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معركة حلب ور ّد تركيا �أردوغان
} حميدي العبدالله
واض���ح أنّ معركة حلب ب��ق��در م��ا ه��ي موجهة ض�� ّد التنظيمات
اإلرهابية التي سيطرت على أجزاء واسعة منها ،وال سيما المناطق
ال��ح��دودي��ة المحاذية ل�لأراض��ي التركية ،ه��ي موجهة ض�� ّد تركيا
أردوغ���ان بالقدر نفسه ،ألنّ نجاح الجيش السوري في استعادة
األح��ي��اء التي سيطر عليها اإلره���اب سيعني فشالً ذري��ع��ا ً لتركيا
أردوغان .وهو فشل يأتي متزامنا ً مع االنتخابات التي ستجري بعد
أق ّل من أسبوعين ،وبالتالي فإنّ الكثيرين يتساءلون عن ماهية الر ّد
التركي ،أمام انهيار ك ّل األحالم في سورية.
واضح أنّ أقصى ما هدّدت به تركيا أردوغ��ان ،السماح بامتالك
التنظيمات اإلرهابية أسلحة مضادّة للطائرات واحتمال اعتراض
الطائرات التركية للطائرات الروسية التي تقوم بتوجيه ضربات
لمعاقل اإلرهابيين داخل األراضي السورية قرب الحدود التركية.
وهذا قد يؤثر على فعالية الطيران الحربي الروسي ،ولكن ال يبدو
أنّ ه��ذا الخيار في متناول تركيا أردوغ���ان ،فقد كشف النقاب عن
اتصال أج��راه الرئيس الروسي فالديمير بوتين بالرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ،ح ّذره فيه من أنّ إدخال الصواريخ أو السماح
سيواجه بر ّد قاس من روسيا ،وبديهي أنّ هذا ال��ر ّد القاسي
بذلك
َ
أي طرف آخر .فهل تركيا وحلفاؤها
سوف يستهدف تركيا وليس ّ
في الناتو مستعدون لدخول مغامرة حرب عالمية جديدة مع دولة
بحجم روس��ي��ا وق��درات��ه��ا ال��م��ع��روف��ة؟ ال��ج��واب واض���ح ف��ي سلوك
الحكومة التركية والحكومات الغربية ،واض��ح أي��ض��ا ً ف��ي سلوك
الحكومة التركية التي مارست سياسة ضبط النفس عندما دخلت
طائرات روسية المجال الجوي التركي ،وواضح كذلك في سلوك
أي تصادم في
الواليات المتحدة من خالل التفاهم الذي أبرم لتفادي ّ
األجواء السورية.
أما إذا ق�� ّررت تركيا مضايقة الطائرات الروسية ،فقد كان الر ّد
ال��روس��ي واض��ح��ا ً أيضا ً في االت��ص��ال الهاتفي ال��ذي أج��راه بوتين
أي ت��ع�� ّرض للطائرات الروسية
ب��أردوغ��ان وأبلغه بصراحة ب��أنّ ّ
سيالقي ر ّدا ً حازماً.
إذاً ،ل��م يبقَ أم��ام تركيا أردوغ����ان ش��يء تفعله س��وى مواصلة
سياسة فتح الحدود أمام اإلرهابيين ،وتسهيل وصول المزيد من
العتاد إليهم ،ولكن حتى هذا لم يعد ممكنا ً على النحو السابق ،أوالً
بسبب الرقابة الجوية الصارمة التي يقوم بها سالح الجو الروسي
عبر األقمار الصناعية وعبر طائرات من دون طيار ،وثانيا ً بسبب
أي مكان داخل األراضي
أي إمدادات في ّ
القدرة الجوية على ضرب ّ
السورية ،ك ّل ذلك يؤكد أنّ األيام القليلة المتبقية قبل موعد إجراء
االنتخابات التركية ال تتيح أمام تركيا أردوغان فرصا ً جدية لوقف
رسالة معركة حلب التي ستكون لها عواقب وتأثيرات وخيمة على
أردوغان وحزبه.

تن�سوا �أنه �أقوى جيو�ش العالم
ال َ
يضع الكاتب البريطاني المثير للجدل روبرت فيسك الدول الكبرى أمام
إحراج تصريحاتهم ومواقفهم ،ويثير موضوع الجيش السوري وتماسكه
في مقاله األخير في صحيفة «اندبندت» البريطانية ،ويذكر بك ّل المواعيد
والمواقيت التي راهن عليها الغرب النهيار الجيش السوري ،محذرا ً إياهم
تنسوا أنّ هذا الجيش سيصبح أقوى جيوش العالم بتماسكه
بأن إياكم أن َ
والحفاظ على قوته البشرية ،وسيخرج أقوى جيوش المنطقة ،وحينها ويل
ألي دولة مجاورة تنسى ذلك.
ّ
عندما يتحدّث فيسك عن الدول المجاورة ،فهو يقصد هنا الكيان الغاصب
«إسرائيل» وتركيا ،من هنا فإنّ الرهان على تفكيك الجيش السوري كان
متوازيا ً مع عمل «إسرائيلي» تركي دؤوب لسنوات ،متبوعا ً بتمويل خليجي
ر ّكز على دفع األموال منذ بداية األزمة إلحداث انشقاق أكبر عدد ممكن من
الجيش الضخم الذي بنته عائلة األسد لسورية ،فبات مرتبطا ً ارتباطا ً وثيقا ً
بها وبالنظام وبالدولة وباالنضباط التا ّم والمناقبية التي أنقذت الجيش من
االنهيار بعد موجة االنشقاقات التي لم تزعزع قواه.
«إسرائيل» ومن ورائها الواليات المتحدة االميركية اللتان سعتا إلى
توظيف اجتياح األخيرة للعراق وكسر جيشه ،إلى استكمال مشروع تفكيك
الجيوش العربية لضمان عدم الهجوم مستقبالً على «إسرائيل» ،لم تفلحا
في هذا الشأن مع سورية ،وربما فوجئتا بهذا الصمود الكبير للجيش
السوري الوحيد المتبقي بزخم القتال وشجاعة رفع الصوت بأن ال للسالم
مع «إسرائيل» .وبالتالي فإنّ القلق األميركي على مستقبل «إسرائيل»
لجهة إضعاف جيوش الجوار توقف عند حدود دمشق ،لتصبح العقدة
األكثر تماسكاً ،بعدما خبر الجيش السوري القتال مع حلفائه الذين أمدّوه
بالمعنويات والخبرات واللوجستيات المطلوبة لالستمرار .وهنا فإنّ خبرته
أضحت خبرة جيوش دولية ،خصوصا ً اليوم بمشاركة الجيش الروسي
وما يمكن إن تضيفه هذه المشاركة من خبرة وتجربة هامة ،ألنّ هذا التعاون
لم يسبق أن حصل مع جيش عربي في المنطقة خارج عن مناورة عسكرية
تدريبية.
أقوى جيوش العالم الذي تحدّث عنه فيسك هو المعضلة المقبلة أمام
«اإلسرائيليين» الذين أيقنوا بعد الدخول الروسي استحالة اللعب على وتر
إضعاف الجيش ،وهو الذي لم يتفكك قبل دخول روسيا فكيف بعده ،وهنا
أي حرب في المستقبل مع سورية أصبحت
فإنّ حسابات تل أبيب لجهة ّ
ثالثية األبعاد.
أوالً :الجيش السوري المتماسك ازداد عقيدة وثباتا ً بعد شالل الدم الذي
أريق في البالد ،وازداد قناعة بأنه ومؤسسات الدولة صمام أمانها وأنّ
انتصاره في المعركة ت ّوجه بطالً تاريخيا ً بعيون السوريين الذين انبروا إلى
مساعدته في هذه الحرب.
ثانياً :لم يعد الجيش السوري ذلك الجيش المتّهم بعدم خوض الحروب
والمعارك ،والذي واجه بروباغندا إعالمية تتهمه زورا ً بعدم المواجهة مع
العدو الصهيوني من أجل استعادة الجوالن ،وإذ به اليوم يواجه حربا ً عالمية
بمقاييسها كافة لوجستيا ً وتكتيكياً ،فبات بعد خمس سنوات يمتلك خبرة
أرض وجو ومعارك لشهور بك ّل الظروف المناخية والظروف القاسية نفسياً.
ثالثاً :الجيش السوري الذي يحارب لم يكن يحارب منفردا ً بل مع
حلفاء أوفياء استطاعوا زيادة خبراته وتعزيز مق ّوماته وفتح باب التعاون
العسكري في المستقبل .وهو هنا لم ي ُعد جيشا ً كالسيكيا ً إنما جيش مع
حلفاء مستعدّين لبذل التضحيات من أجل دعم صموده.
ويل لمن ينسى أنه أقوى الجيوش ،هكذا قال روبرت فيسك ،وهكذا
سيقول الرئيس السوري بشار األسد ألعداء سورية في نهاية هذه الحرب،
تنسوا...
فال َ

«توب نيوز»

هل الطائرة لحزب اهلل؟
تهت ّم «إسرائيل» لمعرفة تفاصيل اإلعالن التركي عن إسقاط طائرة بدونطيار فوق أجوائها.
سبب االهتمام أنّ اإلعالن السوري والروسي محدّد بأنّ جميع أسلحة الجوالتابعة لكليهما بكامل طواقمها تعمل بصورة طبيعية ولم تفقد أ ّيا ً منها.
تخشى «إسرائيل» أن يكون عدم الدخول في تكذيب الكالم التركي ليسضمن مفهوم التجاهل المتصل بقواعد الحرب اإلعالمية ،بل ألنّ هناك طائرة
فعالً لكنها ليست لهما ،وربما تكون لحزب الله.
تخشى «إسرائيل» أن تكون طائرات حزب الله صارت قادرة على التحركمن خليج العقبة ،حيث وصلت سابقاً ،إلى مضيق البوسفور.
إنْ كانت قاعدة االنطالق شمال سورية ،كما لو كان التحليق فوق النقبسابقا ً من جنوب فلسطين ،فهذا يعني قواعد لحزب الله على هذا االتساع.
إنْ كانت القاعدة في لبنان ،فهذا يعني تطوير جيل من الطائرات بدون طيارلهذه المسافات البعيدة وقادرة على التخفي والمناورة.
«إسرائيل» قلقة جداً ،فحزب الله حاضر جدا ً وفي ك ّل عرس له قرص ،وفيك ّل صولة وجولة يقاتل سواها ربما ،لكن عينه عليها.
-على «إسرائيل» أن تقلق...

التعليق السياسي

متى ّ
تكف الأبواق ال�سيا�س ّية والإعالم ّية المحلية
عن تزوير حقائق التدخل الرو�سي في �سورية ؟
} وجدي المصري
بالرغم من ضعف ذاكرة الكثيرين فإنّ بعض األفعال
يصعب أن يطويها النسيان خاصة إذا كانت قد تركت
بصمة على مجريات األحداث .فالتصريح الذي أدلى به
جيفري فيلتمان ،والذي أشار فيه إلى أنّ الواليات المتحدة
قد صرفت مبلغ  500مليون دوالر في لبنان لتشويه
سمعة حزب الله ،والذي كان كافيًا لكي يتحرك القضاء
ليحقق مع من ارتشى وباع نفسه للقيام بهذه المهمة،
وهم كثر لم يُخفوا الوجوه وفضحتهم ألسنتهم ،وبنظرة
سريعة إلى ما يجري اليوم ندرك بأنّ هذه الماليين ال تزال
تفعل فعلها ولكن توسعت لتشمل محو ًرا جديدًا .فمنذ
أسبوعين ،ومع بداية التدخل الروسي في سورية ،والذي
فاجأ الجميع ،وبعد استيعابهم للصدمة بدأ كذب الساسة
بدس األخبار التي تقول
الغربيين ،يساندهم إعالمهم،
ّ
بأنّ القصف الروسي ال يستهدف سوى  5%من مواقع
«داعش» .وسرعان ما تلقف بعض الساسة واإلعالميين
اللبنانيين هذه األنباء ليبنوا عليها تحليالتهم غير آبهين
بك ّل المعلومات الدقيقة التي تؤكد أنّ ما أنجزه القصف
الروسي خالل عشرة أيام يفوق بكثير ما أنجزته غارات
التحالف األميركي خالل سنة.
والسبب يعود إلى حقيقتين :األولى تتمثل في األساس
بكذب هذا التحالف الغربي الذي كان يص ّور ضرباته على
أ ّنها تستهدف تنظيم «داعش» اإلرهابي ومحاوال ً تبييض
صفحة «جبهة النصرة» ،وهو بالفعل كان يقوم بقصف
غير مر ّكز من جهة ،ومن جهة أخ��رى كان يلقي العتاد
والمساعدات لتنظيم «داع��ش» لكي يستم ّر بإرهابه في
محاولة لتحقيق الغاية األساس من إطالق شرارة األحداث
في سورية ،وهي إسقاط الرئيس بشار األسد وصوال ً إلى
تقسيم سورية إلى واليات طائفية تكون مبر ًرا لقيام الدولة
اليهودية .والحقيقة الثانية هي الغطرسة األميركية
الرافضة للتعاون مع الحكومة السورية في عملية مكافحة
اإلره��اب وبالتالي ك��ان من الطبيعي أن يبقى تدخلها
ً
سلفا بحسن النوايا،
محدود النتائج ،هذا إذا ما سلّمنا
أل ّنه لم يترافق مع تح ّرك ب ّري يستفيد من القصف الجوي
لإلطباق على اإلرهابيين.
انطلقت هذه األبواق المأجورة لتدين التدخل الروسي
وتقلّل من أهميته ونتائجه وهي مدركة وواعية للتغيّر
الحاصل ميدانيًا .وهؤالء ينقسمون إلى قسمين :القسم
األول غبي غير مستع ّد لتقبّل الحقائق السياسية
المستجدّة ،رهانه على الغرب لن يتغيّر حتى لو رأى
بأ ّم العين بأنّ مرحلة جديدة بدأت معالمها ترتسم في
األفق وهي تتجه إلى غير ما تشتهي مواقفه والتزاماته.
والثاني حقود وهو على استعداد أن يسبح بعكس التيار،
يكابر ويكذب على نفسه وعلى اآلخرين ،يز ّور الحقائق
إلبقاء ال��رأي العام غافالً ع ّما يجري حوله .والقسمان
وجهان لعملة واحدة ارتهنت لخدمة األجندات الخارجية
المشبوهة ،لم تعد قادرة على التراجع والرضوخ للحقائق
التي فرضت نفسها.
برأينا ليس من الضرورة بأن تكون محلالً سياسيًا

بارعً ا لكي تدرك خطورة المؤامرة الكونية على سورية
والعراق تحديدًا ،وعلى العالم العربي بشكل عام ،ومن لم
يدرك أبعاد هذه المؤامرة لغاية اآلن فهو مصاب بالحَ وَل
الفكري ،ألنّ الجميع ب��ات ي��درك ب��أنّ ُغ��رف المخابرات
األميركية والغربية كانت تعمل منذ عشرات السنوات
وصوال ً إلى ما نشهده اليوم ،أ ّما المخابرات «اإلسرائيلية»
فإ ّنها األقدم بوضع مخططات تفتيت سورية الطبيعية
التي تعتبرها «إسرائيل الكبرى» التي وعدهم إلههم بها
في أساطيرهم التي ح ّولوها إلى كالم مقدّس على ك ّل
المؤمنين العمل على تحقيقه.
لقد تالقت غايات الصهيونية العالمية مع غايات
الغرب االستعماري ،مع األهداف األنانية لمعظم الحكام
العرب ،على تدمير العراق وسورية بغية الوصول إلى
غايات ثالث :األولى تتم ّثل بتهيئة ك ّل األسباب لتثبيت
يهودية الكيان «اإلسرائيلي» الغاصب من خالل ضرب ك ّل
القوى المعارضة والممانعة .والثانية تدمير الحضارة
السورية القائمة في بالد ما بين النهرين وبالد الشام
أل ّنها تفضح ،من خالل ما ت ّم اكتشافه في باطن األرض
لغاية اليوم ،زيف االدّعاءات «اإلسرائيلية» التي صدّقها
الغرب والتي تقول بأنّ هذه األرض لهم أل ّنها وعد من الله،
وبأ ّنهم أصحاب الحضارة اإلنسانية األولى .لذلك رأينا
أنّ االحتالل األميركي للعراق ،وبطلب من «إسرائيل» ،قد
ّ
نهب ك ّل المتاحف
أوعز للعصابات
المنظمة ببدء عملية ّ
العراقية خاصة ك � ّل ما يشير إل��ى عمر حضارة بالد
ما بين النهرين التي تعود إلى أكثر من ألفيتين على
ظهور القبائل «اإلسرائيلية» البربرية في أرض كنعان.
والغاية الثالثة تكمن بمعرفة القوى االستعمارية بغنى
هذه المنطقة بالمواد الطبيعية التي يحتاجون إليها،
وبأهمية موقعها الجغرافي االستراتيجي الذي يؤهّ لهم
السيطرة على كامل منطقة الشرق األوس��ط لالستمرار
بنهب خيراتها.
إنّ التدخل الروسي هو الوحيد ال��ذي يُعتبر تدخالً
شرعيًا من جهة ،قاد ًرا على إحداث تغيير بالمعادلة وليس
باللعبة كما جاء على لسان مسؤول في االتحاد األوروبي.
هو شرعي أل ّن��ه جاء بطلب من الحكومة السورية ،هذا
الطلب الذي ح ّتم تنسي ًقا عسكريًا بين الجو والب ّر فسح
في المجال أمام الجيش السوري والقوى المساندة إلى
بدء الهجوم المعاكس السترجاع األرض من اإلرهابيين
خطوة خطوة .إنّ القلق الذي أبداه وزراء خارجية االتحاد
األوروب���ي م��ن ج��راء التدخل ال��روس��ي ب��ال��غ��ارات على
«المعارضة المعتدلة» ليس إالّ ذرا ً للرماد في العيون.
إذ ال يمكن أن نصف أية معارضة مسلحة بالمعتدلة.
فالمعارضة يجب أن تكون سلمية من خالل الدستور
كما هي في بلدانهم .وهل يمكن ألحد من هؤالء ال��وزراء
اإلجابة على هذا التساؤل :ماذا تفعل حكوماتكم إنْ قامت
المعارضة في بلدانكم بحركة مسلحة لتسلّم الحكم؟ أال
تواجهونها بقوة جيوشكم لمنعها من تحقيق أهدافها؟ أال
تستعملون أش ّد أنواع القمع؟ فلماذا ما هو مسموح لكم
ممنوع على غيركم؟ المملكة السعودية ال تقبل إالّ برحيل
األسد وإالّ! وتوفد إلى روسيا أحد أمرائها علّه يُقنع القيادة

القد�س �ستبقى عربية
كما فل�سطين ...رغم غبائهم
} د .سلوى الخليل األمين*

الروسية بالتوقف عن التدخل في سورية .هل ساءلت
السعودية نفسها ع ّمن سمح لها بالتدخل في البحرين
واليمن؟ وحتى في العراق وسورية؟ هذا مع الفارق الكبير
بين التدخلين .وهل سألت الواليات المتحدة نفسها أيضا ً
كيف يحق لها التدخل في فيتنام ،وكوريا ،وباكستان
وأفغانستان ،وأميركا الجنوبية ،والعراق وسورية؟
وكيف يمكن أن نسمح لوقاحة الساسة األميركيين بالقول
إنّ التدخل الروسي في سورية يشكل خطرا ً وجوديًا
على الواليات المتحدة؟ نعم هو يشكل خط ًرا على إرهاب
الواليات المتحدة ،وعلى استغاللها لثروات الشعوب في
المنطقة ،وعلى ربيبتها «إسرائيل» حامية مصالحها في
المنطقة ،وعلى أذنابها ح ّكام بعض الدول العربية الذين
ً
شرطا الستمرارها بنهب
تدعم بقاءهم على عروشهم
خيرات شعوبهم.
إنّ أي تدخل من قبل أية دولة في شؤون دولة أخرى يُع ّد
بحسب القوانين الدولية تع ّديًا على سيادة هذه الدولة إالّ
إذا جاء بناء لطلب من الدولة المعنية .وعادة ما تطلب
بعض الدول المساعدة من دولة صديقة ،والمساعدة ال
تكون أبدًا مجانية ألنّ الدولة ال تعقد صداقات طوباوية،
بل تستند إلى مصالحها .مصالح روسيا واضحة وال
لزوم لتكرارها ،لكنّ الفارق واضح بين التدخل الروسي
والغربي ،ألنّ األول يحقق المصالح الروسية إلى جانب
المصالح السورية واإلنسانية عبر التخلّص من اإلرهاب،
أما الثاني فال يحقق إالّ مصالح «إسرائيل» ومصالحه.
التدخل الروسي قلب المعادلة رغم أنف المكابرين،
وإالّ لماذا بدأت المواقف تتبدّل خاصة لجهة القبول بدور
موقت للرئيس األسد ،علمًا أنّ الرئيس األسد ال ينتظر إذ ًنا
من ك ّل الذين ينادون برحيله أل ّنه يحتكم فقط لشعبه،
وبدور لروسيا بعدما ت ّمت محاصرتها لسنوات ومنعها
من ال��ع��ودة ألخ��ذ دور على مسرح األح���داث العالمية،
وبالتالي كسر القرار األحادي األميركي .التبدّل بدأ يحدث
ً
أيضا بمواقف بعض السياسيين األميركيين وبعض
اإلعالميين ً
أيضا ،حيث بدأت األصوات المنتقدة ألوباما
ترتفع مترافقة باإلعجاب بالمواقف الصلبة للرئيس
بوتين .وهذا هو العثماني الجديد أوغلو يص ّرح باألمس
ً
أيضا بأ ّنه سيتحدث مع روسيا وإيران حول ح ّل سياسي
في سورية.
لقد آن األوان ل�لأب��واق المحلية على األق�� ّل أن تدرك
خطأ رهانها على الغرب الذي بش ّرها بسقوط األسد بعد
أسابيع من بدء ما أسموه «ثورة» ،أو «ربيعًا عربيًا»! ألم
يُدركوا بعد أنّ «المعارضة السلمية» تنعّ مت ما يكفي من
اإلقامة في فنادق أوروبا؟ وأنّ كل من حمل السالح ساهم
بتخريب سورية وقتل شعبها اآلمن وتدمير حضارتها؟
المطلوب وقفة وجدانية موضوعية ع ّل األسابيع المقبلة
تحمل إلينا المزيد من المعطيات التي يمكن أن تساهم في
إقناع المكابرين بأنّ الربيع الحقيقي لن يكون إالّ بإخراج
اإلرهابيين من ربوع أرض مهد الحضارات التي قال عنها
توينبي بأ ّنها يجب أن تعطي ك� ّل إنسان الحق بحمل
جنسيته األساسية ،والجنسية السورية لفضل سورية
الحضاري على اإلنسانية جمعاء.

الإ�صرار والقرار ...وم�أزق الآخر
} شهناز صبحي فاكوش
عندما أص ّرت روسيا في األمم المتحدة،
ومجلس األم���ن ،على ض���رورة مكافحة
اإلره���اب ،قبل تفشيه في جميع ال��دول،
التي قد يعود اإلرهابيون القتلة منها إليها.
وأنها لن تسمح لهم بالعودة إليها .تأكدت
جديتها في مكافحته .ال كما فعل التحالف
األميركي.
كان القرار الروسي واضحا ً لمساعدة
س��وري��ة ،للتخلص م��ن اإلره����اب ال��ذي
ض��رب أرض��ه��ا وق��ت��ل شعبها .لكنها لم
تخرج عن إطار الشرعية الدولية ،ملبّية
طلب سورية في مساندتها بسالح الجو،
ّ
لدك مراكز تجمعات وتدريب اإلرهابيين
ومستودعاتهم.
ال��م��وق��ف ال���روس���ي أح����رج أم��ي��رك��ا
وتحالفها ،الذي أمضى ما تجاوز العام من
التحليق فوق األجواء الشمالية السورية
دون ج��دوى ،بل ك��ان غطا ًء لإلرهابيين
للتقدّم وقضم أراض جديدة ،والتمدّد في
مساحات تقارب الحدود التركية ،وفتح
مسارب لدعمهم.
أما المأزق ال��ذي أرب��ك اآلخ��ر األميركي
والتركي ،فهو أنّ الكرة في محاربة اإلرهاب
وقعت في الملعب األميركي ،الذي ما زال
يتع ّنت في ع��دم التنسيق مع التحالف
الجا ّد السوري الروسي العراقي اإليراني
الرباعي ،ال��ذي أوق��ع تركيا في المأزق
األكبر.
تركيا األردوغ��ان��ي��ة ،وليست تركيا
الشعب الجار والصديق ،هي التي تقع
اليوم في مأزق تبدّدت فيه أحالمها ،في
المنطقة العازلة ،ومنطقة الحظر الجوي.
تركيا التي دعمت ك ّل الجماعات اإلرهابية
على طول الحدود السورية معها ،ترت ّد
اليوم إليها.
ال��ط��ي��ران ال���روس���ي ال���ي���وم ي��ض��رب

اإلرهابيين على طول الحدود السورية
وهو يالحقهم داخل الحدود التركية ،ما
أدّى إلى اختراق األجواء التركية  13مرة،
ما جعل تركيا تدّعي بأنها أسقطت طائرة
روسية في كذبة تحاول فيها حفظ ماء
وجهها.
أما اإلص��رار اإليراني ،والقرار في دعم
سورية ،بخبرات عسكرية متقدّمة رفيعة
ال��م��س��ت��وى ،فهو أي��ض �ا ً بطلب س��وري،
لمراسها ف��ي��ه ،بما خاضته م��ن حرب
مجنونة ،ومواجهة حصار تركز في ما
تركز على المؤسسة العسكرية كما على
االقتصاد.
دع��م روس��ي إيراني جعل اإلرهابيين
خصصت
يف ّرون من إدلب إلى تركيا ،وقد ّ
لهم فنادق في اسكندرون .لعلهم يحلمون
في إعادة تسللهم إلى األراضي السورية.
لكن الجيش العربي ال��س��وري وس�لاح
الجو بالتعاون مع الطيران الروسي لهم
بالمرصاد.
تركيا اليوم تلعب على ورقة التركمان
ف��ي شمال ال�لاذق��ي��ة ،ناسية أنهم جزء
من النسيج السوري المتين ،غير القابل
للتنسييل المضا ّد لالحتراق والبلل بماء
اإلثنية اآلس��ن ،وهي تلعب أيضا ً بورقة
الالجئين السوريين عندها.
ترحلهم على مناطيد الموت
تركيا
ّ
إلى أوروب��ا ،تخفيفا ً لها من المأزق الذي
وضعت فيه نفسها مع شعبها ،في الوقت
الذي تدخل فيه انتخاباتها المبكرة ،في
عملية تجميع أص��وات لحزب أردوغ��ان
آخر مرابض «اإلخ��وان المسلمين» حزب
العدالة والتنمية.
ميركل تذهب إلى تركيا ألجل مناقشة
مشكلة الالجئين الذين يتدفقون إلى ألمانيا
بترويج ت��رك��ي ...لكن ما بين السطور،
يمكن أن يكون ألجل تفكيك التع ّنت التركي
السعودي ،في مواصلة دعم المسلحين،

بادّعاء أنهم من «المعارضة السورية».
روس���ي���ا ب���إص���راره���ا ع��ل��ى م��ح��ارب��ة
اإلرهاب ،وقرارها في تلبية الطلب السوري
في الوقوف معها ضدّه ،القت دعما ً عربيا ً
مشتركا ً بيّن وصريح أحيانا ً ومبطن في
أح��ي��ان أخ���رى ،كما مصر واألردن ،عدا
السعودية ،التي ما زال��ت تتع ّنت رغم
تهديد «داعش» لها ،ولدول الخليج.
ال��م��أزق ال��ذي وضعت أميركا نفسها
فيه بعدم استقبال الوفد الروسي الرفيع
ال��م��س��ت��وى ،وت��ض��ارب م��واق��ف إدارت��ه��ا
المعلنة والمخفية ،كما في االرتياح الذي
أعرب عنه كيري مع الفروف ،إزاء التنسيق
بشأن سورية ،يجعلها تفقد المصداقية
أمام حلفائها.
التع ّنت األميركي جعل بعض ال��دول
التي تدور في فلكها تتجه نحو روسيا ،كما
في إعالن الملك سلمان زيارته إلى موسكو،
حيث ال ب ّد للسعودية من تحسين موقفها
تجاه األزمة السورية ،كي ال تفقد وأميركا
الوطن العربي والعالم اإلسالمي.
روسيا لم تكن يوما ً غازية وال معتدية،
ول��م تنظر إل��ى العالم اإلس�لام��ي نظرة
طائفية في أي وقت ،ولم تفكر في حروب
صليبية ي��وم��اً ،ففيها أك��ث��ر م��ن 20%
مسلمين ،وقد دشن الرئيس بوتين أكبر
جامع في موسكو بمناسبة عيد األضحى،
في لفتة تهنئة لمسلمي بالده.
المبعوث الروسي لبوتين ،بوغدانوف،
يقوم اآلن بجولة مكوكية في المنطقة
بالتنسيق مع الحليف اإليراني ،وعالقة
روسية مع المعارضة السورية في الداخل
وال��خ��ارج ،ل��م تنقطع ،وجميعها تتجه
لتسوية سياسية في سورية ،إلى جانب
العمل العسكري.
أما تركيا المتع ّنتة فلن يكون لها موقف
واض��ح ،رغم زي��ارة وزي��ر خارجيتها إلى
موسكو ،والذي يص ّرح دعائيا ً أنّ التدخل

الروسي في سورية خطأ جسيم .إال بعد
نتائج االنتخابات البرلمانية في تشرين
الثاني ،علما ً أنها تسعى إلى التنسيق مع
روسيا عسكرياً.
روسيا ال تغيّر مواقفها تجاه سورية،
وتؤكد أنّ الرئيس بشار األسد أو ممثليه
شريك بالمفاوضات ،وال شروط مسبقة،
ول��ن تكون هناك أيّ مطالبة باستقالة
الرئيس ب��ش��ار األس���د ،وه��ي تنتظر من
أميركا وغيرها الضغط على المعارضات
التي تدعمها.
ك ّل ما يحصل اليوم من دعم لخطة دي
ميستورا ولجان عمله األربع ،والحراك مع
جميع األطراف هو في مسار تهيئة األرضية
للتسوية السياسية ،وتأهيل الجميع من
خالل الضغوط ك ّل من جانبه إلنهاء األزمة
السورية ،وإخراجها من محنتها.
ليس من المهم من يخسر ومن تزداد
خسارته من العابثين في سورية .المهم
أنّ سورية تنتصر بصمودها وقوة شكيمة
جيشها ،وصبر وتح ّمل شعبها لك ّل ما
قاسى من أه��وال هذه الحرب الظالمية،
وأن تنتصر قوى الخير على قوى الش ّر
واإلرهاب.
ال ب� ّد أن تبدأ عملية اإلعمار في الفكر
واإلنسان ،إلى جانب إع��ادة إعمار البالد
إنشائيا ً على أسس خالية من الشوائب،
وإعادة إعمار األخالق والقيم ،في محاربة
الفساد ،والضمانة هنا ،في تماسك الشعب
ال��ع��رب��ي ال��س��وري ،واح��ت��رام مكوناته
جميعاً.
ّ
ستظل س��وري��ة منتصرة بصمودها
بقيادة الرئيس بشار األسد ،خيار شعبه
ب��إرادت��ه الحرة ،شعب يقول ألعدائه إنْ
كنتم تملكون ال��ج��رأة ،دع���وا شعوبكم
تختاركم بحرية ،دون سلطة ديكتاتورية
ملكية أو أميرية ،فالشعب ليس وراث��ة
أهليكم لكم.

حجر وطعنة...
ما بين ٍ
} د .محمد بكر*
الحجر في يدك يا سيدي ال تشبهه حجارة الكون ...في
حضرته تتجلى الذكريات والبطوالت والتضحيات ومهر
األح��رار وإرث اآلب��اء ،امضي برمي ٍة يزيّنها الله ب��اإلرادة
والقدسية والنقاء والطهر واإلباء.
اق��ذف حممك الربانية الطافحة بالعزة والعقيدة
والثورية واالنتماء.
بطعنة سكينك تدخل سجل األشراف وتصوغ من حرابك
مجدا ً يذلل العدى ،يقهر الخانعين المتآمرين المتصهينين
الخراف.
ام��ض��ي فالغرفة مسكنك ي��ا أي��ه��ا ال��ث��اب��ت الصامد
المجاهد الثائر ،اغرف من تراب القدس أكواما ً وانثر بها
على جباههم علها توقظ فيهم سباتهم وتغسل عهرهم
ولوثتهم وحقدهم وخنوعهم وتجبرهم ومَن على الكرسي
يخاف.
ادهس بعجالت العز جبروت آل صهيون وحقد قطعانهم،
امرر بها على نفوسنا وقلوبنا ،ادهس سوادا ً خيّم عليها
من سنين ،ادهس غباءنا وتش ّردنا في أوطاننا ،ادهس
داعشي ًة عششت في سلوكنا ،في تفكيرنا ومقارباتنا...
لماذا يا سيدي عن أرضك فقط تغيب األحالف؟
�ض فالميدان يتراقص على وق��ع رميتك واألرض
ام� ِ
تطرب لصهيل نبضك ،والسماء تخشع لتراتيل دمك ،لك
الله يا سيدي حافظا ً وناصرا ً ومثبتا ً ومعزا ً وحاميا ً وأميناً،

فسواعدك التي تش ّربت من مدارس العز واختزنت قوة الله
امض فدربك الحمراء تلفظ الخانع
كيف لها أن تلينا...
ِ
الخائن وك ّل مستكينا.
امض فال تحسب الساحة خلت إال منك ...ولكأني أرى
ِ
أجنحة مردف ًة مع ك ّل خفق ٍة تنهال براكين وتزدحم أهازيج
ٌ
أصوات وما رميت
و ُتطلق زغاريد ويفوح المسك وتتعالى
إذ رميت ولكن الله رمى.
علّم العالم كيف تبوح حجارتنا بقصص الشهداء...

فتدب الحمية فيها لتتفجر
كيف تقتبس من يدك العنفوان
ّ
تقص طعن ٌة حكاية
في صفوف العدا ب��رك��ان ...كيف
ّ
ظلمها ،كيف تثأر لطفلها وشيبها فتخط في سجل الثورة
عنوان...
امض وعين الله ترقبك تحرسك ...ال نملك لك إال دعاءنا
وصالتنا وبقايا إيمان...
ام��ض ...وقل لهم إنّ الحجر في يدك يغزل نصراً...
ِ
وطعنة سكينك تعيد العروبة إلى األوطان.

أقمنا الحياة شهادة معلقة على ح ّد سيوفنا وأقالمنا
وكلمة الحق في وج��ه سلطان جائر ،كبرنا وكبرت
المعاني العظام معنا ،وتفاعلت صعدا ً على دروب
القيم والوفاء لألرض والوطن ،من منطلق الذ ْود عن
الكرامات حين تح ّل الخطوب ،وحين يدله ّم الظالم،
وح��ي��ن ي��ح��اص��رن��ا ال��ك��اف��رون ب��دي��ن ال��ل��ه وشرائعه
السماوية ،بتشكيل دين جديد على مقاسات عقولهم
الذاهبة إلى جهنّم وبئس المصير.
ه��ي فلسطين ي��ا س���ادة ال��ع��رب والمسلمين ،هي
فلسطين الواقفة على ح ّد السكين المسلطة على رقاب
نسائها وشيوخها وأطفالها والشباب الغ ّر الميامين،
الذين أبوا أن تد ّنس مدينتهم القدس الشريف ،وأن
يقطع تواصلهم ببيت الله المسجد األق��ص��ى ،الذي
جعله الله في بداية عهد النبوة قبلة المسلمين األولى،
والذي شهد رحلتي اإلس��راء والمعراج لنبيّه الكريم
محمد بن عبدالله حيث نزلت اآلية األولى الكريمة في
س��ورة اإلس��راء بالقول« :سبحان من أس��رى بعبده
ليالً من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير»،
كي يت ّم اإلث��ب��ات أنّ المسجد األقصى هو مسجد له
قدسيته الخاصة عند المسلمين كافة ،وبالتالي فإنّ
تدنيسه م��ن قبل الصهاينة أم��ر يستدعي المقاومة
وال��ش��ه��ادة ال��ت��ي ه��ي وص��ي��ة ال��ل��ه ف��ي مجابهة القوم
الضالين.
فالقدس يا جهابذة العرب المسلمين هي المدينة
الشريفة المقدّسة في شرعنا وديننا الحنيف ،فهي
خصها النبي محمد ب��ن عبد الله بالقول :إنها
التي
ّ
أرض المحشر والمنشر (منقول عن ابن ماجه) ،لذا
ف��إنّ الموت في سبيلها هو الحق القائم ،خصوصا ً
أنها تض ّم المسجد األقصى ال��ذي هو أح��د القبلتين
���ح« :أول���ى
ال��ش��ري��ف��ت��ي��ن ع��ن��د ال��م��س��ل��م��ي��ن او ب���األص ّ
القبلتين وثاني المسجدين بعد المسجد النبوي في
المدينة وثالث الحرمين» (منقول عن البخاري) ،لهذا
فإنّ تدنيسها حرام ،وقتل بنيها حرام ،والتعدّي على
المسجد المقدس حرام.
إذا ً أين انتم يا حماة اإلسالم مما يحصل في مدينة
السالم ،القدس الشريف ،ومن محاصرة المصلين
ومنعهم من إقامة الصالة داخ��ل المسجد ،وم��ن ثم
مجابهة سكان القدس األصليّين بالنار والبارود؟
إنّ فلسطين ،يا س��ادة الديار ومربع الشطار ،لن
تنسى مهازلكم القائمة على بيع الوطن العربي في
سوق النخاسة لبني صهيون ،ومن ورائهم اإلدارة
األميركية التي تستعبدكم وتذلكم وتصادر كراماتكم،
وتعتدي على ثرواتكم ،وتشجعكم على تبديد أموالكم
على العصابات اإلرهابية ،التي ّ
تدك سيادة سورية
والعراق وليبيا ولبنان واليمن بعصفها المجنون.
ت��رى لماذا لم تهزّكم أخبار القدس الشريف؟ بل
هزّكم الطيران الروسي الحليف اآلت��ي إل��ى سورية
ال��ع��روب��ة ب��أم��ر م��ن رئيسه فالديمير ب��وت��ي��ن ،الذي
رفع مندوبه األممي الصوت عاليا ً في مجلس األمن
باألمس مدافعا ً عن حماية المدينة المقدسة التي هي
ال��ق��دس ،في الوقت ال��ذي لم تحرك ساكنا ً حليفتكم
أي اعتراض
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة ب��إب��داء ّ
على ما يجري في القدس ورام الله ومدينة الخليل
ونابلس وغيرها من المدن الفلسطينية التي رفع فيها
الفلسطينيون الشرفاء راية الجهاد المقدس والفداء،
إضافة إلى انّ مواليكم من عبدة الدوالر ومن القيّمين
على دور اإلف��ت��اء والمساجد ف��ي عالمنا العربي لم
يوجهوا الشكر لمندوب روسيا
يحركوا ساكناً ،ولم ّ
المدافع بصالبة عن شرف القدس وكرامة المسجد
األق��ص��ى ،ول��م ي��ن��دّدوا ب��ج��رائ��م بني ص��ه��ي��ون ،ولم
يساندوا جمعة الغضب الفلسطيني والمقدسي ،التي
أك��دت على استمرار انتفاضة ال��ق��دس الثالثة ،التي
ل��ن يوقفها بعد ال��ي��وم ب��ي��ان ،أو اتفاقيات معلبة ،أو
ث��روات تتبختر على مرمى المدى األوس��ع ،الذي لن
يبقى طويالً في مأمن من شرارات اللهب الفلسطيني
المستعاد بقوة ،إكراما ً لفلسطين وعاصمتها القدس
الشريف.
إنّ االن��ت��ف��اض��ة ال��ح��ال��ي��ة ه���ي ان��ت��ف��اض��ة الشرف
والحرية والشهادة والسالم في آن ،فمن ُيرِد السالم
فليعط لك ّل ذي حق حقه ،والحق هو عودة فلسطين
ألبنائها ،ومحاربة ك ّل الحركات اإلرهابية والمتطرفة
من صهيونية و«قاعدة» و«داعش» و«نصرة» و«بوكو
حرام» وغيرها من زبانية الزمن الرديء ،الذي جعل
الدين مطية في عصر العولمة وانفتاح مدارات الكون
بعضها على البعض اآلخ���ر ،بحيث ل��م يعد للحاكم
الغبي سلطة إخفاء المعلومات ،التي باتت في متناول
البشر كافة ،على أنحاء الكرة األرضية ،بسبب الم ّد
التكنولوجي المتطور.
صح في الماضي البعيد من تعتيم وظلم وقهر
فما
ّ
واس��ت��ع��ب��اد ،ل��م يعد يصلح ف��ي ه��ذا ال��زم��ن المفتوح
عالميا ً والمتطور علميا ً ومعرفيا ً وتكنولوجياً ،إذ
أصبح للعقل مسارحه الواسعة ،ولم يعد باستطاعة
أي متكلم على منبر محلي او عالمي ،أن يخفي الحقيقة
ّ
عن أعين ال��ن��اس ،والدليل هو ما يحدث في سورية
والعراق ،فكم وكم أخفوا حقائق األم��ور بشيطنتهم
المدروسة وحقدهم األعمى ،وكم أساؤوا عبر وسائل
إعالمهم إل��ى أه��ل ال��ف��داء وال��ش��ه��ادة ،لكن ف��ي نهاية
المطاف سقطت أكاذيبهم ومراهاناتهم المعتمدة
على غباء الناس في هاوية أعمالهم الشريرة ،التي
ب��ات القضاء عليها أم��را ً س��اري المفعول ،بدليل انّ
ك ّل النتائج التي أوقعت لبنان في مأزقه االقتصادي
ال��م��ر ّوع ونفاياته المقرفة ،وم��ا حصل ف��ي سورية
والعراق من دمار وتدمير وقتل وتهجير ،باتت أفعاله
واضحة المعالم ،وها هي روسيا ،بتدخلها السريع
للقضاء على عصاباتهم اإلرهابية ،تكشف المستور
طي الكتمان.
من األالعيب التي ظنوها ستبقى ّ
ف��ض��ائ��ح��ه��م ب��ال��ج��م��ل��ة ،وآخ���ره���ا ف��ض��ي��ح��ة شركة
«تويوتا» وألوف السيارات التي ت ّم دفع ثمنها بالمال
العربي من أجل نشر اإلره��اب وتغذيته في سورية
وال��ع��راق ،ومن أجل تقوية دول��ة «داع��ش» الخرافية،
ّ
ستنقض يوما ً على مساكنهم اآلمنة ،كي تعلن
التي
ص�لات��ه��ا م��ن م��ك��ة ال��م��ك��رم��ة ،ه���ذا إذا ل��م ي��ت�� ّم ت���دارك
األمر بإعالن النفير العام ،عبر تأييد روسيا وإيران
وسورية والعراق في حربهم ض ّد اإلرهاب ،وصوالً
إلى تحرير فلسطين ،من أجل إرساء السالم المنشود
في ربوعها ،بعودة أهلها إلى بيوتهم وديارهم التي
أجبروا على تركها منذ العام  ،1948ألنّ الرهان على
السماح لـ«إسرائيل» بإعالن يهودية فلسطين ،أمر
ساقط ودون��ه الشهادة ال��دائ��م��ة ،ففلسطين ستبقى
عربية كما القدس ،رغم غبائكم المستشري صعدا ً يا
سادة الزمن الرديء.
* رئيسة ديوان أهل القلم

