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خال�ص لل�شرق وللعالم* �سورية كلها تحت مرمى النيران الخليجية...
قيامة �سورية و�أهل �سورية
ٌ

ت�أجيل االن�سحاب
من �أفغان�ستان

} د .بشار الجعفري
} حميدي العبدالله

أع�ل��ن وزي��ر ال��دف��اع األم�ي��رك��ي المستقيل ت�ش��اك هيغل إثر
زيارته األخيرة إلى أفغانستان تأجيل االنسحاب األميركي من
هناك المق ّرر أن ينتهي هذا العام.
واستطاعت اإلدارة األميركية انتزاع موافقة أفغانية على
إبقاء  12500جندي أميركي ،وه��ذا يعني تكريس االحتالل
األميركي ألفغانستان.
ما دفع الواليات المتحدة إلى إبقاء هذا العدد الكبير نسبيا ً
من القوات هو التجربة العراقية .في العراق أدّى االنسحاب
الكامل للقوات األميركية إلى تضاؤل وتراجع النفوذ األميركي
هناك ،وهو األمر الذي دفع الواليات المتحدة إلى غض النظر
عن نشاطات «داعش» وتمدّدها للضغط على الحكومة العراقية
لقبول ع��ودة ال�ق��وات األميركية بذريعة المستشارين ،وفي
أفغانستان لم تكن الحكومة األفغانية متشدّدة بطلب االنسحاب
األم�ي��رك��ي الكامل م��ن ب�لاده��ا ،ألنّ ه��ذه الحكومة غير قادرة
بقواتها الذاتية على مواجهة حركة طالبان ،ومن غير المنطقي أن
تنسحب الواليات المتحدة غير آبهة بما سيحدث في أفغانستان
بعد االن�س�ح��اب ،وانتصار حركة طالبان وإس�ق��اط الحكومة
التي انتخبت في ظ ّل االحتالل ،ألنّ ذلك سيعني فشالً ذريعا ً
للسياسة األميركية ،ال سيما أنّ الحكومة األفغانية لم تعارض
بقاء قوات أميركية بحجم يحول دون االنهيار السريع للحكومة
األفغانية الحالية.
لكن ال�س��ؤال األه � ّم :ما ال��ذي سيترتب على ه��ذا ال�ق��رار ،أي
تجميد االنسحاب من أفغانستان؟
أوالً :المقاومة ض ّد القوات األميركية وض ّد الحكومة األفغانية
والقوات األفغانية سوف تستم ّر على ما كانت عليه ،ال سيما أنّ
جهود التوصل إلى ح ّل سياسي وتسوية مع طالبان قد فشلت،
على األق ّل حتى اآلن.
ثانياً :استمرار المقاومة سيضع ال��والي��ات المتحدة أمام
خيارات صعبة ،ذلك أنّ تراجع عدد القوات المشاركة والمنتشرة
في أنحاء أفغانستان سيعطي لطالبان ميزة إضافية ،ومن غير
المستبعد أن توسع طالبان نطاق سيطرتها الحالي في ضوء
انحسار انتشار قوات «الناتو» على األراضي األفغانية ،وعندها
سوف تتع ّرض القوات األميركية لضغوط عسكرية أكبر وأقوى
مما هو حاصل حتى اآلن ،وستتكبّد خسائر فادحة وستتع ّرض
القواعد األميركية ومواقع انتشارها إلى هجمات أكثر خطورة
مما حصل حتى اآلن ،وهذا الواقع المحتمل والمرجح سيضع
اإلدارة األميركية ،سواء إدارة أوباما ,أو أي إدارة سوف تخلفها
أمام خيار من اثنين :إما سحب القوات األميركية تحت ضغط
ال�ض��رب��ات واالس �ت �ن��زاف ال��ذي س��وف تتع ّرض ل��ه على أيدي
مقاتلي طالبان ،وهذا سوف يشكل هزيمة سياسية ومعنوية
وعسكرية كبيرة للواليات المتحدة ،وإم��ا أن تقوم بإرسال
المزيد من التعزيزات ،وبالتالي الغوص أكثر بوحول المستنقع
األفغاني.
وفي كال الخيارين تواجه الواليات المتحدة مأزقا ً حقيقياً.

عندما يعترفون ببقاء الأ�سد
} روزانا ر ّمال
يعتقد نائب لبناني من قوى الرابع عشر من آذار بقوة الرئيس
السوري بشار األسد اليوم بعد مرور سنوات على األزمة السورية،
وبوجوب التسليم بأنه تبيّن أنّ نظامه كان مبنيا ً على أسس قوية
وحقيقية ،والجهاز الديبلوماسي السوري وتماسكه هو دليل أساس...
يتساءل نائب الرابع عشر من آذار عن سبب عدم التنسيق بين لبنان
وسورية ،خصوصا ً في ما يتعلق بقضية المخطوفين العسكريين
التي أصبحت أزمة حقيقية في البالد ،فكيف يمكن حسب النائب
التفكير بح ّل عسكري من دون التنسيق مع الجيش السوري في تلك
المنطقة جغرافياً؟ ويضيف :كيف يمكن ان ال تنسق الدولة اللبنانية
مع سورية ،وفي لبنان عدد كبير من النازحين السوريين يفوق قدرة
لبنان على االستيعاب؟ هذا عدا عن انّ اإلرهابيين استغلوا النازحين
ليستق ّروا بينهم.
الالفت بالنسبة إلى النائب المذكور انه وفي ك ّل مرة يلتقي فيها
السياسيين اللبنانيين في مناسبة عامة يحضر فيها السفير السوري
علي عبد الكريم علي مما يؤكد انّ سورية موجودة رسميا ً في لبنان
وسفارتها موجودة وسفيرها يمارس مهامه باعتراف الدولة اللبنانية
رسمياً ،وعليه ...كيف يمكن االعتراف في ناحية وعدم االعتراف او
التزام الحياد في اكثر االمور تعقيدا ً حساسية وحاجة للبنان؟
ال شك انّ زيارة الشخصيات االجنبية والعربية الديبلوماسية
والسياسية والعسكرية الى سورية هي اعتراف اساسي بالنظام،
وبين عرض المبادرات عليه والمبعوثين المخصصين لح ّل األزمة
سياسياً ،بين النظام و«المعارضة» ،إثبات آخر على اعتراف العالم
باالسد وبوجوده على سدة الرئاسة اليوم ،وجزء كبير من الدول
الفاعلة لم تغلق سفارات سورية او تطرد ممثلي النظام ،هذا باإلضافة
يتابع نائب الرابع عشر من اذار الى انّ ممثلي سورية في االمم
اي في الواليات المتحدة،
المتحدة والموجودين في نيويوركّ ،
يعيشون ويمارسون مهامهم تحت حماية السلطات االميركية
وحرصها على أمنهم وسالمتهم.
المشكلة انّ الك ّل بات مقتنعا ً بذلك ،ولكن احدا ً ال يجرؤ على اتخاذ
الخطوات التي تترجم هذه القناعة ،ألنّ أصحاب القرار ينتظرون
الضوء األخضر من أصحاب قرارهم الموجودين بعيدا ً عن الحدود
خلف البحار ،والذين لم يعلنوا بعد انّ ساعة االنفتاح على سورية
قد حانت ،وألنهم ينظرون إلى لبنان كواحدة من أوراق التفاوض
القوية بين أيديهم فلماذا ال يستخدمونها هم بدالً من ان يجيّرونها إلى
جماعاتهم في لبنان بصورة مبكرة.
هلي يعي اللبنانيون ماذا يفعلون ببلدهم عندما ينتظرون الضوء
األخضر من الخارج الذي ال يراهم اال ورقة تفاوض ،ويجمدون
قناعاتهم عند الحنجرة منعا ً لغضب هذا الخارج؟
«توب نيوز»

ماذا يريد جنبالط؟
يكتفي الكثيرون بتبسيط الموقف تجاه ما يفعله جنبالط أو يقوله.
في السياسة ال تكفي األحكام مديحا ً وشتيمة وال تقدم وال تؤخر.
مواقف الشخصيات غير المألوفة تكشف الخلفيات الكبرى لمراحل قادمة.
انقالب جنبالط على سورية عام  2000كان اإلشارة لما يحضر في المنطقة.
يمسك جنبالط بدفة التوازنات اللبنانية الهشة ببضعة أصوات نيابية.
واضح منذ أشهر قلق جنبالط وارتباكه ،فقد تغيّر شيء كبير ال يص ّرح عنه.
م��رة يب ّرر قتال ح��زب الله في سورية وم��رة يدعو إل��ى تشريع «جبهة
النصرة».
مرة يقول إنّ الجيش السوري هو بفخر جيش تشرين ومرة يقول ال لك ّل
الجيوش ويبدأ من سورية.
يستشعر جنبالط التسويات القادمة ويعلم أنّ إيران صارت الالعب األه ّم في
المنطقة ،وأنّ تركيا والسعودية و«إسرائيل» إلى تراجع.
يدرك جنبالط أنّ سورية تك ّرست برئاسة الرئيس بشار األسد شريكا ً في
المعادالت المقبلة.
يمسك جنبالط بتحالفه مع «النصرة» التي تؤيدها «إسرائيل» طلبا ً للثمن
بدل أصواته النيابية التي تفقد قيمتها كلما صار التفاهم قريباً.
جحا يهدّد بكسر مزراب العين.
التعليق السياسي

اسمحوا لي أن أنقل إلى غبطتكم تحيات سيادة الرئيس ّ
بشار
أرح��ب أيضا ً
األس��د ،رئيس الجمهورية العربية السورية ،وأن ّ
تنصبون نيافة المتروبوليت
بغبطتكم بيننا هنا في نيويورك وأنتم ّ
الكلي االحترام جوزيف زحالوي راعيا ً ألبرشية نيويورك وسائر
أميركا الشمالية خلفا ً للمتروبوليت الراحل فيليب صليبا رحمه الله.
اسمحوا لي أن أرحب بكم وأنتم تنقلون إلى العالم أجمع رسالة
السيد المسيح عليه السالم ،المسيح السوري الذي جاء من أرض
سورية و َن َبتَ فيها شجر ًة للسالم يتفيّأ في ظ ّل سكينتها ك ّل طالب
لألمن والطمأنينة.
أنت هنا استمرا ٌر لبولس الرسول في رحالته التبشيرية الثالث
التي انطلقت من أرض سورية ،حامالً معه إلى العالم هداية السيد
المسيح عليه السالم.
أرحب بكم باسم سورية األ ّم األكثر محب ًة وألف ًة وانسجاما ً على
الرغم من جراحها ،وباسم ك ّل مواطن سوري حق ومؤمن بسوريته.
أرحب بكم وأنتم تمثلون سورية المعلقة على صليب اآلالم ،والتي
تدفع ثمن اعتدالها وتسامحها ورفضها ألفكار التطرف ،وها هي
اليوم تقف في وجه من اتخذوا القتل شريعة لهم واعتمدوا سياسة
التفرقة بين أبناء الوطن الواحد بقصد زرع الفتنة والشقاق بين
أهل سورية ذوي القلوب النقية والذين صمدوا ألنّ ايمانهم بوطنهم
ٌ
راسخ في قلوبهم رسوخ جبال سورية في أرضها المعطاءة.
ال يوجد في سورية أقليات ،يوجد في سورية سوريون فقط.
نقطة أول السطر… وال يسعنا هنا إال الدعاء بسالمة المطران ْين
بولس يازجي ويوحنا ابراهيم المختطف ْين من قبل أتباع الفكر
الظالمي الذي ال مكان له فوق أرضنا ،ونطالب باإلفراج عنهما من
دون قيد أو شرط ،كما نطالب القوى التي تدعم ذلك الفكر الظالمي
بالضغط على الخاطفين إلطالق سراح المطرانين.
إننا نشهدُ ،غبطتكم ،أحداثا ً تدمي القلوب وتثقل األرواح الطيبة
النقية في مشرقنا العظيم ،وهذه األحداث مفتعلة غايتها استهداف
الكنيسة المشرقية وأتباعها الذين ال يزالون متشبّثين باألرض على
الرغم من ك ّل الضغوط ،وتشبّثهم وثباتهم هذا يأتي نتيجة إيمانهم
العميق بانتمائهم إلى ك ّل ذرة تراب في ذلك الشرق الخيّر .إال أنه ال
خوف على الكنيسة المشرقية العظيمة في ظ ّل وجود أبنائها في
المغترب الذين يستم ّرون بعزيمة كبيرة في اإلبقاء على منارتها
مضيئة لدرب ك ّل مؤمن .وها هم أتباع الكنيسة المشرقية األ ّم في
المغترب يحافظون على كنيستهم من خالل نشر كلمتها في أرجاء
أميركا ،فمن أبرشية واحدة أصبح هناك أكثر من ثالثمائة أبرشية،
مما يدفعنا إلى القول بأنّ أنطاكيا الجديدة موجود ٌة لتسير في
درب أنطاكيا األ ّم ،وهنا ال ب ّد من التأكيد على ضرورة الحفاظ على
وحدة هذه الكنيسة ووحدة االرشيديوسيس في وجه من يحاول
المساس بوحدته ووحدة الكنيسة.
أنتم يا غبطة البطريرك تمثلون سورية التي تعاني من أحداثٍ
تقصد من قام بتأجيجها تغليب االنفعال والغرائز والهذيان بدال ً من
ّ
العقل والمنطق والحكمة .أنتم تمثلون سورية التي كانت وستبقى
إلى أبد اآلبدين مركزا ً للوسطية واالعتدال والتسامح الذي يعيش
وينمو في ك ّل كنيسة ومسجد ودار عباد ٍة في مختلف أرجاء البالد.
إنّ ما تعاني منه سورية يحتاج منا جميعا ً أن نتكاتف ونقف صفا ً
واحدا ً في وجه رعاة الظلم ومر ّوجي األفكار الظالمية ،وأن ُنعمِل
التفكير والتعقل في ك ّل ما نم ّر به ،وجميعنا م� ٌ
وواع للدور
�درك
ٍ
الهام والبناء الذي يقوم به رجال الدين المسيحي واإلسالمي في
سورية ،في الحفاظ على وحدة الوطن وتوعية المواطن درءا ً لخطر
الفتنة وتكريسا ً لقيم المحبة التي هي روح الله التي يريد للبشر
العيش في كنفها.

وال يمكننا هنا أن ننسى آالم فلسطين المستمرة منذ عقود ،وال
ننسى ما يتع ّرض له أبناء فلسطين من تنكيل وضغوط ،ومن
بينهم المسيحيون في تلك األرض المغتصبة الذين لم تتوقف
الضغوط عليهم منذ بداية اغتصاب أرض فلسطين ،بما في ذلك
تهديد الوجود والكينونة المشرقية لكنيستهم.
ولكن ،وعلى الرغم من ك ّل الصعاب ،وعلى الرغم من الجرح
العميق الذي ال يزال ينزف ،إال أنّ درب اآلالم التي يسير فيها ك ّل
سوري حاليا ً أظهرت المعدن النقي واألصيل للمواطن السوري
الذي يحمل وطنه سورية في قلبه أينما ذهب وأينما ح ّل ،وخير
دليل على ذلك هو تشبّث السوريين المغتربين في الواليات
المتحدة واألميركيتين بسالمة وطنهم األ ّم وسكينة إخوانهم
هناك .أظهرت هذه المحنة اإليمان العميق للسوريين بخالص
وطنهم األ ّم ،وقيامة ذلك الوطن مجدّداً ،وبأبهى صورةٍ ،ليثبت
خالص للشرق
للعالم أجمع أنّ قيامة سورية وأهل سورية هي
ٌ
بر ّمته ،وللعالم ،من الذهنية اإلقصائية الجاهلية والقبلية
التي يسعى البعض من معتنقيها جاهدا ً لفرضها على شعبنا
وشعوب المنطقة والعالم .كما أنّ هذه المحنة أثبتت للعالم بأنّ
إيمان السوريين العميق بوطنهم ينبع من إيمانهم العميق بالله
تعالى وبرحمته الواسعة التي ال ب ّد أن تطغى على قوى الش ّر بعد
ك ّل امتحان صعب.
أنتم يا غبطة البطريرك ،كما تالميذ السيد المسيح عليه السالم،
تأتون من أرض سورية وتحملون في قلبكم خصوبة أرضها
وعذوبة مائها ونقاء هوائها ،تحملون معكم باديتها وجبالها
وسهولها وبحرها ،كما تحملون شباك محبة حملها السيد المسيح
ليصطاد بها البشر ويعبر بهم إل��ى شواطئ السالم والمحبة
والخالص.
أنتم هنا يا غبطة البطريرك لتنصيب قامة سورية شامخة
فخ ٌر لنا جميعا ً في الوطن األ ّم وفي المغترب ،نيافة المتروبوليت
جوزيف زحالوي ،راعيا ً ألبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية،
وأتمنى بهذه المناسبة المشرقة ،لنيافته التوفيق في حمل األمانة
وإعالء راية الكنيسة المشرقية األ ّم في المغترب ،كنيسة الصراط
المستقيم .كما أو ّد أن أرحب بكم مجدّدا ً وبزيارتكم الرعوية األولى
إلى أميركا متمنيا ً لكم طيب اإلقامة في ربوعها والتوفيق في مهمتكم
الروحية النبيلة المتمثلة في نشر رسالة السيد المسيح عليه
السالم في أرجاء المعمورة ،رسالة تبشر بالعطاء وتثبت لجميع
الطغاة بأنه ال قدرة لنار على حرق وطن كبير بحجم سورية يعيش
في قلوب ك ّل فر ٍد من أبنائه.
ً
ّ
إنّ سورية تستحق منا جميعا كل تضحية ،تستحق أن نجتمع
حولها ن��داوي جراحها ونض ّمدها ،فسورية بطبيعتها البشرية
تشكل بح ّد ذاتها فعل تح ّد لك ّل من يحاول المساس بها وبشعبها،
فهي وطن يجمع ويل ّم الشمل وستكون قريبا ً مكانا ً للفرح والمحبة.
وكما قال السيد المسيح عليه السالم« ،أنت ملح األرض ،ولكن
إنْ فسد الملح فبماذا يملح ...أنتم نور العالم ،ال يمكن أن تخفى
مدينة موضوع ٌة على جبل »،وهكذا ستكون سورية من جديد ملحا ً
يضيف نكهة الخير للبشرية وشعلة سالم ومحبّة تنير درب ك ّل من
ض ّل عن طريق الله.

�ص الكلمة التي ألقاها سفير سورية في األم��م المتحدة
* ن� ّ
الدكتور بشار الجعفري ترحيبا ً ببطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
للروم األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في الحفل الذي أقيم
في نيويورك لتنصيب المتروبوليت جوزيف زح�لاوي راعيا ً
ألبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية خلفا ً للمتروبوليت
الراحل فيليب صليبا.

«�إ�سرائيل» ّ
تدق جر�س الحرب من جديد...
ولكن دم�شق وحدها ّ
تحدد التوقيت

} د .وفيق ابراهيم
ُتص ّر دول الخليج على التمييز بين سورية
ونظامها السياسي .فتزع ُم أنها تحارب النظام
السياسي فقط ،وه��ذا بالطبع من فنون الدجل
السياسي ألنّ اإلدارة السياسية السورية منتخبة
بمختلف مستوياتها الرئاسية والنيابية من
السوريين .كما أنّ الحكومة ال تباشر أعمالها إال
بعد نيلها ثقة مجلس الشعب .وبما أنّ سورية هي
التاريخ والتفاعل بين المواطن والدولة والنظام،
يجسد تآلف هذه العناصر
فإنّ الرئيس بشار األسد
ّ
بأدوارها الداخلية والخارجية ،وأي معاداة له ،ال
تندرج إال في إطار العداء لسورية الدولة والشعب
والمؤسسات.
والمؤسف أنّ األنظمة السياسية في الخليج
التي تناصب النظام ال��س��وري ال��ع��داء وتشنّ
عليه حربا ً ال هوادة فيها ،إنما هي أنظمة تسللت
إلى الحكم في ليل دام��س ،بمعونة المخابرات
البريطانية ،والحقا ً النفوذ األميركي .هذا حال آل
سعود الذين انطلقوا من نجد ليسيطروا ،بمعونة
البريطانيين ،على حوالي مليوني كيلومتر مربع،
ويحكموها بالحديد والقتل وشريعة «الحِ رابة» أي
القتل والصلب .وهذا الواقع ينطبق على آل خليفة
الذين أت��ى بهم البريطانيون من نجد ليحكموا
البحرين ،وكذلك آل ثاني في قطر وغيرهم من
ُحكام الخليج.
ويستنتج من يتابع األوض��اع في تلك الدول،
أنّ آخر اهتمامات أمرائها وملوكها سورية ،بلدا ً
وشعباً ،وإال لكانوا أب���دوا اهتماما ً بشعوبهم
وأخ��رج��وه��ا م��ن ال���ق���رون ال��وس��ط��ى ،ورف��ع��وا
عنها االضطهاد األمني والثقافي واالقتصادي
والسياسي .فكيف يمكن لخليجي أن يتطور في
أنظمة مقفلة سياسيا ً تتحكم في مفاصلها بضع
عائالت ،أو أن ينمو اقتصاديا ً في بلدان تمسك
العائالت الحاكمة بحركة توزيع المال العام
فيها وتعتبره ملكا ً صرفا ً لها .وه��ذا يفسر إلى
ح � ّد ما أسباب ال��ع��داء الخليجي لسورية التي
أصابت الهجمة عليها الكثير من اإلنجازات التي
حققتها بين عامي  1970ـ  .2010ففي المرحلة
المذكورة ارتفع عديد الطبقة الوسطى السورية،
مقابل تراجع معدل الفقراء إلى  25في المئة من
وتحسنت األوض��اع الصحية والعلمية
السكان،
ّ
والخدماتية ،على رغم دعم سورية للمقاومات
العراقية والفلسطينية واللبنانية بالمال والسالح،
وهذا هو السبب األساسي الستهداف سورية ،التي
تطور نظامها السياسي ،بعد أن انتقلت من مرحلة
المتجسدة في مئات االنقالبات
الفوضى المسلحة
ّ
العسكرية التي توالت بين  1948ـ  1970إلى
مرحلة االس��ت��ق��رار م��ع ال��رئ��ي��س ح��اف��ظ األس��د،
كما شهدت ازده��ارا ً في شتى المجاالت في عهد
الرئيس بشار األسد .فكان الهجوم على سورية
غربيا ً وخليجيا ً وتركيا ً و«إسرائيلياً» ،والمطلوب
إلغاء ال��دور األساسي لهذا البلد على المستوى
اإلقليمي والقضاء على وحدته الوطنية وإسقاط

الكارثة ت�أتي من الأيدولوجيا �أوالً:
قيادة «�إ�سرائيل» بارعة في تعقب خيارات مهلكة!
} محمد نعيم فرحات*

} حاتم الشلغمي ــ تونس
غارة صهيونية جديدة ضمن نسق تآمري قديم ،إعالم
متأسرل يهلِّل – كعادته  -أليّ عدوان على سورية ،جامعة
عربية في حالة سبات دائ��م ،دول عربية مشتعلة بنار
اإلرهاب والتطاحن السياسي ،ونخب عربية تسبح في فلك
أوهام الربيع ...هكذا أمسى الواقع العربي عشية العدوان
الصهيوني على دمشق ،عاصمة الصمود ،بعد توالي األخبار
التي تؤكد تسارع نسق الحسم العسكري داخل الجغرافيا
السورية في الجنوب السوري وريف دمشق وعلى الحدود
مع لبنان .باإلضافة إلى تسارع الخطى نحو اتفاق إيراني
غربي مع تعهّدات روسية بمنع ك ّل ما يعيق هذا االتفاق،
تمسكه بدعم الدولة السورية في محاربة ك ّل
باإلضافة إلى ّ
أشكال اإلرهاب التكفيري والضغط العسكري واالقتصادي
المفروض على سورية.
جاءت الغارات اإلسرائيلية الفاشلة كر ّد فعل على ك ّل ذلك
الواقع ،ويمكننا جمعها في أربع نقاط رئيسية:
 1ـ سورية في حالة حرب دائمة مع الكيان الصهيوني،
ومع داعميه ووكالئه مهما تعدّدت األسماء.
منذ متى لم تكن «إسرائيل» ظهيرا ً أساسيا ً في الحرب
المفروضة على الدولة السورية ،والتي يبقى الهدف الرئيس
منها تكسير أضلع وقوامات الدولة ومقوماتها العسكرية
والصناعية والمدنية واالقتصادية؟
ال��ع��دو الصهيوني ه��و ال��م��ح� ّرك األس���اس ل��ك� ّل أرك��ان
المجموعات اإلرهابية في ك ّل المنطقة ،وكانت «إسرائيل»
تش ّكل غطا َء ناريا ً جويا ً كلّما كان وكالؤها عاجزون عن
التقدّم داخل الجغرافيا السورية ،خصوصا ً بعد الضربات
النوعية المتعدّدة التي تلقتها هذه المجموعات على اختالف
تسمياتها داخل ك ّل المحاور على أيدي بواسل الجيش العربي
السوري ،خصوصا ً في مناطق القنيطرة وريف دمشق وجوبر
حيث يتمركز أهم وكالء العدو الصهيوني.
 2ـ الغارات الصهيونية على محيط دمشق رسالة ذات
أبعاد سياسية وعسكرية...
الجميع يعلم أن ال مصلحة للكيان الغاصب وال السعودية
في أيّ اتفاق قد يُبرم بين إي��ران والغرب .فباالتفاق تكون
«إسرائيل» قد دخلت رسميا ً مرحلة العبء االستراتيجي
األميركي .ال قدرة إلسرائيل على توجيه أي ضربات إليران،
فكانت الغارات اإلسرائيلية سواء على دمشق أو على لبنان
ليس إال وضع أوراق اعتماد إضافية لدى الغرب في محاولة
إظ��ه��ار هامش م��ن ق��وة يتم استثمارها ف��ي المفاوضات
وبنودها ،حيث ترفض إيران التفاهم على أي نقطة سياسية
ضمن االتفاق النووي...
ال اتفاق مع إي��ران يعني مواصلة الحرب على سورية
والمقاومة واستطرادا ً روسيا التي اعتبرت حزب الله حليفا ً
استراتيجياً ،وأنّ إسقاط دمشق ضرب من خيال ،وأنّ ضربات

التحالف ض ّد «داعش» غير جديّة ،وهذا يتطابق تماما ً مع
الرؤية السورية واإليرانية ورؤية حزب الله.
 3ـ ليست «إسرائيل» من يق ّرر الحرب:
غالبا ً ما يكون هدف الغارات الصهيونية واختيار توقيتها،
استفزاز للقيادة العسكرية السورية او لحزب الله ،ومحاولة
الفتعال حرب يتو ّرط فيها حلفاء العدو ،والهدف أن تفضي
الحرب في النهاية الى إخ��راج الدولة السورية والمقاومة
من دائرة الصراع مع كيان االحتالل ،ايّ نسف ما تبقى من
الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» .فتتع ّمد في توقيت الغارة
وشكلها ض��رب�ا ً م��ن االس��ت��ف��زاز ل��رج��االت جيشنا العربي
ال��س��وري والمقاومة ،خصوصا ً أنّ الجيش اللبناني قد
تصدّى للطيران الصهيوني قبل يومين ،حين حاول العدو
رفع معنويات اإلرهابيين داخل الجغرافيا اللبنانية ،وج ّر
الجيش والمقاومة إلى اشتباك ما .لذلك أكد بيان الجيش
التمسك بتوجيه الضربات الى
والقوات المسلحة السورية
ّ
المجموعات المسلحة واستكمال تنظيف البلد من وكالء
الكيان الغاصب.
 4ـ «إسرائيل» لن تكون خارج قائمة الدول التي ستدفع
الثمن:
ع���ادة م��ا يُعتبر ال��م��زاج ال��ع��ام ف��ي ال��ش��ارع ال��س��وري
وش��ارع المؤيدين للدولة السورية خيار المقاومة أنّ الر ّد
التكتيكي العسكري المشابه هو الح ّل أمام تجدّد االعتداءات
الصهيونية .هذا المزاج العام تحترمه القيادة العسكرية في
غرفة التنسيق المقاومية ،ولكن سورية ع ّودتنا على الردود
االستراتيجية التي تجيب عن رسائل الغارات السياسية،
ولكن سورية كدولة في حالة حرب على اإلرهاب ،لن تترك
غطرسة «إسرائيل» بدون ثمن وال ردّ ،وبدأنا نسمع همسات
عن إخ�لاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وه��ذا يقصد
به نزع الترسانة النووية اإلسرائيلية ،ثم إنْ دخل الجيش
العربي السوري في المعركة ،فلن تكون معركة نزهة ،ولن
يكون الجيش العربي السوري وحيداً ،ولن تكون الجغرافيا
السورية وحدها ساحة للمعركة بل ستكون «إسرائيل» أول
مَن دفع ثمن عقود من الظلم والعدوان.
إذا كانت «إسرائيل» تريد إيقاع المنطقة في الحرب،
فصحيح أنّ سورية تعود عقودا ً إلى الوراء ،ولكن هل تحتمل
«إسرائيل» أن تعود قرونا ً إل��ى ال���وراء ،أيّ إل��ى الالشيء
وانعدام الوجود؟ خصوصا ً أنّ مراكز دراساتها االستراتيجية
والعسكرية سبق وح��ذرت من تعاظم ق��درات ح��زب الله
والجيش السوري القتالية ،وتصاعد نسق التطوير التسليحي
لحزب الله وقدراته الصاروخية ك ّما ونوعا ً ودقة ،الصواريخ
التي «ستغرق كامل فلسطين المحتلة في الظالم» و «ستد ّمر
الشرايين الحيوية لالقتصاد االسرائيلي» ،كما وصفت
الصحف العبرية ،وتنفيذ روسيا ك ّل عقودها العسكرية مع
سورية التي ستحصل بذلك على أسلحة ومنظومات رادعة
تضمن االنتصار السوري في أيّ طارئ عسكري مباشر.

نظامه السياسي ،باستخدام الشعارات المذهبية
والعرقية والقبلية.
وال ب��� ّد م��ن اإلش����ارة إل���ى أنّ ح��رك��ة تهجير
السوريين من قراهم ومدنهم ،إنما هي عملية
متع َّمدة ،فقد كشفت جريدة «لوموند» الفرنسية
العام الفائت عن خطة سعودية غربية لتهجير
السوريين وإف��ق��اره��م لتأمين انضمامهم إلى
حركات إرهابية مسلحة ،انطالقا ً من تركيا ولبنان
واألردن ،وقد رأينا ،في المقابل ،كيف رفضت دول
الخليج استقبال أي نازح سوري من دون أن تحدّد
األسباب والمبررات ،ما أثار استنكار المنظمات
اإلنسانية الدولية.
ولم يعد خافيا ً على أحد أنّ التهجير واإلفقار
والتضليل اإلعالمي وتمويل العصابات المسلحة
وتدريبها وتسخير خدمات التواصل االجتماعي
لتسهيل اتصال التنظيمات اإلرهابية بالعالم ،إنما
هي وسائل لتدمير سورية شعبا ً وجيشا ً ونظاما ً
وتاريخا ً ودورا ً إقليمياً ،وبالتالي تدمير المشرق
وإنهاء القضية الفلسطينية وجعل المنطقة قاعدة
دائمة للغرب األميركي.
لقد ح��اول أع��داء سورية تفكيك مؤسساتها
الوطنية وعلى رأسها الجيش ،كما فعلوا في
العراق .وفي ق��راءة سريعة للخطة الخليجية ـ
الغربية ،يكتشف المراقب حجم التآمر ،حيث يتم
الترويج لفكرة أنّ النظام يقاتل شعبه ،وتجاهل
الحقائق على األرض حيث يذبح اإلرهابيون
األبرياء ويسبون النساء ويقضون على البشر
والحجر.
م��ن جهة أخ���رى ،يزعم الخليج وال��غ��رب أنّ
العقوبات تصيب النظام فقط ،مع تجاهل كامل
ألثرها على الناس ،ويمنعون حتى استيراد الدواء
والمعدات الطبية ،فهل يض ّر قطع استيراد المواد
الغذائية واألدوي��ة وك ّل أن��واع الخدمات وتدمير
المعامل والمصانع والبنى التحتية بالنظام فقط؟
ووفقا ً للخطة المذكورة ،يجري التحريض على
الفتنة المذهبية والطائفية في حين أنّ اإلرهابيين
ال يُف ّرقون بين المذاهب واألديان ويقتلون ك ّل من
ال يبايعهم ويبيعون النساء في سوق الجواري
علناً.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ك�� ّل ذل���ك ،ف���إنّ وق��ف تمويل
النازحين في تركيا ولبنان واألردن يهدف إلى
إفقارهم بشكل كامل ودفعهم إلى االنضمام إلى
ما يسمى «الجيش الحر» و«داعش» و«النصرة»،
وتحميل النظام مسؤولية اإلفقار والتجويع.
إنّ ه��ذه المؤامرة تهدف إل��ى تفتيت سورية
إلى وحدات مذهبية متحاربة ومنعها من تحقيق
أي تقدم ديمقراطي فعلي كان بحاجة إلى مدى
زمني كما حدث في كل البلدان األوروب��ي��ة ،لكنّ
متمسك بأرضه وتاريخه ،كذلك
الشعب السوري
ّ
الجيش ال��س��وري ال��ذي ي��داف��ع ع��ن وطنه وهو
يشكل اليوم واحدا ً من أهم الجيوش الوطنية في
المشرق .ويبقى األمل كبيرا ً في انتصار سورية
على المتآمرين عليها من أعراب الخليج والغرب
االستعماري والسالطين الجدد.

السويّ ومنطقه وخصائصه
إنّ العقل السياسي ّ
وآل��ي��ات عمله ك��م��ا تعهدها ال����دول الحقيقية ،ال
تفسر السياسة التي تنتهجها القيادات
تستطيع أن ّ
«اإلسرائيلية» المتعاقبة ف��ي السنوات العشرين
األخيرة على وجه التحديد ،ال بشأن القدس ،وال بشان
استمرار االستيطان ،وال إزاء التسوية السلمية كفرصة
ّ
ستعض عليها إسرائيل «العاتية» النواجذ بعد
ثمينة
فوات األوان ،كما ال يستطيع العقل ذاته أن يب ّرر حروبها
المد ّمرة والخاسرة ،وصوال ً إلى إفصاحها األخير عن
جوهرها الحقيقي من خالل القانون الحكومي الداعي
إل��ى تأكيد يهودية ال��دول��ة ،ال��ذي تثبت م��ن خالله
بأنها تشارك «داعش» نفس المنطق ،وال في إدراكها
للمتغيّرات الخطرة التي يشهدها االقليم ،التي تقطع
ك ّل يوم مسافة  24ساعة نحو حرب إقليمية عظمى
(ستكون إسرائيل في قلبها بالقوة) باتت ضرورة
وحاجة ماسة إليجاد حلول لملفات الوجع والظلم
والقهر والعدوان واالستباحة والهيمنة التي عانت منها
المنطقة كثيراً ،والمثير أنّ الطرف القادر على خوضها،
والمستع ّد ألثمانها ،والذي يراها ويع ّد لها هو الذي
يؤجلها ،في عين اللحظة التي يتعامل الجميع مع هذه
ّ
االحتمالية وكأنها واقعة غداً.
إذاً ،ثمة شيء آخر غير العقل السياسي وحكمته
المفترضة ،ه��و ال���ذي يجب س��ؤال��ه لتفسير سلوك
قادة «إسرائيل» من جهة ،وكذلك لفهم النزوع اليمني
ال��ذي يتج ّذر على نحو واس��ع عند التيار الرئيسي
الغالب في رأيها العام من جهة أخ��رى ،هو بالضبط
رواس��ب االيديولوجيا والثقافة وأوهامهما الخطرة
والمد ّمرة ،وكارل ماركس الذي أنتج واحدة من أعتى
االيديولوجيات الوضعية ،هو نفسه الذي قال محذرا ً
«بانّ االيدولوجيا مصابة بزكام عدم التح ّول الى واقع»،
فكيف سيكون عليه الحال عندما يتعلق األمر برواسبها
الصلبة وأم��راض��ه��ا وهلوساتها وتهويماتها؟ هنا
بالضبط يمكن العثور على حشد من األدلة التي تشير
إلى غيبوبة الوعي االستراتيجي عند قادة «إسرائيل»
والعمى الشامل في البصر والبصيرة الذي يتحكم بهم.
ويستطيع عابر سبيل في السياسة ان يستنج
بأنّ مصلحة «إسرائيل» االستراتيجية والوجودية،
ال تحتاج إلى التمادي في تهويد القدس ،وال إلى خنق
أهلها األصليين ،وال إلى ارتكاب المجازر الجغرافية
تمس حياتهم وعواطفهم
والقانونية واإلجرائية التي
ّ
ورواب��ط��ه��م وعالقتهم بالمحيط وب��األف��ق وبالهواء
وب��األم��ل وبالسماء م��ع �اً ،كما أن��ه��ا ليست بحاجة
إلى اقتحام المسجد األقصى ،ال��ذي هو ،كما القدس
وأكنافها ،وديعة للسماء تركتها في األرض وفي خيال
�ي له معنى سماويّ
الناس ،اكثر مما هي حيّز ارض� ّ
مكثف .بل على العكس لقد كان من مصلحة «إسرائيل»
ودهاء تحققها اتباع سياسة تحاول ما استطاعت لذلك
سليالً ،أال تذكر الناس في ك ّل لحظة بأنها تحت ّل القدس،
وأن تعمل جاهدة على تج ّنب عودتها كبؤرة جذب
وتوتر وتعبئة تتجه لها األنظار من خالل ممارسات ال
طائل من ورائها.
ك��م��ا أنّ وض���ع «إس��رائ��ي��ل» غ��ي��ر م��ن��اس��ب لبناء
مستوطنة ،ال وظيفة سياسية او أمنية لها ،وليس من
البراعة وال من الذكاء في شيء ،ابتداع «أدلة» وهمية
تقنع بها نفسها ،من أنّ محمود عباس والفلسطينيين
ال يريدون السالم ،وليسوا شركاء في صنعه ،فيما الر ّد
على المتغيّرات الحاصلة في المنطقة عبر اإلعالن عن
«إسرائيل» كـ»دولة يهودية» هو تعبير عن وصول
غباء القوة عند «إسرائيل» إلى ذروة مجنونة.
وعلى ض��وء ذل��ك ف��إنّ كافة إج���راءات «إسرائيل»
وخياراتها في السياسة إزاء الفلسطينيين وحقوقهم،
وفي تعاطيها مع اللحظة التي تم ّر بها المنطقة ،ال

تعبّر عن وعي سياسي أو استراتيجي مناسب من
مرضي
زاوية مصالحها ،بمقدار ما تعبّر عن استفحال
ّ
إيديولوجي يجري تحويله إلى دليل عمل يحكمها ،يذكر
العالم والعرب والمسلمين والمسيحيين الشرقيين
ومعنيين آخرين بحقيقتها كدولة محتلة.
وبناء سياسات استنادا ً إلى منظور ايديولوجي كما
تفعل «إسرائيل» ،سيفضي بها كي تسجن نفسها داخل
جدران خديعة ،سيكون في وسعها فقط أن تتع ّقب من
خاللها بنجاح ك ّل فرض الهالك لما أنجزته سياسياً،
وفي مكان ما تثبت «إسرائيل» التي تحت ّل القدس منذ
 47عاما ً كتأكيد على صورتها في الخيال اليهودي منذ
ألفي عام ،بأنها ال تعرف المعنى الكامن للقدس في
ْ
الوعي والمخيال الجمعي لشعوب المنطقة ،وال في
وجدان السماء معاً ،لقد أدّت القدس كما فهمها وأرادها
ووظفها الوعي الصهيوني غرضها وقسطها نحو العال
السياسي في الحشد والتعبئة من أجل إقامة دولة
«إسرائيل» ،واليوم ها هي تتح ّول إلى كتلة من لهب
بين يدي «إسرائيل» أكثر مما هي غنيمة ثمينة كما
كانت في زمن التأسيس لالحتالل كفكرة ،ثم مرحلة
العمل عليه كمشروع يقوم على األرض.
ومن يخ ّرب ممكنات السياسة ويهدّدها من خالل
استيطان ايديولوجي ،ويحمي تماسك االيديولوجيا
بثمن المغامرة في االستراتيجيا والمصالح الملموسة،
ويذهب من حرب خاسرة الى أخرى ،ليعود بمزيد من
الجروح العميقة في وعيه وفي قدرته ،هو بالتأكيد
«عبيط» يلعب بمصيره ،بثمن باهظ يدفعه ضحاياه،
وبثمن راهن يدفعه هو نفسه اليوم ،وسيدفعه غداً،
من دون أن تكون له المناعة الوجودية التي تمكنه
من رصيد كاف لالستمرار في ممارسة «العباطة» وما
يترتب عنها من أثمان ،و«إسرائيلي» حصيف اسمه
يهوشعفاط هركابي قال يوما ً «إنّ إسرائيل بحاجة إلى
االيديولوجية قليالً والى العقالنية كثيراً ،وأنها بحكم
المدجج
طبيعتها ال تتح ّمل أيّ خطأ وجودي» والعبيط
ّ
بااليديولوجيا ،هو خطر على نفسه وعلى غيره ولعبته
مكلفة ومدمرة في آن.
***
في ما يُس ّمى «التراث االسرائيلي» ثمة سرديات
كثيرة عن الكارثة ،منها أنّ «الكارثة تأتي من الشمال»
بالمعن َي ْين :الحقيقي والمجازي للشمال ،فيما خبرة
االحتالل «االسرائيلي» ال ُمستجدّة تتطلب أن يضيف
االسرائيليون في سفر أقولهم ،بأنّ الكارثة قد» تأتي من
االيدولوجيا أيضاً»
وفي دولة لديها مشاكل عميقة في القدرة رغم حقائق
قوتها الهائلة ،فإنّ تحالف «العباطة» مع «ظالمية»
ايديولوجية صلبة ،مع «تكفير» سياسي وثقافي معا ً
تشتغل في الزمن الخطأ وبالطريقة الخطأ ،وتحويل
هذا التحالف ومخرجاته إلى قيمة إجماع تحكم العمل
السياسي اإلسرائيلي والوعي الجمعي معاً ،وإلى عادة
ذهنية وممارسة راسخة ،هو أمر خطير يحصل بينما
الزمن يتغير في اتجاه أخر تماماً.
ف��ي دول��ة كهذه سيبدو م��ن الجنون ال��ق��ول ،ب��أنّ
خالص «إسرائيل» من مأزقها له طريق واحد فقط،،
هو أن يعترف اإلسرائيليون بأنّ الدولة التي أنتجوها
هي دولة احتالل ،تهدّد غيرهم كما تهدّدهم في العمق،
وان يؤمنوا بالتخلص من االحتالل كثقافة وكممارسات
وكمخرجات وكتعبيرات وكموروثات وكتراكمات،
وال��ذه��اب نحو خيار االن��دم��اج ف��ي السياقات التي
يعيشون فيها ،وفقا ً لمنطق الدولة الحديثة التي هربوا
منها إلقامة «الدولة/الغيتو» مع ما يتطلبه ذلك من
استحقاقات .والقول الذي يبدو جنونا ً من زاوية نظر
المجنون هو الذي يتعيّن قوله له لحثه على التخلص
من جنونه!

* كاتب وأستاذ جامعي من فلسطين

