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قا�ص�ص
لماذا ُت َ
قناة «الميادين»؟!

في ذكرى رحيله الحادية ع�شرة
كم تفتقدك انتفا�ضة القد�س يا �أبا عمار

الأهداف الفعلية لإر�سال
 50جندي ًا �أميركي ًا �إلى �سورية
} حميدي العبدالله
بيّنت وسائل اإلعالم األميركية الهدف الحقيقي الذي يكمن وراء إرسال
 50عسكريا ً أميركيا ً للقتال إلى جانب التنظيمات المسلحة في سورية.
إضاف ًة إلى تقديم التدريب ،وضمان التنسيق بين بعض الفصائل المسلحة
المرتبطة بالواليات المتحدة ،وال سيما وحدات الحماية الكردية وتج ّمعات
عربية أخ���رى ،ورف���ع مستوى االل��ت��زام األم��ي��رك��ي إزاء ه��ذه الجماعات
المسلحة والدول المنخرطة في الحرب على سورية ،إضافة إلى ك ّل ذلك
أنّ ثمة أهدافا ً أخرى لوجود هؤالء العسكريين ،على قلتهم وحدود تأثيرهم
الميداني ،تولّت بعض وسائل اإلعالم األميركية شرح أسباب إرسال هذه
القوة التي ينظر إليها على أنها قوة رمزية ،في حين يعتبرها البعض تطورا ً
هاما ً في التدخل العسكري األميركي في الشأن الداخلي السوري.
يمكن على هذا الصعيد لحظ هدفين أساسيّين لوجود هذه القوة األميركية
حسب صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» ،الهدف األول «دعم تحالف
المتم ّردين الذي أثبت نجاحا ً ملموسا ً على أهداف الدولة اإلسالمية ـ داعش»
وتقصد الصحيفة بالنجاح التقدّم الذي حققه األكراد في منطقة عين العرب
بالتعاون مع القصف الجوي األميركي .وبديهي أنّ تحقيق هذا الهدف بات
أي
مسألة هامة بالنسبة للواليات المتحدة في سياق سعيها لتطويق نتائج ّ
تقدّم يحققه الجيش السوري بالتعاون مع سالح الج ّو الروسي ،األمر
الذي من شأنه أن يسلّط الضوء أكثر على عدم جدية الواليات المتحدة في
مكافحة اإلرهاب .الهدف الثاني ،كما تشرحه الصحيفة ذاتها يكمن في «أمل
الواليات المتحدة زيادة نفوذها ونفوذ قوات المتم ّردين التي تض ّم أكرادا ً
سوريين يتماشون مع قوات من الجيش السوري الح ّر».
أي أنّ ال��والي��ات المتحدة تريد اإلس��ه��ام في السيطرة على منطقة في
ّ
سورية عبر القوى المتعاونة معها على األرض السورية الستخدامها في
أي مفاوضات حول ح ّل سياسي لألزمة القائمة في سورية،
المستقبل في ّ
مع انطالق مسار جديد من المفاوضات في فيينا.
يفسر إرسال
لكن الصحيفة تشير إلى هدف ثالث وإنْ لم يكن أساسيا ً ّ
ه��ذه ال��وح��دة العسكرية األميركية ،ويكمن ه��ذا الهدف حسب الصحيفة
بـ«توفير الطمأنينة للحلفاء» وبعث رسالة مفادها «أنّ الواليات المتحدة
قوي في صفوف القوات الكردية السورية» ،هذا إضافة إلى أنّ
لديها وجود ّ
وضع الواليات المتحدة يدها على الورقة الكردية في سورية ،بعث رسالة
«لطمأنة تركيا التي تنظر إلى األكراد بريبة».
إذا ً لم يعد إرس��ال هذه الوحدة الصغيرة مج ّرد عملية رمزية ،بل هي
تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية كبرى ،وتعبّر عن استراتيجية أميركية
جديدة تأخذ بعين االعتبار نتائج تجارب الواليات المتحدة في العقدين
األخيرين.

حرب عالمية بالوكالة
ورو�سيا في دائرة اال�ستهداف
تبدو المنطقة على شفير انقالب يغيّر مجرى األحداث فيها ويرسم هوية سياسية
جديدة من خالل المعركة القائمة بين األمم والدول ،والتي ال تزال مستمرة منذ أحداث
اي منذ خمس سنوات.
«الربيع العربي»ّ ،
كلما ازدادت أسباب االنفراج فتحت أسباب للتدهور ،وكلما ربح حلف جبهة واجهه
الخصم بجبهة أخرى ،حتى انّ هذا الكباش لم يهدأ يوما ً واحداً ،ولم تعرف سوى
ّ
تتوضح ،وبالمشاركة
المواجهة وهي مواجهة اآلتي من األيام التي باتت مالمحها
بالمعارك العسكرية في سورية بزخم كبير تكشف روسيا أهمية االستحقاقات
المقبلة ،وتكشف ايضا ً أهمية المعركة بالنسبة اليها ،والتي تتعدّى مكافحة االرهاب،
والذي اصبح واحدا ً من المسلمات عند موسكو ،ألنّ الذي يجري اليوم في خواطر
االميركيين هو نفسه ذلك األمر الذي يتعدّى مكافحة االرهاب عند روسيا ،وهو
عودتها ككابوس اميركي استفاق ورفع الصوت وأمسك بقبضته على الجزء األه ّم
من ملفات العالم ،فالشرق االوسط هو قلب العالم السياسي ،وروسيا دخلت خطوطه
االميركية الحمراء تحت العين االميركية ـ «االسرائيلية» من دون ان يتمكن احد منهما
عرقلة المهمة.
مسؤول اميركي يقول انّ الروس وكأنهم يقولون لنا نحن االميركيين اليوم:
«لقد عدنا» ،وهذا ما ال يمكن تخطيه معنويا ً عدا عن انه تح ّول سياسي يصف
النفوذ االميركي المنحدر بالشرق االوسط بخصوص الملف السوري بالتحديد،
وعلى هذا االساس بدأت واشنطن وحليفتها تل ابيب اللعب على مختلف الحبال
التي يمكن استخدامها للضغط على موسكو لكي توقف الحملة التي تت ّوجها قائدة
للعالم في هذا المجال ،اي في مجال إثبات أنه باإلمكان القضاء على «داعش» ال
بل األخطر إثبات أنّ لـ«داعش» أصوالً وجذورا ً وأسسا ً استخبارية مع االميركيين
و«االسرائيليين».
فجأة تسقط طائرة مدنية روسية فوق سيناء وتتوالى التحليالت والمعلومات
ليتبيّن اليوم في أكثر الطروحات ترجيحا ً انّ الطائرة انفجرت جوا ً بعد زرع قنبلة فيها
حسبما تبيّن من الصندوق االسود ،وهذا الحداث هو األخطر واألش ّد عمقا ً وتأثيرا ً
على روسيا التي تلقت رسالته هذه جيداً ،وهي الرسالة الموقعة من «إسرائيل»
وواشنطن كعناصر مق ّررة في هذا األمر ،فملف مثل هذا ال يم ّر عند الروس الضالعين
تجسس وخروق
باألعمال األمنية الكبرى مرورا ً عادياً ،فهم يعرفون أنه نتاج عمليات ّ
ال يمكن لـ«داعش» الدخول فيها ارتجاالً عدا عن انّ «داعش» ليست اال عنصرا ً منفذا ً
وهي أبعد عن أن تكون عنصرا ً مق ّرراً.
طائرة روسية أخرى مخصصة للشحن تسقط جنوب السودان ،ليُضاف الى
الحادثتين العثور على مليونير روسي ووزير إعالم سابق مق ّرب من الرئيس بوتين،
ميتا ً في فندق بواشنطن ،وكأن اللعب كله اصبح على المكشوف ،والرسائل مباشرة
لبوتين بأننا قادرون على استهداف المق ّربين منك من دون كشفنا او إمساك دالئل،
لكن عليك ان تتجاوب معنا.
بوتين الذي قرأ الرسائل يعرف انّ ما يجري اليوم هو حرب عالمية بالوكالة ،وهو
عودة للحرب بين االميركيين والروس لكن بطريقة غير مباشرة هذه المرة ،وهو
يعرف انها األش ّد بعدما بدأت بالحلفاء وانتقلت لتصبح مواجهة مباشرة بين الواليات
المتحدة وروسيا ،واألخيرة لن تستسلم ال للقدر وال لفكرة العدول عن اقتناص
فرصة لن تتك ّرر في أن تعيد لها قبضة كسر األحادية القطبية االميركية والمشاركة
كدولة عظمى شريكة في اختيار مصير العالم السياسي.
استهداف روسيا المباشر واحد من حلقات الحرب العالمية الكبرى اليوم بيد
اإلرهاب والتكفير ،و لكن هذا االستهداف زاد االمور تعقيدا ً ألنّ المعلومات تشير إلى
أنّ الرئيس الروسي ينوي االنتقام وهنا ...لقد أعذر من أنذر و حذار ايها االميركيون
من تكرار هذا العبث ،وربما لقد أعذر من انذر ...انها الحرب الجنونية تحط رحالها،
كفيل يتخبّط في ك ّل اتجاه علّه يصيب اكثر عدد ممكن من الخسائر التي تخفف عليه
وطأة الهزيمة ،وهذا الفيل هو الفيل االميركي «االسرائيلي» في الشرق االوسط.
«توب نيوز»

حلب
 تشيرالمعلومات الميدانية من شرق حلب أنّ نهاية معركة خناصر السفيرة قدفتحت معركة مطار كويرس ،وأنّ وحدات الجيش السوري قد أكملت تقريبا ً الطوق حول
القوات التي تحاصر المطار باستثناء الجهة الشمالية المتروكة لفرار المحاصرين نحو
الحدود التركية.
 في خناصر وحول مطار كويرس تدور المعارك مع «داعش». في جهات نبل والزهراء والفوعة وكفريا تشترك «النصرة» و«داعش».المعني األول.
 في ك ّل جبهات حلب تركيا هيّ
 االتصاالت الروسية مع األتراك على أعلى المستويات أبلغت من يلزم أنّ المعركةهناك هي أمن روسيا المباشر ،وأنّ أيّ تو ّرط مع الجماعات المسلحة يُعتبر مساسا ً
باألمن الروسي.
 منذ فيينا واالنتخابات التركية االهتمام التركي محصور بمناطق األكراد. يصل الطيران الروسي إلى الحدود وربما يتجاوزها لكن تركيا توقفت عن التحدّثباألمر.
 حسم شمال سورية بات أمر ال جدل حول تحقيقه ،وساعة إكمال الطوق حولحلب ليست بعيدة ،والقوات السورية والحليفة تتقاسم المها ّم في فك الحصار عن
آالف المقاتلين في نبل الزهراء والفوعا وكفريا ومطار كويرس لبلوغ حلب.
 حسم حلب يرسم مستقبل الحرب في سورية.التعليق السياسي

} د .سلوى الخليل األمين*

} معن بش ّور
حين كنا ،المناضل البريطاني صديق فلسطين
والقضايا العادلة جورج غ��االواي وأن��ا ،نقف بين
الجموع المحتشدة ،من فلسطينيين وعرب وأجانب
حول مستشفى «برسي» العسكري الفرنسي ،لنتابع
بقلق شديد المعلومات عن صحة الزعيم الفلسطيني
ياسر عرفات وقد دخل غيبوبة بعد نقله إلى باريس
من مق ّره في المقاطعة في رام الله ،في مثل هذه األيام
قبل  11عاماً ،سألت مناضالً فلسطينيا ً الزم الرئيس
أبو عمار خالل حصاره الطويل في المقاطعة بعد
االجتياح الصهيوني الثاني للمدن الفلسطينية عام
 :2002لماذا تص ّر على أنّ أبا عمار تع ّرض «للس ّم»
القاتل.
أجابني ذلك المناضل بالرواية التالية :حين كنا
في المقاطعة بعد انتفاضة األقصى (االنتفاضة
الثانية) كان الصهاينة يطاردون مجاهدا ً من حركة
حماس اتهموه بالوقوف وراء العديد من العمليات
االستشهادية آنذاك ،ويطالبون السلطة الفلسطينية
باعتقاله ،بل كان الرئيس األميركي نفسه يتصل
بعرفات أكثر من م ّرة في اليوم الواحد طالبا ً رأس ذلك
المجاهد...
وفيما كنا مجتمعين م��ع أب��ي ع� ّم��ار ف��ي أح��دى
قاعات المقاطعة ،دخل علينا أحد ضباط األمن معلنا ً
بصوت عالٍ  ،لقد عرفنا المكان الذي يختبئ فيه فالن
(أيّ المجاهد المطارد) ،استدعى أبو ع ّمار الضابط
مستفسرا ً بسرية بالغة عن المكان المقصود ،وما
أن خ��رج الضابط المذكور حتى استدعى القائد
الفلسطيني أح��د الضباط الذين يثق بهم كثيرا ً
وأنفرد به قائالً :اذهب بسرعة إلى ذلك المجاهد قبل
أن تصل الدورية المكلّفة بإلقاء القبض عليه وأبلغه
أن يغادر مخبأه فوراً.
وهكذا كان ،وأفلت المجاهد المطا َرد من االعتقال
مرة أخرى ،فيما كان أبو ع ّمار قد أوحى للحاضرين
جميعاً ،ومنهم من كان يعرف الرئيس الفلسطيني
بعالقته بالسفارة األميركية ،أن��ه ك��ان ج��ا ّدا ً في
مالحقة المجاهد المطلوب.
وختم المناضل المق ّرب من عرفات قوله :اتعتقد أنّ
شارون ومعه جورج بوش االبن سيسمحان لعرفات
بالبقاء ح ّيا ً وهو الذي يدعم بك ّل الوسائل انتفاضة
شعبه ض ّد االحتالل ...وأض��اف انّ معلومات لديه
تؤ ّكد أنّ الرئيس األميركي (بوش االب��ن) قد رفض
طلبا ً من الرئيس الفرنسي آنذاك (شيراك) التوسط
مع ش��ارون إلعطائه اسم الس ّم الذي زرعه عمالؤه
في جسد أبي عمار لحقن هذا الجسد بالدواء المضا ّد
له على غرار ما حصل لخالد مشعل رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس في ع ّمان حين طعنه عميل
للموساد طعنة سامة ،فأص ّر الملك حسين يومها على
معرفة نوع الس ّم كشرط إلطالق العميل مقابل إطالق
مؤسس حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين
سراح
ّ
أيضاً.
ويروي المفكر الفلسطيني منير شفيق أحد ابرز
الفتحاويين المعارضين لنهج التسوية السياسية،

ال سيّما بعد حرب تشرين  ،1973وأش ّد المنتقدين
التفاق أوسلو وسياسات القيادة الفلسطينية بعده،
أنه حين زار غ ّزة بعد الحرب عليها عام  ،2012سمع
من المقاتلين كيف كان أبو ع ّمار يخ ّزن السالح في
غ ّزة ويو ّزعه على المقاتلين هناك ،وأضاف شفيق في
كلمة تأبيبية له في «دار الندوة» ألحد مناضلي فتح
األسرى (الشهيد ميسرة ابو حمدية) الذي استشهد
في نيسان  2013إثر خروجه من السجن «أنه لو
كان يعرف ماذا كان يفعل ياسر عرفات حينها لكان
امتنع عن مواقف حادّة اتخذها بحقه»...
وأذك��ر أيضا ً في أحد أي��ام حزيران ( 1994بعد
عام على اتفاقية أوسلو تقريباً) ،وكنت عائدا ً من
الخرطوم عبر مطار القاهرة ،التقيت بالعقيد فتحي
الذي كان أبرز مرافقي أبي ع ّمار ،ثم قائد البحرية
بعد العودة إلى فلسطين ،وقلت لفتحي« :ماذا فعلتم
بنا نحن الذين ربطنا حياتنا بقضية فلسطين ،لماذا
تخلّيتم عن حلم أ ّمة بأسرها في اتفاقية أوسلو»...؟
أجابني فتحي المق ّرب ج��دا ً من أبي ع ّمار :أو ّد أن
أطلعك على س ّر أرجو أن يبقى بيننا ،قلت له وما
هو السر؟ أجاب بثقة« :منذ وصولنا إلى فلسطين،
أبلغني أبو ع ّمار أن أب��دأ بفتح معسكرات تدريب
ألشبال الضفة وغ ّزة استعدادا ً النتفاضة جديدة»...
اعتقدت أنّ كالم فتحي هو من قبيل تخفيف آثار
علي وعلى أمثالي ،حتى أط ّل يوم 28
صدمة أوسلو ّ
أيلول  ،2000وخرجت انتفاضة األقصى التي كانت
وراء تحرير غ ّزة ،وتفكيك مستوطناتها ،كما كانت
سببا ً في اغتيال ياسر عرفات بعد أن فشلت ك ّل
المحاوالت في «ردعه» عن خيار االنتفاضة.
ه��ذه ال��رواي��ات والعديد غيرها ،توضح كيف
أنّ أب��ا ع� ّم��ار ح��رص ف��ي كفاحه الطويل م��ن أجل
تحرير بلده على أن يوازن ،وبدقة محسوبة ،بين
العمل الكفاحي الميداني المسلح والشعبي ،وبين
العمل السياسي والديبلوماسي ،مدركا ً أنه بدون
المقاومة واالنتفاضة لن يلتفت العدو ومعه العالم

إلى شعب فلسطين ،كما أنه بدون العمل السياسي
والديبلوماسي من الصعب استثمار كفاح شعبه
وتضحياته في تحقيق مكاسب ملموسة...
نستذكر ه��ذه الوقائع اليوم ،وشعب فلسطين
ينتفض ف��ي ك � ّل أرض فلسطين ،مبتكرا ً وسائل
نضاله بالطعن والدهس وغيرهما مواجها ً بالسكين
والحجارة ترسانة ع��د ّوه النووية ...لنقول إنّ ما
يحتاجه شباب فلسطين وشاباتها ،والمرابطون
في األقصى والمرابطات اليوم هو احتضان شامل
من القيادات والفصائل كافه عبر موازنة «عرفاتية»
دقيقة بين الفعل المقاوم والعمل الديبلوماسي ،فال
تكون االنتفاضة من دون أفق سياسي ،وال يكون
العمل السياسي بديالً عن الفعل المقاوم...
أبو ع ّمار ...كم يفتقدك شعبك هذه األيام ،بل كم
يفتقدك شباب االنتفاضة البواسل والرائعون وهم
يشقون الطريق إلى حرية وطنهم...
وهنا أذكر حوارا ً جرى بيني وبين القائد الكبير أبو
عمار ابّان حصار الصهاينة لبيروت عام  ،1982لماذا
يتهمك البعض بالمراوغة والمناورة ،ضحك أبو ع ّمار
وقال« :كيف تريدني أن أتعامل مع حكام يكذبون على
شعبي كما يتن ّفسون ،وهل أكشف أمامهم ك ّل أوراقي،
والله لن أفعلها وليقولوا ما يقولون ...ثم هل راوغت
يوما ً مع المناضلين الصادقين»...
ربما وقع ياسر عرفات أحيانا ً في عدم الدقة في
تقديره السياسي ،لكنه لم يقع أبدا ً في «خطيئة»
االستسالم للعدو رغ��م ك� ّل ما أب��داه من مناورات
ومراوغات...
كان يعرف قيمة البندقية الفلسطينية التي كان
ورفاقه في «فتح» هم الذين أع��ادوا إليها االعتبار
في  ،1965/1/1لذلك كان يكلّف أقرب المق ّربين
إليه بتهريب ال��س�لاح حتى لحظة رحيله قائالً:
ارموا السالح في شاطئ غزة فسيخرج الصيادون
ليجمعوه ويسلّموه الى شعبنا ،ال فرق بين تنظيم
وآخر ،المهم ان تصل الى الشعب الفلسطيني.
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} رضا حرب
منذ انطالق عملية التحديث للسالح الروسي قبل
أكثر من عقد من الزمن ،كانت روسيا تجري عملية
تقييم دقيقة للنزاعات والحروب في مجالها الحيوي،
ومخاطر تمدّد الناتو على األمن القومي الروسي وكيفية
مواجهتها .العقيدة العسكرية لبوتين بعنوانها القصير
واض��ح��ة ،ال تحتاج ال��ى تفسير وال تخضع للتأويل
«الحفاظ على السالم ال��دول��ي واالس��ت��ق��رار االقليمي
واالستعداد التا ّم للذهاب الى الحرب عندما يكون الخيار
العسكري ضروري» .اول مرة استعرض بوتين جدية
عقيدته العسكرية عام  2008عندما تدخل لحماية
اوسيتيا الجنوبية من الغزو الجورجي .وعام 2014
لم يتردّد في اتخاذ قرار ض ّم شبه جزيرة القرم (إعادتها
الى الوطن األم) ،واليوم المشاركة الروسية الفاعلة
والمؤثرة في الحرب على اإلره��اب ج��اءت ايضا ً في
سياق العقيدة العسكرية بك ّل أبعادها الجيوسياسية
والجيوسيراتيجية.
في  26كانون االول  2014و َّقع بوتين على العقيدة
العسكرية الجديدة للجيش الروسي التي تنسجم كليا ً
مع عقيدته العسكرية .الوثيقة ح�دّدت انّ التهديدات
لألمن القومي الروسي واألم��ن الدولي تشمل اإلرهاب
الدولي ،في إشارة الى اإلرهاب التكفيري الذي اجتاح
سورية والعراق ومناطق أخرى من العالم .أه ّم ما جاء
في الوثيقة انّ لروسيا الحق باستخدام السالح النووي
اذا تع ّرضت وتع ّرض ايّ من حلفائها لتهديد وجودي
من خالل استخدام أسلحة الدمار الشامل ،او حتى لو
تع ّرضت لهجوم باألسلحة التقليدية.
عمالً بالعقيدة العسكرية لروسيا ،ب��دأ التحرك
الروسي بالتعاون والتنسيق مع الحلفاءُ ،وضعت
استراتيجية متكاملة ليس لسورية فقط ،بل لما هو أبعد
وحدّدت
في حال أساء رعاة اإلرهاب التكفيري التقديرُ ،
األهداف واألدوات.
وكما ك��ان متوقعاً ،أس��اء رع��اة اإلره��اب التكفيري
التقدير عندما ظ ّنوا انّ مشاكل روسيا االقتصادية
تمنعها من القيام بأيّ عمل عسكري في المنطقة لحماية
مصالحها وحلفائها .وأساء نفس الفريق التقدير مرة
أخرى عندما أوعز آل سعود ألصحاب الفكر التكفيري
بتهديد روسيا بحرب دينية ،واصفين روسيا بـ«الدولة

الصليبية الكافرة» .بعد  48ساعة أرسل بوتين الر ّد على
متن  26صاروخ كروز من نوع «كاليبر» من بحر قزوين.
لم تقتصر المفاجأة على الر ّد فقط بل على امتالك روسيا
لهذا النوع من الصواريخ التي لم يسبق لها اإلعالن عنه.
اآلن يتساءل العالم ماذا لدى روسيا أيضاً؟ وهل فقدت
الواليات المتحدة تف ّوقها في الحرب التقليدية؟
في المقابل ،استراتيجية «األم��ن القومي األميركي
 »2015التي أطلقها اوباما تستعرض التحديات التي
تواجه الواليات المتحدة وكيفية مواجهتها واإلصرار
على انها القوة الوحيدة المؤهلة على قيادة العالم رغم
قرار الح ّد من استخدام القوة العسكرية واالعتماد على
القوة الناعمة.
في اول تموز المنصرم أعلنت وزارة الدفاع االميركية
تنص
(البنتاغون) العقيدة العسكرية الجديدة التي
ّ
على مواجهة «ال��دول الرجعية» ،كروسيا التي تنتهك
المعايير الدولية من خالل استعدادها استخدام القوة
لتحقيق أهدافها .والصين التي ُوصفت بانها تتمتع
بوضع خاص وانّ قوتها المتنامية واستراتيجيتها التي
تقوم على عدم تحقيق األه��داف باالعتماد على القوة
العسكرية يمكن ان تتح ّول الى شريك للواليات المتحدة
في قضايا األمن الدولي ،إال أنها قد تشكل تهديدا ً للواليات
المتحدة مستقبالً خاصة تلك المتعلقة بنشاطاتها في
«بحر جنوب الصين» غير آبهة بمناشدات الواليات
المتحدة.
وف��ق�ا ً للعقيدة العسكرية ال��ج��دي��دة ،على القوات
المسلحة األميركية االستعداد لمواجهة التهديدات
والدعوة الى امتالك الحلول العسكرية والعمل على وضع
استراتيجية متكاملة – استراتيجية كبرى (Grand
 - )Strategyلمواجهة الدول الرجعية والمنظمات
اإلرهابية واالستعداد التا ّم للتعاطي مع المتغيّرات او
التهديدات الناشئة ،وهذا طبعا ً يستدعي من القوات
االميركية االستعداد والتجهيز عالي المستوى وعلى
كافة المستويات.
هناك تشابه كبير في العقيدتين الروسية واالميركية،
لكن عمليا ً على األرض ،مقابل التقدم الروسي هناك
تراجع اميركي يعود ألسباب يمكن االستفادة منها.
مواقف روسيا ثابتة وخياراتها ُمعلنة ولديها اإلرادة
والقدرة على المبادرة ،بينما الواليات المتحدة تتخبّط
بسبب الهزائم والخسائر والتكاليف الباهظة التي كلفت

الخزينة االميركية تريليونات ال���دوالرات من جيوب
دافعي الضرائب.
اليوم وبعد ان فقدت القدرة على المبادرة ،وباتت ك ّل
خياراتها في الشرق االوسط سيئة ،ليس أمام أوباما من
خيار سوى التسليم بالخطوة الروسية واالستفادة منها
لتسريع العملية السياسية في سورية.
الوضع اآلن كما يصفه محللون اميركيون :الواليات
المتحدة عاجزة عن فعل أيّ شيء في وجه المشاركة
الروسية في الحرب على اإلرهاب الوهابي التكفيري،
وك � ّل مساعي المحافظين الجدد إقامة منطقة «حظر
ج��وي» فوق سورية كأمر واق��ع لم ولن تتحقق ،فيما
«روسيا هي التي فرضت حظرا جويا كأمر واقع» كما
يقول بول غريغ روبرتس في «واشنطن بوست».
صحيح انّ الوضع يبدو أش ّد تعقيدا ً وهناك مخاوف
من احتمال توسع جغرافية المواجهات خارج حدود
سورية والعراق واليمن ،إال انه بات واضحا ً انّ الدخول
ال��روس��ي المباشر في الحرب على اإلره���اب يتخطى
ال ُمعلن ليصل الى إعادة رسم موازين القوى والتأسيس
لنظام عالمي جديد ترتسم معالمه على رقعة الشطرنج
السورية ،وبالتالي ال��دول التي ال تمتلك الح ّد األدنى
من مقومات «الدولة القوية» ومقومات «األمن القومي»
ستفقد موقعها ويتع ّرض وجودها للخطر ألنّ مظلة
الحماية االميركية تتراجع امام التقدّم الروسي.
المحلل السياسي او الباحث االستراتيجي الذي
يص ّر على أنه صراع إيراني – سعودي او صراع سني
– شيعي على مناطق النفوذ ينقل صورة مغايرة تماما ً
لحقيقة ما يجري في المنطقة ألنه بوق من أبواق مملكة
الفتنة .الحرب على سورية بدأت إلعادة رسم خريطة
الشرق األوسط ،فمن الطبيعي انّ نتائج الحرب تأخذ
المنطقة في ذاك االتجاه.
على العموم ،يجب ان ندرك انّ تح ّوال ً حادا ً في ميزان
القوى وتحوال ً ح��ادا ً في العالقات بين القوى الكبرى
والعظمى قد حدث فعالً ،لكنه لم يُترجم سياسيا ً بعد.
العالم الذي نعرفه قبل القدوم الروسي يواجه عملية
تغيير حاسمة ال تق ّل أهمية عن التغيير الذي أحدثه
سقوط االتحاد السوفياتي قبل ربع قرن.
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هل قدر شرفاء األم��ة العزل والتهديد والوعيد؟ هل
كتب على المؤمنين بخط المقاومة والجهاد م��ن أجل
إع�ل�اء ص��وت ال��ح��ق وص���ون ك��رام��ة األم���ة أن يصبحوا
عرضة للوضع على اللوائح اإلعالمية التي ال تناسب
أمزجة البعض من سياسيّي هذه األمة الحاملين عقولهم
المريضة بالوهم.
أي زمن هو هذا الذي أعاد بعض العرب إلى نقطة البدء؟
ّ
حيث الجاهلية العمياء ما زال معيارها الغزو المنظم،
واعتالء صهوات األرياح العاتيات غبطة هذيانات تتهادى
على مسارح الغباء السياسي ،الذي أنتج تهديدا ً بشطب
بث قناة «الميادين» عن قمر «عربسات» الفضائي المم ّول
بنسبة تتخطى  3%من الدولة اللبنانية ،وبالتالي ال يحق
ألي حاكم عربي موتور النيل من مصداقية «الميادين»،
ّ
العاملة على إيصال الخبر اليقين إلى المشاهد ،من دون
بأي مرجعية لبنانية كانت أم عربية ،مهما بلغ
التلطي ّ
عل ّو مقامها أو أهمية سلطتها أو نفاذ سطوتها.
أي زم��ن هو ه��ذا ال��ذي جعل أم��ة العرب تتف ّرق أيدي
ّ
سبأ؟ في الوقت ال��ذي تمعن فيه «إسرائيل» حصارها
للمسجد األقصى في القدس الشريف ،وال من يرفع
الصوت معترضا ً أو يحشد الناس من أجل تحرير أولى
القبلتين واستعادة الحق السليب في فلسطين.
فماذا يعني أن يت ّم اإليعاز إلدارة «عربسات» لتأديب
قناة «الميادين» وإنزال القصاص عليها ،لمجرد أنها قناة
تحترم الرأي والرأي اآلخر؟ وماذا يعني تحويل مسألة
حرية ال��رأي إل��ى منظومة إعالمية تعتمد سلطة المال
وسيلة قمع لحرية القول والفكر واالنتماء الذي يريده
البعض إلى خضوع وانكباب وإلى مطرقة ترفع ضرباتها
قصاصا ً ج��ارف��ا ً لمن يحيد عن الخط ،ال��ذي يعتبرونه
سويا ً حين يراعي أفكارهم الشيطانية الملتبسة ،القائمة
على خيانة القضية الفلسطينية والمقاومة بك ّل أشكالها،
إضافة إلى تسهيل احتالل أميركا للعراق وما نتج عنه
من خراب ودمار وتقطيع أوص��ال ،وتمويل انتفاضات
م��ا ُس�� ّم��ي بـ«الربيع ال��ع��رب��ي» ال��ذي أنتج خ��راب��ا ً منظما ً
للدول العربية ،ولسورية المناضلة والمقاومة للعدو
الصهيوني ،إضافة إلى مساهمتهم في تعميم الفوضى
واإلت��ي��ان بالعصابات اإلرهابية التكفيرية التي م ّولت
بمليارات ال���دوالرات من أج��ل تفتيت المنطقة العربية
إلى دويالت عنصرية واتنية تشرع لـ«إسرائيل» إعالن
يهودية دولتها اإلرهابية.
قناة «الميادين» ،هذه الفضائية اإلعالمية التي اعتلت
مراتب اإلعالم النظيف في زمن الغيبات الكبرى والزمن
الرديء ،الذي أغرق شعوبنا العربية في رداءة التنبّؤات
والرهانات القائمة على سكب بهاء أفعالهم المغشوشة
في سير التاريخ ،ال��ذي ت ّم تلويثه حين أص��دروا األمر
ال��ص��ارم ب��إس��ك��ات ال��ص��وت ال��ع��رب��ي اإلع�لام��ي النقي،
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ص���راح ال��ق��ول وال��ف��ع��ل م��ن منطلق وضع
الحقائق أمام المتل ّقي والمشاهد في بيّنة المشهد الموثق
للحالة القائمة في الميدان ،أ ّي��ا ً ك��ان ه��ذا الميدان ،لهذا
اعتلت «الميادين» كمحطة إعالمية تبغي الحقيقة مراتب
النجاح به ّمة رئ��ي��س مجلس إدارت��ه��ا المتدثر تاريخا ً
إعالميا ً عريقا ً في محطة «الجزيرة» القطرية ،التي تركها
غير آس���ف ،انسجاما ً م��ع قناعاته الوطنية والقومية
حين تأكد من انحيازها الفاضح ض ّد سورية والعراق
والمقاومة ،صارخا بالصوت الواثق المرتفع« :مكاني
ليس هنا ،إليكم استقالتي» ،يومها لم يأسف على راتب
مغر وال على شظف عيش ربما يطاول أسرته ،وال على
حرب شعواء قد تغطي على مسيرته المستقبلية ،ألنه
آمن بالحق والكلمة الحرة النظيفة ،ألنه اإلعالمي الذي
يعرف متى يمسك القلم األحمر ليخط به خطوط مساره
الوطني الملتزم.
هو اإلعالمي القدير غسان بن جدّو ،العربي التونسي
المناضل والمقاوم بشرف ،حامل الكلمة كما السيف
حيث ال ب�� ّد من االع��ت��راف ب��أنّ القلم في ي��ده ف��ارس في
حومة الميدان ،بل مغوار شجاع ال ينثني وال ينحني
وال يخضع إلغ��راءات الجاه والمال والسلطة ،بما فيها
من وع��د ووعيد وترغيب وتهديد ،لهذا كانت انطالقة
«الميادين» في عز الصقيع اإلعالمي المز ّيف ،المتآمر
على دولة الصمود والتصدّي سورية ،وعلى المقاومة
في لبنان وغ��زة ،وعلى العراق ووح��دت��ه ،وعلى اليمن
وتاريخها العريق ،وعلى لبنان بلد التواصل والتضامن
وال��وف��اق ،وعلى سماءات المواويل المسكونة بصوت
فيروز ووديع الصافي ومواكب المعرفات التي ضخت
تعاويذها أناشيد شهادة ودم طاهر نقي ،عمد األوطان
بهالالت أض��واء ،رسمت لوطننا العربي الكبير أزمنة
البهاء الكوني والمجد التليد.
هي «الميادين» يا سادة العالم الح ّر ،الحاملة الكلمة
الحرة الناطقة بالحق والحقيقة ،بل هي صوت الضعفاء
المبتلين بخريف زمانكم وأوراق بياناتكم ومؤامراتكم
الموقعة من بني صهيون ،هي «الميادين» منبر األشراف
واألح��رار وال��رأي وال��رأي اآلخ��ر ،التي لم تعرف شذاذ
اآلفاق ،ولم تنحن للطلبات المط ّعمة بالترياق الممسوح
بعبير ال��دوالر .هي «الميادين» التي نسجت من خيوط
الفجر شعشعانية م��س��ارات كشفت أس���رار األوق���ات
المأزومة والمع ّفرة برماد العقول التي خانت األوطان.
ترى هل ندرك يوما ً ما ،أنّ أدعياء الحرية والديمقراطية
وال��س��ي��ادة والكلمة ال��م��زي��ف��ة ،ه��م ذات��ه��م أه��ل الشرائع
ال���س���وداء ،ال��ت��ي ال ت��خ��ال��ف وال ت��ع��ارض ،ألن��ه��ا ت���ر ّوج
أوامرها في أسواق النخاسة بثالثين من الفضة؟!
عجبا ً لهذا الزمن المجبول بروائح الفلس والريال،
مسها الغضب المفتوح
عجبا ً للضمائر العربية التي ّ
على قناة «الميادين» ،حين تكنولوجية العصر جعلت
ال��ع��ال��م ق��ري��ة كونية م��ش�� ّرع��ة األب����واب ،وب��ال��ت��ال��ي ليس
باستطاعتهم التلطي خلف أفكارهم الشريرة ،خصوصا ً
حين يرتفع الصوت الشريف عبر األثير ناقدا ً ومحذرا ً
من عواقب األم��ور .ربما من الواجب تذكيرهم بعظمة
الكلمة الناطقة بالحقيقة ،وبأنّ من يريد ك ّم األفواه الح ّرة
النقية التي تعلي كلمة الحق ،هو الساقط حتما ً في حفر
التاريخ ،فمعيار الكلمة س��ام ج��داً ،فهي كما ق��ال فيها
اإلمام الحسين بن علي يوماً:
هي كلمة واحدة،
ما دين المرء سوى كلمة،
ما شرف الرجل سوى كلمة،
ما شرف الله سوى كلمة،
الكلمة زلزلت الظالم
الكلمة حزب الحرية.
أخيرا ً ال ب ّد من القول المدعوم من دي��وان أهل القلم
وندوة اإلبداع وقلمي اإلعالمي الحر :ستبقى «الميادين»
المحطة المرئية الحاملة شرف الكلمة المعتلية صهوة
ج���واد ال تقهره ري���اح ال��ص��ح��راء وعواصفها الرملية،
وسيبقى غسان بن جدّو ،اإلعالمي الذي يضيء الدنيا
بالكلمات الحرة والندية.
* رئيسة ديوان أهل القلم

