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متى تر ّد منظومة المقاومة على اعتداء القنيطرة؟
} حميدي العبدالله
ثمة إجماع ،ليس من قبل أط��راف منظومة
المقاومة والمؤيدين والداعمين لها ،بل حتى
م��ن قبل إع�ل�ام ومحللي ال��ع��دو الصهيوني،
بأنّ حزب الله ومنظومة المقاومة والممانعة
س��وف ت��ر ّد على ه��ذا االع��ت��داء ال��ج��دي��د ،ليس
فقط ألنّ األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر ال��ل��ه ك��ان ق��د أع��ل��ن ف��ي ح���واره م��ع قناة
«الميادين» بأنّ منظومة المقاومة والممانعة
معنية بالر ّد على االعتداءات التي تك ّررت من
قبل جيش العدو الصهيوني على سورية في
سياق دعمها للتنظيمات اإلره��اب��ي��ة ،ب��ل ألنّ
حكومة نتنياهو تريد توظيف هذه االعتداءات
لتغيير قواعد اللعبة من جهة ،وللتأثير على
ال��ب��ي��ئ��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف��ي المنطقة بر ّمتها
عبر التأثير على ت��وازن القوى الميداني في
س��وري��ة ،وعبر تعطيل وعرقلة التوصل إلى
اتفاق بين إيران والغرب حول ملفها النووي،
وعرف عن حزب الله ،وتحديدا ً منذ أن تولى
السيد حسن نصر الله أمانته العامة ،أن��ه ال
يقبل أن ي��ك��ون ه��ن��اك اع��ت��داء على المقاومة
م��ن دون أن ي��ك��ون ه��ن��اك ر ّد رادع على هذا
العدوان ،يوازي االعتداء ويفوقه.
إذا ك��ان ال��ر ّد حتمياً ،ويسلّم به العدو قبل
الصديق ،ف��إنّ السؤال األه�� ّم متى يكون هذا
أي مكان؟
الر ّد وفي ّ
ف��ي م��ا يتعلق ب��م��ك��ان ال����ر ّد ف���األرج���ح أنه
س��ي��ك��ون ع��ل��ى ج��ب��ه��ة ال����ج����والن ح��ي��ث وق��ع
االعتداء ألسباب كثيرة ال مجال لذكرها اآلن.
أم���ا م��ت��ى ي��ك��ون ال����ردّ ،ف��ال��ت��وق��ي��ت خاضع
لحسابات بعضها عملياتي ،وبعضها اآلخر
سياسي .الحسابات العملياتية ،تكمن في أنّ
المقاومة وحلفاءها في المنظومة يحتاجون
إل����ى وق����ت م���ح���دّد الن��ت��ق��اء ال���ه���دف ،وجمع

المعلومات ح��ول��ه ،ودراس���ة خطوط التق ّرب
منه لكي تكون العملية ناجحة ،وه��ذا يتطلب
أس��اب��ي��ع ب��ل أش���ه���راً ،إذا ل��م ي��ك��ن ه��ن��اك بنك
أهداف مسبق في هذه المنطقة لدى المقاومة
وحلفائها .وحتى في حال وجود بنك أهداف،
ف��إنّ تحديث المعلومات بشأنه أمر في غاية
أي عملية ،ال سيما في منطقة
األهمية لنجاح ّ
لم تكن في صلب نشاط المقاومة في السابق،
وهذا أيضا ً يحتاج إلى بعض الوقت.
ال��ح��س��اب��ات السياسية ،تكمن ف��ي اختيار
ال��ت��وق��ي��ت ال��س��ي��اس��ي ال�����ذي ي�ل�ائ���م مصالح
المقاومة وحلفائها ،وليس االس��ت��دراج إلى
المواجهة في التوقيت السياسي الذي يختاره
العدو .في ظ ّل هذه الحسابات حتى لو كانت
المقاومة جاهزة عمالتيا ً للردّ ،فإنها تختار
توقيتا ً ل��ه��ذا ال���ر ّد غير ذل��ك ال���ذي يخطر في
بال العدو ،ف��إذا كان العدو يسعى إلى تغيير
أول��وي��ات منظومة ال��م��ق��اوم��ة والممانعة في
س��وري��ة ,أو يسعى إل��ى خلط األوراق حول
ملف إيران النووي ،عبر إشعاله الحرب على
مستوى المنطقة ،ت��رغ��م ال��والي��ات المتحدة
وال��ح��ك��وم��ات ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى االن��س��ح��اب من
المفاوضات الجارية التي توشك على تحقيق
اخ��ت��راق ،أو يسعى إل��ى تلميع ص��ورت��ه في
االنتخابات «اإلسرائيلية» المقبلة ،فإنّ جميع
المعطيات المتعلقة ب��ه��ذه المسائل ستكون
حاضرة عند اتخاذ القرار السياسي التنفيذي
للر ّد على العدوان الجديد.
بكلمة إنّ اختيار توقيت الر ّد هو أوالً من حق
قيادة المقاومة وال أحد غيرها ،وثانيا ً من حق
منظومة المقاومة مجتمعة ألنّ االعتداء األخير
طال أطرافها الرئيسية الثالثة ،المقاومة عبر
استهداف ستة من ك��وادره��ا ،وس��وري��ة عبر
خ��رق سيادتها ،وإي��ران من خ�لال استشهاد
أحد مستشاريها العسكريين.

«�إ�سرائيل» ت�ستعجل الت�سويات في الجوالن
} روزانا ر ّمال
بعدما كان الحديث «االسرائيلي» بداية
الضربة التي استهدفت مقاومي حزب الله
والعميد اإليراني في القنيطرة السورية يتجه
في الكيان «االسرائيلي» للحديث عن ان العملية
ّ
يحضرون لعمل أمني
نفذت ألنّ هؤالء كانوا
يستهدف جيش االحتالل ،بعدما أصبحت
األنظار تتجه نحو عمليات استنزاف متبادلة
لكال الطرفين ،حزب الله و»إسرائيل» ،أتت
صحيفة «هآرتس» الصهيونية لتتحدث عن انّ
هدفا ً آخر وراء هذا...
في الواقع ،بمج ّرد أن قصفت «إسرائيل» على
موكب حزب الله في الجوالن فهذا يعني أنها
فتحت الحرب هناك تلقائياً ،وبمعرفتها وإرادتها
مسبقاً ،فهي تعرف أنّ حزب الله أصبح في
تلك المنطقة منذ أن ق ّرر الرئيس بشار األسد
ان يفتح الحدود أمام أي مقاومة جدية حسب
قوله بعد أولى الغارات الصهيونية على سورية،
وكانت غارة جمرايا الشهيرة.
كشفت العملية انّ كالم األسد كان صحيحاً،
وأنه فعالً فتح المجال لحزب الله بالتواجد
هناك ،وتبيّن من العدوان األخير أنّ إيران أيضا ً
موجودة بحرسها الثوري.
أدركت «إسرائيل» أنّ هذا التواجد أخطر ما
يمكن أن يكون على أمنها ،وأنّ هذا التواجد
يقول بمعنى أو بآخر انها باتت مط ّوقة من أكثر
من جهة من نفس العدو ،وهو حزب الله ومن
ورائه إيران ،فال ب ّد من خلق أرضية لواقع جديد
والقول إنّ هذا األمر لم يعد مقبوالً.
اقتنصت «إسرائيل» توقيتا ً زمنيا ً موفقا ً
فاستهدفت المقاومين بعد كالم أمين عام حزب
الله في محاولة للتأكيد على أنّ رجال المقاومة
تحت أعيننا ،لكنها أكدت في الوقت نفسه أنّ
عمالءها على األرض ساهموا في إنجاح العملية،
والمقاتلون في تلك المنطقة معروفو االنتماء
الى «جبهة النصرة» التي نسجت «إسرائيل»
معها منذ بداية األزمة السورية جسرا ً مهما ً من
المعلومات والتعاون واإلمداد باعتراف موشيه
يعالون وزير الحرب «اإلسرائيلي».
ليست مقابلة امين عام حزب الله الدافع
الوحيد التخاذ القرار بالعدوان ،بل هي سبب
أساس في القرار وتوقيته ،نظرا ً إلى ما أحدثته
من استفزاز وقلق لدى «االسرائيليين» استوجب
الر ّد إلشعارهم بأنّ االمور لم تفلت من يد
«إسرائيل» بعد.
المخاطر على الكيان «اإلسرائيلي» التي
أشار اليها السيد نصرالله بمج ّرد استعراضه
لفائض القوة عند المقاومة ،حتم الهجوم وزاد
من مستوى القلق الذي يثيره تواجد حزب الله
في تلك المنطقة ،فإذا كان السيد نصرالله قصد
دخول الجليل من طرف الجنوب اللبناني فما
الذي يمنع مثال أن يدخل األراضي المحتلة
من الجهة المقابلة للجوالن السوري طالما انه
تواجد فيها؟
َ

تعرف «إسرائيل» انّ أرضا ً جديدة دخلت
سلّم التحدي بالنسبة لها بعدما كانت جبهة
هادئة لسنوات أو لعقود ،لكن يبدو انّ حزب
الله استثمر تواجده هناك خالل األزمة السورية
جيداً ،وبات الخطر على «إسرائيل» مضاعفا ً أكثر
أي وقت مضى.
من ّ
دعمت «إسرائيل» جبهة «النصرة» هناك في
محاولة إلحداث توازن عسكري ،وكي ال تخلو
الساحة هناك للمقاومة والحرس الثوري،
ففشلت «النصرة» ولم تستطع إحداث الفرق
الذي ُيعت ّد به بالنسبة إلى «اإلسرائيليين» او
يضمن لها منطقة آمنة ما زالت تبحث عنها
«إسرائيل» حتى الساعة ،لذلك ق ّررت التدخل
للمؤازرة و لفتح الجبهة رسمياً.
ما نشرته «هآرتس» هو التالي« :إسرائيل
تتعاون مع المعارضة السورية في جبهة
الجوالن ومقاتلي جبهة النصرة الذين
يوفرون لها معلومات استخبارية لك ّل ما يدور
في سورية وتحركات عناصر حزب الله»،
وأضافت« :إسرائيل تنشئ منطقة حزام أمني
في الجانب السوري للجوالن المحت ّل ،وتد ّرب
مقاتلين وتمدّهم بالسالح» .وتابعت« :إسرائيل
تقوم ببناء جيش في مرتفعات الجوالن يشبه
«جيش لبنان الجنوبي».
هذا الحزام األمني الذي حاولت «إسرائيل»
جهدها الوصول إليه في تلك المنطقة طيلة فترة
األزمة السورية لم تستطع النجاح فيه حتى
الساعة ،لكنها كانت قد نجحت فيه في جنوب
لبنان مع جيش لحد.
وفي المحصلة تعرف «إسرائيل» جيدا ً أنّ
ساعة السياسة قد حانت في المنطقة ،وأنها
يجب ان تكون أحد الالعبين األساسيين فيها
لتحفظ ما يؤ ّمن لها ثباتا ً واستقرارا ً في أي
لحظة تأخذ التسويات طريقها ،وبالتالي فإنّ
أي تسوية من دون ح ّل يتض ّمن مصير تلك
المنطقة ،فإنّ «إسرائيل» جاهزة لعرقلته وأخذه
الى ما قد ال يكون في الحسبان.
ج ّل ما تسعى إليه «إسرائيل» بفتحها جبهة
الجوالن هو التوصل الى قرار أممي يحدّد
األوضاع هناك ويلتزم به ك ّل األطراف ،وفي ك ّل
األحوال فقد أعلن المتحدث باسم قوات حفظ
السالم التابعة للمنظمة الدولية في الجوالن
انّ هذا الحادث يشكل خرقا ً التفاق  1974بين
«اسرائيل» وسورية.
تريد «إسرائيل» ان تتح ّكم بساعة التسويات
وتبت في هذا الملف الذي أصبح بالنسبة اليها
مقتالً آخر من جانب آخر من الحدود ،وهي
بمج ّرد دخولها على الخط المباشر تقول إنه
حان الوقت للتدخل الشخصي ألنّ ما تبقى من
«جبهة نصرة» أو غيرها عجز عن إخراج حزب
الله من المنطقة أو حسم هويتها على أبعد
تقدير.
«إسرائيل «في سباق مع قطار التسويات...
«توب نيوز»

ح�سم ّ
كل �شيء وبقي الجوالن
م��ن ينظر إل��ى خريطة ال��ت��وازن��ات ف��ي المنطقة
ويستمع إلى معادالت سيد المقاومة يعرف أنّ ثمة
الكثير مما حسم والخطير الذي لم يُحسم ويحتاج
جرعة من معادالت القوة لخوض معركة حسمه.
حسم مستقبل سورية وشرعية الرئيس بشار
األسد.
حسم الملف النووي اإليراني ومكانة إي��ران في
صناعة االستقرار.
حسم دور روسيا في صناعة التسويات.
حسم مستقبل العراق والحرب مع «داع��ش» من
دون مكاسب لألميركي لقاء السالح وللسعودي لقاء
المصالحات.
حسم مستقبل لبنان ويد حلف المقاومة هي العليا

في الرئاسة ومرشحها ميشال عون.
بقي مستقبل البحرين واليمن ولذلك يدور صراع
ويخصص السيد لهما حصة هامة من كالمه.
بالدم
ّ
حسم ميزان الردع الراجح بقوة لحساب المقاومة
في وجه «إسرائيل» عبر لبنان وبقيت فلطسين وبقي
الجوالن.
حسم أمر نهاية حتمية لـ»النصرة» و»داعش».
حتمي بالتسويات وبوابتها
السعودية أمامها خيار
ّ
التسليم بالتغيير في اليمن والبحرين.
بوابة فلسطين كيف يحسم الجوالن؟
في الجوالن إما حزام أمني أو فك اشتباك أو جبهة
مقاومة.
يبدأ التفاوض من حيث يحسم الجوالن.

التعليق السياسي

المقاومة في مواجهة العدوان...
� ّ
أقل من حرب و�أكبر من ر ّد
} عامر التل

*

أث���ار ال���ع���دوان ال��ص��ه��ي��ون��ي على
ال��ق��ن��ي��ط��رة ،واس��ت��ش��ه��اد ع����دد من
المقاومين ،العديد م��ن التحليالت
وال��ت��س��اؤالت ح��ول م��غ��زى ال��ع��دوان
وت��وق��ي��ت��ه ،وه��ل سيقوم ح��زب الله
ومحور المقاومة بالردّ؟ وأي��ن ومتى
وكيف؟
إن��ه مما يُخجل ويصيب النفس
ب��ال��غ��ث��ي��ان م��ا ق��ال��ه ب��ع��ض الكتاب
والسياسيين المحسوبين على المحور
المعادي للمقاومة ،م ّمن يتخذون موقفا ً
عدائيا ً من الدولة الوطنية السورية،
لقد ق��ال��وا إنّ ال��ع��دوان (ل��م يس ّموه
ع��دوان�اً) قامت به «جبهة النصرة»،
واعتبروه «إنجازا ً جديداً» لها ،وهم
بذلك يتواطأون مع العدو الصهيوني
وي��ب � ّررون له ع��دوان��ه ،ويثبتون مرة
ج��دي��دة أن��ه��م ه��م م��ن يعيش عقلية
المؤامرة وكأنهم لم يسمعوا أو يشاهدوا
إعالم العدو وحالة الذعر التي يعيشها
الكيان الصهيوني بعد هذا العدوان.
نعود إلى العدوان ،وال يه ّمنا ما يقوله
ه��ؤالء المبتورون والمنسلخون عن
الواقع والمرتمون في حضن األعداء،
لنقول إن��ه ج��اء بعد ح��دي��ث السيد
حسن نصرالله إلى قناة «الميادين»،
وتأكيده أنّ المقاومة ستقوم بالر ّد
على الصهاينة بتحرير الجليل وما بعد
الجليل ،وانها تمتلك من األسلحة ما
يخطر وما ال يخطر في البال.
بعد هذا الكالم شعرت «إسرائيل»

باإلهانة وب��أنّ مقولة «الجيش الذي
ال يُقهر» انتهت تماماً ،وانّ المقاومة
تتحداها علناً .و»إسرائيل» تدرك جيدا ً
انّ كالم السيد حقيقة وليس من باب
التهويل او كمن يتحدث بما ال يملك.
الرسالة الثانية التي أراد العدو
إيصالها هي للغرب ،وتحديدا ً الواليات
المتحدة االم��ي��رك��ي��ة ،ال��ت��ي تخوض
المفاوضات م��ع إي���ران ح��ول الملف
ال��ن��ووي ،باإلضافة إل��ى تصريحات
المسؤولين االميركيين والرئيس
األميركي ال��ذي أعلن أن��ه سيستخدم
الفيتو ض ّد أيّ قرار للكونغرس بفرض
عقوبات جديدة ض� ّد إي���ران ،والعدو
يعرف انّ التقدم بمفاوضات الملف
النووي يعني تهميش دور «إسرائيل»
في المنطقة ،ولهذا أرادت إيصال رسالة
بأنها ق��ادرة على خلط األوراق متى
شاءت ،إضافة الى أنها تعرف أنّ هناك
نشاطا ً وجهودا ً تبذل من أجل التحضير
إلن��ش��اء مقاومة شعبية س��وري��ة في
الجوالن لتحريره ،ومنع إقامة شريط
ح����دودي ع���ازل إلق��ام��ة دوي��ل��ة على
الحدود السورية مع فلسطين المحتلة
شبيهة بدويلة سعد ح��داد وانطوان
لحد في جنوب لبنان .فكانت الرسالة
الصهيونية أنّ م��ا يجري م��ن إع��داد
لتشكيل م��ق��اوم��ة ف��ي ال��ج��والن خط
أحمر.
كما تعلم «إس��رائ��ي��ل» انّ ال��دول
الداعمة لإلرهاب في سورية قد وصلت
ال���ى ح��ائ��ط م��س��دود ف��ي م��ا يتعلق
بمخططاتها في المنطقة ،وان تداعيات

مداخل �إلى ّ
الحل ومخارج
من الورطة!...

هذا اإلرهاب قد وصلت إلى داخل تلك
ال���دول ،فها هي فرنسا تستنفر أكثر
من  80ألف جندي ،وبلجيكا وألمانيا
وب��ري��ط��ان��ي��ا وك��� ّل أوروب����ا ف��ي حالة
استنفار أمني .وبالتالي فإنّ الفشل في
تنفيذ المخطط في سورية والمنطقة
واالرت����دادات على دول العالم يحتم
عليها ان تشرع في إيجاد ح ّل سياسي
للحرب الكونية التي تخوضها في
سورية ،وما المواقف الدولية الجديدة
ح��ول ض���رورة إي��ج��اد ح�� ّل سياسي،
وإق��راره��ا بضرورة ان يكون الرئيس
بشار االسد جزءا ً وأساسا ً في أيّ ح ّل إال
نتيجة لهذا الفشل ولتلك االرتدادات.
وكما أسلفنا ،ف��إنّ التحليالت لم
تقف عند أسباب العدوان وتوقيته،
بل تعدّت ذلك إلى التساؤل عن ماهية
الردّ؟ وهنا تفاوتت اآلراء ،فالر ّد مشكلة
وعدم الر ّد مشكلة ،وفي حال الر ّد فإنّ
هذا يعني فتح أبواب جهنم في المنطقة
من خالل حرب شاملة ،وعدم الر ّد يعني
انّ مصداقية المقاومة ُم ّست .ويبدو انّ
هناك حراكا ً دوليا ً جرى ويجري من
أجل تهدئة الوضع ،ويمكن ان يكون
الر ّد أق ّل من حرب وأكثر من ردّ ،بمعنى
ان يكون موجعاً ،على أن ال يتح ّول
الى كرة نار تتدحرج لتحرق المنطقة
كلها ،خاصة أننا امام تسويات دولية
بخصوص الملفات المشتعلة في
المنطقة ،وال احد يريد ان تكبر كرة النار
وتتسع لتشمل دوال ً أخرى.

*رئيس تحرير شبكة الوحدة
اإلخبارية في األردن

القائد بالقائد والق�صا�ص المنتظر
} حسين الديراني
ال شك أنّ العدو الصهيوني سجل هدفا ً
قاسيا ً في ملعب المقاومة ،وسجل خرقا َ
أمنيا ً تجاوز به ك ّل الخطوط الحمراء
التي رسمتها المقاومة وسيدها.
خ��س��ارة ال��م��ق��اوم��ة ك��ان��ت األق��س��ى
بعد استشهاد القائد العسكري الكبير
الحاج عماد مغنية «الحاج رض��وان»
ع���ام  ،2008وش���اء ال��ق��در أن يكون
ن��ج��ل��ه ال��ش��ه��ي��د ج��ه��اد ع��م��اد مغنية
بين الشهداء القادة الذين ارتقوا في
العدوان الصهيوني األخير في القنيطرة
السورية ،خالل تفقدهم لموقع عسكري
متقدم للمقاومين المتواجدين بالقرب
م��ن م��زرع��ة األم��ل التي تقع ف��ي مثلث
يسيطر عليه االحتالل «االسرائيلي» من
جهة الجوالن المحتلة ،وجانب يسيطر
عليه مقاتلو «جبهة النصرة» االرهابية
الذين تربطهم عالقة تعاون وتنسيق
وتبادل معلومات مع الكيان الصهيوني،
وب��ات ذل��ك معروفا ً ومكشوفاً ،وليس
بحاجة إل��ى دليل م��ن خ�لال التقارير
الواردة الموثقة للعالقات بين الطرفين،
وعالج المصابيين من مقاتلي «جبهة
النصرة» في المستشفيات «االسرئيلية»
الميدانية ،ومن خالل الفرحة العارمة
ل��ل��ع��دو الصهيوني ب��ه��ذا «اإلن��ج��از»
األمني.
هذه العملية المؤلمة سوف تشغل
قيادة المقاومة لبعض الوقت للتحقيق
في كيفية وصول العدو الى معلومات
دقيقة عن تحرك سيارتين تقالن قادة
المقاومة ال��ى م��وق��ع عسكري متقدم
للمقاومة ،واستهدافهم بطائرات مروحية
قتالية ،ومن المرجح أنّ هناك خرقا ً أمنيا ً
مكن العدو من تحقيق هدفه.
هل جاءت العملية تحديا ً لألمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد
يومين من حواره مع قناة «الميادين»؟
والتي قال فيها «إنّ أيّ اعتداء على محور
المقاومة لن يبقى من دون ردّ».
نستطيع القول إنّ االع��داد لعملية
نوعية تستهدف قادة من المقاومة في
سورية تحتاج أكثر من يومين لتنفيذها
وض��م��ان نجاحها ،وحين أُتيحت له
الفرصة لتنفيذ تلك العملية اإلجرامية لم
يلتفت الى الخطوط الحمر التي رسمها
سيد المقاومة ،بل نفذها وهو يدرك أنه
يواجه عدوا ً شرساً ،قوياً ،فطناً ،ذكياً،

ي��درك أنّ المعركة استراتجية طويلة
األم����د ،ول��ي��س ميليشيا ت��س��ارع ال��ى
االنتقام والثأر من دون دراسة وتخطيط
للتنفيس ع��ن الغضب ال��ع��ارم ج��راء
فداحة الخسارة.
م���ن ي��ت��اب��ع ال���ق���ن���وات وال��ص��ح��ف
«االس��رائ��ي��ل��ي��ة» ي����درك ح��ج��م الهلع
والخوف في الشارع «االسرائيلي» من
االنتقام اآلتي ،وهذا وحده انتقام ،ولكن
انتقام العدو من نفسه ،فكيف إذا كان
االنتقام آتيا ً على يد المقاومة .وهل ك ّل
ذلك هلع وخوف؟ أم استدراج وتشجيع
على الوقوع في الفخ االسرائيلي؟ أسئلة
ال يعرف دقة جوابها إال سيد المقاومة
حين يظهر ويقول كلمة الفصل في هذا
التحدّي الكبير.
ال شك وال ريب انّ العدو الصهيوني
إرتكب تلك الجريمة الشنعاء مستعينا ً
بعمالئه ،ليحقق أهدافا ً كثيرة مع علمه
ويقينه أنّ الر ّد سيكون قاسيا ً ومدويا ً
ومؤلماً ،ويتمنى أن يكون سريعا ً ألنه
يمسك ببعض أوراق ال��ق��وة ،أق��واه��ا
وج��ود حلفائه اإلرهابيين التكفيريين
على األراضي السورية ،وفي القنيطرة
ت��ح��دي��داً ،واللبنانية ،والعراقية من
«النصرة» و»داعش» ،وبقية التنظيمات
اإلرهابية ،لكن المقاومة ت��درك ك� ّل ما
يدور في عقل هذا العدو الغاشم الشرس،
وتدرك نقاط قوته ونقاط ضعفه ،ومن
أه��داف ه��ذا العدو اس��ت��دراج المقاومة
إل��ى ح��رب يختار توقيتها وزمانها
ومكانها ،ومن المؤكد أنّ المقاومة لن
تمنحه التوقيت الذي يختاره ويناسبه،
ب��ل التوقيت ال���ذي تختاره وت��ح �دّده
المقاومة.
من أهداف العدو تخريب المفاوضات
الجارية في الملف النووي االيراني بين
الجمهورية اإلسالمية االيرانية والدول
الست ،والتي وصلت الى مراحل متقدمة
قبل اإلع�لان عن اتفاق نهائي تحصل
بموجبه إيران على حقها الطبيعي في
تخصيب اليورانيوم الستخدامه في
مفاعالتها النووية لألغراض السلمية،
ويمنحها دورا ً كبيرا ً في محاربة اإلرهاب
في المنطقة ،ودورا ً محوريا ً ورياديا ً
بين الدول اإلقليمية ،وكانت «إسرائيل»
والسعودية تتباهيان في تعطيل الح ّل
النهائي للملف النووي اإليراني في ك ّل
مرة تلوح في األفق الوصول اليه.
هدف ثان يتعلق في انزعاج العدو

من الحوار المتقدم بين حزب الله وتيار
المستقبل ،وال���ذي س��وف ي���ؤدّي في
طبيعة الحال الى االستقرار السياسي
وانتخاب رئيس جديد للبنان ،وقد حقق
العدو هدفه في هذا المجال من خالل
إع�لام تيار المستقبل و 14آذار الذي
وصف شهداء قادة حزب الله بـ»القتلى»،
وع��ادت التصريحات الشاذة لك ّل من
النائب أحمد فتفت والوزير أشرف ريفي
وغيرهما من مسؤولي  14آذار.
وه��دف آخر شخصي لرئيس وزارء
الكيان الصهيوني ناتينياهو لرفع
رصيده في االنتخابات المقبلة ،ولكن
م��ن خ�ل�ال ت��ع��ل��ي��ق��ات المستوطنين
«االس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» ال��م��رص��ودة على
شبكات التواصل االجتماعي والصحف
«اإلسرائيلية» على عملية القنيطرة
وال��ت��ي وص��ف فيها كثيرون نتنياهو
بأنه «أحمق ومغامر بسالمة «اسرائيل»
وشعبها ألجل االنتخابات».
ك ّل العالم اليوم ،الصديق والعدو،
ينتظر ر ّد المقاومة على هذا العدوان،
ال��ص��دي��ق ينتظر ال���ر ّد ب��ف��ارغ الصبر
للتنفيس عن حالة الغضب التي ألهبت
صدره ،وأدمت قلبه ،وأدمعت عينيه .أما
العدو ينتظر الر ّد ليعرف حجمه وسعته
وخريطته وكيفيته وزم��ان��ه ليستق ّر،
وليعرف مصيره ...هل ينام فوق األرض
ام تحتها ،قبل ان يقول« :يا ليتني مت
قبل عدواني هذا وكنت نسيا ً منسياً».
كثيرا ً من التحليالت والتوقعات عن
ر ّد المقاومة متى وكيف؟ منها من ذهب
الى حرب شاملة ،ومنها الى عدم القدرة
على ال��ردّ ،ومنها ردا ً الى أجل مسمى،
ولكن المتيقن منها أنّ ال���ر ّد سيكون
مؤجعا ً ومؤلما ً وقاسيا ً بحجم الجريمة
التي ارتكبها ال��ع��دو ،القائد بالقائد،
والعميد بالعميد ،والجنرال بالجنرال،
ول��ن تغمض عين ال��ع��دو بعد اليوم،
بقاؤه بات مرهونا ً بإشارة من إصبع
سيد المقاومة ،والر ّد المنتظر أصبح من
الناقورة الى آخر الجوالن حيث يتواجد
جنود صهاينة يتح ّركون على األراضي
الفلسطينة والسورية المحتلة ،وفي
الوقت ال��ذي تحدّده قيادة المقاومة،
الوقت الذي يكون فيه العدو عاجزا ً عن
ال��ر ّد او االندفاع نحو حرب شاملة في
المنطقة.

«الإخوان» ...محاوالت ن�شر الفو�ضى حتى نفاد الر�صيد
} بشير العدل
بعد إعالن اللجنة العليا لالنتخابات عن الجدول الزمني
النتخابات مجلس النواب المقبل ،يكون االستحقاق الثالث من
خارطة الطريق التي ت ّم اإلعالن عنها في الثالث من تموز 2013
قد وضع موضع التنفيذ ،ليس ّد الطريق على جماعة «اإلخوان
المسلمين» ،المص ّنفة محليا ً وعربيا ً وشبه دوليا ً باإلرهابية،
والمناصرين لها من فصائل وتيارات اإلسالم السياسي ،أمام
قسم
الحديث عن العودة إلى الوراء وزمن حكم اإلخوان الذي ّ
البالد والعباد على ح ّد سواء.
ومع ذلك خرجت تظاهرات محدودة في بعض أحياء القاهرة
والمحافظات في اليوم التالي مباشرة إلعالن الجدول الزمني
لالنتخابات ،قادها منتمون إلى جماعة «اإلخ��وان» وتقدّمتها
النساء ،في إع�لان من جانب الجماعة بأنها مستمرة في
تظاهراتها ،ونشر الفوضى التي تعهّدت بها قياداتها وأنصارها
حتى الخامس والعشرين من كانون الثاني الجاري ،وهو
التاريخ الذي تعتبره الجماعة يوم ذكرى ما تقول عنه بأنه
ثورة ،لم تكن حتى الجماعة شريكا ً فيها من األساس ،في حين
أنه يع ّد في الواقع تاريخا ً لنفاد رصيد الجماعة من التمويل الذي
حصلت عليه من التنظيم الدولي والدول التي تسانده ،الستمرار
تظاهراتها ليس بهدف اإلصالح ،وانما بهدف اإلعالن عن أنها
ما زال لها تواجد في الشارع المصري ،وأيضا ً على الخريطة
السياسية.
وأظنّ – وليس ك ّل الظنّ إثما ً – أنّ جماعة «اإلخوان المسلمين»
لم تكن تسعى يوما ً إلى استقرار مصر أو الدول عموماً ،وإنما
تسعى الى إسقاط األنظمة والحكومات ،وهو الخطر الذي
ترسخ لديها إيمان
تداركته مصر مبكرا ً ومعها دول الخليج التي ّ
بأنّ مواجهة الجماعة ال يعني فقط تحقيق أمن مصر واستقرارها،
وأنما تحقيق أمن دول الخليج واستقرارها أيضاً ،على اعتبار ان

مصر تض ّم أكبر فصيل للجماعة ،وأنّ خطره ال ب ّد أن ينتقل الى
دول أخرى إنْ لم تكن هناك مساندة لمصر في مواجهته ،وهو ما
يفسر – عندي – أسباب تضامن الدول الخليجية مع مصر في
ّ
مواجهة االرهاب الذي تباركه جماعة «االخوان» وتدعو اليه.
غير أنّ سير الدولة نحو تحقيق خارطة الطريق التي ت ّم اإلعالن
عنها في أعقاب إطاحة الشعب بنظام حكم جماعة «اإلخوان» في
الثورة الشعبية الجارفة التي خرجت في  30حزيران من العام
 2013وانتهائها من استحقاقي الدستور وانتخابات الرئاسة،
وقربها من االنتهاء من استحقاق انتخابات المجلس النيابي،
لم يكن كافيا ً كي تتعظ الجماعة وتأخذ بالنصيحة السياسية
وتعرف أنه ال إرادة تعلو إرادة الشعب ،وأنّ الشعب والدولة
يسيران نحو تنفيذ خياراتهما ،وذلك ألنها جماعة ال يصلح معها
النصح ،ألنها بحكم تكوينها نرجسية وتتآمر على نفسها ،وهي
الفكرة التي آمنت بها وحاولت أن تصدّرها إلى اآلخرين غير أنها
فشلت في ذلك.
وتراهن الجماعة على نشر الفوضى وزعزعة االستقرار
والنيل من الشرطة والجيش والقضاء ،وهو المثلث الذي تريد
الجماعة هدمه ببث األكاذيب والتلفيقات واالف��ت��راءات بحق
الكثيرين حتى يخرج الشعب على جيشه وشرطته وهو رهان
خاسر ،ألنّ الجماعة لم تعد فقط منبوذة من الشعب وإنما وصل
به الح ّد الى كراهيتها ولفظها لوال حق المواطنة ،وهو األمر الذي
يجعل الشعب يرفض ك ّل ما تصدره الجماعة من أفعال وأقوال
بعد أن اتضح انها جماعة ال عهد وال وعد لها.
وعلى ذلك فإنّ تلك المحاوالت من جانب الجماعة مستمرة
حتى يظهر جنودها من الشياطين ألوليائهم أنهم أوفوا بعهدهم
لمن يدفع لهم المال والعتاد وذلك حتى نفاد الرصيد.
eladl254@yahoo.com
كاتب وصحافي مصري
مق ّرر لجنة الدفاع عن استقالل الصحافة
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بديهي أن��ه بعد ما ُيقارب السنوات األرب��ع من أح��داث عنف وقتل
وتخريب وح��رب متعدّدة األط���راف على األرض السورية والشعب
السوري القول بضرورة البحث عن ح�� ّل ،ليس من قبل طرف بعينه
وإنما من قبل الجميع ،دوالً وتنظيمات لها عالقة بشكل ما بما يحدث
أو تتأثر به أو تخاف من ام��ت��داده وتداعياته على مصالحها بشكل
ع��ام ،ومنها من يعمل بصدق وإخ�لاص لمصلحة الشعب السوري
والدولة السورية من منطلق التحالف ووح��دة الموقف ،وهكذا نجد
دوالً كروسيا وإيران ومصر تقوم بأنشطة على أصعدة متعدّدة لجمع
أطراف النزاع وإقناع التنظيمات والدول المتو ّرطة بإعادة حساباتها
ومراجعة سلوكيات التزمت أو ألزمت بها آخرين وهي تشكل خطرا ً
على األمن والسالم اإلقليمي والدولي على ح ّد سواء.
القناعة التي تشكلت عند جميع األطراف باستحالة الح ّل العسكري أو
تحقيق النصر لطرف على آخر تفرض نفسها ،والعنف الذي لم يسبق له
مثيل على الساحة اإلنسانية أجهد الجميع ،وخصوصا ً التنظيمات التي
ركبت الموجة معتقدة أنها على أب��واب الوصول وتحقيق تطلعات قد
تكون مشروعة بصورة ما ،متجاهلة أهداف تنظيمات أكبر أو حكومات
ودول تقف وراء األحداث راسمة مصالحها عنوانا ً لصفحة المستقبل،
وهو بطبيعة الحال يتناقض بصورة أو بأخرى مع مستقبل الشعب
السوري ومصالحه ،وكان حريا ً بالجميع الوصول إليها (أي القناعة)
منذ ب��داي��ات التجربة المريرة ،إال أنّ عوامل التبعية وف��ق��دان القرار
التعصب
والتشرذم وتعدّد المرجعيات إضافة إلى عوامل داخلية منها
ّ
ف��ي بعض األوس����اط وال��ج��ه��ال��ة ،واإلص��غ��اء إل��ى أص���وات التحريض
واستغالل عوامل فقدان الشعور بالعدالة في أوس��اط أخ��رى ،حا َل
دون الوصول إليها إال بعد انقضاء هذا الوقت الطويل وت��ذ ّوق مرارة
التجربة ،والعودة بالبالد عقودا ً إلى الوراء بدالً من استمرار مسيرة
التنمية واالرتقاء ،وهذه العودة مخطط لها ومدروسة ومرصودة لها
األم��وال الخارجية واالستثمارات ،وذل��ك ما كان خافيا ً على األدوات
الداخلية البسيطة والف ّعالة في آن واحد ،لكنه ،ما كان خافيا ً على من
يعتبرون أنفسهم قيادات للشعب السوري – وهو ادّعاء في غير محله
– لكنها المغامرة والطموح لوصول موعود أو حلم يقظة ،وهكذا دفعوا
الثمن من أرص��دة الشعب التي تحققت عبر مسيرة طويلة وشاقة،
والسؤال :هل يشعرون بشيء من الندم ،أو بعضهم على األقل؟
المعنيون بالح ّل ،أو الباحثون والعاملون لتحقيقه أطراف عديدة،
أولها الحكومة السورية صاحبة الوالية الشرعية على الشعب والثروة
والسيادة على األرض ،والمطالبة (بفتح الالم) بالحفاظ على االستقالل
والصيرورة ،وهي الجهة التي ب��ادرت منذ البداية إلى المساهمة في
العصي في
إيجاد حلول عن طريق اإلصالحات التي وضع اآلخرون
ّ
دواليبها بدفع من الخارج وعوامل الوهم واألحقاد ،فشل التصفيق بيد
واحدة ،وعال ضجيج الخوارج مستمرئا ً اللعبة على ما فيها من ويالت،
أما الطرف اآلخر فهو ما أطلق على نفسه معارضة الداخل الذي طالب
باإلصالح ووقف ض ّد التدخل الخارجي ،رغم التزام جزء منه الموقف
الرمادي منتظرا ً ما لم يحصل أو مراهنا ً على حصول المعجزة ،وهذا
الطرف لم يكن أداة فعل ،ال سلبي وال إيجابي.
ه��ذا على الجانب الداخلي ،أم��ا األط���راف الخارجية فقد ك��ان على
رأسها الدولة الروسية التي وضعت ثقلها في الميزان فمنعت التدخل
الخارجي ودعمت صمود الدولة ،مع االستمرار في طرح رؤية للح ّل
محاولة تسويقها والدعوة إليها ،ولكن ربما ضمن األوساط غير الفاعلة
في الموضوع العسكري ،الذي يتطلب ضغوطا ً من نوع ما على الدول
التي تدعم وتدفع الستمرار العمل العسكري بما يخدم مصلحة ما،
هي في المحصلة مصلحة العدو الصهيوني ،كما أنّ طرفا ً يت ّم اتهامه
بالتدخل ،هو أيضا ً يطرح المساهمة في الح ّل من دون التخلي عن
دعم الدولة السورية من منطلق وحدة االتجاه والتحالف على قاعدة
ثقافة مقاومة المشروع الصهيو – أميركي في المنطقة ،هو إيران،
تجسد القرار والفعل العسكري
ولكن ،ماذا عن األطراف األخرى التي
ّ
واستمراريته رغم اإلعالن عن محاربة ما اتفق على تسميته باإلرهاب،
ليأتي التوصيف ملتبساً ،مستثنيا ً فصائل التحقت إما بجبهة «النصرة»
أو بتنظيم «داعش» ،واتفق الغرب على تسميتها بـ(المعارضة المعتدلة)
والتي ال قيادة فعلية لها بل تتمثل شكالً بما ُيس ّمى تحالف اسطنبول
أو ائتالف الدوحة!...
م��ص��ر ال��ت��ي وج����دت م��دخ�لاً ل��ط��رح م��ش��روع ح���� ّل ،أو المشاركة
والمساهمة ف��ي جهود أط���راف أخ��رى لتحقيق ذل��ك ،ينطلق دورها
متأخرا ً بعد أن شكلت إح��دى دعائم الهجوم على الحكومة السورية
على فترتين ،زم��ن م��ب��ارك ،وزم���ن م��رس��ي ال���ذي ش��� ّرع ال��ج��ه��اد في
الشام .تنطلق مصر بعد أن ذاقت طعم إره��اب «اإلخ��وان» ،وهي التي
تعلم تفاصيل مشروعهم منذ أكثر من نصف قرن ،واآلن هم يلحقون
األذى ببنية الدولة المصرية ،وهي تطاردهم بال ه��وادة ،مصر التي
يربطها تاريخ طويل من التأثير والتأثر باألمن القومي السوري ،وهي
التي تخلت عن اتفاقية الدفاع المشترك ،أو ج ّمدتها بموجب اتفاقات
معسكر داوود ولعبة السادات ...هل يمكن أن تستعيد القاهرة دورها
وتأثيرها رغم استمرار العلم الصهيوني مرفرفا ً في سماء القاهرة،
ورغ��م ارتباطها العضوي بمعسكر الغرب (أميركياً)؟ وكيف لها أن
تتجاوز الدور الروسي صاحب المبادرة؟
أي ح ّل في المنطقة ،ليس في سورية فقط ،بل على امتداد
لنجاح ّ
المنطقة العربية كلها ،ال ب ّد للتنظيمات – األدوات – أن تحزم أمرها
وتوحد قيادتها وتعلن موقفا ً يع ّري الذين ال يوافق توجهاتهم الح ّل،
ّ
وال يحقق مصالح الجهات التي تستثمرهم ،ويبقى أنّ الدول المتو ّرطة
ستعيد حساباتها بعد أن تفقد األدوات ،واع��ت��م��ادا ً على براغماتية
سياسية يمكن أن تعلن دعمها للح ّل السلمي والمساهمة بإنجازه
بطرق متعدّدة أولها وق��ف التمويل والتحريض والتدريب وإغالق
الحدود ،وأول هذه الدول تركيا التي لم يتع ّد موقفها الكالم دون الفعل،
في الوقت الذي يعلن رئيسها أردوغان أنّ بالده ليست مسؤولة ،وإنما
الدول التي ال تعرف كيف تدقق في جوازات السفر التي تمنحها! وال
يبدو أنّ تركيا ستغيّر اتجاه دفة سياستها في القريب ،بينما يمكن
توقع أن تك ّوع السياسة األميركية على «الطريقة الجنبالطية» من دون
تخفيض السرعة ،أما السياسة السعودية المتصفة بالقسوة والتي
تعتمد الشخصانية في العالقات من دون أخذ المصالح العامة بعين
االعتبار فهي األخرى مستم ّرة في النكران وأنّ «داع��ش» في سورية
هي غيرها في العراق واألردن والحجاز !...وحدها الدول التي كانت
منساقة بعامل الترهيب أو الترغيب من الممكن أن تتجه في خطوات
ثابتة لتمهيد طريق إنجاز الح ّل السلمي كإعادة العالقات الديبلوماسية
واالقتصادية واستعادة حركة النقل جوا ًوبحرا ًوقد توالت المبادرات...
الكويت ،تونس ،اإلم��ارات وبعض دول الغرب األوروب��ي ،ويبقى أنّ
ّ
بغض النظر
على الدول المتو ّرطة على المكشوف البحث عن مخارج
عن مواقف الغطرسة والكبرياء الزائف تحت ضغوط الواقع والحقيقة،
ال أن تطالب المعتدى عليه بأن يتنازل عن حقوقه وتجاوز ما لحق به
من دمار وخراب ،وأن تلتزم المساهمة في تمويل إعادة األعمار بنسبة
ما ساهمت من تخريب.
أن يلتحق ائتالف الدوحة أو تحالف باريس أو اسطنبول بعملية الح ّل
أو ال ،ليس مهما ً النعدام تأثير هذه المجموعة على الداخل واقعياً ،فهي
مج ّرد هياكل فارغة ال امتداد لها على ساحة الوطن وبين المواطنين،
أي منهم في لقاء مرتقب
وهو أمر يدركه هؤالء ،استطرادا ً أن ال يشارك ّ
في موسكو أو القاهرة فهذا لن يعيق الوصول إلى تفاهم ،وحده االتفاق
على محاربة «داعش» و»النصرة» والبحث عن توافق وطني على الساحة
الداخلية والتشاركية وقبول اآلخر هي المداخل إلى الح ّل ،وال مخرج
للتنظيمات الخارجية إال بفك االرتباط مع مشغليهم وامتالك القرار
المنسجم مع المصلحة الوطنية وه��و أم��ر ميؤوس منه ...المخارج
ستكون ربما متاحة ،للدول التي استثمرت وخططت ،...وهي لن تجد
حرجا ً في تبديل وجهتها وتبني مواقف جديدة تعيد صياغة عالقاتها
لمرحلة جديدة على طريق تحقيق مصالح ال يتبدّل جوهرها ،بل هي
مناورة سياسية تستخدم ألوان الفصول والمواقف!...

