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تكميم ال�صوت الح ّر وطم�س الحقيقة جانب من الحرب على الأمة

ح�صيلة �شهر بعد الإ�سهام الرو�سي
في الحرب على الإرهاب
} حميدي العبدالله
اإلعالم الغربي ،واإلعالم العربي المرتبط بالدول المنخرطة في الحرب على
أي تح ّول في مجريات الميدان بعد بدء الطائرات
سورية ،يتحدّثان عن عدم حصول ّ
الروسية في توجيه ضربات جوية لمعاقل الجماعات اإلرهابية المسلحة .فهل
أي تغيير ،وأنّ الوضع الميداني ال يزال
صحيح أنّ التدخل الروسي لم يؤ ّد إلى ّ
على ما كان عليه قبل التدخل الروسي ،وأنّ المعادالت هي هي ،وبالتالي إذا كان
قصف دول التحالف األميركي لم يؤ ّد إلى نتيجة فإنّ القصف الروسي ال يختلف
عنه في مآله؟
إذا ت � ّم ت�ج��اوز قلب ال�م�ع��ادالت اإلقليمية وال��دول�ي��ة ج��راء ال��دخ��ول العسكري
الروسي ،حيث ّ
تبخرت اآلمال نهائيا ً باستفراد الدولة السورية ،وإقامة منطقة
ألي رصد موضوعي لمجريات الميدان تجاوز الحقائق التالية
آمنة ،فإنه ال يمكن ّ
الناجمة عن اإلس�ه��ام الجوي ال��روس��ي في مكافحة اإلره��اب إل��ى جانب الدولة
السورية خالل الشهر األول على هذا اإلسهام.
أوالً ،انقالب مسار المواجهات الميدانية ،فبعد أن كان الجيش السوري في
وضعية الدفاع والجماعات المسلحة في وضعية الهجوم على كافة الجبهات ،تح ّول
أي أنّ الجيش السوري في
الوضع في جميع هذه الجبهات باتجاه معاكس تماماًّ ،
وضعية الهجوم ،والجماعات اإلرهابية المسلحة في وضعية الدفاع.
ثانياً ،حقق الجيش السوري في جميع الجبهات تقدّما ً ملحوظا ً على حساب
التشكيالت اإلرهابية المسلحة ،فعلى جبهة ريف دمشق ،أخرج المسلحين من
المناطق التي سيطروا عليها على طرفي الطريق الدولي في حرستا قبل دخول
القوات الجوية الروسية ،وحقق تقدّما ً على جبهة مرج السلطان ،كما حقق تقدّما ً
على جبهة داريا حتى وإنْ كان هذا التقدّم طفيفا ً ولكنه يأتي بعد أكثر من سنتين
من توقف المعارك على هذه الجبهة .كما حقق الجيش تقدّما ً في جبهة درعا المدينة
والشيخ مسكين ،وتقدّما ً مماثالً على جبهة القنيطرة بعد استعادته مزارع األمل
والسرية الرابعة ،وعلى جبهة حمص حقق تقدّما ً في استعادة األمن في أكثر من
بلدتين ،وعلى الرغم من أنه تقدّم محدود ،ولكنه يشير إلى وجهة المعارك .وعلى
جبهة ريف حماة الشمالي الغربي حقق الجيش تقدّما ً واستعاد بلدتين ،وفي ريف
الالذقية سيطر الجيش على أخطر منطقة وهي قرية غمام والمرتفعات المحيطة
بها ،إضافة إلى التقدّم في محيط بلدة سلمى ،وفي جبهة حلب حقق تقدّما ً في
الريفين الجنوبي والشرقي وكان تقدّما ً ملحوظا ً قلب المعادالت الميدانية في أكبر
المحافظات السورية.
ثالثاً ،ردّت القوى المعادية على هذا الهجوم بهجمات معاكسة كان أبرزها
السيطرة على طريق اثريا  -خناصر ،والتقدّم على المحور الدولي باتجاه حماة،
إضافة إلى سيطرة «داعش» على بلدة مهين .بالنسبة لطريق اثريا – خناصر تبدّد
الهجوم ،وزاد الجيش مكاسبه بالسيطرة على مواقع كان يسيطر عليها «داعش».
ولم يبق من هجوم الجماعات المسلحة المضا ّد من إنجازات سوى بلدة مهين التي
سقطت نتيجة انقالب أهلها على المصالحة ،ومدينة مورك في محافظة حماة ،ألنّ
بلدة سكيك وتل سكيك وعطشان التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة على هذا
المحور ،ح ّررها الجيش مؤخرا ً بعد التدخل الجوي الروسي.
ف��ي ض��وء ه��ذه ال��وق��ائ��ع يمكن ال�ق��ول إنّ اإلن �ج��از الوحيد للهجوم المعاكس
للمسلحين هو مدينة مورك ،ولكن هذه المدينة على أه ّميتها ال تعادل المكاسب
التي حققها الجيش السوري على امتداد الجبهات األخرى.
بهذا المعنى ،فإنّ التدخل الروسي لم يكن فاشالً ،بل حقق النتائج المتوقعة في
شهره األول.

اعترفوا :ننتمي للمعار�ضة ال�سورية
ونعمل لم�صلحة ا�سرائيل
منذ بداية األزمة السورية والمعارضة فيها ترفض اعتبار نشاطها مشبوهاً ،معتبرة انّ حلفاء
ايران مه ّمتهم في هذه المنطقة تخوين ك ّل من هو معارض لسياساتهم ،وكان هناك دائما ً من
يجد لهم حججا ً ويساعدهم ويؤازرهم في هذا التوجه ،حتى عمدوا الى التفريق بين «المعارضة
المسلحة» والمعارضة القابعة خارج البالد ،والتي تبيّن انّ هناك من ال يوفر جهدا ً الستغاللها
وتجنيدها مثل العدو «االسرائيلي».
تجسس تعمل لصالح العدو
جهاز األمن العام اللبناني ،وفي إنجاز نوعي ،كشف خلية
ّ
«االسرائيلي» ،قامت لفترة بجمع المعلومات األمنية المتعلقة برموز لبنانية مقاومة لتسليمها
إلى العدو ،لكن المفارقة انّ الشبكة اضافة الى ض ّمها لبنانيين تبيّن انها تض ّم اشخاصا ً ينتمون
إلى «المعارضة السورية» ،والذين تبيّن انهم و«إسرائيل» على تنسيق قديم منذ بداية األزمة،
وتبيّن أيضا ً أنهم ال يمانعون من اعتبار المعركة واحدة ،وعدم فصل استهداف حزب الله عن
استهداف سورية عمالً بتشابك الملفات وتقاطع األهداف.
مفارقة أخ��رى أي��ض�اً ...كانت األه��داف التي اعترفت الخلية بتتبّعها ،والتي تقاطعت
بـ«الصدفة» وبشكل مدهش مع شبكات لـ«داعش» كان األمن العام في لبنان قد القى القبض
على عناصرها ،ما أثار تساؤالت حول أجندة واحدة وزعت «إسرائيل» تنفيذها بين مج ّندين
مباشرين يجمعون المعلومات على غرار هذه الشبكة وغيرها ومنفذين تكفيريين على غرار
«داعش» يعملون على تنفيذ العملية.
تشير المعلومات الى أنّ هناك اسماء كثيرة من المعارضة السورية تعمل مع «إسرائيل»
وتدخل وتخرج إليها ومنها ،اضافة الى عمالء سابقين من جنود جيش انطوان لحد الذين ال
التجسس داخل لبنان ،وعلى هذا االساس
يزالون من داخل الكيان الصهيوني يحركون جماعات
ّ
ال ب ّد من االلتفات الى خطورة ما يُحاك على الحدود السورية ،خصوصا ً القنيطرة والجوالن،
والحديث الذي كان يتمحور حول منطقة حزام أمني جديد يشبه ذلك الذي كان في لبنان ،وتبيّن
اليوم انّ عناصره متكاملة وحاضرة.
لم يرق لبعض السوريين واللبنانيين اتهام هؤالء منذ البداية بالعمالة لـ«إسرائيل» ،لكن
عليهم اليوم ان يجيبوا على االسئلة التي رسمتها هذه الخلية:
في أيّ إطار يضع «أنصار الحريات» عمالة معارضين سوريين لـ«إسرائيل»؟
في أيّ إطار يضع أنصار الرأي والرأي اآلخر تقاطع وظائف العمالء مع أهداف «داعش» جملة
وتفصيالً؟
إذا كان األمن العام اللبناني أكد بأنّ االرتباط بين المعارضة السورية و«إسرائيلط هو
واقع ،فإنّ الربط بين المعارضة السورية و«داع��ش» هو تحصيل حاصل ،فعلى أيّ اساس
اذا ً تسعى بعض االطراف السورية إلى انّ تشارك في المرحلة الجديدة في البالد ،باعتبار انّ
هناك من ينتمون إلى مجموعات سورية األصل مثل «الجيش الحر» يمكن ان يت ّم انخراطها في
المفاوضات عبر مساع ديبلوماسية غربية بالتهاون مع موسكو والملف زاد تعقيدا ً باكتشاف
قرب هذه المجموعات من «اسرائيل»؟
كيف يمكن ان يكون شكل المرحلة االنتقالية في سورية وه��ذه المخاوف كلها تشوب
المشهد؟
المسؤولية اليوم تقع على السلطات السورية الحريصة أوال ً واخيرا ً على التدقيق في ايّ تط ّور
او تقدّم نحو أطراف معارضة عميلة يح ّركها الخارج سواء عبر مصالحات تزيد الوضع شبهة
او عبر نوايا غربية مخادعة لتسريع الحلول السياسية تؤدّي الى انضمام من هم أصحاب باع
طويل في خدمة العدو «االسرائيلي».
على ايّ حال يعقد نتنياهو في الواليات المتحدة اجتماعات ويحصد نجاحات كيانه في تفكيك
المجتمعات العربية بمكآفات أسلحة اميركية سيوقع اتفاقات للفوز فيها وهو يعرف جيدا ً انّ
عمالء «اسرائيل» في الجوار باتوا اكثر عددا ً من ايّ وقت مضى نتيجة االحتقان المتسشري من
لبنان وصوال ً إلى العراق ،ما يزيد االوضاع خطورة ويريح «اسرائيل» ألعوام مقبلة ،ألنّ الذي
تأسس من كراهية واصطفاف يحتاج وقتا ً طويالً لكي ينتهي.
ّ
الحذر والمسؤولية تقع على الجميع ،فـ»داعش» و«اسرائيل» وعمالؤهما كلهم اوجه لعملة
واحدة ساقطة من ايّ قيمة انسانية او وطنية.
يقع على عاتق سورية المتجهة نحو الحلول السياسية مسؤولية كبيرة ودقيقة لجهة فتح
اليد لض ّم معارضين الى الحكم ربما تكون مهمة أصعب من المهمات الميدانية ،وعلى هذا األساس
ستكون مرحلة اختيار المعارضة الوطنية هي األصعب واأله ّم في تاريخ الدولة الحديثة.

«توب نيوز»

مطار كوير�س
 دخلت وحدات من الجيش السوري ومقاتلي المقاومة إلى مطار كويرس المحاصر شمالشرق حلب منذ سنتين.
 منذ بدأت «جبهة النصرة» ومن بعدها «داعش» الهجوم المعاكس يُعتبر مطار كويرسواحدا ً من رموز الصمود األسطوري ،كما يُعتبر حصاره وفشل محاوالت ّ
فك الحصار عالمة
على التوازن الصعب الذي أنشأه األتراك على حدودهم.
 يشكل فك الحصار عن مطار كويرس حدثا ً عسكريا ً أه ّم من فتح طريق خناصر حلب رغمأنّ فتح الطريق أش ّد حيوية ويعتبر حاجة ملحة لحلب ومعركة الشمال السوري كله ،لكن
سبق وفتح الطريق مرتين بينما فشلت محاوالت فك الحصار عن المطار.
 فك الحصار يشكل عالمة على انكسار التوازن الناشئ منذ أكثر من سنتين بين الجيشوبين الجماعات المدعومة من تركيا.
 فك الحصار يجري بعدما صارت الجماعات التي تحاصر المطار تابعة لـ«داعش» وهذهأولى المعارك النوعية التي يسجل فيها الجيش نصرا ً على «داعش» بعدما أوحت معارك تدمر
بتف ّوق «داعش» قتاليا ً وناريا ً وقالت الدعاية المضادّة انّ الجيش يتفادى قتال «داعش» خوفا ً
أو مسايرة.
 -بعد كويرس يكون دور نبل والزهراء والفوعة وكفريا ،وبعدها كلها حلب...

التعليق السياسي

} محمد ح .الحاج
سياسة رف��ض ال��ح��وار وع��دم قبول ال��رأي اآلخ��ر سمة من سمات
التخلّف لدول وتنظيمات عديدة على مساحة العالم ،مع أنها مدعومة
وتستظ ّل أطرافا ً معروفة بأنها تؤمن بالحوار وتقبل الرأي اآلخر ولكن
في داخلها ،أيّ بين مك ّوناتها وأحزابها ،ولهذا نالحظ وجود آراء متعدّدة
ومتصارعة أغلب األحيان بشأن السياسات الداخلية ،وربما الخارجية،
ولك ّل طرف منها أدواته اإلعالمية التي تتسابق في كسب الرأي العام
رغم لجوئها إلى الكثير من أساليب وفنون التضليل واعتمادها مشورة
متخصصة بالحرب النفسية ،لكنها ال تلجأ إلى تكميم األفواه
مراكز
ّ
ومنع صوت الرأي اآلخر.
الدول المتخلّفة تمارس التضليل والخداع على المكشوف ،وشعوب
ولي األمر،
هذه الدول اعتادت سماع الصوت الرسمي (صوت سيده) ّ
وفي الوقت ذاته ال تسمح بظهور صوت للرأي اآلخر مهما كان حجم
انتشاره ،وهي لم تكتف بذلك بل تعمل على شراء الضمائر واألصوات
في المحيط الذي قد يؤثر ويفضح زيف مواقفها ،كما تلجأ إلى ممارسة
عمليات الترغيب والترهيب واللجوء إلى تصفية الخصوم وإنْ كانوا
إعالميّين ،أيّ مقاتلين بالقلم والصوت والصورة ،أو لمج ّرد نقل صورة
الواقع والحقيقة من دون تعليق.
تشنّ كتلة ال��دول االستعمارية حروبها بطرق حديثة وب��أدوات
داخلية في عالم المشرق العربي الذي تشكل دمشق وبغداد مركزه
وفي محيطهما الطبيعي ،وتشارك في هذه الحرب وتم ّولها أكثر دول
العالم العربي تخلّفا ً ورجعية ،ما يميّزها عن الدول األخرى أنها ال تقبل
الحقيقة وال الصوت الح ّر ،وإنْ كان مهنيا ً أو ملتزماً ،السعودية مثاال ً
في موقفها الشائن تجاه «الميادين» – القناة التلفزيونية المعروفة
بمهنيتها العالية ودقتها في نقل الخبر وتغطيتها الواسعة وانتشارها
العالمي ،وهو ما وضعها في واجهة العالمية اإلعالمية وأثبت قوتها
وتأثيرها على مسار الحرب العدوانية المعلنة من قبل السعودية
المتحالفة مع الصهيو – ماسونية العالمية ،العاملة لخدمة مشاريعها،
ضمانا ً لبقاء العائلة ،بعد أن ربطت مصيرها بهذه التابعية المكشوفة
والعمالة التي ال تتن ّكر لها تحت مس ّمى التحالف ،وهو بطبيعته تحالف
ض ّد مصالح شعوب المنطقة ،فضحتها مواقفها السابقة تجاه العراق،
وحتى الحالية تجاه الشام والعراق معا ً وحربها على اليمن خير دليل
على ذلك.
قناة «الميادين» بطرحها الحقائق ومجريات الحرب وأسرارها
(أهدافا ً ونتائج) والمواقف السعودية المتع ّنتة الرافضة أليّ حوار
وطني في اليمن أو في الشام ،أحرجت السعودي ودفعته للضغط على
شركة «عربسات» التي تشترك المحطة في بث برامجها عبر أكثر من
حزمة لوقف هذا البث مستغلة ملكيتها للنسبة األكبر من أسهم هذه
الشركة والضغط على أعضاء مجلس اإلدارة وأغلبهم من الدائرين في
الفلك السعودي (ال أعرف آلية اتخاذ القرار في المجلس لعدم االطالع
على النظام الداخلي للشركة المذكورة) أما من حيث العرف عالميا ً
فالعقد هو األس��اس وقد أعلنت إدارة «الميادين» عدم خرقها لبنود
العقد.
الحرب في المنطقة استهداف للمقاومة بك ّل أشكالها ،والغاية القضاء
عليها ووق��ف انتشار ثقافتها وإخضاع المنطقة بالكامل للمشروع
الصهيو – أميركي ،وهي ت��دور على أكثر من محور وبك ّل الوسائل،
المحور العسكري أصالة ووكالة ،والمحور اإلعالمي وقد ج ّندت له
أعدادا ً هائلة من المحطات التلفزيونية ،والصحف والمجالت عبر العالم
وخصوصا ً العالم العربي ،ونعلم عن جيش من اإلعالميين في أغلب
دول العالم العربي ،وهؤالء ير ّوجون لها ويعملون على تحوير الحقائق
مقابل مبالغ طائلة وبعضهم يحصل على تمويل لوسيلته اإلعالمية
لهذا الغرض ،والبعض اآلخر تلقى التمويل الالزم لتأسيس وسيلته
ووضعها في الخدمة.
«الميادينّ التي لم يمض على انطالقتها إال سنوات قليلة أعلنت بصدق
عن نفسها وأشهرت سياستها باالنحياز إلى جانب الحق القومي وحق
الشعوب في المقاومة والوقوف بوجه الهيمنة والتسلط ونهب الثروات،
لكنها أثبتت مهنيتها وقبولها الرأي اآلخر باستضافة أعداد كبيرة من
فيتهجم ويمارس
الضيوف الذين كان أغلبهم يخرج عن أدب الحوار
ّ
السباب والشتيمة ،إلى أن يجري تنبيهه بلباقة وأدب ،فال يت ّم وقف
البث أو قطع الصوت من دون استكمال الحوار ،وهو ما فعلته محطات
أخرى معي شخصيا ً في بدايات األزمة  ،2012 – 2011وبعضها اجتزأ
الكالم فحذف ما ال يناسبه ،وهذا حصل مع كثيرين ولن أس ّمي المحطات،
ّ
الحق الفلسطيني ،كان
«الميادين» أعلنت انحيازها بشكل صريح إلى
هذا ما فعلته محطة «الجزيرة» في بداياتها ،لكنها كانت ملغومة إذ
تاجرت بالقضية الفلسطينية لكسب الرأي العام ،وقد نجحت إلى ح ّد
بعيد ،على غرار األنظمة التي تب ّنتها أو اشترتها لهذا الغرض تماماً ،ولم
يطل بها األمر ،انكشفت فظهرت وظيفتها وخسرت سمعتها وانتشارها
على األق ّل في العالم العربي وبعض العالم اإلسالمي واكتشف أغلبنا
أصلها (القناة الفضائية اليهودية .)JSC -
النظام العائلي ال��س��ع��ودي المتخلف ال��ذي اع��ت��اد على تبعية

وسائل إعالم عديدة في عالمه العربي يرفض خروج وسيلة إعالمية
على رأي��ه ،ونذكر ممارسة شركتي «عربسات» و«نايلسات» تجاه
محطات التلفزة السورية («الدنيا» و«اإلخبارية») فقط ألنهما كانتا
تنقالن الحقائق والوقائع من الشارع مباشرة ،ومارستا فضح ونشر
اعترافات الكثير من أدوات المؤامرة ،وقد يبدو واضحا ً الفرق بينهما
وبين «الميادين» أنهما محطتان حكوميتان أو مواليتان على األق ّل،
فيما تشكل «الميادين» شركة مساهمة غير حكومية ولها مجلس
إدارة مستق ّل ،لكن فعلها تف ّوق من حيث األداء على باقي المحطات
ذات اللون واالتجاه الواحد« ،الميادين» لم تجد حرجا ً في استضافة
أعداء المقاومة وبعض الذين يتب ّنون أو يخدمون المشاريع المشبوهة
وبذكاء إدارتها ومهنية أفرادها كشفت سطحية هؤالء وانحيازهم ض ّد
أوطانهم وشعوبهم لقاء مكاسب شخصية أو غايات أخرى ال تمتّ
بصلة إلى الوطنية أو الحق.
الذريعة الواهية التي أخذها على «الميادين» مجلس إدارة القمر
العربي (استضافة ضيف ايراني) ليست هي القضية بالمطلق ،وال
ما قاله ،الموضوع تراكم إنجازات «الميادين» وقدرتها المتف ّوقة في
الوصول إلى أوسع شريحة في العالمين العربي واإلسالمي ووصولها
بهذه السرعة إلى العالمية ،وهذا نتاج التزامها المصداقية ونقل الحقائق
واالنحياز إلى الحق ،واإلدارة السعودية ليست من اكتشف وتنبّه إلى
خطورة أداء «الميادين» ،بل هي مراكز األبحاث الغربية التي تقدّم
المشورة وتقترح اإلجراءات – احتواء «الميادين» وحرفها عن رسالتها

ّكلكم فا�شلون ...بعد �إهدار المخزون ّ
النقدي
يرهنون المخزون ّ
العقاري لنظام بن علي
*

} توفيق بن رمضان

كلّهم ف��اش��ل��ون ...بعد استنزاف المخزون
المالي ال ّذي تركه نظام بن علي ،وبعد إغراق
الوطن في القروض ،وبعد الفشل المسترسل
للحكومات المتتالية ،ها هم الفاشلون يلجأون
إلى المخزون الع ّقاري ال ّذي أنجز في فترة حكم
بن علي ،ح ّقا ً لو لم يكونوا فاشلين لما رهنوا
مشاريع قائمة أنجزت في فترة حكم بن علي،
فمن األحرى استعمال هذه ّ
الطريقة من ال ّتمويل
اإلسالمي في إنشاء مشاريع جديدة من ال ّتي
ّ
تعطلت ،وعلى رأسها ميناء المياه العميقة في
ال ّنفيضة أو مشاريع البنية األساسيّة من طرقات
ّ
المعطلة.
ومترو خفيف وغيرها من المشاريع
ولل ّتذكير أقول :قبل  14كانون الثاني 2011
السواد األعظم من ال ّتونسيين «بالعين»
كان ّ
ألسنتهم ويسيطر عليهم ال��خ��وف وال � ّرع��ب
السياسية ،وق��د ك ّنا ننشط في
وال�لاّم��ب��االة ّ
أحزاب المعارضة القانونية ،وقد ك ّنا نعاني من
المضايقات ...وقد كان الك ّل يتج ّنب مجالستنا
وال ّتواصل وال ّتعامل معنا ،ح ّتى أنّ األصدقاء
واألقارب هجرونا في المقاهي واألماكن العا ّمة،
وقد ك ّنا نتعامل مع مجتمع من البكم ال يتحدّثون
والسياسة ،وبقدرة قادر بعد
في الشأن العام
ّ
إخراج بن علي ،الك ّل تح ّولوا إلى زعماء وأبطال
السياسة وفقهاء مف ّوهين
وعناتر وفطاحل في ّ
السياسية.
في ال ّنقاشات والحوارات ّ
واآلن ب��ع��د خ��م��س س��ن��وات م��ن الفوضى
والسياسي ،وبعد ما د ّمروا
وال ّتناحر الحزبي
ّ
والصراعات ،خاصة تحت
الوطن باالعتصامات
ّ
حكم أح��زاب ال ّترويكا إلفشالهم وإسقاطهم،
وهكذا يضمنون عدم تجديد ال ّثقة لهم وإعادة
ان��ت��خ��اب��ه��م ،وق���د ك���ان ال��ع��راك م��ن األط���راف
السياسية على أمن وتنمية البالد ،وعلى قوت
ّ
ووظائف العباد ،وقد د ّمروا المؤسسات وأغرقوا
البالد في الهاوية ،وبتناحرهم األعمى تضاعف
عدد العاطلين وزادوا الفقراء تفقيرا ً بالغالء
وال ّت ّ
ضخم وزي��ادة األس��ع��ار العشوائيّة دون
محاسب أو رقيب.
وبعد وصولهم إلى الحكم باستعمال أساليب
غير أخ�لاق��ي��ة ،بتدمير ال��ب�لاد وتهديد أمنها
بال ّتحريض على ال ّتح ّركات واالعتصامات
واإلضرابات وبتعطيل دواليب الدّولة وإعاقة
ال ّتنمية وض���رب االق��ت��ص��اد ب��ان��ع��دام األم��ن
السلطة ولك ّنهم
واالستقرار ،ها هم وصلوا إلى ّ

تسلّموا دول���ة د ّم��روه��ا بأيديهم تحت حكم
ال ّترويكا ،وها هم يحكمون منذ سنة ولك ّنهم
لم يح ّققوا شيئا ً من وعودهم ،بل ازداد البؤس
والفقر واالنكماش االقتصادي والدّمار في ك ّل
ال��م��ج��االت ،فقد تسلّموا دول��ة م��د ّم��رة بسبب
أنانيّتهم وتناحرهم وتكالبهم الحزبي على
حساب رزق ّ
الشعب وأمن واستقرار وازده��ار
ال��وط��ن «راه���م لعبوا بخبزة ّ
الشعب» ولكن
المصيبة أنّ ّ
الشعب انتخبهم أل ّنهم ز ّوروا إرادته
بفعل سحرة الفراعنة من اإلعالميّين ال ّذين
ج ّندوهم.
وبعد سنة من الفشل والعجز ،وبعد إهدار
ما تركه بن علي من مخزون نقدي ،وبعد ما
باعوا األم�لاك المصادرة وأنفقوا أموالها ،ها
هم اآلن يستنجدون بالمخزون الع ّقاري الذي
أنجز تحت حكم بن علي علّه يساعدهم على
س ّد عجزهم وفشلهم وعلّها تج ّنبهم االنهيار
االقتصادي والتنموي المحتوم ،ها هم يلجأون
إل��ى المشاريع ال ّتي أنجزت في عهد بن علي
ليرهنوها لتمويل ميزانياتهم المجحفة ال ّتي
م ّولت البنوك المفلسة ودعمت رجال األعمال
الفاشلين في المجال السياحي ،علّهم يتمكنون
من زحزحة «البركة» االقتصادية والتنموية
السياسي
ال � ّت��ي أوق��ع��ون��ا فيها بتناحزهم
ّ
والحزبي ال ّذي وصل إلى درجات اإلجرام وال ّتي
من المفروض يعاقب عليها القانون ،ولكن ال
يعاقب إال ّ
الضعفاء في هذا الوطن الجريح.
وفي ال ّنهاية سؤال يُسأل :يا ترى هل ستكون
إنجازات نظام بن علي من الع ّقارات والمنشآت
الوطنية ه��ي ق��ارب ال ّنجاة للفاشلين ال ّذين
السياسي منذ سنة ،2011
ت��ص�دّروا المشهد ّ
والذين د ّمروا البالد وأض ّروا بالعباد واالقتصاد،
وزادوا الفقراء تفقيرا ً وع ّقدوا ك ّل األوض��اع ،إنْ
كانت اجتماعيّة أو تنمويّة أو اقتصاديّة بأنانيّتهم
وانتهازيّتهم المقيتة ،وبصراعهم وتناحرهم
الحزبي المد ّمر ،وبتآمرهم ال��ذي ص�دّع��وا به
رؤوسنا و«طلّعوا» به أرواحنا ،وأوصلونا إلى
يترحمون
وضعيّة أصبح الكثير من التونسيين
ّ
على أ ّي��ام��ات حكم ب��ن ع��ل��ي ،وجعلت الكثير
يقول «مبركك يا راجل أ ّمي األ ّول» فقد «فدّدونا
والسياسيّين واألحزاب
السياسة
ّ
وك ّرهونا» في ّ
وال ّتح ّزب والمتح ّزبين.
*نائب سابق وكاتب وناشط سياسي تونسي
()romdhane.taoufik@yahoo.fr

أمر مستحيل ،إذاً :ال ب ّد من وقفها !...وهذا اجراء ال يمكن تطبيقه في عالم
حرية الرأي والتعبير في ك ّل أنحاء العالم ،وهناك جملة من القوانين
تحول دونها وتفرض غرامات باهظة وتعويضات للجهة المتض ّررة في
حال تعطيلها ،ويمكن لـ«الميادين» اللجوء إلى إقامة الدعوى أمام جهة
نص العقد عليها أو إلى محاكم دولية وهي ستربح الدعوى.
ربما ّ
تط ّور الوعي اإلعالمي عند المواطن العربي والمشرقي بشكل عام،
وما تنقله «الميادين» إلى الجنوب األميركي ،يشكل الجانب األه ّم في
عمليات الدفاع ،أو الهجوم المعاكس النتصار قضية الحق ،وهذا ما
يدفع بالمواطن السوري في ك ّل كياناته (الشام ولبنان وفلسطين
والعراق واألردن والكويت وك ّل المناطق السليبة والمغتصبة) إلى
الوقوف ورفع الصوت عالياً:
مع «الميادين» منذ انطالقتها ...كنا،
مع «الميادين» ...سنبقى ،وفي ك ّل الميادين،
ألنها الصوت الح ّر ،صوت المقاومة وصوت الحقيقة.
الخزي والعار لموقف مجلس إدارة شركة «عربسات».

***

هامش :قبل االنتخابات األخيرة قامت الشرطة التركية بتوجيه من
قيادة حزب العدالة والتنمية بمهاجمة محطات تلفزيونية وصحف
تركية معارضة للحزب ووضعت اليد عليها ...العدالة والتنمية
التركي وجه آخر يمثل الوهابية الرافضة لحرية الرأي وهذا يتناقض
والعلمانية التركية.

م َْن �سيبقى فوق ال�شجرة؟!
} شهناز صبحي فاكوش
من سيبقى فوق الشجرة متع ّنتاً ،نهايته السقوط
في حفرة ال خروج منها ،فليتح ّمل ،هل يستدير اآلخرون
كغيرهم قبل ف��وات األوان؟ أم سيأخذهم تع ّنتهم إلى
الهاوية؟ ك ّل يتح ّمل تبعات نفسه.
األزمة السورية غيّرت مواقف إقليمية وعالمية كثيرة،
أس��س لهذا التغيير الصمود األس��ط��وري للشعب
وق��د ّ
السوري المرابط المتماسك ،الذي أسقط ك ّل المحاوالت
الفتنوية ،التي ح��اول��ت تمزيق وح��دت��ه االجتماعية
والوطنية ،المع ّززة ببطوالت وتضحيات الجيش العربي
السوري.
أه ّم التح ّوالت كان في عودة روسيا إلى دائرة العمالقة،
وإنهاء الهيمنة األميركية على القرار العالمي .وصعود
الصين إلى مصاف العمل السياسي ،وليس االقتصادي
فقط ،والتسليم بأنّ إيران قوة إقليمية مؤثرة ،يُحسب
حسابها عالمياً.
األزم��ة السورية والمعطيات التي رافقتها ،رسمت
خارطة سياسية وعسكرية عالمية جديدة ،وفرضت
تفاهمات أميركية مع روسيا ،حول أوكرانيا ،وانتهاء
الملف النووي اإليراني ،لصالح إيران باإلقرار لها كدولة
نووية ،وفك الحصار االقتصادي عنها.
االعتراف بفشل السياسة العسكرية األميركية خارج
حدودها ،بأفغانستان والعراق ،باعتراف أوباما في األمم
المتحدة ،وكذا سياستها في الحصار ،ما أدّى إلى إنهاء
الحصار عن كوبا بعد خمسين عاما ً من الفشل.
أما األمر األكثر أهمية؛ علّه تجلى في سحب أميركا
ألسطولها البحري ،وحامالت طائراتها من مياه الخليج
العربي ،الذي تموضعت فيه لسنوات ،ما جعل الخوف
يتسلّل إلى بعض الحكومات الخليجية كقطر ،ويستف ّز
البعض منها كالسعودية.
األم��ر ال��ذي دعا قطر وهي عميلة الواليات المتحدة
األميركية ،واألقرب لإلدارة األميركية ،تتقارب مع إيران،
وتعقد اتفاقية معها لحماية حدودها الشاطئية ،برعاية
روسية أميركية ،ألنها فهمت أنّ عصر الوصاية لحماية
الخليج العربي انتهى.
اتفاقية التسوية بين إيران ودويلة قطر ،كانت السلم
ال��ذي نزلت عليه قطر من أعلى الشجرة ،بمعاداتها
لسورية ،ال ب � ّد أنّ إي��ران كانت تضع مصلحة محور
المقاومة في المقدّمة ،من خالل ما تض ّمنته من بنود حول
مكافحة اإلرهاب.
ما ألزم قطر بالتوقف عن تقديم المساعدات ،ودفع
المال للمسلحين التابعين لها على األراضي السورية.
ما أدّى إللقاء السالح واستسالم الكثير منهم للدولة
السورية ،عن طريق وزارة المصالحة الوطنية.
ما سيلزمها بدفع تعويضات للشعب السوري ،الذي
ش ّرد وقتل بسبب الدعم القطري لإلرهابيين ،وبالمساهمة
في إع��ادة إعمار المدن ،والمرافق العامة ،ومؤسسات

الدولة السورية .وهي بالمناسبة سحبت قواتها الرمزية
المشاركة في العدوان على اليمن.
السعودية ال تزال متع ّنته فوق الشجرة ،وما زالت
تناصب ال��ع��داء لسورية والشعب ال��س��وري ،بدعم
إرهابييها على األراض��ي السورية .وما زال��ت تمارس
العدوان اإلرهابي على اليمن ،ما سيجعلها تهبط إلى
حفرة ال خروج منها.
يضيق الخناق اليوم على السعودية ،بمسؤوليتها
عن قتل آالف الحجاج بالتدافع في منى ،وفقدها لكثير
من الوصاية األميركية الحاضنة ،بخروج األسطول
األميركي من مياه الخليج ،والضغط عليها قبل لقاء فيينا
الثاني ،بتخفيف السقف تجاه أزمة سورية.
دول الخليج التي كانت جميعها تعتمد على الوصاية
األميركية ،في الحفاظ على عروشها ،تهت ّز هذه العروش
اليوم بعد االتفاقية األمنية بين إيران وقطر ،ما ألزمها
الصمت من فترة حول األزمة السورية ،إال السعودية.
هل يطول بقاء السعودية فوق الشجرة ،وهي تحجب
قناة «الميادين» عن شعبها ،وتطالب بحجبها عن
قمر «عربسات» ،فقط ألنها تقف إلى جانب المقاومة،
األمر الذي يمنحها الفخر وال يعيبها .إلى متى ستستم ّر
حماقات النظام السعودي؟
األمر الذي يُعاب حقاً ،هو موقف ما يُدعى بجامعة
الدول العربية ،المسؤولة عنه ،ما يلزمها الوقوف بوجه
السعودية ،وإيقاف هذه المهزلة اإلعالمية .أم انّ المال
يك ّم األفواه؟
هل ستطلب السعودية سلّما ً لتنزل عن الشجرة؟ أم
أنها ستسقط في الحفرة؟ وهي التي ما زالت تناصب
إي��ران ال��ع��داء ،وال ترغب بحضورها في مؤتمر فيينا
المقبل ،األمر الذي ا قال فيه أحد اإلعالميين المعادين
في استدارة واضحة «أنّ غياب إيران عن فيينا عرس بال
عريس».
على الجميع أن يعرف أنّ ما قبل فيينا ليس كما بعده،
وقد يكون مؤتمر فيينا البديل لجنيف ،ألنه يق ّر بسورية
دولة شرعية علمانية ،وبأولوية محاربة اإلره��اب ،ما
قالت عنه إي��ران على لسان عبد اللهيان أنّ التعاون
الروسي اإليراني في مكافحته استراتيجي.
الحضور اإليراني في فيينا طبيعي ،لكنه في المقابل
يقلق السعودية ويشعرها باليأس ،ويظهر ضعفها ،ألنّ
الموقف اإليراني ال يتغيّر في دعم سورية .واألسد خط
أحمر ،وهي التي استطاعت منع دعوتها إلى محادثات
سابقة بخصوص سورية.
الشجرة التي يعتليها أع��داء سورية ،والمتشدّدون
ضدّها ،ويدعمون اإلرهابيين على أنهم األذرع الوكيلة
لهم لتحطيمها ،تحقيقا ً لمآرب صهيونية في تحقيق
أمن «إسرائيل» .نزل معظمهم عنها ،بمساعدة الغير أو
بانتهاء دوره ،فلتنتق السعودية أيها تشاء وإال...

