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كيف نواجه الغزو الإرهابي ال�صهيوني  -التكفيري؟

القا�سم الم�شترك في هجمات
الكويت وتون�س وفرن�سا

} عبدالله خالد
} حميدي العبدالله

االنطباع السائد وال��ذي ركزت عليه جميع التحليالت ،وهو انطباع صحيح وإنْ لم يكن
وحيداً ،أنّ القاسم المشترك الذي يجمع بين الهجمات اإلرهابية التي ضربت في وقت متزامن
الكويت وفرنسا وتونس هو أنّ تنظيم «داعش» هو الذي قام بهذا العمل اإلجرامي ،وأنّ هذا
العمل يعبّر عن مستوى القوة والقدرة وحرية الحركة الذي يتمتع بها هذا التنظيم والذي
تجاوز ما كان يقوم به تنظيم «القاعدة» منذ تأسيسه حتى اآلن .ورغ��م أنّ منفذ الهجمات
الثالث التي وقعت في ثالث قارات أساسية هي آسيا وأوروبا وأفريقيا واحد ،إال أنّ الهجمات
استهدفت الشيعة في الكويت والسنة في تونس والمسيحيين في فرنسا ،وبالتالي فهذا
اإلرهاب ال يستهدف مذهبا ً أو دينا ً بعينه ،بل يستهدف ك ّل من يخالفه الرأي حتى وإنْ كان من
أبناء دينه وأبناء مذهبه ،وحتى إنْ كان يقاسمه الكثير من األفكار والمفاهيم اإلرهابية ،وهذا
يفسر الصراع الدموي بين «داعش» اإلرهابي و«النصرة» اإلرهابية.
الذي ّ
لكن ثمة قاسما ً مشتركا ً آخر لم تتط ّرق إليه التحليالت ولم تشر إليه التقارير والتغطيات
اإلعالمية والتصريحات السياسية المختلفة .يتجلى هذا القاسم المشترك اآلخ��ر في أنّ
الهجمات وقعت في ثالث دول ،كانت هذه الدول ،وبعضها ال يزال ،بشكل أو بآخر ،يشكل
بيئة حاضنة للجماعات اإلرهابية عبر السياسات الرسمية المعتمدة من قبل حكومات هذه
الدول.
فرنسا على سبيل المثال ،حكومتها الحالية قدّمت ك ّل أشكال الدعم للتنظيمات اإلرهابية
التي تنشط في سورية ،وتجاهلت ك ّل التحذيرات من مخاطر هذه السياسة ،وبعض هذه
التحذيرات جاءت من أجهزة أمنية فرنسية ،وكشفت التقارير أنّ الذي نفذ الهجوم معروف
بأنه إرهابي ،لكن الحكومة الفرنسية الحالية ،غضت النظر عن نشاطه ،ونشاط غيره لقناعتها
بأنّ هؤالء اإلرهابيين يجنّدون المزيد من المقاتلين ويرسلونهم إلى سورية لضرب الدولة
السورية ،وهؤالء يعبّرون عن جزء من طموحات الحكومة الفرنسية في إسقاط النظام في
سورية.
تونس أيضاً ،كانت حتى فترة قريبة دولة حاضنة للجماعات اإلرهابية ،أو لجماعات تتبنّى
مفاهيم وأفكارا ً تغذي الفكر اإلرهابي ،وتشجع على انتشار هذه الجماعات ،فعلى امتداد أربع
سنوات شكلت تونس مالذا ً وحاضنا ً للجماعات اإلرهابية في فترة حكم جماعة «اإلخوان
المسلمين» التي تحمل في تونس اسم «حركة النهضة» ،وإذا كان الحكم اآلن بيد حزب «نداء
تونس» ،فهذا ال يعني أنّ هذا الحزب ،الذي حرص على تشكيل حكومة ائتالفية مع النهضة،
قادر على إلغاء إرث النهضة ببساطة ومن دون حرب ال هوادة فيها ولها ثمن أكيد القتالع هذا
اإلرث المشين.
أما الكويت ،فهي جزء ال يتجزأ من منظومة الدول الخليجية ،وقد تكون حكومة الكويت أق ّل
الحكومات الخليجية تو ّرطا ً وحماية لإلرهاب ،بعد سلطنة ُعمان ،ولها موقف واضح على هذا
الصعيد ،ولكنها كانت على نحو أو آخر ،تشكل بيئة حاضنة لإلرهابيين ،وال أد ّل على ذلك
من أنّ الحكومة الكويتية لم تقم بإقفال قناة «وصال» التي تدعم الفكر اإلرهابي التكفيري إال
بعد وقوع الهجوم االنتحاري في مسجد في عاصمة الكويت ،األمر الذي بات يشكل تهديدا ً
مباشرا ًالستقرارها ووحدتها الوطنية.

حرب نف�سية فا�شلة لـ«�إ�سرائيل»
حول �سيناريوات الحروب
منسقة عن مجموعة حروب لم ينتبه من قام بتوزيعها دفعة واحدة
نظم اإلعالم «اإلسرائيلي» حملة ّ
أنها تفوق قدرة «إسرائيل» ومعها ك ّل حلف األطلسي والتحالف الذي شكلته واشنطن لضرب «داعش»،
والتحالف الذي شكلته السعودية للحرب على اليمن .فقد نشر موقع تيك ديبيكا أنّ تركيا واألردن
تستعدان للتدخل عسكريا ً في سورية بالتنسيق مع «إسرائيل» ،قال الموقع المق ّرب من الدوائر األمنية
«االسرائيلية» ،انّ الجيشين التركي واألردني يستعدان للدخول ،للمرة األولى منذ بدء الحرب في
سورية ،الى داخل االراضي السورية ،في الشمال والجنوب ،بغية إقامة منطقة عازلة .وأضاف الموقع
انّ الجيش التركي وضع  18000ألف جندي في حالة االستعداد للمشاركة في العملية ،حيث سيقوم
سالح الجو التركي بتوفير مظلة جوية للقوات من خالل إقامة منطقة حظر طيران ،شمال سورية،
األمر الذي سيمنع سالح الجو السوري من العمل ض ّد أهداف داخل هذه المنطقة .وفي المقابلُ ،وضع
الجيش األردني في حالة استعداد للدخول الى جنوب سورية ،على ان يتولى سالح الجو «االسرائيلي»
توفير مطلة جوية للقوات األردنية ،ويقيم بالتعاون مع سالح الجو األردني منطقة حظر طيران جنوب
سورية .وأشار الموقع الى انّ احتمال دخول الجيشين التركي واألردني الى سورية ،دفع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين في  29حزيران الجاري الى توجيه دعوة عاجلة لوزير الخارجية السوري
وليد المعلم لزيارة موسكو ،والتصريح امامه بأنّ سياسة الدعم الروسي للشعب والقيادة السورية ،لم
تتبدّل .ونقل الموقع عن مصادر في موسكو ،لم يس ّمها ،قولها ،انّ روسيا لم توضح كيف ستتص ّرف
في حال حصول هذا التط ّور ،علما ً انّ قوات تابعة لألسطول الروسي تتواجد في البحر المتوسط
واألسود ،وبإمكانها الوصول الى سورية في وقت قصير .يضاف الى ذلك انّ سالح الجو الروسي
يمكن ان يتدخل من قواعده جنوب سورية لمنع إقامة منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي فوق سورية.
كما نقل الموقع عن مصادره في واشنطن وموسكو قولها ،انّ احتمال التدخل العسكري
الخارجي في الحرب السورية ،كان محور محادثات الرئيسين الروسي واألميركي خالل المكالمة
الهاتفية التي جرت بينهما في  26أيار الماضي ،حيث ناقش الرئيسان التطورات الخطيرة في
سورية ،والتي يمكن ان تؤثر على المفاوضات بين الدول العظمى وايران،
من جهته أورد موقع «واال» العبري المق ّرب من الجيش «اإلسرائيلي» ،انّ رئيس األركان
«االسرائيلي» الجنرال غادي ايزنكوت ،ش ّكل طاقما ً خاصا ً برئاسة نائب رئيس األركان ،الجنرال يائير
غوالن ،وكلفه مهمة بحث لجوء «إسرائيل» الى استخدام الخيار العسكري ض ّد إيران ،بك ّل أبعاده،
بعد التوقيع على االتفاق النهائي بين الدول العظمى وايران .وقال الموقع« :انّ تشكيل الطاقم ،يعكس
الروح السائدة داخل المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية» ،في وقت أشار فيه مصدر أمني رفيع
المستوى الى انه في حال التوقيع على اتفاق مع طهران ،سيكون من الصواب إجراء تقييم للوضع
وفحص الخيار العسكري.
ونقل الموقع عن جهات رفيعة في المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية قولها ،انّ الخيار
العسكري ض ّد ايران ،هو الذي دفع الغرب الى فرض عقوبات مشدّدة على إيران ،والتي ت ّم بفضلها
إجبار النظام االيراني على الجلوس الى طاولة المفاوضات ،غير انّ المفاوضات الطويلة التي تقترب
من نقطة الحسم في فيينا ،دفعت اإلدارة األميركية إلى اتخاذ موقف مختلف ،بعد إدراك واشنطن
انّ الخيار العسكري سيؤثر سلبا ً على تشكيل تحالف دولي واسع لمعالجة الملف النووي االيراني،
والقول انّ ما يمكن ان يسفر عنه الخيار العسكري في أحسن األحوال ،هو عرقلة البرنامج النووي
اإليراني لفترة قصيرة ،وهذا يعني عمليا ً التركيز على الخيار الديبلوماسي ،والتقليل من جدوى
الخيارات األخرى.
من يقرأ التقريرين سيكتشف أنهما جزء من تصنيع دوائر الحرب النفسية ،والسبب هنا ليس فقط
استحالة الحديث عن حرب بعد تو ّرط تركيا في دوامة التآكل السياسي الداخلي وتو ّرط السعودية
في مستنقع الفشل اليمني والخشية «اإلسرائيلية» من صواريخ المقاومة في حالة حرب مع سورية
تضاف إلى القدرة السورية الصاروخية التي ال تزال معافاة ،فكيف بض ّم إيران إلى أهداف الحرب
في التقرير الثاني؟ سبب القول إنّ اإلعداد للتقريرين جرى في ع ّز الحرب النفسية هو أنّ التقريرين
المنشورين في مواقع لها مصداقية اتصالهما بالجيش والمخابرات ،تحفظا على الفرضيتين ضمن
نص ك ّل من التقريرين ،فقال األول انّ روسيا ستعطل فرصة الحرب على سورية وإنّ االتصال بين
ّ
الرئيسين األميركي والروسي تط ّرق لألمر ،والتقرير الثاني تراجع عن تصوير األمر كقرار حرب
كما في البداية واكتفى بالحديث عن تقدير للموقف يجب إجراؤه بعد توقيع التفاهم النووي اإليراني
ومشاركة أميركا بالتقدير التي ال ترى جدوى من الحرب .حرب نفسية لكن غير موفقة وتعبّر عن
قلق أصحابها ال ق ّوتهم وثقتهم بقدراتهم.

«توب نيوز»

قطار مو�سكو ال�سريع ينطلق
ليست روسيا بوتين هي تلك الدولة الباردة البليدة التي ال تتحرك إال بعد فوات األوان كما يقصدمن تشبيهها بالدب الروسي.
خالل خمس سنوات لم يكن ر ّد فعل روسيا على أيّ من األحداث المفاجئة يقول ذلك فكيف األحداثالمعلومة سلفاً.
في مرتين كان ر ّد الفعل الروسي السريع هو المفاجئ ألنه أظهر درجة من التفاعلية االستثنائيةمع الحدث السريع.
عندما وصلت األساطيل األميركية إلى المتوسط للحرب على سورية وأطلقت صاروخين نحوالساحل السوري أسقطتهما الصواريخ الروسية دون سابق إنذار وكالم سياسي أو إعالمي وجاء البيان
الروسي إنذارا ً بوضع المراصد والدفاعات الروسية بتصرف سورية إذا حدث العدوان.
عندما وقع االنقالب الغربي في أوكرانيا وتيقنت روسيا من وجود مشروع متكامل الستهدافهافاجأت الغرب كله واستخباراته بخطة جاهزة انتهت خالل أسبوعين بض ّم شبه جزيرة القرم وإعالنها
جزءا ً نهائيا ً من روسيا.
تصرف موسكو بترك واشنطن تستهلك خياراتها وتختبر أوهامها لم يكن ضعفا ً بل حنكة.التفاهم النووي اإليراني يطلق صافرة القطار الروسي السريع.-البداية ستكون محطة سورية سياسيا ً وعسكريا ً واقتصادياً.

التعليق السياسي

كيف نتجاوز المحنة التي تم ّر بها أمتنا بعد أن تفاقم
الخطر وبرز إلى العلن التحالف الوثيق بين أعداء األمة
بهدف إجهاض نهوضها وإغراقها في فكر يعيدها إلى
الماضي وتصويره على أنه المستقبل .بداية ال ب ّد من أن
نسجل المالحظات التالية:

استهداف العروبة والمقاومة

 1ـ إنّ اإلدارة األميركية تريد أن تستعيد هيمنتها
المتجسد
على المنطقة وأن تنفذ مخططها االستراتيجي
ّ
بـ«الشرق األوسط الجديد» ،وهو ليس بجديد ،فقد أخذ
أكثر من منحى (محاربة مشروع محمد علي في مصر
الذي امت ّد إلى بالد الشام ،زرع الكيان الصهيوني لفصل
المنطقة وإقامة س ّد بين مصر وبالد الشام يشكل قاعدة
عسكرية غربية تنفيذا ً لمؤتمر «كامبل بنرمان» و«وعد
بلفور» ،محاربة المشروع الوحدوي الذي تبناه الرئيس
جمال عبد الناصر بين مصر وس��وري��ة وإجهاضه
باالنفصال األسود ،عدوان الخامس من حزيران ،1967
إحباط نتائج حرب تشرين  1973بانسحاب السادات
وتوقيع اتفاق «كامب ديفيد» وما استتبعه من توقيع
اتفاقي «وادي عربة» و«أوسلو» ،ربط القرار السياسي
للنظام العربي الرسمي ب��اإلدارة األميركية وما نجم
عنه من تداعيات سلبية حرفت البوصلة عن قضية
فلسطين ،وتجاهلت أنّ تحريرها هو الهدف ،االعتداءات
الصهيونية المتك ّررة على لبنان ،غزو العراق )...لقد
دفع هذا المناخ المعادي لألماني العربية إلى التوجه
نحو المقاومة كخيار يعيد تصويب مسار البوصلة نحو
قضية فلسطين ،ويعتبر تحرير األرض من االحتالل هو
الهدف والمدخل الطبيعي للنضال العربي الوحدوي
من خالل الدم الطاهر الذي يؤكد أنّ وحدة المقاومين
هي الطريق الطبيعي لتمتين الوحدة الوطنية والمدخل
األمثل لالتحاد العربي ،وهذا ما جعل الحلف األميركي
– الصهيوني وأدوات��ه يعتبر أنّ معركته مفتوحة مع
عدوين أساسيين :العروبة والمقاومة.
 2ـ مع احتالل العراق توهّ مت اإلدارة األميركية
أنّ سقوط بغداد من شأنه أن يرهب العرب والمقاومة
معاً .وجاء كولن باول إلى دمشق وفي اعتقاده أنه قادر
على فرض شروطه وإمالءاته بعد أن أصبح الجيش
األميركي على الحدود السورية .ولكن الرئيس بشار
األس��د رفضها كلها ،وه��ذا ما ح�� ّول سورية إل��ى عدو
رئيسي يعيق تنفيذ المخطط األميركي – الصهيوني.
وجاء عدوان تموز  2006وفي قناعة المعتدين أنهم
سيقضون على المقاومة كمدخل للقضاء على سورية.
وأعلنت كونداليسا رايس «أنّ مخاض والدة الشرق
األوسط الجديد قد بدأ» .ولكن النتائج كانت عكسية
وتحقق نصر كبير للمقاومة .وتك ّرر المشهد عام 2008
مع المقاومين في غزة ليتأكد للعالم أنّ سطورا ً جديدة
تكتب في صفحات البطولة للعروبة المقاومة.
 3ـ ضمن هذا المناخ برز لدى بعض األميركيين
تفكير بضرورة العمل على استيعاب متغيّرات المنطقة
وقراءة الوقائع الجديدة التي أفرزتها بعد الفشل في
أفغانستان وال��ع��راق ،والتعامل بجدية مع القوى
الجديدة التي أثبتت حضورها وفي مقدّمتها الثورة
اإلسالمية في إي��ران وسورية والمقاومة .وعرف هذا
الطرح باسم مبادرة بيكر  -هاملتون .ولكن فريقا ً آخر
كان يفضل التعامل مع ما طرحه رجب أردوغان حول
ضرورة التعامل مع «األصولية اإلسالمية» التي تملك
ق��وة منظمة تستطيع أن توحي بتغيير في الشكل
عبر تجديد األدوات دون تغيير المضمون .وهكذا
عقدت صفقة بين اإلدارة األميركية وجماعة «اإلخوان
المسلمين» ت ّم بموجبها رفع الفيتو الذي يمنع وصول
الجماعة إل��ى الحكم مقابل تسهيل عملية «السالم
بالمفهوم الصهيوني وتسهيل التطبيع معه» وحماية
المصالح الغربية في المنطقة .وهكذا أجهض الحراك
الشعبي ،الذي يريد التغيير ومواجهة الظلم واالستبداد
وتأمين الخبز والكرامة وتحقيق الديمقراطية ،بعد أن
تولت قيادته الجماعات اإلسالمية وساندتها جماعات
غذتها الواليات المتحدة والدول األوروبية.
كانت النتيجة وصول الجماعة اإلسالمية إلى الحكم
في تونس ومصر (لم يدم طويالً) وليبيا الغارقة في
التمزق واليمن التي تتع ّرض للعدوان وفشلت في
العراق وسورية التي تتع ّرض لحرب كونية تهدف إلى
القضاء عليها كدولة ودور ووظيفة وتشارك فيها قوى
إرهابية تكفيرية جاءت من أصقاع الدنيا لتستوطن في
سورية والعراق وتقيم «دولة الخالفة» وتمارس أعمال
القتل والتدمير والتعذيب والتهجير وترفض االعتراف
باآلخر وتستبيح األع���راض وتبتعد في تصرفاتها
عن قيم وثوابت الدين الحنيف وتصبح آداة تنفيذية
للمخطط األميركي -الصهيوني.
وبذلك تكامل الغزو الصهيوني مع الغزو اإلرهابي
التكفيري وحظي اإلث��ن��ان بدعم الرجعية العربية
وتركيا .وأصبحت المعركة واضحة بين مشروع
أميركي  -صهيوني -إرهابي تكفيري  -رجعي وبين
مشروع عربي مقاوم تسانده الثورة اإلسالمية في إيران
وتتعاطف معه دول «بريكس» وفي مقدّمتها روسيا

والصين وقوى الحرية في العالم.

كيفية تجاوز المحنة؟

بهذه الخلفية يصبح ال��س��ؤال عن كيفية تجاوز
المحنة مشروعا ً بعد أن أصبحت المعركة ذات أبعاد
تتخطى العامل المحلي والعربي واإلقليمي لتصبح
دولية يتوقف على نتائجها وتداعياتها بناء نظام عالمي
جديد يرسي توازن قوى مختلف تماما ً تفرضه وقائع
الميدان ،وليس ما يرسم في غرف العمليات السوداء.
إنّ ما يجري على الساحة العربية اليوم وتحديدا ً في
سورية وال��ع��راق وفلسطين واليمن والمفتوح على
احتمال التمدّد إلى ساحات أخرى ،وفي مقدّمتها مصر
باعتبار أنّ تدمير مصر وسورية والعراق يشكل هدفا ً
مركزيا ً للغزو الصهيوني -اإلرهابي التكفيري يلقي
مسؤولية مضاعفة على العروبة المقاومة وحلفائها
في مرحلة سقطت فيها ك�� ّل األقنعة وب��رز التحالف
العضوي الوهابي اإلرهابي التكفيري للعلن ،ضاربا ً
المتجسدة بقضية
عرض الحائط بالقضية المركزية
ّ
فلسطين ،ومقدما ً عليها أخطارا ً وهمية خدمة للمشروع
األميركي -الصهيوني الذي يؤكد على حق القوة كبديل
لقوة الحق ،ويرفض مقولة حق الشعوب في المقاومة
والكفاح المسلح لمواجهة العدوان والهيمنة في محاولة
لنعت المقاومة باإلرهاب ،وتبني معايير مزدوجة تخدم
االحتالل والغزو اإلرهابي التكفيري من خالل التشديد
على أنّ العروبة المقاومة وداعميها هي الخطر.
إنّ اله ّم األساسي للمشروع األميركي  -الصهيوني
هو تغييب عروبتنا واستئصال مقاومتنا وإعادتنا إلى
الجاهلية المتخلفة ،وهذا ما دفعه إلى التركيز على
الفسيفساء الطائفية  -المذهبية العنصرية لتبرير
الوجود الصهيوني .وانطالقا ًمن أنّ االحتالل الصهيوني
المدعوم من اإلدارة األميركية والغرب والغزو اإلرهابي
التكفيري الوهابي القاعدي بتف ّرعاته المتعدّدة ،والذي
أنشأته اإلدارة األميركية ودعمته الرجعية العربية
وتركيا ،قد توحدوا في مشروع واحد يهدف إلى المزيد
من تفكيك المنطقة وممارسة ك ّل أنواع القتل والذبح
والتعذيب وك ّل أنواع التوحش والتدمير ونشر الرعب،
وصوال ً إلى إلغاء اآلخر وإقامة دولة الخالفة بوالياتها
المتعدّدة التي تشكل غطا ًء لعملية التفكيك والتفتيت
كترجمة عملية للتحالف بين االحتالل الصهيوني
وال��غ��زو اإلره��اب��ي التكفيري – الوهابي – القاعدي
المستند إلى قبول كامل من النظام العربي الرسمي
الذي تقوده السعودية وتدعمه اإلدارة األميركية .وهذا
يعني أنّ محور العروبة المقاومة بحاجة إلى مشروع
متكامل يواجه المشروع األميركي الصهيوني ويقدم
خطة تستند إلى البنود التالية:
 1ـ إنّ البعد العسكري يشكل عامالً هاما ً في المواجهة
بعد الحرب الكونية التي تخاض ض ّد سورية والتي
استلزمت جلب المرتزقة الذين ز ّودوا بأحدث األسلحة
ووضعت في تصرفهم ك ّل الوسائل اللوجستية وأفردت
لهم غرف عمليات في (تركيا ،األردن ،لبنان والعراق
باإلضافة إلى الكيان الصهيوني) وبإشراف ضباط
مخابرات من الواليات المتحدة وأوروب��ا وبعض دول
الخليج ،وفتحت الحدود أمام المسلحين وأسلحتهم.
والمواجهة تستلزم تعاونا ً بين أطراف محور العروبة
المقاومة وحلفائها لتوفير مقومات الصمود كمدخل
لتحقيق االنتصار .ولكن المقاومة العسكرية غير كافية
وال ب ّد من أن تستكمل بأنواع أخرى من المقاومة تشمل
السياسي والفكري والثقافي واالقتصادي واالجتماعي.

ما بين الشرذمة والوحدة

 2ـ إذا كان المشروع األميركي – الصهيوني يشدّد
على أهمية التعدّد وصوال ً إلى الشرذمة عبر التمسك
بالهويات الفرعية والعمل على إغنائها وتغذيتها
وتغييب وإضعاف الهوية الجامعة ،ف��إنّ المواجهة
تتطلب التأكيد على أهمية التن ّوع في إطار الوحدة في
مرحلة يتجه فيها العالم إلى إقامة التكتالت الكبرى
والتركيز على طرح مشروع يراعي مصالح الجميع،
ويبرز أهمية المصالح المشتركة وفوائدها الجامعة،
على أن تكون الوحدة الوطنية هي المدخل للتأسيس
لثقافة العمل المشترك ،وإع���ادة االستقطاب حول
مشروع سياسي يستفيد من تجارب الماضي ويتجاوز
ويؤسس لمرحلة جديدة.
الثغرات
ّ
 3ـ انتقلت اإلدارة األميركية وهي تواجه العروبة
المقاومة من مرحلة استخدام القوة الخشنة المستندة
إلى الحرب إلى مرحلة القوة الناعمة المعتمدة على
الغزو من الداخل والتي تقوم على تفجير تناقضات
داخلية كانت قد زرعتها في جسم األمة ومارست عبرها
سياسة فرق تسد التي ألهبت المنطقة في صراعات
المتجسدة
مسلحة تتجاهل الهوية األساسية لألمة
ّ
بالعروبة بمرتكزاتها الثالثة الحرية والعدالة
االجتماعية والمقاومة .وه��ذا ما فرض الحاجة إلى
مشروع نهضوي عربي مقاوم يتصدّى للمعضالت التي
تعيق عملية النهوض العربي ،وبالتالي فإنّ العروبة
الحضارية ببعديها المدني والديمقراطي العادل هي
اإلطار الجامع لتحقيق مواجهة ناجحة عبر تكوين كتلة
تاريخية مستندة إلى قوة شعبية ضاغطة تستنهض

الهمم وتعمل على تجميع الطاقات وتوجيهها نحو
المسار الصحيح الذي يبتعد عن الغرق في التناقضات
الهامشية.
 4ـ إنّ العروبة بشكلها الحضاري ه��ي لسان
وثقافة وليست عرقا ً عنصريا ً أو سياسة متشنجة
تجاه القوميات األخ��رى .ونجاح المشروع العربي
النهضوي يحتاج إلى لغة جديدة من التعامل تتض ّمن
احترام حقوق القوميات األخرى الموجودة على األرض
العربية ،واالع��ت��راف بثقافاتها المتن ّوعة في إطار
الوحدة المطلوب توفرها إلغناء االندماج االجتماعي
الذي تتطلبه الهوية الجامعة .واحترام الحقوق الدينية
لألقليات في إطار وحدة األرض والشعب والمؤسسات،
والسهر على ممارسة طقوسها الدينية بك ّل حرية،
باإلضافة إلى مواصلة التقارب والتكامل مع دول الجوار
اإلقليمي التي تتشارك معها في إنجازات الماضي وآفاق
المستقبل.
 5ـ إنّ االحتالل الصهيوني واإلره��اب التكفيري
نموذجان لما شهدته المنطقة من غزو نظرا ً إلى موقعها
يتوسط عقدة المواصالت
االستراتيجي المميّز الذي
ّ
وصلة الوصل بين مختلف الشعوب واألعراق باإلضافة
إلى تمتعها بثروات هائلة .واألمر المستغرب أنّ القوى
التي استهدفتها لم تكتف باستعمارها ونهب ثرواتها بل
عمدت إلى تغييب هويتها وتدميرها ومحو حضارتها
وثقافتها بل عمدت إلى اقتالع شعبها وتوطين شعوب
أخرى مكانها .ولكنها فشلت في ضمان استمرار غزوها
بفضل مقاومة شرسة طردت القوى الغازية وردّتها
على أعقابها .وال ب ّد من التوقف أمام غزوتين:
تجسد
ـ الغزو الصهيوني المدعوم من الغرب الذي
ّ
باالستعمار االستيطاني بهدف إقامة قاعدة عسكرية
متقدّمة له في المنطقة ،وشكل تتويجا ً لحروب الفرنجة
(الصليبية) وامتدادا ً لما قاله الجنرال اللنبي حين دخل
المنطقة فاتحاً :إنها استمرار للحروب الصليبية ،وما
أكده الجنرال غورو حين دخل دمشق :ها قد عدنا يا
صالح الدين.
لقد عمد الصهاينة إلى اقتالع الشعب الفلسطيني
من أرضه ،وهم مستم ّرون في هذا النهج وصوال ً إلى
إقامة «الدولة اليهودية» بالتزامن مع جهودهم لطمس
الحضارة والثقافة العربية واإلسالمية وإلغاء اآلخر
وعدم اإلعتراف بوجوده.
ـ الغزو اإلرهابي التكفيري الذي يشكل امتدادا ً للغزو
المغولي وبعد ذلك الطوراني ،والذي يستكمل اليوم
بالغزو القوقازي والشيشاني والطاجيكي واألفغاني
وغيره من األع��راق التي تريد االستيطان في سورية
وال��ع��راق ،بعد أن استقدمت إل��ى المنطقة ومارست
الوحشية والقتل والذبح والتكفير بهدف تشويه هويتها
واإلس���اءة إل��ى دينها وإعادتها إل��ى الماضي ورفض
التكيّف مع حاضرها .وما يت ّم في المناطق الواقعة تحت
هيمنة عصابات اإلرهاب التكفيري شاهد على ذلك.

المواجهة بمشروع نهضوي متكامل

 6ـ إنّ ما يجري في األراض���ي المحتلة من قبل
االحتالل الصهيوني واإلرهاب التكفيري يشكل عملية
غسل دم��اغ كاملة تمارس على الذين صمدوا فيها،
حيث تفرض عليهم تقاليد وقيم جديدة تحت طائلة
التهديد بالقتل والتكفير وتطبيق قوانين صارمة عليهم
(اللباس ،الحجاب ،الجلد ،الجزية ،اعتناق المذهب الذي
تفرضه دولة الخالفة وأمراء المدن ،تبرير اغتصاب من
يخالفهم في الدين ،تكفير من يخالفهم الرأي وإنزال أش ّد
العقوبات به وصوال ً إلى القتل ،تغيير المناهج ،العمل
على تشكيل حواضن شعبية )...وه��ذا يعني أنّ ما
يجري يت ّم في إطار مشروع متكامل (الدولة اليهودية
أو دول��ة الخالفة) ل��ه أب��ع��اد سياسية واقتصادية
واجتماعية وثقافية وحضارية ودينية .وهذا يحتاج
إلى مواجهة شاملة على الصعيد العسكري تترافق
مع مشروع نهضوي متكامل يتض ّمن ك ّل األبعاد التي
يتطلبها نجاح المواجهة.
لقد استعيض عن ال��م��دارس التعليمية الحديثة
بإعادة إحياء ال��م��دارس الدينية ،واستبدل القضاء
بالمحاكم الشرعية ،وأصبحت الرقابة على األسواق
تعرف باسم «نظام الحسبة» ،وتم توحيد اللباس
بالزيّ األفغاني للرجال والنساء ،وأصبح العقاب
يطاول من يرتدي زيا ً مخالفاً.
 7ـ خالل ما ُس ّمي «الربيع العربي» أصبحت المنطقة
بؤرة حروب دينية ومذهبية معقدة ،ولم يعد هناك من
يتحدث عن الحرية والديمقراطية وفلسطين والتنمية
والدفاع عن االستقالل وفك شروط التبعية .وبذلك أدّى
«الربيع العربي» الوظيفة التي ص ّمم لها وبفضلها تمكن
القادة الدينيون والفقهاء والدعاة وشيوخ المساجد من
مختلف المذاهب واإليديولوجيات من تصدّر المشهد
السياسي وال��ت�لاع��ب بالجماهير ،وط��رح��ت «دول��ة
الخالفة» ليبدأ الصراع حول من هو األجدر بالتربّع على
عرشها ،ومن هو األحق من منظور الشرعية التاريخية
والدينية في خطوة عملية لتنفيذ ما اتفق عليه في
المؤتمرات الغربية حول عملية التالعب بالشعوب
والثقافات واألديان .وكان طرح إقامة «الشرق األوسط
الجديد» البداية العملية للترابط واالندماج بين الفكر
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الصهيوني والفكر اإلرهابي التكفيري بقيادة الصهاينة
واعتبار أنّ تفكيك العالم العربي واإلسالمي إلى واليات
وإم���ارات صغيرة في ظ�� ّل وج��ود دول��ة يهودية قوية
سيعطي األخيرة فرصة تحقيق حلمها بالهيمنة على
المنطقة .إال أنّ أخطر ما رافق هذا الطرح هو الجهد الذي
يبذل لتغيير صورة الفلسطيني من مقاوم يقود حركة
تح ّرر وطني إلى إرهابي تكفيري يقوم بهجمات انتحارية
في المدن السورية والعراقية وغيرها من المدن بهدف
تحطيم قدسية قضية فلسطين ونزع صفة المقاومة عن
الفدائي الفلسطيني التي تج ّذرت في العقول وفق خطة
مدروسة ترمي إلى تعميق نزعة كراهية الفلسطينين
في األوساط الشعبية العربية ،وهنا تكمن الخطورة،
خصوصا ً إذا أضفنا إلى ذلك الجهد غير المسبوق لتدمير
سورية الدولة والموقع والوظيفة والدور في محاولة
جادّة لتسريع عملية تصفية قضية فلسطين.
 8ـ إنّ أبجدية إنجاح خيار المقاومة ببعديها
العسكري والمدني والمواجهة بأبعادها السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية والثقافية والتربوية
والحضارية والفكرية والدينية تتطلب سلة من
الخطوات تتكامل مع بعضها انطالقا ً من أنّ األمة
تواجه معركة مصير وتت ّوج بخطة توعية تفضح
حقيقة االحتالل الصهيوني والغزو اإلرهابي التكفيري،
باعتبارهما يشكالن خطرا ًواحدا ًترعاه اإلدارة األميركية
وتمدّه بك ّل مق ّومات االستمرار ضمن مخطط ت ّم إعداده
بدقة ويت ّم تنفيذه بأشكال مختلفة .وإذا كانت مواجهة
العدوان الصهيوني تحظى بنوع من اإلجماع اللفظي إال
أنّ مواجهة اإلرهاب التكفيري ال تحظى به ،وهذا يعني
أنّ مواجهته ستكون أكثر صعوبة وتعقيدا ً وتتطلب
معالجة جذرية تستوجب تل ّمس األسباب التي أدّت
إليه وجعلت البعض يتعاطف معه ويشكل نوعا ً من
الحاضنة له ووضع الحلول العملية لتجاوزها .والعمل
والمتعصبين والفصل
على عدم المزج بين المتديّنين
ّ
بين المعتدلين والمتطرفين واستيعاب المؤمنين
التعصب
بالمحبة والتسامح والساعين إل��ى نبذ
ّ
والرافضين لتأجيج الغرائز المذهبية والعاملين على
إيجاد قواسم مشتركة تسهّل بناء وحدة المسلمين.
وإذا كان ك ّل فرد منا يحمل في أعماقه رواسب 1400
عام تؤهّ له إذا استسلم لغريزته لتشكيل إمكانية تكوين
حاضنة شعبية لإلرهاب التكفيري ،فإنّ خطة التثقيف
والتوعية يجب أن تركز على التفريق بين الحاضنة
الشعبية الطبيعية الحامية للقيم والثوابت اإلسالمية
والحاضنة السياسية المتقلبة وفقا ً للمصالح التي
تتقدّم على اإليمان بالعقيدة والمبدأ .وهذا يؤكد أهمية
خوض معركة فكرية تواجه الفكر اإلرهابي االستعماري
والتكفيري ب��ك�� ّل ت��ف�� ّرع��ات��ه ،وت��ع��ري��ة دور الغرب
والصهيونية في بلورته .وه��ذه مهمة التيار الديني
المعتدل والقوى الجهادية المتن ّورة المؤمنة بالتحرير
والمناهضة للهيمنة وال��راف��ض��ة للصراع الطائفي
والمذهبي ،باإلضافة إلى قوى وهيئات ومؤسسات
المجتمع المدني والقوى الديمقراطية في المجتمع.

قراءة مستنيرة للتاريخ اإلسالمي

ال ب ّد من إنجاز قراءة معاصرة وعقالنية ومستنيرة
للتاريخ اإلسالمي تواجه القراءة الظالمية له التي تنكر
اآلخر وترفض التعامل معه ،بثقافة تنويرية متقدّمة
تنطلق من إب��راز التن ّوع الثقافي وتعمل على تحقيق
تعدّد المنابر وتعميق الحوار بين مكونات المجتمع.
علينا أن نعترف أنّ ثقافتنا تعيش مرحلة أزمة ،فأسئلة
عصر النهضة ما زالت تحاصرها وإشكالياته تط ّوقها...
الصراع مستم ّر بين التقليد والتجديد ...العودة إلى
السلف الصالح أم المصالحة مع العصر ...وجاء عصر
العولمة ليضعها في مواجهة تحدّي االنتقال إلى مفترق
طرق بين زمن ماض وزمن جديد في مناخ تضيق فيه
فسحة الحرية.
إنّ العقل العربي ما زال أسير رؤي��ة تقوم على
التناقض والتضا ّد نظرا ً إلى الدور الكبير الذي يلعبه
الدين في الثقافة العربية وتأثير القراءة التبسيطية
للنص القرآني التي تركز على التقابل بين الترغيب
والترهيب ...الجنة والنار ...دار اإلسالم ودار الكفر.
إنّ منطق الثنائيات :القديم – الجديد ...األصالة -
الحداثة ...األنا  -اآلخ��ر ...الشرق  -الغرب ...ينتج
خطابا ً يراوح بين توفيقية توليفية وأحادية تتمظهر في
موقف رافض من أحد طرفي الثنائية ،وبالتالي تقوقعا ً
في الماضي وغربة زمنية ...أو تماه أعمى مع الحداثة،
وبالتالي غربة مكانية .كما يتسم العقل العربي
بالنزوع إلى المسلمات وإلى تصنيم األفكار والتباس
المفاهيم ...األمة العربية أم أمة اإلسالم ،وهذا يطرح
مسألة الهوية التي ال ب ّد أن تكون مركبة .فاإلسالم ال
يمكنه أن يختزل العروبة والعروبة ال يمكنها أن تختزل
الخصوصية الوطنية التي تحتضن خصوصيات عدة
(المجتمع نسيج متن ّوع طائفيا ً ولغويا ً وعرقياً) تحتم
إدارة التن ّوع انطالقا ً من مبدأ االعتراف باآلخر واحترام
الحق باالختالف .وال ب ّد من تحرير العقل العربي من
الثنائيات ومن النزعة إلى االختزال والتبسيط لكي
يرى الواقع على حقيقته ولكي يتصالح مع الماضي
والحاضر ويستشرف المستقبل.

«معجزة بوتين» احتماالت النجاح ومخاطر الف�شل...
} سومر صالح
هل هي الحلقات المفرغة ألزمات «الشرق االوسط» أم العقالنية التي
دفعت الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى اقتناص لحظة مصيرية في
مستقبل العالقات الدولية لطرح مبادرته السياسية التي تقوم على العمل
لخلق جبهة موحدة من الدول الفاعلة في األزمة السورية ض ّد التنظيمات
اإلرهابية؟ خصوصا ً السعودية وتركيا وقطر ،إلى جانب إيران وسورية
والعراق ،للتصدّي للخطر الداعشي ،وهي معجزة بك ّل ما تعنيه الكلمة من
معنى ،بل أقرب إلى حالة «البجعة السوداء» في السياسة ،وتمثل خيارا ً
كان يصعب التنبّؤ بوقوعه ،ال سيما بعد تعقيد وتشابك مستويات األزمة
السورية ،حيث تستند تلك المبادرة إلى «تحالف الضرورة» بين األطراف
اإلقليمية المتحاربة لوقف تمدّد اإلرهاب الداعشي الذي بدأ يهز أمن المنطقة
بر ّمتها ،ويبدو للوهلة األولى أنّ هذا الطرح هو خيالي أو مثالي إلى ح ّد ما،
األمر الذي يدفعنا إلى البحث عن أسباب طرح هذه المبادرة وحيثياتها،
فروسيا دولة فاعلة وعقالنية وال تبني سياستها إال على الوقائع ،فما بال
المرء إذا ما كان األمر يتعلق بأزمة مثل األزمة السورية بأبعادها اإلقليمية
وتداعياتها الدولية وتأثيرها المباشر على األمن القومي الروسي...؟
من حيث المبدأ هي مبادرة سياسية ،األمر الذي يعني أنّ نجاحها
مرتبط بموافقة األطراف المعنية بشكل مباشر ،أيّ سورية وحلفاؤها من
جهة والتحالف الخليجي التركي وملحقاته من جهة أخرى ،وهذا يعني
بالضرورة أيضا ً موافقة الطرف األميركي الراعي الرسمي لهذا الحلف،
حيث استندت تلك المبادرة في المبدأ العام على تحالف الضرورة الذي
يقتضيه وقف تمدّد داعش اإلرهابي ،وخصوصا ً في الخليج العربي،
أما من حيث المضمون فهي مبادرة روسية لنزع فتيل الحرب اإلقليمية
الشاملة في المنطقة ،وخصوصا ً إذا ما ق ّررت تركيا العدوان البري على
األراضي السورية بذريعة منع إقامة دولة كردية أو درء خطر «داعش»
عن حدودها ،أو إذا ما ق ّررت «إسرائيل» جنوبا ً االنخراط بريا ً في مواجهة
الجيش السوري بعد فشل «عاصفة الجنوب» التي تدار «إسرائيلياً» من
غرفة عمليات «الموك» األردنية ،عدوان مثل هذا بشقيه «اإلسرائيلي» و
تتوسع إلى أبعد من ذلك ...حينها ستكون
التركي يعني حربا ً إقليمية قد
ّ
روسيا أمام خيارين إما الدعم المباشر لسورية ،وبالتالي الدخول في
مواجهة مؤجلة مع الناتو شماالً ،أو الدخول لوجستيا ً في الجنوب،
وبالتالي تأزيم العالقة مع أميركا وما يحمله ذلك من مخاطر على حدودها
مع أوروبا.
إذا ً هي حالة «الشرق األوسط» المعقدة التي دفعت بالرئيس بوتين

إلى طرحه ،مستفيدا ً من حاجة الدول الفاعلة في «الشرق األوسط» إلى من
يخرجها من أزماتها ،فالسعودية تائهة في خياراتها ،عينها على إيران ما
بعد انجاز االتفاق النووي ،ومباحثات ملفها النووي في فيينا توحي برغبة
أميركية جادّة في إيجاد تسوية سلمية لبرنامجها النووي ،وبالتالي
االعتراف بها قوة لها مصالحها اإلقليمية المشروعة ،وهو ما يمثل ما يشبه
«فوبيا» خليجية عامة .وتركيا أيضا ً تعيش «فوبيا» الدولة الكردية في
الشمال السوري ،وبالتالي لم يبق لألكراد إلنجاز حلمهم التاريخي إال
الكانتون التركي ،ما يضع تركيا في مأزق تاريخي.
وإذا ما أضفنا أنّ الدولتين اإلقليميتين تركيا ومملكة آل سعود قد وصل
بهما الحال إلى ما هو جراء سياستهما في األزمة السورية ،فكان حلم
السعودية إسقاط الدولة السورية وبالتالي تطويق إيران وضرب «حزب
الله» ،وحلم األت��راك إسقاط الدولة السورية وجعلها أداة تحارب بها
مشروع الكرد السوريين إذا ما فكروا بإقامة مثل هذا الكانتون السياسي،
غير أنّ وقائع االشتباك على األرض السورية وصمود الجيش وتالحم
المقاومة اللبنانية معه أفشل المخطط األميركي الخليجي التركي في
سورية ،مضافا ً إليه التغيّرات الجيبولتيكية الحاصلة على مسرح
العالقات الدولية الذي دفع بأميركا إلى تغيير استراتيجيتها في «الشرق
األوسط» ،واضعة في حسبانها ثالثة أهداف استراتيجية ،وهي إنجاز
اتفاق نووي مع إيران بأق ّل الخسائر الممكنة وبأسرع وقت ممكن ،وضمان
أمن «إسرائيل» في المنطقة ،وبقاء ملفات الطاقة الخاصة بـ«الشرق
األوسط» على ما هي عليه في انتظار تبلور االستراتيجية األميركية في
شرق آسيا واالكتفاء بحظر النفط الخليجي إلى الصين...
إذا ًالروس طرحوا مبادرتهم مستندين إلى عاملين :أوال ً(عامل الضرورة)
بمعنى الحاجة الملحة لطرح سياسي جدي لح ّل األزمات المتقاطعة لدول
«الشرق األوسط» ،بما يج ّنب االنفجار اإلقليمي ويبعد قليالً الخليج عن
الحضن «اإلسرائيلي» ،الذي يعتبره الخليجيون خيارا ً جدّيا ً في مواجهة
«داعش» وإيران ،وهو يشكل خطرا ً مباشرا ً على األمن القومي الروسي،
وخصوصا ً في قطاع الطاقة إذا ما ت ّم بناء خطوط نقل نفط وغاز الخليج
إلى «إسرائيل» ومنه إلى أوروبا ،والعامل الثاني هو «المناورة» بمعنى
تقديم روسيا لنفسها على أنها البديل الدولي األمثل لمرحلة ما بعد
االنسحاب األميركي من الشرق األوس��ط ،فهي من جهة ضامن لتوازن
المصالح اإلقليمية ومن جهة أخرى ضامن لصوغ نظم الحكم المنبثقة من
شرعية هكذا تحالف ض ّد عدو واحد اسمه «داعش».
يبقى السؤال المطروح على م��اذا يراهن بوتين في نجاح مبادرته
تلك؟ قلنا إنّ نجاح المبادرة يقتضي موافقة األطراف اإلقليمية وموافقة

الطرف األميركي ،وعلى افتراض المرونة التي مارستها القيادة السورية،
فاألطراف اإلقليمية على ما يبدو أوصلت رسائل سياسية واضحة برغبتها
في التخلص من عبء األزمة السورية ،فزيارة محمد بن سلمان ولي ولي
العهد السعودي وابن الملك إلى روسيا يمكن وضعها في هذا السياق،
أ ّما تركيا تبدو خيارات إعادة العالقات مع دمشق أكثر فاعلية لتركيا في
مواجهة حلم األكراد في دولة مستقلة وأق ّل تكلفة من حرب مزدوجة على
جبهتين مع الجيش السوري والبيشمركة ،وما يعني ذلك من احتماالت
اندالع انتفاضة كردية داخل تركيا ،وقد تكون إعادة إحياء تلك العالقات
من بوابة أحد األحزاب المعارضة ألردوغان ،ما يج ّنب تركيا الحرج قليالً،
أما أميركيا ً فيع ّول بوتين على قدرة موسكو في تأمين خروج آمن للواليات
المتحدة من «الشرق األوسط» بما في ذلك ضمان أمن «إسرائيل» ،فهي
من جهة ضامن لحلفائها وخصوصا ً سورية من الدخول في مواجهة
مفتوحة ض ّد «إسرائيل» ،ومن جهة أخرى يشكل اليهود الروس ما نسبته
 19في المئة من اليهود الذي هاجروا إلى فلسطين المحتلة ،األمر الذي قد
يغري واشنطن في الدخول بنقاش عميق مع موسكو حول تلك المبادرة،
ومستفيدة من عدم الحماس التي أبدته واشنطن حول دخول تركيا في
حرب مع سورية بما يعني إمكانية انفجار الوضع اإلقليمي ونسف االتفاق
النووي بين الغرب وايران ،والمخاطر الكبيرة على أمن «إسرائيل» والعودة
باالستراتيجية األميركية إلى نقطة البداية...
طبعا ً هنا علينا توقع دعم مطلق من أميركا لكافة التنظيمات اإلرهابية
في «الشرق األوسط» حال التوصل إلى تفاهم روسي أميركي بشأن مبادرة
الرئيس بوتين ،بما يعني إطالة أمد الصراعات في «الشرق األوسط»
وإشغال القوة الروسية بمشاكله وتحويله إلى «بؤرة مزمنة» لإلرهاب.
يبقى إذا ً أنّ نجاح المبادرة مرتبط بعقالنية األطراف اإلقليمية وقدرتها
على تحديد أولوياتها وقدرة الديبلوماسية الروسية على إقناع الواليات
المتحدة بتلك المبادرة ،وهذا يعني مساومات وتسويات أخرى على
ساحات اشتباك أخ��رى مثل أوكرانيا وال��درع الصاروخية األميركية
والتهديد النووي الروسي في القرم والعالقة بين روسيا والصين ...أما إذا
ما فشلت تلك المبادرة فسيكون «الشرق األوسط» أمام لحظات مصيرية
تهدّد كياناته السياسية من خطرين :المواجهة اإلقليمية المفتوحة وانفجار
برميل البارود الشرق أوسطي ،إضافة إلى انهيار األم��ن ج��راء التمدّد
الداعشي وتح ّول المنطقة إلى بؤرة لإلرهاب العالمي ،ولكن من ناحية
أخرى فسيسجل التاريخ ذكاء وحنكة الديبلوماسية السورية ومرونتها
وقدرتها على إحراج الخصوم ،األمر الذي سيفاقم مشكالتهم الداخلية...
ويحرجهم أخالقيا ً وسياسيا ً أمام شعوبهم.

