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لبنان والعرب ( ...تتمة �ص)1

ونحو أي ديمقراطية؟
الثاني :بين الربيع العربي والتطرف العربي ،هل ألغت الصراعات اإلقليمية
والدولية حدود سايكس – بيكو الثابتة لمصلحة حدود متحركة ،وهل من
سايكس – بيكو جديد للمنطقة؟
الثالث :ما هو مصير التنظيمات المتطرفة في الشرق األوسط في ظ ّل تقاطع
المصالح واختالف النظرة حول مكافحة اإلرهاب؟
ت��ص� ّدى مناقشون للباحثين بمالحظات وأسئلة متعددة المقاربات
ٍ
بمالحظات عشر اختتمتها بسؤا ٍل متع ّدد الجوانب.
والمضامين .بدوري أدليتُ
المالحظات تض ّمنت األفكار الرئيسة اآلتية:
أوالها ،أنّ النظام العربي اإلقليمي بدأ باالنهيار منذ هزيمة  1967واستكمل
انهياره بعد اندالع االنتفاضات في ما يسمى الربيع العربي.
ثانيتها ،أنّ انهيار النظام العربي اإلقليمي جاء على درجة من القوة واالتساع
ألي ممن لهم مصلحة في استعادته بأي شكل من
ال ُيرتجى معها أي أمل ٍّ
األشكال.
ثالثتها ،أنّ انهيار النظام العربي اإلقليمي كشف واقعا ً ثقيالً وشامالً كثيرا ً
ما تجاهله أو أغفله أهل السلطة في عالم العرب كما أهل المعارضة ،وهو
وجود تع ّددية راسخة وواسعة تنطوي عليها أمتنا ذات الطبيعة المركّبة،
وأنّ أهل السلطة كما أهل المعارضة تغافلوا عن هذه الحقيقة فما أقاموا أنظمة
حكم تراعي خاص ّية التن ّوع والتع ّدد في المجتمعات العربية بل أقاموا أنظمة
تسلطية أو تغاضوا عنها.
رابعتها ،أنّ التغافل عن خاص ّية التن ّوع والتع ّدد في المجتمعات العربية من
جهة وقيام أنظمة تسلطية نتيج َة ذلك من جهة أخرى ،شكّال عاملين أساسيين
في استشراء حال التخلّف التي رزحت وترزح تحتها بالد العرب منذ قرون
وأجيال.
خامستها ،أنّ القوى الخارجية الحظت ظاهرات وثغرات التع ّددية والتسلط
والتخلف فتسللت من خاللها حينا ً واقتحمت حينا ً آخر المجتمعات العربية
وأقامت فيها احتالال ً أو أنظمة خادمة أو موالية أو تابعة.
سادستها ،رافق سقوط بعض األنظمة العربية بعد انهيار النظام العربي
اندالع حروب أهلية نتيج َة اختالالت داخلية
اإلقليمي وتص ّدع بعضها اآلخر،
ُ
وتدخالت خارجية مباشرة أو غير مباشرة ،وذلك في ك ّل من ليبيا والعراق
تفجرت فيها اضطرابات أمنية عقب إزاحة
وسورية واليمن .أما مصر ،فقد ّ
«اإلخوان المسلمين» من السلطة بفعل ثور ٍة شعبية ومساند ٍة مباشرة لها من
القوات المسلحة.
سابعتها ،تخلّ َل الحروب واالضطرابات التي عصفت بمعظم بالد العرب،
متسارع لإلسالم السياسي وال سيما لتنظيمات التيار اإلسالموي
صعو ٌد
ٌ
اإلرهابي المتطرف الذي تمكّن من انتزاع قيادة المعارضة من القوى السياسية
المعتدلة نسبيا ً والدخول تاليا ً في تحالفات ميدانية مع قوى خارجية ،إقليمية
ودولية.
ثامنتها ،انحسار مركزية القضية الفلسطينية في الحياة السياسية العربية
وتع ّذر استكمال المصالحة الوطنية بين التنظيمات الفلسطينية المتصارعة،
وانخراط بعضها في أنشط ٍة لتنظيمات إرهابية في مسارح الحروب األهلية
الدائرة في بعض بالد العرب.
تاسعتها ،نزوع إيران إلى مساندة قوى المقاومة العربية ض ّد «اسرائيل»
وض ّد التنظيمات اإلرهابية في ك ّل من لبنان وسورية والعراق ،األمر الذي أثار
مخاوف ك ّل من الواليات المتحدة من جهة والسعودية وبعض أطراف مجلس
التعاون الخليجي من جهة أخرى.
عاشرتها ،تص ّدي الواليات المتحدة لتنامي نفوذ إيران وبرنامجها النووي
ٍ
لعقوبات اقتصادية وحصار مصرفي ثم بمفاوضات ترمي إلى عقد «اتفاق
نهائي» معها يتض ّمن قيودا ً وضوابط للحؤول دون تط ّورها إلى قوة نووية
عسكرية مقابل رفع العقوبات االقتصادية عنها ،في حين حاولت السعودية
توسع نفوذها بضرب حلفائها
وبعض حلفائها الخليجيين ويحاولون الح ّد من ّ
في اليمن وسورية والعراق.
في ضوء هذه المالحظات ،طرحتُ على الباحثين س��ؤاال ً مباشرا ً متع ّدد
الجوانب على النحو اآلتي :ثمة اختالف في تقويم مختلف األطراف العربية
واإلقليمية ،السياسية واألمنية ،للتحديات الرئيسة التي تواجه العرب في
هذه المرحلة .ومع ذلك ثمة توافق على أنّ أبرزها ثالثة« :إسرائيل» واإلرهاب
وايران .هل ترون أنّ لبعضها ،من حيث الخطورة ،ما يستوجب مواجهتها أوالً؟
أم ترونها متساوية في الخطورة ما يستوجب مواجهتها مجتمعة ،ال س ّيما أنها
تنعكس سلبا ً على الساحات الداخلية في لبنان وسورية والعراق وفلسطين
ومصر وحتى على دول الخليج ،كما تنعكس بصورة عامة على مجمل بالد
العرب؟ وفي حال بروز استحقاق المواجهة داخل الساحة اللبنانية ،ما هي في
رأيكم المبادئ والمرتكزات األساسية الواجب اعتمادها في هذا المجال؟
تب ّرع باحثون ع ّدة باإلجابة عن هذا السؤال انطالقا ً من زواي��ا سياسية
واجتماعية وثقافية متعددة ومتمايزة ،فصالوا وجالوا بما يتع ّذر رصده
وتلخيصه في ه��ذه العجالة .غير أن ال��س��ؤال يبقى مطروحا ً على ال��رأي
العام عموما ً وعلى المفكرين والباحثين والقياديين السياسيين والنقابيين
خصوصاً.

عصام نعمان

برلماني كويتي ( ...تتمة �ص)1
عبد الناصر وللقرار العربي في حرب تشرين ،وكانت تلك األصوات على الدوام
تتح ّدى الواقع الرسمي ،وتتم ّرد على التقليد بانحيازها إلى جانب العديد
من القوى التح ّررية العربية كالثورة الشعبية في جنوب اليمن وفي عمان
والبحرين.
في هذا السياق التاريخي شهد البرلمان الكويتي في الثمانينات حركة قوية
لنصرة المقاومة اللبنانية التي ه ّبت لمقارعة الغزاة الصهاينة ،وتالقت نداءات
النواب الكويتيين بحماسة نخب خليجية عديدة يتق ّدمها القائد العروبي
اليساري الراحل عبدالرحمن النعيمي ورفاقه من البحرين وعدد كبير من الكتاب
والمثقفين في عمان واإلمارات ،وكانت جميعها أصواتا ً مبشرة ومم ّيزة في حينه
لجميع المقاومين ولسائر اللبنانيين الذين تح ّدوا قهر االحتالل وعسف العمالء،
تماما ً كما كان فعل صوتا نائبي الشعب اللبناني زاهر الخطيب ونجاح واكيم
اللذين تف ّردا بالتصويت ض ّد اتفاق السابع عشر من أيار وبالدعوة إلسقاطه
وصمدا بشجاعة تحت التهديد بالقتل في ظ ّل حكم الوصاية األميركية واإلرهاب
الميليشيوي اإلجرامي العميل الذي فرضه اجتياح جيوش العدو للبالد حتى
العاصمة بيروت.
الحرب العدوانية على اليمن هي زلزال ال يق ّل خطورة عن اجتياح العدو
الصهيوني للبنان ،وال يق ّل أهمية وكارثية عن العدوان االستعماري على سورية،
وقد انبرى في البرلمان الكويتي نائب عريق في النضال البرلماني والنشاط
الحقوقي هو الدكتور عبدالحميد دشتي الذي تم ّيز صوتا ً ديمقراطيا ً أصيالً
وعروبيا ً تح ّررياً ،انتدب نفسه في المحافل الحقوقية الدولية للدفاع عن سورية،
دولة وطنية وشعبا ً وجيشاً ،في مجابهة العدوان البربري الذي تتع ّرض له منذ
سنوات ،وهو المدافع عن شعب البحرين وعن المقاومة الفلسطينية واللبنانية
وله مساهمات غنية قانونيا ً وسياسيا ً في منتديات حقوق اإلنسان الدولية التي
تعرفه من زمن ،وهو اليوم مستهدف بالحمالت العدائية الجائرة وبتحريض
غير مسبوق وشبه يومي في صحف العائلة السعودية بسبب موقفه المناصر
لشعب اليمن وإدانته العدوان السعودي  -األميركي على هذا البلد.
للدكتور دشتي صوالت وجوالت ومرافعات دفاعا ً عن المقاومة اللبنانية
بجميع فصائلها ،وعن شعب فلسطين ومقاوميه ،وهو لم يعرف عنه تبني لغة
ألي جهة عربية يخالفها الرأي ،بمن فيها القيادة
تصادمية او استفزازية في نقده ّ
السعودية ،ولطالما تق ّدم عارضا ً جهود الوساطة في أكثر من نزاع ،كما فعل في
قضية البحرين التي عرض على ملكها مبادرات وأفكارا ً لر ّده عن التو ّرط في
القمع الدموي لثورة شعبية سلمية متواضعة في مطالبها وشعاراتها ومتن ّوعة
في تكوينها السياسي ،خالفا ً للمزاعم الظالمة والشوهاء ،وهو ناشد القيادة
السعودية مراجعة مواقفها غير مرة قبل ان يتنكّب ملفات الجرائم المرتكبة
ض ّد الشعب البحريني المظلوم ويسافر بها إلى جنيف ،كما فعل في توثيقه
وفضحه لجرائم العصابات التكفيرية اإلرهابية في سورية ومذابح الصهيونية
في الضفة وغزة.
هذا البرلماني المناضل والعروبي األصيل هو عالمة فارقة كويتية وخليجية
تستحق التقدير واالحترام ،واستهدافه بصورة يومية متواصلة بالتجريح
والتهديد والقلق الكبير الذي تحمله التصرفات السعودية العدائية ض ّد نائب
كويتي يكشف ضيقا ً خانقا ً من النقد واالختالف بسبب وطأة الفشل الثقيلة
والعجز أمام عناد شعب اليمن وصموده ،فالقيادة السعودية تسعى بك ّل
ما لديها من قدرة على الترغيب والترهيب إلسكات جميع األصوات العربية
والخليجية بالذات التي تضامنت مع شعب اليمن ورفضت الحرب العدوانية
الظالمة التي تضمر هدفا ً مكشوفا ً هو الهيمنة والتحكم بمصائر اليمنيين
ومنعهم من التعبير عن إرادتهم االستقاللية الحرة ،وهذا ما سيضاعف خسائر
المملكة وينقل تفاعالت انكشاف عدوانية الحرب على اليمن إلى أكثر من مكان
في الخليج والمنطقة ،وبداهة في داخل المملكة ،فثمة رجع للصوت مهما جرت
محاوالت حجبه ومهما عال صراخ الراغبين في منع بلوغه المسامع عبر حمالت
االفتراء والتشويه والتهديد ...الدكتور عبد الحميد دشتي لك من لبنان وسورية
وفلسطين واليمن ألف تحية.

غالب قنديل

المعجزة ال�سورية ( ...تتمة �ص)1
في معظم مراحلها ،فإن الجيش العربي السوري مقارنة بذلك يخوض معارك
من نوع آخر يعكس بشكل ما عولمة اإلرهاب ،فهي في أغلبها معارك تعتمد على
نوع من التدخل العسكري الخارجي عبر الحدود من خالل أدوات تقوم بشكل
أساسي على المرتزقة من داخل سورية وخارجها .وإذا ما أخذنا في االعتبار
الضخ المالي الكبير الذي وفرته دول معروفة مثل السعودية وقطر بتعليمات
وتوجيهات من صانعي القرار في الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا
ودول أخرى في حلف الناتو ،فإن الصورة متعددة األشكال لهذه الحرب المعلنة
على سورية تظهر بشكل جلي بكل تعقيداتها .وسيشهد تاريخ الحروب للجيش
العربي السوري وقياداته تضحياتهم وبسالتهم منقطعة النظير في دفاعها عن
استقالل وسيادة سورية وحرمة أراضيها.
ثانياً ،لقد جسد شعب سورية بكل إبداعاته وإنجازاته الحضارية وفي
كل قرية وناحية ومدينة أنصع صفحات العطاء والبذل والتضحية بالغالي
والنفيس وتحمل أعباء ثمن المعجزة السورية .فقد حافظ الشعب السوري على
وحدته الوطنية ووقف خلف جيشه يمده بكل متطلبات الصمود .فهذا الشعب
لم يبخل بدفع حشود أبناءه إلى ساحات المواجهة والدفاع عن مؤسساته
الوطنية وبناه التحتية أينما كان ذلك ممكنا ً بغض النظر عن التهديدات
وأساليب الترغيب والترهيب التي شكلت منهجا ً ألعداء سورية بما في ذلك
أولئك الذين أفقد المال النفطي عقولهم فوجهوا السالح إلى صدور السوريين
غير عابئين بما جلبه مالهم وسالحهم من ويالت على شعب سورية خصوصا ً
أن عالقاتهم مع «إسرائيل» ومصالحها ،أصبحت أولوية لهم على حساب دماء
السوريين واليمنيين والعراقيين والليبيين والمصريين والفلسطينيين .وعلى
رغم محاوالت بعض األنظمة العربية استجداء التدخل الغربي المدمر في
البلدان التي أشرنا إليها أعاله ،فإن شعبنا بفضل حكمة قيادته ما زال يم ّيز
بين حفنة من الحكام في السعودية وغيرها من جهة ،وأهلنا من العرب الذين
وقفوا بكل شرف إلى جانب أشقائهم السوريين .وتغمرنا بالسعادة ومشاعر
المحبة تلك المواقف التي يعبر عنها األشقاء في موريتانيا والجزائر ولبنان
واليمن والسودان وغيرها من الدول العربية ،والذين وقفت نخبة من مفكريهم
وسياسييهم إلى جانب سورية طيلة السنوات األربع الماضية.
ثالثاً ،من أخطر األسلحة التي أنتجتها العصور الحديثة هي سالح اإلعالم
ّ
يسخرون أخطر العقول واإلمكانات المالية
وال��ذي أصبح الغرب وعمالؤه
الهائلة من أجل احتكار السيطرة عليه .وفي الحرب على سورية بشكل عام
وعلى جيشها وشعبها بشكل خاص ،استخدم أعداء سورية أحدث تقنيات هذا
السالح فأصبح لبعض المرتزقة السوريين والحاقدين من تنظيمات مسلحة
وأخرى تكفيرية ومتشددة الكثير من محطات التلفزة وعشرات المحطات اإلذاعية
المرتبطة بشكل مدروس مع أجهزة اإلعالم المتصهينة لبث الدعاية الرخيصة
المسمومة ضد سورية ،والتي جعلت من الحق باطالً ومن االنتصار هزيمة ومن
الوحدة تفرقة ومن األبيض أسود ومن القاتل نعامة ومن اإلرهابي مناضالً من
أجل الحرية .إن سورية تخوض اآلن معركة ضد هذا النوع من التضليل :ألم
يقم هذا اإلعالم أخيرا ً بالتحريض العنصري واإلقليمي والعشائري واستنهاض
كل ما في جعبته من أحقاد وأم��راض من مخلفات عصور التخلف العثماني
واالستعماري ،في محاولة جديدة لتفتيت سورية أرضا ً وشعباً؟ نعم ،لقد

تأكدنا طيلة هذه الحرب أن أموال النفط كانت سخية على كثير من محطات
التلفزة المعروفة التي ت ّدعي الحياد واالستقاللية والموضوعية والتوازن
والمهنية في نقل األخبار ،كي نكتشف أنها تلقت أم��واال ً لتلفيق األخبار ضد
سورية وتخصيص ساعات إرسال كثيرة مدفوعة الثمن في الحملة اإلعالمية
الظالمة على سورية وشعبها وقيادتها ،لكن اإلعالم السوري والعربي الشريف
كان لهؤالء بالمرصاد ،ويشهد على ذلك شهداء اإلعالم السوري وجرحاه  ...أال
يشكل هذا الصمود معجزة سورية؟
رابعاً ،إن الحرب هي الحرب ،هي الدمار وهي التقدم والتراجع هي الموت
وهي الحياة .ال أحد منا يرغب بشنّ الحرب ،لكن عندما يفرض اإلرهابيون ومن
يدعمهم الحرب ،فإن الرد الطبيعي هو مواجهة اإلرهاب وممارسة الحق في
الرد على اإلرهاب وعلى كل من يدعم اإلرهاب .من كان يتصور أن يصل األمر
بقادة دول في االتحاد األوروبي كما هي الحال مع الرئيس الفرنسي هوالند لكي
يصبح عبدا ً لدى السعودية يأخذ أموالها مقابل صفقات تسليح ونفط وتأمين
مظلة سياسية لهؤالء في دعمهم اإلرهاب وحربهم على اليمن وانتهاكاتهم التي
ال سابق لها لحقوق اإلنسان وللمبادئ التي حملها الشعب الفرنسي في الحرية
والمساواة واإلخاء التي أصبحت معروضة للبيع والشراء والمتاجرة بها على
المنابر الدولية والمؤتمرات الصاخبة؟ وعندما تواجه سورية هذه التكتالت
التي قد يعتقد البعض أنها متناقضة في أبعادها الفكرية واإليديولوجية
والسياسية ،لكنها موحدة في خدمتها ألغراض «إسرائيل» ،فإن الحقيقة التي
يجب التمسك بها هي أن صمود سورية لم يكن معجزة فحسب ،بل إن ذلك
يؤكد صحة منطلقات القيادة السورية المدافعة عن المبادئ والقيم النبيلة في
عصرنا وأيامنا هذه التي فقدت فيها السياسة قيمتها ،وأظهرت عجزا ً مريعا ً
في قدرة المنظمات اإلقليمية والدولية على معالجة مشاكل هذا العصر ال سيما
سياسة فرض التحكم بمصير العالم لقطب واحد ،يفترض أن العالم كله يجب
أن يسير وفق إرادته وأهوائه بكل ما في ذلك من انحرافات ومظالم واستغالل
وفساد وازدواجية المعايير في معالجة مشاكل عالم اليوم.
خامساً ،قد تمتد ح��روب اإلره��اب سنوات وسنوات ،خصوصا ً إذا اعتمد
اإلرهابيون في حروبهم على دعم عسكري ومادي مستمر .فالواليات المتحدة
التي ستقوم بتدريب ما تسميه مجموعات سورية مسلحة معتدلة بذريعة
مقاومة «داعش» و«جبهة النصرة» على األرض التركية وعلى األرض األردنية،
إنما تكذب على الشعب األميركي وعلى الرأي العام العالمي .إن الواليات المتحدة
بذلك تقوم بدعم اإلرهاب وبتعقيد شروط الحل السياسي في سورية ،بهدف
إضاعة الوقت وإطالة وإدامة المواجهة لفرض مخططاتها في المنطقة وبخاصة
لحماية «إسرائيل» ومصالحها ،بما في ذلك هيمنتها على مقدرات الشرق
األوسط ومنع أية تحوالت إيجابية لمصلحة شعوب المنطقة ،وعلى الواليات
المتحدة أن تضع يدها بيد كل الدول التي تريد مكافحة اإلرهاب بدال ً من وضع
يدها بيد اإلرهابيين ومن يدعمهم واالبتعاد من سياسيات االعتداء الصارخ على
سيادة الدول وتغيير أنظمتها بالقوة .إن التحالف غير المقدس بين «إسرائيل»
والعائلة السعودية الحاكمة في الجزيرة العربية وبعض الدول الغربية يمثل
أبشع أشكال االنتهازية في العالقات الدولية التي يشهدها عالم اليوم .وبدال ً من
ممارسة أقصى أشكال الحكمة إليجاد حلول للمشاكل التي يواجهها عالم اليوم

كما فعلت أجيال سابقة من القيادات في الواليات المتحدة وأوروبا ،فإننا نرى
تهافتا ً وتنافسا ً غير مسبوقين من قبل قادة هذه الدول على منطقتنا لم نشهد
لهما مثيالً منذ الخمسينات والستينات من القرن الماضي .وإذا كان المقصود
بهذه السياسات العودة إلى منطق تغيير األنظمة السياسية بالقوة في بلدان
العالم ،فإن هذا النهج السياسي سيقود إلى مزيد من الدمار والقتل ،ليس في
منطقتنا فحسب ،بل وفي أي بلد تريد اإلدارات األميركية والقيادات األوروبية
تغيير قياداته ،ألن هذه القيادات ال تعمل تحت راياتها وال تلبي سياساتها
االستعمارية بجميع أشكالها القديمة منها أو الحديثة.
خاتمة
المعجزة السورية آتية وستتحقق ،واالنتصار السوري سيكون درسا ً قاسيا ً
لكل من يحاول استخدام اإلرهابيين والقتلة للوصول إلى غايات سياسية .وها
هم األبطال السوريون من الجيش العربي السوري واللبنانيون من حزب الله
يسطرون في هذه األيام والساعات أنصع صور النضال ضد اإلره��اب وضد
كل من يدعم اإلرهاب ويعتدي على سيادة الشعوب وكرامتها .أما الهجمات
السياسية واإلعالمية التي يقوم بها الغرب وأدوات��ه ضد أط��راف المقاومة
السورية واللبنانية واإليرانية والعراقية واليمنية وغيرها ،فإنها لن تجد سوى
الفشل إثر الفشل ،فالمقاومون اتخذوا قرارهم الذي ال تراجع عنه أمام حلف
قطع الرؤوس وأكلة األكباد والقلوب الذي تدعمه سرا ً وأحيانا ً علنا ً بعض الدول
الغربية وأدواتها في المنطقة من دون أي خجل .إن إعادة فتح ملفات األسلحة
الكيماوية في سورية من قبل الدول الغربية محاولة أخرى البتزاز سورية ولن
تجدي هذه الضغوط السياسية في تحقيق أهدافها ،فسورية وقناعة منها بعدم
جدوى مثل هذه البرامج ،تخلت عن برامجها وعلى الدول الغربية إن كانت
صادقة في دعايتها أن تطالب بوضع أسلحة الدمار الشامل «اإلسرائيلية» تحت
الرقابة الدولية وتصفية هذه األسلحة وأن تتوقف عن تزويد عمالئها وإرهابييها
بمادة الكلور ووقف البحث عنه وعن مزيد من الذرائع للتدخل في الشؤون
الداخلية السورية على حساب معاناة األطفال والنساء الذين تقتلهم غازات
الكلور التي يستخدمها اإلرهابيون بتخطيط وإمداد من قبل تركيا والسعودية
وأجهزة مخابرات غربية .وستمارس سورية كل الشفافية ،كما فعلت حتى
اآلن ،في تعرية الدول التي تمارس هذه األلعاب الخطيرة .سورية تؤمن بالحل
السياسي ألزمتها ،وهذا يستوجب من األمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى
سورية العمل على وقف الدعم الذي تقدمه تركيا والسعودية وفرنسا والواليات
المتحدة لإلرهابيين والقتلة أوالً .نحن نعرف أن سورية لن تعود إلى ما كانت
عليه بعد انتهاء هذه الحرب ،لكننا نؤمن أنها ستكون أفضل في المستقبل
اقتصاديا ً وأمنيا ً وثقافيا ً لكل أبنائها في شمالها وفي جنوبها وفي شرقها وفي
غربها .لقد أعادت مشاورات موسكو األولى والثانية األمل إلى قلوب السوريين
وأصدقائهم ،ولن تترك القيادة السورية أي فرص إلعادة األمن والهدوء إلى
ربوع هذه البالد الطاهرة من دون السعي إلى دعمها للوصول إلى ح ّل سياسي
يضمن ح ّل هذه األزمة من خالل حوار سوري ـ سوري وبقيادة سورية ومن دون
تدخل خارجي .إنّ غدا ً لناظره قريب.
ألم نقل إنها المعجزة السورية؟

د .فيصل المقداد

معركة القلمون ( ...تتمة �ص)1
ولتنفيذ ه��ذا الجزء من خطة «النصرة»
تقصدت أن تستبق المرحلة األولى من حرب
ّ
الحزب ضدّها في القلمون ،بشنّ هجمات
تقصدت أن تجعل
عسكرية في تلك المنطقة ّ
وجهتها ال��داخ��ل ال��س��وري ول��ي��س الجهة
اللبنانية ،ثم خرج أبو مالك التلي ليقول« :إنّ
حرب «النصرة» ال تستهدف لبنان وال الجيش
اللبناني».
باختصار ،ب��دا واضحا ً تناغم التلي مع
األصوات الداخلية اللبنانية التي تعمل منذ
فترة على تلميع وجه «النصرة» ،بوصفه ال
يحمل سمات «داعش» نفسها ،وذلك من أجل
دعم المنطق اللبناني القائل بأنه لماذا يفتح

الحزب حرب القلمون طالما أنّ «النصرة»
الموجودة في تلك المنطقة ال ترغب في التمدّد
إلى الداخل اللبناني؟
طبعاً ،يسقط ك ّل هذا الكالم اآلنف ،بمج ّرد
مراجعة حقائق الغزوات األخيرة لـ«النصرة»
على مواقع الجيش اللبناني ،وإقدامها على
اختطاف جنود لبنانيين وإرسالها غير مرة
سيارات مفخخة إلى غير منطقة لبنانية.
لكن االستنتاج الرئيس في حرب القلمون
المقتربة من دخول مرحلتها الفعلية ،هو أنّ
الحرب النفسية لـ«جبهة النصرة» اتكأت هذه
المرة على الخطاب الداخلي اللبناني المعادي
للمقاومة ،وأصبح التلي أحد المعبّرين عنه.

المالحظة الثانية ،هي أنّ حزب الله في
معركة القلمون يوجه صفعة إل��ى الخطة
الفرنسية التي تت ّم اآلن إع���ادة إحيائها،
وقوامها إسقاط الدولة في سورية من خالل
تجريد حرب تحمل عنوان «حرب الجبهات
الحدودية األرب��ع» ،والمقصود بها :الحدود
التركية واألردن��ي��ة والعراقية واللبنانية،
فمن األردن يت ّم بدعم سعودي وقطري إمداد
«جبهة النصرة» و«أح��رار الشام» بالسالح
والمدد البشري .ومن الحدود مع تركيا يت ّم
إمداد «داعش» و«النصرة» و«أحرار الشام»
بدعم شيشاني ولوجستي عسكري .ومن
الحدود مع العراق نجح «داعش» تحت مرأى

التحالف الدولي الذي يدّعي قتاله ،بتمرير
مئات السيارات والمسلحين من األنبار إلى
الرقة لتغلق الحدود بين العراق وسورية في
وجه الدولة السورية ،ولتقيم في هذه المنطقة
خالفتها.
وباختصار ،ف��إنّ ح��زب الله عبر معركة
القلمون يدافع عن الحدود الشمالية في وجه
اإلره��اب ،إضافة إلى أنه يسقط هدف إكمال
طوق الحدود األربعة على سورية.
المالحظة الثالثة ،تتمثل في أنّ معركة
�ؤس��س لمعادلة ج��دي��دة في
القلمون س��ت� ّ
الغوطة الغربية التي لها صلة مباشرة
بمعركة ت��أم��ي��ن ال��ع��اص��م��ة دم��ش��ق ومنع

سقوطها ف��ي أي��دي التكفيريين المم ّولين
بقرار دولي وإقليمي .وفي النتيجة فإنه كما
منعت المقاومة في العراق من استخدام زخم
دخول «داعش» لألنبار كطاقة دافعة لسقوط
ب��غ��داد ف��ي ال��ف��وض��ى ،ف��إنّ ك�لاً م��ن الجيش
العربي السوري والمقاومة اإلسالمية في
لبنان يمنع ،عبر معركة القلمون ذات ِّ
الصلة
بمعركة الغوطة الغربية المنتظرة ،تركيا من
استخدام زخم غ��زوة «النصرة» و«داع��ش»
على جسر الشغور وإدل���ب كطاقة دافعة
إلسقاط العاصمة دمشق.

يوسف المصري

الريا�ض ـ وا�شنطن ( ...تتمة �ص)1
يه ّدد بها األميركيون إي��ران ،بل وتشتهيها مطالبا ً الوفد
النووي المفاوض بترك طاولة المفاوضات اذا ما تك ّررت
التهديدات!...
طهران التي تل ّوح في جانب آخر من الحراك بقافلة من
سفن الدعم الطبي واإلنساني مصحوبة بحماية بحريتها كما
ورد في األنباء في تصميم ج ّدي على ما يبدو لكسر الحصار
السعودي الغربي على اليمن ولو بلغ ما بلغ!...
ك ّل ذلك قد تكون مؤجل ًة اإلجابة عنه بوضوح وشفافية الى
حين انعقاد قمة كامب ديفيد األميركية مع األمراء الخليجيين
في  13و 14الشهر الجاري حيث يت ّم التحضير لتعاون
عسكري  -أمني غير مسبوق بين الطرفين كما س ّربت مصادر
وثيقة الصلة بالطرفين!
في هذه األثناء فقد توقف متابعون لمفاوضات واشنطن
طهران حول النووي كثيرا ً عند كلمة القائد السيد علي خامنئي
األخيرة التي ح��ذر فيها واشنطن من استمرارها بإطالق
التهديدات ،مؤكداً :أن ال استمرار للمفاوضات في ظ ّل شبح
التهديد ...وأنّ زمن «اضرب واهرب» قد ولى الى غير رجعة...
وأنّ المعتدي لن يفلت من عقاب الشعب اإليراني العظيم...
أما في الميدان فإنّ ساحة المواجهة المحتدمة بين الجيش
اليمني ال��ذي يبدو أن��ه ال ي��زال متماسكا ً مسنودا ً بأنصار
الله واللجان الثورية والقبائل اليمنية الحرة والشريفة في
مواجهة العدوان السعودي  -األميركي المفتوح على اليمن،
باتت مفتوحة على مصاريعها وتنذر باالنتقال الى مستوى قد
يج ّر الجميع الى حرب إقليمية إنْ لم تكن دولية إذا لم يذعن
ك ٌل من األميركي والسعودي وحلفائهما بأنهم خسروا الحرب
وأخفقوا في اخضاع الشعب اليمني...
إنّ الحل الوحيد المتبقي لديهم هو البحث عن مخرج يحفظ

لهم بعض ماء وجه هُ در بمعظمه في ودي��ان وجبال اليمن
الصامدة كالطود ،وما بقي منه بدأ ُيهرق في سواحل اليمن في
بحر العرب وخليج عدن...
ومع ذلك ال ب ّد من إعادة طرح السؤال الكبير:
أي ح ّد يمكن لواشنطن الذهاب بعيدا ً في التو ّرط في
إلى ّ
مستنقع اليمن «الفيتنامي» على ما يبدو ،بعد تج ّرعها كأس
الس ّم على سواحل اليمن الجديد ،خصوصا ً إذا ما وضعنا هذه
الكأس في عداد او سياق كؤوس الس ّم التي تج ّرعتها إدارة
أوباما تباعا ً على بوابات الشام وأسوار غزة وتخوم بغداد
على أيدي جيوش العرب األقحاح ممن يقاتلون بشجاعة
األسود في النهار ويتقنون قراءة الدعاء ليالً تحت الكساء...؟!
يقول العارفون ببعض خبايا األمور إنّ واشنطن المتخ ّبطة
والمحتارة بين قرار الهروب التكتيكي الى الباسيفيك لمواجهة
الماردين الصيني والروسي ،وقرار البقاء االستراتيجي في
منطقتنا لرعاية أسطولها األه ّم المس ّمى «إسرائيل» وسفنه
التابعة وأه ّمها السفينة السعودية الغارقة في بحر العرب
اليمني...
لم َ
يبق أمامها إال الرضوخ لـ«اإلسرائيلي» الضاغط عليها
بقوة في ظ ّل عجزه الفاضح وهو يحاول إقناع ساكني البيت
األبيض بأنّ خالصهم قد يكون في إحياء مبدأ نيكسون القديم
القاضي بخلق منظومة أمنية خليجية ثنائية تكون السعودية
ما بعد هزيمتها على يد اليمن ،مستعمرة أميركية تمثل الرأس
الثاني لمعادلة التوازن االستراتيجي مع ايران النووية...
لكنها ستكون قطعا ً سعودية م��ن ن��وع ج��دي��د ،إم��ارة
مستعمرة تابعة ومنقادة لواشنطن كما حال «إسرائيل» قادرة
على التخفيف من وطأة صعود المارد اإليراني الذي لم يعد
أحد يقدر على إيقاف زحفه وتق ّدم نفوذه إال بتكبيله بتوافق

الأمم المتحدة :مقتل � 6243شخ�ص ًا
�شرق �أوكرانيا منذ اندالع النزاع

ق��ت��ل أك��ث��ر م��ن  6243شخصا ً
وأص��ي��ب  15615آخ���رون نتيجة
النزاع جنوب شرقي أوكرانيا منذ
نيسان العام الماضي.
وأع��ل��ن��ت ال��ن��اط��ق��ة الصحافية
للمفوضية العليا ل��ش��ؤون حقوق
اإلنسان التابعة لألمم المتحدة رافينا
شامدساني أول من أمس أن «هذه
تقييمات تقريبية جدا ً للجنة مراقبة
حقوق اإلنسان في أوكرانيا ومنظمة
الصحة العالمية ،ومعتمدة على

معلومات رسمية».
وق��ال��ت شامدساني إن اللجنة
والمنظمة «تعتبران العدد الحقيقي
للضحايا أعلى بكثير» .وأشارت إلى
أن هذه األرقام تشمل الفترة حتى 3
أيار الجاري.
وكانت الحصيلة السابقة التي
أوردت��ه��ا مفوضية األم���م المتحدة
ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان ف��ي  17نيسان
ال��م��اض��ي  6116ق��ت��ي�لاً و15474
جريحاً ،ما يعني أن عدد الضحايا

ازداد بمقدار أكثر من  100شخص
على رغم سريان نظام وقف إطالق
النار بين القوات األوكرانية وقوات
«الدفاع الشعبي» المناهضة لكييف
في شرق البالد.
وب���دأ ال��ن��زاع المسلح ف��ي شرق
أوكرانيا في نيسان عام  2014عندما
ب��دأت السلطات األوك��ران��ي��ة عملية
عسكرية في شرق البالد ضد قوات
«جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين».

نووي يبدو أنّ واشنطن محتاجة له ،ونظام أمني إقليمي يمنع
سقوط الهيكل على رؤوس الجميع وانفالت األوض��اع على
المجهول ،وهو ما سيعرضه أوباما على القادة الخليجيين في
كامب دايفيد محاوال ً الجمع بين حاجة األمن القومي األميركي
لتسوية ما مع طهران وبين حاجة «إسرائيل» ودول الخليج
بأي
وعلى رأسها السعودية للبقاء على الخريطة السياسية ّ
ثمن كان في ظ ّل توقعات باختفاء كيانات ومشيخات من
خريطة ما بعد االنتصارات المرتقبة لمحور المقاومة على أكثر
من ساحة...
هذه هي بعض أسرار حرب اليمن كما يقول أصحاب هذه
القراءة...
ولكن م��اذا عن إي��ران وقراراتها االستراتيجية في ظالل
الحرب على اليمن؟
العارفون بخبايا األمور هنا يؤكدون في المقابل أنّ طهران
الواثقة من قدرتها على مواجهة ك ّل جديد لن تستسلم ألي
ضغوط او تهديدات أميركية ،تماما ً كما لن ترضخ او تجاري
أية إغ��راءات أميركية ،معتبرة أنّ ما تطالب به من حقوق
نووية ليس مح ّل مساومة مع أحد ،كما أنّ أي تفاهمات لها مع
أي من
الغرب حول تعزيز حقوقها هذه لن تكون على حساب ّ
حلفائها مطلقا ً مهما كانت الظروف...
أما على الوجه اآلخر من شكل التح ّوالت المتسارعة على
الميدان اليمني بعيدا ً من اجتماعات الغرف المغلقة وفي
أروقة المفاوضات ...فإنه كما في ك ّل معارك الشرف والكرامة
السابقة ض ّد من أراد إشاعة ثقافة السيف والزيف بعقلية
وهابية جديدة على امتداد بالد الرافدين وبالد الشام ،والتي
باتت تعرف ب��ـ«إدارة التوحش» القاعدية والداعشية ،فإنّ
اليمنيين كما يبدو مستم ّرون في إصرارهم على خوض معركة

التحرير والقرار المستق ّل األه ّم في تاريخ العرب والمسلمين
ض ّد المعقل األخطر لهذا الفكر التكفيري واإلرهابي المطلي
أي ما ُيسمى بالسعودية،
والمدهون بصبغة دينية زائفة ّ
ليخلعوا عنه مرة والى األبد كل ّاألقنعة ويرمون برموزه في
مياه بحر العرب...
ومن أجل ان تستقيم األمور كما يقولون بعد نحو قرن من
الزمان وتعود البحار والخلجان والمضائق إلى أصحابها
ويك ّرس اليمنيون سادة للخليج ولجزيرة العرب كما هو حقهم
الطبيعي ال ب ّد من ممارسة الصبر االستراتيجي مصحوبا ً
بحزم القيادة في ر ّد الصاع صاعين...
هي المعركة األه ّم في تاريخنا الحديث كما سيسجل لها
المؤرخون ،حيث سيت ّم الفرز الواضح والشفاف بين من
ق ّرر استعادة زمام المبادرة واالنتقال من الدفاع الى الهجوم
االستراتيجي دفاعا ً عن إراداتنا المستقلة ومقدراتنا الغنية
بك ّل ما هو استراتيجي ،وك ّل ما هو حق مشروع لنا في األرض
والعرض والشرف والكرامة ،وبين من ق ّرر المساهمة بقوة
في إشاعة فوضى الحروب المذهبية والفئوية والمناطقية
والطائفية وحروب التجزئة والتفتيت إرضاء للسيد األميركي
الذي يريد وقف انهيار وتداعي آخر قالعه المتمثلة بالكيان
الصهيوني...
األيام واألسابيع والشهور المقبلة ستكون حبلى بعظائم
األم��ور والمفاجآت ،ولن ينال طعم حالوتها إال الثابت في
الموقف والواضح في رؤيته ،فيما سيضطر المتأرجحون
والمحتارون إلى شرب كأس س ّم جديدة ستكون أكثر مرارة
من التي سبقتها...

محمد صادق الحسيني

منظمة الهجرة :لتحقيق دولي
حول غرق � 800شخ�ص في المتو�سط

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أمس ،أنها قد تطالب
بتحقيق دول��ي بخصوص غ��رق اح��دى السفن ومصرع
حوالى  800مهاجر كانوا على متنها ليل  18نيسان في
البحر المتوسط.
وصرح المدير العام للمنظمة وليام اليسي سوينغ «إذا
ما تبين فعالً أن مئات من المهاجرين الذين كانوا يحاولون
الوصول قد وجدوا أنفسهم عالقين في عنبر هذه السفينة،
فيتيعن اعتبار ذلك جريمة تبرر إجراء تحقيق دولي».
واعتبرت المنظمة ،ومقرها جنيف ،أنه في حال أثبتت
الوقائع ذلك «يمكن أن تشكل تلك الحادثة أسوأ جريمة
يرتكبها مهربون في البحر المتوسط».

وكانت البحرية االيطالية أعلنت الخميس انها انتشلت
حطام السفينة.
وساعدت الصور األولى للحطام التي عاينها المحققون
في التعرف ال��ى جثة ق��رب السفينة و «ع��دد كبير من
الجثث» على جسر السفينة وفي داخلها ،حسب وكالة
محلية لألنباء نقالً عن نيابة كاتانيا (في صقلية).
وكانت السفينة ،التي انطلقت من ليبيا ،جنحت وعلى
متنها  800شخص ،ولدى وصول سفينة شحن برتغالية
غيرت مسارها من أج��ل اإلنقاذ بطلب من عناصر خفر
السواحل اإليطالي الذين لم يعثروا سوى على  28من
الناجين و 24جثة.

