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كي�س من الرّ�صا�ص» فقط!
عبد القادر الح�سيني« :ن�صف ٍ

م�ستقبل الأنبار
} حميدي العبدالله
حقق تنظيم «داع��ش» مكاسب جديدة في محافظة األنبار ،وسيطر على
غالبية مدينة ال��رم��ادي عاصمة المحافظة ،بما في ذل��ك المجمع الحكومي
األكثر أهمية في المحافظة التي تع ّد جغرافيا ً أكبر محافظات العراق ،وتمت ّد
على مساحة ( )150ألف كيلو متر مربع ،وتقع على حدود سورية واألردن
والمملكة العربية السعودية .تمدّد «داعش» الجديد ،الذي قال بعض العراقيين
إنه يهدّد مدينتي بغداد وكربالء ،يختلف هذه المرة عن تمدّدها في حزيران
أي قبل  11شهرا ً من اآلن .تمدّد حزيران كان ثمرة ثالثة عوامل
الماضيّ ،
أساسية ،العامل األول ،تواطؤ بعض أطراف الحكومة العراقية مع «داعش»،
س���واء ك��ان ه���ؤالء مسؤولين مدنيين أو عسكريين .العامل ال��ث��ان��ي ،دعم
أميركي لعملية التمدّد في سعي من واشنطن لتوظيفها من أجل الحصول
على موافقة العراقيين على أمرين أساسيين ،األول اإلطاحة بنوري المالكي
ومنع عودته إلى رئاسة الحكومة بعد أن فاز بكتلة نيابية هي األكبر بين كتل
البرلمان العراقي ،واألم��ر الثاني ،الحصول على موافقة العراق على إعادة
النفوذ األميركي عبر عودة مئات الخبراء العسكريين .العامل الثالث ،دعم
حكومات المنطقة ،وتحديدا ً دولتي السعودية وقطر عربيا ً والدولة التركية
لعملية التمدّد .يمكن القول إنّ تمدّد «داعش» الجديد في محافظة األنبار هو
ثمرة لهجومه وحده .صحيح أنّ الدعم لم يتوقف لـ«داعش» من قبل حكومات
المنطقة ،وصحيح أيضا ً أنّ الضربات الجوية لقوات التحالف بقيادة الواليات
المتحدة ،كانت أق ّل بكثير مما هو متوقع ،لكن األكيد أنّ المكاسب التي تحققت
هذه المرة كانت نتيجة لقناعة قادة «داع��ش» بضرورة تعزيز مواقعهم في
أي هجوم محتمل قد يهدف إلى تحرير المحافظة في وقت
األنبار إلحباط ّ
قريب ،ال سيما أنه بعد تحرير تكريت أعلن قادة الحشد الشعبي أنّ الخطوة
التالية ستكون محافظة األنبار.
بهذا المعنى ،وكما قال جنرال أميركي معلقا ً على تقدّم «داع��ش» ،إنّ هذه
المكاسب ال تعني أنّ «داعش» انتقل من جديد من مرحلة الدفاع إلى مرحلة
ال��ه��ج��وم ،وب��ه��ذا المعنى ف��إنّ المكاسب ال��ج��دي��دة ل��ـ«داع��ش» ت��ه��دّد سياسة
الحكومة العراقية واألط���راف الرافضة لالستعانة بدعم الحشد الشعبي،
ولكنها إطالقا ً ال تشكل تهديدا ً يغيّر المشهد االستراتيجي في العراق .بعبارة
أخرى إنّ تمدّد «داعش» الجديد هذه المرة هو على حساب األطراف العراقية
التي تواطأت معها في حزيران الماضي وعلى حساب ال��والي��ات المتحدة
وال��دول الشريكة لها في المنطقة ،أكثر مما هو على حساب فصائل وقوى
الحشد الشعبي .فالذين يقتلون ويش ّردون في محافظة األنبار ،سواء كانوا
مواطنين أو ق��وات عسكرية من الجيش والشرطة هم من أنصار األطراف
العراقية المتعاونة مع الواليات المتحدة ودول المنطقة .وهذا الواقع يضع
هذه األطراف أمام خيارات صعبة ،إما إنزال قوات أجنبية لمواجهة «داعش»،
وه��ذا متعذر ألسباب كثيرة ،وإم��ا خسارة األنبار بكاملها ،وإم��ا االستعانة
بالحشد الشعبي ،وبالتالي تعزيز منطقه وسياساته ،وتقليص نفوذ الواليات
المتحدة وحكومات المنطقة.

بين نكبتين ...ن�صر المقاومة
في وجه الم�شاريع المعادية
} سعد الله الخليل
ترسخ معارك القلمون الطاحنة وسير عملياتها وفق ما يرسمه الجيش العربي
السوري والمقاومة اللبنانية حقيقة التالحم السوري اللبناني كضرورة ال ب ّد منها
أي معركة ،خاصة تلك التي تدور في المناطق الحدودية بما ال يدع مجاالً للشك
لكسب ّ
في أنّ خوض معركة القلمون بهذا الحجم من التنسيق المباشر كان له الدور األكبر
في تحقيق االنتصار في معركة القلمون وإلحاق الهزائم المدوية بالجماعات المسلحة
في القلمون وخروجها من كافة مناطق االشتباك ،والتي بلغت بحدود  300كيلو متر
وتكفلت بفصل منطقة الزبداني وجزء من ريف دمشق عن منطقة جرود عرسال
والقضاء على حلم خلق مناطق نفوذ لـ«جبهة النصرة» اإلرهابية ترسم مناطق عازلة
غير معلنة على الحدود السورية ـ اللبنانية تقطع شريان التواصل بين الجيش السوري
والمقاومة تمت ّد من جبل الشيخ حتى مزارع شبعا.
يفسر حجم اإلنجازات الميدانية في القلمون حقيقة الهجمة التي يتع ّرض لها
ربما ّ
حزب الله عن مشاركته في الدفاع عن سورية من أطراف تدور في الفلك السعودي وال
تخفي عداءها لمحور المقاومة ،عداء تتشارك فيه مع العدو الصهيوني منذ عقود ،وال
يق ّل مقدار ضررها بقضايا األمة عن ضرر اليد «اإلسرائيلية».
حين وصف السيد نصر الله في خطابه يوم السبت ما يجري على الساحة العربية
بالنكبة الجديدة والمتمثلة بالمشروع التكفيري األميركي الصهيوني األخطر بكثير من
نكبة عام  1948لم ينطلق من منطق الخصومة السياسية وال من باب ر ّد الفعل على ما
يجري من حرب سعودية بحق البشر والحجر في اليمن وتو ّرط سعودي في سورية
بل من انكشاف واضح للدور والمهمة المنوطة بهذا المشروع منذ ما قبل النكبة ربما
بعقود منذ تع ّهد مؤسس مملكة آل سعود عبد العزير بمنح فلسطين لليهود ،ولع ّل تاريخ
خلفائه الحافل بالتعامي عن الحقوق الفلسطينية انطالقا ً من مقولة ضيق ذات اليد تارة
والخوف والحرص على مصالح «أمة اإلسالم» تارة أخرى ،والسير في دعم مسار
يؤسس لمواقف داعمة للقضية بما يؤكد
المفاوضات وقتل أي خطوة لتقارب فلسطيني ّ
حقيقة تحالف المصالح األميركية السعودية الصهيونية.
مع دخول الصراع مراحله الحاسمة في المنطقة من انتصارات المقاومة اللبنانية
ووصول مشروع تسوية الحقوق الفلسطينية من بوابة المفاوضات إلى الطريق
المسدود انتقلت قوى المحور السعو ـ أميركي من مرحلة عرقلة اإلنجازات للحرب
المباشرة على القوى الفاعلة في الصراع األميركي فكان ال ب ّد من افتعال معارك تح ّول
الصراع إلى الساحات الداخلية في سورية عبر دعم مجموعاتها المرتزقة بالتمويل
والتسليح وتزويدها بالخطط وقائمة األهداف المطلوب ضربها من قواعد دفاع جوي
ورادارات واستنزاف الجيش العربي السوري والدولة والشعب في محاولة إلخراج
سورية من تحالفها المقاوم وج ّر سالح حزب الله إلى الداخل اللبناني بمعارك من
قبيل قرارات  5أيار وما تبعها من مواجهات .وأحداث نهرالبارد وعبرا ،ودعم الظواهر
االستفزازية المعادية للمقاومة والجيش اللبناني من أمثال أحمد األسير وعمر بكري
فستق وشادي المولوي وغيرهم.
ولع ّل الحرب السعودية على اليمن المثال األكثر وضوحا ً لما يلعبه هذا المحور من
دور في استهداف الشعوب العربية الخارجة عن العباءة األميركية الصهيونية ،والتي
فتحت الباب واسعا ً أمام العدو الصهيوني الرتكاب المزيد من الجرائم مستقبالً في
مواجهة الشعوب العربية إلسقاط حرب آل سعود ك ّل المح ّرمات في المواجهة ورفعت
من سقف خطوطه الحمراء المرتفعة أصالً.
بين نكبة عدو تستبيح األرض والوجود منذ عام  1948ومشروع ير ّوج له ويجاريه
ويفوقه في تدمير الحجر وقتل البشر يواجه مشروع المقاومة أخطر ما ُيحاك ضدّه،
وكما شكل نصر أيار عام  2000وتموز  2006كسر مشروع التمدّد الصيوني
سيؤسس نصر القلمون النكفاء المشروع التكفيري الصهيو ـ أميركي.
ّ
بين نكبتين تقف المقاومة منتصرة اإلرادة لقضيتها رافعة شعار وحدة الدم
والمصير في وجه العدوان.

«توب نيوز»

الأ�سد وال�سيد �إلى التعبئة ال�شاملة
في إطاللة عيد الشهداء أكد الرئيس األسد على أهمية دور الشعب في الحروب ،وهكذا
أكد السيد نصرالله أمس األول.
في تكريم أبناء وبنات الشهداء الذين ينض ّمون إلى القوات المسلحة وصف األسد
هذه الخطوة بالقدوة والمثال لك ّل شباب وصبايا سورية ،حيث يفترض أن يكون أبناء
الشهداء الذين قدموا آباءهم آخر من يلبّي النداء.
في كالم السيد نصرالله عن حرب القلمون ووعد النصر والمواجهة المفتوحة يعرف
المتابع أنّ الحرب هذه المرة ليست لموقع وال لهدف ،بل هي حرب ستتدحرج حتى نهاية
المواجهة بتحرير سورية من «النصرة» و«داعش».
يصف السيد موقف أهالي البقاع وخصوصا ً بعلبك الهرمل باالستعداد للقتال كما
قاتلوا لتحرير الجنوب اللبناني ليح ّرروا جرود عرسال وإزالة التهديد القريب من بلداتهم
والمنتهك لسيادة وطنهم.
األسد يقول لشباب وصبايا سورية دقت الساعة فماذا تنتظرون هبّوا إلى التط ّوع في
جيشكم ودفاعكم الوطني.
السيد يقول لشباب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل خصوصا ً تولوا مهمة الجوار ودعوا
لحزب الله مواصلة الحرب.
نداء التعبئة الشاملة فليع ّمم ويكتب ويتبناه ك ّل قادة الرأي في سورية ولبنان.

التعليق السياسي

} نصار إبراهيم
كان ذلك في أواخر آذار من عام  ...1948مع الفجر
نهض عبد ال��ق��ادر الحسيني ،عانق القدس بعينيه
الحزينتين الصارمتين ...ومن بعيد ...من جهة القسطل
ك��ان يأتيه ص��وت ال��رص��اص ،حيث يقف الرجال في
مواجهة أمواج العصابات الصهيونية ...رجال قاتلوا
بك ّل ما لديهم من جرأة وبسالة ...لكن الرصاص كان
عزيزا ً وشحيحاً ...لم يكن أمام عبد القادر سوى طلب
العون من «األشقاء العرب» ...حمل ذاته وأحالمه وي ّمم
وجهه صوب دمشق؛ ذهب حامالً هموم الرجال الذين
يقاومون ويسقطون على ثرى فلسطين ...ذهب ليقول
للجنة العسكرية لفلسطين التابعة لجامعة ال��دول
العربية :ال أري��د منكم جيوشا ً وال رج��االً ...أري��د فقط
سالحا ً ورصاصاً ...ففي فلسطين ما يكفي من رجال...
حلي
رجال يملكون إرادة القتال والمقاومة ...يبيعون
ّ
نسائهم اللواتي يقدّمنها بفخر وعن طيب خاطر مقابل
بندقية أو مشط رص���اص ...أق��ول لكم ها نحن أبناء
فلسطين ...وبما نملك نطرد العصابات الصهيونية...
نحمي القدس ...فقط نريد السالح ...السالح والرصاص
فقط.
انتظر عبد القادر وانتظر ...وانتظر ...فيما قلبه
تيسر من رصاص
يطوف هناك ...حيث يقاتل رفاقه بما ّ
وبنادق ...انتظر عبد القادر طويالً...
وأخيرا جاؤوه وقالوا :ليس لدينا ما نقدّمه لك سوى
هذا ...وألقوا أمامه نصف كيس من الرصاص ...هذا ك ّل
ما نستطيع...
ن ّكس عبد القادر عينيه ...قرفص أمام نصف الكيس...
تناول حفنة من الرصاص ...فركها بين أصابعه ...ثم
أعادها ...تناول نصف الكيس حمله واستدار خارجا ً
دون أن يقول كلمة واحدة ...كانت أمواج الحزن تغمر
قلبه ...لقد أدرك لحظتها بأنه يضيع وقته ...كما تضيع
فلسطين...
انطلق حامالً رصاصاته األخيرة وهو يدرك أنه لن

يعود ...كان يعرف أنه ماض نحو حتفه كالرصاصة.
مشى عبد القادر وقلبه ينزف على أمة سقطت عند
أسوار القدس دون أن تقاتل ...مضى حزيناً ،سار ليالً
ونهاراً ،كان يذهب مسرعا ً نحو قدره المحتوم...
مع ظهيرة السابع من نيسان وصل عبد القادر إلى
القسطل ...عانقته عيون الرجال المضيئة ...نظر بحزن
وغص
وأل��م في عيونهم المنتظرة ...غامت عيناه...
ّ
قلبه ...نظروا في عيني القائد ففهموا ...لم يناقشوا ولم
يسألوا ...ألقى بنصف كيس الرصاص أمامهم ...وهو
يهمس :هذا ما حصلت عليه منهم ...ال تنتظروا أحداً...
انهضوا ..هيا لنذهب إلى أقدارنا واقفين...
نهض القائد ...نهض الرجال ...مضوا يل ّفهم حزن
غاضب ...كان قرارهم موتاً ...لم يتكلموا كثيراً ،أعادوا
تنظيم ذاتهم ،ودّعت العيون العيون والقلوب القلوب...
كصبية كنعانية تقف وحيدة
نظروا نحو القدس فبدت َ
على مشارف الكون...
انتظم ال��رج��ال؛ وات��خ��ذوا وض��ع الرحيل األخير...
تصدّى للميمنة في الجهة الشرقية المجاهد حافظ
بركات وعلى الميسرة من الجهة الغربية الشيخ هارون
بن جازي وفي القلب فصيلتان بقيادة إبراهيم أبو ديّة،
وفي موقع القيادة كان عبد القادر الحسيني وعبد الله
العمري وعلي الموسوس إضافة إلى فصيلتي إسناد في
الجهة المقابلة.
البهي من شهر نيسان مضى رجال
في ذلك اليوم
ّ
فلسطين إلى حتفهم ...مضوا وهم يعرفون أنهم لن
ي��ع��ودوا ...مضوا وهم ال ينتظرون من السماء وال من
العرب شيئاً ...ذهبوا أحرارا إلى أقدارهم ...تصاعدت
أهازيج القتال ...غنت عيونهم وقلوبهم ...فردّدت سفوح
الهضاب صدى أصواتهم الباسلة ونبض عيونهم الذي
ال يخون ...تقدّموا واكتسحوا مواقع العدو واستحكاماته
األمامية ...تقدموا ...وتقدموا ...وتقدموا ...ومع تقدمهم
وبسالتهم كانت حفنات الرصاص تنفذ ...لكنهم واصلوا
التقدم فليس خلفهم سوى القدس التي كانت تنظر إلى
أبنائها وهم يشتبكون مع عدوهم حتى الموت ...يقاتلون

ويسقطون وهم يعرفون أنهم لن يعودوا ...كانت القدس
تتابعهم بقلبها الذي يعرف أنهم لن يعودوا ،فقط كانت
تهمس :مع السالمة يا أبنائي ،لقد وعدتم ووفيتم،
فاذهبوا في رعاية الله.
أصيب إبراهيم أبو دية مع ستة عشر من رجاله
تيسر م��ن رج��ال
ب��ج��راح ،ف��ان��دف��ع عبد ال��ق��ادر بما ّ
ورص����اص ...واقتحم القرية تحت واب��ل م��ن نيران
الصهاينة.
مع فجر الثامن من نيسان ،وفيما كانت الشمس
تضيء قباب القدس وبيوتها ،وفيما كانت عصافير
الوطن تستيقظ ،وال��ع��رب نائمون ...كانت أص��وات
طلقات رجال فلسطين تتالشى ...راحوا يسقطون واحدا ً
بعد اآلخر ،سقط عبد القادر ومن معه من رجال على تراب
القسطل ...وهم يغ ّنون لألرض والقدس والمقاومة.
ساد الصمت القسطل ،صمتت ساحات المواجهة
وعلى م��داه��ا تتناثر أج��س��اد ال��رج��ال وه��م يعانقون
بنادقهم الفارغة ،وحولهم تتالمع خراطيش الفشك
الفارغة أيضاً ،كانت أجسادهم مثقبة بالرصاص فبدت
كحقل حنون شاسع...
هكذا كانت النكبة ،التي لو لم تكن لكانت ،هي نكبة
العرب وليست نكبة فلسطين ،لقد أسقط العرب فلسطين
قبل أن تسقط ،لقد باعوا دم ثوارها مسبقاً...
قال العربان الجبناء بعدها :بأنّ شعب فلسطين هرب
ولم يقاتل! راحوا يكذبون ليُخفوا عارهم ويب ّرروا جبنهم
وعجزهم وتواطؤهم...
هم يعرفون أنّ فلسطين لم تسقط بدون قتال ولكن
تيسر ،لقد قاتلت فلسطين بما تملك ،لقد صمدت
بما ّ
أكثر من ك ّل جيوش العرب السبعة ،سقطت فلسطين
ألنّ ك ّل ما استطاعت جامعة البؤس العربية أن تقدمه
لها كان نصف كيس من الرصاص فقط ...وبه استطاع
عبد ال��ق��ادر الحسيني ورج��ال فلسطين أن يقتحموا
القسطل وأن يعلِّموا الصهاينة كيف يقاتل الرجال ،لكن
الرصاص كان قليالً كما الماء ،ومع ذلك لم يغادر الرجال
مصارعهم فسقطوا على أرض القسطل حيث هم ،ومن
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الشهيد عبد القادر الحسيني
هناك كان صعودهم األخير...
اليوم في ذكرى النكبة ،ها هو شعب فلسطين يواصل
تقديم الشهداء واألس��رى والجرحى والصبر والعناد
والمقاومة ،فأين العرب...؟ ها هو شعب فلسطين يقاتل
منذ ستين عاما ً ويزيد فأين العرب...؟
في ه��ذه اللحظة يلوح عبد القادر الحسيني عند
األفق كسارية باسلة ...ينظر في عيون ك ّل القيادات
الفلسطينية وك��أن��ه ي��ق��ول لهم ب��وض��وح وص��رام��ة:
فلسطين لن تعود بمساومات ومفاوضات ودردشات،
فلسطين لن يفديها إال شعبها ،فال تخذلوها ...ال تخذلوا
من سقط شهيدا على أرضها ...لقد قاتلنا وكنا نعرف
أننا لن نعود ...ومع ذلك ذهبنا إلى أقدارنا باسمين،
ألننا نثق بأنّ فلسطين التي أعطيناها أعمارنا لن تنسى
ذاتها ودمها وأحالمها!
صفحة الكاتب:
https://www.facebook.com/pages/
Nassar-Ibrahim/267544203407374

«الأ�سد فوبيا» ...حقائق �سيكتبها التاريخ!
} سومر صالح
خمس سنوات من الخطابات والمؤتمرات
الداعية إلى رحيل الرئيس األسدُ ،سخرت
ألجلها كبريات ماكينات اإلعالم الدولي من
صحف وفضائيات ومراكز بحث ...وكان
آخرها خطاب أوباما في نهاية اجتماع
كامب ديفيد مع حكام الخليج ،حتى يخيّل
للمرء أنّ األسد هو المشكلة كلها وأنّ رحيله
سيح ّل تلك المشكلة ،نعم إنها الحقيقة
فاألسد هو المشكلة كلها! ولكن بالتأكيد
ليست األزم���ة ال��س��وري��ة كما ي��ص � ّورون
ويكذبون ،ولكنها مشكلة «الشرق األوسط»
ف��ي ال��رؤي��ة األميركية ال��ج��دي��دة ،فتتبع
بسيط لتكتيكات السياسة األميركية في
«الشرق األوسط» يظهر جليا ً أنّ الواليات
المتحدة األميركية تضبط إيقاع السياسات
اإلقليمية وف��ق رؤي��ة استراتيجية كبرى
ل��ه��دف ك��ب��ي��ر ل���م ي��ع��ل��ن ع��ن��ه ص��راح��ة،
فالواليات المتحدة ق�� ّررت تغيير محور
استراتيجيتها في السياسة الخارجية،
وكان الهدف الصين وشرق آسيا لمنع تمدّد
القوتين الروسية والصينية في محاولة
تغيير شكل النظام الدولي الحالي ،ولكن
هذا االنسحاب األميركي لم يكن بالسرعة
المطلوبة أميركياً ،فالواليات المتحدة ال
تريد انسحابا ً من «الشرق األوسط» تكون
نتيجته سيطرة المحور الروسي الصيني
عليه بما ي��ع��زز ق��درات��ه��م��ا االقتصادية
والعسكرية ويضع الواليات المتحدة بين
فكي الكماشة الروسية الصينية في ك ّل
من شرق القارة اآلسيوية وغربها ،فكان
القرار إنهاء الملفات «الشرق أوسطية»
ب��ه��دوء ،وب��ض��م��ان الهيمنة األميركية
على مجمل تلك المنطقة ،فكان الخيار
األميركي توقيع اتفاق اإلطار بين الغرب
وإيران حول برنامجها النووي بما يضمن
المراقبة الغربية األممية على برنامجها
النووي مستفيدة من خطأها االستراتيجي
في شبه ال��ق��ارة الكورية حينما وضعت

كوريا الشمالية تحت الحصار السياسي
واالقتصادي وال��ذي قاد كوريا إلى إنتاج
قنبلة نووية ،قنبلة كهذه كفيلة بنسف
ك ّل االستراتيجيات األميركية المحتملة
والمستقبلية ف��ي «ال���ش���رق األوس���ط»
فكان لزاما ً عليها ضبط اإليقاع النووي
ف��ي «ال��ش��رق األوس���ط» عبر دف��ع العالم
إلى خيار المفاوضات مع إي��ران ،والذي
تكلل بتوقيع االتفاق النووي السلمي مع
الحكومة اإليرانية.
اتفاق لم يستوعب حكام الخليج مقاصده
فدفعهم جنون الصبية إل��ى ح��رب اليمن
بإيماء أميركي ،ألنّ الحسابات العقالنية
تقول إنّ إيران لن تقف مكتوفة األيدي عن
التمادي السعودي في اليمن ،وهو ما حصل،
فكان األميركي مجدّدا ً ضابطا ً لإليقاع في
منطقة الخليج عبر اجتماع كامب ديفيد
والذي وضع آلية أميركية لحماية الخليج،
وبذلك أنجز األميركي الهدف فمن ناحية
أولى شرعن اتفاقه النووي مع إي��ران من
منظور حلفائه ،ومن جهة ثانية «شرعن»
بقاء قواته ولو في حدّها األدن��ى ونفوذه
في المنطقة لعقود مقبلة ،وضبط اإليقاع
بين الخليج وإيران على قاعدة الندية في
التعامل مع الملفات اإلقليمية ووضع نفسه
حكما ً على أيّ خالفات بينهما باعتباره
ضامنا ً لبرنامج إيران السلمي من أيّ نوايا
عدوانية خليجية «إسرائيلية» من جهة،
وضامنا ً في الوقت نفسه ألمن دول الخليج
العربي من جهة أخرى.
المحصلة ستنعكس نتائج القمة
في
ّ
األميركية الخليجية ه��دوءا ً في اليمن...
ولكن بعد ك ّل ذلك نرى مشهدا ً في «الشرق
األوسط» المأزوم لم يتغيّر ،وأنّ نبرة أوباما
عادت مجدّدا ً إلى عزف سمفونية «رحيل
األس���د» ،والسبب بسيط وه��و أنّ مجمل
االتفاقيات األميركية مع إي��ران من جهة
ومع الخليج من جهة أخرى ،أنجزت نصف
المهمة األميركية المتمثلة باالنسحاب اآلمن
من «الشرق األوسط» ،فالنصف األول يمكن

تلخيصه أوال ً بمنع تمدّد أيّ قوة دولية إلى
هذه المنطقة االستراتيجية من العالم ،ثانيا ً
ضبط إيقاع الصراعات في هذه المنطقة بما
يمنع االنزالق نحو حرب إقليمية كبرى في
مرحلة م��ا بعد االنسحاب األميركي من
المنطقة ،وهو ما يمكن تسميته االحتواء
المزدوج لقوى الصراع ،أيّ إيران من جهة
والسعودية وم��ا تمثله من جهة أخ��رى،
األمر الذي يضمن استقرار أسواق الطاقة،
أم��ا النصف اآلخ��ر م��ن المهمة األميركية
الجديدة فهو ضمان «أمن إسرائيل» ،وهو
جوهر الحرب على األسد وعلى سورية منذ
بداية األزم��ة السورية الراهنة ،بل يمكن
إعطاء العام  2004بداية الحرب األميركية
على الرئيس األس��د ،فالواليات المتحدة
استطاعت بذكاء ضبط إيقاع العالقة بين
الخليج وإيران بما يحقق الح ّد األدنى لكال
الطرفين من الحضور والنفوذ اإلقليميين،
ولكن بقيت أميركا ومعها  85دولة عاجزة
ع��ن تحقيق النصف الثاني م��ن المهمة
األميركية وه��ي ضمان أم��ن «إسرائيل»،
ويعود سبب الفشل إلى متغيّرين أساسيين
هما الحالة البنيوية لـ«إسرائيل» بمعنى
فشلها في تحقيق هوية سياسية وجغرافية
واضحة ،واألمر الثاني هو سورية سياسيا ً
وجيو استراتيجياً ،فسياسيا ً شكل ثبات
األسد على موقفه من ثالث قضايا أساسية
ال يفاوض عليهما وهي الجوالن كامالً غير
منقوص وف��ق ح��دود  4ح��زي��ران ،1967
وقضية منع توطين الالجئين الفلسطينيين
في سورية ولبنان ،ودعم حركات المقاومة
ض ّد «إسرائيل» ،عامالً مضاعفا ً في مفاقمة
أزم��ة «إسرائيل» في الوصول إل��ى هوية
واضحة جيوسياسيا ً وثقافيا ً وسياسياً،
أما جيو استراتيجيا ً فيربط األم��ر بكامل
المحور م��ن روس��ي��ا إل��ى إي���ران ،م��ن هنا
نفهم القلق األميركي من صفقة ال��ـ»أس
 »300إلي��ران ،فهي خطرة بقدر ما تهدّد
«أمن إسرائيل» ويعني ذلك إمكانية نقلها
أو بيعها إلى سورية ،انطالقا ً من ذلك كان

لزاما ً على أميركا تغيير الموقف السوري
من «إسرائيل» وهو ما عجزت عنه سياسياً،
قبل العام  ،2010تحت مس ّمى «تغيير
السلوك السياسي للنظام السوري» ،فق ّررت
الحرب على األسد لتغيير قواعد السياسة
السورية التي خطها الرئيس الراحل حافظ
األسد ،وأصبحت عقيدة سورية بني عليها
الجيش السوري واعتنقها الشعب السوري
بغالبيته كثقافة عامة ال يتنازل عنها،
فكانت الحرب األميركية على سورية في
جزء منها حربا ً على شعب وفي جز ٍء منها
حربا ً على جيش عقائدي.
إذا ً مثل األسد حالة سياسية استعصت
على الفهم األميركي ،فهم غير قادرين على
فرض حرب عسكرية مباشرة ض ّد سورية
ألنها ح��رب مكلفة عسكرية وستنعكس
انهيارا ً سياسيا ً وعسكريا ً في «إسرائيل»،
وبالتالي النتيجة ستكون معاكسة للهدف
األميركي األس��اس وه��و «أم��ن إسرائيل»،
لذلك بدأ اوباما ومن كامب ديفيد وبحضور
حكام الخليج الترويج لخطته الجديدة
لح ّل نصف المشكلة األميركية عبر طرح
مفهوم السالم «اإلسرائيلي»  -العربي ،وبدأ
بحشد الدعم الدولي له ،ولكن األسد يبقى
سدا ً منيعا ً في وجه المخطط األميركي على
مستويين :أوال ً المستوى الفلسطيني ذاته
فال معنى للقبول الفلسطيني بح ّل الدولتين
ما دام هناك قوة عربية وهي سورية ترفض
التوطين جملة وتفصيالً ،والمستوى الثاني
هو أنّ السالم «اإلسرائيلي» ـ الفلسطيني
وم��ا سبقه من س�لام عربي فلسطيني لن
يحقق األم��ن لـ«إسرائيل» ما دام��ت تحت ّل
أراضي عربية وترفض عودة الفلسطينيين
إلى أرضهم.
في المجمل نستطيع القول إنّ سورية،
وخصوصا ً قائدها األسد ،ما زالت تجهض
األوهام األميركية بضمان «أمن إسرائيل»،
ه���ذا ال��ك��ي��ان ال��ق��ائ��م ع��ل��ى االس��ت��ي��ط��ان
والترانسفير وال��ع��دوان ،وبالتالي م زال
الحلم األميركي بوراثة «إسرائيل» لدور

الواليات المتحدة في المنطقة معلقا ً على
«رحيل األسد» باعتباره الرئيس الوحيد
الذي ال يفاوض «إسرائيل» وأميركا على
مشروعهما« ،ف��األس��د فوبيا» عبارة عن
تعبير عن حالة الهستيريا األميركية من
رج��ل أجهض على م��دى  15عاما ً حلمهم
بضمان «أم���ن إس��رائ��ي��ل» وف��ق رؤيتهم
التهويدية ،وما زال يقف صامدا ً في وجه
ك ّل المخططات الصهيو -أميركية الرامية
إلى تحويل «إسرائيل» إلى كيان سياسي
مقبول ف��ي المنطقة !...وبنفس الوقت
ه��م ع��اج��زون ع��ن إسقاطه عسكريا ً ألنه
أتقن لعبة األم��م وبنى خياراته استنادا ً
إل��ى ثابتين ف��ي السياسة الثابت األول
أنّ الشعب ال ُي��ه��زم حين يتبنى خيار
المقاومة فتبنى خيار الشعب السوري
في المقاومة ورفض االستعمار بأشكاله
وتجلياته ،والثابت الثاني عدم التفاوض
على مصالح الحلفاء في المنطقة بما يعزز
االتجاه المقابل أيّ عدم قبول الحلفاء مبدأ
التفاوض على حليفهم.
ف��ي النتيجة ك���ان األوروب���ي���ون أكثر
شجاعة وعقالنية من اوباما فبدأوا تغيير
استراتيجياتهم اإلع�لام��ي��ة تجاه األس��د
فتهافتت وس��ائ��ل إع�لام��ه��م على أب��واب
دمشق تطلب اإلذن بلقاء الرئيس الشرعي
والمنتخب ،وما زال اوباما تائها ً متخبّطا ً
ب��ي��ن ع��ق�لان��ي��ة س��ي��اس��ي��ة ت��ف��رض عليه
ح���وارا ً م��ع األس���د ،وبين خطايا حلفائه
األت���راك والسعوديين ال��ذي��ن ل��م يتركوا
طريقا ً للعودة ،فهل نشهد سيناريو ثانيا ً
لكامب ديفيد بين اوب��ام��ا وق���ادة أت��راك
تفرزهم انتخابات حزيران المقبل لتمرير
سياسي متوازن في سورية يراعي
ح� ّل
ّ
المصالح اإلقليمية والدولية ،وتكون معه
نهاية أردوغ��ان السياسية ،فكامب ديفيد
أسقط الملك سلمان سياسيا ً وأبقاه ملكاً،
ونسخته للح ّل السوري ستسقط أردوغان
سياسيا ً وتبقيه رئيساً ،ليبقى األسد عنوانا ً
للصمود يرسم صورة سورية المتجدّدة.

القانون الدولي ومكافحة الإرهاب
} عصام الحسيني
اإلره��اب ظاهرة عُ رفت منذ العصور القديمة ،وتعود إلى نزعة بشرية
للسيطرة على الخصم ،للحصول على المبتغى بشكل غير قانوني ،مما
يتعارض مع المفاهيم االجتماعية القائمة.
لقد ت��ط� ّور مفهوم اإلره���اب عبر ال��ت��اري��خ ،وت��ط � ّورت تكتيكاته ،لكن
استراتيجيته ظلت واحدة ،والتي تهدف إلى خلق تيار من الخوف لدى اآلخر،
الستالبه حقوقه المشروعة ،بنمط عنفي موجه ،أكان ذلك على صعيد الفرد
أو الجماعة.
ولإلرهاب مفهوم واسع ال يمكن حصره في إطار معيّن أو قواعد محدّدة
يُقاس عليها .وتتراوح أشكاله بين ثالثة نماذج:
 – 1إرهاب تقوم به الدول ،ض ّد أفراد أو جماعات أو دول أخرى ،بقصد
االنتقام دون مب ّرر قانوني.
 – 2إره��اب يقوم به األف��راد ،مثل االغتيال أو احتجاز رهائن ،أو خطف
طائرات.
 – 3إرهاب تقوم به منظمات إرهابية ،وتشمل جميع أنواع الممارسات
العنفيةالمنظمة.
كذلك لإلرهاب تعريفات متعدّدة ومتنوعة ،بسبب التعقيدات السياسية
أو الدينية أو األيديولوجية ،وبسبب الخلط أحيانا ً بين مفهوم اإلرهاب وبين
مفهوم حركات التح ّرر الوطني ،ألجل تقرير المصير ،وإزالة االحتالل.
لقد عرف القانون الدولي اإلرهاب بالتالي« :اإلرهاب هو ك ّل عنف غير قانوني
بحق المدنيين ،ألجل تحقيق هدف سياسي».
وفي هذا التعريف ثالثة عناصر :عنف غير قانوني – مدنيين – الهدف أو
الباعث السياسي.
وعرف القرار الدولي رقم ( )1566الصادر بتاريخ ( )2004اإلرهاب بالقول:
«اإلرهاب هو ك ّل عمل جرمي ض ّد المدنيّين بقصد التسبّب بالوفاة ،أو بالجروح
البليغة ،أو أخذ الرهائن من أجل إثارة الرعب بين الناس ،أو إكراه حكومة ما أو
منظمة دولية ،بعمل أو االمتناع عنه ،وك ّل األعمال األخرى التي تشكل إساءات
ضمن نطاق المعاهدات الدولية المتعلقة باإلرهاب .وهذه األعمال ال يمكن
تبريرها باعتبار سياسي أو فلسفي أو أيديولوجي أو ديني أو عرقي».
هذا التعريف الدولي الصادر تحت الفصل السابع ،له صفة اإللزام ،وتناول
نقطة جوهرية وهي :أنّ أعمال القتل العمدي للمدنيين ،ال يوجد ما يب ّررها بك ّل
الموازين.
إنّ مفهوم اإلره���اب ،هو مفهوم متح ّرك ،فك ّل يوم يظهر نوع جديد من
اإلرهاب:
ـ اإلرهاب الكالسيكي ويشمل :اإلبادة الجماعية ،الجرائم ض ّد اإلنسانية،
جرائم الحرب ،وجرائم العدوان.
ـ اإلره��اب الحديث غير الكالسيكي ويشمل :اإلره��اب البيئي ،اإلره��اب
اإللكتروني ،اإلرهاب النووي ،إرهاب النفايات السامة.
وإزاء تصاعد أعمال اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم كافة،
وانسجاما ً مع مقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه ،المتعلقة بحفظ األمن

والسالم الدوليين ،وتعزيز عالقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين
الدول ،برز مفهوم مكافحة اإلرهاب وقمع تمويله ،وذلك عبر اتفاقات دولية،
أو عبر القرارات الدولية الصادرة تحت الفصل السابع ،والتي تأخذ طابع
اإللزامية.
مبني على ركيزتين:
اإلرهاب
مكافحة
ونظام
ّ
األولي :على االتفاقيات الدولية المتنوعة في مكافحة اإلرهاب ،مثل:
 – 1اتفاقية عام  1963الخاصة بالجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة
على متن الطائرات ،وتبعتها اتفاقات أخرى ذات صلة بسالمة الطائرات
والمطارات ،في العام  1970و 1971و .2010
 – 2اتفاقية عام  1979المناهضة ألخذ الرهائن.
 – 3اتفاقية عام  1980للحماية المادية للمواد النووية.
 – 4اتفاقية عام  1988لقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة
المالحة.
البحرية ،وتبعها بروتوكول عام  2005ذات الصلة.
 – 5اتفاقية عام  1991لتمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها ،ثم
االتفاقية الدولية لعام  1997ذات الصلة.
 – 6االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب عام .1999
 – 7اتفاقية جنيف عام  1937لمنع وقمع اإلرهاب.
 – 8االتفاقية األوروبية عام  1977لقمع اإلرهاب.
الثانية :على قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وقرارات مجلس األمن
الصادرة تحت الفصل السابع ،مثل:
 – 1القرار الدولي الملزم رقم  1566تاريخ  2004الصادر عن مجلس األمن،
حول تحديد مفهوم اإلرهاب ،والذي شمل مفهوم «اإلرهاب األخضر» ،أي إرهاب
المجموعات التي تدّعي اإلسالم مثل تنظيم القاعدة.
 – 2القرار الدولي الملزم رقم  1373الذي يشدّد على مسؤولية الدول في
منعها إليواء اإلرهاب.
 3القرار الدولي رقم  1540الذي يتحدث عن اإلرهاب النووي.إنّ االتفاقيات الدولية ال تتض ّمن قواعد آمرة ملزمة ،إال للدول الموقعة عليها.
لكن في القضايا المتعلقة باإلرهاب ،فهناك  12اتفاقية ملزمة للدول يجب
قبولها ،وهي التي أشرنا اليها ،وتأتي موجباتها تحت الفصل السابع.
وباعتبار أنّ اإلرهاب جريمة دولية ،فيجب أن يعاقب عليها مرتكبوها ،إما
من قبل القانون الدولي (المحكمة الجنائية الدولية) ،أو من قبل محاكم وطنية
ذات والية عالمية.
تمس جميع المجتمعات ،وتهدّد األمن والسلم
واإلره��اب كجريمة دولية
ّ
الدوليين ،مثل جريمة اإلبادة الجماعية ،والجرائم ض ّد اإلنسانية ،يعاقب عليها
مجلس األمن ،وهي ال تسقط بمرور الزمن.
من هذا الشرح الموجز لمفهوم اإلرهاب ،نتناول موضوع األزمة السورية،
بك ّل أبعادها اإلقليمية والدولية ،وما يمارس فيها من إرهاب بحق المدنيين ،من
قبل المنظمات اإلرهابية ،بحسب القرار الصادر عن مجلس األمن الدولي رقم
يوصف «القاعدة» بأنها منظمة إرهابية.
 1566تاريخ  2004والذي
ّ
لقد ارتكبت في سورية المنظمات التكفيرية القاعدية وأخواتها ،جميع أنواع

اإلرهاب وأشكاله ،وت ّم توثيق ذلك عبر اإلعالم العالمي كله ،حيث إنّ الدليل
الحسي متاح لرؤية هذا اإلرهاب ،لك ّل من يريد االطالع والتحقق.
المادّي
ّ
وتعتبر فظاعات اإلرهاب التكفيري ،التي مارسوها ،هي حالة فريدة في
تاريخ اإلرهاب ،حيث استعملت تقنيات التصوير الحديثة ،وكأننا نخضع
لرؤية اإلرهاب من ناحية فنية ،بعيدة عن الرؤية الجرمية والعنفية.
لقد أراد العقل اإلرهابي ،تحويل الفهم واإلدراك العقلي ،إلى إشكالية في
تلقي الصورة ،وتحويلها عن نمطها الجرمي ،لنصل إلى «اإلعجاب باإلخراج
الفني».
لقد فعل العقل اإلرهابي في سورية فعلته ،واظهر صورا ً لم تعرض قبله في
التاريخ ،فجاءت بحق «رائدة» لإلرهاب العالمي القديم والحديث.
وإذا كنا ندرك أنّ اإلرهاب أعمى ،وأنّ الظالمية تحجب عن أبصارهم المنطق،
حس بالشعور اإلنساني ،وهي نقيض النور ،لكننا نالحظ األمور التالية:
وأيّ
ّ
أوال :إنّ هذا اإلرهاب المتمثل في المنظمات التفيكرية القاعدية ،يلقى دعما ً
ماديا ً ومعنوياً ،من دول إقليمية ودولية معروفة ،معلن وغير مستتر.
لقد خالفت هذه ال��دول ،االتفاقيات الدولية التي تمنع تمويل اإلره��اب،
وخاصة (االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب) ،وخالفت القرارات الدولية
الملزمة ،وخاصة التي ُتعرف أنّ «القاعدة» هي منظمة إرهابية.
كذلك خالفت مبدأ عدم التدخل في شؤون دولة أخرى ،مع ّرضة األمن والسلم
الدوليين للخطر ،وهو محظر في القانون الدولي.
وبذلك تكون هذه الدول ،قد أساءت إلى العالقات الدولية الودّية ،القائمة بين
الشعوب والدول واألمم ،وأنتجت صراعا ً عبثيا ً غير أنساني بك ّل المقاييس.
ثانياً :لم يتدخل مجلس األمن في معالجة ظاهرة اإلرهاب في سورية ،على
اعتبار أنّ الخطر القائم يستدعي تدخله ،إنفاذا ً للمادة  39من الميثاق.
وهنا نسأل عن دور األمم المتحدة ،كأكبر وأهم مؤسسة دولية حقوقية ،مع
محكمة العدل الدولية ،التي تج ّرم مبدأ تمويل اإلرهاب ،لكن ال تحاسب عليه في
الوضع السوري.
إنّ ال��دول الداعمة لإلرهاب في سورية ،قد خرجت عن روحية القانون
الدولي ،لمساهمتها في اقتراف جرائم إبادة جماعية ،وجرائم ض ّد اإلنسانية،
ال يسقط محاسبتها بمرور الزمن.
إنّ مصلحة الراعي الدولي لهذا اإلرهاب ،الواليات المتحدة األميركية ،تقضي
بخلق نزاعات في منطقة الشرق األوسط ،عرقية واثنية ودينية ومناطقية،
خدمة لمصالحها االقتصادية االستراتيجية ،وه��ذا مفهوم لطبيعة الدور
االستعماري االستيالبي الغربي.
إنّ مكافحة اإلرهاب وتمويله ،انقلبا في حالة سورية إلى دعم لهذا اإلرهاب،
بعناوين وحجج مضللة ،لشعارات براقة مزيّفة ،لم تقنع حتى من صاغها،
كشعار الحرية والديمقراطية.
هي إشكالية انغالق العقل العربي الرجعي ،المنغمس في آتون النظام
الغربي اإلمبريالي.
إشكالية تبدّل المعايير القانونية الدولية ،في صياغة سياسة جديدة
لـ«شرق أوسط جديد» ،يكون خارج النطاق القانوني ،وال تكون فيه اتفاقية
سايكس -بيكو ،إال الحلقة األولى من حلقاته.

