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متى يعود ال�سي�سي �إلى ...دم�شق؟

بعد دخول البي�شمركة
هل تتح ّرر عين العرب؟

} د .وفيق ابراهيم
} حميدي العبدالله

دخلت قوات البشمركة التي قدّر عددها بحوالي  150مقاتالً مع معدّاتها
الثقيلة إلى مدينة عين العرب ،وبات السؤال المطروح هل تؤدّي هذه الخطوة
إلى إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» اإلرهابي وتحرير المدينة ،والحقا ً القرى
المحيطة بها التي استولى عليها التنظيم في وقت سابق؟
ال شك أنّ المدينة صمدت في وجه ك ّل هجمات تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
حتى قبل دخول البيشمركة ووصول األسلحة المناسبة التي تحتاجها وحدات
الحماية للدفاع عن المدينة ،وقد تغيّرت المواجهة الميدانية منذ أن بدأت قوات
التحالف الدولي تركز غاراتها الجوية على تحشدات «داعش» وخطوط إمداده،
وتمكنت هذه الوحدات من وقف الهجوم ،وحتى استعادة زمام المبادرة وش ّن
هجمات مضادة وتحقيق مكاسب تكتيكية مهمة ،ال سيما في الناحية الغربية
من المدينة باتجاه تل شعير.
ومن الطبيعي أن يؤدّي وصول  150مقاتالً من البيشمركة بمعدات تحتاجها
وح��دات الحماية إلى تعزيز هذا الصمود ،ال سيما أنّ خط إم��داد مجموعات
البيشمركة ،على األق ّل ،بات مؤ ّمنا ً عبر تركيا ،على عكس ما كانت عليه حال
وحدات الحماية قبل دخول مجموعة البيشمركة ،حيث كانت السلطات التركية
ترفض تقديم أي مساندة حتى لو كانت مساندة غير مباشرة للمقاتلين الذين
استبسلوا في الدفاع عن المدينة.
لكن صمود المدينة وتراجع احتماالت سقوطها بأيدي «داع��ش» ال يعني
بالضرورة تحقيق انتصار حاسم وسريع داخل المدينة ض ّد تنظيم «داعش»،
وال حتى تحرير القرى التي سقطت في أيدي هذا التنظيم اإلرهابي عشية ش ّن
هجومه الواسع على هذه المنطقة.
االحتمال المرجح ،أن تطول الحرب في منطقة عين العرب ،أوالً ألنّ «داعش»
يسيطر على المنطقة المحيطة بها من ثالث جهات ،وعلى الرغم من القصف
الجوي ،إال أنه ال يزال ق��ادرا ً على حشد المزيد من المسلحين ،وشن المزيد
من الهجمات ،وكان آخرها الهجوم الذي استقبل به دخول قوات البيشمركة.
صحيح أنّ حامية المدينة ص �دّت ه��ذا الهجوم ،كما ص �دّت سابقا ً هجمات
مماثلة قبل وصول وحدات الحماية ،لكن ذلك ال يعني أنّ «داعش» على وشك
الفرار من المنطقة ،بل التوقع المنطقي على هذا الصعيد أن يعزز تمركزه في
هذه المنطقة التي وفرت له مجاالً واسعا ً للسيطرة على ريف حلب الشمالي
الموازي للحدود التركية ،وبالتالي فإنّ االحتمال المرجح ،أن تطول الحرب
على هذه الجبهة ،وأن تتح ّول إلى حرب استنزاف لكال الطرفين المتقاتلين
في هذه المنطقة ،فال طيران التحالف األميركي ،وال  150مقاتالً من قوات
البيشمركة قادرون على إحداث تح ّول سريع في خارطة الميدان ،واألمر على
هذا الصعيد يشبه ما جرى في بعض أنحاء العراق بعد بدء القصف الجوي
وبعد التعبئة الشعبية ،إذ نجح تنظيم «داع��ش» في االستيالء على مناطق
جديدة بدالً من الفرار من المواجهة.

��ي ال��ك�لام على ع��واه��ن��ه ،ليس إع�لام�ا ً
رم� ُ
موضوعياً ،لكن ما يجري في الشرق األوسط من
حوادث سريعةُ ،تنتج متغيّرات متوالية تمت ّد
كالنار في الهشيم تشجع على االستنتاجات
المنطقية.
ه��ن��اك إره���اب ي��ض��رب العالم وخصوصا ً
أج�����زاءه اإلس�لام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ،ورع��ات��ه
السعوديين والقطريين واألت���راك أصبحوا
معروفين بوضوح ،مع ّ
ٍ
طرف غربي أدرك
غض
ف��ي معظم األح��ي��ان ح��دود التواطؤ واإلدارة
الخفية .وعندما اشت ّد ساعد اإلره��اب خشي
على نفسه ...ونفوذه في الشرق األوسط ،فأراد
استثماره بحجة القضاء عليه ظاهرا ً وإلعادة
تأسيس شرق أوسط موالٍ للواليات المتحدة
األميركية فعلياً.
اإلرهاب اليوم ال يضرب واشنطن واالتحاد
األوروب��ي ،إنه يد ّمر سورية ومصر والعراق
ولبنان واليمن والصومال ...األمر الذي يدفع
إلى طرح التساؤالت اآلتية :ما هو هذا اإلرهاب؟
وماذا يريد؟ وهل هو واحد؟
�أس��س ه��ذا اإلره���اب بفكر وه��اب��ي ودع��م
ت� ّ
س��ع��ودي ـ أم��ي��رك��ي م��ن��ذ سبعينات ال��ق��رن
الماضي بمس ّميات متعددة :القاعدة وجماعة
وتجسد هذا الفكر في عشرات
عبد الله عزام ـ
ّ
البلدان بمس ّميات مختلفة (أب��و سياف في
الفيليبين ،بوكوحرام في نيجيريا ،القاعدة في
أفغانستان ،داعش في العالم العربي وكذلك
النصرة واألنصار وفتح اإلسالم).
هو إذا ً واح ٌد فماذا يريد؟
ي��ري��د تطبيق الشريعة بحسب ال��ق��راءة
ال��وه��اب��ي��ة ب��دي�لاً م��ن ال��ق��وان��ي��ن الوضعية
والدساتير في أنظمة الحكم ،وك ّل الجماعات
اإلرهابية متفقة إيديولوجيا ً على هذه المسألة
على رغ��م ع��دم وج���ود تقاطعات تنظيمية
ف��ي م��ا بينها .فالفكر واح��د م��وح��د ،واإلدارة
بحسب مقتضيات ك ّل منطقة وظروفها .وهذا
الكالم تؤكده ك� ّل وسائل اإلع�لام والسلطات

رسائل أميركية أربع بين أوباما والمرشد اإليراني السيد علي خامنئي أوضح
ر ّد على ادّعاءات تحاول النيل من موقف الرئيس اإليراني حسن روحاني واعتباره
موقفا ً اكثر انفتاحا ً وقربا ً لالميركيين في محاولة حقيقية للتصويب على اإلدارة
او الحكومة االيرانية ،واعتبار انّ هناك اختالفا ً بين مواقف روحاني او خامنئي،
وبمعنى آخر اعتبار انّ انفتاح روحاني على الواليات المتحدة االميركية جاء رغما ً
عن الولي الفقيه حسب تعبير المنتقدين ،وبالتالي فإنّ ايران الجديدة اتجهت نحو
الحوار خوفا ً من ان يغزو شارعها التململ وينهض للمطالبة بالتغيير.
اربع رسائل من أوباما الى خامنئي تقول لألميركيين والعالم هذه ايران التي
نتحاور معها اليوم رسمياً ،ومع أعلى سلطة دينية  -سياسية ،وال يمكن لنا بعد
اليوم إال الشروع في ذلك.
معروف انّ الحوار بين ايران والواليات المتحدة عبر االتحاد االوروبي بدأ،
ومعروف ايضا ً انّ المحادثات التي بدأت في مسقط متفق سلفا ً على سيرها
للتفاهم بصورة متسارعة إلعالن االتفاق النهائي المصيري في  24تشرن الثاني
الحالي.
ليست الجولة الراهنة من المفاوضات النووية وحدها المصيرية بالنسبة إلى
إيران ،إنما رسائل أوباما إلى خامنئي مصيرية ايضا ً بالنسبة الميركا ،نظرا ً إلى
دالالتها العميقة وأخصها مخاطبة الولي الفقيه رسمياً ،وهو السلطة الدينية العليا
التي تحمي وتصون مبادئ الثورة االيرانية على الحكم المنح ّل الحليف السابق
للواليات المتحدة االميركية ،وهي السلطة التي تدعم حركات المقاومة في الشرق
االوسط وتوصي ك ّل المسلمين بها وبالقدس.
أي حليف في
الكالم مباشر والرسائل مباشرة ومحفوظة من دون الرجوع إلى ّ
أصح تخطي هؤالء الحلفاء
المنطقة ،ال السعودية وال «اسرائيل» وال تركيا ،وبمعنى
ّ
والتوجه نحو إيران ،اي نحو استراتيجية جديدة ورؤى جديدة.
األكيد انّ موقع إيران اليوم ال يشبه موقعها سابقاً ،واألكيد أيضا ً انّ قدرتها على
التفاوض اليوم أقوى بكثير من السابق ،فهي اليوم أكثر قوة نتيجة تش ّعب الملفات
التي يمكن ان تشكل فيها نقطة تح ّول في سياسات الدول المجاورة لها ،وإدراك
االميركيين انه في ظ ّل فتح الملفات وإغراق المنطقة فيها إعطاء ايران صالحية أكبر
ونفوذ أكثر وسلطة أقدر للتدخل في ح ّل وربط النزاعات.
الملفات اليوم أكثر والحلفاء التقليديون للواليات المتحدة في المنطقة ال يبدو
انهم قادرون على تشكيل جسر عبور الى المرحلة المقبلة ،خصوصا ً بعد ما أخذت
المصالح المتضاربة في ما بينهم تتغذى والطمع والمؤامرات المتبادلة تتكشف
ويكاد المشهد لوال هامش المصادفة يقول انّ الواليات المتحدة كبرت خالفاتهم
وغذتها لكي تتجه نحو اإليراني القوي والمتماسك الى الطاولة عن قصد نتيجة
عجزهم عن ادارة الملفات والنجاح فيها.
اول االستحقاقات بعد الرسائل االجتماع المق ّرر حول النووي االيراني حيث من
المتوقع ان تكون الجولة حاسمة ومعها يمكن القول انّ التفاوض بين ايران واميركا
على باقي الملفات قد وضع على سكة فيها من الجدية ما يكفي من دون تجاهل لقاء
مسقط األساسي والصورة الجامعة المفاجئة بين ظريف –كيري -اشتون كمؤشر.
بين االميركيين و االيرانيين الكثير لكن األه ّم االعتراف االميركي ضمنا ً انّ إدارة
ملفات المنطقة من دون ايران يشبه ضربا ً من الخيال او الجنون ،واالعتراف بأن
أي وكيل او حليف لن يزيد االمور إال
إيران الثورة االسالمية هي األصيل من دون ّ
اي طاولة للحلول في
تعقيداً ،خصوصا ً بعدما تبيّن لالميركي انه باستبعاد ايران عن ّ
الشرق االوسط حجة اضافية لتقويتها ،وإثبات تح ّررها من عقد الوصاية والوكاالت
وتأكيد أساسي على فشل ك ّل طاولة سابقة لم تض ّم إيران اليها كما قالت التجربة
حتى الساعة.
بين ايران خامنئي واميركا الكثير...

«توب نيوز»

دي مي�ستورا والخطة البديلة
دي ميستورا هو آخر الموفدين الدوليين إلى سورية ،ولذلك ممنوع أن يقع في الخطأ
القاتل الذي يُفشل المهمة ،فهو مطالب بالسير على الحافة.
دي ميستورا يجب أال يُغضب الرئيس األسد ،ويبدو أنه يكمل مهمة سلفيه بتدعيم وجود
المسلحين ،رغم فوراق النوايا بين عنان واإلبراهيمي ،لكن الحصيلة باألعمال واحدة.
مشروع أوباما لمعارضة غير «داعش» و«النصرة» لم يبق له وجود إال في حلب بعد
إالتهام «النصرة» لمجموعات ريف ادلب ،فيطلب من دي ميستورا التقدم لتجميد الصراع.
حصار الجيش ال��س��وري لحلب وإح��ك��ام الطوق يحمي المجموعات من «داع��ش»
و«النصرة» برأي الغرب.
المطلوب أميركيا ً أال يحسم الجيش حلب ويبقى يحمي هذه المجموعات ويقيم معها
هدنة ،فيت ّقم دي ميستورا بالمشروع.
الجواب السوري أنّ التهدئة والمشاركة مشروعان مترابطان فال مانع من التهدئة
العسكرية ضمن مفهوم المصالحة والمشاركة في الحرب على اإلرهاب.
على دي ميستورا أن يحصل من الذين يطلب أن تشملهم التهدئة على موقف سياسي
علني يقول إنّ الصراع مع الدولة السورية لم يعد أولويتهم في ظ ّل خطر اإلرهاب ،ولذلك
سيشاركون في حوار للمصالحة وإال؟
الدعس قدرهم.
«التعليق السياسي»

عصر ال��س��ادات وخلفه م��ب��ارك وتضخم في
العصر الحالي ،ألنّ حبوب األسبيرين ال تعالج
األمراض البنيوية .والك ّل يعرف أنّ السلطات
المصرية المتعاقبة أسدت أميركا والسعودية
و«إسرائيل» ما لم يفعله أحد من قبل ،وبقي
الفقر في مصر ثقيالً غير محمول.
لذلك ال يمكن القاهرة أن تعالج أزماتها إال
بالحلول البنيوية التي تبتدئ عادة في مصر
بالسياسة وتكتسب مصر التاريخية أهميتها
من نهر النيل الذي يربطها بالقارة األفريقية
قبل وصوله إليها ،والتاريخ ال��ذي يوصلها
ببالد الشام من زاوية فلسطين المحتلة.
وأضيف إلى هذين العاملين قناة السويس
ك��ن��ف��وذ اق��ت��ص��ادي ـ س��ي��اس��ي ي��ض��ف��ي على
«المحروسة» مميّزات إضافية ،وفي المحصلة
فمصر ال��ي��وم ال تأثير لها ف��ي أفريقيا حيث
تحاول إثيوبيا اختالس أكبر كمية من مياه
النيل بمعاونة «إسرائيل».
وتدير القاهرة ظهرها لفلسطين المحتلة
وتتهمها بتصدير اإلره����اب ،فيما اإلره���اب
«إسرائيلي» ـ أميركي ـ خليجي ،وتستعدي
دمشق ...كما أن قناة السويس يستم ّر دورها
إذا استم ّر هرمز وباب المندب صالحين للمالحة
سياسياً.
ّ
ل��ذل��ك ف���إنّ ال��ح �ل ف��ي ال��ع��ودة إل��ى دمشق
على قاعدة أنّ العدو واحد والمستقبل واحد.
وبإمكان المشير السيسي أن يشكل مع الرئيس
األس��د س��دا ً منيعا ً في وجه اإلره��اب ومعرقالً
لضجيج خيل السلطان العثماني ،وحائالً
دون الهيمنة األميركية ـ «اإلسرائيلية» على
المنطقة.
أه� ً
ل�ا ب��ـ«ق��اه��رة ال��م��ع��ز» ح��ي��ن ت��ع��ود إل��ى
تاريخها وت��ؤم��ن ب���أنّ البناء الصحيح هو
الوسيلة الفعلية إلعادة إنتاج االقتصاد ،وليس
من طريق التس ّول والريعية وإسداء الخدمات
العسكرية والسياسية ألعراب الخليج ...وإنما
بإعادة إنتاج التحالفات التاريخية إلى منطقة
أفقدها األع���راب كرامتها ودوره���ا وتاريخها
واقتصادها.

�أقدار القد�س في معادلة ال�سيا�سة والمقاومة!
نصار ابراهيم
} ّ

بين �أميركا وايران:
الولي الفقيه ر�سمي ًا

ال��س��ي��اس��ي��ة ...وم��ص��ر واح����دة م���ن ال���دول
المستهدفة ،تسلّل إليها اإلخ��وان المسلمون
وابتلعوا السلطة بغدر مستفيدين من براءة
جماعات الثورة ،وعدم امتالكهم ماال ً ووسائل
اإلعالم .وحاولوا «أخونة» مصر لقرون مقبلة،
مص ّرين على إلغاء الحياة المدنية وفاتحين
على «إسرائيل» والواليات المتحدة.
وعندما أسقطهم الشعب المصري في الشارع
واالن��ت��خ��اب��ات تح ّولوا إل��ى اإلره���اب بضرب
الجيش والحياة المدنية واالجتماعية.
وي��ص��ادف أنّ الجيش المصري اعتقل من
خاليا إرهابية تد ّربت في سورية ـ أال يستحق
هذا الخبر التأ ّمل ـ واالستفادة من أبعاده؟ إنه
إرهاب مصري تد ّرب في سورية على يد منظمات
تتم ّول من السعودية وقطر وتركيا ،األمر الذي
يدفع إلى التساؤل اآلتي :إذا كان العدو واحداً،
فلماذا ال يتحد المستهدَفون؟ أو يأتلفون في
معادلة أمنية ـ سياسية تقيهم شرور هذا اإلرهاب
المتنامي والمتصاعد ـ بذرائع غير حقيقية ـ
العدو هو «ال��ق��اع��دة» و«داع���ش» ومثيالتهما
تهاجم مصر وسورية ولبنان والعراق ...فإذا
كان لبنان مغلوبا ً على أمره بائسا ً وضعيفاً،
ال يستطيع إنتاج ق��رار على هذا المستوى إال
بموافقة مجمل مك ّوناته ،فما ب��ال مصر «أم
الدنيا» ال تحمي نفسها ومعها سورية ...إلنقاذ
المتحصن
المشرق العربي من هجوم األعراب
ّ
بالسياسة األميركية ،و«اإلسرائيلية»؟
وكيف تقبل مصر وجود جامعة عربية هزيلة
تحكمها قطر والسعودية وتج ّمد عضوية سورية
فيها ،وتستقبل اإلرهاب السوري في جلساتها
ومكاتبها ،فاالئتالف السوري ليس إال تسوية
سعودية ـ قطرية ـ تركية تجمع بين قوى مدنية
ال وجود لها في سورية وإخوان مسلمين يائسين
وق��وى إرهابية هي ج��زء من مجموع إرهابي
عالمي يد ّمر العالمين العربي واإلسالمي.
وإذا ك��ان الرئيس السيسي يعتقد بقدرة
المال الخليجي على إنقاذ نحو خمسين في
المئة من المصريين هم تحت خط الفقر ،فهو
بال شك واهم ،ألنّ هذا الرقم كان موجودا ً في

�أوراق اعتماد...

القدس دائما ً في عين العاصفة ،حتى ولو لم
ينتبه أحد إلى ذلك ،فهي قوة الحسم لحقوق
ورواي���ات وطموحات ومصائر ،إنها ليست
مج ّرد جغرافية ،كما ليست مج ّرد رموز دينية،
بل مدينة تختصر وطنا ً وتختصر تاريخاً،
مدينة عابرة للحدود والطوائف واألدي��ان...
تم ّد جسورها نحو أفقها العربي واإلنساني...
وقبل ذل��ك مدينة لها ق��وة التوحيد لشعب
فلسطين الذي أدماه االقتالع والتشريد ،كما
تدميه التمزقات والخالفات الداخلية ...لك ّل
هذا وس��واه ف��إنّ القدس دائما ً في قلب النار
والصراع ،ولم تكن يوما ً خارج ذلك ،فهي محور
الصراع ...وهي بتاريخها ودالالتها ورمزيتها
تمثل جسر العبور إلى فلسطين وجسر الوحدة
الوطنية وجسر اإلنسان نحو السماء...
درجت العادة ودرج الخطاب الفلسطيني
عند ك ّل خطوة «إسرائيلية» تستهدف مدينة
القدس في رمزيتها وجغرافيتها وسكانها على
رفع الصوت ض ّد الممارسات «اإلسرائيلية»:
«إسرائيل» تقوم بتهويد مدينة القدس...
نعم وهل تنتظرون منها غير ذلك؟!
«إس��رائ��ي��ل» تنتهك ح��ق��وق اإلن��س��ان وك � ّل
القوانين اإلنسانية الدولية في القدس ...نعم
وهل هناك من كان ينتظر من «إسرائيل» أن
تكون احتالال ً إنسانياً؟!
«إس���رائ���ي���ل» ت��ق��وم ب��ت��ف��ري��غ ال��ق��دس من
س��ك��ان��ه��ا ...نعم وم��ا ال��غ��ري��ب؟ وه��ل كنتم
تتوقعون غير ذلك؟
«إس��رائ��ي��ل» ت��ح��اص��ر ال��ق��دس ب��ال��ج��دران
وتفصلها عن محيطها وفضائها الفلسطيني
الحيوي اجتماعيا ً واقتصادياً ...نعم وهل
كنتم تنتظرون أن تبني ال��ج��س��ور وت��ؤ ّم��ن
التواصل بين الفلسطينيين؟!
وتهجر
«إسرائيل» تهدم األحياء الفلسطينية
ّ
سكانها ...نعم وهل كنتم تعتقدون أنها ستبني
أحياء عربية فلسطينية جديدة؟!
«إسرائيل» تقتحم األقصى والقيامة ...وما
الغريب أو غير الطبيعي في ذلك وهل كنتم

تنتظرون منها أن تبني مزيدا ً من المساجد
والكنائس؟!
«إس��رائ��ي��ل» تضيّق على الفلسطينيين
بالضرائب ورخص البناء والخدمات ...نعم
وهل تنتظرون منها عكس ذلك!؟
«إس���رائ���ي���ل» ت��واص��ل ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أنّ
القدس «عاصمتها» « الموحدة واألب��دي��ة...
وم����ا ال���ج���دي���د ف���ي ذل����ك وك����� ّل رواي���ت���ه���ا
وعدوانها يستندان إل��ى مقولة إنّ فلسطين
ك��ل��ه��ا ه���ي «أرض ال��م��ي��ع��اد» ل��ل��ي��ه��ود!؟
وتقسم
«إس��رائ��ي��ل» تعتقل وت��ه��دم وت��م � ّزق
ّ
وت��س��رق ك � ّل م��ا ل��ه عالقة بالقدس العربية
الفلسطينية وسكانها ...بالتأكيد وهل هناك
من كان يتوقع أن تكون «إسرائيل» غير ذلك...
و ...و ...و ...و...
وبكلمة هل هناك من يتوقع أو كان يتوقع
من احتالل استعماري استيطاني اقتالعي غير
ما هو عليه؟ أليست هذه هي الحال الطبيعية
أليّ احتالل؟
إذن المشكلة ليست في توصيف ما تقوم به
دولة االحتالل من جرائم وانتهاكات ،فهذا هو
هدفها المعلن والمضمر ،وهذه هي وظيفتها
لكي تكون ...أي أن تنفي اآلخر وتبيد ك ّل ما من
شأنه أن يذ ّكر به ...هذه هي طبيعة االحتالل
وجوهره.
المشكلة هي في ماذا يفعل الفلسطينيون
كي يصدّوا «إسرائيل» ويجابهوا سياساتها
ومشاريعها وع��دوان��ه��ا على مدينة القدس
وغيرها؟!
هذا هو السؤال الفاصل والفيصل...
ومعضلة القدس وغيرها أنّ «إسرائيل»
باتت تدرك وتعي بالتجربة والممارسة حدود
ردود فعل الفلسطينيين ولهذا تقوم (بواجبها
تجاه ذاتها) من خالل فرض «حقائقها» على
األرض ،وم��ن ثم تقول في نفسها :سيصرخ
الفلسطينيون قليالً أو ك��ث��ي��راً ،وبالتأكيد
سيتهموننا ...ليكن ذل��ك ...فهم لن يتخطوا
هذا الحاجز ...فلتواصل الجرافات عملها...
دع��وه��م يصرخون ،وعلى م��ا سننجزه اآلن
سنبني خطوتنا القادمة ...وبالتأكيد سيصرخ

الفلسطينيون من جديد ،إننا نعرف ذل��ك...
واص��ل��وا العمل وب�لا توقف بهدوء ودعوهم
يصرخون!
معضلة القدس في أنّ القوى الفلسطينية لم
تدرك بعد ،ولم تتعلّم الدرس بعد في أنّ الصراخ
واالتهام والفعل السياسي الديبلوماسي فقط
لن يوقف اعتداءات «إسرائيل» ،كما لن يعيد
حقوقا ً وحقائق ت ّم فرضها بالقوة.
ح��م��اي��ة ال��ق��دس وال���دف���اع عنها ج��وه��ره
وركيزته الفعل المقاوم ...المقاومة بما هي
منظومة شاملة سياسية وشعبية واجتماعية
وثقافية وإع�لام��ي��ة وسلوكية واقتصادية
وميدانية ...مقاومة يومية ال تتوقف ال تريح
وال تستريح ...مقاومة تغطي مساحة القدس
ومساحة فلسطين ومساحة الكون ...مقاومة
تجعل االحتالل يدفع الثمن مباشرة عند ك ّل
خطوة يقوم بها...
ولكن ...يبدو أنّ مأساة القدس وأقدارها
هي من مأساة فلسطين واألسئلة التي تقذفها
ال��ق��دس ف��ي وج��وه��ن��ا ك��� ّل ل��ح��ظ��ة ه��ي ذات
األسئلة التي ترسلها غزة والوحدة الوطنية
والمصالحة وح��ق��وق الشعب الفلسطيني
وأهدافه وطموحاته ...وهي ذاتها التي تبقي
الفعل الفلسطيني محكوما ً بسقوف «إسرائيل»
وحماتها وداعميها ،وتحت سقف نفاق المجتمع
الدولي ومعادالت حقوق اإلنسان العاجزة...
التي كلها تصمت بجبن أمام فاشية االحتالل
وت��ب � ّرر ل��ه احتالله وع��دوان��ه بمقولة «حق
الدفاع عن النفس» ،تلك المقولة المهينة بك ّل
المقاييس ...ولكن تبقى المشكلة والمعضلة
األه ّم هي عند الفلسطينيين أنفسهم.
فما لم يصعدوا إلى مستوى الواقع واألهداف
والناس ويقلبوا معادالت المواجهة ستبقى
القدس تحت النار وستبقى أيضا ً فلسطين
وشعبها عنوانا ً مستمرا ً لمأساة ال تنتهي.
صفحة الكاتب:
https://www.facebook.
com/pages/NassarIbrahim/267544203407374

هل ا�ستغربتم عدم الإفراج عن الأ�سير جورج عبداهلل؟
�أنا لم �أفعل...
} د .سمر نجار
الغريب واالستثنائي ليس ان يُرفض اليوم
طلب إطالق سراح االسير جورج عبدالله من
قبل القضاء الفرنسي ،بل ك��ان الرفض هو
المتوقع من قبل المتابعين للملف.
فطلب االفراج ت ّم قبوله في ،2012-11-21
وت ّم التأكيد على قبوله من محكمة االستئناف
ف��ي  ،2013-01-10وه��ذا م��ا يعتبر ق��رارا ً
قضائيا ً نهائيا ً مهما حصل بعد ذلك .وانتهى.
مع ذلك بقي األسير جورج عبدالله مخطوفا ً
حتى  4نيسان  ،2013أي إلى حين وجدت
الحكومة الفرنسية غطاء قضائيا ً لقرارها
باإلبقاء عليه في السجن مدى الحياة .الغطاء
القضائي الذي ستتستر به الحكومة الفرنسية
يبقى غطاء غير شرعي ألنه مسبوق بعملية
خ��ط��ف .م��ان��وي��ل ف��ال��س ع��رق��ل اإلف����راج عن
سابق تصور وتصميم  -انتقاما ً من المقاومة
اللبنانية  -عبر عدم توقيع ق��رار الترحيل،
والترحيل هو ورقة إدارية «ضرورية» إلتمام
تنفيذ اإلفراج.
منذ ان قبلت الدولة اللبنانية بعرقلة السلطة
التنفيذية الفرنسية لقرار اإلف��راج القضائي
 2013-01-10ه��ي قبلت ب��ك� ّل العراقيل
«القضائية» التي ستلحقها .فال تسألوا عن
التفاصيل بعد ذلك ألنها ستكون «ضبضبة»
للفضيحة .وستجيبكم الحكومة اللبنانية« :ال
شأن لنا ،فالموضوع في القضاء».
اليوم طبعا ً سيرفض أيّ طلب إطالق سراح
بحجة ع��دم توفر ال��ورق��ة اإلداري���ة تلك ،إذا
السجن مدى الحياة أسبابه تتعلق بالشكل
وليس بالمضمون .ونستطيع ان نجزم –
بموضوعية إذا شئتم  -أن أسير حربنا على

الصهيونية ،المناضل جورج عبدالله ،أصبح
علنا ً أسيرا ً إداريا ً في فرنسا ،أيّ بكلمات أخرى
أسيرا ً سياسياً.
ال��ش��روط القضائية ت��أ ّم��ن��ت أم��ا االف���راج
ف��أص��ب��ح م��ش��روط �ا ً ب����أوراق إداري����ة ف��ي يد
الحكومة الفرنسية.
هي فضيحة للدولة الفرنسية التي تشنّ
ح��روب �ا ً علينا باسم الديمقراطية أن تبقي
على سجين ما ألسباب أق ّل ما يُقال عنها أنها
«أسباب إداري��ة» ،والتي بمجهود بسيط اذا

ال�شروط الق�ضائية
ت� ّأمنت �أما الإفراج
ف�أ�صبح م�شروط ًا
ب�أوراق �إدارية في يد
الحكومة الفرن�سية
ما فتشنا عن حقيقتها هي أسباب سياسية
«انتقامية» .فعلى سبيل المثال ال الحصر،
الحكومة األميركية سبق أن ع ّبرت على لسان
محاميها جورج كيجمان في جريدة «لوموند»
 2013-10-25انّ «ال��وض��ع ف��ي لبنان
وسورية ليس لصالح اإلفراج عن عبدالله»...
أما في  2014-11-05فقد عنونت «لوموند
ديبلوماتيك» :جورج عبدالله «أسير سياسي»
انتهت محكوميته ،وج��ري��دة humanité
ع��ن��ون��ت م��ق��ال��ه��ا« :ال��دول��ة تستشرس ض� ّد

ج��ورج عبدالله» ...أم��ا في لبنان ف��ن��ادرا ً ما
سمعنا صحافيا يشرح الموضوع بخلفياته
السياسية ،بل ما زال بعضهم حتى اليوم
يقول إنّ جورج متهم باغتيال ديبلوماسيين
«إسرائيليين» وأميركيين من دون ذكر الدور
العسكري لهؤالء في اجتياح بيروت!
طبعا ً غياب الدولة اللبنانية عن هذا الملف
وغيره من الملفات طبيعي ج��دا ً ج��داً ،فإذا
كان معظم رجاالت الحكومة والدولة يم ّولون
اإلره��اب ويتحدّثون بلغات طائفية فتنوية
تقسيمية ويتحايلون للحصول على أوراق
ثبوتية م���ز ّورة فرنسية ،وال يعلمون اين
تقع مصر على الخريطة الجغرافية! فكيف
سيفهمون ح��روب أنابيب الغاز التي تقتل
مئات اآلالف اليوم؟ وكيف سيوقفون الحروب
ضحى
الطائفية؟ وكيف سيدافعون عن أسير
ّ
بسنوات عمره بسبب عمليات شريفة جدا ً جدا ً
في أوروبا ض ّد عسكريين اميركيين وصهاينة
متو ّرطين بنقل السالح الى «اإلسرائيلي» في
الثمانينات؟
جورج عبدالله رمز أكبر من ك ّل هؤالء ولن
يكون طبيعيا ً أن يقبلوا ه��م  -أيّ رج��االت
ال��ح��روب األه��ل��ي��ة  -ب��رج��ل ص���ادق ومتفان
وعبقري مثله بينهم .ألنه بثورته الحتمية
سيطيح بهم .ج��ورج عبدالله حالة ،بل هو
حالة ترمز الى لبنان اآلخر الذي كان يمكن ان
نكون عليه لو انتصرنا على النظام الطائفي
وع��ل��ى م��ج��رم��ي ال��ح��رب األه��ل��ي��ة الفئويين
التقسيميين .ه��و ف��ي السجن ف�لأنّ الثورة
الوطنية كلها مكبّلة.
نحن أمة تقتل مخلّصيها من أمثال أنطون
سعاده .لكننا أيضا ً أمة أنجبت عماد مغنية
وجورج عبدالله وسمير القنطار.
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} د .شهناز صبحي فاكوش
كان االصطفاف فيه شي ٌء من الحياء ،كذاك الذي كان ينتاب
بعض المواطنين العرب الذين اضطروا إلى الوقوف أمام كوى
المؤسسات االستهالكية في بدايات نشوئها في األقطار العربية.
على أنها للفقراء فقط ،مما يدعوهم إلى الخجل بكشف أنفسهم...
ذات المظهر تق ّنع به محاوال ً إخفاء ما يبطنه حكام بعض األقطار
العربية .الذين قدموا أوراق اعتمادهم ألميركا ،وقبالً لبعض دول
الغرب االستعمارية تاريخياً .التي امتثلوا في ما بعد معها للعمل
كأي مكتب في اإلدارة األميركية ،طيّعين في تنفيذ ما تو ِدعُ هم من
أوامر بدقة متناهية.
يتخ ّفون ...يزايدون بالعروبة ومصلحة الشعب العربي في
المحافل القومية .لكن الكثير من أفعالهم تكشف مدى تورطهم،
يحملون هوية دولهم ح ّكاماً ،مع أنهم في الحقيقة مجرد أدوات
لدى مشغليهم .ينفذون تعليماتهم حتى لو أض ّرت الشعب العربي
برمته في العموم ،أو شعوبهم خاصة من دون أن يتصبّب منهم
الخجل.
ّ
يتلطون خلفها
اليوم مع األسف حتى نقطة الحياء التي كانوا
ج ّفت من وجوههم .أصبحت المجاهرة بضلوعهم وتورطهم
ارتباطا ً بعجلة الغرب ،مدعاة فخر وتباه ...غير عابئين بدورة
عجلة البغي على أجسادهم ،عندما تنتهي أدواره���م ،واألمثلة
حاضرة .غير بعيدة عن الذاكرة الجمعية.
مصححا ً
كان الرائد في هذا التباهي وع ّرابه ،ملك األردن حسين.
ّ
في لقاء معه أنّ عالقته مع الكيان الصهيوني ،عمرها أكثر من ثالثة
وعشرين عاما ً وليس خمسة عشر .قالها والضحكة تشق فاهه
حتى أذنيه.
مشه ٌد لم أستطع محوه من ذاكرتي وال حتى تناسيه أو التغاضي
عنه .ألن��ه طعنني ف��ي الصميم مثل الكثيرين ال��ذي��ن يعتزون
بعروبتهم .وال يمكنهم نسيان عد ّو اغتصب أرضهم وقتل أبناءهم،
وش ّرد الكثير من أهل هذه األرض ...مضطهدا ً من بقي فيها.
هؤالء الذين قدموا أوراق اعتمادهم ألعداء أمتهم ...ها هم اليوم
يسفرون عن وجوههم وهم يشاركون في اغتيال الشعب السوري!
�دس اإلرهابيين في األرض السورية،
من دون أي ح��رج!! مرة ب� ّ
وأخرى باإلعالن عن توريد السالح إليهم وتدريبهم ،وثالثة بفتح
الزنازين لمجرمي بالدهم (للجهاد) فيها .في محاولة لتفتيت
الجغرافية والديموغرافية.
أما التحريض بتسخير مدّعي االفتاء ،لتصدير فتاوى ال تجد
لإلسالم الحنيف سبيالً ،وقوننة محاكمة العائدين منهم لبالده،
جميعها دعوة للقتال والقتل أكثر حتى الموت.
ناهيك عن احتضان خائني سورية ،من زار الكيان الصهيوني
أو من يستدعي التدخل االستعماري ض ّد ب�لاده وأهله ،وبارك
غارات «إسرائيل» على بالده سورية ،تحت عنوان «المعارضة
المعتدلة».
مهما ر ّوج من يمثل عباءة الوهابية مطبّلين لهذه األع��داد
تأسوا
المعارضة بتفخيمهم ،فلن يجدوا لدى السوريين الذين
ّ
منهم قبوالً ،حتى لو زيّنتهم مليارات الدوالرات.
ك ّل الداعمين هم موظفون لدى اإلدارة األميركية ،ولكن في الدرجة
الثالثة كما اليهود العرب في الكيان الصهيوني داخل فلسطين
المحتلة .الدرجات األُوَل يتقلّدها القادمون من دول االستعمار
الغربي ...لن تجعلهم في المقدمة مشاركتهم في االصطفاف ضمن
(الطابور) عند المشغل أبناء العم سام .حتى لو كان العنوان
الحرب ض ّد اإلرهاب.
أما ما يح ّز في النفس؛ أنّ من يعاني مثلنا من اإلره��اب ،وذاق
بعضا ً من مرارته يضع يده بيد الوهابيين ألجل حفنة من ...وهو
يعلم تماما ً ضلوعهم في قتل الشعب السوري .أال تتساءلون يا
أنتم ل َم يقفون ض ّد اإلرهاب في بالدكم ويدعمونه في سورية.
السؤال كبير ،ويُظهر للبصير والمبصر كم هو حجم المؤامرة
في ازدواجية المعايير .يعلنون تحالفهم ض ّد اإلرهاب ويضربون
الشعب العربي في صميم األرض العربية وخير األمثلة الحاضرة
ضرب ليبيا مِنْ قبل قطر.
ها هم اليوم يتحالفون مع أميركا بحجة ضرب اإلرهابيين (ما
يدعى بداعش) المنتج األميركي األكثر توحشاً ،ليس لهم خيار في
دخول التحالف ،إنهم عود الثقاب الذي ال يملك بيد حامله إال أن
ينتظر لحظة اشتعاله.
م��ن ع��اب��وا على س��وري��ة ال��ق��ول إنها ُت� ْ
�ض��رب بمؤامرة كبرى،
تستهدف الدولة في بناها األساسية والشعب معاً .شركاء في
سفك الدم السوري ...يحملون وزر دمائه إلى يوم الدين .مرتبطون
بالقتلة ...وجوههم سافرة صفيقة طلّقت الحياء من زمن بعيد.
ِل َم تجرفون أنفسكم في سيل زمرتهم ...تهيّبوا أيها (األشقاء)
زمجرة شعوبكم حيث تسكن سورية وجدانهم وذواكرهم .بماذا
يمكنكم مواجهة الشعب السوري الذي طوال أزمته كان ينتظر منكم
موقفا ً حاسماً ،إنْ باتجاه وقف تسليح الجماعات اإلرهابية القاتلة
المُهجِّ رة للشعب السوري ،أو منع تدنيسها لألرض السورية؟
أما موقف المطالبة برفع العقوبات االقتصادية الجائرة أمام
المحافل الدولية التي تؤثر سلبا ً على حياة المواطن ،أمر انتظره
السوريون من أشقائهم من دون جدوى بل كانوا جزءا ً من معاناتهم
مع األس��ف .ما خيّب أمله باألشقاء .حيث تباينت المواقف بين
النأي بالنفس ،والصمت ،وعدم التصديق بالمؤامرة رغم امتداد
أذرع األخطبوط اإلرهابي إلى خارج الجغرافيا السورية .خاصة
بعد تعدّد أسمائه وأجناس منفذيه.
هل يُع َقل أن ال يربط السياسيون المف ّوهون والمثقفون ،بين ما
يحدث في سورية وما يص ّرح به نتنياهو ،الذي أسفر عن دوره
بأنه جزء ال يتجزأ من المتحالفين لضرب سورية ،باحتضانه
لإلرهابيين ،وعالجهم في مشافيه الميدانية المقامة ألجلهم.
وتفقده إياهم واألسلحة المتدفقة منه التي عثر عليها في األراضي
السورية.
ُّ
كل من حمل السالح ض ّد أهله وأبناء وطنه مغ ّررا ً به ،ث ّم شاهد
وسمع الدعم الصهيوني للمسلحين ض ّد وطنه .إنْ كان في وجهه
قطرة من ماء النخوة ،رمى سالحه ودافع عن بلده ،أو قتل نفسه
ثأرا ً لشرف الوطن.
أما من سيظ ّل في مواجهة وطنه وأبناء شعبه ،أين ستضع نفسك
يا هذا؟ يوم ينتصر الوطن على أعدائه ،وتبقى أنت في تعدادهم.
يصب في خانة ضرب
ك ّل ما يحدث اليوم على الساحة السورية
ّ
المقاومة العربية ،المدافعة عن كينونة العرب وهويتهم وكرامتهم.
والمشروع القومي األساس للشعب العربي ،في مواجهة المشروع
الصهيوني الساعي إلى تفتيت األمة ،وتصفية القضية الفلسطينية،
التي أعلن نتنياهو نسفها بصفاقة المنطوق العدائي.
الجميع يعلم تماما ً أنها البوصلة في العمل القومي العربي التي
ال تضيّعها سورية.
ألجل هذا وليس لغيره يسعى المتآمرون شركاء الصهاينة،
لتفتيت الدولة السورية باستغالل ما يُس ّمى المعارضة المتشظية
حسب ارتباطها بداعميها .وإحياء (جبهة النصرة) وتدريبها
ومدّها بالسالح النوعي ،على أنها «المعارضة المعتدلة» ،والسعي
إلى شطبها من قائمة اإلرهاب .وهم يعلمون تماما ً أنها صنيعتهم
والجناح الثاني ألنصار بيت المقدس التي تضرب اليوم في مصر.
وأنّ المحرك األساس لها الكيان الصهيوني وهما بنتان شرعيتان
لـ«القاعدة» مولودة االستخبارات األميركية.
إنّ «داعش» وأخواتها جميعا ً من ذاك الجذر اآلسن لتلك الشجرة
الخبيثة ،التي ال تطرح إال الموت والخراب والدمار ،تنفيذا ً ألوامر
أصحاب المشاريع الهدامة ...هذا الذي ينفذونه اليوم في سورية
والعراق ويمت ّد إلى لبنان ومصر .ثم إلى أين؟
ال ب ّد من استفاقة ك ّل المضلّلين ،ألم يسمعوا كمال اللبواني وهو
يص ّرح من اسطنبول أنّ أميركا تطرح الفدرالية في سورية على
أساس طائفي ...وليس جغرافي كما في أميركا .ثم يُشفع تصريحه
بزيارة «إسرائيل» مباركا ً بلفور قبل ما يقارب المائة عام.
�ص��روا ...المؤامرة هدفها تقسيم سورية
للغافلين نقول ت��ب� ّ
والذريعة تغيير النظام .أال نتذكر كونداليزا رايس عندما أعلنت
م��ش��روع ال��ش��رق األوس��ط الكبير أو الجديد وال��رف��ض السوري
الواضح والعلني .بعدها صرحت أنّ مشروعها ال يمكن له النجاح
إال بفتنة دينية مذهبية ،تجتاح األمة العربية ،لضرب اإلسالم
الذي تخشى ق ّوته...
مع األسف والمؤلم أنها وجدت من قدّموا أوراق اعتمادهم لدى
إدارتها ،مطيّة طيّعة إلنجاز مشروعها ،حتى تح ّولوا أدوات وذيوال ً
لها داخل ساحات البالد العربية بنسب متفاوتة ،حسب مقتضى
الحال بالنسبة ألمن «إسرائيل».
السوريون جيشا ً وشعباً ...دولة وأحزاباً ...لمشروع التقسيم
بالمرصاد .وليذهب إلى مقبرة التاريخ ك ّل الزمر التي تحاول النيل
من الشعب السوري في أصغر مكوناته .وال يزال للحديث بقية...

