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�أردوغان� :سيا�سة الهروب �إلى الأمام
} حميدي العبدالله
يعتقد خبير تركي أنّ الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ ��ان «يسعى إلى
مغامرة خطيرة في سورية ،ليكون ذلك مب ّرره الرئيس لعرقلة تشكيل الحكومة
االئتالفية الجديدة» جاءت أقوال هذا الخبير في سياق تعليقه على األنباء عن
إقامة ح��زام أمني على الحدود السورية – التركية ،يقول أيضاً« :سيعرقل
أردوغ��ان تشكيل الحكومة الجديدة خالل مدّتها الدستورية ،أي  45يوماً»
مستخلصا ً أنّ «هذه المدة ستكون كافية إللهاء ال��رأي العام الداخلي بقضية
قومية ساخنة حتى اإلعالن عن انتخابات مبكرة بعد  3أشهر يستغلها لكسب
تأييد الشارع بانتصارات سيحققها ض ّد األكراد وداعش والرئيس السوري».
أي أنّ أردوغ��ان يهرب
هذه السياسة تس ّمى سياسة الهروب إلى األم��امّ ،
من األزم��ات التي تسبّبت سياسته في صنعها عبر توريط تركيا في حروب
ال يستطيع أحد التنبّؤ بنتائجها وحصر تداعياتها على استقرار تركيا وحتى
وحدة أراضيها .فالجيش التركي مدعوما ً من ك ّل األحزاب التركية خاض حربا ً
منذ ثمانينات القرن الماضي ض ّد خمسة آالف مقاتل كردي في تركيا ،وفشل
في القضاء عليهم على الرغم من م��رور حوالى  30عاما ً على ه��ذه الحرب،
وعندما كان األك��راد قلة محاصرة من قبل ك ّل دول المنطقة ،علما ً أنّ وضع
األكراد اآلن يختلف عما كان عليه في الماضي ،فأكراد العراق يكادون أن يبنوا
دولتهم المستقلة ،وأكراد سورية يحوزون اليوم على السالح ويقاتلون على
وأي مغامرة ض ّد األك��راد ستكون عبارة عن حرب
امتداد مناطق تواجدهمّ ،
شاملة ستتع ّرض خاللها تركيا لتحديات أمنية بل عسكرية ال يمكن مقارنتها
إطالقا ً بالتحديات التي مثّلها قتال حزب العمال الكردستاني.
ّ
لكن بمعزل عما سيواجه تركيا في ح��ال سمحت ألردوغ ��ان بحل أزمته
على حساب أمنها القومي عبر توريطها في حرب ال طائل منها ،وليس لها ما
يب ّررها ،فهل أردوغان قادر على تمرير مثل هذه السياسة والحصول على دعم
الجيش لها؟
ال شك أنّ حزب العدالة والتنمية خالل فترة حكمه التي امتدت حوالى 12
عاما ً استطاع الهيمنة على غالبية مؤسسات الدولة ،وال سيما األجهزة األمنية،
و«ط ّهر» الجيش من الضباط الذين ال يؤيدون سياساته ،ولكن من الصعب
االعتقاد أنّ تركيا قد سلّمت قيادتها ألردوغ��ان وحزبه سمحت له بالتصرف
على هواه ،ولع ّل المعارضة الدائمة والمستم ّرة لسياسة أردوغان في سورية
من قبل أح��زاب المعارضة ،وم��ن قبل غالبية الشعب التركي ،والتي تجلت
في نتائج االنتخابات األخيرة دليل قاطع على مستوى المقاومة لمحاوالت
أردوغان دفع تركيا إلى مواجهة قد ال تكون نتائجها مختلفة كثيرا ً عن نتائج
الحرب العالمية األولى على السلطة العثمانية.
ال شك أنّ المغامرة الجديدة هي امتحان ،أوالً لتوازن القوى داخل تركيا،
وثانيا ً لفعالية المعارضة بك ّل أشكالها ،بما في ذلك عدم حماس الجيش التركي
لزجه في مغامرة عسكرية ال تتوفر شروط النجاح فيها.
ّ
لكن األم��ر األكيد أنّ سياسات أردوغ��ان وحزبه باتت تشكل تهديدا ً ألمن
واستقرار تركيا.

�سورية :ثقة في الحليف وترقب ل�صدق
نوايا الأطراف المعنية بالمبادرة الرو�سية
} سعد الله الخليل
منذ أن أطلق الرئيس الروسي فالديمير بوتين مبادرته «المعجزة» حول
األزمة السورية ،والتي تعني في ما تعنيه تحويل مسار الحرب على سورية
طوال خمس سنوات إلى حرب مع سورية في وجه اإلرهاب في ك ّل تفاصيله
أي
وجزئياته وما تحويه من شياطين ال يمكن القفز عنها وال تجاهلها وفق ّ
مس ّمى من المس ّميات أو التصنيفات التي لطالما دأب أعداء سورية على
يصب في محيط تنظيم
تصب في رافد أخير
إطالقها على تلك التنظيمات التي
ّ
ّ
«القاعدة».
المبادرة إنْ كتب لها النجاح تعني إنهاء المشروع السعودي التركي األردني
القطري باإلشراف األميركي «اإلسرائيلي» باقتسام «الكعكة السورية»،
وهو ما بدا خالل حرب السنوات الخمس بعيدا ً عن تقسيم سورية الجغرافي
كهدف أول لتلك الدول ،وبعيدا ً عن الخوض في احتماالت نجاح المبادرة من
فشلها ،فقد نجحت موسكو في اختيار التوقيت المناسب لطرح المبادرة،
فالسعودي الغارق في المستنقع اليمني يبحث عن طوق نجاة ينهي نزيفه
االقتصادي والسياسي ويضع حدا ً لسقوط المهابة السعودية في العالمين
العربي واإلسالمي بشكل خاص وفي الساحة الدولية عموماً ،فيما يسعى
التركي إلى استيعاب تبعات االنتخابات التركية في مسعى للتأقلم مع الواقع
الجديد بعيدا ً عن أوهام السلطان المطلق الصالحيات ،في الوقت الذي كشفت
هستيريا «عاصفة الجنوب» دور ع ّمان  -صنيعة االستخبارات البريطانية -
كقاعدة عمليات ألجهزة مخابرات دول الحرب على سورية ،ومحطة تجميع
وانطالق لإلرهابيين باتجاه الداخل السوري ،فيما يبدو القطري جالسا ً على
مقاعد االحتياط في رسم السياسات اإلرهابية على سورية مقتصرا ً دوره على
تسديد فواتير التسليح والتمويل.
أمام حسن اختيار القيادة الروسية توقيت طرح مبادرتها أبدت القيادة
السورية انفتاحها على مبادرة الحليف في مشهد يعيد إلى األذهان المبادرة
الروسية بالتخلص من السالح الكيميائي السوري والتي أنهت اإلرباك
األميركي بعد حملة التصعيد بش ّن الحرب على سورية ،وأنقذت الرئيس
األميركي من ورطة حرب غير محسوبة النتائج .تبدو المبادرة الفرصة
األخيرة لحلفاء واشنطن لالنسحاب من مواجهة بال أفق في الحرب السورية
التي يبدو أنّ الموازين فيها هي لصالح الدولة والجيش السوريين.
وكما راقبت الحكومة السورية آليات تنفيذ الملف الكيميائي بأدق التفاصيل
لضمان عدم تح ّول قضية نزع السالح إلى بوابة للتدخل في الشأن السوري،
ومقدّمة لدفع سورية إلى المزيد من التنازالت والمساومات ،فإنّ دمشق
ستتولى متابعة تنفيذ المبادرة بأدق تفاصيلها وبك ّل جدية ومسؤولية،
وتراقب آليات التنفيذ والتغيّر في سلوك األطراف المعنية بالصفقة المعجزة
بوقف ما شهرته من أسلحة في وجه سورية بدءا ً من وقف تمويلها للحرب
على سورية والتي رصدت تلك الدول موازناتها المفتوحة ثمنا ً لألسلحة
ولدفع رواتب المسلحين ،ومراقبة دول الجوار لحدودها بهدف منع عبور
أفراد التنظيمات اإلرهابية إلى الداخل السوري ،وانتها ًء بوقف الحرب
اإلعالمية ض ّد سورية والتي سخرت لها قنوات ومنابر و«مثقفين وطالئع
ثورية».
ثقة القيادة السورية بحليفها الروسي ليست في وارد النقاش وال
المساومة ،كما أنّ الحذر السوري واليقظة حيال آليات تنفيذ الدول المعنية في
حال اقتنعت بالسير بالمبادرة ليست أيضا ً مثار نقاش وجدل ،واأليام كفيلة
بكشف النوايا الحقيقية.
وإلى ذلك الوقت يمضي الجيش السوري في معركته ض ّد اإلرهاب التي
أعلنها منذ البداية بعيدا ً عما يدور في كواليس السياسة وعقبات المبادرات.

«توب نيوز»

حقائق الزبداني
{ تشهد مدينة الزبداني حربا ً تشبه ما عُ رف في الحرب العالمية الثانية بحرب
العلمين حيث يحتشد في المدينة أفضل ما لدى «جبهة النصرة» من سالح ورجال.
{ الزبداني هي الحلقة الثانية في حرب القلمون ضمن خطة تنظيف خط الحدود
اللبنانية السورية وزحف قوات النخبة المشتركة للجيش السوري والمقاومة شرقا ً من
الحدود على خط عرضي يمت ّد من حمص إلى القنيطرة ،ويتض ّمن تنظيف تدمر ودرعا وما
بينهما في ريف دمشق.
{ ب��دأ في الزبداني تطبيق مبدأ انسحاب المسلحين ممنوع والتفاوض يكون
لالستسالم او خيار الموت.
{ ظهر في الزبداني الجيش السوري بحلته الحربية المشهودة كجيش نظامي
محترف يقاتل ليحسم ،ألنّ التوقيت صار مناسبا ً بعد صبر طويل لتظهر هذه المقدرات،
فحروب االستنزاف انتهت.
{ سالح الجو بطائراته يتولى مهام التنسيق مع المجموعات األرضية من مد ّرعات
ومشاة ويضرب خطوط اإلمداد ويقطع األوصال.
{ قناصة وصواريخ موجهة وعمليات إنزال وشق مساحات بين مناطق انتشار العدو
وتدحرج سريع للتقدّم بشراكة احترافية للجيش والمقاومة.
سورية ومن ورائها الحلفاء ال��روس واإليرانيون ومعها حزب الله أعلنوا الساعة
الصفر.

التعليق السياسي

�آراء  /تتمات
باتفاق نووي ( ...تتمة �ص)1
هل ينتهي ال��ص��راع بين ال��والي��ات المتحدة ،ومن
ورائها «إسرائيل» ،وإيران بمج ّرد توقيع االتفاق النهائي
المرتقب؟
الجواب :كال ،ألنّ محور النزاع ليس قدرة إيران على
تصنيع سالح نووي أو عدم تمكينها من ذلك ،بل تعاظم
قدرات إيران في جميع المجاالت ما يمكّنها ،بحسب دول
الغرب األطلسي و«إسرائيل» ،من تهديد مصالح هذه
الدول وأمنها ،وال سيما في الشرق األوسط.
هذه الدول تعتقد أنّ إيران أصبحت أقوى قوة إقليمية
مركزية حتى من دون امتالك القدرة على تصنيع سالح
نووي ،وانّ امتالكها هذا السالح االستراتيجي يضاعف
قدراتها األمر الذي يستوجب حملها على توقيع اتفاق ال
يحول دون امتالكها أسلحة نووية فحسب ،بل يو ّفر أيضا ً
لخصومها ومنافسيها اإلجراءات واآلليات الالزمة للح ّد
من تنامي قدراتها ونفوذها ،ومعاقبتها إذا اقتضى األمر.
إي��ران أدرك��ت هذه الحقيقة المحورية ،لذلك أبدت
استعدادا ً لتقديم تنازالت لدول الغرب على الصعيد
التقني كونها غير مهتمة بتصنيع سالح نووي ،لكنها
تصلّبت في مسألة رفع العقوبات الدولية والعقوبات
األميركية واألوروب��ي��ة التي آذت اقتصادها وأرهقت
شعبها.
بتفحص النقاط الثالث
تتضح صحة هذا التحليل
ّ
التي يتمحور عليها الخالف حاليا ً في المفاوضات
ال��ج��اري��ة :م���دة االت���ف���اق ،ووت��ي��رة رف���ع العقوبات
االقتصادية ،واآللية الالزمة للعودة إلى فرض العقوبات
على إيران مرة أخرى في حال خرقت تع ّهداتها .فدول
الغرب تريد رفعا ً تدريجيا ً للعقوبات ،وآلية متفق عليها
تسمح بإعادة فرضها ،في حال خرق االتفاق ،من دون
العودة إلى مجلس األمن الدولي ،وأن تكون مدة االتفاق
عشر سنوات على األق ّل.
في المقابل ،أص ّرت إيران على رفع شامل للعقوبات
المفروضة عليها عند توقيع االتفاق النهائي ،وهي ال
تريده اتفاقا ً طويل األمد ،وترفض أن تبقى لدول الغرب
صالحية فرض العقوبات ،بذريعة مخالفة االتفاق ،من
دون العودة إلى مجلس األمن الدولي.
حتى لو أمكن التوصل إل��ى اتفاق نهائي يراعي
هواجس أط��راف النزاع ومطالبهم ،فإنّ دول الغرب،
وال سيما ال��والي��ات المتحدة وفرنسا (وم��ن ورائهما
«إسرائيل») لن تتوقف عن ممارسة ضغوط سياسية
واقتصادية وعسكرية على إيران للح ّد من تعاظم قدراتها
في مختلف المجاالت .ليس ّ
التوجه األمني
أدل على هذا
ّ
الصارم من الوثيقة االستراتيجية الجديدة التي نشرتها
وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» ()2015/7/2
وح � ّددت فيها أرب��ع دول بوصفها «تهديدا ً للمصالح
تنص على أن روسيا
األمنية األميركية» .فالوثيقة
ّ
والصين وإيران وكوريا الشمالية «تسعى إلى تهديد
المظاهر الرئيسية للنظام الدولي ( )...وأنّ كالَّ من هذه
الدول تطرح مشكالت أمنية».
ضغوط دول الغرب األطلسي ربما تتجلّى أكثر ما

حلفان ومنهجان ( ...تتمة �ص)1

يكون في مثابرتها على إضعاف حلفاء إيران اإلقليميين:
س��وري��ة وق���وى المقاومة الفلسطينية («ح��م��اس»
و«الجهاد اإلسالمي») وقوى المقاومة اللبنانية (حزب
الله) وتحالف القوى اليمنية المناهضة للسعودية
(الحوثيون وحلفاؤهم).
في المقابل ،يتركّز هجوم إي��ران المضا ّد على دول
الغرب و«إسرائيل» بمثابرتها على دعم سورية والعراق
وق��وى المقاومة اللبنانية والفلسطينية المعادية
لتنظيمات «داع��ش» وجبهة «النصرة» وغيرهما من
القوى اإلسالموية المتطرفة ،وال سيما تلك التي تتلقى
دعما ً من تركيا وبعض دول الخليج.
في ضوء هذه الواقعات ينهض س��ؤال :هل ُيفضي
االتفاق المرتقب بين دول الغرب وإي��ران إلى تسوية
معها م��ن شأنها تنفيس ال��ص��راع��ات التي تعصف
بسورية والعراق واليمن وليبيا؟
ليس في المستقبل المنظور .ذلك أنّ األمر يتو ّقف على
خمسة اعتبارات متداخلة ومتناقضة:
األول ،م��دى استجابة االتفاق المرتقب لهواجس
ومصالح ال��دول التي ستوقعه ،وال سيما الواليات
المتحدة وإيران.
الثاني ،موقف حلفاء الواليات المتحدة اإلقليميين،
وال سيما السعودية و«إسرائيل» ،من االتفاق ومفاعيله
وانعكاساته على سياساتهم ومصالحهم في شتى دول
المنطقة.
ال��ث��ال��ث ،ت��داع��ي��ات االت��ف��اق على مصالح الع َبين
إقليميين أساسيين :تركيا التي لها سياسة «عثمانية»
توسعية في بالد الشام وبالد الرافدين ،ومصر التي
تحاول إعادة بناء نفسها اقتصاديا ً واستعادة دورها
وقت أصبحت هدفا ً
العربي واإلقليمي استراتيجيا ً في ٍ
لحرب مباشرة تشنها عليها «داعش» في سيناء وحتى
في قلب القاهرة.
ال��راب��ع ،مواقف ق��وى المقاومة العربية من جهة
وال��ق��وى اإلس�لام��وي��ة السلفية المتطرفة («داع���ش»
وإخ��وت��ه) من جهة أخ��رى ،وم��دى استجابة االتفاق
ومفاعيله لهواجسها وأهدافها ومصالحها.
الخامس ،موقفا روسيا والصين اللتين لهما مصالح
وتحالفات ف��ي المنطقة األم���ر ال���ذي يحملهما على
المشاركة ،سلبا ً أو إيجاباً ،في الصراع الذي سيعقب
االتفاق النهائي وذلك في ضوء ما يفرزه من تحديات
وفرص لمصالحهما ومصالح حلفائهما اإلقليميين.
آن ّياً ،تستطيع الدول السبع التي تتفاوض في فيينا
القول إن��ه أمكن التوصل إل��ى اتفاق «راب��ح  -راب��ح»
بين جميع األط��راف .لكن ما لم تتخ َّل ٌّ
كل من أميركا
وإيران عن بعض أهدافهما االستراتيجية ومصالحهما
المتعارضة في المنطقة أو ترتضيان تحجيمها ،فإنّ
االتفاق النهائي المرتقب لن يطفئ نار التناقضات بين
الطرفين بل سيدشن فصالً جديدا ً من الصراع في منطق ٍة
غارق ٍة أصالً في صراعات محتدمة ومزمنة.

د .عصام نعمان

هل من فجر ( ...تتمة �ص)1
ولذلك ال يمكن إحداث هذا التحول من دون المبادرة
إلى استئصال ال��ورم السرطاني ال��ذي ينشر المرض
والسموم في جسم األم��ة ،ونعني بذلك أ ّن��ه ال بد من
القضاء على الجماعات اإلرهابية المتطرفة التي تتخذ
من اإلس�لام ش��ع��ارا ً لتضرب أه��داف��ه في حفظ األمن
والسلم في العالم ،كما والمطلوب أيضا ً البحث عن صيغ
قانونية لمالحقة مرتكبي الجرائم ومروجي الفتن.
وإدراكا ً منا لهدف تقديم اإلسالم بصورته المثالية
الكاملة ال بد أن تتوجه كل اإلسهامات والجهود لوقف
النزاعات الداخلية وال��ح��روب األهلية والطائفية
والتي بلغت من حيث خطورتها درجة باتت تهدد
معها استمرار المجتمعات نفسها .وواقع األمر أ ّنه أيا ً
كانت المقارنة بين النجاحات واإلخفاقات في السيرة
التبليغية والدعوية لعلماء المسلمين عبر قرون
طويلة .فإنّ كل المجاميع الدينية الرئيسية كمشيخة
األزه��ر وبقية دور اإلفتاء في دول العالم اإلسالمي
بحاجة إلعادة النظر في هيكليتها وآليات عملها.

فعلى سبيل المثال فإننا حتى نواجه اإلره��اب
المتمثل بـ«داعش» وبقية الجماعات األخرى ،نحتاج
بصفة خاصة ومن باب األولويات.
 1ـ إلى تصحيح عالقة أجهزة هذه المؤسسات
الدينية ببعضها البعض ،وتحقيق درجة أعلى من
التنسيق في ما بينها.
 2ـ كذلك من األمور المهمة التي تحتاج إلى مراجعة
وضع أمانة عامة تهدف إلى رصد كل التجاوزات
الدينية فقهية كانت أم غير ذل��ك لتصحيحها أو
التعامل معها بما يناسب.
من اإلسالم بدأنا ومن خالله يجب أن ننطلق إلى كل
البشرية حاملين مشاعل الخير والمحبة ،وال يضير أن
تتشابك األمم والشعوب وإتباع الديانات السماوية
لتلتزم بمبادئ إنسانية عامة تقرر مصير اإلنسان
على هذه األرض بنحو أفضل .فالجميع شركاء في
صنع فجر جديد للبشرية!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

حاضنة يراهن عليها ،وأنّ الوقود الوحيد لمواصلة
الحرب هو استجالب التنظيمات اإلرهابية من أصقاع
الدنيا للقتال بالنيابة ع��ن أص��ح��اب ق��رار الحرب،
وأدرك��ت في المقابل أنّ لهذه اإلصالحات دورا ً أيضا ً
في تسهيل فهم صورة ما يجري في سورية بين كونه
أزمة داخلية أو حربا ً خارجية ،بين كونه نزاعا ً حول
مفهوم السلطة أو على تسلّمها ،أو كونه حربا ً عالمية
إقليمية لتغيير مكانة سورية في الجغرافيا السياسية
للمنطقة من جهة ،وتصفية حساب معها كرمز للدول
المستقلة في الشرق األوسط والعالم من جهة أخرى،
وأدركت بالتالي أنّ الزمن الالزم لتبلور وعي حقيقة
الحرب ،وأهدافها االستعمارية ،وأدواتها اإلرهابية،
هو زمن يفترض بسورية أن تحمل أوزاره وأعباءه
وحدها وأن تصمد وهي تضع المبادرات السياسية في
المقدمة ،بينما أعداؤها يستفيدون من الوقت لتنظيم
خطط وإمكانات حربهم عليها .
وع��ن��دم��ا تتحدث س��وري��ة ع��ن حلف مقابل حلف
الحرب عليها تدرك أنه حلف غير موجود وأنّ عليها
إنشاءه بالصبر والمثابرة واالستثمار على صمودها
من جهة ،ووض��وح ال��ص��ورة بك ّل أبعادها من جهة
أخ��رى ،واستنهاض وع��ي شعبها وق��درات��ه من جهة
ثالثة ،لكنه في النهاية حلف ح�� ّددت سورية قواه
منذ البداية من موقع فهمها لطبيعة الحرب وأهدافها
والقوى المتو ّرطة فيها واألدوات المستخدمة لتحقيق
أطماعها الالأخالقية والمعادية لك ّل ما هو إنساني
والبعيدة عن ك ّل معايير القانون والقيم واألخالق.
ح��� ّددت س��وري��ة حلفاءها ،باختيارها وتقديرها
وحساباتها ،فتوجهت بثقل عملها الديبلوماسي نحو
ك ّل الدول المتمسكة بقيمة االستقالل الوطني ،والتي
تنبع قراراتها من مصالح شعوبها ،كدول مستهدفة
بكسر الحلقة التي تمثلها سورية في سلسلة الدول
المستقلة والرافضة لسياسات الهيمنة واالستتباع،
وك��� ّل ال���دول ال��م��درك��ة ل��خ��ط��ورة تنمية التنظيمات
اإلرهابية وتقديم التسهيالت لها رهانا ً على استعمالها
في تحقيق مصالح سياسية ضيقة ،ونحن هنا نتح ّدث
عن جبهة واسعة من ال��دول والحركات السياسية
على مساحة العالم ،لكننا نتحدث بصورة مباشرة
عن مثلث يتق ّدم هذه الجبهة العالمية يض ّم روسيا
كدولة رائدة في مفهوم االستقالل الوطني وهي واحدة
من الدول الكبرى في العالم وإيران الدولة المستقلة
الصاعدة إقليميا ً بقوة خيارها االستقاللي وحزب الله
القوة الشعبية التي تمثل روح المقاومة العربية التي
تملك إرادة االستقالل الوطني وتع ّبر عنها.
ال حاجة اليوم إل��ى استعراض يوميات نمو هذا
الحلف وكيفيات توسع مجاالته وتكامل أطرافه ،وقد
صارت الحقائق أش ّد وضوحا ً للعدو والصديق ،لكن
المه ّم أنّ سورية أدرك��ت أنّ االستثمار على عناصر
القوة في ه��ذا الحلف ،يبدأ من كونه حلف الصدق
والمصداقية واألخ�لاق ومصالح الشعوب وقرارها
المستق ّل ،وبالتالي تحويل هذه العناصر التي يراها
معسكر األعداء نقاط ضعف في سورية وحلفائها إلى
أسباب مضاعفة للقوة .
يكفي أن نتذكر كيف تكامل موقف وسلوك سورية
وروس��ي��ا وإي���ران وح��زب الله ي��وم ج��اءت األساطيل
األميركية إلى البحر المتوسط بنوايا العدوان والحرب
على سورية قبل عامين ،ويكفي أن نتذكر كيف ولد
التفاهم على الح ّل الديبلوماسي للسالح الكيماوي
السوري ،وأن نتذكر معارك القص ْير ويبرود والقلمون،
وأن نستعرض مواقف الحلفاء بدعم اقتصاد سورية
وجيشها وموقفها السياسي ،وف��ي المقابل إسهام
صمود سورية في صناعة مشهد إقليمي دولي جديد
منح الحلفاء فرص الدفع نحو تغيير نمط العالقات
الدولية واإلقليمية باتجاه صيغ تتسع فيها شروط
شراكة الدول المستقلة في صياغة القرارات الدولية
واإلقليمية ،ومن سيؤ ّرخ لمرحلة التح ّول الكبير في
الوضعين الدولي واإلقليمي حيث يقول أصدقاؤنا
أي
الروس بثقة أن ال قدرة للواليات المتحدة على ح ّل ّ
أزمة في العالم بمفردهم بعد اليوم ،ويتص ّرف أشقاؤنا
اإليرانيون باعتبارهم ق��وة إقليمية عظمى ال يمكن
تجاهلها في ك ّل ملفات الشرق األوس��ط ،وكيف يعيد
حزب المقاومة صياغة موازين الردع في وجه كيان
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االحتالل وال��ع��دوان ،سيضع ك ّل ذلك مرادفا ً للحرب
التي صمدت واستبسلت فيها سورية شعبا ً وجيشا ً
ورئيسا ً في وجه غزوة القرن الواحد والعشرين التي
تعادل حربا ً عالمية ثالثة .
اليوم وقد بدأ الذين تو ّرطوا في الحرب على سورية
ي��رون في موسكو محجة لهم ويق ّدمون على كرسي
االعتراف فيها وأمام قادتها شهاداتهم بالقلق من تم ّدد
خطر اإلرهاب إلى بلدانهم ،ويستشعرون أنّ سورية
تخوض الحرب بالنيابة عنهم وعن العالم حتى لو
لم يعترفوا بذلك ،وتتق ّدم موسكو لمالقاتهم بمبادرة
لحلف في وجه اإلرهاب ،فهذا يفرح سورية بأنّ يكون
صمودها وحسن إدارة شؤون الحرب واألدوار فيها قد
أوصل الذين تو ّرطوا بالحرب إلى موسكو يقصدونها
حائط مبكى وكرسي اعتراف ،ويفرحها أن يكون الح ّل
في سورية أساسه مبادرة روسية كانت أول من اطلع
على تفاصيلها وأول من بارك وانفتح على مضامينها،
تأسيسا ً على الثقة بصدق نوايا وصوابية منهج
صاحبها الرئيس الروسي فالديمير بوتين صديق
سورية ورئيسها وشعبها ،ف��إنّ سورية المنفتحة
بك ّل إيجابية على هذه المبادرة تنتظر اليوم لترى
األفعال التي تترجم معنى استشعار خطر اإلره��اب
بوقف هذه الدول لك ّل أشكال التمييز بين اإلرهابيين،
ّ
والكف عن العبث بالرهان على استخدامهم في وجه
سورية ،وإيقاف ك ّل أشكال التسهيالت الممنوحة لهم
ماال ً وسالحا ً وإعالما ً ومالذا ً آمناً ،خصوصا ً أنّ سورية
تعلم بالتفاصيل كيف يجري تزويد منظمات كجبهة
«ال��ن��ص��رة« و«داع���ش« بالمال وال��س�لاح وال��رج��ال،
وكيف يجدون لهم في األردن القواعد وغرف العمليات
بالتنسيق مع االستخبارات «اإلسرائيلية« ،وكيف
تقدم حكومة رج��ب أردوغ���ان لهم ك � ّل أسباب القوة
وتبيع النفط المنهوب لحسابهم وتم ّرر لهم أحدث
أنواع السالح ،وكيف تضع حكومات أخرى منابرها
اإلعالمية والدينية في خدمتهم وتسخرها لخوض
حربهم النفسية واإلعالمية.
إنّ س��وري��ة ب��ال��ت��ف��اه��م م��ع حلفائها ف��ي روس��ي��ا
وإي���ران وح��زب ال��ل��ه وس��ائ��ر الحلفاء على مساحة
العالم ستواصل في آن واحد حربها المفتوحة على
اإلره��اب حتى اجتثاثه من التراب الوطني لسورية
وإع��ادة بسط سلطة الدولة وجيشها وأجهزة أمنها
وحدها فوق هذا التراب ،وفي الوقت نفسه االنفتاح
واالستعداد لتطوير ك ّل فرص إيجابية لحلف يض ّم
الراغبين الصادقين بمكافحة اإلره��اب على مستوى
العالم واإلقليم ،ومواصلة السعي إلى ح ّل سياسي
يفتح ال��ب��اب لمصالحة وط��ن��ي��ة وي��وس��ع ال��ق��اع��دة
الشعبية لمكافحة اإلرهاب لتض ّم المعارضة الوطنية
بك ّل مك ّوناتها ،وتطوير المبادرات الديمقراطية التي
تنطلق من الدستور السوري وتمنح مؤسساته المزيد
من مصادر القوة الشرعية والشعبية وتجعل الدولة
بمؤسساتها اإلطار الجامع لك ّل المك ّونات التي يتشكل
منها الشعب السوري .
س��وري��ة الماضية نحو نصرها األك��ي��د والقريب
أي م��ن األش��ق��اء بمن فيهم من
ال ت��ري��ده ن��ص��را ً على ّ
أي من السوريين بمن
ظلموها وآذوها وال كذلك على ّ
فيهم الذين ألحقوا الضرر ببلدهم وفتحوا أبوابه لك ّل
أنواع التدخالت ،لكن سورية ال تستطيع أن تض ّم إلى
جبهة المنتصرين من يص ّرون على البقاء في جبهة
المهزومين ،كما ال تستطيع المساومة على استقاللها
وسيادتها ،القيمتان اللتان سقط من أجلهما آالف
الشهداء والجرحى .
س��وري��ة وه��ي تمضي إل��ى نصرها وت���راه نصرا ً
لحلفائها معها ،باستيالد ق��واع��د ج��دي��دة حاكمة
للمعادالت الدولية واإلقليمية الجديدة ،تدعو إلى أخذ
العبر من مقارنة بسيطة عادلة ومنصفة ،بين مشهد
حلفين تقابال منذ بداية ه��ذه الحرب ،حلف لم يكن
جاهزا ً لها وال يملك مقدرات خوضها ،وتق ّيده األخالق
وال��ق��ي��م وح��س��اب��ات مصالح ش��ع��وب دول���ه ،وحلف
يمتلئ ماال ً وسالحا ً ومقدرات حتى التخمة ،وقراراته
سهلة بال حساب للقيم واألخالق ومصالح الشعوب،
أي من الحلفين يبدو األثبت
وخططه جاهزة ،لتسأل ّ
واألش ّد تماسكا ً واقترابا ً من بلوغ النصر؟
د .فيصل المقداد

المت�شابهون الم�شبوهون
حسين ماجد
«ويكيليكس» ،تنبئنا ،بالوثائق ،عن أفعال ،وأقوال،
وعالقات ،وغايات ،ال��دول ،والحكام ،ما خفي ،منها،
وما علم ،ألنّ هؤالء الحكام لن يتحدّثوا عنها ،إما خجالً
وخوفاً ،أو عفة ونبالً.
ووثائق «مملكة خادم الحرمين الشريفين» كما د ّونت،
ووفقا ً لتحليالت وتعليقات وسائل اإلع�لام ،ومواقف
القوى الوطنية ،في لبنان والمنطقة العربية ،انّ هذه
الوثائق ّ
تدل على الجهل والغباء ،وعلى الجور والظلم،
وعلى استغالل الدين ،وتن ّكر المملكة للقضايا العربية،
وتخليها عن قضية فلسطين ،وتآمرها وتعاونها مع
أميركا ،ومع الصهونية ،ض ّد المقاومة الوطنية ،ودفعها
األموال ،لعمالء التخريب وزرع وتغذية الفتن الطائفية،
وف��ي طليعتها التحريض على الطائفة الشيعية،
وأنها سيطرت بأموالها على الكثير من وسائل اإلعالم
العالمية ،ولما تزل هذه الوثائق ،المادّة األساسية
ألحاديث الشعب ،والعنوان الرئيسي لبعض وسائل
اإلعالم في لبنان.
الوثائق التي نشرت ،أكدت معلومات ،وزادت قناعات
القوى الوطنية اللبنانية والعربية ،خاصة أنّ مملكة
القهر هذه
لم تنكر مضمون هذه الوثائق ،وبتصريح واضح
ألحد أبنائها« :إنّ الوثائق المنشورة تحرج ،ولكنها ،ال
تخرج عن خط السياسة العامة للنظام السعودي»،
وربما يقصد أنّ اإلحراج لعمالئها وليس للمملكة.
أما قول البعض ،إنها تكره الشيعة ،فهو تفصيل،
ألنّ المجرم ،يقتل من رأى وجهه ،أو عرفه ،لينجو من
العقاب ،فالمعركة معركة العرب األحرار ،وحلفائهم ،في
وجه الصهاينة وحلفائهم.
شئنا ،أم أبينا ،ه��ذا ه��و ن��ظ��ام «خ���ادم الحرمين
الشريفين» ،وهؤالء حكامه ،وهذه أساليبه وغاياته،
فهل يتشابه
مع نظامنا ،وما هي أوجه الشبه؟
 الحكم ،تركي ،أوروبي ،أميركي ،صهيوني. ملكية الوزارات ،أمراء ،إمارات. تعيين ،تمديد ،دون انتخابات.ـ عندهم عبيد سلبت حريتهم ،وعندنا ،عباد ،تخلوا
عنها.
 ال����وزراء ،وال��ن��واب ،ملك العائلة ،وعندنا ملكالعائالت ،وأمراء الطوائف« ،وزرائي لن يحضروا ،نوابي
لن يوافقوا!»
 عمر مديد ،تمديد ،ولي العهد ،توريث.أعتقد أنّ أوج��ه الشبه أكثر من أن تحصى وتعدّ.
«سوليدير ،الفساد ،الحيتان ،األمالك البحرية ،الرواتب،
اإلرهاب ،قانون اإليجار ،تجاوز الدستور الخ»...
وطننا محجور عليه في قبو مظلم ،وحكامنا ممدّدون،
وميثاقنا «لبننة المسلمين ،وتعريب المسيحيين» انكب
يصح فيهم قول اإلمام علي:
منقلباً ،الجميع ممدّدون،
ّ
«لكنهم سقوا كأساً ،بدلتهم بالنطق خرساً ،وبالسمع
ص��م��م�اً ،وب��ال��ح��رك��ات س��ك��ون �اً ،فكأنهم ف��ي ارت��ج��ال

الصفة صرعى ،سبات ،جيران ال يتآنسون ،وأحياء ال
يتزاورون ،بليت بينهم عرى التعارف ،وانقطعت بينهم
أسباب اإلخاء...
قلنا عن جماعة «ويكيليكس» ،من اللبنانيين ،ك ّل
شيء ،إال ما كان يجب قوله ،لقد وصفناهم بالغباء،
واللصوصية،
والشحاذة ،وق��د ظلمنا ،الغبي لحماقته ،واللص
لحاجته ،والشحاذ لوهن قوته ،أنهم ،أبناء وأحفاد
وورث��ة اإلقطاعيين ،وأصحاب االمتيازات والخونة
والمتآمرين ،منهم المتط ّوع بالمكرمات ب��دالً ،ومنهم
المهني ،والمحترف ،وجميعهم مؤتمنون على مهنة
السلف ،في خدمة األسياد ،لقاء أجور ،اليوم نقدية ،بعد
ان كانت عينية .وتاريخنا ،يحدث عن «حكم عثماني،
وانتداب فرنسي ،وشريط حدودي «ويتفادى القول»
احتالل ،واستعمار».
إنهم من الذين شاركنا في الحفاظ على وجودهم،
وفتحنا أمامهم األس���واق ،فأغدقت عليهم األرزاق،
فتكاثروا،
وتحسن أداؤه���م ،وتن ّوعت أعمالهم،
وزبائنهم،
ّ
وخدماتهم ،وعند الخطر ،وراء الكهنوت يختبؤون ،ومن
تحت العمائم ينعقون.
ح��ش��رات تسللت إل���ى ال��ب��ي��وت ،وع��ش��ش��ت في
المجتمعات ،فرحمناها ،وتعايشنا ،وتآلفنا معها،
شريكة في الوطن ،رغم
تململ شعبنا ،وتخ ّوفه ،فتح ّولت ،تحت رعايتنا،
إلى وحوش مفترسة« ،ثعالب ،ذئاب ،قرود ،وأفاعي»،
تسرح تحت حمايتنا،

في غابة بال قانون ،ومن أجسادنا تتغذى ،وتقتات.
نعم إن��ه��م يتقاضون أج��وره��م ،وب���دل أتعابهم،
بالحالل ،وتنازلوا عن حريتهم ،وباعوا وطنهم ،وخانوا
أهلهم ،بملء إرادتهم
واختيارهم ،ورواتبهم من دولتنا مؤ ّمنة ،وتعويضهم
إذا استقالوا مضمون ،ولن يستقيلوا إال إذا جاء قدرهم،
أو إذا الوريث طردهم.
لقد تنادى الحلفاء لنصرتهم ،وص��رف النظر عن
جرائمهم ،وتالقت في هذه الظروف التي يم ّر بها الوطن،
حشود
«لبنان أوالً» في «بيال»« ...ال لإلنتحار» ،وفي معراب
«ألنو حياتك أبدى» ،وهذا يترجم في الشعارين «حياتنا
أوالً».
متشابهون ،خلقاً ،وخلقاً ،قامة ،وقيماً ،أحالماً،
وأوه��ام��اً ،ومشبوهون ،إخ�لاص �اً ،ووطنية ،صدقاً،
وأمانة ،شرفا ً وحرية
ووفاء .إنهم كما قال النبي محمد لإلمام علي« :يا علي
إياك ومجالسة الموتى ،فإنهم ال يذكرون الله ،فسأله
ومن هم الموتى ،أجابه ،الموتى هم األغنياء».
هنا في «بيال» ،كذب ورياء وغباء ،هنا في «بيال»،
سجد األبالسة آلدم وح��واء ،هنا في «ب��ي��ال» ،ركعت
الحيتان،
لألسماك من مختلف األجناس ،واألسماء ،حفاوة،
واستقبال ،وكلمات «ال لالنتحار» ،أرباحنا انخفضت،
أصحاب العمل
والعمال في خانة واحدة ،مراجعة ك ّل طرف ألقواله
والمصالحة مع ال��ذات» .حبذا لو كان شعار «بيال»

«ال للنحر واإلنتحار ،نعم للعدالة واالنتصار» .إال إذا
اعتبروا انتصار المقاومة ،يدفعهم إلى االنتحار .لقد
نحرتم الوطن ،واألموات ال يمكنهم االنتحار.
وفي معراب ،اجتماع ،برعاية «الحكيم» لمكافحة
ال��م��خ��درات ،فصفق الجميع لبالغة وكثرة الخطباء
ولعمق الخطابات ،وقد فاقت وصفة الحكيم المج ّربة ك ّل
التوقعات» كافحوا المخدرات ،بالدوالرات».
من «بيال» ،الى معراب ،لم يذكروا ،الصهيونية،
واإلرهاب ،ولم ينتصروا للجيش ،والمقاومة ،ولم يقفوا
دقيقة صمت
على أرواح الشهداء ،والضحايا ،ول��م يستنكروا
العمالة ،والذل ،أمام حفنة من ال��دوالرات ،فهل لهؤالء،
وطن ،حتى يكونوا لنا
فيه شركاء ،وإذا كان هذا هو الشريك ،إخسر وخسره.
الغوهم إنهم قوة سالبة ،طلب قائد من عسكره دفع
الشاحنة المعطلة ،بعضهم قال يمكن دفعها ،وبعضهم
قال ال يمكن ،وقبل البدء بدفع العربة ،وضع من قالوا ال
يمكن داخل العربة ،وعند سؤاله عن السبب ،قال ألغيت
القوة السالبة ،سيشدّون الى الوراء».
المعركة اليوم ،معركة وجود ،وبال حدود ،لقد بطلت
الحي على
حياة هؤالء الشركاء ألنهم كذابون ،ألنّ فضل
ّ
الميت
الثقة به ،تضحياتنا ،لم تمكننا ،من حجب مساهمة،
أو قبول هبة ،أو تخصيص اعتماد ،أو تعيين أو نقل
موظف،
إنهم صنيعة الشيطان ،بل الشيطان صنيعتهم،
ال وطنية وال دين وال عقل وال حياء ،لقد هدموا البنية،
وخ ّربوا البنيان،
وتآمروا على الطبيعة وعلى اإلنسان ،ونحن نكثر من
التحليل والتوصيف ،وخلق األعذار لهم والغفران .شأننا
شأن صاحب العيادة بعد تشخيصه الدقيق للمرض،
قال للمريضة« :يا خالتي بدك حكيم» .ولن نكون أبداً،
كعمال حفر قناة السويس عندما
ضربهم الحراس ،بسبب سبابهم ملكة بريطانيا،
فسأل الضابط الحراس ،هل توقف العمال عن العمل
عندما سبّوا الملكة؟
أجابوه ،ال ،فأمر بمعاقبة الحرس.
ف��ي بلدنا ،ال��م��ق��اوم��ون ،وال��ش��ه��داء ،والوطنيون،
يس ّمونهم ،وبوقاحة ،أقليات ،مواطنون في وطنهم
أقليات» ،سناء محيدلي ،إبتسام حرب ،سهى بشارة،
هن أقليات» ،وأنطون سعادة ،وكمال جنبالط ،وجورج
حاوي ،وحسن نصرالله ،هم
أيضا ً أقليات...
أيها الشعب الح ّر المقاوم ،نظف البيت من الحشرات،
واه���دم أعشاشها ،واط���رد ال��وح��وش م��ن البساتين،
والغابات،
والحيتان من البحار ،ولتكن مقاومتك ،مقلع لثورة
هادمة ،بانية ،وعرينا ً منيعا ً لك ّل الثوار ،ولنحم ظهرنا
من الغدر ،ومن تآمر األش��رار ،ولنبن وطنا ً معقالً لك ّل
األح��رار ،ونحمي لبنان العروبة ،ونحقق له ،األمن،
واألمان ،والعزة ،واالنتصار.

