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�أ�سئلة حول االجتماع الوزاري
في ال�سعودية ب�ش�أن الأو�ضاع في �سورية
} حميدي العبدالله
ُعقد يوم أمس األحد اجتماع ض ّم وزراء خارجية األردن ومصر
والسعودية وقطر واإلم ��ارات العربية ،وت�ح�دّث بيان ص��ادر عن
الخارجية المصرية عشية االجتماع أنّ الهدف األساسي من هذا
االجتماع هو البحث عن ح ّل سياسي لألزمة القائمة في سورية،
والتصدّي لمخاطر التنظيمات المتطرفة ،والنظر في حالة االضطراب
الحا ّد في المشرق العربي.
هذا االجتماع في توقيته ،وفي مكان عقده ،والعنوان الموضوع
له ،واألطراف المشاركة فيه ،يطرح أسئلة كثيرة:
أي ح � ّل سياسي
ـ السعودية وقطر كانتا وال زال�ت��ا تعارضان ّ
لألزمة في سورية ،وتقومان بدعم التشكيالت المسلحة الناشطة
في سورية ،بما في ذلك تنظيمات «القاعدة» ،فما الذي يدفعها اليوم
للعمل من أجل ح ّل سياسي لألزمة في سورية؟
ـ السعودية ومصر تمثالن محورا ً في مواجهة المحور اآلخر
ال��ذي تمثله قطر ،ومعروف أنّ الصراع بين مصر وقطر ال يزال
قائماً ،وفشلت ك ّل محاوالت إقناع قطر بمراجعة سياستها ووقف
دعمها لجماعة «اإلخ���وان» ،فما ال��ذي دف��ع مصر والسعودية إلى
ال�ج�ل��وس على ط��اول��ة واح ��دة م��ع قطر ل�ح� ّل األزم ��ة سياسيا ً في
سورية ،في حين أنهما ترفضان الجلوس إلى طاولة واح��دة لح ّل
خالفتهما المعروفة؟
ـ م�ع��روف أنّ مصر واألردن يعتمدان إزاء األزم��ة ف��ي سورية
سياسة تختلف عن سياسة السعودية وقطر ،فكيف يمكن إيجاد
أرضية سياسية مشتركة بين هذين الطرفين ،ومن الذي دفعهما إلى
تناسي خالفاتهما الحادة للجلوس إلى طاولة واحدة والبحث معا ً
في ح ّل سياسي لألزمة في سورية والنظر في إج��راءات مواجهة
التنظيمات المتطرفة؟
هذه هي األسئلة الهامة التي يطرحها هذا االجتماع ،وقد تكون
اإلجابة على هذه األسئلة غير قاطعة وتندرج في إطار طرح أسئلة
أخرى:
ـ هل ال��والي��ات المتحدة والحكومات الغربية هي التي ضغطت
على هذه األطراف ودفعتها إلى تجاوز خالفاتها وتوحيد رؤاها في
مواجهة األوضاع في سورية ،بعد أن يأس الغرب من إسقاط الدولة
السورية وبعد تعاظم خطر التنظيمات اإلرهابية وال سيما تنظيم
«داعش»؟
جسدها تصاعد نفوذ
ـ هل المخاطر التي تهدّد الجميع ،والتي ّ
تنظيم «داع��ش» على وجه الخصوص وخروجها عن السيطرة هو
ال��ذي وفر األرضية السياسية المشتركة لعقد مثل هذا االجتماع
ليكون الخطوة األول��ى على طريق محاصرة التنظيمات اإلرهابية
والح ّد من تقديم الدعم لها ،حتى وإنْ ك��ان من نتائج ذل��ك هزيمة
التم ّرد المسلح في سورية وانتصار الدولة السورية ،على قاعدة
دفع الضرر األعلى بالنسبة لهذه ال��دول متمثالً بضرر «داعش»،
بالضرر األدنى متمثالً بالدولة السورية؟
أسئلة يصعب تجاوز طرحها في ضوء االنعقاد المفاجئ لهذا
االجتماع الذي ض ّم أطرافا ً عربية رسمية متصارعة.

الوطن الجريح لم يعد يحتمل
الأخطاء والمح�سوب ّيات والالم�س�ؤول ّية
} د .سناء ناصر
إلى المعنيّين بالترشيحات نأمل أن تكون المقترحات لتشكيل حكومة
جديدة في سور ّية على مستوى حجم التضحيات الوطنيّة الكبيرة ...لقد
سمعنا وسمعنا عن تشكيل حكومة جديدة .حكومة في مصلحة الوطن
والمواطن ،سؤال يشغل بال الشعب السوري ...هل ستكون حكومة
مخلصة للوطن وال �م��واط��ن؟ فالبلد يحتاج إل��ى أبنائه ال�ش��رف��اء حتى
يستعيد عافيته ،والشعب يريد حكومة تبني الوطن ،وال يريد حكومة
تتابع تدمير ونهب وسرقة ما بقي من الوطن ،ال زلنا نتمنى من الشرفاء
تشكيل حكومة تعمل على تلبية حاجات المواطنين من كهرباء وماء
ودواء .وبداية اإلعمار بايد نظيفة ال عقول تفكر بالمبالغ التي ستجنيها
من العقود والمناقصات المتعلقة باإلعمار ...وك ّل ما يحتاج المواطن
السوري ،فما نفع الحكومة إذا لم تعمل على بناء وإعمار سورية؟
لكن المصيبة تكمن في أن تكون الحكومة الجديدة أق ّل من مستوى
طموحات هذا الشعب الصامد فتعمل على قتل المواطن حياً .فالشارع
السوري يأمل ب��والدة حكومة مخلصة تبني المواطن والوطن .لدينا
خامات وخبرات وجنود مجهولون ،ويجب أن ُتستثمر ه��ذه الثروة،
وك ّل مؤسسة ودائ��رة وشركة تعرفهم ...واألزم��ة كشفت معادنهم...
أتمنى أن نلمس ذلك على أرض الواقع ،فمن ليس على قدر المسؤولية
ليبتعد عنها حبا ً بالوطن ،فالمرشح لنيل أي وزارة يجب أن ُيطرح عليه
السؤال األه � ّم :ما هو المنصب ال��ذي سوف تتواله والجواب يجب أن
يكون بمسؤولية كبيرة ،أن يكون خادما ً للمواطن الشريف ال أن يكون
طامعا ً بامتالك سيارات وأم��وال وحصانة ،وتحويل هذه ال��وزارة الى
شركات ومؤسسات لعائلة الوزير وأقربائه واصدقائه.
م�ن��ذ أك �ث��ر م��ن ع�ش��ر س �ن��وات ،واالق �ت �ص��اد ال �س��وري ب�ي��د التجار،
وال�ح�ك��وم��ات المتعاقبة تنفذ ف��ي النهاية م��ا ي�خ��دم مصالح التجار،
والكوادر المعنية بأمر االقتصاد جاهلة في مجال االقتصاد ،وتبدو
عاجزة عن اتخاذ وفرض قرارات وطنية صائبة ،خوفا ً من زعل هؤالء
التجار ،وفي نفس الوقت ال يوظف في مراكز القرار إال التابعين األجهل
أو المنافقين ألنهم من عائالت الوزراء ،والمدراء .أين العلماء السوريون
الوطنيون الذين يمألن العالم خبرة ومشورة؟ بعد هذا الحجم الهائل
من الدمار ،أليس من العدل ،وكرمى ألرواح الشهداء أن نقول الحقيقة؟
لن يحصل تغيير إال إلى األسوأ ،إذا لم تتخذ القيادة السياسية خطوات
جريئة جدا ً وتبدّل الطاقم الهائل من الفاسدين ...بالوطنيين الخبراء؟
عندما استب َد َل الموظفون والتجار كلمة س َرقَ ون َه َب بكلمة (استفاد)
عندها ب��دأ ه��ؤالء ال�ن��اس بالتخلّي ع��ن الصفات األخ�لاق�ي��ة اإلنسانية
المجتمعية ،وعندها ب��دأت االنتهازية تغزو مؤسسات ال��دول��ة التي
ت��دي��ر ش��ؤون المجتمع ،وعندها ب��دأ ال �خ��راب! األخ�ل�اق قيم إنسانية
رفيعة ال يمكن تجزئتها أو قولبتها حسب الظروف المعاشية ،بل هي
قوانين غير مكتوبة لكنها ناظمة للسلوك اإلنساني المجتمعي وسمة
أساسية لك ّل نجاح .ولوال تجلي هذه األخالق اإلنسانية في أروع وأنبل
مظاهرها بروح التضحية والفداء عند أفراد قواتنا السورية المسلحة،

وعند الشعب الصامد المقاوم ،الغني بالعزة والكرامة ،لوال هذا كله لما
بقي لنا دولة أو وطن!
نعلم ونثق أن في دولتنا شرفاء ،ولكن يبدو أنهم مغلوب على أمرهم،
ول��وال ذل��ك لكانت خ�ط��وات اإلص�ل�اح اإلداري واالق�ت�ص��ادي ،وإع��ادة
البناء الثقافي الفكري واألخالقي لإلنسان السوري ،وهذه اإلجراءات
الملحة المنقذة يجب ان تترجم إلى الواقع بخطوات أسرع .أما بالنسبة
ّ
إلى إدارة الدولة ،فالعالقة بيننا يحكمها الدستور والقوانين (بعضها
بحاجة إل��ى التطوير أي�ض�اً) ،وأداء وإن�ت��اج ك� ّل موظف في ال��دول��ة هو
المقياس في تقييم ك ّل موظف كبر أو صغر ،المجتمع يكلّف الموظفين
ب��اإلدارة ،يك ّرم المجدّين ويعاقب المقصرين ،هذا هو أساس العالقة
الصحيحة ،وليس هناك من هو فوق القانون أو المعايير األخالقية.
المبني على الحقائق والعلم ،ونستم ّر بتقديم
يجب ان نستم ّر بالنقد
ّ
الخطط والمقترحات ،فنحن أيضا ً لدينا بعض اإلدراك والتص ّورات ،وال
يستطيع أحد بمفرده أو جهة ما الزعم بامتالك الحقيقة ومعرفة طريق
ّ
المتحضرة تتحاور النخب ،ويتشاور العقالء
الصواب ،في المجتمعات
والخبراء بالخطط والبرامج النتقاء أفضلها ووضعها قيد التنفيذ،
ومن احتكر فقد أخطأ ،كما بدر في الحكومة السابقة عندما حاورت
التيارات السياسية في تطبيق مبادرة الرئيس األسد ...يجب ان تكون
هذه الحوارات هي خارطة الطريق التي يسترشد بها رئيس الحكومة
المكلّف الختيار النخب القادرة على تطبيق هذه المبادرات لتحسين
ك��اف��ة م �ج��االت ال�ح�ي��اة للمواطن ال �س��وري ال��ذي يستحق األفضل...
وأتمنى أن ال يكون قد ُ
ضرب بها عرض الحائط وذهبت أدراج الرياح
وتآكلها الغبار ،وان ال تكون تلك اللقاءات مج ّرد ذ ّر للرماد في العيون.
رأينا إل��ى أي��ن قادنا الج ّهال وال��رع��اع والغوص في وح��ول الفساد
وال��رذي�ل��ة ،ونجاتنا ت�ك��ون باالعتماد على العلم والعلماء وأصحاب
الخبرات واالختصاص (وهم كثر في المجتمع) ،وال ب ّد أن يكونوا في
مواقع القيادة واإلعمار والتأهيل الذي يحتاجه المواطن السوري بعد
هذا الدمار والتشويه الذي لحق به من جراء هذه الحرب العاتية على ك ّل
مفاصل الحياة.
ام��ا بالنسبة إل��ى ال �س��ادة المسؤولين فنحتاج ال��ى اختصاصيّين
بالقيادة واإلدارة ،وتنظيم ال��وزارات واإلدارات وان يستعمل الردع
السوي .في
المؤلم والقسوة المبالغ بها ،إلعادة الموظفين إلى الطريق
ّ
ك ّل الدول أثبتت العقوبات المالية الكبيرة التزام السائقين بقوانين السير
حتى أصبحت عادة بعد سنين ،وكذلك النظافة ،شعب ال يعرف كيف
ّ
يصطف لنيل ربطة خبز ،يحتاج الى تنظيم غير الكالم والمحاضرات،
إنسان يسرق لقمة الفقير يلزمه عقاب كبير رادع له ولغيره ،من باع
المساعدات يجب أن ُيسجن وأن ُتصادر أمواله منذ تاريخ بدء األزمة،
فهل لنا من يحقق هذا؟
المأمول من الحكومة القادمة أن تكون حكومة أزمة بحق وأن تكون
صارمة ألنّ التجارب أثبتت أنّ الح ّل الوحيد هو بالقانون الصارم
المؤسسات كلها على أسس وقوانين واضحة غير مفرغة
وإعادة هيكلة
ّ
من مضمونها بالتعليمات التنفيذية ،ومن ث ّم القضاء العادل ثم العادل.

ال�سعودية بعد قطر*
بعد طول دعم ،ك ّما ً ونوعا ً وتسهيالت ،وضغط على الحلفاء
واألصدقاء واألدوات ضمن سياق المشروع األميركي التدميري
للمنطقة العربية خصوصاً ،والعالم اإلسالمي بشكل عام ،ضرب
ن��وع من صحوة ما قبل الموت اإلدارة االميركية ،ب��أنّ تنظيم
ّ
يتفشى ،وطبعا ً لن
«داع��ش» سرطانٌ إذا لم يُستأصل س��وف
ينجو منه «العالم الحر» ،الواهم بأنه كان أو سيكون بمنأى عن
«الجراثيم» المص ّنعة في فبارك األجهزة االستخبارية األميركية،
وال��ت��ي كانت ألشهر خلت تعتبر مشغوالتها أب��ط��اال ً للحرية
والديمقراطية في مواجهة نظم «االستبداد».
أما فرنسا التي تح ّولت إداراتها موئالً للحركة الصهيونية،
وللدفاع عن العدوان على غزة والشعب الفلسطيني ومواجهة ك ّل
الت ّواقين الى ترميم بالدهم من موروثات استعمارها ،وتعقيمها
من جراثيم تركاتها ،فها هي تستصرخ وتنادي اليوم بمؤتمر
دولي لمكافحة «داعش» تشارك فيه دول المنطقة ،وال سيما ايران
وكذلك الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس االمن ،انطالقا ً

من فهم جديد جوهره انّ اإلرهاب بدأ يطرق أبواب القارة الشقراء
المهجنة من ك ّل االنواع.
اما الشقيقة األوروبية األقوى اقتصادياً ،المانيا ،فأخذت على
نفسها ان تتلو على العالم مضبطة اتهام بحق مشيخة قطر
باعتبارها المم ّول لـ»داعش» ،وكأنّ الهدف هو تبرئة ك ّل الذين
تو ّرطوا بأنهار ال��دم في المنطقة من دول الخليج الى أوروب��ا
الكسيحة الى الواليات المتحدة المتجبّرة والخبيثة بإنتاج
السرطانات من ك ّل األن��واع ،وتقديم المشيخة الغنية «قطر»
وليس كبش فداء ،بعد ان انبت المشروع الغربي تلك المخالب
السامة لقطر.
لم يحدثنا احد من الدول «المولولة» من «داعش» اليوم عن
تركيا ودعمها ل��ـ»داع��ش» وتقديم الخدمات في سبيل تمويل
التنظيم األكثر إرهابية في العالم ،ولم يحدثنا المستفيقون على
تشخيص اإلرهاب بنسخته الجديدة عن الدور «اإلسرائيلي» في
تدريب ورعاية وتسهيل انتقال اإلرهابيين ،ومداواة جرحاهم في

مستشفيات الكيان الغاصب.
يبدو انّ الورقة القطرية استنفذت أغراضها ،بعد ان كانت
الورقة األعتى في حروب إشعال المنطقة تمهيدا ً للورقة الثانية
التي يحاول القيّمون عليها أن ينجو بما هم عليه اآلن ،والمقصود
دويالت آل سعود ،فيما الغرب يغري اولئك المستبدّين بالبشر
والثروات في نجد والحجاز ،بأنّ خالصهم من إخوان قطر سيكون
على يد «المنقذ» الهوليودي وما عليكم إال التمويل ،بينما يجري
تحضير المقصلة لرقاب يشهد العالم على اقتراب موسم قطافها.
قبل أشهر قال السيد حسن نصرالله في خطاب محوري أنّ
الغرب سوف يضطر الى طلب مساعدة إيران ومحور المقاومة
للخالص من اإلرهاب ،وما قاله لم يكن كالما ً لشحذ الهمم ،وانما
قراءة لواقع ليس بمقدور ايّ قائد او زعيم ان يكون بتلك الدقة.

* التحليل السياسي للتج ّمع العربي واإلسالمي لدعم
خيار المقاومة

اطمئنوا يا ح ّكام العرب
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
غزة لن تسقط يا عرب وما زال��ت تقاوم ...ألفا شهيد
واكثر من عشرة آالف جريح يا عرب ...وفي سبيل حريتنا
وك��رام�ت�ن��ا مستعدون للتضحية وال �ف��داء ودف��ع المزيد
م��ن الثمن ،فنحن شعب نرفض ال��ذل وال�خ�ن��وع ،ونعتز
بكرامتنا وننشد حريتنا ،وتجارب الشعوب ونضاالتها
وتضحياتها ،علمتنا بأنّ النصر ال يقاس بحجم الخسائر
والتضحيات ،ب��ل ب��دح��ر ال �ع��دوان وش��ق وغ��رس وحفر
طريق النضال والكفاح والمقاومة في وج��دان وذاكرة
ووعي األجيال القادمة ،لكي يكون هذا الصمود والنصر
«بروفة» لنصر وحرية كاملة وشاملة لشعب أدرك انه ال
نصر وال حرية إال بالمقاومة والتضحيات ،هكذا علّمتنا
الجزائر بلد المليون شهيد ف��ي حربها ض � ّد المستعمر
الفرنسي ،وهكذا علّمنا ث��وار «الفيتكونغ» الفيتناميين
في حربهم ض ّد المستعمر األمريكي ،دفعوا مليون ومئة
ألف شهيد ولكنهم في النهاية انتصروا وطردوا الغاصب
ووحدوها ،ولم يقولوا إنّ امريكا خسرت
وح ّرروا فيتنام
ّ
فقط  57ال��ف جندي وعسكري ،كما يحاول العديد من
دع��اة نهج االستنعاج والهزائم واالنهيار ،فلسطينيّين
وع��رب��ا ،ال �ق��ول ب��أنّ تدمير غ��زة وه��ذا ال �ع��دد الكبير من
الشهداء والجرحى ،هل يستحق مثل هذه المغامرة وأين
هو النصر المزعوم؟ في تقزيم وتشكيك بالنصر ونهج
وخيار المقاومة ،فهؤالء فقدوا إرادتهم وتر ّبوا على الذ ّل
والمهانة ،وأي نصر بالمقاومة يحرجهم ويع ّريهم امام
الشعوب والجماهير.
ال «تقلقوا» علينا يا ع��رب ،فكما تريدون لحم أطفالنا
ُيشوى بالنابالم وكل األسلحة المحرمة دوليا ً ومنازلنا
تس ّوى باألرض ،و ُيستباح بشرنا وشجرنا وحجرنا...
تابعوا حياتكم وبرامجكم اليومية والعادية ...مارسوا
الحب مع نسائكم وعشيقاتكم واج��زل��وا لهن العطاء...
واستمروا في مسابقات الخيل والنوق والجمال والماعز
ّ
المفضلين
ورح�لات الصيد ...تابعوا العبي ك��رة القدم
لديكم ومغنياتكم المفضالت وراقصات العري واغدقوا
عليهن األم���وال ،ف�ه� ّن «أح ��ق» ب�ه��ذه األم ��وال م��ن القدس
وهجر من أبناء أمتنا بفضل اموالكم
وغزة ،وك ّل من ش ّرد
ّ
في ليبيا والعراق وسورية ولبنان ،واستمتعوا بسماع
أخ�ب��ار قصف وتدمير «إس��رائ�ي��ل» للمساجد والكنائس
وال �م��دارس وم �ق��رات األم��م المتحدة ف��ي غ��زة ،وح ّملوا
عبر فضائياتكم وتصريحاتكم ومقابالتكم المقاومة
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مسؤولية ما يجري من قتل ودمار ،ولكن ثقوا تماما ً بأنّ
ذلك لن يشفي غليلكم ،فشعبنا وطائر فينيقنا خرج اكثر
من مرة من تحت الرماد محلقا ً أش ّد وأقوى وأصلب من
قبل.
وك��ذل��ك ن�ق��ول اطمئنوا ي��ا ع ��رب ...ال �ق��دس ل��ن تسقط
وس�ت�ب�ق��ى ت��ق��اوم ،ف�ي�ه��ا ق ��وم ج� �ب ��ارون ،ب��أس�ه��م شديد
وعزيمتهم أقوى وأصلب من الحديد ...أكثر من ستمائة
معتقل منذ جريمة ح��رق الفتى الشهيد اب��و خضير حيا ً
ف��ي الثالث م��ن تموز وحتى اآلن ،والمواجهة والهبات
الجماهيرية في القدس متواصلة ومتصاعدة ،وقودها
شباب وأطفال القدس ونساءها وكل أبنائها ...والقدس
ستبقى ت �ق��اوم ...حرائرها المدافعات عن األقصى في
وج��ه ط�غ�ي��ان وع��رب��دة المستوطنين وج �ي��ش وشرطة
االحتالل ،لن تبلغ رؤوس جيوشكم وقياداتكم المثقلة

ال القد�س وال غزة وال ال�شام
�ست�سقط ،والمقاومة تت�صاعد وتتق ّوى
ً
ّ
و�ستدك عرو�شكم
يوما بعد يوم،
م�ؤذنة بتغيير واقعنا العربي
وانت�صار نهج المقاومة وخيارها
ص��دوره��ا وأك �ت��اف �ه��ا ب��األوس �م��ة وال�ن�ي��اش�ي��ن والنجوم
المز ّورة نعالها ...فأنتم يلفكم خزي وعار وذ ّل تع ّودتم
ع �ل �ي��ه ...ت �ع � ّودت��م ع�ل��ى االس �ت �ن �ع��اج وال �ج �ب��ن وال �خ��وف،
تع ّودتم وتط ّوعت عقلياتكم على انّ جيش االح�ت�لال ال
ي�ه��زم ،ول�ك��ن ثبت لكم ف��ي ح��رب��ه ال�ع��دوان�ي��ة على لبنان
وح��زب الله في تموز ،2006/وعلى شعبنا وأهلنا في
غزة أعوام ( ) -2009 2008و( )2012واآلن بأنّ دولة
االحتالل كما قال سيد المقاومة السيد حسن نصر الله،
إنّ دولة االحتالل «أوهن من بيت العنكبوت» ،وهي كذلك
حيث ثبت في عدوانها األخير على مقاومتنا وشعبنا في
القطاع ،بأنها أصبحت دولة غير صالحة للقتال ،باعتراف
قياداتها وحلفائها.
نحن ...يا حكام العرب ...في القدس رغم أنوفكم ورغم
أنف االحتالل تع ّودنا على االستئساد والتن ّمر ،تعلموا
من أطفال القدس يطاردون جنود االحتالل ومستوطنيه

�ي وزق ��ة وش ��ارع م��ن ش��وارع �ه��ا ،تعلموا من
ف��ي ك � ّل ح� ّ
بطوالتهم وتضحياتهم وص�م��وده��م ،تعلموا المقاومة
من ستاليننغراد القدس ،قرية العيساوية البطلة ،نموذج
وف�خ��ر ال�م�ق��اوم��ة الفلسطينية المحاطة بالمستوطنات
والمغلقة م��داخ�ل�ه��ا ،ولكنها م��ا فتئت ت �ق��اوم وتتصدّر
المقاومة الشعبية في القدس بال م �ن��ازع ...اطمئنّوا يا
ع���رب ...ل��ن تسقط غ��زة ول��ن تسقط ال �ق��دس ،ك��ذل��ك لن
تسقط دمشق التي جنّدتم ك � ّل طاقاتكم وإمكانياتكم،
حنفيات أم��وال ،أسلحة من ك� ّل األن ��واع ،حيوانات على
هيئة بشر جلبتبوهم من ك ّل أصقاع الدنيا ،لكي يمارسوا
القتل والذبح «الحالل» ،وسائل إعالم ورجال دين وو ّعاظ
ومفتين ،جنّدتموهم ل�ه��ذا ال�م�ش��روع ،م�ش��روع تدمير
األوطان وتفكيكها وإدخالها في صراعات وحروب وفتن
مذهبية وطائفية ،ال تحصد فقط أرواح البشر ،بل تترك
ندوبا ً وجراحات عميقة ،يصعب ان تندمل ،وكذلك تخلق
ثارات تطول وتقضي على وحدة المجتمع.
ل�ع�ن��ة أط �ف��ال غ ��زة ول�ح��وم�ه��م ال �م �ش��وي��ة ...وع��ذاب��ات
ومآسي أرامل الشام ومش ّرديها ستطاردكم في نومكم
وف��ي قبوركم ،وستظ ّل تقلق راحتكم ليل نهار ،بأنكم
قتلة ومجرمين وتجار دم ووط��ن ...تريدون بيع حرائر
الشام في السوق النخاسة إرضاء لشهواتكم وجوعكم
ال �ج �ن �س��ي ...وت��ري��دون ان ت�ج�ع�ل��وا م��ن دم ��وع أمهاتنا
الثكلى والمفجوعات بأطفاله ّن الذين شوى طيران العدو
لحومهم ومزقها أش�لاء ،سوقا ً وم��زادا ً تك ّفرون فيه عن
خطاياكم وذنوبكم ،عبر ذرف دم��وع التماسيح عليهم،
وإرسال شحنات من المساعدات الغذائية والطبية تبيّض
صفحتكم وتظهر إنسانيتكم وتعاطفكم معنا ،ولكن ك ّل
ذل��ك لم ول��ن يشفع لكم ،فالحرب على شعبنا في قطاع
غزة كشفت معدنكم وبانت عوراتكم غير مستورة بورقة
التوت ،حيث قسم منكم لم يخجل بأن يصطف علنا ً الى
جانب العدو ض ّد شعبنا ومقاومتنا في القطاع ،وقسم
ك��ان م��ن تحت ال�ط��اول��ة يدعم ال �ع��دوان ،وم��ا تبقى منكم
متف ّرج ،إال ما رح��م رب��ي فسورية رغ��م جراحها وقفت
معنا ،وكذلك هي الجزائر وحزب الله ،وطبعا ً ال ننسى ك ّل
الجماهير العربية التي انتفضت لنصرتنا ،رغم تأخرها
وتقدم شعوب وجماهير العالم عليها.
اطمئنوا يا حكام العرب ...ال القدس وال غزة وال الشام
ستسقط ،والمقاومة تتصاعد وتتق ّوى يوما ً بعد يوم،
وس �ت��دك ع��روش�ك��م وس�ت�ط��ال رؤوس �ك��م م��ؤذن��ة بتغيير
واقعنا العربي وانتصار نهج المقاومة وخيارها.

وبعدها يأتي دور المجتمع المدني بمساعدة الدولة لبناء جيل يتمتع
باألخالق واحترام القانون ومعرفة قيمة الوطن...
الحكومة السورية الجديدة يجب ان تمثل الشعب الشريف ،والسيد
رئيس ال��وزراء مطالب بأن يستبعد الفاسدين وذوي التاريخ المش ّوه
عن الحكومة المقبلة التي يتأ ّمل منها الشعب الكثير.
ب��اخ�ت�ص��ار نتمنى ان ال ت��راع��ي ال �ل �ق��اءات ال �ه��ادف��ة ل�ل�ت�ع� ّرف على
المرشحين لشغل مناصب إما وزاري��ة أو م��دراء عا ّمين في التشكيلة
الجديدة ،المحسوبيات وال��وس��اط��ات ،وانما االعتماد على الكفاءات
وذوي السمعة النزيهة ،بعيدا ً عن مافيات الفساد ألننا نريد موظفين
ووزراء ل�خ��دم��ة ال �م��واط��ن ،ال إلش �ب��اع ع�ق��ده��م النفسية ف��ي معاقبة
السوريين ،ه��ذا الكالم موجه إل��ى الدكتور الحلقي ...إل��ى من ائتمن
على هذا الوطن الجريح ،والسؤال المهم اآلن :ما هي المواصفات التي
يبني عليها الدكتور الحلقي الختيار أعضاء حكومته؟ ما هي المق ّومات
والخبرات التي يحتاجها المرشح ليصبح وزيرا ً في الحكومة العتيدة؟
ّ
متحضرة متقدّمة
أال يجب أن نعمل على بناء س��وري��ة لتكون دول��ة
متط ّورة وأن يتولى المسؤولون مكافحة مافيا الفساد والسرقة والنهب
والكذب والنفاق وعديمي الذمة والضمير؟ وان ُيساءل هذا المسؤول
وذاك الموطف إنْ ظهر عليه او على عائلته الثراء و ُيسأل :من أين لك
هذا يا فالن؟ هل سورية خالية من الشرفاء؟ ال ليست خالية ...وهناك
ق ّوتان في المجتمع ،تستطيع واحدة منهما ،أو االثنتان معا القضاء على
الفساد والفاسدين ،األولى هي الدولة ،والثانية هي الشعب ،والشعب
يجب ان يكون داعما ً للدولة ...ال تابعا ً مستكينا ً خانعاً ،يتقبّل إذالله!
وإال فإنّ الفساد سيستم ّر باالنتشار وسيلتهم الجميع .والقضاء على
الفساد أو على األق ّل الح ّد من تط ّوره وتح ّوله إلى ثقافة مجتمعية ومن
ثم ثقافة دولة ،يتطلب وجود منهج علمي صحيح وموضوعي ،وفي
الوقت نفسه وجود خبراء في مكافحة المستويات المتط ّورة جدا ً من
أشكال الفساد؛ وهذا ال يمكن الحديث عنه في الوقت الراهن أو حتى في
المستقبل القريب ،ومكافحة الفساد ال يمكن أن تنجح بمج ّرد إصدار
مرسوم أو قانون أو قرار حكومي لينتهي الفساد ،بل يجب أن يت ّم البدء
تدريجيا ً بدراسة مجموعة العوامل التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة
المرضيّة في المجتمع السوري.
كما نطالب السيد ال��رئ�ي��س ب��ال�ح��زم وال�ق�س��وة ب�ض��رب المنافقين
الفاسدين الخونة م ّمن تعطيهم الحكومة الثقة فيخونون هذه الثقة،
محاسبتهم فورا ً وعلناً ،ونطالب السيد الرئيس باالعتماد على العلماء
والعقالء الشرفاء (مقيم ومغترب) ب��إدارة الدولة ،ونطالب الحكومة
الجديدة باستحداث وزارة لشؤون الشهداء تتبع للرئاسة مباشرة،
وإن�ش��اء جيش شعبي ردي��ف للقوات المسلحة ،م��ن الشعب المقاوم
الصامد  -أسوة بكثير من الدول  -لحماية الجبهة الداخلية ،ونطالب
السيد الرئيس باتخاذ ال�ق��رارات الفاصلة الحاسمة ،فالشعب ينتظر
ب�ف��ارغ الصبر الحكومة العتيدة ألن��ه يعتبرها سفينة ال�خ�لاص من
مشكالته العالقة من الحكومات السابقة.
هذا ما ينتظره الشعب من الحكومة العتيدة.

الغرب عندما ي�صنع الحروب
ويذ ّكي الخالفات
} هاني جودة
عندما طالبنا ونطالب بريطانيا باالعتذار
ومعالجة آثار وعد بلفور «وعد من ال يملك لمن ال
يستحق» تتجاهل الديمقراطية الغربية والبريطانية
خاصة كافة ال��ن��داءات بل وتستم ّر بسياساتها
المتناغمة أمريكياَ ،أكثر من سبعة وتسعين عاما َ
ليست كفيلة بجعل بريطانيا تشعر بالذنب جراء
وعدها المشؤوم فمنذ ذلك التاريخ وفلسطين في
حرب ض ّد عصابات جعل منها الغرب دول��ة هي
األقوى عسكريا ً في منطقة الشرق العربي عموماً،
دول��ة تمارس اإلره��اب وترتكب المجازر ...قتلت
عشرات آالف الفلسطينيين ،وتشير اإلحصاءات
إلى أنّ مئات اآلالف من الفلسطينيين قد سجنوا في
معتقالت سجون الموت لفترات متفاوتة.
لقد استطاعت العقلية ال��ع��دائ��ي��ة الغربية
الرسمية المحكومة باتحاد الصهيونية اليهودية
وجماعات أصولية أخرى وقوى اللوبي االقتصادي
أن تستم ّر بحماية وتوجيه دول��ة االحتالل نحو
زعزعة المنطقة العربية بأسرها ،بل يمت ّد النفوذ
الحيوي لهذا الجسم السرطاني من باكستان حتى
المملكة المغربية ،وبهذا التفويض من الغرب جعل
«إسرائيل» تتصرف على أنها صاحبة السلطة
الزمانية والمكانية والوراثة لك ّل أرض فلسطين
التاريخية ،بل جعلها تعتبر أنّ الفلسطينيين
ل��ي��س��وا ب��ش��را ً وب��ال��ت��ال��ي ي��ح��ق ل��ه��ا معاقبتهم
وتجويعهم وحصارهم متى شاءت وكيفما شاءت.
صنعت قوى المخابرات الغربية حروب المنطقة
العربية في دراسة منها الستمرار الوجود اإلفرنجي
في قلب الشرق العربي فلقد كان لوجود إسرائيل
سرا ً في نظرها أمام طموحات الثأر في فلسطين وفي
األندلس الشامية ،ظنا ً منهم أنّ هذه القوى العسكرية
الموجودة جبرا ً ستكفل لطموحات الغرب أن تتحقق
في الشرق العربي مع تحقيق انجازات اقتصادية
هائلة للغرب ب��وج��ود ه��ذه الجسم السرطاني،
إال أن��ه وبالمنظور البعيد سيالحظ ال��غ��رب أنّ
تكلفة حماية «إس��رائ��ي��ل» أعلى م��ن إنجازاتهم
االق��ت��ص��ادي��ة ،بالتالي ال داع��ي ل��ك�� ّل ه��ذا الزخم
والدعم الذي يقدم لـ»إسرائيل» بالمجان ،وستجد
«إسرائيل» نفسها أمامآأالف من الشهداء وعائالت
الشهداء الذين فتكت بهم بآلة الغرب الحربية.
تعطي هذه القوى الغربية بالغ القلق واالهتمام
ألك��ذوب��ة «األم���ن اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وال���ذي ه��و في
ال��واق��ع شرعنة منهم إلره���اب اليمين واليسار
«اإلسرائيليين» ،وبينما حرام على بالبلنا الدوح
ٌ
ٌ
وحالل
حالل عليهم قتلنا ،حرام على شعبنا العيش
عليهم دمنا ،ح��رام على مقاومتنا بك ّل أشكالها
ٌ
وح�ل�ال عليهم قصفنا وتشتيتنا ،هم
حمايتنا
صنعوا لنا الموت هم أرسلوا لنا أموالنا مساعدات
وباليد األخ��رى م ّولوا «إسرائيل» لقتلنا ،هم من
أرس��ل السالح والمال في حرب غ��زة ،وقد كشفت
تقارير عن إرسال ألمانيا شحنة أسلحة كبيرة إلى
«إسرائيل» أثناء الحرب ،ومنذ األيام العشرة األولى
م�� ّول الكونغرس القبة الحديدية بأكثر من 200
مليون دوالر ،لدولة يتر ّنح اقتصادها جراء توقف
الحياة االقتصادية هربا ً من صواريخ غزة المحلية،
هذا الغرب الذي يسير مطأطأ الرأس للصهيونية
يصدر القرارات من هيئة األمم ومجلس األمن ومن ثم
يقيسها بالمصالح اإلسرائيلية ،فإذا توافقت نفذها
ضمن شعارات «الديمقراطية» و»أم��ن إسرائيل
المقدس» ،وإذا تعارضت تناساها وأصبحت حبرا ً
على ورق ،متجاهالً المصالح والحقوق الفلسطينية،
وإذا تذ ّكرنا جزءا ً من القرارات الدولية الصادرة بعد
العام  1947بشأن فلسطين ،والتي لم تنفذ سنقف
أمام قرار التقسيم الشهير لعام  ،1947هذا القرار

ال��ذي أعطى فلسطين أكثر من ح��دود عام 1967
ولكن المصالح اإلسرائيلية رفضت قرار التقسيم فما
كان من مصدر القرار والغرب الرسمي إال أن تجاهل
مج ّرد االع��ت��راف بالوجود العربي الفلسطيني.
واتفاقية رودس شباط 1949التي حدّدت معالم
ق��ط��اع غ��زة إث��ر ال��م��ع��ارك بين الجيش المصري
وبين «إسرائيل» بمساحة  555كلم 2أعطى غزة
ط��وال ال��ح��دود الشمالية والشرقية ما مساحته
 200كلم 2تبدأ من شمالي وادي الحسي أقصى
شمال مدينة غزة وحتى حدود قضاء الخليل وبئر
السبع بالجنوب م��رورا ً ببلدات عرب (الحسنات
وأب��و ستة والمغاصبة وأب��و شلهوب) ج��اء في
المادة السادسة من اتفاقية الهدنة الفقرة رقم:1
أنّ خط الهدنة يجب أن يت ّم بناء على قرار مجلس
األمن الصادر في  4تشرين الثاني ،1948والمؤكد
عليه في مذكرة مجلس األمن بتاريخ  13تشرين
الثاني( 1948أي بإرجاع الوضع كما كان عليه
في  15تشرين األول 1948أو بمعنى آخر إعادة
أهل القرى الفلسطينية الجنوبية إلى ديارهم) .لكن
اإلسرائيليين فرضوا خط الهدنة إلى الح ّد التقريبي
الذي وصلت إليه قواتهم ،وهذا الوضع المستحدث
سادته الدول الغربية المتحالفة مع الصهيونية،
وتناست «إسرائيل» اتفاقية رودس كما تناست
غيرها بل تص ّر بمساندة الغرب على التملّص من
أيّ اتفاقية قد توقعها وكان المثال في أوسلو والتي
تعتبر الوثيقة الوحيدة التي وقعتها «إسرائيل»
منذ أكثر من عشرين عاما َ ما تزال تراوح محلها،
وتعتبر مفاوضات الوضع النهائي أشبه بالوضع
المستحيل ،واليوم تأتي حرب غزة كصعقة كهرباء
تعيد غزة وفلسطين إلى الصدارة العالمية بعد
أن غطت عليها أحداث العالم في سورية والعراق
واوكرانيا ومناطق أخرى تلتهب بها األحداث.
يقف الفلسطينيون أمام محطة أخيرة قبل حالة
(الطفر) السياسي ،فهم يطالبون بعيش كريم
وحياة مستقرة ومطالبات محقة على أرضهم،
مطالب الفلسطينيين في غزة اليوم وإنْ لم تؤخذ
جملة ستؤخذ تدريجيـا حفاظا على التضحيات
ومراعاة آلالم الشعب ومعاناته وب��دون انتقاص
هي كالتالي :
* انسحاب «إسرائيل» إلى حدود غزة الحقيقية
حسب اتفاقية رودس وإرج���اع الـ 200كلم2
المقتطعة من مساحة قطاع غزة والبالغة 555
كلم.2
* حرية إنشاء موانئ ومطارات عدة والسيادة
الكاملة على مساحة القطاع ومناطق الـ 67كاملة
برا ً وبحرا ً وجوا ً وفتح كافة المعابر ،وتشغيل المم ّر
اآلمن الذي يربط مدن غزة بمدن الضفة المحتلة.
* حرية استثمار وتشغيل آبار الغاز المكتشفة على
سواحل شمال غزة و تمكين المزارعين وأصحاب
األراضي الحدودية من استغالل أراضيهم في البناء
وال��زراع��ة وتمكين الصيادين من الصيد حسب
المقاييس الدولية المتعارف عليها.
يعلم الفلسطينيون أن القوى الغربية يزعجها ما
يرضيهم وال يروق لها ما يغضب «إسرائيل» وتعمل
على إذك��اء أيّ خ�لاف من شأنه تحقيق مصلحة
«إسرائيل» ،ولكننا أمام الوقفة األخيرة قبل الدمار
األخير فهم لم يحترموا إنسانية الفلسطينيين ولم
يحترموا حقوقهم ولقد وصل اإلنسان الفلسطيني
إلى درجة الالعودة من تنفيذ مطالبه الضائع أغلبها
بفعل ق��رارات الغرب وعنجهيته المستمرة ،هذه
المطالب وغيرها من أبسط الحقوق الفلسطينية
إضافة إلى حقوق أخ��رى أه ّمها استقالل العملة
والبنوك والنقود واألع��م��ال الفلسطينية ،وهذه
نعتبرها مدخالً لراحة واستقرار شعبنا المنكوب
منذ أكثر من ستة وستين عاماً.

