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تتمات
ازدواجية المعايير ( ...تتمة �ص)1

يهمه الأمر ( ...تتمة �ص)1
�إلى من ّ
ف���ي ت���ون���س س��ي��ط��ر اإلخ�����وان
المسلمون على الدولة وحاولوا قلب
منجزاتالشعبالتونسياالقتصادية
واالجتماعية بدال ً من السير بالشعب
التونسي نحو الديمقراطية والعدالة
االجتماعية .وق��ام ه��ؤالء بتصدير
ما ال يقل عن خمسة آالف من القتلة
والمجرمين ليمارسوا أبشع أنواع
الدمار بحق الشعب العربي السوري
ويقوم رئيس ه��ذا البلد بالمزاودة
بحقوق اإلنسان والقيم الكونية التي
ال يحترمها في بلده .أ ّم��ا في مصر
فقد استل َم اإلخوان المسلمون الحكم
من خالل انتخابات ز ّور ّتها أجهزة
االس��ت��خ��ب��ارات الغربية ض��د إرادة
الشعب العربي المصري العظيم ،فما
كان من هذا الشعب إال َّ االنتفاض على
اإلخوان المسلمين من خالل تالحم ال
سابق له بين أبناء مصر وجيشهم
العظيم .وانتصرتْ ثورة  30حزيران
ع���ام  ،2013وخ �لّ��ص��تْ م��ص��ر من
حكم هذا الطاغوت الذي ال عالقة له
باإلسالم وقيمه السمحاء وتعاليمه
الحميدة.
أ ّما في ليبيا فقد قام الناتو بغزو
ليبيا من خالل تحريف قرار مجلس
األم���ن فقتل م��ن الليبيين األب��ري��اء
عشرات اآلالف من دون أن يتمكن أحد
من محاسبة المعتدين على جرائمهم
وتدميرهم لبلد كان موحدا ً ويشهد
عملية ت��ح��دي��ث وأم����ان ع��ل��ى رغ��م
المالحظات حول سلوك النظام.
أ ّما في سورية ،فقد كانتْ األمور
أك��ث��ر تعقيدا ً وصعوبة ألنّ أع��داء
سورية كانوا يعرفون أنّ سورية
هي جوهرة االنقالب الذي يريدون.
ف��ال��دول الغربية التي تحالفتْ مع
بعض دول الخليج للنيل من سورية،
فشلتْ في تحقيق مخططاتها بفضل
وعي الشعب السوري والتفافه حول
ق��ي��ادت��ه وبفضل الجيش العربي
ال��س��وري ال��ع��ق��ائ��دي ال���ذي تح ّمل
م��س��ؤول��ي��ات��ه وداف����ع ع��ن ال��وط��ن،
ومنجزات الدولة ،وصان تاريخ وطنه
الحضاري ،وحافظ على دور سورية
التاريخي عرب ّيا ً وإقليميا ً ودولياً.
ول��ذل��ك ك��ان��تْ س��وري��ة عصيّة على
المؤامرة ،وها هي التطورات تثبت
أنّ سورية لم تكن لقمة سائغة يمكن
أخذها خالل بضعة أيام أو أشهر أو
سنوات ،على رغم مليارات الدوالرات
التي أنفقتها الدول الغربية وعمالئها
في دول الخليج لشراء الذمم وتشكيل
ال��ع��ص��اب��ات اإلره��اب��ي��ة المجرمة
وتسليحها وإيواء إرهابييها.
أ ّم��ا النتيجة الكارثية التي أدّتْ
إليها السياسات الغربية الفاشلة،
فقد تم ّثلتْ في قصر نظر قادة الدول
الغربية حيث انفضحتْ أهدافهم
وظهر غباؤهم .وبدال ً من ربيع غربي
في بعض الدول العربية ،نرى اآلن
الغرب يرتجف مذعورا ًنظرا ًالرتدادات
السياسات المد ّمرة على أصحابها.
وإذا كانتْ األص��وات ترتفع اآلن في
معظم الدول الغربية لمواجهة نتائج
سياسات قادتها في بلدانهم بالذات
التي قد تشهد ربيعا ً مد ّمرا ً فيها إن لم
تقم بمراجعة سياساتها ومخططاتها
ووضع حد لطغيانها وأخطائها.
وف��ي ه��ذا المجال ،ال بد من قيام
المجتمع الدولي بشكل عام والدول
الغربية بشكل خاص ،بإجراء جردة
حساب ُتطاول الجوانب التالية إلنقاذ
ما يمكن إنقاذه قبل أن نرى داعش
وجبهة النصرة والجبهة اإلسالمية
وهي تقطع مزيدا ً من رؤوس الغربيين
في المنطقة وفي أوروبا:
أ ّوالً -:مكافحة اإلرهاب
لقد أص��ب��ح م��ن ال��ض��روري اآلن
تأكيد الدول الغربية على إعادة النظر
في تطبيقها هي وأصدقائها للقرارات
الدولية المتعلّقة بمكافحة اإلرهاب
بما في ذل��ك ق��رار مجلس األم��ن رقم
 ،1373والقرار الذي اعتمده المجلس
ّ
مؤخرا ً برقم  2170لمكافحة داعش
وجبهة النصرة في سورية والعراق.
وفي هذا المجال ال نرى بدا ً من العودة
إلى روح هذه القرارات التي تجاهلتها
الواليات المتحدة وال��دول الغربية
وال��ت��ي ت��ؤ ّك��د على وج��وب مكافحة
اإلره�����اب وم��ن��ع ت��م��وي��ل وم��راق��ب��ة
تحركات اإلرهابيين واالمتناع عن
تقديم أيّة تسهيالت لهم في مجاالت
التمويل والتسليح واإليواء والدعاية
والتحريض ومكافحة كا ّفة أشكال
اإليديولوجيا التي ت��ب� ّرر اإلره��اب
وتح ّرض على القيام به.
إنّ مكافحة المجتمع ال��دول��ي
ل�لإره��اب ك��ل ال يتجزأ وه��و واج��ب
على كل دول العالم وال يمكن قبول
أيّة ذرائع لعدم القيام به .إنّ تهشيم
الدول الغربية آلليات العمل الدولي
وبخاصة خالل
في مكافحة اإلرهاب
ّ
السنوات األخيرة ،أمر يجب أن يكون
مرفوضا ً من ِقبَل مكونات المجتمع
الدولي جميعاً .فما العمل إذا كان

بعض أعضاء مجلس األمن الدائمين
ك��ف��رن��س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وال���والي���ات
المتحدة وأت��ب��اع��ه��م م��ن األع��ض��اء
غير الدائمين يتعامون ع��ن قيام
أصدقائهم المقربين منهم بتقديم
ال��دع��م ال�لام��ش��روط ل�لإره��اب ال��ذي
ترتكبه داع��ش وجبهة النصرة في
سورية والعراق .وماذا سيقول هؤالء
للرأي العام في بالدهم والذي ارتفع
صوته م� ّ
�ؤخ��را ً احتجاجا ً على هذه
الدول مع أطراف حكومية وجمعيات
أهلية ودينية وأشخاص متطرفين
في المنطقة يقومون بتمويل وتسليح
اإلرهابيين .وهل يمكن السكوت عن
الهيئات التي دعمتْ اإلرهاب في كل
من السعودية والكويت واإلم��ارات
وقطر وتركيا التي يحكمها اإلخوان
المسلمون؟ وف��ي االج��ت��م��اع ال��ذي
س��ي��ق��وده ال��رئ��ي��س أوب��ام��ا بتاريخ
 ،2014/9/25بصفة بالده رئيسا ً
لمجلس األم���ن لشهر أي��ل��ول ضد
اإلرهابيين األجانب ،ال بد من إتاحة
الفرصة أمام دول العالم لقول كلمة
الحق ،والمشاركة في وضع برامج
ج��دي��دة وج����ادّة وم��ل��زم��ة وجريئة
تمنع أيّ��ا ً ك��ان من تمويل وتسليح
اإلرهابيين.
لقد قامتْ ال��دول الغربية بتدمير
آليات مجلس األمن لمكافحة اإلرهاب
فور اعتماد مجلس األمن للقرار 2170
عندما قالتْ أ ّنها ستستمر في ممارسة
سياساتها التمييزية حول مكافحة
اإلرهاب ،وأ ّنها ستحارب اإلرهابيين
في مكان ولكنها لن تحاربه في مكان
آخ��ر .كما أع��ادتْ بعض ه��ذه ال��دول
اسطوانتها المشروخة حول إرهاب
معتدل وإرهاب متشدّد ،تتحالف مع
األ ّول وتدّعي أ ّنها ستقاوم اإلرهاب
الثاني .كما أ ّن��ه ال يجوز تحت أي
عنوان ك��ان استخدام الحرب على
اإلرهاب لإلطاحة باألنظمة السياسية
وتغيير األنظمة السياسية لمآرب
سياسية معروفة والسماح باالتجار
بالسالح دعما ً لمجموعات مسلّحة
ُت��م��ارس نفس القتل ال��ذي ُتمارسه
داعش وجبهة النصرة تحت أسماء
محصلة أعمالها تصب
مختلفة لكن
ّ
دائ��م �ا ً ف��ي مصلحة اإلره����اب .ولقد
أصبح مطلوبا ً اليوم من الحكومات
ال��غ��رب��ي��ة ع���دم ال��س��م��اح لبعض
مواطنيها من المشاركة في الجرائم
اإلرهابية في الدول النامية وغيرها.
إنّ الدور الذي يمكن لألمم المتحدة
القيام به هام إذا التزمتْ مؤسساتها
وصناع القرار فيها بمبادئ ميثاق
األم���م المتحدة وال��ق��ان��ون ال��دول��ي
وبخاصة مبدأ سيادة الدول واحترام
ّ
استقاللها وإرادة شعبها وع��دم
ّ
التدخل في شؤونها الداخلية .إنّ
التساهل مع اإلره��اب كما حصل في
المواجهة األخيرة مع قطعان جبهة
ال��ن��ص��رة وال��ج��ي��ش ال��ح��ر وآخ��ري��ن
عند مهاجمتهم لعناصر بعثة األمم
المتحدة لمراقبة فصل االشتباك
ف��ي ال��ج��والن العربي ال��س��وري أمر
أكثر من مأسوي .وم��ا قيام األمانة
العا ّمة لألمم المتحدة بوصف هؤالء
القتلة بالمجموعات المسلّحة ،أو
م��ج��م��وع��ات مجهولة إال َّ محاولة
مستم ّرة للتغطية على جرائم هؤالء
اإلرهابيين والتغطية على هويتهم
اإلرهابية التي دانها مجلس األمن
في ق��راره رقم  2170الذي لم يجف
ح��ب��ره بعد وال���ذي وص��ف باالسم
داعش وجبهة النصرة وفروع منظمة
القاعدة األخرى التي هاجمتْ حفظة
السالم على أ ّنها كيانات إرهابية.
وف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال ،ف��إ ّن��ن��ا نؤ ّكد
أنّ ق��ي��ام دول ال��ع��ال��م ،خصوصا ً
القادرة منها على مواجهة اإلرهاب
واإلرهابيين ليس م ّنة منها ،بل هو
واجب يجب أن يتم في إطار تحالف
دولي وأعمال يتم تنسيقها مع الدول
المعنية بغض النظر ع��ن كبرها
وصغرها في إط��ار اح��ت��رام سيادة
واستقالل ووح���دة أرض وشعوب
العالم .فإذا كانتْ المنظمات اإلرهابية
ق���ادرة على التنسيق بين مختلف
كياناتها واألق��ال��ي��م ال��ت��ي تتواجد
فيها ،فإ ّنه ح� ّري بالدول التي تريد
مكافحة اإلرهاب أو تلك التي أصبحتْ
هدفا ً للعمليات اإلرهابية التنسيق
بينها .إنّ قيام تنظيم بوكو حرام
اإلره��اب��ي في نيجيريا ،على سبيل
المثال ،بالتواصل مع داعش وغيرها
والتعبير ع��ن التضامن بين هذه
المنظمات يتطلّب من الجميع االبتعاد
عن المعايير المزدوجة والمصالح
الضيّقة لمحاربة اإلرهاب.
إنّ سورية التي اك��ت��وتْ بنيران
اإلره���اب ال��م��دع��وم م��ن ِق � َب��ل بعض
ال��دول الخليجية تمويالً وتسليحاً،
ومن تركيا و»إسرائيل» وبعض الدول
الغربيّةُ ،تطالب المجتمع الدولي
وال��دول الغربية بوقف ه��ذه ال��دول
واألط��راف عند حدّها إذا أرادتْ قوال ً

وفعالً عدم تح ّول هذا اإلره��اب إلى
شوارعها ومدنها خالل األيام واألشهر
القليلة المقبلة ،كما أعلن بعض قادة
ال���دول الغربيّة م� ّ
�ؤخ��راً .ويقتضي
ذل��ك وق��ف ه��ؤالء ال��ق��ادة تحريضهم
على سورية والعراق ودول أخرى
ف��ي المنطقة وك��ذل��ك وق��ف تمجيد
بعض الفصائل اإلرهابية وهياكلها
السياسية فما يس ّمى المعارضة
المعتدلة التي تحمل السالح ضد
بلدها وجيشها ال مب ّرر إطالقا ً لدعمها
من ِقبَل الغرب ،ألنّ من يدعم هؤالء
في سورية ،لن يقبل من أي طرف في
العالم دعم أيّة مجموعات مسلّحة في
بلدانهم.
إ ّن���ن���ا إذ ن��ض��ع ك���ل ذل���ك ب��رس��م
المشاورات الجارية لعقد ق ّمة مجلس
األمن لمكافحة اإلرهابيين األجانب
ال��ت��ي سيترأسها ال��رئ��ي��س أوب��ام��ا
وسيحضرها رؤس��اء ال��دول الدائمة
العضوية وغير الدائمة العضوية
ف��ي مجلس األم���ن ،فإ ّننا ن��ؤ ّك��د أنّ
المطلوب هو أفعال ُتلزم بشكل خاص
الدول الغربية وغيرها بوقف تس ّرب
مواطنيها إل��ى دولنا لقتل شعبنا.
كما يتطلّب ذلك اتخاذ كل اإلجراءات
الالزمة لوقف صفقات األسلحة التي
يسيل لها لعاب بعض ق��ادة الدول
ّ
مؤخرا ً في فرنسا
الغربية كما حدث
والتي تبيع أسلحة ألنظمة خليجية
يعرفون أنّ الكثير منها سيقع في يد
المنظمات اإلرهابية .وكفانا اتجارا ً
ب���أرواح الشعوب لتنفيذ أجندات
سياسية مرفوضة أخالقياً .فال يمكن
ادع��اء الع ّفة من ِقبَل بعض هؤالء
ال��ق��ادة ،كما ه��ي ال��ح��ال بالنسبة
ل��ل��رئ��اس��ة ال��ف��رن��س��ي��ة وم��س��ؤول��ي
سياستها الخارجية وه��م يبيعون
السالح في سوق اإلرهابيين والقتلة،
وي��ب��ي��ع��ون ال��ق��ي��م ال��ك��ب��رى للثورة
الفرنسية في سوق النخاسة.
ثانياً -:الحرب على سورية
كانتْ سورية قد أعلنتْ منذ بداية
ال��ت� ّ
�دخ��ل ال��خ��ارج��ي ف��ي شؤونها
الداخلية منذ  17آذار  ،2011أن
معركتها هي ضد اإلره��اب .وعندما
عقد مؤتمر جنيف في مطلع هذا العام
في المدينة السويسرية مونترو وفي
جنيف الح��ق �اً ،أعلنتْ س��وري��ة بكل
وضوح أنّ األولوية األساسية للمؤتمر
يجب أن تكون مكافحة اإلرهاب .وفي
ه��ذا اإلط���ار ،تقدّمتْ بورقة رسمية
ضمنتها أسباب إص��راره��ا على أن
تكون مكافحة اإلره���اب أول��وي��ة ال
تعلو عليها أ ّي��ة مسألة أخ��رى على
ج��دول أعمال المؤتمر .وقد ت ّم نشر
هذه الورقة الها ّمة في أجهزة اإلعالم
العالمية.
إال َّ أنّ ال��وف��د ال��س��وري ل��م يُفاجأ
كثيرا ً عندما رفض الطرف الغربي
وجه الطرف المفاوض ويدعى
الذي ّ
االئ��ت�لاف ح � ّت��ى إم��ك��ان��ي��ة مناقشة
ه��ذه ال��ورق��ة .وك��ان��تْ الذريعة في
ذل��ك هي أنّ ذل��ك سيحرف االنتباه
عن األولوية التي ج��اءتْ بها الدول
ال��داع��م��ة للمسلّحين اإلره��اب��ي��ي��ن
وه��ي عملية نقل السلطة من خالل
ما أطلقتْ عليه المرحلة االنتقالية.
ولم تتزحزح الدول الغربية عن هذا
الهدف المصطنع والمرفوض مما أدّى
إلى الطريق المسدود الذي وصل إليه
جنيف.
لم يكن صعبا ً على أي مبتدئ في
العمل السياسي أن يعرف أنّ الهدف
من طرح مقولة الحكومة االنتقالية
كان تسليم سورية لإلرهابيين في
إط��ار السياسة األوس��ع وهو تغيير
النظام .وفي الحالة السورية ،وكما
رأينا في الحالة المصريّة والليبيّة
فإن هدف المرحلة االنتقالية تعني
تسليم البلد للمجموعات اإلرهابية
التي ستقود إلى تفتيت البلد.
َ
كشف مؤتمر جنيف
على كلٍ ،لقد
حقيقة ما يُس ّمى المرحلة االنتقالية
ال��م��د ّم��رة ،وأجهز الشعب السوري
عليها ع��ن��دم��ا ذه���ب ال��م�لاي��ي��ن من
السوريين إل��ى صناديق االنتخاب
داخ����ل س���وري���ة وخ��ارج��ه��ا وق��ب��ر
ه��ذه المقولة إل��ى غير رج��ع��ة ،وما
على الذين يقولون باحترام إرادة
الشعوب ،إال اح��ت��رام ق��رار الشعب
السوري الديمقراطي ال��ذي ت ّم عبر
صناديق االنتخاب.
اآلن ت��ص��رخ ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة
وأدوات���ه���ا أنّ داع���ش ق��د أصبحتْ
على أب��واب أوروب���ا ،ويهرع ممثلو
العصابات المسلّحة للتطابق مع
سادتهم في الغرب في ترديد هذه
المقولة واالدع���اء بأ ّنهم يحاربون
داعش في الوقت الذي كانتْ داعش
وجبهة النصرة وفرع القاعدة اآلخر
الجبهة اإلس�لام��ي��ة ف��ي تحالف ال
تنفصم عراه .ألم يعلن قادة االئتالف
في اجتماعهم ال ُمعيب في المغرب
أ ّنه كان من الخطأ بالنسبة لمجلس
األمن وضع جبهة النصرة على قائمة

الكيانات اإلرهابية؟ ألم تكن حينها
جبهة النصرة وداعش كيانا ً واحداً.
إذا ك��ان ه��ؤالء قد فقدوا إحساسهم
وذاكرتهم وأصيبوا بمرض ألزهايمر،
فما زال شعب س��وري��ة ي��ذك��ر ذلك
التحالف الذي ما زال قائما ً اآلن بين
قادة االئتالف ومجموعاتهم اإلرهابية
على األرض وجبهة النصرة والجبهة
اإلسالمية ويقاتلون في جبهة واحدة
ح ّتى اآلن؟ على كلٍ ،طريق مكافحة
اإلرهاب مفتوح في سورية في إطار
احترام السيادة السورية والتشاور
مع سورية التي أعلنتْ أ ّنها كانتْ
وستكون في قلب أي تحالف دولي
لمكافحة اإلره����اب .وع��ل��ى ك��ل من
يريد مكافحة اإلرهاب ،فإ ّنه ال يوجد
أمامه أي خيار سوى وضع يده في
يد الحكومة السورية ،رمز مكافحة
اإلرهاب والعنوان الصحيح للتصدّي
لهذا الخطر.
أ ّما االدعاءات الباطلة التي يطلقها
بعض ق��ادة ال��غ��رب ح��ول كذبة أنّ
إط��ال��ة أم��د ال��ح��رب ف��ي س��وري��ة هو
الذي أدّى إلى والدة هذه التنظيمات
اإلرهابية وتمدّدها فإنّ ذلك ال يصمد
أمام الحقائق التاريخية والمنطقية
وذلك للسببين التاليين:
إنّ ه��ذه التنظيمات اإلره��اب��ي��ة
هي ثمار م� ّرة للحرب األميركية في
أفغانستان وغزوها للعراق في عام
 ،2003وال��ذي ح�� ّذرتْ سورية من
نتائجه الكارثية .إنّ فرع القاعدة في
العراق بزعامة ال��زرق��اوي معروف
جيّدا ً ألي متابع .وبدعم خليجي –
أميركي – غربي ،انتقل ه��ذا الفرع
إل��ى س��وري��ة .أ ّم���ا إذا ك��ان��تْ ال��دول
الغربية ق��د توقعتْ إن��ه��اء الحكم
الوطني – التقدّمي في سورية خالل
أي��ام أو أسابيع أو أشهر ،ف��إنّ ذلك
ليس عيبا ً
يسجل على سورية ،بل
ّ
هو عيب وغباء من ِقبَل من دعم هذه
التنظيمات وم ّولها وقام بتسليحها
وإي��وائ��ه��ا وإرس��ال��ه��ا إل��ى س��وري��ة،
ويجب أن يتو ّقف ذلك فورا ً للحفاظ
ع��ل��ى ع��ال��م ال��ي��وم م��ن دون أول��ئ��ك
المتوحشين الذين يقطعون الرؤوس
ويأكلون األكباد والقلوب البشرية من
دون رحمة أو ت��ردّد .لقد زرع هؤالء
الغربيين وأدوات��ه��م اإلره���اب وهم
يكتوون بنيرانه اآلن .والفارق هذه
الم ّرة هو أنّ البشرية بشكل عام هي
التي ستعاني من ه��ذه السياسات
الغربية قصيرة النظر والغبيّة ،بينما
يعاني شعبنا بشكل ُمباشر من تدمير
اإلن��س��ان والحضارة وم��ن المجازر
ال��ت��ي ترتكبها ه���ذه المجموعات
المتوحشة.
إنّ السبب الحقيقي إلط��ال��ة أمد
معاناة السوريين هو تقديم المال
والسالح والمأوى لهؤالء اإلرهابيين
م��ن ِق� َب��ل ال���دول الغربية وعمالئهم
في المنطقة وش��راء الذمم والقتلة
وال��ب��ن��ادق ال��م��ع�دّة ل�لإي��ج��ار داخ��ل
س��وري��ة .إنّ ت��س��اه��ل الحكومات
الغربية وعمالئها اإلقليميين في
السماح لعشرات اآلالف من مواطنيها
باالنضمام إلى صفوف «الجهاديين»
هو السبب في إطالة هذه الحرب .وال
نبالغ إذا قلنا أ ّنه فور تو ّقف تمويل
وتسليح هؤالء القتلة من ِقبَل الدول
المعروفة ،فإنّ اإلره��اب سيتراجع.
لقد اعتمد االتحاد األوروب��ي سياسة
رسمية لدعم اإلره��اب عندما سمح
بشراء المنتجات النفطية السورية
من المجموعات المسلّحة وفرض
العقوبات االقتصادية على سورية،
ولم يتراجع االتحاد عن ذلك ح ّتى
اآلن ،فمن هو المسؤول عن إطالة
الحرب في سورية؟ إنّ السيّد الرئيس
ه��والن��د ،داع��م اإلره���اب المعلن في
سورية ،ما زال يح ّرض ضد سورية
و ُي��داف��ع عن اإلرهابيين فيها تحت
ذرائ��ع مختلفة ،أال يجب وق��ف مثل
هذا التحريض على ارتكاب اإلرهاب
والقتل؟
ث���ال���ث���اً -:ال���وض���ع ف���ي ال��ش��رق
األوسط
يجمع العالم أنّ السبب الرئيسي
لتفجر األوض��اع في الشرق األوسط
ّ
هو الصراع العربي – «اإلسرائيلي»
المستمر منذ النكبة الفلسطينية
وع��دم تحقيق س�لام ع��ادل وشامل
في هذه المنطقة .وإذا كانتْ كل دول
صحة
العالم ،غربها وشرقها ،تؤ ّكد
ّ
ذل��ك ف��ي خطابها السياسي ،فذلك
يعني أ ّن��ه لتطبيق ه��ذا المبدأ فإنّ
على «إسرائيل» أن تنسحب من دون
أي شروط من األراضي التي احتلتها
في ع��ام  1967إل��ى خط الرابع من
حزيران وإعادة الحقوق الثابتة وغير
القابلة للتص ّرف للشعب الفلسطيني
بما في ذلك ح ّقه في االستقالل وتقرير
المصير وإق��ام��ة دولته على أرضه
وعاصمتها القدس.
وب�����دال ً م���ن االس��ت��ج��اب��ة إلرادة
المجتمع الدولي فإنّ «إسرائيل» تقوم

كل ي��وم في زرع األراض���ي العربية
بمستعمراتها وطرد الفلسطينيين من
مدنهم وقراهم .وسيدرك كل من يُراقب
حركة االستيطان «اإلسرائيلية» أ ّنه
َ
تبق هناك أرض إلقامة الدولة
لم
الفلسطينية عليها حيث سيكتمل
تهويد القدس خالل سنوات قليلة.
أ ّم��ا أراض��ي الضفة الغربيّة فإ ّنها
أصبحتْ كقطعة الجبنة التي تنخرها
المستوطنات في كل مكان .واألنكى
من ذلك أنّ قادة إسرائيل ال ينكرون
إطالقا ً قرارهم النهائي برفض وجود
أيّة دولة فلسطينية أو االنسحاب من
األراضي السورية واللبنانية التي ما
زالتْ تحت االحتالل.
إنّ االح��ت�لال ه��و أع��ل��ى درج��ات
اإلره��اب .ففي ظل االحتالل ُتمارس
«إس��رائ��ي��ل» قتلها للفلسطينيين
وتنتهك ح��ق��وق اإلن��س��ان جميعها
وتهاجم مدنهم وتقصفها باألسلحة
المد ّمرة و ُتزيل أحياء كاملة منها كما
ّ
مؤخرا ً في غ ّزة عندما ارتكبتْ
حدث
«إسرائيل» جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم إبادة بشرية ضد
أهلنا الفلسطينيين .كما تتجاهل
ال��دول التي تتحدث زورا ً وبهتانا ً
عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان
م��م��ارس��ات «إس��رائ��ي��ل» اإلج��رام��ي��ة
وت��ب�� ّرر ام��ت�لاك��ه��ا ألس��ل��ح��ة ال��دم��ار
الشامل ورفضها إلنشاء منطقة في
ال��ش��رق األوس���ط خالية م��ن جميع
أسلحة الدمار الشامل.
ال ي��م��ك��ن ل��ل��ع��رب ق��ب��ول تهديد
«إسرائيل» الدائم ألمنهم وللسالم
العادل والشامل في المنطقة ودعم
الغرب لها من دون تردّد في ارتكاب
جرائمها ض��د ال��ع��رب .لقد َذهَ � َب��تْ
بعض ال���دول الغربية م� ّ
�ؤخ��را ً إلى
لوم الفلسطينيين الذين قتلتْ منهم
«إسرائيل» فقط في عدوانها األخير
على غ ّزة ما يزيد على  2200شهيدا ً
منهم حوالى ستمئة طفل وجرح ما
يزيد على اثني عشر ألفا ً سيلتحق
ب��ع��ض��ه��م ب��ص��ف ال��ش��ه��داء بينما
سيعاني اآلخ��رون من عاهات طيلة
حياتهم.
أم���ام ك��ل فعالية دول��ي��ة كبرى
ك��ال��دورة المقبلة للجمعية العا ّمة
لألمم المتحدة والتي ستبدأ مداوالتها
ف��ي ال��ث��ان��ي وال��ع��ش��ري��ن م��ن أيلول
الجاري ،وانعقاد ق ّمة مجلس األمن
حول اإلرهابيين األجانب ،ال بد من
التذكير بحقائق الوضع المأسوي
في منطقتنا وفي أنحاء أخرى ليست
بالقليلة م��ن عالمنا .وف��ي الوقت
الذي لم نقم فيه سوى بإعادة رسم
الصورة القائمة في منطقتنا بسبب
اإلره���اب المدعوم م��ن ِق� َب��ل أط��راف
معينة في المجتمع ال��دول��ي ،فإننا
قدّمنا مج ّرد محاولة تناولتْ مخاطر
ذلك على البشرية في عصر العولمة
وتكنولوجيا االتصاالت الحديثة.
إنّ التعامي عن التطور الحاسم
ال����ذي ش��ه��دت��ه س��وري��ة م��ن خ�لال
االنتخابات الرئاسية في حزيران
الماضي والتي ع ّبرتْ عن التطلعات
ال��م��ش��روع��ة ل��ل��ش��ع��ب ال���س���وري،
سيساهم في مزيد من الدمار ،فلقد
سقطتْ مقوالت دعاة الح ّرية المش ّوهة
على يد الشعب السوري الذي مارس
أرق��ى أشكال الديمقراطية والحر ّية
الحقيقية .فالشعب السوري شعب
أصيل سيقضي به ّمة أبنائه وبواسل
جيشه العربي السوري على اإلرهاب
واإلرهابيين.
إنّ ثقتنا بالنفس ال حدود لها أل ّننا
نمتلك الحق والق ّوة للدفاع عن هذا
ال��ح��ق .وم��ا التح ّول العميق ال��ذي
تشهده سورية اآلن من خالل صمود
جيشها وتخليص مزيد من المدن
وال��ق��رى م��ن سيطرة المجموعات
اإلرهابية في كا ّفة أنحاء الوطن ،إال َّ
دليل على عظمة هذا البلد وجيشه
وش��ع��ب��ه .وه���ا ه��ي ال��م��ص��ال��ح��ات
الوطنية في معظم أنحاء سورية
تتعاظم في إطار إعادة لحمة الوطن
الواحد والشعب الذي كان وسيبقى
واح��دا ً دائما ً وإلى األبد .وستتعاون
سورية لتحقيق القضاء على اإلرهاب
العالمي وال��م��ح�لّ��ي م��ع ك��ل ال��دول
المخلصة في مكافحة اإلره��اب في
إط��ار الشرعية الدولية والقانون
الدولي وميثاق األمم المتحدة .كما أنّ
سعي سورية إلقامة السالم العادل
والشامل في الشرق األوس��ط على
األس��س التي أشرنا إليها سابقا ً لن
يتو ّقف.
إنّ رس��ال��ة س��وري��ة إل��ى العالم
ه��ي وجهها ال��ح��ض��اري والتزامها
بقيم الحضارة العربية واإلنسانية
واستعدادها الذي ال يلين للدفاع عن
سيادتها واستقاللها وكرامة شعبها
وأمتها.

د .فيصل المقداد

بسيطرته على األرض مدنا ً وأريافا ً في العراق وسورية،
بإقامته «دولة الخالفة» وممارستها سلطة األمر والنهي على
العباد ،وباستثمارها موارد البالد ،وال سيما النفط ،استخراجا ً
ونقالً وتسويقا ً وتحصيالً لعائدات منه وفيرة.
حضور «داعش» غير المباشر يتأتى عن نفوذه وتأثيره.
فهو يستحوذ على نفوذ محسوس والف��ت ف��ي حواضن
اجتماعية واسعة جغرافيا ً وديموغرافيا ً هي مجتمعات أهل
الس ّنة والجماعة في معظم بلدان عالم العرب ،وال سيما
العراق وسورية ولبنان ،إلى امتدادات في سائر أنحاء عالم
اإلسالم ومجتمعات المسلمين في شتى دول الغرب.
ويمارس «داعش» تأثيرا ً في بلدان ومجتمعات تحتوي
مصالح حيوية للغير ،أيا ً يكن هذا الغير .فهو باستيالئه على
حقول النفط في شمال العراق الغربي وشمال سورية الشرقي
يمارس تأثيرا ً سلبيا ً على حكومتي هاتين الدولتين بما هما
مالكتان للنفط ،وتأثيرا ً ايجابيا ً على الدول المستفيدة من نقله
وبيعه واستهالكه كتركيا و»اسرائيل» والواليات المتحدة
وغيرها .كما يمارس «داعش» ،بشكل أو بآخر ،تأثيرا ً سلبيا ً
على خطوط المواصالت ووسائط النقل واألطراف المستفيدة
منها في بالد الشام وبالد الرافدين وبلدان الخليج.
ل��ـ ِ «داع���ش» أيضا ً حضور وتأثير ملحوظان في عالم
االتصال والتواصل واإلعالم .فهو يستخدم وسائلها المتاحة
بسهولة ومواظبة مشهودتين لمخاطبة المجتمعات المسلمة
كما المجتمعات «الكافرة» في شتى أنحاء العالم وذلك لتجنيد
المقاتلين والنشطاء ،ولتعميم «ثقافته» وشعاراته ،ولتهديد
أعدائه ،ولتعزيز حضوره المباشر وغير المباشر حيث يريد.
ما سر نمو وبروز ظاهرة «داعش» بسرعة قياسية؟
ثمة أسباب عدّة أهمها ثالثة :ديني ،ومادي ،وسلوكي.
دينياً ،ر ّك��ز «داع��ش» في دعوته وإعالمه على اإلس�لام
والمسلمين ،والسيما منهم أه��ل الس ّنة والجماعة الذين
يش ّكلون أكثرية ساحقة في عالم اإلسالم .إلى ذلك ،ر ّكز في
أنشطته على األوساط الفقيرة والمهمشة ،وخصوصا ً ذوي
الثقافة البسيطة والمسطحة الذين تتلقف قلوبهم بيسر
دعوته ودعاويه وينجذبون إلى شعاراته.
مادياً ،تل ّقى «داعش» مبكرا ً دعما ً وازنا ً من دول وحكومات
وهيئات وأثرياء ورجال أعمال ظنوا ،حالمين أو متيقظين ،أن
مؤدّى دعوته وحراكه وحركته يخدم مصالحهم في المدى
القريب أو البعيد .وع��زز «داع���ش» الحقا ً وضعه المادي
باستيالئه على ممتلكات األهالي وأسواق الصاغة وعائدات
النفط في سورية والعراق على نح ٍو حملت بعض أجهزة
االستخبارات في الغرب على تقدير حجم أمواله بمليارات
(باليين) الدوالرات.
سلوكياً ،حرص «داعش» في سياسته وأدائه على ممارسة
ما يمكن تسميته «خرق قواعد اللعبة» .ذلك أن دول العالم
بنت وط� ّورت على م ّر العصور نظاما ً كونيا ً يتضمن قواع َد
وأحكاما ً وأعرافا ً في مسائل السلم والحرب والتجارة والتبادل
والتواصل واالت��ص��االت والصحة والثقافة ج��رى تقنينها
وتوثيقها في معاهدات واتفاقات وقوانين ترعى العالقات بين
الدول« .داعش» أعلن في دعوته ومارس في حركته خروجا ً
سافرا ً على النظام الكوني أو األممي ،أي على قواعد اللعبة
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والصراع المتعارف عليها والمعتمدة بين األمم والدول .فقد
اعتبرها جميعا ً منافي ًة ألحكام الدين الحنيف ،وأنها صنيعة
«الكفار» من كل ملة ودين بقصد النيل من اإلسالم والمسلمين.
بتحرير نفسه م��ن «ق��واع��د اللعبة» أصبح ف��ي وسع
«داعش» مفاجأة خصومه وأعدائه بأعمال وعمليات على غير
خط التوقعات وبأساليب ومواقيت غير معهودة وبالتالي في
ظروف وشروط غير متكافئة ألطراف الصراع .بعبارة أخرى،
استعمل «داع��ش» في الصراع أسلح ًة ووسائل ال يستطيع
خصومه استعمالها خشية أن تثير غضب جمهورهم ،فكسب
بذلك تف ّوقا ً ظرفيا ً عليهم« .داعش» يستطيع ،مثالً ،أن يذبح
صحافيا ً على مرأى من العالم أجمع ليخيف أميركا حكوم ًة
وجيشا ً وشعباً ،لكن الواليات المتحدة ال تستطيع الرد عليه،
علناً ،بأسلوب من الطراز نفسه.
يلقى «داعش» تجاوبا ً أوسع وبالتالي مقاومة أضعف في
كل بلد يرتع شعبه في جهل وفقر ومرض من عقود وعهود،
وال تتمتع حكومته ب��أي صدقية الفتقارها إل��ى انجازات
محسوسة .وت��زداد فعالية «داع��ش» عندما يجد خصومه
في حال ارتباك أو عجز عن االتفاق لمواجهته ،فيستفردهم
واحدا ً تلو اآلخر من دون أن يلقى ردا ً رادعاً .أليست هذه حال
دول العرب مع «داع��ش» في هذه اآلون��ة؟ بل أليست هذه
حال دول الغرب أيضا ً التي تختلف في ما بينها على تقويم
خطر «داعش» ،فنرى بريطانيا تعلن بلسان رئيس حكومتها
كاميرون أنه أضحى في تقديرها الخطر األول فيما يرى فيه
الرئيس الفرنسي هولند خطرا ً مساويا ً لخطر الرئيس السوري
بشار األسد!
الملك عبد الله بن عبد العزيز بدا متحسسا ً بنبرة الفتة
خطر «داعش» .فقد أطلق األسبوعَ الماضي رسال ًة أمام سفراء
دول أجنبية وعربية وطلب منهم نقلها إلى رؤسائهم .رسالة
العاهل السعودي واضحة ومباشرة« :يجب محاربة هذا
الشرير (اإلره��اب) بالقوة وبالعقل وبالسرعة قبل أن يصل
إليكم» .
ال��والي��ات المتحدة تفهمت أخ��ي��را ً خطر «داع���ش» على
فتعجلت إقامة
مصالحها ومصالح حلفائها ومواطنيها
ّ
«ائتالف دولي» لمواجهته .أدركت ،على ما يبدو ،أن خطره
جدّي جدا ً وأن احتمال سيطرته على مزيد من حقول النفط
في العراق والخليج قد يجعل منه قوة إقليمية ودولية وازنة.
ولئن بدت واشنطن مستعدة الستخدام القوة ضد «داعش» إال
أنها ال تبدو عازمة على محاربته جذريا ً بدل احتوائه ظرفياً.
محاربة «داع���ش» ج��ذري �ا ً تعني ،ف��ي مفهوم العقالء
َ
تعاون
والمتعقلين والذين ينظرون إلى أبعد من أنوفهم،
جميع المتضررين منه والمستهدَفين بإرهابه بقصد ردعه
وإنهائه .فال سبيل إلى التصدي لـ ِ «داعش» في العراق وتركه
على سجيته في سورية .وال جدّية في مقاومة «داعش» بالقوة
من طرف ومتابعة تمويله وتسليحه من طرف آخر .وال فعالية
وال صدقية لطرف يعتبر أفاعيل «داعش» إرهابا ً في كردستان
َ
وعدوان «إسرائيل» دفاعا ً عن النفس في غزة.
العراق
ازدواجية المعايير هي النفاق بعينه ليس إالّ.

د .عصام نعمان

رياح ...و�سفن ( ...تتمة �ص)1
أن ساهموا بإفشال «جنيف  »2بسبب رفضهم له ،على
رغ��م محاولتهم تفسيره اليوم بما يخدم مخططاتهم
وازدواج��ي��ة مواقفهم ،وكمدخل إلع��ادة نفوذهم ،وربما
احتاللهم ،للمنطقة واإلقليم.
بين «جنيف  »2والجو الصقيعي ال��ذي انعقد فيه،
وبين التطورات الملتهبة التي تعيشها المنطقة هبت رياح
كثيرة ولكنها لم تجر بما كانت تشتهيه «صقور» واشنطن
وحلفاؤها األقربون منهم واألبعدين.
بعد «جنيف  »2انفجرت أح��داث أوكرانيا لمشاغلة
موسكو عن موقفها الصلب تجاه سورية المتمسك بالقانون
الدولي ،والميثاق الدولي ،واألعراف الدولية ،ولكن رياح
الفاشية الشوفينية األوكرانية لم تجر كما تشتهي سفن
«الفاشيين الجدد» المنتشرين في دوائر القرار األميركي
والذي أرادوا فخا ً لروسيا في كييف يحاكي الفخ األفغاني
الذي واجهه االتحاد السوفياتي في الثمانينات وساهم في
انهيار القطب الثاني في معادلة ما بعد الحرب العالمية
الثانية.
فما أرادت��ه واشنطن فخا ً لموسكو إلغراقها في وحول
أوكرانيا ،وتدمير ما بنته من جسور بينها وبين أوروبا،
وخصوصا ً ألمانيا ،ضاربة بعرض الحائط بكل االعتبارات
األخالقية والسياسية واالقتصادية واإلستراتيجية،
تح ّول إلى فخ للسياسة األميركية ذاتها ،كما بات يقول
أبرز المحللين األميركيين والدوليين ومراكز األبحاث في
الواليات المتحدة ،وإذ بواشنطن وحلفائها في الحلف
األطلسي يظهرون مرتبكين أم��ام سياسة موسكو في
أوكرانيا ،ويلجأون لتبرير هزيمتهم بالحديث عن حرب
تشنها روسيا على أوكرانيا ،كما أصبحت أدواتهم في
كييف مرتبكة ،وتحولت بقايا النازية ،ممن خطفوا السلطة
ذات ليل ،إلى عبء أخالقي واقتصادي وسياسي وعسكري
على من شجعهم على انقالبهم مستفيدين من دون شك
من أخطاء حكام تولوا السلطة وظنوا أن دعم موسكو لهم
ٍ
كاف ليعيثوا فسادا ً في بالدهم ،ثم ليهربوا في أول لحظة
مواجهة.
وبعد «جنيف »2انفجرت األح��داث في غرب العراق،
ليمتد حريقها إلى شرق سورية ،كتتويج منطقي لسياسات
االحتالل األميركي وأث��اره التي فخخ فيها ب��ول بريمر
العراق بدستور المحاصصة الطائفية المذهبية وبحل
الجيش الوطني واجتثاث البعث ،وفخخ فيها مهندس
الفتن خليفته نيغروبونتي المجتمع العراقي بلعبة الفتنة
المذهبية واالحتراب األهلي .وهو خبير بها منذ «واليته»
لسفارة ب�لاده في السلفادور ،وه��ي فتنة رق��ص فوقها
سياسيون من هذا الطرف أو ذاك ظنا ً من كل واحد منهم
إن بإمكانه إلغاء اآلخر في بلد تثبت األيام أنه «عصي»
عصي على االجتثاث
على االحتالل و»االختراق»  ،كما هو
ّ
والتكفير وكالهما ينبعان من جذر واحد.
وهنا أيضا ً لم تجر رياح الفاشية التكفيرية بما تشتهي
سفن أهل الفتنة في واشنطن وغيرها من عواصم الحقد
والتعصب واالن��غ�لاق في اإلقليم ،ف��إذا بهؤالء جميعا ً
أمام مأزق تمدّد هذه الفاشية (المتسترة باسم الدين،
والمتجلببة بشعارات عزيزة على أبناء المنطقة المتشبثين
بعقيدتهم وإيمانهم) لتصل إلى بلدانهم وعواصمهم ،بل إذ
بهم يحارون في أي إستراتيجية يعتمدون قبل أن يصل

الهشيم إلى مصالحهم ومواقعهم.
وب��ع��د «جنيف  ،»2ب��دأ أي��ض �ا ً ال��ع��دوان اإلره��اب��ي
الصهيوني على الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة،
وظن أصحاب العدوان القريبون منهم واألبعدون ،أنهم
ق��ادرون في لحظة انقسام فلسطيني تغ ّذى بتجاذبات
إقليمية وتع ّمق برهانات ومصالح سلطوية وفئوية عابرة
 ،أن يحققوا أغراضهم في غزة وكل فلسطين .واعتقدوا أنهم
في لحظة خالف بين عواصم عربية وإقليمية مؤثرة وبين
القي ّمين على األمور في غزة على سلم األولويات في هذه
المرحلة من حياة األمة ،قادرون أن يسحقوا المقاومة على
طريق تصفية القضية ووضع الشعب الفلسطيني البطل،
ومعه أبناء أمته ،أمام خيارين ال ثالث لهما ،إما االستسالم
طوعا ً أو االستسالم موتاً.
وهنا أيضا ً لم تجر ري��اح الفاشية الصهيونية ،ومع
اعتمادها أساليب الفاشيين األوائل والنازيين ومحارقهم،
بما تشتهي سفن رعاة الفاشية والصهيونية في واشنطن،
بل انتصرت غزة ومعها فلسطين كلها ،واألمة وشرفاؤها،
والعالم وأحراره ،وتبخر االنقسام الفصائلي أمام أسطورة
الوحدة الميدانية والسياسية الفلسطينية ،بل تصرف
القادة الحقيقيون في األمة واإلقليم على قاعدة وصفها
الشاعر يوماً:
وان الذي بيني وبين بني أبي
وبين بني عمي لمختلف جداً،
		
إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم
وان هدموا مجدي ،بنيت لهم مجدا ً
		
وان ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم
وان هم هووا غيّي هويت لهم رشدا ً
		
ولكن هل يكفي أن ال تجري الرياح العاتية في المنطقة
بما تشتهيه سفن أعدائها ،حتى نقول أننا انتصرنا؟!
هل كانت هزائم أعدائنا وحدها ،حيثما واجهوا مقاومة
بطولية ،كافية لكي نعتبر أنفسنا منتصرين؟
بالطبع ال ،إذ تثبت كل انتصاراتنا على أعدائنا أنها لم
تكن كافية وحدها لنبني مجتمعاتنا ودولنا كما نريد،
بل كما تقول المعادلة الهندسية في الرياضيات كانت
«ضرورية ولكنها لم تكن كافية».
فلكي تكتمل انتصاراتنا في كل مجال المطلوب منا
جميعاً ،أهل االنتصار والفرحون به ،مراجعة جذرية
عميقة ،ال مكابرة فيها ،وال إنكار لحقائق ووقائع تفرض
نفسها على األرض.
ه��ذه المراجعة هي شريكة المقاومة في مواجهتها
لألعداء ،وسند المصالحة في ردم الهوة بين مكونات أمتنا
واإلقليم ،ولصيقة المشاركة التي ال مكان فيها لإلقصاء
واإللغاء واالجتثاث ،بل هذه المراجعة باتت مطلوبة اليوم
أكثر من أي وقت مضى لكي نتحرر من سجون الماضي
وصراعاته وعصبياته ،ولكي نبني الحاضر بكل تعقيداته،
ولكي نط ّل على المستقبل بكل رحابته ووعوده.
عشية ال��ع��دوان على غ��زة قلنا «المعركة الكبرى...
والمراجعة الكبرى» واليوم نقول بعد أن انتصرنا في
المعركة على العدوان ال بد أن ننتصر في المراجعة وبها
أيضاً.

معن بشور

الريا�ض ـ طهران ( ...تتمة �ص)1
هل هو خطر داعش الداهم الذي يقترب من بيت العائلة المالكة مما قد يهدد
ليس فقط امن المملكة بل ويدفع بصراع األجنحة إلى أوجه؟!
أم هو اقتراب أنصار الله (الحوثيين) بعد تحالفهم الموسع مع قوى وطنية
وشعبية وقبائلية يمنية تكاد تطبق على حكومة صنعاء وتسقطها أرضا ً وتقطع
أنفاس أصحاب المبادرة الخليجية التي تقف وراءها!؟
أو أن الراعي األميركي لمعسكر «االعتدال العربي» بات في ضيق شديد من
كثرة تعثر الرياض وترددها في اللحاق بالمدرسة «األوبامية» البراغماتية جدا ً
مع «ضلع مثلث الشر» اإليراني!؟
أو أن التنافس القطري السعودي وتضعضع البيت الخليجي على خلفية
انقسامات ال��رأي حول طريقة التعامل مع ملفات المنطقة الساخنة جعلت
الرياض مكرهة على اختيار أهون الشرين بعد أن وصلت القطيعة مع الدوحة
محطة الالعودة!؟
ال يتوقف أحد كثيرا ً عند اإلعالن المتكرر بين الفينة واألخرى عن أن األمر
األخير هذا قد سوي وأن األمور عادت بين الدوحة وزميالتها في مجلس التعاون
قد عادت إلى طبيعتها ألن الجميع أخذ علما ً بأن هذا اإلع�لان ليس أكثر من
مجرد «اسبيرين» .الهدف منه تسكين التداعيات الموجعة للخالف العمودي
والعميق.
أيا ً تكن األسباب فاألوامر «الهمايونية» المستعجلة المرسلة لألمير «العصبي

المزاج» على حد تعبير سفير خليجي لعبت بالده دور الوسيط طويالً بين
الرياض وطهران ،كانت وراء قبول الوزير سعود الفيصل الستقبال عبد اللهيان
في بيته عالمة على تكريم خاص.
رسائل شفهية كثيرة كانت في هذه األثناء قد وصلت للعاهل السعودي
ومن قنوات عدة تفيد بان اإليرانيين يمتلكون وثائق دامغة تدين األمير بندر
بن سلطان بضلوعه في تفجيرات السفارة اإليرانية في بيروت وكذلك الملحقية
الثقافية ونشاطات إرهابية أخرى كانت تعد لما هو أخطر.
بعث بها اإليرانيون إلى قمة الهرم في الرياض مع توصية وشرح وتوضيح
بأن القادم من األيام يحمل مخاطر كبيرة على الجميع وعليه ال بد من قبول
النصيحة التالية:
علينا جميعا ً أن ال نطيل النظر في مرآة السيارة األمامية ،ألن ذلك وإن كان
القليل منه ضروريا ً إال أن «التسمر» أمامها قد يجعلنا نفقد قدرتنا على النظر لما
هو أمامنا سواء كان من أخطار أو فرص متاحة للحاق بفرص سباق جيدة لكل
سائق ماهر ،على حد تعبير مصدر مطلع على مجريات الشد والجذب في رحلة
الشتاء والصيف السعودية اإليرانية.
كل الملفات حضرت ولكنها على «يخت» العالقات الثنائية كما تقول مصادر
مطلعة على لقاء المسؤول اإليراني الرفيع مع األمير السعودي الذي كان حريصا ً
على أن يظهر بأنه الوحيد المسؤول عن ملف إيران وأنه يريد إيصاله إلى شاطئ

التصالح واألمن واألمان ما دام هو على قيد الحياة.
وأنه أخيرا ً قد يقبل بالتجديد والتغيير في بعض القراءات لملفات المنطقة ما
دام قد ظهر عدو مشترك لطهران والرياض معاً.
اتفق الطرفان على آليات التواصل وسبل التقدم بخطوات تصاعدية تفضي
إلى محطات جديدة تبدأ بلقاء الوزيرين في الرياض ومن ثم االنتقال إلى طهران
وبعدها قد يتوج األمر إلى ما هو أعلى من ذلك إذا سارت أمور الثنائي والمحيط
كما يشتهي ربان سفينة العائلة الذي يبدو أنه يشعر على حد ما سمع الضيف
المكرم وكأن البحار تموج وترتج من حوله.
الوسيط الكويتي يرى في العراق مفتاحاً.
ووسطاء آخرون يرون في خطر داعش جامعاً.
ومراقبون متابعون ومهتمون يرون في اليمن هما ً جامعا ً مانعاً.
نعم سورية قد تكون بوابة فتح قفل التغيير والتحول من مشهد إلى آخر.
لبنان آخر المحطات التي لن تكون سهلة أبدا ً على رغم كونها الخلقة األضعف
في الجسم العربي الرسمي.
أما فلسطين فهي السهل الممتنع دوماً.
فما أسهل التوافق عليها قضية مركزية جامعة!
وما أبعد المسافات بين رؤية وأخرى.
وأما «الشيطان األكبر» فهو الحاضر الغائب المشوق المانع والمخاتل الالسع

والمراوغ القاطع .يقول شيئا ً هنا وآخر هناك!
يبيع ويشتري بأحد ملفات المنطقة أكثر من مئة مرة من دون أن يسلم
البضاعة وال مرة واحدة.
حائك السجاد اإليراني يعي ذلك تماماً .لذلك تراه يفصل بوضوح بين ملف
عالقاته مع هذا المراوغ الذي يتعامل معه ألجل إتمام الحجة معه ليس أكثر،
وهو العارف بأنه سيمزق المواثيق في أول فرصة ،وبين ملفات جيران يعتبرهم
أبديين وال يجوز النكث بالعهود معهم ،شرط أن يقرروا اإلقالع بيختهم ،من دون
حماية سفينة أميركية شريرة يعرفون أن عينها على شيطان صغير هي من
أرضعته وال تزال تغذيه على حساب سكان األرض وأصحاب الحق األصليين.
بين «الخوف والرجاء» يعيش أمراء منطقة المياه الدافئة في الضفة الجنوبية
من بحيرة األخاء العربي اإليراني وهم ينظرون إلى الراعي األكبر لسياساتهم
اإلقليمية والدولية أهي الحرب المقبلة أم التسوية وعالم الصفقات!؟
هذا فيما يتعاطى جارهم الشمالي على الطرف اآلخر من هذه البحيرة في
السلم كما في الحرب بعلم اليقين وعيونهم األربعة مفتحة باتجاه ما وراء
البحار ،عيون لم يألفها كبيرهم الذي علمهم السحر ،عقيدة وعزيمة وعلم
وعقل.

محمد صادق الحسيني

