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هل �آن �أوان
حل الأزمة الأوكرانية؟

القد�س و�أزمة م� ّؤ�س�ساتها
} حميدي العبدالله

كشف النقاب عن لقاء سوف ُيعقد يجمع الرئيس الروسي فالديمير بوتين
بالرئيس األوك��ران��ي ال�ج��دي��د .وم �ع��روف أنّ روس�ي��ا ك��ان��ت ت�ص� ّر سابقا ً على
ضرورة عقد لقاءات بين المسؤولين الجدد في كييف وزعماء المناطق الشرقية
والجنوبية ،وليس بين الرئيس الروسي والرئيس األوكراني ،ويعتبر الكشف عن
اللقاء تطورا ً الفتا ً يوحي احتمال التوصل إلى اتفاق في وقت قريب .فهل تضع
القمة الروسية – األوكرانية المرتقبة أسس ح ّل األزمة القائمة في أوكرانيا؟
ثمة م��ؤش��رات كثيرة وع��وام��ل ضغط عديدة توحي ق��رب التوصل إل��ى حل
لألزمة األوكرانية ال يختلف كثيرا ً عن التص ّورات التي طرحتها موسكو في
وقت سابق:
�ي ف��ي ال�م��واج�ه��ة م��ع روس �ي��ا وتصعيد هذه
أوالً :ت ��ردّد ال �غ��رب ف��ي ال�م�ض� ّ
المواجهة ،وت � ّم التعبير عن ذل��ك برفض االتحاد األوروب��ي انضمام أوكرانيا
إليه ،ورفض الكثير من الحكومات األوروبية ،وعلى رأسها الحكومة األلمانية،
م �ج��اراة كييف وواش�ن�ط��ن ف��ي التصعيد ض � ّد روس �ي��ا ،إض��اف��ة إل��ى القلق من
نتائج األزمة األوكرانية على االقتصاد الغربي ،ذاك القلق الذي عبّر عنه بيان
أي المصرف المركزي ،ال��ذي ح � ّذر من أنّ
«االت�ح��ادي الفيدرالي» األميركيّ ،
تصعيد المواجهة مع روسيا سينعكس سلبا ً على اقتصاد الواليات المتحدة
واالقتصادات الغربية.
ثانياً :الرئيس األوكراني الذي انتخب ال يعتبر في عداد الصقور ،ورغم أنه من
الموالين للغرب ،إالّ أنه ال يتجاهل أهمية العالقات مع روسيا ،وصعوبة الحفاظ
على استقرار ووحدة أوكرانيا من دون التعاون مع موسكو.
ثالثاً :أزمة الغاز ،إنْ لجهة إصرار موسكو على بيعه بأسعار السوق وسحب
التسهيالت الممنوحة ألوك��ران�ي��ا ،أو لجهة خطر توقف تدفق الغاز الروسي
إلى أوروب��ا الغربية ،وتحديدا ً إلى ألمانيا ،إذ ليس هناك بديل من هذا الغاز ،ال
ألوكرانيا وال للدول الغربية ،وك��ان عامالً «عقلنَ» كثيرا ً ر ّد فعل حكام كييف
الجدد والحكومات الغربية.
رابعاً :صمود المقاطعات الشرقية والجنوبية في وجه الهجمات التي شنّها
الجيش األوكراني ،إذ أكد هذا الصمود احتمال أن يؤدّي اإلصرار على إخضاع
هذه المناطق بالقوة إلى واحد من أمرين ،أو اإلثنين معاً ،األول نشوب حرب
أهلية طويلة األمد قد ت��ؤدّي إلى تقسيم أوكرانيا ،الثاني تدهور العالقات بين
كييف وموسكو ،وصوالً إلى قطع إمدادات الغاز ،وهذا ما ال يمكن تح ّمله وليس
شأنا ً أوكرانيا ً فحسب بل يه ّم أوروبا كلها.
خامساً :رفض روسيا انفصال المناطق الشرقية والجنوبية وعدم االعتراف
بـ «نوفاروسيا» وإصرارها على أنّ الح ّل هو عبر مفاوضات بين قادة المقاطعات
الشرقية والجنوبية وحكومة كييف للوصول إلى تسوية على قاعدة الفيدرالية،
وأدى م��وق��ف روس�ي��ا ال��راف��ض االن�ف�ص��ال المقاطعات الشرقية والجنوبية،
وسحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا إلى حصول تقارب بين الغرب
وروسيا منحه فرصة للتراجع عن سياساته التي اتسمت بر ّد الفعل المته ّور
وتجسد بفرض عقوبات على روسيا كان لها أثر بالغ في االقتصاد العالمي وفي
ّ
العالقات الدولية ،وتأثرت بها ملفات إقليمية ودولية كثيرة.
هذه التطورات التي حصلت في األسابيع القليلة الماضية تؤشر بوضوح إلى
تراجع حدة المواجهة السياسية بين روسيا والغرب ،وتوفر شروطا ً موضوعية
تس ّهل البدء في الحوار ،وصوالً إلى تسوية تضع حدا ً لألزمة األوكرانية.

} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
من الواضح أن أعباء المقدسيّين وهمومهم ومشاكلهم تزداد
وتتصاعد يوما ً فآخر .هذه األزمات والهموم ال تعود إلى إجراءات
االح��ت�لال وممارساته فحسب ،بل إن العديد من المشاكل
واألزمات ُنسأل عنها نحن ،سواء كمقدسيين أو كفلسطينيين،
فالمؤسسات الصحية في القدس ،وتحديدا ً مستشفى المقاصد
تزداد مشاكله وهموم عامليه وتكبر يومياً ،فالسلطة لم تف
بالتزاماتها دفع األموال المستحقة عليها للمستشفى ،ما يفاقم
األزم��ة هناك .وتتصاعد اإلج���راءات النقابية والعمالية من
اعتصامات وإضرابات جزئية ،فعدم وفاء السلطة بالتزاماتها
يجعل المؤسسة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها ،ومن
شأن ذلك المس بظروف حياتهم ومعيشتهم وقدرتهم على
ّ
يتلق راتبه على
الصمود والبقاء في المدينة ،فكيف لمن لم
نحو منتظم منذ تشرين األول  2013أن يتدبر أموره الحياتية،
فبعض الموظفين لم يعد قادرا ً على الوصول إلى مكان عمله
في المستشفى لضيق الحال وع��دم توافر المال ،كما يلقي
ذل��ك بظالله على الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها
المستشفى إلى أهالي القدس والحاالت المح ّولة من الضفة
الغربية والقطاع ،واستمرار هذا الوضع قد تكون له تداعيات
كثيرة ،وقد تصل حد إغالق هذه المؤسسة الحيوية والرائدة
في المدينة التي تعتبر من دعائم الوجود الوطني وركائزه في
مدينة القدس ،كصرح له اسمه وتاريخه الوطني الذي ينبغي
الحفاظ عليه .فهل يستقيم ما يحدث في المقاصد وغيرها من
مؤسسات القدس مع الشعارات و«الطخ» اإلعالمي واالسطوانة
المشروخة أن القدس عاصمتنا األبدية؟! ولماذا يطلق وزراء
السلطة ومسؤولوها التصريحات الصحافية شيكات بال
رصيد؟ ونرى صورهم وأخبارهم متصدرة الصحف المحلية
وأن السلطة عملت على حل مشكلة مستشفى المقاصد! فأين
السلطة من الوعود التي قطعها وزراؤها في االجتماع الذي عقد
قبل شهرين في المستشفى وضم وزير المالية ووزير الصحة
ووزي��ر ش��ؤون القدس ومحافظها وكبار الموظفين في هذه
الوزارات ،وتم االتفاق على تغطية مستحقات المستشفى كافة
لدى وزارة الصحة في موعد أقصاه  2014/4/15والبالغة
في حينه نحو ثمانية وثالثين مليون شيكل ،إال أن هذا الوعد
ذهب أدراج الرياح ،شأن الوعود السابقة كافة.
رسخ لدى جميع العاملين شعور بأن ثمة مخططا ً ينفذ من
قبل بعض صانعي القرار يهدف إلى تصفية هذه المؤسسة،
وبالتالي تصفية الوجود الفلسطيني في القدس الشريف.
نتهم كمقدسيين بأن البعض في قمة هرم السلطة يقود أجندة
مشبوهة لتصفية مؤسسات القدس وقضية القدس ،ونطالب
قيادة المنظمة ورئيس السلطة الوطنية الرئيس أبا مازن
بإجراء مساءلة وتحقيق جدي حول من يقوم بمثل هذا السلوك
وتلك الممارسات في حق القدس والمقدسيين وهدفها تصفية
مؤسساتهم ووجودهم.
األم����ور ليست وق��ف��ا ً ع��ل��ى مستشفى ال��م��ق��اص��د ،فهناك
شركة كهرباء القدس التي تراكمت ديونها لشركة الكهرباء
القطرية «اإلسرائيلية» وتجاوزت المليار شيكل ،وبات خطر
السيطرة على امتيازها وممتلكاتها من قبل حكومة االحتالل
جديا ً وحقيقياً .ولتفادي هذا الخطر تحديدا ً ح ّولت الشركة

عامليها إلى جباة لتفادي وضع يد االحتالل على الشركة،
ون��رى أن من يتحمل المسؤولية المباشرة عن ذلك السلطة
الفلسطينية أيضاً ،كذلك المواطن الفلسطيني ،فالسلطة أيضا ً
لم تف بالتزاماتها المالية حيال الشركة ،ولم تدفع أثمان التيار
الكهربائي والسرقات ،ما يثقل كاهل الشركة .ورغم المناشدات
التي توجه بها مدير الشركة المهندس هشام العمري إلى
الجهات المسؤولة وإلى المشتركين ،حول ضرورة الوقوف
عند مسؤولياتهم وإنقاذ الشركة من خطر الضياع ،فإن تلك
الصرخات وال��ن��داءات ذهبت أدراج الرياح ،وك��ان هناك من
يساهم عمدا ً في تدمير هذا الصرح الوطني في قلب مدينة
القدس وضياعه ما ينم عن عقلية ارتزاقية نفعية ،فضالً عن
أن ثمة «بلطجة» و«زعرنات» من أفراد وجماعات غير مسؤولة
ال وطنيا ً وال أخالقيا ً تقوم بعمليات السرقة على نحو ممنهج
يتمسحون بالدين ويتاجرون
ومنظم ،فضالً عن بعض الذين
ّ
به ،هناك من يشجع على سرقة التيار الكهربائي في تشريع
للصوصية ،في تناقض واض��ح ومخالف للتعاليم الدينية
إسالمية ومسيحية وبودية.
ح���ال مجلس اإلس��ك��ان الفلسطيني ليست أف��ض��ل من
المستشفيات وشركة كهرباء القدس ،فهناك ما ال يقل عن عشرة
ماليين من ال��دوالرات على المقترضين ،ورغم أن جزءا ً منهم
يرتبط تخلفه عن الدفع بصعوبة ظروفه وأوضاعه االقتصادية
التي يجب مراعاتها والعمل على إع��ادة جدولة ديونه وفق
آليات يجري التوافق عليها ،إال أن هناك جزءا ً اقترض وأدار
ظهره للمجلس ولم يسدّد ،وهذا الجزء يجب ان يالحقه جميع
الغيورين على مصلحة القدس والوطن ،وعليه التخلّي عن
عقلية االنتفاع واالرتزاق ،وال أظن ان أي وطني شريف يستطيع
أن يدافع عن مثل هؤالء المقترضين ،فهم جزء من األزمة وليس
الحل ،ولذلك وج��ب فضحهم وتعريتهم وليس «الطبطبة»
والتستر عليهم .وإذ نقول إن الخط الناظم لمؤسساتنا في
مدينة القدس يجب أن يكون عدم رفع القضايا على المتخلفين
عن الدفع والسداد أمام المحاكم «اإلسرائيلية» ،يجب أالّ يشكل
ذلك تشريعا ً أو صكا ً للبعض للتهرب من السداد ،ويجب أن
يجد المقدسيون قوى ومؤسسات ،كذلك السلطة والمنظمة،
واآلليات التي تجبر مثل هؤالء على تسديد القروض ليفيد منها
اآلخرون.
نرى أن السلطة والمنظمة تتحمالن المسؤولية األولى عن
استمرار أزمة مجلس اإلسكان وانقسامه بين شركة اإلسكان
في القدس ومجلس اإلسكان في الضفة الغربية ،فالبعض وجد
ضالته في هذا االنقسام للتهرب من الدفع وتسديد القرض.
ما ينطبق على تلك المؤسسات ،ينطبق على سواها ،فجزء
منها أغلق بفعل سياسات االحتالل وإج��راءات��ه التعسفية،
وعددها أكثر من  32منذ بداية االحتالل ،وفي مقدمها «بيت
الشرق» وغيرها ،أغلقت تحت حجج وذرائع الصلة والعالقة
بالسلطة والفصائل الفلسطينية ،والعديد أيضا ً رحل قسرا ً أو
طوعا ً إلى خارج مدينة القدس ،لذا على المنظمة والسلطة تح ّمل
مسؤولياتها العملية حيال مؤسسات القدس لدعم صمودها
ووجودها ،وليس التنظير فحسب بالشعارات والبيانات في
وسائل اإلعالم ،فالوضع لم يعد يحتمل المزيد في القدس.

غزوة «داع�ش» لنينوى انت�صار �أم انتحار؟
} حسين الديراني
مجريات الحوادث في العراق فاجأت مراقبين كثراً ،وكثرت
التساؤالت حول كيفية سقوط محافظة كبيرة مثل نينوي التي تض ّم
مدنا ً كبيرة كالموصل وغيرها في يد «داعش» خالل فترة قصيرة لم
تتجاوز أربعة أيام.
ال ب ّد من االشارة بدءا ً إلى أن مقاتلي تنظيم القاعدة « داعش»
كانوا في المحافظة منذ سنوات عدة يعملون ويخططون بصمت
ضمن بيئة حاضنة ،وينتظرون ساعة الصفر لالنقضاض بعد
تهيئة القاعدة الشعبية الحاضنة التي كانت تنتظر ظهورهم
لتقديم الطاعة وال��والء لهم علناً .سنوات عديدة من اإلع�لام
الطائفي والشحن المذهبي عبر «الجزيرة» و»العربية» و»صفا»
و»الوصال» وغيرها من القنوات الفضائية والمواقع اإللكترونية
التكفيرية التحريضية كانت كفيلة بإقناع سكان محافظة نينوى
واألنبار وصالح الدين بأن مخلّصهم من الجيش العراقي هو
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي ،وت ّم إقناعهم بأن الجيش العراقي
«فئوي صفوي فارسي» مهمته قتل أهل الس ّنة والجماعة ،وما جاد
عليهم قاموس التسقيط والتكفير .وإالّ كيف تتقدم قوات «داعش»
بهذا الحجم من العدد والعدة لتجتاح محافظة بأكملها من دون
مقاومة تذكر ،وترك كل مخازن األسلحة من دبابات ورشاشات،
وكل أنواع األسلحة الحربية والطائرات غنيمة في أيديهم .هناك
بالطبع قيادات عسكرية ومسؤولون متواطئون معهم سهّلوا
لهم سرعة سيطرتهم على المحافظة (مساحتها أكثر من  14ألف
كيلومتر مربع) .وبعد دخول قوات «داعش» اإلرهابية ارتكبت
أبشع المجازر في حق من بقي من قوات أمن أو شرطة أو مدنيين
يرفضون إرهابهم ،وفرضوا سلطة شرعهم الظالمي بالترغيب
والترهيب.
أبو بكر البغدادي تحدث في بيان عن النصر الذي م ّنه الله
عليهم ،وتوعّ د بالمزيد من الغزوات حتى القضاء على «الشرك
الصفوي» في العراق ،بحسب تعبيره ،وتوعّ د بهدم حسينيّات
الشيعة ومساجدهم كافة وتسوية األماكن المقدسة باألرض.
فمن الناحية العسكرية ،ما حققته دولة «داعش» اإلرهابية يعتبر
نصرا ً إذ أصبحت تسيطر على بقعة جغرافية غنية بالموارد

النفطية التي تشكل عصب االقتصاد السوري والعراقي ،والدولة
المزعومة باتت تمتد من الرقة ودير الزور في سورية الى حدود
سامراء وبغداد وكربالء في العراق ،والى الحدود التركية في
الشمال ،ولها اتصال باألردن والسعودية من جهة الجنوب في
األنبار ،وأزالت السواتر الترابية عند الحدود السورية العراقية.
السؤال ال��ذي يطرح نفسه :كيف تقدم «داع��ش» على هذه
الخطوة في وقت ظن الكثير أنها في أضعف حاالتها؟ وخصوصا ً
بعد تبرؤ الدول التي كانت داعمة لها مثل السعودية وقطر وتركيا
واإلمارات والكويت ،وبعد خسائرهم في مواجهة الجيش العربي
السوري ،وانشغالهم في معارك مع «جبهة النصرة» وما يسمى
«الجيش ال��ح��ر»؟ فعلى أي رصيد اعتمدت حتى تقوم بهذه
العملية الواسعة النطاق التي تحتاج الى وقت طويل لتثبيت
مواقعها التي سيطرت عليها؟
ما قامت به المس ّماة دولة «داعش» في العراق ،من وجهة نظر
تحليل سياسي ،هو انتحار وليس انتصاراً ،إذ وقعت في ّ
فخ نصب
لها في دوائر دول متعدّدة ،أ ّولها أميركا التي باتت مقتنعة بأنّ
إنشاء دولة «داعش» تشكل خطرا ً على المصالح االستراتيجية
األميركية على المدى البعيد ،وإن تكن تخدم مصالحها في
الوقت الراهن من خالل استنزاف قدرات حلف المقاومة للعدو
الصهيوني ،الممت ّد من إيران إلى العراق فسورية فلبنان ،والذي
بات منشغالً بمواجهة اإلرهاب الذي تمثله «داعش» وأخواتها.
اُعطيت «داعش» ضوءا ً أخضر من المملكة السعودية تحديدا ً
لشنّ هذا العدوان واعد ًة إيّاهم بالدعم المادي والعسكري انتقاما ً
من المفاوضات التي أجرتها الجمهورية االسالمية االيرانية مباشرة
مع أميركا؟ يعزز هذه الفرضية تصريح المتحدثة الرسمية باسم
الحكومة البحرينية سميرة رجب إذ اعتبرت «أنّ ما حصل في
نينوى واألنبار ثورة ضد القهر والظلم»!
الصمت السعودي والقطري والتركي على الحوادث الدموية
في العراق يؤكد تواطؤهم ودعمهم للجماعات اإلرهابية بجميع
اإلمكانات المادية والعسكرية واإلعالمية ،غير مدركين بالعواقب
الوخيمة التي ستصيب المنطقة وتصيبهم ،وسيعود القنصل
التركي سالما ً الى أحضان دولته.
في المشهد اآلخر ،نرى نتائج الهجوم على الشكل اآلتي:

أوالً :هجوم «داعش» واحتاللها محافظة نينوي من دون مواجهة
عسكرية ،مستعينة بكامل قواها التي حشدتها من داخل سورية
والعراق مع المجاميع اإلرهابية من أنحاء العالم كافة ،كانت
نتيجته توحيد صف الشعب العراقي الذي كان منقسما ً على نفسه،
ومنشغالً بكسب المناصب الحكومية .بات اليوم متط ّوعا ً لمحاربة
اإلرهاب ،ولذلك نجد القادة السياسيين جميعا ً يدعون أنصارهم
إلى التطوع في سبيل دحر اإلرهابيين وتحرير المناطق التي سيطر
عليها «الدواعش».
ثانياً :تح ّرك المرجعية الدينية للمرة األولى ودعوتها الى رص
الصفوف ،ومناشدة الشعب العراقي الوقوف خلف الجيش العراقي
ودعمه ومساندته.
ثالثاً :انكشاف المتواطئين مع اإلرهابيين داخ��ل المؤسسة
العسكرية واألمنية ،ما يعزز حماية ظهر المؤسسة العسكرية من
الطعن والخيانة.
رابعاً :تعزيز موقع رئيس الوزراء نوري المالكي كشخصية قوية
تتصدّى لإلرهاب وتؤ ّمن له والية ثالثة مريحة.
خامساً :نشوة االنتصار التي تعيشه دولة «داعش» لن تدوم
طويالً ،فهي أقصر مما يتوقعه المراقبون ،إذ ال يمكن السماح بإنشاء
دولة تقوم على مساحة من األراضي الغنية بالنفط تتسلط عليها
فئة من اإلرهابيين الدوليين.
قريباً ،بل وقريبا ً جداً ،سوف تحشد جميع القوات العراقية من
الشرق والسورية من الغرب مدعومة من إيران ،لإلطباق على هذا
السرطان اإلرهابي واقتالعه من جذوره .ومن المؤكد أنه سيكون
للقوات الشعبية دور فاعل في دحر اإلرهاب ،ليصبح شعار الجيش
والمقاومة والشعب ممتدا ً من إيران الى العراق فسورية فلبنان.
هذا االنتحار لن يقتل صاحبه فحسب ،بل سيطول ك ّل من دفعه
إلى هذا االنتحار .فرغم الخسائر التي سوف تترتب على معركة
دحر دولة «داعش» ،إال أنها ستكون حتما ً أق ّل من الخسائر فيما لو
ُترك هذا السرطان يستشري في جسد األمة من دون استئصال،
وبالتالي هذا السرطان ال يق ّل خطورة عن سرطان دولة «إسرائيل»
الصهيونية« .داع��ش» و»إس��رائ��ي��ل» غدّتان سرطانيتان يجب
استئصالهما مهما بلغت التضحيات.

الأقالم الم�سمومة والحقيقة ال�سوريّة؟
} أبوبكر صالح ـ عدن
للوقاحة وجوه متعدّدة! لك ّنها مفضوحة وال تقبل التخفي او
الظهور بمظاهر تناقض جوهرها وحقيقة نواياها .هذه وجهة نظر
قد ال يقبلها آخر سوى من يؤمن بها أو يتبناها فحسب ،لكنني مؤمن
بما قبلت به كمبدأ من دون االلتزام الصارم بما يعنيه المبدأ؟
تطالعنا بين الحين واآلخر الصحف العربية ،بخاصة األردنية،
تمس ال��ذات السورية وسيادة البلد والنظام
بمقاالت عنترية
ّ
العربي السوري ،بينما هي التي تتاجر بدماء الشعب السوري
وتشارك في جميع االنتهاكات الفاضحة والوقحة التي تع ّرضت
لها سورية منذ بدء األزمة وتداعياتها الخطيرة ،وتطبّل مع جوقة
العمالة والخيانة التي تمارس في حق سورية العروبة وال تزال.
عجيبة تلك النيات السيئة التي يكيلها أصحاب األق�لام في
األردن ضد سورية ،الجار الشقيق الذي تعرض وال يزال ألكبر
مؤامرة في التاريخ تستهدفه ككيان وكأ ّمة وكحضارة وتاريخ،
وتلقى موقفا ً عربيا ً هزيالً وذليالً يبلغ درجة الوقاحة والدناءة
وال يمت ألي ديانة أو عقيدة بصلة على اإلط�لاق! ينطلقون من
أطر وخطط تكيل العداء والكراهية والحقد للعروبة ،قبل سورية،
ولم يأنفوا من تغليف ذلك الباطل القذر بغالف ال��ورع الديني
واألخالقي ،في أكبر كذبة تستهدف الدين اإلسالمي وعن طريق
منتمين إليه باإلسم فحسب!
لو التمسنا عذرنا للشعب األردني فذلك ما نعتبره استهتارا ً
ف��اض��ح��ا ً بحقيقة م��وق��ف ذل��ك البلد وشعبه وف��ت��ح أراض��ي��ه
الستخبارات العالم ،كي تعيث خرابا ً وفسادا ً في سورية فهل
يحق أن نلتمس العذر ل��ذاك الشعب في توجهات نظامه مع
كيان العدو الصهيوني ولم يفتح حدوده معه على سبيل الجهاد
لتحرير فلسطين؟

إن تكالب جميع قوى الشر والعدوان والطغيان على سورية،
والعمل ليل نهار على تدمير الدولة السورية بكامل مك ّوناتها
البشرية والحضارية والتاريخية واألخالقية ارتكز على أسس
خطط خطيرة وهدامة هدفها النيل م ّما تبقى من قيم التح ّرر
والتقدم الثوري التي ق�� ّل نظيرها في عالمنا ال��راه��ن ،المليء
باالنحطاط والخيانة المغلفة برداء الدين والدول التي شاركت
في الجريمة المنظمة في حق سورية هي من أبناء جلدتنا قبل
العدو المستعمر ،وهذه من كبائر الزمان؟ هي التي تلبس رداء
الدين الزائف.
ال نستغرب ظهور تنظيمات تحمل اإلرهاب كعقيدة لها إن لم
يكن هُ بل الزمان هو ربها ومرشدها الستباحة األعراض والقيم
اإلنسانية النبيلة فتلك أزاحت عن وجهها القبيح موروثا ً متخلفا ً
يعود بنا الى العصور الغابرة والتاريخ السيئ ،فاألمة قبلت
سابقا ً أكاذيب كثيرة ولم تتعظ من حقائق التاريخ وعبر الزمان
وأوغلت في بئر الخيانة وألبست خيانتها وسوئها لباس الدين،
موضة العصر الدموية! فلو عدنا الى الوراء لرأينا أكذوبة الجهاد
في أفغانستان إب��ان النظام الشيوعي .كانت بداية الخيانة
العربية واإلسالمية فمن دعاء وسخر ونظر الجهاد هناك هي
الـ«سي آي ايه» والموساد ومن ورائهم الصهيونية العالمية ومن
وفر المال وضخه لنشر اإلره��اب هناك هم العرب والمسلمون
تحت عباءة تلك األكذوبة الزائفة ،وال ندري لماذا نسي أو تناسى
العرب والمسلمون قوله تعالى (ول��ن ترضى عنك اليهود وال
النصارى حتى تتبع ملتهم) .بالتأكيد ،ذلك الدعم الغربي السخي
للجهاد وتوفير السالح بمختلف أنواعه للمجاهدين المرتزقة يدل
على الخيانة الكبرى لمبادئ الدين اإلسالمي ،ولم يواجه بأي
اعتراض او استنكار وتنديد من الشعوب العربية واإلسالمية،
ولم تستفد األمة من ذلك «اإلرث» الخياني! في مواجهة التهديدات

المستقبلية وبرهنت عن ذلك حوادث أيلول األميركية التي نؤمن
بما ال يدع مجاال ً للشك بأن القائميبن بها لم يكونوا حمقى العرب
والمسلمين ،خاصة أن مثل تلك النوع من البشر ال يملكون ملكة
التفكير والذكاء الخارق لدارسة ماهية العملية والزج بالطائرات
في برجي التجارة العالمي في نيويورك والبنية المك ّونة للمبنيين
وأي قوة من شأنها أن تدمرهما في زمن قصير وبصورة سريعة
ومباغتة؟! وذاك ما ال يقبل به أي عاقل؟ بخاصة أن عربا ً أقدموا
عليها!
إن المس ّماة «الحرب العالمية ض ّد االره��اب» والتي أعلنها
المحافظون الجدد وأع��دوا العدة لها لم تكن تستهدف اإلرهاب
وبؤره والمنظمات التي تتب ّناه ،بقدر ما ته ّم اإلمبريالية العالمية
إلمرار مخططها الجهنمي على األمة فتجد منها الحضن الدافئ
لتلك الحركات اإلرهابية ،وهكذا تستطيع أن تطمئن إلى جميع
خالياها اإلره��اب��ي��ة ف��ي أم���ان وت��رع��اه��ا ش��ع��وب ه��ي أول من
سيتعرض لنيرانها المستعرة وللقتل المنهجي على يدها وهي
التي دمرت أفغانستان وغيرها من البلدان وتعلن في صفاقة
وقحة الجهاد ضد ذاتها بصورة محتقرة تدعو إلى االشمئزاز
من حجم االستغباء الذي طاولها وال يزال ،غير مبارح عقلياتها
المهترئة .ما يجعلنا نصنف هذه األمة بأنها من أغبى أمم األرض
في القرن الحادي والعشرين وأحمقها!
فهل من المعقول أن يبقى األردن جاهالً ما يحاك ضد سورية!
أم أنه يتعرض لضغوط تفوق قدراته على مواجهتها من قبل
دول كبرى وبترولية فنلتمس له العذر في التشفي بقتل الشعب
السوري تحت اسم «الثورة الموهومة» ،مثلما شارك باألمس
في قتل الشعب العراقي وتدميره تحت ذريعة سالح الدمار
ودعم اإلرهاب؟! ال أعتقد أن أحدا ً يصدق أو يؤمن بمثل هذا العذر
الواهم؟
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الثالثاء الموافق  3حزيران  2014يوم تاريخي عظيم في مسيرة
الشعب السوري ونضاله ووحدته ،إذ أدلى بصوته في صناديق االقتراع
رغم التهديدات الغربية ،ورغم القذائف السامة التي انهالت عليه لمنعه
من تقرير مصيره ،واختار الرئيس الدكتور بشار األسد لوالية رئاسية
جديدة.
إنه ليوم تاريخي ،فاألصوات التي كانت َتدّعي وتقول وتتهم بأن
الرئيس األسد فقد شرعيته ،وأنه ال يمثل الشعب السوري أُخرست وك ّمت
أفواهها إلى األبد ،حتى أن الذين يرفعون شعار المعارضة فوجئوا بهذه
النتيجة التي أك��دت التفاف الشعب السوري حول قائده ال��ذي اتسم
بالحكمة والحنكة في إدارة شؤون الدولة وفي التصدي للمؤامرة التي
تتع ّرض لها سورية منذ أكثر من ثالثة أعوام ...وأكدت نتائج االنتخابات
أن ال وجود للمعارضة على أرض الواقع ،فهي موجودة في الخارج وعبر
وسائل اإلعالم المضللة التي تر ّوج لها كثيرا ً وبصورة غير معقولة .وأكدت
أيضا ً أن الشعب السوري ال يحترم وال يعترف بأي معارض ارتمى في
أحضان أعداء الوطن ،وأن مصير هؤالء المعارضين إلى مزابل التاريخ.
هذه االنتخابات أكدت على نحو قاطع أن الشعب السوري مع وحدته
الوطنية ،ومع الحفاظ على سيادة أراضيه عبر اختياره للقائد بشار األسد
الذي رفض التهديدات كافة لتغيير نهجه وسياسته ومواقفه المش ّرفة
النبيلة.
أذهلت نتائج هذه االنتخابات جميع القوى المعادية لسورية في
العالم ،وكانت هذه القوى تتوقع فشل االنتخابات ،وحرضت كثيرا ً ضدها،
واعتبرتها هزيلة ،لكنها على أرض الواقع نزيهة وحرة ،والداللة على ذلك
أن كثرا ً جازفوا بحياتهم أثناء عبورهم حواجز الموت اإلرهابية لإلدالء
بأصواتهم دفاعا ً عن سورية ،ولتقرير مصيرهم بأنفسهم ،وللتأكيد على
أن مستقبل سورية يق ّرره أبناء سورية الشرفاء ،وأنهم مع نهج المقاومة
والتصدي للمؤامرة ،وللمخططات التي تستهدف النيل من سورية
والمنطقة ،ولم تتوقع هذه القوى المعادية المتآمرة أن يحظى الرئيس
بشار األسد بدعم وتأييد نحو  11مليون سوري من أصل  16مليونا ً لهم
حق االقتراع ،سواء كانوا في سورية أو خارجها ،ما يعني أن الرئيس
حصل على تأييد ودعم نحو  70في المائة من الشعب السوري كلّه ،و88
في المائة من األصوات السليمة في هذه االنتخابات.
هذا اليوم يعتبر تاريخيا ً وعظيما ً إذ يؤسس لبداية مرحلة جديدة في
بناء الدولة السورية ،وفي المواجهة الباسلة لإلرهاب الذي يُسحَ ق رويدا ً
رويدا ً على االراضي السورية .وهو يؤسس لموقف سوري أش ّد صالبة في
مواجهة المبادرات «المشبوهة» التي تدّعي الحرص على سورية وإيجاد
حل سلمي لما تواجهه .فالحل ال يم ّر إالّ عبر الرئيس األس��د ،ولحل هو
سوري أوال ً وأخيراً ،وعلى سائر القوى التي عملت على مدار أكثر من ثالثة
أعوام لتدمير سورية وتغيير نهجها الوطني وفشلت ،أن تعترف بالهزيمة
وتوقف دعمها لإلرهاب ،وتعتذر للشعب السوري ع ّما سببته من دمار
وفساد وآالم ألبناء سورية جميعاً.
ً
إنه حقا ً ليوم تاريخي ،فسورية انتصرت شعبا وقيادة على المؤامرة
الكونية ،وأثبت الشعب السوري أن إرادته قوية وصلبة ،وأن وعيه كبير،
وأن انتماءه إلى وطنه راسخ وثابت والى األبد.
هنيئا ً لسورية بهذا االنتصار وبالقائد الصلب الذي يقود سورية نحو
األفضل خالل واليته الجديدة التي ستكون بالتأكيد مميّزة.
 الناشر ورئيس تحرير مجلة البيادر ـ القدس الشريف

«�إخوان» اليمن والرهان الأخير...
} علي القحوم
من يتابع مجريات ال�ح��وادث على المستوى
ال �م �ح �ل��ي أو ال �ع��ال �م��ي ي �ج��د أن أم �ي��رك��ا ودول
االستكبار أرادت إدخ��ال المنطقة في دوام��ة ال
نهاية لها ،وف��ي حالة فوضى ال يستق ّر أي بلد
ح�ت��ى ي�ن��ال��ه نصيبه م �ن �ه��ا ...وف��ي اع �ت �ق��ادي أن
الدفع بالورقة التكفيرية أميركية الصنع في هذه
ال�ظ��روف يؤكد أن أميركا باتت تلعب بالورقة
األخ�ي��رة التي ستحرقها وت��د ّم��ر إمبراطوريتها
التي بنتها طوال السنوات الماضية ...فما يحصل
ف��ي س��وري��ة خير دليل على تقهقرها وفشلها،
م��ا أدى ف��ي آخ��ر المطاف إل��ى أن تكون النتائج
عكسية عليها ،فانهارت أدواتها وعمالئها والتي
كانت مؤ ّملة بأنها ستستطيع من خاللهم إعادة
رسم الخريطة الجيو ـ سياسية للمنطقة مرورا ً
بمصر وليبيا وتونس واليمن وسورية والعراق
وأف �غ��ان �س �ت��ان وف �ل �س �ط �ي��ن .ل �ك��ن م��ا ح �ص��ل أن
سورية صمدت أمام أعتى الحروب والتكالبات
وباتت ق��اب قوسين أو أدن��ى من إع�لان النصر
المظفر وتطهيرها من رج��س أميركا وأدواتها
القذرة لتصبح سورية ح��رة عزيزة لم تخضع
أو تستسلم لألعداء .أيضا ً قيصر ال��روم ،يقف
بقوة في وج��ه أميركا قائالً لها انتهت سياسة
القطب الواحد وعليكم إعادة النظر في سياستكم
الخارجية .إي��ران أي�ض�ا ً ت�ف��اوض هنا وتقايض
هناك ،وباتت تتحرك مثل العب إقليمي محترف
يملك حقا ً في التحرك وفصل الخطاب ...ليكون
بعد ذلك سقوط «إخوان» مصر والتغيير في قطر
والحراك الشعبي في تركيا والحريق في ليبيا
وإغراق العراق مجددا ً في ظلمة التكفير .وظهور
صراع األجنحة في المملكة السعودية وإقحام
ب �ل��دن��ا ال �ي �م��ن ف��ي ه ��ذه ال�م�ع�م�ع��ة ،ب �خ��اص��ة بعد
الفشل األميركي في سورية .هنا األوراق تتناثر
ويسعى األميركي مجددا ً إلى إعادة ترتيبها لكن
من دون جدوى.
في المقابل ،شهدت اليمن تحركات لعناصر
ال �ت �ك �ف �ي��ر م ��رف ��ودة ب��ال��دع��م ال �م��ال��ي وال��س�ل�اح
والتسهيل والتمكين ،مرورا ً بما جرى في كتاف
وحوث ودماج وحرض ...وكيف سلمتهم القيادة
«االخوانية» وبخاصة العسكرية النقاط العسكرية
وزودت �ه��م ال�س�لاح والتسهيل والمعلومات...
ولم يكن ذلك خافيا ً على أحد .وبعدها تقهقرت
العناصر التكفيرية من تلك المناطق هربت إلى
مدينة عمران ،واحتضنها القشيبي وب��ات مقر
اللواء  310مأوى للتكفيريين ،وسمح لهم ببناء
التحصينات المسلحة ،والكارثة أنهم يلبسونهم
لباس الجيش .ويمارسون ال�ع��دوان على أبناء
م��دي�ن��ة ع �م��ران ،وإذ ل��م ت�ت�ح��رك ال�ح�ك��وم��ة ولم
تقم بواجبها ق��ام أب �ن��اء ع �م��ران ب �ح��راك سلمي
للمطالبة ب��إخ��راج العناصر التكفيرية وإقالة
قيادة المحافظة األمنية والعسكرية والمحافظ.
بعد ذلك مارست العناصر التكفيرية االعتداءات
وح �ص��ل م��ا ح �ص��ل .ف��ي اع �ت �ق��ادي أن ال �ق��رار
الجمهوري األخير ح��ول تغيير محافظ عمران
كان خطوة جيدة ،ويؤمل من المحافظ الجديد
أالّ يقع في الفخ ويسقط في المستنقع ويصبح
تحت هيمنة قوى النفوذ في عمران.
بالتالي ،هذه الخطوة قد تساهم في حل مشكلة
ع �م��ران وت �ف � ّوت ال�ف��رص��ة ع�ل��ى ت �ج��ار الحروب

وم�ص��اص��ي ال��دم��اء م�ث��ل ال�م�ج��رم ع�ل��ي محسن
األح �م��ر .وال �ق �ي��ادات العسكرية المنشقة التي
تسعى إلى دحرجة الحوادث إلى مناطق أخرى
لتتسع ث��م ت��دخ��ل ال��دول��ة ف��ي إح ��راج وي��زج بها
في حرب سابعة ومن خاللها يتم توريط هادي
ويكون في الواجهة وفي النهاية يتب ّرأون منها
مثلما فعلوا سابقاً .لذلك ،ال بد للعقالء في الدولة
والرئيس اليمني نفسه من تفهم ما يحصل في
عمران ألنه أمر خطير جدا ً وتما ٍد ض ّد المؤسسة
العسكرية ولعب بمقدراتها ومخازنها وتوظيفها
في مشاريع خارجية وحزبية .فالمجرم علي
محسن األحمر مع قيادات «اإلخوان» المفلسين
هم منخرطون في المشروع التكفيري التدميري
األميركي الذي ضرب المنطقة واليمن .هم منذ
البداية يجندون ويرسلون المئات إلى سورية
عبر دول خليجية ،وع�ب��ر تركيا .ن��راه��م اليوم
ب�ع��د ف�ش��ل ال �م �ش��روع التكفيري األم �ي��رك��ي في
سورية يوجهون أنظارهم إلى اليمن .ال سيما
أن تلك العناصر أعلنت قبل فترة أنها ستنتقل
إلي اليمن ،وه��ذا أمر خطير سيدفع بالبالد إلى
الهاوية إذا لم يحصل تنبّه إليه وت�ح� ّرك جدّي
ض��د ال�م�ش��روع الشيطاني .أل��وف التكفيريين
وع�ن��اص��ر االس�ت�خ�ب��ارات المسماة بـ«القاعدة»
ت�ت��واف��د إل��ى ع �م��ران وأرح���ب وض� ��روان ،والى
العاصمة صنعاء نفسها .يمنحون التراخيص
لحمل السالح ويس ّهل لهم ال��دخ��ول والخروج
و ُي� � � � ��ز ّودون األس� �ل� �ح ��ة م���ن م� �خ���ازن الجيش
ويعطونهم زي الفرقة سابقاً ،وه��ذا خطير وال
بد لوزير الدفاع والرئيس من التنبه إليه والحد
ال��ف��وري م��ن ه ��ذه ال �ت �ج��اوزات ال �ت��ي ت �ق��وم بها
بعض القيادات العسكرية المنشقة ...فالشعب
اليمني لن يظل مكتوفي األي��دي أم��ام ما تفعله
ال�ع�ن��اص��ر ال�ت�ك�ف�ي��ري��ة واألج �ن �ب �ي��ة ،ول ��ن يسمح
بتكرار السيناريو السوري أو العراقي ،وعلى
ال��دول��ة ال�ق�ي��ام بمسؤوليتها الكاملة ح�ي��ال هذا
المخطط الخبيث ال��ذي م��ن خالله تريد أميركا
ودول االستكبار العالمي احتالل اليمن وفرض
هيمنتها عليه وإغ��راق أبناء الشعب اليمني في
فتن وص��راع��ات داخلية ال نهاية ل�ه��ا ،فيما هم
يقضمون األرض وينهبون ال �ث��روات ويغذون
المخططات وال�م�ش��اري��ع ال�ت��ي ت�غ��رق اليمنيين
علما ً أن ثمة صحوة إسالمية ويقظة وتح ّرك
ض ّد المحتل من خالل الحراك الشعبي الكبير،
فاألميركيون ال يدخلون أي بلد قبل أن يسبقهم
عمالء يهيّئون وير ّوجون ويعملون بإخالص،
وعندما يحرق «الكرت» بسرعة تتخلص أميركا
م �ن �ه��م .وه���ذا م��ا ت �ق��وم ب��ه ق� �ي ��ادات «اإلخ � ��وان»
المفلسين في اليمن ،إذ باتوا مأجوري أميركا
يعملون جاهدين وبإخالص مع العدو األميركي
مقابل وصولهم للسلطة وتف ّردهم بها مثلما فعل
«إخوانهم» في مصر ...وفي اعتقادي أن المصير
هو نفسه ،لن يتحقق لهم ش��يء ،وسينهارون
مثلما انهار «إخوان» مصر واأليام المقبلة كفيلة
بكشف ذلك ،وما هو على الله ببعيد.
alialsied@gmail.com

