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«خلفي �صهيوني فاقتله»

الجي�ش اليمني
} حميدي العبدالله
دأب اإلع�لام السعودي والقطري ،على وجه الخصوص ،على تصوير الجيش
اليمني وكأنه جيش علي عبدالله صالح .ومن المعروف أنّ الجيش اليمني وقف
إلى جانب التحرك ال��ذي قادته حركة أنصار الله ،ولم يقاتل الثورة الجديدة منذ
انطالقها ،على الرغم من أن وزير الدفاع ورئيس األركان والقادة العسكرييين قد
عيّنوا في مناصبهم عندما كان عبد ربه منصور هادي رئيسا ً للجمهورية ،وبك ّل
تأكيد جرى اختيارهم ليس بوصفهم من المناصرين للرئيس علي عبدالله صالح.
ومع ذلك لم يستطع هؤالء القادة الذين جاؤوا بعد استقالة صالح ضمان وقوف
الجيش إلى جانب الرئيس المستقيل هادي ،كما أنهم لم يستطيعوا أن يمنعوا قطعات
الجيش من االنحياز إلى جانب الحراك الجديد الذي قادته حركة أنصار الله ،سواء
في االمتناع عن الوقوف في وجه زحفهم إلى المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء
وعدن وتعز والحديدة والبيضاء وغيرها من المدن ،أو القتال إلى جانبهم عندما لجأ
أنصار هادي إلى القتال.
إذا ك��ان انحياز الجيش اليمني إل��ى جانب ال��ح��راك ال��ذي ق��اده الحوثيون أمرا ً
واضحاً ،إال أنّ األمر غير الواضح ،والذي ال يمكن تصديقه هو ما ي��ردّده اإلعالم
المؤ ّيد «لعاصفة الحزم» على اليمن والذي يصف الجيش بأنه جيش علي عبدالله
أي
صالح .ومن المعروف أنّ اليمن بلد تنتشر فيه القبائل ،وكان من الصعب على ّ
رئيس لليمن أن يحظى بتأييد ك ّل القبائل ،أو على األق ّل القبائل الكبيرة ،إذا لم يأخذ
بعين االعتبار مصالحها ،ينطبق هذا على الرئيس عبدالله صالح ،وعلى الرئيس عبد
ربه منصور هادي .والجيش اليمني مك ّون من النسيج االجتماعي ذاته ،وهو غير
معزول عن هذا النسيج ويعكس تعدّديته القبلية وحتى السياسية .وبالتالي ال يمكن
ألي رئيس الحصول على تأييده وتأييد جميع قطعاته .صحيح أنّ الرئيس علي
ّ
عبدالله صالح مكث في الحكم مد ًة طويلة ،وصحيح أيضا ً أنه بذل ك ّل جهد مستطاع
للحفاظ على والء الجيش ،وضمان وقوفه إلى جانبه ،ولكن هل ذلك يكفي لتفسير
وقوف الجيش إلى جانب الرئيس علي عبدالله صالح حتى بعد استقالته؟
الرئيس حسني مبارك مكث في الحكم مدة ت��وازي المدة التي شغل فيها علي
عبدالله صالح سدة الرئاسة في اليمن ،وبذل مثله ك ّل جهد مستطاع لضمان والء
الجيش لـه ،ولكنه لم ينجح في ذلك ،بل إنّ الجيش المصري كان من أوائ��ل الذين
تخلوا عنه ،علما ً أنه يسهل ترويض جيش في بلد فيه دولة مركزية قوية تاريخياً،
وضمان والء جميع منتسبيه وقطاعاته الرئيسية ،ولكن من الصعب تحقيق ما
يوازي ذلك في بلد ال تزال العصبية القبلية وحتى المناطقية قوية وحتى أقوى من
الوالء السياسي.
إذن الجيش اليمني ليس جيش علي عبدالله صالح ،وإذا ك��ان ه��ذا الجيش قد
انحاز إلى الحراك الذي يقوده أنصار الله ،فإنّ تفسير ذلك يكمن بالدرجة األولى،
بوقوف غالبية الشعب والقبائل اليمنية ض ّد عبد ربه منصور هادي وانحيازها إلى
يفسر االنتصارات
جانب غالبية الشعب والقبائل التي تؤيد الحراك ،وهذا هو الذي ّ
السريعة لحركة أنصار الله وحلفائها.

ال «عناقيد غ�ضب» وال «عا�صفة حزم»
تك�سر �إرادة المقاومة
} سعد الله الخليل
حين يشكك ستيفن سيش سفير أميركا السابق في اليمن بقدرة الضربات السعودية
على تحقيق أهدافها بالضغط على الحوثيين لقبول الجلوس على مائدة التفاوض وفق
الشروط السعودية األميركية ،فإنه ال ينطلق من فراغ ،وال من قاعدة التغريد خارج سرب
بالده ،بل من رؤية العارف لتفاصيل المشهد اليمني وحقائق األمور على األرض التي
عمل عليها سفيرا ً لواشنطن ،والتي يعلم سفراؤها كل التفاصيل الدقيقة عن البلدان التي
يعملون فيها ،ومكامن القوة والضعف فيها أكثر مما يعلمه السواد األعظم من أبناء تلك
الدول!
سيش الذي َذ ّكر بحرب السعودية ض ّد الحوثيين عام  2009ونتائجها الفاشلة في
التقدم ،يدرك تماما ً حذر آل سعود قبل البدء بعملية برية ،ويعلن أنّ إشاعة هذه األنباء
لخلق أجواء ضاغطة نفسيا ً على الحوثيين وعلى الشارع اليمني الرافض للخطوة بسواده
األعظم رغم االنقسام العلني في المشهد السياسي اليمني.
عادة ما يمتلك المسؤولون األميركيون جرأة التعبير عن الحقيقة بعد تركهم مناصبهم
والتخلي عن ضغوط إداراتهم السياسية ومشاريعها حول العالم ،جرأة ودقة في التحليل
ربما دفعت سيش إلى القول إنّ سقوط خسائر بشرية مدنية ستعطي نتائج عكسية ض ّد
السعودية والدول العربية التي ح ّولت اليمن إلى ساحة إلرسال رسائل إلى إيران وكذلك
يفسر حقيقة االستنفار األميركي الداعم للغارات
إلى الواليات المتحدة ،وربما هذا الكالم ّ
السعودية على األراضي اليمنية وتقديم الدعم اللوجستي واالستخباري لـ«عاصفة حزم»
آل سعود.
بعد أسبوع من الغارات التي تشارك فيها دول لها ثقلها في المجال العسكري،
وبتنسيق استخباري عالي المستوى بإشراف أميركي ترافقه آلة دعائية وإعالمية كبيرة
لصناعة رأي عام مناصر للحملة ،فإنه من المفترض أن تنعكس على األرض تحجيما ً
للحوثيين وتراجعا ً على صعيد الدعم الشعبي وضياعا ً في الخطط واالستراتيجيات
لتح ّول العمل الحوثي لحراك بال مرجعية ج ّراء ضربه مراكز القوة والقيادات ،كما تر ّوج
له القنوات السعودية والتي تدور في فلكها قنوات لطالما امتازت بالمهنية والحيادية ولع ّل
المشهد السوري خير دليل.
وألنّ » حساب السرايا يختلف عن حساب الكرايا» فقد أتت الوقائع بعكس التوقعات،
تق ّد ٌم حوثي في الضالع وشبوة ولحج وعدن دفع بالسعودية إلى استخدام زوارقها
العسكرية لضرب المدينة بعدما فشل القصف الجوي بمنع التقدّم ،وإسقاط المضادات
الجوية ثالث طائرات رغم أنّ بيانات وزارة الدفاع السعودية أكدت تدمير تلك القوة منذ
اليوم األول فكيف سقطت تلك الطائرات؟ سؤال يكشف حقيقة التصريحات السعودية.
وفي الحديث عن التصريحات ال ب ّد من التوقف عند كالم العميد أحمد عسيري
فسرته
م
المتحدث باسم عملية «عاصفة الحزم» بأنه ال مكان آمن للحوثيين في اليمن ،كال ٌ ّ
والتبجح باستخدام
المجازر السعودية وأسقط استهداف المدنيين التذاكي بالعبارات
ّ
أسلحة ذكية أعادت إلى الذاكرة المجازر التي أوقعتها أسلحة العدو «اإلسرائيلي» «الذكية»
خالل العدوان على جنوب لبنان ،ولع ّل التاريخ يعيد ذاته فاستهداف آل سعود لمخيم
النازحين في «المزرق» شمالي اليمن يعيد إلى الذاكرة القذائف «الذكية» التي أطلقتها
المدفعية «اإلسرائيلية» على مخيم األمم المتحدة في قانا إبان عملية عناقيد الغضب على
جنوب لبنان عام  1996ومجزرة قانا حين أعاد طيران العدو الك ّرة في تموز 2006
حين وضع العدو «اإلسرائيلي» في األيام األولى نصب عينيه أهدافا ً كبرى بسحق
المقاومة والقضاء عليها فكان الر ّد بمعادالت ما بعد بعد حيفا ،فهل َترسم تطورات
عاصفة حزم آل سعود معادالت جديدة بما بعد بعد جيزان ونجران وعسير؟ و َترسم
الرياض بعاصفة حزمها حدود قوتها وتكتب تاريخ انهيار تف ّوقها المنهار أصالً ،كما
كتب عدوان  2006تاريخ انتهاء صالحية جيش العدو «اإلسرائيلي» وعجزه عن ضرب
المقاومة .وثبتت حقيقة الوعد الصادق في الدفاع عن خيارات الشعوب التواقة إلى
التح ّرر من التبعية األميركية.
يبدو أنّ األسبوع األول من الغارات يكشف تكرار سيناريو حرب تموز ،2006
والمجازر المرتكبة إحدى حلقاته ،هذا ما تكشفه يوميات العدوان السعودي ...فيما
رسالة الر ّد فحواها «ال عناقيد غضب وال عاصفة حزم تكسر إرادة المقاومة في الحياة».
«توب نيوز»

هل ي�ص ّنف االئتالف �إرهابي ًا؟
اعتاد االئتالف السوري المعارض على النصب السياسي واإلعالمي ،فهو ينسب إلى نفسه
ما ليس له ،ويبيع ممتلكات سواه ،ويشتري م ّمن ال يملك حق البيع ،وينسحب من هزائمه
ويلصقها بالغير.
معارك بصرى وإدلب التي أدّت إلى سقوطهما بيد «جبهة النصرة» علنا ً وباعتراف القنوات
الفضائية الداعمة لالئتالف ليس فيها لالئتالف أيّ يد فعلية عسكرياً.
سارع االئتالف الى اإلعالن عن نيته نقل قيادته إلى إدلب.
السؤال ليس لالئتالف بل للسيد ستيفان دي ميستورا كممثل لألمين العام لألمم المتحدة
وللخارجية األميركية اللتين تص ّنفان «جبهة النصرة» كفصيل إرهابي وترفضان أيّ دور لها
في الح ّل السياسي وتجيزان الغارات على مواقعها.
ما هو تصنيف حال إدلب وبصرى عسكريا ً اليوم عند دي ميستورا واألميركيين هل هما
موقعين تحت سيطرة اإلرهاب يجب تحريرهما أم موقعي معارضة يجب شمولهما بالح ّل
السياسي؟
إذا كانت «النصرة» ال تزال إرهابية فالمنطقي أن يص ّنف االئتالف الذي يعتبر سيطرتها
تحريرا ً لها لحسابه لينقل مق ّراته إليها كمك ّون إرهابي وحظر التعامل معه بموجب القرارات
الدولية.
هل سنسمع جواباً؟
أين دي ميستورا؟
التعليق السياسي

بعد ثورتين مجيدتين :متى تتطهّر بالدنا
من دن�س التطبيع مع العدو ال�صهيوني؟!
} د .رفعت سيد أحمد
{ من األحاديث النبوية المهمة ،قوله« :ال تقوم
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ،فيقتلهم
المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر
والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد
الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله» ...رواه
البخاري ومسلم.
****
هذه النبوءة التاريخية للنبي محمد ،أضحت
اليوم حقيقة على األرض الفلسطينية والعربية،
وهي تؤكد بالمعنى التحليلي أنه لن تقوم القيامة
حتى تعلن تلك الصيحة ،ب��ل لعلنا نزيد في
التفسير إلى الح ّد الذي نقول فيه أنّ يوم القيامة
مرتهن حدوثا ً واكتماال ً بوقوع تلك الصيحة:
«خلفي ي��ه��ودي فإقتله» ،إنها الصرخة التي
تكتسب أكثر من معنى في واقعنا المعاصر وتقدم
أكثر من نبوءة:
أوال ً  :لم يقل الحديث الشريف (أمامي يهودي)
أو «بيني يهودي» بل قال «خلفي يهودي» ،بما
يعنيه ذلك من معان وإيحاءات تعكس طبيعة
الحرب وطبيعة الخصم ال��ذي سنقاتله ،فهي
حرب مع عدو غادر لن يأتي أب��دا ً من «أمامنا»،
ولن يجرؤ أبدا ً على العيش في «وسطنا» ولكنه
دائما ً سوف يأتي من خلفنا ،من الظهر ،ليطعننا
دون أن ندري ،إال أنّ الله العالِم بك ّل شيء ،سوف
ُينطِ ق لنا الحجر ،والشجر ،وك ّل المخلوقات غير
الناطقة لتصيح في تلك اللحظة التاريخية،
«خلفي يهودي فاقتله» ،مما يؤكد أيضا ً أنّ الحرب
المقبلة سوف تكون حربا ً شاملة ،ضارية ،لن
تبقي ،وينبغي لها أال تبقي صهيونيا ً فوق األرض
الفلسطينية والعربية!
****
ثانيا ً  :إن ما نعيشه اليوم على امتداد ساحة
العالمين اإلس�لام��ي والعربي ،وف��ي مجتمعنا
المصري منذ زي��ارة ال��س��ادات إل��ى القدس عام
 1977وحتى اليوم  ،2015من أحداث وهزائم،
ووقائع طاحنة ،يؤكد بوضوح أنه يقف خلفها،
دائ��م�ا ً «اليهود الصهاينة» داخ��ل فلسطين أو
خارجها ،وال فرق عندي بين صهاينة الداخل
وصهاينة الخارج فكلهم سواسية ،وكلهم في
ال��ع��داء لهذه األم��ة س��واء ،وم��ا األم��ر إال توزيع
ل�ل�أدوار بين صهاينة غ�لاة ف��ي داخ��ل الوطن
المحت ّل ،وصهاينة سيكونون غالة خارج الوطن
المحت ّل!
بل إنّ تفاصيل قصة «التطبيع» السياسي
والثقافي واالقتصادي والعسكري بين الكيان
الصهيوني وبين النظام الحاكم في مصر حتى
اليوم ،ودخ��ول اليهود المصريين في تفاصيل
هذا التطبيع وفي األدوار المختلفة له ،واالشتراك
التجسس العديدة التي ضبطت
في شبكات
ّ

مع السفارة «اإلسرائيلية» خالل الـ 36عاما ً من
التطبيع ( )2015-1979وعددها يزيد عن 25
تجسس ،هذا يكفي وح��ده ليقوم كدليل
قضية
ّ
حي على أن ال فرق يذكر بين يهود الداخل ويهود
ّ
الخارج ،وأنّ األمر فقط مج ّرد «توزيع أدوار»،
وي��ؤك��ده��ا أكثر إدخ���ال يهود أميركا وأوروب���ا
واالت��ح��اد السوفياتي ،وال��ي��ه��ود ال��ع��رب ،في
الحسبان مما سيؤكد أكثر ،تلك الحقيقة.
****
ثالثا ً  :إنّ المقولة النبوية الكريمة «خلفي
يهودى فاقتله» تنبئنا بأنّ الرغبة في الهيمنة
والسيطرة السياسية والثقافية واالجتماعية،
ّ
األدق في التعبير
والتي تع ّد في تص ّورنا المعنى
أنّ
عن كلمة (التطبيع) – حيث األخيرة تعني ثمة
عالقات كانت موجودة سلفا ً فقطعت ،ثم عادت
لتكون طبيعية وهو ما لم يحدث أصالً بين مصر
والكيان الصهيوني – إنّ هذه الرغبة في الهيمنة،
س��وف تمت ّد إل��ى كافة ال��ن��واح��ي ،م��ن اقتصاد
وزراع���ة ،وت��ج��ارة ،وثقافة ،وف��ن وآث��ار إل��خ،...
ومج ّرد نطق الحجر بتلك الصيحة ،فإنه نبوءة
نبوية كريمة ،بأنهم سوف يتغلغلون داخلنا في
ك ّل شيء ،وسوف يحاولون اختراق ك ّل الحدود
والحواجز وسوف يمسحون المجتمع ،وينفذون
إل��ى أحشائه ،حتى الحجارة س��وف يحاولون
التسلل إليها ،والتمركز خلفها ،بل ونسبتها إليهم،
ألم يقل بيغن – رئيس وزراء العدو الصهيوني
األسبق – ذات يوم «إنّ هذه األهرامات الثالثة
من صنع أجداده اليهود!» وكان ذلك في أواخر
عهد الرئيس األسبق أنور السادات الذي ابتسم
ساعتها بطريقة تلفزيونية وكأنّ األمر ال يعنيه!
****
إذن الرغبة في الهيمنة اليهودية على ك ّل
مقدّراتنا وأحشاء مجتمعنا ،سوف تكون شاملة
وعلى نفس الدرجة من الرغبة ،يحثنا الرسول
الكريم أن تكون الرغبة في القتال والمقاومة،
والجهاد أكبر وأش��دّ ،فساعتها سوف تتكاتف
معنا ك ّل مخلوقات الله ،وستقاتل إلى جانبنا
حتى الحجر سيقاتل معنا من خ�لال إخبارنا
بمواقع الخصم ونقاط وجوده وتسلله ،إنّ العالم
اإلسالمي كله سيقاتل ساعتها ،ك ّ��ل بأسلوبه
وطريقته.
****
ولكن ..سوف يوجد في ذلك اليوم – والذي قد
يكون يومنا هذا – من سيكون أحط من الحجر،
ومن سيخون ،ومن سيكون يهوديا ً أكثر من اليهود
أنفسهم ،نعم سيكون هؤالء بيننا ،بل هم بالفعل
موجودون ،ولع ّل خير نموذج يحدّد مواقعهم
ويع ّري أماكن تواجدهم في عصرنا هذا هو قضايا
المقاومين للتطبيع بالسالح (مثل الشهيد سليمان
خاطر ،ومثل الشهيد البطل محمود نور الدين
وشباب قضية ثورة مصر  )1988 – 1987تلك

القضية التي اتهم فيها عشرون رجالً مصريا ً بقتل
اليهود واألميركان من الدبلوماسيين في شوارع
القاهرة ،أعوام (،)1986،1987 ،1985 ،1984
فحين يخرج علينا من ينعت ه��ؤالء العشرين
بأنهم مدمنو خمر وفساد ،وأنهم عصابة هدّدت
راحة «السكان» اآلمنين ،أو أولئك الذين أنشأوا
تحالف كوبنهاغن المشبوه ،أو طبعوا في الفن
والصحافة والسياسة والسياحة (نرجو مراجعة
أسمائهم في موسوعتنا عن التطبيع والمطبّعون
في مصر  2011 – 1979التي تقع في 2500
صفحة).
إنّ ه��ؤالء ساعتها س��وف يكونون أح��ط من
الحجر ،وأدن���ى مرتبة ،بيد أنّ األم��ر طبيعي
ومنطقي في سياق التاريخ واألحداث ،وال ب ّد من
وجود منافقين ،وآ ّفاقين ،ومرتزقة ،لـ«يتزيّن»
بهم ك ّل عصر وربما على سبيل العبرة والعظة.
وه���م بالمناسبة ال ي��زال��ون م��وج��ودي��ن بين
دعاة التطبيع الصحافي والثقافي والسياسي
واالقتصادي في بالدنا.
****
رابعاً :إذن ..القضية التي يفجرها الحديث
النبوي (خلفي يهودي فاقتله) هي هذا الوجود
اليهودي ،وتلك الرغبة في الهيمنة الشاملة
(سياسيا ً واقتصاديا ً وثقافيا ً وعسكرياً) ،وهي
هذا التغلغل في ك ّل ش��يء ،ومحاولة تصديره
إل��ى خ��ارج الوطن ،بل محاولة تصدير الوطن
ذاته خارج نفسه ،إلى واشنطن ،أو «تل أبيب»،
والقضية إذن ،التي ينبغي إعادة االهتمام بها في
أج��واء اإلره��اب الداعشي الذي هو الوجه اآلخر
لإلرهاب الصهيوني هي «ه��ذا التطبيع» – مع
التحفظ الكامل على اللفظ ومدلوله ومحاذير
استخدامه – الذي جرى خالل أكثر من ثالثة عقود
ونصف ( )2015-1979بين النظام الحاكم في
مصر (إب��ان حكم السادات ومبارك ومرسي وال
ي��زال مستمراً) وبين الكيان الصهيوني ،هي
قضية شائكة وم��ع��ق��دة ،ومتداخلة الحلقات
واألح���داث والوقائع ،وه��ي قضية تحتاج إلى
جهاد بالكلمة وبالسلوك ،وتحتاج إلى مواقف
حقيقية رافضة ،تليق بثورة  25يناير 2011
وموجتها الثانية  ،2013/6/30وب��دون هذه
المواقف الجادّة الحازمة من التطبيع ورجاله
وسياساته وكوارثه ،فال قيمة وال مستقبل لتلك
الثورة ،فلنعمل إذن على بناء مستقبلها المشرق،
بالمقاومة الحقيقية للتطبيع ،في بالدنا إلى أن
ي��زول وتتطهّر بالدنا منه في ذات الوقت الذي
نقاوم فيه (اإلره��اب) ،فالدور الوظيفي لالثنين
في ضرب مصر ورسالتها واحد ...والله أعلم.
E – mail :
yafafr @ hotmail. com

زمن التهريج الأميركي
} ثائر أحمد إبراهيم
م ّثل الرئيس السوري الدكتور بشار األس��د مشكلة حقيقية بالنسبة إلى
الواليات المتحدة األميركية منذ وجوده عام  2000على رأس هرم السلطة في
الجمهورية العربية السورية ،بعد أن أعلن عن برنامجه اإلنساني الهادف إلى
النهضة بالدولة السورية بقدر ٍة تحفظ السيادة وتبقي الدولة المقاومة العبا ً
مستحيل التهميش في حلبة االشتباك العالمية.
وزادت خشية األميركيين وقلقهم على مشروعهم ومصالحهم الخاصة،
وتأزمت مواقفهم تجاه الرئيس الشاب عقب إعالنه عن مشروعه االستراتيجي
الذي عدّته الواليات المتحدة األميركية المشروع األكثر تهديدا ً لمصالحها عبر
تاريخ المنطقة العربية والمعروف بمشروع (ربط البحار الخمسة).
لكن مشكلة األميركيين لم تقتصر في ما بعد على وجود الرئيس األسد بح ّد
ذات��ه ،بل كان جليا ً لك ّل صحيح بصيرة أنّ وج��ود الدولة السورية بشعبها
وأرضها ومؤسساتها تمثل مصيبة مضاعفة قائمة بالنسبة لهم ،كونها شكلت
عبر فترة زمنية طويلة صخرة الممانعة التي عطلت المخططات األميركية في
المنطقة ،وأقلقت مصالح الواليات المتحدة في باقي دول العالم.
ِ
يخف األميركيون أبدا ً إرادتهم الجارفة في إزاحة أية عقبة تمنع تحقيق
لم
المقسم وتجزيء المجزأ واستعباد
استراتيجيتهم االمبريالية القائمة على تقسيم
ّ
البشرية بما يخدم مصلحتهم العليا المرتبطة عضويا ً وعقائديا ً بالحفاظ على
كذبة شعب الله المختار التي تؤ ّمن استمرارية وجود الكيان الغاصب على أرض
فلسطين المحتلة المش ّرع بطريقة أو بأخرى لوجود الواليات المتحدة األميركية
ذاتها.
ومن أجل ذلك قامت الدولة اإلمبريالية العظمى بك ّل ما يمكنها لإلطاحة بالدولة
المقاومة معتقدة أنّ تشظي هذه الدولة المعقدة التركيب بتنوعّ ها الديموغرافي
والعقائدي سيسهّل ويس ّرع تشظي باقي دول المنطقة التي تحتفظ بأكبر ثروات
الدنيا وبما يتيح السيطرة عليها لعقود مقبلة.
أطلقت أميركا سالحها الس ّري الذي اشتغلت على تجهيزه وجهدت في تدريبه،
وهو المتمثل بالعنصر البشري مغسول األدمغة في حربها ض ّد اإلنسانية تحت
مس ّمى «ثورات الربيع العربي» واضعة نصب عينيها كهدف مرحلي استجالب
خمسة ماليين مرتزق من كافة أصقاع المعمورة كي يعيثوا دمارا ً على أرض
الدولة المقاومة لتحويلها من دولة قوية ذات سيادة إلى دولة فاشلة تعاني
سكرات الموت اإلرهابي وتعجز عن إدارة شؤونها بما يدفعها الحقا ً لتقبّل تسليم
مقاليد سيادتها لعتاة اإلمبريالية األميركية.
لكن الصمود السوري كان صادما ً ومهينا ً لألميركيين وغطرستهم ،فالرئيس
األسد الذي حدّد منذ اللحظة األولى خيارات الدولة المقاومة نطق بلسان شعبها
مفصحا ً أنّ التسليم ألميركا خيار غير موجود في قاموس الصمود السوري.
وألنّ فهم الرئيس األسد لحقيقة اإلجرام األميركي والتفاف الشعب المقاوم
حوله كان المانع األج��دى واأله � ّم لقبول أيّ ح ّل استسالمي طرحته أميركا،
استمات األميركيون في تشويه صورة الرئيس المقاوم ّ
لفض الحاضن الشعبي
من حوله بإظهاره بمظهر الباحث عن طوق نجاة فردي يبقيه في سدة الحكم.
استماتة أسقطها رفض الرئيس األسد للتفاوض بعيدا ً عن إرادة العقائديين
المضحين من أبناء القضية الذين ما زالوا قابضين على جمر اليقين والمتمسكين
ّ
بأسدهم المقاوم للفاشية الجديدة ،غير اآلبه للمناصب ،والعالِم يقينا أنّ المش ّرع
األوحد للسلطة هو الشعب العربي السوري الذي ما انفك يعلن احتقاره لسياسة
األميركي وبغضه للهيمنة الدنيئة التي يحاول األميركي أن يرعب بها شعوب
العالم.
ولما تزل أميركا منذ أربع سنوات تستخدم ذات أسلوب المناورات الموجية
المتالحقة في سعي مباشر للحفاظ على الروح المعنوية الشرسة لعصابات
«بالك ووتر» من جنودها المقاتلين تحت مس ّمى تنظيم «داعش» اإلرهابي وأخواته
من مسلوبي الوعي ،وفي سعي غير مباشر الستمرار استنزاف الجيش العقائدي
مزامنة ذلك مع حراك سياسي مربك للمشهد ومعق ٍد له ،تارة باإلعالن عن تسليح
المعارضة المعتدلة المزعومة ،وتارة بإشاعة الحديث عن تهيئة ح ّل سياسي
بالترويج لمؤتمرات دولية جامعة توازيا ً مع تصويبها المستم ّر المستهدف
للرئيس األسد تصريحا ً أو تلميحا ً في كشف واضح عن نيتها التصالح مع الدولة
المقاومة بشروط خاصة ،اعتبرها السوريون وأسدهم شروط استسالم ّ
مذل،
طالما أنها ال تراعي مصالح الشعب العربي السوري وسيادته.
ومنذ اللحظة التي أطلق فيها نائب الرئيس األميركي (جو بايدن) تصريحاته
الصادمة لحلفائه فاضحا ً دعمهم لإلرهاب الحاصل في المنطقة لم تهدأ أميركا عن
تذكير الرئيس السوري بأنّ أبواب االستسالم مفتوحة تحت مس ّمى التفاوض،
وأنّ إنهاء األزمة لن يكلف سوى موافقة يقدّمها أسد سورية بمعزل عن إرادة
السوريين لتت ّم تسوية األمور بر ّمتها.
وما تصريحات وزير الخارجية األميركي جون كيري األخيرة التي دعا فيها

إلى التفاوض مع األسد ،والتي سارعت شخصيات القماءة البريطانية والفرنسية
والخليجية والتركية إلى استنكارها وتحويرها عن حقيقة مضمونها في محاولة
بائسة للتغطية على الكذبة السمجة التي ر ّوجوا لها عند شعوبهم عن استقالل
قرار المعاندين المكابرين ،وإلثبات أنّ ما جرى في سورية من حرب ظالمة على
الرغم من وجود اإلرهابيين لم يكن إال مطالب شعبية محقة دعمتها الدول المنافقة
المدّعية ،ولكي تتدارك خسارة أوراقها التي بدأت تنهار أمام مصداقية الدولة
السورية في تعاطيها مع ملف المصالحات الوطنية المتمثل اليوم بفتح باب
التوبة ،حتى للعناصر اإلرهابية السورية إنْ أرادوا العودة أحرارا ً في وطنهم إذا
ما ألقوا السالح ،ليست إال رسالة جديدة يوجهها األميركيون للرئيس األسد كي
يعيد حساباته الخاصة.
تصريحات لم يرها السوريون بذات القدر من األهمية التي أري َد لها أن تظهر
بها في وسائل اإلعالم المهيأة للتراجع الحتمي للواليات المتحدة في حربها ض ّد
الدولة المقاومة ،فالرئيس العربي الشاب ومن خلفه الشعب الصامد ال يثقون
بأميركا وال بتصريحاتها وال يه ّمهم من حديث األميركيين إال ما قد يكون مقترنا ً
بأفعال مادية حقيقية تترجم أمرا ً واقعا ً على أرض الميدان.
فالدولة المقاومة تعلم أنّ تصريحات جون كيري ومهما رافقها من تهويل
إعالمي مقصود للتالعب بالعقل السوري لن تكون األخيرة  ،وجون كيري الكاذب
في ك ّل شيء صدق في قوله أنّ الرافض للتفاوض مع الواليات المتحدة األميركية
هو الرئيس األسد ،فما تس ّميه أميركا تعطيالً للح ّل ال يعدو كونه ثباتا ً وصمودا ً
يظهره الرئيس األسد في الحفاظ على سيادة الدولة المقاومة وتكذيبا لك ّل قول
أري َد ترويجه بواسطة األغبياء من أنّ األسد كان يقاتل ض ّد شعبه للحفاظ على
نظامه ،وليس إلسقاط مؤامرة كونية حيكت ض ّد وطن لم يكن يشغله في يوم من
األيام إال ه ّم بناء اإلنسانية.
إننا ال نفشي سرا ً في قولنا إنّ استكبار أميركا ورفضها االعتراف بهزيمة
مشروعها أمام صمود الشعب العربي السوري سيبقي االستنزاف قائما ً لفترة قد
تطول قليالً مما يجعل كلمة الفصل لصمود الشعب وللميدان الذي يحكمه ميزان
عدل الجيش العربي السوري وقواته الرديف التي تقاتل بوتيرة مستم ّرة دون
االلتفات إلى األقوال والفقاعات اإلعالمية.
أميركا اليوم تدخل طور االستنزاف ذاته الذي مارسته على الدولة المقاومة
بخسارة اآلالف من مرتزقتها ،والجيش العربي المقاوم يت ّمم واجباته بالتخلص
من نفايات البشرية الوافدة من خارج الجغرافية السورية ،وارتفاع منسوب
روافد الجيش العربي السوري يوسع تمدّد بحيراته ويحبس أنفاس المترقبين
لحظة الحسم اآلتية بأسرع مما يعتقد الواهمون ،واالنهيار األميركي يجري إلى
مستق ّر االنتخابات الرئاسية المقبلة ،واللعبة السياسية اإلعالمية في الداخل
األميركي قائمة على أعلى مستوياتها بين جمهوريين وديمقراطيين حالمين
بالبيت األبيض والوظائف الحكومية ،وأميركا التي تعي أين مشكلتها األساسية
تضغط تهويالً إلرباكٍ تعتقد أنه سينتزع في اللحظات األخيرة من السوريين
تغييرا ًلخياراتهم االستراتيجية.
لكن حقيقة القراءات المخفية التي يهمس بها سفاحو البيت األبيض بدأت
تعلو في أروقته لتنبئ بأنه حان الوقت لكي تنفذ أميركا ما كانت تطلبه من الدولة
المعتدى عليها بتغيير خياراتها االستراتيجية ،واالقتناع بأنها لم تعد تلك الدولة
العظمى القادرة على إشعال الكون دون أن تهدّد مصالحها ووجودها الطبيعي
والجغرافي والسياسي.
جون كيري الذي جاهر بإعالنه أنّ الوقت حان للتفاوض مع الرئيس األسد
لم يخف تمنيه على الدولة المقاومة تقديم العون للخروج من الورطة الغبية
التي أربكت أميركا ،واألقاويل المفتعلة ليس لها مب ّرر إال تلقيم الرأي العالمي فكرة
الهزيمة األميركية بهدوء وتجميل الصورة السوداوية لواقع سياستها المضطربة
التي ال يرى أشراف االنتصار أنها تستأهل غير االستهزاء من التهريج األميركي
وأبطاله ،ولع ّل أصدق توضيح لحقيقة الضياع األميركي ما ظهر في ر ّد المتحدثة
باسم وزارة الخارجية األميركية جين بساكي من أنّ جون كيري لم يقصد في
تصريحاته األخيرة التفاوض مع بشار األسد وإنما التفاوض مع حكومته.
إنه زمن التهريج األميركي الذي يذكرنا بذلك المه ّرج الذي هدّد جيرانه إنْ هم
لم يعطوه رغيف الخبز بأن يفعل كما فعل جدّه في غابر عهده ،وبعد أن سلموه
ما أراد اكتشفوا أنّ أخطر ما فعله جدّه المذكور يوم منعه جيرانه عن رغيف الخبز
هو نومه بال عشاء.
جين بساكي تحاول إقناعنا ب��أنّ التفاوض مع حكومة األس��د إنْ حصل،
فسيشكل انتصارا ً ماحقا ً ساحقا ً لألميركيين ،وبأنه حال مختلف ومغاير تماما ً
في حيثياته ونتائجه عن التفاوض مع بشار األسد سيد البالد وقائد جيشها وآمر
حكومتها.
تر ّد أم شامية على المه ّرجة األميركية جين بساكي بعد سماع تصريحها
بالقول ( :أضرب عليك شو حنونة).
ونختم قائلين :إنه زمن التهريج األميركي!...
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اللهم بارك لنا في �شامنا ويمننا
} شهناز صبحي فاكوش
دع��اء رس��ول الله يصيبهم ف��ي مقتل ألنهم أع���داء الله
واإلسالم لذلك يتآمرون تسلسالً الشام ثم اليمن ...تزداد
أحقا ُد َح َمل َ ِة الهوية العربية على أهل الشام واليمن...
يوم كنا عربا ً واجتمعت األمة على كلمة سواء وطفرت
النخوة الخليجية ،وتحقق شعار ب��ت��رول ال��ع��رب للعرب
انتصرنا في تشرين  1973وعبرنا خط آلون في سورية
وخط بارليف في مصر...
توقفت المعارك على الجبهة المصرية ،ونقلت القوات
الصهيونية م��ع كامل ال��دع��م البريطاني واألم��ي��رك��ي إلى
الجبهة السورية ...وكان ما كان وربطت مصر بمعاهدة
«كامب ديفيد» .وانتصر الثعلب كيسنجر ...المهزوم في
سورية ،وينتقم بمخططاته اليوم.
سورية الشام لم تصافح الصهاينة ،واليمن توحدت...
يتوجسون الخوف من
وبني صهيون في األرض المحتلة
ّ
شامنا المواجهة ،واليمن التي تحمي باب المندب ،خاصة
بعد أن أصبحت قناة السويس محض تص ّرفهم.
لم يجتمع الحكام بعد ذل��ك في موقف إال على ضرب
ليبيا ،بعصف «الربيع العربي» من قبل «الناتو» حيث لم
توافق سورية ،رافض ًة التدخل الخارجي الذي ذهب بليبيا
أدراج الرياح ،ونراها اليوم مسرح اقتتال ألهلها في ما
بينهم ...وعرضة لـ«داعش» المتسلل فيها.
اجتمعوا بعدها لتنفيذ إرادة استعمارية لتجميد عضوية
سورية في جامعتهم العربية .لتصبح المف ّرقة العبرية
ألنها تحقق مآرب الصهيونية وتعمل على حفظ أمنها.
انصب على سورية ،ألنها لم تتقبّل السير مثلهم
حقدهم
ّ
في ركاب العجلة الصهيونية .فكانوا المطرقة التي تحطم
في سورية التاريخ ،والداعم لإلرهابيين الذين فتحوا لهم
أبواب السجون في مقايضة على أرواحهم مقابل عمليات
القتل والتخريب في سورية.
ولما أصبحت «داع��ش» تهدّدهم في أقطارهم .حاولوا
��رب ال
االل��ت��ف��اف على س��وري��ة بما أس��م��وه التحالف ،ل��ض ٍ
يقضي على «داعش» ...فقط ليق ّوضها احتوا ًء في سورية
وال���ع���راق .ت��ح��ال��ف ي��ض�� ّم الخليج واألردن والسعودية
الوهابية شركاء مع أميركا.
وألنهم لم يو ّفقوا في إنشاء منطقة عازلة ،ولم يسمح
أصدقاء سورية بفضل «الفيتو» بأي تدخل خارجي ض ّد
وأي قرار يضعها تحت الفصل السابع .وأكرههم
سورية ّ
ال��ص��م��ود ال��س��وري على إف��ش��ال مخططاتهم ف��ي تفكيك
وتقسيم الجمهورية العربية السورية!
التفتوا إل��ى اليمن م��ر ّوج��ي��ن مناصرة شرعية الدولة
ف��ي��ه��ا ،وض�������رورة ح��م��اي��ت��ه��ا .ل��ك��ن��ه��م ف���ي ذات ال��وق��ت
يرفضون شرعية الدولة السورية .ويجهدون علنا ً وخفا ًء
لتحطيمها.
ُي ْد َع ْونَ إلى شرم الشيخ ...يجتمعون مجدداً ...لتأييد
عاصفة الحزم التي حشدوا لها طائراتهم األميركية تحت
اسم أنها سعودية ...وليس لها من االسم إال المال الذي
اشتريت به .يقود بعضها طيارون أميركيون.
عندما أسقطت إحداها سارعت القوات األميركية إلنقاذ
طياريها ...لكنهم لم ينقذوا الكساسبة قبل سقوطه في يد
«داع��ش»! ألج��ل انتهاك األردن للسماء السورية لضرب
«داعش» ،ناسين أنها ضمن تحالفهم ،مل ّوحين بعدم كفاية
العمليات الجوية.
أرادوا العمل من خالل التلويح بضرورة العمليات البرية
في العراق لضرب «داعش» واالمتداد إلى سورية ...لكنهم
دائما ً يصطدمون بإرادة الشعب السوري ومنعته.
المؤسف ه��و مشاركة مصر ف��ي ض��رب اليمن .وهي
التي كان من المع ّول عليها أن تكون الراعي للتوفيق بين
اليمنيين من خالل الحوار السلمي.
في شرم الشيخ يجتمعون ويبقى مقعد سورية خاليا ً
ويعترف المعارضون أنهم أصبحوا ال يشكلون شيئا ً
لدى العرب ،وتوصي الجامعة بالقوة العربية المشتركة
التي تنفذ عملياتها اليوم على اليمن ،حالمين بالتعامل مع
سورية.
لكن هل يحق لق ّوتهم أن تتدخل ض ّد «إسرائيل» وهي
تعتدي بشكل متكرر على غزة وعلى القدس وعلى غيرهما
من المواقع العربية؟
عاصفة الحزم التي تضرب اليوم اليمن تشرب أنخابها
«داعش» و«القاعدة» ،وأميركا وبني صهيون...
ال��ذي يح ّز في النفس موقف البعض المتن ّكر لسورية
ول��وح��دة ال���دم ،ال��س��ودان ال��ت��ي وح��ده��ا س��وري��ة ساندته
عندما ُطلب البشير إل��ى المحكمة ال��دول��ي��ة ...نجده بعد
��ص ال��س��ودان ،يصبح البشير الصديق
موافقته على ق ّ
الشخصي لجو بايدن وفق إعالن األخير ...واليوم يتنطح
إلى القوة العربية حفاظا ً على األمن القومي العربي ض ّد
العرب أنفسهم وليس ض ّد عدوهم الصهيوني!
بأي هوية كانوا
لم يتعلم العرب أنّ أصدقاء المستعمر ّ
تكتب شهادة موتهم عمليا ً او معنويا ً عند انتهاء محدّدات
عملهم الوظيفي ال��م��رس��وم ل��ه��م ...أي��ن ش��اه إي���ران؟ أين
مبارك؟
ل��م يتعلم ال��ع��رب أنّ الصمود ف��ي وج��ه أع��دائ��ه��م يردع
العدو عنهم ...وعندما تفتح لهم أب��واب البالد والخنوع
تكتب ق��رارات التخلص منهم بأبشع األساليب ،القذافي
مثالً.
ت��ت��ب��اي��ن م��واق��ف ح��ك��ام ال��خ��ل��ي��ج ب��ش��ك��ل م�����ز ٍر ...حول
«اإلخوان» يختلفون ،قطر تدعم والسعودية تقف ضدّهم
في مصر .هم مع الشرعية في اليمن وضدّها في سورية...
ّ
«داعش كما يدّعون ويدعمون« ،القاعدة» في اليمن
هم ض ّد
و«النصرة» في سورية...
يعلمون تماما ً أنها جميعا ً صنع في أميركا والفاتورة
بترو خليجية .كما تكاليف ك ّل حروب المنطقة ...والجديد
ق��ت��ل ال��ع��رب ل��ل��ع��رب ب��دي�لاً ع��ن ب��ت��رول ال��ع��رب للعرب...
والحفاظ على األمن القومي األميركي وأمن «إسرائيل».
وتحطيم األمة تحت عنوان األمن القومي العربي ...أليس
فيكم من فكر رشيد؟
تركيا التي تهدّد اإلرهابيين في قطع اإلمداد عنهم مقابل
اجتياحهم إلدلب وتمدّهم بالمسلحين األت��راك والغرباء،
أي��ن أنتم يا منظومة حطمت األم���ة...؟ وتتاجرون بدماء
السوريين ،الذين ال ينسون أبداً.
ما بال الشعب العربي المستكين إال في تونس أليس من
صحوة...؟ وهم يسمعون سعود الفيصل متفيهقاً ،منتقدا ً
رسالة بوتين ألنها تحثهم على دعم الح ّل السياسي في
س��وري��ة! ه��ذا الكائن يفتح أصابعه ف��ي محاولة اإليحاء
للمشاهد أن��ه ليس تحت تأثير ال��م��خ��در ال���ذي يتعاطى،
النعامة تدفن رأسها في الرمال وهي مكشوفة...
أال يتنبّه المجتمعون أن��ه كلما اق��ت��رب ت��وق��ي��ع الملف
ال��ن��ووي اإلي���ران���ي م��ع الـ ،1+5وب���ال���ذات ع��ن��دم��ا يقترب
التوافق األميركي ـ اإليراني حوله يتصاعد اإلج��رام على
األرض العربية بتوجيه صهيو ـ أميركي ...وتنفيذ تركي
خليجي إال من رشيد...؟
أي���ن م��واق��ف��ك��م أي��ه��ا ال��م��ج��ت��م��ع��ون ع��ن��د اق��ت��ط��اع جنوب
السودان؟ ها هم يساعدون على تقسيم اليمن! ماذا بعد؟
صمود سورية وصمود اليمن سيحرمهم من عنب الشام
وبلح اليمن التي بارك الله فيهما.

