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حادثة منى هل ت�ؤدّي
�إلى حرب �إيرانية � -سعودية؟
} حميدي العبدالله
في سياق الجدال الذي أثارته حادثة التدافع في منى وذهب ضحيتها
آالف الحجاج ،كانت نسبة كبيرة منهم من الحجاج اإليرانيين ،ح ّذر
اإلمام السيد علي خامنئي السلطات السعودية بر ّد قاس على موقفها
غير المسؤول ،سواء في عرض حقيقة أو أسباب ما جرى ،أو لجهة
إخالء الجرحى والتعامل مع جثامين الضحايا ،وأعقب ذلك تصريح
أي أمر
لقائد الحرس الثوري أعلن فيه أنّ قوات الحرس جاهزة لتنفيذ ّ
يصدر لها من اإلمام أو من الجهات اإليرانية المعنية للر ّد على الموقف
السعودي .وأدلى الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني بتصريحات
أكد فيها أنّ ر ّد إيران قد ال يظ ّل في إطار الموقف الحالي ،وقد يتح ّول
إلى استخدام القوة إذا كان هناك استمرار لطريقة التعامل الحالية من
قبل السلطات السعودية.
تحسن موقف السلطات السعودية
القوية
بعد هذه التصريحات
ّ
وب��ات أكثر مسؤولية وجدية ،ولكنه لم ي��ؤ ّد إلى إس��دال الستار على
األزم��ة القائمة بين طهران وال��ري��اض ،بل إنّ وسائل إع�لام إيرانية
تحدّثت عن ش��روط يجب أن ُيصار إل��ى تنفيذها من قبل السلطات
السعودية لكي يت ّم ختم هذه المسألة ووضع ح ّد للسجال الذي أثارته،
ويأتي من بين هذه الشروط شرطان قد يكون من الصعب الوفاء بهما
من قبل السلطات السعودية .الشرط األول ،هو االعتذار من الدول
التي سقط لها حجاج في التدافع ،والشرط الثاني إجراء تحقيق شفاف
يقنع الدول المعنية بنتائجه.
لكن السؤال ماذا لو لم ترضخ السعودية لهذه الشروط ،وهل تلجأ
إيران إلى استخدام القوة ،وما هو الشكل الذي سوف تسلكه عملية
استخدام القوة إذا اتخذ قرار على هذا الصعيد؟
ال شك في أنّ طهران تسعى إلى عدم تصعيد المواجهة وتحرص
على إيجاد ح ّل تفاوضي مع السلطات السعودية حول هذه القضية،
ولكن من الصعب االستمرار في هذا الموقف إذا لم يكن هناك تعاون
سعودي جدّي مع السلطات اإليرانية.
ول��ك��ن ف��ي ض��وء م��واق��ف المملكة العربية السعودية م��ن إي���ران،
يبدو من الصعب أن يشق الح ّل السياسي الحواري طريقه ،أو على
المرجح ،في هذه الحال فإنّ إيران
األق ّل قد ال يكون هذا هو المسار
ّ
عرضة لضغوط ال��رأي العام الداخلي للقيام ب��ردّ ،وقد ال يكون هذا
ال���ردّ ،واألرج���ح أال يكون ه��ذا ال���ردّ ،ح��رب��ا ً مباشر ًة بين السعودية
وإي��ران؛ بل األرج��ح أنّ ال��ر ّد اإليراني قد يكون عبر تقديم دعم ف ّعال
لليمن ف��ي حربها ض�� ّد السعودية ،دع��م��ا ً ق��د يكون علنيا ً ه��ذه المرة
عبر كسر الحصار ال��ذي تفرضه السعودية وحلفاؤها ،وال سيما
الحصار البحري ،ومن غير المستب َعد أن يتد ّرج هذا ال��ردّ ،بداية من
إرسال معونات إنسانية وتوفير الحماية العسكرية لها ،والحقا ً ربما
إرس��ال دعم عسكري ،ومن شأن مثل هذا ال��ر ّد أن يشكل حاالً أدنى
من الحرب المباشرة بين إيران والسعودية ،وأعلى من الر ّد السياسي
الديبلوماسي واإلعالمي.

االحتالل «الإ�سرائيلي»
وغبار المنطقة
منذ أن انتشرت تقارير أمنية تتحدّث عن نيات روسية بالدخول إلى
سورية للمشاركة المباشرة في العمليات العسكرية الجوية عبّرت الواليات
المتحدة األميركية عن قلقها ،على لسان وزير خارجيتها جون كيري من
التقارير المس ّربة ،إذا «كانت صحيحة» كما قال عنها حينها ...وإذ بها تترجم
واقعا ً على األرض السورية؛ فباتت واشنطن أمام معضلة حقيقية تواجه
فيها المنطقة بما هو آتٍ من تحرك عسكري سيؤكد فشل تكتيكها بمكافحة
اإلرهاب عبر التحالف الدولي عدا عن حسابات أكبر وأعمق تعرفها واشنطن
بمجرد دخول الالعب الروسي إلى المنطقة ،وهي التي دخلت أراضي
أي انها تدرك اليوم
الخليج بقواعد عسكرية ك ّرست نفوذها لسنوات هناكّ ،
انّ هناك استراتيجية طويلة األمد تنوي موسكو خوضها.
«إسرائيل» من جهتها عبّرت عن قلقها الكبير من القدوم الروسي الى
سورية ،وهي التي تعيش عزلة دولية كبرى وال يبدو أنها تتقدّم كالعب
أساسي بأي تسوية في المنطقة ،وبالتالي فإنّ المسعى «اإلسرائيلي» هو
تحريك المياه الراكدة للدخول على خط التسويات التي يمكن أن تستفيد
منها كفرصة وحيدة مقبلة حتى برز التصعيد في ملف المسجد األقصى
تزامنا ً مع ك ّل هذه األحداث.
تص ّعد «إسرائيل» اليوم في األراضي المحتلة فيما يتخ ّوف محللون
«إسرائيليون» من مغبّة تحويل األنظار من اشتباكات اعتيادية بين
المستوطنين والفلسطينيين الى حرب دينية حقيقية ،خصوصا ً أنّ
االشتباك وقع على خلفية رموز دينية ،وبالتالي فإنّ هذا التصعيد معروف
االتجاهات والتقديرات بالنسبة للمتابعين من الجانب «اإلسرائيلي» ،ويبدو
أنّ المستوطنين المتطرفين بدورهم أكدوا هذا الغضب المك ّرس في نفوسهم
بعد تدحرجهم نحو الخطوط الحمر من دون أي حسابات.
نتنياهو الذي يبدو غير قادر على ش ّن حروب تدخله التسويات يدرك أنّ
روسيا التي قدمت الى المنطقة ستصبح القوة الوحيدة القادرة على الح ّل
تنصب نحو
والربط ،وبتنسيق أميركي إسرائيلي مزدوج أخذت العيون
ّ
األراضي المحتلة باستراتيجية الغبار التي يطلقها األميركي دائماً ،وإذا كان
لما يجري في األراضي المحتلة من إيجابية بالنسبة إلى «اإلسرائيليين»
واألميركيين ،فإنها تلك التي توضع في إطار االفتعال المقصود لألزمة بين
المتطرفين ألخذ األنظار ونشر الغبار وتخفيف وطأة الدخول الروسي الى
سورية ،وهذا الذي لن يكون تكتيكا ً موفقا ً ألنّ «إسرائيل» غير قادرة اصالً
على إطالة أمد األزمة.
وإذا كانت «إسرائيل» قد افتعلت التصعيد لهدفين أساسيين أولهما إيجاد
ثغرة تدخلها في التسويات الكبرى ،في محاولة لالستحصال على معاهدات
تضمن أمنها ،وثانيهما نشر الغبار باالتفاق مع األميركي في المنطقة
بعد دخول الروس عسكريا ً الى سورية ،وهو أخطر األحداث معنوية عند
األميركيين و«اإلسرائيليين» ،فإنّ تل أبيب غير القادرة على خوض حرب
باتت تنتظر اليوم قلقا ً ج ّرت نفسها إليه بعد استفزاز الفلسطينيين وحركات
المقاومة ،وأبرزها «الجهاد اإلسالمي» ،ومن غير المعروف اليوم ما إذا كان
هناك من هو قادر على إيقاف أمل جديد بانتفاضة ثالثة...
«إسرائيل» فتحت النار وكثفت الغبار من دون أن تعرف طريقا ً للعودة...

«توب نيوز»

فتحوا �أبواقهم ّ
�ضد رو�سيا...
لماذا ال تفتح باتجاه فل�سطين؟!

تحرير �سورية من الذئاب المنفلتة...
الإنزال الرو�سي في النورماندي ال�سوري
} نارام سرجون
لم أكن أعرف ماذا تعني سخرية
األق���دار إال ف��ي ال��رواي��ات الخيالية
والكتب األدبية ألنني اعتقدت أنها
مصطلح لشيء ال يُرى وال يدرك بل
يمكن تصوره فقط ...ولم أكن أتخيّل
أنني سأرى أكبر سخرية لألقدار في
التاريخ أمام عيني ..ولكنني اليوم
أق��در أن أش��رح لكم ما هي سخرية
األقدار ألنني رأيت األقدار التي تضحك
ساخرة بل انني أمام قدر يقهقه؟ فهل
رأيتم مثلي ق��درا ً يضحك بسخرية؟
اذا لم تكونوا قد رأيتم ق��درا ً ساخرا ً
فاسمحوا لي أن أقدّمه لكم ألنّ هذه
الرؤية تأتي مرة ك ّل ألف ع��ام ..انّ
العمر كله قد ال يرى ابتسامة األقدار
فكيف لنا أن نقاوم مشهد ضحكة
األقدارالساخرة؟
سخرية األق���دار ه��ي أن يضحك
القدر حتى يغمى عليه وهو يستمع
الى تدافع التصريحات الدولية التي
تق ّر بالحاجة الى التخلي عن اشتراط
رحيل الرئيس األسد ،هل يمكن ألحد
منا أن يطلب من األقدار أال تضحك من
قلبها على توالي زعماء أوروبا واحدا ً
بعد اآلخر للتصريح أن ال مناص من
محاورة األسد ولو على األق ّ��ل خالل
المرحلة االنتقالية ،العالم شرقا ً
وغربا ً شماال ً وجنوبا ً يكاد يشتعل
بتصريحات متراجعة ،فال نكاد ننام
على تراجع حتى نصحو على تراجع
جديد ،العالم يبدأ مرحلة االنسحاب
التكتيكي من مرحلة العداء مع األسد،
بل كيف لي أن أض��ع ي��دي على فم
األقدار التي تضحك بشكل هستيري
حتى اختنقت بالضحك وهي تستمع
الى أردوغ��ان يق ّرر أخيرا ً ورغم أنفه
أنه سيقبل وجود الرئيس األسد ولو
موقتا ً ومن دون منطقة عازلة ومن
دون ركعة واحدة في المسجد األموي
ومن غير وضوء.
واعذروني انْ قلت لكم بأنني لن
أدرك األقدار قبل أن يغمى عليها من
ش��دة الضحك وه��ي ت��رى اإلخواني
ال��واع��ظ قنصل «إي��ب��اك» الفخري
راش��د الغنوشي وه��و يق ّر بضرورة
المصالحة بين السوريين حتى مع
الرئيس األسد ،ضحكت كثيرا ً وأنا أم ّر
على المصطلحات المد ّورة والمك ّورة
والمنحنية والمواربة والمستحية
وال��م��ت��ع��ج��رف��ة ال��ذل��ي��ل��ة ،ول���م يعد
ينقصنا إال أن يخرج خالد مشعل
وأن يحرق علم الثورة السورية أو
علم تركيا أو علم قطر ويرفع صورة
الرئيس بشار األسد ،ولم تعد سخرية
األق��دار المضحكة لتكتمل حتى نرى
ال��ق��رض��اوي ي��دع��و للرئيس األس��د
بطول العمر وأن يقصف عمر أردوغان
وأن يفتي بقتله ويضع دمه في رقبته
ال��ى جانب دم العقيد القذافي ودم
مئات آالف المسلمين الذين تسبّب
بموتهم ،وق��د يدير فيصل القاسم
حلقة كاملة هستيرية عن المؤامرة
الصهيونية ال��ق��ذرة على الشعب
السوري الذي يحتاج الرئيس األسد،
ورب��م��ا ينهض الشقفة م��ن حيث ال
نحتسب ويرى أنّ من الضروري ش ّد
ظهر الهالل الشيعي ألنه هالل مقاوم،
وال أستغرب أن يستعين أبو محمد
الجوالني بمراجعات (عبّود الزمر)
الذي أفتى بقتل السادات ثم تفنن في
فقه التراجع واعتبر السادات شهيدا ً
وقتله جريمة ،ب��ل وق���دّم اع��ت��ذاره
الشهير ال���ذي ك��ان ب��داي��ة الصفقة
بين «اإلخ��وان المسلمين» والغرب
لمشروع «الربيع العربي».
هل أدعوكم إلى المرور معي في
ج��ول��ة تفقدية على وج���وه أولئك
الذين توعّ دونا يوما ً بالتدخل الغربي
وباألساطيل األميركية ،وبالفصل
السابع الذي يسقط النظام ،ورقصوا
وب��ك��وا وك��ذب��وا م��ن أج��ل أن يقدّموا
األعذار للناتو بالقدوم والنزول على
الشواطئ السورية ،فتلك الوجوه
هي التي تظهر عليها الدهشة من
سخرية األقدار منها ،أريد أن أم ّر أيضا ً
على وجوه أولئك الذين بذلوا جهودا ً
خارقة لصناعة وتصميم فكرة اسمها
(لحظة التخلي الروسي الحتمية عن
الدولة السورية) وتنبّأ لنا بتراجع
ال���روس ع��ن دع��م الموقف الوطني
السوري ودخل في تفاصيل صفقات
بيعنا وشرائنا ،وأثماننا ببراميل
النفط ،المقدّم منها والمؤخر ،وعن
التعب الروسي وعن ت��ردّد الجيش
األحمر ،وبلغ األمر أقصى السخرية
عند الحديث عن لحظة لجوء األسد

ال��ى غ��واص��ة روس��ي��ة تحت البحر،
بل وأسهب الثوار في وصف ملجئه
وسريره وستائر بيته في سيبيرية،
وال أدري انْ ك��ان��وا سيبشرون
جمهورهم اليوم أنّ الغواصة التي
يتهيأ الرئيس األسد للنزول بها تحت
الماء واالختباء من الثورة المباركة قد
وصلت بين سفن األسطول الروسي
الى طرطوس.
ال يعنيني كيف يواجه هؤالء الناس
وكيف يجادلون القراء المخدوعين
وتلك الغوغاء التي تبعتهم خمس
سنوات بأيامها ولياليها ،بل يعنيني
كيف ستبصق الكلمات التي كتبوها
ع��ن ذل��ك ف��ي وجوههم ألنها اليوم
تحس أنها كلمات تسري دماء الكذب
ّ
في عروقها ،وأنها ح ّملت من الكذب
م��ا ال ط��اق��ة ل��ه��ا ب���ه ،ستبصق في
تحس به
وجوههم بصاقا ً أسود لما
ّ
من احتقار وإذالل وهي ترى أنّ من
نزل على الشواطئ السورية ليست
الغواصة التي ستق ّل الرئيس األسد
الى ملجأ ،بل هي األساطيل الروسية
التي ستنقل ال��ث��ورة الوهابية الى
محطة مجهولة ،وأنّ الروس أثبتوا
أنهم ال يباعون وال يشترون ،وأنهم
ليسوا أغبياء ليبيعوا ما ال يباع ،وأنّ
حلف المقاومة متماسك كالبنيان
المرصوص.
وال يعنيني ما يقول ه��ؤالء وهم
يستعملون م��ت��اري��س��ن��ا وقلوبنا
ومفرداتنا ويلوذون بوطنيتنا التي
ترفض التدخل األجنبي ويذكروننا
أننا رفضنا خيانتهم يوم استنجدوا
ب��ال��ن��ات��و وي��ط��ل��ب��ون م��ن��ا أن نح ّل
المعضلة الفقهية األخالقية في أننا ال
يجب أن نقبل التدخل الروسي الذي
ي��وازي طلبهم بالتدخل األميركي،
هؤالء الذين يريدون إحراجنا بذلك هم
الذين يمزجون دم اللغة بدم األفاعي
البارد ويخلطون مذاق الرحيق بلعاب
التماسيح ونكهة النعناع بنكهة
الخشخاش ،وهم المتشدّقون الذين
يسرقون ك ّل شيء حتى الشعارات
ال��وط��ن��ي��ة وي��س��ت��ع��م��ل��ون��ه��ا لستر
الخيانة ويتقاذفونها ،وهم أنفسهم
الذين اجترحوا معادلة االستعانة
بـ«إسرائيل» وبيع الجوالن لنتنياهو
ولواء اسكندرون ألردوغ��ان من أجل
الفوز بالسلطة ،وه��ؤالء هم الذين
ارتكبوا مجزرة الكيماوي من أجل
أن تتح ّول سورية الى محرقة كبرى
ب��ال��س�لاح األم��ي��رك��ي وال��ي��وران��ي��وم
المنضب.
ه���ؤالء ل��ن نشغل أنفسنا ب��ال��ر ّد
عليهم ألنّ الر ّد عليهم ال يجدي ،فهؤالء
ال يبحثون عن ال��ر ّد وال عن الحقيقة
ألننا أمضينا خمس سنوات نقتح لهم
كتب المنطق والتاريخ والجغرافيا
والوطنية وال��ق��رآن واألخ�ل�اق دون
أن ينفع ذل��ك ،ألنّ التفكير السليم
حق كثيرا ً
علّمنا يوما ً أنّ هناك كالم ّ
ُي��راد به باطل كبير ،ان رف��ع شعار
أن ما نفعله من التعاون مع الروس
هو مطابق لما فعلوه بالتعاون مع
الناتو يشبه خدعة المصاحف على
الرماح ،فكما رفعت يوما ً المصاحف
على الرماح إلحراج السلطة الشرعية
المتمثلة في «علي» بأنها تتحدّى
دستورها القرآني فإنّ البعض يرفع
اليوم مصاحفنا الوطنية الرافضة
الستدعاء الناتو ،شعاراتنا المقدّسة
التي ترفع على رماح الوطنية يُراد
بها باطل إلبطال وطنية االستعانة
بالحليف الروسي لتحرير األرض،
ول��ك��ن��ن��ا ل��س��ن��ا م���ن أول���ئ���ك ال��ذي��ن
تحرجهم االدّع����اءات الماكرة ولن
ته ّزنا المصاحف بأيدي المنافقين
ولن نكترث بها ،ألنّ المصحف الذي
يحمله المنافق ال يشبه اال صالة بال
خشوع وبال سجود وال ركوع،
ليست هناك حذلقة وال ازدواجية
معايير وطنية ،ولمن يريد أن يفهم
المعركة اليوم وتفاصيل التدخل
الروسي فعليه أن يدرك أننا نواجه
احتالال ً أطلسيا ً عبر ح��روب الجيل
ال��راب��ع ،وأنّ الحقيقة هي أنّ تركيا
ومن خلفها الناتو صارت تحت ّل بشكل
مقنع جزءا ً جديدا ً من شمال سورية
عبر لعبة الثورة وبقفازات «داعش»
و«جبهة النصرة» و«الجيش الحر»،
ف��ط��وال ال��ح��رب على س��وري��ة ت��ردّد
الناتو في التدخل واكتفى بالضغط
الهائل السياسي والنفسي ،ولكن
ال��م��ي��دان ب��دا أن��ه محسوم للجيش
ال��س��وري ،فمنذ معركة بابا عمرو
وال��ج��ي��ش يتنقل م��ن ت��ح��ري��ر ال��ى
تحرير بسهولة فائقة ،ل��م يتدخل
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الناتو علنا ً في ك ّل هذه المعارك ألنه
اعتقد أنّ الجيش السوري غير قادر
على حسمها بسهولة ،ولكن الناتو
في معركتي إدلب وتدمر ق ّرر تغيير
ق��واع��د اللعبة بشكل خطير ألول
م��رة ،فهو من خ��اض فيهما الحرب
والتنصت والتشويش
االلكترونية
ّ
والرصد بالطلعات الجوية وباألقمار
الصناعية بحجة محاربة اإلرهابيين
بل انّ ك ّل الخطط وضعت في غرف
عمليات أشرف عليها ضباط الناتو
في تركيا بالتنسيق مع غرفة موك في
منسقة
الجنوب حيث ت ّم شنّ هجمات ّ
لتشتيت انتباه الجيش بين الشمال
والجنوب ،ولكن الناتو كسر خطا ً
أحمر عندما دفع بالسالح النوعي إلى
مرتزقة من ك ّل دول العالم الختراق
إدلب وريفها واحتالل تدمر وجنوب
درع��ا ،وه��ذه كانت غلطة العمر ألنّ
االس��ت��ع��ان��ة بالناتو و«إس��رائ��ي��ل»
كانت كاملة في األشهر األخيرة وال
ينقصها اال الحملة الجوية العلنية
التي استعيض عنها بسالح نوعي
ج��دا ً وغطاء الكتروني وتكنولوجي
عال وسالح الجو «االسرائيلي» الذي
يشارك جهارا ً نهارا ً في المعارك ض ّد
الجيش ال��س��وري ،ه��ذا االن��خ��راط
ال��غ��رب��ي المخاتل ال��م��خ��ادع ال��ذي
يغوص حتى أذنيه في الحرب خلسة
لن يم ّر دون عقاب ودون ر ّد من نفس
النوع ،فالناتو هو الذي دخل الحرب
خلسة علينا وهو البادئ باالعتداء،
ولذلك اذا كان الناتو قد دخل الحرب
فإننا وجدنا أنّ علينا إع�لان حرب
تحرير ض ّد الناتو ،وفي حرب ض ّد
الناتو ال مف ّر من االستعانة بالعدو
ال��ح��ي��وي والطبيعي للناتو وه��و
روسيا ،ألنّ الحروب الكبرى مع الكبار
تقتضي تحالفات كبرى مع الكبار،
وكما أنّ الفرنسيين لم يخجلوا من
تحرير فرنسا التي احتلها النازيون
باالستعانة بالحلفاء فإننا لن نخجل
من ايّ تحالف لطرد النازيين األتراك
وعمالئهم من النازيين اإلسالميين
الذين يحتلون شمال سورية،
وه��ن��اك حقيقة أخ����رى ه��ي أنّ
الروس  -وهم تالمذة مدرسة «الحرب
وال���س�ل�ام»  -ي��ع��رف��ون أنّ األذرع
األميركية في سورية ستتجه نحو
القوقاز انْ استطالت وتمدّدت ،فق ّرروا
بتر األذرع األميركية في المنطقة قبل
أن تطول ،فالمراوغون األميركيون
كانوا يريدون جعل المنطقة مزرعة
للتنظيمات اإلسالمية لبضعة عقود
حتى تتحلل المجتمعات الشرقية
تحلالً ذات��ي�ا ً وتتفكك ...وف��ي رحلة
التفكك سيت ّم اس��ت��خ��دام منتجات
التفكك اإلس�لام��ي لتفكيك روسيا
وال��ش��رق األق��ص��ى ،ال��غ��رب ه��و من
يرعى «داعش» و«النصرة» وهو من
كلف أردوغ���ان بمهمة ال��راع��ي الذي
يشرف على األغنام ،ولذلك ف��إنّ ك ّل
قنبلة روسية تسقط على «داع��ش»
و«النصرة» اليوم يهتز منها البيت
األب��ي��ض ويغمض عينيه كيال يرى
جنوده الدواعش من الذئاب المنفردة
والمنفلتة صرعى ،وك ّل قنبلة روسية
تصيب العسكريين ورجال المخابرات
االميركيين بالهستيريا ،فالذئاب
المنفردة التي جمعت في «داع��ش»
و«النصرة» حتى باتت قطعانا ً منفلتة
يت ّم إحراقها وسحقها وال تملك الذئبة
مرضعة الذئاب التركية وال صاحبة
ال��ذئ��اب أميركا أن تفعل شيئا ً ألنّ
االعتراض يعني اعترافا ً علنيا ً بأنّ
تنظيمات الذئاب االسالمية هي ملك
للجيش األميركي وهي التي أوكل اليها
مهمة حروب الجيل الرابع.
هناك من يعتقد أنّ ال��روس ربما
أوقعوا االميركيين والسعوديين في
فخ بالسماح لألميركيين بقرار دولي
لمحاربة اإلره��اب وتشكيل تحالف
ض��دّه ف��ي س��وري��ة ،ألنّ االع��ت��راض
عليه كان يعني أنّ «داعش» تحميها
روس��ي��ا وال��ن��ظ��ام ال��ذي ك��ان يُشاع
أن��ه ص ّمم «داع���ش» لتدمير الثورة
السورية فت ّم تمريره ضمن ممرات
تمس ال��دول��ة السورية،
صارمة ال
ّ
وكذلك صمت الروس عن قرار يجيز
للسعودية ال��دخ��ول ال��ى اليمن ألنّ
المطلوب كان أن تغرق السعودية
في حرب طويلة بعيدا ً حيث تنزف
بهدوء ويسيل دمها األس��ود ،ولذلك
ال يبدو اعتراض أميركا على الحملة
ال��روس��ي��ة منطقيا ً أو ق����ادرا ً على
المناورة بالكالم والمراوغة ،فكيف
تب ّرر اعتراضها وهي بنفسها التي
أدرج��ت «النصرة» و«داع��ش» على

قوائم اإلره���اب ،ودع��ت ال��ى تحالف
دولي ض ّد إرهابهما في مجلس األمن؟
األميركيون اعتقدوا أنّ ال��روس لن
يقدموا على المجازفة والمشاركة في
أيّ تحالف وسيتركون الناتو يقوم
ب��دور الشرطي ض� ّد اإلره���اب ،حيث
يقوم الشرطي بالتحايل على الناس
والقانون وتمثيل دور رجل الشرطة
الصارم وشريف البلدة ولكنه حقيقة
يقوم بتقاسم المسروقات ليالً مع
اللص اإلرهابي والذئب ذي اللحية
اإلسالمية في لعبة دولية قذرة.
ال��م��ع��رك��ة اآلن م��ه��م��ا ق��ي��ل إنها
بين ال��دول��ة السورية ومعارضين
متشدّدين إسالميين فإنها في الحقيقة
معركة تحرير سورية ومعركة بتر
األذرع األميركية وطرد الناتو المحت ّل
لبعض األرض ال��س��وري��ة بغطاء
مراوغ ،وهذه المعركة تشبه معركة
تحرير أوروب��ا في الحرب العالمية
الثانية من النازية التي قادها عمليا ً
البلدوزر الروسي وجرف في طريقه
النازيين وجحافلهم ،ال��ي��وم يقوم
ال��روس بإنزال في طرطوس يشبه
إن����زال ال��ن��ورم��ان��دي ال���ذي ق���ام به
األميركيون على الشواطئ الفرنسية،
وال��ذي افتتح عملية تحرير اوروب��ا،
وس���ي���رى ال���ث���وار م��ع��ن��ى القصف
بالجحيم على أص��ول��ه ألنّ األي��ام
المقبلة ستظهر لهم مفاجآت قاسية
وسيعرفون أنّ ال��روس ال يداعبون
أعداءهم ،وأنّ األم الحنون األميركية
كانت تقصفهم بالوسائد ال بالقنابل،
وسيتوالى هطول الجحيم على ك ّل
الثوار في عملية يس ّميها الضباط
الروس عملية أرقى من تطهير األرض
ألنها ستكون مرحلة تعقيم األرض
من موجات الذئاب المتطرفة.
ال���روس ي��ري��دون وي����ردّدون أنهم
ي��ري��دون س��وري��ة دون تقسيم ألنّ
تقسيمها ض� ّد مصلحة روسيا أوالً،
ألنّ ه���ذا يعني تحطيم ال��خ��رائ��ط
االقتصادية والسياسية التي تحمي
روسيا وسيكون ك ّل مشروع روسيا
ل��ل��ن��ه��وض ث��ان��ي��ة ب�ل�ا ط��ائ��ل دون
السماح لها بالهبوط على أكبر حاملة
للطائرات في العالم هي سورية ،حيث
تتوسط مفارق العالم نحو الغرب
وال��ش��رق ونحو الشمال والجنوب،
فيما كان األميركيون ير ّوجون لمرحلة
تقسيم سورية للحصول على حاملة
الطائرات العمالقة ومنع الروس من
الهبوط على مد ّرجاتها ،المعركة بدأت
واألي��ام المقبلة سيكون الشعب فيها
على موعد طال مع تحرير سورية.
ال��غ��رب مضطرب فهو ف��ي محنة
أخ�لاق��ي��ة عويصة أم���ام جمهوره،
وفي محنة ديبلوماسية وعسكرية
ألنه غير قادر على مساعدة قطعان
ال��ذئ��اب وغير ق��ادر على االعتراض
على التحرك ال��روس��ي العتبارات
عسكرية واضحة ،ولكن أيضا ً ألنه لم
يمسك بعد بالحجة والذريعة القوية
ل�لاع��ت��راض على قصف إسالميين
شاهدهم العالم على مدى سنوات
على أنهم ليسوا مقاتلي حرية بل
آكلو قلوب وذباحون وتجار سبايا
ومجاهدو نكاح مهووسون باللذة
ال��م��ح � ّرم��ة ،واذا ت��ح��ال��ف ال���روس
والغرب ض ّد النازية فلماذا ال يتفقان
في الحرب على اإلرهابيّين؟
مشروع تحرير سورية من ك ّل ذئاب
الناتو المنفردة والمتف ّرقة والمجتمعة
بدأ على يد الجيش السوري وحليفه
الجيش الروسي ،ولذلك أجدني ألول
مرة في حياتي ال أقدر على أن أكتب
كلماتي ال بالحبر وال بالرصاص وال
أن أقطفها من أيّ كتاب وال من فم
أيّ قصيدة أو ملحمة ،ألنني قطفت
ك�لام ه��ذه المقالة م��ن ف��م ط��ائ��رات
السوخوي ومن تحت أجنحة الميغ،
وليس ف��ي ف��م السوخوي إال م��ذاق
النصر ،وأنا جالس في مكتبي أشرب
قهوتي ألول م��رة منذ أرب��ع سنوات
وأحس طعمها لذيذا ً فيه نشوة خفية،
ّ
وكنت في ما مضى أشرب ألف فنجان
وكأني شربت ماء البحر ،انها حقا
سخرية األق���دار ،أن يصبح فنجان
قهوة واحدا ً بنكهة السوخوي يعادل
ألف فنجان من بحيرات اللغة التي
صارت مالحة ،كماء البحر.
***
م�ل�اح���ظ���ة :ن��س��ي��ت أن أق����ول
للثورجيين إنه بالفعل هناك غواصة
روسية في المياه السورية ولكن
ليس الصطحاب الرئيس الى المنفى
ب��ل ل��غ��رض آخ���ر ،ل��ن ي���روق للثوار
معرفته...

نقطة نظام

ماذا �سيفعل �أردوغان؟
يشكل هذا الشهر فترة عصيبة في الحياة السياسية للرئيس التركي رجبأردوغ��ان ،حيث يجتمع عليه استحقاقان هما :االنتخابات النيابية المبكرة
والتموضع الروسي في سورية.
في األول ينتظر أردوغ��ان تكرار الفشل لحزبه في نيل األغلبية الالزمةلتشكيل حكومة.
طار تعديل الدستور ليكمل أردوغان عهده الرئاسي بصالحيات تنفيذية،فصارت الحكومة تقود تركيا داخليا ً وخارجيا ً ببقائه رئيسا ً بال صالحيات.
االستحقاق الثاني الذي ربط به أردوغ��ان مصيره ومصير تركيا كالعبإقليمي كبير هو مستقبل الحرب على سورية.
 التموضع الروسي الجديد عسكريا ً وسياسيا ً في الحرب على اإلرهابضمن حلف يض ّم سورية والعراق وإي��ران حاسم في استهداف متف ّرعات
«القاعدة» بال تمييز.
أصيب مشروع تركيا القائم على إدارة لعبة التنظيمات المتف ّرعة من«القاعدة» ،خصوصا ً حضانتها «داعش» كمم ّر دائم للمال والسالح والرجال
ودعمها المطلق لـ«جبهة النصرة» كمشروع سياسي لسورية.
في االستحقاقين المترابطين اصالً يواجه أردوغ��ان خسارة محتمة بعدزوال هوامش المناورة أمامه بسبب فشله في مشروع المنطقة العازلة والحرب
على األكراد وخسارة الدعم الغربي للمشروعين.
-سيسقط أردوغان بالضربة القاضية.

التعليق السياسي

} عصام عوني
يوم استشهد القادة األربعة في دمشق ت ّم
الفرز...
وطني وغير وط��ن��ي ...عميل ومخلص...
مسؤول وتافه...
حريص وغير مبال! متآمر ووفي...
ال أخ��ف��ي��ك��م أنّ ت��ل��ك ال��س��اع��ة ك��ان��ت من
أخطر الساعات وكانت سورية على شفير
الهاوية...
فورا ً تدخل الشرفاء ،واستنفر اإلعالم ،على
رأسه قناة «الدنيا» العظيمة ...المقاومة بحق
ت � ّم امتصاص ال��ص��دم��ة ...وت ّمت المواجهة
باستراتيجية مدروسة...
لتعرفوا الطيب من اب��ن ال��ح��رام؟ ع��ودوا
إلى تصريحات وكتابات بعض الشخصيات
الحالية الصاعدة فوق جراحاتنا! التي كانت
خنجر الغدر في ذاك التاريخ األليم...

كانوا يشتمون الدولة ...ويح ّملون الرئيس
المسؤولية ...وكان الجيش «شبيحة»!
وفي السياق علينا أن نحيّي ك ّل الشرفاء...
من محللين وسياسيين وعلى رأسهم خالد
العبّود وطالب ابراهيم وبسام ابو عبدالله
والشهيد الحبيب ضرار جمو وأبطال كثر ،وك ّل
إنسان سوري ومقاوم امتشق السالح مقاتالً
دعي أسيف...
في وقت هرب ك ّل
ّ
والتحية لناصر قنديل ورفيق نصرالله
ال��ل��ذي��ن م��ع كثيرين غيرهما وق��ف��وا وقفة
الشجعان ليمنعوا االنهيار...
والتحية للماجدات وما بدلن تبديالً ...وفي
المقدّمة نهلة سوسو وهناء الصالح وشهناز
فاكوش وكثيرات...
هذا الفرز مطلوب اليوم لنعرف من وقف مع
سورية متحدّيا ً في أصعب الظروف وأخطرها
ومن وقف بعد أن هدأت الجبهات وصار نصر
سورية أكيداً.

شرفاء سورية والمقاومة والعالم الذي
وقفوا وقاتلوا وصمدوا ...لم يفعلوا لمنصب
أو شهرة بل ربطوا مصيرهم بمصير الوطن...
سورية الكبرى ،معه حتى النهاية ...ننتصر
أو نستشهد .وكانوا السند الحقيقي للجيش
والرئيس...
اليوم بعض أدعياء الوطنية نسألهم ...أين
كنتم وما حال ألسنتكم يوم استشهد القادة
األرب��ع��ة؟ ي��وم أعلنت الحرب الكونية على
سورية؟
من يريد أن يقيمنا عليه أن يتابع المواقف
ويرى..
هل بدلنا منذ البداية حتى الساعة؟ وهل كنا
على حق أم ال؟ والتحية لك ّل شريف مخلص
�ي ،لم أذك��ره وذك��راه حاضرة أب��دا ً في
وفي أب� ّ
ّ
القلب والعقل والتاريخ سينصف الجميع...
حتمي...
أما من تسلق وصعد ...فنزوله
ّ
ألننا نعرفه وتاريخه ...ولن يم ّروا...

عجيب غريب أمرهم! ال يخجلون من العمالة والخيانة! وال يتو ّرعون
ع��ن ال��ك�لام ال��ش��ا ّذ المنحرف ع��ن ق��واع��د األص��ول التي تعتمد القانون
مسارا ً ومصيراً ،لهذا فتحوا أبواقهم ض ّد روسيا كما فتحت منذ خمس
سنوات ض ّد سورية وقائدها الرئيس بشار األسد ،والسبب المساعدة
الروسية العسكرية الحالية لسورية في حربها ض ّد اإلرهاب ،الذي بدا
للبعض من جهابذة العصر ،الذين خانوا أمتهم وشعوبهم بحقد ال مثيل
له ،أمرا ً مستغرباً ،متناسين دعم أميركا الالمحدود للدولة الصهيونية
ِ
المغتصبة لفلسطين التي أسقطوها من أجنداتهم ،وف��ي الوقت عينه
نجدهم يتجاهلون ما يجري في القدس حالياً ،وبالتحديد في الجامع
األق��ص��ى ،من تص ّد للمصلين ومجابهة يومية تسعى «إس��رائ��ي��ل» من
خ�لال��ه��ا إل���ى ه���دم المسجد األق��ص��ى م��ن أج���ل إق��ام��ة «ه��ي��ك��ل سليمان
المنتظر».
كما تناسى معظم ال��ح��ك��ام ال��ع��رب القضية الفلسطينية وشعبها
المش ّرد في أنحاء المعمورة ،وكما تجاهلوا قتل الفلسطينيين في الداخل
الفلسطيني واعتقال شبابهم وشيوخهم ونسائهم وحتى أطفالهم عدا
عن قصف بيوتهم في القدس الشريف من أجل تفريغ المدينة المقدسة
وجعلها عاصمة للدولة اليهودية المق ّررة .إضافة إلى تناسيهم ما جرى
في العراق من تخريب وتدمير وسرقة آثارات وتدمير هياكل تاريخية
وزجهم
قديمة ،وقتل علماء ،واعتقال المدنيين من الرجال والنساء
ّ
وتعذيبهم في سجن أبو غريب بشكل منافي للمعاهدات الدولية التي
ترعى حقوق أسرى الحرب وزرع البالد بالمتفجرات التي ال تف ّرق بين
مدني وعسكري ،ك ّل هذا حصل عند احتالل الواليات المتحدة األميركية
يحتج كما يجري اآلن
للعراق دون ان يح ّرك أحد ساكنا ً أو يعترض او
ّ
أي حاكم عربي ببنت شفة ،سوى
باتجاه روس��ي��ا ،ودون أن ينبس ّ
الرئيس السوري بشار األسد الذي اعترض على احتالل دولة عربية
هي العراق العضو الدائم في المؤسسات الدولية والعربية والمعترف
باستقاللها وسيادتها على أرضها ،مبديا ً اعتراضا ً على محاكمة رئيسها
صدام حسين كرئيس عربي يحق لشعبه فقط محاكمته أو عزله ،بالرغم
من أنّ سورية والعراق في ذاك الوقت كانتا على خالف سياسي ،إال انّ
الموقف العربي المش ّرف للقيادة السورية هو رفع كلمة الحق في وجه
سلطان جائر ،وقد قالها بجرأة متناهية في قمة بيروت العربية الرئيس
بشار األسد محذرا ً القادة العرب من مغبّة ما سيحصل الحقاً ،لو تخاذل
العرب وانصاعوا للقرارات األميركية ،وقد حصل فعالً ما أدركه سابقا ً
الرئيس األسد ونبّه إليه ،لكن ال حياة لمن تنادي حين الجميع مرتهن
األخص لألميركي الحاضن للعدو «اإلسرائيلي» ،والذي
للخارج ،وعلى
ّ
غب الطلب
يز ّنر ممالكهم ومشيخاتهم بقواعده العسكرية الموضوعة ّ
وك ّل عربي يذكر هذه األفعال جيداً ،فالتاريخ يسجل والذاكرة حاضرة
باستمرار ،وعملية احتالل العراق وبعدها محاكمة وإعدام رئيسها ت ّمت
أي اعتراض من حاكم عربي.
بأوامر أميركية دون ّ
لتاريخه ،بالرغم من ك ّل الرهانات المسيئة بحق سورية ورئيسها،
واآلمال المبنية على االنتصار عليه أو إخضاعه لشروطهم المذلة ،التي
ع ّممتها أبواقهم اإلعالمية ،لم تم ّكنهم من النيل منه ومن وحدة سورية،
بالرغم من الخرائط الجغرافية التي رسموها لربيبتهم «دولة داعش»
ّ
بغض النظر عن
اإلرهابية ،التي نظموها وم ّولوها ومدّوها بالسالح،
قرارات األمم المتحدة التي ال تسمح قوانينها المعتمدة ،بالتعدّي على
سيادة دولة مستقلة ومعترف بها دولياً.
ك ّل هذه األمور ضربت عرض الحائط في نظر العديد من المتحالفين
مع أميركا ،الواقفين بشراسة ض ّد ك ّل من يقاوم «إسرائيل» ،وض ّد ك ّل
من يدعو إل��ى ح�� ّل القضية الفلسطينية ومنح شعبها حق ال��ع��ودة إلى
ديارهم ،فأميركا مارست طويالً دوره��ا كقطب عالمي أح��ادي ،يملك
قوة األمر والنهي ،وبالتالي ال يجوز الخروج على طاعتها بل المطلوب
دائما ً االنصياع والطاعة ،لهذا ت�� ّم تدجين حكام ال��دول العربية الذين
مشوا في ركابها غير آبهين بالتاريخ ،الذي يسجل خياناتهم لشعوبهم
في حيثياته ،متناسين صمود القادة العرب الشجعان ،الذين قاوموا
المحت ّل والمستب ّد والمتغطرس ،ولم يأبهوا بالموت ،وال بالعروش أو
المواقع المتقدّمة ،ألنّ الوطن في أجنداتهم رسم ضمن إطار من فداء
وتضحيات.
إنّ ه��ذه األب���واق المستعرة ف��ي الهجوم على المساهمة الروسية
العسكرية ،المندفعة للمساهمة مع سورية والعراق وإي��ران من أجل
القضاء على «دولة داعش» المزورة ،ما زالت تتغاضى عن شجب الحرب
الكونية األميركية الصهيونية المستمرة منذ خمس سنوات على سورية،
ألنهم هم ذاتهم وقود هذه الحرب ،ومن معطلي الح ّل السياسي ،ومن
المتآمرين جهارا ً مع «إسرائيل» من أجل القضاء على سورية وتفتيتها
وتقسيم العراق وإنهاء لبنان كدولة وتسليمه إلى الطوائف المتناحرة.
لهذا فهم اليوم قلقون من التدخل الروسي الذي يعتبر كارثة موصوفة
بالنسبة إليهم ،خصوصا ً عند رفع راية النصر الحقيقي في منطقة بالد
الشام الممتدّة من حدود الرافدين حتى شواطئ البحر المتوسط.
لهذا نجد أنّ قرار الرئيس الروسي فالديمير بوتين لم يكن عبثيا ً او
ارتجالياً ،بل هو م��دروس بدقة ومنسق مع الرئيس األميركي باراك
أوباما ،حتى لو ت ّم تجاهل األمر إعالميا ً منهما توخيا ً أله��داف غايتها
الحذر مع الحلفاء ،الذين يتخبّطون حاليا ً في مساراتهم المرتجلة،
فالسعودية غارقة في المستنقع اليمني ،وقطر ال حول وال ،...حيث
بات المال حرفا ً مشبّها ً بالفعل السيّئ ،الذي أدركت مفاعيله الشعوب
الغربية عامة واألميركية خاصة ،وبأنه المساعد األكبر لتمدّد اإلرهاب
الذي يخشون أفعاله في ديارهم التي ظنوها آمنة.
لهذا ارتفعت األبواق المعترفة ببقاء الرئيس بشار األسد ومشاركته
في محاربة اإلرهاب ،بدءا ً من ألمانيا حتى بريطانيا وفرنسا وأستراليا
وغيرها ،أما من هم دونهم من عمالء أميركا ،فقد أعلنوا النفير ظنا ً منهم
أنهم ق���ادرون على تسجيل النقاط في المرمى األميركي ال��ذي وافق
ضمنا ً على القرار الروسي القاضي بضرب اإلرهاب ،من دون النظر إلى
الخلف ،حيث أمامه اليوم قوة عظمى منافسة ،بل قطب عالمي مواز له
قوة وعتادا ً وجبروتاً ،هو القطب الروسي المتحالف مع الصين والهند
وإي��ران والعديد من دول أميركا الالتينية المؤيدة للح ّل السياسي في
سورية وللقضية الفلسطينية ،من هنا كانت زيارة رئيس وزراء العدو
«اإلسرائيلي» نتنياهو إلى روسيا ومقابلته الرئيس فالديمير بوتين
ذات أهمية عالية ،لجهة الوقوف على الحياد في مسألة مشاركة روسيا
الجيش السوري القضاء على العصابات اإلرهابية في سورية والعراق،
وعدم التدخل عسكرياً ،وإال تكون جنت على نفسها براقش.
أمر التوافق العالمي ه��ذا ،وضع مسار الح ّل السياسي في سورية
على نار حامية ،سيصدر تأييده قريبا ً بوضوح عن اإلدارة األميركية
التي تقضي مصالح شعبها وسياساتها البراغماتية بالقضاء على
اإلره��اب ،الذي فشلت في حصد النتائج المرجوة منه والتي رسمتها
سابقا ً بدقة متناهية ،وساهمت ف��ي انتشار اإلره���اب على األراض��ي
السورية والعراقية وحتى اللبنانية ،لهذا ستت ّم قريبا ً عملية إقفال األبواق
اإلعالمية السائرة في االتجاهات المعاكسة بأوامر أميركية ،خصوصا ً
تلك األصوات أو األبواق التي وجهت سهام الغدر إلى سورية وقائدها
الذي يعترف الجميع حالياً ،بما فيهم الرئيس اوباما ،بأنه وحده األصلب
عودا ً بين الحكام الذين طاولهم الربيع العربي ،واألنقى سريرة واألش ّد
صالبة واألكثر وعيا ً واألبعد بصيرة ،فهو المدرك لخطر اإلرهاب منذ
البدء ،وصموده شكل انعطافة أعدائه والمتآمرين عليه باتجاه االعتراف
بحقائق األمور التي أصبحت مكشوفة للجميع.
هذا الموقف األميركي المتساهل مع دخول الروس إلى سورية أثار
حفيظة الصغار من العمالء والخونة ،خصوصا ً م ّمن يس ّمون أنفسهم
معارضة سورية ،اما ألمانيا وبريطانيا وحتى فرنسا وأستراليا وقريبا ً
تركيا ،فقد تلقوا ال��درس بشكل جيد ج��داً ،لهذا ب��دأت ألسنتهم تدور
بخطاب جديد مفاده اإلقرار بوجوب التعاون مع الرئيس بشار األسد
لمحاربة اإلره��اب في سورية والعراق ،اما أصحاب األلسنة الطويلة
الذين يعتبرون أنفسهم أحرفا ً مقروءة في أجندات السلطة األميركية
فهم الخاسرون في المستقبل القريب والت ساعة مندم.
* رئيسة ديوان أهل القلم

