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االحتالل ال�صهيوني يتمادى
هل في الأفق انتفا�ضة جديدة؟
} حميدي العبدالله
بصور ٍة موازية لتراجع أعمال المقاومة المسلحة ض� ّد الكيان
الصهيوني ،وف��ي ص��ور ٍة م��وازي��ة لتجميد القتال عبر جبهة غزة
لنصرة الضفة ولتحرير فلسطين ،وف��ي ظل سيادة ال��دع��وات إلى
ح ّل سياسي للصراع مع العدو ،أو وقف الصراع لعشرات السنين،
وفي ظ ّل غياب االهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية جراء
ت�ح� ّول االه�ت�م��ام إل��ى قضايا عربية وإقليمية أخ��رى حيث يسقط
يوميا ً العشرات وأحيانا ً المئات باقتتال أشعلت فتيله الدول الغربية
وحلفاؤها بالمنطقة في أكثر من بلد عربي ،في ظ ّل ك ّل ذلك يتمادى
التعسفية ض ّد الشعب الفلسطيني،
االحتالل الصهيوني في اعتداءاته
ّ
ت��ار ًة من خالل مصادرة المزيد من األراض��ي وبناء المستوطنات
عليها ،وت��ار ًة أخرى من خالل االعتداء على المقدسات ،وال سيما
اإلسالمية والمسيحية ،وت ��ار ًة ثالثة م��ن خ�لال السماح لقطعان
المستوطنين باالعتداء بشكل وحشي على المواطنين اآلمنين وقتل
األطفال واالع�ت��داء على الشيوخ في محاولة واضحة لخلق مناخ
ضاغط يرغم الشعب الفلسطيني على الهجرة وتفريغ األراضي من
سكانها األصليين وإسكان مهاجرين في بيوتهم وأراضيهم.
في ك ّل مرة تتصاعد هذه الهجمات بأشكالها الثالثة ،يقوم الشعب
الفلسطيني األعزل والمحاصر ،من قياداته ومن دول المنطقة ،بالر ّد
بالحجارة والصدور العارية ويسقط المزيد من الشهداء ،ويراهن
البعض على احتمال أن تقود المواجهة إلى اندالع انتفاضة جديدة
على غرار انتفاضة  1987وانتفاضة  2000اللتين شكلتا عالمات
فارقة في التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني .لكن سرعان ما
يتضح أنّ الهبّات الجماهيرية احتجاجا ً على جرائم الكيان وصمت
ال�ق��وى الفلسطينية والعربية وت��واط��ؤ ال ��دول الغربية م��ع الكيان
الصهيوني ،هي مجرد ر ّد فعل عفوي آن��ي ال يرتق إل��ى مستوى
االنتفاضة ال�ت��ي ت��ردع ال�ع��دو وتجعله يعيد النظر ف��ي سياساته
التعسفية بحق الشعب الفلسطيني.
األرج� ��ح أنّ م��ا ج��رى وي �ج��ري ك ��ر ّد ف�ع��ل ع�ل��ى ح��رق الرضيع
الفلسطيني على أيدي قطعان الصهاينة لن يخرج عن هذا اإلطار،
وستعود األوضاع إلى ما كانت عليه بانتظار جريمة وحشية أخرى
تستدعي ر ّد فعل ض ّد ممارسات االحتالل ،وتختفي هي األخرى
بدورها بعد مرور أيام قليلة وبعد أن تهدأ الخواطر.
من الواضح أنّ شروط والدة انتفاضة جديدة صعبة ومتع ّذرة في
ظ ّل موقف القوى الفلسطينية الفاعلة التي تبحث جميعها عن تهدئة
للصراع مع العدو ،ال بكيفية تصعيد المقاومة بأشكالها المختلفة
النتزاع الحقوق.

م�سيرة التراجع خطوة خطوة
ليس مهما أن تكون المسارات السياسية التي تنطلق على مستوى المنطقة
على درجة من التطابق مع الطموحات التي يريدها الناس التواقون إلى الخالص
من حروب الدم والخراب ألنّ الحقيقة األكيدة هي أنّ التغيير السياسي الذي
يؤدّي إلى نتائج أمنية ال يملكه في اليمن منصور هادي وفريقه ،بينما من يقاتل
في الميدان بوجه الجيش والحوثيين مقاتلو القاعدة ويحميهم من البحر والجو
الطيران السعودي ،كما ال يحدث التغيير في سورية االئتالف المعارض الذي ال
يملك شيئا ً في الميدان ،ومن يقاتل بوجه الجيش السوري والمقاومة هم مقاتلو
النصرة وداعش ،ومن خلف الحدود يحظون بدعم وتسهيالت سعودية وتركية
و«إسرائيلية» وأردنية ،وفي العراق ال يملك إحداث التغيير زعماء عشائر األنبار
المتصلون باإلدارة األميركية والمتحفظون على دور الحشد الشعبي ،والقتال
يجري بوجه داعش ومن خلف الحدود قدر كبير من االستناد إلى التسهيالت
التي يتيحها العمق التركي.
التغيير الذي يمكن أن يحدث فرقا ً هو تح ّول القرار السعودي والتركي بصورة
رئيسية من تقديم الدعم للتنظيمات اإلرهابية والرهان على هزيمة سورية
ومحور المقاومة ومن ضمنه إيران والحشد الشعبي العراقي والحوثيون،
واالنتقال من االعتماد على هذه التنظيمات لتحقيق االنتصار الموهوم في
العراق أو سورية أو لبنان أو اليمن.
السؤال الرئيسي هو هل أنّ التفاهم على الملف النووي اإليراني خلق لدى
واشنطن قناعة بأنّ وقت أولوية الحرب على اإلرهاب قد حان ،وأن التوقيع
على التفاهم النووي يلغي مب ّرر المواصلة في الرهان على الحروب التي
تشنها «القاعدة» ضد إيران وحلفائها أمالً بتحسين الوضع التفاوضي طالما
انّ المفاوضات قد انتهت بصدد الملف النووي ،ولن تتغيّر توازناتها في المفات
المتصلة بمستقبل سورية والعراق واليمن ولبنان ولو بقي اإلرهاب يقاتل ألف
عام ،ومن جهة مقابلة صارت كلفة هذا اإلرهاب ومخاطر تجذره وتهديده ألمن
الغرب والمنطقة وفقا ً لحساباته الخاصة ومشروعه الخاص أكبر من أن يجري
التهاون معها وغض النظر عنها ومواصلة التغاضي في هذه الحالة تعني
مالقاة الخطر؟
المنطق يقول نعم كبيرة ،هذا إضافة إلى أنّ الحزب الديمقراطي األميركي
المحشور انتخابيا ً والعاجز عن المخاطرة بدخول انتخابات مفصلية يحتاج
من الرئيس باراك اوباما سالحا ً أقوى من التفاهم النووي ليربح االنتخابات ألنّ
التفاهم النووي بذاته ال يحقق إبهارا ً للرأي العام في ظ ّل ما يعنيه من مؤشر
ضعف أميركي بينما الحرب على داعش وتحقيق انتصارات في حرب اإلرهاب
لها هذه المفعول.
السؤال الثاني هل باتت تركيا والسعودية تشعران أنهما في مأزق حيث
حربهما على سورية خصوصا ً بال أفق واإلره��اب يهدّد ك ّل منهما بقوة ،وفي
المقابل لك ّل منهما مستنقع يغرق فيه ويريد مخرجا ً فتركيا أمام المأزق الكردي،
والسعودية أمام المأزق اليمني ،وليس سوى تسويات كبرى وإنخراط في
الحرب على اإلرهاب يمكن أن تشكل غطاء للتنصل من فواتير الخسائر؟
الجواب المنطقي أيضا ً هو نعم والمؤشرات تقول إنّ الحركة األميركية
والروسية الضاغطة لتسريع هذه النعم تستند إلى مصالح ورؤى وقدرات ال
يمكن بدونها لتركيا والسعودية خوض حرب منفصلة وكيدية وبال أفق ض ّد
سورية.
اإلرهابيون الذين يظهرون للبعض كقوى خارقة أظهرتهم المعارك نمر
من ورق وأظهرت أنّ قدراتهم المالية وليس المعنوية هي مصدر الهالة التي
صنعوها ويكفي أن يقطع عنهم حبل الصرة التركي السعودي حتى تصير
الحرب عليهم أسهل وأفعل فيما االنتصارات تتحقق عليهم قبل هذا التح ّول.
مشكلة تركيا والسعودية عنجهية الخطاب الوهابي والعثماني والغطرسة
والسقوف العالية التي رفعوها ،بحيث أن ايّ تراجع عليهما صعب ،فكيف
بالتراجع عن هذه السقوف والتسليم بالهزمية في سورية؟
الوقائع تقول إنّ التراجع بدأ بطيئاً ،لكنه بدأ ،وأنّ األيام المقبلة ستشهد
المزيد من التراجعات وتصبح الحرب التي يخوضها محور المقاومة على
اإلرهاب أسرع في تحقيق اإلنجازات.
«توب نيوز»

مطرقة الفروف و�سندان كيري
 يلتقي وزيرا خارجية روسيا وأميركا في الدوحة وينض ّم إليهما الحقا ً وزيرالخارجية السعودي.
 كيري والف��روف سيتفقان على مداخلة موحدة لمواجهة اإلره��اب ودورك ّل من إيران وسورية والعراق ولبنان والسعودية وتركيا واألردن ،وعلى هذا
األساس خطوط تسوية في اليمن وح ّل سياسي لسورية.
 في مواجهة اإلرهاب مطلوب من السعودية وتركيا واألردن وقف تسريبالسالح والمسلحين واألموال خصوصا ً بعد حسم «النصرة» لخيارها كفرع
لـ«القاعدة» ،ورفضها العرض التركي القطري.
 في الشأن اليمني تثبيت الهدنة ونقل الملف األمني والسياسي إلى األممالمتحدة من يد السعودية بعدما بدأ تمركز جماعة منصور هادي في عدن.
 في سورية التفاهم على جولة مقبلة من جنيف لتثبيت الحرب على اإلرهابكأساس وحكومة ترعى انتخابات نيابية تق ّرر نتائجها مستقبل الخالفات
حسب األحجام التي يجب الحصول عليها للبحث في تعديل الدستور وتشكيل
الحكومة ،ويرتضي العالم النتائج لحسم الخالف على شرعية الحكم.
 تشجيع الحوار السوري السعودي ،والسعودي اإليراني. التموضع التركي تحت العين األميركية والتراجع السعودي بتعاونروسي أميركي.
 سيكون وزير خارجية السعودية بين مطرقة الفروف وسندان كيري.التعليق السياسي
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�آراء
وطن متخم بالنفايات ...والحرتقات وماذا بعد؟
} د .سلوى خليل األمين

السيارات عليها ،مع نصب الخيم االعتراضية
التي أصبحت موضة العصر اللعين ،في زمن
المطالبة بالحرية والسيادة واالستقالل ،الذي
بات من الماضي البعيد ،بحيث باتت القبائلية
والعشائرية والمحازبية هي صفة هذا العصر
المربك بأكوام النفايات وروائحها الكريهة،
ناهيك عما تسبّبه من أمراض جرثومية ليس
بالسهل مداواتها في ظ ّل الفقر المدقع ،وغالء
ال���دواء واالس��ت��ش��ف��اء ،وال��م��وت على أب��واب
المسشتفيات.
فيا س��ادة ال��وط��ن القابعين على مقاعد
هي للشعب وم��ن الشعب ،إق���رأوا وطالعوا
واستكشفوا العالم من حولكم ،وانظروا إلى
المسارات الصحيحة التي تنتهجها ال��دول
الراقية ،من أجل تدوير النفايات وجعلها طاقة
تد ّر ذهباً ،يغطي بال أدنى شك سلسلة الرتب
والرواتب للموظفين والعمال ،الذين تتاجرون
بلقمة عيشهم وكراماتهم ،وأع��راض بناتهم
اللواتي بتن يغادرن إل��ى دول الخليج بعد
التخ ّرج مباشرة من أجل تأمين العمل ولقمة
العيش ...وه��ذا فعل لم نعهده من قبل في
تاريخ التركيبات العائلية في لبنان على الرغم
من تن ّوعها الطبقي والطائفي والمذهبي.
السويد يا س��ادة الوطن تشتري الزبالة
من دول أوروب��ي��ة ،ألنها علمت شعبها كيف
بإمكانه فرز النفايات وعدم تجميعها بالشكل
العشوائي من قبل ال��دول��ة ،وب��ات المواطن
ال��س��وي��دي مختصا ً ف��ي ت��دوي��ر ال��زب��ال��ة في
ال��ب��ي��وت ،عبر ماكينات ت��رك��ب ف��ي مطابخ
البيوت والمؤسسات ،تطحن فضالت الطعام
والخضار ،أما الكرتون والزجاج والبالستيك
وغيرها فيت ّم وضعها ف��ي أك��ي��اس خاصة،
توضع أمام المنازل في مستوعبات توزعها
البلديات على ك� ّل السكان بالتساوي ،إلى
حين مرور عمال التنظيفات المولجين بتجميع
النفايات المفروزة حكما ً بعد منتصف الليل،
من أجل أخذها إلى معامل خاصة تعمل على
حرقها وإنتاج الطاقة الكهربائية منها أي:
«،»Wte System Waste To Energy
يعني تحويل الزبالة إلى طاقة ،وذل��ك عبر
أكثر من  32معمالً ،موجودة على األراض��ي
السويدية ،تنتج الكهرباء من النفايات ،لدرجة
أنهم باتوا بحاجة إلى الزبالة التي يضطرون
إلى شرائها من الخارج ،وما على مسؤولي
ل��ب��ن��ان ح��ال��ي �ا ً س���وى االت��ص��ال بالحكومة
السويدية من أجل بيعها نفاياتنا التي تتكدّس
في الشوارع ،دون التمكن من الوصول إلى ح ّل
جذري لتصريفها.
ك ّل لبناني يعلم انّ مشكلة النفايات تفاقمت
بفضل سياسة خصخصة عرجاء وملتوية،
عملت على استفادة بعض المسؤولين ماديا ً
من الشركة المنوط بها وحدها جمع النفايات
م��ن ك�� ّل ل��ب��ن��ان ،دون النظر إل��ى المصلحة
أسسها المحقة،
الوطنية العامة ،التي من ّ
تحميل البلديات هذه المشكلة ،تحت إشراف
وزارة البيئة المختصة ،بدليل م��ا يحدث
حاليا ً من تناتش مصالح على المطامر ،التي
ترفض معظم المناطق اللبنانية وجودها في
خراجها ،علما ً أنّ المسؤولية تقع على عاتق

ترى لماذا أصبح صباحك يا وطني مغمورا ً
بـ«عطر» زب��ال��ة عفنة كعقول م��ن جعلوها
تتراكم في لحظة س��وء ،أطفأت ض��وء البلد
السياحي الجميل ،ال��ذي أض��اع��وه بعبثهم
وطمعهم ،وقلة إداركهم وظنونهم القائمة على
استغباء المواطن وهالك الوطن.
فصباحك ي��ا وط��ن��ي ...ك��ان ف��ي م��ا مضى
مجلالً بالحب والشعر واألدب والفن الراقي
وال��م��وس��ي��ق��ى األرق����ى وال��ط��ب��ي��ع��ة ال��رائ��ع��ة
واألغنيات المذهّ بة ،في عصر ذهبي صدحت
فيه فيروز بين هياكل بعلبك ،وفي دمشق،
فزلزلت النفس البشرية األ ّم���ارة بالسوء،
وردّتها إلى مواطن الخير والجمال والسعادة،
والحب في الصيف كما في الشتاء ،كما في كل
الفصول العابرة مداراتها حوليات الحياة،
التي التقطت عناصرها وأبعادها من طهارة
النفوس المطوقة بحب الوطن.
أما اليوم فقد تح ّولت صباحات وطني إلى
جرائم متنقلة ،وسلوكيات متح ّررة من القيم
وال��وف��اء وال��م��ب��ادئ ،تستفز مشاعر الناس
بأساليب فاجرة ،تعمل على إهمال قضاياهم
اليومية ،التي ال تتناسب مع تاريخ هذا الوطن
الجميل ،الذي أنشده وديع الصافي بالقول:
لبنان يا قطعة سما ،مع ما في السماء من
طمأنينة وارتياح.
حالياً ،ن��رى السماء ف��ي لبنان مكفه ّرة،
والشمس تئنّ غاضبة ،بعد أن فقدت الكثير
من شعشعانية أنوارها ،والقمر عاتب ألنه فقد
سحره في وطن األرز ،وفي مشغرة ،وفوق ك ّل
التالل وعلى الدروب ،بحيث لم يعد قمرنا بدر
وادي التيم ،وال المعتلي بسحره ك ّل مندرجات
الجمال وال��روع��ة التي ط ّوقت لبنان في ما
مضى بأنس الليالي المقمرات.
اليوم يا وطني يناضل بنوك ض ّد الزبالة،
ويهملون ال��ع��دو ال��ق��اب��ع على ال��ح��دود من
دواع��ش ونصرة وتكفيريين وصهيونيين،
إضافة إلى إهمال ك ّل ما أفرزته األيام المكللة
ب��اإلن��م��اء ال��م��غ��ل��وط ،واإلع��م��ار ال��م��ز ّي��ف من
مشهديات ،ترتفع اليوم أكوام زبالة ونفايات،
يهمل حلها المسؤول السياسي ،ألنّ روائحها ال
تجرؤ على التغلغل من ثقوب نوافذ القصور
العالية البنيان ،التي ت � ّم بناؤها من عرق
الناس وفقرهم واستغباء عقولهم.
ربما لم يدركوا أنّ الكيل قد طفح ،وأنّ ورقة
التوت قد سقطت ،وأنّ من ناصرهم زمنا ً من أجل
القبض والرعاية والحماية المز ّنرة بمختلف
األفعال المسيئة والمشينة ،باتت اليوم نسيا ً
منس ّياً ،ألنّ الجراثيم النافخة ميكروباتها في
أك��وام الزبالة ،ودواخ��ي��ن المعامل الحارقة
والمارقة ،باتت أش ّد قتالً وفتكا ً من التصاريح
والبيانات التي لقنوها ألتباعهم ومناصريهم،
الذين غسلوا عقولهم وضمائرهم ولقنوهم
الغباء درس��ا ً يمحو هيبة الوطن وال��دول��ة،
حين ال��خ��داع وال��ك��ذب والفبركات أصبحت
استغباء موصوفا ً للبنانيين كافة ،بحيث لم
يعد يجدي نفعا ً صراخ الناس واعتراضاتهم
ونزولهم إل��ى االوت��وس��ت��رادات ،ومنع مرور

حماة الديار عليكم �سالم

شركة سوكلين المستثمرة ومن يدعمها من
المسؤولين السياسيين ،حيث بفضل رعايتهم
لها احتكرت ه��ذه الشركة جمع النفايات
وحيدة على جميع األراض��ي اللبنانية ،دون
الدخول في منافسة مع شركات أخرى تعمل
على تج ّنب ال��وق��وع ف��ي هكذا أزم���ة ،ترهق
الوطن والمواطن على ح ّد سواء ،وتمنع إيجاد
الحلول وال��دراس��ات ،التي تح ّفز على إنتاج
الطاقة المشبعة بالخير والنظافة والجمال في
وطن األرز لبنان.
ال��س��ؤال ه��و :ل��م��اذا تحتكر شركة واح��دة
عملية جمع النفايات في لبنان؟ ولمصلحة
من ت ّمت الموافقة على التلزيم الوحيد لشركة
«سوكلين» والتمديد لها؟ وكيف يحق لسيارات
«سوكلين» أن تجمع الزبالة في وضح النهار،
وتعطل أحيانا ً السير عبر وق��وف أرت��ال من
ال��س��ي��ارات خ��ل��ف س��ي��ارة ج��م��ع ال��ن��ف��اي��ات،
خصوصا ً ف��ي ش���وارع العاصمة المكتظة،
بانتظار تفريغ المستوعبات من قبل عمالها،
دون اح��ت��رام لوقت الناس المسجونين في
سياراتهم ،بانتظار الخالص من بطء العمال،
الذين يقومون بتأدية العمل بمزاجية ال تراعي
الحق العام للمواطن بتسيير أموره؟ علما ً أنه
في ال��دول الراقية كأميركا وبلجيكا وفرنسا
والسويد وغيرها من الدول التي تحترم حق
المواطن في عدم هدر وقته ،وع��دم التسبّب
بتلف أعصابه ،يعتبر ه��ذا الفعل مخالفة
صريحة وتعديا ً على حقوق المواطن التي
كفلها القانون ،لهذا ال يحق لشركة «سوكلين»
التعدّي على هذا الحق من خالل جمع الزبالة
في أوقات العمل اليومي ،وإنما عليها القيام به
بعد منتصف الليل امتدادا ً حتى طلوع الفجر،
كما يحدث في ك ّل ال��دول التي تحرص على
حماية شرعة الحق العام لمواطنيها.
ب��ص��ري��ح ال��ع��ب��ارة ،م���اذا ب��ع��د؟ ه��ل على
المواطن الخضوع واالستسالم ألن ال قيامة
لوطن يحتقر فيه ال��م��س��ؤول ح��ق المواطن
ف��ي ال��ع��ي��ش ب��س�لام وأم����ان ون��ظ��اف��ة على
أرض وطنه؟ وهل استمرار التسلط المادي
والمعنوي ال��ذي يمارسه المسؤول الممدّد
لسلطاته يعبّر عن استغباء الناس واحتقار
إنسانيتهم كبشر ،حين ال��ح��رم��ان أصبح
أكوام نفايات أيضا ً في لبنان ،هذه النفايات
التي أصبحت ال��ي��وم مثار نقاشات وج��دل
عقيم ،حين العقول ضربها السوس والصدأ،
وحين األنانية الشخصية باتت هي المنطلق
للعمل ال��ع��ام ،وحين العقوبات لمن أخطأ
مهما علت رتبه ومراتبه شطبت من النصوص
القانونية ،وحين القضاء العادل في حالة
اندحار واستالب مواقف ،وحين مكانة لبنان
كبلد سياحي جميل ،وثقافي متميّز ،أصبحت
مصادرة من قبل فئة ترعى مصالحها الخاصة
دون العامة ،بفجور يعكس حرتقات مفتعليها
ّ
يرف لهم
من الشياطين والفاسدين ،الذين ال
جفن ،أم��ام ح��االت الفقر والجوع والمرض،
التي أصبحت تطاول معظم شرائح المجتمع
التي يفوق تعدادها الـ 80في المشة ،لهذا ال
ب ّد من الصراخ بالقول :وطن متخم بالنفايات
والحرتقات ...وماذا بعد؟

} شهناز صبحي فاكوش
قال القائد المؤسس لهذا الجيش العظيم يوماً ،شعب واحد في بلدين ،كان
الكالم يرمي إلى الجغرافيا السورية وخاصرتها اللبنانية ...فعيد الجيش واحد
في كليهما ...وكان االحتفال لسنوات خلت مشتركا ً بعد بدايات مخطط سايكس
ـ بيكو ...سبب التقسيم.
هذا الكالم نستشعره جميعا ً في سورية ولبنان ...دم واحد وأُسر موزعة بين
هنا وهناك .لذلك لم تبخل سورية يوما ً بالوقوف إلى جانب لبنان وبذلت دما ً
سخيا ً ألجل حريته وطرد الصهاينة من مشارف بيروت.
لم يكن من حرج يوما ً أن يمتزج الدم السوري واللبناني على أرض لبنان ،إنْ
في الجنوب أو في بيروت ومحيطها ،فيما شارون يتج ّول ويعطي أوامره بالقتل
والعبث...
إلى أن ظهرت فقاعة الحريري االبن الذي خلع سترته مرة مستعرضا ً وسامته
لينال من سورية ...أين كنت أيها الصغير وكم كان عمرك وشبابنا يستشهد على
أرض بلدك التي تريد أن ترأس حكومته؟ لوالهم لما كان لك ذلك الحلم الذي ال
يزال يراودك!
الجيش العربي السوري هداياه دائما ً عزيزة وغالية على قدر تضحياته ،ها هو
يهدي شعبه الحسكة مح ّررة والفضل له وألهلها المقاتلين إلى جانبه...
في زمن الحرب الجميع تحت السالح ...بال استثناء ،ك ّل حسب قوته ،فقوة القلم
والكلمة ال تق ّل عن قوة الطلقة ...كما فعل الخيانة ال يق ّل عن توجيه الرصاصة إلى
صدر الوطن.
فقاعات السياسة الخليجية والداعمة لفقاعات لبنان ،تحاول فصل الدم
السوري عن اللبناني عندما احتاجته سورية ،وهم يعرفون تماما ً أنّ فتنتهم ترت ّد
إلى صدورهم...
زارع الفتنة شريك طريد الجنة ...ال يستهوي إال عقول الطغاة الطامعين ،بما
ليس لهم .جيشنا األبي أسمى من الفتنة وكذا المقاومة اللبنانية ،ومن يحاول
الفصل بينهما خاسر حتماً ...أين من نعت دفاعها عن لبنان بالمغامرة الخاسرة؟
هي باقية قوية عزيزة ،وهو زال وإنْ كان الموت حق ...وألنه حق ،على من
يحسب لقاء وجه رب كريم أن يتعظ...
عيد الجيش في سورية ولبنان في األول من آب تاريخ ال تبدّله ت ّرهات العابثين
الحاقدين ...يدّعون دعم الجيش اللبناني ...وتطوير سالحه ليكون قادرا ً على
حماية حدوده ،ويزدادون غرقا ً في الوعود المبتورة يستبدلونها بحمر الليالي...
يعادون المقاومة اللبنانية بالتشويه لصورتها ،ولكن البيان ال يتكدّر بزيف
المعاني ...وال غلبة في النهاية إال للحق ...يعيبون وقوف االخوة اإليرانيين إلى
جانب الحق وأصحابه ،ويب ّرئون الصهاينة من عدائهم لنا واغتصابهم أرضنا .كما
برأوهم قبالً من دم المسيح!
لجيشنا الصنديد ف��ي س��وري��ة المجد؛ ومقاتليه األش����اوس ...لكم الحب
والعرفان ...نخجل من دماء الشهداء الطاهرة ونحن ما زلنا بنورها نحيا...
نخجل من جرحى أبنائك يا جيشنا األبي ...فإصاباتهم تشعرنا؛ كم نحن صغار
إزاء شموخ قاماتهم ...كم نحن أقزام أمام عمالقكم..
كم علينا أن نلثم التراب الذي تطهّرون ...فأنتم عطر هذه األرض وعنفوانها...
تحية لجيشنا الباسل وللرئيس بشار األسد ،القائد العام للقوات المسلحة،
تحية للجيش اللبناني الشقيق ونسأل الله أن يرزقه بمن يمنحه حقه وعزته...
تحية ألرواح الشهداء في سورية ولبنان جيشا ً ومقاومة ...تحية ألمهات
ضحين بأكبادهن ليظ ّل الوطن عزيزاً ...تحية ألطفال سيظلون يحلمون بوجه أب
أو أم حرموا منه قبل أن تتشبّع الرئات برائحتهم ...وصدور ما وضعوا رؤوسهم
عليها.
تحية لخنساوات بالدي المقاتالت في صفوف الجيش والدفاع الوطني ...نركع
أمام عظمة تضحياتكن...
بانتظار النصر المؤزر ليكون العيد مكلالً بالغار .فإرث يوسف العظمة وميسلون
ال ينتهي ،بل هو متجدد فينا دوماً ...واخوة ليلى العظمة حاضرون دائماً ...هل
هي حكمة الله أن نسير على درب التضحية ...كما قالها الخالد حافظ األسد ،نحن
دولة مواجهة،
معاناتنا قدرنا ما دام ابن صهيون جاثما ً على أرضنا .فما نحن فيه اليوم هو
حرب نتصدّى فيها ألجل حريتنا الحقيقية ...السبب فيها السعي للحفاظ على أمن
ما يريد أعداؤنا إعالنه (الدولة اليهودية).
الحسكة محررة ،والزبداني قاب قوسين أو أدنى ،والدرب لتحرير كامل األرض
ال ينتهي إال بحرية كامل التراب السوري .ما عاد يه ّمنا غطرسة عدو أو قوة آخر...
كلهم زائلون ونحن باقون .وطن واحد ،جيش واحد ،شعب واحد ،علم واحد ...قائد
واحد.

ماذا يفعل �أردوغان( ...تتمة �ص)1
طالما تطلع لها أردوغان ،فتطلّعه إلى الصالة في
الجامع األموي ،يبقى محاولة فاضحة لمعنى طائفي
مح ّدد ،البعض صرفه في سياق مشروع إقليمي ،ولم
نكن نرى فيه سوى محاولة محاكاة تاريخية يمكن لها
مذهبي مع ّين ،ينعكس أخيرا ً
أن تساهم في ش ّد عصب
ّ
في عملية انتخابية طالما ع ّول عليها أردوغان ذاته.
لم تستطع االنتخابات التركية األخيرة أن تمنح
أردوغ��ان ما كان يتطلع إليه ،ولم تمكّنه من رسم
خريطة سلطة جديدة طالما تطلع إليها ،خصوصا ً
حين ن��درك أ ّن��ه لم يكن يبحث عن تشكيل حكومة
يضعها ف��ي المكان ال��ذي ي��ري��ده ،بمقدار م��ا كان
يحاول العمل على تعديل دستوري يحاكي تطلعاته
وأطماعه في السيطرة المطلقة على السلطة ،من
خالل العمل على تحويل النظام بكليته من نظام
برلماني إلى نظام رئاسي ّ
يعطل إمكانية التأثير عليه
أي قوة سياسية أخرى ،كما يمنحه عمرا ً سياسيا ً
من ّ
جديدا ً لبقائه في رأس السلطة!
لقد ج��اءت نتائج االنتخابات األخ��ي��رة بنهاية
أردوغ���ان ،وه��و ما ك��ان يخشاه تماماً ،فكان ال ب ّد
من البحث عن سيناريوات خروج من أزمته ،لكنّ
هذه السيناريوات قليلة وم��ح��دودة ،وهي تحتاج
إلى مواقف سياسية جديدة ،تتناقض في بعض
خطوطها مع مواقف سياسية سابقة له ،خصوصا ً
لجهة العمل على مواجهة «داع���ش» ،حيث كان
أردوغ���ان» المستفيد األ ّول من «داع��ش» ،كون أنّ
موقفه منه كان يحاكي وجدانا ً جمعيا ً تركيا ً طالما
ركّز عليه أردوغان ،خصوصا ً حين جرت محاوالت
تسويق لـ«داعش» على أ ّنه يمثل «ثورة أهل السنة»
في العراق والشام!
إقليمي جديد كان يدفع أردوغ��ان
في ظ ّل مشهد
ّ
باتجاه الوصول إلى حائط مسدود لجهة حكومة
تركية مطلوبة خالل فترة دستورية ،إضافة إلى

صعود خريطة سياسية ناتجة من عملية انتخابية
غير ضامنة له الحدود الدنيا للخروج سليما ً منها،
فكان محكوما ً بالذهاب إلى عناوين تمكّنه من منع
وجود هذه الحكومة ،لك ّنها عناوين قادرة على توفير
مساحة زمنية كفيلة بمنحه إمكانية إعادة العملية
االنتخابية ،وهو ما اختاره «أردوغان» مرغماً.
لم يكن ينوي «أردوغان» مواجهة «داعش» أو حتى
«كردي» ،فهو بحاجة لالستثمار
مواجهة أي فصيل
ّ
في «داع��ش» ،كما أنه بحاجة ماسة إلع��ادة إنتاج
نفسه سياسيا ً في كل الشارع السياسي التركي بكل
السياسي بدا واضحا ً
مكوناته ،خصوصا ً أنّ حضوره
ّ
ومعروفا ً ج ّيداً ،باعتبار أنّ هذا الحضور السياسي له
إنما هو حضور كان يقوم على معنى مذهبي وطائفي،
ولم يعد يشمل كامل الشارع التركي ،وبالتالي فإن
مواجهة «داعش» ال يمكنه أكثر من وعائه المذهبي
والطائفي الذي وقف إلى جانبه في هذه االنتخابات،
خصوصا ً في ظل تسويق مذهبي أشرنا له سابقاً ،كما
أن أي محاولة لمواجهة أي مكون تركي سيفقده أكثر
فأكثر هذا الحضور الذي وصف بأ ّنه ضعيف جداً.
طالما ر ّك��ز أردوغ���ان على «منطقة ع��ازل��ة» في
الشمال ال��س��وري ،باعتبارها تم ّثل مخرجا ً هاما ً
ألزمته الداخلية ،خصوصا ً خالل المرحلة األخيرة
من الوضع اإلقليمي العام ،غير أنّ اإلدارة األميركية
لم تمنحه الموافقة على هذه «المنطقة» ،ألنّ «المنطقة
العازلة» تحتاج بيئة سياسية إقليمية ودولية
مح ّددة ،وهي لم تتوافر في ظ ّل انزياح كبير كان يرافق
سمي «باالتفاق النووي
صمود الدولة السورية وما
ّ
اإليراني» ،بالتالي كان مطلوبا ً أميركيا ً من أردوغان
مواجهة «داع��ش» في بعض ال��رؤوس الناتئة عن
اإلرادة األميركية ،في مشهد إقليمي ضاغط باتجاه
التركيز على «داع��ش» باعتبارها العدو الجامع
ألطراف متواجهة حتى اللحظة.

مبادرة �ألمانية( ...تتمة �ص)1

كان يعتقد أردوغ��ان أنّ مستقبله السياسي كان
معلّقا ً على قيام «منطقة عازلة» في الشمال السوري،
حتى ولو كانت في شكل افتراضي ،فهي سوف تمنحه
ذريعة االنتخابات المبكرة ،كما أ ّنها لن تضعه في
موقع المتناقض مع ذاته سياسياً ،حيث أنها سوف
تعفيه من مواجهة «داعش» ،وهو ما لم توافق عليه
اإلدارة األميركية ،ألسباب التغيير الكبير الحاصل على
مشهد المواجهة الكل ّية على مستوى المنطقة واإلقليم!
إن ذهاب «أردوغان» إلى فتح جبهات جديدة مع
كردي لن يمنحه إمكانية إيجاد العدو الذي
فصيل
ّ
يش ّد العصب الجمعي لدى األتراك ،كما أ ّنه لن يكون
غطاء كافيا ً لتغطية موقفه الجديد من «داعش» أمام
ما أنجزه لجهة بعض المواقف الطائفية والمذهبية
والتصدير الذي طالما ركّز عليه على أنّ «داعش»
تمثل حراكا ً في وجه القمع الذي يالقيه «أهل السنة»
خصوصا ً على مستوى المنطقة ،بالتالي فإن الذهاب
بعيدا ً في هذا العنوان لن يساهم إال بمزيد من الخسائر
التي ستواجهه في أي عملية انتخابية قريبة.
في الشمال السوري يبحث أردوغ��ان عن بقاياه
المبعثرة والمض ّيعة في حصاد مواجهة لم تضمن
له ما كان يبحث عنه في دماء السوريين ،حيث أن
هذه الدماء لم تؤهّ له أن يحكم تركيا ويتفرد بها،
ولم تمنحه سيناريو احتمال سقوط الدولة السورية
غالبية سياسية يبسط من خاللها سيطرته على
الشعب التركي!
من أجل ذلك كان ال ب ّد من أن يتوجه أردوغ��ان
نحو الشمال السوري ،ليس بحثا ً عن فتح جديد ،أو
عن انتصارات يدرك أنها لن تكون ،وال يطارد إرهابا ً
طالما ساهم في إعداده طويالً ،وإنما بحثا ً عن زمنٍ
يطيل فترة احتضاره سياسياً!

خالد الع ّبود

رابعاً :يوجد ح ّيز رئيس ضمن المبادرة إلرساء مرحلة جديدة يمكن
االنطالق منها لتوجيه حرب جدية ضد «داعش» والمتطرفين في سورية
والمنطقة.
وتلفت المصادر عينها النظر إلى حقيقة أن المجتمع الدولي تغير فعالً
بخصوص نظرته لألزمة السورية ،إذ بات يعترف أن العالم تأخر عن
التحرك لمواجهة اإلرهاب المستوطن في سورية والذي بات يشكل خطرا ً
على األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي.
النقطة األخرى التي تعبر عن هذا التغير يتمثل بأن اإلقليميين وصلت
إليهم رسالة ال��روس ومعها األميركي ولو من وراء حجاب من الصمت،
ومفادها اإلقرار بأنه ليس فقط ال حل في سورية من دون األسد ،بل أيضا ً
ال حرب ناجحة ضد اإلرهاب في سورية والمنطقة من دون األسد والجيش
العربي السوري.

تأييد دولي لدي ميستورا

وتكشف هذه المصادر أن الحراك األلماني يحاول استباق التقرير
الذي سيدلي به دي ميستورا عن سورية في األمم المتحدة الشهر المقبل.
وتضيف أن األخير بعد زيارته لسورية خرج بمسودة خريطة طريق
للحل تتقاطع في كثير من جوانبها مع نظرة روسيا للموضوع ذاته .أما
ألمانيا التي ال تبتعد كثيرا ً عن مناخ تأييد دولي راهن غير مسبوق لمهمة
دي ميستورا ،إال أنها تطرح مقاربة تعتبرها األجدى لجهة أنها توفر إبرام
تسوية في سورية قابلة للتنفيذ.
وتتحدث هذه المصادر عن ما تسميه المأزق التركي الذي يواجه حاليا ً
لحظة انقالب السحر على الساحر ،إذ إنه مع اضطرار أنقرة لدفع ثمن
أخطائها السابقة ،فإنها وجدت نفسها مرغمة على القتال على جبهتين
لديهما انعكاسات مباشرة على أمن تركيا الداخلي ،وهما الجبهة الكردية
في سورية حيث يعتبر أكراد تركيا امتدادا ً لهم ،وجبهة تنظيم «داعش»
الذي كانت أنقرة ماضيا ً قدمت له الحماية لتسهيل قتاله في سورية ،ما
جعله (أي «داع��ش») متواجدا ً داخل ثنايا المجتمع التركي ،األمر الذي
يمكنه من الرد على أنقرة داخل أراضي تركيا ،وذلك في حال أثبتت األخيرة
جدية بقتال «داعش».

يوسف المصري

هل يلتقي كيري( ...تتمة �ص)1
لح ّل الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» وفقا ً للقرارات
الدولية ،ول��م تنخرط إل��ى الح ّد ال��ذي بلغته اليوم
ضمن خيار المقاومة ،وسيطر الجنون األميركي
ع�ل��ى ال�ع�ق��ل ون �ج��ح ال �ث�لاث��ي ال �ت��رك��ي السعودي
«اإلسرائيلي» في ج ّر أميركا إلى مواجهة عنوانها
إس �ق��اط س��وري��ة أو ت��دم�ي��ره��ا واس�ت�ن��زاف�ه��ا حتى
تستسلم ،ورب ��ط مصير ال�ت�ف��اوض ال �ن��ووي مع
إي� ��ران ب�ن�ت��ائ��ج ه ��ذه ال �ح��رب ع�ل��ى س��وري��ة ،وفقا ً
لنظرية قوامها أن إيران إذا خسرت سورية فوزنها
اإلقليمي سيصير أق�� ّل بكثير وموقعها المهدّد
وجوديا ً لـ«إسرائيل» سيفقد قيمته ،وإذا لم تسقط
سورية فسيصير ممكنا ً إخضاع إي��ران لشروط
أفضل في الملف النووي وفي التفاهم على مستقبل
الحكم في سورية كي تحتفظ ببعض نفوذ يوصلها
إلى البحر المتوسط ويؤ ّمن تواصلها مع حزب الله
في لبنان.
خ��اض��ت واش �ن �ط��ن غ��م��ار ال �ن �ص��ائ��ح الغبية،
وبعد سنتين من الرهانات واألوه ��ام كانت تعود
بأساطيلها من البحر المتوسط بالتفاهم على ح ّل
للسالح الكيماوي السوري وتستأنف المفاوضات
المج ّمدة حول الملف النووي اإليراني وقد بلغت

إي��ران التخصيب المرتفع وب��دأت بتخزين كميات
مقلقة منه ،كما قالت التقارير األميركية .وخالل
عامين ت ّم التوصل إلى التفاهم النووي ،بعدما كان
ال �ح � ّل ال�ك�ي�م��اوي م��ع س��وري��ة ع�لام��ة فاصلة على
سقوط خيار الحرب من جهة ،والعودة إلى الخيار
التفاوضي من جهة أخرى .لكن خالل عامين كانت
الوصفة األش ّد غباء قد بدأت تفعل فعلها في سورية
والعراق ،وهي من ذات المصدر السعودي التركي
«اإلسرائيلي» ،وقضت بتسليم تنظيم «القاعدة» دفة
الحرب على سورية ،وبلغت نتائج هذا الخيار ما بدأ
يؤشر إلى وج��ود قرابة خمسين ألفا ً من مواطني
أوروب��ا وأميركا يتد ّربون ويتنظمون ويستعدّون
للعودة إلى بالدهم كساحات عمل لإلرهاب ،وما
ي�ع��ادل نصفهم م��ن السعودية يستعدّون لغزوة
مكة ،وصارت توصيات بيكر ـ هاملتون التي يشكل
التوقيع على التفاهم النووي أول تنفيذ لها ،الوصفة
ال��وح�ي��دة على ال�ط��اول��ة ،وتنتظر الطريق السالك
للحلقة الثانية وهي سورية.
نتج من الحرب ضعف في مكانة أميركا بوجه
خصميها التقليديين روسيا والصين ،ونتج من
الحرب واستطرادا ً عن التفاهم النووي صعود في

مكانة إي ��ران ،ونتج م��ن تجذر اإلره ��اب ت��زاي��د في
الحاجة إلى التفاهم مع سورية وإيران وحلفائهما،
لكن واشنطن لن تذهب لك ّل ذلك من دون حلفائها على
رغم أنهم و ّرطوها بالحرب وبوصفاتهم الغبية ،ألنّ
ذلك يعني االستسالم ،فهي تضع توقيتها للسير
بالخطوات الالحقة على ساعة نضج الحلفاء للتأقلم
مع المتغيّرات وتقبّل السياسيات التي صار ال ب ّد
منها ،وفي مقدّم الحلفاء السعودية ،ألنّ «إسرائيل»
فقدت كثيرا ً من بريق حضورها األميركي من جهة
وهي منشغلة بذاتها من جهة ثانية ،وليست طرفا ً
مرجعيا ً يملك البدائل في األوضاع العربية الداخلية
من جهة ثالثة ،وتركيا المصاب رئيسها بجنون
العظمة والفاشل في االنتخابات والعالق بين فكي
كماشة «داعش» وحزب العمال الكردستاني يحلم
بمناطق حظر جوي ،وتغيّر في الموقف الروسي
من الرئيس األس��د ،لتبقى السعودية التي تشكل
العنوانين المالي والنفطي اللذين ال غنى عنهما
ألي إدارة أميركية ،والشريك الخليجي المفترض
ّ
إلي��ران ،والسعودية متو ّرطة في حربها الفاشلة
في اليمن ،وفقدت أوراقها في سورية ،وتدرك أنّ
التفاهم النووي لم يبق المزيد من الوقت للتأقلم،

فال ب ّد من خطوة تساعد السعودية على النزول عن
الشجرة ،لتنفتح طرق الشام أمام األميركيين.
ينضج اللقاء بين وزير خارجية أميركا ووزير
خ��ارج�ي��ة س��وري��ة ،ع�ن��دم��ا ي �ت � ّم أول ل �ق��اء سوري
س� �ع ��ودي ،ه���ذا م ��ا ق��ال��ه ل��ي ص��دي��ق ع�ت�ي��ق وهو
دي �ب �ل��وم��اس��ي روس� ��ي س��اب��ق ع �م��ل ف��ي ع ��دد من
عواصم المنطقة .ولذلك قال الصديق مستنتجاً ،لقد
م ّهد جون كيري الطريق للقاء الوزير وليد المعلم
على هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة
في الخريف المقبل ،بتسهيل اللقاء الذي جمع بين
شخصيتين محوريتين من الصف األول في ك ّل من
سورية والسعودية .فرئيس مجلس األمن الوطني
في سورية هو المشرف السياسي على عمل أجهزة
االستخبارات ،وولي ولي العهد السعودي ووزير
الدفاع هو الناطق بلسان أبيه ملك السعودية ،وخير
خدمة قدّمتها موسكو لواشنطن كانت ترتيب هذا
اللقاء ،ال��ذي يؤكد الصديق أن��ه سياسي بامتياز
وتعبير ع��ن مسار م�ت��واص��ل ،وال�ل�ق��اء ليس يتيما ً
وليس أمنياً ،ويكتفي بالقول بعد لقاء كيري المعلم
تولد مالمح «الشرق األوسط الجديد».
ناصر قنديل

