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�أبو الهول الدم�شقي وعوا�صف الرمال ...و�أجنحة الذباب

التعاون الع�سكري
الرو�سي ــ الأردني

} نارام سرجون
} حميدي العبدالله

ينطوي ال��ت��ع��اون العسكري ال��روس��ي – األردن���ي على دالالت
كثيرة ،منها دالالت تتعلق بخارطة العالقات الدولية واإلقليمية،
ودالالت أخ��رى لها عالقة مباشرة بالصراع المسلح ال��دائ��ر على
األرض السورية ،وال سيما في المنطقة الجنوبية.
الدالالت اإلقليمية ،قبول األردن ،الحليف الدائم والثابت للغرب،
وتحديدا ً للواليات المتحدة ،مبدأ التنسيق والتعاون ،والموافقة على
وجود بعثة عسكرية روسية على أراضيه التي كانت وال تزال حتى
وقت قريب حكرا ً على الغرب وعلى «اإلسرائيليين» ،ال شك أنّ هذا
تط ّورا ً غير مسبوق ،إما ألنه جاء نتيجة موافقة أميركية للتعويض
عن عجز الواليات المتحدة ،أو تردّدها في اتخاذ موقف واضح مما
يجري في س��وري��ة ،أو أنّ مصالح األردن وخطر اإلره���اب وقوة
االلتزام الروسي ،فرضت معادلة جديدة حتّمت على األردن التعامل
معها ،وبالتالي قبول العرض الروسي بالتعاون العسكري لمكافحة
اإلرهاب.
أم���ا ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��وض��ع ف���ي س���وري���ة ،ف��ق��د أوض����ح بعض
المسؤولين األردنيّين مرامي التعاون الروسي األردني العسكري
وأه��داف��ه ،إذ أك���دوا أن��ه للحفاظ على ح���دود األردن الشمالية من
اإلرهابيين ،وتأمين االستقرار في المناطق الجنوبية في سورية.
ال شك أنّ ذلك يعكس مستوى القلق األردني من اإلرهاب ،وحدود
القدرات األردنية ،أو قدرات حلفاء األردن على هذا الصعيد .إذ من
ال��واض��ح أن��ه منذ بداية األح���داث في سورية تص ّرف األردن على
نحو يختلف عن دول الخليج وعن تركيا ،وكان يخشى أنّ استفحال
اإلره��اب في سورية وتحديدا ً في المناطق الجنوبية ،إضافة إلى
سيطرة «داعش» على غرب العراق المحاذي للحدود األردنية يشكل
تهديداً ،أوالً الستقرار األردن ،وثانيا ً للنظام األردن��ي ،إذا ما أخذ
بعين االعتبار أنّ ثمة ق��وى تشبه القوى التي تنشط ض�� ّد الدولة
السورية تنشط في األردن وتدعو إلى تغيير النظام األردني.
استطاع األردن النظام ،احتواء هذه المخاطر في السنوات الماضية
عبر سياسة مزدوجة ،قائم ًة على التعاون مع ال��دول والحكومات
الداعمة لإلرهاب ّ
لكف ش ّرها ،والحؤول دون العبث بأمن األردن
عقابا ً له على عدم تعاونه ،وفي الوقت ذاته عدم فتح الحدود على
مصاريعها ،كما هو الحال على الحدود التركية ،وإبقاء رقابة شديدة
على انتقال المسلحين إلى سورية ،أو من سورية إلى األردن ،وهو
ما عبّرت عنه الضربات التي وجهها سالح الجو األردن��ي أكثر من
مرة إلى قوافل من المسلحين الذين حاولوا االنتقال من سورية إلى
األردن.
ال��ي��وم بعد ال��دخ��ول ال��روس��ي ،تغيّرت المعطيات ول��م تعد تلك
السياسة كافية في مواجهة التحديات ،ولهذا قبل األردن التعاون
العسكري مع روسيا.

هكذا ي�سارع الحلف الأميركي
�إلى ّ
الحل في �سورية
بالتقدّم الروسي الميداني في سورية يالحظ أنه لم ي ُعد هناك معارك
وعناوين عريضة كتلك التي كانت قبل الدخول ،أي أنه لم نعد نسمع ببدء
معركة حلب أو بدء معركة الحسكة او بدء معركة الرقة ،كما كان من قبل.
فالتدخل الروسي تميّز بقدرته على فتح ك ّل الجبهات مع بعضها البعض
وتغطية المجال الجوي السوري كله ،بحيث يؤكد هذا السلوك على أمر
وحيد وهو استعجال الروس حسم الوضع األمني في سورية ،للدخول
سريعا ً إلى الح ّل السياسي ،وفي هذا اإلطار تصبح روسيا اآلمر الناهي
في الملف ،ويولد الح ّل في سورية ،الذي كان قبل خمس سنوات معضلة
كبيرة ،على يد الروس؛ وهذا كان سيشكل ضغطا ً هائالً معنويا ً على
الواليات المتحدة وحلفها العربي واإلقليمي وعلى تركيا بالتحديد.
أخذت الدول الكبرى ملف مكافحة اإلرهاب على عاتقها منذ أن ق ّررت
واشنطن قيادة حلف دولي لقتال «داعش» وإذ بهذا الحلف ال ين ّفذ عدد
الغارات المطلوبة للقضاء عليه ،ويثبت «عجز» العالم أمام هذا التنظيم،
ما يضع أسئلة عديدة تعرف الواليات المتحدة أنها لم تعد قادرة على
التلطي خلف إصبعها بالدخول الروسي المد ّوي الذي أحدث فرقا ً
ّ
بالمقارنة مع األيام التي أمضاها والنتائج التي حققها التحالف بمثلها
من األيام.
أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أكد في خطابه األخير أنّ
األمر بات يتعدّى التكفير ،وربما ليس له عالقة به من زاوية السياسة،
فالمشروع كله في سورية والمنطقة مخطط أميركي نافر ال يمكن أن
يبقى ،وستنتصر المقاومة وحلفها عليه ،وهو هنا ُيعنوِن المرحلة
َّ
المبطن على محور المقاومة.
المقبلة بمواجهة العدوان األميركي
تعرف واشنطن أن الدخول الروسي إلى سورية هو تح ّول كبير
قادر على قلب أوراق المنطقة ،ولكنها تعرف أيضا ً أنها غير قادرة على
الدخول على خط األزمة لردع روسيا عن استكمال الطريق بحدث
مفاجئ اكبر ،خصوصا ً أن االنشغال األميركي باالستحقاق االنتخابي
أي قرار عسكري أميركي
الرئاسي قد بدأ وانّ خطوات كبيرة بحجم ّ
يورط واشنطن لم يعد وارداً.
ً
تضيق الحلول أمام الحلف األميركي يوما بعد يوم ،ويصبح اختراق
تفسره
الخطوة الروسية صعبا ً أكثر .لكن ما ليس مستب َعدا ً وربما ّ
االجتماعات التي سارعت إلى تلبيتها واشنطن والرياض وأنقرة
بدعوة من موسكو من أجل البحث في الح ّل السياسي لسورية ،هو أن
تتفق الدول المشاركة في الح ّل على تسريع عملية الح ّل السياسي في
سورية ،وذلك قبل أن تنتهي روسيا من العمليات العسكرية ،وذلك كي
ال تحرج واشنطن وتضعها في زاوية االتهام وتع ّريها من نياتها الجدية
في مكافحة اإلرهاب ،وتواطئها معه ،وثانيا ً كي ال يصبح الح ّل السوري
وخالص سورية جاء على يد روسيا وحدها ما قد يحرم الحلف
حتى من مكاسب على طاولة المفاوضات ،وبالتالي فإنّ اإلسراع في
القبول بالح ّل السياسي قبل أن تت ّوج روسيا منقذا ً وحيدا ً هو سيناريو
محتمل لأليام المقبلة ...فهل تشهد سورية حالً سياسيا ً سريعا ً يحفظ
للمتواطئين دورا ً فيه؟ أم أنّ روسيا ستكون أش ّد فطنة من المكائد
الغربية؟

«توب نيوز»

م�سقط ال ت�سقط
 منذ المفاوضات ح��ول ال��ن��ووي اإلي��ران��ي وقبل بلوغها خط النهايةاستضافت مسقط بصورة مفاجئة جولة من ج��والت التفاوض ،ثم خلوة
إيرانية أميركية ب��دا بعدها أنّ مسقط تحجز مقعدا ً مميّزا ً في معادالت
التسويات.
 تقدّمت حرب اليمن وتصاعدت ،ولما بدأت الحرب تصل إلى الطريقالمسدود بدأ التوجه إلى مسقط ،مرة لوفود يمنية سعودية وأخرى يمينة
أميركية وأخيرا ً المفاوضات الرسمية اليمنية ـ اليمنية.
 عُ مان ال تلعب وال تناور ،فهي خالل أربعين عاما ً لم تسلس للسعوديةولم تقاتلها ،وبقيت منذ انتصار الثورة اإليرانية تحتفظ معها بعالقات مميّزة،
دون قطيعة مع أميركا والسعودية
 موقع مسقط أصيل في الوسط وليس مفبرك للوسيط. في األزمة السورية وبينما كان العالم كله يقول بسقوط سورية ومقاطعةحكومتها بقرار عربي رفضت مسقط تنفيذ القرار وبقيت سفارتها.
 تجرأت عُ مان على استقبال الوزير وليد المعلم في مسقط كأول عاصمةعربية تفعل ذل��ك ،بينما تراجعت العراق والجزائر ...وسورية ال تنسى
األوفياء.
 بن علوي في دمشق يلتقي األسد. مسقط ال تسقط وتلقى نتائج خياراتها. -يضحك كثيرا ً من يضحك أخيراً...

التعليق السياسي

صدّقوني أنني أفضل عبور المحيط الهادي سباحة
وأن أتمشى في القطب الجنوبي بقميص صيفي من
حرير دمشقي ...وأفضل أن أتسلق جبال الهيمااليا
حافياً ...أفضل ك � ّل ه��ذا على أن أعبر سطور مقالة
ركيكة مليئة بالحفر اللغوية ووحول الكالم والقمامة
الثورية ،فكلها تكون هواء وهراء من أول سطر فيها الى
آخر سطر ،وعندما أصل إلى السطر األخير أبدو مثل
متسابق الماراثون الطويل وهو يجهد في دفع ساقيه
والتقاط أنفاسه ليصل الى خط النهاية ...وفي بعض
�س أنني أملك كرش وزير
المقاالت الثورية كنت أح� ّ
خارجية البحرين ويُراد مني أن أقطع مسافة الماراثون
في المقالة الشاقة دون توقف.
وك��ن��ت أح��ي��ان�ا ً عندما أح���اول إك��م��ال مقالة ألحد
المجاهدين يخالجني شعور قويّ بالعجز واالستسالم
وتفجر الدماغ الذي يشبه شعور أمير قطر المخلوع
ّ
حمد بن خليفة بالشقاء وهو يحاول فهم المعادالت
اللوغاريتمية أو المقصودين في آية (وال تقل لهما أف
وال تنهرهما ...واخفض لهما جناح ّ
الذل) ألنه يظن أنهما
نتنياهو وأوباما! وعندها أرفع الراية البيضاء...
ولذلك فإنني كنت غالباّ أصل الى نهاية المقال الثوري
متع ّرقا ً وقد تقطعت أنفاسي ...وأسقط على الكرسي
علي ...والحقيقة أنني في هذه السنوات
منهارا ً أو مغشيا ً ّ
علي ماليين المرات وعجزت عن عبور السطور
أغمي ّ
األولى لمقاالت كانت أشبه بمستنقعات عمالقة ،الداخل
فيها مفقود والخارج منها مولود ،فال فيها لغة أنيقة وال
فيها حكمة وال واقعية وال أدب وال وطنية وال إنسانية وال
فيها دين وال إسالم وال بوذية ،ألنها أقرب الى الوثنية
الصماء والغرائز البدائية األول��ى ،بل األنكى من ذلك
أنها مليئة بأخطاء لغوية فظيعة كأنّ من كتبها أفريقي
من قبيلة الهوتو أو سائق بنغالي لدى أمير عربي يج ّر
ويرفع وبنصب ويذبح ويسبي الحركات وال يف ّرق بين
جمع المذكر السالم وجمع بول البعير...
�س أنني أصلّي
كنت في ما مضى عندما أق��رأ أح� ّ
وأنني في مكان مقدّس عندما أتصفح الكتابات الخالدة
واألع��م��ال العظيمة وال��رواي��ات والشعر والمذكرات
ومؤلفات الفلسفة ...وكانت بعض المقاالت التي كتبها
مفكرون حقيقيون تشبه واحدتها بسطورها المحدودة
كتابا ً كامالً كثيفاً ...ولكني في هذه السنوات الخمس
األخيرة أعترف أنني قرأت أردأ إنتاج للكتابة عرفته
البشرية ،وانني خرجت من معابدي ألقرأ مقاالت من
وزن الذبابة ووزن البعوضة ،وف��ي كل ي��وم يرسل
لي األصدقاء كثيرا ً من المقاالت التي كانت أغلبها من
وزن الذبابة ليطلعوني عليها وليلفتوا نظري الى ك ّم
السفاهة واالنحطاط الذي بلغته الذائقة اإلنسانية في
الشرق ،وال��ذي جرفته إلينا فيضانات المستنقعات
الوهابية والعثمانية الظالمية.
وك��ان��ت بعض ه��ذه المقاالت بالنسبة ل��ي أشبه
بعملية تعذيب ورحلة قسرية جعلتني أعتبر أنّ أكثر ما
خسرناه هو ذلك العمر والوقت الثمين الذي اضطررنا
إلنفاقه لالطالع على عقل الثوار العرب وتفاهاتهم وفك
شيفرتهم والر ّد على ت ّرهاتهم ...كم لحظة من حياتنا
استشهدت أيضا ً وه��ي تموت تحت رحمة التفاهة
والعار وسنابك الجنون؟ وبدل أن كانت قراءة الكتب
والمقاالت الثرية المطرزة بالفلسفة والمعرفة ال شبيه
لها اال الخيول التي تحملنا الى فتوحات المعرفة ،فإننا
صرنا مشغولين بطرد أسراب الذباب عن وجوهنا وعن
ورودنا وعن مائنا وراياتنا ،وعقول أطفالنا ،ومستقبلنا
وماضينا...
وال��ي��وم أرس��ل لي أحدهم مقاال ً لديك «الجزيرة»
فيصل القاسم ،ورغ��م اعتذاري عن ق��راءة مقاالت من
وزن الذبابة فإنّ صاحبي أص ّر على أن يبعثني في
رحلة شقاء ألعبر فيها المقالة الماراثونية ...والحق
يُقال أنّ المقالة لم تكن من عيار وزن الذبابة بل من

وزن «جناح الذبابة» ...والمقالة تتحدّث عن اكتشاف
أن أميركا كانت تلعب مع الثوار وتتالعب بهم كالدمى
وأنها خذلتهم وتركتهم لمصيرهم أمام روسيا الوفية
ألصدقائها ...والغريب أنّ الذبابة التي كتبت المقال لم
تتذكر شيئا ً مما كانت تقوله وتبشر به من انتصارات
منذ خمس سنوات على يد الناتو ...ألنّ الراجوووول
فيصل القاسم أب��دى يقينه من نهاية عهد الرئيس
بشار األسد فقط ألنّ الغرب ق ّرر ذلك ...وك ّرر ذلك مئات
المرات ،وكان ينادي في ك ّل المناسبات كما قيل لي بأنّ
الروس بيّاعون ويفتشون عن صفقة ووليمة وعزيمة
عشاء أو رش��وة نفطية وأنّ َ
نفسهم قصير وال يُعتمد
عليهم ...وقال بأنّ الغرب لم يق ّرر يوما ً إزاحة رئيس أو
زعيم او إسقاط نظام إال وكان أمره كالقدر المحتوم...
وانّ شأن الغرب انْ قال كن فيكون ...ولذلك فإنّ األمر
قد قضي وانتهى بمهلة األيام المعدودات ...بل انّ مقالة
جناح الذبابة اكتشفت أخيرا ً أنّ الواليات المتحدة تدعم
أنظمة ديكتاتورية أيضاً ...وربما كان يعني أنّ أميركا
تدعم ديكتاتوريات بريطانيا وفرنسا وهولندا وليس
السعودية واإلمارات واألردن و ...قطر ...معاذ الله...
الغريب ال��ذي يستوقف اإلنسان هو هل الخيانة
هي التي تولد الغباء أم أنّ الغباء هو الذي يؤدّي الى
ارتكاب الخيانة؟ أم أنّ الخائن شخص غبي أم أنّ
الغبي شخص تستهويه أفكار الخيانة ألنّ ذك��اءه ال
يساعده الكتشاف أنّ الخيانة عمل دنيء وغير خالق؟
هل احتاج عقل الذباب أن ينتظر خمس سنوات كي
يكتشف أن أميركا تبيع وتشتري وت��و ّرط الشعوب
بالدمار ،وأنّ الروس الذين كتبوا روائع األدب وروائع
الموسيقى والعلوم والتجارب الثورية ،والذين حلموا
بالعدالة الشيوعية واالشتراكية  -رغم براغماتيتهم -
أنهم في السياسة أكثر أخالقا ً من رعاة البقر في مزارع
تكساس الذين برعوا في
الغدر والخيانات وبيع العمالء واألصدقاء والحلفاء
واستئصال الشعوب الى درجة االنقراض؟ هل أغفل
هذا العقل نفس الدرس في العراق وليبيا وفلسطين
ولبنان عمدا ً أم كانت غفلة؟ ما هذا العقل الذي احتاج
خمس سنوات بما فيها من موت ودم ودمار وكراهية
وحقد وجنون وتهجير كي يكتشف في النهاية أنّ أميركا
امبراطورية الكذب والمصالح البراغماتية ،وأنّ الحرية
والديمقراطية هما سالحان من أسلحتها الفتاكة وهما
أشبه بالمصيدة التي تدخلها الشعوب؟ وأنّ أميركا
تعاملهم كما تعامل الحشرات...
بعد خمس سنوات اكتشف هذا العقل الجبار أنّ
الثوار قد شربوا مقلباً ،وأنّ أجراس الثورة لن تقرع ،وأنّ
خازوقا ً ّ
دق في أسفلهم من جبل الكرد الى سعسع...
بعد خمس سنوات يكتشفون كنزا ً عمره خمسون عاما ً
لدينا ...فكم خمس سنوات سيحتاجون ليكتشفوا
أنّ الناتو ليس ق��درا ً وأنّ الشعوب الحية ال تهزمها
الشعوب الميتة التي قتلتها العقلية الوهابية ...وأنّ
الرئيس بشار األسد هو الرئيس الوطني والمحارب
المخلص وال��س��وري النقي ال��ذي ح��ارب من أج��ل ك ّل
شبر وكلذ مواطن وك ّل مذهب وك ّل كنيسة وك ّل جامع
وك ّل شارع ،وأن جيشه هو أنبل الجيوش وأعرقها...
وانّ الثورة كانت أكبر مؤامرة كونية ،وأنهم جميعا ً
ارتكبوا الخيانة العظمى بحق أبناء وطنهم ووصايا
أجدادهم وبحق مستقبل أبنائهم ،وسيكتشفون كيف أنّ
ظهر العنكبوت لن يصير صهوة حصان مهما أسرجناه
بسروج الذهب ،وأن الرمل ال تسرج به الخيول األصيلة،
وانّ الجياد البرية ال تخشى صوت رصاص الصيادين،
وأنّ صهيلها ال تسكته البنادق...
طبعا ً يمكن أن تتوقعوا من ك ّتاب جناح الذبابة أن
يكتبوا عن اكتشافاتهم اليومية وفق خطة خمسية
ك � ّل خمس س��ن��وات ...وأن يغيّروا اتجاه الطيران،
وهو مبدأ سياسي جديد ال يضاهيه وال ينافسه فيه
حتى الجاسوس «االسرائيلي» عزمي بشارة الذي
انتقل في  45دكيكة من محور «المكاومة» الى محور

«المكاولة» ...وال يشبهه فيها عبد الباري عطوان الذي
كان يكتب كالبعثيين العراقيين ثم صار يكتب وكأنه
من جماعة الولي الفقيه ،وفجأة حملته العاصفة الى
تركيا العثمانية ومشروع أردوغان والحلم اإلسالمي،
ثم انتقل بقدرة قادر ليصبح من حلف المقاومة عند
هزيمة رهاناته ...وال ينافسه في تلك األكروبات إال
الملك حسين (مستر بيف) الذي طار يوما ً الى غرب
نهر األردن ليصل الى غولدا مائير ليح ّذرها من هجوم
وشيك ،ثم طار في يوم آخر شرق نهر األردن الى صدام
حسين ليش ّد على يد حارس البوابة الشرقية ثم غيّر
اتجاه طيرانه وأجنحته وانقلب على البوابة الشرقية
ود ّمرها وخلع ك ّل مساميرها وترك حارس البوابة بال
أبواب...
وس ّر هذا التأرجح هو أنّ أصحاب مبدأ سياسة وزن
الذبابة ال يمكن أن تكون لهم سياسة «أب��ي الهول»
الجامدة كما قالت ذبابة الحزب التقدمي االشتراكي وليد
فسر تذبذبه السياسي وتأرجحه
بيك جنبالط الذي ّ
وتكويعاته وحركاته النواسية وطيرانه الرشيق بين
اليمين واليسار ،وبين االشتراكية و«جبهة النصرة»،
وبين العروبة والطائفية ،وبين الرئيس بشار األسد
والملك سلمان ...بأنه ال يمكن أن يكون مثل أبي الهول
ثابتا ً على موقف ...ويبدو أنّ السياسي الناجح والمثل
األعلى الذي قد يمثل مدرسة ومذهبا ً ألجنحة الذباب هو
ذبابة الحزب التقدمي االشتراكي ومبدؤه السياسي كما
ص ّرح منذ أيام هو
أنه ليس مثل أبي الهول ال يتح ّرك وال يتن ّقل ...فأبو
الهول سياسي فاشل! بل عليك كسياسي أن تكون رشيقا ً
مثل البعوضة في تغيير اتجاهك ومواقفك مثل أردوغان
واوغلو وك ّل الشيوخ اإلسالميين الذين تركوا المسجد
األقصى والقدس ومكة وصاروا يريدون الرقة عاصمة
الخالفة االسالمية! وأن تكون كسياسي برشاقة قادة
حماس مثل السافل خالد مشعل واسماعيل هنية
قصاص األظافر ...أيّ تنتقل من األردن الى سورية ثم
القاهرة ثم الدوحة ثم الى هدنة أوسلو ...خمس نقالت
رشيقة خفيفة في بضع سنوات...
بالطبع بعد عصر الرشاقة السياسية وأجنحة الذباب
صرنا نعرف لماذا أطلق «االسرائيليون» على الرئيس
الراحل حافظ األسد لقب (أبو الهول الدمشقي) ...انه
أبو الهول الذي يحرس قاسيون ودمشق وال يتزحزح
وال يعرف ثقافة الذباب وال ثقافة الذئاب وال يعرف
براغماتية البعوض االشتراكي واإلسالمي...
أبو الهول الدمشقي ترك في مكانه أبا هول دمشقيا ً
آخر هو الرئيس بشار األسد ...وترك لنا جيشا ً من (آباء
الهول) ...فك ّل مقاتل سوري في الجيش السوري البطل
هو أبو الهول ال��ذي يحرس هضبته وقريته وجباله
وبيته ...ثابت ال يتزحزح ...راسخ كالجبل والزمن...
له جسد أسد وقلب أسد ورأس رج��ل ...أجنحته من
صخر ...وهو ال يلتفت مهما طنّ ال��ذب��اب ...وأجنحة
ال��ذب��اب ...ومهما ضربت جسده عواصف الصحراء
وعواصف الرمال...

م�لاح��ظ��ة :اذا أردت���م االط�ل�اع على مقالة (جناح
الذبابة) للذبابة فيصل القاسم عليكم أن تم ّروا بنفس
ال��ش��ق��اء ال���ذي م���ررت ب��ه عند ع��ب��ور مياهها الطينية
وسبخاتها الملحية ...وأنصحكم بأن ترتدوا أحذية
طويلة (جزمات) ألنّ فيها نسبة كبيرة من بول البعير
انْ لم تكن كلها ...وأرت��دوا الكمامات جيدا ً واحملوا
أسطوانات األوكسجين ...واغفروا لي أنني رميتكم
هذه الرمية وأنني انتزعتكم من بساتين اللغة وحقول
الكالم وانّ وقتا ً من حياتكم سيموت بال فائدة وانْ
ك��ان ب��ال��ث��وان��ي ...ولكن اعتبروها كمن يتلقى لقاح
الكوليرا أو المالريا أو داء الكلب ...يتألم صاحبه وقد
ترتفع حرارته ولكن ال شك تزيد مناعته ض ّد ّ
عض
الكالب وبعوض المالريا الثورية...

عين عمياء و�أخرى ...ال ترى
} شهناز صبحي فاكوش
حملت العمليات العسكرية المشتركة لسالح الجو
السوري والروسي ،كثافة في اإلنجازات على األرض،
رغ��م قلة ع��دد الطلعات الجوية ،قياسا ً إل��ى كثافة
الطلعات الجوية للتحالف األميركي ،والتي لم تنجز إال
تزويد اإلرهابيين بمزيد من السالح.
العالم الذي يواكب ما يحدث في سورية ،من حرب
على اإلرهاب ،ما زال ينظر إليها بعين عمياء ،وأخرى ال
ترى ...البعض أعمى ال يرى مدى اإلجرام الذي يما َرس
على الشعب السوري .ه ّمه الوحيد أن تحترق الدولة
السورية ،ومناطحة رئاستها.
أما البعض اآلخ��ر فال ي��رى ،رغم أنه مبصر لك ّل ما
يحدث من إره��اب ،لكنه ما زال يتعاطى مع المشهد
السوري بشيء من الالمباالة ،أو التجاهل واالبتعاد عن
اتخاذ دور مه ّم رغم ثقله في المنطقة.
اليوم تتسارع األح���داث على الساحة السورية،
الحليف ال��روس��ي ثابت في موقفه ،ما أدخ��ل أميركا
وحلفاءها في حيرة عبر صاعقتين متتاليتين ،صاعقة
السوخوي ،التي د ّكت مواقع اإلرهابيين وقضت على
الكثير من قياداتهم.
أما الصاعقة الثانية فكانت في زيارة الرئيس بشار
األسد إلى موسكو ،واستقباله بحفاوة أذهلت البيت
األبيض ومن فيه ،أما السجاد األحمر الذي سار عليه
سيادته فهو حكاية أخرى ...تفسيرها متعدّد الوجوه
في األروقة األميركية.
موسكو ال��ت��ي تناصر الجيش العربي ال��س��وري
بسالحها الجوي ،تؤمن بعدالة قضية الشعب السوري،
وتكبر صموده األسطوري ،وهي على ثقة بأنه الوحيد
في العالم الذي يقاتل اإلرهاب بجدية ،ويقدّم التضحيات
الكبيرة ،ما دعاها إلى ثبات موقفها هذا.
موسكو تدعم الجيش السوري ألنها ترفض امتداد
اإلره��اب إلى أراضيها ،وهذا ما أعلنه الرئيس بوتين
في األمم المتحدة ،قبل أن تلبّي فعليا ً طلب سورية في
مساعدتها جوياً ،ما يع ّري الدول ذات المواقف المزدوجة
في ادّعائها محاربة اإلرهاب فيما هي تدعمه.
صاعقتان ضربتا موازين اإلدارة األميركية ،وجعلت
خططها تتالشى مع حلفائها .واآلن تبحث عن حليف لها
على األرض السورية ،فال تجد إال اإلرهاب الذي ما زالت
ترعاه ،وتغذيه بشكل دعمته «خطأ» ،كالذي حدث في
عين العرب السورية.
السالح ال��ذي أوصلته إلى اإلرهابيين في الشمال
السوري عبر طائراتها ،يؤكد عليه اليوم وزير الدفاع
األميركي ،وهو يدعو جميع العصابات المسلحة في
سورية لمحاربة الجيش العربي السوري ،بما فيهم
«جبهة النصرة» و«داعش» رغم أنهما مصنفتان وفق
قرارات األمم المتحدة كمنظمتين إرهابيتين.
األمر وصل إلى صفاق ٍة أكثر من هذه الدعوة الجائرة
المنفرة ،والتي تجانب المواثيق الدولية ،فهي تجاهر
بأنها ألقت عبر طائراتها التحالفية لمكافحة اإلرهاب،
آالف األطنان من السالح ،والتي وصلت إلى «داعش»
شمال سورية.
العمى ع��ن ت��داع��ي��ات األزم���ة ال��س��وري��ة ،يضرب
العواصم التي تدعم اإلرهاب ،أما نحن في سورية فإننا
مص ّممون على القضاء عليه ،رغم ضعف النظام العربي
العام ،وتخلّيه عن سورية ،وال نطلب منهم إال عدم دعم

اإلرهاب ،وعين ال تراهم.
سورية مع الحليف الروسي تعمل ض ّد اإلره��اب،
وتنجز الكثير ،ما غيّر موازين القوى على األرض ،األمر
الذي جعل العصابات اإلرهابية تف ّر ،وتحاول لملمة
أشالئها بعد تقطيع أوصالها ،لتدخلها العناية المشدّدة
برعاية أميركا وعمالئها.
الجميع يتحدّث عن الح ّل السياسي في سورية،
وعند الوصول إلى طاولة الحوار ،تتناقض تصريحات
المشاركين مع األفعال على األرض ،كما في موقف جبير
السعودية ،ما يعرقل العمل السياسي ألجل ح ّل األزمة
السورية.
الواليات المتحدة األميركية بدل االنخراط كدولة
عظمى ،ف��ي المساهمة م��ع روس��ي��ا وص���وال ً إل��ى ح ّل
سياسي في سورية ،نجدها تدعو إلى إصالح شامل
لدعم المعارضة ،التي تدعوها بـ«المعتدلة» مع أنها
توجه السالح إلى صدور السوريين وظهورهم.
مراجعة أميركا تتخبّط فيها مع حلفائها« ،إسرائيل»
وتركيا والسعودية ،لتضع نفسها في مواجهة صاعقتي
السوخوي ،ولقاء القائدين األس��د وبوتين ،عبر دعم
اإلره��اب على األراض��ي السورية ،وب��ذل الجهود لمنع
الجيش العربي السوري وحلفائه من التف ّوق.
أبواق أميركية بشخوص تدعى بالعربية كالمدعو د.
مهدي عفيفي ،مصري يقيم في مصر ،ويعرف عن ذاته
بتفاخر أنه ناشط في الحزب الديمقراطي األميركي،
يصف العصابات اإلرهابية في سورية ،بـ«المجموعات
المقاومة» ،في محاولة للنيل من سمو المقاومة...
عمالء أميركا وداعمو اإلره��اب ،لم يعد للحياء من
موضع على وجوههم وتص ّرفاتهم ،بدءا ً من أوباما ،الذي
يتحدث عن حرب استنزاف في سورية ،يصبو بعده
للوصول بسورية إلى مرحلة الدولة الفاشلة ،بإضعاف
جيشها.
أم��ا غ�لام الخارجية السعودية ،وم��ن يجاريه في
ت ّرهاته التي يصدرها ،فليته يلتفت إلى بلده ليكون
له دستور ،بدل التحدث عن تغيير الدستور السوري،
وليته يطالب العائلة المالكة التي استخدمته من خارج
أسرتها ،النتخابات تنتج مؤسسة تمثل الشعب.
ه ّم الغالم أن ال يكون لألسد دور في الح ّل السياسي،

يخص الشعب
ولم يسأل نفسه بأيّ حق يتحدّث عن أمر
ّ
السوري وحده ،وأسفا ً أنه يأخذ تحت عباءته تصريحات
غير واضحة ،على لسان وزير الخارجية المصري ،في
موقف يتأرجح مدا ً وجزراً.
األمر الذي تجافيه روسيا بثباتها على موقفها ،في
دعم الجيش العربي السوري ،والتأكيد على أنّ مستقبل
سورية السياسي ،ومن يقوده ،شأن الشعب السوري
وحده فهو المرجعية األساس والوحيدة.
المشاركة العسكرية الروسية ،في محاربة اإلرهاب
مع سورية ،فرضت على واشنطن مراجعات عديدة ،قد ال
تصب في قناة تحقيق السالم،
تكون جميعها منطقية ،أو
ّ
أو ضمن الشرعية والمواثيق الدولية ،لكنها تشغل الرأي
العام وتحليالته.
العالم اليوم ينقسم إلى أعمى ،ال يرى أنّ لإلرهاب
امتدادا ً سيطال الجميع ،حتى من يدعمه إنْ لم ي َ
ُقض
عليه ،أو ال يرى ضرورة في القضاء عليه ،ما دام لم يصل
إليه ،بل قد يجد في دعمه داخل سورية ،أداة للحفاظ على
موقع له في المشهد السوري.
اآلراء تتخبّط بين داع��م لإلرهاب إلسقاط الدولة
السورية ،وفي ذات الوقت يدّعي أنه ال يريد تكرار تجربة
العراق الفاشلة ،ويريد الحفاظ على وح��دة األراض��ي
السورية وشعبها ،ومكونات الدولة وتماسك الجيش،
أيّ خبط عشواء هذا المفعم بالمتناقضات.
في النهاية لألعمى ،ولمن ال يريد أن يرى ،نقول إنّ
الشعب السوري وحده من يق ّرر مصيره ،ووحده المعني
بخياره لرئيسه ،ولن يتخلى عنه.
أما من يريد الوقوف معه حقيقة كحليفه الروسي،
أو مساعدته كحليفه اإليراني ،في القضاء على اإلرهاب.
وحتى من يستدير بسالحه عن ص��دور السوريين،
ليوجهه مع الجيش لجهة اإلرهاب ،فأهالً بجهوده ،وإال
فإنه يكتفي بهما.
من يرغب بالمساهمة مع الشعب السوري والساعين
معه للح ّل سياسي ،والجلوس إلى طاولة حوار تخرجه
فمرحب
من أزمته؛ على قاعدة التخلص أوال ً من اإلرهاب،
َّ
به.
ك ّل ما دون ذلك أو أكثر فلن يكون ضمن اهتمامات
الشعب السوري وال جيشه وال حلفائه.

«ذاهبون �إلى الن�صر»...
وعده ال�صادق ...وال�شهادة ب�شرف
} د .سلوى خليل األمين*
حين حمل اإلمام الحسين بن علي كلمة الحق إلى كربالء
كان يعلم انّ قلوب الناس في العراق معه وسيوفهم عليه ،ومع
هذا مشى إلى الموت حامالً عائلته وأنصاره الخلّص الميامين
غير عابئ بالموت ،ألنّ االستشهاد قدر كتب بإذن الله الواحد
األحد ،إكماالً لرسالة الله التي حملها السيد المسيح عيسى
بن مريم في عصر الجهالة العظمى التي أدّت إلى صلبه من
طغاة زمنه ،الذين لم يستطيعوا محو كلمة الله المنزلة إلى
بني البشر من المريدين واألتباع ،فاستم ّرت الرسالة صعدا ً
مع ظهور اإلسالم إلى حين وفاة الخلفاء الراشدين واغتصاب
الخالفة من قبل معاوية بن أب��ي سفيان من الخليفة الرابع
اإلم���ام علي وم��ن ث��م توريثها إلبنه يزيد المعروف بفسقه
وفساده وانحرافه عن مضامين الدعوة اإلسالمية ،مما جعل
اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب يحث أتباعه على التوجه
معه إلى العراق ألخذ البيعة من يزيد ،حربا ً أو سلماً ،فكانت
موقعة الطف في كربالء التي أع ّد لها يزيد العدة ،حتى لو أدّت
إلى مقتل الحسين وأنصاره وأهل بيته.
هذه الثورة الكربالئية ما زالت قائمة حتى عصرنا هذا ،من
الطغاة البغاة حكام االستكبار العالمي وبني صهيون ومن
معهم ومن يتبعهم من حكام العرب ،بحيث بات الحق منوطا ً
بمن يمتلك القوة الجبارة حتى لو استب ّد وتغطرس وظلم
وقهر واحت ّل البلدان اآلمنة واستعمر العباد دون مشورة
أو التزام بالقوانين الدولية ،مخترقا ً سيادة األوطان بالقوة
العسكرية الهمجية .هذا االستكبار في الظلم ما زال متمدّدا ً
من عصر إلى عصر وإل��ى ما ال نهاية ،لهذا فجرت الثورات
ال��م��د ّع��م��ة بالمقاومة ال��ج��ه��ادي��ة واألف��ك��ار ال��ث��وري��ة الوطنية
والقومية النهضوية ،التي تعتبر االستشهاد م��ن أج��ل ر ّد
الظلم والمظالم واجبا ً وطنيا ً وشرعياً ،أمام انصياع الشعوب
على امتداد األزم��ان واألده��ار للحاكم األق��وى ،حتى لو كان
على فجور وضاللة وفسق وفساد وقلة إيمان.
لقد خذل السيد المسيح من بعض أتباعه ،فكان الفريسيون
ال��ذي��ن ب��اع��وه بثالثين م��ن الفضة ،كما ك��ان بعدها يزيد بن
معاوية السفياني الذي اغتصب والده معاوية الخالفة الرابعة
من اإلم��ام علي بن أب��ي طالب ،علما ً انّ المسلمين جميعهم
يعترفون ويق ّرون بأحقية اإلمام علي بالخالفة الرابعة ،بدليل
أنه حين يذكر الخلفاء الراشدون في زمننا هذا وعبر الماضي
والحاضر والمستقبل ،يذكر اإلمام علي بينهم ،باعتراف ك ّل
الفرق اإلسالمية التي تتبع المذهب السني بك ّل مدارسه،
موحد ،عمل
حيث ال سنة وال شيعة في زمانهم ،بل إس�لام
ّ
على تضعضعه وإدخاله في مجرى الفتن والدسائس معاوية
بن أبي سفيان ومن بعده ابنه يزيد حيث ك ّرت سبحة التفرقة
المذهبية إلى زماننا هذا ...وربما إلى يوم الحشر.
إنّ ثورة كربالء واستشهاد اإلمام الحسين بن علي رسمت
عبر التاريخ حدثا ً كبيرا ً مؤلماً ،ما زال��ت مفاعيله قائمة إلى
تاريخنا ه��ذا ،ال��ذي يشهد اغتصاب فلسطين والتعدّي على
حقوق الشعب العربي ونهب ثرواته من طغاة العالم وعلى
رأس��ه��م ال��والي��ات المتحدة األميركية ومعها بني صهيون
وم��ش��روع��ه��م ال��ت��ل��م��ودي ال���ذي ي��س��ع��ى إل���ى ج��ع��ل فلسطين
المغتصبة دول���ة ي��ه��ودي��ة ع��ل��ى مسمع وم����رأى م��ن العرب
والمسلمين أجمعين.
ل��ه��ذا ك��ان��ت م��ع��رك��ة ال��ط��ف ف��ي ك��رب�لاء م��س��ي��رة ج��ه��اد من
أجل إعالء كلمة الحق ومقاومة الباطل ،والهدف واضح عبر
التاريخ ،وهو إع��ادة الحق إلى نصابه ليس كسلطة يتوالها
اإلم��ام الحسين ،بقدر ما هي مسار حفظ للرسالة األلهية،
التي شذ بني أمية عن أهدافها وتعاليمها وقيمها ومبادئها
األخ�لاق��ي��ة والسلوكية واإلن��س��ان��ي��ة ،فكان ال ب�� ّد م��ن الثورة
الحسينية الهادفة إلى تقويم االعوجاج والقضاء على فساد
السلطة الذي أتبعه حكام بني أمية في ذلك العصر ،من أجل
إع��ادة رسم المسار الصحيح للدعوة اإلسالمية الحقيقية،
التي خطت من جديد عناوينها الكبرى الثورة الكربالئية فوق
صحائف التاريخ ،مراحل جهاد ومقاومة واستشهاد يعلو
وال يعلى عليه ،في سبيل عزة األوطان وسيادتها وكرامات
شعوبها.
لهذا ال يمكن ان يموت حق وراءه مقاوم ومطالب ،وها إنّ
العالم يشهد ،أنّ مضامين ثورة كربالء لم تخمد لتاريخه ،بل
تزداد علوا ً كلما ارتفع الظلم واالستكبار العالمي واإلرهابي
والدعوات الدينية المزيفة باسم اإلسالم الذي هو األنموذج
الحق لرسم الشهادة في المقامات اإللهية العليا ،من هنا تأتي
مقاومة بني صهيون وك�� ّل متع ّد مكابر من دول االستكبار
العالمي وال��ع��رب��ي الخانع والمستسلم ،وك�� ّل م��ن يقف في
صف «إسرائيل» مسقطا ً القضية الفلسطينية من األجندات
القومية والوطنية ،ومتعاميا ً عن تدمير المسجد األقصى في
القدس الشريف ومهد المسيح في بيت لحم ،وعن استشهاد
مئات الشبان الفلسطينيين الذين ينتفضون للمرة الثالثة
ض ّد من سلبهم وطنهم وقضيتهم المز ّنرة بكربالئية الموت
استشهاداً ،أمرا ً ملزماً ،بحيث لن تقوى «إسرائيل» وأميركا
بعد اليوم على لجم المقاومة أو تحجيم الشعوب والدول
التي تصمد وتتصدّى لمؤامراتهم الشريرة ،خصوصا ً انّ
المقاومة الوطنية الشريفة ه��ي بالمرصاد لك ّل مستكبر،
عالمي أو عربي ،مهما بلغت درجة قوته ،بدليل هزيمتها للعدو
«اإلسرائيلي» المتتالية في جنوب لبنان وفي غزة ،وتصدّيها
للطاغوت العالمي والعربي كما سورية التي ما زالت صامدة
ف��ي وج��ه ك�� ّل ال��ق��وى االس��ت��ك��ب��اري��ة العالمية وال��ع��رب��ي��ة كما
العراق واليمن بالتنسيق والتعاون مع االدول الحليفة :إيران
وروسيا والصين حتى االنتصار األخير ال��ذي أطلقه وعدا ً
صادقا ً ال رجوع عنه ،مهما تعاظمت مؤامراتهم داخل الوطن
وخارجه ،سماحة السيد حسن نصرالله بالقول :ذاهبون إلى
النصر».
فها نحن اآلن نشهد وك�� ّل العالم أي��ض��ا ً يشهد ،أنّ ثبات
المقاومة على إعالء كلمة الحق وراية االنتصار ليست عنوانا ً
مز ّينا ً بشرائط سوداء أو هدير أصوات في واد عميق ،بل هو
الهدف المنزّه عن الغايات السلطوية الخاصة ،والمرتجى
ال��م��ع��ق��ود ع��ل��ى ن��واص��ي��ه األم���ل ب��ت��ح��ري��ر األرض والعرض
والشرف والكرامات ،وسيادة األوطان التي آلت على نفسها
الدفاع عن حقوقها وسيادتها المستباحة ،عبر ثبات رجال
الله في الميدان ،وصمود أحرار األمة الذين اتخذوا شعارهم
الشهادة الحسينية في موقعة الطف في كربالء مسارا ً يعلو
بعبارة الحق التي تهدر في الساحات :هيهات منا الذلة ،والتي
أثبتت ق��وة مضامينها على م��دى خمس سنوات على أرض
سورية التي تع ّرضت لخيانة األشقاء واألخوة العرب الذين
انغمسوا في ترياق أميركا المسموم ،ظنا ً منهم انها القادرة
على حماية عروشهم التي ينخرها السوس.
لقد أوضح قائد المقاومة السيد حسن نصرالله في خطابيه
القويين في التاسع والعاشر من المحرم أهمية ما نحن عليه
من مستقبل األيام التي تحمل في طياتها عالمات االنتصار،
ال��ذي يخطه ش��رف��اء األم��ة م��ن المقاومين والمجاهدين في
ك ّل من لبنان وسورية والعراق واليمن وفلسطين بمنتهى
الشجاعة والبطولة والصبر على الشدائد ،عنوانا ً كبيرا ً لمجد
األمة اآلتي ،حتى لو كره الكارهون والمتزلفون ،فمن ارتضى
بالموت استشهادا ً وطريقا ً إلى إع�لاء كرامة األوط��ان حتما ً
سيكون النصر حليفه في معركة الشرف والكرامة ،اآليلة
إلى تحرير فلسطين من رجس الشيطان الرجيم ،والمساهمة
مع سورية واليمن والعراق في نصرهم على الشيطان األكبر
الذي هو أميركا الداعمة لك ّل حركات االستعباد واإلرهاب.
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