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للخروج من ف�صل الجحيم وت�أ�سي�س ف�صل القيامة

الملف النووي الإيراني:
ماذا بعد؟

} نزار سلوم*
حميدي العبدالله

جرى التمديد في التفاهمات االنتقالية التي ت ّم توصل إليها سابقا ً حول
الملف النووي اإليراني بعد انقضاء المهلة الثانية ولم يت ّم التوصل إلى اتفاق
نهائي.
لكن ثمة إجماعاً ،في تصريحات المعنيين ،وفي التحليالت التي واكبت
وأعقبت الجولة األخيرة من المفاوضات ،أنّ الخالفات الجوهرية قد زالت،
وإذا كانت ثمة خالفات أعاقت توقيع االتفاق بصورته النهائية ،فهي خالفات
لن تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر ال اآلن وال في المستقبل ،وبات توقيع
االتفاق النهائي مسألة وقت ال أكثر وال أقّ��ل ،ومفاعيل االتفاق النهائي ،إنْ
لجهة العالقات الثنائية بين الواليات المتحدة وإيران ،أو لجهة تأثير الملف
النووي وما أعقبه من عقوبات ثنائية أو عبر مجلس األمن ،أصبحت سارية
المفعول منذ اآلن ،حيث باتت الحسابات السياسية واالقتصادية ترسم على
أساس ما يترتب من نتائج على االتفاق النهائي وكأنه أصبح أمرا ً واقعاً.
فالعالقات بين الواليات المتحدة وإي��ران انتقلت اآلن من مسار الصراع
المفتوح إلى مسار جديد قائم على إدارة الخالفات ،سواء كانت هذه الخالفات
خالفات حول العالقة الثنائية بين البلدين ،أو مصالح البلدين في المنطقة،
وبالتالي ف���إنّ على جميع ال���دول وال��ج��ه��ات ال��ت��ي ك��ان��ت ت��رس��م سياساتها
واستراتيجياتها على العالقة التناحرية بين إيران والواليات المتحدة ،إعادة
النظر بهذه السياسات واالستراتيجيات ،والمقصود بذلك الكيان الصهيوني،
والسعودية ،وأي دولة أخرى كانت تراهن على توظيف قوة وقدرات الواليات
المتحدة الذاتية ومكانتها الدولية إلضعاف إيران ،ومحاصرة نفوذها ،والعمل
على إسقاط نظامها الحالي.
كما أنّ إيران لم تعد تحت ضغط العقوبات االقتصادية منذ اآلن ،حتى وإنْ لم
يت ّم رفع كامل هذه العقوبات ،طالما أنّ مفاعيل التفاهمات االنتقالية مستم ّرة،
وهي علقت بعض هذه العقوبات ،وطالما أنّ إيران سوف تحصل على حوالي
( )5مليار دوالر من أموالها المج ّمدة بسبب العقوبات المفروضة ،بل أكثر من
ذلك ،أنّ روسيا ل ّوحت بأنها ستقوم منذ اآلن بإلغاء العقوبات التي فرضها
مجلس األم��ن حتى قبل التوصل إلى اتفاق نهائي ،وأك��د مسؤولون روس
أنهم سيحثون الصين على القيام بخطوات مماثلة ،وجميع هذه الخطوات
والتطورات التي بدأت ولم تنتظر التوقيع على االتفاق النهائي سيكون لها
نتائج عملية تقود إلى تقويض نظام العقوبات ،وتحرير االقتصاد اإليراني
من عبء هذه العقوبات ،وتسهيل إمكانية تطوير االقتصاد وتنميته بحجم
ما أعاقت ذلك العقوبات ،وك ّل ذلك سيعزز قدرات إيران في مجاالت أخرى،
وتحديدا ً في مجال الدفاع ،كما سوف يعزز مكانة إيران اإلقليمية والدولية.

حزب اهلل لم يقدم جديد ًا:
«الح ّر» فاو�ض بدل �أن يذبح؟
} روزانا ر ّمال
بعد مفاوضات استمرت ألسابيع مع الجهات الخاطفة ،تم تحرير أسير لحزب الله
مقابل إطالق سراح أسير ْين كانا لدى الحزب من المسلحين...
يقول المعنيون في حزب الله انّ األسير عياد الذي أصبح حرا ً كان بحوزة «الجيش
الحر» ،وليس «جبهة النصرة» ،في إشارة الى أنّ التفاوض كان مع «الجيش الحر»
كجهة معلنة.
ليست المرة األولى التي يفاوض حزب الله فيها السترجاع أسراه ،وذلك بمعزل
عن الدولة اللبنانية ،وفي لحظة مفاجئة يعلن عن نجاح مساعيه ،وهذه استراتيجية
لطالما اتبعها الحزب في ما يعود عليه باسترجاع أسراه عند أعدائه.
الذي جرى وبدون شك وضع الدولة أمام إحراج كبير ،وهي التي لم تستطع حتى
الساعة الوصول الى باب األمل او مفتاح الح ّل إلخراج العسكريين المخطوفين لدى
الجماعات اإلرهابية التي مهما تعدّدت اسماؤها فهي واحدة.
وبالرغم من ك ّل هذا فإنّ إحراجا ً من نوع آخر يطغى على المشهد ،وربما يأخذ
طابع الرسائل المتبادلة أكثر مما هو صفقة تبادل أسرى.
فالسؤال من فاوض من؟
هل فاوض «الجيش الح ّر» حزب الله؟
ألم يكن حزب الله بالنسبة إلى «الجيش الحر» أه ّم داعمي نظام األسد الذي يجب
محاربته وإعدام عناصره فوراً؟
ثم أليس «الجيش الحر» هو نفسه الذي كان يعلن في معارك القصير الشهيرة عن
ذبحه عناصر حزب الله في تلك المعارك ،والتي جرت في نيسان عام  ،2013وتعتبر
واحدة من األمثلة التي حفلت بها الحرب في سورية خالل المواجهة بين حزب الله
والمجموعات اإلرهابية على اختالف أسمائها ،خصوصا ً أنهم عناصر شيعية تدعم
النظام العلوي في دمشق؟
عندما يقول حزب الله انّ التبادل جرى مع «الجيش الح ّر» فهو يعرف جيدا ً كما يعرف
ك ّل من اضطلع على المشهد انّ ك ّل جماعة مسلحة كان وراءها دعم دول إقليمية حفلت
التقارير االستخبارية بم ّد اإلصبع نحوها وأبرزها لدعم «الجيش الحر» :تركيا.
حزب الله يعرف أيضا ً أنّ «الجيش الح ّر» ال يختلف عن «النصرة» وغير «النصرة»،
وهذا تفصيل بالنسبة له ألنّ الجميع عنده سيان.
وعليه فإنّ شيئا ً جديدا ً ال ب ّد حصل ورسالة ال ب ّد أنّ هناك من يريد إيصالها.
فهل أصبح اسرى حزب الله أحد ابواب التفاوض معه واعتراف بوجوده كقوة
حقيقية في المشهد؟ لماذا لم يذبح «الح ّر» هذه المرة أسرى حزب الله أو أسيره؟
من الذي دفع بالمشهد الى ما هو عليه اليوم؟ وبالتالي ما هي األهمية الحقيقية او
القيمة الحقيقية لألسرى الذين كانوا مع حزب الله لكي يتفاوض «الجيش الح ّر»
السترجاعهم؟
هل كان اإلرهابيان لدى حزب الله بهذين الحجم والقيمة لكي يتنازل «الجيش
الح ّر» عما هو بديهي ،و يتراجع عن قتل ك ّل من يقع بين يديه من داعم او مناصر
لبشار األسد ،فكيف الحال واألسير مقاتل من حزب الله؟
األكيد أنّ شيئا ً ما حصل ،ومعروف أنّ ما تبقى من أمل بإحياء آمال وحجز مكانة
لـ«الجيش الح ّر» ليس سوى أضغاث أحالم مهما حاولت تركيا ذلك في أكثر من
مناسبة...
بالنسبة إلى حزب الله ال يه ّمه إذا كان الخاطفون «جيشا ً حراً» او «جبهة نصرة» او
«داعش» او «اسرائيل» ...األه ّم عنده انه لطالما استطاع فرض معادلته الخاصة.
الجديد ليس عند حزب الله ،فهو لم يقدم جديداً ،الجديد عند من أراد إرسال رسالة
ممن يصبّون في نفس خندق «الح ّر» وغير «الح ّر» من داعمين ،وإذا كان هناك من
إشارة فهي بالتأكيد عجز غير مسبوق يعصف بهذه المجموعات وداعميها ،فبعد
أن تخلت «جبهة النصرة» عن طلب انسحاب حزب الله من القتال في سورية ،ها هو
«الجيش الحر» يفاوض حزب الله السترجاع أسراه ومفقوديه.
«توب نيوز»

بايدن لأردوغان :الأ�سد باق
استدعى رجب اردوغان قادة االئتالف وأبلغهم أنّ نائب الرئيس األميركي جو بايدن
أبلغه بوضوح أنّ الزمن الذي ُمنح للحلفاء إلسقاط الرئيس السوري بشار األسد قد
انتهى إلى الفشل ،وليس واردا ً وال ممكنا ً تمديده ،خصوصا ً أنّ واشنطن ال تسمع إال
تمنيات ومطالب وهي تنتظر خططاً ،وليس لدى أحد خطة ،والمرحلة ال مكان فيها لكتابة
القصائد.
قال أردوغ��ان لجماعة االئتالف إنّ باريس وأنقرة والرياض معكم لكن الح ّل في
واشنطن.
قالوا له إنّ حلب ستسقط.
قال لهم :ال ينفع صراخ هوالند.
قالوا له إنّ السعودية وعدت بالتحدث مع األميركيين.
قال لهم إنّ السعودية تتحدث وتركيا تتحدث لكن لك ّل مشاكله وبعد أحداث اليمن
السعودية ال تريد إزعاج إيران.
سألوه ما العمل؟
قال لهم كحال مريض السرطان لم يبق إال الدعاء.
خرجوا من اللقاء فكتب هادي البحرة تعميما ً يطلب عدم مهاجمة أحمد معاذ الخطيب
لزيارته موسكو.
قال البحرة :ال تستغربوا رؤية حسن عبد العظيم في طهران وهيثم مناع عند السيد
حسن نصرالله وننتظر الح ّل منهم...
التعليق السياسي

ماذا يعني أن نحتفل بمرور أكثر من ثمانية عقود على تأسيس الحزب
السوري القومي االجتماعي؟
بل ...ماذا يعني أن يجتمع أعضاء الحزب وتياره وأصدقاء له في الوطن
والمغتربات لالحتفال بهذه المناسبة؟
هل نجتمع وفا ًء لـ«عزيز» قضى ،ولنتبادل سرد أفعاله الحميدة ونتذكر
أخالقه الرفيعة ،وال بأس بتذكر مواقفه الطريفة والظريفة .ثم نترحم عليه
ّ
نفض جمعتنا؟
قبل أن
من المؤكد ،أننا نجتمع هنا كما يجتمع رفقاء وأصدقاء لنا في غير مكان في
للترحم،
هذا العالم ،ليس لهذا الغرض أبداً ،ليس للذكرى ...وبالطبع ليس
ّ
أسسها
بل لتجديد الثقة بأنّ النهضة السورية القومية االجتماعية التي ّ
وفداها بدمائه السوري العظيم انطون سعاده ،هي مشروع المستقبل،
مشروع مستقبل إنساننا ومجتمعنا وأمتنا.
أقول ذلك ،وربما بعضكم يُرجع قولي إلى فعل إيماني بالحزب وأنا عضو
من أعضائه ...وهذا صحيح حتماً ،ولكني حتى ال أتلو قانون اإليمان الخاص
بالمنتمي للحزب ،سأنسحب عامدا ً من هيكل اإليمان إلى ع��راء البحث
وآلياته ...الى فناء الواقع القائم ،ألستبدل اإليمان بالزعم ،وأقول:
إني ازعم أنّ النهضة السورية القومية االجتماعية ال تزال هي مشروع
سورية .وأرجو أن أو ّفق في إيصال زعمي العلمي الش ّكاك هذا إلى عتبات
في،
هيكل إيماني ويقينياته ،فال أتجاهل أو أسخر من ش ّكاك
علمي يعيش ّ
ّ
وله الحق ،وال أجرح مشاعر مؤمن مجاهد في ملكوت النهضة.
وكالهما :المؤمن والش ّكاك ،يقفان سوية اآلن في حضرة الخراب الكبير
الذي يح ّل بأمتنا ...كما لم يح ّل بها من قبل.
خراب فعالً ذلك الذي يح ّل بأمتنا؟ أهو خراب وحسب؟ حرب وتدمير
أهو
ٌ
وكفى؟
منذ سنوات عدّة ،لعلها عديدة البدايات ،بدأ فصل الجحيم السوري الراهن،
جحيم كامل األوص��اف بمناخاته وكائناته وألوانه وأشكاله وشياطينه
وأبالسته ...باألفاعي الهائجة والمتآلفة سكرا ً مع جرذانه التي تموج فيه
هائج ًة مح ّملة بطاعون الحقد الكالح السواد ذي األنياب األسطورية .الذي
يهوي على اإلنسان وعمارته وحضارته وثقافته تدميرا ً وتفتيتا ً ومضغا ً
والتهاما ً وحشيا ً دون شبع ...دون شبع حتماً!
جحيم /تنين برؤوس متعددة /بل برؤوس غير قابلة للع ّد تنفث نارها
ودخانها في ك ّل حدب وصوب...
نار من نار ...ونار من عقل أس��ود ...ونار من مصالح كبرى ...ونار من
رمضاء صحارى قاحلة قاتلة للحياة ،وحاقدة على الحياة.
جحيم :يجلس شياطينه/سادته على عروشهم المستوية على جماجمنا
ّ
المفضل...
فيتغاوون بدمائنا القانية ...دماؤنا ...بلى أمست نبيذ الجحيم
نبيذ سائل دون توقف ...وشهوات هائجة دون شبع ...دون شبع حتماً...
وشياطين/سادة يزيّنون موائدهم برؤوسنا المقطوعة وقلوبنا المخلوعة
من دواخلنا ...ويمارسون رياضة فقء عيوننا وثملها وهواية تقطيع
أصابعنا وجمعها لرميها لكالب الجحيم كلما عوت واشت ّد جوعها.
جحيم...؟ ال ...لن أكمل الوصف يجب أن أتوقف كي أخ��رج من هذا
الجحيم ...لبعض الوقت ربما ...لنتأ ّمل في ما ّ
تكشف عنه في هذا الفصل
القاتل...
إنّ قراءة لألحداث التي تجري في أمتنا ،ذات مستويين وصفي وتحليلي
توصلنا إلى أنّ أمتنا ،ربما ،في أخطر مرحلة في تاريخها ...تاريخها الطويل
الممت ّد إلى عشرة آالف سنة ماضية .وعلى نحو أكثر دقة يبدو المشهد
العام ألمتنا في أه ّم عالماته ،في مستوى ووضع غير مسبوق منذ مائة عام
كاملة:
تفكك وانهيار ع��ام في مختلف المستويات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ...تفكك في نظم الدول/الكيانات وتفكك في النظم االجتماعية
التقليدية منها وغير التقليدية ...انهيار في منظومات القيم االخالقية...
ضياع وفوضى عارمة.
�ج��ة ه��ذا ال��س��واد ،ول��ك��ن م��ن لزوميات
م��ن قلب ه��ذه ال��ف��وض��ى ،م��ن ل� ّ
استراتيجية ...استقبلنا هذا العام المولود الجديد في ديارنا ،ديار سايكس ـ
بيكو« :الدولة االسالمية» ،فازداد عددنا في مسار تكاثري متواصل...
بالطبع ،نتابع جميعنا األح��داث التي تجري في أمتنا ونعرف كيف
ب��دأت في الشام وقبلها في العراق وبعدها في لبنان ...وكيف تط ّورت
وآلت إلى ما هي عليه راهناً ...وما يحزننا فعالً هو ذلك المشهد الذي نرى
فيه مجتمعنا على هذا الوجه القبيح البشع من الضياع واالنقسام الحادّ...
ما ّ
يدل على انكشافه تماماً ،أنه في عراء كامل يتع ّرض لمختلف األخطار
ً
واألوبئة والسرطانات األخالقية ،فضال عن وقوعه تحت سيطرة مرجعيات

واستراتيجيات خارجية إقليمية ودولية.
مقتلنا الراهن ،أنّ مجتمعنا يشكل اآلن البيئة الحاضنة ...لك ّل خطط
االستراتيجيات الخارجية والمؤامرات التي ُتحاك ضدّنا .مقتلنا أننا قدمنا
بالدنا من أقصاها الى أقصاها كوجبة سائغة لمختلف المشاريع المتربّصة
بها.
إننا في العراء ،مرة قال نابليون بونابرت إلحدى سيدات قصره ...سقطت
أحالمي عند أسوار عكا.
سورية اآلن يا أهلي دون أسوار تحميها.
المجتمع السوري يا أهلنا في العراء يحيط به ويتربّص :األميركي،
الفرنسي ،االنكليزي ...التركي ،السعودي ،القطري ...وغيرهم ...عفوا ً أيها
السادة ،لقد نسينا «االسرائيلي» ...ذلك ألنّ النسيان المنهجي لـ«االسرائيلي»
هو الجزء الشديد الخصوصية في هذه اللعبة الجيوسياسية المعقدة.
تأسست منظمة «القاعدة» ،وبدأت
منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي ّ
أولى عملياتها الكبرى في أفغانستان ...منذ تلك اللحظة بدا أنّ استراتيجية
«مركزة اإلره��اب» تتجلّى بأكثر أمثلتها وضوحاً ،ومن حينها نشأ جيش
عالمي لإلرهاب ...جيش يملك نواة ثابتة دائمة واحتياطا ً واسعا ً هائالً ،يت ّم
تصميم حجمه ومعداته ووسائله حسب طبيعة المعركة التي يُطلب منه
خوضها.
هذا الجيش ،يتمركز اآلن في دولتنا الجديدة «داعش» ،كما الى جوارها
ممت ّدا ً على مساحة سورية وفي مختلف مناطقها ...طبعا ً باستثناء المساحة
التي تشغلها «اسرائيل» – لم ننس «إسرائيل»  -نقطة في صالحنا.
أمست استراتيجية «مركزة اإلره���اب» اليوم األداة الرئيسية لتنفيذ
مخططات توصل ال��ى أه��داف جيو سياسية كبرى .وه��ي استراتيجية
شديدة التعقيد ،تملي علينا الكثير من األسئلة الذاتية المرتبطة بأدوات هذه
االستراتيجية ومناخها وعنوانها اإلسالمي ،وهي أسئلة جوهرية ورئيسية.
إنّ س��وري��ة اآلن ،ف��ي مواجهة أكبر جيش ل�لإره��اب نشأ ف��ي العالم
المعاصر ...في مواجهة جيش جنوده ومرتزقته أتوا من ك ّل حدب وصوب...
ففضالً عن السوريين منهم ،يمكن أن نبدأ بتعداد جنسياتهم من السعودي
إلى الشيشاني ذي الرقم :تسعون ..نعم تسعون!َ! سورية في مواجهة
جيش إرهابي ،يحمل ثقافة التدمير واإللغاء ،ثقافة تصحير الحضارات...
واألخطر أنه يؤدّي خدمات جيو سياسية لدول كبرى ..قلنا دولة كبرى!!
و«إسرائيل» ،لم ننسها مرة أخرى ،نقطة في صالحنا.
المواجهة الدائرة في سورية اآلن مركبة ومعقدة بتداخالتها المحلية
واإلقليمية والدولية ،بعناوينها وحقولها ،ما يجعل مصير مجتمعنا في خطر
كبير .ليس مصيره السياسي ،بل وجوده التاريخي وثقافته وحضارته
(تدمير وتهجير ولجوء وقتل)...
أما قلنا في البداية إننا في حضرة الخراب الكبير...
مع ذلك ،ورغم هذا الخراب ،ال تبدو سورية دون مقاومة أبداً .فمجتمعها
وإنْ كان في العراء يقاوم ..يقاوم ...بمخزونه الحضاري وثقافته ،كما
يقاوم بجيوشه في العراق ولبنان والشام ،يقاوم بقواه الوطنية والقومية
المتط ّوعة الى جانب الجيش ويحقق االنتصارات يوما ً بعد يوم.
نحن ،من جهتنا كحزب سوري قومي اجتماعي نقاوم إلى جانب أهلنا،
ونفخر وتمأل نفوسنا الع ّزة عندما نرى رفقاء لنا في مواقع القتال من غزة الى
دمشق الى حمص الى حلب الى الجزيرة وكسب الى العراق ...نفخر إذ نرى
زوبعتنا تتقدّم في ميادين القتال ض ّد الرايات السوداء ...رايات الموت...
التوحش.
رايات الحقد ...رايات
ّ
من هنا ،ولهذا كله ،ونظرا ً إلى معطيات هذا الواقع السوري وأوصافه قلنا:
إنّ النهضة السورية القومية االجتماعية هي مشروع مستقبل وليست ذكرى
منقضية.
أسسها انطالقا ً من حقل األسئلة المفتوحة
هي مشروع مستقبل ألنّ سعاده ّ
الحية ال اليقينيات العفنة الميتة التي ثبتت مسؤوليتها عما وصلنا إليه
اآلن.
هي مشروع مستقبل بوصولها إلى تحديد الشخصية القومية ألمتنا،
وتحديد مجتمعنا التاريخي بدقة ووضوح وسط فوضى عارمة.
هي مشروع مستقبل إلعالئها مصلحة سورية فوق ك ّل مصلحة.
هي مشروع مستقبل لفصلها الدين عن الدولة منذ أول يوم قامت فيه...
هي مشروع مستقبل لتقريرها بأنّ العقل هو الشرع االعلى لإلنسان...
هي أكمل مشروع حداثة في تاريخنا الراهن...
هي أكمل مشروع ق��ادر على إنتاج مجتمع غير قابل للتفكك المذهبي
الطوائفي االتني...
هي مشروع مستقبل ألنها قادرة على الزحف نحو األمام للخروج من فصل
الجحيم وتأسيس فصل القيامة!
فصل القيامة!!

} جاك خزمو*
تسعى اإلدارة األميركية وال��دول الحليفة
لها ال��ى نشر ثقافة الخنوع واالس��ت��س�لام،
وتبذل جهودا ً مضنية لتحقيق هذا الهدف ،وقد
أعلنت وزيرة خارجية أميركا في عهد الرئيس
األميركي السابق جورج بوش االبن عن إقامة
شرق أوسط جديد ،أيّ إقامة دويالت صغيرة
تعتمد على ال��دي��ن ف��ي تركيبتها ،وبالتالي
تتجزأ المنطقة لتصبح أكثر ضعفا ً وخنوعا ً
واس��ت��س�لام�اً ...وم��ا يقلق ه��ذه اإلدارة ثقافة
المقاومة التي ب��دأت ب��االزده��ار بعد تحرير
جنوب لبنان ،وازدادت ازدهارا ً وانتشارا ً بعد
حرب تموز  ،2006لذلك كان عليها أن تفعل
شيئا ً لضرب هذه الثقافة.
وجاءت الفرصة لها بعد أن ثار الشعب في
تونس ومصر على الرئيسين بن علي ومبارك
اللذين استمرا في الحكم لمدة تزيد عن ثالثين
عاما ً من دون أن يحققا أيّ تطور أو تنمية في
وس ّمي هذا التحرك بأنه «ثورة»
تونس ومصرُ ...
س ّمي بـ«الربيع
على الظلم والفساد ،وكذلك ُ
العربي» ...واستغلت ثورتي مصر وتونس
ل ُتع ّمم األمر على بقية الدول العربية ،وكان ُج ّل
اهتمامها أن ينتقل ذلك إلى سورية ،مهد ثقافة
المقاومة ،والبلد الذي تمتع باالستقرار واألمان

بلى ،تماما ً يا أهلي ...يبدأ فصل القيامة:
عندما يقف السوري في وجه التركي شاهرا ً التاريخ ال خائفا ً الجئا ً ذليالً:
قضيتم في بالدنا أربعة قرون طويلة ،جلستم على صدورنا ...خرجتم...
ولم تتركوا إال قبر جدكم سليمان شاه ...قبر وحسب! فاحملوا قبركم يا بني
عثمان ...احملوا جثتكم العفنة وأرحلوا عن أرضنا الى األبد ...انصرفوا...
فصل القيامة السوري يبدأ عندما يقف السوري في وجه السعودي
والقطري وسالالت البدو جميعهم :أيها البدو ...لم يُكتب القرآن بماء النفط
األسود ،وال وضعت كتب ابن سينا وابن حزم والمتنبي وو ...بماء الحقد
األسود ،بل بماء الحبر المقدس من مكتبات بغداد ودمشق ...فأحملوا حبركم
الكالح ...احملوا نفطكم ...احملوا دنانيركم القذرة وارحلوا ...ارحلوا الى
األبد...
فصل القيامة السوري ...يبدأ عندما يقف السوري في وجه األميركي
والفرنسي واالنكليزي ومعهم أقوام وأقوام :من األبجدية ...الى الشرائع...
الى اآلداب ...الى تاريخنا الذي يزيّن متاحفكم ...منذ أكثر من ألف عام
وأنتم تتردّدون على بالدنا في غزوات متالحقة ...ظالمة؟ مد ّمرة ...قاتلة...
المسجاة على حامالت
فأحملوا ديمقراطيتكم الزائفة ...ديمقراطيتكم
ّ
الطائرات والمعبأة في صواريخكم وقنابلكم ...احملوها وانصرفوا...
فصل القيامة السوري يبدأ عندما تتجه الجيوش السورية من العراق
والشام ولبنان ...تتجه صوب الجنوب ...صوب فلسطين ،فلسطين أوالً...
فصل القيامة السوري يبدأ عندما ،نتذكر كما قال سعاده لنا دائما ً فلسطين
وكيليكية واسكندرون وسيناء...
يضج بسكانه ...سكان التاريخ ال بالشيشان
وعندما يعود سهل نينوى
ّ
واألوزبيك والسعوديين من مقطعي الرؤوس وآكلي القلوب ...عندما تعود
المدن المنسية في إدلب إلنتاج فلسفات الالهوت والمدارس الروحانية ...ال
تكون مسرحا ً للممثلين بالجثث ...الممثلين بالحياة.
عندما يعي السوريون أنّ ابن رشد هو كنز من كنوز اإلس�لام ،ال ابن
تيمية ...فالله لم ينتدب أحدا ً على األرض ليقوم بالحشر والحساب نيابة
عنه كما يقول سعاده العظيم.
عندما يحمل بطاركة سورية كراسيهم ويتجهوا شماال ً ليجلسوا جميعهم
على كرسي أنطاكية التاريخي بعد بولس وبطرس...
عندما يدرك السوريون أنّ بالدهم أ ّم الشرائع المكتوبة من حمورابي في
الشرق ،الى مدرسة بيروت في الغرب ...وأنّ افتاءات الحقد والموت ...هي
إنتاج بدوي خارج عن التاريخ واإلنسانية معاً.
عندما يعاود جلجامش رحلته الدائرية دوما ً من أور في العراق الى جبال
األرز في لبنان ...إلى بش ّري ،من دون أن يوقفه حاجز «داعش» من الموصل
الى الرقة.
عندما يعود رأس أبو العالء المقطوع الى جسده في مع ّرة النعمان ،ورأس
أبو تمام إلى جسده في جاسم في ح��وران ليعدّل قليالً في ِ
شعره :كذب
المنجمون والمفتون ولو صدقوا.
فصل القيامة السوري يبدأ عندما يت ّم إنزال الحالج عن صليبه الى األبد
ليتبختر على جسر المسيّب في بغداد وينشد من دون خوف:
عجبت منك ومني يا منية المتمني
أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني
��ي يوحنا والحسين
عندما توضع رؤوسنا المقطوعة الى ج��وار َ
رأس ْ
لتتبارك بها نساء سورية ،كما تفعل نساء دمشق.
عندما تعود أجراس كنائس معلوال لتقرع مع كنيسة بيت لحم ...وعندما
يجيبها اآلذان من الجامع الكبير في حلب مع جوامع كربالء في العراق ،مع
األقصى في فلسطين...
عندما تعود دار الحكمة في بغداد وتنطفئ دور اإلفتاءات القاتلة،
عندما نحمي دماء الشهداء من شهوات الفاسدين والمفسدين والكذبة
والمنافقين ...لتصبح سورية وطن األحرار والحرية.
عندما تعود غوطة دمشق مل ّونة بزهر المشمش واللوز وأشجار الجوز...
تعود ال��ى الوصف اإللهي للجنة ...ال ال��ى األنفاق والدهاليز والوصف
الشيطاني.
عندما ...وعندما ...وعندما
عندها ...وعندها ...حتماً:
تشرق شمس سورية وتقف في كبد سمائها ال تتزحزح ...ال تغرب أبداً...
وليبدأ الله بعدها :فصل الحساب.

نص الكلمة التي ألقاها عضو المجلس القومي ومدير مديرية مونتريال
* ّ
المستقلة في الحزب السوري القومي االجتماعي نزار سلوم في االحتفال
الذي أقامته المديرية لمناسبة العيد الـ 82لتأسيس الحزب.

كفانا فر�ص ًا �ضائعة

ل ّأن �سورية نبع ثقافة المقاومة ومهدها
لسنوات طوال ،والبلد الذي يعتمد على ذاته،
ولديه نوع من االكتفاء الذاتي على الصعيد
االقتصادي ،وال يترتب على شعبه أي مديونية
خارجية.
قامت اإلدارة األميركية بتحريك «امعاتها»
و«عناصرها» داخل الساحة السورية ،بعدما
د ّمرت العراق واليمن وليبيا ،وال��دول األخرى
على الطريق ،ولكن القيادة السورية كانت هادئة
وحكيمة ،وتعاملت مع المطالب التي رفعت
بك ّل إيجابية ،وق � ّررت البدء بمسيرة إصالح،
يرض تلك اإلدارة ،وبالتالي بدأت
لكن هذا لم
ِ
بضخ إرهابيّين الى سورية بهدف تدميرها،
وه��ا هي سورية صامدة رغ��م م��رور أكثر من
 45شهراً ،أيّ ما يقارب األربع سنوات ،على
هذه المؤامرة الكونية ،وها هي سورية تسقط
المؤامرة وتفشلها وتبقى صامدة رغم معاناة
الشعب السوري ،ونتيجة تصدّيه الباسل لهذه
المؤامرة.
ورغم مرور أربع سنوات على هذا العدوان
التآمري على س��وري��ة ،إال أنها ل��م تغيّر من
مواقفها العروبية األصيلة ،ول��م تتنازل عن
ثقافة المقاومة ،بل واصلت دعمها للمقاومة،
ودافعت عنها ،ورفضت ك ّل اإلغراءات مقابل هذا
التنازل.
س��وري��ة ليست داع��م��ة وح��اض��ن��ة لثقافة
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المقاومة فقط ،بل هي نبع للفكر المقاوم ،هي
الحصن المنيع للمقاومة ،وه��ي مهد الثقافة
المقاومة على م� ّر القرون والتاريخ .وكانت
عاصمتها دم��ش��ق ص��اح��ب��ة الكلمة األول���ى
واألخيرة في التصدّي لك ّل المؤامرات والغزوات
في المنطقة ،واجهت ك ّل الغزوات وسقط أبطال
كثيرون وهم يناضلون ويتصدّون لالحتالالت
العثمانية واالن��ت��داب الفرنسي ،وهي العقبة
الكأداء أمام ج ّر العالم العربي نحو التطبيع
م��ع «إس��رائ��ي��ل» ،وبالتالي تصفية القضية
الفلسطينية.
وألن سورية صاحبة مبدأ ثابت وصلب،
وألنها ال تخشى من أحد ،وألنها حامية حمى
ثقافة المقاومة والمساندة لها في ك ّل المجاالت،
تدفع سورية ثمنا ً باهظا ً ولكنها في النهاية هي
المنتصرة ،ألنّ الحق ،ومهما طال الزمن ورغم ك ّل
التضحيات الكبيرة في الدفاع عنه ،سينتصر.
ل��ن ُتح ّقق اإلدارة األميركية أه��داف��ه��ا في
إلغاء ثقافة المقاومة ،ألنّ لهذه الثقافة القلعة
السورية التي تحميها وتحافظ عليها ،وال ب ّد
أن تنهزم أميركا وحليفاتها في هذا المسعى كما
هزمت في مساع ومؤامرات أخرى.

*رئيس تحرير مجلة «ال��ب��ي��ادر» ـ القدس
المحتلة

} وليد أبو سليمان
 ...وك��أنّ هناك تدميرا ً منهجيا ً للمؤسسات الدستورية ،لكل ركائز
الدولة وأسسها .ثمة من يتع ّمد تحطيم الهيكل على رؤوسنا جميعاً ،غير
عابئ بما سنورثه ألبنائنا من ديون ثقيلة ،وخراب مؤسساتي وفوضى
قانونية ،لن تعفي أحدا ً من ضريبتها.
يكاد الجميع يكون متواطئا ً في هذا التفتيت البطيء للقيم الدستورية
واالستحقاقات االنتخابية التي يُفترض أنّ تكون بمنزلة عالية ،أقرب
مس وال ُت��ق��ارب .على م��رأى من شعب ضربه
إل��ى القداسة ،التي ال ُت ّ
اليأس والقهر وذ ّله الفقر والعوز ،تمارس القوى السياسية ك ّل ساديّتها
في تغليب مصالحها الفئوية الخاصة على المصلحة العامة .وما من
يحاسب.
تسللت الفوضى إلى جسد الدولة الهزيل ،وراحت تفرض قواعدها
العبثية عليه :ال رئاس ًة للجمهورية ،وال أمالً ينبئ بإمكانية نفض الغبار
عن الكرسي المخملي في وقت قريب ،لتستضيف رئيسا ً يعيد تصويب
المسار ،ويع ّوض على اللبنانيين وعلى المسيحيين تحديداً ،زمن
الشغور القاتل ،ويعيد إلى الموقع هيبته وإلى الختم قيمته.
ال انتخابات نيابية تحترم المواعيد الدستورية وعقول المواطنين
وأبسط قواعد الديمقراطية .ال بل تمديد وقح للفراغ وليس للهروب منه،
دق المسمار األخير في نعش المجلس الدستوري الذي أسلم روحه إراديا ً
ّ
بعدما تع ّمدت الطبقة السياسية طعنه في قلبه ،لتبقيه جسدا ً من دون
روح.
ال حكومة منتجة تسأل عن حاجات الناس وعن وجعهم ،ال بل طاولة
سمسرات تتقاسم ما تبقى من قالب الجبنة وتمأل الفراغ ببعض الثرثرات
السياسية غبر النافعة.
انتظر المواطنون من تلك الحكومة أن تقوم بالح ّد األدن��ى مما هو
مطلوب منها .كأن تباشر إصالحا ً إداريا ً صار عمره من عمر الطائف ،أو
إصالحا ً ماليا ً صار حاجة ملحة إلطفاء الدين الذي يأكل أخضر وارداتنا
تحسن القدرة الشرائية وتعالج أزمة البطالة التي تدفع
ويابسه ،أو أن
ّ
شبابنا إلى الهجرة ،فترك صناعاتنا وزراعاتنا وحتى سياحتنا لأليدي
العاملة األجنبية ...وإذ بها تتلهّى بجنس المالئكة.
إنه ليس الفراغ الذي يخيفوننا به .إنه الجمود القاتل الذي يس ّمم
عقولنا وأحوالنا .وب��دال ً من أن تسعى السلطة السياسية إلى إحداث
صدمات إيجابية من شأنها تحريك الوضع االقتصادي ،بالدرجة األولى،
ها هي تمعن في تلقيننا صدمات كهربائية كي تزيد من حال الشلل ،ومن
حال الغيبوبة القسرية.
يجاهر بعض السياسيين بلغة الواثق ،وفيها الكثير من الوقاحة ،بأنّ
لبنان ليس مدرجا ً على لوائح االهتمام اإلقليمي .يبلغوننا بالفم المآلن
وصي
قصاراً ،عاجزين عن إدارة شؤوننا بأنفسنا ،وال ب ّد من
بأننا ما زلنا ّ
ّ
يفصل لنا التوافقات
يمسك بأيدينا ويدلنا إلى الصواب .ال بد من راع
ّ
ويلبسنا إياها ،فنكتفي نحن بالتصفيق إلنجازات الخارج لنا.
ونحن نقول لهم :يا س��ادة ،لسنا بحاجة إلى أولياء أمر ،وإنما إلى
رجال دولة قادرين على الوقوف في وجه العاصفة ،يحترمون تواقيعهم
وكالمهم ،يغلّبون مصلحة ناسهم على مصالح جيوبهم وحسابات
«األوصياء» عليهم.
نعم ،لبنان لم يعد على الخريطة اإلقليمية ألنّ بعض طبقته السياسية
عاجز عن التقدّم خطوة نحو األمام ،للبحث عما هو مناسب للمصلحة
العامة .فالتوافق خشبة خالصنا مهما كابرنا عليه وته ّربنا من أثمانه،
فلماذا دفن رؤوسنا في الرمال وانتظار من يملي علينا أجنداته؟
نعم لبنان لم يعد على خريطة الدول التي تحترم مواثيقها ودساتيرها،
فكيف يمكن للمؤسسات الدولية أن تحترمنا؟ كيف يمكن لنا أن نحافظ
على م��ا تبقى م��ن سمعة لبنان أم��ام المحافل ال��دول��ي��ة ،السياسية
واالقتصادية؟ كيف يمكن لنا أن نواجه استحقاقاتنا المالية وقد شارفنا
بلوغ الهاوية؟ كيف نقنع المجتمع الدولي بأننا قادرون على االلتزام
بوعودنا وباالتفاقات الموقعة مع المؤسسات النقدية؟
إنّ ما نشكو منه ليس تعديا ً موضعيا ً يمكن إصالحه بشطبة قلم أو
بقرار إداري ،وإنما نشكو من فساد صار ثقافة عامة ال نجد من يتصدّى
لها .إننا نرفع آخر صرخاتنا كي ننقذ النفس األخير من مؤسساتنا...
كفانا فرصا ً ضائعة.

