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ثمة بع�ض الحقيقة حول تحرير فل�سطين!

ما بعد �إ�سقاط تركيا
للطائرة الرو�سية؟

} صادق النابلسي
} حميدي العبدالله

ح��دث إسقاط الطائرة الروسية ف��وق األراض��ي السورية من قبل
طائرات تركية« ،ح��دث خطير» كما أش��ار تعليق الكرملين األول على
هذه العملية.
الحدث لم يكن صاعقة في سماء صافية ،ولم يكن نتيجة اختراق
الطائرة الروسية لألجواء التركية .تصريحات المسؤولين األتراك التي
سبقت إسقاط الطائرة وتحديدا ً بعد هجوم الجيش السوري بمساندة
الطائرات الروسية على المنطقة المحاذية للحدود التركية ،والتهديدات
تفسر ه��ذا االع��ت��داء الجديد على
التركية التي أعقبت ذل��ك ،هي التي ّ
السيادة السورية ،وهي تؤكد أيضا ً أنّ ما يس ّمى بالمقاتلين التركمان
هم مجرد واجهة لوجود ق��وات تركية تقاتل على األرض إلى جانب
اإلرهابيين وتؤكد من جديد أنّ سورية ال تواجه إرهابيين جاؤوا من
أكثر من مئة دول��ة ،وبلغ عديدهم عشرات األل���وف ،حسب اعتراف
«المرصد السوري» الذي أكد سقوط  40ألف مقاتل أجنبي على أيدي
الجيش السوري وحسب ،بل تواجه تدخالًَ عسكريا ً تشارك فيه تركيا
وقطر والسعودية.
بعد هذا االعتداء وإسقاط الطائرة الروسية فوق األراضي السورية،
وهذا ما أكدته وزارة الدفاع الروسية التي أكدت أيضا ً أنّ لديها ما يثبت
هذه الحقيقة ،فإنّ تركيا بدأت مواجهة ليس فقط مع الدولة السورية،
بل مع روسيا ،وأول شهيد روسي يسقط في سورية ،لم يسقط على
أيدي اإلرهابيين ،وال بسالح غربي ت ّم إرساله إلى اإلرهابيين ،كما
كان يحدث في أفغانستان ،عندما كان الجيش السوفياتي يقاتل هناك
ض ّد اإلرهابيين ،بل سقط بنيران طائرات تركية ،وهذا أمر ستكون له
تداعيات أكيدة ،قد يكون من الصعب في هذه اللحظة معرفة طبيعة
هذه التداعيات .ولكن يمكن القول بوضوح وبشكل قاطع ،مخطئ من
يعتقد أنّ هذا الحادث سوف يدفع روسيا إلى التراجع أو المساومة مع
تركيا ومع الناتو والغرب ،ولعل ر ّد الفعل األول المتمثل بإلغاء زيارة
كانت مق ّررة لوزير خارجية روسيا إلى تركيا مؤشر واضح على ر ّد
الفعل الروسي ،لكن هذا مجرد ر ّد سياسي يعبّر عن مستوى الغضب،
واألرجح أنه بعد استكمال التحقيقات والتحرك الدبلوماسي لمعرفة
أبعاد وأسباب هذا االعتداء األخير ،فإنّ الر ّد الروسي لن يكون سياسيا ً
ودبلوماسياً ،وثمة احتماالن ،االحتمال األول ،أن تعتذر تركيا ،وتلتزم
بعدم تكرار اعتراض عمل الطائرات الروسية في سورية ،واالحتمال
الثاني ،مواجهة ر ّد من طبيعة عسكرية وتح ّمل أنقرة عواقب ذلك.

مو�سكو نحو تحالف دولي
تدريجي لكن ب�شروطها
تضع موسكو منذ تموضعها الحربي على ضفاف المتوسط وبدء شراكتها
الجادّة والمثابرة في الحرب ض ّد اإلرهاب قبالة أعينها كيف تستثمر وجودها
ونجاحاتها لفرض تموضع الغرب ضمن معادلة جديدة تغادر الرهان على
استخدام اإلرهاب إلضعاف سورية من جهة ،وتعلن الحرب عليه شكالً كي
ال يتمدّد كثيرا ً ويخرق الخطوط الحمر من جهة أخرى ،لتنض ّم دول الغرب
إلى حرب جدية انطالقا ً من ثنائية جديدة تراهن روسيا على توليدها ،قوامها
دفع الغرب إلى القلق من تمكن روسيا وسورية وحلفائهما من بلوغ مشارف
النصر على اإلرهاب من دون شراكة غربية ،وبالتالي فقدان الغرب فرصا ً
ال يمكن ان يضيّعها بالنظر إلى مصالحه الحيوية في الشرق األوسط من
جهة ،ومن جهة مقابلة القلق من تس ّرب اإلرهاب المهزوم نحو البالد الغربية
وتموضعه هناك كخطر مقيم يصعب اقتالعه اذا تجذر ،وما لم تت ّم مالقاته
باألساس من قواعد انطالقه في سورية والعراق وتتبعه.
ما جرى في سورية في شهر ونصف الشهر ميدانياً ،وما جرى من
اعتداءات في باريس ولبنان وشرم الشيخ ولّد مناخات جديدة ح ّولتها روسيا
إلى خطة عمل نحو باريس وواشنطن.
النص الفرنسي،
هكذا ص ّوت مجلس األمن أول أمس باإلجماع على مشروع ّ
ليصير قرارا ً أمميا ً بتنسيق الجهود في الحرب على «داعش» ومتف ّرعات تنظيم
«القاعدة» ،ويلزم الدول بالمشاركة في منع تجنيد العناصر لحساب التنظيمات
المدرجة على لوائح اإلرهاب وخصوصا ً «داعش» والمجموعات المرتبطة
بتنظيم «القاعدة» ،وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع ك ّل أسباب الدعم المالي
واللوجستي التي قد تصل إلى هذه الجماعات ،وبذلك يكون التنسيق الروسي
الفرنسي الذي خطا أولى خطواته بترحيب روسي بقدوم حاملة الطائرات
الفرنسية «شارل ديغول» إلى مياه البحر المتوسط كقوات صديقة لألسطول
الروسي ،ليت ّوج باللقاء الذي يجمع الرئيسين الروسي فالديمير بوتين
والفرنسي فرنسوا هوالند الخميس المقبل.
روسيا التي تشتغل لض ّم فرنسا إلى حلف جدّي ير ّد لها إعتبارها كدولة
عظمى بعد مذبحة باريس ،تدرك أنّ الرئيس الفرنس يشتغل هو اآلخر على
جمع موسكو وواشنطن على نقاط وسط تصلح لتأسيس حلف ثالثي يقود
العالم في الحرب على اإلرهاب ،آخذا ً باالعتبار الرؤية الروسية التي تعتبر
الراية األممية هي المظلة المناسبة لهذا التحالف.
يذهب الرئيس بوتين للقاء نظيره الفرنسي عائدا ً من طهران التي زارها
االثنين ،وهو مز ّود بخطة التنسيق السياسية والعسكرية المشتركة للحرب
التي يخوضها الشريكان األه ّم في غرب آسيا ،والتي تتولى اإلمساك إلى
جانب الدولتين السورية والعراقية وجيشهما ومقاتلي حزب الله بأه ّم
الجبهات العالمية في الحرب على اإلرهاب ،وتحقق فيها اإلنجازات المتتالية،
كان آخرها حاصل القصف الصاروخي النوعي لمواقع «داعش» في دير
الزور والرقة الذي تولته السفن الروسية االستراتيجية في بحر قزوين والذي
تناقلت األنباء تكبيده قادة «داعش» ومقاتليه المئات من القتلى والجرحى.
موسكو نفسها تالقي حركة رئيسها بمناورات جوية وبحرية ،خاطبت
دول غرب المتوسط ومنها لبنان ،بدعوات تعديل مسارات خطوطها الجوية،
تماشيا ً مع مقتضيات المناورات ،ما استدعى إتصاالت افضت إلى تأمين خط
مرور جنوبي بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران القبرصي ،والمناورة
تفتح شهية فرنسا على دور في لبنان ض ّد اإلرهاب يشبه دور روسيا في
سورية ودور أميركا في العراق بالتعاون مع الجيش الوطني لك ّل دولة.
ليس من أحد أزعجته المناورة الروسية إال السعودية ألنها في ظ ّل إحراج
عام لها يبدأ من التمسك بالرئيس السوري وينتهي بالضغط لوقف تمويل
اإلرهاب واإلصرار على تصنيف صارم ال تتس ّرب منه تنظيمات مرتبطة
بـ«القاعدة» تدافع عنها السعودية ،وجنبالط ينقل الصوت السعودي على
طريقته.
«توب نيوز»

تركيا ورو�سيا والطائرة
 إسقاط تركيا للطائرة الروسية يفتتح مرحلة من التصعيد لفرض من يحدّدالخطوط الحمراء في الحرب في سورية.
 تركيا تريد خصوصية تركمانية ومنطقة عازلة وحماية جماعات مسلحة منالتصنيف كتنظيمات إرهابية.
 روسيا وضعت سمعتها كدولة عظمى في كفة ميزان وال فرص للتهاون. كالم الرئيس الروسي التصعيدي عالمة قرار بعدم المساومة. ستواصل روسيا استهداف مسلحين مدعومين من تركيا على خط الحدودوتخاطر باالشتباك لكن مع جاهزية وقائية لهذا االشتباك تعادل حربا ً بإسقاط
الطائرات التركية المشاركة وربما قصف الداخل التركي.
 أنقرة تستند لضوء أخضر من واشنطن ولتشجيع السعودية. المواجهات الدائرة في الميدان تعبّر عن التجاذب الحاسم لرسم التوازناتالخاصة بمن هي التنظيمات المقبولة في الحوار ومن منها إرهابي.
 روسيا حاسمة وتعتبر موقف تركيا سعيا ً لتوظيف الناتو عند «داعش». التطورات حاسمة ونهاياتها ستضع حدا ً للوقت الضائع. قيادة تركيا حمقاء ومغرورة وستدفع ثمن لعبتها خروجا ً مهيناً. الناتو لن يجرؤ بعد قرار مجلس األمن بتغطية ال��دور الروسي بمشاركةواشنطن وباريس ولندن على تغطية مواجهة تركية مع روسيا.

التعليق السياسي

سمعنا وم��ا ن���زال نسمع أنّ تحرير فلسطين وط��رد
الصهاينة الغزاة منها يحتاج إلى وحدة عربية أو إلى وحدة
إسالمية .والوحدة ،عربية كانت أم إسالمية هي ما يطالب
بها أنصار القومية العربية أو أنصار األمة اإلسالمية كمدخل
لتحقيق ه��ذا ال��ه��دف .وك � ّل األط��روح��ات العقائدية ،التي
سادت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وما
زال بعضها قيد التداول إلى اليوم بأشكال ومعان متفاوتة،
زعمت أنّ الوحدة شرط ال ب ّد منه لكسب المعركة مع العدو.
ومثل هذا الزعم يلزمه بحسب النخب التي تساند هذه
اإليديولوجيا أو تلك ،ثورة عميقة في األصول والمفاهيم،
وإج���راءات تطال ك� ّل ش��يء فينا نحن العرب والمسلمين
لنمتلك ق��وة عسكرية الق��ت�لاع «إس��رائ��ي��ل» وإزال��ت��ه��ا من
ّ
التأخر في عملية استعادة فلسطين إال لكون
الوجود ،وما
ال��ع��رب والمسلمين فشلوا ف��ي بناء منظومة حضارية
وح��دوي��ة ،متماسكة التركيب ،ق���ادرة على ف��ك طالسم
الشرذمة والتخلف واالن��ح��ط��اط وال��ن��زاع��ات وال��ن��زوات،
وموصلة لناتج جديد تلمسه األنامل وتراه األعين .والنخب
هذه تربط بين تدهور األحوال الفكرية والثقافية والسياسية
والواقع الحالي الذي ينطوي على قدر كبير من الخطورة
والمأساوية ،حتى كانت النتيجة ،أمام سلسلة الصراعات
الطائفية والمذهبية والعرقية التي تغرق بها شعوب
المنطقة في اللحظة الراهنة ،فقدان اإلحساس بالهدف أو
الحلم الجمعي المشترك ال��ذي يُفترض أن تتج ّمع حوله
الشعوب العربية واإلسالمية .في توصيف الماضي سنجد
ما يلي :أمة عربية وأخرى إسالمية استشرى فيهما مختلف
أشكال التمزق واالنقسام وانعدام الوعي باالتجاه والمصير.
تفسخا ً بين الدول
المناخ السياسي ترك بصماته القاسية ّ
والشعوب والطوائف والمذاهب واألح��زاب .حروب أهلية
وعرقية وطبقية وحدودية .فقر وتخلّف وأ ّمية ومجاعات.
تبعية وارتهان وخضوع ووالءات لدول استعمارية .نخر
داخلي ضرب القدرة على التحليل السليم والخيال الفعّ ال.
عجز متواصل عن اكتشاف منطق التاريخ في األحداث التي
تقع .أما الحاضر فهو شبيه الماضي أو أش ّد منه ضراوة.
وبدال ً من االقتراب خطوات إلى األمام على طريق الوحدة
يمضي العرب والمسلمون بسرعة قياسية إلى الجنون في
الحركة ،وإلى الفتنة في السياسة ،وإلى التكفير كشِ رعة،
وإلى ال ِف َرق كمنهاج ،وإلى القتل كوسيلة ،غير عابئين بما
يحاوله الباطل ،الذي أصبحت له جذور راسخة ،من إطفاء
نور العقل والسماحة والرحمة ،أو تزوير الوقائع ،أو تضليل
الناس بالوهم واألكاذيب.
وبعد هذا كله وعند هذه النقطة من تاريخنا يجدر بنا أن
نتساءل :ماذا حققنا من موجبات الوحدة وإلى أين نسير؟
وبأي زاد نريد أن نقطع الطريق نحو المقصد.
في اإلجابة يمكن القول إنْ ال أحد ينكر أهمية الوحدة في
امتزاج القوى بعضها ببعض للوصول بأيّ مجتمع وأمة
ّ
يشك بمؤثريتها في مجرى
نحو الكمال والقوة ،وال أحد
التاريخ ،لكن المطلوب تحديد المقصود من محتواها الذي ال
يزال غامضا ً غير محدّد وإنْ وضح لنا مجملها .فعلى سبيل
المثال ،الوحدة ليست تجميع طاقات وتكتل قوى فحسب،
بل تجميعها وتوجيهها نحو هدف محدّد ،فكم من الطاقات
ّ
وتوظف ولم
والقوى الهائلة أُهدرت وضاعت ألنها لم ت ّوجه
تتحرك إال في إطار قضايا محلية وقطرية ضيقة ال صلة لها
باألهداف الكبرى التي تصنع تاريخ األمم وتصلها بموجبات
النصر ومقتضيات المستقبل .وأعظم زيغنا ،نحن العرب
والمسلمين ،أننا نجهل النقطة التي منها نبدأ .هل نبدأ من
الدين أم من الثقافة أم السياسة أم من شيء آخر؟ ونجهل
المشكلة التي نحن قابعون فيها ،فهل المشكلة في عقولنا
أم نفوسنا أم سلوكنا؟ ونجهل األسباب التي أوصلتنا إلى
هذا ال��درك األسفل من جحيم الفرقة والخنوع واالرتهان،
فهل بيدنا أسباب وحدتنا وقوتنا وقرارنا أم ال؟ ونجهل
األعداء الذين صنعوا الفخاخ واألشراك لنقع فيها ،فهل اآلخر
العدو هو أصل ك ّل ما فينا من علل وضعف وهوان أم ماذا؟
وإذا ك ّنا أمام ضياع واضح يجعلنا عاجزين عن إدراك ك ّل
تصحح ك ّل
هذه األزمات والمآزق والمشاكل بثورة شاملة
ّ
أفكارنا وته ّذب نفوسنا وتق ّوم سلوكنا فهل نمضي هكذا
حتى النهاية؟
وفي موضوعنا الذي نعالج هل سنبقى هكذا ننتظر حتى
تبرأ آالمنا من االستعمار واألميّة والجهل والفقر ،وتنتهي
انقساماتنا وصراعاتنا ومشاكلنا الكالمية والسياسية
وااليديولوجية وتتبدّل أنماط إنتاجنا وعالقاتنا ومعارفنا
وأنظمتنا وبعدها نعمل للتخلص من الغاصبين الصهاينة؟
أم ال ب ّد من القيام بجهد ما للوصول إلى الهدف ولو لم ُتنجز
الوحدة من أساسها .فمَن قال إنّ الوحدة تسبق تحرير
فلسطين وليس العكس؟ وإ ّنه ليجب بادئ األمر أن تتكتل ك ّل
السواعد والعقول حتى تهدم العوامل القتالة وتزيل األمراض
الفتاكة كلها ثم يبدأ العمل على بناء شبكة األفهام واألفكار
والمشاعر وتعبئة الجهود العلمية واالجتماعية والسياسية
واالقتصادية ،وبعدها تتأهّ ب الهمم لتحرير فلسطين! وكم
سيستغرق هذا األمر من الوقت ،وقد قضينا ما شاء الله من
السنين فال وصلنا إلى الوحدة وال تبدو عالئم الوصول إليها
قريبة! وألحدنا هنا أن يسأل هل يمكن للشعوب العربية
واإلسالمية االنطالق من هدف تحرير فلسطين قبل هدف
تحقيق الوحدة ،وأنّ تؤجل من أفق تفكيرها هدف الوحدة
أل ّنه يبدو طوباويا ً بعيد المنال وتتوجه لتحرير فلسطين
أل ّنه أكثر واقعية وقريب المنال.
وإذا لم تستطع جميعها ذلك أفال يستطيع بعضها أن
يتح ّمل هذه المسؤولية وينجز هذه المهمة؟ ثم هل من

المنطق االنتظار على ه��ذه الحال حتى إنضاج ظروف
الوحدة والشعب الفلسطيني ُتراق دماؤه ك ّل يوم ،و ُتهدّد
الدول العربية واإلسالمية بأمنها وسالمها واستقرارها بآلة
الفتنة الصهيونية ،ثم ال يتحرك أحد لنجدة الفلسطينيين
وردع العدوان بذريعة أنّ األولوية هي لبناء عمارة الوحدة!
أيكون معقوال ً مثل هذا الكالم؟ فهل فقه األولويات يجيز
الكسل والنوم والالمباالة بشأن ما يحصل في فلسطين
ألنّ هناك مشكلة توحيد مناهج اللغة العربية في العالم
العربي أو مشكلة توحيد اآلذان والصلوات ،أو التخلص من
المذهبية في العالم اإلسالمي أو غيرها من المشاكل واألزمات
التي ال تنتهي! الشيء الوحيد الذي تغيّر منذ أن بدأت هذه
الجمل االيديولوجية والدينية تطفو على سطح الجدل
النظري وأوصلتنا إلى هذه النتيجة الخائبة ،قيام المقاومة
اإلسالمية (ح��زب الله) بتوجيه ومساعدة مباشرة من
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بإنجاز نوعي خالل صراعها
مع المشروع «اإلسرائيلي» وليس فقط االحتالل اإلسرائيلي
لجزء من األراضي اللبنانية ،حين خلّصت األمتين العربية
واإلسالمية من وهدتهما اللتين انحدرتا إليها من خالل فهم
جديد لقضية وجود الكيان «اإلسرائيلي» ودوره وحركته،
وحين فصلت بين القشور والجوهر في قضايا العرب
والمسلمين ،وبين ما هو حقيقي وم��ا هو سطحي ،وبين
المها ّم األساسية الملحة وبين الرغائب اآلجلة ،وحين
تح ّولت إل��ى فاعل مباشر ف��ي ال��ص��راع فتجاوزت بذلك
شكوى عدم اجتماع الدول والتئام الشعوب ،وقفزت خارج
االلتباسات القومية والدينية والمصالح الحزبية والقطرية
لتحدّد انتماءها وتضع المواجهة مع العدو «اإلسرائيلي»
في إطارها الصحيح .وألنها ببساطة استطاعت أن تر ّتب
األولويات بناء على التحدّيات الداهمة والمخاطر العاجلة
وتبحث عن مصادر لألمل والثقة والتخيّل وابتكار الحلول
لهذه القضية المستعصية ،وهكذا امتألت الجبهات مع
العدو «اإلسرائيلي» بالشباب المؤمن ،الواعي ،الواعد بعيدا ً
عن األضابير االيديولوجية المكرورة والشعارات الشعبوية
والثورية المجانية .في الحقيقة إنّ من اشتغل من العرب
والمسلمين في اإلطار التنظيري غرق في الدراسات وت ّوسع
في الجدل أكثر مما يلزم ،في وقت أحجم عن العمل أكثر مما
يلزم ،وجهل أو تجاهل القوانين األساسية التي من خاللها
يكون الوصول إلى الهدف.
هكذا ومنذ عشرات السنين نجد أنفسنا عربا ً ومسلمين
في حلقة مفرغة من قضية االجتماع لتحرير فلسطين .ولقد
كان سماحة السيد حسن نصر الله قاطعا ً في هذه النقطة
ب��ال��ذات حين أش��ار في كلمة أم��ام ال��وف��ود المشاركة في
«الملتقى العلمائي الدولي لدعم فلسطين» بأنْ ال إمكانية
كي «نستقطب األمة كلها إلى هذه المعركة» .فماذا يعني هذا
الكالم سوى االعتماد على القلة القليلة المؤمنة بخيار تحرير
فلسطين ومواصلة العمل ولو كانت الظروف التاريخية
واالجتماعية والسياسية في المنطقة صعبة ومعقدة .ما
قامت به المقاومة هي أنها تج ّنبت تضييع الوقت واإلسراف
في الجهد ورفضت االستسالم لالنهزاميّين الذين وضعوا
قضية تحرير فلسطين في خانة المستحيالت .لكن في
العودة إلى الوراء قليالً وتحديدا ً إلى كلمات سماحة السيد
حسن نصر الله في بنت جبيل غداة انتصار المقاومة عام
 2000من كون إسرائيل «أوهن من بيت العنكبوت» ،يتبيّن
أنّ استعادة فلسطين ليست شيئا ً مستحيالً ،ومقولته تلك
ليست إال تعبيرا ً عن القراءة الواقعية التي انطوت عليها
تجربة حزب الله في صراعه مع العدو «اإلسرائيلي» والتي
أسفرت عن نتائج مذهلة جعلت الصحف العالمية تصدّر
عناوينها بكلمات مثل« :دُحر الجيش اإلسرائيلي» ،و«حقق
مقاتلو حزب الله الحلم المستحيل».
لقد نجح حزب الله بتحقيق ك ّل هذه اإلنجازات بعيدا ً
عن وحدة عربية وحتى لم يكن بحاجة إلى إجماع وطني
داخلي ومضى بمفرده ليواجه أعتى قوة ب��إرادة فوالذية
وإيمان ال تهزه الجبال .وقد حدث ذلك أيضا ً في حرب عام
 1973عندما اشتركت مصر وسورية بمفردهما بشنّ حرب
على العدو «اإلسرائيلي» حيث استطاعت القوات المصرية
خ�لال الساعات واألي��ام األول��ى من اختراق خط بارليف
والتوغل  20كم شرق قناة السويس ،فيما تمكنت القوات
السورية من الدخول إلى عمق هضبة الجوالن وصوال ً إلى
سهل الحولة وبحيرة طبريا ،وحقيقة األمر أنّ هذه الحرب
كانت حربا ً مصرية  -سورية ولم تكن حربا ً شاركت فيها
ك ّل الدول العربية ،فالقرار االستراتيجي والتخطيط واإلدارة
والتنفيذ ك ّل ذلك كان وفق إرادة سياسية مصرية وسورية
ولم يكن لبقية الدول العربية أيّ تدخل مباشر أو أيّ تأثير
في بدئها ومجرياتها.
ما الذي ينقص العرب والمسلمين ليس منطق الفكرة
ولكن منطق العمل والحركة بحسب مالك بن نبي .فهل
نحتاج إلى الوحدة طريقا ً للعبور إلى فلسطين؟ ببساطة
أقول ال .ما نحتاجه هو البصيرة وهو اإليمان وهو العمل،
وهذه الخصال هي التي اجتمعت في مقاومة حزب الله فكان
الضوء والنصر المؤزر ،وهي التي اجتمعت في الجيشين
السوري والمصري في لحظة تاريخية مجيدة حتى كدنا
نقضي على العدو قبل أن يبدّد الرئيس المصري األسبق
أن��ور ال��س��ادات التضحيات وال��دم��اء والجهود في سوق
التسوية المذلة أثناء الحرب والحقا ً في «كامب ديفيد».
عند مالحظة هذين المثالين اآلنفين ونتائجهما يمكن
استيعاب هذه الحقيقة ،واعتمادا ً على هذه األرضية وعلى
قدر ما تملك أيّ جهة عربية أو إسالمية فهما ً إلمكانياتها
وشعورا ً بمسؤولياتها مع قراءة موضوعية لك ّل التقاطعات
يتجسد
واألحزمة الجيوسياسية ،على قدر ما يمكن أن
ّ
النصر .فلنحاول ذلك!

الغرب ومحاربة الإرهاب...
عقيدة �أم ا�ستثمار وردود فعل؟
} محمد ح .الحاج
سنوات خمس واإلره��اب يقصف أعمار المدنيين
األبرياء على مساحة المشرق العربي وبدأ يتمدّد نحو
العالم شرقا ً وغرباً ،في ك ّل المدن السورية ،في لبنان.
حجم الضحايا عصي على اإلحصاء ،عدا الخسائر
المادية في البنية التحتية والممتلكات والمؤسسات
التعليمية والصحية ،ومع ذلك هو «حراك شعبي» أو
ثورة سلمية بالتوصيف الغربي وقد ت ّم تسخير ك ّل
«الميديا» المتوفرة لدعمه إعالمياً ،وهذه «الميديا»
تتجاهل الضحايا المدنيين في الوقت ال��ذي تتهم
فيه الدولة بضرب المدنيين األبرياء من العصابات
المسلحة في مناطق انتشارهم وهذه خلت من أهلها
ولم يبق فيها سوى رجال العصابات ومن معهم من
عائالتهم يتخذونها دروعا ً بشرية ،الذين سقطوا في
أحياء دمشق اآلمنة أو حمص وحلب وغيرها من
المدن السورية هم «أزالم الدولة» ،ك ّل من يقف مع
الدولة هدف مشروع حتى لو كانت الغالبية العظمى
من الشعب وهي الحقيقة كاملة ،وإضافة إلى الدعم
اإلعالمي وتبني اإلره��اب جاء الدعم المادي عتادا ً
وأم��واال ً ومرتزقة من جميع أنحاء العالم ،أيقظوا
وحش التاريخ واستثمروه إلى الحدود القصوى...
فهل جاء دورهم اآلن ليحصدوا ما زرعوا؟
ر ّد الفعل الغربي على تفجيرات ضاحية بيروت
وس��ق��وط ال��م��ئ��ات م��ن ال��ض��ح��اي��ا ال ي��أخ��ذ أب��ع��اده
اإلنسانية ،بل يجد البعض تبريرات لها مشاركة
المقاومة اللبنانية في الدفاع عن وجودها ،المقاومة
لم تستهدف مدنيين ،بل حملة سالح باشروا العدوان
على المقاومة والبيئة الحاضنة لها ،وجودا ً وثقافة،
وعلى ق��رى وبلدات محسوبة على بيئة المقاومة
في الوقت الذي التزم إعالم الغرب واإلعالم المحلي
الدائر في فلكه الصمت والتعتيم الكامل ،وكأنّ تلك
القرى والبلدات معسكرات أو مراكز أمنية في وقت
لم يكن مسموحا ً وجود الجيش أو السالح فيها ،مثلها
مثل أحياء دمشق القصاع ـ المزة ـ العدوي ـ التجارة
ـ وأحياء حلب في الزهراء ،الجامعة ،الجميلية إلخ...
في المقابل وفي باريس يضرب اإلرهاب مكانا ً عاماً،
يقدم راح��ة الفكر وغ��ذاء ال��روح ،مركزا ً للموسيقى
يضج العالم بك ّل جهاته ،ليس
فيسقط العشرات،
ّ
استنكارا ً فقط ،بل تهديدا ً ووعيداً .هنا في باريس،
إرهاب مدعوم من حكومتها يضرب ليأتي ر ّد الفعل
الفرنسي قصفا ً انتقاميا ً وليس عن عقيدة حقيقية
لمحاربة اإلره��اب ،وقبول بالتنسيق مع الروسي،
في دمشق وبغداد وباقي المدن السورية له توصيف
آخ��ر ،بعضهم يقول إنه ث��ورة شعبية ،وآخ��ر يقول
ه��و الجهاد ف��ي سبيل ال��ل��ه! وال��ل��ه منه ب���راء ،من
أجل الحرية ،مع أنه يدعو إلى عبودية مغرقة في
تخلفها ،من أجل الديمقراطية !...هو يمارس أبشع
أنواع الديكتاتورية ،إلى حقوق إنسان ،هو يمتهن
كرامة اإلنسان ويجعل من نصف المجتمع سلعة
للتجارة ...إرهاب يطمح إلى إقامة دولة عنصرية ـ
دينية متخلفة ترجع بالمجتمع المشرقي أربعة عشر
قرنا ً إلى الوراء ،جاهلية متخلفة في مسمياتها ،في
طقوسها ،وحتى في لباس أفرادها وسلوكهم ،ومع
ذلك ف��إنّ قليالً من قيادات العالم الغربي يعترف
ضمن أضيق نطاق أنه إرهاب فعلي وأنه األخطر على
مستقبل العالم ،لكنّ صمت هؤالء مدفوع الثمن ألنّ هذا
اإلرهاب موضوع في االستثمار لمصلحة االحتكارات
الكبرى ،والشركات المتعدّدة الجنسيات ،ومشاريع
الهيمنة ،وغير ذلك وجميعها تشكل جوهر مشروع
حكومة الظ ّل العالمية ـ الماسو ـ صهيونية.
ش ّكل التحالف الغربي ،بزعامة الواليات المتحدة
األميركية لمحاربة «داعش» الستار الفعلي لحماية
هذا التنظيم وتوفير مقومات القوة له بطرق مختلفة
كان أبرزها لعبة االستخبارات المركزية في تسليم
ال��م��وص��ل وم��س��رح��ة اس��ت��س�لام ف���رق م��ن الجيش
العراقي ،باألحرى انسحاب عناصرها وترك أحدث
األسلحة والمعدات األميركية التي دفع ثمنها الشعب
العراقي لتقع في يد «داع��ش» ،بعدها بدأت عمليات
التمدُّد ضمن العراق والتخطيط لمثل ذلك في الشام.
التحالف ال��ذي أعلنته ال��والي��ات المتحدة ج��اء إثر
تجاوز «داعش» للخطوط الحمر الموضوعة وخروجه
على المخطط المرسوم استخباراتياً ،فأراضي الشمال
العراقي ـ الكردي ،تشكل منطقة نفوذ صهيو ـ أميركية،
ولذ ِّر الرماد في العيون جرى إعالن تحالف الحرب
على «داعش» علناً ،في الوقت الذي ت ّم إنذار التنظيم
وتوجيهه نحو المخطط الجديد ،جنوبا ً وغ��رب�اً.
الرمادي ووسط الشام ،وص��وال ً إلى دمشق على أن
تتم التغطية الجوية ألنّ وجود طيران التحالف في
األجواء العراقية والسورية ال يسمح بوجود طيران
آخر ،هكذا دخلت قوات «داعش» إلى تدمر بعد عبور
البادية من ثالثة محاور :معبر البوكمال ـ دير الزور ـ
الرقة ،وكان طيران التحالف يحلق فوق األرتال يقوم
بالتصوير والحماية من دون أن يقصفها ،هذه اللعبة
لم تكن خافية ،فعيون السماء األخرى كانت تراقب
ويتم التحليل واالستنتاج ،عام كامل من ادّعاء قصف

«داع��ش» الكاذب واستقراء المخطط عجل بالقرار
الروسي القاضي بدعم الجيش السوري وإعالن مرحلة
جديدة  :المشاركة في الحرب مباشرة حيث جاءت
نتائج العمليات خالل شهر لتكشف األسرار وتفضح
التحالف الغربي بشكل كامل ،أيضاً ،هناك أسرار يتم
تداولها ومنها أنّ االستخبارات العالمية وأموال النفط
المنهوب ورغبة تحالف العدوان على سورية وفرت
لدولة «داعش» مقومات مبدئية ومواد قد تمكنها من
إنتاج قنبلة قذرة من نوع ما ،ويتم استهداف واحدة
من المدن الكبرى ـ دمشق أو حلب ،تقلب الموازين على
أرض الواقع ،بعدها يمكن لتحالف العدوان إعالن
استنكاره وتنصله من الجريمة ،بل المبادرة إلى تدخل
فعلي على األرض بقوات مشتركة وبظ ّل قرار دولي،
فتصبح األرض السورية مستباحة ويتم تقسيمها
إلى مناطق نفوذ وتنصيب األزالم واألتباع ليسيروا
في ركاب التبعية للغرب وحكومته السرية ،ويقال
أنّ هذا األمر كان واضحا ً للروس واإليرانيين ،وكذلك
للحكومة السورية ،منذ ما قبل اللحظة التي أعلن
فيها الوزير المعلم عن مفاجأة قريبة بعد اجتماعات
مطولة ول��ق��اءات مع الجانبين الروسي واإلي��ران��ي.
استعجال بوتين للتدخل كان وراءه أكثر من أمر خطير
بعد استعراض المعلومات التي وفرتها االستخبارات
المتحالفة وتحليل مواقف التحالف الغربي ـ العربي،
والواقع القائم على األرض الذي أظهر تطورا ً متعاظما ً
في حركة «داع��ش» والمعدات التي يستخدمها بعد
إمداد لوجيستي جوي أميركي فضحته االستخبارات
العراقية وغيرها.
قصف التحالف الغربي لمناطق وجود «داعش»
في سورية كان يجري ضمن منهاج محدَّد ،حيث يتم
إبالغ «داعش» عبر غرفة عمليات مشتركة في تركيا
باألهداف التي تشكل بنية تحتية للدولة السورية
فيتم تدميرها بعد إخالئها ،حصل ذلك في دير الزور
والرقة ،ومطار الطبقة وغيرها من مواقع ،بينما تركز
القصف ال��روس��ي على مناطق القيادة والسيطرة
وغرف العمليات ومخازن األسلحة ومراكز التدريب،
وف��ي حين ك��ان األول لعبة مسرحية ج��اء القصف
الروسي فاعالً ومؤثرا ً ضمن فترة زمنية قصيرة ،وأما
فاعليته فقد ت ّم استكمالها بحركة الجيش السوري
الهجومية التي ال ُتفسح في المجال للتنظيم إلعادة
التجميع واالنتشار في أغلب المناطق المستهدفة،
التوسع واالنتشار في ظ ّل قصف التحالف الغربي
قابله ان��ح��س��ار وه��زائ��م وخ��س��ائ��ر ف��ادح��ة نتيجة
القصف الروسي الذي دفع بالغرب لالعتراف بفشل
عملياته وم��س��اي��رة ال���روس م��ن دون االستسالم
الكامل لمخططهم ،وعلى العكس يجري االلتفاف
عليه بطرق مخادعة حيث الخطاب الموارب يحافظ
على ديمومة األهداف الغربية السرية في استثمار
اإلره��اب لمصالحه رغ��م الضربات الموجعة التي
نفذها اإلرهاب في العديد من مناطق العالم أو التي
يتم التحضير لها لتكون قيد التنفيذ مع ما يرافقها
من حالة رعب واستنفار في دول أوروبا ،لكنّ أميركا
آمنة ،كذلك العدو الصهيوني ،وهما يشكالن خطوط
حمراء بالنسبة لقيادة «داع��ش» ،ويبقى استهداف
الروس عبر تفجير طائرة مدنية هو االنتقام األسوأ
ال��ذي ل��ن تجرؤ دول��ة «داع���ش» على تنفيذ مثيله
بمواجهة الغرب!
تحتج على القصف الروسي لما أسمته قرى
تركيا
ّ
تركمانية شمال ح��ل��ب !...القصف لم يحصل ألنها
قرى مدنية تركمانية آمنة ،بل ألنها مراكز إرهابية
تضم مقرات قيادة وغرف عمليات ومخازن ذخيرة،
وه��ي ق��رى سورية وسكانها س��وري��ون ،تركيا التي
تسمح لنفسها بقصف مراكز ضمن األراضي العراقية
والسورية بدعوى الدفاع عن أمنها القومي عليها أن
تتوقع إجراء مماثالً من قبل سورية والعراق مع أنّ
أيا ً منهما لم يمارس هذا الحق حتى اللحظة .الروسي
يدافع عن أمنه القومي وقد أصبح المتض ِّرر األكبر من
اإلرهاب المدعوم من تحالف الغرب الذي تسرب إلى
حدائقه الخلفية واألمامية في عملية تطويق مكشوفه
مع أنه القطب العالمي الثاني ال��ذي يحاول الغرب
استبعاده أو تحجيمه ،أما الحديث عن مؤتمرات بدءا ً
من جنيف مرورا ً بموسكو والقاهرة وصوال ً إلى فيينا
فقد قلنا ونؤكد أنها استهالك للزمن وليس الهدف منها
وضع نهاية لمعاناة شعوب المنطقة بل يهدف الغرب
إلى ممارسة أقصى حدود االبتزاز واستثمار اإلرهاب
للحصول على أكبر نصيب من كعكة سورية التي
سيكون مذاقها شديد المرارة في حلوق الطامعين.
الشعب السوري ليس ناقصا ً أهلية ،هو صاحب
ال��ق��رار ،وإذا ك��ان البعض ي��ق� ُّر ب��ذل��ك فالمطلوب
خلوص النوايا وإثبات القول بالفعل ...لن يقف
األلم والمعاناة عند حدود دمشق وحلب ،وبغداد ،أو
بيروت وصنعاء ،تذوقه البعض في أكثر من مدينة
تركية ،وفي مدن خليجية و أوروبية ،ومرشح أن
ينتشر أبعد من ذلك بكثير واأليام المقبلة تحمل في
جعبتها الكثير ،الذين تقودهم غرائزهم وأطماعهم ال
يبدو أنهم يحسبون حساب مستقبل أسود تلوح معه
بوادر حرب عظمى تنهي البشرية.

«داع�ش» ...الفرار �أو االن�صهار بحمم الجي�ش ال�سوري الجبار
} د .منيف حميدوش
أسئلة كثيرة تطرح اآلن:
هل يملك تنظيم «داعش» مقومات الدولة ليعيش؟ هل له حدود الدولة
ومؤسساتها وبنيتها وأركانها كي يستم ّر؟
لإلجابة عن هذه التساؤالت نقول:
إنّ أهم مقومات الدولة هو تجانس مواطنيها وهذا التجانس هو أساس
مهم لبقاء الدول ،باإلضافة إلى وحدة األرض واللغة والتاريخ والمصالح
واألهداف واالستراتيجيات إلخ...
وإذا عدنا إلى تفاصيل ما ذكرناه سابقاً ،نرى أنّ مقوما ً واحدا ً من هذه
المقومات لم يتحقق ،فمواطنو «دولة داعش» يتحدّرون من جنسيات تزيد
عن المئة جنسية ،فال اللغة وال الثقافة وال االنتماء وال طبيعة التفكير وال
حتى اللباس ،تجمع بين هؤالء ،ناهيك عن التعدُّد الجغرافي بتعدُّد الدول
المنتمية إليها هذه المجموعات والذي يفرض عادات وتقاليد اجتماعية
مختلفة حينا ً ومتضاربة ومتناحرة حينا ً آخر.
أما بالنسبة إلى التاريخ ،فهؤالء لم يشتركوا في شيء إال في تاريخ القتل
والدم ،على الرغم من تنوع األساليب ،أما المصالح فلم ولن تكون واحدة
وهي متضاربة فيما بينها حسب الجهة الداعمة ،وحسب الدولة الممولة.
ٌّ
فكل ينفذ تعليمات أسياده ،لذلك نجد أنّ التنظيم المذكور يض ّم عناصر من
جنسيات مختلفة منها بات يقاتل الجيش العربي السوري ومنها يقاتل
فصائل من «المعارضة» ،وبعض هؤالء كانوا حلفاء األمس.
خص جنسيات مقاتلي «داع��ش» ،فإنّ معظم المقاتلين وقادة
وفي ما
ّ
التنظيم غالبا ً ما يأتون من الخارج ،وسبق أن قاتلوا في العراق والشيشان
وأفغانستان وعلى جبهات أخرى.
ووفق الخبير في الشؤون اإلسالمية رومان كاييه من «المعهد الفرنسي
للشرق األوس��ط» ،ف��إنّ ع��ددا ً من ق��ادة التنظيم العسكريين ،عراقيون أو
ليبيون ،في حين أنّ قادته الدينيين من السعودية أو تونس.
واآلن يتلقى تنظم «داع��ش» ضربات مركزة من سالح الجو السوري
الروسي ،ومن الجيش العربي السوري على األرض وقوى المقاومة ،ويتم
قطع طرق اإلمداد له من ك ّل االتجاهات ،عدا عن الموارد المحلية التي يجنيها
من سيطرته على بعض المناطق في سورية ،إضافة إلى تردُّد الدول الغربية
في زيادة المساعدات للتنظيم ،وخصوصا ً بعد هجمات باريس الدامية.

انبثق تنظيم «داع���ش» ع��ن «دول��ة ال��ع��راق اإلس�لام��ي��ة» ،المجموعة
الجهادية المسلحة التي يتزعمها أبو بكر البغدادي الذي أرسل عناصر إلى
سورية في منتصف عام  2011لتأسيس «جبهة النصرة» .وفي نيسان
 ،2013أعلن البغدادي توحيد «دولة العراق» و«جبهة النصرة» إلنشاء
«الدولة اإلسالمية في العراق والشام» ،لكنّ «جبهة النصرة» بقيادة محمد
الجوالني رفضت االلتحاق بهذا الكيان الجديد ،وينشط ك ّل من التنظيمين
بشكل منفصل في سورية.
لم تعلن «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» والءها لزعيم «القاعدة»
أيمن الظواهري الذي س ّمى «جبهة النصرة» ،الجناح الرسمي للتنظيم في
سورية .لكنّ لـ«داعش» العقيدة الجهادية نفسها التي للقاعدة ،معتبرة أنّ
إنشاء دولة إسالمية في سورية مرحلة أولى لقيام دولة الخالفة.
وأمام ك ّل هذه االحتماالت ،أال يمكن أن تطرح التساؤالت السابقة حول
«داعش» على الدول الداعمة  :هل يتهاوى التحالف الدولي قبل أن يتهاوى
«داع��ش» ألنّ روزن��ام��ة أوباما للحرب قد تتناقض مع أه��داف أعضائه
الخليجيين واألوروبيين ،أي محاربة اإلرهاب الذي يشوِّه اإلسالم ،وإنهاء
األزمة السورية بإسقاط الدولة السورية؟
بدأت الواليات المتحدة األميركية غاراتها على «داع��ش» في العاشر
من آب الماضي بقصف محيط س ّد الموصل ،واآلن وبعد شهرين تقريباً،
يبدو أنّ التنظيم اإلرهابي لم يتر َّنح ،في حين بدأت معالم التر ُّنح تظهر
على «التحالف الدولي لمحاربة اإلره��اب» ،انطالقا ً مما يجري من خالف
في وجهات النظر في كواليس اإلدارة األميركية حيال االستراتيجية التي
يفترض ا ّتباعها لضرب «داعش».
تجمع تعليقات الصحف األميركية على أنّ سيطرة الجمهوريين على
األغلبية في الكونغرس كانت نتيجة التع ّثر وعدم وضوح سياسات البيت
األبيض ،وخصوصا ً في حربه على اإلرهاب ،وليس خافيا ً أنّ الرئيس باراك
أوباما يتع ّرض ،منذ مدة طويلة ،النتقادات متصاعدة نتيجة تعامله مع
األزمة السورية ،واآلن بسبب البطء في العمليات ض ّد اإلرهابيين وعدم
التركيز على مواقعهم األساسية في سورية ،وال سيِّما في الرقة والحسكة!
نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» قبل أيام تقريرا ً يقول إنّ أوباما ي ّتجه
إلى إقالة بعض وزرائ��ه ،وفي مقدمهم جون كيري وتشاك هيغل ،على
وجه إلى سياسة البيت األبيض في
خلفية االنتقادات المتصاعدة التي ُت َّ
إدارة الحرب على اإلرهاب ،وجاء ذلك بعدما كشفت مصادر وزارة الدفاع

أنّ هيغل أرسل مذكرة سرية إلى مستشارة األمن سوزان رايس ينتقد فيها
سياسة بالده حيال سورية.
لم تكن مذكرة هيغل سوى صوتا ً جديدا ً يرتفع داخ��ل «غابة اإلدارة
األميركية» ،معربا ً عن القلق من «استراتيجية واشنطن الشاملة» في
سورية ،وداعيا ً إلى «انتهاج رؤية أكثر وضوحا ً بشأن ما يجب القيام به
حيال الدولة وشخص الرئيس بشار األس��د» ،وهو ما اعتبره المحللون
تحذيرا ً من أنّ سياسة أوباما في خطر بسبب فشلها في توضيح نياتها
حيال شخص الرئيس بشار األسد ،وخصوصا ً في ظ ّل عدم الجدية الكافية
في العمل إلع��ادة ترتيب صفوف ما يسمى بالمعارضة المعتدلة التي
يفترض أن تمأل الفراغ بعد سقوط «داعش».
جون كيري كان قد سبق هيغل في توجيه انتقادات ضمنية إلى سياسة
أوباما منذ تراجعه عن التهديد بتوجيه ضربة إلى الدولة السورية ،ر ّدا ً
على استعمال األسلحة الكيماوية في الغوطتين ،وهو ما وضع وزير
الخارجية في موقف حرج أمام ندّه الروسي سيرغي الفروف الذي أخرج
الدولة السورية من مأزق األسلحة الكيمائية عبر اتفاق تسليم سالحها
الكيماوي.
ولفتت «نيويورك تايمز» ،من جهتها ،إلى أنّ كيري الذي حصد مسلسالً
من الفشل الفاضح في ملفات سورية وفلسطين وأوكرانيا ،يرى أنّ السبب
هو عدم وضوح االستراتيجية السياسية في روزنامة أوباما ،وعلى هذا
األس��اس بدا أكثر فأكثر طائرا ً مغ ّردا ً خ��ارج السرب البيضاوي ومتخذا ً
خطا ً هجوميا ً في خالل النقاشات الداخلية ،وبدت تصريحاته في الخارج
متناقضة مع مواقف البيت األبيض ،بينما فضل هيغل الميل إلى الصمت
امتعاضاً ،تاركا ً إدارة األمور إلى رئيس األركان الجنرال مارتن ديمبسي.
إذا ً صراع البقاء اليزال في أوجه ...أيهما أسبق باالنهيار تنظيم «داعش»
اللقيط المختلط ،أم التحالف الدولي ض ّد الدولة السورية ،والمتعدِّد
األهداف والمصالح والجنسيات؟
إنّ الحياة لم ولن تكتب لالثنين ،والميدان يفصل ذلك ،فهم اآلن بين فكي
كماشة إما االستسالم للجيش العربي السوري ،أو الموت المحتم ،أو الفرار
باتجاه األراضي التركية أو األردنية أو العراقية.
لذلك ،ف��إنّ العودة إل��ى الوضع الميداني السابق تأتي في سياقها
الطبيعي ،وزوال «داعش» اللقيط المخابراتي األميركي الصهيوني الوهّ ابي
بات قريبا ً فلم ولن يلق الحياة.

