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�آراء
الوطن وال�سيادة

هل بات وقف الحرب
على اليمن و�شيك ًا؟
} حميدي العبدالله
ذكرت تقارير إعالمية أنّ مسؤوالً أميركيا ً قال إنّ واشنطن طلبت
مساعدة إي��ران في حثّ حركة أنصار الله ،على قبول المشاركة في
محادثات من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للوضع في اليمن.
وبعد ساعات قليلة نسبت قناة «الميادين» إلى مصادر قولها إنّ
األح��زاب اليمنية ،بما فيها حركة أنصار الله قد توافق بشروط على
حضور مؤتمر في الرياض لبحث األزمة اليمنية.
لكن بعد دقائق قليلة من بث خبر «الميادين» أعلنت األحزاب اليمنية
أي دولة
أي مؤتمر ُيعقد في الرياض أو في ّ
أنها ترفض المشاركة في ّ
شاركت في الحرب على اليمن.
ال شك أنّ الطلب األميركي من إيران وبث أخبار عن احتمال قبول
حركة أنصار الله بشروط المشاركة في مؤتمر الرياض ،لهما دالالت
تساعد على قراءة أفق األزمة اليمنية والحرب التي شنّت على اليمن.
معلومات «الميادين» حول احتمال قبول حركة أنصار الله بالمشاركة
في مؤتمر الرياض ،الذي جاء عكسه في موقف األحزاب اليمنية ومن
ضمنها حركة أنصار الله ،قد يكون مصدره جهات إيرانية ،وسواء
كان ذلك مناورة سياسية هدفها بعث رسالة إلى الواليات المتحدة عن
استعداد إيران لالضطالع بدور ما ،لكن مع مراعاة مطالب اليمنيين
وال سيما حركة أنصار الله ،وعدم ص ّد األميركيين في ضوء السياسة
اإليرانية عشية صياغة مسودّة االتفاق النهائي حول ملفها النووي،
وبعث رس��ال��ة تظهر استعداد إي��ران للقيام ب��دور ف� ّع��ال ف��ي احتواء
حريق المنطقة ،أو كانت رغبة جدية في الوصول إلى وقف الحرب
وبدء الحوار حتى لو كان الثمن منح الرياض جائزة ترضية معنوية،
ولكن دون اإلخ�لال بالتوازن القائم اآلن في اليمن ،حيث ب��ات في
مصلحة القوى الوطنية اليمنيةّ ،
يفسر
بغض النظر عن ّ
أي من األمرين ّ
المعلومات عن احتمال قبول اليمن المشروط للمشاركة في مؤتمر
ال��ري��اض ،إال أنّ ه��ذا يعني أنّ ثمة جهدا ً يبذل باتجاه وق��ف الحرب،
واالنتقال إلى الحوار ،بعيدا ً عن الرهان على الحسم ،وال سيما من قبل
المملكة العربية السعودية.
كما أنّ مجرد طلب الواليات المتحدة من إيران المساعدة على إقناع
حركة أنصار الله بالمشاركة في محادثات للتسوية ،يعني أنّ واشنطن
التي لم تكن في األساس متح ّمسة للحرب على اليمن ،لقناعتها األكيدة
بأنّ هذه الحرب مغامرة وال يمكن كسبها ،يعني أنّ واشنطن ستوظف
نفوذها في السعودية ودول الخليج إلقناعها بوقف الحرب وإطالق
مسار الحوار وصوالً إلى تسوية سياسية لألزمة اليمنية.
وبديهي أنّ ن�ف��وذ ال��والي��ات المتحدة داخ��ل السعودية ب��ات بعد
التغييرات األخيرة التي أصبح بموجبها محمد بن نايف الرجل القوي
في الحكم ،ووزير خارجية السعودية عادل الجبير ،السفير السعودي
في واشنطن والمق ّرب من اإلدارات والنخبة الحاكمة األميركية ،أكثر
أي وقت مضى ،وك ّل ذلك يوحي بأنّ قرار وقف الحرب التي
تأثيرا ً من ّ
وصلت إل��ى طريق مسدود بعد م��رور أكثر من خمسة أسابيع على
اندالعها ،بات وشيكاً.

وا�شنطن تنجح في ت�أمين الجبهات
قبل �ساعة ال�صفر
قبل اجتماع «كامب دايفيد» المق ّرر في منتصف أيار الجاري ،الكفيل بنقل
الرسائل األميركية والتوجيه األميركي المقبل لمستقبل المنطقة الى المعنيين
والحاضرين من قادة دول الخليج العربي ،يشيّع األميركيون وعلى لسان سفير
الواليات المتحدة السابق في سورية روبرت فورد أجواء تن ّم عن جدية البحث
في الخضوع لفكرة بقاء الرئيس بشار األسد على رأس السلطة في البالد،
واعتباره هذه المرة ليس جزءا ً من الح ّل إنما «خيار» ،هذا ما قاله فورد حيث
أكد وجود أجواء في األروقة السياسية األميركية تعتبر الرئيس األسد «أفضل
الخيارات السيئة» ،وهذا أمر مشين حسب تعبير فورد لشبكة «سي ان ان»
والذي ال يريد ان يناقض تصريحاته السابقة حول األمر ،والذي كان قاد عاد
فيه مجدّدا ً لسحب شرعية وإمكانية ان يكون لألسد وجود في مستقبل سورية،
إضافة الى تصريحات مشابهة لرئيسه جون كيري بالنسبة لألسد.
قبل اجتماع «كامب دايفيد» جدّدت تركيا ،على لسان وزير خارجيتها مولود
أوغلو ،الترحيب باتفاق اإلطار الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية ،آمالً
أن تمضي طهران قدما ً للتوصل الى اتفاق نهائي آخر شهر حزيران المقبل.
اما على الجهة اليمنية فقد ذكرت معلومات ديبلوماسية سعودية ويمنية
في الرياض عن أنّ هناك ب��وادر التفاق يجري ترتيبه بين االط��راف اليمنية
ليكون خالد بحاح رئيسا ً موقتا ً لليمن ،مضيفة انّ هذا االتفاق سترعاه الرياض
والقاهرة.
اما عسكريا ً فجبهة القلمون التي تعني سورية ولبنان مباشرة ،ويعتبرها
ّ
ويتحضر بشكل كبير حسب
«اإلسرائيليون» معركة مصير ،يجهّز لها حزب الله
األجواء التي تنقل من الجبهات ،وهذه الجهوزية ال تنتظر سوى إعالن السيد
نصرالله انطالق ساعة الصفر ميدانياً ،والتي تعني بطريقة أو بأخرى أنّ ساعة
الصفر إقليميا ً قد حدّدت أيضاً ،وأنّ التصعيد «اإلسرائيلي» دخل على خط
المفاوضات التي سادت في األيام الماضية ،والتي كان من المفترض ان تفتح
الطريق امام المسلحين النسحاب نحو الرقة ،وذلك هربا ً من من المواجهة مع
حزب الله هناك والجيش السوري.
وإذا فتحت المعركة او لم تفتح في القلمون تشير المعلومات الى انّ ساعة
الصفر باتت أقرب من أيّ وقت مضى ،وأن الع ّد التنازلي للتوقيع األميركي مع
إيران قد بدأ ،وأنّ األميركي لن يوفر أيّ فرصة لحلفائه يمكن ان يحرزوا تقدما ً
فيها كورقة يستخدمونها في الواقع الجديد المقبل الذي ستسطره حروف
االتفاق النووي الذي سيفتح آفاقا ً سياسية واقتصادية بين البالد المنضوية
تحت بنوده ،والمرحبة فيه ،وبالتالي فإن الوقت بدأ يداهم الجميع.
ليست وحدها ساعة صفر القلمون هي التي اقتربت بل معها ساعة صفر
الحلول السياسية على الجبهات كافة اليمنية والسورية على وجه الخصوص
لكن قبلها نيران ومعارك حاسمة لن يخرج منها سوى منتصر ومهزوم وال مكان
بعدها للتهاون.
نجح األميركيون في تحضير األجواء الدولية واإلقليمية كأرضية للبحث فيها
على طاولة «كامب دايفيد» بتوقيت ذكي يتماشى مع مهلة الشهرين تقريبا ً التي
تفصل الخليجيين عن معرفة مصير عالقتهم الجديدة بإيران وواقعها الجديد
بعد التوقيع...
واشنطن تنجح في تسخين الملفات تحضيرا ً لساعة الصفر السياسية.
«توب نيوز»

الحرب المقبلة ...مقبلة
 كما نقول دائما ً تقع الحروب عندما تكون المصالح المتعاكسة قد صارتوجودية ،والتنازالت إقرار بهزيمة تعادل الهزيمة نفسها ،ويكون ك ّل طرف يقرأ
الموازين والقوى بطريقة تشجعه على الحرب.
 الوقت ال يتسع لحروب متنقلة ومتشعّ بة وقابلة للتأويل والتباس فيالنصر والهزيمة.
 حلفان يتقابالن ويتقاتالن منذ أربع سنوات ،وصار الحسم يحتاج إلىمعركة فاصلة.
 كما عندما يخرج قادة جيشين تعادال مرارا ً لمبارزة بين القادة يربح الحربمن يفوز بها.
 هكذا تتقدّم حرب القلمون اليوم. من يعلن االنسحاب يرفع الراية البيضاء في ك ّل الحرب ،ومن ينتصر بعدمواجهة يعلن فائزا ً بكعكة المنطقة.
ً
 ك ّل ما جرى قبلها في إدلب وجسر الشغور وحدود األردن كان تمهيدا لها. التمهيد بتشتيت القوى أو التمهيد بالحرب النفسية. يتج ّمع ك ّل شيء في القلمون ،وخالل شهرين فقط. الجغرافيا التي تحدّد مستقبل أمن «إسرائيل» وأمن المقاومة وسورية،ومن خلفهما إيران وحجمها اإلقليمي ،ومع الجغرافيا حشود تكفي ودعم يكفي
لحرب فاصلة.
 تدور المفاوضات وتقرع طبول الحرب. مفاوضات قبل الحرب أم بعدها ساعات ستحسمها...التعليق السياسي

} عدنان كنفاني
م���ن خ�ل�ال ت��ت��اب��ع م��ج��ري��ات األح����داث
التاريخية ،ال يكفي أن نقرأ ونشاهد ،بل
تفرض الحكمة أن نستفيد من عِ بَر الدروس،
وبخاصة في ما يتعلّق بالوطن والسيادة،
ّ
نطلع ،ثم نستخلص القناعات من خالل
وقفات «إيجابية» ،حققنا من خاللها تكريس
ال��س��ي��ادة الوطنية ،ون��ت��ع� ّرف أي��ض �ا ً على
الجوانب األخرى« ،السلبية» تلك التي نزفنا
فيها وجعا ً وألماً.
هي حاالت عا ّمة م ّرت بها شعوب كثيرة،
قاصية ودانية ،وإذا استعرضنا ،وقرأنا جيدا ً
ك ّل المعطيات التي حققت ،أو التي لم تحقق
ما تصبو إليه الشعوب من حرية وسيادة،
سنجد أن الدروس غنيّة جدا ً في المسارين،
والحكمة في من يأخذ بما يتالءم مع أمنيات
وطموح وسيادة الوطن.
ولنا في نضال الشعب الفلسطيني في أوج
عطائه في حقبة الستينات والسبعينات،
دروس غنيّة بالقيم والمثل عنوانها «المقاومة
ٌ
الشعبية» بك ّل صنوفها وأشكالها ،ولو أنها
لم تتم ّكن من تحقيق نصر حاسم ،إال أنها
أذك��ت صالبة الصمود وديمومة التصدي،
لكن ذلك التالحم األسطوري تهاوى بانسالخ
قيادات الشعب الفلسطيني عن الحاضنة
الشعبية ،واصطفافها في حضن المسار
المقابل للمقاومة ،وهو مسار االستسالم،
والتفريط بالقرار السيادي منذ بدأت مسيرة
المفاوضات واالتفاقيات المهينة واالرتماء

ولنا في حرب  1973عبرة مثلى تش ّكلت
بتالحم قوى الشعبين في مصر وفي سورية
مع طالئع قواتهما المسلّحة ما و ّف��ر بيئة
حاضنة مضحية وباذلة حققت االنتصار
على «إسرائيل».
إن التالحم األسطوري للشعب المصري
المسلحة «الجيش وقوى األمن»
مع طالئعه
ّ
في ح��رب  1956خلق ظروفا ً نستطيع أن
نع ّرفها بأنها «حرب مقاومة شعبية شاملة»
استطاعت التصدّي لثالث دول بقواهم غير
المسبوقة من أفراد وعتاد ،وتحقق االنتصار،
وفرضت السيادة الوطنية على ك ّل طامع
وغاصب ،وانتصرت مصر.
لقد أصبح من الواضح والثابت للقاصي
والداني أنّ ما تتع ّرض له سورية هو حرب
ض��روس ،تشارك فيها دول كثيرة من دول
الش ّر ،ولألسف بعض دول عربية ،وإقليمية،
س���واء ب��ال��دع��م ال��س��ي��اس��ي أو العسكري
ّ
ض��خ مرتزقة
أو اإلع�لام��ي ،أو م��ن خ�لال
وتنظيمات متط ّرفة وإره��اب��ي��ة م��ن كافةّ
أرج��اء العالم ،وه��ذه الحرب بعيدة تماما ً
عن «الشعارات» الواهمة ،فليس المطلوب
إص�لاح��ات ،وال ح��ر ّي��ة ،بل المطلوب رأس
سورية كدولة.
وعندما يصبح «الوطن» هو المستهدف ،ال
يعود من مكان للون الرمادي ،بل هو التالحم
بين القوات المسلحة ،وقوى األمن ،والقوى
الشعبية بك ّل الفئات والشرائح للتصدّي،
والتمسك بالقرار
ودحر مخططات االستالب،
ّ
الوطني المستقل ،والسيادة.

في حضن أعداء القضية.
وفي المقابل ،كانت هناك لحظات تاريخية
وتوجه القيادة،
جمعت رؤية ورغبة الشعب
ّ
وراء ق����رار ال��م��ق��اوم��ة اس��ت��ط��اع الشعب
الفلسطيني أن يحقق انتصارات وانتفاضات
كانت مفازات نور في طريق نضاله.
والجلي جداً ،أنّ
لقد أصبح من الواضح
ّ
التالحم المصيري بين أبناء األ ّمة ،الشعب
الواحد ،قيادة ومؤسسات وق��وات مسلّحة
وطالئع مقاومة شعبية ،هي القادرة على
تحقيق الصمود ،والنصر ...وال نقول ذلك
من فراغ ،فقد انهار النظام بقياداته في كثير
من ال��دول العربية سريعا ً عندما انفصلت
توجهات القيادة ،وشعور
رغبة الشعب عن
ّ
الشعب بتس ّرب قراره الوطني لصالح جهات
معادية ،وبالتالي استالب سيادته وحريّته،
وقف الشعب وراء ق��رار التغيير ،ولم يعد
هناك من حاضنة تحمي األنظمة والقيادات.
وف��ي ال��ع��ودة قليالً إل��ى مسار نضاالت
الشعوب ،سنجد بوضوح أنّ التفاف الشعب
مع طالئعه الثورية في فيتنام ،أو في كوريا
أو في كوبا وف��ي الجزائر ،وغيرها ،حقق
االنتصار على أعتى قوى في العالم ،وانتزع
حريته وح��اف��ظ على س��ي��ادت��ه ،وبالتالي
شعور االعتزاز بكرامته وكبريائه.
إنّ التفاف القوى الشعبية بك ّل مك ّوناتها
في جنوب لبنان ،و ّفر حاضنة رائعة حققت
االنتصار األبهى في تاريخ العرب الحديث،
ودفنت غطرسة «اإلسرائيليين» في وحل
العار.

ر�سائل البحر للياب�سة وحلم ال�سيطرة على ال�ساحل ال�سوري

كيف يحيا الكون من دون �شريانه الأبهر؟
} نمير سعد
هو ليس بطريق حرير هذا العصر ،وال هو الطريق نحو الجنة ،إنه في
عقيدة الكثير من السوريين ،جزء مميّز من الجنة ذاتها ،حاله حال سفر
البحر إلى حلب وحمص وحماه وغيرها ،تزداد أعداد من يؤمنون به أبهرا ً
وتفسرونها كما تشاؤون.
للعالم بأسره ،ولكم أن تفهموا جملتي األخيرة
ّ
إذ لم ،ولن ينسى الكون يوما ً أنه كان الشريان الذي سبحت في منعرجاته
بقاع ما كانت تفقه شعوبها
قوافل أبناء التاريخ لتوزع الحضارة على
ٍ
كنه الحضارة ،هو الشريان الذي يرفد المنطقة دوال ً وشعوب بأوكسجين
البقاء ،الشريان الذي إنْ انقطع ،زلزل رحيله منطقة الشرق األوسط
بر ّمتها ،المنطقة التي تشكل مفتاحي الحرب والسالم .من هذا المنطلق...
هذه هي األرضية التي يستند إليها كل من يؤمن أنّ سورية هي بحق قلب
العالم ،وحيث أنها في يقين ماليين البشر كذلك ،فقد كان من الطبيعي
أن تكون الشريان األبهر ،للمنطقة أوال ً وللكون بأسره تالياً ،ألنّ العلة أو
اآلفات القلبية التي تصيب سورية قد تح ّول بعض العالم بشك ٍل سريع أو
تدريجي ،إلى عال ٍم معاق ،واإلعاقة هنا تأتي بمعنى العوز واالفتقار إلى
األمان واألمن واالستقرار .وليس اشتعال النيران في ثياب هذا العالم،
والتهامها لبعض مساحات جلده وإصابة بعض أطرافه بالعجز الجزئي
أو الكلي ،سوى تجسي ٌد لهذه الحقيقة والقاعدة...
 أذكر في هذا السياق عنوانا ً لمقا ٍل تنبيهي تحذيري كتبته أواخر عام 2011بعنوان« ...الحرب على سورية بركانٌ ستطال حممه الجميع»،
أقرأ اليوم بعد ثالث سنواتٍ ونصف من عمر المقال ،الكثير من صوره
ومعانيه في شريط أخبار العالم على األرض كما في اإلعالم .وألنّ أبهر
سورية هو أبهر العالم بأسره ،فإنّ احتراقه يعني احتراق الشكل الحالي
لخارطة سورية ،االحتراق الذي سيشكل شعلة نا ٍر تتدحرج لتحرق
عديد الخرائط ،لعديد الدول كما لعديد مضارب أشباه الدول .لألسباب
التي ذكرت ،كما لكثير أسباب غيرها ،أجد الحديث عن مخططات تقسيم
يُراد لها أن تطال العراق وسورية ،نوبات من الجنون والعته والهلوسة.
للكون بأسره أن يعلم ،ويقيني أنّ جميعه بات يعلم ،أنّ لهذا األبهر الفريد
المرصع بالمجد والغار وشقائق النعمان ،لهذا
كما للتاج القاسيوني
ّ
ٌ
وجيش من األبطال األوسمة ،المرابطين في أزقته
الثنائي حماته وقرابينه
ومنعطفاته وشرايينه الفرعية التي يغذيها ويضخ فيها دماء الصمود
وعزيمة إرادة الحياة والبقاء ،ويلهبها بعقيدة المقاومة التي ال تعترف
بالهزائم .ال غرابة هنا ،وهو األبهر المزينة جدرانه على طول سفره بصور
المالئكة والقديسين المرتحلين على درب الشهادة في سبيله ،أمامه،
وهذا هو حاله ،لم يك ثمة مهرب لك ّل البشر ...إال أن يدهشوا ويبهروا،
إنه األبهر الذي أعيا وأتعب وأجهد وأرهق وأنهك أعداء الجسد السوري
من الميكروبات والفيروسات التي تتمنطق باإلسالم السياسي ،وتتسلح
بالتكفير وتدمن لعق الدماء والتهام لحوم البشر ،هو ذات الشريان الذي،
حيّر الخصوم والحلفاء ،وأدهش الكون وأبهر...

الغزوات األخيرة ...أين «الموساد» منها؟

من يتأمل المشهد السوري ويفكك مفرداته ويدقق في عناوينه ،يصل
دونما عنا ٍء يذكر إلى نتيجة بسيطة مفادها أنّ الحل السلمي ليس في
طريقه لمعانقة األزم��ة السورية واحتضانها في اآلتي من األي��ام ،وأن
حالة االستقرار المنشود لن تجد لها مكانا ً في األسابيع واألشهر القليلة
المقبلة على أق ّل تقدير.
تعالوا نعرج على العوائق التي تعترض الجهود الدولية المرائية
الخداعة منها كما الصادقة ،المبذولة للوصول إلى حل سلمي من خالل
طاولة الحوار وصوال ً إلى اتفاق يحقن الدم السوري وينقذ الوطن من
الدمار الالمحدود الذي رسم وخطط له ،ولنبدأ من آخر العوائق التي
ظهرت على شكل «تصعي ٍد غير مسبوق ألفرقاء ال��ع��دوان على عديد
الجبهات من خ�لال أدوات��ه��م على األرض» .ولنسأل أنفسنا أوالً ،مَن
خطط وأع ّد لها العدّة والعتاد؟ ومع مَن ت ّم االتفاق عليها ولصالح من؟
تقول البداهة في ما تقول :إنّ أيا ً من أصحاب اللحى الطويلة الملتحفين
بأعالم اإلرهاب الوهابي التكفيري السوداء  -األعالم التي تذكرنا بأعالم
عصابات القراصنة  -أيا ً منهم ،لم يختر نوع القماش الذي يرتديه وال
لونه وال هو شارك في تصميم «موديل العباءة التي يُراد للشعب السوري
أن يلبسها» ...والتي يراد فرضها زيا ً موحدا ً على قيادات وشعوب سورية
والعراق ولبنان واليمن وإيران ،لتصل في مراحل متقدّمة من الحلم إلى
قيادات روسيا والصين وباقي دول «بريكس» وشعوبها التي تؤيد في
غالبيتها الساحقة سياساتهم الخارجية ومقارباتهم للح ّل في سورية.
يأتينا الجواب دونما كثير جهد ،فالدور «اإلسرائيلي» ال يحتاج
إدراكه وتمييزه لعدسات مق ّربة أو أجهزة رؤية ليلية أو أجهزة مراقبة
فضائية .من يقرأ صحف العدو ويتابع تصريحات قادته وآراء محلليه
العسكريين ،ويرصد النشاطات المشبوهة له ،فوق مستعمراته ،كما
على أراضي بعض دول وأشباه دول الجوار السوري ،يدرك أنّ العدو
«اإلسرائيلي» يم ّر كحكومة احتالل وجيش احتالل وأجهزة استخبارات،
بمرحلة عنوانها ،أعلى درج��ات االستنفار واالس��ت��ع��داد للتداعيات
المحتملة لتطورات ونتائج معارك المرحلة المقبلة .وال حاجة هنا من
غير ناحية للتذكير بأنه كان مذ كان ،وسيبقى ،ما بقي ،من خالل حلفائه
من صهاينة الغرب ،كما من خالل الصهاينة األعراب والعثمانيين ،العقل
المدبّر والمخطط لك ّل الحروب التي اجتاحت المنطقة والتهمت مقدّراتها
البشرية والتنموية ،فيما يستلقي هو على ف��راش مستعمراته التي
تتوسع تحت سماء فلسطين ،بمتابعة وموافقة ومباركة فريق األجراء
والتبع من ملوك وأمراء المنطقة وحليفهم العثماني األصل ،السلطاني
الحلم ،اإلخواني الهوى ...أردوغان.

مالمح المعركة
ما بين األمس واآلتي من األيام

طبيعة معارك إدلب وحماه وجسر الشغور ،وأريافها جميعاً ،كشفت
عن توليف ٍة إرهابي ٍة جهنمية ،ت ّم تشكيلها برضى وغطا ٍء أميركي ومبادرة
آل سعودية ورعاية ومتابعة عثمانية.

التوليفة تصرخ بالفم المآلن وتعلن أنّ قطعان اإلرهاب تنفذ اليوم،
وأكثر من أيّ يو ٍم مضى ،أوامر السادة والقادة الفعليين للحرب على
سورية .كان عليهم أن يتركوا خالفاتهم وراءه��م إلى حين وأجل غير
محدّدين ،قبل عملية اندماجهم وانصهارهم في تشكيالت قتالية تشمل
قوائم فصائلها حلفاء اليوم وأعداء األمس ،فك ّل خصام وخالف وقتال
مؤجل إل��ى حين انبالج ض��وء النتائج النهائية لمعارك ه��ذه المدن
وأريافها ،بالتزامن مع إشعال بعض فئات ذات القطعان وبأوامر من ذات
القادة ،لجبهة الجنوب ،وما التحضير اإلعالمي والميداني لغزوة دمشق
العاشرة! سوى بعض نيران هذا التصعيد ،الغزوة التي يُراد لها أن تصل
إلى أعتاب العاصمة على أق ّل تقدير ،أو أن تسيطر على مساحات إضافية
ٌ
إنجازات مأمولة تتح ّول في
في محيط غوطتيها في أسوأ األحوال .هي
حال تحققها إلى أوراق ضغط إضافية يعمل على تجييرها في ما لو
كتب النجاح لبعضها ،في محاولة قلب موازين القوة وخرائط السيطرة
والنفوذ على األرض ،أوراق ضغط يؤمل استثمارها الحقا ً واستخدامها
سالحا ً فعاال ً في حرب المفاوضات أو التسويات ،يوم يحين أوانها،
سواء في موسكو أو القاهرة أو «جنيف  ،»3الذي ال يبدو على اإلطالق أنّ
المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا في عجل ٍة من أمره النعقاده! وهو
الذي ق ّرر في غفلة من صراخ األرواح البريئة التي تسقط كل يوم ،وعقارب
الزمن التي استحالت خناجر ،أن مشاوراته المقبلة سوف تستغرق ستة
أسابيع! قبل اإلعالن عن خطوته التالية؟
حال كثير من السوريين اليوم يقول :ال خير فيه وال في من سبقه
طالما أن ال خير يرتجى من المنظمة المهزلة التي ينتمون إليها .هذا هو
حال أفرقاء وشركاء العدوان ،فيما ثنائية الجيش والشعب السوريين
على غير حال ،فانتصارات الجيش وما يرفده ويؤازره من قوى مقاومة
ودفاعات شعبية وطنية في عديد قرى سهل الغاب كما في بعض قرى
وبلدات الجنوب في الغوطة الشرقية ،االنتصارات التي أثمرت سيطرة
على مساحات إضافية من األرض ،وقطعت شرايين التواصل الجغرافي
ٌ
انتصارات تعلن جميعها
بين بعض الفصائل اإلرهابية وخطوط إمدادها.
قرب إفشال هذا المسعى وتحطيم أح�لام ق��ادة العدوان في تل أبيب
وواشنطن واسطنبول والرياض ،من خالل وأد أحالمهم وأدواتهم على
األرض...

القاتل يدين نفسه...

ي��ق��دم ال��غ��زاة ال��ي��وم م��ن خ�لال صفحاتهم وم��واق��ع��ه��م وص��وره��م
وفيديوهاتهم وبياناتهم ،يقدمون عن سابق قصد أو غباء وجهل ،األدلة
الدامغة على صحة هذه المعلومات ،فعديد الفصائل التي تد ّربت في
معسكرات السلطان األردوغ��ان��ي ال��واه��م ،وعلى أي��دي ضباط جيش
«أوباما» ،تقاتل الجيش السوري في أكثر من جبهة ،جنبا ً إلى جنب وكتفا ً
إلى كتف مع «جبهة النصرة» التي ال زالت اإلدارة األميركية تصنفها
كتنظيم إرهابي! لنا في تنسيق زعيم عصابة «جيش اإلسالم» زهران
علوش مع زعماء غير عصابات تكفيرية في اسطنبول واجتماعاته
التآمرية مع ضباط مخابرات أردوغان في حضور قيادات عديد الفصائل
التي ناصبته العداء والدم في معارك االقتتال على السطوة والنفوذ،
خير مثال .ولنا في تشاركية أتباع أبو محمد الجوالني مع من سبق لهم
أن تناوبوا معهم على هوايات السيارات المفخخة وفصل الرؤوس عن
ٌ
ٌ
مثال آخر تب ّرع به خالد
مثال إضافي،
األجساد ،ك ّل في أفراد القطيع اآلخر
خوجة رئيس «االئتالف» السعودي  -التركي التبعية ،وتصريحه بعد
معارك إدلب بأنّ ما يسمى بـ»الجيش الحر» يقدم على تحالفات تكتيكة
مع «جبهة النصرة» حين تستدعي الضرورة( !...نذكر هنا أنّ رؤوسا ً
كثيرة لضباع كال الفصيلين اإلرهابيين قد تطايرت في صراعاتهما على
النفوذ في غير رقع ٍة من األرض السورية) واألمثلة كثيرة.
يبدو جليا ً هنا أنّ األرض والشعب والجيش والقيادة السورية تواجه
جميعها استحقاقاتٍ مصيرية ،وتعبر مضائق شائكة ،في أصعب مراحل
واضح أيضا ً وأكيد ،أنّ محور
الحرب على سورية وأقساها ،لكن ما هو
ٌ
المقاومة كجسد واحد وروح واحدة ،من طهران مرورا ً ببغداد وصوال ً إلى
دمشق وحزب الله المقاوم ،قد استوعب صدمة الغزوات األخيرة ،ورفع
من مستوى التنسيق بين مك ّوناته ،ولنا هنا أن نترقب نتائج الزيارة
الهامة جداً ،التي قام بها وزير الدفاع السوري العماد فهد سالم الفريج
إلى طهران ،ولقاءاته ومباحثاته الهامة مع مسؤولي قيادتها العسكرية
بشكل خ��اص ،لنا أيضا ً أن نترقب مفاعيل ال��زي��ارة المرتقبة لوزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف إلى اسطنبول ،وما سيحققه أستاذ
الديبلوماسية الروسية من مكاسب في الملف السوري ،عن طريق ثنائية
الترهيب والترغيب .ولنا قبل هذا وذاك أن نثابر على قراءة شيفرة العقيدة
القتالية الفريدة ألبطال الجيش السوري ،عقيد ٌة جبلت باإلخالص للوطن
وصون الشرف ،ساعة يتح ّول الدفاع عن األرض والعرض رمزا ً مقدّسا ً
ألوسمة الشرف   ...

ٌ
كلمات أخيرة
للنبالء ...النجباء،

المرحلة المقبلة أيها السوريون ...سوف تظهر مالمح ما ال يعلن عنه
وال تكشفه ...إال نتائجه ،هكذا يقول المنطق .لكن األه ّم األه ّ��م ...هو ما
ال يجوز إال أن يكون لكم فيه عظيم الثقة ،هو إيمانكم الراسخ كرسوخ
قاسيون بأنّ األرض السورية ما كانت وال ارتضت يوما ً أن تكون لغير
السوريين النبالء ،وأنّ التراب لمن يسقيه طهرا ً وقداسة ،وأنّ األرحام التي
أنجبت مالئك ًة وقدّمتهم قرابين على درب الشهادة في سبيل الوطن ،هي
أرحا ٌم خصب ٌة والّد ٌة ال نضوب لها ،لن يعرف العقم أو الفناء إليها طريقا ً أو
سبيال ،وأن أبطال الجيش السوري العظيم ،من ارتقى منهم فدا ًء للوطن،
ومن ال يزال يرابض ،هم األمل والرجاء ،هم أساسات بنيان سورية الغد،
وأعمدة النصر اآلتي ،النصر الذي لن يرتضي عن عناقهم بديالً ولن يقبل
إال أن يتح ّول إلى قبالتٍ بنكهات الوطن من جباههم الشامخة ،ورقصات
مجد على مناكبهم ...وباقاتٍ من الغار تتعطر بمسك القداسة ،حيث رقاد
رفقائهم الشهداء.
تحيا سورية ...والنصر لجيشها األبي.
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العوا�صف في خدمة الفو�ضى الهدامة
التي ب�شرت بها كوندي!
} محمد ح .الحاج
أحداث المنطقة العربية ومحيطها من «ربيع عربي» و»شرق أوسط
ج��دي��د» و»ش ��رق أوس��ط ك�ب�ي��ر» ،وم��ا تبع ذل��ك م��ن ع��واص��ف سياسية
واقتصادية ،وأخيرا ً عسكرية ،ليست وليدة يومها ،إنما هي مخططة
وموضوعة قيد التنفيذ ،تعمل مراكز أبحاث كبرى لتحريكها وإشعال
نيرانها ،وتغذيتها بما ي�ل��زم م��ن إث ��ارة إعالمية (ت�ح��ري��ض) وتمويل
وتسليح ،وه��ذه المخططات أق ّرها مجلس الحكومة العالمية «حكومة
الظ ّل الماسونية» في الواليات المتحدة اعتمادا ً على نتائج الدراسات
واألبحاث التي قدّمتها المراكز المختصة وأه ّمها مركز األبحاث الذي
يديره الثعلب الصهيوني العجوز هنري كيسنجر.
ال �ع��راق المستهدف م��ن قبل الصهيونية العالمية ك��ان على رأس
قائمة ال��دول التي يجب العمل على وقف تقدّمها وتجزئتها ،والمؤكد
أنّ اللعبة األميركية في توريط صدام حسين الحتالل العراق ،من ثم
تشكيل تحالف دولي  -عربي إلخراجه من اإلم��ارة الصغيرة وتدمير
جيشه وبنية الدولة العلمية والصناعية ،وهذا ما حصل فكانت النتيجة
مديونية هائلة وانهيار العملة وتكبيد الدولة العراقية خسائر أعادتها
سنوات إلى الخلف كمرحلة أولى امتدّت من العام  1991وحتى العام
 ،1993بعد ذلك بدأت االتهامات األميركية للعراق في قضية امتالك
أسلحة الدمار الشامل وما رافقها من عمليات تفتيش ،من ثم االجتياح
األميركي للعراق ووض��ع اليد عليه بعد احتالله ،وب��دء تشكيله على
الطريقة األميركية سياسيا ً واقتصاديا ً وعسكريا ً تمهيدا ً لمرحلة الحقة
تتجسد اليوم في مخطط تقسيمه على قواعد يرفضها الشعب العراقي
ّ
عدا شريحة بسيطة منه.
سورية لم تكن خ��ارج المخطط ،وم��ن المؤكد أنها كانت المرشحة
ثانيا ً على القائمة ومثلها إيران ،وألنّ سورية في لبنان قد دفعت ثمنا ً
باهظا ً من دماء أبنائها للحفاظ على وحدة لبنان ومنع التحاقه بركب
الدول المستسلمة للعدو الصهيوني ،فهي هدف مؤكد منذ العام ،1996
وربما قبل ذلك ،وفي مطلع األلفية الثالثة وبعد أن تسلّم القيادة الرئيس
الدكتور بشار األس��د ،انتظرت اإلدارة األميركية تغييرا ً في السياسة
الخارجية تجاه العدو الصهيوني ،فكانت العروض المقدّمة عبر دول
عديدة أولها مصر ثم فرنسا وتركيا والكثير من الوسطاء العاملين في
تقديم الخدمات لحكومة الظ ّل العالمية ،ولما فشلت اإلدارة األميركية
اتخذ المحفل الماسوني في نيويورك قراره بإخراج الجيش السوري
من لبنان بعد افتعال حدث كبير فكان اغتيال رئيس ال��وزراء اللبناني
المرحوم رفيق الحريري ،والذي ما زال غامضا ً وتعمل جهات دولية
على جعل الحقيقة أبعد من أن يصل إليها أحد في المنطقة ،وهكذا خرج
الجيش السوري وبدأت العواصف السياسية والقرارات الدولية التي
تستهدف شيطنة سورية ومعاقبتها ب�ق��رارات أميركية (الكونغرس)
وتحريض دول العالم عليها.
المرحلة الثالثة استهدفت إنهاء ما يعرف بجبهة المقاومة المشكلة
من المقاومتين اللبنانية والفلسطينية المدعومتين من سورية وإيران
وهما بالطبع من الدول الموضوعة على القوائم األميركية (دول داعمة
لإلرهاب ،ومحور الش ّر) إضافة إلى كوريا الشمالية ،وك ّل ذلك حماية
للكيان الصهيوني الذي تع ّرض لضربات موجعة نهاية األلفية الثانية
وبعدها حتى العام  ،2005إذ بعد خروج القوات السورية بدأ تطبيق
مرحلة ج��دي��دة ه��ي القضاء على المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب
الله ،فكان الضوء األخضر األميركي بش ّن الحرب في  ،2006والتي
انتهت إلى هزيمة محققة وتحطيم هيبة الجيش الصهيوني ،لتستكملها
المقاومة الفلسطينية في غزة .2009-2008
قبل ع��دوان تموز  ،2006وبعده ب��دأت اإلدارة األميركية الترويج
لـ»شرق أوسط جديد» ر ّوج��ت له وزي��رة الخارجية كوندوليزا رايس،
وأفصح عن ه��ذا «الشرق األوس��ط الجديد» رئيس الكيان الصهيوني
شمعون بيريز بقوله إنه ينتظر «شرق أوسط كبيرا ً تكون دولته عضوا ً
أساسيا ً فيه».
كان جديرا ً بقادة المنطقة التنبّؤ بأنّ مخططا ً أكبر يشمل العالم العربي
والمنطقة ،وهكذا ظهرت إلى العلن خطة الفوضى «الخالقة» أميركياً...
الهدّامة على مستوى المنطقة ليبدأ ما اتفقوا على تسميته الربيع العربي
وهو في جوهره أسوأ شتاء عاصف يواجهه هذا العالم بدءا ً من العام
 ،2010تونس ،مصر ،ليبيا وقرأ البعض في العمليات تغطية للخروج
األميركي من العراق ،لكن ذلك كان هدفا ً ثانويا ً في حين أنّ الجوهر هو
خلط األوراق في المنطقة وإسقاط األنظمة التي تشكل تهديدا ً للكيان
الصهيوني في الحاضر ،وقد تشكل مرحلة متقدّمة على طريق إسقاطه
وزواله ،وإنهاء مرحلة الهيمنة األميركية على مقدّرات المنطقة.
ما من شك أنّ أدوات التخريب في المنطقة جرى إعدادها قبل زمن
ط��وي��ل ،وب �ع��ض ق�ي��ادات�ه��ا ت�خ� ّرج��ت م��ن «غ��وان �ت��ان��ام��و» ت�ح��ت إش��راف
االستخبارات المركزية األميركية ،كما ت ّم ربطها بالموساد الصهيوني
بشكل أساسي ،وبالمخابرات الغربية بشكل ع��ام ،كذلك جرى إعداد
غرف عمليات متعدّدة في الدول الدائرة في الفلك األميركي ،وخاصة
ف��ي ت��رك�ي��ا وال�س�ع��ودي��ة وق �ط��ر ،وت� � ّم إل �ح��اق األردن واس�ت�خ��دام��ه في
اللعبة بوسائل متعدّدة أه ّمها التوظيف لقاء المساعدات والمعونات
وت��زوي��د الجيش األردن��ي باألسلحة المم ّولة خليجياً ،وهكذا نجحت
االس �ت �خ �ب��ارات ال��دول �ي��ة ف��ي ت��وظ�ي��ف «ال��ق��اع��دة» ،وه ��ي ف��ي األس ��اس
الصنيعة التي شكلت ذريعة اجتياح أفغانستان والمنطقة ونشر المزيد
من القواعد األميركية واألوروبية في المنطقة العربية« ،القاعدة» التي
ت ّم استيالد تنظيمات منها تحت مس ّميات جديدة« :داعش» و»النصرة»
وتوابعها ،وهي تنظيمات متشدّدة مج ّردة من اإلنسانية واألخالق ،وال
تعرف معنى الروابط الوطنية ،ما يب ّرر هذا التوصيف ارتباطها بالعدو
الصهيوني (تسليحا ً ورعاية) ألنّ ك ّل ما تقوم به يقدّم خدمات جلّى
للكيان الصهيوني ويفسح المجال تحت دخان عمليات هذه التنظيمات
والفوضى التي سادت المنطقة أن يستكمل مخططاته في تهويد القدس
واالستيالء على المزيد من األرض الفلسطينية ومنع قيام شبه دولة
للفلسطينيين ولو مج ّردة من السالح ،البعض أطلق عليها إدارة محلية
وأنّ رئيسها مج ّرد مختار محلة ال أكثر.
ال�ف��وض��ى ال�ه��دام��ة ال�ت��ي عصفت ب�ت��ون��س ،وخ � ّرب��ت ال��دول��ة الليبية،
وك� ��ادت ت ��ودي ب��ال��دول��ة األك �ب��ر ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،ب�ع��د ال ��ذي لحق
ب��ال�س��ودان ،ه��ي الفوضى ذات�ه��ا التي تعصف بسورية منذ أكثر من
أرب��ع سنوات والتي لو تع ّرضت لها دول��ة أخ��رى تملك نفس القدرات
السورية (اقتصاديا ً وعسكرياً) النتهت منذ السنة األولى ،لكن الشعب
السوري مع جيشه الوطني وحكمة القيادة ما زال يقاوم ،بل ويحقق
االنتصارات في مواجهة عصابات المرتزقة اآلتية عناصرها من أكثر
من خمسة وثمانين دولة ،والمدعومين من مجموعة كبيرة من الدول
الغربية ،وبعض الدول العربية ،وما زال اإلصرار على تأجيج الصراع
واستهداف الدولة السورية (شعبا ً ومقدرات) ومحاولة تحطيم الجيش
السوري على أشدّها برغم محاوالت مخلصة لوقف هذا العدوان عن
طريق الحوار السوري – السوري ،الذي تعمل دول وتنظيمات عديدة
على إفشاله.
اليمن ،الدولة التي كانت مرشحة لدخول محور المقاومة أضحت
ه��دف�ا ً م�ض��اف�اً ،وت�� ّم منح السعودية ال�ض��وء األخ�ض��ر لمعاقبتها بعد
تأمين تحالف شبه دول��ي ،وه�ك��ذا أطلقوا م��ا أس�م��وه عاصفة الحزم
تي ّمنا ً بالعواصف الصهيونية ،ال غرابة في األمر ،ألنّ المخططين لك ّل
ال�ع��واص��ف ه��م ذات �ه��م ،وألنّ ك � ّل ال�ع��واص��ف ه��ي ف��ي خ��دم��ة الفوضى
«الخالقة» بالمفهوم االستعماري – الصهيو – ماسوني التي بشرت
بها كوندي وهي فوضى هدامة بالمفهوم الوطني والتح ّرري.
قد تحقق عواصف الغرب الصهيوني نتائج آنية ،وق��د تد ّمر دوالً
وأنظمة قائمة لكنها ال يمكن أن تنتصر وتلغي عقيدة شعب مؤمن
بحريته ،باستقاللية ق��راره ،ومهما كانت التضحيات فإنّ هذا الشعب
لن يتوقف عن العطاء والنضال لخالص ال يبدو بعيد المنال ،ولنا في
تجربة الجزائر وفيتنام خير مثال.

