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م�صر �أمام تحدّ ي تمرّد م�سلّح
} حميدي العبدالله
لم تعد الهجمات التي تتع ّرض لها مصر على أيدي تحالف «اإلخوان المسلمين»
والتنظيمات اإلرهابية مج ّرد عملية إرهابية منفردة ،أو أعمال ضغط سياسية
محدودة ،بل إنها تح ّولت إلى تم ّرد مسلّح بك ّل ما للكلمة من معنى ،تم ّرد يشبه التم ّرد
الذي واجهته وال تزال تواجهه سورية ،محذوفا ً منه تفعيل استثنائي ناجم عن الدعم
الدولي واإلقليمي الذي يقدم للمتم ّردين في سورية ،في حين يقتصر هذا الدعم في
ّ
وغض نظر غربي.
مصر على عدد محدود من دول المنطقة ،وتحديدا ً قطر وتركيا
وت��ح�� ّول األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة إل���ى ت��م�� ّرد يمكن مالحظته م��ن خ�ل�ال مؤشرين
رئيسيين:
المؤشر األول ،اتساع نطاق الهجمات المسلحة لتغطي كامل الجغرافية المصرية
حتى أن��ه يالحظ تباين عنف الهجمات وت��ط�� ّور الوسائل المستخدمة ،ومستوى
األذى الذي تخلّفه ،حيث أنها تصل إلى مستوى خطير جدا ً في شبه جزيرة سيناء
ويتضاءل كلما ت ّم االقتراب من مناطق الوجهين القبلي والبحري في مصر .وباتت
بعض الهجمات المصحوبة بحشد بعض األنصار في أحياء ال تزال تشكل حاضنة
للتحالف المناهض لنظام حكم الرئيس السيسي ،تشكل تهديدا ً يخشى معه سيطرة
حي المطرية في  25كانون
الجماعات المعارضة على بعض األحياء كما جرى في ّ
الثاني الماضي ،وتزامن مع مجموعة واسعة من الهجمات بقنابل محلية الصنع
في المدن الكبرى ،وتحديدا ً القاهرة والجيزة واإلسكندرية كما حصل في  3شباط
الحالي.
المؤشر الثاني ،دعوة جماعة «اإلخوان المسلمين» ،عبر وسائل إعالمها المنتشرة
في تركيا وبعض البلدان الغربية ،للديبلوماسيين والسياح لمغادرة مصر فورا ً تحت
طائلة المسؤولية ،األمر الذي يعبّر عن انتقال جماعة «اإلخوان المسلمين» إلى العمل
العسكري صراح ًة ،وليس موارب ًة والتلطي وراء بعض التنظيمات التكفيرية كما
كان يحصل حتى وقت قريب .وقد ب ّررت هذه الجماعة اللجوء إلى العمل العسكري
بذريعة أنّ النظام جعل ه��ذا الخيار خيارا ً وح��ي��داً ،وه��ي ذاتها الحجة التي ب ّررت
بها هذه الجماعة وحلفاؤها في المنطقة والحكومات الغربية ،لجوءها إلى تسليح
المعارضة السورية ودعم وتبرير هجماتها اإلرهابية.
ال شك أنّ ه��ذا التط ّور يضع مصر أم��ام تحديات تم ّرد مسلّح مكتمل األركان
والقدرات ،وهذا يمكن التع ّرف عليه من خالل مالحظة الوقائع اآلتية:
أوالً ،وجود انقسام شعبي حقيقي ،وفشل السلطات المصرية في عزل وتعرية
التنظيم اإلخواني ،الذي ال يزال قادرا ً على تحريك فئات شعبية في مناطق واسعة
في مصر ،بما يساعده على تجنيد المزيد من الشباب المستع ّد لالنخراط في أعمال
إرهابية.
ثانياً ،ضمور القاعدة الشعبية المؤيدة للنظام ،وال سيما بعد االنتخابات الرئاسية،
ووقوع انشقاق واضح بين مؤيدي الرئيس السيسي ،وبعض القوى التي شاركت
في حراك  30حزيران والتي تناهض سياسة «اإلخوان المسلمين».
ثالثاً ،محاباة النظام الجديد لرموز نظام مبارك ،وال سيما الرموز األكثر مسؤولية
عن حقبة حكم مبارك ،الذي أوحى لقطاعات واسعة من الرأي العام المصري أنّ ثمة
عودة إلى النظام القديم عبر رموز الصف الثاني في هذا النظام.
ّ
وغض
رابعاً ،احتضان الغرب لجماعة «اإلخ��وان» وتقديم الدعم السياسي لها
النظر عن الدعم المالي ،وربما أكثر من المالي ال��ذي تقدمه تركيا وقطر ،ولع ّل
استقبال الواليات المتحدة لوف ٍد من هذه الجماعة مؤخرا ً أوض��ح دليل على هذه
العالقة الملتبسة.

احتراق الورقة ال�سعودية الأخيرة...
} سعد الله الخليل
من جديد تفشل محاوالت السعودية في تغيير الموقف الروسي حيال ما يجري في
سورية وكسر تحالفها االستراتيجي مع دمشق ،والذي استدعى استخدام حق النقض
الفيتو أربع مرات في مجلس األمن ،في سابقة بتاريخ السياسة والديبلوماسية الروسية
التي لن تتوانى يوما ً خالل السنوات األربع الماضية عن اإلصرار على موقفها ،ورفض
بأي مسلّمة من مسلّمات هذا التحالف ،وهو ما دفع الديبلوماسيين
التفريط والتنازل ّ
الغربيين إلى تعديل مسودّات القرارات حيال سورية عشرات المرات قبل طرحها على
التصويت إرضاء لموسكو وحلفائها ،وهو ما أق ّر به مسؤولون كبار بوزن رؤساء
دول وممالك ووزراء خارجية ،ورغم التعديالت المتك ّررة سقطت تلك القرارات بالفيتو
الروسي ولوال إدراك خصوم موسكو استحالة تغيير الموقف لشهدنا رقما ُ قياسيا ً جديدا ً
باسم الفيتو الروسي.
ما صدر عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ينفي ما
نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مفاوضات روسية سعودية لتغيير موقف موسكو
حيال سورية ،مقابل تع ّهد السعودية بخفض إنتاجها النفطي ،ووصف بيسكوف تلك
المعلومات باالفتراءات ،وهي ليست األولى في محاوالت السعودية ولن تكون األخيرة
الستمالة موسكو ،فمنذ بدء األزمة السورية قدمت الرياض إغراءات مالية بديلة لحوالى 4
مليارات دوالر تكسبها موسكو من بيع االسلحة الى سورية ،ما لبثت أن عرضت مضاعفة
المبلغ مقابل التخلي عن دمشق ،ك ّل ذلك بقي مج ّرد أمانٍ  .وفي عام  2013سعت الرياض
إلى استمالة موسكو عبر صفقة أسلحة تتجاوز الـ 10مليارات دوالر لشراء دبابات
وصواريخ من موسكو.
بعيدا ً عن الدخول في عمق التمسك الروسي بتحالفاته حيال سورية ومبررات موسكو
ودوافعها التي تمت ّد إلى ما هو أعمق وأكبر من مج ّرد صفقة سالح هنا وسعر برميل نفط
هناك ،على أهمية ما تشكله الصناعة العسكرية والنفطية من موارد روسية تشكل عصب
االقتصاد الروسي وهيكله الرئيسي ،يبدو انسداد األفق أمام الرؤية السعودية لمسار
األحداث في العالم فبعد أربع سنوات من المحاوالت ما تزال تفكر بإمكانية تغيّر رأي
موسكو التي لم ترضخ لعقوبات غربية وأميركية عليها ،وواجهت وجاهرت بمواقفها
ومب ّرراتها.
يتوالى سقوط األوراق السعودية يوما ً بعد يوم ،فمع اقتراب نهاية المفاوضات اإليرانية
الغربية بما يثبت الملف النووي اإليراني في خانة البرامج السلمية ،ويدخل طهران في
النادي النووي العالمي ،تذهب جهود آل سعود بالتحريض ض ّد إيران وذ ّد االتفاق أدراج
الرياح ،فيما مسار األحداث اليمنية يسحب البساط من تحت الرياض في اليمن السعيد
بالوصول إلى ح ّل سياسي جامع تشترك فيه ك ّل القوى السياسية اليمنية لضمان العبور
السلمي باليمن نحو الحلول الدستورية ،تطلق الحياة السياسية وتحدّد مواعيد وأصول
إلجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو ما يعني نهاية الحقبة السعودية في اليمن.
بتوجس
ترسخ الرياض قواعدها في الهند تنظر
ّ
وبالدخول إلى عمق جنوب آسيا وحيث ّ
إلى التقارب الصيني ـ الروسي ـ الهندي ،فالسعودية التي تربطها بالهند عالقات وطيدة
قائمة على مستويين مه ّمين ...األول اتفاق التعاون الدفاعي بين الدولتين الذي وقع في
شباط  ،2014واآلخر تجاري فالمملكة السعودية تز ّود الهند بنحو خمس وارداتها من
النفط وبين الدفاع والنفط تدرك المملكة خطورة تقارب الهند من روسيا التي تجمع
الورقتين ،والذي بدأت بوادره بالظهور باللقاء الثالثي لوزراء خارجية روسيا والصين
والهند وتعزيز التكامل والتنسيق ،ما يعني خسارة محتملة وربما حتمية في زمان معارك
كسر العظم آلل سعود في آسيا.
كما في السياسة واالقتصاد تخسر المملكة أوراقها على األرض فمع إعالن ربيب
المملكة اإلرهابي زهران علوش تحالفه مع «جبهة النصرة» وتقديمه أوراق اعتماده
لـ«اإلسرائيلي» يعلن خروج آل سعود من الساحة السورية ،وربما تتح ّول السعودية من
العب أساسي في المنطقة ورأس حربة في المشروع األميركي إلى مج ّرد العب سابق
على المد ّرجات بعد أن أحرقت موسكو الورقة األخيرة للمملكة.
«توب نيوز»

قذائف «�إ�سرائيلية» على دم�شق
نفسر القصف المكثف صباح أمس لدمشق من مواقع محاصرة ال تملك خطة للتقدّم وال
كيف ّ
لفك الحصار وسقف طموحها الصمود والحفاظ على ذخيرتها لص ّد هجوم غير معلوم الموعد؟
االعتبار ليس عسكريا ً في حساب المسلحين الذين يطلقون القذائف والصواريخ.
في السياسية الخاصة باألبعاد السورية هذه المجموعات التابعة لزهران علوش ال أمل لها
بدخول ح ّل سياسي وال دور ،فالقصف ليس إثبات وجود للشراكة على الطاولة.
يتزامن القصف مع التصعيد على جبهة الر ّد والر ّد المتبادل بين المقاومة والجيش السوري
في ضفة من الجوالن ومزارع شبعا و«إسرائيل» و«النصرة» في ضفة بتفجيرات في دمشق
وتصعيد في عرسال.
«إسرائيل» بعد معادالت السيد ال تريد التو ّرط في مواجهة ال تعرف نتائجها وتخشى تح ّولها
حربا ً حاسمة.
مع التح ّوالت السعودية واإلمساك األميركي بالقرار وخروج بندر كحليف لـ«إسرائيل» من
الصورة يضغط وضع اليمن لتخرج السعودية من سورية.
تستدرج «إسرائيل» العروض من المجموعات المسلحة لتشكيل جبهة تستخدم مقدراتها
للر ّد على سورية والمقاومة وإيصال رسائل بالنار عبرها.
علوش ينافس الجوالني على مرتبة لحد والوسيط بندر.

التعليق السياسي

الكيان ال�صهيوني ع�صا الغرب الطويلة
�أم خا�صرته ال�ضعيفة؟

الثورة الإيرانية...
 36عام ًا من الفعل المقاوم؟
} د .تركي صقر

} د .مصطفى يوسف اللداوي

يوم الحادي عشر من شباط عام  ،1979لم يكن يوما ً عاديا ً في حياة اإليرانيين ،فقد كان منعطفا ً
وزمنا ً آخر في تاريخ بالدهم وشاهدا ً على انتصار ثورة غيّرت مجرى التاريخ ،أصبحت الثورة اإليرانية
أمثولة لك ّل األحرار والمستضعفين للتخلص من الظلم واالضطهاد في ك ّل مكان .تلك هي الثورة اإلسالمية
في إيران بقيادة مفجرها اإلمام الخميني ...ثورة لم تحد عن المبادئ التي قامت عليها ،على الرغم من
التحديات والصعوبات ،وعلى الرغم من مرور  36عاما ً على انطالقتها.
ولعل التزام إيران الثورة بالدفاع عن قضايا المستضعفين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ،كان
وال يزال عالمة فارقة في مسيرتها ،وهي تدفع ضريبة باهظة بسبب دعمها لهذه القضية .وهو مصداق
لما قاله قائد الثورة اإلمام الخميني عقب انتصارها عندما قال« :الثورة اإلسالمية رسالة الخالص
لمستضعفي العالم وسالح القضاء على المستكبرين» ،فكانت هذه الكلمات هي المبادئ والوجهة التي
تريد الجمهورية اإلسالمية سلوكها ،لتحقيق آمال المستضعفين واألحرار في جميع أنحاء العالم.
إنّ إيران ،وعلى الرغم من الحصار الذي بدأ منذ األيام األولى للثورة ،ما زالت حتى هذه اللحظة تقوم
بما عاهدت به نفسها وعاهدت به اإليرانيين بل وجميع أحرار العالم ،حين حدّدت البوصلة األساسية
لتح ّركها ،أال وهي القضية الفلسطينية .ومما يدعو إلى اإلعجاب حقاً ،أنّ إي��ران ،وعلى الرغم من ك ّل
التحديات فإنها ال تزال تقف مع القضايا التي تعتبرها محقة ،وفي الوقت نفسه ،تواصل تطوير قدراتها
علميا ً وعسكريا ً ومدنياً.
وبعد أكثر من ثالثة عقود ها هي الثورة اإلسالمية اإليرانية تقف على قمم من اإلنجازات ما كان أحد
من خصومها يتوقع لها أن تصل اليها وتتمكن من مواجهة أعتى القوى في العالم جاعلة من إيران الرقم
الصعب في المنطقة ال يمكن تجاوزه ال في حالة الحرب وال في حالة السلم حتى يمكن القول إنه طوال أكثر
من مائة عام لم تجد قوى الهيمنة العالمية من تغيير أو تح ّول أو ثورة هزتها وزلزلت األرض تحت أقدامها
مثل الثورة اإلسالمية في إيران.
صحيح أنّ الثورة البلشفية قبل قرن من الزمان كانت حدث العصر الذي غيّر مجرى التاريخ آنذاك ،لكن
الصحيح أيضا ً أنّ بنيانها الداخلي كان هشا ً ما سمح لألعداء بإيقاف زخمها وتعطيل تقدّمها ،ونخرها من
داخلها فانهار نظامها السوفياتي دفعة واحدة بينما حافظت الثورة اإليرانية على صالبة داخلية مدهشة
عصية على االختراق م ّكنها من االستمرار في الصعود وإعالء البنيان ما جعلها تتب ّوأ مكانة إقليمية ودولية
مهابة الجانب ومؤثرة في محيطها وخارج محيطها.
يفسر قوة إيران باألوراق التي جمعتها نتيجة الظروف اإلقليمية والدولية وكأنما توفرت
ويخطئ من ّ
لها بمحض المصادفة ألنّ مسيرة ثالثة عقود ونيّف دلت على أنّ قوتها وليدة عناصر وسياسات إبداعية
م ّكنتها من القدرة على توظيف الظروف والمعطيات واستيعاب التحديات حيث أنشأت الثورة اإليرانية
نظاما ً صارما ً حرم القوى الخارجية من امتالك أوراق ضغط في الداخل اإليراني ،كما أقامت شكالً من
أشكال الديمقراطية يعطي الناخب دورا ً فاعالً في الحياة السياسية إلى درجة قدرته على إحداث تأثير في
برامج الرؤساء والحكومات واإلدارات.
ي ما يقرب من
ي العالم بمشاركتهم ف 
ق النظ م الديمقراطي ة ف 
ويفخر اإليرانيون بأنه م تف ّوقوا على أعر 
ف الثورة
ثالثين ممارس ة انتخابي ة خال ثالثة عقود م ن الزمن  ،بما يؤكد حقيق ة تجذر مبادئء وقي م وأهدا 
اإلسالمي ة في المجتم ع اإليراني ،وحيوية النهج الثوري في األجيال المتعاقبة ،وبتعبير آخر نقول :إنّ
ف السياسي السائد حول تعارض الفكر الثوري األحادي م ع قيم التعددية والحرية
الثورة تجاوزت العر 
ي الفاعل في
س نمطا ً جديدا ً في الحياة السياسية من أبرز سماته الحضور الشعب 
لتؤس 
والديمقراطية،
ّ
ي عملية صنع القرار السياسي وبناء مؤسسات دولة
ت المجتم ع ف 
ف قطاعا 
الساحة ،ومشارك ة مختل 
قوية تمتلك ناصية العلم والعصر ومفاعيله المادية جنبا ً إلى جنب مع القيم الروحية والدينية.
لقد تجلى إعجاز الثورة اإليرانية في صياغة معادالت جديدة وغير تقليدية لمواجهة المشروع الصهيو
ـ أميركي في المنطقة فأنعشت اآلمال بإمكانية االنتصار عليه وإسقاط أسطورة قوة العدو «اإلسرائيلي»
التي ال تقهر بعد عقود من اإلحباط وانسداد اآلفاق أمام العرب والمسلمين.
وإذا كان حريا ً أن ينسب الفضل إلى صاحبه فيعود الفضل في ترسيخ محور المقاومة ومنظومة
المقاومة للثورة اإليرانية حيث بات هذا المحور السالح األمضى لقهر العدو الغاصب ،في وقت كادت
فيه القضية الفلسطينية تضيع في متاهات «كامب دايفيد» و«أوسلو» و«وادي عربة» وخض ّم التحالفات
السرية بين العدو «اإلسرائيلي» وأنظمة العمالة العربية والخليجية من دون أدنى خجل أو حياء ،وهذا
الفعل المقاوم الممت ّد من طهران إلى دمشق مرورا ً بالعراق ولبنان وغزة ...غدا اليوم الصخرة المنيعة
التي تتحطم عليها مشاريع مشغلي األدوات اإلرهابية ووحوش العصر من التكفيريين والظالميين،
أسست لعصر جديد من المقاومة واالنتصارات.
وبذلك ّ
أكثر من ثالثة عقود م ّرت والجمهورية اإلسالمية اإليرانية تحافظ على شعاراتها في الحرية والسيادة
واالستقالل ،رافضة التخلي عن مبادئها على الرغم من الحصار والتهديد والعقوبات والمواجهات
المفتوحة.

كثيرا ً ما كنا نسمع أنّ الكيان الصهيوني هو شرطي
الغرب والواليات المتحدة األميركية في منطقة الشرق
األوسط ،تماما ً كما كنا نسمع أنّ إيران الشاه كانت شرطية
أميركا في منطقة الخليج العربي ،يستخدمونهما كعصا
للتهويش والتأديب ،والتهديد والتخويف ،والترويع
تيسر لهما
والترهيب ،وأحيانا ً للردع والزجر ،وذلك بما ّ
سالح حديثٍ وفتاك ،أغلبه
من قوة ،وما توفر عندهما من
ٍ
من الواليات المتحدة األميركية ودول أوروبا الغربية ،وقد
كانتا متعاونتين معا ً ومتحالفتين ،وربما نجحتا نسبيا ً
في إيهام المنطقة أنهما وكيال القوى العالمية ،وحراس
القانون الدولي ،وأداة الزجر الدولية ،وأنهما يتسلحان
بامتيازاتٍ وصالحياتٍ سيادية ،ال ينبغي ألح ٍد تجاوزهما
أو االعتراض عليهما ،أو محاولة كسر النظام القائم ،لئال
يقع تحت ضربات الشرطة التي ال ترحم وال تغفر.
ربما أنّ الحقيقة في ما يتعلق بالكيان الصهيوني
هي عكس ذلك تماماً ،وإنْ حاول أن يوهم نفسه والعالم
أنه الشرطي المؤتمن ،والعصا المج ّربة ،ومح ّل الثقة
واألمان ،وعنوان الرهان ومح ّل الضمان ،إذ لم يكن يوما ً
عصا ً بيد الغرب والواليات المتحدة األميركية ،وال أدا ًة
بأيديهم يوجهونها حيث يشاؤون ،ويستخدمونها حيث
يريدون ،ويأمرونها بما يرغبون ،ويزجرونها عما يكرهون،
ويوجهونها حيث يستفيدون وينتفعون ،ويبرزون ق ّوتها
عند الحاجة ،ويظهرون مشكلتها عند األزمة ،وهي لم تقاتل
يوما ً عنهم بالنيابة ،ولم ترسل باسمهم رسائل تهديد أو
نذر وعيد ،ولم يستخدمها أح ٌد لفرض النظام ،أو استعادة
الهيبة ،أو تأديب تنظي ٍم أو دولة.
بل إنّ الغرب والواليات المتحدة األميركية هم الذين
يقاتلون نياب ًة عنه ،ويستبسلون لحمايته والدفاع عن
ويضحون بما يملكون
وجوده ،ويدفعون له الكثير ليرضى،
ّ
ليشعر باألمن ،ويستق ّر به الحال ،وإنْ كانت مساعدتهم
له على حساب مواطنيهم ورفاهية شعبهم ،ومن جيوب
دافعي الضريبة من عمالهم وتجارهم وموظفيهم وأرباب
العمل لديهم.
دوما ً الكيان الصهيوني يعمل لصالحه ،ويشتغل لنفسه،
وال يقبل أن يكون وكيالً ألحد ،أو نائبا ً عن آخر ،بل يحرص
تأسس على أن يكون أصيالً في دوره ،وواضحا ً في
منذ أن ّ
فعله ،وقاصدا ً في تص ّرفه ،وسيدا ً في سياسته ،وال يه ّمه من
يعارضه ،وال يصغي السمع لمن يهدّده ،وال يستجيب لمن
يخ ّوفه ،وال يمتنع عن فع ٍل هو يريده ،ألنه يعلم أنّ أحدا ً لن
يقوى على الضغط عليه ،أو اإلساءة إليه ،أو إكراهه على
القبول بما ال يريد ،أو النزول على ما يكره ،ارضا ًء لخصم،
أو توفيقا ً لح ّل ،أو جَ ْسرا ً لهوة ،وحالً لمشكلة.
الكيان الصهيوني ي��درك أن��ه م��ق�� ّر ٌب م��ن ال��والي��ات
ومستجاب
المتحدة ودول أوروب��ا ،وهو عندهم مدل ٌل
ُ
الطلب وملبّى الرغبة ،يسمعون لشكواه ،ويصغون
ألنينه ،ويهبّون لنجدته ،ويسرعون لمساعدته ،ويقلقهم
أمنه ،ويزعجهم خوفه ،ال ألنهم في حاج ٍة إليه وإلى قوته،
وأنهم بحاج ٍة إلى يده القوية ،وذراعه الطويلة ،وكلمته
الخشنة ال��رادع��ة ،وأن��ه يساعدهم في تنفيذ خططهم
وتمرير مشاريعهم ،وأنه شرطيهم في المنطقة وحارسهم
في اإلقليم ،واألمين على مصالحهم االستراتيجية ،فهم
ليسوا في حاج ٍة له ،فقد اشتروا أنظمة المنطقة ورهنوا
سياستهم إليها ،وربطوا اقتصادهم بها ،وجعلوها لهم

tu.saqr@gmail.com

تبعا ً ولجسمهم ذيالً ،فال خوف منها ،وال قلق من جهتها،
شرطي يؤدّبهم ،فهم مؤدّبون
وال حاج َة لقو ٍة تردعهم ،أو
ّ
ومرعوبون وخائفون.
لم تعد الواليات المتحدة األميركية ومعها بريطانيا
وفرنسا في حاجة ،كما لم تكن من قبل ،لتخزين أسلحتها
في الكيان الصهيوني ،إذ أنّ لهذه الدول منذ عقو ٍد طويلة
قواعد ضخمة في مختلف ال��دول العربية ،وفيها جنود
وضباط من مختلف القطاعات ،وفيها ترسانات مهولة
من األسلحة المتطورة والحديثة والفتاكة ،التي تخضع
بالكلية للسيادة األميركية واألوروبية ،وال يحق للدول
المستضيفة االع��ت��راض عليها ،أو رف��ض عملها ،حتى
ول��و وجهت إليها أسلحتها ،واستخدمتها في بالدها
ضدّها وض�� ّد مصالحها الحيوية واالستراتيجية ،وقد
تبيّن بالتجربة أنّ الواليات المتحدة األميركية وفرنسا
وبريطانيا قد استخدموا قواعدهم العسكرية في ك ّل من
السعودية والكويت وقطر واألردن واإلمارات ،في عمليات
الحلفاء العسكرية في العراق وسورية ،من دون أن تكون
في حاج ٍة إلى استخدام قواعدها في الكيان الصهيوني.
علما ً أنّ الكيان الصهيوني يطمح أن يكون ج��زءا ً من
ٍ
حلف دولي يتشكل في المنطقة ،يشارك في العمليات
أيّ
الحربية ،ويساهم في تحقيق األهداف الدولية ،ويشارك
في المناورات اإلقليمية المختلفة ،لكنه يدرك أنّ الواليات
غنى عنها ،وال
المتحدة األميركية ومعها دول «الناتو» في ً
تتعلق مشاريعها بها ،وال تتوقف عليها ،وقد تت ّم بصور ٍة
أفضل بدونها وبعيدا ً عنها.
تمزيق
تدرك دول الحلفاء أنّ الكيان الصهيوني عامل
ٍ
ٍ
حلف يتعلق بالمنطقة تؤدّي
وفرقة ،فهي باشتراكها في أيّ
إلى تفككه ،وتش ّوه سمعته ،وتشكك في نيته ،وتتسبّب
بفشله ،وقد تنقلب الصورة ويتغيّر الحال ويصبح الكيان
الصهيوني هو الهدف ،وعليه تطلق الصواريخ ،وتضرب
بالنيران من ك ّل اتجاه ،فمشاركتها محرجة ،ودورها يخ ّرب
الجهود ،ويضيّع األهداف ،ويعود بنتائج غير مرضية.
الكيان الصهيوني ليس شرط ًة وال عصا ،وال حارس
وال كفيل ،وال ضامن وال مدافع عن المصالح الغربية ،إنما
هو في الحقيقة عبء على الغرب ،ومشكلة ملقاة عليهم،
غاصب ومحت ّل ،وقاتل
وهم يعلمون أنّ الكيان الصهيوني
ٌ
وم��ج��رم ،وعنصريٌ ودم���وي ،لكن الحركة الصهيونية
تحسن االستفادة من أوراق القوة لديها ،وتعرف كيف
تمسك العصا ومتى تستخدمها ،فهي تشكل لوبياتٍ
ٍ
ضخمة ،وجماعاتِ
ضغط مؤثرة ،تتحكم في القرارات
السيادية للدول ،إنْ لجهة السياسة أو االقتصاد ،أو اإلعالم
والقضاء.
لألسف إنّ الكيان الصهيوني الذي فشل في أن يكون
شرطيا ً للواليات المتحدة األميركية والغرب في منطقة
الشرق األوسط ،قد ينجح وبجدار ٍة في أن يكون شرطيا ً
لألنظمة العربية وحاميا ً لها ،وحارسا ً لعروشها ومراكزها،
وعينا ً تراقب لهم ،وتحفظ أمنهم ،وتسهر على راحتهم،
وتز ّودهم بك ّل ما يحتاجونه من معلوماتٍ وبياناتٍ ليكونوا
في مأمنٍ عن أيّ خطر ،وبعيدا ً عن أيّ قلق ،وبذا تصدق
المقولة بأنّ «إسرائيل» شرطي المنطقة ،ولكنها شرطية
بموافقة األنظمة العربية ومن أجلهم ،تضمن وجودهم،
وتحقق أهدافهم.
www.facebook.com/moustafa.elleddawi
moustafa.leddawi@gmail.com

�إنه زمن ا�ستهداف الجيو�ش العربية
} جمال الكندي
ازدادت في اآلونة األخيرة العمليات اإلرهابية في مصر
واشتعلت منطقة شمال سيناء من جديد بعملية إرهابية
بتوقيع ما يُس ّمى «أنصار بيت المقدس» ،والتي بايعت
«داعش» مؤخرا ً  .مصر الكنانة أصبحت اليوم من ضمن
الموجه والمدروس ،إرهاب
الدول التي تعاني من اإلرهاب
ّ
يضرب القاهرة وبعض المحافظات المصرية ،ويحمل
بصمة «اإلخوان المسلمين» ،وعنوانه الفوضى من أجل
وهم اسمه «رجوع شرعية مرسي» ،ولكن عقارب الساعة
ال ترجع إلى الوراء وما يفعله «أنصار اإلخوان المسلمين»
في محافظات مصر من إره��اب وترهيب ال يق ّربهم من
الشعب المصري بل هو عكس ذلك يزيد الفجوة بينهم
وبين الشارع المصري.
مرسي عُ زل وصفحته ُطويت من تاريخ مصر ،ولكنه
ترك تركة ثقيلة على المصريين تذ ّكرهم بإرهاب حقبة
الثماننيات والتسعنيات ،فأسماء تتغيّر من جماعة
«التكفير والهجرة» ،إل��ى «أنصار بيت المقدس» ،الى
االسم الجديد «والية إمارة سيناء» الذي بايع «داعش»
أيضاً .ذهب مرسي وبقي اإلرهاب في مصر وبقيت الدول
التي كانت داعمة له ،تعبث بأمن مصر وهي معروفة لدى
الساسة والمواطنين المصريين.
إنه إره��اب ُزرع في شمال سيناء إب��ان حكم مرسي،
وتغلغل في تلك المنطقة ،وك ّون بؤرة إرهابية تعيد إلى
ذاكرة المصريّين إرهاب القرن الماضي ...إنها لمفارقة
غريبة أن تستهدف جيوش عربية (السورية واللبنانية
والعراقية والمصرية) خالل فترة زمنية متقاربة وفي زمن
ما يُس ّمى «الربيع العربي» بإرهاب يحمل رايات إسالمية،
ويص ّور هذه الجيوش بأنها كافرة وال ب ّد من محاربتها
واستنزافها بشريا ً وعسكرياُ ،والسؤال هنا :مَن يقف وراء

هذه الجماعات؟ ولماذا هذا التركيز على هدم منظومة
الجيش الوطني؟ ولمصلحة مًن ك ّل ذلك؟
البوصلة غائبة او مغيّبة في عيون هذه الجماعات
المسلحة ،التي تقاتل الجيوش الوطنية فهي موجهة
باتجاه الداخل العربي ،ومعطلة ض ّد الكيان الصهيوني،
بل انها متعاونة معه كما هو الحال في سورية ،انه فعالً
زمن استهداف الجيوش العربية بأوامر خارجية ،ومن
أجل أجندة معينة مرسومة بدقة بعد الربيع المشؤوم.
مصر تعاني ...وهذا اإلرهاب زادت وتيرته بعد الثورة
العارمة على نظام الرئيس السابق مرسي ،فأركان هذا
اإلره��اب في شمال سيناء غرست دعائمه خالل الحكم
اإلخواني في مصر ،وها هي اآلن تستخدم لقتل رجال
الجيش المصري ،وألجل زعزعة أركان الدولة المصرية.
الموحد ال��ذي يجمع ه��ذه الجيوش ،وهو
انّ الهدف
ّ
م��ح��ارب��ة اإلره���اب ف��ي ك��ل م��ن مصر وس��وري��ة ولبنان
والعراق ،يستدعي مزيدا ً من التعاون العسكري واألمني
والسياسي ،وخاص ًة بين مصر وسورية ،والوقت قد حان
لكي تعود العالقات الديبلوماسية بين مصر وسورية
ال��ى سابق عهدها ،قبل وج��ود نظام مرسي ال��ذي قطع
العالقات الديبلوماسية بين البلدين بسبب االيديولوجية
اإلخوانية التي كانت تتحكم في قراراته ،وليس من أجل
«نصرة الشعب السوري» كما كان يدّعي.
هنالك أسئلة كثيرة تشغلني ،وتشغل الكثيرين
غيري ...لماذا هذا التأخير من قبل النظام المصري الجديد
بقيادة الرئيس السيسي في إرجاع العالقات الديبلوماسية
الكاملة بين مصر وسورية؟ ولماذا ترك الموضوع معلقا ً
هكذا؟ هل هنالك تأثير معيّن بسبب أم��وال بعض دول
الخليج يؤخر عودة العالقات المصرية ـ السورية؟ أو هل
هنالك اعتبارات معينة تلعبها مصر اآلن تتطلب التأني في
إرجاع العالقات الديبلوماسية الكاملة؟ انها اسئلة عديدة
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ومحيّرة تدور في أذهان ك ّل المتابعين للشأن المصري
بعد النقلة الكبيرة في  30حزيران .2013
ولكن هنالك في المقابل الوضع األمني المتردّي في
شمال سيناء ،ووجود مئات المصريين يقاتلون في سورية
تحت مس ّميات عديدة يتطلب من الحكومة المصرية ان
تضع بعين االعتبار حماية شعبها وجيشها من آفة هذا
اإلرهاب في المقام األول ،وذلك من خالل التعاون الكامل
مع الحكومة السورية ،فالدم المصري ينزف في شمال
سيناء وفي قلب القاهرة ،واإلرهاب ال يميّز بين سوري أو
مصري ،فهو بال جنسية وال لون وال أخالق...
إنه جرس إنذار لمصر ،فاألولوية هي لمحاربة اإلرهاب،
وهي متقدمة على ك ّل العناوين األخرى ،من اقتصادية أو
سياسية أو غيرها ،فبدون وج��ود األم��ن واألم��ان تنعدم
البيئة التي ينمو بين جوانبها االقتصاد ،والذي تبحث
عنه مصر بعد زوال نظام مرسي.
الجيش المصري والجيش السوري عندما توحدا في
ح��رب  1973كسرا أسطورة «الجيش ال��ذي ال يُقهر»،
ومرغوا أنف العدو الصهيوني في التراب ،والبطوالت
م��ا زال��ت ت��روى ع��ن هذين الجيشين إب��ان حربهما مع
الصهاينة ،وذل��ك كله بسبب وح��دة المصير والهدف
بينهما ،وم��ا نشهده اليوم ال يختلف عن مشهد حرب
 ،1973ولكن الفارق هنا هو انّ العدو من بني جلدتنا،
ويحمل زورا ً وبهتانا ً رايات إسالمية ،وبنادقه مص ّوبة إلى
صدور امتنا ،وليست في اتجاه من سلب البسمة واألمان
من عيون أطفال فلسطين.
أعتقد أنّ الوقت قد حان لرجوع القطر الجنوبي مع
متوحدين تحت راي��ة القضاء سويا ً على آفة
الشمالي
ّ
اإلره��اب التي تنخر جسدنا العربي ،وتريد ان تجعله
لقمة سائغة للعدو الصهيوني .فمتى نقدّم هذا على أموال
تأتينا من هنا أو هناك وتقيّد قرارنا السياسي والسيادي؟

وجهة نظر:
موقف �سورية
من عملية القنيطرة
} هيثم طاطور ـ فلسطين
ت ّم احتالل هضبة الجوالن وسيناء
والضفة الغربية وق��ط��اع غ��زة في
ح���رب ( 1967ال��ن��ك��س��ة) ،وبقيت
أراضي العرب باستثناء سيناء تحت
االحتالل «اإلسرائيلي» حتى يومنا
هذا.
وه���ذا يعني أنّ واق���ع االح��ت�لال
ل�لأراض��ي الفلسطينية م��ن حيث
الزمان وهوية المحت ّل مشابه تماما ً
للواقع االحتاللي لهضبة الجوالن.
ال بل أنّ ق��را َري مجلس األم��ن 242
و 338ينطبقان على مجمل األراضي
العربية المحتلة في ه��ذه الحرب،
وي��ل��زم��ان «إس��رائ��ي��ل» باالنسحاب
الفوري من هذه األراضي حتى حدود
الرابع من حزيران من تلك السنة.
والسؤال المه ّم هو :لماذا نطالب
بتضامن وشراكة عربيّين ودوليّين
وعالميّين من أجل تحرير األرض في
فلسطين من جهة ،ونطالب الرئيس
األسد بتحرير جوالنه وحده من جهة
أخرى؟
أال يُعتبر هذا السلوك عُ هرا ً سياسيا ً
من الدرجة األول��ى ونفاقا ً ما بعده
نفاق؟
ص�� ّدق��ن��ا حين قلنا أن��ه بدعمها
واحتضانها وتمويلها وتسليحها
فصائل المقاومة الفلسطينية كانت
سورية تماما ً كمن تدافع عن نفسها.
ال بل استطاعت من خالل ذلك تحديد
هوية العدو األول في الصراع العربي
ـ «اإلسرائيلي».
إنّ األداء السوري بكافة مركباته
ع��ل��ى م��س��رح ال��م��ق��اوم��ة ف��ي لبنان
وفلسطين يعتبر شكالً من أشكال
الر ّد على االنتهاكات «اإلسرائيلية»
الدائمة ،ويظهر ضمن استراتيجية
سورية أكثر أمناً ،ذكا ًء وحنكة ،وتأخذ
باالعتبار واق��ع التف ّوق العسكري
والج ّوي «اإلسرائيلي» في المنطقة،
وتبقي خيار المواجهة المباشرة
خ��ي��ارا ً س��وري��ا ً ت��ح��دّد فيه دمشق
وحدها توقيت الحرب ،ألنّ الجهة
التي تبدأ الحرب عاد ًة في ك ّل صراع
هي الجهة األكثر جاهزية لذلك.
إنّ مطالبة سورية بتحرير الجوالن
وحدها وبمعزل عن العرب تأتي في
س��ي��اق م��ش��روع ف��ائ��ق ال��دق��ة يهدف
إلى الفصل بين الحالتين :السورية
والفلسطينية ،ذات الواقع االحتاللي
الواحد ،ومن أجل تهيئة المناخ النفسي
العربي مستقبالً لجعل الفلسطينيين
ي��ح�� ّررون أرضهم المحتلة وحدهم
وبمعزل عن العرب أيضاً.
إنّ هذا مؤشر ه��ا ّم وخطر إلى أنّ
إسقاط سورية ال يخلو من جوهر
الخطوة التمهيدية من أجل تصفية
القضية الفلسطينية هذه الم ّرة وإلى
األبد.

