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ماذا ينتظر قطاع غزة...؟

ماذا بعد تبادل التحدي
بين مو�سكو ووا�شنطن؟

} رامز مصطفى

} حميدي العبدالله
تبادلت واشنطن وموسكو التحدّي في األيام القليلة الماضية
عبر خطوات اتخذت من قبل الطرفين أعادت إلى األذهان أجواء
الحرب الباردة ،في ما بدا ردا ً على قرار واشنطن إرسال أسلحة
وعتاد حربي بما فيه الدبابات إلى حدود روسيا وإلى جمهوريات
كانت تشكل في السابق جزءا ً من االتحاد السوفياتي في استونيا
والتفيا وليتوانيا ،أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أ َمر بتزويد القوات النووية بأكثر من  40صاروخا ً متط ّورا ً
أي منظومة دف��اع .هذه الخطوات التي تبدو
ق��ادرا ً على اختراق ّ
حتى اآلن وكأنها مج ّرد سعي من موسكو وواشنطن للحفاظ
على نفوذهما ور ّد ك� ّل ط��رف على الطرف اآلخ��ر ،هل تظ ّل عند
هذه الحدود ،وهل تقتصر على العقوبات المتبادلة التي فرضها
الطرفان أم أنّ ثمة احتماالً ألن تتطور المواجهة بين البلدين
العظيمين ،وما هي طبيعة هذه المواجهة إذا سلك مسار العالقات
بين البلدين هذا المسار؟
واضح أنّ إيجاد تسوية تنهي الصراع على النفوذ بين موسكو
وواشنطن أم ٌر في غاية الصعوبة إنْ لم يكن مستحيالً .فروسيا
التي خسرت نفوذها في مجالها الحيوي التاريخي في الفضاء
السوفياتي وف��ي أوروب��ا الشرقية ومنطقة األوراس �ي��ا في عقد
التسعينات ب�ع��د ان�ه�ي��ار االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي وال �ف��وض��ى التي
عاشتها طيلة عقد بكامله ،ترى أنّ من حقها الطبيعي استعادة هذا
النفوذ الذي يشكل لها في ضوء طبيعة العالقات الدولية ،ماضيا ً
وحاضراً ،مسألة وجود ،فأمن روسيا القومي مهدّد ووحدتها
القومية ف��ي خطر م��ا ل��م تستعد ه��ذا النفوذ ال��ذي وح��ده يؤ ّمن
استقالليتها ،وضمان دورها الندّي في إدارة عالقاتها الدولية.
لكن ف��ي المقابل ف��إنّ ال��والي��ات المتحدة ت��رى أنّ استعادة
روسيا لنفوذها في مجالها الحيوي سيكون على حساب مصالح
ال��والي��ات المتحدة التي انتشر نفوذها في جمهوريات االتحاد
السوفياتي السابق وفي أوروب��ا الشرقية .ومن الصعب إيجاد
ح ّل وسط بين البلدين بالنسبة لهذه المسألة.
واض��ح أنّ استعادة نفوذ روس�ي��ا ف��ي ه��ذه المناطق وحفاظ
الواليات المتحدة على نفوذها فيها لن يتحقق عن طريق المنافسة
السلمية و«ال�ق��وة الناعمة» ألسباب عديدة ومتن ّوعة ،أه ّمها أنّ
طبيعة الصراع ال تح ّل إال من خالل إقصاء طرف للطرف اآلخر،
وصعوبة إيجاد تعاون مشترك يعود بالنفع على الطرفين ،هذه
حقيقة العالقات الدولية على امتداد التاريخ ،وال يمكن تغيير هذا
القانون التاريخي عبر األماني والرغبات.
اللجوء إلى القوة ،بشكل غير مباشر في الصراع على النفوذ
المرجح على غرار ما حصل في
في هذه المنطقة ،سيكون الخيار
ّ
أوكرانيا ،وقد يتخذ شكالً مباشرا ً بين روسيا من جهة وحكومات
بعض دول المنطقة الموالية للغرب من جهة أخرى ،على غرار ما
حصل في جورجيا عام  ،2008وسوف يلجأ الطرفان ،األميركي
والروسي ،إلى استراتيجيات تدمج بين «القوة الناعمة» وقدر من
القوة العسكرية في صراع الردع المتبادل بينهما.
لن يظ ّل الصراع بين واشنطن وموسكو محصورا ً في منطقة
األوراس �ي��ا ،ب��ل سيمت ّد إل��ى أن�ح��اء أخ��رى م��ن العالم على قاعدة
ح��اج��ة ك�� ّل ط��رف إل��ى ج�م��ع أوراق ع��دي��دة لتعزيز وض �ع��ه في
مواجهة الطرف اآلخر ،وهذا بدوره سيكون له انعكاسات حادة
على مجمل العالقات الدولية والمؤسسات األممية وعلى رأسها
األمم المتحدة ومجلس األمن.

ال جنيف  3قبل و�ضع
النقاط على الحروف
} سعد الله الخليل
ما بين لقاء الرئيس بشار األسد بالموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا في الحادي عشر من شباط ولقاء السادس عشر من حزيران ثمة
متغيّرات عدة على الساحة الدولية واإلقليمية والمحلية أرخت بثقلها على
الساحة السورية ،وغيّرت من موازين القوى وحسابات األطراف المتو ّرطة في
الحرب على سورية ،بما عزز وجهة نظر سورية وحلفائها حول ضرورة محاربة
اإلرهاب كأولوية.
ولع ّل كالم الرئيس األسد األخير للموفد الدولي عن ضرورة تطبيق قرارات
األمم المتحدة الخاصة بمكافحة اإلرهاب في سورية ،وإلزام دول الجوار بوقف
التعامل والتعاون مع اإلرهابيين ،ووقف تقديم التسهيالت قبل الدخول في أي
تسوية سياسية يبدو أنّ أوان انطالقها قد الح في األفق فال يمكن أن يقتنع أيّ
متابع بأنّ زيارة دي ميستورا إلطالع الرئيس األسد على نتائج مباحثاته في
جنيف خاصة أنّ أغلب األطراف أعلنت موقفها عالنية بين متمسك بما جرى
في موسكو وبين رافض أليّ تفاوض سياسي وقدم خريطة طريق في القاهرة
بسقوف عالية ال تعكس الواقع السياسي وال التوازنات االقليمية.
بين لقائي الرئيس األسد بدي ميستورا خاضت الرياض حربها على اليمن،
فبين الحزم وزرع األمل ضاعت هيبة الرياض وخاب أملها بعرقلة التفاهم
النووي اإليراني ودفع طهران لمواجهة مباشرة في اليمن تفتح األبواب لخلط
األوراق من جديد ،وبدال ً من توريط طهران تورطت الرياض وتسيّد أنصار الله
المشهد وباتت المدن الحدودية السعودية تحت مرمى النيران اليمنية.
بين لقائي الرئيس األس��د ودي ميستورا سقط رأس الحربة في الحرب
على سورية السلطان العثماني الجديد في الضربة القاضية بالداخل التركي
بانتخابات أنهت وهم استعادة أمجاد أجداده وإعادة الحياة للرجل العجوز
بعد عقود من موته ،سقوط أردوغان يحمل لعنة مجازر أجداده بحق األرمن
والسريان والكلدان في ذكراها المئوية ليتح ّول فاتح القرن الجديد إلى باحث
عن تحالف سياسي يمكنه من تشكيل حكومة تحفظ ماء وجه حزبه في الداخل
التركي.
يبدو أنّ الرسالة السورية الحاسمة وصلت إلى دي ميستورا ال مجال إلطالق
أيّ ح ّل سياسي قبل وضع النقاط على الحروف وقول األشياء بماهيتها نظرا ً
إلدراك القيادة السورية بأنّ السير في التفاوض قبل تحميل المسؤوليات يج ّنب
األط��راف المتو ّرطة في الدم السوري من لحظات الحساب ودفع األثمان في
السياسة والقانون.
«توب نيوز»

لماذا غ�ضب �أردوغان من وا�شنطن؟
 تناقلت الصحف األميركية نبأ إبالغ الرئيس التركي للبيت األبيض غضبهمما جرى في تل أبيض على الحدود التركية السورية.
 الذي جرى في تل أبيض هو أنّ لجان الحماية الكردية قامت بطرد «داعش»وإخراجها من المدينة وتهجير السكان العرب.
 السببان ليسا مب ّررا ً لغضب أردوغان ولماذا يغضب من واشنطن اصالًوليس من األكراد؟
 غضب أردوغان ألنه يعلم أنّ طيران التحالف شارك في العملية ،وثانيا ًألنه يعلم منذ معارك عين العرب أنّ قيادة الميليشيا الكردية قد جرى ترويضها
لتصبح تحت الراية األميركية.
 ثالثا هو يعلم أنّ تهجير السكان العرب مقدّمة لربط الشريط الكرديالحدودي ببعضه من دون مواطنين عرب ليصير دويلة كردية تتصل بأكراد
العراق وأكراد تركيا ،وتشكل تشجيعا ً في ظ ّل أزمة بين اردوغان وأكراد بلده
على خيار االنفصال.
 هل أرادت واشنطن قول ذلك ألكراد تركيا؟ هل حسب أردوغان مما يعلم عما يجري في السويداء جنوب سورية منسعي أميركي لميليشيا محلية يد ّربها األميركيون وفي شمالها الكردي أنّ انتقال
العدوى بات قريبا ً إلى تركيا؟
التعليق السياسي

«غزة برميل بارود قد ينفجر في أية لحظة» عبارة ردّدها أكثر من مسؤول
ومرجع دول��ي ،مطالبين ب��ض��رورة اإلس���راع في معالجة أزم��ات القطاع
المتراكمة ،منذ أن فرض االحتالل «اإلسرائيلي» حصاره الجائر وارتكابه
المجازر والتدمير الممنهج خالل حروبه الثالثة على القطاع ،ومنع إعادة
إعماره ،تحت حجج أنّ القطاع بات يتهدّد ما يُس ّمى بـ»أمنه القومي».
محج لهؤالء المسؤولين في هذه
هل هذا وحده قد حول قطاع غزة إلى
ّ
المرحلة؟ من المؤكد أنّ األمر ينطوي على أبعد من المعلن ،وإنْ كان المعلن
أيضا ً ال يخفي نفسه ،وهذه هي حال الوزير األلماني فرانك شتاينماير الذي
ص ّرح في ختام الزيارة بالقول «التنمية مقابل األمن».
وللعلم لم يأت الوزير األلماني وحيدا ً إلى غزة بل كان برفقته وفد مؤلف
س ّرب ضباط أمن ،وهو الذي قدم من أراضي
من  60شخصا ً من بينهم كما ُ
لقاء
ومن
عباس،
محمود
السيد
رئيسها
السلطة المحتلة بعد لقائه
ثانٍ
جمعه إلى رئيس حكومة الكيان «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو .والمثير
لالنتباه أنّ الوزير األلماني لم يلتق أيا ً من قادة حماس التي رحبت بدورها
بالزيارة ،ولم يرافقه في المقابل أيّ من أعضاء حكومة التوافق الوطني،
منسق األمم المتحدة الخاص بعملية
ليتبعه بعد أيام نيكوالي مالدينوف
ّ
السالم في الشرق األوسط ،ولكن زيارته اتسمت بالسرية.
كثيرة هي األسئلة وعالمات االستفهام التي طرحتها ه��ذه الزيارات
المتالحقة لهؤالء المسؤولين :ما س ّر هذا الحجيج؟ هل األمر على عالقة
باألسرى الصهاينة الموجودين لدى حماس؟ أو الحديث عن ترتيبات من
أجل تشييد ميناء ومطار؟ أم أنّ المجتمع الدولي تنبّه إلى حجم المخاطر
والكوارث اإلنسانية التي سبّبها ويسبّبها االحتالل وعدوانه المتواصل
على القطاع ،ويريد وضع ح ّد لهذه العدوانية «اإلسرائيلية» المتمادية؟ أم
منسقة إقليمياً ،و»إسرائيل» ليست بعيدة عنها ،من
أنّ هناك خطة دولية
ّ
أجل عزل القطاع عما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات خطيرة ،ال تريد
هذه األطراف الدولية واإلقليمية في جعل قطاع غزة بحسب اعتقادهم ورقة
يمكن اإلفادة منها في أية تطورات من خارج الحسابات؟ أم أن هذه األطراف
تعمل وفق رؤية تفضي إلى تشظي الوطن الفلسطيني في كانتونات؟ هل
هناك ثمة رؤية يُعمل عليها من أجل استدراج حماس إلى منزلق التسوية

والمفاوضات ،ومقدّماته الحديث المرتفع عن هدنة أو تهدئة طويلة األمد؟
أم كما يت ّم تسريبه ،قد تكون ك ّل هذه األسئلة مجتمعة ،إالّ أنها من خارج
صحوة ضمير المجتمع الدولي ،والعمل على وضع ح ّد للعدوانية التي
تمارسها «إسرائيل» بحق شعبنا تدميرا ً وقتالً وتشريدا ً وحصاراً .وهي
بالتأكيد تبحث في مسائل جوهرية ،وذات حساسية بالغة ،قائمة على
أساس ضمان ما يُس ّمى بالمصالح العليا للكيان وأمنه.
وفي العودة إلى معادلة «التنمية مقابل األم��ن» ،التي أطلقها الوزير
األلماني وهو الذي طالب أيضا ً باحتواء «برميل بارود غزة» ،هذه المعادلة
قد ت ّم تب ّنيها في األساس من قبل االتحاد األوربي ،والتي لطالما عمل عليها
وألجلها رئيس ال���وزراء البريطاني السابق طوني بلير ،ع��راب مقاربة
«االقتصاد مقابل األم��ن» ،بدل «األرض مقابل السالم» .وبمعنى أوضح،
وهو كالم موجه إلى الفلسطينيين في قطاع غزة قبل «اإلسرائيليين» ،أنكم
إذا أردتم فك الحصار ،وفتح المعابر ،وإعادة اإلعمار ،وإنشاء ميناء ومطار
ومشاريع إنمائية ،ومساعدات اقتصادية واستثمارات تدخل القطاع ،فإنّ
مم ّرها الوحيد هو أمن «إسرائيل» ،من خالل آليات واضحة تتمثل في إنهاء
المقاومة والتخلص من سالحها ،وفك الشراكة مع الخيارات والمحاور
السياسية في المنطقة ،والذهاب مباشرة نحو خيارات سياسية تتوافق
وجهود «عملية السالم ،والمفاوضات» .وهذا ليس بعيدا ً عن خطة «سيري»
إلعادة بناء القطاع ،وتوصياته بشأن األوضاع في القطاع.
المؤكد أنّ هذه الوفود ومن يقف وراء إرسالها ،تمارس سياسة م ّد الجزرة
ألهلنا في غزة ،الذين يعانون من بطالة مستفحلة ،بيّنت آخر إحصائية أنّ
نسبتها ارتفعت إلى  60بالمائة ،واألخطر من ذلك أيضا ً أنّ نسبة من يودّون
الهجرة من غزة بلغت  50 – 45بالمائة ،وهم بذلك يحاولون التأثير على
الرأي العام في قطاع غزة ،من خالل سلة المحفزات هذه ،ودفعه نحو رفع
الصوت في وجه القوى السياسية ،وتحديدا ً في وجه حركة حماس كونها
تمسك بك ّل مفاصل القطاع ،بل والسعي لإليقاع بين الشعب الفلسطيني
وقواه الوطنية واإلسالمية ،على اعتبار أنّ الفصائل في مجموعها تعجز
عن إيجاد الحلول للمعضالت والمشكالت التي يعاني منها شعبنا في غزة،
ليس ألنّ الفصائل ال ترغب أو تتخلف عن أداء دوره��ا ،بل ألنها محاصرة
شأنها شأن أهلنا في القطاع.
والالفت أنّ ردود الفصائل أو تعليقها على تلك الزيارات ،وما س ّربته
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وسائل اإلع�لام ،وتحديدا ً حركة حماس المعنية والمطالبة مباشرة في
توضيح مالبسات وأهداف هذه الزيارات ،لم ترتق تلك الردود إلى مستوى
مصارحة الرأي العام الفلسطيني ،وخاصة الشعب الفلسطيني الذي أصبح
يدور في دوامة هذه التسريبات ،بل وأسيرا ً لها .وما تركيز وسائل اإلعالم
في الكيان على أهمية هذه الزيارات وما تحمله من أخبار عن قرب التوصل
إلى هدنة طويلة األمد ،وقد وصلت إلى ح ّد القول إنّ اللمسات األخيرة توضع
على مسودة هذا االتفاق مقابل سلة المحفزات ،بل ذهب عدد من قادة الكيان
إلى ح ّد المطالبة صراحة باالتفاق مع حركة حماس بشأن ترتيبات طويلة
األمد بما يتعلق بقطاع غزة.
ك ّل ما سلف بحاجة إلى ردود ومواقف حتى اآلن هي دون المطلوب
وخجولة ،مما يدفع الكثيرين إل��ى وض��ع عالمات االستفهام على يدور
في الغرف المغلقة سواء في غزة أو في العواصم البعيدة ،والمالحظ أنّ
منسوب التراشق السياسي واإلعالم واالتهامات المتبادلة بين حماس من
جهة والسلطة وفتح من جهة أخ��رى ،أعلى بكثير من االهتمام في تفنيد
مخاطر الزيارات المكوكية لتلك الوفود ،التي لم يفلح أصحابها ،ومع كثرة
مشاهد الموت والدمار والفقر والحرمان وتح ّول القطاع إلى سجن كبير
لشعبنا بسبب الحصار واإلغ�لاق المتواصل لمعبر رفح .لم تفلح في أن
يتمكن المجتمع الدولي في إدانة جرائم االحتالل ومرتكبيها ،بل انّ أمين
عام األمم المتحدة بان كي مون رفض وضع «إسرائيل» على قائمة الالئحة
السوداء في قتلها لألطفال الفلسطينيين .وعلى عكس المأمول فهو يسعى،
أيّ المجتمع الدولي جاهدا ً إلى إدانة الضحية ،واتهام قوى المقاومة أنها هي
من استخدمت ناسها دروعا ً بشرية ،وتسبّبت في مقتلهم.
وأخيرا ً وبعد المئة ...المطلوب المسارعة إلى الكشف عن حقيقة هذه
الزيارات وأهدافها ،التي وصلت إلى ح ّد القول إنّ خطة باتت جاهزة وهي
في عهدة أطراف عديدة ،تحت ُمس ّمى «إعادة تخطيط القطاع» ،وفق نقاط،
منها تغيير اسم القطاع ليصبح «ساحل فلسطين» ،والميناء يت ّم تشييده
عند نقطة التقاء حدود القطاع الشمالية مع البحر ،ونقل المراكز العلمية
والبحثية والجامعات والمؤسسات المدنية إلى أطراف القطاع الشرقية
تحت عنوان تخفيف االكتظاظ ،وتشييد سكة حديد وطريق دولي سريع
يربط الكيان مع مصر ،ويستفيد القطاع من خدماته عند حدوده الشرقية.
وعليه فماذا ينتظر قطاع غزة؟ األيام اآلتية تكشف المستور.

�سويداء جبل العرب ت�ؤ ّدب �أطفال الأنابيب اال�ستعمارية...
} نصار إبراهيم
مع احتدام المواجهة ...وفي سياق الحرب الكونية
العسكرية السياسية االستخبارية االجتماعية النفسية
الشرسة على وعي الشعوب العربية وذاكرتها ...وفي
ظ ّل الصمود األسطوري للشعب العربي السوري وجيشه
الباسل وقيادته ...وفي ظ ّل فشل إسقاط الدولة الوطنية
السورية ،تعود القوى االستعمارية والظالمية الستهداف
روح الشعب ال��س��وري ووح���دة نسيجه االجتماعي
والوطني...
وآخ��ر نسخة م��ن تلك المشاريع تباكي تلك القوى
محذرة مما قد يتع ّرض له «الموحدون ال��دروز» العرب
السوريون في جبل العرب عموما ً وفي السويداء على وجه
الخصوص ...إلى الدرجة التي بات الجميع يتسابقون
لتقديم ال��خ��دم��ات لحمايتهم ون��ص��رت��ه��م ...حتى أنّ
«إسرائيل» أبدت استعدادها العلني لتقديم الحماية لهم...
بما في ذلك إقامة منطقة عازلة في جنوب سورية.
وللتمهيد لهذه النقلة من قبل القوى االستعمارية
الغربية وعلى رأسها ال��والي��ات المتحدة و»إسرائيل»
وأدواتهما المحلية ت� ّم ترتيب مجزرة قلب ل��وزة التي
نفذتها «جبهة النصرة» وراح ضحيتها عشرات المواطنين
السوريين من الموحدين ال��دروز العرب ...وذلك بهدف
ترويع هذه الطائفة في محاولة لسلخها عن الوطن األ ّم
بفعل الرعب والصدمة ...وتحويلها إلى حصان طروادة
لتمزيق النسيج السوري االجتماعي وخلخلته...
في هذا السياق تماما ً تأتي محاوالت وليد جنبالط
المتذاكي لطرح ورقته الطائفية من خالل وصف جريمة
«جبهة النصرة» بالعمل الفردي ...والدعوة إلى «تحييد»
الموحدين ال��دروز وتأمين «الحماية» لهم حتى ولو من
«األ ّم الرؤوم» «إسرائيل» نفسها.
غير انّ وعي وذاكرة وانتماء وأصالة وصالبة الشعب
السوري بك ّل طوائفه وتنويعاته أفشل هذه المحاولة
البائسة ...فنهض شيخ عقل الطائفة الدرزية يوسف
جربوع ليقطع الطريق بضربة واح��دة وموقف واحد
حاسم« :النظام قادر على حمايتنا والقوة الضاربة هي
بيد الجيش»» مشيرا ً الى أنه «بعد أربع سنوات من القتال
أصبح الجيش منهكا ً ونحن سنكون الى جانب الجيش
لص ّد المؤامرة».
وم��ن لبنان نهض ال��رج��ل الباسل ال��ه��ادئ وال��ح��ازم
العروبي طالل أرس�لان ليحدّد الفواصل والتخوم بين
مشروع المقاومة والعروبة واالستقالل ومشروع التقسيم
والطائفية واالرتهان.
يراهن األعداء وأدواتهم دائما ً على أنّ الشعوب ساذجة
وذاكرتها مثقوبة ...ومن هنا س ّر إحباطهم وفشلهم ...ألنهم
يخلقون الكذبة ويصدّقونها ...كمثل تصديقهم أنهم حماة
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحرية فيما عداهم من
شعوب هي شعوب عاجزة ومتخلفة بالفطرة والتكوين.
ينسى أط��ف��ال أنابيب المشاريع االستعمارية أنّ
«إسرائيل» هذه وبدعم شامل من حلفائها االستعماريين
وهجرهم ومسح مدينة
الغربيين هي من د ّمر مدن الدروز
ّ
القنيطرة عن وجه األرض ...وينسى هؤالء الصغار أنّ
«إسرائيل» ال تزال تحت ّل الجوالن العربي السوري وتصادر
أرضه ومياهه حتى اليوم...
كما ينسى أط��ف��ال أنابيب المشاريع االستعمارية
وأط��ف��ال «ال��ث��ورة السورية «وش��رك��ة م��ق��اوالت «الربيع
العربي» أنّ «جبهة النصرة» و»داعش» وما يُس ّمى «جيش
اإلسالم» ،التي تمارس ك ّل أشكال القتل والذبح والتحريق
ض � ّد المسلمين والمسيحين واألزي��دي��ي��ن ف��ي سورية
والعراق واليمن وليبيا ومصر أنّ من يحتضنها ويم ّولها
ويسلّحها ويد ّربها ويحشدها ويؤ ّمن لها الغطاء السياسي
واإلعالمي هو الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا
و»إسرائيل» وممالك ومحميات النفط في الخليج العربي.
ينسى أط��ف��ال أنابيب المشاريع االستعمارية أنّ
المسيحيين العرب الفلسطينيين جرى تهجيرهم وتدمير
قراهم وكنائسهم على يد المشروع الصهيوني الذي أطلقته
ورعته وال تزال حتى اليوم دول االستعمار الغربي.

الجيش السوري ...والصمود األسطوري

إبراهيم هنانو

سلطان باشا األطرش

صالح العلي

ينسى أطفال أنابيب االستعمار والثقافة الدونية أنّ
المسيحيين واألزيديين واألشوريين العراقيين عاشوا في
العراق منذ آالف السنين ،وفقط مع دبابات الغزو األميركي
البريطاني واحتالل العراق ت� ّم إط�لاق شياطين القتل
واالغتصاب والتهجير واالقتالع ضدّهم.
ينسى أطفال أنابيب المشاريع االستعمارية أنّ تنظيم
«القاعدة» و»داعش» و»جبهة النصرة» وك ّل التشكيالت
اإلرهابية في سورية والعراق واليمن ومصر وليبيا هي
صنيعة الدول االستعمارية الغربية التي تتباكى اليوم
على المسيحيين والدروز واإلزيديين ،بينما في الحقيقة
والواقع هي مَن يحتضن ويرعى عصابات القتل التي

تستهدفهم.
ينسى أطفال أنابيب مشاريع االستعمار التقسيمي
الطائفي في سورية ودعاة حماية الموحدين الدروز العرب
أنّ من رفع لواء الثورة في مواجهة االستعمار الفرنسي
وخططه التقسيمية الطائفية هو الثائر العربي السوري
سلطان باشا األط��رش (موحد درزي) والثائر العربي
السوري إبراهيم هنانو (الكردي السني) والثائر العربي
السوري صالح العلي (ع��ل��وي) ...ه��ؤالء القادة الثوار
الكبار هم من تصدّى لسياسة التقسيم الفرنسية التي
عبّر عنها االستعمار الفرنسي في علم التقسيم الطائفي
لسورية الذي هو اليوم علم ما يُس ّمى «الثورة السورية»

بنجومه الحمراء الثالثة التي ترمز إلى الدول الطائفية
الثالث :السنية والعلوية والدرزية.
ينسى أطفال أنابيب االستعمار والطائفية أنّ من يدافع
عن السوريين بك ّل تكويناتهم وطوائفهم ويحميهم من القتلة
هو الجيش العربي السوري ،وأنّ الرئيس بشار األسد هو
من أعاد تمثال السيدة العذراء في معلوال التاريخية إلى
قمته المقدّسة وليس أسياد «داع��ش» و»النصرة» في
واشنطن ولندن وباريس والرياض وتل أبيب.
ينسى أطفال أنابيب المشاريع االستعمارية أنّ من حمى
ودافع واستشهد من أجل حماية المسيحيين في سورية
وفي لبنان ومن قدّم الشهداء لتحرير معلوال رمز المسيحية
وكنائس يبرود من براثن منظمات القتل والحرق المدعومة
من أوروب��ا وحلفائها هو حزب الله اللبناني يدا ً بيد مع
الجيش العربي السوري ،وليس هوالند أو كاميرون أو
أوباما الذين يواصلون دعم تلك العصابات وتسليحها
وتغطيتها.
إذا نسي أطفال أنابيب المشاريع االستعمارية ك ّل ذلك
فإنّ ذاكرة األمة والشعوب حية ومتوقدة وال تنسى ...لهذا
فهي صامدة ومتماسكة رغم وي�لات خمس سنوات من
التشويه والتدمير والترويع والقتل...
لهذا وس��واه ستبقى السويداء عاصمة جبل العرب
وليس جبل الجبناء والعمالء والقتلة والطائفيين ...هذا هو
قدر العرب الدروز الموحدين الصامدين وقدر ك ّل القوميين
والتقدميين العرب...
وسيبقى سيف دمشق العربي هو الفصل والفيصل...
أما الصغار فمصيرهم لن يكون أفضل من مصير أسيادهم:
الهزيمة والعار.

