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ّ
المتجدد؟
ت�شرين ...الذكرى والتذ ّكر ولبا�س الميدان

هل من تباين في �سيا�سات
منظومة المقاومة والممانعة في �سورية؟

7

} د .تركي صقر

} حميدي العبدالله
نشرت تحليالت كثيرة في اآلونة األخيرة ك ّرست للحديث عن وجود تباين
في سياسات منظومة المقاومة والممانعة إزاء بعض تطورات المنطقة .وتركزت
هذه التحليالت على انتقاد ك ّل من موسكو وطهران للضربات الجوية التي قامت
وت�ق��وم بها ال��والي��ات المتحدة وبعض شركائها ال�ع��رب ض � ّد تنظيم «داع��ش»
و»النصرة» داخ��ل األراض��ي السورية ،وع��دم إع�لان سورية موقفا ً معارضا ً
�أي جهد من أي جهة جاء لضرب اإلره��اب في
لهذه الضربات ،بل الترحيب ب� ّ
سورية وفي المنطقة ،واستنتج بعض المحللين بأنّ ثمة تباينا ً في المصالح
يفسر تباين المواقف المعلنة من دمشق بالمقارنة مع مواقف طهران
هو الذي ّ
وموسكو.
هل ث ّمة تباين أملته مصالح مختلفة ،أم أنّ المواقف المعلنة هي تعبير عن
استراتيجية ذات حلقات مختلفة يكمل بعضها البعض؟
ليس هناك على اإلطالق تباين مصالح يفرض تباين المواقف بين سورية من
جهة وبين إيران وروسيا من جهة أخرى.
ال��دول��ة ال�س��وري��ة ض � ّد «داع ��ش» و»ال�ن�ص��رة» وجميع التنظيمات اإلرهابية
بنفس القوة ،بل أكثر من موسكو وطهران ،ألنها هي التي تدفع الثمن األكبر
من دم شعبها وجيشها بسبب األعمال اإلجرامية لهذه التنظيمات .وموسكو
وطهران لهما مصلحة ال تق ّل عن مصلحة سورية بالقضاء على هذه التنظيمات
اإلرهابية التي تشكل خطرا ً على أمنهما القومي ،يوازي الخطر الذي جلبته على
سورية ،وبالتالي ال تباين على اإلطالق ال في المواقف وال في السلوك وال في
المصالح في مواجهة هذه التنظيمات التكفيرية .كما أنّ دمشق مثلها مثل طهران
وموسكو ليس لديها أية تقديرات تختلف عن حليفتيهما بشأن دور الواليات
المتحدة ودول المنطقة في دعم التنظيمات اإلرهابية ،أو في احتمال أن تستغ ّل
الحرب االستعراضية ض ّد هذه التنظيمات لتنفيذ أجندة مشبوهة موجهة ض ّد
الدولة السورية والجيش العربي السوري ،كما حذرت موسكو وطهران ،بل إنّ
دمشق أكثر ريبة من سلوك الواليات المتحدة وشركائها من حكومات المنطقة
التي تشكل رأس الحربة في األعمال اإلجرامية التي تنفذ في سورية على أيدي
الجماعات اإلرهابية.
إذا لم يكن هناك تباين في المصالح ،وال تباين في تقدير الموقف بشأن قيام
التحالف األميركي بتوجيه ضربات جوية ض ّد تنظيمات «داعش» و»النصرة»،
إذا ً ما هي أسباب تباين الموقف الذي أوحى لكثير من المحللين أصدقاء منظومة
المقاومة والممانعة االستنتاج بأنّ ثمة تباينا ً في المصالح والمواقف هو الذي
يفسر المواقف المعلنة والمتباينة الصادرة عن دمشق وطهران وموسكو؟
ّ
ال شك أنّ هناك استراتيجية تقوم على تقسيم العمل وتوزيع األدوار وتكامل
بأي
المواقف بما يعود بالنفع على المنظومة بك ّل أطرافها .فترحيب دمشق ّ
جهد ض ّد اإلره��اب ينسجم مع موقفها ال��ذي دعا منذ البداية إلى وقف تمويل
وتهريب اإلرهابيين األجانب إلى داخل سورية ،وهو ما صدر عنه قرار مجلس
األمن األخير الذي ترأسه رئيس الواليات المتحدة ،وتحذير موسكو وطهران
ومطالبتهما بضرورة التعاون والتنسيق مع سورية أملته القناعة المشتركة
لدى المسؤولين السوريين واإليرانيين والروس من احتمال استغالل ضرب
للمس بسورية والتع ّرض للجيش العربي السوري ،وهذه
التنظيمات اإلرهابية
ّ
تصب في سياق استراتيجي واحد.
المواقف
ّ

حرب ت�شرين م�ستمرة
في السادس من تشرين األول عام  1973ظهر أنّ لدى العرب جيوشا ً تستطيع اتخاذ
قرار الحرب وصناعة موجباته ،وإعداد ساعة الصفر والبدء بإطالق النار وتحقيق
االنتصار ،فكان التح ّول الذي سيفرض معادالت ال يمكن تقبّلها بالنسبة للغرب نظرا ً إلى
خطورة وحجم المصالح المختزنة في بالد العرب ،أما بالنسبة إلى «إسرائيل» فقد كانت
الحرب تذكيرا ً بأنّ الخطر على الوجود لم يحسم بنتيجة حرب العام.1967
كانت العين األميركية و»اإلسرائيلية» على الجيش السوري ،لقناعة بأنّ تزاوج اإلرادة
السياسية والقدرة العسكرية يمنحانه دور المحرك الفاعل لصناعة األحداث الكبرى،
بينما الجيش المصري رغم ك ّل ميزاته وكفاءاته فقد كان متاحا ً إخراجه من المعادلة بقوة
السيطرة على صانع القرار السياسي في مصر ،فكانت «كامب ديفيد» إعالن تح ّول قدرة
مصر إلى مساحة خارج مصادر القلق «اإلسرائيلي» ،بمثل ما هي إعالن انضباط القيادة
السياسية المصرية بالروزنامة التي تحدّدها اإلدارة األميركية وفقا ً لمصالحها في
المنطقة.
القضية مع سورية صارت بعنوان تدمير القدرة وتعطيل اإلرادة ،حتى يتحقق أمن
«إسرائيل» االستراتيجي وأمان المصالح األميركية وثقتها بأنّ ك ّل شيء تحت السيطرة.
تعادل تأثير «كامب ديفيد» بإخراج مصر وكشف ظهر سورية ،مع انتصار الثورة
اإليرانية وتشكيلها ظهيرا ً بديالً ع ّوض غياب مصر ،وتعادل تأثير اإلجتياح «اإلسرائيلي»
للبنان مع والدة المقاومة لش ّل مفاعيل االحتالل ومنعه من بلوغه مرحلة تهديد سورية.
قرابة أربعة عقود من المواجهات المتواصلة منذ ذلك التاريخ ،يظهر فيها مع ك ّل اختبار
جديد ،أنّ اإلرادة تصلّبت والقدرة تعاظمت ،وأنّ سورية تدخل نادي صناع االستراتيجيات
في الشرق األوسط ،ما يعني مزيدا ً من الخطر الداهم على «إسرائيل» ،ومزيدا ً من القلق على
الهيمنة األميركية ،رغم احتالل العراق وأفغانستان ورغم حرب على لبنان وعدة حروب
على غزة.
هكذا شكل الجيش السوري واإلرادة التي تقف وراء القرار ،سندا ً للمقاومات التي
غيّرت وجه المنطقة في لبنان وفلطسين والعراق ،وهكذا صارت سورية بجيشها
المتعاظم القدرة وإرادتها السياسية الصلبة ،المرجع العربي األول ،وبتحالفها
مع المقاومة وإيران القلعة الثابتة ،التي سيضعها االنسحاب األميركي من العراق
وأفغانستان بعد نصر المقاومة في تموز  2006في مكانة قلب الشرق الجديد ،لتصير مع
الصعود الروسي والصيني قلب العالم.
لذلك كانت الحرب التي ال هوادة فيها وال مح ّرمات ،حرب استباح فيها الغرب
و»إسرائيل» لنفسيهما مع عرب وعثمانيّي حكومات النعاج ك ّل شيء ،الدين والمال
واإلعالم والمخابرات ،وصوالً إلى صفقة وعد «اإلخوان المسلمين» بتسليمهم قيادة
العالم العربي ومعهم في الخلفية حجم تركيا العسكري والسكاني ومال وإعالم قطر،
إنْ أسقطوا سورية ،وبعدهم كان التع ّهد لـ»القاعدة» بتن ّوع مفرداتها ،بتسليمها إمارة في
سورية والعراق وأخرى في بالد المغرب ،إنْ نجحت حيث فشل «اإلخوان».
فشل «اإلخوان» و»القاعدة» بالتنفيذ ،ولم يت ّم التسليم وفقا ً لالتفاق ،فصارت الحروب
الجانبية السترداد الدفعات األولى التي منحت لك ّل منهما ،من مصر وتونس إلى ليبيا
واليمن وصوالً إلى العراق وسورية ،وهكذا هي الحرب على «داعش» ،ومثلها صار
المطلوب من الدول التي تع ّهدت بتسليم رأس سورية ،من قطر والسعودية وتركيا ،أن
تشارك بإعادة الدفعات األولى التي قدمت لـ»اإلخوان» و»القاعدة».
هذا هو المشهد الحقيقي الذي تعيشه المنطقة ،لكن الخلفية األش ّد حقيقية هي أنّ
الجيش السوري واإلرادة السورية ،ال يزاالن الحصرمة التي تفقأ حموضتها وملحها في
عيون األميركي و»اإلسرائيلي».
هي حرب تشرين مستم ّرة بأشكال أخرى.

«توب نيوز»

تفجير جبهة البقاع
 منذ أكثر من شهرين توقعنا صعوبة تح ّمل المسلحين المحاصرين في جرود عرسالللطقس القاسي الذي يط ّل مع الخريف مع عيد األضحى.
 مسلّحو «النصرة» و»داعش» من الجهة السورية يعانون إقفاال ً تاما ً على جبهات القتالالمحكمة بوجههم.
 الجيش اللبناني عزز حضور وحداته في المناطق الفاصلة بين بلدة عرسال وجرودها ماجعل الدخول والخروج من عرسال متعبا ً ومكلفا.
 الحاجة إلى مأوى شتوي وخطوط إمداد بالمؤن والمحروقات أكثر من وجودية أللفيمسلح في الجرود.
 محاولة اختراق أي نقطة إلى لبنان تسهّل الوصول التخاذ المأوى وتأمين خط اإلمدادصارت ضرورة حياة أو موت.
 حاول المسلحون جعل خط الدخول والخروج مؤ ّمنا من خالل المفاوضات على مصيرالعسكريين المخطوفين وفشلوا.
 حشدوا خمسمئة من نخبة مقاتليهم الستهداف جرود بلدة بريتال حيث مواقع متقدمةلحزب الله نحو القلمون.
وتحسبت لها ومنها
 كانت القيادة العسكرية للحزب قد وضعت أمامها ك ّل االحتماالت،ّ
خصوصا ً مهاجمة جرود بريتال.
 كان الكمين محكما ً فقتل وجرح قرابة المئة والحقت المدفعية والصواريخ ما تبقى. -سيعودون ويُقتلون ...وعد المقاومة.

التعليق السياسي

ماذا يمكننا أن نقول عن حرب تشرين التي خاضها جيشنا السوري
البطل قبل نيّف وأربعين عاما ً وهي حاضرة بيننا اليوم وكأنها لم تغادرنا...
قواتنا المسلحة الباسلة ما زالت في لباس الميدان تقارع العدو ذاته وتواجه
العصابات اإلرهابية التكفيرية التي صنعها هذا العدو لتخدم هدفه ذاته،
الساحات هي نفسها والمواجهات مع أع��داء الوطن هم أنفسهم ،وها هو
شعبنا ذاته الذي ضرب أروع صور التالحم الوطني وأقوى معاني التماسك
الداخلي في تشربن التحرير ،يعيد الصور ذاتها والمعاني إياها في ظروف
األزمة التي أرادوها أن تأخذ سورية الدولة والوطن إلى الفناء.
ماذا يمكننا أن نقول عن حرب عشناها بك ّل جوارحنا لحظة بلحظة وساعة
بساعة ،وكان لنا شرف خوض غمارها وحمل وسامها ولم نكن مج ّرد شهود
عليها أو منفعلين بوقائعها ،بل كنا إلى جانب قواتنا المسلحة مشاركين
في صنع وقائعها ،فال عجب والحالة هذه أن تشتعل نفوسنا بذكرياتها
أسست النتصار أمة افتقرت إلى
كلما الحت ذكراها في األفق ..فهي منارة ّ
االنتصارات ،حتى الصغيرة منها في تاريخها المعاصر ،واالنتصار الكبير
لتشرين التحرير ليس بحجم ما تحقق في ساحات الوغى وإنما بحجم ما
حققته على صعيد كسر حاجز الخوف من جبروت عدو طالما تباهى بأنّ
لديه جيش ال يُقهر وليس في قاموسه كما كان يزعم دائما ً كلمة هزيمة.
لقد تعدّدت التسميات التي أطلقوها على الحرب ،فأسموها الحرب العربية
ـ «اإلسرائيلية» الرابعة بعد حرب عام  1948وحرب عام  1956وحرب عام
 ،1967وأسموها حرب أكتوبر أو تشرين التحريرية نسبة إلى شهر تشرين
األول الذي دارت معاركها إبانه ،وتحريرية ألنها هدفت إلى تحرير األرض
وس ّميت
العربية المغتصبة التي احتلتها القوات «اإلسرائيلية» عام ُ ،1967
كذلك حرب رمضان ألنّ وقائعها بدأت في العاشر من شهر رمضان سنة
1393هـ ،وأطلق عليها «اإلسرائيليون» اسم «حرب الغفران» ألنها بدأت يوم
عيد الغفران عند اليهود.
وقد انتقلت المبادأة في هذه الحرب من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب
العربي ألول مرة ،منذ الحرب األولى بتنسيق وتعاون وثيق بين القوات
المسلحة العربية السورية والمصرية وبإسهام رمزي من قوات بعض الدول
العربية ،وفيها قوات مغربية وكويتية وعراقية وأردنية ،مجاراة لمشاعر
الجماهير العربية الغاضبة من حكوماتها لتقصيرها في المعركة المصيرية
ض ّد العدو الصهيوني.
ربما ال يعرف الكثيرون أنّ اختيار تاريخ  6تشرين األول لم يت ّم مصادفة
وإنما كان مقصوداً ،ألنه هو تاريخ مولد الرئيس حافظ األسد الذي كان بحق
يستحق أن ُتنسب هذه الحرب إلى ميالده وأن يخلده التاريخ ألنه هو من
حافظ على هدفها وقيمها وشرف التضحيات التي بذلت في سبيلها عندما
وضع رجالها الشهداء في مراتب أكرم مَن في الدنيا وأنبل بني البشر ،ولم
يعتبرها وينظر إليها إال على أنها حرب تحرير وليست أبدا ً حرب تحريك
وإجهاض آلمال األمة ،وقد مات ولم يتنازل ولم يستسلم ولم يصافح العدو
ولم يو ّقع وثيقة تف ّرط بالحقوق الثابتة ،وكانت كلمته التاريخية« :اننا إذا لم
نستطع تحقيق النصر اآلن فال يجب علينا أن نورث أجيالنا االستسالم».
إنّ االنتصار األعظم لتشرين ك��ان معنويا ً وتمثل في والدة ال��روح
التشرينية ...تلك الروح المقاومة الرافضة لالستسالم والهزيمة ،فالقت
هذه الروح أعماق اإلنسان العربي بعد يأس قاتل كاد ان يحطم الشخصية
العربية لعقود طويلة ،وباتت هذه الروح تنتقل من جيل إلى جيل وباتت
تجلياتها تظهر وتتجدّد مع ك ّل حلقة من حلقات الصراع الدامي مع العدو
الصهيوني وأعوانه في الداخل والخارج ،هكذا رأينا بعضا ً من تجليات الروح
التشرينية في انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية بقيادة حزب الله عندما
دحرت قوات االحتالل “اإلسرائيلي” من جنوب لبنان في عام  2000وعندما
حققت انتصارها في عدوان تموز عام  2006وهكذا كان إعجاز غزة في عام
 2008و 2012و 2014وهكذا بدأت تتهاوى نظرية األمن “اإلسرائيلية”
تحت ضربات محور المقاومة.
من هنا ن��درك لماذا كان الكيان الصهيوني حاضنا ً لمخطط الفوضى
المد ّمرة التي جاء بها ما يُس ّمى الربيع العربي ،بل كان مخططا ً وصانعا ً
ومشاركا ً بها من األلف إلى الياء أيضاً ،وكذلك كانت الواليات المتحدة ،ومن
هنا ولدت عالقتهما العضوية مع العصابات اإلرهابية التكفيرية على مختلف
مس ّمياتها في عموم البلدان العربية وبتحالف شيطاني مع األنظمة الظالمية
في السعودية ودول الخليج األخرى.
ويكشف أوباما نفسه هذه العالقة واستخدام التنظيمات اإلسالمية
المتطرفة عندما يقول“ :أنفقنا على اإلخ��وان  8مليارات دوالر ليحكموا
سيطرتهم على السلطة ،ودعمنا السلفيين أيضا ً لمساعدة اإلخوان في إحكام
سيطرتهم ،واإلخوان كانت لديهم لهفة إلى السلطة لدرجة أن عرضوا خدمة
أميركا وإسرائيل ،وكانت عالقاتهم قوية بحماس والتيارات المتطرفة في
سيناء واإلخوان ،واوقفوا هجمات حماس على إسرائيل ،واجهضوا تحركات
الجيش المصري بسيناء ،وأبدى مرسي تفهّما ً سريعا ً معنا في أزمة سورية،
وباترسون أوهمتنا أنّ مصر تحت سيطرة اإلخوان ،والحقيقة كانت في مكان
آخر».

وهم يأملون من وراء ذلك تحقيق هدفين دفعة واحدة وهما:
األول :تدمير الجيوش الوطنية العربية حتى ال تتك ّرر حرب مثل حرب
تشرين التحريرية في المديين القريب والبعيد ،وهذه الجيوش هي بالذات
الجيش العربي السوري والجيش المصري والجيش العراقي ويجري
التركيز اآلن على الجيشين المصري والسوري بعد ح ّل الجيش العراقي إبان
الغزو األميركي للعراق ،وانتقاما ً من هذين الجيشين كونهما حققا انتصار
حرب تشرين عام  ،1973رغم ك ّل النتائج الالحقة التي أجهضت الكثير من
ثمار هذه الحرب وطمست وهجها باتفاقات لها طابع االستسالم والهوان
أمام العدو الذي حاول قلب االنتصارات إلى هزائم تلحق باإلنسان العربي
مرة أخرى وتعيده إلى مربع هزيمة عام  1967وأيامها السوداء في تاريخ
العرب والمنطقة.
إنّ من أه ّم العبر المستفادة من تلك الحرب ،والذي تجدر اإلشارة إليها
في ظ ّل ما يجري في الوقت الحاضر ،هو االستهداف غير المسبوق للدولة
الوطنية من قوى وتيارات خارجية وداخلية وضرب الجيشين السوري
والمصري وإخراجهما من المعادلة االستراتيجية في المنطقة ،وهو ما كان
وما زال هدفا ً استراتيجيا ً ثابتا ً لدى القادة الصهاينة والدوائر السياسية
الغربية ألنهما القوتان الضاربتان الرادعتان حقيقة في مواجهة التوسع
والعربدة الصهيونية.
من هنا يمكن أليّ باحث سياسي او محلل استراتيجي إدراك أسباب
استهداف هذين الجيشين في الوقت الحاضر من قوى خارجية ،وأخرى
ظالمية إرهابية تريد تدمير بنية الدولتين عبر استهداف قوتهما العسكرية
التي تمثل اإلط��ار الوطني والحامل األس��اس لبنية الدولة ومؤسساتها
وهيكليتها.
ال جدال أنّ تاريخ الصراعات في المنطقة منذ أكثر من مئة عام وحتى اآلن
يشير الى أنّ أيّ قوة استعمارية او سياسية خارجية استهدفت المنطقة،
وال سيما مصر وسورية والعراق تحديدا ً كانت تضع الشرط األول لها في
ظ ّل أي معادلة سياسية ضاغطة على قيادات هذه الدول ،تتمثل أساسا ً في
تحديد تعداد تلك الجيوش وعتادها وتسليحها ،وان استطاعت التدخل في
عقيدتها العسكرية ،ما يعني أنّ تلك القوى تدرك انّ اإلمساك بالجيوش يعني
السيطرة على كامل مك ّونات الدولة ،والتحكم بها سياسيا ً وعسكريا ً وبالتالي
استالب قرارها الوطني وسيادتها وبالتالي إخضاعها بسهولة.
الثاني :تدمير الدولة الوطنية تدميرا ً شبه تام عبر بعد إنهاك الجيوش
وفرطها في مرحلة الحقة وتطبيق نظرية التنظيمات التكفيرية المتف ّرعة من
التوحش ثم إدارة التوحش وصوال ً إلى مرحلة
القاعدة القائمة على إشاعة
ّ
تمكين هذه التنظيمات ،بإقامة دول الخالفة واإلم��ارات اإلسالمية وتفتيت
وتفكيك البلدان العربية على أسس طائفية ومذهبية وعرقية مما يسهّل تنفيذ
المشروع الصهيوني بتصفية القضية الفلسطينية وإقامة يهودية الدولة في
عموم األراضي المحتلة.
لقد كان تدمير سورية الدولة هدفا ً متواصالً للقوى التي صنعت األزمة
في سورية ،ويبيّن تقرير حول تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة
الحالية في سورية ( )2012حجم الخسائر االقتصادية منذ ذللك الوقت
بحوالي  48مليار دوالر حتى نهاية  2012وال��ذي يقارب ثمانين بالمئة
من الناتج المحلي لالقتصاد السوري في العام  .2010انّ هذه الخسائر
غدت في عام  2014بمئات المليارات والغارات والضربات الجوية التي

ما بين ت�صريح جو بايدن وتقرير مجلة «فورين بولي�سي»...
راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
من أعرق الجامعات األميركية ،جامعة «هارفرد» ،جاءت
تصريحات نائب الرئيس األميركي جو بايدن عن مشروع
الحرب على «داعش» و»النصرة» لكي تكشف دور حلفاء أميركا
في تمويل اإلره��اب والقتل والجماعات اإلرهابية على وجه
الخصوص في سورية والعراق ،وتصريحات بايدن تكتسب
أهمية خاصة ،كونها تصدر عن رج��ل من أوث��ق حلفاء قطر
والسعودية وتركيا المتو ّرطة معها في دعم وتمويل اإلرهاب
بشريا ً وماديا ً وعسكريا ً ولوجستيا ً واستخباريا ً وسياسيا ً
وإعالمياً ،وليست كتصريحات رئيسة األرجنتين كريستينا
فرنانديز ،والتي رغم صدقيتها في اتهامها ألميركا وحلفائها
في خطابها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بالتغاضي عن
جرائم «إسرائيل» التي ارتكبتها في عدوانها األخير على قطاع
غزة ،ودعم ومساندة اإلرهاب والجماعات اإلرهابية في المنطقة
«القاعدة» ،النصرة» و»داعش» وبالتحديد في سورية والعراق،
ومن ثم العمل على تشكيل تحالف دولي لمحاربتها في معادلة
ال تستقيم ،وألنّ كريستينا مناهضة للسياسة األميركية في
المنطقة وأميركا الالتينية ،فإنّ تصريحاتها لم يكن لها نفس
الفاعلية والصدمة كتصريحات بايدن.
بايدن وضع النقاط على الحروف وع ّرى حلفاءه عندما قال:
«إنّ المشكلة ليست في خصوم واشنطن التقليديين ،فال يمكن
على رغم ك ّل «البروباغندا» تحميل الحكومة السورية التي
يقودها الرئيس بشار األس��د ،وال روسيا وال إي��ران مسؤولية
نمو اإلرهاب وتغذيته» ،وأضاف« :ال ب ّد من قول الكالم الصادم
ألنه حقيقي ،فمَن دعم اإلره��اب هم حلفاؤنا ،لقد ظنّ األتراك
والسعوديون أنّ استجالب المقاتلين المتطرفين ،وتسليحهم
ب��آالف أطنان السالح ،وتمويلهم بمئات ماليين ال���دوالرات،
سيس ّرع بإسقاط األس��د ،وه��ا نحن نحصد النتيجة» ،آمالً
«أن تكون الحصيلة المد ّمرة لسياساتهم قد جعلتهم أخيرا ً
يستفيقون».
اما مجلة «فورين بوليسي» فقد نشرت في 2014/10/2
في تقرير لعبدالعزيز الشرفي ومحمد حسن عامر عن «الدور
القذر» لـ»الدوحة» في ما يُسمى بثورات الربيع العربي ،وحسب
ّ
ضخت
التقرير المذكور فإنّ الدولة الصغيرة الغنية بالنفط
ماليين الدوالرات من خالل شبكات تمويل غامضة الى مقاتلين
معارضين في سورية ومتطرفين ،لتب ّني سياسات خارجية
أكبر من حجمها ،وبعد سنوات طويلة من الرضوخ – وربما
حتى االستفادة من عالقاتها وتوسطها لدى تلك الجماعات –
بدأت واشنطن تدرك أخيرا ً حقيقة ما يحدث و»تتحرك».
ويكشف التقرير الدور القطري في دعم وتمويل وضخ ماليين
الدوالرات لجماعات إرهابية بك ّل األشكال واألصناف في سورية
وليبيا ومصر ،ناهيك عن استجالب عشرات اآلف اإلرهابيين
والجماعات اإلرهابية من مختلف دول العالم وتسليحها ،لكي
تعمل على إسقاط النظام السوري ،ولكن رغم ك ّل ذلك بدأت
مالمح فشل كبير للسياسة القطرية حيث أصيب مشروعها
بالفشل في ليبيا ،والتي تح ّولت الى ساحة صراع لـ»مافيات»
و»مليشيات» مسلحة عشائرية وقبلية تتصارع على النفوذ
والسلطة واالمتيازات ،أما في سورية والتي ركزت عليها قطر
وبنت عليها استراتيجيتها في الدعم والتمويل ،مراهنة على أنّ
سقوط النظام هناك سيشكل رافعة أساسية لنجاح مشروعها
في المنطقة ،ولكن صمود سورية وقيادتها وجيشها وشعبها
في وجه المؤامرة والحرب الكونية التي شنت وتشنّ عليها

حتى اللحظة ،كان بمثابة الصدمة للسياسة القطرية ،وهذا
الفشل الذريع ،قاد إلى ترك دفة القيادة للجماعات المسلحة
واإلرهابية في سورية للسعودية وليس لقطر ،والتي على ضوء
ذلك أجبرت على إجراء تغيّرات في األسرة الحاكمة ،حيث انقلب
االبن على أبيه ،لتكون الكارثة والطامة الكبرى بسقوط حكم
مرسي و»اإلخوان المسلمين» في مصر ،أوثق حلفاء قطر الذين
صرفت عليهم مئات الماليين من الدوالرات.
هذا الفشل الذريع للسياسة القطرية ولحكامها في تحقيق نصر
على النظام السوري ،دفع اإلدارة األميركية التي ضاقت ذرعا ً
بسياسة حليفتها قطر ،إلى القول على لسان نائب وزير الخارجية
األميركي لشؤون اإلرهاب ديفيد كوهين في آذار الماضي« :إنّ
قطر هي بيئة مناسبة ومتساهلة لتمويل اإلره��اب ،وكانت تلك
التصريحات وقتها غير مسبوقة وبمثابة انتقاد صارخ.
نحن قلنا إنّ الحرب على سورية ومن قبلها العراق وما
يجري اآلن في مصر ،وتحديدا ً في سيناء ،ليس حربا ً على
اإلره���اب ،أو لجلب ما يُس ّمى بـ»الحرية» و»الديمقراطية»
وتخليص الشعوب العربية من األنظمة الديكتاتورية ،والقضاء
على الجهل والتخلف والجوع والفقر والفساد ،وتحقيق التنمية
االقتصادية والعدالة االجتماعية وإقامة دول المواطنة الكاملة،
بل حربا ً يُراد منها للعرب أن ينتحروا بالتقسيط ،وان يدخلوا
جهنم سايكس – بيكو الجديدة من أوسع أبوابها ،فـ»داعش»
وأمها وأخواتها ،مطلوب منها أن تعمل على نشر ن��وع من
الفوضى في المنطقة ،وكذلك تكريس الخالفات والصراعات
المذهبية والطائفية ،تلك الصراعات والخالفات المذهبية التي
ستتك ّرس مع الوقت ،ولكي تتح ّول الحقا ً الى مشروع تقسيم
وتجزئة وتذرير وتفكيك للجغرافيا العربية ،ليعاد تركيبها على
أسس طائفية ومذهبية وعبر تشكل كيانات هشة وضعيفة،
محمية اسرائيليا ً وأميركياً ،فسايكس – بيكو األولى جاءت من
أجل إقامة «دولة إسرائيل» ،وفي ظ ّل سقوط الدولة العثمانية،
أما سايكس – بيكو الجديدة ،فهي تأتي في ظ ّل انهيار وسقوط
النظام العربي ،والهدف هو جعل «إسرائيل» دولة متسيّدة في
المنطقة ،تخضع لها ك ّل المحميات العربية التي ستنشأ على
أس��اس مذهبي وطائفي ،سايكس -بيكو مهّد لنشوء «دولة
إسرائيل» ،وسايكس ـ بيكو الجديد مع اختالف في الظروف
التاريخية ،سيمنح «دولة إسرائيل» الق ّوة والتف ّوق والسيطرة
على المنطقة لعشرات السنوات القادمة.
هذه حقيقة المشاريع االستعمارية التي يجري التخطيط
لها من قبل أميركا والغرب االستعماري لفرضها على المنطقة،
ويجري استخدام توابعها من مشيخات النفط وال��ك��از في
الخليج وجماعة التتريك والخالفة في أنقرة لتنفيذها ،عبر
تقديم الرجال والمال والسالح لجماعات إرهابية متعددة هي
مسميات مختلفة لنفس المنتج «قاعدة»« ،نصرة»« ،داعش»
ووهابية وغيرها ،لكي تحطم وتد ّمر ركائز المشروع القومي،
وتمنع انبعاثه من جديد ،لصالح أجندات وأهداف تفكك وتعيد
تركيب جغرافيا المنطقة العربية من جديد خدمة ألميركا
و»إسرائيل» والغرب االستعماري.
واعتقد بعد ما قاله ك ّل من جو بايدن وديفيد كوهين وما
كشفته «فورين بوليسي» من تعرية لك ّل من قطر والسعودية
وتركيا في دعمها للجماعات اإلرهابية والمتطرفة ،فإنّ الحديث
عما يُس ّمى بـ»الثورات» و»الربيع العربي» نوع من «الفانتازيا»
و»التحشيش الفكري» لمن هم مصابون بالخبل والشيزوفرينيا
والمرتزقة والمأجورين
Quds.45@gmail.com.

يقوم بها التحالف الدولي في سورية ال��ذي تقوده ال��والي��ات المتحدة
يبدو أنّ له طابع التدمير الممنهج لبنية الدولة السورية وكأنه إكمال
لتخريب العصابات اإلرهابية مما يعني تكامل الدورين في الهدف نفسه.
من ناحية التنمية البشرية ،ت��ده��ورت األوض���اع اإلنسانية في معظم
المناطق ،نتيجة النتشار العنف المسلح ،وانعكس ذلك في زيادة معدالت
الوفيات والجرحى والنازحين والمهجرين بشكل كبير ،إضافة الى
ازدي��اد معدالت الفقر حيث يقدر دخول  3.1مليون فرد إضافي الى دائرة
الفقر المادي حتى نهاية عام  .2012كما تكبّد ك ّل من قطاعي التعليم
والصحة أض��رارا ً جسيمة في ما يتعلق بالبنية التحتية والكوادر وتوفر
الخدمات وإمكانية الوصول اليها ،وقادت الى توقفها في بعض المناطق.
وقد تأثر النسيج االجتماعي باألزمة حيث ظهرت اتجاهات للعودة الى
المؤسسات التقليدية بدال ً من مؤسسات الدولة ،وتفاقم االستقطاب بين
شرائح المجتمع على المستويات المناطقية والطائفية والمذهبية .إضافة
إلى تراجع قيم الثقة والتكافل االجتماعي وقبول اآلخر وانتشار مظاهر
العنف .وقد انعكست هذه االختالفات على الداخل.
ان من بشر بالحرب العالمية الثالثة المد ّمرة للبشرية هو الداهية
السياسي السيّئ الصيت هنري كيسنجر في تصريحات له مطلع آيار من
العام الماضي ،حيث قال إنّ الحرب العالمية الثالثة ّ
تدق بقوة على األبواب،
ومخطئ ك ّل من ال يستمع إلى دقاتها القوية .ويبدو انّ كيسنجر كان يقرأ
المستقبل او ربما يع ّد له ألنّ االعتداء العسكري على سورية ال يمكن ان يكون
 كما يدّعي البعض  -محدودا ً وسريعا ً وبال عواقب ،ألنّ سورية تشترك فيمحور المقاومة والشراكة االستراتيجية مع إيران المستهدفة علنا ً باالعتداء
من الغرب ألسباب كثيرة .كما انّ سورية تشارك لبنان وتتعاون مع حزب
الله القوة الضاربة ض ّد الصهاينة ،وكالهما لن يترك االعتداء على سورية يم ّر
بال ر ّد قوي .وإذا أخذنا في االعتبار أنّ سورية تمثل بقعة التحالف الوحيدة
لروسيا في المنطقة فال يبدو انّ الروس سوف يقفون موقف المتف ّرج على
ضياع سورية ،كما أنّ الصين تدرك أنها ستدخل قريبا ً في اتون صراع حياة
او موت ض ّد الغرب على النفوذ االقتصادي في منطقتنا ،والصين هنا ترى في
سورية عقبة أمام التف ّرد الغربي بالمنطقة .ولو طالت قذائف الحرب عواصم
المنطقة كلها وهذا وارد في العمليات العسكرية الساخنة فإننا نكون قد بدأنا
الحرب العالمية الثالثة كما تنبّأ كيسنجر.
في ذكرى هذه الحرب المشهودة في تاريخ الصراع العربي ـ “اإلسرائيلي”،
ال ب ّد أن تتذكر األجيال العربية أنّ ما يجري اآلن من حروب إرهابية ونشر
للفكر التكفيري ما هو إال موجة جديدة من االنتقام الصهيوني من روح تشرين
وقتل إرادة الكفاح والنضال التي زرعتها وحرق المراكب كلها التي تح ّمل
الموحد وبث روح الفتنة المذهبية والطائفية والعرقية
الفكر العروبي القومي
ّ
المشرذمة والمفتتة ألوصال األمة وتاريخها ،ولكن أثبتت السنوات اإلحدى
واألربعين التي م ّرت على الحرب أنّ روح تشرين باقية وراسخة ومتجدّدة
وعصيّة على الزوال ،ونحن نراها تزداد تجذرا ً وفعالً مع انتصارات الجيش
العربي السوري التي حطمت مخطط رعاة اإلره��اب ،وقضت على أوهام
ومراهنات أصحاب الفكر الظالمي األسود ،وبهذه الروح المستعدّة ألقصى
التضحيات ومن خاللها لن يكون المستقبل إال لسورية الدولة والوطن
والشعب الصامد صمود الجبال الراسيات.
tu.saqr@gmail.com

�إلى ال�شهداء فقط...
كل عام ّ
ّ
وكل عيد و�أنتم بخير!
} نصار إبراهيم
إلى الشهداء الذين رحلوا ،والذين يرحلون اآلن ،والذين سيرحلون في قادم األي��ام ...إليكم
وحدكم أقول :ك ّل عام وأنتم بخير!...
ك ّل عيد وأنتم بخير!...
هذه هي أمنيتي لكم أيها الشهداء صباح يوم العيد وقبل النحر وفي ك ّل عيد ديني أو وطني أو
قومي أو أممي...
ك ّل عام وك ّل عيد وأنتم بخير...
وه��ذه المعايدة واألمنية ال عاطفية وال شعرية وال خيالية ...بل واقعية تماما ً كما هو
استشهادكم...
نعم ك ّل عام وك ّل عيد وأنتم بخير ...بطاقة عيد واضحة وصارمة تماماً ...أما كيف ستكونون في
ك ّل عيد وك ّل عام بخير وقد رحلتم؟! فستكونون كذلك إذا ما حافظ مَن لم يستشهد بعد من هذا
الشعب على األهداف التي رحلتم وأنتم ترفعون رايتها وما بدلتم تبديال...
لهذا لكم وحدكم أقول :ك ّل عام وأنتم بخير ،وأقصد ذلك تماما ً يا شهداء فلسطين وشهداء األمة
وشهداء الحرية في العالم.

حج البيت لمن ا�ستطاع �إليه �سبيال...
فهل يقطع عبداهلل �سبيل اهلل!
} رانيا مشوح
للسنة الثالثة على التوالي تمنع السلطات السعودية الحجيج السوريين من زيارة بيت الله
الحرام وأداء فريضة الحج التي هي حق لك ّل مسلم ،فهل تعتبر السلطات السعودية أنّ الحرم
المكي والكعبة المش ّرفة وكافة المقدسات اإلسالمية ٌ
ملك لها ،تسمح لمن تشاء بالدخول وتمنع من
تشاء؟ وإذا كانت حجة منع السوريين من أداء فريضة الحج هو الحفاظ على بالدهم من تس ّرب
يفسر للسوريين وجود آالف السعوديين بين عناصر المجموعات اإلرهابية
اإلرهاب إليها ،فمن ّ
على األراضي السورية؟ وهل وجود السوريين في الحج ألداء فريضة الحج (الركن الخامس من
أركان اإليمان) هو عينه ما يمارسه السعوديون في سورية من قتل وذبح ودمار و”جهاد نكاح”؟
الرأي الديني ألغلب العلماء المسلمين أنّ من يمنع غيره من أداء النسك الواجب عليه بغير
حق غير جائز شرعاً ،وفاعله متشبه بالكفار الذين صدّوا المسلمين عن الحج ومنعوهم عنه،
َصد َ
قال تعالى( :إِنَّ ا َّلذ َ
سوَا ًء
َس ِج ِد ا ْلحَ َرا ِم ا َّلذِي جَ عَ لْ َنا ُه لِل َّن ِ
ِين َك َف ُروا َوي ُ
اس َ
ُّون عَ ن َ
س ِبي ِل اللَّ ِه وَا ْلم ْ
َ
ا ْلعَاك ُ
َ
ُّ
ُ
ْ
ْ
ْ
اب ألِي ٍم )( .الحج ـ .)25
ِف فِي ِه وَا ْلبَا ِد َومَن ُي ِر ْد فِي ِه ِبإِلحَ ا ٍد ِبظل ٍم ن ِذق ُه مِنْ عَ ذ ٍ
وهناك أقوال أخرى تعتبر هذا الفعل كفراً ،فال يحق ألحد أن يمنع الناس عما شرعه الله لهم ،وال
يحق لمخلوق أن يقف بين الله وبين عباده وسبل التق ّرب إليه ،وهو معصية من المعاصي قال
رسول الله (صلى الله عليه وسلم)“ :ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.
الر ّد السوري عن طريق وزارة األوقاف ،والذي اقتصر على مطالبة السوريين بأن تكون األيام
العشرة األولى من ذي الحجة أيام صالة وصيام ودعاء وابتهال إلى الله ألن يحفظ سورية ويعيد
إليها األمن واألمان وينصر الجيش السوري ويرحم الشهداء األبرار ،كالم جميل ومن ّمق ،ولكن أين
حقوق المسلمين السوريين؟ فلك ّل مسلم في العالم ٌّ
حق في مقدسات اإلسالم ،وال فضل للسعودية
وال لغيرها عليهم ،وهل يكفي أن تلفت وزارة األوقاف في تعميمها إلى ما انتهجته حكومة المملكة
العربية السعودية من حرمان ظالم للسوريين من أداء مناسك الحج ،والذي لم يعهده العرب
والمسلمون في تاريخهم ،معتبرة أنه ال مب ّرر لذلك إال الرغبة في المزيد من العدوانية والتآمر
الفاضح والعمالة للغرب!؟ وهل يطفئ هذا الر ّد نيران السوريين المتلهّفين إلى طاعة الله والتق ّرب
إليه؟
قال تعالى في كتابه العزيز( :ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في
خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إال خائفين لهم في الدنيا خزي وفي اآلخرة عذاب عظيم).
(البقرة ـ  .)114هذا وعد الله فاحذره يا عبدالله.

