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البو�صلة ...فل�سطين...

تركيا :ماذا لو فاز
حزب �أردوغان فوز ًا �ساحق ًا؟

} شهناز صبحي فاكوش

} حميدي العبدالله
أظهرت استطالعات الرأي تراجع مؤيدي حزب العدالة والتنمية بزعامة
أردوغان أكثر من  10في المئة ،كما أظهرت استطالعات الرأي حصول حزب
«الشعوب الديمقراطي» على نسبة  10في المئة وقد تصل إلى  12في المئة
وهو األمر الذي يشكل تهديدا ً جديا ً لبقاء حزب العدالة والتنمية في السلطة.
وفي ضوء استطالعات الرأي لم يعمد أردوغان إلى خرق الدستور والقيام
بحمالت انتخابية لصالح حزبه ،إذ يح ّرم الدستور على رئيس الجمهورية
ش��ن حملة
االنحياز ويلزمه بالحياد في الحمالت االنتخابية وحسب ،بل ّ
قمع متعدّدة األشكال ض ّد خصومه ،منفذا ً  126اعتداء ض ّد مكاتب حزب
«الشعوب الديمقراطي» الكردي ،كما سجل اعتداء علني واضح على مرشحي
حزب الشعب الجمهوري وهدّد الصحافيين علناً ،بما في ذلك مح ّررين في
صحيفة «جمهوريات» .ويخشى المعارضون ،قياسا ً بتجارب انتخابية
سابقة ،أن يلجأ إلى التزوير في الصناديق أسوة بما حدث في الماضي عند
انقطاع الكهرباء في بعض المراكز االنتخابية لحظة فرز األصوات.
إذا ما ف��از ح��زب أردوغ���ان في ه��ذه االنتخابات عن ه��ذا الطريق ،طريق
التزوير وإرهاب المنافسين فإنّ ذلك سوف يعني اآلتي:
أوالً ،بالنسبة إلى األكراد ،تبدّد الرهان ،وانتفاء القناعة بالقدرة على نيل
حقوقهم سلمياً ،فمن لم يتح لهم المشاركة في إطار الجمهورية وفي إطار
الموحدة أن يمارسوا حقوقهم لن يعطيهم أي حقوق ،ال سيما
الدولة التركية
ّ
أنّ ما يطالب به األك��راد أعلى من حرية التصويت في االنتخابات ،وهذا من
شأنه أن يخ ّل بتوازن القوى داخل حزب الـ  pkkبين عبدالله أوجالن الذي
يعطي للمسار السياسي األفضلية على أمل أن يفضي ذلك إلى إخراجه من
السجن ،وبين صقور  pkkالذين يراهنون على انتزاع الحقوق عبر الكفاح
المسلح .وفي حال عاد حزب  pkkإلى اعتماد خيار الكفاح المسلح ،فإنّ واقع
المنطقة الجديد وانتشار الفوضى والسالح ،يمكنه هذه المرة من تحقيق تقدّم
أوسع بكثير مما حققه في الماضي ،وستواجه تركيا ظروفا ً قاسية ،وتصبح
قاب قوسين أو أدنى من الحرب األهلية.
ثانياً ،فوز حزب العدالة والتنمية عن طريق الترهيب والتالعب بصناديق
االق��ت��راع ،وخ��رق ال��دس��ت��ور ،وانتشار الفساد م��ن دون مساءلة ،واعتماد
سياسات مذهبية ،والنزعة القومية المتعصبة ،ك ّل ذلك سيس ّعر الصراعات
والتناقضات داخل تركيا ،التي سوف تتقاطع مع عودة  pkkإلى المواجهة
وزجها في فوضى أش ّد فتكا ً مما شهدته
المسلحة لتقويض استقرار تركياّ ،
في عقود سابقة.
بهذا المعنى ،فإنّ فوز حزب العدالة والتنمية ،قد يحمل معه تتويج أردوغان
سلطانا ً جديدا ً على تركيا ،ولكنه سيحمل الكارثة للشعب التركي بك ّل فئاته.

التحوّل من الإ�سالم �إلى االعتدال ال�سيا�سي
في خم�سة �أيام على خطى زهران علو�ش
} سعد الله الخليل
أسقطت التظاهرات السلمية في الغوطة الشرقية من سقبا ودوما إلى عربين
وحمورية وكفر بطنا نظام زعيم جيش اإلسالم زهران علوش الذي امتثل للمطالب
الشعبية ،وآثر الرحيل رغم الدعم التركي السعودي التركي المطلق الحدود له ،فيما
بارك االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام الخطوة ،وأعلن انتقال القيادة من علوش
إلى أبو محمد الفاتح ليكمل من بعده حمل الراية في مشهد سوريالي يظهر قمة
الديمقراطية والتفاني في خدمة أمة اإلسالم ،التي من أجلها يقاتل علوش واتباعه،
ومن أجلها تفرض الخوات على المدنيين وتصل أسعار المواد الغذائية إلى أرقام
قياسية تكشف جانبا ً من معاناة الشعب السوري بالتعاطي مع زمر إرهابية كزمرة
علوش وسواها.
علوش الذي سبق أن أجرى جوالت مكوكية بين السعودية وتركيا ،والتي قالت
الرياض حينها إنها تذليل آلخر عقد التعاون السعودي التركي القطري في سورية،
والتي ستفتح الباب أمام تنسيق واسع لحرب الصيف المقبل ،ال يمكن وضع
إقالته في سياق االستغناء عن خدماته في هذه المرحلة الحساسة من المواجهة
في سورية ،وال يمكن بطبيعة الحال تصديق مسرحية التظاهرات االحتجاجية
التي فشل إخراجها قبل أربع سنوات رغم ك ّل العناصر الفنية التي رافقتها ،فكيف
ستنجح في قرى الغوطة التي يعاني أهلها ما يعاونون ،والتي ثبت أنّ غالبية
سكانها إما من أهالي المسلحين أو من المغلوب على أمرهم والواقعين تحت
نيرهم.
يبدو أنّ خطوة علوش ليست إال حلقة في مسلسل الجهود السعودية التركية
إلعادة االعتبار لـ«جبهة النصرة» وتلميع صورتها ،وإضفاء الطابع السياسي المعتدل
عليها ،ونظرا ً إلى ما تمثله الغوطة الشرقية من موقع لجهة قربها من العاصمة
دمشق ،فإنّ المرحلة تقتضي إزاحة الممثلين الكومبارس الهامشيين ،وترك
الخشبة لـ«األبطال» ...وأبرزهم ميليشيات «جيش الفتح» ومن ضمنها «النصرة»
نجم المسرحية التي يتعاون على إخراجها ك ّل من يدور في الفلك األميركي من عرب
وغرب في الشرق والغرب م ّمن تولوا مهمة كشف الجوانب الديمقراطية في مدرسة
الجوالني السياسية.
مشهد استقالة علوش سيتبعه مشهد أكثر ضراوة وحماسة بمعارك توصف
بالنارية بين أتباع علوش ومناصري «النصرة» ستنتهي بانتصار «النصرة» ليلقى
«جيش اإلسالم» مصير «حركة حزم» اإلسالمية في ريف حلب التي أكلتها «النصرة»
قبل دخولها إلى إدلب وألنّ الشيء بالشيء ذاته يذكر.
يبدو أنّ علوش سيلقى مصير جمال معروف وينتهي به المطاف إلى شقة في
تركيا ريثما تت ّم إعادة تدريبه على االعتدال السياسي وإخضاعه لتأهيل أميركي
تركي ،كحال صاحبه معروف الذي عاد بعد أكثر من سبعة أشهر على خروجه
من سورية ضمن إطار برنامج «المعارضة» المعتدلة الذي تديره واشنطن للعمل
ضمن إطار ما أطلق عليه «جيش الثوار» الذي أعلن عن تشكيله قبل نحو شهر.
ثمار أردوغان أينعت في ما سرقه من مصانع حلب في الشيخ نجار والعرقوب
الحي لقدرة حرفيّي حلب على مواكبة
والراموسة التي لطالما وصفت بالمثال
ّ
العصر ،وخاصة في ما يتعلق بمستلزمات السيارات من تصليح وتصنيع للهياكل
إلى إعادة إحيائها ،فانعكست في سلوك العثماني الجديد وفكره في إعادة إنتاج
وتصنيع وتدوير الفكر والسلوك اإلرهابي من اإلسالمي المتشدّد إلى المعتدل
المقبول أميركياً ،وربما ستصدر وزارة الثقافة والمعارف التركية قريبا ً كتاب
«تعلّم االعتدال السياسي في خمسة أيام مع أوغلو وآردوغان» على شاكلة كتب
تعليم اللغات والطبخ والشطرنج والكاراتيه ،المنتشرة على قارعة الطرقات ،والتي
ال تعدو عن كونها عنوانا ً استهالكيا ً البتزاز البسطاء والس ّذج الراغبين في المعرفة
السريعة.
على قارعة السياسة والتاريخ والجغرافية يقدّم أردوغان وجوقته أسوأ
مسرحيات التح ّول من اإلسالم إلى االعتدال السياسي في خمسة أيام ...أبطالها
زهران علوش وجمال معروف ومن سار على دربهم.

«توب نيوز»

هجانة �سعودية وبي�شمركة �أتراك
منذ بدء الحرب على سورية وتفاديا ً للتو ّرط بحرب مباشرة معها لجأت ك ّل من
السعودية وتركيا الى تشكيل فرق خاصة للتدخل في سورية.
قامت السعودية بتشكيل فرقة هجانة سعودية من القبائل المتداخلة بين السعودية
وسورية ،ومن السوريين المقيمين في المملكة وبعض محترفي األعمال االستخبارية
وقتال العصابات من سوريّي «القاعدة» في السجون.
قامت تركيا بتشكيل فرقة بيشمركة تابعة لمخابراتها من أكراد سوريين تابعين لألمن
التركي ومن مجموعات «اإلخوان المسلمين» األتراك في المناطق الحدودية.
تعمل الفرقتان بأسلحة نوعية وتمويل مفتوح من الخزانتين السعودية والقطرية،
وتدار ك ّل منهما من غرفة عمليات خاصة يشرف عليها في السعودية محمد بن نايف وفي
تركيا هاقان فيدان.
قضت الصفقة السعودية التركية بالزجّ بالفرقتين عبر الحدود بالتزامن مع حرب
السعودية على اليمن ،فكان ما جرى في بصرى الحرير وجسر الشغور وإدلب.
ألزمت «جبهة النصرة» بتشكيل جيش الفتح الذي يض ّم هاتين الفرقتين بمس ّميات
مختلفة كشرط لتمويلها وتسليحها وتعويمها سياسياً ،وكانت إطاللة الجوالني لترجمة
التعهّدات.
حرب تركية سعودية والر ّد يقول :اإليرانيون جاهزون.

التعليق السياسي

قديما ً كان السائرون في البوادي يهتدون إلى طرق مسيرهم
بالنجوم والشمس والقمر ...وبتط ّور الحياة اخترعت البوصلة،
لهداية الضالين إلى الجهات األربع ...مع أنها تحمل إبرة ّ
تدل على
ّ
ُستدل على الجهات األُخر.
جهتين فقط ...وبداللتهما ي
بعد ظهور البوصلة ما عادت دالالت الكواكب والنجوم معروفة إال
للمهت ّمين ...ولو فقدها السائر في البادية لض ّل الطريق ...ومن يض ّل
هداه قد تنال منه وحوش البراري.
اليوم نحن العرب وفي هذا التوقيت ،الذي ينهش فيه الجميع
لحم الجميع بضراوة الوحوش المفترسة ،نحتاج إلى البوصلة
التي أضعناها في بعض الزمن ،الذي ساد فيه الخالف البيني حتى
الثمالة ،وأغرقت أراضينا بالقتلة واإلرهابيين.
بوصلتنا العربية فلسطين ،هذا ما أكد عليه الرئيس بشار األسد
غير مرة .وسورية اليوم تدفع ثمن إطباق يدها على هذه البوصلة
ألنها ما زالت تعتبرها مركز الهدي لوحدة األمة ،التي تتمزق اليوم
بين فكي «داعش» والمجاميع اإلرهابية.
سبب ضياع البوصلة (فلسطين) بدأ منذ «كامب ديفيد» ،التي
أخرجت مصر من الصف العربي في مواجهة الكيان الصهيوني،
وتلتها «وادي عربة» ،ثم جاءت «أوسلو» قاصمة للظهر الفلسطيني،
فبدأ تشظي العمل المقاوم ض ّد العدو الصهيوني وتصافحت األيدي.
الخطاب األردوغاني اليوم بات واضحاً ،سبيله إحياء السلطنة
العثمانية االستعمارية ،وما دعم «داعش» وسفاهتها األخالقية ،إلى
جانب دمويتها في القتل والتنكيل ،إال ترجمة عملية للحلم الطوراني،
الذي اس ُتخدِمت الدراما التركية لترويجه في عصر الحريم.
انتهاك األعراض وأسواق النخاسة والهدايا البشرية بين الحكام؛
ٍ
نسف لمقولة عمر الفاروق البن العاص :متى استعبدتم الناس
في
وقد ولدتهم أمهاتهم أح���راراً »...ي��روّجُ لها بال حياء ،تحت عنوان
السبي وغنائم الحرب ،واستباحة المحرمات والشرائع.
أردوغ���ان يعيش اليوم حالة انعدام وزن ،يتخبّط في فترته
االنتخابية محاوال ً كسب األص��وات بأيّ ثمن ،والثمن يقبضه من
نسف علمانية كمال أتاتورك ،باني تركيا العلمانية المتح ّررة من
القيد العثماني ،وذلك عبر فكر «اإلخ��وان المسلمين» الذي يحمله
أردوغان.
يعمل لتحويل متحف أيا صوفيا لمسجد ،ليس من قلة المساجد في
اسطنبول ،ولكن ترويجا ً للعقل «اإلخواني» في مواجهة المسيحية
التي تحدّث بلسان حالها الحبر األعظم الذي انتقد أعمال أردوغان
في دعم اإلرهاب ،وألنّ أيا صوفيا في األصل كنيسة.
أعمال وردود أفعال صبيانية ،يمارسها األرعن أردوغ��ان ،الذي
ما زال يعيش حلمه العثماني ،مدعوما ً بالتكتيك الصهيوني الذي
يهندسه داوود أوغلو ،الحالم بلقب الوزير األعظم ،ومع شديد األسف
تعتبره أميركا «النموذج اإلسالمي المعتدل األمثل».
ناسين أنه وصاحبه وسيوفهم المسلطة على رقاب األبرياء،
ستحز رق��اب أبنائهم سعيا ً للعرش ال��ذي يحلمون؛ بال رحمة أو
شفقة ،فمساحة غرورهم الداعشية أكبر من مساحة حسابات اإلدارة

األميركية الداعمة ،التي يتم ّرد ووزيره األعظم عليها.
أما صراع آل سلول على أرض نجد والحجاز ،فحدّث وال حرج...
حيث لن ينفعهم تصدير أزمتهم في حربهم على اليمن السعيد ،بل
ستكون آخر ورقة تودي بهم في طريق الصعود نحو الهاوية لحتف
النهاية .و«داعش» أردوغان ليست ببعيدة عنهم!...
ما يحدث اليوم في سورية والعراق من تهجير قسري أو إرهابي؛
تحت ضغط المجاميع اإلرهابية وبيدها ،هو ذات المشهد الذي
مارسه الصهاينة على أهلنا الفلسطينيين زمن االحتالل ،أما التوطين
فهو للصهاينة الجدد زعران العالم القتلة.
يتكـالب المرتزقـة مـن أكثـر مـن ثمانيـن دولـة ،وتتبـارى دول
االستعمـار القديــم لتـدريب ما دع��وه بـ«المعارضة المعتدلة»،
ويبرق العقل األكثر استعمارا ً بعد تخفيه خلف الكواليس ،ليعلن
كاميـرون البريطـاني بصفـاقـة أنـه يـد ّرب القتلـة واإلرهابيين...
ك ّل ما يحدث على الساحة العربية؛ وفي جميع أقطارها ،يسعى
إلى إجهاض القضية الفلسطينية واإلجهاز عليها .وإعالن الدولة
اليهودية الكبرى .التي بشر بها بن غوريون ،وحلمت بها غولدا مائير
وموشيه دايان.
ما تقدّمه بعض دول الخليج اليوم؛ والدول اإلقليمية والعربية
العميلة ،المتآمرة على األمة في هويتها وكينونتها؛ للكيان الصهيوني
أكثر مما قدّمه هرتزل وبن غوريون.
هذا إلى جانب الدول االستعمارية وأميركا ،التي ج ّردت عمالء
العرب من عروبتهم ألجل العروش المهتزة الخائنة ،عبر الفتنة
المنتشرة اليوم مثل األوررام السرطانية.
ألجل ك ّل هذا تسعى القوى الوطنية السورية ،إلى جانب الفصائل
الفلسطينية المؤمنة بعدالة قضيتها ،بعيدا ً عن التغريب المصلحي
الذي أسقط من حساباته العداء الصهيوني له ،ظنا ً أنّ نواجذ الذئب
قد تصبح ناعم ًة يوما ً صالحة للقبل ال للنهش.
هذه القوى تتواصل اليوم مع أحرار األمة والعالم ،إلعادة بناء
مشروع مواجهة الكيان الصهيوني ،أساس التآمر على األمة ،ومحرك
القوى االستعمارية ،واإلدارة األميركية التي يتبارى رؤساؤها إلظهار
صهيونيتهم أكثر من الصهاينة أنفسهم.
صرخة سورية فلسطينية تنطلق من قلب العروبة النابض فكم
من مستجيب؟
يد تمت ّد لك ّل يد حرة فكم من مصافح لها وممسك فيها لتنهض بأمة
تستشهد؟
قلم يرتفع ليعلي كلمة حق فكم من قلم معانق ليعيد كتابة تاريخ
ألجيال قادمة؟
مواقف ترتسم على الساحة السورية ،فمن يرسم معها خريطة
األمة الطبيعية؟
نداء يصدح من حناجر أبية ترفض الضيم ،فكم من حنجرة مؤازرة
ليعلو أكثر؟
دماء تسقي أرض الشآم دفاعا ً عن أمة وهوية ،فكم من أرض تلبّي
النداء معها؟
دمشق تفتح صدرها وبواباتها السبع لألحرار لتبقى فلسطين
البوصلة وال تغيب...

القرار الدولي  425بين الهزيمة والن�صر
} عصام الحسيني
لقد عرفت المجتمعات اإلنسانية عبر
تاريخها ،حاالت متعددة من االعتداءات
والحروب الدائمة ،ألسباب مختلفة ،وانْ
كان السبب األساسي هو سبب اقتصادي
بامتياز ،لتليها أس��ب��اب أخ���رى ،أكانت
دينية أو عرقية أو قومية.
وت���ط��� ّورت ه���ذه ال���ح���روب وت��ن � ّوع��ت
أشكالها ،من حروب فردية بسيطة ،إلى
حروب جماعية مركبة ،لتأخذ مع التاريخ
ال��م��ع��اص��ر ،منحى ال��ح��روب الجماعية
العالمية ،وال��ت��ي ج��رى التعبير عنها
بالحربين العالميتين األول��ى والثانية،
واللتين أدخلتا العالم في مأساة إنسانية
عميقة ،ال نزال نعاني من أثارها وتداعياتها
السلبية حتى األن.
وأم��ام ه��ذا الواقع المحزن ،وم��ن أجل
إنقاذ األجيال المقبلة من ويالت الحروب،
أك���دت ش��ع��وب األم���م المتحدة ،إيمانها
بالحقوق األساسية لإلنسان ،في ديباجة
ميثاق األم��م المتحدة ،وف��ي الكثير من
موادها ،التي تدعو إلى حفظ السلم واألمن
الدوليين.
في مقاصد األمم المتحدة ذات الصلة،
تقول المادة األولى ـ الفقرة  :1حفظ السلم
واألمن الدوليين ،وتحقيقا ً لهذه الغاية،
تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّ الة
لمنع األسباب التي تهدّد السلم وإلزالتها،
وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه
اإلخ��ل�ال ب��ال��س��ل��م ،وت���ت���ذ ّرع بالوسائل
السلمية ،وفقا ً لمبادئ العدل والقانون
الدولي ،لح ّل المنازعات الدولية التي قد
تؤدّي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها.
وألهمية الموضوع ،ومن أجل أن يكون
ت��دخ��ل األم���م المتحدة س��ري��ع�ا ً وف��اع�لاً،
إلرس��اء السلم واألم��ن ال��دول��ي ،أوضحت
المادة  24ـ الفقرة  :1رغبة في أن يكون
العمل الذي تقوم به األمم المتحدة سريعا ً
وف��عّ ��االً ،يعهد أع��ض��اء تلك الهيئة إلى
مجلس األمن بالتبعيات الرئيسية في أمر
حفظ السلم واألمن الدوليين ،ويوافقون
على أنّ هذا المجلس يعمل نائبا ً عنهم في
قيامه بواجباته التي تفرض عليه هذه
التبعات.
وأوضح الميثاق ،أنّ مجلس األمن يحدّد
ويق ّرر الحاالت التي من شأنها أن تهدّد
األمن والسلم الدوليين ،عبر المادة رقم
 39والتي تندرج تحت الفصل السابع،
بالقول :يق ّرر مجلس األمن ما إذا كان قد
وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما
وقع عمالً من أعمال العدوان ،ويقدّم في
ذلك توصيات أو يق ّرر ما يجب اتخاذه من
التدابير طبقا ً ألحكام المادتين  41و42
لحفظ السلم واألم��ن الدوليين أو إعادته
إلى نصابه.
وي��ق� ّرر مجلس األم��ن عبر ال��م��ادة 41
ما يجب اتخاذه من تدابير غير عسكرية
لتنفيذ ق��رارات��ه في حفظ السلم واألم��ن
الدوليين ،من العقوبات االقتصادية وقطع
العالقات الديبلوماسية.
ويجيز الميثاق لمجلس األم��ن ،عبر
ال��م��ادة  42اس��ت��خ��دام ال��ق��وة العسكرية
لحفظ السلم واألم��ن الدوليين أو إلعادة
األم��ور إلى نصابها عبر القوات التابعة
ألعضاء األمم المتحدة.
إنّ ال��ق��رارات ال��ص��ادرة تحت الفصل
السابع ،هي قرارت ملزمة ،لكنها ال تأخذ
بالضرورة منحى استعمال القوة ،إال تلك
القرارات الصادرة بموجب المادة .42
وف��ي ح��ال��ة ال��ق��رار ال��دول��ي رق��م 425
ال��ص��ادر ع��ام  1978ع��ن مجلس األم��ن،
والذي جاء بعيد اجتياح العدو الصهيوني
لجنوب لبنان ،بحجة إزالة قواعد منظمة
التحرير الفلسطينية ،بعد تنفيذ عملية
ف��دائ��ي��ة ف��ي فلسطين المحتلة بقيادة

الشهيدة دالل المغربي ،نالحظ األم��ور
التالية:
أ – صيغة القرار:
في الديباجة يعبّر مجلس األم��ن عن
قلقه ال��ش��دي��د م��ن ت��ده��ور األوض����اع في
الشرق األوس��ط ،مما قد يكون لذلك من
عواقب على الحفاظ على السالم الدولي.
وفي البنود ،يدعو إلى االحترام التام
ل��س�لام��ة ل��ب��ن��ان اإلق��ل��ي��م��ي��ة واس��ت��ق�لال��ه
السياسي ،وي��دع��و «إس��رائ��ي��ل» إل��ى أن
ت��وق��ف عملها العسكري ض�� ّد السالمة
اإلقليمية للبنان ،وأن تسحب على الفور
قواتها من جميع األراضي اللبنانية.
ك��م��ا ي��ق � ّرر ف��ي ض���وء ط��ل��ب الحكومة
اللبنانية ،تشكيل قوة موقتة تابعة لألمم
المتحدة في الحال ،تخضع لسيطرتها،
لتعمل في جنوب لبنان بقصد التحقق من
انسحاب القوات «اإلسرائيلية» ،وإعادة
السلم واألمن الدوليين.
كما يطلب المجلس من السكرتير العام،
أن يقدّم تقريرا ً إل��ى المجلس خ�لال 48
ساعة حول تطبيق هذا القرار.
ب – تطبيق القرار:
اعتبرت حكومة الكيان الصهيوني ،أنها
انسحبت من لبنان في أي��ار ع��ام 2000
تنفيذا ً ل��ل��ق��رار ( 425ب��ع��د م���رور اثنين
وعشرين سنة من صدوره) وبذلك تكون
قد امتثلت لقرارات الشرعية الدولية.
وفي دراس��ة قانونية لحيثيات القرار
المذكور ،نستنتج التالي:
أوالً :من حيث شكل إص��دار القرار ،لم
يصدر تحت الفصل السابع الملزم ،علما ً
أنّ ما ورد فيه من إش���ارات ،ح��ول خرق
السيادة الوطنية لدولة لبنان من كيان
العدو واضحة ،حينما ورد عن «مناشدة
إسرائيل إلى وقف لألعمال العسكرية ض ّد
السالمة اإلقليمية للبنان».
والمناشدة كما وردت في هذا القرار،
تشبه إل��ى ح�� ّد كبير ،منطق المغازلة
السياسية ،أكثر مما تشبه المخاطبة
القانونية الفاعلة ،وال��ص��ادرة عن أه ّم
مرجعية دولية.
ثانيا :من حيث مضمون القرار ،ولما
تأكد لمجلس األمن خطورة العدوان ،لجهة
تهديده للسلم واألمن الدوليين ،كان واجبا ً
عليه أن يدرج القرار بداية تحت مفاعيل
المادة  41الملزمة في االقتصاد والسياسة
إحساسا ً بالمسؤولية ،وانْ لم تستجيب
الدولة المعتدية لبنود هذه المادة ،وجب
على مجلس األمن الذهاب إلى بنود المادة
 42التي تمتلك ق��وة زاج��رة ملزمة في
التنفيذ ،والتعامل بمنطق المحافظ على
المقصد األساسي لألمم المتحدة.
ث��م ك��ان ل��زام �ا ً على مجلس األم���ن ،أن
يتابع معالجة هذه األزم��ة بشكل فاعل،
والسهر على تطبيق بنوده ،نظرا ً ألهمية
وخطورة التهديد القائم.
لكن مجلس األم��ن اكتفى بالمناشدة
وال��ت��م��ن��ي ،وت���رك األزم���ة تتفاعل بغير
مسؤولية ،وهو ما يترك عالمة استفهام
عن كيفية مقاربة األزم��ات الدولية وعن
كيفية معالجتها؟
وبالعودة إلى ما ورد عن تطبيق العدو
الصهيوني ل��ل��ق��رار ،وانْ ك��ان م��ن حيث
الواقع قرار لم ينفذ بالكامل ،من إشكالية
م��زارع شبعا ،إل��ى الغجر ،إل��ى المنطقة
المحتلة ب��األل��غ��ام ،نسأل ع��ن األسباب
الحقيقية الموجبة لهذا االنسحاب ،هل
هو لتطبيق القرار الدولي رقم  ،425أم هو
هروب من جحيم لبنان؟
الواقع أنّ العدو الصهيوني ،من خالل
اح��ت�لال��ه ل�ل�أرض العربية ،وممارسته
فعل اإلرهاب الموصوف بإرهاب الدولة،
لم يمتثل ل�لإرادة الدولية القانونية في
تاريخه ،وإنْ اضطره األمر فيعود ويتن ّكر
لهذا االمتثال بطرق خارج إطار القانون

الدولي ،وبحماية غربية.
مثال ذلك ،ما ت ّم توقيعه بتاريخ  12أيار
 1948بين الفريقين العربي و«اإلسرائيلي»
ف���ي ل�����وزان ،ع��ل��ى ب���روت���وك���ول يقضي
بانسحاب «اإلسرائيليين» من األراض��ي
ال��ت��ي احتلوها خ��ارج ح��دود التقسيم.
وكذلك «استعداد إسرائيل للسماح ألهل
فلسطين بالعودة إلى ديارهم» .وتبيّن
بعد ذلك أن توقيع «اإلسرائيليين» على
البروتوكول كان مناورة خادعة إليهام
ال��دول األع��ض��اء في الجمعية العمومية
لألمم المتحدة ،بأنّ «إسرائيل» ستلتزم
ب��ال��ت��س��وي��ة .وك���ان ال��ه��دف منها إق��ن��اع
الجمعية العمومية بقبول «إسرائيل»
عضوا ً في األم��م المتحدة .وبعد قبولها
في عضوية المنظمة الدولية أعلنت في
نفس العام  1949عن عزمها عدم تنفيذ ما
التزمت به في لوزان بالقول «إنّ الساعة
ال يمكن أن ترجع إلى الوراء .إن عودة أيّ
الجئ إلى مكان إقامته األصلية هو شيء
مستحيل».
إذاً ...العدو الصهيوني لم ينفذ القرار
الدولي طوعاً ،بدليل أنه تأخر في تنفيذه
ألكثر من عقدين من الزمن ،مارس خاللها
أبشع صور اإلرهاب الدولي ،ولم تسلم منه
حتى مراكز القوة الدولية في قانا ،ودون
المتابعة الفاعلة من مجلس األمن الدولي،
أو مواكبة لتد ّرج العقوبات الزاجرة ،التي
تضع حدا ً لهذا االحتالل واإلرهاب.
لكن السبب الحقيقي النسحاب العدو
من األراضي اللبنانية ،يعود إلى المقاومة
الباسلة ،التي ش ّنت حرب استنزاف عليه،
مستعملة ألساليب ولنظريات عسكرية
ج��دي��دة ومبتكرة ،جعلت م��ن استمرار
احتالله محنة حقيقية لجنوده ،وحرب
استنزاف ال تنتهي ،ففضل الخروج مكتفيا ً
بما وقع عليه من خسائر ،ومتح ّمالً عواقب
هذا االنسحاب النفسي والمادي.
ل��ق��د ان��ت��ص��رت م��ق��اوم��ة ال��ش��ع��ب على
احتالل العدو ،انتصرت إرادة الوطن على
رصاص العدوان.
لكن النصر ال��ذي حصل ع��ام 2000
ال��م��ع � ّم��د ب��دم��اء ال��ش��ه��داء ،ك���ان ن��ص��را ً
مزدوجاً:
األول :ألنه أعطي للوطن العزة والكرامة
بحريته ،التي ضمنها القانون الدولي،
والشرائع ،والمواثيق ،والعهود ،والحقوق
الطبيعية.
والثاني :ألنه جاء دون أيّ اتفاق مع
العدو ،ينظم هذا االنسحاب ،وما يوجب
م��ن اع��ت��راف ضمني ب��وج��وده ،وه��ذا ما
تسعى الدولة الصهيونية إلى تحقيقه،
من خالل احتالالتها لألراضي العربية،
والمساومة على االعتراف بها ،أيّ األرض
مقابل االعتراف.
وم��ث��ال ذل��ك أنّ ال��دول��ة الصهيونية،
أعادت سيناء إلى السيادة المصرية ،عبر
اتفاقية «كامب ديفيد» ،التي فكت العزلة
السياسية عنها ،وأدّت إلى اعتراف عربي
بها ،كأه ّم نصر سياسي ،ليكمل النصر
العسكري.
وأتى بعدها االعتراف الفلسطيني عبر
مأساة «أوسلو» ،واالعتراف األردني بعد
مسرحية «وادي عربة».
لقد مارس العدو الصهيوني ،ك ّل أنواع
اإلرهاب المادي والمعنوي بحق الشعوب
واألنظمة العربية ،ليستلب منها االعتراف
بعد أن استلب منها األرض.
لكنه في حالة لبنان ،فشل في صياغة
اع��ت��راف ،مبني على مقايضة انسحابه
باألرض ،ألنّ المقاومة في لبنان كانت وفية
لدماء شهدائها ،وعلى قدر من المسؤولية
في إدارة الصراع ،مما ولد نصر عام 2000
ليكون زهرة بأريج الحرية.
تطبيق ال��ق��رار ال��دول��ي رق��م  425عام
 2000هو هزيمة للعدوان ،ونصر للوطن.
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ما الذي يحدث في �سورية...
وما طبيعة الر ّد؟

} سومر صالح
ما الذي يحدث في سورية؟ سؤال يراود الكثيرين في سورية ،حيث ارتبكت
الصورة الميدانية في األسابيع الماضية بين نصر استراتيجي في القلمون
يجهض حلم «إسرائيل» في االنقضاض على سورية والمقاومة اللبنانية ،وبين
تراجع تكتيكي في إدل��ب والبادية السورية ،اختلطت معه الصورة الميدانية
قليالً ،فبعيدا ً عن العواطف في السياسة علينا تقييم الموقف انطالقا ً من جملة
من المتغيّرات الدولية التي حدثت في األسابيع القليلة الماضية ،والتي فرضت
نفسها في الميدان السوري ،لذلك يجب توضيحها وتحليلها ،ولكن نستبقها
بإعادة تحليل السياسة األميركية في المنطقة باختصار ،فبينما ركزت الواليات
المتحدة األميركية جهودها على نقل محور السياسة األميركية باتجاه شرق
آسيا بما يمنع القوة الصينية من التمدّد وانطالقا ً من ذلك عملت على ضبط إيقاع
السياسات اإلقليمية وفق رؤية استراتيجية هدفها ضمان الهيمنة األميركية على
الشرق األوسط بأق ّل التكاليف السياسية والعسكرية ،وضمان أمن «إسرائيل»،
وبما يمنع سيطرة المحور الروسي الصيني عليه بما يعزز قدراتهما االقتصادية
والعسكرية ويضع الواليات المتحدة بين فكي الكماشة الروسية الصينية في
ك ّل من شرق وغرب القارة األسيوية ،فعملت على ضبط التوازنات بين القوى
اإلقليمية ،وخصوصا ً السعودية وإي��ران ،فرسمت تلك التوازنات وضبطتها
بين اتفاقيتي جنيف اإليرانية و«كامب ديفيد» الخليجية فتع ّهدت في األولى
بحق إي��ران النووي السلمي ،وتع ّهدت في الثانية بأمن الخليج ،وبين هاتين
االتفاقيتين عملت على تحصين أمن «إسرائيل» بين «باتريوت الناتو» المنشور
في الجنوب التركي ،وبين منظومة مضادة للصواريخ تريد واشنطن نصبها
في الخليج ،وتركت الواليات المتحدة أمر اليمن رهنا ً بنتائج هاتين االتفاقيتين
للتأكد من عقالنية الفاعلين اإلقليميين وقدرتهما على ضبط تصرفاتهما بانتظار
تعديل بنود تلك االتفاقيتين إذا لزم األمر.
ف��األك��ي��د أنّ ال��والي��ات المتحدة ت��ري��د ت��وازن��ا ً ن�� ّدي��ا ً يبقيها بيضة ال��ق��ب��ان في
«الشرق األوس��ط» ،أما بخصوص أمن «إسرائيل» حققت أميركا نصف الهدف
بإقامة منظومات الباتريوت والدرع الصاروخية بما يقلل الخطر المحتمل على
«إسرائيل» ،ليبقى النصف الثاني مرتبطا ً بشكل التسوية السياسية في سورية
بتفاهم أميركي روسي.
المتعجل خروجا ً من «الشرق األوسط» لتتف ّرغ
األميركي
في خضم هذا المسار
ّ
للقوة الصينية ،باغت المحور الصيني الروسي أميركا بجملة من المتغيّرات.
أوالً :الصفعة الصينية ال��م��زدوج��ة للسياسة األميركية بعد ق���راءة الصين
المتأنية للمخطط األميركي المعادي لها ،وتمثلت بتغيير العقيدة العسكرية
للقوات الصينية ،حيث نشرت بكين للمرة األول���ى «ال��ك��ت��اب األب��ي��ض» بشأن
عقيدتها العسكرية ،طارحة أولوية القوات البحرية على البرية ،وتعزيز قدرتها
في مجالي الفضاء االلكتروني والنووي ،وت ّمت ترجمة هذا التغيّر في الدخول
الصيني الروسي إلى مياه المتوسط بما يهدّد التف ّرد األميركي في تلك المياه،
ويم ّكن الصين من اإلفالت من الحصار األميركي ،ألنّ الصين ال تريد المواجهة
العسكرية وسباقا ً للتسلح مع أميركا ،لذلك فضلت موقتا ً البقاء تحت يافطة
التعاون الثنائي مع روسيا الجديدة .األم��ر الثاني اقتحام الصين االقتصادي
ألميركا الجنوبية متمثلة بـ 250مليار دوالر للتعاون االقتصادي مع البرازيل
على مراحل أهمها مشروع ربط الهادي باألطلسي.
ثانياً :إع�لان كورية الشمالية تزويد أسلحتها الباليستية ب��رؤوس نووية
م��ح��دودة ب��م��ا ي��ض��ع ال��م��خ��ط��ط األم��ي��رك��ي ف��ي ال��ش��رق اآلس��ي��وي ف��ي مستوى
استراتيجي عسكري ال ترغب به الواليات المتحدة التي تريده حصارا ً اقتصاديا ً
وسياسيا ً يمنع التمدّد الصيني الروسي في تلك المنطقة ،وليس منطلقا ً لحرب
باردة عنوانها نووي.
ثالثاً :الدخول اإليراني على باب المندب وبحر العرب تحت يافطة مكافحة
القرصنة البحرية ،بما يفاقم األزمة األميركية على مستوى االستراتيجية البحرية
الدولية ...استشعرت الواليات المتحدة األميركية خطر هذه المتغيّرات وعجزها
عن تح ّمل تبعاتها مع إمكانية خنق السياسة األميركية في الشرق األوسط وشرق
آسيا إذا ما أضفنا إليها محاولة تشكيل بنك دولي من أعضاء منظمة «بريكس»،
ليشكل بديالً للبنك الدولي ،بما يضعف الهيمنة المالية األميركية على أسواق
العالم ،فانتصار سورية يعني أميركيا ً ربط البحر المتوسط بالعراق بإيران
والهند وكوريا إلى الصين ،مضافا ً إليه الحلف االقتصادي الصيني البرازيلي
بما يجهض المخطط األميركي بتطويق الصين وروسيا ،ويهدّد عرش التف ّرد
األميركي بالنظام الدولي ،ولمنع االنهيار األميركي مستقبالً اتبعت الواليات
المتحدة األميركية تكتيكا ً جديدا ً كخلق ميادين اشتباك جديدة في العالم وعلى ما
يبدو الساحة البولندية حاضرة لهذا المخطط ،ثانيا ً تقطيع أوصال هذا المحور
الجديد ،فجرى العمل على م��س��اري��ن ...أوالً تقسيم ال��ع��راق إل��ى دوي�لات ولو
بشكل فدرالي واستمرار تقطيع األوصال السورية ،فاألداة الداعشية التركية
و«النصروية الوهابية» حاضرة لتنفيذ السيناريو األميركي فكان االنقضاض
على األنبار والرمادي في العراق وتدمر في سورية ،وفتح الفضاء الجغرافي
لـ«داعش» من البادية السورية إلى العمق العراقي بتغطية أميركية وإسناد تركي،
متزامن مع مشاريع تدريب العشائر «السنية» العراقية والسورية من قبل أميركا
وأداتها األردنية بما يحمل من مخاطر فرض التقسيم مستقبالً ...ولضمان نجاح
مخططها تبقى حلب غصة في حلق المخطط األميركي التركي ،وخصوصا ً أنّ
النوايا التركية في العدوان على حلب حاضرة منذ بداية األزمة السورية.
هنا علينا ال��ت��أ ّم��ل قليالً وط���رح ال��س��ؤال ال��ت��ال��ي :ه��ل ي��غ��ري مشهد التوسع
الداعشي في سورية والعراق مصحوبا ً بسكون روس��ي ،الحكومة العثمانية
على ارتكاب حماقة في الشمال السوري بأحد سيناريوين ،كأن تقوم ميلشيات
«النصرة» وحلفاؤها تحت اسم «ميليشيا الفتح» بإعالن الحرب على «داعش»،
وحينها تقوم طائرات التحالف الدولي بقيادة أميركا بمهمة اإلسناد على شاكلة
معركة عين ال��ع��رب ،ليبدأ مسلسل ان��ه��زام «داع��ش» الهوليودي وتسيطر تلك
الميلشيات على المنطقة الممتدّة من إدلب إلى حدود العراق تحت مظلة التحالف
الدولي وتنتقل حكومة اسطنبول العميلة المنبثقة عن مجلسه إلى تلك المنطقة،
ويصبح التقسيم السوري جاهزا ً على أجندات التفاوض الدولي .والسيناريو
تتوسع
الثاني أن تقوم تركيا ودول عربية بتلك المهمة بعملية معاكسة كأن
ّ
«داع���ش» باتجاه الشمال انطالقا ً من الرقة السورية باتجاه ال��ح��دود التركية
فتصبح الذريعة جاهزة لألتراك وبنفس الغطاء الدولي ،ك ّل شيء في السياسة
وارد ،ولكن يبقى موقف الحكومة السورية هو ميزان الفصل في عواصف
التقسيم األميركية ،فالحكومة السورية تقرأ ما يحدث في الميدان العسكري
مؤخرا ً برؤية جيوبولتيكية إقليمية ودولية ،فعلى ما يبدو أنها ق�� ّررت التزام
الصمت الموقت إزاء ما يحدث في الميدان السوري ،الستيضاح مواقف ونوايا
الحلفاء ،وخصوصا ً الروس والصينيين ،وترك فسحة زمنية للحلفاء إلجهاض
السيناريو األميركي التركي كأن تقوم هذه ال��دول الثالث بتشكيل نواة دولية
حقيقة لمكافحة «داعش» واإلرهاب ،تؤ ّمن معه غطاء جويا ً وإسنادا ً استخباريا ً
أي
يساند مهمة الجيش السوري على األرض ،ويكون ذاته الحلف ضامنا ً ض ّد ّ
ن��وازع عدوانية تركية ،فسحة زمنية بدأ عدّها التنازلي ،وانطالقا ً من ثوابت
ال��وح��دة الجغرافية السورية سيكون ال��ر ّد ال��س��وري م��زل��زالً على أي محاولة
لتقسيم سورية ولو بذريعة مكافحة «داع��ش» ،وعلى أي محاولة تركية عربية
للدخول العسكري إلى األراضي السورية بذات الذريعة ،أي مكافحة «داعش»،
ر ّد مزلزل لن تكون طهران والمقاومة اللبنانية إلاّ في خض ّمه ،ر ّد سيضع القوى
الدولية والحليفة قبل المعادية على حافة الحرب العالمية الثالثة ،ويضع الجميع
أمام مسؤولياته.
وكي ال يكون الكالم من قبيل اإلنشاء الصحافي نقدّم قرائن على تغيّر التكتيك
السوري في الحرب على اإلرهاب...
أي عدوان خارجي هو الر ّد على أدواته في الداخل،
أوالً :كان الر ّد سابقا ً على ّ
أ ّما حاليا ً الر ّد على العدوان سيكون بقطع اليد التي ستمت ّد إلى سورية ،خطاب
ك ّررته الديبلوماسية السورية في مناسبتين ض ّد تركيا والسعودية.
ثانياً :االنسحاب من تدمر وقبله المسطومه كان عنوانه الحفاظ على أرواح
المدافعين من الجيش السوري وبإرادة الجيش السوري ،بما يعني أنّ الجيش
السوري يتهيأ لمعركة أكبر عسكريا ً ويستع ّد لها ض ّد من يرسل تلك المجاميع
اإلرهابية إلى سورية.
ألي حماسة في مسارات سياسية غير
السورية
الحكومة
ثالثاً :عدم إب��داء
ّ
جدية على شاكلة وحجم «جنيف.»2
راب��ع��اً :حسم معركة القلمون بسرعة وحرفية يضع فرضية ال��ح��رب في
الشمال في الواجهة مع العدو التركي.
في الختام الشعب السوري مؤمن بقدرة الجيش السوري على هزيمة الغزاة،
أي وقت مضى ،فاألزمة السورية على
وإرادة النصر لدى السوريين اكبر من ّ
أبواب الحسم ليبقى شكل الحسم مرتبطا ً بمواقف القوى الدولية فإما التراجع
عن دعم «داعش» والمجاميع اإلرهابية والركون إلى مبدأ التفاوض ولجم تركيا
أو الحرب التي ستتسع نارها لتنذر بحرب دولية ثالثة.

