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اال�ستغالل «الإ�سرائيلي» لخطف الم�ستوطنين
ور ّد التنظيمات الفل�سطينية
} حميدي العبدالله
ق�ي��اس�ا ً ب ��ردود فعل ح�ك��وم��ات ال �ع��دو «اإلس��رائ �ي �ل��ي» على ق�ي��ام أي جهة مقاومة
بخطف جنود أو مستوطنين «إسرائيليين» لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين أو عرب،
كان طبيعيّا ً تو ّقع أن يكون ر ّد فعل حكومة العدو وجيشها ردا ً هستيريا ً وعشوائيا ً
وم��ؤذي�ا ً لألبرياء ،تماما ً مثلما أصبحت ح��ال الحمالت التي تش ّن اآلن في الضفة
الغربية ،حيث تحاصر ق��وات االح �ت�لال ال�م��دن بمئات الجنود وأح�ي��ان�ا ً ب��اآلالف،
وتخضعهم لممارسات شائنة تنتهك أبسط الحقوق ،وسقط من جراء هذه الحمالت
من شهيد ،بل أكثرمن ذلك ،أنّ مدنا ً كبرى بكاملها مثل مدينة الخليل تعاني حصارا ً
شديداً ،وعلى جبهة قطاع غزة ،ومنذ أن أعلن عن خطف المستوطنين الثالثة تشن
الطائرات «اإلسرائيلية» غارات على مناطق عديدة في القطاع تسبّبت بسقوط جرحى
وشهداء.
ما قامت به «إسرائيل» وتقوم به من عدوان واسع على الضفة الغربية وقطاع غزة
ليس خارج التوقعات إزاء حدث مثل خطف المستوطنين ،لكن ما هو غير متوقع،
على األق ّل حتى اآلن ،هو ر ّد فعل التنظيمات الفلسطينية األساسية ،خصوصا ً فتح
والسلطة وحماس .فر ّد فعل السلطة وفتح في الضفة الغربية كان إبداء االستعداد
للتعاون مع قوات االحتالل للبحث عن المستوطنين ،أو على األق ّل لم يكن ر ّد فعلها
المستنكر لممارسات ق��وات االحتالل والتوسع في هذه الممارسات يتناسب مع
حجم االرتكابات «اإلسرائيلية» ،إلى حد أنّ المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية لم
يجد فرقا ً بين المناطق الخاضعة خضوعا ً كليا ً لسلطة االحتالل مثل القدس ومناطق
أخ��رى لم ينسحب منها جيش االح�ت�لال ،استنادا ً إل��ى اتفاقات أوس�ل��و ،والمناطق
التعسف الذي تمارسه قوات
الخاضعة للسلطة الفلسطينية العاجزة عن حمايته من
ّ
االحتالل أثناء اقتحام المدن والبلدات وتفتيشها.
ر ّد فعل الفصائل ف��ي ق�ط��اع غ��زة على غ��ارات االح �ت�لال اكتفى ب��إط�لاق بيانات
التحذير مرفقة بإطالق بضعة صواريخ على أماكن خالية من المستوطنين ،إلى
أي
ح ّد بدا كأنّ الفصائل تتع ّمد إطالق الصواريخ على المناطق المهجورة لتالفي ّ
رد فعل من العدو الصهيوني أكثر قوة وأكثر عسفا ً مما يحصل حتى اآلن ،فبات
يشعر الفلسطينيون في القطاع كأنّ وضعهم أثناء احتالل العدو القطاع ال يختلف
عن وضعهم بعد جالء االحتالل عن القطاع وأنهم يعيشون في سجن كبير.
المنظمات الفلسطينية تملك ق��درة على ال��ر ّد أق��وى وأكثر ح��زم�اً ،من شأنها أن
تردع العدو وتح ّد من ممارساته ،وتتمثل هذه القدرة أيضا ً في تحويل حياة جزء
من المستوطنين في مناطق واسعة إلى جحيم ،ما يرغم العدو على وقف تصعيد
عدوانه وتغيير أسلوبه في البحث عن مستوطنيه الذين فقدوا في الضفة الغربية،
لكن هذه الفصائل لم تستخدم أوراق قوتها ال في الضفة وال في قطاع غزة ،وهذا
وضع مأسوي ستكون ذات تأثيرات سلبية في واق��ع المنظمات الفلسطينية وفي
عالقاتها مع الشعب الفلسطيني ،وفي مجمل القضية الفلسطينية.
كان على المنظمات الفلسطينية استخالص الِعبر والدروس من سلوك المقاومة
في لبنان في ر ّد فعلها على العدو «اإلسرائيلي» لدى خطفها جنودا ً «إسرائيليين»
ل�م�ب��ادل�ت�ه��م ب��أس��رى ،ع�ل�م�ا ً أنّ ال�م�ن�ظ�م��ات الفلسطينية ت�م�ل��ك أوراق ق��وة ال تق ّل
فاعلية عن أوراق المقاومة في لبنان ،ال سيما في السياق السياسي العام الذي
تعيشه المنطقة.

العالقات ال�سوريّة ـ اللبنان ّية والروابط التاريخ ّية
} العميد ناصر أيوب
توحد
إنّ وحدة الكلمة تبدأ قبل السلطة والحكم ...والكلمة التي ّ
هي التي ترفع من شأن الوطن .ال هم لـ«إسرائيل» وعمالئها في
المنطقة والعالم سوى ّ
شق الصف العربي وتشتيت قواه الفاعلة.
ولكن ما دام الصف العربي موحدا ً بين لبنان وسورية ،فاألمة
بخير والتاريخ سيسجل في يوم مقبل على أنصع صفحاته
مآثر هذا الدور المش ّرف الذي قامت به المقاومة ض ّد اإلرهاب في
سورية .فالعالقات السورية ـ اللبنانية التي تضرب بجذورها
عمق األرض والتاريخ والجغرافيا باتت تشكل نموذجا ً للعالقات
العربية ،ليس ألجل تعزيز المسيرة الواحدة للبلدين فحسب ،بل
أيضا ألنّ عالقات األخ ّوة والتعاون وجدت مرتكزاتها الحقيقية
وجسدت بإرادة صلبة وثقة متبادلة
والعملية على أرض الواقع،
ّ
تطلعات الشعب الواحد في البلدين على أساس وقائع القربى
وال��دم وتع ّمدت بالتضحيات ونكران ال��ذات والوقوف بثبات
إلعالء كلمة الحق والعدل ،وتحقيق األماني المشتركة إلعالء
والعربي كلّه.
القومي
الشأن
ّ
ّ
عندما ننظر ال��ى ت��اري��خ لبنان م��ن منظار السكان وأبناء
المنطقة نجد أنه يشكل جزءا ً ال يتجزأ من تاريخ سورية ،فنحن
لم نبدأ التعامل معا ً ككيانين منفصلين إال ّ بعد الحرب العالمية
األولى .ويتحدث علماء التاريخ عن طبيعة التضاريس الوعرة
والمنعزلة لجبل لبنان ،ما جعله مالذا ً للناجين من المنشقين
والطوائف المنشقة من المسيحين واإلسالم عن اإلمبراطوريات
البيزنطية والعربية والمملوكة والعثمانية.
بعد الحرب العالمية األولى بسطت فرنسا بموجب االنتداب
الذي نص عليه ميثاق عصبة األمم سيطرتها على منطقتي سورية
ولبنان ،اللتين كانتا تشكالن في ما مضى وحدة سياسية واحدة
تحت مظلة اإلمبرطورية العثمانية ،وعمدت فرنسا الى شطر هذه
الوحدة السياسية الى إمارتين استعماريتين منفصلتين بعدما
قامت برسم حدود جديدة من خالل زيادة مساحة لبنان شكالً.
إنّ العالقات بين سورية ولبنان كانت وال ت��زال عالقات
متصلة متشابكة منذ أقدم األزمنة ،وهذا ليس باألمر الغريب أو
االستثنائي ،فطبيعة البالد الجغرافية والبشرية واالجتماعية
واالقتصادية والتجارية تتطلب ذل��ك وتقتضيه بالضرورة
الحتمية.
يشكل لبنان نافذة سورية على البحر ويمثل منه موقع
الخاصرة ،كذلك تشكل سورية االمتداد الجغرافي الطبيعي
للبنان وس��وق��ه ال��ت��ج��اري��ة ال��ك��ب��ي��رة .صحيح أنّ العالقات
اللبنانية ـ السورية ارتسمت في جانب منها من مواقع السيطرة
االستعمارية وتقاسم مناطق النفوذ واقتسام الغنائم بين فرنسا
وانكلترا في نهاية الحرب العالمية األولى ،لكن الصحيح أيضا ً أنّ
جانبا ً كبيرا ً من تلك العالقات كانت تمليه مصالح الناس في كال
البلدين في سعيهم الدؤوب إلى تأمين حاجاتهم وتوفير مق ّومات
استمرارهم وتط ّورهم على الصعيد االقتصادي.
أثناء فترة االنتداب الفرنسي ،لم تتغيّر هيكلية االقتصاد
الوطني تغيّرا ً جذريا ً رغم االهتمام المتزايد بقطاع التجارة
وإهمال الزراعة ،إذ ظ ّل االنتاج الزراعي يلعب دورا ً بالغ األهمية
في مرحلة ما بين الحربين وحتى االستقالل ويشكل العمود
الفقري لالقتصاد الوطني .أم��ا الصناعة فكانت في سورية
ولبنان قبل الحرب العالمية األولى عبارة عن صناعات تقليدية
يدوية حرفية بسيطة ،وشهدت الصناعة في ك ّل من البلدين خالل
فترة ما بين الحربين نم ّوا ً ال يُستهان به ،بخاصة في ما يتعلق
بتوظيف رساميل محلية وأجنبية في صناعات الغزل والنسيج
وال سيما القطن والصوف والحرير.

الحرب ال�صهيون ّية المقبلة
التركي «الم�شبوه»
والدور
ّ
} فهد المهدي
شهد العالم منذ بداية الحوادث التي شهدتها البلدان
العربية سلسلة م��ن ال�ت�ط��ورات والمتغيّرات العنيفة
التي بدّلت الهيكلية العامة للوضع الدولي واإلقليمي
وأح��دث��ت خلالً ف��ي ال�ت��وازن��ات وفتحت ال�ب��اب واسعا ً
أم��ام إع��ادة رس��م خرائط سياسية جديدة وتحوالت
في البنى االجتماعية واالقتصادية والثقافية والنظم
السياسية.
زادت التحديات وتفاقمت خطورة استهدافاتها،
فسقط معظم ال��دول العربية تباعا ً من قائمة الدول
وال�ج�ه��ات ال�ت��ي ت�ه��دد ال�ك�ي��ان الصهيوني ،ول��م يب َق
في ه��ذه القائمة إالّ سورية وح��زب الله وإي��ران على
المستويين العربي واإلقليمي ،ما يبدو مشجعا ً للكيان
الصهيوني كي يستع ّد لحرب مقبلة ويفرض مشروعه
وإيديولوجيته وي�ص��وغ توجهاته طبقا ً لمصالحه،
وب��ال�ت��ال��ي يع ّمم مفاهيمه وق�ي�م��ه .ثمة دول إقليمية
انساقت في مخططاته وربطت مصالحها بالتبعية له،
لتحقق ما تريد تحقيقه ،فبات الكيان الصهيوني جاهزا ً
ومستعدا ً وراح ُيهيئ الرأي العام نفسيا ً لحرب شاملة
وشيكة ،موسعا ً قاعدته الجيوستراتيجية لتشمل شبه
«القارة الشرق أوسطية» ،وخارجا ً من الحدود األمنية
التقليدية المعروفة لما يسمى بـ»دولة إسرائيل».
تركيا من تلك الدول التي م ّهدت للكيان الصهيوني
للدخول في ح��رب مقبلة ،وأظ�ه��رت الحقائق دورها
المشبوه في المتغيرات العنيفة التي طاولت العالم
العربي والتي أثرته في مقاييس خطيرة ،فعلى مدى
عقود كانت تركيا أوثق حلفاء «إسرائيل» في المنطقة،
إذ استندت العالقة بين الجانبين إلى  مبدأ « حلف
األط��راف « ال��ذي أرس��ى قواعده رئيس وزراء الكيان
الصهيوني األول ديفيد بن غ��وري��ون ،وم��ع وصول
أردوغ��ان للحكمَ ،ح��رص على العالقة مع «إسرائيل»
وزارها ،وزار مؤسسة ما يعرف بـ « الكارثة والبطولة «
التي تخلد ذكرى اليهود الذين قتلوا في الحرب العالمية
الثانية على أيدي النازيين ،كما و ّقع وزراؤه على العديد
من الصفقات في المجالين األمني واالقتصادي.
رغ ��م ت �ض � ّرر ال �ع�لاق��ات أع �ق��اب ح���ادث «أسطول
ال �ح��ري��ة» ،وتجميد تركيا م��ا ال ي�ق� ّل ع��ن اث�ن��ي عشر
مشروعا ً دفاعيا ً مع الكيان الصهيوني ،بما في ذلك
اتفاق بقيمة خمسة مليارات دوالر لشراء دبابات،
وآخ��ر بقيمة ثمانمئة مليون دوالر ل�ش��راء طائرات
دوري ��ات وإن ��ذار مبكِر ،صعد أردوغ ��ان ض��د الكيان
الصهيوني انطالقا ً م��ن حسابات المصالح الباردة
وليس من منطلق حماسة دينية أو قومية كما ص ّوره
البعض ذل��ك .ك��ان الهدف إقامة استراتيجية جديدة
مع دول المنطقة .ومع خروج ليبرمان من الحكومة
تبدّل الظرف الداخلي ال��ذي م ّكن نتنياهو من تقديم
االعتذار العتبارات المصلحة التي تقوم على تعاون
تركي مع الكيان الصهيوني ،مقابل مساعدة الكيان
الصهيوني تركيا في تحقيق هدفها في التحول إلى
قوة إقليمية رائدة وااللتحاق بالسفينة األوربية .كما
أعلن شمعون بيريز «أن في استطاعة تركيا أن ترسم
طريقها االستراتيجي من الناحية األطلسية وطريقها
االقتصادي من الناحية األوروبية ،وطريقها السياسي
من ناحية البحر األبيض المتوسط».
دخلت تركيا الع�ب�ا ً أس��اس�ي�ا ً ف��ي المنطقة العربية

لتحقق تطلعاتها اإلقليمية الدفينة ف��ي سعيها إلى
إع ��ادة إح�ي��اء اإلم�ب��راط��وري��ة العثمانية ،فيما العرب
غائبون ومه ّمشون إلى درج��ة العجز عن القيام بأي
دور استراتيجي ف��ي منطق ٍة ه��ي أص�ل ً�ا منطقتهم،
التي تح ّولت إل��ى ساحة للفتنة ولتضليل .و ُو ّظفت
المسرحية الدموية بشكل سافر إلث��ارة أكبر ك ّم من
النزاعات داخل هذه البلدان ،تارة بسياسات همجية،
وأخرى بتدخالت عملية ،وبرز حقد تركيا التاريخي
ال��دف �ي��ن وان �ك �ش �ف��ت ع �ل��ى حقيقتها م��ن خ�ل�ال ليبيا
وس��وري��ة حيث م��ارس��ت جرائمها وم�ج��ازره��ا تحت
شعار «الحرية» فمنحت الكالب الضالة والمسعورة
التغطية وال��دع��م ال�لازم�ي��ن ،وشجعتها على إشعال
الحروب وإثارة النعرات العرقية والطائفية .
م�ج�م��ل ال�س�ي��اس��ة ال�ت��رك�ي��ة ح �ي��ال منطقة الشرق
األوسط والتي انطلقت من الدوافع والتطلعات ال من
حقوق اإلنسان والحرية والديمقراطية ،على ما يزعم
أردوغ� ��ان ،مهدت للكيان الصهيوني ف��ي التحضير
الجدي للحرب المقبلة ،فالمعطيات التي ُنشرت في
السابق بيّنت أن «إسرائيل» غير جاهزة ألي مواجهة
مقبلة ،بخاصة إذا كانت مواجهة شاملة وعلى أكثر من
جبهة ،ووجد الكيان الصهيوني اليوم ضالته ليستثمر
فرصة جديدة ويرسم معطيات جديدة لإلعداد للحرب
المقبلة ،مستفيدا ً من دول إقليمية وال سيما من تركيا
التي تعتبر العمود الفقري لنشر مشروعها الكبير في
العالم العربي فدورها المشين ُرسم بدقة في مشروع
تقسيم الدول العربية ،وأول نتائجه التقسيمية قريب
من التحقق في ليبيا والعراق.
قامت تركيا بدور محوري في هذا المشروع مدعومة
حسن وجه أردوغان لدى
من الكيان الصهيوني الذي ّ
الغرب بعد الهجوم الغربي العنيف ،بسبب تعامله مع
التظاهرات في الشارع التركي ،فضالً عن وقف الكيان
الصهيوني دعمه للمعارضة التركية ،علما ً أن التعاون
العسكري واالستخباري بين تركيا و»إسرائيل» لم
ينقطع فثمة في تركيا أكبر مركز تنصت «إسرائيلي»،
وح�ج��م ال�م�ش��اري��ع العسكرية وال �ت �ع��اون العسكري
كبير ،ناهيك عن الدروع الصاروخية في تركيا وهدفها
األساسي إيران وروسيا ،بحسب البنتاغون.
بعدما تلقت السياسة التركية ضربة قوية ،وتلقى
المراهنون عليها صفعات قاسية ،بخاصة من محور
الممانعة في المنطقة الذي يمثل عائقا ً خطيرا ً للكيان
الصهيوني وح�ل�ف��ائ��ه ،ق��د ُيجبر ال�ك�ي��ان الصهيوني
وحكومته المتطرفة والحلفاء على رفع سقف تهديداته
للمنطقة ،خصوصا ً لفلسطين ولبنان وسورية ،إليجاد
ثغرة ينفذ العد ّو من خاللها لخوض حرب غير مسبوقة،
لناحيتي النوعية والنطاق ،ومصيرية بالنسبة إليه
المحصلة
وإلى المنطقة جمعاء ،فالحرب هذه ستكون
ّ
الطبيعية التي يريدها الكيان الصهيوني لرحلة اندفعت
فيها تركيا ودول إقليمية أخ ��رى إلن �ت��اج مسرحية
دموية وصلت إلى آخر مراحلها وأخطرها ،وتنذر في
تقديرنا بحرب مقبلة ستغيّر مجرى الحوادث الراهنة
في المنطقة ،ال سيما مع التطورات اليومية الخطيرة
في المشهد اإلقليمي والدولي.

في أواخ��ر الثالثينات ومطلع األربعينات ،خصوصا ً بعد
انفجار الحرب العالمية الثانية ،تح ّول اإلنتاج الرأسمالي في
معظم الدول األوروبية ومنها فرنسا الى إنتاج حربي بالدرجة
األولى ،ما أفسح المجال أمام نمو الصناعات السورية ـ اللبنانية
وتط ّورها وأهمها صناعة الخضار والفواكه والمعجنات والتبغ
والتنباك وزيت الزيتون والنسيج.
كان لتطور وسائل النقل وشبكة الطرق والمواصالت الدور
األكبر ال��ذي أدى الى تطوير التجارة بين سورية ولبنان من
ناحية ،وبينهما وبين باقي دول المنطقة والعالم من ناحية
أخرى .وأدى االزدهار التجاري إلى تحويل بيروت مركزا ً تجاريا ً
مه ّما ً يعتمد كثيرا ً على حركة مرفأ بيروت الذي تستورد سلعها
عن طريقه.
بدأت محاوالت الوحدة بين سورية ولبنان ،ال سيما بأهميتها
االقتصادية ،عبر اتفاقية عام  1944التي ُحدّدت فيها المصالح
المشتركة بين البلدين وإقامة مجلس أعلى لمتابعة المسائل
كافة المتعلقة بالتعاون االق��ت��ص��ادي واالجتماعي واسمه
«مجلس األعلى للمصالح المشتركة» ونصت االتفاقية على أن
سورية ولبنان يؤ ّلفان منطقة جمركية واحدة تنتقل البضائع
ضمنها بحرية كاملة ومن دون أي ضرائب أو رسوم تحت إدارة
جمركية واحدة.
ع��ام  1955ت��م التوقيع على ات��ف��اق ال��وح��دة االقتصادية
اللبنانية  -السورية ويتض ّمن العالقات االقتصادية وتوطيدها
وقيام وحدة اقتصادية بصورة تدريجية تضمن حرية انتقال
األشخاص ورؤوس األموال والعمل واإلقامة والتملك واستعمال
النقل والمرافئ والمطارات .وبتاريخ  1953/3/25و ّقع االتفاق
التجاري بين لبنان وسورية وع��ام  1968اجتمعت اللجنة
السورية اللبنانية المشتركة وعدّلت االتفاق الذي تضمن إعفاء
بعض المنتجات الصناعية السورية واللبنانية من الرسوم
الجمركية وتسهيل حركة الترانزيت .وبتاريخ 1992/5/22
تم التوقيع على معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق االقتصادي
واالجتماعي ،وتشمل النواحي الزراعية والتصنيعية وحركة
الترانزيت
ومبادالت مصادر الطاقة في االتفاقية وتؤكد على ضرورة
التعاون االقتصادي في إطار سيادة البلدين واستقاللها .ولم
تبدأ النظرات المختلفة الى المصالح المشتركة إال ّ عام 1949
وأدت في نهاية المطاف الى إنفصال هذه الوحدة واتباع كل دولة
سياسية إقتصادية مختلفة خاصة بها.
أما على صعيد الجغرافيا فيشكل لبنان  200كلم طول الخط
الساحلي السوري (مساحته اإلجمالية 10452كلم) ورسم
الحدود مع سورية خلق رابطا ً جغرافيا بدءا ً من الشمال على
البحر المتوسط م��رورا ً ببقعة سلسلة جبال لبنان الشرقية
ام��ت��دادا ً الى الجنوب  355كلم حتى نقطة االلتقاء مع حدود
فلسطين المحتلة  75كلم حتى البحر.
أم��ا على صعيد ال��رواب��ط االجتماعية فالعائالت السورية
واللبنانية هي عائالت البيت الواحد وتحمل االسم نفسه وتكاد
ال توجد عائلة في أحد البلدين ليس لها أقارب في البلد اآلخر.
وخالل أتون الحرب األهلية في لبنان وأعنف جوالت االقتتال،
ترك عشرة آالف لبناني منازلهم من لبنان وحلّوا ضيوفا ً على
أهلهم وإخوانهم وأعمامهم وأخوالهم وأب��ن��اء عمومتهم في
سورية.
أكد الرئيس األس��د على وج��ود دول��ة لبنان إلى جانب دولة
س��وري��ة ،غير أن��ه جعل الشعب شعبا ً واح��دا ً تصهره بوتقة
واحدة ،فالعالقة السورية ـ اللبنانية ليست سوى شهادة عظمى
تؤكد وحدة الروح في قلبين ،بل هما جسدان في روح واحدة.
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وأت��ت ال��ح��وادث على م��دى عشرين عاما ً لتحمل في طياتها
الشهادة بأنّ بيروت ودمشق اسمان في مس ّمى واحد .وعندما م ّر
لبنان في محنته عرف شقيقه ورفيقه وتوأمه ...والصديق عند
الضيق ،فهل ثمة ضيق أش ّد وأقسى من هذا العدوان الصهيوني
تصدره بعض البلدان العربية
اآلثم والعدوان اإلرهابي التي ّ
المتصهينة لتدمير الرابط القومي العربي بين سورية األسد
ولبنان المقاومة.
كانت أميركا تخطط لتقسيم لبنان وجاء رسولها كسينجر
يعرض على الرئيس سليمان فرنجية م��ش��روع�ا ً ينقذ فيه
المسيحيون من المسلمين بفتح كل الطرق أمامهم برا ً وبحرا ً
وجوا ً وبكل ما تملك الواليات المتحدة من وسائل .ووقف المرحوم
الرئيس سليمان فرنجية وقفة المواطن العربي منهيا ً المقابلة
وقائالً لمحدثه« :هل تظن أننا أعداء المسلمين أو أن هم المسلمين
أعداؤنا؟ نحن ليس عندنا سوى عدو واحد هو «إسرائيل» ومن
يساندها ويدعمها و يؤازرها» .كان الرئيس فرنجية يتحدث
بحكمة سليمان وص��دق اإلنجيل وال��ق��رآن ،ويجسد مضمون
اآلية الكريمة «ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود
والذين أشركوا ،وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إ ّنا
نصارى ،وذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ً وأنهم ال يستكبرون»
(سورة المائدة).
ما من شك في أنّ العالقات بين البلدين أضحت متينة وراسخة
والمس بها بعد ما شهدته
إلى درجة يستحيل معها النيل منها
ّ
طوال األعوام الماضية من تنسيق وتشاور في مختلف المجاالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،متجاوزة أي عالقة أخرى
بين دول وأخرى فالعالقات األخوية السورية  -اللبنانية تع ّمدت
بالدم وبالتضحيات الجسيمة وبالعرق والجهد المشترك الذي
حافظ على لبنان حرا ً قويا ً في مواجهة المؤامرات ،فهي عالقات
تط ّورت وتع ّمقت بين أبناء الشعب الواحد في البلدين وتعززت
بموقف موحد يخدم المصلحة القومية العربية ووحدة المصير
المشترك الذي يتقاسم فيه الجانبان رغيف الخبز ،معبّرين عن
تطلعات موحدة مشتركة .هذه العالقات األخوية تزاد رسوخا ً
يوما ً فآخر .وفضالً عن وشائج القربى والتاريخ والجغرافيا
فإن هذه العالقات تقوم على التشاور الصادق واآلراء الصائبة
والثقة المتبادلة ،ويثق البلدان بأنّ ما يصيب لبنان يصيب
سورية وم��ا يصيب سورية يصيب لبنان ،وس��وري��ة بقيادة
رئيسها األسد ستبقى وفيّة على عهدها مع المقاومة في لبنان،
تدافع عن سالمته ووح��دة أراضيه مهما غلت التضحيات ،ما
دامت هذه التضحية في سبيل الشقيق وفي سبيل المصلحة
القومية العربية.
إنّ العالقات بين البلدين لم تبدأ مع تاريخ الدخول العسكري
السوري إلى لبنان ،بل تسبق ذلك بعشرات األعوام إن لم يكن
المئات.
إن حجم ه��ذه العالقات ومستواها ف��رض على المستعمر
االعتراف بها وتأسيس هيئة اسمها «مجلس المصالح اللبنانية
ـ السورية المشتركة».
إنّ هذه العالقات المتج ّذرة لن تنتهي بخروج القوات السورية
من لبنان ،بل قد تفيد حيويتها أكثر بعد الخروج العسكري.
يخطئ اللبنانيون حين يخضعون مستقبل العالقات بين
البلدين لموقفهم السياسي من طبيعة الحكم في سورية أو
تعامله مع القوى السياسية اللبنانية ،ال سيما أنّ الدم المقاوم
السوري ـ اللبناني امتزج في سبيل هدف واح��د وهو إفشال
المخططات األميركية «االسرائيلية» وبعض ال��دول العربية
العميلة على األرض اللبنانية ـ السورية ،وض ّد الشعب الواحد
في لبنان وسورية.

«داع�ش» منتج �أجهزة ا�ستخبارات
} محمد أحمد الروسان



علم فن إدارة األزم��ات من العلوم التطبيقية حديثة النشأة
والتطبيق .وعلم ما يس ّمى باإلنذار المبكر من العلوم االستقرائية
والبحثية ذاتها حديثة النشأة .واالشتباك بتفاعل أيضا ً وتفكيك
المر ّكب وتركيب المف ّكك .إ ّنه علم الفن وفن العلم ،ضمن االستقراء
أليّ تداعيات ألي حدث كان ،وهو ليس أداة تجرح كما في علم
االستخبار.
إ ّنه علم ير ّكز بعمق على بؤرة الحدث ،أي حدث ،إن بفعل البشر
أو بفعل الطبيعة ،ويسعى إلى التعرف والتمحيص في مك ّونات
تلك البؤرة وعمل أدائها السلوكي ومفاعيله وتفاعالته ،ثم التقاط
موجات البث المنبعثة والمنطلقة وإشاراته ،من نقطة المركز
ومحاوالت معرفة وقراءة وفك شيفرات هذه الموجات واإلشارات،
لسبر غور طبيعة السيناريو المقبل وشكله ،أو SCENARIO
 ، BUILDING EXERCISESفاألخيرة مجرد احتمال ،وإن
لم يكن االحتمال في السياسة يقيناً .لكن جل المسألة في علم
اإلنذار المبكر أنه يتيح وضع االستعدادات والترتيبات الالزمة
الحتواء األخطار وتعزيز الفرص.
وتعتبر أجهزة االستخبار المتعدّدة ،من أكثر المؤسسات في
ّ
للشق الديمغرافي للدول استخداما ً لهذا
المجتمعات المك ّونة
النوع من العلم والمعرفة ،وإن يكن أول من استخدم هذه المعرفة
وعلى الفطرة في التاريخ البشري (معرفة االستخبار والرصد
واإلن��ذار المبكر هو أحد ولدي آدم ،حين رصد تحركات شقيقه
لقتله) !
صحيح أنّ السياسة تعني فن الممكن ،لكنها اآلن ونحن في
األلفية الثالثة للميالد تعني في المعنى األدق فن إعادة إنتاج
الضرورة بمفهومها الشامل :ضرورة أمنية وسياسية واقتصادية
واجتماعية وح ّتى ثقافية فكرية .بعبارة أخرى ،السياسة منتج
أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي فكري ،ولم تعد
فحسب فن الممكن.
الرهان في علم الرياضيات المعاصرة أ ّي �ا ً يكن هو مجرد
احتمال فحسب ،واالحتمال في علم السياسة سواء كانت سياسة
النخب أو السياسة «الشعبوية» ليس يقيناً.
ّ
تتمطى رقابهم مثل
ح ّتى الس ّذج في المجتمعات والذين
العوام ،ومن خالل الوقائع الميدانية كمؤشرات ،باتوا يعرفون أنّ
ما يحصل في سورية هو في الحقيقة عملية أخرى من العمليات
السرية االستخباريّة الدموية المدعومة أميركيا وبريطان ّيا ً
وفرنسيا ً و«إسرائيلياً» ،بالتحالف مع البعض العربي المتخاذل
والمرتهن ،وأضحى األخير معروفا ً للجميع ،بغية إطاحة السلطة
في سورية ،قلب الشرق وعقله .والحقيقة أن الواليات المتحدة
األميركية هي بحكم الواقع إمبراطورية الشر العالمية ،بلبوس
ديمقراطي ليبرالي إنساني ،وتحت شعار الحاكمية الرشيدة ،مع
كل ما تملك من ق ّوة وبنى تحتية ونفوذ ،فهل من الصعب عليها أن
تقوم بتصنيع «ثورة» في أي بلد وسورية نموذجاً؟ فلواشنطن
شهوة عميقة شبقة إل��ى احتياطي الطاقة ،عصب الصناعة
الغربية ،وهي الشهوة ذاتها التي يشتهيها خصومها من الطرف
اآلخر ،والصراع على االحتياطي االستراتيجي للطاقة في منطقة
الشرق األوسط قد يشعل حربا ً عالمية ضروسا ً وعميقة قد تنهي
العالم!
المشتركات لدى جمهور الناس في العالم العربي تتموضع على
ما أعتقد في اآلتي :إنّ الغرب يسعى إلى الدفع بق ّوة نحو تفكيك
سورية وجعلها دولة فاشلة ،ثم تفكيك لبنان والعراق ،واآلن عبر
إصدار «داعش» النسخة المتقدمة من فيروس «القاعدة» نحو
استنزاف عميق إليران لشلّها والتغلغل بين مفاصلها ،من خالل
التلطي بمفاوضات  1 + 5حول نوويّها لتفجيرها من الداخل
وتصنيع ث��ورة جديدة فيها عبر الطبقة الوسطى التي يراهن
عليها الغرب في إحداث حدث إيراني شبيه بالحدث السوري،
وإث��ارة الفوضى في األردن عبر اللعب على الحبل الديمغرافي
لجهة المك ّونات األردنية المختلفة ،بما فيها النظام نفسه ،وبعد
ذلك وفقا ً للرؤية األميركية الصهيونية ستكون المحطة األخيرة
الفدرالية الروسية( ،الجمهورية اإلسالمية اإليرانية هي الخاصرة
الضعيفة للفدرالية الروسية) وه��ذا ما تدركه النواة الصلبة
والدولة العميقة في روسيا الفدرالية ومحركها وضابط إيقاعها
الرئيس فالديمير بوتين وجهاز استخباراته النشط والديناميكي
ذو المجال الجيوبولتيكي األممي.
إنّ من يسيطر على سورية – قلب الشرق ،يسيطر على الممر

االستراتيجي لمعظم الشرق األوس���ط ،وبالتالي يتحكم في
أوراسيا العظمى وأسيا الوسطى .الصراع في سورية وعليها ،هو
صراع على الشرق كلّه ،وقلبه سورية بنسقها السياسي وموردها
البشري ،والفدرالية الروسية وبكين بجانب طهران ،ومعظم دول
البريكس تدرك ذلك جيداً.
في المعلومات والتحليل ،يعتبر تنظيم «القاعدة» في مناطق
الحدود األفغانية – الباكستانية من أب��رز األسباب الرئيسية
التي شكلت الوقود المح ّفز لقيام القوات األميركية باستهداف
أفغانستان من ناحية ،ولتزايد الظهور المتواتر للحركات
األصولية المسلحة.
وتشير التطورات الميدانية الجارية ،المعلنة وغير المعلنة في
منطقة شبه القارة الهندية ،وبخاصة في أفغانستان وباكستان
وشمال غرب الهند ،وإقليم جامو كشمير ،إلى حقائق مذهلة رغم
مقتل قائد هذا التنظيم األممي قبل أكثر من عامين ،إذ بلغ عدد
الحركات األصولية اإلسالمية المسلحة في المنطقة أكثر من
ثالثمئة حركة ،وبحسب خبراء متخصصين بدراسة هذا التنظيم.
وأصبحت القوات األميركية والباكستانية وقوات الناتو عاجزة
عن تحقيق أي نجاح يمكن وصفه بالحاسم في المعركة الجارية
ضد الحركات المسلحة األصولية.
في مجرى الحرب السر ّية والمعلنة أحيانا ً وتداعياتهما،
أضحت الحركات األصولية اإلسالمية المسلحة تتمتع بدعم
السكان المحليين ،بخاصة في باكستان وأفغانستان والمناطق
اإلسالمية الهندية ،وبسبب التزايد المطرد في عدد من التنظيمات
األصولية اإلسالمية المسلحة وانخراط عدد كبير من السكان
فيها ودعمها ،بات تنظيم «القاعدة» أقل أهمية ع ّما كان عليه قبل
بضع سنوات ،تحديدا ً لحظة دخول قوات االحتالل األميركية إلى
أفغانستان.
بدأ يبرز التساؤل حول مستقبل تنظيم «القاعدة» أكثر فأكثر،
متضمنا ً العديد من التساؤالت الفرعية .بكلمات أخ��رى ،يمكن
اإلش��ارة إلى اإلشكاليات المتعلقة بوجود «القاعدة» في شبه
القارة الهندية:
اإلشكالية األول��ى :إنّ استمرار وج��ود تنظيم «القاعدة» في
مناطق شبه ال��ق��ارة الهندية سيترتب عليه تآكل التنظيم،
فالحركات األصولية اإلسالمية التي نشأت في المنطقة ،باتت
أق��در من تنظيم «القاعدة» على القيام بتنفيذ العمليات ،فهي
أوال ً وقبل كل شيء تعتمد على أبناء المنطقة الذين يتمتعون
بمعرفة األرض والمجتمع ،بينما ال يزال تنظيم «القاعدة» يعتمد
بشكل رئيسي على العناصر العربية المهاجرة إلى أفغانستان
وباكستان طلبا ً للجهاد ،مع الهجرة المعاكسة منذ أكثر من سنتين
إلى ساحات الخصوم ،أي إلى محور واشنطن – «تل أبيب» ومن
ارتبط به من بعض العرب المتخاذل ،فأشعلتها االستخبارات
األميركية والغربية والصهيونية وبعض االستخبارات العربية،
تحت عناوين «الحريّة» و«حقوق اإلنسان» ،بفعل مفاعيل ما
س ّمي بـ«الربيع العربي» وما إلى ذلك.
اإلشكالية الثانية :نشأت العديد من الفروع لتنظيم «القاعدة»،
لكن بسبب الضغط العسكري – األمني المتزايد على قيادة تنظيم
«القاعدة» المتمركزة في شبه القارة الهندية ،فإنّ هذه القيادة لم
تبق قادرة على السيطرة على فروعها.
اإلشكالية الثالثة :بسبب ضعف الصلة بين ف��روع تنظيم
«القاعدة» وقيادته ،أضحى التنظيم يعاني ظاهرة فراغ القيادة
المركزية ،على نحو يرتب عليه إنتاج قادة وزعماء محليين،
فأصبح ٌّ
كل من هذه الفروع بمثابة تنظيم «قاعدة» قائم بذاته.
اإلشكالية الرابعة :إنّ استقاللية فروع «القاعدة» كتنظيم أدّت
إلى ظهور تنظيم «القاعدة» في بالد النهرين وتنظيم «القاعدة» في
المغرب العربي وتنظيم «القاعدة» في الحجاز وتنظيم «القاعدة»
في اليمن وتنظيم «القاعدة» في بالد الشام (تحديدا ً في سورية
اآلن منذ بدء حدثها االحتجاجي السياسي والذي تح ّول بفعل
الطرف الثالث إلى حرب كونية ضد الدولة الوطنية السورية
ونسقها السياسي) بفعل تسهيل دخول عناصره من قبل بعض
استخبارات دول الجوار السوري العربي وغير العربي ،باالتفاق
مع وكالة االستخبارات المركزية األميركية ،فضالً عن التورط
المشترك لدولتين من دول الخليج( السعودية وقطر وفي ما
بعد األمارات) ،على نحو مشترك ومباشر في الشؤون السياديّة
للدولة السورية بفعل الحدث السوري وتداعياته .وهنا يبرز
سؤال جوهري :أال يرتد هذا اإلرهاب المدخل إلى الداخل السوري
مر ًة ثاني ًة ،إلى دول الجوار الدمشقي ؟!

اإلشكالية الخامسة :اعترفت قيادة تنظيم «القاعدة» بالوضع
المستقل لهذه الفروع ،وأعلنت أنها تكتفي بمجرد التنسيق وإجراء
المشاورات بين الحين واآلخر ،والواضح أن اعتراف قيادة تنظيم
«القاعدة» باستقاللية الفروع تم رغما ً عنها بسبب الضغوط
األمنية – العسكرية ،وبسبب عدم قدرة القيادة على تزويد الفروع
اإلمدادات والعتاد ،إلخ.
تأسيسا ً على ذلك ،كخلفية معلوماتية تحليلية ،يبرز السؤال
الرئيسي :هل سيبقى تنظيم «القاعدة» الذي يقوم بدور ح ّمالة
الحطب ،أو باألحرى قيادة تنظيم «القاعدة» متمركزة في منطقة
شبه القارة الهندية؟ وإذا بقيت هذه القيادة ما هو الدور الذي
ستقوم به إذا أخذنا في االعتبار أن منطقة شبه القارة الهندية
باتت تعاني تضخما ً واس��ع�ا ً في التنظيمات المسلحة التي
انتشرت في كل مدينة وقرية وأصبحت عناصرها تقوم بعمليات
ال تعد وال تحصى؟
أدّى نشوء الفروع الخارجية للتنظيم إلى تعدد مسارح عمليات
تنظيم «القاعدة» ما أتاح للتنظيم ،وإن تكن فروعه مستقلة عنه،
هامس حركة ومناورة واسعا ً وق��در ًة على المبادرة :يستطيع
تنظيم «القاعدة» تنفيذ الضربات االستباقية ضد خصمه في
العديد من أماكن العالم ،وهو قادر على المفاجأة .يسعه مباغتة
خصومه في األماكن العامة التي ال يواجه فيها المالحقة والمراقبة،
فاألجهزة التي تالحق عناصره ال تستطيع وضع المناطق كلها
تحت الرقابة ،فضالً عن القدرة على تنويع مصادر اإلمداد بسبب
تنوع جنسيات العناصر وبسبب تعدد الفروع ،إذ بات ٌّ
كل من هذه
الفروع قادرا ً على تنمية موارده الذاتية.
يبدو بوضوح أن خ��ي��ارات تنظيم «ال��ق��اع��دة» أو باألحرى
خيارات فصيل «القاعدة» الرئيسي إزاء البقاء أو عدم البقاء
في منطقة شبه القارة الهندية ،ال تزال غير واضحة واإلجابة
عنها تستلزم االنتظار ريثما يتحدد مصير العمليات العسكرية
الجارية بواسطة القوات الباكستانية والطائرات من دون طيّار.
وبكلمات أخرى ،إذا نجحت القبائل (الباكستانية كقبائل محلية)
في تحجيمه وإنهائه ،لن يبقى أمام تنظيم «القاعدة» خيار أفضل
سوى الهجرة ،لمواصلة الجهاد المسلح في المسارح األخرى .أما
إذا فشلت حمالت القوات الباكستانية فإن المسرح الباكستاني –
األفغاني سيكون المكان األفضل لجهة استمرار بقاء «القاعدة» في
المنطقة.
السؤال المنطقي اآلن ،وبعد أكثر من ثالث سنوات تقريبا ً على
الحدث االحتجاجي السوري :هل تحالفت مجتمعات االستخبارات
األميركية والغربية وبعض مجتمعات االستخبارات العربية
وبعض الخليجية مع تنظيم «القاعدة» وفروعه على الساحة
السورية كساحة خصوم لمحور واشنطن – «تل أبيب» ،لجعل
سورية الوطن ،بل سورية الطبيعية كلها ،محرقة للتكفيريين
وغيرهم؟! «داعش» وصل إلى لبنان عبر قوى  14آذار ،وبالتنسيق
مع استخبارات الرياض زمن إدارة بندر بن سلطان لها قبل إقالته،
يعج بالخاليا النائمة ،والعملية االنتحارية التي
وما زال لبنان
ّ
وقعت في ضهر البيدر صباح الجمعة الفائت مؤشر قوي على ما
نرمي إليه ،إذ أ ّكد فرع االستخبارات في الجيش اللبناني وصول
«داعش» إلى لبنان وتحديدا ً إلى شمال لبنان قبل أكثر من عشر
أشهر ،وأ ّكدت استخبارات حزب الله هذا الوصول والغاية منه،
إلث��ارة الفوضى على قاعدة سني ـ شيعي ـ مسيحي! فهل بات
وصول «داعش» وإخوانه إلى األردن عبر مختلف الحدود على
األب��واب ،خاص ًة بعد تطورات المشهد العراقي األخيرة؟ كذلك
بعد الرفض األردني الحقيقي المتمثل في رفض النواة الصلبة
في الدولة مزيدا ً من التورط في الحدث السوري بعد القرار 2118
الذي فتح مروحة التسويات السياسية في المنطقة ،وبعد اجتراح
مقاربات سياسية واستخبارية أردنية حديثة ،واألخيرة هذه
لم تتضح مؤشرات نتائجها بعد ،المقاربات األردنية تتجه نحو
االعتراف بالواقعية السياسية الصادمة لمعظم الطرف الثالث
في الحدث السوري ،وبعد نتائج استحقاق الثالث من حزيران
السوري الراهن ،ما يقود المشهد الدولي واإلقليمي إلى منظومات
حكم مركبة ومعقدة ،وإلى استحداث عمليات سياسية جديدة
وتوافقية إن لجهة الدولي ،أو اإلقليمي ،أو المحلي.
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