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الوحدة الوطنية والمقاومة الفل�سطينية في ّ
ظل االنق�سام

ج�سر ال�شغور :هل تخلى
حلفاء �سورية عنها؟
} حميدي العبدالله
بعد سيطرة الجماعات اإلرهابية على مدينة جسر الشغور ،ت��ردّدت مقولتان
حول أسباب سقوط هذه المدينة ،ما عدا المستشفى الوطني ،في أيدي الجماعات
اإلرهابية ،المقولة األولى ،تتحدّث عن أنّ سبب السقوط هو تخلي حلفاء سورية
عنها ،والمقصود بحلفاء سورية ،إيران وروسيا وحزب الله .المقولة الثانية ،أنّ
الجيش العربي السوري بعد أربع سنوات من الحرب بات مستنزفا ً وغير قادر على
خوض الحروب والصمود في مواجهة هجمات الجماعات اإلرهابية المسلحة ،ال
سيما أنّ سقوط مدينة إدلب استتبع بسيطرة المسلحين على جسر الشغور وعلى
معسكر القرميد.
لألسف ترداد هاتين المقولتين لم يعد محصورا ً بالقوى المعادية ،بل إنّ بعض
أش ّد المتح ّمسين للدولة والجيش السوري شاركوا في الترويج لهما ،بل إنّ بعض
هؤالء المؤيدين بات على قناعة بصحة هاتين المقولتين.
ولكن هل صحيح ما ت ّم الترويج له على هذا الصعيد؟
بالنسبة إلى مقولة تخلي حلفاء سورية عنها ،ليس األمر صحيحاً ،بدليل مشاركة
مقاتلين من حزب الله في مواقع كثيرة منتشرة على امتداد األرض السورية ،أثناء
وبعد سقوط إدلب وجسر الشغور ومعسكر القرميد في القتال إلى جانب الجيش
السوري .ولع ّل زي��ارة وزي��ري الدفاع والداخلية ،األول إلى طهران والثاني إلى
موسكو ،واالتفاقات التي ت ّم توقيعها ،والتصريحات التي ت ّم اإلدالء بها على لسان
المسؤولين عن تعزيز التعاون لمكافحة اإلرهاب والدفاع عن سورية يدحض ما
ذهب إليه األع��داء الذين درج��وا على بث اإلشاعات للنيل من معنويات المواطنين
والتأثير على التحامهم وتأييدهم للدولة والجيش السوري ،ويبعث برسالة واضحة
تطمئن المؤيدين إلى عدم صحة ما ُيشاع حول تخلي حلفاء سورية عنها.
من حق سورية شعبا ً ودول ًة ،ومن واجب الدول الحليفة لها أن تقدّم دعما ً أكثر
فعالية ،وأن يرتقي هذا الدعم إلى مستوى انخراط الدول الغربية ودول المنطقة في
الحرب على سورية ،ولكن هذا شيء ،وتخلي حلفاء سورية عنها شيء آخر.
أما بالنسبة للمقولة الثانية ،حول استنزاف الجيش وع��دم قدرته على خوض
المعارك واالنتصار فيها ،دليلهم الوحيد على ذلك هو خسارة إدلب وجسر الشغور
ومعسكر القرميد ،ولكن ليست هذه هي المرة األولى في سياق الحرب على سورية
التي تستطيع خاللها الجماعات اإلرهابية تحقيق مكاسب في مناطق قريبة من
الحدود ،ولكن سرعان ما استطاع الجيش استعادتها.
ففي عام  2014قامت الجماعات اإلرهابية بدعم مكشوف ومباشر ،وجاءت عبر
الحدود التركية ،باالستيالء على كسب وقرية السودا ومواقع استراتيجية أخرى في
محافظة الالذقية ،ووصلت الجماعات اإلرهابية إلى البحر كون قرية السودا قريبة
من الشاطئ ،ولكن بعد أشهر قليلة استعاد الجيش العربي السوري مدينة كسب
وقرية السودا والمواقع العسكرية في الجبال والتالل االستراتيجية التي سيطروا
عليها ،فهل عندما هاجموا كسب ومحيطها وحققوا ما حققوه كان الجيش مستنزفاً؟
وإذا كان مستنزفا ً فكيف له استعادتها بعد سيطرة اإلرهابيين عليها ،وهم الذين
كانت خطوط دعمهم وإمدادهم مفتوحة ومالصقة للحدود التركية أكثر من جسر
الشغور وإدلب؟ معروف أنّ الجيش العربي السوري ينتشر اليوم على الجغرافية
السورية من القامشلي في أقصى الشرق ،إلى درعا في أقصى الجنوب ،ومطلوب
منه تأمين المدن والمنشآت الحيوية والطرق الدولية والفرعية ،وهذا يضطره إلى
توزيع قواته إلى مجموعات صغيرة نسبياً ،وبالتالي يسهل على اإلرهابيين مهاجمة
بعضها واالستيالء عليها ،ولكن الجيش عندما يعيد تجميع قوات كافية الستعادتها
فإنه يقوم باستعادتها هذا ما حصل بعد حصار حلب ،وعندما سيطر اإلرهابيون
على حقل شاعر وغيرها الكثير من المعارك وكسب ٌ
مثال آخر.
من يتحدث عن أنّ الجيش السوري بات مستنزفا ً وغير قادر على الصمود يعكس
أمنيات الجهات المعادية لسورية ،ويهدف إلى زرع إسفين بين الجيش والشعب،
أي حال ال يعرف ما حقيقة الجيش العربي السوري والقضية التي يدافع
وهو على ّ
عنها ،وسيفاجئه الجيش هذه المرة كما فاجأه في السابق.

تحالفات الكبار
ن�صر في الميدان وال�سيا�سة...

} رامز مصطفى
منذ انطالقة ال��ث��ورة الفلسطينية المعاصرة في
 1كانون الثاني من العام  ،1965لم يحظ أيّ من
عناوينها ما استأهلته من االهتمام والنقاش والجدل،
وحتى التباين والخالف حولهما ،أكثر من عنواني
الوحدة والمقاومة في الساحة الفلسطينية ،لتالزمهما
وترابطهما الشديدين ببعضهما البعض .بل أستطيع
االدّع��اء بأن ال قيمة حقيقية للثورة الفلسطينية من
دونهما بالمعنى النضالي والكفاحي .والخلفية التي
تقف وراء ذلك ،هو أنهما العنوانان اللذان حظيا بإجماع
الشعب الفلسطيني ،من خ��ارج الفصائل والنخب
والمثقفين والكتاب الفلسطينيين ،الذين اختلفوا
حولهما في ما بعد المرحلة الذهبية للثورة المعاصرة،
أو ما اصطلح على تسميتها بمرحلة الم ّد الثوري.
وهذا الجدل والنقاش ،والذي تدحرج نحو الخالف
في أكثر من محطة ومرحلة ،برز تحديدا ً في مرحلتين:
األولى المرحلة التي أعقبت حرب تشرين في العام
 ،1973حيث اتسمت بكثافة الطروحات واألفكار
السياسية المتصلة بالتسوية السياسية .األمر الذي
شجع تسلل ه��ذه الطروحات واألف��ك��ار إل��ى الساحة
الفلسطينية .وذلك من خالل ما ُطرح من رؤية الحل
المرحلي ،ومن ثم النقاط العشرة ،والتي شكلت نقطة
التحول في انقسام الساحة الفلسطينية بين جبهة
الرفض التي انسحبت فصائلها من منظمة التحرير
الفلسطينية ،وبين جبهة القبول والتي أطلق عليها
«جبهة االستسالم» .واتضحت هذه المرحلة بعد موافقة
السادات على الذهاب إلى الكيان الصهيوني من أجل
إبرام «اتفاق سالم» معه .حيث مثلت خطوة السادات
في توقيعه على اتفاقات «كامب ديفيد» ،مع مناحيم
بيغن ،برعاية الرئيس األميركي جيمي كارتر في آذار
من العام  ،1978أولى الخطوات االستراتيجية في ما
شهدته المنطقة من تدحرج الموقعين على اتفاقات
«أوسلو» عام  ،1993و«وادي عربة» عام .1994
أما المرحلة الثانية فهي التي تلت خروج منظمة
التحرير الفلسطينية بفصائلها من بيروت في آب من
العام  1982بموجب االتفاق الذي وقعه رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير آنذاك الراحل عرفات مع
فيليب حبيب .وأخذ الخالف واالنقسام السياسي مداه
بعد موافقة منظمة التحرير على مقررات قمة فاس
الثانية في تونس أواخر العام  ،1982والتي اعترفت
بـ«إسرائيل» .بعد أن فشلت قمة فاس األولى في تمرير
مبادرة ولي العهد السعودي فهد بن عبد العزيز .وهكذا
تدحرجت في تسارع غير مسبوق الخطوات السياسية
التي أفضت إلى «اتفاقات أوسلو» عام  ،1993والتي
مهّدت لها اجتماعات «مؤتمر مدريد للسالم» برعاية
جورج بوش األب – وميخائيل غورباتشوف في تشرين

تعقيدات المشهد اإلقليمي والتسارع في ترتيب األوراق واالستعداد للمنازالت الكبرى
في السياسة ال تق ّل ح��رارة واستعارا ً عما هي في الميدان ،ففي قواعد الحرب التقليدية
يصل صوتك حيث تصل مدافعك فكيف إذا كانت الحروب إقليمية دولية على أكثر من
جبهة وساحة ،أقواها الساحة السورية ،والتي ربما فرض تماسكها وصمودها فتح تلك
الجبهات ،ودفع أركان الحرب على سورية إلى إثارة حروب الخطط البديلة في مواجهتها
لمحور المقاومة ،ما يوحي بمعارك آتية تلهب صيف بالد الشام المقبل الذي بدأ حارا ً من
بدايته رغم تأخر موعده.
وفي هذا السياق تأتي زيارة وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج إلى طهران
في التوقيت المناسب ببعديها السياسي والعسكري .فبعد الحملة الشرسة واإلندفاعة
التركية المحمومة ض ّد إدلب وجسر الشغور كجزء من تنسيق تركي ـ سعودي ،حيث تدرك
طهران ودمشق أنّ ما جرى ويجري في جسر المناطق الحدودي لم ولن يكن في يوم من
األيام جهد مجموعات مسلحة محلية باحثة عن حقوق مشروعة لتلبية طموح الجماهير
السورية ،فأصوات المدفعية التركية التي غطت اجتياز اإلرهابيين الحدود ال يمكن أن
تغطيه الفضائيات المم ّولة من آل سعود ،وال أن يلقى تنديد هواة السياسة الفاشلين نزالء
فنادق اسطنبول الفرحين والمحتفلين بـ«نصر النصرة» في إدلب وجسر الشغور ،فال
مشكلة في التعاطي مع «النصرة» كصديق لمعارضة اسطنبول واإلق��رار ببناء تحالفات
تكتيكية معها في إدلب بلسان رئيس ائتالفها التركي خالد الخوجة الذي يبدو أنه نسي
قوله في تصريحات سابقة إنّ «جبهة النصرة» تشكل خطرا ً على ائتالفه ال يق ّل عن خطر
«داعش» ،وأنه من أكبر أخطاء رؤساء االئتالف السابقين أ ّنهم لم يص ّرحوا بذلك ،وهو ما
ردّت عليه «النصرة» بوصف االئتالف بأنه ال يمثل حتى نفسه.
كالم الخوجة ليس بجديد فرئيس االئتالف السابق معاذ الخطيب أص ّر على أنّ «النصرة»
فصيل ث��وري وازن ،وحين زار ميشيل كيلو أح��د منظري االئ��ت�لاف أبهرته «النصرة»
بديمقراطيتها وتعاملها.
بهذه التحالفات التكتيكية ،وبدعم تركي وسعودي ،وبأمثال زهران علوش الذي تس ّوق
بعض المواقع الوهابية لظهورة ضمن ثلة إرهابيين على انه استعراض عسكري يشابه
استعراضات الجيش األحمر ،حيث يراهن االئتالف على كسر التحالفات االستراتيجية في
محور المقاومة الذي ع ّمقته األحداث السورية ،فيما تدرك أنقرة أنّ ج ّل ما يمكنها جنيه
من معركة الشمال حجز مقعد في جنيف يتوافق مع مساحة انتشار «النصرة» ،وهو
ما تدركه دمشق وطهران ولم تسمح به فمن خاض الحرب أربع سنوات لكسر أضالع
التحالف السعودي التركي «اإلسرائيلي» لن تسمح به في الساعات األخيرة من المعركة،
وهو ما يفرض معركة شرسة مقبلة في بوابة الشمال استدعت التنسيق السوري اإليراني
الروسي ،ولع ّل كالم العماد الفريج في المؤتمر الصحافي مع نظيره اإليراني عن استعداد
سورية للقتال في سورية وخارجها رسالة وصل صداها في عواصم القرار ،فمشاورات
رسالة التكامل والتنسيق في القدرات ،لتغيير الوقائع الميدانية ولتأمين احتياجات المعارك
المتوقعة في األشهر المقبلة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر جنيف ،وتوقيع االتفاق النووي
اإليراني بصيغته النهائية.
تحالفات الكبار تصنع النصر لك ّل أطرافها فيما سعي الصغار وراء الكبار يجعلهم ورقة
سهلة االستخدام والحرق والرمي في سلة النفايات الموضوعة تحت طاولة جنيف ،وهو
ما قد يكون حال بعض األطراف التي تتحالف تكتيكياً.
«توب نيوز»

يو�سف بن علوي
طار سعود الفيصل وقبله طار حمد وصار وزير خارجية الكويت األسبق أميرا ً وما بقي في
ساحة وزراء الخليج إال يوسف بن علوي وزير خارجية عُ مان.
صار وزراء خارجية مجلس التعاون عندما يجتمعون تالمذة عند يوسف بن علوي
من عادل الجبير الى عبدالله بن زايد وما بينهما من هم أق ّل شأنا ً ومكانة وقريبا ً يطير وزير
خارجية البحرين لثقل دمه.
مشروع ترتيب البيت الخليجي يقوم عند األميركيين كأولوية عنوانها إصالح داخلي
بالتح ّول نحو الملكيات الدستورية بتقاسم المال والسلطة بين األسر الحاكمة والمجتمع عبر
انتخابات وحكومة وترك نسبة من الثروة والوزارات لألسر الحاكمة.
مجلس التعاون تحت العين األميركية أمنيا ً بعهدة محمد بن نايف ،وماليا حصة محمد بن
راشد ،وديبلوماسيا عند يوسف بن علوي.
سيهت ّم يوسف بن علوي بعد غياب فذلكات حمد وأحقاد سعود لتعليم وتدريب صف
الحضانة على لغة الحوار وعنوانها التفاهم مع إيران.
مال وفير وجاه للملك واألمير فتنعّ موا وتبهرجوا ذلك هو الدرس األول.
السياسة ليست لكم فاسمعوا واقرأوا الصحف وتف ّرجوا ذلك هو الدرس الثاني.

التعليق السياسي

الوحدة الوطنية

لقد احتلت الوحدة الوطنية الفلسطينية في الوجدان
والوعي الفلسطيني الحيّز األكبر ،لما تمثله وفي ظ ّل
ما تع ّرض له الشعب الفلسطيني من نكبة في العام
 1948ش ّردته داخل وخارج وطنه .ولم يقف موضوع
الوحدة الوطنية عند حدود ما يمثله في الوعي الجمعي
الفلسطيني ،بل إنّ الخطاب السياسي الفلسطيني
أفرد لهذا الموضوع الكثير من التأكيد على أهميتها،
خصوصا ً عندما كانت المخاطر والتحديات تتزايد.
ولو عدنا إلى البرامج السياسية وأدبيات الفصائل
الفلسطينية على تالوينها الفكرية القومية والعلمانية
واإلسالمية ،لوجدنا أنّ الوحدة الوطنية تمثل القاسم
المشترك بينها ،وأن ال خالف نظريا ً في ما بينها في
التأكيد على أهميتها .ولكن عند التطبيقات العملية
نجدها تتعثر ،بل تتح ّول وتح ّولت م��ادة للسجال
واالتهام والتراشق السياسي واإلعالمي بين الفصائل،
وتحديدا ً بعد العام  ،2007وما حصل في قطاع غزة
من أحداث دموية مؤسفة بين حركتي حماس وفتح
انتهت بسيطرة حماس على القطاع.
البريق الجاذب للوحدة الوطنية أخذ يخفت بسبب
ما تعانيه الساحة الفلسطينية من انقسام ح��ادّ ،لم
يسبق له مثيل ،األمر الذي انعكس سلبا ً على القضية
الوطنية ،حيث وظف الكيان الصهيوني ذلك في فرض
وقائعه في االستيطان والتهويد واالغتيال واالعتقال
واستمرار حصار قطاع غ��زة ،ال��ذي تع ّرض لحروب
عدوانية ثالثة منذ العام  2009 – 2008وحتى العام
 .2014هذا من جهة ومن جهة ثانية ونتيجة هذا
االنقسام ،بدأت مكانة الفصائل بالتآكل لدى جمهورها
التي تتسع هوة عدم الثقة بينهما ،بل في كثير من
األحيان هناك نبرة عالية ال تخلو من االتهام (خرجت
العديد من التظاهرات في غ��زة والضفة والشتات،
تطالب بإنهاء االنقسام .ورفعت شعار الشعب يريد
إنهاء االنقسام) .وهذا ال يعني في المقابل أنّ شعبنا
تخلى عن خياراته وتبنيه وتمسكه بالفصائل (عندما
وقعت حماس وفتح على اتفاق مخيم الشاطئ في
نيسان  ،2014من أج��ل تطبيق اتفاق المصالحة.
خرجت التظاهرات المرحبة بهذا االتفاق .
وخالصة القول في موضوع الوحدة الوطنية ،إنها
ستبقى التطلع الذي يعمل عليه الشعب الفلسطيني،

ألنها شرط أساسي من شروط االنتصار .ومن قبلها
في مواجهة التحديات ذات العناوين المتعددة ،التي
تلتقي عند نقطة واحدة هي شطب وتصفية القضية
الفلسطينية .وستبقى الوحدة الوطنية أيضا ً خيارا ً
لدى جموع الشعب الفلسطيني ،وإنْ طغى االنقسام
على المشهد الفلسطيني.

المقاومة

المقاومة والوحدة الوطنية متالزمتان ،ال إمكانية
على اإلط�لاق للسير في موضوع دون اآلخ��ر .لذلك
تمثل المقاومة الخيار األكثر تجذرا ً بمعناها الوطني
واألخ�لاق��ي عند الشعب الفلسطيني قبل أن تتمثل
في وجدانه ووعيه .شعبنا الذي تع ّرض إلى أبشع
جريمة في القرن الماضي ،على يد المجتمع الدولي،
الذي غطى العصابات الصهيونية ،وم ّكنها من طرد
الشعب الفلسطيني عام  .1948ومن دون اإلسهاب
في الشروح .فقد تع ّرضت المقاومة بعد خروج منظمة
التحرير من بيروت عام  ،1982وتسارع المبادرات
السياسية المتصلة في كيفية إنهاء الصراع ،والذهاب
نحو االنخراط في التسوية .حيث مثل «مؤتمر مدريد»
عام  ،1991واتفاقات «أوسلو» عام  1993التتويج في
االنعطاف نحو جنوح الساحة الفلسطينية بثقلها الذي
مثلته حركة فتح آنذاك ،لصالح االنغماس في السلطة
ودهاليزها من موقع حزب السلطة.
منذ انطالق الثورة الفلسطينية المعاصرة ،لم تكن
مسألة المقاومة نقطة خالفية بين الفصائل ،بل هي
نقطة إجماع كما مسألة الوحدة الوطنية .وبرامج
الفصائل أك��دت على ح��ق الشعب الفلسطيني في
المقاومة بك ّل أشكالها والكفاح المسلح في مقدمتها،
فآالف العمليات الفدائية واالستشهادية داخل األرض
المحتلة ،هي من أوصلت منظمة التحرير إلى منبر
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ومكنت الراحل أبو
عمار من إلقاء خطاب أمام أعضائها في تشرين الثاني
العام  .1974والمقاومة وعملياتها االستشهادية في
عمق الكيان هي من دفعت شارون إلى االنسحاب من
قطاع غزة عام  .2005والمقاومة في قطاع غزة هي من
هزمت الكيان الصهيوني في حروبه الثالثة التي شنها
على القطاع.
والمقاومة في رؤيتنا هي السبيل والطريق من أجل
هزيمة الكيان ومشروعه الصهيوني ،على اعتبار
أنّ قضيتنا تواجه تحديا ً وج��ودي�ا ً في الصراع مع
هذا الكيان بسبب مشروعه وطبيعته االستيطانية
اإلحاللية ،وال��ذي تحكمه إيديولوجيا دينية .حيث
تتأكد اليوم طبيعة ه��ذا المشروع من خ�لال قانون
«الدولة القومية للشعب اليهودي» .الذي أقرته حكومة
نتنياهو قبل انتخابات «الكنيست» األخيرة.
ودخ��ل��ت إل��ى مفهوم ال��م��ق��اوم��ة مفاهيم جديدة
تتناسب والتوجهات والخيارات السياسية ألصحاب

خيار المفاوضات (المقاومة الشعبية – المقاومة
الدبلوماسية – مقاومة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية..
الخ) .على أحقية شعبنا وقواه في انتهاج المقاومة
بك ّل أشكالها ،ولكن هذه المقاومات يجب أن تكون
جزءا من منظومة المقاومة الشمولية وليست مقاومة
خاضعة النتقائية السلطة الفلسطينية ،من دون إقرار
حقنا في المقاومة المسلحة والتج ّرؤ عليها من خالل
وصمها باإلرهاب.
نعم المقاومة الشعبية حق ،والمقاومة المسلحة
حق ،والمقاومة الديبلوماسية حق ،ومقاومة الجدار
حق ،ومقاطعة البضائع والمنتوجات «اإلسرائيلية»
ح��ق ،والمقاومة الثقافية واألدب والشعر والغناء
الملتزم حق ،ومقاومة إبراز التراث الفلسطيني حق...
الخ .ولكن ما هو حق أكثر وأعمق وأجدى هي المقاومة
المسلحة .وبالتالي ال ضير في وضع استراتيجية
مقاومة تتكامل فيها ك ّل المقاومات المتاحة ،والتي ال
تنتقص من حق شعبنا في ممارسة المقاومة المسلحة.
مع عدم إغفال حماية المقاومين من بطش التنسيق
األمني بين األجهزة األمنية في السلطة ،واألجهزة
األمنية لالحتالل.
وإذا ك��ان هناك من يستند في حجته إل��ى نضال
ومقاومة غاندي تحت مس ّمى «الكفاح الالعنفي» في
مواجهة االستعمار البريطاني ،يتناسى ه��ؤالء أنّ
مضي  200عام .وما كان
مقاومة غاندي لم تنجح إالّ بعد
ّ
ذلك ليتحقق لوال خروج بريطانيا من الحرب العالمية
الثانية خائرة القوى .وبدورنا ال ب ّد من إنعاش ذاكرة
هؤالء ،في أنّ الشعب الفيتنامي لم يحقق انتصاره عبر
المفاوضات التي عقدها مع األميركيين في باريس .وما
تحقق من انتصار كان بفضل المقاومة .وحتى ال نذهب
بعيداً ،هنا في لبنان لم ينسحب العدو الصهيوني عام
 2000من الجنوب طوعاً ،بل مرغما ً وبفضل المقاومة.
وأكثر فشارون سارع إلى االنسحاب من قطاع غزة.
ليس رغب ًة منه ،بل هي المقاومة التي أرغمته على ذلك.
وكلنا يذكر كلمات إسحاق رابين حين قال «أتمنى أن
أستيقظ في الصباح وأجد البحر قد ابتلع غزة».
إنّ المالذ اآلمن للمقاومة وحصنها المنيع ،وسياجها
كان وسيبقى الوحدة الوطنية .ومن دون ذلك ستبقى
المقاومة عُ رضة لالستهداف من قبل أعدائها أو من
يجدون اليوم أنها لم تعد مجدية أو محققة للتطلعات
واألماني الوطنية .وقد شاهدنا جميعا ً كيف أنّ انتصار
المقاومة في قطاع غزة بعد عدوان استم ّر  51يوماً،
قد جعل الشعب الفلسطيني في ك ّل أماكن تواجده في
الوطن والشتات يخرج إلى الشوارع محتفالً بالنصر
ال��ذي حققته المقاومة المؤيدة والمباركة من ك ّل
فئات أبناء شعبنا الفلسطيني .وعكس ذلك سيبقى
االنقسام يمثل الخنجر في ظهر الوحدة والمقاومة ،بل
والقضية.

ّ
يت�شكل
اليمن بمثابة برمودا عربي ...وحلف بغداد جديد

فرن�سا وا�ستثمارات دول الجوار ال�سوري
} محمد أحمد الروسان

} سعد الله الخليل

أول عام  ،1991بحضور وفود من (سورية – األردن
– لبنان – منظمة التحرير – والكيان الصهيوني)،
وعمرو موسى أمين عام الجامعة العربية آنذاك .والتي
بدورها ما كانت لتعقد لوال حدثين استراتيجيين ،األول
تمثل بحرب الخليج الثانية (عاصفة الصحراء) عام
 ،1991ض ّد النظام العراقي برئاسة صدام حسين .أما
الثاني وهو بدء انهيار االتحاد السوفياتي.
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في أكثر من تحليل خالل األشهر األخيرة ،بل ومنذ
بداية الحدث السوري قبل سنوات (الجنرال غوغل
ي��ؤ ّرخ ويؤرشف لنا سهل العودة إليه) ،ح ّذرنا
كغيرنا من المراقبين من خطورة اإلرهاب ال ُمصدّر
إلى الداخل السوري عبر دول الجوار المختلفة،
وما جرى في فرنسا اآلن ما هو سوى قطرات الندى
األولى من فجر  11أيلول أوروبي مقبل على القارة
العجوز .وبفعل ميكانيزمات الحدث األوكراني وما
يجري في كييف من نقل أمراء القوقاز والمقاتلين
الشيشان ،من الداخل السوري إلى الداخل األوكراني
لضرب روسيا ،فعلى منظومات األم��ن األوروبية
االبتعاد عن سياسات االلتحاق بمجتمع المخابرات
األميركي ،كون األخير يسعى إلى تفجير أوروبا من
الداخل ضمن رؤية البلدربيرغ األميركي.
مدير اإلرهاب في األنتربول الدولي بيارسانت
هبلير قال مؤخراً :إنّ اإلرهابيين ك ّثفوا دخولهم إلى
تركيا عبر الموانئ البحرية المختلفة بعد التضييق
عليهم في المطارات ،وخاص ًة عبر مرفأ ازميت على
الساحل الشرقي من بحر مرمره ،حيث تح ّول المرفأ
إي��اه إلى بوابة لهم ومنها إلى سورية والعراق.
وك��ان إلش���ارات وتشخيصات تقرير معلوماتي
إحصائي نشر في صحيفة «فاينانشال تايمز» من
إعداد ك ّل من سام جونز في لندن ودنكان روبنسون
في بروكسل ،األثر الواضح في التأشير على سلّة
مخاطر عودة اإلرهابيين األوروبيين الذين يقاتلون
في سورية إلى بلدانهم ،ويتضح من التقرير أنّ ما
يقدّر بأكثر من ثالثة آالف إرهابي يحملون جنسيات
أوروبية يشاركون في العمليات القتالية في سورية
والعراق ،وبعضهم صار يقاتل في الجنوب السوري
وف��ي درع��ا تحديداً ،حيث قسم منهم مع «جبهة
النصرة» والتي صارت نصرة لـ«إسرائيل» ،وقسم
مع «داع��ش» ،وقسم مع بقايا ما يسمى «الجيش
الحر» والمتمثل في لواء اليرموك ،حيث تستثمر
في األخير بعض دول ال��ج��وار ال��س��وري بوصفه
معارضة معتدلة ،في دعم جهة إرهابية ض ّد أخرى
ليكون حاجز عزل أمام اإلرهاب المتطرف والمتمثل
في «النصرة» و«داع���ش» ،حيث تتفاقم النتائج
والكلف األمنية والسياسية ،وقد يقود هذا األمر إلى
تأسيس إمارة حوران في الجنوب السوري بدعم
«إسرائيلي» صهيوني واض��ح ،تنض ّم لها الحقا ً
أجزاء من إقليم شمال األردن ويقلب جغرافية مثلث
الحدود األردنية السورية المشتركة مع األراضي
المحتلة «إسرائيل» ،ومع األراضي اللبنانية عبر
األراض��ي السورية المحتلة في ال��ج��والن لتكون
قلمون لبناني آخر في الجوالن السوري المحت ّل.
وما لم يقله هذا التقرير أنّ العدد هو أكثر من سبعة
آالف أوروب��ي ثلثهم من أص��ول أوروب��ي��ة حقيقية
أصليّة.
ف��ي تصريحات سياسية م��ت��ع�دّدة بمضامين
استخبارية دقيقة ،مستندة إلى ترسيمات ميدانية
وواق��ع ،أش��ار الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
إلى أنّ هناك عدّة آالف من أوروبا ومناطق القوقاز
يقاتلون في سورية ،أكثر من سبعة آالف ،فيما
أش���ارت تصريحات سياسية تعكس معلومات
أساسها استخباري أيضاً ،صادرة عن كوادر في
مكافحة اإلره���اب األم��م��ي ف��ي االت��ح��اد األوروب���ي
حيث قالت :عدد األوروبيين الذين سافروا للقتال
في سورية فاق عددهم في الصومال وأفغانستان
والعراق وجلّهم من أصول قوقازية وعربية.

تفجر نفسها من الداخل
أوروبا ّ

والذي لم تقله تصريحات كوادر مكافحة اإلرهاب
في األنتربول الدولي أيضاً ،أنّ أجهزة المخابرات
األوروب��ي��ة هي من سهّلت سفرهم وإدخالهم إلى
الداخل السوري ،وبالتالي هؤالء عندما يعودون
إلى بلدانهم األوروبية األصلية ،فهم بمثابة قنابل
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سوف تنفجر في وجه منظومات األمن األوروبية
االستخبارية ،وستكون الكلف األمنية والسياسية
واالجتماعية والثقافية الفكرية عالية جداً ،تقود في
النهاية إلى عدم استقرار أوروبا وبالتالي زعزعة
هياكل األمن األوروبية المتداخلة ،وهذا ما تريده
أميركا وتسعى إلى تقوية أوكرانيا ليس فقط من
أجل تهديد روسيّا واستنزافها بل من أجل مرحلة
غزو أوكرانيا القويّة عسكريا ً نفسها لغزو أوروبا،
وه��ذا ما ص��ار إدراك���ا ً أوروب � ّي �ا ً تدركه مؤسسات
ال��ق��رار األوروب����ي ،بجانب خطر األسلمة وال��ذي
صار خطرا ً عابرا ً للقارات في العالم بفعل الحدث
السوري واستثمارات البلدربيرغ األميركي فيه،
عبر صناعات اإلره��اب عبر «القاعدة» وأخواتها
ودواعش الماما األميركية ،فخطر األسلمه يؤسلم
المسيحيين ،هكذا ترى مفاصل القرار األوروب��ي
ذلك ،خاص ًة بصورته المتطرفة على الناشئة في
المجتمعات األوروبية.
أعتقد وأحسب وبوضوح أنّ القارة األوروبية
وب��س��ب��ب ه���ذه ال��س��ي��اس��ة ال��ح��م��ق��اء ف��ي ال��ح��دث
تفجر
ال��س��وري ،واآلن ال��ح��دث اليماني ،س��وف
ّ
نفسها من الداخل ،وهذا من شأنه أن يسهّل على
العاصمة األميركية واشنطن دي س��ي ،المزيد
من السيطرة الشمولية على ك ّل أوروب��ا ،خاص ًة
وبعد ش��روع العاصمة األميركية واشنطن دي
س��ي ف��ي تصحيحات هنا وه��ن��اك ف��ي العالقات
مع دول حدائقها الخلفية في أميركا الالتينية
وب���دأت ف��ي ك��وب��ا ،م��ع تصحيحات ف��ي العالقات
مع كراكاس العاصمة الفنزويلية ،ولكن بصورة
الثورات الملونة وعبر الطبقات االجتماعية الغنية
والميسورة بل واألرستقراطية أيضاً ،الستعادة
مصالحها (األرستقراطية الفنزويلية) المالية
واالقتصادية بسبب الرعاية االجتماعية الطويلة
لنظام هوغو شافيز للطبقات الفقيرة في الداخل
الفنزويلي ،واستمرار هياكل النظام البوليفاري
الحالي المنتخب بتلك السياسة.
وأضاف هذا المسؤول األمني االتحادي األوروبي:
أنّ هناك تعاونا ً مع دول الخليج من العرب ،لوقف
فضائيات ت���ر ّوج لبث الكراهية والفتن وأفكار
«القاعدة» وأخواتها ،كما تر ّوج لإلرهاب الدولي في
سورية والعراق وج ّل المنطقة العربية.
إنّ تسخين وتسخين الساحة السورية كساحة
حرب ،عبر الدفع بالمزيد من المقاتلين من الدول
األوروب���ي���ة وخ��اص��ة ذوي األص����ول ال��ق��وق��ازي��ة
والعربية ،وبالمقاتلين من ليبيا واليمن اآلن ،عبر
تفعيل القوام المؤسساتي للمؤامرة المخابراتية -
السياسية وعبر تينك أدواتها المختلفة ،وخاصة
البعض العربي المرتهن للغرب وال��خ��ائ��ن ،من
مثلث أطراف واشنطن ،باريس ،لندن ،وبالتنسيق
العميق مع الكيان الصهيوني والبعض العربي ،من
شأنه تحقيق عدّة أهداف استراتيجية هامة:
 يسمح بالتخلص من آالف العناصر المسلّحةالمتواجدة اآلن في ليبيا المحتلّة نيتو ّياً ،والتي
ص��ارت في مرحلة (ال�لاّدول��ة) رغم دعومات هنا
وهناك لكرزاي ليبيا خليفه حفتر ،وهذا يسهّل على
الناتو ترتيب األوض��اع في ليبيا المحتلّة ما بعد
اغتيال الق ّذافي وسقوط نسقه السياسي وتشكيل
حكومة ليبية جديدة واحدة ومستقرة ،وذلك لعدم
وجود هذه العناصر المسلّحة اإلسالمية المعيقة
للترتيبات الناتويّة القادمة ،ففي ليبيا برلمانان
وحكومتان ،كذلك توفير الفرص لحكومة الرئيس
عبد رب��ه ه��ادي ف��ي اليمن لتحقيق شكل م��ا من
االستقرار وانْ كان ّ
هشاً.
وتسخين الساحة ال��س��وري��ة كساحة ح��رب،
وإسقاط النسق السياسي فيها ،يعني إضعاف
قدرات الدولة السورية ،وخاصة مؤسسة الجيش
العربي السوري ومؤسسة األمن السياسي العربية
السورية ،وتحويل سورية إلى دولة فاشلة ،أكثر
فشالً من دولة اليمن ،وهذا األمر تسعى له تحديداً،
المخابرات الفرنسية والبريطانية واألميركية

والصهيونية.
وإشعال الساحة السورية حربا ً وقتاال ً عنيفاً،
م��ن ش��أن��ه أن يتيح إل���ى ج��ان��ب ال��ت��خ��ل��ص ،من
العناصر اإلرهابية المسلّحة الليبية ومجموعات
«ال��ق��اع��دة» في اليمن ،وف��ي معظم بلدان القارة
األوروبية بعد أن ت ّم شحنهم إلى سورية ،يقود إلى
التخلص أيضاً ،من العناصر اإلرهابية اإلسالمية
الموجودة في أوروب��ا كخاليا نائمة ،بحيث تقوم
أجهزة المخابرات األوروبية ،على دفع وتسهيل
مسألة هجرة هذه العناصر المسلّحة ذات األصول
القوقازية ،والمتواجدة على الساحات األوروبية،
للذهاب إلى سورية للقتال والمساهمة ،في إسقاط
النسق السياسي السوري.
وإشعال متزايد للمسرح السياسي السوري،
س��وف يأخذ م��زي��دا م��ن طابع العنف السياسي
الديني ،المرتفع الشدّة ،ومزيدا من الطابع العسكري
الدموي ،وهذا يعني ببساطة :حرب مذهبية عميقة،
خاصة مع عمليات الشيطنة لحزب الله اللبناني
عبر وسائل الميديا العربية والعالمية.

تركيا مغناطيس
جاذب لإلرهابيين

ب��س��ب��ب أرك��ول��وج��ي��ة ال��س��ي��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة
وتخبّطاتها ومتاهاتها واضطراباتها ،مسنودة
من حلفائها من غرب وبعض عرب ومن حكومة
حزب التنمية والعدالة في تركيا ،صارت المنطقة
في الشرق األوس��ط مغناطيسا ً جاذبا ً لمجاميع
اإلرهابيين ذو الخبرات القتالية العالمية من أرجاء
األرض األربع.
منطقة الشرق األوسط ساخنة للغاية والجزء
العربي منها تحديداً ،واألخير مليء ببؤر النزاعات
والصراعات المختلفة ،وخاص ًة بعد حراكات الشارع
العربي ،إنْ لجهة التحريك عبر الطرف الخارجي،
وانْ لجهة الحركة العفوية واستثمارها من الطرف
الثالث ،وفي ساحاتها السياسية الضعيفة والقويّة
على ح ّد سواء ،وذات التداعيات األفقية والعمودية،
على مجمل السياق األمني -الجمعي للمنطقة ،مع
وج��ود رواب��ط مفعّ لة وأي��اد خفية ،تك ّمل وتغذي
بعضها البعض ،بين متغيّر بؤر هذه النزاعات
والصراعات ،في الساحات السياسية اآلنف ذكرها،
ومتغيّر السياق األمني – الجمعي للشرق األوسط
كك ّل ،عبر دور للعامل الكوني األميركي األوروبي
البعض العربي المتخاذل التابع المتقاطع في
مصالحه ،مع دور «إسرائيلي» ال يمكن أن نعتبره
إقليميا ً لسبب بسيط :فهي دولة ليست إقليمية ،أي
الدولة العبرية ،ولن تكون كذلك الحقاً ،هكذا تشي
المؤشرات السياسية واألمنية والعسكرية وفوق
ذلك جغرافية المناخ المحيط بها ،علم الرياضيات
السياسية يشرح ذلك.
فالسياسة معادالت حسابية ،فإن كانت المعادلة
الرياضية التالية 2 = 1 1+ :فإنها في كثير من
الظروف =  35أو  ...51ال��خ ،عندما ُي��راد لها أن
تساوي كذلك يكون ،كما هو الحال اآلن في سورية
وسيكون عليه في إيران أو أي دولة في العالم.
العامل األميركي ومعه «اإلسرائيلي» وبعض
من األوروبي وبعض العربي الراهن ،وخاص ًة من
الطبقات الحاكمة العربية المؤثرة بالمال فقط،
وعبر حلقات ودوائر أمنية سياسية استخبارية،
يفضي ك ّل واحد منها إلى اآلخر بآليات تنفيذ ،يلعب
دورا ً نوع ّيا ً وكم ّيا ً في تأجيج وتوجيه ،الصراع
بمجمله في الشرق األوسط ،وهذا من شأنه أن يقود
إلى تغذية بؤر الصراعات الجزئية في الساحات
السياسية المختلفة.
وبذات السياق والمسار يقوم هذا العامل األممي،
بتصعيد توترات هذه البؤر الصراعية الجزئية،
وحراكات شارعها الشعبوي ،ودفعها بمفاعيلها
باتجاه التصعيد ،وتوتير الوضع الكلي للشرق
األوسط ،عبر عالقة هندسية تبادلية في النتائج

واألهداف بين المتغيرين السابقين.
العامل الكوني األميركي و«اإلسرائيلي» تحديدا ً
ومعه ج��زء م��ن األوروب����ي وبعض ال��ع��رب ال��ذي
يتاجر في سوق النخاسة ،يسعى إلى استخدام
وتوظيف ملفات بؤر الصراع الجزئي و/أو الكلي،
في الساحات السياسية والثورات الشعبوية و/
أو حاالت الحراكات الشعبية في بعض الساحات
األخ��رى ،لجهة إدارة دواليب مفاعيل األزم��ة في
ال��ش��رق األوس���ط ،ويستخدم األزم���ات كأسلوب
إدارة للصراع فيه وعليه ،ويدفع باتجاه التصعيد
والتوتر عندما تقتضي المصالح بذلك ،وإرس��ال
الرسائل في كافة االتجاهات ،وفي نفس الوقت
يسعى ذات العامل السابق إلى التنفيس والتهدئة،
عندما يكون التصعيد والتوتر في غير مصالحهما
التكتيكية واالستراتيجية.
إنّ مفاعيل التعبئة األميركية «اإلسرائيلية»
األوروبية التركية والبعض عربية ،اآلنية الممنهجة
الفاعلة ض ّد سورية ولبنان وض� ّد الفلسطينيين
وض� ّد األردن (عبر ممارسة شتى الضغوط على
الدولة والملك ،لتنفيذ ما ي��روق ويحلو للبعض
في األف��ق) وح ّتى العرب مجتمعين ،والمدعومة
من أجنحة يمينية متطرفة في اإلدارة األميركية
بتوجيه من «إيباك» ،تهدف إلى سلّة من األهداف ال
تخفى على الس ّذج من العوام ،فكيف بمن تدعي أ ّنها
من النخب في مجتمعاتها.
ومع توسيع نطاق بناء وحجم المستوطنات
اإلسرائيلية ،وتهويد ج � ّل المكونات اإلسالمية
العربية الرئيسية ف��ي األراض���ي المحتلة لعام
 ،1967وخاصة في القدس «حشاشة» قلوبنا
نحن ال قلوبهم ،ان يهدف من جهة تحويل جهود
واهتمامات الفلسطينيين والعرب ،من التركيز على
مشكلة الترحيل والطرد من األراضي الفلسطينية
المحتلة ،وإح�لال وإسكان المستوطنين مكانهم
ومحلّهم ،مما يجعل من جهة أخرى ،عمليات تهويد
القدس والمقدسات العربية الفلسطينية أمرا ً واقعا ً
على األرض ،ليصعب التفاوض حوله مستقبالً
وعبر أي طريقة من طرق التفاوض ،التي عرفتها
البشرية إلى اآلن ،إلى التركيز ولفت االنتباه إلى ما
يجري في شوارع الدول القطرية ألمتنا العربية ،مع
اعترافنا بحقوق شعوبنا المنهوبة من قبل الطبقات
الحاكمة ،والتي غدت أنظمة شمولية استبدادية،
فمن حق القوى الشعبوية أن تنهض من سباتها
العميق ،والذي بدأ هذا السبات كنوم أهل الكهف ما
بعد بعد نهايات الحرب الكونية الثانية.
كما يهدف أيضا ً إلى فرض عملية ش ّد األطراف
األخرى في الساحات السياسية المتقابلة ،بحيث
يت ّم إشغال السوريين ،واللبنانيين ،واألردنيين
وكافة العرب المعنيين ،بمجريات الصراع العربي
– «اإلسرائيلي» ،بكيفية مواجهة حراكات الشارع
الشعبية ،والمطالبة بحرياتها وببعض حقوقها،
دون االنتباه إلى كيفية مواجهة الخطر العسكري
«اإلسرائيلي» المحتمل ،ومن شأن ذلك أن يؤدّي
إل��ى عملية ممنهجة ،لصرف أنظار ال��رأي العام
العربي واإلسالمي ،لتحويل النظر ع ّما يحدث داخل
فلسطين المحتلة لعام  1967من عمليات تهويد
تجري على قدم وساق في ك ّل شيء.
وم��ن الممكن أن ي���ؤدي ك�� ّل م��ا ت�� ّم ذك���ره ،إلى
إشعال دراماتيكي للحرب ،الستعادة ق ّوة الردع
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،وإض��ع��اف ح��رك��ات المقاومة
اللبنانية والفلسطينية ،ويبقى ذلك مج ّرد احتمال
واالحتمال في السياسة ليس يقيناً.
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