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ا�ست�شهاد الثور المجنح ...انتقام �أور�شليم
من بابل ومن نبوخذ ن�صر

تغ ّير موقف ال�سعودية من م�صر:
ت�أكيد في مو�ضع النفي
} حميدي العبدالله
في سياق محاولة ينقصها الكثير من الحنكة والذكاء لتفسير عدم وجود تغيّر
في السياسة السعودية من مصر ،نشر خالد الدخيل ،الذي عيّن مسؤوالً عن قناة
«العربية» بعد تعيين األمير سلمان ملكا ً على السعودية في إطار التغييرات الواسعة
التي أجراها ،مقاالً أكد فيه وجود تغيير في السياسة السعودية من مصر ،وتمثل
هذا التغيير بأربع مسائل أساسية:
المسألة األول���ى ،قضية «اإلخ���وان المسلمين» .يقول الكاتب ،وه��و مسؤول
س��ع��ودي رس��م��ي ه��ذه ال��م��رة ول��ي��س ك��ات��ب��ا ً وح��س��ب ،إنّ ال��ع�لاق��ات المصرية-
السعودية «ال يجب أن تكون مرتهنة للموقف من اإلخ��وان المسلمين» .أصالً
التقارب المصري ـ السعودي في الفترة التي أعقبت ثورة  30حزيران ،كان هو
الموقف من «اإلخوان المسلمين» ،فالسعودية كانت السباقة في تصنيف جماعة
«اإلخوان المسلمين» كجماعة إرهابية ،ولم تحدّد هذا التصنيف بحدود جغرافية،
أي لم تقل أنّ ذلك ينطبق على «إخوان» مصر وال ينطبق على فروع «اإلخوان» في
ّ
أماكن أخرى ،وإذا كان من تغيير في الموقف من «اإلخوان» فإنّ هذا التغيير جاء
من السعودية وليس من مصر ،وقد سبق الدخيل إلى اإلفصاح عن هذا التغيير
سعود الفيصل في تصريحات نسبت إليه قبل أيام.
المسألة الثانية ،الموقف من قطر .يقول الدخيل إنه «في اإلساءة النابية لقطر،
وفي الضرب تحت الحزام بطريقة واضحة من النظام السعودي نفسه» ومعروف
أنّ «اإلس��اءة النابية» لقطر بدأت من السعودية قبل مصر ،ومن ع َمد إلى سحب
السفراء من قطر هي السعودية وليست مصر ،ومصر من حقها أن تدافع عن
نفسها في وجه «اإلساءات النابية» اليومية في اإلعالم القطري ض ّد مصر ورئيسها
وثورتها ،ولو لم يكن ثمة تغيير في موقف السعودية من مصر لكان يجب الثناء
عليها وعلى سياستها اإلعالمية ،وشجب قطر وإعالمها المبادِر إلى التدخل في
الشأن المصري واإلساءة إلى قادة مصر وإلى رئيسها على وجه الخصوص.
المسألة الثالثة ،وص��ف ما ج��رى في مصر في  30حزيران بأنه «انقالب»،
فالسعودية باركت في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز ما جرى في  30حزيران
ولم يكن اإلعالم السعودي ،وال قناة «العربية» على وجه الخصوص ،تصف ما
جرى في هذا اليوم باالنقالب ،بل تصفه بالثورة الشعبية وتكيل له المديح ،اليوم
يوصف هو ما جرى بأنه انقالب ،أليس
عندما تسلّم خالد الدخيل إدارة «العربية» ّ
هذا هو الموقف الرسمي لقناة «العربية» ،وبالتالي لسياسة المملكة من مصر ،وأال
يشكل هذا تغيّرا ً واضحا ً في السياسة السعودية من مصر؟
المسألة الرابعة ،القول بصراحة إنّ الدعم لمصر له مقابل ،له ثمن يتوجب على
مصر دفعه ،أي وضع مصر بين خيارين :االحتفاظ بالدعم السعودي ،ولكن
مقابل أن تكون سياسة مصر العربية والدولية تابعة للسياسة السعودية ،أو
حجب هذا الدعم ،وهو ما جرى اإلفصاح عنه في العبارة التالية «يريد البعض في
مصر أن يكون الدعم السعودي على شكل هبة أو منحه ملكية مفتوحة ،أو شيك
على بياض».
هكذا ب��ات واض��ح��ا ً أنّ السياسة السعودية الجديدة إزاء مصر تضعها أمام
خيارات صعبة.

نتنياهو �إلى �أروقة الكونغر�س
خالي اليدين
} روزانا ر ّمال
ينتظر العالم ماذا يمكن لخطاب نتنياهو ان يحمل من متغيّر ،أو عامل قد يؤثر على سير
المفاوضات النووية بين الواليات المتحدة وإيران تحديدا ً أمام الكونغرس.
يقف نتنياهو امام الكونغرس و«إسرائيل» استهلكت فرص تعطيلها الرئيسية للمحادثات
النووية بين إيران والدول الكبرى والتوصل إلى اتفاق بات قريبا ً حسب ديبلوماسيين من
الطرفين اطلعوا على سير المفاوضات ،وبعد مسودة نشرت لمضمون االتفاق في إحدى
الصحف الخليجية ،وعليه فقد كانت عملية القنيطرة إحدى أه ّم فرص عرقلة التفاهم مع
إيران بالنسبة إلى «االسرائيليين» الذين يجدون في هذا التفاهم تسرعا ً اميركيا ً وخضوعاً،
فجاء اغتيال العميد االيراني وقادة وعناصر من حزب الله ،وهي مسرح نموذجي إليذاء
إيران وسورية وحزب الله معاً ،فالثالثة موجودون في ساحة ته ّمها ،ويد «إسرائيل» فيها
قادرة ولها تأثير كبير ،وإاذ بالعملية تفشل وتسارع أميركا إلى القول انها ال تستحق حربا ً
فلماذا فشلت أكبر الفرص التي كان يع ّول عليها نتنياهو امام الكونغرس؟
ساهم في فشل فرض قدرة «إسرائيل» قوة قادرة على إفشال مفاوضات جدية بهذا
الحجم ألنّ معادلة الردع التي رسمها السيد نصرالله أظهرت «إسرائيل» دولة غير قادرة
على القيام باعتداء دون ر ّد او تو ّرط اكبر منه ومعادلة الردع التي رسمها نصرالله ال تطال
العمل العسكري فقط بل تطاول العمل األمني واالستخباري ايضا ً فشلّت اليد «االسرائيلية»
في الجبهتين اللبنانية والسورية ،والدليل انّ الذي يقوم به الجيش السوري في الجنوب
السوري من عمليات وتقدّم ميداني بالترافق مع رفع أعالم الحرس الثوري اإليراني وحزب
ّ
تحرك «إسرائيل» ساكناً ،ال على المستوى السياسي
الله على تخوم الجوالن المحتل ،فيما ال
وال العسكري وال اإلعالمي ،وألول مرة منذ بدء األزمة السورية قصف الطيران السوري
قبل أيام نقاطا ً على خط فصل القوات ،حيث تتمركز مجموعات «النصرة» ،وهي آخر نقطة
ُيسمح للطيران السوري وفق اتفاق فك االشتباك عام  1974ان يصل اليها ،ورغم ذلك
لزمت «إسرائيل» الصمت.
المسرح الرئيسي بالنسبة إلى «إسرائيل» تعطل والذي كان يمكن ان يق ّوي نتنياهو من
خالله موقعه امام الكونغرس ،وبفقدان مسرح لبنان وسورية فإنّ نتنياهو لم يفقد فقط
مسرح تأثير وإيصال رسائل وقدرة ردع انتقلت إلى مقلب آخر ،وأصبح زمام األمور بيد
الجيش السوري ،بل حدث ما هو اخطر ،انّ مضمون الرسالة التي كان يرغب نتنياهو بنقلها
امام الكونغرس لتشجيعه على أخذ موقف ض ّد التفاهم مع ايران يبني على معادلتين األولى
إثبات «التو ّرط» إيران وحزب الله في جبهة الجوالن من خالل الغارة ،واأله ّم إثبات قدرة
«إسرائيل» على الردع الذي لم يعد في مستطاع نتيناهو الحديث عنه امام الكونغرس ،بحيث
سيتوقع عند نهاية كالمه او قوله «إنّ االتفاق مع ايران هو تفريط وتنازل» ان يطرح عليه أي
عضو في الكونغرس السؤال عما إذا كان لديه بديالً؟
تقول الصحافة «االسرائيلية» إنّ أخطر وأه ّم خطاب في تاريخ نتيناهو هو الذي سيلقيه
أمام الكونغرس ،ألنه آخر فرصة،
اي تفكير او طرح حق
الكونغرس
الى
نتنياهو
وصول
قبيل
من جهة اخرى عطل أوباما
ّ
مناقشة الكونغرس لالتفاق مع ايران قبل إبرامه النه على ما يبدو انّ جهاز «سي أي آي»
قدّم معلومة ألوباما مفادها أنّ نتنياهو سيطلب ان يحتفظ الكونغرس لنفسه في ان تكون له
الكلمة الفصل قبل التوقيع النهائي على االتفاق مع ايران ،وقبل السماح لإلدارة االميركية او
الرئيس بالتوقيع ،فسبقه أوباما وقطع عليه الطريق.
يدخل نتنياهو اروقة الكونغرس خالي اليدين رغم محاوالته رشوة الكونغرس للحصول
على صالحيات من الرئيس...
ك ّل هذا بعدما أيقنت «إسرائيل» انها فقدت أقوى فرصها لتعطيل المحادثات مع ايران من
القنيطرة.

«توب نيوز»

مثلث الموت والح�سم جنوب ًا
منذ غارة القنيطرة التي سقط فيها شهداء المقاومة بدا أنّ جبهة الشمال ليست الحاسمة
رغم محاوالت التح ّرش التركي ،فجبهة الجنوب هي التي ستق ّرر وجهة الحرب.
حيث تكون «إسرائيل» تكون أميركا ،وليس حيث تكون تركيا وال السعودية.
جبهة الجنوب هي حيث مشروع مكتمل لحزام أمني حدودي وجيش لحد سوري تمثله
«جبهة النصرة» ومشروع حقيقي لتغيير قواعد االشتباك وإعادة إنتاج قدرة الردع.
أدارت سورية وحلفاؤها جبهة الشمال بالمقادير والخطط المختلفة ،حيث منحت سورية
لدي ميستورا فرصة ح ّل موضعي لحلب ووضعته وجها ً لوجه مع التدخل التركي للتخريب
عبر الحدود بصورة تعاكس القرارات الدولية وقدمت جرعة القوة الالزمة إلثبات القدرة على
مواصلة الخيار العسكري.
المصير يتق ّرر في الجنوب حيث المداخلة «إسرائيلية».
ت ّم الردع في مزارع شبعا.
بدأت عملية الجنوب وتقدّم الجيش السوري والحلفاء والوجهة محدّدة ...فصل المحافظات
الثالث ريف دمشق ودرعا والقنيطرة.
تحققت المرحلة األولى بنجاح.
انتقلت المناورة شماال ً وحققت أهدافها.
المرحلة الثانية تالل فاطمة أيّ مثلث الموت.
حسم الجيش اإلنجاز بإعجاز وصار مثلث للحياة.

التعليق السياسي

} نارم سرجون
لم أكن يوما ً أتص ّور أنّ للتماثيل دماء تجري
فيها وأنّ لحم الحجر قد يصبح بعضا ً من لحمك...
ولم أكن أتص ّور أنّ للحجر حشاشة وعروقا ً من
حياة وأنّ قلوب البشر أقسى من قلوب الحجر...
توجع
ولم أكن سمعت قبل اليوم أنين الصخر وال ّ
ال��ن��ح��ت ...لكنني ب��األم��س رأي��ت تماثيل بابل
تنزف دما ً ورأيت قلوبها تتوقف عن الخفقان...
وأحسست بضربات المطارق تهوي على قلبي
وتحطمه...
ك��ان المشهد غريبا ً ج��دا ً وأن��ت ت��رى البشر
الذين يهدمون األصنام هم األصنام وتماثيل
النحت العظيم صارت من لحم ودم ...هذه أول
مرة أرى فيها أصناما ً هي التي تحطم أجسادا ً
من لحم ودم ...وهذه أول مرة أسمع فيها وجع
الملوك العظام في صوت الصخر الذي هوت عليه
المطارق واألزاميل المتوحشة...
باألمس أبكاني الحجر الذي وقفت عاجزا ً عن
يتوسل وهو
إن��ق��اذه ...أبكاني ألنه لم يبك ولم
ّ
يتل ّوى ويهوي في مجزرة النحت العظيم ...لكنه
كان ينظر غاضبا ً معاتبا ً في عيون هذه األمة...
التي تحطم ملوك الصخر وتبقي ملوك الرمل
والوحل ...ولم تتعلم من ملوكها العظام كيف
تبقى واقفة ...وتموت واقفة...
ليس عندي شك أنّ «إسرائيل» كانت باألمس
تعيش أجمل أيامها وت��رق��ص منتشية بنصر
انتظرته  3000سنة ...وهي ترى الملك الذي
قهرها وأذ ّلها كسيرا ً ذليالً وقد سال دمه واختلط
دمه بدم من بقي من شعبه ...فقد انتهى مشهد
التاريخ الذي امت ّد ثالثة آالف سنة وبدأ بالسبي
البابلي ...وانتهى باستشهاد الثور المجنح...
ونبوخذ نصر...
أخ���ي���را ً ث����أرت «إس���رائ���ي���ل» م�� ّم��ن سباها
واستعبدها ...وحطمت تماثيله وأكلت كبده
وأكباد تماثيله ...انتظرت «إسرائيل» 3000
سنة كي تحطم ملك بابل وثيرانه المجنحة...
إياكم أن تظنوا أنّ من كان يحطم تماثيل نينوى
والعراق هم وحوش «داع��ش» ...ألن الدواعش
لصوص وقتلة ومهووسون بالجريمة وبيع
البشر والحجر كما فعل «ثوار سورية» في معبد
جوبر األثري القديم الذي أهدوه بمحتوياته إلى
«إسرائيل» ...والدواعش مهووسون ببيع السبايا
واغتصاب الصبايا ...وال يعرفون شيئا ً عن
التاريخ قبل محمد بن عبد الوهاب ...هؤالء أدوات
جامدة غير عاقلة ال تشبه إال المعاول التي هدمت
النحت ...ولكن تحطيم التماثيل التي تحمل جسد
التاريخ والتي يتكئ عليها ك ّل الزمن القديم وك ّل

قصص الحضارة هو فكرة «إسرائيلية» وهاجس
يهودي مقدّس ...فال يوجد في الدنيا ثأر مع بابل
وملوك بابل وآشور سوى ثأر أورشليم القديمة...
أورشليم التي ُسبيت مرتين وتع ّرضت للخراب
مرتين ...لم تنس ما فعله بها ملوك بابل وأبطال
آشور طوال  3000سنة ...ولم يقدر عليهم ملوك
بني «إسرائيل» وأنبياؤهم ...فأرسلت عليهم
«داع��ش» وخلفاءها ...وهكذا غسلت أورشليم
يديها من دم التماثيل كما ستغسل يديها من دم
المسجد األقصى ومن دم جميع المجازر التي
ارتكبتها ونسبتها إلى النظام السوري بمعونة
المعارضة السورية...
أورشليم الناقمة على بابل التي د ّمرتها مرتين
ال تريد في هذا الشرق أثرا ً إال لها بعد اليوم ...وإال
فكيف يمكنها أن تدّعي ملكيتها لألرض من الفرات
الى النيل اذا بقيت فيها وثائق الملكية وأوراق
الطابو المتمثلة باآلثار والتماثيل والنحت الذي
ينطق ويتحدث في أي محكمة للتاريخ ...أليس
الثور المجنح يشبه الختم الملكي الذي تختم
تصح وثيقة في
به الوثائق الكبرى للزمن؟ هل
ّ
بالد ما بين النهرين والشرق من دون شهادات
النحت وأيقونات الممالك؟ أليست تلك التماثيل
المج ّنحة هي الشهود الحقيقيون على ملكيتنا
لهذه األرض...
بعد استشهاد الثور المج ّنح وقطع رؤوس
تماثيل الملوك واألب��اط��رة ترتجف في الشرق
التماثيل واألعمدة الباسقة والمساجد والكنائس...
وحتى أبو الهول يبدو متوترا ً جدا ً ونزقا ً جدا ً وهو
يرى نظيره (أب��و الهول العراقي) مجندال ً على
األرض محطما ً بعد ان صمد ثالثة آالف سنة ...وال
يخفى على أحد أنّ هرم خوفو خائف أصفر ممتقع
الوجه ...فبعد موت الثور المجنح ص��ارت ك ّل
الملوك تخشى انتقام أورشليم التي ال تنسى...
والتي خبّأت حقدها المعتق آالفا ً من السنين...
ولن يبرد قلبها اال بعد ان تحطم ك ّل شيء في
الشرق من الكعبة الى صليب المسيح الى معراج
النبي محمد في القدس الى مرقد علي في النجف
صاحب فتح خيبر ...وال يبقى في الشرق إال حائط
المبكى...
ومنذ زمن كنا نعرف أنّ «إسرائيل» مهووسة
بهدم المسجد األقصى وتعمل عليه ليل نهار...
ولكننا لم نكن نعرف كيف ستنفذ الجريمة الى
أن سقط الثور المجنح ...وتهشمت أختام الزمن
ومات الشهود وبقي الشهود الزور ...فـ»إسرائيل»
لن تهدم األقصى بيدها بل ستعيد تنفيذ مشهد
هدم ملوك العراق بيد «داعش» فلسطينية التي
ستشبه «داع���ش» العراقية ف��ي ك�� ّل ش���يء...
وأخشى أن ينهار المسجد األقصى على ركبتيه

وت��ت��دح��رج قبته كما تدحرجت رؤوس ملوك
بابل بيد دواع��ش المسلمين ...وأخشى أنه لن
تنجو كنيسة المهد وال كنيسة القيامة ...ولن
تنجو األهرامات وال أبو الهول ...فمن يسرق قناة
السويس ويقتلها بخنجر قناة البحرين سيسرق
األهرامات وسيقتل أبا الهول من دون رحمة...
ربما انتهت دورة من دورات التاريخ منذ أيام
عندما حطمت «إس��رائ��ي��ل» الثور المج ّنح بيد
«داع���ش» ...فالزمن نهر من السنوات والعقود
يفيض ك ّل بضعة ق��رون ...والتاريخ هو مجرى
النهر العظيم ...وإذا كانت بصمات الزمن ظاهرة
في أحداث التاريخ فإن بصمات التاريخ هي في
أيقوناته وتماثيل ملوكه وأباطرته وفاتحيه...
وهذه األيقونات والتماثيل هي التي تحمل التاريخ
وذاكرة التاريخ وهي صندوق بريد الزمن ...ومن
يهدمها فإنه يريد أن ينتهي زمن ليبدأ زمن...
اليوم المعركة لم تعد بين معارضين وحالمين
بالحرية ...ولم تعد بين خطوط الخرائط ...وبين
محاور وحلفاء ...وبين حرية واستبداد ...بل هي
المعركة النهائية الفاصلة بين ملوك «إسرائيل»
القدماء من جهة وبين ملوك الشرق القديم آشور
بانيبال ...وس��رج��ون (الملك األس��د) وحفيده
ن��ارام س��ي��ن ...ونبوخذ ن��ص��ر ...وملوك سومر
وآكاد ...التي بدأت منذ آالف السنين ووصلت الى
خواتيمها في أم المعارك ...الربيع العربي...
ملوك «إسرائيل» استعانوا اليوم بملوك الزط
والنفط وملوك الرمل والوحل ...وبملوك الجواري
والغلمان في استانبول ...واستعانوا بملوك
الجنس والسيفيليس ...واستعانوا بأصنام بال
ذاك��رة س ّموها «معارضة اسالمية» ...لتحطم
الشرق وك ّل من يسكن الشرق...
فيما ملوك الشرق القديم يستعينون باألسود...
وبأحفاد آشور وأبناء ممالك سورية القديمة وبالد
ما بين النهرين ...وبجنود طالما م ّر أجدادهم على
أورشليم وتعلّموا فتحها وسبيها ...وإذا أرادت
اورشليم أن تقفل دورة التاريخ وتوقف التاريخ
عن الطيران بإسقاط أجنحة الشرق ،فعلينا أن
نرفع أجنحة الشرق وعلينا مهمة أن نبدأ دورة
التاريخ ...دورة التاريخ تبدأ من خراب الهيكل...
وال يمكن أن يبدأ التاريخ وال أن ينتهي اال في
القدس ...وثأرنا اآلن صار ثأرين ...ثأر الشهداء
في أمتنا الذين كان ك ّل واحد منهم ملكا ً يمسك
بندقية فيشبه ملك آكاد وأشور بانيبال ...وثأر
ملوك بابل مجتمعين ...من أورشليم...
قسماً ...أننا لن نغفر لك ...يا تل أبيب ...مهما
استعنت بملوك الزط والنفط والغلمان وملوك
السفيليس ...ونعاهدك على اللقاء ...في موعد
الخراب الثالث.

في جبهات القتال ...قا�سم م�شترك

} شهناز صبحي فاكوش
في جبهات القتال في وطني سورية ،قاسم مشترك أعظم اسمه الجيش
العربي السوري .ينتشر على كامل الجغرافيا السورية .منتصرا ً مح ّررا ً في
الجنوب مواقع في المثلث ما بين ريف دمشق ودرعا والقنيطرة.
وهو في الريف الشمالي يح ّرر القرى الواقعة بين القامشلي والحسكة...
وكذا في مختلف أنحاء الساحة السورية.
قواسم أخرى تقوم ب��أدوار وطنية هامة ،هي فصائل الدفاع الوطني
والمحلي .التي تساند جيشنا الباسل في معاركه ،وهي الظهير الصلب
له.
قاسم آخر من األهمية بمكان ،إنه أهل المواقع التي يدخلها الجيش
لتحريرها ،الذين يحتضنون ويسهّلون عمله ،وعمل فصائل المقاومة في
مواضع االشتباك مع الجماعات اإلرهابية المختلفة األسماء واألشكال
والجنسيات.
ناهيك عن التواصل االجتماعي ،واإلعالم المواكب للعمليات القتالية على
ك ّل شبر من أرض الوطن .هذا اإلعالم الذي كبر ونما على حين غ ّرة ،عندما
وجد أنّ الوطن يحتاجه كبيرا ً في أدائه ورسالته .وجيشنا األلكتروني
الشاب .ال يفتأ يعمل ليل نهار.
صح قولك يا سيد الوطن ،الجميع عليه
حقيقة أنّ في ك ّل محنة منحة،
ّ
العمل بالتوازي ،في أرتال مسارها واحد ال تميد عن خطوط تح ّركها قيد
أنملة.
في المقلب اآلخر ،قاسم مشترك آخر ...يؤدّي دوره التآمري ،وينفذ ما
ُرسم له بكثير من الدقة ،وفق التفاصيل المناطة به.
ب��دءا ً من قطع ال��رؤوس وأكل األكباد ،وليس انتها ًء بقضم الجغرافيا
وسرقة خيرات الوطن ومقدراته االقتصادية .مرورا ً بتهديم وتحطيم البنى
الوطنية التحتية.
هذا الذي يضطلع اليوم في التمادي ،منفذا ً عملية تطهير ليس بحق من
يدعوهم باألقليات فقط ،بل يمارس التطهير الثقافي والتاريخي؛ بحق أمة
كتبت حضارتها عبر عشرات اآلالف من السنين قبل األديان.
تعمل مطارقها وتقنيات العصر في تحطيم حضارة آشور الضاربة
في عمق التاريخ ،في الموصل .وتستخدم أحدث الوسائل للتواصل مع
مشغليها عبر البحار والمحيطات ،بينما تلغي المقاعد للتالميذ لتجلسهم
على األرض تي ّمنا ً بالكتاتيب .أي دولة هذي التي تطلب تأييد سكان األرض
األصليين لها ،وهي تلغي العقل والمنطق؟
اإلره��اب أصبح اليوم في الخطاب األميركي منطوقا ً بلسان أوباما
«العنف المتطرف» .مصطلح جديد تطلقه أميركا إليالئه هوية إسالمية،
طالما ر ّمزوه بها تشويها ً لإلسالم ،ألنّ «داعش» و«النصرة» ظهرتا بالدليل
القاطع أنهما صنيعة أميركية بامتياز.
الفعل الهمجي الذي تمارسه «داع��ش» ،التي أصبحت قاسما ً مشتركا ً
اليوم في أعمال اإلرهاب على أكثر من ساحة عربية ،واجتثاثها الحضارة
لتسطو همجيتها؛ غارسة أنيابها في جسد قرون من الزمان.
حضارات لم تمت ّد لها يد وحدانية الله في األديان المرسلة من السماء،

ألنها تحكي سير شعوب جاء على ذكر أكثرها القرآن الكريم بعفة الخالق
والمخلوق .مؤكدا ً بعزته وجالله ،بالسورة الكريمة (الكافرون) لكم دينكم
ولي دين.
أيّ دين هذا الذي يودي بهم إلى محاولة تحريف القرآن ،والتشكيك به،
رغم تعهّده بحفظه تبارك وج ّل .إلى أين ترمي المؤامرة على أمتنا وإلى أيّ
مدى تريد أن تصل.
ها هي اليوم تمت ّد إلى األراضي المصرية في لبوس ضبابي ،أدّى باإلخوة
المصريين إلى تقديم ـ ما لم يحلم به العدو الصهيوني ـ أغلى هدية يمكن أن
يتلقاها ...اتهام حماس بأنها منظمة إرهابية.
مهما كان الخالف واالختالف بين فصائل الفلسطينيين في ما بينهم.
أو بين العرب وبين أي منهم ،فال يمكن أن نصل إلى وصفهم باإلرهاب،
متناسين الشهداء ،وال��دم ال��ذي يدافع ض ّد الصهاينة ،الذين يفرحون
تمسهم الخسائر.
لشقاقنا بل ويسعون إلى تدمير بعضنا البعض وال ّ
كل اإلره��اب على أرض العرب صهيوني الهوية .بما فيه الجماعات
اإلخوانية التي باركتها حكومة العدو ،يوم استولت على الدولة في مصر،
وهي الحليف االستراتيجي لحكومة أردوغان التي تدعم ما يدعى بـ«حركة
حزم» على األراضي السورية.
جبهات القتال اليوم في سورية والعراق ض ّد اإلرهاب ،مفتوحة للمقاومة
العربية واإلسالمية للقضاء عليه ،شرط التنسيق وعدم تجاوز حكوماتها.
ها هي تؤلمه في مراحل الهجوم االستراتيجي جنوب سورية ،في
مرحلته الثانية بعد األولى .ما سيغيّر معالم العمل العسكري؛ بعد استرداد
تل الحارة ،الذي ستزداد حرارته على أيدي جنودنا البواسل ،ليصبح تالً
ناريا ً وليس عمالتيا ً كما السابق .وكذلك تطهير الجيوب اإلرهابية على
كامل الجنوب السوري.
وكذا في ريف الحسكة ،وتطهير القرى بينها وبين القامشلي من رجس
الجماعات المسلحة بتعدّد أسمائها ،كما أن رصد وتأمين الحدود العراقية
في قطع إم��داد «داع��ش» منها وتحرير آب��ار النفط ،يعني إسقاط قوة
الجماعات المسلحة.
أردوغان الذي ما زال يد ّرب المسلحين ويرسلهم إلى سورية على أنهم
«معارضة معتدلة» إنْ كان برأيه أنّ من يرفع سالحه في وجه بلده وشعبه
معارض معتدل ،فهو يمنح الرخصة لمعارضيه من رفع السالح في وجهه
وحكومته.
هل سيكون موافقا ً حينذاك على أفعال كهذه؟ ال يحيق المكر السيّئ إال
بأهله ...أبشر بكالم الله يا أردوغان.
اليوم الجميع يعيد حساباته تجاه سورية ،البرلمانيون الفرنسيون
يأتونها ضاربين بمواقف هوالند عرض الحائط.
الوفد التركي يجوب شوارع دمشق ويلتقي مسؤوليها مع ّريا ً أردوغان
من أوراق التوت التي يحاول بها ستر عوراته ،مج ّرمينه في الدم السوري
وعدم احترام الجيرة.
سلمتِ يا شام شريف وسلمَت سورية ،بوركت أقدام جيشك المغوار،
وبوركت دماء شهدائك المقاومين المدافعين المح ِّررين ،المنافحين عن
قدسية ترابك الطاهر.
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} د .سلوى الخليل األمين
في ذك��رى مولد الزعيم أنطون سعاده ،أق�� ّر وأعترف ،وأن��ا لست
من المنتمين إلى الحزب السوري القومي االجتماعي ،أنني ال أنكر
إعجابي بفلسفة الزعيم سعاده ورؤاه االستباقية ،التي وضعها
نبراسا ً ألم��ة ال ت��زال تعيش ال��واق��ع ال��م��أزوم ،ف َمن باستطاعته ان
يتجاهل مسيرة الزعيم أنطون سعاده الرائدة وطنيا ً وقومياً ،والتي
نشرها فكرا ً نهضويا ً عبر تأسيس ح��زب ب��دأ سريا ً كما غيره من
األحزاب الوطنية ،وبقي منتعشا ً حتى يومنا هذا  ،بفضل مضامينه
المؤسس إلى تن ّكب هموم أمته السورية
التنويرية التي دفعت الزعيم
ّ
نضاالً متح ّركا ً ومستمراً .لهذا أشهد أنني كلما ق��رأت كتبه ونتاج
فكره ،من باب االستزادة من فكر تلك الشخصية الفذة ،التي غيّرت
واقعا ً مل ّوثا ً بالدماء والغدر واالستسالم والخنوع ،في أش ّد العصور
ضراوة وقساوة واحتكارا ً لسيادة األوطان ،عبر التمدّد االستعماري
ال��خ��ارج��ي ال��ش��ري��ر ،ال���ذي ص���ادر عقلية البشر بعد سيطرته على
أي اعتبار للشعوب حين منهم من
الوطن ،ناشرا ً س ّمه الزعاف ،دون ّ
هادن المستعمر ،ومنهم من كان الصمت طريقه اآلمن ،ومنهم من
أراد تغيير وجه التاريخ حتى لو كان مصيره اإلعدام.
الزعيم أنطون سعاده لم يكن رج�لاً ع��ادي��اً ،لهذا ك��ان من الفئة
الثالثة ،ومن الذين أرادوا تغيير وجه التاريخ ،فهو المفكر الثوري
اإلصالحي في عصره وزمانه ،لهذا عمل على تغيير الحالة الشعبية
المحبطة في ذاك الزمان الرديء ،عبر استنهاض أبناء األمة من أجل
التشدّد في المطالبة بالحرية والسيادة واالستقالل الذي يؤدّي إلى
بناء دولة معافاة على امتداد بالد الشام ،أي سورية الطبيعية ،التي
جعلها هدفه الجغرافي المرتقب بل األساس في عملية إرساء الجهد
من أجل نشوء أمة متراصة ،تجابه ك ّل األع��داء وح��االت االستعباد
واالستعمار.
لقد س��اءه وج��ود المستعمر ،كما س��اءه تفكيك ال���دول العربية،
أي منطقة بالد الشام ،فسعى إلى
خصوصا ً في سورية الطبيعيةّ ،
تشكيل حزبه ،الذي كان يعمل بطريقة سرية قبل ان ينكشف أمره
في العام .1935
وم��ن أه��� ّم م��ب��ادئ ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي دحض
العنصرية والطائفية وال��م��ذه��ب��ي��ة ،ل��ه��ذا ال��ت ّ
��ف ح��ول ه��ذه العقيدة
التي ج��اءت بحركة تنويرية استباقية ،مئات الشباب ،والعديد من
المفكرين اللبنانيين والعرب ،مؤمنين بأهدافها التي تدعو «إلى اعتبار
س��وري��ة أم��ة ت��ام��ة ،وأنّ القضية السورية ه��ي قضية قومية قائمة
بنفسها ،مستقلة ك ّل االستقالل عن أية قضية أخرى» ،خصوصا ً أنه
ألي مستعمر أو مستب ّد أن ينكر أنّ شعب هذه المنطقة هو
ال يمكن ّ
شعب واحد ،في مجتمع واحد ،غير مختلف ،ال في العادات وال في
التقاليد وال في المواقف من االستعمار ،ولغته واحدة هي لغة الضاد،
التي ال تعلو عليها لغة أخرى ،كما حدث في بالد المغرب العربي من
جراء وجود االستعمار الفرنسي.
فما قاله أنطون سعاده في ذاك الزمن البعيد ،ما هو سوى رؤية
مفكر سبق زمانه وأقرانه بالتطلع نحو مستقبل الوطن واألم��ة من
أجل بناء دولة حضارية ال مكان فيها لفاسد أو شرير ،كما نراه اليوم
في بالدنا الغارقة في طوفان الحالة الداعشية ومس ّميات الربيع
العربي المز ّور ،واسمحوا لي هنا أن أدرج بعضا ً من افكاره ،التي
ُوجدت كي تبقى متفاعلة في ك ّل زمان وك ّل عصر ،ألنّ من كتبها هو
ابن تلك الفترة الحرجة من تاريخ أمتنا الغارقة دوما ً بدماء أبنائها،
فهو القائل« :إن فيكم قوة لو فعلت لغيّرت وجه التاريخ» ...أال ينطبق
هذا القول على مفهوم المقاومة التي هزمت الجيش «اإلسرائيلي»
الذي ال ُيقهر ،في العامين  2000و2006؟ وأال ينطبق هذا القول على
الصمود الحاصل على األراضي السورية حاليا ً من الجيش العربي
السوري والقيادة السياسية والشعب وك ّل المناصرين من شرفاء
األمة؟
أضف أنّ أنطون سعاده قد قال أيضاً ،تدليالً على ما يجري حاليا ً
في المنطقة العربية« :إذا رجعنا إلى تاريخنا وجدنا أن عوامل التف ّوق
عندنا كانت عظيمة ج���داً .كنا أس��رع م��ن غيرنا ف��ي أوق���ات عصيبة
وحرجة ولكن داخليا ً لم تكن لغيرنا» ،ثم أليس هو من أشار إلى« :أن
المنازعات الداخلية هي التي تسبّب الفوضى واالرتباك وتضعف
النظام» ،وهذا ما يحدث اليوم ،ثم أليس هو من قال« :قد يذهب وطننا
من أيدينا قطعة بعد قطعة ونحن ال نفعل غير كتابات وخطب وفوضى
عظيمة في الداخل ،وخيانات وبيع للوطن» .أليس هذا ما هو حاصل
والتفسخ السياسي واالجتماعي وسيطرة
بين ظهرانينا حين التجزّؤ
ّ
المال وأصحاب النفوذ على السلطة موجود دون رادع أو وازع؟
أليس هو من ذكر ب��أنّ « :كل شعب يتكل على غيره يصبح مطية
لغيره ،لذلك ال يمكننا أن نتغنّى بإنجازات غير إنجازاتنا ،وال يمكن
ألي شعب أن يعطي مجانا ً لشعب آخر» ،أليس هذا ما نشهده حالياً،
فلبنان دون رئيس ،والك ّل في انتظار الفرج الخارجي ،إضافة إلى أنّ
ك ّل فريق يغني على لياله ،ومصلحة الوطن في أدنى درجات السلّم،
القوي القادر على تسلّم
حين أنّ من يستحق رئاسة الجمهورية وهو
ّ
مهمة الرئاسة موجود ومدعوم من ك ّل شرفاء الوطن ،عنيت الجنرال
ميشال عون رئيس أكبر تكتل نيابي مسيحي« ،باللغة اللبنانية» وليس
بالخطاب الوطني ،حيث هو بعيد ك ّل البعد عن الطائفية والمذهبية
ووطنيته ال يشوبها التباس...
أليس هو من ن��ادى« :بفصل الدين عن الدولة ومنع رج��ال الدين
من التدخل في السياسة ،وإزال���ة الحواجز بين مختلف الطوائف
والمذاهب تمهيدا ً إللغاء اإلقطاع ،وتنظيم االقتصاد ،وإنصاف العمال
والعمل ،وصيانة مصلحة األمة والدولة وإع��داد جيش قوي» ،فأين
نحن من تسليح الجيش اللبناني ودعمه بالسالح المتط ّور وأين نحن
اآلن من الدولة المدنية القوية والقادرة على احتضان أبنائها ،وهجرة
الشباب والشابات على قدم وساق ،والزواج المدني موضع خالف
بين رجاالت السياسة والمقامات الدينية ،علما ً أنّ العديد من رجاالت
السياسة تز ّوجوا مدنيا ً أو ز ّوجوا أوالدهم مدنياً ،يعني أنّ الصيف
والشتاء على سطح واحد ،كيف يكون هذا؟ هنا السؤال الذي ال نجد
له حالً جريئا ً كما قال من قبل الزعيم أنطون سعاده ...لهذا خافوه
فأعدموه.
إنّ الكالم على أنطون سعاده في ذك��رى ميالده مش ّوق ،لما لهذا
وطني استباقي عالج في الزمان الصعب
الرجل القائد من بالدي فكر
ّ
مسألة الهوية الوطنية ،والصراع الفكري ،وطغيان الحكم االستبدادي،
إضافة إلى ك ّل أشكال التزوير والفساد والمفسدين ،لهذا كان اعتقاله
عدة مرات طريقا ً لك ّم صوته وإفشال حزبه النهضوي التنويري ،الذي
لم يفلحوا في لجمه وإسقاطه وزعزعة عقيدته المبنية على أسس ثابتة
ومتينة ،تماهى عنها صدور كتبه« :نشوء األمم» و«الصراع الفكري في
األدب السوري» و«اإلس�لام في رسالتيه» ،ومن بعدها «المحاضرات
العشر» وغيرها من المؤلفات القيمة.
وللتذكير أيضا ً ف��إنّ سعاده هو أول من ن��ادى بالعلمانية نظاماً،
وص����والً إل���ى تشكيل ك��ي��ان س��ي��اس��ي م��دن��ي واح����د ،ينصف جميع
المواطنين م��ن دون اس��ت��ث��ن��اء ،ك�� ّل حسب ق��درات��ه وك��ف��اءات��ه ،لهذا
حاربه اإلقطاع السياسي اللبناني من جميع طوائفه وتكتالته على
مساحة الوطن ،ألنه شكل بطروحاته المتط ّورة والمتقدّمة ،تهديدا ً
للزعامات الوراثية القائمة على استعباد الناس ،إضافة إلى أنه أول
من استشرف خطر المشروع الصهيوني ،ألنّ الصهيونية تتناقض
مع روح اليهودية ،لهذا كان رفضه لها ثابتا ً وقوياً ،وما زال ساري
المفعول لتاريخنا هذا عبر عقيدة ثابتة لم تهزل برحيل زعيمها.
في ذكرى ميالده ،أتمنى لو كنت م ّمن كانوا في زمانه الصعب ،ألنه
بالفعل ،كان القائد العقالني المفكر بأحوال هذه األمة ،التي تناتشت
أحوالها الزُّمر االستعمارية وما تزال عبر ثقافة داعشية مستجدة،
تهدم التاريخ والتراث ،وتذبح على الهوية ،وتتدثر باإلسالم الذي
قال فيه الله« :إن أرسلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا» .أال بئس ذاك
الزمن ال��ذي خ��ان فيه قادته ،زعيما ً مفكرا ً حضارياً ،وأدي��ب��ا ً لغويا ً
متن ّوراً ،وسياسيا ً متط ّورا ً هو أنطون سعاده ،الذي ما زال نتاج فكره
التنويري قائما ً في الحاضر كما في الماضي وسيظ ّل أقوى ،ما دام
الزمن على اتساع لتلقف رؤاه الثورية الوطنية االستباقية والثابتة
على مدى العصور.

