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هي القد�س؛ كال�سماء �أو �أقرب!

الربيع العربي :جيل �آخر
من النظام القديم

الت�أ�سي�س...
�إ�شهار ّ
لحق الأ ّمة القومي

7

} حميدي العبدالله

} حسين ريدان ـ ملبورن

مصطلح الربيع العربي أطلق أس��اس�ا ً على ال�ح��راك السياسي
الجماهيري ال��ذي ح��دث ف��ي تونس ومصر وق��اد إل��ى إط��اح��ة زين
العابدين بن علي وحسني مبارك.
وواض��ح أنّ الحراك الالحق ،الجماهيري وقوى النظام القديم،
الذي حدث في مصر في  30حزيران  2013وقاد إلى اإلطاحة بحكم
«اإلخوان المسلمين» ،وانتخاب المشير عبد الفتاح السيسي ،وزير
الدفاع في حكومة «اإلخ��وان» ومسؤول المخابرات العسكرية في
عهد حسني مبارك ،رئيسا ً للجمهورية بأغلبية أصوات الناخبين،
وكذلك انتخابات تونس التشريعية التي مكنت حزب «نداء تونس»
من احتالل المرتبة األولى ،واالحتمال المرجح بفوز مرشح الحزب
الباجي قائد السبسي في االنتخابات الرئاسية.
هذا الحراك قاد إلى وصول جيل آخر من أنظمة الحكم القديمة إلى
السلطة ،فالسيسي من الذين خدموا في عهد الرئيس حسني مبارك
وكان له دور بارز في الحكم من موقعه في المؤسسة العسكرية،
والباجي قائد السبسي كانت له مشاركة مميّزة في نظام الحكم
القديم ،سواء في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة ،أو في عهد الرئيس
زين العابدين بن علي.
وبالتالي يمكن القول إنه بعد مرور  4سنوات على الربيع العربي
عادت األنظمة القديمة إلى الحكم ،ولكن بجيل آخر خدم في الصف
الثاني من مواقع السلطة في العهود القديمة ،وبالتالي لم يؤ ّد الحراك
السياسي والجماهيري إلى التغيير.
ومن الصعب منذ اآلن وصاعدا ً وصف ما جرى في تونس ومصر
بالربيع ،كما من الصعب وصف الحراك السياسي والجماهيري
ال��ذي أط��اح بزين العابدين بن علي وحسني مبارك بالثورة ،وإذا
كانت ثمة خيبة أمل لدى قطاعات واسعة من الرأي العام ،وال سيما
في صفوف النخب العربية على المآل الذي انتهى إليه الحراك ،فإنّ
أي الجيل ال��ذي يحكم
من يتح ّمل المسؤولية ليس الحكام الجددّ ،
اآلن في مصر وتونس ،بل جماعة «اإلخوان المسلمين» وحلفاؤها
السلفيون ،أو حتى بعض القوى الليبرالية األق ّل أهمية في الحراك
الجماهيري ،فهذه القوى عندما وصلت إلى سدة الحكم في بداية
الحراك الجماهيري لم تقم بمراجعة السياسات التي كانت معتمدة
من قبل األنظمة القديمة ،فالعالقات مع الغرب ظلت على ما هي عليه
سابقاً ،حيث يشكو كثيرون من أنها قائمة على عالقات غير متكافئة
وغير ندية ،وهي عالقة تبعية بوضوح ،على األق ّل من وجهة نظر
قطاعات واسعة من الرأي العام ،واألداء االقتصادي لم يتغيّر أيضا ً
ألنّ القوى التي حكمت لم تكن لديها رؤية محدّدة للتنمية والعدالة
االجتماعية ،باستثناء الشعارات العامة التي ال تقدّم وال تؤخر،
وانزلقت هذه القوى بشكل سريع إلى مهاوي الفساد ،وعجزت عن
توفير االستقرار السياسي واألمني ،وبالتالي بدت صورة الحكم
ونتائجه في ظ ّل سيطرة هذه الجماعات أكثر سوءا ً مما كانت عليه
الحال في ظ ّل األنظمة القديمة ،ولهذا كان الحراك الثاني الذي جاء
بالجيل الثاني من أنظمة الحكم السابقة إلى السلطة من جديد.

َ
المفترون على الحزب السوري القومي االجتماعي،
انه َلمِن نكد الدنيا أن ينك َر
الحي اآلخذ في التنامي ،إبحارا ً
–
الفعلي
وتأثيره
الجهادي،
إشراقه العقائدي -
ّ
في ش ّتى ميادين الحياة منذ العام التأسيسي  1932على يد الزعيم أنطون
سعاده وحتى يومنا هذا ،سواء أكان في دنيا االغتراب أو في موطن التأسيس
سورية .فالمراد واحدٌ ،حيا ٌة أكثر ثراءً ،وأزهى حاالً ،وأجدى مآالً ،ألم ٍة مواعيدها
دائمة مع الشمس ،حبلى بالماّثر الجلّى ،مذهّ بة بالمفاخر العظمى .أ ّمة «ال
ترضى القبر مكانا ً لها تحت الشمس»( )1مهما كابدت من هول المصائب ،ففجر
ليس الليل أحلكه قبيل الفجر؟
انتصارها اّتٍ ال محالة .أو َ
إنّ تأسيس الحزب السوري القومي االجتماعي على يد باعث نهضته أنطون
سعاده في ثالثيناتِ القرنِ الماضي ،الرامي الى خلق اإلنسان  -المجتمع
الجديد ،الخارج من بؤر الخمول ،وهشيم التكتالت المتنافرة ،وجحيم الجمعيات
المتنابذة ،وهالك الملل المتباغضة ،وضالل األحزاب الرجعية المتناقضة ،ال
ألغراض خصوصية ،أو دوافع
اإلطالق إلى غاي ٍة زمني ٍة وقتية ،أو
يرمي على
ٍ
ِ
ٍ
ألهداف سامية ،أري َد منها حياة ال عيش ،انتصار ال
مردّها فرديّة نفعيّة ،ا ّنما
انكسار ،وضع ح ّد لفوضى العقائد القوميّة في المجتمع السوري وتوحيده
في عقيدة كيانه ومصلحته ،وصرفه عن التخيّالت العقيمة واألوهام االتكاليّة
الى التفكير العملي والعمل والنهوض بالذات ،وتعويد النشئ خصوصا ً على
توحد المجتمع وتر ّقيه
ممارسة الحقوق والواجبات القوميّة والفضائل التي
ّ
في نظرياته وأنظمته ،وقيادة النشئ الى النظام والتم ّرن على استخدام
مواهبه في سبيل ترقية أ ّمته وفي سبيل معرفة الواجبات العامة واالضطالع
ٌ
واستئصال
نفق الغرضياتِ الواطئة،
بالمسؤوليات»( ،)2خروجٌ الى الضو ِء من ِ
كلي لدابر السموم المص ّنعة في دوائر جحور أفاعي الليل ،التي ما أرادت يوما ً
ٌ
رخا ًء أو ع ّزا ً لأل ّمة السوريّة ،فكان الحزب السوري القومي االجتماعي ،وكانت
الوالدة لعقيدته األمثل الموقِظة بسيرها وشمولها حركة االنسان  -المجتمع،
ناقل ًة ايّاه من أمسِ ه الرتيب الى غده المنير ،متجدّداً ،متط ّوراً ،مبعِدا ً عنه أشباح
اليأس والعدميّة ،سائرا ً بعظم ٍة وجاللٍ ،هادما ً لجدران المحدود ،خارجا ً من
أفقه الضيّق وذاته الصغرى الى الذات العامة المطلقة ،تد ّرجا ً الى وحدة الحياة
المجتمعيّة ،في اتساع وصعود قوميين ال متناهيين.
فالتأسيس اذاً ،ش ّكل الحاضن ال��رح��ب األوف���ى للسوريين القوميين
االجتماعيين الذين انتضوا رم��اح العقيدة ،وتخل ّقوا بأخالقها ق��وال ً وفعالً
ونهوضا ً وحتى استشهاداً ،واستناروا بهديها في اشهار حقهم القومي ،وتحديد
هويتهم السوريّة التي غدت لهم الحصانة األمنع ،ودليالً ال ريب فيه عن االنتماء
لتحقيق
الحق لأل ّمة السوريّة الممثلة بحزبها العقائدي المؤتمن الوحيد ،األوحد
ِ
انتصارها وجالء هويتها ،واعالء شأنها بقواه الجديدة ،المتجدّدة ،الجادّة،
والدفاع المشروع عن قضاياها من ك ّل العقائد الخاوية الدخيلة ،واألطماع
المحدّقة التي ما برحَ أصحابها وما أكثرهم أولئك ،أسرى عروش الظالم ،في
تسويق وتصدير اإلره��اب والتكفير الى واحات األ ّمة السوريّة لجعلها أكثر
ِ
دمارا ً وتشرذما ً وتبعثرا ً واقتتاال ً حتى على ك ّل نسمة حياة فيها ،تماما ً كما فعل
أشقاؤهم اليهود أعداء الله واالنسانيّة وباعة اإلجرام ،فكالهما وجهان لسلعة
فاسدة.
القومي االجتماعي كما أراد ُه
واألمر الذي ال مريّة فيه ،أنّ الحزبَ السوريّ
ّ
خصيصا ً ألنّ االنتدابَ موجودٌ ،بل لجعل األ ّمة السوريّة
سعاده« ،لم ينشأ ْ ّ
موحدة وصاحبة السيادة على نفسها واإلرادة في تقرير مصيرها .ول ّما كان
ّ
االنتداب أمرا ً عارضا ً فإنّ النظر في موقفه وموقف الحزب منه يأتي في الدرجة
مؤسسا ً على مبدأ كره
الثانية أو الطور الثاني السياسي ،لذلك فالحزب ليس
ّ
األجانب بل على مبدأ القوميّة االجتماعيّة»( .)3لذلك ،فالقضيّة القوميّة لم
ترد عند سعاده كفكرة داعية الى التح ّرر السياسي من دولة مسيطرة أو
منتدبة وحسب ،بل كقضيّة قوميّة اجتماعيّة عامة تكون في ادراك وفهم
شخصيّة األمة وحاجاتها وتوحيد اتجاهها وبلوغ مراميها العظيمة .من هنا
«كان تأسيس الحزب السوري القومي االجتماعي ضربة قاضية على البلبلة
الفكريّة الروحيّة وبدء اتجاه األمة نحو قضيتها التي هي قضية حياتها
ومصيرها ومطالبها العليا .فالقضية السوريّة القوميّة وضعت ح ّدا ً للفوضى
السياسية واالجتماعية فلم تعد الحركة القومية مج ّرد انتفاض على االرادات
األجنبيّة والسيطرة األجنبيّة أو حركة جماعة مسيحية أو جماعة اسالمية،
بل حركة أ ّمة أدركت وحدة مصالحها وحقيقة حياتها فأدركت هذه الحقيقة
جلي عند
وعملت لهذه الحقيقة»( .)4فالتحديد المساريّ القومي لأل ّمة
ٌ
سعاده ،ال سيّما بالنهضة السوريّة القوميّة االجتماعيّة الزاخرة التي عملت
وما زالت على اقصاء أزمنة الردّة والتخاذل ،والتأسيس لغ ٍد أع ّز وأرقى يحف ُل
َ
الناهض ْين عبر ما تب ّقى من قوىً كامنة في
بالنمو واالكتفاء الذاتيين القوميين
األ ّمة وتوظيفها ،الستثمارها للمصلحة العليا األنبل والغرض األسمى لها ،بما
يؤهّ لها لمواجهة حرب اإللغاء التي تش ّنها جماعات تكفيرية إرهابية عاثت
فيها فسادا ً وخرابا ً ودمارا ً وقتالً وذبحا ً وسبيا ً وسلبا ً وصلبا ً وحتى اغتصابا ً
مالي
خليجي وبنهج
وبدعم أميركي صهيوني وهابي تركي
سالحي تكفيريّ
ّ
ّ
ٍ
تكالبي واض��ح فاضح إلزال��ة سورية ،مهد الحضارات عن خارطة
تآمريّ
ّ
الحضور القومي.
في العيد الـ 82لتأسيس الحزب السوري القومي االجتماعي ،تتأكد مجدّدا ً
صوابية نظرة فتى آذار بفكره العقائدي ،واستشرافه المستقبلي على طريق
اإلنسانيّة الهادف الى بناء اإلنسان  -المجتمع الجديد على قاعدة االنتماء
انساني ترتس ُم فيه عالئم االخاء واالنتماء
مناقبي
القومي ،وصوال ً الى مجتمع
ّ
ّ
القومي ْين أل ّمة كانت وما زالت ب ّوابة التاريخ وموطن االنسان األول.
في عيد التأسيس ،تتأكد مجددا ً مرامي ال ّنهضة السوريّة القوميّة االجتماعيّة
التي لن ُتغمد سيوفها اال بانتصار ح ّقها القومي ،طريقا ً
إلحقاق ّ
حق األ ّمة في
ِ
السيادة والحريّة واالستقالل ،ولعقيدة علّمتنا أنّ النفاذ الى الحياة الح ّرة الكريمة
التي إليها نرنو ،ال يكون اال بتشريع نوافذها العابقة قيما ً للحق والخير والجمال،
وبدفع عطائي كلي نست ْب ِين منه حقيقة ذواتنا ،وغنى تاريخنا ووجودنا ،وصوال ً
الى أشمخ القِمم ،حيث االنسان  -المجتمع الجديد المتناغم في أوتاره ،العازف
على قيثارة الوحدة القوميّة االجتماعيّة كقيمة انسانيّة مطلقة ال يشوبها أيّ
نشاز ،عاملة لتحيا سورية ،ح ّرة ،رافلة بثوب الع ّزة واإلباء.

بوتين والفروف ثنائية
} روزانا رمال
المواقف التي أعلنها الرئيس فالديمير بوتين في الجمعية العامة لالتحاد
الروسي التي تنعقد سنويا ً تعادل رؤية استراتيجية لروسيا الغد في
ظ ّل المتغيّرات الدولية ،ولم يلق الخطاب بعد االهتمام الذي يستحق على
المستوى الدولي لكنه سيكون رسالة شديدة القوة لألميركيين يتخطى ك ّل
حدود توقعاتهم.
قال بوتين إنّ روسيا ال تؤمن بالسياسة كإطار لتقديم التنازالت ،بل لنيل
الحقوق بعد االعتراف بها ،وروسيا من موقع حجمها السكاني والجغرافي
ونسبة مساهمتها في االقتصاد العالمي من جهة وأهمية مواردها في
المجاالت الحيوية لالقتصاد العالمي في مجال الطاقة من جهة أخرى،
إضافة إلى قدراتها العسكرية النوعية ،ال ترتضي أن تكون أق ّل من شريك
كامل في صناعة السياسة الدولية تعامل من الن ّد للن ّد من قبل أميركا ،الدولة
التي تريد احتكار تقرير مصائر البلدان.
قال بوتين سنواجه المشيئة األميركية بالتف ّرد ،ولن نتراجع عن حقوقنا،
وأضاف :إذا كان األمر بالتنازالت السياسية فلن نتنازل ،وإذا كان البعض
يريد المواجهة العسكرية فنحن نملك جيشا ً قادرا ً ونملك سالحا ً نوعياً ،وإذا
كان الرهان األميركي هو على العقوبات ومردودها ،فالعقوبات بنظر روسيا
محفز القتصادها ،وشكرا ً للعقوبات ،أما عن التمويل الذي سيع ّوض نقص
الموارد فهو بالعفو المالي الشامل الذي سيقدّم فرصا ً إلى ك ّل الرساميل
التي نزحت من روسيا بسبب إجراءات قضائية سواء طاولت األسباب
جرائم الفساد وتبييض األموال أو التوظيف السياسي أو التجارات الممنوعة
وك ّل ما طاولته المالحقة من قبل مع ضمانة مسبقة قانونية بعدم التع ّرض
للمساءلة سواء على مصادر المال أو على السجل الضريبي.
المبالغ المتوقعة تزيد على تريليون من الدوالرات ،وفقا ً للمصادر
اإلعالمية الروسية ،وما أعلنه بوتين ثورة على النظام العالمي السياسي
واالقتصادي ،ويعرف األميركيون أنّ روسيا ستكون مركزا ً لتغيير
معادالت الحركة المالية في العالم الذي يشكل المال الروسي النازح محورا ً
من محاور الخريطة المالية مقابل أموال النفط والغاز والسالح التي تمثل
فيها روسيا وحدها ما يعادل النصف أيضاً.
هذه الثورة هي عصا بوتين ،لكنها ال تختصر السياسة الروسية،
فالجزرة يحملها وزير الخارجية سيرغي الفروف ،الذي يحمل قرارات
بوتين ويقدم لألميركيين فرصة التجسير والوصول إلى تفاهمات ،فمخاطر
الذهاب إلى المواجهة لم تعد روسية بل صارت أميركية ،والتفاهمات لم
تعد طلبا ً روسيا ً بل صارت طلبا ً أميركياً ،لذلك كانت النتيجة الفورية للقاء
الفروف بنظيره األميركي جون كيري التوصل إلى تفاهم على وقف
للنار في أوكرانيا طال انتظاره منذ شهور رغم توقيع االتفاق في مينسك
واالنتظار طويالً لوضعه موضع التنفيذ.
االتفاق أخيرا ً سيلقى طريقه إلى التنفيذ ،بدءا ً من الثالثاء المقبل ،وسينتشر
المراقبون األوروبيون ،ويبدأ الحوار السياسي بين المك ّونات األوكرانية
وترضخ حكومة كييف لقبول الجلوس على الطاولة مع ممثلي شرق البالد
بحثا ً عن صيغة تسووية من جهة وتسليما ً بوضع شبه جزيرة القرم التي
قال عنها بوتين إنها عند الروس تعادل مكانة المسجد األقصى عند المسلمين
وكنيسة القيامة عند المسيحيين وهيكل سليمان عند اليهود ،فال يفكر أحد
بالبحث بمصيرها ،هي روسية وعادت إلى روسيا وستبقى لروسيا.
«توب نيوز»

�إنذار الأ�سد
قال الرئيس األسد أنّ التحالف وغاراته بال جدوى ،وأنّ ما يمكن للتحالف
فعله وما هو أه ّم مما يفعله ،هو وقف الدعم التركي لـ«داعش».
األميركيون قرأوا في الكالم ما يتعدّى ما قرأناه من تحليل موضوعي للحرب
على اإلرهاب ومقتضياتها وشروط الفوز بها.
قرأ األميركيون أنّ كالم األسد يتصل بما بدأوا يبحثونه عن التفاهم مع تركيا
حول استبدال التفكير بالمنطقة العازلة المرتبطة بحظر جوي داخل األراضي
السورية ،بمشروع يس ّمونه الشريط اآلمن ويقولون إنه منطقة حدودية قريبة
من تركيا ومحدودة العمق لنشر وحدات مسلحة للمعارضة بحماية أميركية
تركية ،مقابل تسهيالت تركية للقوات األميركية في قاعدة أنجرليك.
قال األميركيون إنّ التغاضي السوري مطلوب لتنجح الفكرة.
راهن األميركيون على صمت سورية وتفاديها المواجهة لسبب يرونه غير
جدير بكسر الجرة بين واشنطن ودمشق من الطرف السوري.
قال األسد كالمه عن الغارات.
قال األميركيون إنّ الكالم بعد البيان الصادر من موسكو أثناء زيارة المعلم،
والذي يصف الغارات بالغير شرعية والغير قانونية هو إنذار بمنع الغارات.
قرأ األميركيون في كالم األسد إنذاراً.
التعليق السياسي
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} نصار إبراهيم
القدس على صدر األزرق المطلق تغفو.
ه��ي ال��ق��دس ،لحظة التكثيف ل��م��ا ك���ان وم��ا
س��ي��ك��ون ...امتلكت دائ��م �ا ً طموح الصعود إلى
ال��س��م��اء ...فكرة وذاك����رة ...حقل دائ��م الشتباك
مدججين باألوهام
التاريخ المفتوح ...يأتي الغزاة ّ
الحتوائها وتطويعها واحتالل وعيها ...فتقاوم
وت��أب��ى ...فتأخذهم وتطحنهم كأغمار حنطة
وتلقي بهم وبأوهامهم خ��ارج أسوارها يجللهم
العجز واالرتباك والهزيمة وتواصل القدس عزف
أناشيدها وفرحها...
هي القدس كالسماء أو أقرب!
ك ّل الطرق تذهب إليها فتزداد توهّ جاً ...فهي
ليست مج ّرد مدينة ...بل فكرة في مدينة ...يأتيها
الغزاة بفيض من قوة ووهم ،يعبثون في أعماقها
علهم يجدون ما يشير إلى عبورهم في تاريخها
الممتدّ ...لهذا يحاصرونها ...يحيطونها بجدار
رم���ادي اسمنتي بائس وب��ش��ع ...لكن القدس
بقبابها وبيوتها وناسها وذاكرتها تشعّ مع إطاللة
الصباح وهدأة المساء ...فكلما يحاصرها الحصار
تمارس غواية الرحيل والقيامة إلى السماء ...ومن
هناك ترسل طوفان حضورها وتجدّدها ...قوة
كامنة تسري في الجهات األربع :أنا مدينة المدى،
األلوان ،الضياء ،الظالل ،الغناء ،الحضور والغياب،
الصهيل والهديل ،البحر والبر والصحراء ...و...
مدينة التين والزيتون وبراءة األنبياء ...و«كل من
م ّروا إلى السماء».
هي القدس إذن كالسماء أو أقرب!

مسكونة بفيض الرموز والدالالت ،بفيض اليمام
المعشش في شقوق أسوارها ،والياسمين المتكئ
على ش��رف��ات ال��م��ن��ازل ،المتعربش على حبال
الغسيل األليفة فوق أسطح المنازل المسكونة
بدفء األمهات ومشاغبة األطفال ،وغير بعيد على
تاللها تلقي أشجار الزيتون المبعثرة أثقالها.
يدخل الفاتحون والغزاة والعشاق والحالمون
عبر بواباتها السبع ...ومنها يغادرون ،بعضهم
يغادر كسيرا ً وبعضهم يزداد عشقاً ...يغادرون وال
يبقى في ليل المدينة سوى ناسها وصدى سنابك
خيل راحلة ...وتبقى القدس .تعشق من يهامسها
بأغنية وه��ي غافية على ص��در األزرق المطلق
كعادتها ...مهرة أصيلة تعرف – بحدسها – ك ّل
لصوص التاريخ واآلثار فتعصف بهم كالصحراء
رماال ً وبرقا ً بال مطر ...تعلن غضبها ...قد تصمت
حيناً ...لكنها تحشد غضبها بانتظار لحظة القيامة
اآلتية ال ريب فيها ...هي القدس هكذا!
هي القدس إذن ،كالسماء أو أقرب!
ق��ال ال��ع��اش��ق الفلسطيني ،ق��ال��ت العاشقة
الفلسطينية :ال نستطيع دخول المدينة وهي على
مرمى نظر أو نبضة قلب! إذن ،ستحملها األلوان
والضوء إلينا ...مع الصباح وعند المساء ،صيفا ً
وش��ت��اء ...في مواسم القمح والسنابل المثقلة
بالوالدة والمقاومة ورائحة الخبز المقدسي.
ه��ي ال��ق��دس تتجلى ك��ال��رؤي��ا ،تتخطى ح��دود
المكان والزمان ...صبية كنعانية على رأسها حزمة
قمح تضيء قباب المدينة بلون الشمس وهي
تودع أفقها الغربي على أمل العودة صباح اليوم
التالي ...وفي أيام المطر والخير يخاصرها قوس

قزح فتتالمع أشجار زيتونها ببريق الحنين.
يقول الفلسطيني تقول الفلسطينية :القدس
ل��ي ...تفرد قامتها وذراعيها للريح فتحتوي ما
ع��داه��ا ...تعيد خلق الوعي فينا ،تمزج األل��وان
والضوء والظالل واألص��وات والصمت ومفردات
الطبيعة ،همس البيوت والمساجد والكنائس
والزوايا واألزقة ...رائحة البخور والهال والقهوة
وموسيقى تنساب في حنايا المدينة (إليها نرحل
ك ّل يوم) ...صهيل الماضي وحزن الحاضر وفرح
األي��ام ال��ق��ادم��ة ...يسعى إليها األنبياء وتذهب
إليهم ...تبتعد عن السماء ما ش��اءت ثم تعاود
االقتراب حتى تعانقها ...هي خلف الجدار وأمامه،
تحاصر من يحاصرها ،واضحة ومراوغة ،تستولي
عليك دون أن تنتبه ،وكطفل تقودك حيث تريد...
تناغيك وتعاقبك إنْ أسأت األدب...
ه��ي ال��ق��دس ه���ك���ذا ...ت��ش��ع��ل ال��ك��ون لهيبا ً
وعواصف ...أو تهدهده على تراتيل الصالة...
هي القدس إذن ،كالسماء أو أقرب!
هي حكايتنا ...ن��رى ذاتنا فيها وت��رى ذاتها
فينا ...فكيف نكون بدونها وكيف تكون بدوننا!؟
أيّ وهم ذاك الذي يريد أن يلغي مدينة بحجم شعب
وبحجم كون يعرف عنها ويرنو إليها ويأتيها من
فج عميق!؟
ك ّل ّ
 ...وألنها القدس وليست غيرها فهي أكبر من ك ّل
األوهام ومن التفاصيل العابرة ...ومن ال يدرك ذلك
ويركب رأسه أو أوهامه ...فستعيده القدس على
طريقتها إلى خط الحقيقة األولى حيث كانت ولم
يكونوا ...فليفهم ...من يفهم!
للقدس حرية وسالم!

معركة مفتوحة وعقول مقفولة
} حسين ماجد
أمصيبة ه��ي ،ك��ارث��ة ،م��ؤام��رة أم
مهزلة؟ س ّمها م��ا شئت« ،الجسم
لبّيس اسم الله» حكومة هائمة في
أص��ق��اع األرض تبحث ع��ن عناصر
ق��وة دولتها الضائعة والمختفية
ع��ن األن���ظ���ار ل��ت��ح � ّرر ب��ه��ا بقاعها
ومخطوفيها ،متناسية أنها فقدتها
منذ زمن بعيد ،وال تملك منها سوى
إرادة ومقدامية جيشها الوطني التي
يسعى بعض ه��ذه الحكومة إلى
سلبها منه وإضعافه ،ألنهم ما زالوا
يعتقدون أنّ «قوة لبنان في ضعفه».
�رج��ى من
حكومة تستغيث وت��ت� ّ
سلبوا قوة دولتها لمساعدتها على
دفع األذى وردع وحوشهم التي ربّوها
وأطلقوها في العالم ونحو لبنان ،وفي
الوقت ذات��ه ترفض مساعدة الدول
الصديقة والحليفة ،حكومة دولة
ح��اورت العدو الصهيوني وترفض
التنسيق مع األخ والجار الذي تربّى

معظم أعضائها في أحضانه وتمتعوا
بسلطته وخيراته.
حكومة تعلن أن��ه��ا ل��ن تفاوض
الخاطفين حفظا ً لهيبتها وكرامتها
وتستعين ب��أس��ي��اده��م ليفاوضوا
باسمها ،وتتجاهل أنّ الخاطفين
يعيشون بيننا ،وه��ي تستقبلهم
وترعاهم وتساعدهم ،بعضهم في
المجلس النيابي وأكثرية مجلس
الوزراء منهم ،تصريحاتهم ومواقفهم
ّ
ت��دل عليهم ،لقد جهّزوا
وأعمالهم
اإلره��اب��ي��ي��ن م���ن ال��ح��ف��اض حتى
المصاصة وما زال��وا ،وهم راضون
ع��ن أع��م��ال��ه��م ي��ج��اه��رون بدعمهم
وي��ق� ّرون همجيتهم ويختلقون لهم
األع��ذار ويلقون اللوم على جيشهم
ومقاومتهم ،فهم مثلهم ،والراضي
بفعل ق���وم ك��ال��داخ��ل ف��ي��ه معهم،
فجريمتهم مزدوجة ...رضى وعمل.
قضيتنا في الداخل ال تق ّل أهمية
عن معركتنا مع الخارج ،بل هي أكثر
صعوبة ،فقد قال الشاعر:

يغص بأكلة
إلى الماء يسعى من
ّ
يغص بماء
فأين يسعى من
ّ
وقائد جيشنا يقول إنّ المعركة
مفتوحة وطويلة وسنهزمهم ،نعم
س��وف ننتصر عليهم ،ق��وة لبنان
بجيشه وشعبه ومقاومته،
وم��ن ت��ذك��ر بعد السفر استعدّ،
وعلى الشعب أن يستعدّ ،سنستعيد
المخطوفين ب��ع��زة وك���رام���ة ول��ن
نستردّهم ب��ذل وخ��ض��وع ،فعندنا
ف��رس��ان ل��ل��ح��روب وس����وف نوجد
فرسانا ً للخطوب.
سوف نتح ّمل مسؤوليتنا وسوف
كما قيل «ن��ر ّد الحجر من حيث جاء
ف��إنّ الشر ال يدفعه إال ال��ش� ّر» ،ففي
ينجيك إنسان،
الشر نجاة حيث ال ّ
ح��ت��ى ف��ع�لاً «ي��ع��رف��وا م��ع م��ي��ن عم
يحكوا».
الشعب يث ّمن عاليا ً اهتمامات
المجلس النيابي والحكومة ويتساءل
عن االهتمام بمصيره ومصير هذا
الوطن ،ويدعو إلى المبادرة لتنظيم

ما توفر من ق��واه ليحتفظ بأرضه
ويحافظ على عرضه ،فبادروا أيها
ووجهوا
ووح��دوا صفوفكم
الحكام
ّ
ّ
مؤسساتكم لتؤدّي دوره��ا الوطني
ّ
والقيام بواجباتها.
 تدمير خاليا اإلرهابيين. االتفاق مع المؤسسات اإلعالميةلسحب ملف المخطوفين من التداول
ومقاطعة المح ّرضين.
 تفعيل دور النيابات العامةعلى أنواعها ورف��ع الحصانات عن
الجميع.
 ال��ن��ظ��ر ب��م��وض��وع التجنيداإلجباري وتنظيم أنصار للجيش.
 تسليح الجيش م��ن مختلفالمصادر باألسلحة المناسبة.
 حصر ال��ت��ف��اوض ل�لإف��راج عنالمخطوفين بقيادة الجيش وتفويضه
اتخاذ القرارات العسكرية وتنفيذها،
ع��ل��ى أن ي��ق��وم م��ج��ل��س ال�����وزراء
بالمراقبة والتقويم والمساعدة عند
الضرورة.

الكيان ال�صهيوني ..عين على �سوت�شي وما بعدها
} نعيم ابراهيم *
ال ش��ك أنّ ال��ع��دو الصهيوني ت��اب��ع باهتمام
كبير وقلق بالغ زيارة الوفد السوري إلى روسيا
ولقاءاته مع الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
ووزير الخارجية سيرغي الفروف.
بداية ال ب ّد من التأكيد أنّ هذا العدو لم يغيّر
موقفه من سورية منذ أنشأ كيانه المصطنع على
أرض فلسطين واحتالله أرض عربية أخ��رى اثر
حرب حزيران العدوانية العام  1967في الجوالن
وفلسطين وسيناء ،هذا الموقف استم ّر حتى اليوم
حيث الحرب العدوانية الكبرى ض ّد سورية.
كان من الضرورة اإلشارة إلى هذا التأكيد حتى
ال يتوهمنّ أحد أنّ االحتالل الصهيوني غيّر موقفه
من سورية اآلن.
الديبلوماسية السورية الحاضرة مجدّدا ً في
روسيا برئاسة وزي��ر الخارجية وليد المعلم لن
تخوض حتما ً في غمار غير ما هو من أساسيات
الثوابت السورية في الصراع مع اإلرهاب الدولي،
وهذا ينسحب بالضرورة على اإلرهاب الصهيوني
ال��ذي يتجلى اليوم في الممارسات الصهيونية
بالجوالن على صعيد االستيطان وسرقة الثروات
ودع��م اإلرهابيين ومحاولة إقامة منطقة عازلة
تنض ّم إل��ى شقيقتيها المقترحتين من الحكومة
التركية في شمال سورية ،واالئتالف المعارض في
منطقة القلمون.
وهنا يمكن اإلشارة إلى ما قاله المندوب السوري
ال��دائ��م ف��ي األم���م ب��ش��ار الجعفري خ�لال جلسة
للجمعية العامة لألمم المتحدة لمناقشة الحالة
في الشرق األوسط« :أو ّد اإلشارة إلى أنّ إسرائيل
قد أضافت خالل األزمة الحالية في سورية فصالً
جديدا ً إلى سجل انتهاكاتها أال وهو دعم اإلرهابيين

التكفيريين في منطقة الفصل في الجوالن السوري
بما في ذل��ك ع�لاج مصابي ه��ؤالء اإلرهابيين في
المشافي اإلسرائيلية» .ويضاف الى ذلك الغارات
الصهيونية على األراض��ي السورية واستهداف
ق��وات ال��ـ»أن��دوف» الدولية م��ن قبل المسلحين
بتسهيل ودعم كامل من الصهاينة.
لذلك من يتحدّث عن موقف «النأي بالنفس»
للكيان الصهيوني تجاه األزمة السورية منذ بدايتها
قبل أكثر من ثالثة أعوام ونصف العام بالضرورة
لن يكون عقالنيا ً في حكمه على مسار الصراع مع
كيان االحتالل الغاصب.
ليس سرا ً أنّ حاجة العدو الصهيوني لدمشق لم
تتحقق على غرار كثير من العواصم العربية وعليه
يبحث الصهاينة وحلفاؤهم عن استراتيجية بديلة،
ضمن تغييرات إقليمية ودولية باتت تحتم الحاجة
لنظام آخر في سورية ،يخدم أغراضا ً وترتيبات
أخرى يع ّد لها كثير من أرب��اب القرار في العالم،
وت��ح��دي��دا ً ف��ي واشنطن وحليفاتها م��ن عواصم
الغرب.
المراد نظام سوري يفتك بالمقاومة والمقاومين
وبالقضايا العربية وفي المقدمة منها فلسطين،
القضية المركزية لألمة ،كانت وستبقى كذلك شاء
من شاء وأبى من أبى.
القلق الصهيوني ك��ان وال ي��زال م��ن استمرار
المواقف السورية المقاومة والممانعة وتصاعد
اشتعال المقاومة في فلسطين والجوالن وجنوب
لبنان وع��م��وم المنطقة ،وه��و سيناريو يجتهد
الصهاينة في عدم تخيّله ،ألنه كابوس ال يُطاق.
والسؤال المفصلي الذي بات الصهاينة يبحثون له
عن إجابة شافية ،هو متى سيسقط األسد؟ وما هي
السيناريوات التي بانتظارنا؟ وكيف سيتعاملون
مع حكام سورية الجدد؟

وفق ك ّل ذلك وغيره يعتقد مراقبون أنّ معارك
القنيطرة ودرعا تنفذ ميدانيا ً بإشراف غرف عمليات
مشتركة أردنية ـ «إسرائيلية» مع المسلحين يديرها
جهاز االستخبارات الصهيوني «أم��ان» والوحدة
 ،504وهي التي تسعى إلح��داث ف��راغ جغرافي
واسع يكون للكيان الصهيوني كلمة السلطة فيه.
في تعليقه على التطورات األخيرة في سورية،
ذكر «شلومو ب��روم» ،الخبير في «معهد دراسات
األمن القومي بجامعة تل أبيب»« :إذا ما استولت
المعارضة السورية ،الممثلة في الجيش الحر،
على الحكم ،فإنّ هذا أمر حسن إلسرائيل .بالنسبة
للموقف الرسمي إلسرائيل ،المهم أن تكون هناك
سلطة مركزية في سورية ،بغض النظر ع ّمن يقف
على رأسها».
هذا يشير إلى أنّ تأكيدات أنّ توجهات االحتالل
الصهيوني إزاء سورية تحكمها مصالح وأهداف
ظرفية واستراتيجية .الشواهد كثيرة تأتي ك ّل يوم
من الداخل الصهيوني إعالميا ً وسياسيا ً وأمنيا ً
واستخباريا ً تراقب عن كثب ما يجري في سورية
تحديدا ً ولمن ستكون الكفة الراجحة في النهاية،
األم��ر ال��ذي يؤكد استفحال القلق الصهيوني من
استمرار صمود الدولة السورية (مؤسسات وجيشا ً
وشعباص وقيادة ومعارضة وطنية) هذا الصمود
الذي من المؤكد ان يلقى صدى في لقاءات سوتشي
حيث القاطرة الروسية باتت تسارع خطواتها على
سكة الحوار السوري – السوري وصوال ً إلى نهاية
قريبة لألزمة السورية.
انتظروا تحرك العدو الصهيوني وحلفائه بعد
انتهاء لقاءات سوتشي وما تتمخض عنه ...حللوا
وركبوا واستخلصوا الدروس والعبر.

* كاتب وإعالمي سوري
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حان وقت المجاهرة*
يحاذر المنخرطون في العمل السياسي عادة الوقوع في شرور كلماتهم
من خالل زلة لسان هنا أو االنجرار وراء استفزاز هناك ،كي ال تفتضح مآربهم
الحقيقية التي يعملون على إخفائها حتى نضوج األهداف أو تحققها ،فيعلنون
«الفتح المبين» ،وأنهم هم من كان نجاة األمة ،مسلمين ومسيحيين.
ليست هذه المقدمة سوى تأشير على مقالة ،يعترف صاحبها أنّ المؤامرة
التي شارك فيها جنسه السياسي ،على سورية ،لم تكن وليدة «تصييف» العقل
المريض لقمامة العرب منذ العام  ،2011بل أنّ الكمين جاء مع وصول السيد
رفيق الحريري الى لبنان وكرئيس للحكومة.
ففي المقالة التي كتبها عضو المكتب السياسي في تيار آل الحريري الدكتور
اليساري المرت ّد مصطفى علوش ،يقول اآلتي« :إنّ مجيء رفيق الحريري الى
الحكم بعد مؤتمر مدريد الذي عقد عام  ،1991لم يكن مصادفة ،وليس معزوال ً
عن تحضير المحيط العربي إلسرائيل لمرحلة جديدة عنوانها «تنمية واقتصاد»،
ويتابع ما حرفيته« :إنّ المغامرة الحريرية ترتكز على محاولة استدراج نظام
حافظ األسد باتجاه تحرير تدريجي لالقتصاد ،ولقناعته أنّ ذلك سيغيّر حتما ً
قواعد اللعبة السياسية القائمة على مدى عقود من الزمن».
وعليه هل يجوز الشك في أنّ اللعبة السياسية التي كانت قائمة على مدى
عقود ومنذ إنشاء الكيان الصهيوني ،كانت عناوينها كلها قائمة على الصراع
العربي ـ الصهيوني ،وأنّ أه ّم مواقع القوة كانت تتجلى بسورية في الصراع
اآلنف الذكر.
إذن ،وربطا ً بما ورد في المقالة ،وهو ما كان أتباع الحريرية ينفونه ،وأنّ
الحريري كان من قادة القوميين العرب ،ولم يتو ّرط في مشروع الشرق االوسط
الذي كتب نصوصه شيمون بيريز ،يمكن ألحد أن ينفي كالم أحد أركان البيت
الحريري الوارد أصالً على صفحات جريدة «المستقبل»!
حتما ً إنها ليست زلة لسان ،وهذا المفضوح الذي كان يجري التستر عليه،
جرت كتابته بهدوء وبوعي كامل ،وربما ايضا ً غب الطلب ،على قاعدة المطلوب
قد حصل ،ولم يعد من داع للتخفي ،وان المجاهرة بعمق العداء باتت حاجة
سياسية ألصحاب المشروع األصلي ،وإال ...وثائق اإلدانة جاهزة.
إن الوارد يكشف أنّ الهدف كان تحضير الميدان من زمان ،وأنّ قتل الحريري
جاء في السياق عندما تردّدت خطاه ،وكانت التهمة جاهزة منذ اللحظة االولى
لتغيير الميدان الذي كان استعاد عافيته بعد دحر االحتالل «االسرائيلي» عام
 ،2000وجرى تصحيح البوصلة على مستوى الشارع العربي الذي استعاد
أيضا ً دعما ً شعبيا ً عالمياً ،أوجع المجاهرين في تآمرهم ولو بعد حين.

* التحليل اإلخباري للتجمع
العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة

