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عن ردّ منظومة المقاومة والممانعة
على العدوان «الإ�سرائيلي» الجديد
} حميدي العبدالله
لم يكن االعتداء ال��ذي قامت به ق��وات االحتالل «اإلسرائيلي» في
القنيطرة يستهدف فقط المنشآت العسكرية والمدنية السورية ،ولم
يكن فقط اعتدا ًء على سيادة الجمهورية العربية السورية ،بل كان
أيضا ً اعتدا ًء صريحا ً على مجمل منظومة المقاومة ،على األق�� ّل هذا
ما ص�� ّرح به ق��ادة العدو وإعالمه الذين زعموا أنّ االعتداء استهدف
مجموعة تابعة للجهاد اإلسالمي ،كما زعموا أنّ هذه المجموعة تلقت
أوامر إطالق الصواريخ على الجليل المحتل من قبل إيران.
أي اعتداء على سورية من
بديهي القول إنه منذ عام  2013لم يعد ّ
قبل جيش االحتالل «اإلسرائيلي» يستدعي ردا ً من سورية وحدها ،بل
دائما ً كان الر ّد من منظومة المقاومة والممانعة بالتنسيق والتضامن.
وتجارب الر ّد على االعتداءات «اإلسرائيلية» منذ عام  2013التي
شاركت فيها المقاومة اللبنانية باسم أط��راف المنظومة مجتمعة،
برهنت على حقيقتين ال ب ّد من أخذهما بعين االعتبار عند مناقشة
احتماالت الر ّد من قبل هذه المنظومة على العدوان الصهيوني األخير
في القنيطرة.
ـ الحقيقة األول���ى ،أنّ ه��ذا االع��ت��داء ل��ن يبقى م��ن دون ر ّد عاجالً
وليس آجالً ،والمقصود بعاجالً ال يعني إهمال أو تجاهل التحضير
للردّ ،وانتخاب الزمان والمكان على نحو ال يجعل منظومة المقاومة
تستدرج إلى ما يخطط له العدو .منذ عام  2013جميع اعتداءات جيش
العدو الصهيوني على سورية حظيت بر ّد عاجل وف ّعال ورادع ،ولوال
تلك الردود لما ت ّم لجم شهية العدو في تنفيذ المزيد من االعتداءات،
وال سيما تلك التي لها صلة بتوفير الدعم للمجموعات اإلرهابية عندما
توشك على االنهيار في هذه الجبهة أو تلك من جبهات الحرب على
سورية.
ـ الحقيقة الثانية ،أنّ منظومة المقاومة مجتمعة ،ت��درس وتختار
زمان ومكان الر ّد العاجل بما يبعث برسالة حازمة للعدو الصهيوني،
رسالة تجعله يعيد النظر في حساباته وينضبط تماما ً بمتطلبات
معادلة ال��ردع الجديدة التي أرستها منظومة المقاومة على قاعدة
وحدة الجبهتين السورية واللبنانية ،والتي تحدّث عنها أكثر من مرة
وفي أكثر من مناسبة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
مثالً عندما وقع االعتداء ال��ذي عرف باعتداء القنيطرة لم يكن الر ّد
انفعاليا ً بقصف مواقع العدو في الجوالن فوراً ،بل درست المنظومة
المعطيات واخ��ت��ارت ال��زم��ان وال��م��ك��ان ،وك��ان ال��زم��ان بعد أي��ام من
العدوان والمكان مزارع شبعا وليس الجوالن ،وكثير من االعتداءات
الصهيونية األخ���رى ت�� ّم ال���ر ّد عليها منذ ع��ام  2013ولكن عبر هذا
األسلوب الجديد في اختيار الزمان والمكان المناسبين.
في ضوء هذه الحقائق ف��إنّ منظومة المقاومة والممانعة ستردّ،
وسيكون الر ّد عاجالً وليس آجالً ،ولكن منظومة المقاومة والممانعة
وحدها التي تختار زمان ومكان الر ّد وتجارب الر ّد على االعتداءات
منذ عام  ،2013ردّت االعتبار لهذه المقولة التي كانت قد فقدت معناها
في السابق.

برنامج نووي و�صواريخ وطائرات
هل من يجر�ؤ على االعترا�ض...
} سعدالله الخليل
اتفاق في العلن وصفقة سالح روسية إيرانية لشراء منظومة صواريخ
«أس  »300في أحدث نسخها المعدلة يعلن عنها وزير الدفاع اإليراني
العميد حسين دهقان كتتويج لزيارته إلى موسكو ،الصواريخ التي سبق
أن أعلنت موسكو أنها تندرج ضمن التعاون العسكري التقني مع روسيا
ستضمن أمنا ً للمنشآت النووية السلمية ،كونها مخصصة للدفاع المضاد
للطائرات والدفاع المضاد للصواريخ على ح ّد سواء ،وبإمكانها اعتراض
كافةأنواع الصواريخ متوسطة المدى الموجودة في العالم.
تأتي صفقة ال��ص��واري��خ التي ستتسلمها ط��ه��ران خ�لال ع��ام 2015
كاستكمال لالتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى ،والذي أق ّر بسلمية
االتفاق ،وضمن لطهران حق حماية برنامجها النووي من أيّ اعتداء محتمل،
فيما لم يوفر أع��داء إي��ران خالل السنوات الماضية فرصة إال وهللوا لها،
وه �دّدوا مستغلين أيّ منبر حتى ولو اضطر األمر لتسخير األمم المتحدة
لقرع طبول الحرب في العلن بتوجيه الضربات ،أما الحقيقة فتمكن في مكان
آخر كشف عنه وزير دفاع كيان العدو اإلسرائيلي بالتزامن مع عقد الصفقة
ليؤكد رغبته ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،شن عمليات عسكرية ضد
المنشآت النووية اإليرانية في أعوام  2010و 2011و 2012وهو ما رفضته
قيادة جيش االحتالل كونه ال يملك القدرة العملية على القيام بالخطوة.
جواب جيش االحتالل يكشف حقيقة عمق المأزق العسكري اإلسرائيلي
على م��دار سنوات التهويل اإلعالمي ضد طهران ،وم��ا فرضه البرنامج
النووي اإليراني والتقدم العسكري والعلمي من توازن رعب أرعب جيش
العدو وحَ مى إيران من مغامرات غير مدروسة النتائج ،وضمنت لها مكانا ً
في مصاف ال��دول الكبار وضمن نادي ال��دول النووية ،بما يك ّرس نظرية
محور المقاومة بأنّ امتالك القوة وحده الكفيل بضمان حماية الحقوق،
وتوفر للمفاوضات فرص النجاح وفرض الشروط المواتية كما حصل في
االتفاق النووي ،بعكس ما شهدته جوالت التفاوض العبثية الفلسطينية
ـ اإلسرائيلية ،والتي ف ّرطت بالحقوق الفلسطينية لضعف المفاوض
الفلسطيني ،وغياب الموقف العربي الداعم لما شهدته سنوات التفاوض من
تمادي العدو في تكرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية واإلمعان
في سياسة االستيطان.
لم يتوقف االتفاق الروسي اإليراني عند ح��دود صواريخ «أس »300
المتطورة ،بل تعداه ليصل إلى صفقة طائرات لم يكشف دهقان عنها،
فبينما تشير المصادر إلى أنها طائرات مدنية سبق أن أعلن عنها مساعد
منظمة الطيران المدني اإليرانية للشؤون الدولية ،لتعزيز األسطول اإليراني
بحسب تسريبات نشرها موقع ديبكا العبري بأنّ الصفقة تشمل  100طائرة
من طراز (آيإل  78إمكيآي) ،مخصصة لمهام التزويد الجوي بالوقود بما
يمكن للطائرة الواحدة تزويد ست إلى ثماني مقاتالت خالل تحليقها لمسافة
سبعة آالف و 300كيلومتر ،أي ما يعادل ستة أضعاف المسافة بين إيران
واألراضي الفلسطينية المحتلة والبالغة  1200كيلومتر وفي حال امتلكت
إيران هذا النوع من الطائرات فإن مقاتالتها ستتمكن من الوصول إلى أيّ
مكان في الشرق األوسط وهو ما يعتبره العدو االسرائيلي انتهاكا لالتفاق
النووي.
بعيدا ً عما يدور في عوالم واشنطن وتل أبيب من هواجس تمضي طهران
في تنفيذ تفاهماتها دون اكتراث لمشاعر عدو عجز عن وقف طموح تطورها
المشروع ،وال تجد حرجا ً في التعاون مع موسكو ولكن الرسالة األبلغ لوزير
الدفاع اإليراني حسين دهقان من موسكو ،تأكيده على مواصلة دعم بالده
لسورية والعراق في مواجهتهما لإلرهاب ،ولسان حاله يقول برنامج نووي
وصواريخ وطائرات هل من يجرؤ على االعتراض...؟

«توب نيوز»

تظاهرات الأمل الم�شروط
 ال يمكن إغفال زخم هؤالء الشباب المناهضين للطائفية والداعين للتغييرالذين يواظبون على التظاهر والتحدي ويتح ّملون القمع ويبقون في الساحات
وبأعداد وافرة.
 هذه ظاهرة أمل بنهوض تيار سياسي تغييري بعيد عن االستقطاباتالراهنة.
 قمع أهل السلطة دليل على مقدرة الحاكمين أن يتخطوا خالفاتهم علىشؤون كثيرة لمنع والدة أي جديد.
 عندما يصل الشباب إلى صياغة حركة سياسية سيكتشفون أمرين األول أنّهناك قضايا ال يمكن تجاهلها ،وهي كفيلة بتمزيق وحدتهم ،فيصبحون نصفين
كما ك ّل اللبنانيين ،واألمر الثاني أن سقف المطالبة هو انتخابات سيعود أغلب
اللبنانيين للتعامل معها بعصبيات الطوائف وزعاماتها.
 على الشباب أن يضعوا تفاهمهم على أمرين األول قبول الخالف حولالقضايا السياسية الكبرى وقبول حلها ديمقراطيا ً في الدولة الجديدة ،وفي
المقابل السعي إلى تحالف الدولة المدنية أحزابا ً وجمعيات وشخصيات بما
يجمع المؤمنين بدولة مدنية من الفريقين المنقسمين لبنانيا ً على قاعدة أولوية
تجميع األوادم الالطائفيين من ك ّل الطوائف الذين لم يتل ّوثوا بفساد السلطة.
 انتخابات وفق لبنان دائرة واحدة ونظام النسبية تسمح بوصول كتلةتغييرية للبرلمان فيصير األمل أكبر.

التعليق السياسي
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حما�س قيح ي�أتي به الداء ...هدنة ما قبل الموت
} نارام سرجون
عندما يتحدث قادة حماس أترك الدنيا كلها تمضغ
ما يقولون أو تتب ّول على ما يقولون ،وال يعنيني ماذا
تفعل تصريحاتهم وال ماذا تعني وال أنشغل بتأويالتها
وتوقعات المنجمين ،وال أحصي ماذا تحرق من كروم
زيتون ومن برتقال ،وال كيف تخلط الدم بزيت النفط
وبول البعير ،وال كيف تمزج أوراق الليمون بلحية
القرضاوي وتفرك له ظهره برائحة القدس وكيف
تغسل قدميه بدماء الشهداء و تخلط بين سجاجيد
األقصى وف��راش شيوخ النكاح ،ولم أعد أبحث بين
أوراق ح��م��اس ع��ن ع���روق ال��ل��وز األخ��ض��ر ورائ��ح��ة
الليمون ،ألنّ أشجار حماس أورقت دوالرات خضراء
وصار الندى والط ّل نفطا ً على أوراقها في ك ّل صباح،
ولم أعد أبحث عما تبصقه هذه األرملة السوداء في
دماء من آالف الشهداء من أبناء فلسطين وك ّل من مات
من أجل فلسطين ،صرت أترك ك ّل هذا ،وأذهب بحثا ً
عن سيدة واحدة ال غير ،ألرى ماذا هي فاعلة ،وأكفكف
دمعها الخجل وهي تبكي على ركبتيها ،وأح��اول أال
أسمِعها ماذا يقول الحمساويون من ترهات ،وأضع
كفي على عينيها لتحجب ص��ور ق��ادة حماس وهم
يرقصون رقصة العرضة أو يتهتكون ويتقيأون من
كثرة الثمل من النبيذ اإلخواني ،وأص ّم أذنيها بيدي
كي ال تسمعا الكالم القبيح لقادة حماس ،وأعني بهذه
السيدة فلسطين.
فلسطين أغلقت الباب على نفسها واعتكفت وامتنعت
عن الكالم ،وقطعت أذنيها وفقأت عينيها ألنها لم تعد
ق��ادرة على مواجهة الناس واالع��ت��ذار أكثر بسبب
حماس التي أذ ّلتها وهي تؤذي كل الجيران وتعتدي
على كل الجيران وتسرق بيوتهم وتقذفهم بالحجارة
والشتائم المقذعة البذيئة ،ال تدقوا األبواب وال تنادوا
على فلسطين ،فلن تردّ ،وال تهدّدوا أنكم ستكسرون
الباب واألقفال ألنّ من كسر قلبها أبناؤها وشققوا لها
روحها ،ال يه ّمها كسر باب بيتها وهدم حيطانه ،وال
تصرخوا أنكم حزانى وقلبكم مشغول عليها ومنفطر
عليها ،ألنها لم تعد تصدق أحدا ً حتى أبناءها ،كلنا
صرنا كاذبين منافقين ومرابين.
حماس التي قامرت وباعت بيتها وبندقيتها ووصية
ياسين والرنتيسي مقابل ليلة حميمة إخوانية في
فندق في استانبول ،وأرسلت حقيبة ثيابها وجهاز
عرسها ومهرها إلى قطر ،وجدت أنها مضطرة اليوم
ألن تبيع كل ما تبقى معها من تركة ذلك الزمن الذي
جمعت فيه ثروتها الضخمة من االحترام والمكانة

والهيبة ،وك ّل ذلك الرصيد واالسم الذي جمعته في
دمشق حيث بورصة الثوار والمجاهدين والمقاومين،
ك ّل مرة يتف ّوه قادة حماس أعرف أنّ فلسطين تتأ ّوه
في صمت وتتل ّوى وتتقطع ،ماذا سنقول لفلسطين عما
يقوله موسى أبو مرزوق هذه األيام وهو يحارب في
دوما ،وآالت حفر األنفاق التي ذهبت لتحفر في غزة
أنفاقا ً للحياة وشرايين السالح عادت لتحفر أنفاقا ً
لـ«إسرائيل» في دوم��ا وح��ول دمشق؟ هل سنقول
لفلسطين إنّ موسى أبو مرزوق ترك غزة وآالمها التي
وانكب يبكي على دوم��ا «التي
تقصفها «إسرائيل»
ّ
تقصف دمشق» ويعصر من مناديله دمعا ً سخيا ً
ويجفف أنفه بأكمامه وهو يشهق وينتحب؟ هل نقول
لها إنه لم يبك يوما ً على مدن اليمن الذبيحة التي
تقصفها «إسرائيل» والسعودية أيضاً ،وهل نعد مدن
اليمن مثالً أنه سيبكي عليها عندما يؤذن له وتبقى
في عينيه دم��وع وفي ص��دره شهقات وزف��رات ح ّرى
استعملها كلها في بكائه على دوما؟ هل نقول لها إنّ
خالد مشعل ذهب الى السعودية ليشارك في تحرير
عدن وأنّ على اليمنيين أن يكرهوا فلسطين كما تريد
السعودية؟ وهل نقول لفلسطين إنّ ابنها الذي وعدها
بالتحرير الذي اهتزت أذناه من قصف المسلحين في
دوم��ا لم يسمع صوت الغارات «اإلسرائيلية» على
حدود الجوالن؟ هل نذ ّكر هذا المرابي الملتحي أنه كان
يقول بأنّ حماس ال تتدخل في أيّ شأن عربي داخلي،
فهل صارت «دوما» شأنا ً أممياً؟
حماس المفلسة اليوم والتي شاركت بجسدها في
الجهاد «االسرائيلي» في سورية وعادت حبلى تريد
الستر ،ص��ار ك � ّل من يريد ساللة فلسطينية يضع
بذوره في رحم حماس الواسع ،رحم حماس استأجره
أمير قطر وألقى فيه بذوره حتى مأله ،ثم محمد مرسي
ألقى بذوره وجعله مقذرة لـ«اإلخوان المسلمين» ،ثم
اردوغان قذف فيه ك ّل قذارات حزب العدالة والتنمية،
ثم نتنياهو نفسه حقن رحمها ببذوره.
الزانية تريد أن تضع مولودها في أيّ مكان وأن تجد
له أبا ً يستر الفضيحة ألنّ عيونه زرقاء ليست كعيني
القسام ،وليست له مالمح فلسطينية ،وليست فيه
وحمة زيتون أو ليمون ،بل وحمة رمل ووحمة عثمانية،
وثمن ستر الفضيحة هو فلسطين ،كلها ،مقابل أن تنام
المفضوحة في سرير غزة الصغير ويسمح لها بميناء
ومطار كي تعيش مع وليدها تحت قدمي «إسرائيل».
حماس المفلسة البائسة تحاصرها اليوم «إسرائيل»
في غرفة نومها في قطر ،وقد دخلت «داع��ش» وبيت
المقدس إلى بيتها وانسلت في سريرها فيما حماس

مشغولة بحفر أنفاق للمجاهدين على تخوم دمشق
ومشغولة بالرقص في مهرجانات الخلفاء وأصدقاء
بيريز العظيم ،ه��ذه المفلسة تبيع ذه��ب فلسطين
على الرصيف مقابل قطعة قماش وكسرة خبز وقبلت
باتفاقية هدنة طويلة األمد تشبه النزول الى القبر
وهي في الحقيقة تجميع ألوسلو  2مع كامب ديفيد
 2مع  17أي��ار اللبناني ،رزم��ة استسالمات كاملة
تس ّوقها حماس كما س ّوق السادات «كامب ديفيد»،
وكما س ّوق الراحل عرفات اوسلو ،وكما س ّوق أمين
الجميّل اتفاق أيار ،أيّ بحجة معاناة الشعب وتخلي
األص��دق��اء ،وحماس اليوم تس ّوق رزم��ة االستسالم
بحجة الحصار الذي كسر ظهر الشعب ،لكنها ال تقول
م��اذا تفعل في قطر؟ وهل تتوقع أن تكسر الحصار
من هناك؟ وحماس ال تعاتب تركيا التي لم ترسل
جيش الفتح لكسره بل لكسر إدلب ،ولم تسرق معامل
حيفا وتل أبيب بل معامل حلب ،ولم تقصف تركيا
مستوطنة واحدة ،بل تقصف كفريا والفوعة وتقصف
األك��راد الذين قدموا للقدس يوما ً رجالً اسمه صالح
الدين األيوبي ،ولم تلم حماس السعودية على أنها
تقاتل وتعاقب من يرفع شعار الموت لـ«إسرائيل» في
اليمن وألقت على اليمنيين الفقراء في ساعة واحدة
قنابل بقيمة ما أنفقته السعودية على فلسطين منذ
قرن ،صفقة واحدة لم تحلم «إسرائيل» بمثلها حيث
ستتولى حماس تأديب المعترضين كما تولى اتفاق
أوسلو واتفاق دايتون تأديب حماس وسيكون هدم
المسجد األقصى ناجزا ً ألنّ حماس ستلتزم بالتهدئة
والوعد الذي قطعته وستضرب بيد من حديد على اليد
التي تمت ّد على «إسرائيل» ،والفلسطينيون يؤدّبون
بعضهم.
هدنة المفلس خالد مشعل المديدة هي هدية منه
الى أردوغان والى إخوان مصر ،وسيقبض أردوغان
الثمن في كردستان حيث سيسمح له بإعادة عجلة
الزمن الكردي الى الوراء عشرين سنة وقد يكافأ بأن
ّ
ويغض النظر
يستأنف حزب العدالة والتنمية الحكم
عن جرائمه ،وهدنة خالد مشعل ستجعله متف ّرغا ً تماما ً
لمشروع تحرير دمشق والقاهرة كما تريد السعودية
والتي أعلن موسى أبو م��رزوق ب��وادره في بكائيته
الدومانية ،والتي ستكون لها نسخ أخرى في سورية
ومصر ،الحمساويون الجدد يتب ّرعون بدم ستين عاما ً
من أجل أن يعيش خليفة هنا وخليفة هناك.
وكما تذكرون انكمشت فلسطين مع أوسلو عرفات
وذابت الى (ضفة وقطاع فقط) ،وفي زمن عبقرية خالد
مشعل واسماعيل هنية انكمشت فلسطين الى غزة

دون ضفة ،وغزة دون ضفة ستنكمش الى غزة دون
قطاع ،وغزة دون قطاع ستغرق في البحر ،ك ّل األوطان
تكبر وتنمو إال فلسطين تضمر وتهزل ،وك ّل األوطان
عندما تشيخ وتشيب تجلل بالوقار والمهابة ويوضع
الغار على رأسها إال فلسطين التي يبيع خالد مشعل
غطاء رأسها الباقي وشالها وكوفيتها التي تسترها في
آخر مقاومة فلسطينية ،ويكشف شعرها األبيض الذي
شاب من هول الخيانات ومن هول الحماقات ،حتى
سيقصه مشعل ويهديه الى شيخ أو
شعرها األبيض
ّ
ملك ثري يجمع أشعار النساء وجدائل عواصم الشرق
في قصره ليصنع منها مخدّة له تريحه في مضاجعة
الخيانات أو يضعها تحت مقعده كي ال يتعبه المكوث
الطويل على العرش.
آه كم كبرت يا فلسطين ،وكم غيّرك اله ّم ،وكيف
صرت في صباك امرأة مليئة بالغضون والندوب ،بال
ثوب يسترك وال غطاء لرأسك الذي شاب من النخاسة
والنجاسة.
اع��ذري��ن��ي ي��ا فلسطين واع���ذري قسوتي عليك،
واعذريني أنني كسرت عزلتك ،وكسرت قلبك ،ونقلت
لك أخبار زيتونك الذي يحترق وبرتقالك الذي نعصره
فينزف دم���اً ،واغ��ف��ري ل��ي أنني قلت ل��ك خ��ب��را ً بأن
ّ
وذل جديد ورحلة
تتهيّئي من جديد لهزيمة جديدة
مع الخيانات ،واغفري لي أن أراك تباعين في السوق
كما سبايا البغدادي وأنا أحارب بعيداً ،فأنت اليوم
سبية االستانبولي وسبية ملوك الرمال ،أعرف عذابك
وأحس به ،وأدرك مرارة ذ ّلك ،وليس بيدي إال أن أقول
ّ
لك وصيتي ونصيحتي التي سأقولها حتى آخر يوم
من العمر:
يا فـلـسطين ال تنادي عليهم
قد تساوى األموات واألحيا ُء
قتل النفط ما بهم من سجايا
ولقــد يـقـتـل الـثــــري الثرا ُء
يا فلسطين ال تنادي قريشـا ً
فقـريش ماتت بهـــا الخيال ُء
يا فلسطين ال تنادي حماسا ً
فحـماس مـــرزوق وفحشاء
يا فلسطين ال تنادي حماسا ً
*
فحماس قيح يأتي به الداء
*من شعر شاعر دمشق األكبر
نزار قباني بتصرف

انت�صار �أميركا في �سورية يعني ...البدء في تنفيذ ا�ستراتيجية اال�ستدارة
نحو �آ�سيا ..مع العبث ب�أمن الفدرالية الرو�سية وال�صين فهل يحدث هذا؟
*

} محمد احمد الروسان

ما يُس ّمى بالتحالف الدولي بقيادة ثقافة الماكدولند (تحالف األمر
الواقع وخ��ارج ق��رارات الشرعية الدولية) لمحاربة عصابة داعش في
العراق وسورية ،فشل فشالً ذريعا ً بعد مضي عام كامل على عمله ،وتقرير
وكالة المخابرات المركزية األميركية األخير ،والذي أ ّكد على ق ّوة العصابة
وتماسكها وأ ّنها ما زالت بنفس العدد ولكنها في حالة سكون (كاتب هذا
التحليل يعتقد أنّ داعش في حالة نزف جهادي عميق ،لذلك جاءت كلمة
«سكون» في تقرير المخابرات األميركية كونه يُراد أن يكون لها ما بعدها
ّ
يؤشر على أنّ السفلة
في إسناد عمل الوكالة لذات العصابة اإلرهابية)،
األميركان يعملون على تقويتها من جديد ،ومدّها بالمورد البشري من
كافة الساحات الدولية بما فيها دواخل الساحات العربية ،ودواخل بالد
القوقاز من الشيشان وغيرها.
فما يجري في المنطقة اآلن هو إدارة لألزمة والبؤر الساخنة ولعصابة
داعش اإلرهابية ،لحين نضوج الظروف المساعدة على تقسيم المنطقة
المقسم وتجزئة المج ّزأ ،هذا هو المشروع األميركي في المنطقة
وتقسيم
ّ
مشروع التقسيم ،وهو ما أشار اليه أمين عام حزب الله السيّد حسن
نصر الله في خطابه األخير في الذكرى التاسعة النتصار المقاومة في
حرب تموز ،2006وقد علّقت عليه في مداخلتي على قناة «الميادين»
بعد الخطاب مباشر ًة في  14أب .واشنطن ال تريد إنهاء عصابة داعش
اإلرهابية ،بل العمل على إعادة هيكلتها من جديد مع عمق بناء مفاصلها
اإلرهابية ،ليُصار إلى إعادة توجيهها نحو ساحات ودول أسيوية أخرى
تتمدّد نحو الصين وروسيا ،ال بل عبرها ها هم يعودون سفلة خلق الله
الى العراق من جديد ،عبر قولهم إنّ عصابة داعش استخدمت السالح
الكيميائي في شمال العراق ،ك ّل ذلك كمسمار جحا متميّز لعودتهم الى
العراق من جديد ،بل تعميق وجودهم حيث هم لم يغادروا أصالً ليعودوا!
لكن عبر دواع��ش الماما األميركية يع ّمقون وجودهم ومفاصلهم في
المنطقة ،دون أن يخسروا جنديا واحدا ،فعصابة داعش وجبهة النصرة
وأح��رار الشام ثالثة أطفال لقطاء ،غير معترف بهم من خصوم الدولة
الوطنية السورية في المنطقة.
السياسة األميركية ال تفرغ مساميرها بالمطلق ،تماما ً كأفالم األكشن
األميركية حيث األبطال فيها ال تفرغ أسلحتهم من الذخيرة ،ا ّنها الصفاقة
األميركية في أبهى صورها وتمحورها ،بعبارة أخ��رى هي الوقاحة
األميركية بثقافة الماكدونالد والبرغر وأف�لام األكشن ،وهي تستخدم
كحجة واهية للوصول الى المبتغى والمرجو من وقاحاتها
مساميرها
ّ
لتقسيم المنطقة واسقاط أنظمة ورسم خرائط جديدة ،واألندى من ذلك
يفسر هذا س ّر
إظهار اإلسرائيلي بأ ّنه يحمي األقليات في المنطقة (هل
ّ
العشق الجنبالطي لها؟) فآخر مسامير جحا األميركي كان بشعبتين،
اعالم السوريين (عبر لقاء الجعفري ـ باور في نيويورك) بإدخال ستة
أفراد ممن د ّربتهم السي أي ايه في تركيا مما تس ّمى بالمعارضة السورية
المعتدلة ،مع تهديدها بحمايتهم ج ّواً ،وهذه حالة هوليودية بامتياز ،ثم
جاء القرار ( 2235هو أكبر من شعبة بمسمار جحا األميركي ،وأق ّل من
مشهد الختام الهوليودي) في جدار التسوية السياسية في المنطقة عبر
المسألة السورية إنْ حدثت أصالً.
الدولة الوطنية السورية وعلى ما أؤمن به وأعتقد بق ّوة ،ترى وبعمق
رأسي وعرضي ،أنّ أي تعديل على الدستور السوري يجب أن يدفع بفكرة
الدولة الجامعة الواحدة الضامنة الى األمام ،ال أن يلبنن أو يعرقن الدولة،
فدسترة وجود األقليات في الداخل السوري هو تشريع يعني ببساطة
ربط ك ّل أقلية بدولة خارجية ،كما هو في لبنان اآلن (الحالة اللبنانية)،
لذلك هذه من مالحظاتنا النقديّة على ما ت ّم تسريبه كمبادرة إيرانية،
والتي تتعامل معها موسكو على أ ّنها مبادرتها ،وهذا ما أوضحته في
تحليلي األخير والذي جاء بعنوان :تسويات سياسية تلفح الجميع لخلق
نظام اقليمي جديد أساسه اي��ران ،وموسكو تصنع معادلة (سوساي)
لخلق أنصاف استدارات.
هذا وقد أشار السيّد حسن نصرالله في خطابه األخير الجمعة  14أب
 ،2015على لبنان ترك قاعدة التفكير بقاعدة (الطائفة القائدة) وهذه فكرة
واستراتيجية سورية بامتياز ،يجب نسخها في الداخل اللبناني للوصول
الى دولة الشراكة الحقيقية الكاملة وعبر الحوار والحوار فقط ،وسورية
الجديدة لن تقبل بالطائفة القائدة.
تتحدث المعلومات (تؤكد حقيقة قصة مسامير جحا التي ك ّرست
الحجة الواهية للوصول الى المبتغى) عن وج��ود أكثر من
استخدام
ّ
مائتين جندي انجليزي ،ينتمون إلى فوج قوات النخبة البريطاني ،وهم
اآلن في الداخل السوري يرتدون س� ًرا مالبس عناصر اللقيط داعش،
ويرفعون راياته السوداء ،وبعضهم ملتح وبعضهم أمرد ،يشاركون في
مهاجمة أهداف سورية بحجة محاربة داعش ،مشيرة إلى أ ّنه «ربما تعمل
القوات الخاصة األميركية وعناصر وكالة االستخبارات األميركية «سي
أي آي» بالطريقة نفسها» .وتضيف المعلومات «خالل الحرب على ليبيا
نشرت بريطانيا المئات من عناصر القوات الخاصة المظلية ،وكان هناك
في ليبيا على أهبة االستعداد  800من قوات المارينز الملكية وأربعة
آالف من نظرائهم من الواليات المتحدة للتدخل في وقت قصير إذا أعطيت
األوامر» .وتأتي هذه المعلومات االستخبارية والتي س ّربت الى صحيفة
«صنداي اكسبرس» ،بعد أسبوعين من إعالن رئيس الوزراء البريطاني

كاميرون الموافقة على انضمام الطائرات الحربية البريطانية للواليات
المتحدة في قصف سورية ،رغم رفض البرلمان في آب من عام  2013هذا
األمر.
وبحسب المعلومات المس ّربة ،فإنّ جزءًا من عمل تلك القوات البرية
المنتشرة في سورية ،خاضع ألمرة القيادة األميركية في مهمة مسماة
« »SMASHتهدف إلى سحق الوحدات والمجموعات القتالية الصغيرة،
التي تنتقل في سيارات الشحن الصغيرة (البيك أب) ،علمًا أنّ هذه
القوات قادرة في سياق أهدافها ،تسيير الطائرات الصغيرة بدون طيار
لمسح التضاريس وتحديد أهداف للهجوم دون الحاجة لعمليات برية.
متخصصا بريطانيًا ،وربما أميركيًا
وأوضحت المعلومات أنّ أكثر من 250
ً
هم مشاركون في سورية في تقديم خدمات الدعم في مجال االتصاالت
للمجموعات التي تقاتل تنظيم داعش والنظام السوري.
أ ّم��ا في خ��ارج سورية فتقوم ق��وات  SASالبريطانية الموجودة في
السعودية حسب المعلومات االستخبارية المس ّربة للصحيفة اياها ،بمهمة
تدريب اإلرهابيين المناهضين لنظام األسد ويقوم الضباط األميركيون
بالغاية ذاتها في كل من تركيا واألردن وقطر -وربما «إسرائيل».
تدعي كل من الواليات المتحدة وبريطانيا في هذا األمر ،أ ّنها تد ّرب ما
تس ّميه المتمردين المعتدلين لتعكس غطاء ضبابيا على المشهد الحقيقي،
حيث التعاون والعمل المباشر مع إرهابيّي داعش المد ّربين والمسلحين

لعبة الفو�ضى الخ ّ
القة الأميركية
الغربية ال�صهيونية ف�شلت في تغيير
موازين القوى على الأر�ض من خالل
�سالح الإرهاب الذي انقلب على رعاته
وتمدّ د و�صار يهدّ د الجميع بالجميع
والمم ّولين من الخارج ،عبر تسهيل تسريبهم عبر الحدود إلى سورية
لمحاربة الجيش العربي السوري ،واآلن أضيف الدعم الجوي األميركي
والبريطاني والكندي جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة السرية على
األرض.
وهنا نشير الى قول الجنرال المتقاعد في الجيش البريطاني والرئيس
السابق لهيئة األركان ديفيد ريتشارد :أنّ الدبابات سوف تتدفق كجزء
من عمليات المملكة المتحدة في سورية ،وأنّ الضربات الجوية األميركية
إ ّنما هي تدافع عن مقاتلي داعش اإلرهابيين ،الذين يخدمون كقدم للجنود
األميركيين ضد الجيش العربي السوري.
وللعودة الى ما تم تسريبه أيضا ً في فترة سابقة ،الى صحيفة «وول
ستريت جورنال» ،ما يبدو أ ّنه ينذر بالشؤم كمشابه للتمهيد لليبيا 2
(كاشفة زيف تخويل أوباما للقوات الجوية األميريكية بضرب القوات
السورية إذا هاجمت تلك القوات المتمردين المعتدلين المدعومين أميركيًا
(غير الموجودين عمليًا).
كل هذه المحاوالت الغربية تصطدم بالعائق الروسي والصيني الكابح
بقوة لكل هذه التدخالت ،وهو ما يمنع مصير على الطراز الليبي لألزمة
السورية .فعلى سبيل المثال ،بينما ذكرت وسائل اإلعالم التركية عن
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنّ بوتين قد يليّن موقفه من
األسد ،بمعنى أ ّنه قد يتخلى عنه ،وقوله إنّ أوباما تشجع من حقيقة أنّ
بوتين قد خابره في أواخر حزيران ،وفي أ ّنه بدأ المخابرة بالحديث حول
سورية ،معتقدًا أ ّنه صار لديهم إحساس أنّ نظام األسد يفقد قبضته عن
مساحات أكبر وأكبر من األراض��ي داخل سورية ،وأنّ احتمال استيالء
«الجهاديين» على السلطة أو هزيمة النظام هي ليست وشيكة ،ولك ّنه
يغدو تهديدًا أكبر يومًا بعد يوم ،وهذا يقدم لألميركيين فرصة لمحادثات
جدية مع ال��روس حسب اعتقاد أردوغ��ان والسعوديين في حينه ،فإنّ
الناطق بلسان بوتين ديمتري بيسكوف قال إنّ الزعيمين بوتين وأوباما
ناقشا مكافحة اإلرهاب وخاصة المتمثل بـ«تنظيم الدولة االسالمية»،
موضحً ا أنّ وجهة النظر الروسية هي معروفة جيدًا وقد ك ّررها بوتين
خالل محادثته مع أوباما وأ ّنها لن تتغيّر« :بوتين يعارض أي تدخل
خارجي من قبل أية دولة في الشؤون الداخلية للدول األخ��رى ،ويدعم
الحق السيادي للسوريين كما لغيرهم من الشعوب في الدول األخرى في
اختيار قادتهم والمشرعين لبالدهم» ،بينما قال مساعد بوتين أوشاكوف
إنّ ق��وات القيادة الحالية في سورية هي واح��دة من القوات الحقيقية
والفعالة في مواجهة الدولة اإلسالمية» ،وتخلص الصحيفة إلى القول:
ليس هناك ما يشير إلى أنّ الروسي يتجه نحو دعم أق ّل للرئيس األسد
ونسقه السياسي ونظامه.
البلدربيرغ األميركي ونواة اإلدارة األميركية الحالية ،وأي نواة أليّ إدارة
مقبلة ولو كانت جمهورية ،يدركون جيدا ً أنّ سورية بنسقها السياسي
الحالي ونظامها وديكتاتورية جغرافيتها ،هي مفتاح السلم والحرب في
العالم ،ومن ينتصر في الحرب الدائرة في سورية وعلى سورية اآلن،

هو من يحق له إعادة رسم خرائط المنطقة وتوازانات القوى في كينونة
النظام العالمي الجديد ،لذلك نرى أنّ الفيدرالية الروسية والصين معا ً
وبتشاركية ايرانية عميقة ،يدركون أنّ انتصار واشنطن في سورية
سيكون مقدمة لتنفيذ استراتيجية االستدارة نحو آسيا ،للعبث بأمن
روسيا والصين ومحاصرتهما إلضعافهما ح ّد االنهيار الكامل ،من هنا
روسيا أيتها الدواعش السياسية واالستخبارايتة المخابراتية في بعض
الدواخل العربية ،لم ولن تتخلّى عن سورية بنسقها السياسي وبأسدها
بإسناد صيني كبير ،وإصرار إيران على إفشال المشروع األميركي ،وحاجة
روسيا والصين إلى إيران لدورها في سياقات النظام العالمي الجديد،
بسبب موقعها الجيواستراتيجي ،كونها طريق الحرير الجديد بين الشرق
األوسط وآسيا ،بجانب ق ّوتها العسكرية واالقتصادية والبشرية ،وتقاطع
أديولوجيتها الثورية مع المبادئ القانونية واألخالقية ،التي يؤمن بها
هذان البلدان جعلهما يدعمان سورية بنسقها السياسي ونظامها وأسدها
بال حدود وبال قيود.
وواض��ح أنّ روسيّا لن تسمح لواشنطن أن تعربد في العالم على
هواها ،ولن تسمح لماثالت حقبة بوريس يلتسين وفريق الليبراليين
الجدد في الداخل الروسي ذوي البناطيل الورديّة القصيرة بالعودة من
جديد وبلباس آخر ومختلف للتعمية السياسية على عودتهم ،فهذا زمن
و ّلى ولن يعود بعد تعاظمات في الشعور القومي الروسي الذي أعاده
بوتين وفريقه الى وجدان الشعب الروسي المتعاظم .أميركا بعربدتها
ومتاهاتها المقصودة كسياسة ونهج ،تريد ضرب الخاصرة الروسية
الرخوة في القوقاز ،فاذا تحقق لها ما تريد في المسألة السورية والحدث
السوري ،فانّ العبور سيكون في غاية السهولة الى الجنوب القوقازي،
خاص ًة في ظ ّل أنّ اي��ران تعتبر الخاصرة الروسية الضعيفة بالمعنى
االستراتجي الجغرافي كمجال حيوي لألمن القومي الروسي .فميزة
الروس أ ّنهم يو ّزعون ج ّل بيضهم في أكثر من سلّة بأكثر من مكان وساحة
في منطقة كمنطقتنا الشرق األوسطية ،رمالها متحركة تنزلق نحو المزيد
تلو المزيد من الكوارث.
اللقيط داعش والذي هو نتاج تلك الليلة الحرام تحت السقف الحرام
في الفعل الحرام لوكالة االستخبارات األميركية ومجتمع المخابرات
اإلسرائيلي الصهيوني في فراش الوهابية ونتاجات فكر ابن تيمية ،وصل
هذا اللقيط الى باكستان وأفغانستان ومجمل شبه القارة الهنديّة ،وهنا
قرون استشعارات مجتمعات المخابرات الروسيّة والصينيّة والهنديّة
كانت ترصد كل شيء ،بل وقبل وصول هذا اللقيط داعش الى تلك المناطق
والساحات ،فاستدعى كل ذلك تدخالً من هذه األط��راف لرصد النوايا
األميركية من الحرب على دواعش الماما ذاتها ومدى جدية ماما أميركا
لمحاربة فيروساتها ،لخلق متاهاتها ومنها المتاهة األميركية المقصودة
في شبه القارة الهنديّة.
لعبة الفوضى الخالّقة األميركية الغربية الصهيونية فشلت ح ّتى
اللحظة في تغيير موازين القوى على األرض ،من خالل سالح اإلرهاب الذي
انقلب على رعاته وتمدد وصار يهدد الجميع بالجميع ،لذا طالبت روسيّا
والصين والهند ،من باراك أوباما وادارته والتي اقتربت من دخولها في
مرحلة البطة العرجاء لجهة اتخاذا القرارات بداي ًة من شباط  ،2016من
تحديد موقفه من محاربة اإلرهاب بوضوح ،وذلك في إشارة واضحة الى
مخطط البلدربيرغ األميركي لالستدارة نحو آسيا بهدف زعزعة االستقرار
في دولها ،وتم رفع كارت أحمر رابح في وجهه وهو يتموضع في التالي:
تقويض الدوالر األميركي كعملة مرجعية دولية واستبداله بعملة جديدة
في اطار منظمة دول بريكس ،كمعادل دولي اقتصادي وعسكري ومدني
بجانب منظمة شانغهاي ،حيث من شأن ذلك أن يصيب االقتصاد األميركي
في مقتل ،خاص ًة أنّ الصين هي البلد الكبير الذي يشتري سندات ديون
واشنطن بمئات المليارات من ال��دوالرات ،وفي حال طرحها في السوق
األممي فسينهار اقتصاد أكبر دولة في العالم ،ليج ّر معه قاطرة كل الدول
المرتبطة به عضو ّيا ً الى الهاوية وما أدراك ما الهاوية.
الغرب ال يفهم اال ّ لغة المصالح واالقتصاد ،لذلك ق ّرر حبيبنا باراك أوباما
بإيعاز من البلدربيرغ األميركي (جنين الحكومة األممية) وعبر إدارته
حكومة األتوقراطية األميركية ،وذراعها العسكري المج ّمع الصناعي
الحربي ،تعديل االستراتيجية األميركية في الشرق األوس��ط من خالل
الرهان على التقارب مع ايران من مدخل ملفها النووي ،كمقدمة لتحسين
عالقات بالده معها ومحاولة احداث التغيير الهادئ من داخلها ،تنفيذا ً
لتوصيات مجتمع المخابرات األميركي ومفاده :أنّ مفتاح التغيير في
المنطقة يمر من الب ّوابة األيرانية ،وأ ّنه ال ح ّل الحتواء إيران سوى االنفتاح
عليها والرهان على مخطط تثويري بعيد المدى لزرع ثقافات الماكدونالد
بديالً عن ثقافات الثورة ،في وجدان وعقول األجيال القادمة في ايران
نفسها ،واللعب بالطبقة الوسطى اإليرانية والتغلغل داخل مفاصل الدولة
اإليرانية للتفجير الناعم لها من الداخل ،فالتطبيع مع ايران هو أحد آليات
تنفيذ هذا السيناريو (هذا ما كشفه وزير االستخبارات اإليراني السابق
حيدر مصلحي).
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