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�سو ّي ًا �ضدّ الإرهاب (تتمة �ص)1
تمض عدّة ساعات بعد اعتماد القرار بموافقة جميع
لم
ِ
أعضاء مجلس األمن وسط حماسة وتفاؤل المجتمع الدولي،
إالًّ وبدأت الساحة الدولية تشهد جدال ً حول مضمون القرار
وكيفية تفسيره .واألده��ى من ذل��ك ،إنّ الجدل وص��ل إلى
تنسق
ممثلي الدولة التي قدّمتْ مشروع القرار أو تلك التي ّ
عاد ًة معها عند استصدار مثل هذه القرارات .المندوب الدائم
لبريطانيا ،فرانكشتاين مجلس األمن ،وأم الصبي ،يخرج
علينا بتفسير عجيب غريب حول نطاق تنفيذ هذا القرار،
الذي لم يكن حبره قد جف بعد ،ليقول إنّ بالده لن تتعاون
في تنفيذ القرار مع حكومة البلد الذي تخوض داعش وجبهة
النصرة معاركها على أرض��ه .ويطلع علينا بلد كبير آخر
ليعلن مسؤولوه أ ّنهم سيتص ّرفون كما يحلو لهم وخارج
أطر العمل الدولي الجماعي ،وأ ّنهم سيقومون بإنشاء آلياتهم
الخاصة بالتنفيذ.
ّ
ْ
فقدت
أ ّما العضو الدائم في مجلس األمن ،فرنسا ،والتي
مصداقيتها ودوره���ا بفضل ت��ه�� ّور قادتها واستخفافهم
بالحد األدن��ى من الحصافة والعقالنية السياسية واألدب
والدبلوماسية ،فإنّ لها فهمها المختلف عن كل اآلخرين.
فالقيادة الفرنسية التائهة والتي تبحث عبثا ً عن دور لك ّنها
ْ
فقدت احترام اآلخرين وقدرتهم على تح ّمل حماقات
ال تجده،
وفشل هذه القيادة غير المتوازنة ،أل ّنها تتخبّط يمينا ً ويسارا ً
نتيجة لفشلها في معالجة مشاكلها االقتصادية والسياسية
الداخلية ناهيك عن الحماقات والمغامرات التي ترتكبها
في معالجة الوضع الدولي والتحوالت التي يمر بها عالم
اليوم .فلم يعد س ّراً ،على سبيل المثال ،أنّ رئيس هذه الدولة
يص ّرح من دون خجل أ ّنه قدّم أسلحة للمنظمات المسلّحة في
سورية ومساعدات عينية ومالية أخرى لمجموعات ّ
تبخ ْ
رت
نتيجة االنتصارات التي ح ّققها الشعب السوري وجيشه
البطل .وفي الوقت الذي يهرع فيه العالم في غالبيته لمقارعة
قطعان داعش المتوحشة ،فإنّ المؤسسة الرسمية الفرنسية
تع ح ّتى اآلن أنّ الوضع في سورية قد تغيّر ع ّما كان عليه
لم ِ
أيام االستعمار في األربعينات ومنذ بداية المؤامرة الفرنسية
الغربية عليها في عام  .2011فاألسلحة الفرنسية اآلن هي
عمليا ً في يد داعش تقتل بها السوريين والعراقيين وتهدّد
بها بعض الدول األوروبية وقد تقتل بها مواطنين فرنسيين
كما حدث عندما قتلت هذه المجموعات الصحافي الفرنسي
جيل جاكيه .أعان الله الشعب الفرنسي على تح ّمل مثل
ّ
مؤخرا ً الكثير
هذه القيادة! لقد كتبتْ الصحافة الفرنسية
عن تناقضات السياسة الفرنسية الحالية بقيادة فرانسوا
هوالند ال��ذي ال يحظى بأكثر من  17في المئة من تأييد
الشعب الفرنسي ،إضاف ًة إلى رئيس دبلوماسيته لوران
فابيوس الذين سقطتْ دبلوماسيتهما في مستنقع جمهورية
جنوب أفريقيا الوسطى الذي أغرق به فرانسوا هوالند فرنسا
من دون أي دعم أو أيّة آفاق للتسوية والذي يصفه اإلعالم
الفرنسي بالتهور العسكري باسم «مكافحة اإلرهاب واحترام
القانون الدولي».
وسط كل هذا الركام خرجتْ سورية كما هي دائما ً متوازنة
في موقفها دقيقة في تحليلها ودراستها ألوضاع المنطقة
والعالم وقدّمتْ رؤاها وفهمها لما يجري في المنطقة والعالم.

وقبل الولوج إلى فهم سورية لمندرجات القرار  ،2170فإ ّنه
ال بد من التأكيد م ّرة أخرى على أنّ فهم سورية لما يجري
ّ
في المنطقة يستند إلى أن ما نراه ما هو إال َّ
مخطط لتصفية
قضايا األ ّمة العربية وتفتيت طاقاتها وإمكانياتها إلفساح
المجال أمام مخططات الغرب للهيمنة على المنطقة وفسح
المجال أمام «إسرائيل» لتنفيذ الدور الذي أ ُ
ْ
نشأت من أجله،
بما في ذلك بشكل خاص شطب القضية الفلسطينية وإتمام
تهويد فلسطين وطرد ما تبقى من الفلسطينيين على األرض
الفلسطينية.
سورية قالتْ منذ بدء األحداث فيها مطلع عام  ،2011إنّ
من يعتدي على الدولة السورية ويلجأ إلى استخدام السالح
ويفجر المواطنين األبرياء في منازلهم
ضد ق ّوات حفظ النظام
ّ
وفي أماكن عملهم وأسواقهم هو إرهابي وتجب مقاومته
شرعا ً وبموجب القانون الوطني والقانون الدولي .إال َّ أنّ
ّ
المخطط الذين حلموا بأنّ سورية ستنهار اصطدموا
أصحاب
بالجدار السوري الذي صمد أمام كل تحديات التاريخ وأمام
اإلصرار على الوقوف في وجه العاصفة العاتية دفاعا ً عن
الكرامة والشرف من ِقبَل شعب سورية وجيشه الذي تربّى
على الوالء للوطن واالستشهاد بدال ً من الخنوع والذل.
ْ
صمدت سورية أم��ام أعدائها ،أمام
طيلة ثالث سنوات
تحريض ُمباشر من قادة الكثير من الدول بما في ذلك الدول
الغربية على سفك دم��اء السوريين والتحريض اإلعالمي
الرخيص .لم يتردّد أعداء سورية في حملتهم ضد هذا البلد
الشامخ في استخدام اإلرهابيين والقتلة ك��أدوات لتدمير
سورية أل ّنها هي من تم ّثل الحصن األخير أمام هيمنتهم على
المنطقة ،وبالنتيجة على اقتصاد العالم ،وتخويف وترهيب
كل من يحاول صيانة استقالل بلده وسيادته من مغبّة القيام
بذلك ،وإال َّ فإنّ مصيره سيكون الدمار والهزيمة.
يعتمد ه��ؤالء ف��ي تحقيق غاياتهم على أبشع أشكال
الحروب ،وكما يعرف الجميع فإنهم يعتمدون اآلن على
عمالئهم وأدواتهم داخل البلدان نفسها ،وال يهمهم من يقتلون
وكم يقتلون وماذا يد ّمرون .كل ه ّمهم الوصول إلى تحقيق
أهدافهم طالما أنّ اإلع�لام والدعاية بأيديهم .وليس ذلك
فحسب ،بل أ ّنهم يستخدمون أدواتهم من حكومات رخيصة
في المنطقة تدفع ثمن جرائمهم وتدفع عنهم ثمن عدوانهم
وتتح ّمل فاتورة كل ما يقومون به ضد الدول المستقلّة وذات
السيادة .الكل يعرف أنّ من دفع فاتورة غزو ليبيا هي بعض
الدول العربية التي تتلطى على أبواب ح ّكام الغرب لكسب
رضاهم ودعم استدامة حكمهم ومصالح ملوك وأمراء تزكم
روائح قذاراتهم األنوف.
نعود لإلضاءة على الموقف السوري المبدئي من محاربة
رحبتْ سورية بقرار مجلس األمن
اإلره��اب أينما كان .فقد ّ
رحبتْ بالقرارات التي سبقته في إطار
 ،2170كما كانتْ قد ّ
مكافحة اإلرهاب ،وأ ّك ْ
دت استعدادها للتعاون والتنسيق مع
المجتمع الدولي وكذلك مع األطر الثنائية لمكافحة اإلرهاب.
إال َّ أنّ موقفها الحازم والواضح م ّر ًة أخرى تجلّى في إصرارها
على أنّ أيّة عملية عسكرية على األراضي السورية من دون
التعاون مع الحكومة السورية التي تم ّثل السيادة ،هي
بمثابة عدوان .بل أنّ الموقف السوري ذهبَ إلى ما هو أبعد

من ذلك عندما أ ّكد أنّ سورية ستكون «في قلب أي ائتالف
لمكافحة داعش وجبهة النصرة وفروع القاعدة األخرى على
أساس الجدّية» .وأ ّك َد الموقف السوري أ ّنه ال يعقل إطالقا ً أن
تكون هناك محاوالت حثيثة للنيل من سورية ومحاصرتها
اقتصاديا ً وإضعاف جيشها الذي يتصدّى أبطاله لداعش
والنصرة على األراضي السورية في الوقت الذي يدّعي البعض
أ ّنهم يكافحون اإلرهاب .وهنا ال نجد غضاضة من العودة إلى
مؤتمر جنيف في مطلع هذا العام حيث أ ّكدت سورية آنذاك
أنّ األولوية في م��داوالت المؤتمر يجب أن تعطى لمكافحة
اإلرهاب انطالقا ً من مخاطره المحدقة بسورية والمنطقة .إال َّ
أنّ رعاة االئتالف االسطنبولي اتهموا سورية زورا ً بممارسة
الته ّرب من مناقشة ما أسموه المرحلة االنتقالية ،لكننا نفهم
اآلن أنهم كانوا جادين باتجاه مرحلة انتقالية تضمن لداعش
استالم السلطة في سورية والمنطقة!!
وخالفا ً لسياسات المعايير المزدوجة التي أصبحتْ
متأصلة للسياسات الغربية ،جاء الموقف الروسي
صفة
ّ
ال��ذي أعلنه الوزير سيرغي الف��روف ليؤ ّكد على ثوابت
أخالقية ومبدئية في العمل السياسي الدولي إذ أ ّك�� َد أ ّنه
ال يحق ألي بلد أن يستغل قرار مجلس األمن للقيام بعمل
أحادي الجانب ضد أي بلد ،وأنّ أي عمليات ضد اإلرهابيين
يجب أن تجري بموافقة الدول المعنيّة وبالتنسيق الوثيق
معها وعلى قاعدة احترام سيادتها وبمراعاة تا ّمة للقانون
يوحد الجميع.
الدولي وأنّ الكفاح ضد اإلره��اب يجب أن
ّ
وقد أعلن المسؤولون الروس الحقا ً أ ّنهم أجروا اتصاالت مع
اإلدارة األميركية لثنيها عن القيام بأعمال تتنافى مع ميثاق
األمم المتحدة والقرار  2170الذي ال يتيح هذا النوع من
األعمال أحادية الجانب.
إنّ تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش» بدأ في العراق عام
 2006تحت اسم جماعة التوحيد والجهاد .وهذا االسم جاء
بنا ًء على تغيير القاعدة ألسماء فروعها لتستقطب مزيدا ً
من الجهاديين .وفي عام  2013اندمجتْ هذه الجماعة مع
جبهة النصرة في سورية تحت اسم داعش اختصارا ً للدولة
اإلسالمية في العراق والشام .إال َّ أنّ هذا التنظيم ،ما كان له أن
يقوى وينتشر لوال دعم دول معروفة له إضاف ًة إلى ممولين
كبار ومتآمرين على العرب من بين العرب أنفسهم .وإذا كان
من المتع ّذر العودة بالتفصيل اآلن إلى الدعم الذي قدّمته
الواليات المتحدة للقاعدة لمحاربة الوجود السوفياتي في
أفغانستان ،األمر الذي يتكرر اآلن من خالل الدعم العسكري
والمالي الذي تقدّمه دول عربية وغربية في مجاالت التسليح
والتمويل واإلي��واء للمجموعات اإلرهابية المسلّحة ،فإ ّننا
يجب أن ال نغفل نهائيا ً عن الدور المد ّمر الذي تقوم به تركيا
في دعم المجموعات المسلّحة .وقد ذ َك َر لي أحد األصدقاء
ّ
مؤخرا ً مدينة غازي عنتاب التركية ،والذي ع ِم َل
الذي زار
سابقا ً في مجال تقديم المساعدات اإلنسانية في أفغانستان،
أ ّنه عندما وصل إلى مطار غازي عنتاب فوجئ بأنّ تواجد
«المجاهدين» في هذا المطار ال يختلف ع ّما كان ي��راه في
مدينة قندهار األفغانية.
ذ َك َر محمود تانال ،عضو لجنة حقوق اإلنسان في حزب
الشعب الجمهوري ،وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية،

أنّ تنظيمي داعش والنصرة يقومان بتهريب النفط الذي تتم
تصفيته عبر وسائل بدائية إلى تركيا .ومضى يقول« :وكأن
كل ذلك ال يكفي ،لتواكبها إقامة عناصر (داعش) في شقق
يشترونها عبر وسطاء وشركاء أتراك لهم في مدن اسطنبول،
وغ��ازي عنتاب وكيليس ليجعلوها مركزا ً وم��أوى لهم».
وأضاف تانال في مؤتمر صحافي أ ّنه تقدّم بشكوى قضائية
ضد رئيس الوزراء والرئيس المنتخب لما وصفه بتسهيلهم
تن ّقل عناصر جبهة النصرة وداع��ش بين تركيا وسورية
والعراق وإيوائهم داخل األراضي التركية ،وتلقيهم التدريب
الصحية لهم في مستشفيات
العسكري ،وتقديم الخدمات
ّ
َ
أرفق مع عريضة الشكوى
الدولة التركية .وشدّد تانال أ ّنه
الوثائق والمعلومات القاطعة التي تثبت تو ّرط الحكومة
التركية بجريمة دعم اإلرهاب.
في محاربة اإلرهاب ،ال مجال الزدواجية المعايير فالدول
التي تقوم بتمويل اإلره��اب وإي��واء المجرمين اإلرهابيين
وتسليحهم معروفة ج ّدا ً واإلعالم الغربي وبعض المسؤولين
الغربيين يقومون بتسميتهم اآلن من دون أي تردد.
إنّ تنفيذ قرار مجلس األمن  2170يرتبط إلى حد كبير
بالتزام الدول الغربية وحلفائها من أنظمة الخليج العربي
بوقف تمويل وتسليح وحماية المجموعات اإلرهابية.
و ُتجمع أجهزة اإلعالم الغربية األساسية على وجود اآلالف
من اإلرهابيين الغربيين في صفوف داعش .بل إنّ الوضع
تفاقم من خالل قيام إرهابي بريطاني بقطع رأس الصحافي
األميركي فولي .ونعود هنا للتأكيد تحديدا ً على أهمية
تو ّقف القادة األوربيين وغيرهم عن التحريض ضد سورية
أو العراق بأي شكل كان ألنّ ذلك ما هو إال َّ دعوة ضمنية،
أو باألحرى صريحة ،للمتطرفين والمجرمين لاللتحاق
بالمجموعات اإلرهابية وكذلك تو ّقف اإلع�لام الغربي عن
تمجيد المجموعات المسلّحة التي ترتكب جرائمها اإلرهابية
في سورية واعتبارها مجموعات إرهابية ال ُتب ّرر جرائمها
أيّة شعارات ألنّ اإلرهاب هو إرهاب ،وألنّ تشجيع إرسال
المجموعات الجهادية إلى المنطقة يجب أن يتو ّقف .وقد بدأنا
ّ
مؤخرا ً أ ّنه من المعروف منذ
نقرأ في وسائل اإلعالم الغربية
سنوات أنّ الحرب على سورية جذبت المتشدّدين من كا ّفة
أنحاء العالم وأنّ تنظيم الدولة اإلسالمية يزداد ق ّوة بذلك،
إال َّ أنّ الغرب لم يح ّرك ساكنا ً لسنوات .كما يمتلك قسم كبير
من محاربي الدولة اإلسالمية وثائق سفر غربية وهو مصدر
تهديد حقيقي ألمن وسالمة العالم ،ولهذا ف��إنّ المطلوب
إيجاد استراتيجية دبلوماسية وإنسانية واقتصادية دوليا ً
لمحاربته.
ال يمكن ألي كان أن يقنعنا أنّ الذي سيكون قادرا ً اآلن على
وقف تد ّفق هؤالء الجهاديين إلى الشرق األوسط والتع ّرف
إليهم عندما يرتكبون جرائمهم أو مالحقتهم عندما يعودون
إلى بلدانهم في فرنسا وبريطانيا وبلجيكا ،لم يكن قادرا ً على
القيام بذلك قبل أربع سنوات .ويُجمع الكثير من المحللين
الموضوعيين الغربيين أ ّنه على رغم أنّ عناصر ما يس ّمون
بالدولة اإلسالمية يقاتلون اآلن بشكل رئيسي في سورية
والعراق ،فإ ّنه من الضروري التذكير بأنّ أيديولوجيتهم تم ّثل
تهديدا ً مباشرا ً ألمن أوروبا .ويؤ ّكد هؤالء أنّ االستراتيجية
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الوحيدة التي يتبناها تنظيم داعش هي قتل كل من يعتبره
بأ ّنه عدو أليديولوجيته ،ونبّهوا إلى أنّ هذا التنظيم يحاول
كسب أكبر عدد من المقاتلين من صفوف المسلّحين الذين
يعيشون في الغرب.
في الحرب على الفاشية والنازية لم يكن هنالك أي مب ّرر
للتخلّف عن خوض غِ مار الحرب العالمية الثانية ،وفي
الحرب على اإلره��اب ال مجال للتردّد والتهاون والتراجع.
وسورية الصامدة التي خاضتْ هذه الحرب وحيدة طيلة ما
يزيد على ثالث سنوات ،يريحها أن ترى تفهّما ً دوليا ً متزايدا ً
ووعيا ً أكيدا ً لما يجري من حرب إرهابية على سورية وعلى
العراق وضرورة التصدّي لتمدّد هذا «السرطان» إلى باقي
دول المنطقة وما بعدها .ليس اآلن وقت التنابذ فالخطر
داهم على الجميع بما في ذلك على الدول التي قامتْ بتمويل
وتسليح وإيواء اإلرهاب واإلرهابيين.
في س��وري��ة ،دفعنا ثمن مقاومتنا ل�لإره��اب أن��ه��ارا ً من
دماء شبابنا وأبناء شعبنا .وفي سورية قمنا بتشخيص
اإلره��اب على أ ّن��ه عدونا ،وعدونا هو عدو البشرية ،عدو
الحضارة والعلم والتقدّم والبناء والحريّة وحقوق اإلنسان
والديمقراطية وحقوق الطفل والمرأة والحكم الرشيد .وإذا
كان العالم يموج إليجاد منفذ للخروج من الورطة التي
وضع نفسه فيها ،فإ ّننا ال نشمتْ وال نحقد .فمع أ ّول دعوة
لمكافحة جماعية لإلرهاب قالتْ سورية إ ّنها جزء ال يتجزأ
من الحركة العالمية لمكافحة اإلرهاب شريطة أن يتم ذلك
في إطار القانون الدولي واحترام سيادة الدول والتشاور
مع حكوماتها الشرعية وعدم القيام من أي طرف كان بعمل
أحادي الجانب يلهي العالم بمشاكل أخرى ويحرف االنتباه
عن مكافحة العدو المتم ّثل هنا باإلرهاب.
إلى كل من راهن على إسقاط سورية من خالل الضغط
عليها اقتصاديا ً وسياسيا ً وإعالميا ً أو من خالل تسليح
وتمويل وإيواء اإلرهابيين نقول :إنّ التراجع عن الخطأ كان
دائما ً فضيلة .فليتو ّقف هؤالء عن ارتكاب الخطأ تلو الخطأ بل
والجريمة تلو الجريمة والعمل اإلرهابي بعد العمل اإلرهابي.
موحد وكأ ّنه بنيان مرصوص ،إ ّن��ه شعب
شعب سورية
ّ
عظيم وغني بتراثه وحضارته ووعي أبنائه ،كما أ ّنه غني
جس َد صموده آمال شعبه
بقائده الرئيس بشار األسد الذي ّ
الذي لم يبخل عليه بالغالي والنفيس.
في كل فجر يوم جديد يصحو فيه شعب سورية فإ ّنه يشعر
بالتفاؤل المتجدّد وينحني أمام شهدائه «أشرف من في الدينا
وأنبل بني البشر» ويقبل جبين ويد كل أم شهيد ويؤ ّكد لها أنّ
ْ
روت جبال سورية ووديانها وسهولها
الدماء الطاهرة التي
في معركتها ضد اإلرهاب لن تذهب سدى.
وإذا كانتْ سورية في معركتها ضد اإلرهاب ومحاوالت
طمس هويتها وشطب دورها الفعّ ال في حياة أسرتها العربية
والمجتمع الدولي ،فإ ّنها اليوم أكثر إصرارا ً على متابعة إرث
أبطالها ورموزها .فسورية كانتْ السبّاقة إلى إشعال شموع
النور والحضارة .وليس ذلك فحسب ،بل أنّ سورية ستخرج
من هذه األزمة أكثر عزيمة وإصرارا ً على نشر عطر ياسمينها
هنا وفي كل العالم.

د .فيصل المقداد

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
وأش��ار الف��روف إل��ى أن «دول الغرب تدعو
إل��ى وق��ف إط�لاق النار والمصالحة الوطنية
وإل��ى إي��ج��اد الحلول ال��وس��ط لكن باستثناء
األزمة األوكرانية وسورية فهم ال يعترفون بأي
حوار وطني بل يطالبون دائما ً بإسقاط النظام
بالقوة».
وأكد وزير الخارجية اإليراني أن مواقف إيران
وروسيا تتشابه في أن التطرف يهدد شعب
العراق وغيره من دول المنطقة ويجب مواجهة
هذا الخطر بنشاط.
وقال« :التطرف يهدد الشعب العراقي ،وإن
هذه الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى إثارة العنف
وارت��ك��اب جرائم في غيره من دول المنطقة.
نحن سنواصل لعب دور فاعل في مواجهة هذا
الخطر».
التصريحات الروسية االيرانية جاءت بعد

ي��وم على تصريح للرئيس األم��ي��رك��ي ب��اراك
أوباما أكد فيها أن اجتثاث «داعش» لن يكون
سهالً .وأن على الواليات المتحدة التعاون مع
شركائها في محاربته.
وأعلن أوب��ام��ا إيفاد وزي��ر خارجيته جون
ك��ي��ري ال��ى ال��ش��رق األوس���ط إلق��ام��ة تحالف
لمحاربة «داع��ش» ،قائالً« :إن على القادة في
المنطقة االعتراف بأن تنظيم داعش يمثل خطرا ً
على الجميع» ،كاشفا ً أنه طلب من المسؤولين
األميركيين إع���داد مجموعة م��ن ال��خ��ي��ارات
العسكرية لمواجهة التنظيم في سورية ،وأن
استراتيجيته ال تزال قيد التطوير.
الى ذلك ،أعلن الجيش الفيليبيني أمس عن
استعداد جنوده في قوات حفظ السالم المكلفة
بمراقبة وق��ف اط�لاق ال��ن��ار بين كيان العدو
«االس��رائ��ي��ل��ي» وس��وري��ة ف��ي هضبة الجوالن

المحتلة لمواجهة مسلحي تنظيم «جبهة
النصرة» االرهابي.
ويحاصر مسلحو «جبهة النصرة» عددا ً من
اف��راد ق��وات حفظ السالم الدولية (غالبيتهم
من الكتيبة الفيليبينية) المتمركزة في هضبة
ال��ج��والن ،ويطالبونهم بإلقاء السالح ،بينما
يتمركز  75جنديا ًَ فيليبينيا ً في موقعين يبعدان
ارب��ع��ة كلم ع��ن بعضهما بعضا ً ف��ي بلدتين
بالهضبة ضمن مواقع محصنة لألمم المتحدة.
وق���ال م��س��ؤول عمليات حفظ ال��س�لام في
الجيش الفيليبيني في مانيال الكولونيل روبرتو
انكان إنه لم يتم تبادل أية نيران حتى اآلن ،لكن
الجنود الفيليبينيين جاهزون للقتال.
من جهته قال رئيس الفيليبين بنينيو اكينو
ان الوضع بين جنود حفظ السالم ومسلحي
«المعارضة السورية» متوتر ،مضيفاً« :لكن

ر�سالة �إلى �شباب ( ...تتمة �ص)1
 .3إن اختياركم لفلسطين اسما ً لدورتكم هذا العام،
(وعادة ال تختارون أسماء لدوراتكم لكثرة من يستحقوا
من رم��وز األم��ة وشهدائها أن يلتقي الشباب العربي
تحت رايته) ،لم يكن فقط بفعل البطوالت والتضحيات
الهائلة التي شهدتها غ ّزة المعجزة ومعها كل فلسطين
التي احتفلتم ،ومعكم كل شرفاء أ ّمتكم وأحرار العالم،
بانتصارها ،بخاصة أن بينكم شبابا ً وشابات أتوا من
داخل فلسطين المحتلة ،ومن غ ّزة بالذات ،ومن عائالت
قدمت أنبل المجاهدين وأطهر الشهداء ،بل ك��ان هذا
االختيار أيضا ً إعالنا ً صريحا ً منكم بأن فلسطين ،التي
أراد العدو ،وم��ن وراءه ،أن يغتصب أرضها ويدنس
مقدساتها ويشرد شعبها لكي يقيم فاصالً بشريا ً بين
مشرق األ ّمة ومغربها ،تتحول يوما ً بعد يوم إلى قضية
يتوحد حولها أبناء األ ّمة ،وتحرك فيهم تضحياتها أسمى
القيم والفضائل ،فكان مخيمكم استمرارا ً لتلك المسيرات
التي امتألت بها ش��وارع مدنكم في المغرب والجزائر
وتونس وموريتانيا ،في اليمن واألردن والسودان ومصر
وسورية ولبنان والعراق والكويت ،بل كانت أيضا ً امتدادا ً
لتلك العواطف المتأججة التي امتألت بها قلوب أهلكم في
ليبيا على رغم فجيعتهم بما ابتلوا به من فتن وحروب
كانت دوم��ا ً لصيقا ً بكل تدخل أجنبي يحاول أن يطل
برأسه مرة أخرى في منطقتنا.
 .4إن الحوارات التي عقدتموها مع نخبة من مفكري
األ ّمة وناشطيها ،وورشات العمل التي نظمتموها في ما
بينكم حول القضايا الكبرى التي تهمكم كشباب ينتمي
إلى أ ّمة عظيمة كأ ّمتكم ،قد كشفت لكم أن الحوار ليس
مج ّرد آلية للنقاش بينكم بل أنه بات قيمة إنسانية كبرى
تتصل بالحرية ،التي ال حوار في غيابها ،وبالوحدة التي
ال تتحصن إالّ بالحوار بين مكونات مجتمعها.
ال بل لقد كشفت لكم هذه الحوارات قانوناً ،نأمل أن
يسود كل أقطار أ ّمتنا ومجتمعاتها ومنابرها وتياراتها،
وهو أن اعتمادنا جميعا ً الحوار في ما بيننا ال يوصلنا فقط
إلى أفضل الحلول للمشكالت التي تواجهنا ،وأرقى الرؤى
للمعالجات التي نحتاجها ،بل أن الحوار هو ضابط إيقاع
لحراكنا ،وبوصلة تصحح مسارنا ،فنكتشف أن خالفاتنا
مهما كانت حادة يمكن أن يكون الحوار سقفا ً الحتدامها،
فإما الوصول إلى ما نتفق عليه ،أو أن نعذر بعضنا بعضا ً
في ما نختلف عليه.
 .5لقد أتيتم إلى المخيم من بيئات فكرية وسياسية
واجتماعية متعدّدة ،وأحيانا ً متباينة ،لكنكم اكتشفتم،
وخالل أيام قليلة ،أن ما يجمعكم أكثر بكثير مما يباعد
بينكم ،واكتشفتم كذلك مكامن القوة في تنوع رؤاكم ،وأن
الحقيقة ال تكمن في رأي أو رؤية أو موقف لوحده بل في
تلك اللوحة الجامعة التي تتفاعل فيها اآلراء ،وتتكامل
الرؤى ،وتتراكم المواقف ،ولعل تلك اللوحة هي المختصر
المفيد للعروبة الجامعة التي ما أُس ُت ّهدِفتْ يوما ً وأُس ُت ّهدِف
معها روحها المتمثلة ب��اإلس�لام ،ونهضتها التي كان
المسيحيون العرب فاعالً رئيسيا ً فيها ،إالّ لكي ُتستهدف
األ ّم��ة كلها بوحدتها ،ووح��دة مجتمعاتها وكياناتها،
واستقالل قراراها وإرادتها ،وتقدم إنسانها ومجتمعاتها،
ورسالتها الحضارية في محيطها والعالم.
 .6لقد اكتشفتم وانتم تحضرون لمجيئكم إلى تونس،
كما اكتشف من سبقكم إلى مخيمات سابقة ،صعوبة

يجب اال نقلق في الوقت الراهن .الوضع يبدو
مستقراً».
ميدانياً ،واص��ل الجيش ال��س��وري عمليته
العسكرية الواسعة في حي جوبر المالصق
للعاصمة دمشق ،ونفذ الطيران الحربي السوري
ما يزيد على العشرين غارة جوية استهدفت
غ��رف عمليات وتحصينات للمسلحين داخل
الحي ،في ما غطت مدفعية الجيش السوري
وس�لاح الصواريخ تقدم ق��وات المشاة داخل
جوبر وتثبيتها نقاط رصد وحراسة.
وق��د شهد الحي اشتباكات عنيفة تركزت
على المحاور الشمالية ومن جهة جسر زملكا،
وشارعي األصمعي والعمادية ومحيط جامع
ح��ذي��ف��ة ،ف��ي حين ن��ف��ذت وح���دات اخ���رى من
الجيش عمليات بالتزامن مع اقتحام جوبر
على محاور وادي عين ترما وجسرين وحتيتة

الجرش وزبدين في عمق الغوطة الشرقية.
ال��ى ذل��ك ،أوق��ع الجيش السوري في كمين
محكم مجموعات من المسلحين بين جرود
فليطا ورأس المعرة في القلمون على الحدود
مع لبنان ،وأش��ارت الحصيلة األولية إلى 15
قتيالً و 25جريحا ً في صفوف المسلحين ،بينهم
أجانب كثر وقاد ٌة ميدانيون رفيعو المستوى،
منهم أبو محمد السحل وأبو عبيدة التونسي.
في حين نفذت وحدات من الجيش السوري
والقوات الرديفة عمليات عسكرية في محيط
بلودان والزبداني ،واستهدفت مدفعية الجيش
تجمعات وت��ح��رك��ات المسلحين داخ���ل حي
المحطة في الزبداني.
وف��ي ري��ف ح��م��اة ،ص��دت وح���دات الجيش
السوري محاولة مسلحين الهجوم على معسكر
وادي الضيف ،وقتلت ع��ددا ً م��ن المهاجمين

تقا�سيم انت�صار ( ...تتمة �ص)1

الحصول على تأشيرات دخول إلى أرض عربية ،على
رغم التسهيالت التي و ّفرتها مشكورة السلطات التونسية
في هذا المجال ،ولقد حرم بالفعل بعضكم من المشاركة
بسبب التأخر في وصول التعليمات ،أو بسبب عوائق
بيروقراطية قد ال تكون بريئة في بعض األحيان ،وال ب ّد
أنكم تساءلتم :لماذا يحتاج العربي إلى تأشيرة دخول
إلى بلد عربي؟ فيما نرى مطاراتنا مفتوحة ألبناء دول
سبق أن استعمرت بالدنا ،وما زالت حكوماتها تساند
عدونا المغتصب ،وال ب ّد أنكم تساءلتم أيضا ً هل يستطيع
مواطن عربي نجح في الحصول على جواز سفر أميركي
أو أوروبي أن يدخل بالدنا من دون تأشيرة ،وال يستطيع
المواطن العربي الملتصق بأرضه وهويته أن يحصل على
هذه التأشيرة إالّ بشق األنفس.
أالّ تستحق هذه القضية أن تناضلوا معاً ،على امتداد
الوطن الكبير ،من أجل إلغاء التأشيرات بين العرب في كل
الدول العربية؟ كما كان الحال في عراق ما قبل االحتالل،
وفي سورية على رغم جراحها وعلى مدى عقود طويلة.
 .7لقد بنيّتم في تجربتكم القصيرة والغنية معاً ،كما
بنى من سبقكم ،مثاال ً ح ّيا ً أل ّمة الوحدة على طريق الوحدة،
وأل ّمة الحوار والحرية على طريق الحوار والحرية ،وأل ّمة
العدل والتقدم والتحرر على طريق العدل والتقدم والتحرر،
فهل تستطيعون أن تحملوا معكم هذه المعاني والقيم إلى
بالدكم وتؤسسون معا ً «لجان مبادرة وحدوية» تؤ ّكد
أن االتحاد العربي ليس إعالنا ً دستوريا ً يعلنه حكام إذا
اتفقوا ،ثم يسقط إذا اختلفوا ،بقدر ما هو حياة يحياها
العرب معا ً في مختلف جوانب حياتهم االقتصادية (سوق
مشتركة) ،والتواصلية (سكة حديد واحدة) ،والثقافية
(هوية ثقافية جامعة تحترم الخصوصيات وتسعى إلى
تكاملها) ،وتربوية (مناهج مشتركة جذورها في تراثنا
وفروعها في منجزات العصر) ،واجتماعية (عدالة وتنمية
تواجهان البطالة والهجرة  ،وت��وف��ران تكافؤ الفرص
وتطلقان ما في الشباب من طاقات).
 .8لقد شعر كل واحد منكم ،بالتأكيد ،باألسى ألنه عرف
أن أخوة له وأخوات لم يستطيعوا المشاركة في المخيم
ألنهم ال يمتلكون ثمن بطاقة السفر إلى تونس (وبعضها
يناهز أأللف دوالر) ،وتساءل من دون شك ،أيعقل أن تصرف
المليارات على انتقال شباب من بلد إلى آخر لينخرطوا في
آت��ون ح��روب داخلية م��د ّم��رة ،ولخدمة أجندات خطيرة
ومشبوهة ،ال يعرف معظمهم بالتأكيد خلفياتها الحقيقية،
فيما ال توجد جهة عربية رسمية أو أهلية ،توفر لشباب األ ّمة
هذه المساحة الجميلة والحضارية والدائمة من التالقي في
كل عام  ،وفي كل قطر من دون استثناء.
يا شباب األ ّمة...
لقد قادنا الحديث عن مخيمكم إلى الحديث عن أوجاع
األ ّمة كلها ،قطرا ً قطراً ،جماعة جماعة ،فردا ً فرداً ،وهو أمر
طبيعي جداً ،فكل محاولة لعزل معالجة مشكالت أي منا
عن اآلخر محاولة محكومة بالفشل حتماً ،فيما نعتقد أن
تواصل الطاقات ،وتراكم الخبرات ،وتكامل األجيال ،هو
الطريق إلى النهوض...
لقد كنتم في مخيماتكم مسكونين بنهوض أ ّمتكم،
فلتكونوا في حياتكم وداخل مجتمعاتكم حاملي مشروع
نهوض هذه األ ّمة.

معن ّ
بشور

وكما قالت العرب يوما ً كانت «النصيحة بجمل» فقد
صارت نصيحة أمير الكويت بمليارات الدوالرات اليوم!.
ألنه حاول ما استطاع أن يقنعهم بأن الطريق إلى دمشق
مفتوح عبر البوابة اإليرانية بـ «جمل» ولما لم يسمعوا
ذهب إلى طهران يومها طالبا ً العون ممن سماه «مرشد
المنطقة» سبيالً للخالص مختصرا ً الزمن يومها!.
ومع ذلك ما زالت الحرب سجال وكر وفر حتى يقضي
الله أمرا ً كان مفعوالً!.
فمن كان ينتظر توافقا ً أميركيا ً  -إيرانيا ً على حساب
قضية العرب والمسلمين األولى فلينظر إلى معارك المصير
على امتداد الوطن العربي اإلسالمي الكبير.
ومن كان ينتظر توافقا ً إيرانيا ً  -سعوديا ً على حساب
أرادات القوى الحليفة أو المؤتلفة تحت لواء جبهة المقاومة
والممانعة فلينظر إلى أقصى القوم في اليمن السعيد!.
لم يعد سرا ً يتم تداوله في األروقة خبر ومخطط تقسيم
العراق واستنفار المالكي الذي ظن البعض أنهم أحرجوه
فأخرجوه  ،ف��إذا بهم به يلتحقون بحثا ً عن عربة ولو
متواضعة في قطار العراق الموحد!.
وبينما ليبيا تغرق وتحترق أمام أعين العرب بأموال
بترو دوالر وبنادق لإليجار وبيادق مما وراء البحار.
ف��إن لبنان يوضع من جديد على حد سيف الغزو
الداعشي لوال رجال الله في الميدان السوري أوال ً وعلى
الحدود اللبنانية السورية ثانياً.
وال تزال سورية تقاوم اإلرهاب بثبات على مدى أكثر
من ثالث سنوات بكل أشكاله فيما «العالم المتمدن» ال يزال
يتسلى برمي نفاياته البشرية على أرض التين والزيتون
كما يرمي نفاياته النووية على سواحلنا مراوغا ً حربا ً على
صنيعته داعش في العراق وبعض سورية.
كل اإلشارات والعالمات والخطوط والنقاط تفيد بأن
زمن الصفقات والتسويات ليس فقط لم يأت بعد ،بل أننا
في أوج خوض معارك التحدي بين معسكري المقاومة أو
االستسالم.
دققوا جيدا ً من اآلن فصاعدا ً في قسمات وجه الشاب
اليمني الثالثيني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي!.
تابعوا تحرك رجاله من «أنصار الله» وكيف أنهم
سيغيرون الكثير من مالمح وجه الجزيرة العربية وليس
اليمن فحسب!.
ثم اخطفوا اللواحظ بين الحين واآلخر للجوالن المحتل
ليتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود في معادلة
الردع الصاروخي االستراتيجية المرتقبة هناك.
وال تنسوا قبل كل ذلك كله وبعده جنوب الجنوب من
جبل عاملة الذي بات يشكل العمق االستراتيجي الحقيقي
لكل ما يجري في فلسطين من مواجهات تمهد للمنازلة
الكبرى التي يمكن أن تندلع بين الحين واآلخر.
ليست طهران وحدها التي كسرت عنفوان الطاغية
األميركي الذي حاول التسلل من بوابة النووي للوصول
إلى حظائر أو مخازن الدرع الصاروخية اإليرانية.
غ��زة هاشم وعلى رغ��م صغر جغرافيتها وتواضع
إمكانياتها هي األخرى استطاعت أن تمرغ أنف تل أبيب في
التراب وتضطره لسحب جنوده الغزاة من ساحات القتال
خالل ساعتين وهروب شراذم مستوطنيه مما بات يعرف
بغالف غزة.
هي كر وفر هكذا كانت الحرب دوما ً لكن المنتصر دوما ً

هو من يثبت على األرض وفي الميدان ومن يطلق الطلقة
األخيرة وجعبته مليئة بالذخائر.
بقي لدينا نحو شهرين فقط وتعلن نتائج الحرب
األم��ي��رك��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة بين اليمين ال��ج��م��ه��وري الغبي
و«اليسار» الديمقراطي األغبى.
إنها االنتخابات األميركية النصفية ألعضاء الكونغرس
حيث ستحط رح���ال داع���ش وال��ن��ص��رة ف��ي صالونات
التسويات األميركية الداخلية.
صحيح أنه قرار دولي تحت الفصل السابع «لمحاربة»
إرهاب داعش ،ذلك الذي صدر من مجلس األمن الدولي قبل
أيام.
لكنه في الواقع قرار أميركي «إسرائيلي» للدفاع عن
مصالح الشركات الصهيونية «اإلسرائيلية» واألميركية
المتواجدة بكثافة في أربيل وعموم كردستان العراق.
حتى لندن التي كانت يوما ً عاصمة اإلمبراطورية التي ال
تغيب عنها الشمس بدأت تشعر بالخطر من إرهاب «حية»
داعش الرقطاء!.
ومع ذلك تظل المكابرة لدى هذا العالم الغربي الغبي
هي التي تتحكم في كثير من تصرفاته إلى أن يأتي اليوم
الذي سيدفع فيه ثمنا ً باهظا ً يفوق تصوره.
البعض من ظرفاء المحللين السياسيين يقولون باب
النكتة والشفقة على هذا الغرب المتغابي :ماذا تنتظر
لندن وباريس ونيويورك وواشنطن حتى تقر وتذعن بأنها
خسرت الرهان على تركيع جبهة المقاومة!؟
هل تنتظر لندن مثالً أن يعلن حزب الله «حملة تطوع
جديدة للدفاع عن أمن المملكة المتحدة أمام خطر داعش»
كما استشعر ديفيد كاميرون!؟
يعني الزم تصل األم��ور إل��ى ه��ذا الحد حتى تعترف
عواصم الغرب وتقر وتذعن بأنها كانت أسوأ إدارة ألزمات
العالم عرفها التاريخ.
بين مكابرة الغرب وعدم قبوله بالخسارة في الرهان
على من يعض إصبعه أوال ً في المعركة المفتوحة في
ساحات الفتن المتنقلة على أيدي دوائر التوحش العالمية
 ،وبين إصراره على دعم وإسناد العدو الصهيوني المغامر
بوجود كيانه من عدمه يبقى السؤال:
هل يسحب الغرب قريبا ً مشروعه االستعماري من
فلسطين فيقرر فك معسكره الذي اسمه «إسرائيل»؟
أم إن ساعة المنازلة الكبرى بيننا وبينه اقتربت من
لحظات معركة تحرير إصبع الجليل على يد رجال الله؟
إنها لحظات افتراق الوهم والحقيقة لدى غرب ظل
يكذب ويخادع ويخاتل وي��راوغ لما يزيد على القرن من
الزمان بأنه وحده من يملك العلوم والعقول ومن عداه من
البشر خارج صناعة التاريخ!.
انظروا إلى غزة هاشم واليمن السعيد وشام الياسمين
ولبنان رجال الله وسورية التين والزيتون وحتى العراق
الجريح لكنه المصمم على لملمة بالد الرافدين!.
قطعا ً ليس الغرب الغبي هذا هو من يكتب «نهاية
التاريخ» بل نحن أبناء هذه األرض األصليين وهو الطارئ
الذي حان وقت رحيله.
إنها لحظة التحول الكبرى التي ترسمها سواعد سالطين
الزمن الجديد في البر كما في البحر كما في الجو!.
بعدنا طيبين قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

ودمرت آلياتهم ،في حين أغار الطيران الحربي
ال��س��وري على خطوط ام���داد المسلحين في
معرة النعمان بأكثر من  17غ��ارة استهدفت
مخازن أسلحة وذخيرة وسيارات دفع رباعي
للمسلحين.
وف���ي ح��ل��ب اس��ت��ه��دف ال��ج��ي��ش تجمعات
المسلحين في محيط الكلية الجوية وخان
العسل وخ��ان طومان ودوار بعيدين ومخيم
حندرات وبني زيد ودارة عزة وأرشاف والشيخ
لطفي وغ��رب المنطقة ال��ح��رة ،فيما واصلت
وحدات الجيش السوري المنتشرة في القنيطرة
عملياتها وتمكنت من قتل عدد من المسلحين
في محيط جامع أم باطنة وق��رى الصمدانية
الغربية ومجدوليا ومحيط الكنيسة القديمة في
القنيطرة ،وبلدات رويحينة وبئر عجم في ريف
المحافظة.

بريطانيا ترفع درجة التهديد الإرهابي
�إلى ما قبل الأخيرة

أكد رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون خشيته من مواجهة
اإلره��اب في ب�لاده وأن الخطر ال��ذي يهدد بريطانيا يأتي من العراق
وسورية ،بعد رفع درجة التهديد اإلرهابي إلى المستوى الرابع ،و هو
ثاني أعلى مستوى.
وأضاف كاميرون في مؤتمر صحافي أمس أن هناك معركة بين التطرف
واإلسالم ،معتقدا ً أن المعركة ضد إيديولوجية التطرف قد تستمر لسنوات
وربما لعقود.
وح��ول اإلج����راءات التي ستتخذها بريطانيا ض��د تنظيم «ال��دول��ة
اإلسالمية» اإلرهابي ،قال إن السلطات البريطانية ستقوم بتوقيف كل من
يرفع راية التنظيم أو يساهم في تمويله.
وحول رفع بريطانيا درجة التهديد اإلرهابي إلى المستوى الرابع،
أوض��ح كاميرون أن ذلك سيصاحب بإجراءات مشددة تتعلق بزيادة
انتشار قوات األمن.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي رفع درجة التهديد
اإلرهابي في بريطانيا من «كبير» وهو المستوى الثالث إلى «خطير»
المستوى الرابع ،وهو ما قبل المستوى الخامس واألخير «الحرج».
ومستوى التأهب الجديد يعني أن بريطانيا من المحتمل أن تتعرض
إلى هجوم وشيك وفقا ً لمعلومات استخباراتية .ويذكر أن آخر تغيير
لدرجة التهديد اإلرهابي كانت في تموز عام  2011عندما تم خفضه إلى
«كبير».
وقالت ماي« :إن الزيادة في مستوى التهديد جاءت بسبب التطورات في
سورية والعراق حيث أن الجماعات اإلرهابية تخطط لشن هجمات ضد
الغرب» ،مشيرة إلى أن بعض تلك المخاطر متعلقة بالمقاتلين األجانب
الذين سافروا من المملكة المتحدة وأوروبا للقتال في الشرق األوسط.
وتابعت وزي��رة الداخلية البريطانية« :لقد اتخذنا بالفعل خطوات
لتحسين وزيادة قدراتنا للتعامل مع التهديدات اإلرهابية لمواجهتها»،
مضيفة« :سنتخذ أقوى اإلجراءات الممكنة لحماية أمننا القومي».

