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لم�صلحة من يعمل خالد م�شعل؟!
د .رفعت سيد أحمد
االستخبارات والصحافة «اإلسرائيليتان» تكشفان سرا ً خطيراً :مشعل أ ْوقف أثناء العدوان
على غزة عملية نوعية للمقاومة يت ّم فيها اقتحام مستوطنات وأسر مئات الجنود الصهاينة!
الخطر األكبر الذي سيد ّمر حماس هو إعالء انتمائها اإلخواني المدعوم قطريا ً وتركيا ً على
حساب انتمائها الفلسطيني!
ال مستقبل لفلسطين من دون عودة فورية وجادّة إلى خيار المقاومة وفق استراتيجية شاملة
للتحرير ولن يت ّم ذلك بدون إقصاء الالعبين في السياسة والمفاوضات أمثال مشعل وأبو مازن
من الخطأ االستراتيجي الكبير الذي يرتكبه حزب الله وإيران وحركة الجهاد اإلسالمي في
فلسطين أن يقوموا بعملية غسيل سمعة أمثال خالد مشعل الذي وقف ض ّد سورية وثورة 30
حزيران في مصر ...فهو سيظ ّل إخوانيا ً أكثر منه فلسطينياً!
مشعل وأبو مازن وجهان لعملة واحدة األول مرهون لقطر والتنظيم الدولي لإلخوان والثاني
(أبو مازن) مرهون لخيار وادي عربة وأوسلو! والمستفيد الوحيد منهما هو العدو الصهيوني.
يوما ً إث��ر ي��وم «تنكشف لنا أس��رار جديدة»
عن خالد مشعل ،وبعض ال��ق��ادة السياسيين
لحماس من العاملين في الخارج بشكل أساسي،
ينكشف لنا كيف أنهم كانوا (إخواناً) أكثر مما
كانوا (فلسطينيين) ،فقبل أيام نشرت الصحافة
«اإلسرائيلية» معلومات استخبارية مهمة نشرها
بعض الصحافيين أمثال (جاكي حوجي) وحملت
عنوان «خالد مشعل منع عملية نوعية خطيرة
ض ّد «إسرائيل» في أثناء العدوان على غزة التي
ُس ّميت وقتها بالجرف الصامد «أك��دت فيها أنّ
خالد مشعل تدخل شخصيا ً وبالتهديد المباشر
للمقاتلين على األرض داخل غزة من شباب حركة
حماس ،ليمنع قيامهم بعملية نوعية تمثلت
في خطف جنود صهاينة ،وفي اختراق نوعي
للمستوطنات عبر األنفاق وفي تهديد لمؤسسات
نافذة صهيونية ،وأنّ تدخله أتى بنتائج إيجابية
للصهاينة وحمى دولة «إسرائيل» من خطر مؤكد
كاد يتسبّب فيه مقاتلو حركة حماس داخل غزة،
وتقول الصحافة اإلسرائيلية حرفياً« :حدث
ذلك في األسبوع األول من الحرب بين إسرائيل
وحماس في بداية تموز  ،2014رئيس ال��ذراع
العسكرية للتنظيم محمد الضيف طلب الخروج
للقيام بالعمل بخطة تنفيذية مطوية أعدّها
هو وقادته الميدانيون ،حوالي  30مقاتالً من
وحدة النخبة اختيروا للمشاركة في العملية ،ت ّم
توزيعهم على عدة خاليا ،واحدة كانت ستكون
مسؤولة عن السيطرة ،والثانية عن أخذ الرهائن،
والقوة الثالثة حدّدت مه ّمتها الهجوم على قوات
الجيش االسرائيلي الذين سيقتربون من منطقة
تنفيذ العملية».
«كانت الخطة بسيطة ولكنها دراماتيكية،
ولو أنها سارت كما أري َد لها ان تسير كانت لتغيّر
مسار الحرب ،الورقة القوية فيها هي عنصر
المفاجأة ،كان من المفترض أن يتسلل مسلحو
حماس عبر أنفاق تحت أرضية الى منطقة تحتلها
إسرائيل في كرم أبو سالم ،وعند خروجهم كانوا
سيجتاحون كيبوتسات وبلدات قريبة ويقومون
بعمليات قتل بحق المستوطنين ،وال��ع��ودة
سريعا ً قدر اإلمكان الى قطاع غزة عبر األنفاق،
ومعهم العدد األكبر الذي يستطيعون أسره من
الرهائن ،ومن ثم مفاوضة اسرائيل حول إطالقهم
مقابل أسرى من حماس».
ك��ان��ت ه��ذه لتكون عملية ي��ت��ردّد صداها
لسنوات طويلة ،وحدثا ً يعيد الى األذهان القدرة
التنفيذية للذراع العسكري ،ويحقق لها إنجازا ً
لم يتحقق مثله لسنوات منذ أسرها لشاليط في
حزيران .2006
القوة كانت جاهزة للخروج ال��ى الميدان
م���ز ّودة ب��األوام��ر المطلوبة ومعلومات حول
أهدافها ،ولكن قبل التحرك جاءت أوامر اإللغاء،
رئيس المكتب السياسي خالد مشعل ،القاطن
بعيدا ً في قطر ،خشي من نتائج العملية ،ففرض
عليها الفيتو ،وجهود قادة الذراع العسكري في
إقناعه باءت جميعها بالفشل».

وفي تفسير رفضه للعملية أوردت الصحافة
«اإلسرائيلية» – نقالً عن تقارير لـ»الموساد
اإلسرائيلي»  -حججا ً ال تليق بالمجاهدين –
كما يطلق البعض على مشعل – وهي أنه خشي
من االنتقام اإلسرائيلي! ثم تقول الصحافة

«اإلسرائيلية» نصاً« :بعد ذلك بعدة أسابيع؛
اكتشف جنود الجيش اإلسرائيلي األنفاق
التي أراد مسلحو حماس الخروج منها لتنفيذ
عمليتهم ود ّمروها ،وأثناء الحرب د ّمر الجيش
اإلسرائيلي  32نفقاً ،جناح حماس العسكري نفذ
حينها بعضا ً من عمليات التسلل الى األراضي
المحتلة عام  1948عبر األنفاق أو البحر ،غير
أنها كانت جميعها تتالشى أم��ام ذات الغارة
المفاجئة وتكبح بأمر من خالد مشعل أيضاً»).
ثم تقول الصحافة «اإلسرائيلية»« :التوتر
الذي طرأ في الـ 2014بين القيادة السياسية
في الخارج وبين الجناح العسكري ما زال يرسم
الى يومنا هذا معالم موازين القوى في صفوف
حركة حماس ،لم ينت ِه األمر مع انتهاء الحرب؛
بل ما زال مستمرا ً الى اليوم ،الذراع العسكري،
وعلى رأس��ه الرجل ذو السبعة أرواح محمد
الضيف ،يتهمون القيادة السياسية بأنها قيّدت
أيديهم ومنعتهم من تحقيق إنجاز تاريخي،
إنجاز كان من شأنه أن ينهي معاناة أصحابهم
من األس��رى المعتقلين في «إسرائيل» ومحو
ّ
بالذل الذي يرافق الجناح العسكري
الشعور
منذ س��ن��وات طويلة إث��ر سلسلة م��ن الهزائم
العسكرية أمام إسرائيل».

ومن بين أسباب الصراع بين مشعل وقادة
ال��داخ��ل ،تقول الصحافة «اإلسرائيلية» نقالً
عن تقارير استخبارية« :قيام مشعل جاهدا ً
على تدشين قناة توسط ملتوية مع واشنطن،
صاحبه وزير الخارجية القطري خالد العطية
أج���رى ِب��اس��م المكتب ال��س��ي��اس��ي لحماس
االتصاالت التي تهدف إلى وقف إطالق النار مع
وزير الخارجية األميركي جون كيري ،والذي
كان من جانبه على اتصال حثيث مع إسرائيل،
أمل مشعل ان تبقى قناة االتصال الملتوية مع
البيت األبيض حتى بعد انتهاء الحرب».
وتقول الصحافة الصهيونية أيضا ً «إنّ حماس
حركة تعيش األزم��ة من الداخل والخارج ،في
الداخل تتمنى تأييد الشارع ومساعدة السلطة
الفلسطينية التي تدير لها ظهرها وتتمنى
زوال��ه��ا ،وف��ي الخارج تبحث حماس عن ح ّل،
منذ اندالع الحرب السورية بعنفوانها ُطلب من
حماس ان تبدي تأييدها تجاه أح��د األط��راف
المتخاصمة ،فاختارت ان تدير ظهرها لدمشق
التي قدّمت لها الغطاء لسنوات طويلة وو ّلت
شطر خصومها ،وعلى رأسهم إمارة قطر ،ومن
حينها انقضت أرب��ع سنوات ،ورغ��م انها فترة
قصيرة نسبياً ،اكتشف خالد مشعل وجماعته
انّ اللحن في المنطقة تو ّزعه السعودية تحديداً،
ويحاول مشعل جاهدا ً هذه األيام أن يمهّد طريقا ً
للوصول إليها ،غير انّ السادة في الرياض ليسوا
مستعجلين في معانقة الرجل الذي تربّى على
مبادئ خصومهم «حركة اإلخ��وان المسلمين»،
وأحد األسباب لحدوث ذلك هو الجناح العسكري
في غزة ،الذي يغازل خصم السعودية تحديدا ً
في طهران ،مسؤولو الجناح العسكري ليسوا
وح��ده��م ،في القسم السياسي للحركة يوجد
مدافعون عن االتصاالت المق ّربة مع إيران ،وعلى
رأسهم المسؤول الرفيع محمود الزهار».

وح�����ول ه����ذه ال����رواي����ة االس��ت��خ��ب��اري��ة

القانون الدولي في فترة المنازعات الدولية
«اإلسرائيلية» المبنية على اختراق معلوماتي
وسياسي «إسرائيلي» واس��ع؛ والتي تحدثت
ع��ن انقسامات داخ��ل حركة «ح��م��اس» وعن
األدوار الغريبة والشاذة لخالد مشعل – رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس – في مهادنة
«إسرائيل» وحمايتها من عمليات كان الجناح
المسلح لحركة حماس ينتوي القيام بها أثناء
العدوان على غزة في تموز  ،2014حول هذه
الرؤية نسجل ما يلي:
أوال ً  :كما سبق وقلنا في أكثر من وسيلة
إعالم مقروءة ومرئية أثناء العدوان الصهيوني
األخير على غزة في تموز  ،2014إنّ حماس
قد انقسمت إلى (حماسين) وأنّ هذا االنقسام
سيزداد خالل المرحلة المقبلة ،أولهما حماس
الخارج بقيادة خالد مشعل والتي أعطت وال
تزال األولوية النتمائها اإلخواني على حساب
انتمائها لفلسطين ،و(حماس الداخل) التي
بحكم مرارة الواقع وقسوته أعطت لفلسطين
األولوية قبل (األخونة)! بالتأكيد هذه لم ولن
تكن قسمة نهائية وفاصلة حيث نجد بها
تداخل ،فبعض قيادات وأفراد (الداخل) يعلون
من انتمائهم اإلخواني على حساب فلسطين،
وبعض عناصر (ال��خ��ارج) يقدّمون فلسطين
على اإلخ��وان ومشروعهم الذي انهار وسقط!
ولكن بالمطلق وفي الخطوط العريضة ،هناك
حماس اإلخوانية التي يه ّمها تنظيم اإلخوان
وتطيعه وتحافظ عليه أكثر من حفاظها على
فلسطين ،وهذه الـ(حماس) خير من يعبّر عنها
هو المدعو (خالد مشعل)! أما (حماس األخرى)
التي تعطي لفلسطين األولوية وال تتخلى في
الوقت ذات��ه عن إخوانيتها ولكن بطريقة أق ّل
وضوحاً ،فأغلبها من شباب المقاومة المسلحة
ومن الصف الثاني ،مع قلة من قيادات الصف
األول من الداخل (داخل قطاع غزة).
إنّ ه��ذا االن��ق��س��ام ه��و ال���ذي أودى بحماس
ووض��ع��ه��ا ف��ي ح��ال��ة ت��ف��ك��ك وص����راع داخ��ل��ي
شديدين ،وأدّى بها إلى هذه الحالة الصعبة في
طريقة تعاطيها مع الواقع السياسي العربي
والفلسطيني؛ وطالما هو مستم ّر فإنّ الكثير من
المشكالت ستواجهها إلى أن يحسم األمر وتتح ّول
نهائيا ً إلى حركة مقاومة فلسطينية فقط ويسقط
وب��وض��وح كامل وق��اط��ع ،مشروعها اإلخواني
الخارجي ،وخاصة شقه القائم على نهَم الوصول
إلى السلطة في مصر مجدّدا ً وبأيّ ثمن ،حتى لو
كان التعاون مع استخبارات تركيا وقطر ومن
ثم «إسرائيل»! وهو مسار ثبت فشله وأثر سلبا ً
عليها وسيظ ّل – لألسف الشديد – مؤثراً!

ثانياً :أما ما نشرته الصحافة الصهيونية
نقالً عن تقارير لـ»الموساد» وأجهزة األمن ،عن
دور تاريخي (طبعا ً بالمعنى السلبي) لخالد
مشعل في إيقاف عملية فدائية كبرى لحركة
حماس كانت ستت ّم وستغيّر مجرى الحرب
والصراع فظني أنه صحيح ،رغم أنّ الصهاينة
صحافة واستخبارات مجرمين وكاذبين ،إال
أنّ خالد مشعل في هذا القرار لم يكن رئيسا ً
للمكتب السياسي لحركة مقاومة ب��ل كان
اإلخواني ،واالنتهازي خالد مشعل؛ ألنه كان
منشغالً بالحسابات والمفاوضات وردود الفعل
لتنظيمه اإلخواني الدولي وموقف راعيته (قطر)
وأمه الحنون اآلن (تركيا) ،ومفتيه الداعشي
يوسف القرضاوي صاحب فتاوى الدم والدمار
في ليبيا ومصر وسورية! لقد دخل (مشعل)
وقتها لعبة الحسابات االنتهازية (تماما ً مثل
رئيس السلطة الفلسطينية ولكن بوجه آخر)
وخرج من دائرة (المجاهد) و(المقاوم) الصارم
ال��ذي ال ينبغي له أن يقيم أيّ اعتبار للثمن
الذي سيدفعه إنْ هو (ق��اوم) وداف��ع عن أهله
والذين قتلوا – هكذا قالت األرق��ام والحقائق
على األرض – بعد هذا الموقف أكثر مما كانوا
سيقتلوا لو أنه كان قد وافق على خطة الجناح
المسلح القتحام المستوطنات وخطف األسرى
الصهاينة .لقد كان (مشعل) في هذا القرار ابن
العقل والتاريخ اإلخواني أكثر من كونه ابن
فلسطين والمقاومة! لذلك ،نظنّ – وليس ك ّل

الظن إث ّم – أنّ الرؤية «اإلسرائيلية» صحيحة!

ثالثاً :نؤكد أنّ ك ّل محاوالت (غسيل السمعة
ومواقف خالد مشعل وبعض قادة حماس ممن
وقف ض ّد سورية وض ّد ثورة  30حزيران في
مصر) الذي تقوم تحديدا ً به إيران وحزب الله
وحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين تحت
مس ّمى (أولوية المقاومة) سوف يبوء بالفشل
ويع ّد خطأ تاريخيا ً نن ّزه أصحابه عن ارتكابه،
ألنّ أمثال خالد مشعل ومن يحمل نفس مواقفه
االنتهازية والمعادية لسورية ول��ث��ورة 30
حزيران في مصر التي حالت دون دخولها في
سيناريو اإلرهاب والفوضى ،إنّ هذه المواقف
لم تتغيّر وهي (إخوانية) أكثر منها فلسطينية.
ومن الخطأ الكبير غسيل سمعة أصحابها!

راب��ع�اً :إذا ما نظرنا إل��ى المستقبل ،سواء
لحركة حماس أو للمقاومة في فلسطين بوجه
عام ،فإننا نعتقد جازمين أنّ تخلص (حركات
المقاومة) من أمثال (خالد مشعل) بإبعادهم
ع��ن منطقة ات��خ��اذ ال��ق��رار ،سيكون ه��و نقطة
البداية الصحيحة ،إلع��ادة بوصلة المقاومة
إل��ى مسارها الصحيح ،فأمثال مشعل ،لم
يخدموا س��وى العدو الصهيوني والرجعية
العربية والمشروع التفكيكي لألمة بقيادة
تركيا ،وهي بالمجمل قوى معادية للمقاومة.
إنّ القادة الحمساوية من أمثال (خالد مشعل)
خدموا العدو الصهيوني خالل السنوات األربع
الماضية عبر مواقفهم المتأرجحة وكالمهم
الكثير ال��ذي بال معنى ،ومعاركهم الخاسرة
ض� ّد ال��دول المركزية في المنطقة ،وبخاصة
مصر وس��وري��ة التي حمتهم ث��م خانوها مع
جماعات اإلرهاب من «داعش» إلى «النصرة»
والتي ساعدوها بالمال والمواقف وبأسلحة
كانت سورية قد أعطتها لهم ،وهذه بالمناسبة
معلومات وليست تحليالت.

*إنّ إقصاء أمثال خالد مشعل ،الذي يحب
اآلن (قطر وتنظيمه اإلخ��وان��ي ال��دول��ي) أكثر
من حبّه لفلسطين ،هو نقطة البداية الجادّة
لتصحيح مسار حركة حماس ،إنّ ثمة أكثر
من خالد مشعل داخ��ل حركة حماس وداخ��ل
حركات المقاومة في فلسطين ،ولن تستعيد
ه��ذه الحركات قوتها دونما إبعاد ه��ؤالء عن
منطقة اتخاذ ال��ق��رار ،إنهم مثل أب��و م��ازن في
لعبة السياسة والمفاوضات التي لم توصل
فلسطين إال إلى الخسائر المتتالية منذ أوسلو
 1993وحتى اليوم .ومن يرد خيرا ً بفلسطين
فليدع إلى إبعاد هؤالء جميعا ً سواء أبو مازن
في رام الله أو خالد مشعل في قطر عن القرار
الوطني الفلسطيني ،وأن تتقدّم قوى المقاومة
والثورة بقيادات ورموز جديدة تليق بفلسطين،
وأن تبني حركات المقاومة استراتيجية شاملة
للمقاومة يتعانق فيها الفعل السياسي مع الفعل
المسلح دون تناقض ،وتقدر من خاللها على
االنفتاح على قوى الدعم والمساندة العربية في
مصر وسورية ولبنان.

إننا نؤكد وم��ن موقع تاريخي يدافع عن
المقاومة منذ ثالثين عاما ً أنّ ً
ك�لا من (خالد
مشعل) و(أبو مازن) وجهان لعملة واحدة ،األول
مرهون لقطر والتنظيم الدولي لإلخوان والثاني
(أبو مازن) مرهون لخيار وادى عربة وأوسلو!
والمستفيد الوحيد منهما هو العدو الصهيوني
ونؤكد أنه إذا استم ّر أمثال خالد مشعل وأبو مازن
رابضين فوق صدر حركات المقاومة والشعب
الفلسطيني ،معطلين استراتيجية التحرير
ّ
ومفضلين انتماءاتهم األيديولوجية
والمقاومة
أو حساباتهم اإلقليمية على حساب انتمائهم
لفلسطين – فصدقوني – إخوتي – ستخسر
فلسطين كثيراً ،وستعاني أكثر ،وسيفرح العدو
الصهيوني ،ألنّ بداخلنا من ين ّفذ أجندته حرفياً،
دون طلقة مدفع ،فانتبهوا يا أولي األلباب! اللهم
قد بلغنا اللهم فأشهد.
E – mail : yafafr @ hotmail. com

عصام الحسيني
الحرب أو المنازعات الدولية ،تنتج عالقات قانونية
م��ح��ددة ،بين ك � ّل األط���راف المتحاربة من جهة ،وبين
األطراف غير المتحاربة من جهة أخرى.
لقد عرف قديما ً عبر تاريخ الحروب ،ما ُس ّمي بقوانين
الحروب وتقاليدها ،والتي مثلت في ح ّد ذاتها ،فرعا ً من
القانون الدولي ...والقانون الدولي في فترة المنازعات
المسلحة ،الذي يعني ك ّل المبادئ القانونية لالتفاقيات
والتقاليد الدولية ،التي تنظم العالقات المشاركة في
ال��ح��روب (كأشخاص القانون ال��دول��ي ال��ع��ام) بسبب
استعمال وسائل وط��رق إدارة النزاع المسلح ،حماية
الجرحى والمرضى ،أس��رى الحرب ،السكان المدنيين،
ووضعت مسؤولية دولية ،ومسؤولية أشخاص محدّدين،
النتهاكهم هذه المبادئ.
من هنا نشأت م��ح��اوالت عديدة لـ»أنسنة» الحرب
(مؤتمرات اله��اي) وتنظيمها ،وانْ كان القانون الدولي
المعاصر ،يقوم على مبدأ المنع العام باللجوء إلى الحرب
ميثاق (بريان – كيلوغ) عام  ،1928وميثاق األمم المتحدة
في المادة  22الفقرة  ،4والمادة .51
لكن ه��ذا المنع القانوني للعدوان ،ال يعني اختفاء
األسباب المنتجة والمسبّبة للحروب ،والتي بدورها
أوجبت ضرورة وجود مبادئ قانونية محدّدة في القانون
الدولي ،تهدف إلى تنظيم العالقات بين الدول في فترة
المنازعات المسلحة.
ومن الوثائق القانونية الدولية الخاصة بالحروب
والمنازعات المسلحة ،والتي تعتبر ذات أهمية مميّزة،
مؤتمرات (الهاي) لعامي  1899و.1907
أسست اتفاقيات (الهاي) لتط ّور تجلى:
وقد ّ
أوالً :في اتفاقيات جنيف لعام  1949والتي شملت
مرضى وجرحى القوات المسلحة ،وحماية الضحايا
المدنيين ،ومعاملة أسري الحرب.
ثانياً :اتفاقيات جنيف لعام  1977حين جرى اعتماد
برتوكولين إضافيين ألحقا باتفاقيات جنيف لعام .1949
وتناول البرتوكول األول حماية ضحايا المنازعات
المسلحة الدولية ،فيما تناول البرتوكول الثاني ضحايا
المنازعات المسلحة المحلية.
ومن االتفاقيات القانونية الدولية المعمول بها:
أ – اتفاقية الهاي عام  1954الخاصة بحماية الممتلكات
الثقافية في حالة المنازعات المسلحة.
ب – برتوكول عام  1977وذلك بإشارتها إلى المبدأ
العام ال��ذي يقضي بحماية السكان المدنيين من آثار
األعمال العدائية ،وكذلك إلى مبدأي ،تج ّنب التسبّب بآالم
ال مب ّرر لها ،وحماية البيئة.
قرارات األمم المتحدة:
أ -اإلع�لان المتعلق بحماية النساء واألط��ف��ال ،أثناء
حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة ،لعام .1974
ب – المبادئ الرئيسية لحماية السكان المدنيين أثناء
فترة المنازعات المسلحة ،لعام .1970
وتوجد أيضا ً في القانون الدولي المعاصر ،مجموعة
كبيرة من الوثائق القانونية الدولية التي تنظم المسؤولية
القانونية ألف��راد محدّدين عن جرائم ارتكبوها ،وعن
انتهاكهم لوسائل وط��رق إدارة الحروب .ومن أه� ّم تلك
الوثائق:
 – 1ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لعام .1945
 – 2اتفاقية منع جريمة اإلب��ادة الجماعية والمعاقبة
عليها لعام .1948
 – 3اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة
ض ّد اإلنسانية لعام .1968
 – 4قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة:
أ – تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب لعام .1946
ب – معاقبة مجرمي الحرب واألفراد المرتكبين لجرائم
ض ّد اإلنسانية لعام .1970
ج – مبادئ التعاون الدولي الخاصة بكشف ،اعتقال،
تسليم ،ومعاقبة األف���راد المتو ّرطين في جرائم حرب
وجرائم ض ّد اإلنسانية لعام .1973
إذاً ،ومما تقدّم ،فإنّ منع الحروب والنزاعات المسلحة،
هو أحد أه ّم أهداف القانون الدولي المعاصر ،من حيث
النظرية ،ومن حيث ما يجب أن يكون.
لكن النظرية األفالطونية المثالية ،ال تتوافق مع الواقع
اإلنساني منذ وجوده ،والذي اقترن دائما ً مع النزاع الفردي
والجماعي ،من حاجاته اإلنسانية األولى المحدودة ،إلى
مدنيته ذات الحاجات الال متناهية.
وفي تعامله مع الواقع القائم ،هدف القانون الدولي،
إضافة إلى محاولته منع الحروب ،هدف إلى التخفيف من

المنطقة في مواجهة ( ...تتمة �ص)1
إيران وسورية ستنصاعان لها ال بل ستسارعان
للوقوف بالصف تنتظران الدور لتقديم مراسم
الطاعة ،األمر الذي تبين فيه سوء تقدير أميركي
كبير ،خاصة بعد ما تبين ألميركا أن هاتين
الدولتين ال ترفضان فقط االستسالم ألميركا
بل تحتضنان المقاومة المسلحة التي تناهض
حليفتها وأدات��ه��ا االستراتيجية «إسرائيل»
في لبنان وفلسطين ،احتضان مكن من نشوء
محور المقاومة الرافض في عمقه لفكرة الشرق
األوسط -المستعمرة األميركية والعامل من أجل
منطقة شرق أوسط ألهلها متعاونة مع الخارج
بما يحفظ مصالح شعوب المنطقة.
بعد عقدين من المواجهة العسكرية والحروب
التي خاضتها أميركا بتشريع من مجلس األمن
ال��ذي امتلكت ق��راره بعد عام  1991ومن غير
تشريع منه وخالفا ً لقواعد القانون الدولي العام،
فهمت أميركا أن هذا المحور بما يملك لن يمكنها
من تحقيق الحلم الوردي ذاك ،وتأكد لها بعد 4
سنوات من إض��رام نار «الحريق العربي» ،أن
إسقاط محور المقاومة من أجل تمرير المشروع
أمر صعب ،خصوصا ً بعد أن تأكدت من أن هذا
المحور امتلك قدرات عسكرية وخبرات قتالية
تمنعها من السيطرة العسكرية عليه إلخضاعه
س��واء عملت باستراتيجية القوة الناعمة أو
استراتيجية القوة الصلبة.
مع هذه القناعة اتجهت أميركا إلى العمل
باستراتيجية تحديد الخسائر ،أو السعي
للحصول على أقصى ما يمكن من المكاسب،
وفقا لمقولة «أن لم تدرك الكل ال تترك الكل»،
أي تجنبت كما يبدو فكرة إم��ا السيطرة على
كل الشرق األوس��ط أو االنسحاب منه» ،ففكرة
الخروج من الشرق األوسط هي فكرة انتحارية
ال تتصور أميركا نفسها يوما ً تعمل بها .وبالتالي
فإن أميركا باتت اليوم أمام قناعة في أمرين:
يتراوحان بين استحالة امتالك الحصرية في
قرار الشرق األوس��ط ،وخطورة االنسحاب من
الشرق األوسط إلى الحد الذي يجعل االنسحاب
مستحيالً أيضاً .بين هاتين االستحالتين يبدو
أن أميركا اختارت طريقا ً ثالثا ً ذو شعبتين:
األول��ى تقوم على إحياء مشروع التقسيم
القديم -الجديد الذي لوحت به أميركا في لبنان
في عام  ،1975وعمل بشيء منه في السودان في
السنوات األخيرة ،وهو مشروع يقوم على تقسيم
الدول في المنطقة على أساس عرقي أو ديني أو
مذهبي أو أي أثنية أخ��رى ،بحيث ال تستطيع
الدويلة المنتجة بهذا المشروع امتالك مصدر
القوة التي تهدد به المشروع الصهيوأميركي

وقاعدته «إسرائيل» ،كما ال تستطيع أن تمتلك
مصادر االستقرار واستثمار الثروة التي تغنيها
ع��ن ال��خ��ارج .بالتالي سيكون م��ن يعارض
أميركا في خندق ومن يواليها في خندق مقابل
يتصارعان وتكون أميركا و»إس��رائ��ي��ل» هما
الحكم.
الثانية تقوم على فكرة عقد الصفقات المنفردة
مع مكونات محور المقاومة بما يغريها بالموافقة
على اإلق���رار ألميركا بمصالحها في المنطقة
ومهادنتها هي وأدواتها وأتباعها بما يمكنها
من إع��ادة مشروع السيطرة وفقا ً لنمط النفس
الطويل.
وفي التطبيق العملي ،حاولت أميركا جس
النبض في إعمال السلوك الثاني أي منطق
الصفقات ،وك��ان��ت التجربة ف��ي س��وري��ة من
خالل ما اسمي اتفاق نزع السالح الكيماوي،
والتجربة الثانية في إيران من خالل ما اسمي
اتفاق اإلطار حول الملف النووي اإليراني .وفي
التقييم األولي ثم المعمق تبين ألميركا أن هذين
الطرفين غير جاهزين أو ال يتقبالن أصالً فكرة
الخضوع والتنازل وال يستجيبان لسياسة
االستفزاز واالبتزاز ،ما جعل أميركا توقن مرة
جديدة بفشلها بالمناورة وصعوبة الدخول
إلى الدار من البوابة الخلفية ،لذلك رأت أميركا
أن المشروع الوحيد المتاح أمامها اليوم إذا
استمرت متمسكة بفكرة السيطرة واالستعمار
هو مشروع التقسيم .فاعتمدته وبدأت تلوح أو
تحضر لتطبيقه بدءا ً من العراق.
إن مشروع التقسيم الذي يبدو أن أميركا عادت
إليه يشكل بنظرها تعويضا ً عن اإلخفاق بامتالك
الكل فقررت امتالك الجزء ،وشل الجزء اآلخر بنار
الجزء الذي امتلكته هنا تتمكن «إسرائيل» من
العمل بحرية في ظل انشغال اآلخرين بحروبهم
وفقرهم وجرائمهم ومتاعبهم.
أما مضمون هذا المشروع فيبدو كما يلوح في
المسار التنفيذي األميركي ويتردد في وسائل
اإلعالم المروجة للسياسة األميركية فيقوم على
تقسيم  5دول عربية إلى  18دويلة .ويطاول
مقص الخرائط في شكل خاص كل من العراق
وسورية واليمن ولبنان والسعودية ويمكن
أن تلحق به مصر قبل أو بعد السعودية مع
إنشاء دولة المقدسات اإلسالمية المدولة في
مكة والمدينة بما يرضي رغبات حلفاء أميركا
من الدول اإلسالمية الكبرى وإخراج تلك األماكن
من يد عربية أما األردن فتتغير وظيفته ليصبح
الوطن الفلسطيني البديل.
إن مشروع تقسيم المنطقة بات خطرا ً داهماً،

آثار الحرب على المدنيين ،أو تحييدهم ،من خالل تنظيمه
لهذه القوانين اإلنسانية ،الراعية لمفهوم حقوق اإلنسان
في زمن المنازعات المسلحة.
وفي مقاربة للحروب والنزاعات المسلحة ،القائمة في
منطقة الشرق األوسط ،نستعرض لمثال النزاع المسلح
في اليمن ،وحالة المدنيين ،مقارنة لما نصت عليه القوانين
الدولية.
وبعيدا ً عن شرعية أو عدم شرعية الحرب القائمة،
وبعيدا ً عن طبيعة تسميتها بالحرب أو بالعدوان ،نسأل:
ما هو وضع المدنيين ،وما هي الحماية القانونية الدولية
لهم؟
لقد فرضت القوات السعودية ،حصارا ً بريا ً وبحريا ً
وجويا ً على اليمن ،منعت بموجبه ،أيّ تقديمات إغاثية
إنسانية للشعب اليمني المدني بك ّل صوره ،مع ّرضة بذلك
حياة آالف المصابين والمرضى اليمنيين لخطر الموت،
بسبب نقص المواد الطبية الالزمة ،بحجة الضرورات
الحربية ،ودون مراعاة لمفهوم حقوق المدنيين.
كما أنّ تقارير المنظمات الدولية اإلنسانية الحكومية
وغير الحكومية ،كانت قد حذرت من كارثة إنسانية وشيكة
الوقوع ،جراء النقص الحا ّد في هذه المواد.
لقد طاول القصف الجوي السعودي ،معظم المرافق
الحياتية الحيوية الضرورية للمواطن اليمني ،من محطات
الطاقة ،إلى المرافق الصحية ،المرافق االقتصادية ،والبني
التحتية ،مما هدّد بنشوء أزمة إنسانية صعبة ،تهدّد حياة
الماليين من الشعب اليمني المدني بالموت.
إضافة إلى استهدافه لمج ّمعات سكانية مدنية ،وقتله
للنسبة األكبر منهم ،متذ ّرعا ً بوجود أه��داف عسكرية،
ومد ّمرا ً آلالف المنازل ،جاعالً الخيار إما الموت تحت الردم،
أو التش ّرد داخل الوطن أو خارجه.
نص عليه القانون
لقد تجاوز االعتداء السعودي ،ما ّ
ال��دول��ي زم��ن ال��ن��زاع المسلح ،إنْ لجهة خرقه لقاعدة
أساسية ،وهي عدم التع ّرض للمدنيين وحمايتهم ،أو
لجهة حماية األطفال والنساء ،أو لجهة عدم التسبّب لهم
بأيّ آالم ال مب ّرر لها.
لقد مارس االعتداء السعودي ،جريمة اإلبادة الجماعية،
التي يعاقب عليها القانون الدولي ،من خالل قصفه ألهداف
مدنية ،وفي إج��راء غير مب ّرر أو مفهوم ،ال من الناحية
القانونية وال من الناحية السياسية.
وه��ذه الظاهرة العنفية بحق المواطنين المدنيين
اليمنيين ،لم يعرف حالة مشابهة لها ،من حيث عدم
السماح بوصول اإلمدادات اإلغاثة اإلنسانية ،إال مع حالة
حصار غزة من قبل االحتالل الصهيوني ،وهذا يساوي بين
االعتداءين في المفهوم القانوني الدولي.
أما عرابة القرارات الدولية (فرنسا) ،فقد أكدت على
لسان رئيسها بتاريخ  5أيار الجاري ،ومن منبر لقاء القادة
الخليجيين ،وقوفها إلى جانب السعودية في عدوانها على
الشعب اليمني ،مع إب��رام عقود لشراء طائرات فرنسية
حربية لدولة خليجية ،تنفيذا ً لهذا العدوان وتماديا ً فيه.
لقد تح ّول القادة السعوديون ،من وجهة نظر القانون
الدولي ،إلى قتلة للمدنيين اليمنيين ،بصفة مجرمي حرب،
يمكن مالحقتهم عبر محكمة العدل الدولية ،أو عبر المحكمة
الجنائية الدولية ،أو عبر المحاكم الوطنية ،بصفة أفراد أو
جماعة.
لكن ديبلوماسية (الشنطة) السعودية ،تجعل من أمر
المالحقة القانونية مستبعداً ،أقله في المدى المنظور،
نظرا ً إلى تغليب المصلحة الخاصة للدول الفاعلة ،على
المصالح اإلنسانية العامة ،وانْ كان ذلك في إطار الخروج
نص عليه ميثاق األمم
على المبادئ األساسية الدولية ،لما ّ
نصت عليه ك ّل المواثيق والعهود والقرارات
المتحدة ،أو ما ّ
الدولية ،الداعية إلى دعم السلم واألمن الدوليين.
لم يقدّم المجتمع الدولي بك ّل مؤسساته اإلنسانية
والسياسية حتى اللحظة ،أيّ دعم معنوي أو مادّي لحالة
المدنيين اليمنيين في حالة النزاع المسلح القائم ،بدءا ً
من المؤسسة الدولية األولى وهي األمم المتحدة ،مرورا ً
بباقي المؤسسات الدولية األخرى ،مع االكتفاء بالدعوات
الخجولة لألمين العام لألمم المتحدة لوقف الحرب ،في
موقف غير مب ّرر في القانون الدولي ،ليترك المواطن اليمني
المدني ،من دون حقوق تحميه وترعاه ،وهي حالة فريدة
من نوعها في العالقات الدولية ،لكنها «مفهومة».
لقد اتحد المال الخليجي مع االمبريالية الغربية ،على
حقوق الشعب اليمني ،في حالة استالب مستمرة لمقدرات
العرب االقتصادية ،وفي ظ ّل الغياب الكامل لعامل الوعي
العربي ،لنصبح أم��ام واق��ع أليم ،يعيش خ��ارج إطار
القانون الدولي المعاصر ،إنسان بال حقوق ترعاه أو
تحفظ كرامته ،من فلسطين إلى اليمن.

بين م�شهد ( ...تتمة �ص)1

وبدأت أميركا في إجراءاته التنفيذية من خالل
مشروع القرار الذي يعد في الكونغرس األميركي
وال��ذي يتجاوز الحكومة المركزية في بغداد
ويهمش دورها ويعترف ضمنيا ً بكيانات ثالثة
منفصلة .كما أن السعي السعودي -التركي
لتجزئة سورية إنشاء المناطق اآلمنة ومناطق
الحظر الجوي مدخالً لها غير خافية على أحد.
وهنا يطرح السؤال هل سينجح المشروع؟
إننا نرى وانطالقا ً من القوة القائمة في الميدان
والقدرات المتوافرة بيد مناهضي المشروع وهم
في شكل أساسي محور المقاومة وجمهوره في
الشارع العربي واإلسالمي وهو جمهور واسع
خالفا ً لما يحاول إعالم الغرب ترويجه ،أننا نرى
أن مصير المشروع هذا هو الفشل بسبب العوامل
التالية:
قدرات ميدانية مؤكدة تمنع أو تضع العوائق
المانعة لتنفيذ مشروع التقسيم واستقراره،
وهو ما يتمتع به محور المقاومة من قدرات يعلم
صاحب المشروع بتوافرها والتي لم تستطع
سنوات الحريق العربي األرب��ع استنفادها أو
تعطيلها ال بل يمكن القول أن المحور استطاع
اكتساب خ��ب��رات ج��دي��دة وإح���داث ت��راك��م في
اإلمكانات فاجأ العدو.
وعي سياسي نخبوي يتمثل بوجود طبقة
ف��ك��ري��ة م��ن أص��ح��اب ال����رأي وال��ن��ظ��ر الثاقب
والشجاعة في بلورة المواقف ما يمكن من كشف
المخطط وإنتاج رأي عام راف��ض له وضاغط
ضده.
رفض شعبي لمشروع التقسيم ،فعلى رغم
كل ما حاوله الخصم من إنتاج بيئة انقسام اثني
أو ديني أو عرقي فإن القاعدة الشعبية العامة
العريضة ظلت في حالة من رفض االنقسام على
رغم سقوط بعض المأجورين والمرتزقة وعبيد
المال والشهوة والسلطة في براثن العدو.
عدم مالءمة البيئة الدولية العامة لتمرير
المشاريع الغربية بالسهولة التي تتصورها
أميركا ون��ن��وه ب��وج��ود ال��ص��وت ال��روس��ي في
مجلس األمن والمدعوم بالصوت الصيني أيضاً.
لكل ه��ذه االع��ت��ب��ارات وم��ع علمنا بوجود
مشروع التقسيم ،فإننا نرى أن هناك من العوائق
التي تحول دون نجاحه الكثير لكن حتى تؤتي
هذه العوائق مفاعيلها في منعه ينبغي الحذر
والتحضير للمواجهة وم��ن هنا تأتي أهمية
المواقف السياسية والمواجهات الميدانية التي
تجري اآلن إلجهاض مشاريع الغرب التدميرية
للمنطقة.

العميد د .أمين محمد حطيط

وضع العناوين الثالثة في سلة «إنجازات» واحدة
لمصلحة حلف ال��ح��رب ،ك��ان كفيالً بتبيان الهدف
الحقيقي من وراء هذا الترويج ،أال وهو اإلع�لان عن
تصعيد الحرب على سورية وقوى المقاومة .لكن ،ما
لم يتن ّبه له المحتفلون بـ«اإلنجازات» الثالث ،أ ّنه في
حالة االنكفاء اإليراني والنأي الروسي ال يمكن استثمار
العناوين الثالثة مجتمعة.
في العنوان األول ،لم يلحظ المراقبون انكفا ًء إيرانياً،
ال بل أن إيران تقوم بحراك واسع في مواجهة الحرب
التي تشنّ على اليمن ،وهي وبلسان أكثر من مسؤول
رفيع ،أعطت إشارات قوية بأنّ مسار المفاوضات حول
برنامجها النووي غير مرتبط بمواقفها من قضايا
المنطقة ،ال بل أصدرت مواقف عالية النبرة تض ّمنت
تحذيرات واضحة للمملكة العربية السعودية من
تداعيات مواصلة حربها على اليمن ،وهي أقدمت على
احتجاز سفينة أميركية بالقرب من مضيق هرمز ،وهذا
يدحض ك ّل كالم عن انكفاء إيراني .ال بل أن ما يؤكد
العكس ظهر في تصريحات وزي��ر خارجية أميركا
جون كيري ونظيره السعودي عادل الجبير ( 7أيار
 )2015وإعالنهما عن هدنة لخمسة أيام ودعم الحوار
بين اليمنيين تحت مظلة األمم المتحدة ومطالبة إيران
بالضغط على الحوثيين لاللتزام بالهدنة .وهذا تأكيد
على دور إيران من جهة ،وحراجة الموقف من استمرار
التدخل العسكري في اليمن من جهة أخ��رى ،وكذلك
فشل أهداف الحرب.
أم��ا بالنسبة إل��ى روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة ،فلم تصدر
عنها إش���ارات ت��خ� ّل ،ال ب��ل على العكس ف��إنّ نسق
السياسية الروسية تجاه قضايا المنطقة يشهد
ارتفاعا ً في وتيرته ،وهذا ما تؤكده مواقف وتصريحات
المسؤولين الروس ،وكذلك اإلعالن الدائم عن تعزيز
القدرات الروسية ،ومؤخرا ً ت ّم اإلعالن عن جيل جديد
من الدبابات الروسية الحديثة والفائقة الدقة.
كما أنّ الدرع الصاروخية األميركية المنصوبة في
دول قريبة من روسيا والتي تشكل تهديدا ً لألمن القومي
الروسي ،ال تزال أزمة عالقة وشائكة ،وعلى خلفية هذه
األزمة أوصلت روسيا رسالة قوية إلى أميركا وحلفائها
بالتوغل في األراض��ي الجورجية عام  ،2008ومن
ثم السيطرة على شرق أوكرانيا من خالل حلفائها...
بالتالي فإنّ الموقف الروسي الحا ّد تجاه هذه المسألة
وسعت الواليات المتحدة من
سيكون أكثر ح ّدة في حال ّ
مناطق نشر الدرع الصاروخية وتحديدا ً في المنطقة،
خصوصا ً بعدما تس ّرب كالم عن أنّ الرئيس األميركي
باراك أوباما سيطرح خالل لقائه قادة مجلس التعاون
الخليجي في «كامب دايفيد» منتصف أيار الجاري نشر
الدرع الصاروخية في الخليج وتقديم ضمانات أمنية
لهذه الدول ،والكالم ال ُمسرب أكده سفير إحدى الدول
الخليجية في ال��والي��ات المتحدة حيث ق��ال ( 7أيار

« :)2015نتطلع إلى ضمانات أمنية أميركية مكتوبة
خالل قمة كامب دايفيد ،وليس كما كانت في السابق
شفهية» .مضيفاً« :ال ننظر إلى قمة كامب ديفيد كنتيجة
للمفاوضات النووية ،بل لتعزيز العالقة مع واشنطن».
وإذا كانت مسألة الضمانات تأكدت من قبل السفير
الخليجي ،فإنّ أمر نشر الدرع الصاروخية مطروح على
الطاولة ،وهذا ما سيدفع الروس إلى القيام بخطوات
إضافية لحماية المصالح الروسية في المنطقة،
وتحديدا ً من خالل سورية.
أما العنوان الثاني ،فهو المشروع المق ّدم من لجنة
العالقات الخارجية في الكونغرس األميركي والذي
ينص على تسليح مك ّونات عراقية من دون العودة إلى
ّ
الحكومة العراقية المركزية .وإذا ما أق ّر هذا المشروع
في الكونغرس األميركي وسلك طريقه بحيازته على
موافقة اإلدارة األميركية ،فهذه إشارة البدء ليس بتنفيذ
مخطط تقسيم العراق وحسب ،بل بتنفيذ مخطط
تقسيم ك ّل المنطقة ،بما فيها الدول الخليجية وعلى
رأسها السعودية ،فكيف تضع هذه الدول األمر ضمن
سلة «اإلنجازات» طالما أنّ دول الخليج نفسها مقبلة
على التقسيم؟
واألخ��ط��ر ف��ي ط��رح م��ش��روع التقسيم م��ن بوابة
التسليح ،هو التوقيت ،وتأثير هذا المشروع على مسار
المعركة التي تخوضها الدولة العراقية لتحرير المدن
والمناطق العراقية من تنظيم «داعش» اإلرهابي .وهذا
أمر يضع شكوكا ً كبيرة حول جدية التحالف الدولي
الذي تقوده الواليات المتحدة األميركية في خوض
الحرب ض ّد هذا التنظيم اإلرهابي.
ويبقى العنوان الثالث( ،غ���زوة اإلره���اب إلدل��ب
وجسر ال��ش��غ��ور) .فهذه ال��غ��زوة اإلره��اب��ي��ة ج��اءت
بعد تنسيق منقطع النظير بين دول ال��ع��دوان على
سورية ،خصوصا ً تركيا ،نتج منه توحيد المجموعات
اإلرهابية في تشكيل واحد أطلق عليه تسمية «جيش
الفتح» وض ّم أيضا ً «جبهة النصرة» المص ّنفة دوليا ً
إرهابية .وقد نشرت وكالة «اسوشيتد برس» ( 7أيار
 )2015نقالً عن مسؤول أميركي «أن التنسيق التركي
السعودي يساعد جبهة النصرة على السيطرة على
المزيد من األراضي في سورية».
وألنّ إدلب وكذلك جسر الشغور موقعان مهمان في
الجغرافيا السورية ،ويشكالن عقدة وصل وتواصل
بين مدن سورية أساسية ،فإنّ سيطرة اإلرهابيين
عليهما ،تشكل تحديا ً صعبا ً للدولة السورية .لكن
ما هو أه ّم أنّ المجموعات اإلرهابية لن تكون قادرة
على تثبيت سيطرتها على هذين الموقعين .ففي
جسر الشغور بقي المستشفى الوطني عصيا ً على
المجموعات اإلرهابية وداعميها ،والرئيس الدكتور
بشار األسد أعلن في ( 6أيار  )2015أنّ المواقع ستت ّم
استعادتها إل��ى حضن ال��دول��ة ،والجيش السوري

وال��ق��وى الحليفة استكملوا االس��ت��ع��دادات لهجوم
معاكس الستعادة المدينتين ،ما يعني أنّ احتفاء
حلف العدوان لن يستم ّر طويالً.
إذن المشهد الثالثي األبعاد الذي تحاول دول الحرب
والعدوان استثماره ،ليس منطبقا ً على الواقع ،فهو
فقط ُيستخدم في إطار البروباغندا اإلعالمية للزعم
بتحقيق أه��داف وهمية .وقد وقع هذا الحلف في فخ
ربط العناوين ببعضها بعضاً ،ألنّ هذا الربط ينقض
صحة المزاعم عن انكفاء إيراني ون��أي روس��ي عن
سورية وقوى المقاومة وقضايا المنطقة.
م��ن خ�لال م��ا ت��ق� ّدم يظهر جليا ً أنّ حلف الحرب
وال��ع��دوان يشنّ  ،في م��وازاة حربه اإلرهابية ،حربا ً
نفسية تستهدف النيل من إرادة محور المقاومة،
مستنسخا ً نفس أسلوب الحرب النفسية التي اعتمدها
منذ بداية العدوان على سورية ،األمر الذي يكشف عن
األهداف الحقيقية من وراء احتفالية اإلنجازات ،وهو
مضاعفة الحرب المستمرة على سورية منذ ما يقارب
السنوات الخمس إلسقاطها دورا ً وموقعاً ،ألنه بإسقاط
سورية تفقد المقاومة وفلسطين حاضنتهما ،وتفقد
روسيا وإيران مصالحهما في المنطقة.
لذلك ،مع أهمية موقع اليمن في المنطقة العربية،
ومع أهمية الحفاظ على وحدة العراق وتكثيف الجهود
لمنع تقسيم هذا البلد ،تبقى سورية هي األساس في
معادلة المنطقة وأساسية في تأمين مصالح الدول
الحليفة.
وم��ا ه��و مؤكد أنّ ال��والي��ات المتحدة وحلفاءها
يحاولون االستفادة من مرحلة ما قبل توقيع االتفاق
بشأن البرنامج النووي اإليراني ،وهذا االتفاق إذا ما
ت ّم ،يرى فيه مراقبون إنهاء للقطبية الواحدة لمصلحة
عالم جديد متع ّدد األقطاب ،لذلك ال ب ّد من أن يتركز
جهد ال��دول الحليفة لسورية وق��وى المقاومة ،على
مضاعفة الدعم لسورية على ك ّل المستويات من أجل
تسريع الحسم ف��ي معركة اجتثاث ق��وى اإلره��اب
والتطرف .مع اإلشارة إلى أنّ األسابيع المقبلة ستشهد
تط ّورات ميدانية حاسمة ،س��واء على جبهتي إدلب
وجسر الشغور أم على جبهة القلمون وسائر المناطق
السورية ،ال سيما في المناطق السورية الجنوبية التي
يحاول العدو الصهيوني جعلها حزاما ً أمنيا ً خاضعا ً
لسيطرته.
ك ّل االستعدادات تؤشر إلى أنّ الحسم الميداني
بات حتمياً ،وأنّ الخناق بدأ يضيق على المجموعات
اإلرهابية في بعض الجبهات ،خصوصا ً في محاذاة
السلسلة الشرقية للبنان ،وهذا ما دفع مسؤوال ً لبنانيا ً
إلى أن يلفت األتراك إلى ضرورة الطلب من المجموعات
اإلرهابية عدم االحتكاك بالجيش اللبناني في نقاط
تواجده على السلسلة الشرقية!

معن حمية

