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الغرب و�سيا�سة خداع النف�س:
انقالب الم�سارات
} حميدي العبدالله
تعليقا ً على فتح الجيش ال�س��وري أكثر م��ن ثماني جبهات
دفعة واحدة ،والتقدّم في هذه الجبهات ،نشرت وكالة الصحافة
الفرنسية بتاريخ  2015/10/19تقريرا ً استند إلى شهادات
باحثين يعملون في مراكز أبحاث أميركية ،قللت فيه من قيمة
المكاسب التي يحققها الجيش السوري ،ونسبت إلى باحث في
معهد كارنيغي قوله «المساهمة الروسية الجوية وحدها غير
قادرة على ترجيح الكفة لمصلحة النظام ،خصوصا ً مع وجود
ُث َغر ونقاط ضعف كثيرة ل��دى ال�ق��وات السورية» .وأضافت:
«على الرغم من إعالن روسيا الجمعة شنّها حتى اآلن ضربات
على  500هدف لتنظيم الدولة اإلسالمية ـــــ داعش ،فإنّ ذلك لم
أي تقدّم ميداني نوعي».
يكن كافيا ً لتحقيق ّ
أي تقدّم بالنوعي أو بغير النوعي ليس مسألة
إنّ وص��ف ّ
ت�ق�دّر م��زاج�ي�اً ،إذ إنّ ثمة معايير كثيرة ه��ي التي ت�ح�دّد ذلك.
ومع هذا فإنّ انقالب المسارات هو الذي يحدّد أوالً ما إذا كانت
«المساهمة الجوية الروسية» المدعومة بوحدات برية قادرة أو
غير قادرة على تحقيق إنجاز نوعي أم ال ،والهجوم ثانيا ً كان
عمره عند نشر وكالة الصحافة الفرنسية للتقرير ال يتجاوز
الثالثة أسابيع ،ومعروف أنّ عملية جوية تمهيدية لتقدّم بري
تحتاج إلى وقت أطول من ذلك إلطالق هجوم «ميداني نوعي».
تقرير وكالة الصحافة يشدّد« :على الرغم من اشتداد المعارك
في ريف حماه الشمالي ،فإنها فعليا ً لم تقلب موازين القوى».
انقالب موازين القوى ال تحدّده فقط طبيعة المدن والبلدات
التي سيطر عليها الجيش السوري على الجبهات الثماني ،وهي
جبهات درعا والقنيطرة ،وريف دمشق وشمال حمص ،وريف
ال�لاذق�ي��ة ،وسهل ال�غ��اب ف��ي ري��ف ح�م��اه ،وإدل ��ب ،وح�ل��ب ،بل
يحدّدها بالدرجة األولى انقالب المسارات بعد اإلسهام الجوي
الروسي ،وبعد الهجوم السوري على الجبهات الثماني.
ق�ب��ل اإلس �ه��ام ال��روس��ي ك��ان ال�ج�ي��ش ال �س��وري ف��ي وضع
دفاعي ،إما الصمود في مواقعه أو خسارة بعض المواقع .بعد
اإلسهام الجوي الروسي ،وبعد الهجوم البري للجيش السوري
على الجبهات الرئيسية الثماني ،بات الجيش في وضع الهجوم
والجماعات المسلحة في وض��ع ال��دف��اع ،بل أكثر من ذل��ك في
الجبهات الثماني حقق الجيش السوري تقدّما ً وح� ّرر مناطق
كانت خاضعة لسيطرة المسلحين منذ فترة طويلة .وحتى
لحظة نشر تقرير وك��ال��ة الصحافة الفرنسية ك��ان «المرصد
السوري» المعارض يعترف بتقدّم الجيش على جميع الجبهات
أي إسهام
التي فتحها ،وفي بعض هذه الجبهات لم يكن هناك ّ
لسالح الجو الروسي ،مثل جبهتَي درعا والقنيطرة.
ال شك في أنّ تقرير وكالة الصحافة الفرنسية هو تقرير
دعائي وليس توصيفا ً للواقع الميداني ،هدفه رفع المعنويات،
وعدم التسليم باالنقالب الحاصل ميدانياً ،ولكن هذه السياسة
أي شيء آخر ،فاالدّعاءات
هي أقرب إلى خداع النفس منها إلى ّ
ب ��أنّ اإلس �ه��ام ال��روس��ي وال �ه �ج��وم ال �ب��ري للجيش السوري
وحلفائه لم يشكل «انقالبا ً في الموازين» رغم ما حققه ويحققه
هذا الهجوم ك ّل ساعة من تقدّم لن يصمد طويالً أم��ام حقائق
األم��ر ال��واق��ع التي ترسم اآلن في مناطق سيطرة المسلحين
األساسية.

احتيال �أميركي �سعودي
ورو�سيا تدر�س جيداً
أعلنت الواليات المتحدة األميركية على لسان وزير خارجيتها جون كيري
في مؤتمر صحافي عقده في مدريد ،أنها تنوي بحث التطورات في سورية
في القريب العاجل مع ممثلي قيادة روسيا والسعودية وتركيا واألردن ،وذلك
من أجل التشاور في كيفية السعي من أجل الح ّل السياسي في سورية.
م��ن جهتها أعلنت موسكو أ ّن�ه��ا ت��درس اق�ت��راح�ا ً ق� ّدم��ه وزي��ر الخارجية
األميركي ،حول عقد لقاء دولي قريبا ً لبحث األزمة السورية .وقالت« :إننا
على علم بهذا االقتراح وندرسه».
المحاوالت األميركية السعودية هنا لتفعيل الح ّل السياسي في سورية،
ّ
التدخل الروسي العسكري في سورية ،وهو
تأتي بعد اإلرباك الذي أحدثه
الذي خلط األوراق جميعها ،وأحدث صدمة عسكرية ودبلوماسية ،والمفارقة
أنه جاء قبل أيام قليلة من االنتخابات التركية ،وهي الحدث المفصلي بالنسبة
إلى المحور األميركي ،ال��ذي لم يكن ليبدأ عملية تغيير األنظمة في الشرق
األوسط لوال الشراكة التركية.
وفي هذا اإلط��ار ،أظهر االتصال الهاتفي منذ أيام بين الرئيس األميركي
باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ،وما ُحكي بالنسبة للح ّل
السياسي في سورية ،ب��أنّ األخيرة ال ت��زال محور االهتمام المشترك بين
الطرفين ،وبالتالي فإنّ هذا لن يستم ّر من دون فوز أردوغان في االنتخابات.
ترجم
وم��ن هنا ف��إنّ القلق األميركي انتقل ليصبح قلقا ً سعوديا ً أي�ض�اًُ ،ي َ
ب�م�ح��اوالت التأثير على العملية االنتخابية بصرف األم ��وال لدعم حركة
أردوغان السياسية علّه يستطيع إحداث خرق بين األكراد.
وك ّل هذا ليس مضموناً ،وهذا التراجع هو من أصعب المواقف التي يمكن
أن تكلّف األميركيّين والسعود ّيين تجاه الموقف في سورية .تأتي خطوة
ال��دع��وة إل��ى اجتماع ُخماسي ح��ول سورية بمثابة خطة احتيال الستباق
بتنحي
الفشل التركي في االنتخابات ،الذي إن ت ّم فإنّ التراجع عن المطالبة ّ
الرئيس بشار األسد ،وإجراء اجتماعات لح ّل األزمة بوجوده ،سيكون مد ّويا ً
وباهظ الثمن ،أما إذا رضيت روسيا وك ّل األط��راف ،اليوم ،بهذا االجتماع،
فإنّ هذا يعني طريق أمان لواشنطن وحلفائها في الحالتين ،أي في حالة فشل
أردوغان والتعاطي مع الحكومة الجديدة حول ح ّل سياسي في سورية ،وأ ّما
تتنصل
فوز أردوغان ،وحينها يصبح هامش الحرية أكبر عند الحلف ،وربما
ّ
واشنطن وتركيا من االجتماع ويرتفع عندها منسوب المناورة.
ووس��ط ك ّل هذا ت��درك روسيا أنّ ال ُمراد من هذا كلّه واض��ح ،وأنّ قبولها
يس ّهل ال َمخ َرج األميركي  -السعودي بك ّل األح��وال .وهنا تبقى العين على
ال�ق��رار ال��روس��ي وم��ا إذا ك��ان سيقبل ال��دخ��ول بالمشاورات التي دع��ا إليها
كيري .وبالتالي إذا كان االحتيال األميركي  -السعودي واضحا ً بالنسبة
للروس ،فربما يكون القرار الروسي بالمشاركة أش ّد وضوحا ً لجهة الثقة
أي تغيير ،سواء فاز في االنتخابات أو
بأنّ أردوغ��ان غير قادر على إحداث ّ
خسرها.
«توب نيوز»

ون�ص
انتفا�ضة
ّ
ــــ يجهد كثيرون لتعميم مفردة الهبّة في وصف انتفاضة الشعب الفلسطيني
المتواصلة منذ أسبوعين.
ـــــ ال معايير علمية إلطالق هذا الوصف سوى الرغبة السياسية بالتهوين
والتخفيف من قيمة االنتفاضة باإليحاء أنها أق ّل من انتفاضة.
ــــ المر ّوجون عموما ً من جماعة الفصائل والتنظيمات أو من جماعة النظام
العربي الرسمي.
ــــ السبب هو أنّ هؤالء ال يملكون قرار االنتفاضة ،وأنهم عاجزون عن احتوائها
ووضعها تحت إبطهم ،كما فعلت قيادة عباس مع االنتفاضة األولى وأخذت
زخمها إلى أوسلو وفعل مشعل مع االنتفاضة الثانية وصرفها في االنتخابات.
ــــ االنتفاضة الثالثة ترفع شعارا ً يبدو بسيطا ً هو وضع القدس تحت الحماية
الدولية ،وهو شعار ال يخدم مشاريع دولة رام الله وال هدنة غزة لربع قرن.
ــــ شعار الحماية الدولية للقدس يبدو إنسانيا ً وليس وطنياً ،لكنه أه ّم وأقدر
على اجتذاب الرأي العام الدولي والدليل الحرج الفرنسي.
ــــ الحماية الدولية للقدس مقتل الدولة اليهودية...
ــــ االنتفاضة ستكبر والشعار سيكبر...
ــــ الشتات الفلسطيني مدع ّو لالعتصام برا ً وبحرا ً لدعم المطالبة بالحماية
الدولية للقدس ومثله ومعه قوى الرأي العام العالمي.
ونص...
ــــ انتفاضة
ّ

التعليق السياسي

التدخل الرو�سي في �سورية يكافح الإرهاب
ويع ّري �سيا�سة �أوباما وحلفائه
} عبدالله خالد
أجمع المراقبون على أنّ التدخل العسكري
الجوي الروسي في سورية أنهى مرحلة في
تاريخ المنطقة ومهّد إلمكانية بدء مرحلة جديدة
يتقلّص فيها ال��دور المحلي – على أهميته –
ويحاصر فيها الدور اإلقليمي – رغم قدرته على
الفرملة – ويتعاظم معها البعد الدولي الذي من
شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا ً كمقدمة إليجاد
حلول للصراعات التي هيمنت على المنطقة.
وه��ذا م��ا جعلهم مراقبين يكثرون م��ن طرح
األسئلة حول أسباب النقلة الروسية المفاجئة
وتوقيتها ويعمدون إلى أكثر من تحليل آلفاق
المستقبل المفتوح على ك ّل االحتماالت.
األم��ر المؤكد أنّ مرحلة هيمنة األح��ادي��ة
القطبية قد انتهت ،وأنّ تعددية قطبية بدأت
ترسخ أقدامها ،خصوصا ً بعد أن فشل التحالف
ّ
الدولي الذي تقوده واشنطن في إحراز نتائج
جدية ف��ي مكافحة اإلره���اب ال��ذي ازداد قوة
واتسعت مناطق نفوذه في سورية والعراق وبدأ
يهدّد أمن المنطقة وأوروبا والعالم .ورغم تعدّد
األخبار وتناقضها بعد أن أصبحت الحقيقة
مجرد وجهة نظر تختبئ وراءه��ا مصلحة هذا
الطرف أو ذاك ،إال أنّ تقاطع تلك األخبار يم ّكن
المراقب من اإلمساك بطرف الخيط الذي يوصل
إلى بعض االستنتاجات التي ال يمكن الجزم
بصحتها.
من الواضح أنّ معلومات قد تراكمت من أكثر
من طرف عربي وإقليمي وأوروب��ي تشير إلى
أنّ االستعدادات قد اكتملت إلسقاط النظام في
سورية قبل نهاية عام  ،2015وأنه ت ّم رصد
 10مليارات دوالر إلنجاحها انطالقا ً من جبهتي
تركيا واألردن بعد أن ت ّم التوصل إلى وضع
خطة التحرك في نهاية شهر آب في اسطنبول
ف��ي اج��ت��م��اع ض�� ّم مسؤولين ع��رب��ا ً وأت��راك��ا ً
وأطلسيين .وكان اجتماع اسطنبول قد توصل
إلى قناعة مفادها أنّ روسيا لن تح ّرك ساكنا ً
ألنها غارقة في مشاكلها االقتصادية ،وكذلك
إي���ران الحريصة على ضمان تمرير االتفاق
النووي.
وتجسدت الخطوة األول��ى في المخطط في
ّ
تفجير معضلة المهاجرين السوريين إلى أوروبا
لتحضير الرأي العام األوروبي لعدم معارضة
تلك الخطة التي تهدف ظاهريا ً إل��ى مكافحة
اإلرهاب ،في حين أنّ هدفها األساسي هو ضرب
الجيش العربي السوري وإسقاط الرئيس األسد
وتدمير ما تبقى من سورية ،خصوصا ً بعد أن
عبّرت باريس ولندن عن إمكانية مشاركتهما
فيها ،واقتربت واشنطن من إمكانية قبول فكرة
ف��رض حظر ج��وي وإق��ام��ة منطقة ع��ازل��ة في
سورية تفرض فيها حكومة تمثل «المعارضة
المعتدلة».
كانت قناعة المجتمعين في اسطنبول أنّ
النظام ال��س��وري سيسقط نتيجة المشاركة
التركية والسعودية والمساندة األطلسية
والمباركة األميركية ،خصوصا ً بعد أن ت ّم إمداد
اإلرهابيين بك ّل أنواع األسلحة المتط ّورة ووفرت
لهم ك ّل الوسائل اللوجيستية .وكانت هناك

قناعة تركية – سعودية بأنّ النظام سيسقط
وأنّ حزب الله سيعود مثخنا ً بالجراح ،األمر
الذي يسهّل إمكانية القضاء عليه في لبنان .وإنّ
هذا األمر سينعكس سلبا ً على إي��ران وروسيا
مع ما يعنيه هذا من إضعاف لمحور المقاومة
ونجاح للمخطط األميركي الذي يستهدف تفكيك
المنطقة وإعادة تركيبها من جديد وفقا ً لمشروع
الشرق األوسط الكبير أو الجديد.

المخطط الروسي

كان الروس ومعهم اإليرانيون وبقية حلفاء
سورية يتابعون هذا الوضع بدقة ويدركون
خطورة المخطط األميركي الهادف إلى تطويقهم
وإضعافهم من خالل العمل على منع روسيا
والصين وإيران من تكوين تحالف «أوراسي»
ي��ق��ف ن���دا ً ف��ي م��واج��ه��ة ال��والي��ات المتحدة،
خ��ص��وص��ا ً إذا فشلت م��ح��اوالت استيعابهم
واح��ت��وائ��ه��م وم��ن��ع ت��م��دّده��م .وه���ذا م��ا جعل
الرئيس بوتين يقول :إنّ أميركا تريد أن ترى
��دب الروسي دون مخالب .بل إنه وصل إلى
ال ّ
ح ّد اعتبار سورية هامة جدا ً في االستراتيجية
الروسية على صعيد الحفاظ على األمن القومي
ال��روس��ي ،وبالتالي بناء أوراس��ي��ا .وه��ذا ما
جعله يصف ما يقوم به األميركيون في سورية
والعراق بأنه مجرد كرنفال جوي وليس قتاال ً
ض ّد اإلرهاب.
الواقع أنّ النظرة الروسية لما يجري وصلت
إل��ى ح�� ّد اعتبار أنّ واشنطن ال تريد القضاء
على «داع��ش» بل استعمالها لتنفيذ حروبها
بالوكالة في المنطقة وإك��م��ال توظيفها ض ّد
روسيا والصين ودول العالم ،خصوصا ً أن أكثر
من عشرة آالف غارة للتحالف أدّت إلى زيادة
قوة «داعش» وتمدّدها في سورية والعراق.
والواقع أنّ أع��داد اإلرهابيين القادمين من
روسيا والصين قد ازدادت ،وبدأ تدريبهم للقيام
بعمليات إرهابية في روسيا والصين ووسط
آسيا .وبهذه الخلفية فإنّ الحرب الروسية على
اإلرهاب في سورية التي بدأت بطلب شرعي من
الرئيس األس��د كانت حربا ً استباقية للقضاء
على تلك المجموعات قبل االنتقال إلى دولها
وزرع اإلرهاب فيها .وقد استفاد الرئيس بوتين
من احتفال األمم المتحدة بالذكرى السبعين
لتأسيسها لفضح زيف ادّعاء الواليات المتحدة
وحلفائها بمحاربة اإلره��اب وانتزاع تحالف
دولي جديد يأخذ شرعيته من األمم المتحدة
لتغطية ح��رب��ه على اإلره����اب ،بعد أن أخذ
تغطية الرئيس األسد وموافقة مجلس الدوما
عليها ،وإرب��اك أميركا والغرب ببدء المعارك
على اإلرهاب وإظهار عجزهم أمام قوته كالعب
أساسي على المسرح الدولي ال يمكن تجاوزه،
خصوصا ً بعد أن أصبح اإلرهاب يهدّد المنطقة
وأوروبا والعالم.

قرار بوتين

من الواضح أنّ قرار الرئيس بوتين جاء بعد
تفكير طويل وتشاور مع الحلفاء وفي مقدّمتهم
إيران ودول بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون
ومنظمة معاهدة األم���ن الجماعي .وج��اءت

الخطوة األولى في التخطيط للتدخل العسكري
الروسي في اللقاء الذي جمع الرئيس بوتين
والجنرال قاسم سليماني ال��ذي أق�� ّر التدخل
العسكري الروسي في سورية وتوفير أسلحة
أكثر تط ّورا ً للجيش العربي السوري وإنشاء
غرفة عمليات مشتركة تض ّم روسيا وإي��ران
وسورية وال��ع��راق باإلضافة إل��ى ح��زب الله.
كما ق ّررت الصين االنضمام رسميا ً إلى العملية
العسكرية في سورية لمحاربة اإلرهاب.
وإذا كان االتفاق قد ت ّم على أساس أن يبقى
التدخل الروسي مقتصرا ً على الغارات الجوية،
وأن يكون التدخل االيراني في البّر إلى جانب
الجيش العربي السوري والمقاومة اللبنانية،
وأرسلت الصين حاملة طائرات إلى المتوسط،
إال أنه بقي مفتوحا ً لمشاركة من يرغب فعالً
بمحاربة اإلرهاب.
وقد كشف أكثر من مسؤول أنّ التدخل الروسي
ف��ي س��وري��ة ل��م يت ّم بالتنسيق م��ع ال��والي��ات
المتحدة  -التي فوجئت بما حدث – وأنه يهدف
إلى ترسيخ نفوذ روسيا في الشرق األوسط
وجعلها قوة خارجية مسيطرة باإلضافة إلى
دعم حليف قديم لروسيا هو سورية ،وتوسيع
م��دى انتشار العسكرية ال��روس��ي��ة وإخ���راج
األميركيين من المعادلة أو على األق ّل إضعافهم
فيها وتوسيع دور روسيا وحلفائها وإعطاء
شرعية لض ّم روسيا شبه جزيرة القرم.
وقد كشفت الغارات الجوية الروسية التي لم
تتجاوز األسبوعين حقيقة الموقف األميركي من
محاربة اإلرهاب بعد الضربات الموجعة التي
تع ّرضت لها المنظمات اإلرهابية في سورية.
وعلى ال��رغ��م م��ن أن��ه م��ن المبكر الحكم على
نتائج التدخل الروسي وإعالن التواجد اإليراني
باإلضافة إلى رجال المقاومة اللبنانية إال أنه
من ال��واض��ح أنّ األح��ادي��ة القطبية قد انتهت
وأنّ تعددية قطبية ب��دأت تمهّد لنظام دولي
جديد ستكون بصمات روسيا والصين وإيران
وحلفائهم ب��ارزة فيه .وأنّ روسيا استعادت
دوره��ا كدولة عظمى تفرض إيقاعها الجديد
بالتعاون مع حلفائها وتلزم واشنطن وحلفاءها
(من موقع الندية) بأخذ هذا الدور كمعبر إلزامي
في ح ّل المشاكل الدولية العالقة وفي الترتيبات
الدولية المستقبلية.
يضاف إلى ذلك أنّ مشروع أوباما وتحالفه
ال��دول��ي واإلقليمي ال���ذي تشكل تحت غطاء
م��ح��ارب��ة «داع����ش» ق��د س��ق��ط وس��ق��ط��ت معه
أوهام إدارة أوباما في ض ّم إيران إلى رصيدها
االستراتيجي بعد توقيع االت��ف��اق ال��ن��ووي
كمقدّمة ال ب ّد منها للتف ّرغ لمواجهة الصين.
أس��س التدخل العسكري ال��روس��ي في
لقد ّ
سورية لقيام حلف إقليمي دولي رباعي سيؤدّي
إل��ى قيام ش��رق أوس��ط جديد م��ق��اوم يق ّوض
مشاريع التقسيم األميركية ويسحق القوى
اإلرهابية فيها قبل عودتها إلى دولها .كما وضع
ال��دول التي ت��و ّرط��ت في الحرب ض�� ّد سورية
في مأزق بعد أن أنهى الرئيس بوتين أدوارهم
وتأثيرهم بتدخله المباشر .والمقبل من األيام
سيؤكد هذه الحقائق.

في �أعظم
ما َخ َ
} عدنان كنفاني
وسط هذه األحداث التي تعصف بالمنطقة،
والتي تصطدم وتختلط فيها المصالح الخاصة
والعا ّمة لدول كثيرة ،العربية منها واإلقليمية،
وال��دول��ي��ة ،س��واء السياسية أو االقتصادية،
والتي تشت ّد ض��راوة كلما اقتربت من نهاية
ّ
بغض النظر عن الرابح أو الخاسر ،تشتبك
لها،
األح��داث بشكل جنوني ،ويدخل اإلع�لام بقوة
على خط األزم���ات ويفعل فعله ال��ذي ي��وازي
الفعل العسكري ،أو قد يكون أكثر ش��دّة في
مسألة التأجيج والتحريض والتزييف وقلب
الحقائق ،ما أدّى إلى ارتباك في مواقف الكثيرين،
وفوضى التحليالت التي أصبحت تدعو للعجب
أو للسخرية وهي تذهب إلى مجاهيل ال وجود
لها إال في عقول بعض المحللين الغائبين عن
وساعة المشهد.
ويبدو أنه من نافلة القول إن ال شيء يجري
دون حساب للمصالح والمكاسب لهذا أو لذاك،
وال شيء يجري منفصالً عن المشهد العام الذي
يجري في المنطقة ،والذي يتط ّور ويتفاعل كلما
امت ّد عمر الصراع ،وكلما اقتربت ساعة الحسم،
فالخسارة ليست سهلة على أحد ،والك ّل ينشد
الربح ،ويضع إمكاناته في خدمة مشروعه،
وهذا يفرض علينا أن ندرك أنها حرب مجنونة،
فالرابح خاسر بالمحصلة ،والخاسر سيخسر
الكثير من منطلق أنها حرب تجري بضراوة بين
األقطاب المفترضة لقيادة المرحلة المقبلة من
عمر العالم ،ووضع الح ّد المفترض بين الشرق
والغرب كندّين على خطين متوازي ْين ال يمكن أن
يلتقيا على فكر واحد وال على مصلحة واحدة،
لكن واقع الحال يفرض عليهما أن يتعايشا على
هذا النحو.
من هذه النظرة الشمولية لواقع ما يجري
من جنون ،نستطيع أن نربط بين ما يجري
ف��ي س��وري��ة على وج��ه الخصوص ،والتطور
«الدراماتيكي» ال��ذي ف��رض نفسه بالدخول
الصاعق لروسيا االتحادية على خط األزم��ة
المباشر ،واس��ت��ع��داد دول أخ��رى للمشاركة
«ال��ص��ي��ن وم��ج��م��وع��ة دول ب��ري��ك��س وك��وري��ا
الشمالية» ،وقد شارك بعضها بالفعل بالدعم
اللوجستي والتواجد العسكري في المنطقة،
وهذا كله فرض تخلخالً في موازين القوى بشكل
واضح ومؤ ّكد ،ما يضع على طاولة السياسة
فرضية أصبحت أق��رب إل��ى التحقق متم ّثلة
بانتصار سورية ومحور المقاومة بالعام على
الهجمة غير المسبوقة والشاملة التي تع ّرضت
لها ،وبالتالي االنتصار على الدول التي رعت
اإلره��اب وم ّولته ودعمته وسلّحته وقدمت له
ك ّل التسهيالت اللوجستية والبشرية والمادية
واإلعالمية ،س��واء كانت دول كبرى «أميركا
ودول في أوروب��ا» أو دول في المنطقة ،ودول
عربية أيضاً ،وال شك في أنّ االنتصار المتوقع
سيفرض حضورا ً «ال يمكن تجاهله» لروسيا
االتحادية لتحت ّل موقع قطب ثانٍ سيكون صمام
أمان في إدارة شؤون العالم ،وتحقيق بعض

عدالة في المعايير الدولية ،وهذا يعني فشل
المشروع المضادّ ،وسقوط فرضية «إسرائيل
الكبرى» مهيمنة على دول المنطقة ،س��واء
باحتالل مباشر عسكري أو باحتالل اقتصادي
يصب في كال الحالين في مصلحة «إسرائيل»
ّ
بامتياز.
إنّ ه��ذا التصعيد ال��ذي يجري على أرض
فلسطين لم يكن وليد صدفة ،بل كان عن سبق
إص��رار وتص ّور في تأجيج الوضع من خالل
المس بالقيمة الروحية «مدينة القدس» ،ورمزها
ّ
الخالد «المسجد األقصى» وهم «الصهاينة»
المس ،وهم بقصد
يعرفون تماما ً ماذا يعني هذا
ّ
خلط األوراق ،وتشتيت حدّة مشهد ما يجري في
سورية ،وما يحققه الجيش العربي السوري،
والدخول الروسي من انتصارات على األرض
ال شك أنها تبدّد أحالم الصهاينة ومخططاتهم،
ليس البتالع المنطقة فقط ،بل ولالستيالء على
الخيرات التي ب��دأ اإلع�لان عن اكتشافها في
باطن األرض السورية يُفتضح ،أو في مياهها
اإلقليمية ،حيث قدّر مسح جيولوجي أميركي ت ّم
إجراؤه في وقت سابق ،وجود ما يقارب 122
تريليون قدم مكعّ ب من الغاز في حقل «غازي»
أطلق عليه اسم (ت��ام��ار) ،في موقع الحوض
الشرقي ال��ذي يشمل سواحل لبنان وسورية
وفلسطين ،وأكثر من مليار ونصف مليار برميل
نفط في حوض ساحلي ومائي سوري ،يمت ّد من
لواء اسكندرون حتى جنوب غزة.
كما ت ّم اكتشاف ( )14حقل نفط وغ��از في
سورية ،وهذا يضع دول الخليج «الكويت مثالً»
ّ
مؤخرة الدول المنتجة للنفط في المنطقة.
في
وق���د ج���اء ف���ي م��ق��ال م���ص���دره «غ��ل��وب��ال
ريسيرتش» ،إع��داد وترجمة «ن��ور ط��ه» ،أنقل
مقاطع منه:
(إنّ «اللعبة الكبيرة» تدور اليوم في سورية
بين محورين ،يض ّم األول ً
ك�لا م��ن ال��والي��ات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية
وقطر ،أما الثاني فيتألف من روسيا والصين
وإي���ران ،وه��ذا االصطفاف يبرهن على صحة
المقولة التالية« :لقد أصبح البحر المتوسط
ال��ي��وم ام��ت��دادا ً للصراع والتنافس الدوليين
الساعيين للسيطرة ع��ل��ى م��ص��ادر الطاقة
الرئيسية اآلس��ي��وي��ة/ال��ق��وق��ازي��ة» ،كما أنّ
«إسرائيل» تشارك أيضا ً في هذه اللعبة ،حيث
ال تقتصر أهدافها على تحييد سورية وعزلها
عن إيران ،بل تمت ّد إلى موضوع الغاز الطبيعي
ال��م��وج��ود ف��ي المتوسط ،وت��ري��د ح��ص�� ًة منه
«انتهى»).
وه���ذا ي��دل��ل على أنّ االن��ت��ه��اء م��ن توصيل
الخطين (اإليراني -السوري -العراقي) والخط
(اإليراني -الباكستاني) ومن ثم إيصالهما إلى
الصين ،ال شك في أنه سيش ّكل ضربة قاسية
للتف ّوق األميركي الحالي ،وه��ذا يفرض على
الواليات المتحدة محاولة منع إكمال أيّ من
هذين الخطين.
خط األنابيب هذا ،يهدف إلى إيصال الغاز
اإلي��ران��ي إل��ى الشواطئ الشرقية للمتوسط،

ويمكن بطبيعة ال��ح��ال عكس ات��ج��اه سيره،
كما أنّ الغاز الموجود في السواحل السورية
واللبنانية ،وحتى سواحل مصر وغزة ،يمكن
أن يُرسل شرقا ً عبر الخط المذكور باتجاه
باكستان ومن ثم إلى الصين.
من هنا نستطيع أن نفهم بأنّ الحرب التي
تش ّنها ال��والي��ات المتحدة األم��ي��رك��ي��ة على
سورية ،بوسائل وأدوات مختلفة على رأسها
«اإلرهاب» ،وعلى خلفية أنّ سورية (تقع على
بحر من النفط والغاز في أرضها وبحرها)،
ومنها اكتشاف ثروات نفطية هائلة في الجوالن
تكفي تمويل (إس��رائ��ي��ل) ح�� ّد االكتفاء لعقود
مقبلة ،هي ،بعض أسباب الحرب على سورية،
وهي مسعى للسيطرة على هذه الثروات ،ومنع
صح التوصيف» من
(المعسكر الشرقي) «إذا
ّ
التح ّكم بأسعار الغاز والنفط مما سيتسبّب في
تضييق الخناق على أميركا وأوروبا ،من منطلق
تص ّورهم «وه��و قريب من الحقيقة» ب��أنّ من
سيسيطر على سورية جغرافياً ،سيمسك العالم
اقتصاديا ً بين يديه.
لقد دأبت الحكومة األميركية وبشكل دائم على
عدم التركيز «إعالمياً» على هذه األمور ،وعدم
الخوض فيها أو في تفاصيلها كي ال يصل الفهم
بكامله إلى الشارع العربي ،ويبعده عن األهداف
التحريضية األخرى التي اشتغل عليها اإلعالم
األميركي وأجراؤه في المنطقة ،وجرى التركيز
وبشكل مكثف على الجانب الديني والمذهبي،
وعلى رفع شعار اإلسالم هدفا ً وغاية ،والعزف
على أوت���ار ال��ح��ري��ة والديمقراطية وحقوق
اإلنسان وما إلى ذل��ك ،بل كانت وبشكل دائم
تبعد مجرد التفكير بما يمكن أن تشكله سورية
من ث��روات تفتح شهية الطامعين ،وكثيرا ً ما
كانت تردّد مقولتها المشهورة في (انّ سورية ال
تعوم فوق بحيرة من النفط والغاز ،لكنها تبقى
بلدا ً ينتج هذه المواد!)
إنّ هذه المصالح المتشابكة ،تفرض بشكل
دائم وشبه يومي تغييرا ً في قواعد االشتباك،
وتغييرا ً في مواقف دول ،إما للتصعيد إذا كان
مفيداً ،أو للتراجع ،ما يعتبر في عالم السياسية
اللعب في فن الممكن ،لكن الفعل الثابت األساس
في ك ّل تغيير هو بما يجري على األرض ،ومن
خالل المتابعة اللحظية يستطيع أيّ كان أن
يدرك أنّ ما يجري على األرض غيّر بشكل جذري
قواعد االشتباك ،ونقل حجم القوى الفاعلة
على األرض من موقع دف��اع واستيعاب إلى
موقع اقتحام وتقدّم ،وأربك بشكل فعّ ال قواعد
االشتباك القديمة.
إنّ م��ا يجري على أرض فلسطين ،وهبّة
الشعب الفلسطيني ،وضراوة القمع الصهيوني
ّ
ضخ دماء جديدة شابّة في مسيرة
يشير إلى
المقاومة الشاملة للمشروع الصهيوني ،وال
يمكن فصل ما يجري في فلسطين عما يجري
في سورية وفي المنطقة ،ألنّ األساس في ك ّل
يصب في
ما جرى ويجري كان من المفترض أن
ّ
مصلحة «إسرائيل» ...وإذا ما عُ ِر َ
ف السبب ب َُط َل
العجب...

قادة الأعراب نفاق م�شهود
وعهر �سيا�سي بال حدود!...
} محمد ح .الحاج
في فلسطين معاناة وعسف يفوق الوصف ،شباب يواجهون
مدججا ً ومستوطنين يحملون من اللؤم
بالخنجر والسكين جيشا ً ّ
والحقد ما يفوق أشكاالً عانت منها البشرية قبل منتصف القرن
العشرين ،بل هي أش ّد قسوة وبشاعة بكثير من ممارسات النازية
والفاشية.
وفي العالم العربي مآسي  -ملهاة أرادها قادة الغرب لصرف
األن �ظ��ار ع�م��ا ي �ح��دث ف��ي فلسطين أو إلخ �م��اد ج ��ذوة المقاومة
للمشروع المستهدف بالد الشام (سورية الطبيعية) واألدوات
أعراب الردّة والعمالة وجيوش من المرتزقة المتأسلمين وشذاذ
اآلفاق والمجرمين.
ق�ل��ة م��ن دول ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ال ت��رت�ب��ط ب �ع�لاق��ات م��ع الكيان
ال �ص �ه �ي��ون��ي ،ب�ع�ض�ه��ا ع �ل��ى ال �م �ك �ش��وف م��ع ت��ب��ادل للسفارات
والقنصليات ،والبعض اآلخر من تحت الطاولة  -مكاتب تنسيق
ت �ج��اري وأم �ن��ي واس�ت�ث�م��ارات – ه��م أدوات لها مهمة محدودة
هي امتصاص غضبة الشعوب ،المهمة األساسية هي التضليل
واس �ت �م��رار ح�ق��ن ال�ن��اق�م�ي��ن ب �م �خ �دّر األم� ��ل ،ك�ل�ه��م م��ع فلسطين
والقدس واألقصى والمقدّسات ،لكنهم جميعا ً ضدّها في واقع
األمر وهي ال تعني لهم شيئا ً وإال ما طالبوا اإلدارة األميركية في
أواخ��ر الستينيات بضرب مصر وسورية واحتالل ما تبقى من
فلسطين حتى ال تقوم للشعب الفلسطيني قائمة ،وبذلك يدفعونه
إلى مرحلة اليأس واالستسالم ،وما كانوا تواطأوا لطرد المقاومة
ّ
بغض النظر عن أخطاء بعض قادة المقاومة،
الحقا ً من األردن –
فربما اخ�ت��رق��وا ال�م�ق��اوم��ة – ث��م م��ن لبنان بعد عقد م��ن الزمان
ألسباب مشابهة لتتموضع في تونس وكأنها جوار فلسطين وما
وينسق
كانوا ليوكلوا رئاسة لجنة القدس إلى ملك يك ّرم الصهاينة
ّ
معهم ...عقود من خيبات الفلسطينيين دفعت بهم ليحملوا صورة
المرحوم حافظ األسد بعد أن كتبوا تحتها لم يبق لنا إال أنت!...
جيش سورية ،وكان المرحوم األسد الراحل وزيرا ً للدفاع لم
يتخ ّل عن الفلسطينيين ...أوقف المجزرة في األردن وكادت تقع
حرب ،احتضنت سورية المقاومة وفتحت لها األبواب وأ ّمنت لها
سبل الصمود تدريبا ً وتسليحاً ،وخاضت في لبنان مواقع مع
العدو لحماية المقاومة ،والحقا ً دفعت سورية آالف الشهداء من
جيشها المغوار منعا ً لسقوط لبنان بين براثن الصهيونية التي
أرادت��ه محمية الختراق الداخل السوري ،سورية قاتلت وحيدة
بعد أن تخلت عنها ك ّل الدول العربية المعنية أو معظمها ،فمنعت
تقسيم لبنان وحافظت على كيانه ،أمدّته بك ّل ما يلزم شعبا ً وجيشا ً
في الوقت الذي كان المال العربي يتدفق عبر الخزانة األميركية
دعما ً للعدوان ليس سرا ً بل بمعرفة ورضى قادة األع��راب الذين
ك��ان��وا أكثر ده��اء ف��ي خ��داع شعوبهم ،فقد أعلنوا أنهم يدعمون
دول الصمود في وج��ه ال�ع��دوان ،واستم ّروا على نفس المنوال
ط��وال ع�ق��ود ،وق��د انطلت لعبتهم على شعوبهم ع��دا المتن ّورين
الذين يعرفون الحقيقة ويبقى صوتهم األضعف بسبب اإلعالم
المأجور.
تخصص في بريطانيا لكنه لم يصبح عميالً
األسد
بشار
الدكتور
ّ
وال أداة بريطانية ،وال حتى فرنسية بعد استقباله واحتضانه من
قبل شيراك ،حافظ على والئه السوري لشعبه ،وأمته ،وما أصغى
لنصائح أدوات أميركا ،ال مبارك وال آل سعود ،وهو تبنى المقاومة
بهدف وقف االنهيار وإفشال المشاريع الصهيو – أميركية في
المنطقة ،فأصبح العدو رقم واحد للغرب والصهيونية العالمية
وأدوات�ه��م من ق��ادة األع��راب في المنطقة ،الرئيس الشاب حافظ
على وعده الذي جاء في القسم مخلصا ً لوطنه ومصالح أمته ،ال
استسالم وال مساومة على الحق...
الرئيس األس��د (لقبه بعضهم باألسد الصغير) وبعد
أن اختلط بالقيادات العربية فاكتشف أس��راره��م ،مناوراتهم،
وتواصلهم من تحت الطاولة مع المنظمة الصهيونية العالمية
لم يتمالك نفسه ،فضحهم ،و ّب��خ أنصاف الرجال الصامتين عن
الحق الوطني الفلسطيني في «القمم العربية» ،على التخاذل الذي
يعتورهم ،فأصبح لهم عدوا ً يرونه في أحالمهم وأصبح مطلوبا ً
رأس��ه ورأس الشعب ال �س��وري ال��ذي يقف خلفه ويمحضه ك ّل
الثقة...
في عالم األع��راب أص��وات تعلو تضليالً وخ��داع�ا ً للرأي العام
العربي قائلة إنّ األسد األب حمى الكيان الصهيوني أربعين عاماً...
لم يفتح النار من الجوالن ،وتناسوا دماء آالف الشهداء في الصراع
الطويل الدامي مع العدو طوال تلك السنوات ،لقد أرادوا أن يفتح
جبهة الجوالن لتقع سورية تحت عقوبات الفصل السابع فيكون
المب ّرر لمهاجمتها من القوى الكبرى المتر ّبصة ،الداعمة للكيان
الصهيوني ...األسد لم يخرق بنود معاهدة الفصل ،لكنه رفض
االستسالم والعالقات مع العدو من تحت الطاولة أو بالواسطة...
اليوم أبواقهم في لبنان وكيانات أخرى تردّد االسطوانة نفسها،
لكنهم لم يسألوا أنفسهم لماذا يص ّر الغرب على إسقاط األسد؟
أل�ي��س ب�ن��اء على مقتضيات المصلحة الصهيونية؟ ويصفونه
بك ّل األوص��اف الشيطانية ويتجاهلون قادة أكبر الديكتاتوريات
المتخلفة في المنطقة – آل سعود – وأمراء ومشايخ النفط ،وهم
أس��وأ بكثير مما قيل في القذافي وأمثاله ...القذافي على هنّاته
أيضا ً ك��ان هدفا ً ألن��ه دع��م المقاومة الفلسطينية واللبنانية ،عند
الغرب الصهيوني الحساب له توقيت ومب ّررات!...
يجتمع ق��ادة العرب واألع��راب لنجدة فلسطين ،ويصدر بيان
للتنديد ه��و أدن��ى درج��ة بكثير م��ن اإلدان� ��ة ،وك��أن�ه��م يخاطبون
الصهاينة بالقول« :اقتلوا الفلسطينيين ولكن سرا ً وليس جهارا ً
أم��ام ع��دس��ات وأع�ي��ن المراسلين فتكون فضيحتنا أم��ام العالم،
أحرقتم جنوب لبنان ،ود ّمرتم غزة مرات ،ووجدنا لكم المب ّررات،
استوليتم على  80%من الضفة الغربية ونحن نوفر لكم التغطية
واعترفنا لكم بأنها مملكة ي�ه��وذا !...خ ّربنا العراق لمصلحتكم،
أججنا الحرب في سورية وم ّولنا تخريبها لترتاحوا من جبهة
ّ
ال �م �ق��اوم��ة ،وأع �ل �ن��ا ال �ع��داء ال�م�ط�ل��ق إلي� ��ران ل��وق��وف�ه��ا ض � ّدك��م...
وأشعلناها في اليمن لنضمن لكم المالحة في ب��اب المندب بعد
أن أعطيناكم مضائق ت �ي��ران !...أف�لا تنتظرون قليالً لنستكمل
المهمة...؟
ً
تصرخ نساء فلسطين طلبا لنجدة ال�ص��دور ال�ع��اري��ة ،فتيات
فلسطين نزلن إلى الساحات يقاتلن بالحجارة والسكين ،ونخوة
العربان نائمة ال تستيقظ ،أيها الفلسطينيون:
ال ت�ن��ادوا ال��رج��ال م��ن عبد ش�م��س ...فما ع��اد ف��ي عبد شمس
رجال.
ال تستمعوا ل�ق�ي��ادات خ��رج��ت م��ن صفوفكم فخانت األمانة،
دع��وه��م يستمتعون ب��ري��االت قطر والسعودية ،يكذبون عليكم
فهم كما أرادهم سادتهم ،أدوات المتصاص النقمة ،للتخدير ،لن
يستطيعوا نصركم ولن يقفوا معكم ألنهم مجرد ظاهرة صوتية،
طبول ف��ارغ��ة ،سورية وأشرافها وبعض من عالمها العربي ما
تخلت ولن تتخلى عنكم ألنّ القضية الفلسطينية هي قضية سورية
في الصميم كما هي قضية اللواء السليب في الشمال ...التحرير
والتح ّرر قضية السوريين وحدهم وأنتم طليعتهم المناضلة،
وبسبب ه��ذا اإلي �م��ان وه��ذا الموقف يستهدفونها لكسر ظهور
المقاومين ودفعهم إلى اليأس واالستسالم ...وهذا لن يكون.
***
ً
*ويصح القول
ونفاق...
ا
كفر
ورد في التنزيل أنّ األعراب أش ّد
ّ
إنّ نفاقهم مشهود ويمارسون السياسة بعهر ما بعده خجل وال
حدود.

