن قبضة
اإلرهاب المدخل وسيطرته ،والنسيج االجتماعي
واالقتصادي ص��ار في حكم البدء في خلقه في
الغرب الحلبي ،الستعادة الدور المفقود لعاصمة
االق �ت �ص��اد ال �س��وري وعصبياتها واستعادتها
من مجتمع االستخبارات التركية وأدوات �ه��ا من
الميليشيات العسكرية االرهابية.
ألنّ حمص ومجالها الحيوي القديم يشكالن
ال��وس��ط ال� �س ��وري ،ب��ل ق�ل��ب المنطقة الوسطى
ال �ت��ي ال ت �ق �ت��رع س��وري��ة م��ن دون��ه��ا وال تحكم
أي �ض �اً ،ش��ارك��ت بعد استعادتها عسكر ّيا ً وعبر
المصالحات االستراتيجية التي تنتهجها نواة
ال��دول��ة الوطنية ال�س��وري��ة ،ف��ي انتخابات الثالث
من حزيران الذي يعتبر منعطفا ً حادا ً في الداخل
ال �س��وري ،مطلقا ً عمليات ديناميكية سياسية
إلخراج الشعب السوري وتحريره من الوصايات
ال��دول �ي��ة المختلفة وال �م �ت �ع��ددة ،وق�ل�ن��ا آن ��ذاك إنّ
الرئيس سيدشن حملته االنتخابية من حمص،
وهذا ما كان وصار.
الثالث من حزيران السوري أنتج دولة الجميع،
وستتعزّز المصالحات والمسار السياسي مع
االس�ت�م��رار ف��ي الحسم العسكري على األرض
مع االنتخاب الثالث للرئيس األسد الثالث لدولة
ال�ش�ع��ب وك �س��ر ال �م �ع��ادالت ال�م��ذه�ب�ي��ة .بعبارة
أخ ��رى ،دول ��ة الجميع ،ال دول ��ة ال �ف��رد وال دولة
ال�ف�ئ��ة ،وال دول ��ة الطبقة وال دول ��ة المسؤولين
الكبار ،وال دولة التجار وكبار القادة والضبّاط،
وال دول� ��ة ال �ب��ورج��وازي��ة ال�ط�ف�ي�ل�ي��ة م��ن جديد،
ب��ل دول���ة ال �ب��ورج��وازي��ة ال�ص�ن��اع�ي��ة السورية،

دول��ة البورجوازية الوطنية ،بإسناد الوطنيين
السوريين والشرفاء العرب والحلفاء وغيرهم.
إنّ قوى « 14آذار» المصدومة بما حصل في
لبنان يوم  2014 – 5 – 28والموجودة رسميّا ً
في البعض العربي الرسمي القلق ،وهو جزء من
ال�ط��رف الثالث ف��ي ال�ح��دث ال�س��وري وج��زء مهم
من التآمر ،ومن يقوم بحرب الوكالة عن األصيل
(محور واشنطن ـ «تل أبيب») ...قوى « 14آذار»
ه ��ذه المستنسخة ع��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س �ت��رخ��ي كل
بويصالت شعرها لنتائج االنتخابات السورية
األخيرة ،نتائج الواقعية السياسية الصادمة لها
في الداخل السوري ،إذ أعاد الثالث من حزيران
للدور السوري ألقه ووج��وده ،بعد إع��ادة إنتاجه
م��ن ج��دي��د ،خ �ص��وص �ا ً ف��ي م �س��ار االستحقاق
الرئاسي اللبناني ،وعودة دمشق الى حد ما الى
معادلة القرار السياسي الداخلي في لبنان ،إليجاد
نوع من التوازن في مواجهة الطرف السعودي
القلق والطرف الدولي في اإلس��راع في انتخاب
الرئيس اللبناني .وكانت رسائل أمين عام حزب
الله السيّد حسن نصر الله واضحة لألطراف كافة
في ما يتعلق بالمسألة الرئاسية اللبنانية والمسألة
السورية بعد الثالث من حزيران.
الثالث من حزيران قد يدفع مصر إلى العودة
لحماية الحوض الشامي التاريخي وترميم عمق

كانت الم�س�ألة ال�سورية
مدخ ً
ال وا�سع ًا لر�سم
المعادالت الجديدة
ولعودة رو�سيا �إلى
الم�سرح الأممي من
القوة
موقع ّ
أمنها األقليمي ف��ي قلب ال �ش��رق س��وري��ة ،رغم
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه م�ص��ر ب��رئ��اس��ة المشير
السيسي ،علما ً أنّ هذه التحديات قد تأخذ أشكال
الفيتو وال�ب��روك�س�ي��ات ال�س�ع��ودي��ة واإلماراتية
للحد من خياراته نحو س��وري��ة ،وه��و في حاجة
ال��ى المال السعودي واإلم��ارات��ي لتحسين حال
االقتصاد المصري المتهالك ،فهل سينجح في
المزاوجات بين هذا وذاك؟ ننتظر لنرى.
ما بعد الثالث من حزيران الجاري ال��ذي فتح
إمكانات جديدة خالّقة لجل المسألة السورية،
ضمن مروحة تسويات سياسية إقليمية ودولية،
فأ ّيا ً تكن اتجاهات المسألة السورية وجوهرها،
فإنّ النسق السياسي السوري وعنوانه الرئيس
باق ،سوا ًء جنحت المسألة السورية،
باق ٍ
األسد ٍ
إل��ى ج�ه��ة ع ��ودة ال�م�س��ار ال�ع�س�ك��ري ال�ب�ح��ت مع
سلسلة جوالت من العنف أشد ضراوة ،أو لجهة
المسار السياسي ومضامينه ،أو لجهة مسار
عسكري ومسار سياسي متالزمين معاً.
النواة الصلبة في الدولة األممية الروسية نجحت
في جعل عنوان النسق السياسي السوري العقدة
وال�ح��ل م�ع�اً ،ب��ل وع�ق��دة ال�ح��ل نفسه حفاظا ً على
األمن والسلم الدوليين ،ونكاي ًة بالطرف الخارجي
ب��ال �ح��دث ال��س��وري م��ن أم�ي��رك�ي�ي��ن وبريطانيين
وفرنسيين وبعض العرب .أرسى الروس توازنا ً
دقيقا ً ح��ال وال ي��زال يحول دون تدخل عسكري
خ��ارج��ي ف��ي س��وري��ة ،ك�م��ا ي �ح��ول دون سقوط

ال��رئ�ي��س األس ��د وإخ��راج��ه ،م��ن أت��ون��ات المعادلة
السورية الوطنية ،إن لجهة المحلي وتعقيداته ،أو
لجهة اإلقليمي وتداعياته وأخطاره ،أو لجهة الدولي
واحتقاناته وتعطيله وأثره في األزمة االقتصادية
العالمية ،وبالتالي آثاره على نسب النمو االقتصادي
واستعادة المنظومة االقتصادية األممية عافيتها،
بعد أزمة الرهن العقاري وارتباطاتها في الواليات
المتحدة األميركية – ش��رارة األزم��ة االقتصادية
األممية وجوهرها.
ك�م��ا ن�ج�ح��ت م��وس�ك��و ب �ق��وة ف��ي ج�ع��ل األس��د
ونسقه السياسي طرفا ً رئيسيا ً في التسوية ،فبقاء
األسد ونسقه ليسا فحسب ثمنا ً من أثمان مسألة
التسوية الكيماوية السورية ،كما يظن الساسة
الس ّذج بل أنّ الرئيس األسد ومسألة بقائه أضحت
بفعل الدبلوماسية ال��روس�ي��ة الفاعلة والجادة
خارج دائرة التفاوض والمساومة ومسألة خارج
المناقشة بالنسبة إل��ى موسكو وإي ��ران ودول
البريكس ،بخاصة بعد الثالث من حزيران ونتائج
االنتخابات والتي أفرزت فوز األسد بوالية ثالثة
ولسبع سنوات مقبلة.
ب��ال�ت��ال��ي ،ل��م ت �ب��قَ م�س��أل��ة ال �ح��وار م��ع النسق
السياسي السوري ،مشروطة برحيل األس��د أو
تنحيه ،إذ غ��رس ال��روس األف�ك��ار في عقل جنين
الحكومة األممية ملتقى المتنورين م��ن اليهود
الصهاينة ،والمسيحيين الصهاينة ،والمسلمين
الصهاينة ،وال�ع��رب الصهاينة ،ب��أنّ م��ا يحصل
في دمشق يحصل في موسكو ،وأن دفاعهم عن
دمشق دفاع عن موسكو.
بلى ،ال عيب وال تثريب على موسكو بعد اليوم،
إذ كانت المسألة السورية وحدثها بالنسبة إليها،
مدخالً واسعا ً لرسم معادالت وخطوط باأللوان
وال �ع��ودة إل��ى المسرح األم�م��ي م��ن م��وق��ع الق ّوة
وال�ش��راك��ة وال�ت�ع��اون والتفاعل بعمق ،وتح ّمل
المسؤوليات ضمن األس��رة الدولية الواحدة في
عالم متعدد القطب ،إلحداث التوازن األممي الدقيق
في مختلف األدوار والقضايا ،بما فيها الصراع
ال�ع��رب��ي – «اإلس��رائ �ي �ل��ي» ك �ص��راع استراتيجي
وجودي في المنطقة والعالم ،بالنسبة إلى العرب
الحقيقيين ،والمسلمين الحقيقيين ،ال العرب
الصهاينة وال المسلمين الصهاينة ،وال عرب
البترول والغاز.
ب �ل��ى ،م��ن ح��ق ال��ن��واة ال�ص�ل�ب��ة ف��ي الفدرالية
الروسية ،وعنوان هذه النواة الرئيس فالديمير
بوتين ،أن يقول« :ثبات الجيش العربي السوري
العقائدي وتماسكه ضمن وح��دة وثبات النسق
السياسي السوري وعنوان هذا النسق الرئيس
األسد ،جلبوا للفدرالية الروسية العالم أجمع».
مع الثالث من حزيران السوري تكون الرئاسات
ال �ث�لاث ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة اك�ت�م�ل��ت (م �ص��ر وال �ع��راق
وس��وري��ة) ،وي�ب��دو أنّ المنطقة تتجه نحو نظام
حكم مركب ومع ّقد الى حد ما ،سيكون لجيوش
الدول الثالث أدوار وأدوار في مكافحة اإلرهاب
الذي تم تصنيعه في متاجر االستخبارات الدولية،
وسينضم إليها (هو في طريق االنضمام) عاجالً
أو آجال وعلى نحو عميق الجيش العربي األردني
العقائدي فعد ّوه هو الكيان الصهيوني واإلرهاب.
 محا ٍم عضو المكتب السياسي للحركة
الشعبية األردنية
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لما يطلق من تهديدات  ،وأخيرا ً اضطرت مستشارة األم��ن القومي إلى
بق البحصة واالعتراف رسميا ً بأن اإلدارة األميركية زودت وت��زود ما
أسموه معارضة معتدلة األسلحة الفتاكة وغير الفتاكة ،وال يغيب عن
ذه��ن متابع متخصص التزامن المريب بين تصريحات س��وزان رايس
ونتائج االنتخابات الرئاسية في سورية التي أصابت جميع دوائر التآمر
والعدوان بالصرع والهستيريا فارتفعت حدة التصريحات والممارسات
لتعكس مدى العجز المتفاقم واإلحباط القاتل الذي تعيشه تلك الدوائر
وهي ترى بأم العين كيف يحطم السوريون جيشا ً وشعبا ً وقائدا ً كل ما
تم العمل عليه منذ سنوات ،ويفضحون باإلثباتات العينية الميدانية زيف
الرواية التي تم تسويقها لتفتيت سورية بحجة ما أسموه مطالب مشروعة
للشعب العربي السوري الذي كال لهم الصفعات القاضية تباعاً ،وتوج
ذلك بخروج الماليين في يوم االقتراع على منصب رئيس الجمهورية
ليؤكد وبصوت ه��ادر أن « الشعب يريد بشار األس��د» وليس كما كانوا
ينصبون أنفسهم حماة للشعب السوري وناطقين
يفبركون حين كانوا ّ
الوفي الذي قال
�ي
ّ
باسمه ليس ّوقوا أهدافهم على لسان هذا الشعب األب� ّ
لهم« :كل ما ر ّوجتموه باطل ،وما أنزل الله به من سلطان ،والشعب براء
منه ومن مر ّوجيه وداعميه وجميع الدائرين في هذا الفلك المشبوه».
إن ال�ع��ودة للحديث ع��ن تسليح م��ا أس�م��وه م�ع��ارض مسلحة بأسلحة
فتاكة هي أسطوانة مشروخة ال تقدم وال تؤخر ،ف��األه��داف التكتيكية
واإلستراتيجية من وراء ذلك مفضوحة ومنها:
التشويش على نتائج االنتخابات الرئاسية التي عصفت بأحالم أطراف
التآمر والعدوان ومن معهم من أدوات تنفيذية مأجورة بعد االصطدام
أكثر من مرة بالجدران الفوالذية.
محاولة يائسة لرفع ال��روح المعنوية المنهارة بشكل دراماتيكي في
صفوف جميع العصابات اإلرهابية المسلحة على اختالف مسمياتها
وفي جميع أماكن انتشارها على الجغرافيا السورية.
محاولة التأثير في ال��روح المعنوية العالية ل��دى المواطن والمقاتل
العربي السوري ،والتقليل ما أمكن من وهج وأل��ق اإلنجازات الميدانية
المتنقلة يوميا ً وفي جميع ميادين المواجهة المفتوحة.
أمام األخطار الحقيقية التي تحملها عودة القتلة اإلرهابيين الوافدين
من دول أوروب��ا وأميركا ،وأمام العجز عن االستمرار بأكذوبة مكافحة
اإلرهاب ودعمه في آن واحد يصبح التخلص من تلك المجاميع اإلرهابية
هدفا ً استراتيجياً ،وكي ال تعترف واشنطن وأتباعها بالهزيمة يتم تلميع
بعض مك ّونات ذاك الجسد اإلرهابي وتسويقها على أنها معتدلة إلطالة
أمد المواجهة المفتوحة في سورية ،ريثما يتم إيجاد ميادين أخرى لنقل
أي مناطق أخرى ،فما
اإلرهابيين إليها ،سواء في الصين أو السودان أو ّ
يهم واشنطن وحلفاؤها ينحصر في منع ع��ودة القتلة اإلرهابيين من
سورية إلى أوطانهم بأي شكل من األشكال .علما ً أن تقسيم اإلرهاب إلى
معتدل ومتشدد صناعة أميركية أيضاً ،لكنها بضاعة فقدت صالحيتها
مذ تم التداول بها في السوق السورية التي أحرقت العمالت الدخيلة كافة
دفعة واح��دة ،وه��ا هم السوريون اتخذوا قرارهم وانتخبوا من يجسد
إرادتهم ،تاركين لمن ال تعجبه قافلتهم ح ّرية العواء بالطريقة التي يريد.
متخصص في الدراسات الجيو بوليتيكية ـ
 باحث سوري
ّ
dr.hasanhasan2012@gmail.com
dr.hasanhasan@yahoo.com

ّ
المتمزقة!
العروبة
} أبو بكر صالح ــ عدن
ويوصف
ال بد من االعتراف بدءا ً بأن العنوان وما يحمله من معنى مؤسف
ّ
الحالة العربية الراهنة وما اعتراها من تقهقر وإخفاقات ال ذنب فيه لنظرية
المؤامرة الخارجية وحدها ،بل إن تح ّكم الذهنيات العربية البالية ج ّرنا الى
هذه الهاوية اللعينة!
م ّر العالم العربي في مرحلة انعطاف تاريخي خطير لم تكن األمة مهيأة
لها بقدر ما اعترنها موجة من التخلف والوهن استلزم إعادة انتاج الماضي
المنكوب بعيوبه وحماقاته كلّها التي تمادت في تحضير الماضي إلى حد
الخيانة الوقحة وبصفاقة وسفالة ،مع بالدة وجناية من األمة ال وصف لها
الخزي والعار.
غير
ْ
بداية الخيانة ولعنة العصر كانت فلسطين والخيانة العربية المغلفة بالدين
والعقيدة ،ك ّل على طريقته ،والنهاية واحدة تحمل في مضمونها تمزقا ً ينس ّل
الى كينونتها ومظهرها بصورة رسخت لدى العدو االستعماري أن ال خوف
من هذه األمة وقد أفرزت دما ً جديدا ً يحمل كل «قيم العمالة والخيانة والحقارة»
وأن ال خوف من عقيدة اإلسالم فمحمد مات وخلف بنات؟!
لو تتبعنا خيوط «االنحطاط» وما وصلت اليه حالة األمة لوجدنا رضى عجيبا ً
عن ذلك النكوص واالذالل والخنوع والخضوع ،وقد غلفته بغالف القضاء
والقدر الجبريين ناهيك عن «غياب الصحوة الدينية وغياب الوعي الديني» وغرق
األمة في أوحال الرذيلة الزنا والفسوق والعصيان ...وما أكثر مفرداتنا من دون
أي فائدة! ومن دون أن نملك دليالً ناصعا ً يدلنا على حقيقة ذلك الرضى!
إن أول بداية لنهاية «العصر العربي الذهبي» انبلج نجمه مع معاوية بن أبي
سفيان ،إذ أدخل ذلك السياسي المحنك الملكية السلطانية إذا جاز التعبير؛ الى
مفرداتنا السياسية والفقهية الدينية من دون أص صفة شرعية أو قانونية
وأح��ال ملكيته الدكتاتورية بعد القضاء على مفهوم ال�ش��ورى ال��ى مسلمات
عقيدية صرفة تولدت بعدها «إثنية غير معلنة» ج ّرت األمة الى اصطفاف قبلي
ملكي ال يمت لإلسالم بصلة غير اإلسم وتح ّول الى صلب العقيدة ،إذ ال مكان
أو صفة لرفضه أو الثورة عليه فهو يع ّد أمرا ً خارجا ً عن جوهر العقيدة وإطاعة
ولي األمر؟! ويجيء بعده يزيد بن معاوية...وما أدراك ما يزيد :ال وحي نزل!
ّ
وال نبي أتى!
لسنا هنا في صدد سرد تاريخي أو مقاربة تاريخية لما يحدث اليوم ،على
أن نلقي بتلك االنتكاسات والهزائم وما خلفته على مدار التاريخ؛ ولحقت باألمة
�دواع تاريخية صرفة أو موروث تاريخي صرف .حتى نجدها تتلمس عذرا ً
ل� ٍ
يقيها نار المسؤولية ووزر التاريخ أو لعنته؟ لكن محاولة الوصول الى المطلوب
الذي نراوغ في التسليم أو االعتراف به أمام مساءلة التاريخ ومحكمته الصارمة
والسعي إلى البحث عن حلول جذرية وجوهرية توصلنا الى بر األمان.
سجلت نكبة فلسطين ونكسة العرب أكبر برهان على زيف اعتقاد األمة
وكشفت حقيقة التسلح به واكتساب المنعة والقوة والشموخ ،ألنها لم تهتم
للخطر الداهم الذي شعرت به قبيل موجة التحرر العربية إثر سقوط العهد
العثماني وانكشاف حقيقته الدينية الزائفة .ودليلنا سقوطه السريع في يد
الكمالية «األتاتوركية «إن صح التعبير .ول��م يكن سبب الضياع هو ابتعاد
األنظمة والشعوب عن جوهر دينها مثلما ير ّوج له ،بل دخولها لعبة النزعات
الملكية والقبلية والطائفية التي أوصلتها الى ما هي عليه اليوم ،خصوصا ً مع
انتشار رائحة الخيانة والعمالة للمستعمر ،وإن خرج من األرض!
اليوم يسجل التاريخ مزيدا ً من التضعضع والتقهقر والتراجع والنكوص
العربي واإلسالمي في مواجهة مقتضيات األلفية الثالثة وما تحمله من تبعات
وأخطار وقفزات علمية وجينية ووراث�ي��ة ونهضة ثقافية وعمرانية وتقدم
بحثي وطبي وتقني .ذلك كله في قطار سريع ال ينتظر أو يتوقف حتى يسمح
لنا بركوبه! وأكبر تهديد يخيم في سماء األمة هو التحدي العلمي والصناعي
والبيولوجي والجيني ،الخ ،إذ ال نملك سالحه الذي يم ّكننا من مواكبته وإنما
نملك «بول البعير» (طاقة العرب المتجددة!) وتالوة آيات الوسواس الخناس
وعالج العين والسحر والمس ..ونحن نعيش في كوكب يتجاوز سكانه الستة
مليار نسمة وال نساوي فيه ملياراً! أضف الى ذلك اختراعنا أكبر صرعة كذبة
في التاريخ وهي «الجهاد» في سورية؟ و«نكاح الجهاد» و«جهاد النكاح»،
وليس في فلسطين بوصلة األم��ة الحقيقية! حيث تحول الكيان الصهيوني
الغاصب الى شقيق سلفي بامتياز ،امام «خطر داهم» هو «بعبع الشيعة»!
السؤال المطروح اآلن :ترى لو ُس ّخرت تلك األموال واإلمكانات والتجييش
زجت في سورية لحرقها وتدميرها ،بل محوها من
اإلعالمي والمعنوي ،التي ّ
وزج جميع أولئك التكفيريين والقتلة
الوجود ...لو ُس ّخرت لمصلحة فلسطين ّ
في مواجهة العدو األوحد «إسرائيل» أما كانت ح ّررت كامل فلسطين؟ أعتقد أن
ذلك ممكن وفي أقل مدة ،على نقيض ما حدث ويحدث في سورية؟ فأصحاب
الحق ال ُيهزمون؟

