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لماذا ا�ستهداف الجي�ش في الكيانات ال�سورية...؟

«�أن�صار اهلل»
والحكومة اليمنية الجديدة

} محمد ح .الحاج

} حميدي العبدالله
أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن عن
حصص األطراف الحزبية في الحكومة التي تض ّم ( )34وزيراً،
وكانت حصة حركة أنصار الله في هذه التشكيلة المقترحة ست
حقائب ،ويس ّمي الرئيس اليمني وزراء الحقائب السيادية المؤلفة
م��ن أرب��ع وزارات ه��ي الداخلية وال��دف��اع والمالية والخارجية.
وحصة حركة أنصار الله أق ّل من حصة أحزاب اللقاء المشترك
التي بلغعددها  9حقائب ،لكنه اعترض على هذه الحصة واعتبرها
ال تتناسب مع وزنه السياسي .من الواضح إذا كانت هذه التشكيلة
ال تتناسب مع وزن أي جهة ،فهذا ينطبق على حركة أنصار الله
دون غيرها من األحزاب والكتل السياسية اليمنية .فمن الناحية
ال�ج�م��اه�ي��ري��ة ه��ذه ال�ح��رك��ة اس�ت�ط��اع��ت ح�ش��د م �ئ��ات اآلالف في
ش��وارع المدن الكبرى ،س��واء في صنعاء أو صعدة ،أو غيرها
من المحافظات ،في حين أنّ القوى اليمنية األخ��رى جميعها لم
تستطع حشد أي جموع توازي ربع ما تجمعه حركة أنصار الله،
ومئات آالف المشاركين في المسيرات واالعتصامات التي دعت
إليها حركة أنصار الله تبرز مستوى التأييد الشعبي الذي تحظى
به مقارن ًة مع الكتل واألح��زاب األخ��رى المشاركة في الحكومة
الجديدة ،وإذا كان هناك من ظلم سواء في نوعية الحقائب أو في
حجمها ،ف��إنّ هذا الظلم أص��اب حركة أنصار الله ،فهذه الحركة
هي األجدر من غيرها بالتذ ّمر والحديث عن تمثيل ال يتناسب مع
مستوى تمثيلها الشعبي .كما أنّ حركة أنصار الله ومن خالل
اللجان الشعبية العسكرية المؤيدة لها سيطرت على أكثر من سبع
محافظات تض ّم الغالبية الساحقة من اليمنيين في ما كان ُيعرف
بشمال اليمن قبل ال��وح��دة مع الجنوب ،وك��ان بمقدورها ومن
حقها أن تفرض تسوية تمنحها تمثيالً أكبر مما حازت عليه في
التشكيلة الجديدة المقترحة والتي قد تتح ّول إلى حكومة اليمن
الجديدة الجامعة في حال ت ّم تذليل اعتراضات بعض األطراف
المدعوة إلى المشاركة فيها ،وتحديدا ً أحزاب اللقاء المشترك.
إذاً ...لماذا قبلت حركة أنصار الله هذه المعادلة ،التي تبدو أنها
ال تتناسب مع مستوى التأييد الشعبي لها .وقوة هذه الحركة؟
ال شك أنّ ثمة أسبابا ً جوهرية تعبّر عن رشد سياسي هي التي
حدّدت هذا السلوك ،ومن أبرز هذه األسباب ثقة الحركة بنفسها
ألي انحرافات عبر قوتها الشعبية وعبر
وبقدرتها على التصدي ّ
قوتها العسكرية ممثل ًة باللجان المسلحة المؤيدة لها ،كما أنّ
وحدة اليمن ،وتجاوز مخططات تقسيمه وشرذمته ،تفرض على
الطرف األق��وى ،وال��ذي ُيخشى أن يهيمن ،أن يطمئن األطراف
األخ��رى ،وه��ذا ما فعلته حركة أنصار الله ،وبديهي وصف هذا
السلوك بأنه سلوك رشيد وديمقراطي وواقعي تفتقر له الحياة
السياسية ف��ي بقية ال��دول العربية ك��اف��ة ،ويشكل ه��ذا السلوك
شهادة في مصلحة هذه الحركة ودورها الريادي الذي قد يمثل
نموذجا ً يحتذى به.

م�س�ؤولية تيار الم�ستقبل
} روزانا ر ّمال
هل تيار المستقبل مج ّرد ضحية؟
تروج تحليالت تتحدّث عن خسائر تيار المستقبل جراء أحداث
الشمال الدموية ،حيث جمهوره ومناطقه ساحتها والخسائر فيها
وبعض شبانها صاروا أداة لالعتداء على الجيش الذي يدعمه رئيس
المستقبل والحكومة التي ينتمي رئيسها إلى مناخه ،بينما يلقى هؤالء
الشباب تعاطفا ً من البيئة الحاضنة للتيار.
فهل التيار مج ّرد ضحية في ما يجري؟
وهل انّ مج ّرد نمو التيارات المتطرفة على حسابه في مناخات
المواجهات العسكرية يعطيه صفة المظلوم الواجب التضامن معه،
وبالتالي االستجابة إلى دعواته لوقف النار ألنها تتيح الفرصة لعقلنة
شارعه واسترداده لالعتدال؟
 - 1لوال التحريض المذهبي لما كان للتطرف مادة دسمة لتتقاطع
مع بيئة تيار المستقبل ،فهل وقع التيار ورئيسه ونوابه في هذا
التحريض؟ وهل شاركوا بقوة في تصوير ك ّل مشاكل جمهورهم
باعتبارها عدوانا ً على الطائفة مرة م ّمن أسموه حزب إيران وطورا ً من
مخابرات الجيش التي قالوا إنّ هذا الحزب يسيّرها؟
 - 2جعل العدو في لبنان هو سورية والمقاومة وتناسي العداء
وسع دائرة التالقي مع منطق «القاعدة» ومتف ّرعاتها ،بل
لـ«إسرائيل» ّ
مع «إسرائيل» ومتف ّرعاتها ،ولذلك نجح تحالف «القاعدة» و«إسرائيل»
بتجنيد انتحاريين لحساب «القاعدة» يفجرون أنفسهم بجمهور
الضاحية وبتجنيد عمالء لـ«إسرائيل» يضعون العبوات ويغتالون
القادة.
 - 3تناسي التطرف واإلرهاب كعدو من خطاب المستقبل قدمه
بداية كصديق تلقائي يلتقي بذات األهداف ،والحقا ً لم يتو ّرع تيار
المستقبل عن المجاهرة بهذا التحالف عندما هاجم لبنان فجرى
إيجاد االعتذارت والتبريرات له بربط هجماته بمشاركة حزب الله في
القتال في سورية ،والتحريض على الجيش ،وتصنيع مخارج تريح
المسلحين المتطرفين وترتب المأزق المعلوم المس ّمى بالعسكريين
المخطوفين في حرب عرسال.
يصب الماء في طاحونة التطرف
المستقبل
 - 4ال يزال منطق تيار
ّ
بتبنّي ذات شعاراته والحديث مرة عن حماية سالحه باسم التوزان
العسكري مع سالح المقاومة وطورا ً بذريعة التوازن األمني بين
المناطق كلما داهم الجيش وكرا ً من أوكار «النصرة» او «داعش».
 - 5تيار المستقبل يحصد ثمار ما زرع وجدول الشكوك الذي
زرعه يطول والئحة العواصف التي زرعها ال تنتهي فماذا عساه
يقطف غير رياح تلعب بالمصير اللبناني وأيادي الجيش والشعب
تدمى من عبث السياسة.
 6هل يقف التيار وقيادته أمام اللحظة المأساوية التي دخلهاالشمال ويعيد النظر؟ ما يقوله رموزه ال يبشر بالخير من إصرار على
التبرير ومواصلة زرع الشوك والعواصف.

«توب نيوز»

الطريق الى المتو�سط
ـ هاجس «القاعدة» األمني الدائم كيف تكون موجودة في قلب األمن األوروبي
وتتح ّول إلى العب رئيسي فيه.
ـ صحيح أنّ القاعدة تمكنت خالل السنوات الماضية من إثبات وجودها في
العديد من العواصم األوروبية أمنياً ،بعمليات مؤذية وفعّ الة ،من لندن إلى
مدريد وسواهما ،لكن «القاعدة» لم تنجح في امتالك نقطة فعالية ثابتة للدخول
إلى العمق األوروبي وهي المعزولة في جبال أفغانستان.
ـ الطريق إلى أوروبا هو البحر المتوسط ...هكذا تقول الجغرافيا.
ـ على المتوسط ثمة دول مركزية ال يمكن كسر شوكتها بسهولة لبناء قاعدة
مستقرة مثل مصر وتركيا والمغرب.
ـ تسعى «القاعدة» لتحويل الجغرافيا الليبية إلى وظيفة من هذا النوع لكن
شمال المتوسط يبقى إغراؤه المناخي والثقافي يتخطى المتوسط األفريقي
بأشواط.
ـ ال ب ّد من لبنان ،هذه هي حصيلة الجغرافيا التي توصل إليها قادة «القاعدة»
مبكراً.
ـ لبنان بطوائفه المتداخلة بصورة هشة ،والسهل االشتغال على تفكيك
تالحمها ،يعني االنتباه لك ّل من طرابلس وصيدا ،وفي األولوية طرابلس
الموجودة داخل محيط طائفي يصعب بلوغه في المواجهات األهلية.
ـ عين «القاعدة» دائما ً على طرابلس وبمعزل عما يجري في سورية والعراق.
التعليق السياسي

األم ��ر ال �م �ش��روع ف��ي ك� � ّل ال �ع��ال��م أن يت ّم
استهداف الجيش عندما يكون جيش احتالل،
وهو حق يكفله القانون الدولي وتق ّر به ك ّل
الشعوب ،بل هو قاعدة االنطالق نحو التح ّرر
من استعمار بلد لبلد آخر ،هو سلوك طبيعي
عبر مسيرة التاريخ.
اس �ت �ه��داف ال �ج �ي��ش ال��وط �ن��ي ي�ح�م��ل في
طياته خطرا ً حتميا ً على السالمة الوطنية،
خصوصا ً في حالة نظام الخدمة اإللزامية في
أغلب جيوش العالم ،وهذا األمر ال يحصل إال
في حاالت نادرة أه ّمها االنقسام المجتمعي
والصراع على السلطة أو انقسام الجيش ذاته
إلى مجموعتين شبه متساويتين ،كما حصل
قبل أكثر م��ن قرنين ف��ي ال��والي��ات المتحدة
األميركية (جيش الشمال وجيش الجنوب)
وربما في حاالت مشابهة خالل الصراعات
والحروب الكبرى.
ف��ي عالمنا ال�ع��رب��ي تعمل ع�ل��ى مهاجمة
الجيش تنظيمات محلية مدعومة من الخارج
أله��داف عسكرية أو سياسية ،كما في حالة
الجيش اليمني (ربما يشكل خطرا ً على مملكة
آل سعود ،فهاجمته «القاعدة») وهو جيش
عريق ومتماسك ،والجيش الليبي الذي انفرط
عقده وتجهد قياداته الحالية والسابقة على ل ّم
شمله فال تكون الفوضى ،لكن الخطير في
األم ��ر ظ��اه��رة اس�ت�ه��داف الجيش المصري
وسقوط أغلب الضحايا من المجنّدين – أبناء
الشعب من دون تمييز ،أما من يقوم باستهدافه
فجماعات أغلبها ذات طابع إسالمي متشدّد
بعد سقوط حكم «اإلخوان» الذين وصلوا إلى
السلطة على ظهر ثورة شعبية هدفها العدالة
االجتماعية ومحاربة الفساد وتسلّط حيتان
المال والتبعية للغرب والخضوع لشروط
الواليات المتحدة في الحفاظ على اتفاقيات
ال��ذ ّل مع الكيان الصهيوني ،التي لم ينقلب
عليها حكم اإلسالميين ،حتى أنه لم يعلن عن
إعادة النظر بها ،بل سارع إلى التواصل مع
العدو وتطمينه ،وطبّق حصارا ً على الثورة
الفلسطينية رغم أنّ بعض فصائلها إسالمية
متشدّدة أيضاً .ف��إذا كانت مهاجمة الجيش
المصري اليوم تنطلق من أنه جيش يتعاون
م��ع ال �ع��دو ،وأن ��ه ال يعمل لتحرير األقصى
(وهذه التنظيمات أطلقت على نفسها «أنصار
بيت المقدس» ،فلماذا لم تفعل ذلك قبل اآلن؟
ول ��م ت�ع�ل��ن رف�ض�ه��ا ل�لات�ف��اق�ي��ات والتعاون
م��ع الكيان ال�ع��دو ي��وم وص��ل أن�ص��اره��ا إلى
السلطة؟
الجيش السوري هو جيش وطني يتشكل
م��ن ج�م�ي��ع أب��ن��اء األم � ��ة ،ال ت��رت �ب��ط قيادته
أي ن��وع م��ع ال �ع��دو ،وال مع
ب��ات�ف��اق�ي��ات م��ن ّ
أس �ي��اده ،ودف��ع ع�ش��رات آالف ال�ش�ه��داء في
ال �ص��راع م��ع ال�ع��دو المحت ّل ،ل��م يتنازل عن
القضية ،ول��م يتوقف ع��ن دع��م ك � ّل أشكال
ال�م�ق��اوم��ة ف��ي وج��ه ه��ذا ال �ع��دو ،ع�ل��ى أرض
فلسطين وفي لبنان ،وكذلك في العراق إبان
االحتالل األميركي ،يت ّم استهدافه اليوم من
قبل التنظيمات نفسها ،بتسميات مختلفة،
جوهرها وعقيدتها واحدة ،وأهدافها واحدة،
ه ��ذه ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ت �خ��دم م �ش��روع �ا ً وضعه
ال �غ��رب وه��دف��ه تفتيت المنطقة اجتماعياً،
وتحطيمها اقتصادياً ،وعسكريا ً لضمانة أمن
الكيان العدو ،اإلسالميون في بالد الشام ال
يختلفون مع تنظيمات مصر والمغرب العربي

ف��ي ش��يء ،ال��وص��ول إل��ى السلطة طموح قد
يكون مشروعا ً إذا كان ألهداف وطنية ،وهو
خيانة لألمة إذا كان مرتبطا ً بمشاريع الغرب
أو موجه منها ،االرت �ب��اط هنا مكشوف ،لم
تخجل ق�ي��ادات «اإلخ���وان» م��ن االع �ت��راف به
على ال�م�لأ ،ب��ل وممارسة وتجسيد التبعية
ب �ك � ّل ص��وره��ا ،وي�ك�ف��ي ل�لاس �ت��دالل معرفة
الجهات التي تدعمهم ،تم ّولهم وتدافع عنهم
ف��ي المحافل ال��دول�ي��ة ،أو المحلية (الجامعة
العربية) م�ث�لاً ...والتعاون الوثيق مع دول
ت�ع�م��ل ف��ي خ��دم��ة ال��ع��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي س��را ً
وع�لان�ي��ة ،كما أنّ فصائل م��ن ه��ؤالء تتلقى
ال��دع��م ال�م�ب��اش��ر م��ن ال �ع��دو ذات� ��ه ،تسليحا ً
وح�م��اي��ة ،واس�ت�ق�ب��ال ج��رح��اه��ا ف��ي مشافيه
تحت يافطة إنسانية ك��اذب��ة ...وقياداتها لم
تعد ت�م��ارس زي ��ارة ال�ع��دو وال�ل�ق��اء م��ع قادة
ج�ي�ش��ه واس �ت �خ �ب��ارات��ه س� ��راً ،ب��ل أصبحت
تمارسها عالنية !...فكيف لنا أن نصدق أنّ
ه��ؤالء يقاتلون الجيش ال�س��وري لرفع ظلم
مزعوم عن الشعب السوري أو دعما ً لشراذم
ت� ّم تأطيرها وتسميتها «جيش ح��ر» ،وليس
فيه أكثر من بضعة ضباط ،وبعض العناصر
التي ف ّرت من الخدمة تحت الضغط واإلكراه
كما التحقت بهم ك � ّل المجموعات الخارجة
على القانون من حثالة المجتمع واللصوص
وقليل م ّمن غ � ّرر بهم عاطفيا ً تحت اإلث��ارة
الدينية – المذهبية ،وأن يكون ق��ادة تركيا،
والصهيوني الفرنسي برنار هنري ليفي هو
راعي ومنظم أعمال قياداتهم في اسطنبول أو
باريس فإنّ في ذلك ثالثة األثافي.
الجيش السوري مستهدف لغايات كثيرة،
يجسد الوحدة الوطنية،
فهو الحصن ال��ذي
ّ
القادر على حماية األرض ،وهو الس ّد المنيع
في وج��ه األط�م��اع األجنبية ،والخطر األكبر
على استكمال المشروع الصهيوني إذا ما
تحقق عمقه االستراتيجي في العراق ،وهو
الداعم والمنظم لعمليات مقاومة العدو ،حتى
م��ع اح �ت��رام قيادته التفاقية فصل القوات،
وه��ي ت�ح��ت ال�ب�ن��د ال �س��اب��ع ،لكنه ل��م يتوانَ
أب��دا ً عن قتال العدو وإلحاق أكثر من هزيمة
ب��ه على س��اح��ة ل�ب�ن��ان ،وفلسطين ،ويدخل
في باب التخ ّرص والنفاق والتضليل ادّعاء
البعض ب��أنّ ه��ذا الجيش إن�م��ا يحمي العدو
على س��اح��ة ال �ج��والن ...ال�ق�ي��ادة الفيتنامية
احترمت خط العرض  17الفاصل بين جزئي
فيتنام ولم تخرقها ألنها تحت البند السابع،
مع ذل��ك هزمت أميركا من الداخل الجنوبي
وعبر ح��دود دولتين مجاورتين هما الوس
وكمبوديا.
الجيش العراقي ال��ذي استشرفت خطره
ال��والي��ات المتحدة األميركية والخشية من
وق��وف��ه إل��ى جانب الجيش ال�س��وري ف��ي أية
م�ع��رك��ة م��ع ال �ع��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي ،ب�ع��د تحييد
الجيش المصري ،سارعت إلى تدخل سافر
تمثل باحتالل العراق الذي ُح ّل جيشه وأعيد
تشكيله في محاولة لتبديل عقيدته القتالية،
وإذ نجحت في إعادة التشكيل ،لكنها فشلت
في فرض عقيدة قتالية جديدة على ضباطه
وأف��راده ،ألنّ هؤالء لم ينسوا شهداءهم في
الصراع مع هذا العدو عبر مسيرة طويلة منذ
احتالل فلسطين وصوالً إلى حرب تشرين،
كما ل��م ينسوا ع��دوان��ه على منشآتهم التي
كانت األم��ل في التقدم والتطور ،والعدو ما
زال هو ذاته ،من هنا ال ترى القيادة األميركية
بدا ً من إشغاله وحرف مسيرته لينتقل قسرا ً

إلى محاربة إرهاب صنعته ود ّربته ،ودفعت
بأموال العربان لتمويله.
ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ج�ي��ش وط �ن��ي صغير
ال�ح�ج��م ،عقيدته ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن ،ودعم
أي احتالل ألرضه ،العدو الصهيوني
مقاومة ّ
يحت ّل قرى وأراض لبنانية عديدة ،ويمارس
عدوانا ً مستمرا ً بحق شعبنا في لبنان ،المك ّون
من شرائح اجتماعية عدة ،وهو الجيش الذي
ي�ش�ك��ل ال�ح�ص��ن األخ �ي��ر أم���ام ان��ف��راط عقد
أي من ألوان
الدولة ،لم يمارس العدوان على ّ
الطيف اللبناني ،تستهدفه الفئات المتطرفة
التكفيرية ذات�ه��ا ،ف��ي محاولة إلل�غ��اء دوره،
ودفعه للخروج من مناطق معينة ،ومن خالل
مالحقته ألطراف العدوان عليه ،ترتفع عقيرة
البعض بأنه يتجاوز حدوده ،ومن المؤسف
أنّ التحريض على الجيش اللبناني ينطلق
من أطراف عدة ،ال سيما من بعض َمن يحمل
صفة نائب في البرلمان اللبناني ،وهذه سابقة
أي من دول
لم تحصل على م ّر التاريخ وفي ّ
قصر الجيش في أداء واجبه
العالم ،إال إذا ّ
لجهة الدفاع عن الوطن ،أما الجيش اللبناني
فبدالً من أن يتمتع بالدعم المادي والمعنوي
من ك ّل أبناء الشعب ،نراه يتع ّرض للتشهير
والشتيمة ،فيما اإلس�لام�ي��ون المتشدّدون
الذين يتمتعون بدعم جهات ع��دة يعتبرون
وتعتبر معهم هذه الجهات أنّ الجيش تجاوز
حدوده ،وعليه أن ال يالحق من يقتل عناصره
أو يخطفهم ،وأن على الحكومة أن تستجيب
لمطالب الخاطفين بإطالق من تل ّوثت أيديهم
بدماء عناصر الجيش والمواطنين اللبنانيين
في أماكن عدة وأزمنة سابقة ،وما كانت غاية
هذا الجيش إال الحفاظ على األمن والسالمة
الوطنية.
ما سبق ذكره هو جانب من الحقيقة طبقا ً
�س العمق واأله� ��داف السرية،
ل �ق��راءة ال ت�م� ّ
القريبة منها والبعيدة المدى ،وال يمكن فهم
ه��ذا الهجوم على تكوينات الجيش في بالد
الشام إال أنه يخدم المشروع الصهيوني في
المحصلة ،هذا الواقع يفرض نفسه ،ويمكن
فهم عمليات منع التسليح ع��ن ه��ذا الجيش
استجابة لمطلب العدو في تجريد المنطقة من
السالح ،حتى في المجال الدفاعي ،ما يفرض
على الجيش ف��ي ال �ع��راق وس��وري��ة ولبنان،
االت� �ج ��اه إل ��ى ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت �ك��ام��ل وت �ب��ادل
الخبرات تمهيدا ً لوحدة عسكرية ،أو قيادة
مشتركة توفر لهذا الجيش مقومات تسليح
عالي المستوى يحقق الكفاءة والمالءة لص ّد
ال �ع��دوان ال�خ��ارج��ي ،وال �م��ؤام��رات الداخلية
وطرق أبواب الدول الصديقة لتوفير ذلك إنْ
لم نقل التوجه إلى الصناعة المحلية واالكتفاء
الذاتي ،وهي دعوة برسم القيادات الوطنية
في ك ّل الكيانات.
من يعتقد باستثناء الجيش األردني مخطئ،
فالهجوم على ه��ذا الجيش ينتظر اإلش��ارة،
وال�ب��وادر تلوح في األف��ق ،لكن الخاليا على
ساحة األردن لم تكتمل بعد والضوء األخضر
ما زال محجوبا ً ألكثر من سبب ،إذ أن انفالت
األمور على جبهة امتدادها على طول التخوم
مع فلسطين المحتلة سيكون الخطر األكبر
في حال سقوط الملك ووصول أطراف وطنية
عقيدتها أنّ العدو هو من يحت ّل المقدسات،
اإلسالميون في األردن ليسوا قلة ،لكنهم ال
يستطيعون الجهر بأنهم ال يعادون الكيان
المغتصب ،فاألردنيون بغالبيتهم مقاومون،
كانوا كذلك وما زالوا ...وسيبقون.

حرب وجود ون�ص!
} ماجدي البسيوني*
من منا لم ينزف قلبه ألما وهو يشاهد أشالء
عصافير م��درس��ة عكرمة ف��ي حماة السورية،
وريشها بما فيه من لحم العصافير يتطاير على
يد ارهابي فجر سيارته بمئات الكليوات من المواد
المتفجرة على الباب ودخل المدرسة ليفجر نفسه
في ما تبقي من العصافير التي تأوهت صراخا ً
وهي التي كانت تغ ّرد وتزقزق قبل لحظات...؟
ومن منا لم يزلزل جسده وهو يشاهد وداع
عشرة من جنود الجيش اللبناني محمولين على
األعناق اثر مواجهته مع اإلره��اب التكفيري في
الشمال...؟
وم��ن منا ل��م ينتفض قلبه وه��و يشاهد 33
نعشا ً لجنود الجيش المصري ملفوفين بعلم
ومسجين في ساحة صالة الشهيد مسلمين
مصر
ّ
وأقباطا ،ومن منا من لم يجهش بالنحيب وهو
يرى بضميره صرخات األمهات الثكالى والماليين
في أنحاء الجمهورية تستقبل حصتها من أقصى
الجنوب بأسوان وحتى أقصى نقطة في الشمال
بدمياط...؟
وقبل أن تقلع الطائرات حيث مدافن الشهداء
ودّعهم الرئيس عبد الفتاح السيسي قائالُ وعلى
المأل وأمامه ك ّل نعوش الشهداء ،وهو يدرك أنّ
ه��ذه العملية اإلرهابية موجهة إليه شخصيا ً
قبل أن توجه إلى مصر« :إنّ مصر تخوض حرب
وج��ود وإنّ هناك م��ؤام��رة كبيرة ،وراءه���ا دعم
خارجي.»...
يعلم الجميع أنّ العالم العربي كله وليس
مصر فقط ،يعيش ح��رب وج��ود ليست وليدة
اليوم ،بل عمرها من عمر زرع الكيان الصهيوني
في خاصرته ،حتى ول��و ك��ان السيسي يقصد
بحرب الوجود حرب دعاة إقامة «دولة الشريعة
االسالمية «ـ واالسالم منهم براء ـ بتكفير ومن ثم
ذبح كل من ال يناصرهم ،فهذه أيضا ليست وليدة
اليوم.
أن يقول السيسي وه��و يعيش األل��م نفسه
الذي عاشته مصر من أقصاها الى أقصاها «...
هناك مؤامرة كبيرة ،وراءها دعم خارجي» ،فهذا
ما ينبغي أن يعرفه الشعب الذي انتفض كيانه
باكياً ،فمن حق القتيل عليك أن تعلمه مَن القاتل،
وأن تأخذ له ثأره منه ،فهذا الشعب نفسه هو من
منحك تفويضا ً للقضاء على اإلره��اب ،فما بالك
وهو الذي منحك تفويضا ً برئاسة مصر لتأكيد
التفويض وأكثر من التفويض؟
في  26أكتوبر  1954فشل «اإلخ���وان» في
قتل جمال عبد الناصر بعد إطالق النار عليه في
ميدان المنشية باالسكندرية ،أيّ في نفس موعد
الجريمة األخيرة بسيناء ،ورغم ذلك بقيت كلمة
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} د .سلوى الخليل األمين
منذ معركة نهر البارد التي بدأت في  20آيار من العام  2007والمؤامرة على
الجيش والشمال مستمرة ،ألنّ انتصار الجيش اللبناني في تلك المعركة ،ض ّد
عصابات «فتح اإلسالم» التابعة لـ«القاعدة» ،التي ت ّم إدخالها إلى المخيم بشكل
مريب هدفه المبطن الوصول إلى منفذ على البحر المتوسط ،يكون ممرا ً لما قد ه ُيّئ
في كواليس الصهيونية العالمية واإلدارة األميركية من خطط للقضاء على سورية
المساندة للمقاومة وعلى حزب الله ،تلك المعركة كلفت الجيش اللبناني العديد
من الشهداء والمعوقين والجرحى ،لكنه استطاع االنتصار ووأد الفتنة ،ودحض
المؤامرة التي ساندها العديد من السياسيين في لبنان عبر العمل على تمويل
جماعة «جند الشام» في مخيم عين الحلوة ،وضخ عناصرها إلى معركة نهر
البارد من أجل مساندة شاكرالعبسي وزمرته ض ّد الجيش اللبناني.
هذا المشهد ال يزال يتكرر في الشمال ،منذ بدء الحرب الكونية على سورية،
بحيث استنفرت طاقات بعض نواب عكار والشمال من أجل الوقوف ض ّد سورية،
وتأييد ما يُس ّمى «الثورة الربيعية» ،وذلك عبر تصدير المال والسالح وتأمين
المقاتلين ،من دون علم من الدولة التي و ّقعت ،في عهد حكومات الرئيس رفيق
الحريري ،المعاهدات األمنية المشتركة ،التي تضمن التعاون في السلم والحرب
مع سورية ،بحيث ال يكون لبنان الخاصرة الضعيفة لسورية وال مقرا ً أو ممرا ً
ضدّها ،واللبنانيون بمعظمهم ما زالوا يتذ ّكرون عملية الكشف عن باخرة السالح
«لطف الله  »2التي ت ّم استيراد حمولتها من السالح ،بهدف دعم العصابات
التكفيرية في سورية ،بواسطة جماعة من اللبنانيين معروفة من الجميع ،يُضاف
إلى ذلك تعميم مصطلح «أهل السنة» الذي ابتدعه «النائب» خالد الضاهر من
أجل بث الفتنة المذهبية والعمل بشراسة مطلقة على شرذمة وحدة أبناء الشمال،
ومساعدة العصابات اإلرهابية التكفيرية على التمدّد في عاصمة الشمال طرابلس
وفي عكار ،بحيث أصبح رجال الدين زعماء الساحة تحت شعار «التيار السلفي»
و«مساندة أهل السنة» وغير ذلك من الشعارات التي لم يعرفها الشمال في تاريخه
القديم وال الحديث ،ولم تعرفها عاصمة الشمال طرابلس عبر تاريخها العريق.
إنّ ما يجري اليوم من عملية منظمة الغتيال مدينة طرابلس ،واخ��ذ أهلها
رهينة ودروع بشرية ،وزجّ الجيش في معركة داخلية ،ما هو سوى مؤامرة كبرى
مساوية لما يحدث في المنطقة من امتداد داعشي في ك ّل من سورية والعراق ،من
أجل تكريس «اإلمارة اإلسالمية المزيفة» ،وفتح معبر لها على البحر المتوسط
عبر جعل طرابلس عاصمة «الخالفة اإلسالمية المنتظرة».
هذا المخطط الجهنمي لم تغب فصوله ومضامينه عن قيادة الجيش اللبناني
المتحرك بفعالية على الساحة اللبنانية من أجل تطويق المؤامرة الجهنمية
الشريرة ،التي بدأت أوال ً في نهر البارد ،ومن ث ّم ص��ادرت الشمال وعاصمته،
وبعدها معركة عرسال وخطف الجنود اللبنانيين ،وإيقاع الحكومة في دائرة
الفعل ور ّد الفعل ،وصوال ً إلى فتح المعركة الفصل في طرابلس التي يخوضها
الجيش اللبناني ببسالة ال تعرف االنهزام وال التراجع ،حتى لو أحاطته التهديدات
المضللة من ك ّل جانب ،وأصعبها التهديد بذبح العسكريين المخطوفين في عرسال
واحدا ً بعد اآلخر ،أو من خالل أخذ المدنيين دروعا ً بشرية في أحياء طرابلس ،أو من
خالل الصراخ بالويل والثبور وعظائم األمور عبر الخطاب المؤامراتي لـ«النائب»
خالد الضاهر (الموعود بالتمديد) والمنادي :بثارات أهل السنة .إنّ طرابلس
تخوض حاليا ً معركة المصير ،والجيش اللبناني الذي ظنوه ضعيفا ً ومتخاذال ً
ومتردّدا ً يخوض اليوم معركة فرض األمن ،وعودة مدينة طرابلس الوطنية سالمة
غانمة إلى حياض أهلها الشرفاء بدعم مطلق من ك ّل اللبنانيين األحرار ،وقد أكد
قائد الجيش العماد جان قهوجي بحزم« :إن الجيش لن يتراجع عما بدأه مهما كان
حجم التضحيات».
لهذا فالمطلوب من ك ّل القيادات الوطنية االلتفاف حول الجيش فعالً ال قوالً،
ألنّ معركة طرابلس معركة مصير ،فإما انتصار الجيش وبقاء لبنان ،وإال فخطر
التقسيم والتفتيت والشرذمة ماثل ال محالة ،وهذا أمر لن تسمح به قيادة الجيش
المؤتمنة على الوطن بك ّل أطيافه مهما غلت التضحيات ،فـ»داعش» و«النصرة»
على أبواب الجميع ،وخطر هذه التنظيمات بات مقروءا ً من الجميع ،وهي ال تف ّرق
بين سني معتدل أو شيعي أو درزي أو مسيحي أو علماني ،فالك ّل في شريعتهم
تحت المقصلة ،لذلك ما يطلبه اللبنانيون بأطيافهم كافة من السلطة السياسية
التي باتت بحكم المنتهية قانونياً ،ع��دم التدخل في مهام الجيش الوطنية
واللوجستية ،وعدم إعطاء األوامر لقيادة الجيش بعدم استعمال القوة ،وهذا ما
أصدره المجتمعون من رجال السياسة في مدينة طرابلس ،علما ً أنهم هم من و ّرط
المدينة بأحالفهم الشيطانية ،التي أدّت إلى ما نشهده اليوم وإلى ما يجري من
اغتياالت لعناصر الجيش وألهل المدينة.
إنّ الخاليا اإلرهابية النائمة والصاحية تفرض على الجيش القيام بمهمته
الوطنية عبر اجتثاث اإلره��اب من ج��ذوره ،حتى لو أدّى األمر إلى إعالن حالة
الطوارئ من دون الرجوع إلى السلطة السياسية ،فالشعب هو السلطة ،والشعب
خلف الجيش ومعه ،وأيّ تدخل في معركته المصيرية هذه ،سيعتبر تدخالً سافرا ً
من أجل القضاء على لبنان.
لهذا نأمل من أهل االعتدال في تيار المستقبل ،العمل فورا ً على استنفار القواعد
الشعبية المعتدلة في التيار من أجل الموافقة أوال ً على مقاضاة المتطرفين في
فريقهم ،ألنّ الرئيس سعد الحريري يعرف ويدرك أنّ اللبنانيين بك ّل أطيافهم قد
جعلوا الجيش خطا ً أحمر ،ال يجوز الحؤول دون تنفيذ مهامه العاملة على توفير
األمن للوطن واآلمان للشعب.
إنّ طرابلس لن تكون «إم��ارة داعشية» ،ولن يقبل الرئيس الحريري بذلك،
لهذا ما عليه سوى التكاتف والتضامن مع الفريق اآلخر الداعم للجيش ،حرصا ً
على مستقبله السياسي ،وبعيدا ً عن االستهدافات المتوترة التي ال تنفع في هذه
الظروف حين الوطن على المحك .فالموقف خطير جدا ،واللبنانيون يعيشون
حالة الرعب القصوى من تمدّد العصابات الداعشية ومناصريها اللبنانيين ،لهذا
فالمطلوب قرار حاسم بدعم الجيش أوال ً وأخيرا ً في معركته الشمالية والبقاعية،
وعدم التهاون مع المعتقلين اإلرهابيّين ،إضافة إلى العمل على مالحقة البيئة
الحاضنة ورموزها األش��اوس الذين باتت تحركاتهم كلها مكشوفة ومعلومة
ّ
ويبث الفتن لم يعد مخفياً ،ويجب رفع
وموثقة لدى قيادة الجيش ،فمن يم ّول وين ّفذ
الحصانة عن ك ّل من تس ّول له نفسه من النواب طعن الجيش في ظهره ،أو الحؤول
دون إكمال مهمته في إعادة طرابلس والشمال إلى حضن الدولة ،ألنّ الشمال لن
يكون «إمارة داعشية» مهما استكبروا ومهما عال صراخهم ومهما استعملوا الدين
لمآرب شخصية.

الحرب «بالوكالة» على الدولة الم�صرية
} بشير العدل*

جمال عبد الناصر في توصيف الواقع العربي
عندما ق��ال :إنّ ال��ص��راع مع الصهاينة صراع
وجود وليس صراع حدود.
ليس معنى هذا أنّ الحدود ال تستحق صراعاً،
حقيقة صراع الوجود اختفت عن قصد مع توقيع
ال��س��ادات على اتفاقية العار المس ّماة «كامب
ديفيد» ،ألنها حرمت مصر من حقها في فرض
سيادتها الكاملة على أراضيها ،حيث ت ّم تجريد
ثلثي سيناء من القوات والسالح ،باتفاقية وفرت
األمن للكيان الصهيوني على حساب األمن القومي
المصري ،وألزمت الدبابات المصرية ان تكون
على بعد  150كيلومترا ً من الحدود ،كما ألزمت
مصر باستئذان «اسرائيل» والتنسيق معها كلما
أرادت ان تزيد عدد القوات في سيناء المصرية،
واستبدلت االحتالل االسرائيلي بقوات اجنبية
أميركية وأوروبية تحت قيادة وزارة الخارجية
االميركية ،وال تخضع لألمم المتحدة ،وبذلك
وض��ع��ت أم��ن «إس��رائ��ي��ل» ف��وق األم���ن القومي
للعالم العربي ،غير عابئة باتفاقيات الدفاع
العربي المشترك ،فهل أدرك الرئيس السيسي أنّ
الوقت حان لمعرفة حقيقة الصراع الوجودي؟
ولذا يصبح لزاما ً إعادة النظر في تلك المعاهدة
المشؤومة ،كما سبق وص�� ّرح السيسي نفسه
ناهيك ع��ن بطالنها دس��ت��وري��ا ً لمخالفتها ك ّل
تنص على أنّ السيادة
الدساتير المصرية التي
ّ
للشعب المصري وحده كما ذهب ك ّل الدستوريين،
ولهذا نجد اليوم أنّ حجم القوة المصرية المسلحة
يتخطى ما نصت عليه االتفاقية.
المؤامرة كبيرة والدعم خارجي وهي حرب

وج��ود ،هل في ه��ذه العملية فقط أم في كافة
العمليات اإلرهابية التي راح ضحيتها حتى
اآلن اآلالف من أبناء الشعب المصري؟ مؤكد
أنه يقصد ك ّل العمليات التي وقعت منذ مساندة
الجيش المصري للرفض الشعبي المزلزل في
 30حزيران .2013
وهل ك ّل العمليات التي نشهدها يوميا ً سواء في
مصر أو في سورية منذ أربع سنوات ،أو في لبنان
أو في ليبيا أو اليمن ومن قبل في العراق ومن
قبل في فلسطين المحتلة ،ألم تكن مؤامرة كبيرة
وبدعم خارجي وهي بالمؤكد حرب وجود...؟
الفاعل هو نفسه والمع ّد والمد ّرب هو نفسه،
والمم ّول بالمال والسالح هو نفسه ،سواء كان
يرتدي لباس الكاوبوي أو عقال ودشداشة أو
الكواله العثمانية أو القلنسوة الصهيونية...
وإنْ اختفت تحت الجلد.
في جرائم القتل يطالب محامو الضحايا بض ّم
ك ّل جرائم القاتل ،فلماذا اذا ً ال يشترك من أقسموا
على حماية بلدانهم في توحيد جهودهم ض ّد
القاتل؟
هل يوجد مف ّر اليوم من أن يبادر الرئيس
عبد الفتاح السيسي والدماء ال ت��زال ساخنة،
إلى الدعوة ف��ورا ً لتشكيل تحالف عربي يجمع
ك��� ّل ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ي��ض��رب اإلره���اب
المسلح حبلها السري بدال ً من التنسيق السري
الخجول...؟

*رئيس تحرير جريدة «العربي» ـ مصر

magdybasyony52@hotmail.com

رغم الفشل الذريع لجماعة «اإلخوان المسلمين» ومناصريها في ك ّل محاوالتها
زعزعة االستقرار في مصر وتشويه صورة البالد ،والتعدّي على إرادة المصريين في
اختيار قيادتهم السياسية ،إال أنها ما زالت تتمادى في غيّها وتشنّ حربا ً جديدة على
الدولة المصرية إضافة إلى حرب اإلرهاب التي أعلنتها بشكل عملي بعد اإلطاحة
بالمعزول المتهم محمد مرسي ،وهي الحرب اإلعالمية التي تتط ّور في نوعياتها
وتطلق سهامها المسمومة على مصر من اكثر من قاعدة في الداخل والخارج أيضاً.
فلم تكن افتتاحية صحيفة «نيويورك تايمز» التي تصدّرت صفحاتها قبل أيام،
والتي جاءت مح ّملة بالعديد من األكاذيب واالفتراءات والمغالطات على ما يحدث
في مصر بعد وصول الرئيس السيسي الى سدّة الحكم ،سوى حلقة من الحرب التي
تش ّنها جماعة «اإلخوان» بالوكالة وتدفع ثمنها ،فقد جاءت كلمات االفتتاحية بنفس
المفردات التي تردّدها جماعة «اإلخوان» وأنصارها من التنظيم الدولي ،وهي كلمات
تحمل مغالطات حتى مع توجهات الصحيفة ذاتها التي نشرت مقاال ً ألحد كتابها بعد
االفتتاحية بثالثة أيام تعليقا على زيارة السيسي وكلمته في األمم المتحدة يبيّن
كيف ان الرئيس السيسي استطاع ان يق ّوض الفوضى ،وان يثبت دعائم الرئاسة
الحقيقية ،وهو يناقض ما ر ّوجت له الجماعة ومَن يدورون في فلكها ،زورا ً وبهتاناً،
من أنّ االفتتاحية تعبّر عن رأي الصحيفة ورأي الكتاب فيها ،مما يؤكد أنّ االفتتاحية
كانت مدفوعة ضمن الحرب االلكترونية التي تش ّنها الجماعة على مصر من الخارج
موكلة فيها إما من يقبض الثمن أو يسعى إلى تحقيق أهداف التنظيم الدولي في
تدمير مصر.
وإلى جانب تلك الصحيفة هناك صحف أخرى مثل «الغارديان» البريطانية
التي تستخدمها الجماعة في محاوالت تشويه سمعة مصر دوليا ً وتأليب الرأي
العام العالمي ضدّها ،وتحديدا ً اإلدارة االمريكية التي يسعي المؤيدون للجماعة
إلى ممارسة الضغط عليها من أجل الح ّد من المساعدات األميركية لمصر ،سواء
كانت المرتبطة باتفاقية السالم المصرية – «االسرائيلية» ،أو باتفاقات األسلحة،
وهو ما ظهرت به اإلدارة االميركية خالل الفترة التالية لعزل محمد مرسي حيث
علّقت المساعدات المالية لمصر ،وتل ّكأت في صفقة طائرات األباتشي ،حتى كان
اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بالرئيس أوباما ،والذي ظهرت بعده مرونة في
مواقف اإلدارة األميريكية تجاه مصر ،خاصة بعد يقينها بحق مصر في مواجهة
اإلرهاب.
الحرب اإلعالمية للجماعة لها أذرع داخلية أيضا ً تتمثل في كثير من المواقع التي
تم ّولها الجماعة وأنصارها من التنظيمات والدول لمواصلة الحرب اإلعالمية على
مصر ،ومع ذلك فال تأثير لتلك الحرب خاصة في ظ ّل المرونة التي بدت في مواقف
كثير من الدول تجاه مصر ،وفي مقدمها الواليات المتحدة التي سوف تتغيّر معها
مواقف دول اخرى بحكم طبيعة العالقات التي تربطها بها ،وأيضا ً بحكم المتغيّرات
الدولية ،وخاصة اإلرهاب الذي يمثل الخطر األكبر على ك ّل الدول ،وخاصة تلك التي
كانت وما زالت تدعم «اإلخوان» بشكل أو بآخر.
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