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هل بات و�شيك ًا ا�ستئ�صال الإرهاب
ّ
وحل الأزمة ال�سورية؟
} حميدي العبدالله
ثمة تح ّوالت غير مسبوقة تشهدها األزم��ة السورية ،تح ّوالت
سياسية وع�س�ك��ري��ة ،تمثلت ال �ت �ح � ّوالت العسكرية ف��ي وصول
ت �ع��زي��زات ه��ام��ة م��ن روس �ي��ا إل��ى س��وري��ة ،بينها ط��ائ��رات حربية
ومروحية وأسلحة أخ��رى متطورة ،إض��اف� ًة إل��ى تشكيل تحالف
عسكري أمني يض ّم سورية والعراق وإي��ران وروسيا ،وتشكيل
مكتب تنسيق مق ّره بغداد يض ّم الدول األربع.
وتمثلت ال �ت �ح � ّوالت ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ت�غ�يّ��ر ال�م��وق��ف األوروب� ��ي
تجسدت هذه التحوالت
واألميركي والغربي من األزمة في سورية،
ّ
في اإلعالن األلماني والبريطاني والفرنسي واالسترالي والتركي
عن قبول التعاون مع الدولة السورية وعلى رأسها الرئيس بشار
األسد للقضاء على اإلرهاب وح ّل األزمة القائمة في سورية.
بديهي أنّ حجم واتساع وطبيعة هذه التح ّوالت غير المسبوقة
ستكون لـه انعكاسات وتداعيات ميدانية وسياسية ،تس ّرع في
وتيرة القضاء على اإلرهاب ،وتسريع الوصول إلى ح ّل سياسي.
وبديهي أيضا ً أنّ سرعة الحسم العسكري في مواجهة اإلرهاب
أي وقت مضى بسبب حصول الجيش
ستكون وتيرتها أعلى من ّ
السوري على أسلحة متط ّورة وأيضا ً بسبب إسهام دول التحالف
األربع في المواجهة العسكرية بقدرات عسكرية نوعية ،إضاف ًة إلى
التعاون األمني واالستخباري الذي ستكون لـه انعكاسات فورية
على النجاحات العسكرية.
من الصعب تقدير المدى الزمني الذي يمكن أن تستغرقه عملية
استئصال اإلرهاب في ضوء هذه التح ّوالت الهامة واالستراتيجية،
العسكرية والسياسية ،ولكن بك ّل تأكيد سيكون ال��وق��ت الالزم
للحسم في مواجهة اإلرهاب أقصر بكثير مما لو استم ّرت األوضاع
في الوتيرة التي كانت عليه قبل هذه التح ّوالت.
لكن ف��ي المقابل ،ف��إنّ الحكومات الغربية ،وال سيما اإلدارة
األميركية ال تزال تسعى للحصول على تنازالت وتحقيق مكاسب
عبر المفاوضات لح ّل األزم��ة السياسية عجزت عن تحقيقها في
المواجهة المفتوحة .ومن الطبيعي أن يقود اإلص��رار على تحقيق
مثل ه��ذه المكاسب غير المشروعة إل��ى إع��اق��ة وعرقلة الوصول
إل��ى ح � ّل سياسي بالسرعة التي يمكن أن ت��وازي سرعة الحسم
العسكري في مواجهة اإلره��اب ،بل قد تسعى ال��دول الغربية إلى
عرقلة الجهد المبذول من التحالف الرباعي (السوري -العراقي-
اإليراني -الروسي) للحسم السريع في مواجهة اإلره��اب لتدارك
النتائج المترتبة على هذا الحسم ،وال سيما لجهة طبيعة وماهية
الح ّل السياسي لألزمة القائمة في سورية.
بهذا المعنى ،يمكن االستنتاج بوضوح قاطع أنّ مسار استئصال
اإلره��اب ووضع نهاية لألزمة في سورية ،بات اآلن أسرع بكثير
مما كان عليه في الفترة السابقة ،لكن من السابق ألوانه تحديد نهاية
سريعة تفضي إلى استئصال اإلرهاب وإسدال الستار على األزمة
القائمة في سورية.

ال�سعودية ت�ستعدّ للمواجهة:
م�أ�ساة الحجاج �أكبر من حادثة
و�أكثر من فر�صة
وكأنّ السعودية ال تكفيها األزمات المفتوحة التي تعيشها حتى تقع حادثة
استشهاد حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة جراء التدافع ،ما أودى
بعدد كبير منهم بين شهيد وجريح.
السعودية التي ال تزال غير قادرة حتى الساعة على إيقاف حرب بدأتها
على اليمن ،أي بعد ستة أشهر تشرح بذاتها وضع المملكة المربك الغير قادر
على حماية حدودها من هجمات الحوثيين الصاروخية التي استهدفت في
اآلونة األخيرة مد ّرعات ومعسكرات التحالف العربي بقيادة الرياض.
السعودية التي تسعى الى إثبات صحة استراتيجياتها في المنطقة تواجه
ال�ي��وم معضلة االع �ت��راف بالرئيس ال�س��وري بشار األس��د كرئيس مقبول
لمرحلة انتقالية لح ّل سياسي في سورية ،بعدما كان مستحيالً القبول بذلك
لدى واشنطن وحلفائها ،وبالتالي فبعد اعتراف الدول األوروبية وواشنطن
وفرنسا وبريطانيا وتركيا ف��إنّ على السعودية اليوم استحقاق التنازل
واالعتراف وترك المكابرة جانباً ،ألنّ المكابرة في هذا اإلطار لم تعد تنفع بل
ستزيدها عزلة وترفع منسوب المشاكل الداخلية بسبب سياساتها الخاطئة
القادرة أن تشكل ضغطا ً لدى العائلة الحاكمة.
على السعودية أن تأخذ علما ً اليوم ب��أنّ حادثة حجاج منى التي فتحت
أبواب النار اإليرانية عليها لعدم وضوح مالبساتها وعدم التعاون الذي تطلبه
إيران من المملكة لناحية معرفة المصير وعما إذا كان هناك مفقودين فعالً أم
أنهم في عداد الشهداء ،إنها حادثة ستع ّرضها لالهتزاز الداخلي وانها حادثة
يمكن استغاللها بعدة اتجاهات أبرزها:
أوالً :استغالل ال�ح��ادث��ة داخ��ل ال��دي��وان الملكي الثائر والمنتفض على
سياسات الملك سلمان التعسفية وإقاالته لمسؤولين عدة اسست منذ ما قبل
حادثة منى الى تحريض داخلي إلحداث تغيير بإشارات رفض بعض األمراء
لما يجري ولما يعتبرونه حقا ً لهم قدّموه الى الملك من دون مقابل ،هذا إضافة
الى فئة ترى اليوم أنها مبعدة عن الحكم وتسعى الستعادة دورها.
ثانياً :حادثة منى هي مقدّمة هامة لألميركيين للضغط على السعوديين
ب��ات �ج��اه ح� � ّل ف��ي ال �ي �م��ن ،وذل���ك ع�ب��ر م �س��اع��دة ال �س �ع��ودي��ة ف��ي الكواليس
الديبلوماسية على إعطاء وعود والتزامات مقابل إرساء ح ّل في اليمن.
ث��ال�ث�اً :ح��ادث��ة منى ه��ي ب��واب��ة تركيا ال��ى العالم اإلس�لام��ي وه��ي فرصة
تعبيرها عن سخط قدّمه مسؤولوها كأول تعليقات على الحادثة النارية التي
الحج ،وهو الذي
طالبت فورا ً بأخذ تركيا على عاتقها ولجنة إسالمية تنظيم
ّ
اي مكابرة في الملفات المذكورة
يعتبر خطا ً احمر سعودياً ،وبالتالي فإنّ ّ
وأي مكابرة في عدم التعاون للتحقيق بالحادث هو فرصة مقدّمة لتركيا على
ّ
طبق من ذهب.
وعليه من األفضل للرياض التعاون في التوصل الى نتيجة جدية تبعد
عنها الشبهات أوالً ،وتكشف ما اذا كان هناك عمل تخريبي قد ال تكون اليد
«االسرائيلية» بعيدة عنه ،وذلك من أجل إنقاذ نفسها من مخاطر استغالل
الحادث داخليا ً وخارجيا ً أيضاً.
السعودية تستع ّد ألسوأ ايام المواجهة والتنازالت.

«توب نيوز»

الحج والم�س�ؤوليات
كارثة
ّ
الحج ليست األول��ى ،والمناسبة ليست عيدا ً وطنيا ً سعودياً،
 كارثةّ
تخص المسلمين في العالم
والمسؤولية السعودية عن إدارة وتنظيم مناسبة
ّ
الحج الذي توالت على تنظيمه ك ّل سلطة
لم تكن موروثا ً تاريخيا ً مرتبطا ً مع
ّ
تتولى حكم الحجاز ،فهي والية وليست سيادة.
 الفشل مؤكد وليس األمر كوارث طبيعية كالزالزل والطوفان. هذه المرة األمر المثير ظهور عدد كبير من الحجاج اإليرانيين المفقودينوالمتوفين في طليعة الضحايا.
 إيران والسعودية في حال مواجهة كبرى وإيران تأتمن السلطات السعوديةعلى حجاجها المنتمين إلى قيادة الدولة فيعودون ضحايا أو ال يعودون.
 األم��ر أشبه بمن يقيم وليمة وبين ضيوفه يموت بالس ّم خصمه الذيائتمنه.
 مع المأساة التي حلت باإليرانيين على السعودية وأتباعها التص ّرف بلياقةواداب يستدعيها حجم الجرح والمسؤولية عن إثبات حسن النية وعدم وجود
مكيدة مدب ّرة نتجت عن أيد سعودية أو عن تسريب لوائح الحجاج اإليرانيين
لـ«اإلسرائيليين» فتمكنوا من تدبير أو توظيف الحادث للنيل من الضيوف
اإليرانيين ،وأق ّل المطلوب تحقيق مشترك بعد التعزية واالعتذار.
 صراخ السعوديين وجماعاتهم والحريري فجور إعالمي ال أخالقي ويزيدالشبهات.

التعليق السياسي

ح�صار الجي�ش الرو�سي
بين حذاء الطنبوري وحذاء نتنياهو...
} نارام سرجون
احترت في تفسير عالقتي بالجاسوس اإلسرائيلي
األشهر عزمي بشارة كما احترت في تشبيهها بأية
عالقة ،فكلما ق� ّررت التخلص منه ووضعت اسمه
في كيس أسود وربطته بإحكام وألقيته حيث تلقى
األكياس السوداء في أكوام بيروت ،أفاجأ أنه يعود
إلي من حيث ال أدري ويقف أمام عتبة قلمي ودفاتري
ّ
محدّقا ً بي ...ألقيته م ّرة في البحر فعاد مبلالً يقطر
الماء من ثيابه ومن شنبيه الكبيرين اللذين كانا
إلي متحدّيا ً
يقطران ماء كاسفنجة ضخمة ،وينظر ّ
أو مستجدِيا ً أن أعيده الى قواميسي السياسية...
وتب ّرعت به لغيري كما يتب ّرع أحدنا بالدمى التي
علي من صندوق الهدايا
كبر عليها األطفال ولكنه برز ّ
التي تصلني من أصدقائي ،وفاجأني مثل أرنب
أبيض يخرج من قبعة الساحر...
والحقيقة أنني ابتليت بهذا الجاسوس أكثر مما
ابتلي أبو القاسم الطنبوري بحذائه ال��ذي حاول
التخلص منه عشرات المرات ولكنه كان يعود إليه
بأعجوبة بعد ك ّل محاولة مستميتة للتخلص منه،
أحس
وال أدري إنْ كان من الالئق أن أق��ول بأنني
ّ
أحس أبو القاسم الطنبوري تجاه حذائه،
حياله كما
ّ
وأنني أعيش نفس مشاعر أبي القاسم الطنبوري
إلي...
كلما عاد «حذائي» عزمي ّ
وكنت ق ّررت في غير مرة أن أح ّز عنق عزمي بشارة
كما يفعل الثوار السوريون بأسراهم ،وأن أتخلص
منه الى األبد وأريحه مني وأستريح منه ،وأريح
الناس من عرضه وع��رض شنباته في معرضي
ومتحفي ،ولكن هيهات فكلما قطعت له رأسا ً ظهر له
رأسان...
هدية العيد لي كانت اليوم أن عاد حذاء الطنبوري
علي ليدلي بدلوه كما اعتاد
عزمي بشارة وأط � ّل
ّ
بالحرب على سورية (وليس على إسرائيله)...
والحقيقة أنني ورغم ضيقي ونزقي من رؤية عزمي
بشارة فإنني صرت كلما رأيته يضع المراهم على
ج��راح الثورة أتفاءل وأستبشر خيراً ،وكلما غاب
يساورني القلق ويصيبني اله ّم والغ ّم.
الرجل والجاسوس األشهر في «إسرائيل» صار
البصارة
علما ً من أعالم «الربيع» ،ولكنه صار مثل
ّ
التي تقرأ الفناجين ،وهو يفهم في ك ّل الفناجين وك ّل
ترسبات القهوة ما ال تراه عيوننا،
أنواع البنّ ويرى في ّ
ويجول بمهارة وذكاء بين خطوط القهوة ويصف
المستقبل بشكل تحسده عليه أية قارئة فنجان ،وال
أزال أذكر ك ّل نبوءاته نبوءة نبوءة ،وأذكر أنه دخل
المنجمين في سهرة ليلة رأس السنة
في منافسة مع
ّ
عام  2012ليقول لنا بصوته األنثوي الناعم الحا ّد
بأنّ النظام السوري «سيسكط» حتما ً في أوائل عام
 2012ألنه أفلس اقتصاديا ً وك ّل ما في جيبه ال يكفي
إلطعام االقتصاد السوري اال لعدة أسابيع ،ولم تم ّر
مناسبة منذ خمس سنوات إال ويبرز حذاء الطنبوري
«االسرائيلي» لنا بحتمية من حتمياته ونبوءاته
التي ال يغلفها صاحبها بفلكيات نوسترا داموس
بل بقوانين المعرفة العلمية للسياسة واالقتصاد
والمجتمع والثورات و ...االسالم.

باألمس قال حذاء الطنبوري بأنّ التواجد الروسي
في سورية لن يغيّر الموازين العسكرية ،بل جاء
ليثبت الواقع الحالي ويمنع تقدّم الثوار ويمنع
سقوط العاصمة والساحل ،وطبعا ً ثرثر حذاء
الطنبوري كثيرا ً وأض��اف هذه النبوءة الى سجل
نبوءاته التي لم تتحقق واح��دة منها منذ خمس
سنوات على األقل ،ويبدو أنّ الرجل قد دفع به دفعا ً
لإلدالء بدلوه عند اشتداد حرارة القلق ،فالرجل مثل
ظ ّل نتنياهو ،يتحرك كلما تحرك نتنياهو ،فما ان
وصل نتنياهو الى موسكو حتى أوكلت الى حذاء
الطنبوري المهمة في ترويج الشائعات وش ّد الهمم
الثورية المتوترة والقلقة والمصدومة من دخول
ال���روس علنا ً على خ��ط ال��ح��رب ف��ي س��وري��ة ومن
تسابق مجموعة زعماء (األيام المعدودة) من أجل
صياغة عبارة ودية تقول (ال ب ّد من قبول األسد ولو
في المرحلة االنتقالية) والحمد لله أنهم لم يحدّدوا
الفترة االنتقالية بأيام معدودة ،الحقيقة أنّ أشرس
وأعند المتش ّنجين ض ّد الدولة السورية محقون في
توترهم وعميق قلقهم من االندفاعة الروسية ،ولهذا
بدأ الدفع باالتجاه المعاكس لحقن الثوار ببعض
المهدّئات وبدأت األقالم الطنبورية بالنشاط لتصوير
الحركة الروسية أنها تكليف أميركي ينفذه بوتين،
وسيكلف فيصل القاسم بإدارة حلقة عنيفة للغاية
من برنامجه إلقناع الناس بأن الروس بدأوا باحتالل
سورية وتقاسمها مع زهران علوش والجوالني.
عزمي ال يريد منا أن ن��رى كيف يتغيّر العالم
ويتبدّل ،وال يريد أن يجيب عن سؤال مه ّم وهو :انْ
كانت هذه الثقة بأنّ الروس لم يأتوا لتغيير الواقع
بل لتثبيته فلماذا ذهب نتنياهو الى موسكو فوراً؟
ولم ذهب أردوغان أيضاً؟ انْ كان الروس قد جاؤوا
مقسمة بين البغدادي والجوالني
إلبقاء سورية
ّ
يحس
وزه����ران ع��ل��وش ف���إنّ على نتنياهو أن
ّ
بالطمأنينة والرضى وال يمنح النظام فرصة للشعور
بأنّ هذه الحركة مخيفة فتعطيه مددا ً معنوياً ،ولماذا
يغامر نتنياهو بكبريائه ليلتقي بوتين الذي يعلم
ما هو دور اليهود الصهاينة في أوكرانيا وقبلها
في جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا؟ هل ألنّ النظام
المقسم كما يزعم حذاء نتنياهو
السوري المهلهل
ّ
سيبقى في رعاية الروس وتحت سيطرتهم وليس
مستقالً في قرار الحرب والسلم وك ّل ه ّمه أال يجتاحه
البغدادي والجوالني؟
الحقيقة أنّ حذاء الطنبوري لم يفلح في المناورة
هنا ،ومن الواضح أنه مصاب بالقلق مثل نتنياهو من
مشروع روسي سوري إيراني لتدمير مشروع إقامة
منطقة فوضى خطرة للغاية ،ألنّ بقاء «داع��ش»
في العراق وسورية ليس مثل وج��ود «طالبان»
و«القاعدة» في أفغانستان ،ألنّ «داعش» موجودة
في منطقة مرور خطوط الغاز وفوق بحيرات نفطية
وهي إنْ عاشت ستنفق هذا المال والموقع في بناء
كيان خطر لإليجار واستثماره في تدمير روسيا
نفسها بالتحريض اإلسالمي ض ّد روسيا ،ولذلك
ف��إنّ روسيا لم ت��أت للحفاظ على تمزيق خرائط
النفط والغاز ،بل إلعادة «داعش» و«النصرة» الى
جحريهما ،والتأكد من أنّ حليفها قوي بخريطته التي

كوكبة من ن�سور
تت�سابق� ...إلى �سورية!
يتمدّد بها فوق ك ّل خطوط الغاز وحقول النفط ،ومبدأ
السياسة الروسية الحالي هو أنّ الحليف القوي
أفضل من الحليف الضعيف ،وهذا ما ستطبقه روسيا
شاء الحذاء أم أبى.
وال أري��د أن أدخ��ل في مماحكة وج��دال مع حذاء
نتنياهو وأن أضع نبوءات تبارز النبوءات ،ولكن
نوعية السالح الظاهرة علنا ً ليست دفاعية بل
هجومية ،كما أنّ حجمه وتن ّوعه كلها أشياء تطرح
أسئلة على ك ّل مراقب من مثل :هل ك ّل هذا السالح
الهجومي لالستعراض وال��دف��اع؟ وه��ل تغامر
الدول بتعريض جنودها للمخاطر من أجل اإلثارة
والتصوير والتشويق السينمائي فقط؟ خاصة أنّ
المخصص للمرابطة
مثل هذا الوجود العسكري
ّ
والحراسة فقط سيعني أنّ الجنود الروس أهداف
للمسلحين ألنهم يمنعون سقوط النظام بعد أن صار
سقوطه (عضة كوساية) كما يقول حذاء نتنياهو،
أيّ الروس يقدّمون أبناءهم أهدافا ً للمسلحين كما
فعلوا في أفغانستان ،هل يعقل أن��ه بعد درس
أفغانستان أن يأتي السالح الروسي ليتف ّرج ويكون
مثل ق��وات الفصل الدولية بين طرفين متحاربين
أحدهما يعتبره عدوا ً والثاني صديقاً؟ أم أنه حسم
أمره ووصل في مهمة خاصة ذات طابع هجومي؟
ال أخفيكم أنه كلما أط ّل عزمي بشارة ليتصدّى
لمعضلة ثورية أتذكر نكتة تداولها العراقيون أثناء
الحرب العراقية اإليرانية عن جندي عراقي اسمه
حميدان قال له الضابط العراقي :يا حميدان ،إذا
فاجأك العدو بدبابة ماذا تفعل؟ فانبرى حميدان
يجيب بحماس ويقول :سيدي أقفز وأنبطح ثم أدور
ثم أزحف وأمتشق اآلر بي جي وأسدّد بدقة وأطلق،
فيربت الضابط على كتفيه ويقول :ممتاز يا حميدان،
ولكن م��اذا انْ كانوا دبابتين يا حميدان؟ فقال
حميدان :بعد أن اضرب الطلقة األولى أقفز وأنبطح
وأدور وأزحف وأمسك آربي جي ثانيا ً وأسدّد وأطلق،
فأثنى الضابط عليه لكنه أضاف :وانْ كانوا ثالث
دبابات يا حميدان؟؟ فقال حميدان :بعد القذيفة
الثانية أقفز وأنبطح وأدور وأزحف وأمسك اآلر بي
جي الثالث وأسدّد وأضرب ،ومن جديد حظي بثناء
الضابط الذي أضاف قائالً وهو يمتحن حميدان :وانْ
كانوا أربع دبابات ماذا تفعل يا حميدان؟
وهنا نظر حميدان بعينيه من تحت الخوذة
الكبيرة ورمق الضابط قليالً وقال له ببرود محتجاً:
«طز» على هذا الجيش الذي ليس فيه اال حميدان.
مفكر «الربيع العربي» تح ّول الى حميدان حقيقي
مثير للسخرية ،ففي ك ّل معضلة يستدعيه الضباط
«االسرائيليون» ويدفعون به الى الشاشة ليد ّمر
األع��داء ،منذ خمس سنوات وحميدان ذو الشنبات
يقفز وينبطح ويدور حول نفسه ويزحف ثم يطلق
علينا قذائفه ،يعني فعالً ما هذا الجيش ال��ذي لم
يعد فيه إال المفكر العربي حميدان الذي يتصدّى لك ّل
المعضالت؟ وما هذا اإلعالم الثوري الذي لم يعد فيه
إال حذاء نتنياهو يختفي ليعود من حيث ال ندري،
لقد انتهت أسطورة حذاء الطنبوري ،وحلت محلها
أسطورة ال تضاهى وصرنا نملك في تراثنا حكاية
ألطفالنا عن حذاء نتنياهو ،انه عزمي بشارة...

باق ويرحلون...
شهناز صبحي فاكوش
منذ بداية المؤامرة على سورية والتي ُس ّميت بدعا ً أزمة ،بينما كانت ّ
تلف في
طياتها حربا ً بك ّل خططها المرتسمة على أوراق المتآمرين.
البدايات التي حملت ريح «الربيع العربي» إلى تونس فهللت له بداية .أظهر بعد
حين الوجه الحقيقي للمؤامرة ،وال تزال تونس حتى اللحظة تحاول الخروج من
هالمية ذلك الربيع ،لكنها مازالت تنزلق في رماله المتحركة.
أضاع «الربيع العربي» ليبيا ،وهاهي تزداد سقما ً يوما ً بعد يوم .فإما الضياع في
غمرة التقسيم ،أو االتفاق حيث ال تلوح في األفق أ ّيا ً من بوادره ،التي يمكنها أن تكون
ضمانة استقرا ٍر للبلد؛ الذي يتنسل كخيوط الحرير المهترئ بين أيدي نساجه.
أتوا بـ«الربيع العربي» إلى سورية ،حاملين بريحه تنهدات صدورهم العفنة،
وأوراق مؤامرتهم التي ير ّوجون بها لسقوط الدولة السورية؛ ورحيل القائد األسد.
وكأنّ مقاليد األمور السورية بأيديهم ،تسير على هوى أوراقهم...
سقطت أوراقهم وتساقطوا كأوراق الخريف ،حتى لم يجد الربيع الحقيقي إليهم
سبيالً ...ك ّل من راهن على سقوط سورية ،انتهى إلى الغياب عن الساحة السياسية
ليحترق بالنار التي أشعلها في سورية .بفقد الشعبية والمكانة السياسية.
لن أع�دّد من قضى نحبه سياسياً ،فالجميع يعرفهم .لكني أدعو من ناهض
سورية العداء ،وأراد صوملتها أو لبننتها ،أن يسارع في إعادة حساباته ،قبل فوات
باق ،وهم يتآكلون...
األوان .فسورية ال تزال صامدة ،والقائد األسد ٍ
سورية بصمودها وتماسكها والمحافظة على مؤسساتها ،جعلت الثقة تزداد
لدى حلفائها ،ما جعلهم غير نادمين على الفيتو الثالثي الذي قض ّم نداءات العمالء
والمخ ّربين ،وداعمي اإلرهاب الستخدام القوة الصهيو ـ أميركية ض ّد سورية.
اليوم بعد ك ّل هذا التآمر وحشد المتآمرين ضد سورية ،وضخ اإلرهابيين سرا ً
وعالنية ،ودعمهم بالسالح المختلف والقوة العسكرية واإلعالمية واللوجستية.
يتفاجأ أع��داء سورية بالموقف الروسي ووق��وف الرئيس بوتين بكامل القوة
الروسية مع سورية.
تعجبهمّ ...
أحق تكالبهم على سورية .وحرا ٌم أن تقف معها روسيا،
عجب من ّ
الحليف التاريخي خليفة السوفيات ،والتي لم تقف موقفا ً عدائيا ً ض ّد أيّ من الدول،
ولم تأت محتلة إلى الشرق األوس��ط ،عبر التاريخ .ولم تحنث بعهد مع أيّ من
أصدقائها.
روسية تقرأ جيدا ً األحداث العالمية ،وتدرك تماما ً أنّ سورية هي الدولة األكثر
فاعلية في محاربة اإلرهاب ،وكذلك العراق .وأنها تواجه اإلرهاب عن العالم كله.
زرعوه على أرضها؛ ور ّوج��وا أنها المغناطيس الجاذب لإلرهاب ،في تضليل
إعالمي الستقطاب عناصره ...وكأنهم براء من استقدامهم إليها .وهم الذين استغلوا
الكثير من المعطيات لتجنيد أنواع مختلفة من السوريين من مختلف األعمار.
تبدّى مع الزمن لهؤالء أنهم كانوا من المضللين في دوامة المؤامرة ،فعاد البعض
إلى حضن الوطن .وآخرون سحقهم الموت الذي سعوا به لألبرياء ،وعاد رشد
البعض مؤخرا ً ممن سحبهم تيار عاصفة الجنوب الفاشلة...
ما زالت روسيا حتى اللحظة تحترم القوانين والشرعة الدولية ،وتتخذ العبر
مما يحدث .حقيقة أنها تتعامل بالمصالح ولكن ...األخالقي َة منها ،والتي ال تنافي
القواعد الدولية ،بينما نجد دول القارة العجوز ال تحترم في مصالحها الدول وال
مؤسساتها.
أما أميركا فهي الدولة التي ال تحترم العدالة الدولية ،وال شرعية الدول ،كما
فعلت في العراق .وما تحاول فعله مع سورية؛ فهي تصنف المنظمات اإلرهابية،
ثم تختلق مس ّميات غبية مناقضة لألخالق واألعراف ،كالمعارضة المعتدلة حاملة
السالح.
ها هي تفشل ...فتكشف عورتها ذات العناصر المتد ّربة لديها ،ليظهر مستوى
الغباء األميركي االنتقائي والتدريبي ،عندما عاد «المعارضون المعتدلون» إلى
«النصرة» اإلرهابية .وكشف بعضهم حقدها على وطنه فألقى السالح وعاد تائباً.
بوتين الرجل الذي أوضح تفصيالً الواقع العام للساحة السورية ،وألعدائها
الذين يحاولون تدميرها ،أعلن بك ّل الجرأة وقوفه إلى جانب سورية في مكافحتها
لإلرهاب ،موضحا ً أنّ أمن روسية من أمن سورية ،وها هو يضع إمكاناتٍ كبيرة
بتصرفها.
بوتين وضع أوراق اإلره��اب على الطاولة ،وبيّن أن من دعم اإلره��اب ها هو
يستج ّر اإلرهاب إلى بالده ،من حيث يدري أو ال يدري .وأن أميركا لم تكن جادة أبدا ً
في محاربة «داعش» مع تحالفها ،وأن فرنسا التي تحاول النيل من سورية ،عليها
التحسب...
ّ
اليوم يؤكد موقف حلفاء سورية ،الروس واإليرانيون المؤكد ،في عدم المساس
بمقام الرئاسة السورية ،وأنّ شرعية الرئيس األسد ،غير قابلة للنقاش ...وضرورة
التنسيق مع سورية في محاربة اإلرهاب لها األولوية.
تحذر روسية بعدم المغالطة في وضع مكافحة اإلرهاب أولوية أليّ ح ّل لما يدعى

مجازا ً باألزمة السورية .منعاًالنتشاره ،ففي حالة تركه لفوضى األيام ،قد يغرق
العالم باإلرهاب .ليطاول جميع الدول دون استثناء بما فيها الداعمة لعناصره.
تنظيماته تهدّد دوال ً كثيرة بما فيها نظام آل سعود الفاشل؛ في ك ّل مناحيه
السياسية واالجتماعية .ففي ضربه لليمن وتدميرها مع تحالفه المزعوم ،يض ِيّع
آخر فرص احترامه سياسياً ،من الدول التي تحترم القوانين الدولية.
أما ما حدث من كوارث في موسم الحج لهذا العام ،فهو الداللة األكبر للفشل
اإلداري واالجتماعي .إنه يقدم الجائزة الكبرى للعدو الصهيوني الذي يحتسي نخب
نصره بعدم خسران قواته وعناصره ،عندما تتحطم قدرات أيٍّ من الدول العربية.
يفشل اليوم التدريب األميركي لعناصر المعارضة المعتدلة ،بإقرار الكونغرس...
وبهذا يس ّد الح ّل العسكري ض ّد سورية؛ بسقوط آخر أوراق التوت فيه ,..حيث لم
يعد باإلمكان إال الرضوخ للطاولة والجلوس عليها،
أما اختالق المبررات التي يمكنها حفظ ماء الوجه ،فتحتاج لحرفية عالية،
لرضوخهم بقبول الرئيس األسد كجزء من الح ّل ،لما دعوه بالفترة االنتقالية.
مفردات يمكن أن تصنف بالمفردات السياسية ،التي تعتبر طوق النجاة لمن
يغرق في التصريحات الفضفاضة ،التي قد يتوه مطلقوها في بحر استنفاذ الفرص
ضد إرادة الشعوب .فكيف إن كان هذا الشعب هو ابن األرض السورية.
كل ما يحدث اليوم في الشأن السوري ،يجعل الجميع يحاول االستدارة ليُي ّمم
وجهه نحو سورية .لكسب مقعد على طاولة الح ّل السياسي ،في محاولة تجميل
صورتهم أمام الشعب السوري .بما فيهم هوالند وكيري وحتى أردوغ��ان الذي
ناصب العداء للشعب السوري وقائده .حتى أصبح مقرفا ً بذكره أمام السوريين.
اليوم يفشل مشروع مشرفي المعسكرات ،التي يسعى ناصبوها وتالميذهم
فيها على صناعة ما دعوه «معارضة االعتدال» ،رغم ماليين الدوالرات التي صرفت
عليها.
تحضر سورية اليوم بقوة في نيويورك ،وهي محور ك ّل ما يدور في قاعات األمم
المتحدة؛ وأروقتها وكواليسها .خاصة بعد كسر الجليد بين إيران وأميركا ،ونجاح
الملف النووي .ما يجعل العالم يعترف بالدور األساسي ،الذي يمكن أن تلعبه إيران
في حلول أزمات المنطقة.
الخارطة السياسية يعاد رسمها اليوم من جديد ،للحفاظ على الخرائط
الجغرافية لسورية والعراق وليبيا واليمن.
التسوية السياسية ،والتي أعلن اليوم من عادى سورية وقائدها خالل سنوات
أربع ونيف ،بضرورة الحفاظ عليها موحدة ،بمؤسساتها وشرعية القائد األسد...
ما يقلق العدو الصهيوني ،ويجعل بعض دول الخليج تستشيط غيظاً..
بعد  1300فصيل مسلح يضرب الشعب السوري ،نجد اليوم انكفاء واختفاء
وقتاال ً بين بعض هذه المجاميع! وتفكك الكثير من عناصرها ،باإلضافة لفشل
السياسة األميركية في إخضاع الشعب والقيادة السورية ...ما جعل االنقسام في
الرأي داخل المؤسسة العسكرية واإلدارة األميركية.
روسيا تساند الدولة السورية ومؤسساتها ،والشرعية الرئاسية فيها ،واحترام
إرادة شعبها ...ضمن القوانين والشرعة الدولية .فهي ال تدعم أفرادا ً وهذا أساس
قوة حضورها ،ما يمنح القيمة السياسية والعسكرية لموقفها الثابت ،وطلبها
بتشكيل تحالف حقيقي ال خلبي لمحاربة اإلرهاب.
صرامة الموقف الروسي المعتمد على القوانين الدولية ،أسقطت حسابات
جميع من عادى سورية وشعبها وقيادتها .خاصة وهي المهتمة بالعمل الروسي
السياسي لتقريب وجهات النظر بين المعارضات السورية في ما بينها ،ومع الدولة
السورية.
روسيا تسعى لمكافحة اإلرهاب بيد ،والعمل على الح ّل السياسي في سورية
باليد األخرى .وتدعو الجميع لتصويب مواقفهم تجاه سورية ...وإنْ كانت بعض
الدول المناوئة ال تزال تعبث ببعض المعارضة السورية.
عبث سيجعلها تخسر من حيث ال تدري ،أو مرغمة على تبديل مواقفها ،بين
القبول والرفض ،في بعض النقاط التي ترسم مالمح الح ّل السياسي في سورية.
حتى تجد ذاتها خارج دائرة الضوء واالستقرار.
الشعب السوري يقرأ جيدا ً مواقف أصدقائه وحلفائه ويعرف جيدا ً كيف يثمنها.
الحليف الروسي واإليراني والشريك المقاوم ،والتنين الصيني الصديق .ودول
«بريكس» وأميركا الالتينية..
ٍ
أهداف للهيمنة على الدولة السورية .أو نش ٍر ألفكار يمكنها تغيير التكوين
ليس من
السوري ،كما يحاول اإلعالم المعادي ترويجه للتشويش على تفكير السوريين.
والسوريون أوعى فكريا ً وعقالنيا ً من االنجراف لهذه القضايا فما كانت روسيا
كأميركا يوماً ،وال يمكن أن تكون إيران بذات التفكير اليهودي المهيمن في فلسطين.
ستبقى سورية موحدة ...وسيبقى بشار األسد رئيسا ً لها .وعلى الجميع اإلسراع
بتصحيح مواقفهم تجاهها ،قبل أن يلحقوا بركب الراحلين عربيا ً أو أوربياً.
باق ،واألعداء راحلون..
سورية باقية واألسد ٍ

*

} د .سلوى خليل األمين

ال يعتقدن أحد أنّ الزحف الروسي إلى دمشق وليد أشهر
قليلة ،وال تسابق كوكبة من نسور العالم إلى تأييد بقاء الرئيس
األسد وليد الساعة ،في حين أنّ األزمة السورية دخلت عامها
الخامس مع ما خلفته من قتل وذبح ودمار وتدمير إلرث ثقافي
تاريخي حضاري مقصود ،منح لعبة األمم عناوينها اإلرهابية
وترصد انعطفت مؤخرا ً
المبيّتة والمنظمة عن سابق إرص��اد
ّ
عبر التغاضي عن تدمير مكتبة الموصل التي تض ّم اآلف الكتب
التاريخية والمخطوطات األثرية النادرة والتي تعتبر من أقدم
المكتبات التاريخية في العراق.
هذه األفعال اإلرهابية التدميرية المبيّتة الهادفة إلى القضاء
على تاريخ عريق لهذه األم��ة ،عبر تنفيذ تدميري م��دروس ال
تكترث له منظمة اليونيسكو العالمية ومتف ّرعاتها ،علما ً أنّ
من أه� ّم مهامها الحفاظ على التراث العالمي ،يأتي من خالل
تغاضيهم عن عمليات تدمير اآلث��ارات التاريخية في الموصل
وتدمر والكنائس القديمة والمساجد األثرية في سورية وحرق
المكتبات ،وذلك ضمن خطط مرسومة عالميا ً بدقة وعناية ،من
أجل محو ك ّل أثر لحضارة يتباهى بها العرب وتشكل جزءا ً من
ماضيهم وحاضرهم والمستقبل ،وبالتالي هي محط أنظار
شعوب العالم وعلمائهم ومفكريهم على ح ّد سواء.
فحين نظمت فصول المؤامرة على سورية لم يكن في ظ ّن
السلطة األميركية والصهيونية العالمية وربيبتهم «إسرائيل»
والحلفاء من عرب وأتراك وأوروبيين ،أنّ سورية دولة قادرة
على الصمود ،وقادرة على التصدّي ،عبر عقيدة قتالية عسكرية
تجلى بها الجيش السوري في الميدان ،وعبر عقيدة وطنية
قومية لم تتزحزح يوما ً عن مضامينها المتجذرة في أصالة
الشعور الوطني والقومي عند الشعب السوري ،الذي عنونها
القائد الرئيس بشار األسد منذ اللحظات األول��ى ،بالقول :هنا
وطني وأرضي أحيا هنا أو أموت دونها وال رحيل ،هذا الموقف
الشجاع والحكيم والمؤمن بقدرات الجيش السوري والشعب
أيضا ً هو الذي م ّكن سورية من التغلب على المؤامرة الشيطانية
التي حبكت في الظالم لتاريخه وإلى أجل غير مس ّمى ،بالرغم
م��ن ك�� ّل ال��ره��ان��ات ال �ت��ي م��ا زال ��ت ق��ائ �م��ة ،واإلرش� � ��ادات التي
تتفاعل ص�ع��داً ،والتحليالت العسكرية والسياسية التي لم
تمنح المتآمرين لتاريخه الفوز المنتظر أو اتباع الخط السوي
المستقيم.
فمنذ ال�ع��ام  ،2014وحين ت � ّم اإلع�لان ع��ن ذب��ح الصحافي
األميركي من قبل «داعش» في سورية ،سارع الرئيس األميركي
باراك أوباما إلى تغيير مسار المؤامرة التي اعتمدت من قبلهم
لتفكيك س��وري��ة وإق �ص��اء رئيسها ،عبر اإلق ��رار أم��ام الحلقة
الضيّقة من مساعديه في وزارة الخارجية والبنتاغون ،بأنهم
فشلوا في إخضاع سورية ،وأنه قد تبيّن لهم أنّ سورية ليست
تونس أو مصر أو ليبيا ،فرئيسها صناعة سورية ،وحلفاؤه
ص��ادق��ون م�ع��ه ،ول�ه��ذا علينا تغيير منهجية تح ّركنا وأه ّمها
التوقف عن دع��م «داع��ش» على الساحة السورية ،وق��د سبق
وكتبت بتاريخ  21تشرين الثاني الماضي مقاالً في جريدة
«البناء» بعد عودتي من واشنطن تحت عنوان« :القلق األميركي
وم�س��ار التحالف ال�م�ه��زوز» ،أوض�ح��ت فيه م��دى القلق الذي
يربك اإلدارة األميركية التي لم تفاجأ اليوم بدخول الروس
إلى سورية عبر ضخّ المساعدات العسكرية واللوجستية وإنْ
بدا العكس إعالمياً ،ألنّ هذا األمر الذي فاجأ الجميع ،مدروس
بدقة بين الفريقين األميركي والروسي ،وهنا ال بد من التذكير
بالرأي الذي أبداه أحد أعضاء اللجنة العسكرية في الكونغرس
األميركي ومضمونه« :إنّ القوة العسكرية األميركية وحدها
ال تكفي الح�ت��واء داع��ش» ،مضيفا« :نحن بحاجة إل��ى شركاء
محليين ك��ي نتمكن م��ن التغلب على داع��ش ،وعلينا قبل هذا
تجفيف مصادر تمويل اإلرهابيين وتجميد أرصدتهم المالية
الخ .»...لهذا كان اقتناع اإلدارة األميركية وعلى رأسها الرئيس
أوب��ام��ا ب��إدخ��ال ال�م�س��اع��دات ال��روس�ي��ة الضخمة إل��ى سورية
وإنشاء غرفة عمليات عسكرية روسية سورية إيرانية وعراقية
ل�م��واج�ه��ة «داع� ��ش» أم ��را ً واق �ع �ا ً ستظهر مفاعيله ع�م��ا قريب
وأسبابه مقروءة بشكل جيد ج��دا ً من قبل الطرفين ،وق��د بدا
واضحا ً من خالل تسابق نسور الدول األوروبية وعلى رأسهم
المتشارة األلمانية ورئيس وزراء بريطانيا والرئيس الفرنسي
ووزي��رة خارجية أوستراليا وحتى أردوغ ��ان إل��ى االعتراف
ببقاء الرئيس بشار األسد بعد أن راهنوا طيلة الخمس سنوات
على انهزامه ورحيله.
إنّ ت�غ�ي�ي��ر ال �خ �ط��ط األم �ي��رك �ي��ة أم ��ر ي�خ�ض��ع ع���ادة للواقع
المستجدّ ،وه��ذا ما ترجمته سورية نصرا ً في ك� ّل الجبهات،
بالرغم من ك� ّل المعوقات والصعوبات التي واجهت الجيش
السوري في الميدان ،وأه ّمها ذبح المدنيين وإعدامم الجنود
والعلماء وسبي النساء واألطفال عن مدنهم وقراهم ،ترجم في
ما بعد هذا الصمود المشرف ،قناعة تامة بأنّ سورية ورئيسها
ليسا دمية تح ّركها أنامل االستخبارات األميركية واألموال
الخليجية ،وأنّ الشعب في سورية هو بالفعل من يق ّرر من
يحكمه ،النه هو من اختار الرئيس بشار األس��د قائدا ً في عز
المعارك العسكرية الدائرة على األراضي السورية ...لهذ بقيت
عبارة ولكن ...في دوائر القرار األميركي مقلقة ،وتفسيرها:
ماذا نفعل بحلفائنا األعراب؟
لهذا ت ّم التعامل مع السعودية بلغة جديدة ومنها :إبعاد أمراء
العائلة المالكة ع��ن وزارة الخارجية ،وال�ك� ّل يعلم حساسية
ه��ذه التغييرات ال�ت��ي ح��دث��ت ف��ي ال�س�ع��ودي��ة بعد وف��اة الملك
عبدالله ،وبأمر مباشر من دوائر القرار األميركي ،وبعدها ت ّم
زج السعودية في حرب اليمن الخاسرة حكماً ،ومن ثم ت ّمت
ّ
قصقصة جوانح أردوغ��ان العثماني عبر االنتخابات النيابية،
وت � ّم إح ��داث البلبة وال �ف��راغ على ال�س��اح��ة اللبنانية ،وبعدها
تحريك العمل على تسريب المهاجرين السوريين إلى الدول
األوروبية ،ك ّل هذه األمور ح ّركتها األنامل األميركية الناعمة
التي اتخذت قرارها منذ ما قبل صيف العام  2014بإنهاء األزمة
السورية التي يسبقها تدجين حلفائها كي يأتي الح ّل سلساً،
أي اعتراضات أو وجع رأس ،خصوصا ً أن الرئيس أوباما
دون ّ
ومسؤولي الحزب الديمقراطي الحاكم مشغولون حاليا ً ليس
فقط ،بالتوقيع األخير على الملف النووي اإليراني وتنفيذه،
بل باالنتخابات الرئاسية التي ستجري في العام  2016والتي
ستترتب على مسارها أمور كثيرة مكتوبة في أجندة الرئيس
بارك أوباما.
كلمة أخ�ي��رة ال ب � ّد منها ،إنّ س��وري��ة ل��م تنتظر ي��وم�ا ً نسور
أوروبا وأميركا وال جامعة الدول العربية كي يؤ ّمنوا الشرعية
لرئيسها ،ألنّ سورية هي من تختار وقد اختارت ،ولن تستطيع
سلطة في العالم مهما بلغ شأوها من النفاذ من قوة تعاضد
الجيش والشعب مع قائدهم الرئيس بشار األس��د ،الذي أثبت
حنكته السياسية وحكمته في التصدي للمؤامرة الكونية على
وطنه ،إضافة إلى وفائه لحلفائه واحترام تعهداته والمعاهدات
العسكرية م��ع روس �ي��ا ،ل�ه��ذا ف��إنّ الكلمة ال�س��ري��ة األميركية
والروسية واإليرانية الصحيحة والقائمة والمثبتة والمتدوالة
ح��ال�ي�ا ً عبر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ع��رب�ي�ا ً وع��ال�م�ي�اً ،ه��ي أنّ محاربة
اإلره��اب والقضاء على «داع��ش» و«ال�ن�ص��رة» وك � ّل متف ّرعات
«القاعدة» تت ّم فعالً ال ق��والً ،بالمشاركة مع سورية وقائدها
الشرعي الرئيس بشار األسد.
*رئيسة ديوان أهل القلم

