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هل ثمة تح ّول في الموقف
الأميركي ـ الفرن�سي من �سورية؟
} حميدي العبدالله
في وقت متزامن أدلى وزيرا خارجية ك ّل من الواليات المتحدة جون
كيري والفرنسي لوران فابيوس بتصريحات توحي بتغيير موقفيهما
م��ن األزم���ة ف��ي س��وري��ة وشروطهما لتشكيل تحالف موحد لمكافحة
اإلرهاب .وتساءل كثيرون ما إذا كانت هذه التصريحات تمثل الخطوة
األول���ى على ط��ري��ق م��راج��ع��ة السياسات المعتمدة م��ن قبل واشنطن
وباريس منذ اندالع األزمة في سورية عام .2011
إذا أخذت التصريحات بح ّد ذاتها ونصها الحرفي ،فهي ال تشير فعليا ً
أي تغيير في الموقف األميركي  -الفرنسي من سورية ،إذ ال يزال
إلى ّ
الطرفان يص ّران على التدخل بالشأن الداخلي السوري ،واتخاذ مواقف
أي أنهما ال يزاالن يحدّدان من يكون ومن ال
نيابة عن الشعب السوريّ ،
يكون في سدّة المسؤولية في سورية ،علما ً أنّ هذا حق حصري للشعب
ال��س��وري م��ن وجهة نظر ديمقراطية وم��ن وجهة نظر س��ي��ادة ال��دول،
نصت عليها
لكن واشنطن وباريس ترفضان احترام هذه الحقوق التي ّ
بوضوح القوانين الدولية التي ترعى العالقات بين الدول.
لكن إذا أخ��ذت دالالت هذه التصريحات بمقارنة مع مواقف هاتين
أي ق��ب��ل اإلدالء بهذه
ال��دول��ت��ي��ن م��ن األزم����ة ال��س��وري��ة ،ف��ي ال��س��اب��قّ ،
ال��ت��ص��ري��ح��ات ،حيث ك��ان��ا يضعان ش��روط��ا ً مسبقة م��ن بينها أن يت ّم
تنحي الرئيس بشار األسد لكي يكون هناك تعاون مع الدول السورية
ّ
ومؤسساتها المختلفة ،وعلى رأسها الجيش في مكافحة اإلرهاب ،يمكن
القول إنّ ثمة تغييراً ،وإنْ كان محدوداً ،في مواقف هاتين الدولتين ،تغيير
ّ
يتلخص في قبول مستوى من التعاون مع الرئيس بشار األسد والدولة
السورية ،وتحديدا ً الجيش السوري مع وجود الرئيس بشار في منصب
رئاسة الجمهورية ،ولكن دون التخلي عن التمسك بالمفهوم األميركي
– الفرنسي عن المرحلة االنتقالية التي تعني ،حسب واشنطن وباريس،
نقل السلطة إلى حكومة جديدة تتقاسمها المعارضة والدولة السورية
الحالية ،ولكن من دون إعطاء حق للرئيس بشار األسد في أن يترشح في
أي انتخابات يمكن التوافق عليها إلعادة تكوين مؤسسات الدولة.
ّ
ال شك أنّ هذا التغيير في المواقف الفرنسية – األميركية هو ثمرة
عاملين اثنين ،العامل األول ،مستوى االلتزام الروسي في دعم سورية،
وصيانة حق شعبها في أن يق ّرر بنفسه من يكون ومن ال يكون في سدة
تنحي الرئيس بشار األس��د كشرط لح ّل
المسؤولية ،واعتبار مسألة ّ
األزم��ة «مسألة مغلقة» ،كما ص�� ّرح وزي��ر الخارجية الروسي سيرجي
الف���روف .العامل الثاني ،االن��ت��ص��ارات الميدانية التي حققها الجيش
السوري وحلفاؤه على كافة الجبهات بعد الحصول على الدعم الج ّوي
الف ّعال من روسيا التي استخدمت أح��دث ما في ترسانتها العسكرية
لضرب اإلرهاب في سورية.

نهاية �سلطان كذاب...

} سعدالله الخليل

كشف م��وق��ع «ويكيليكس» أنّ الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ����ان أعطى
شخصيا ً األوامر بقصف القاذفة الروسية فوق سورية قبل الحادثة بفترة طويلة،
اي ُبعيد بدء العملية العسكرية
على أن تت ّم في مطلع شهر تشرين األول الماضيّ ،
الروسية ض ّد تنظيم «داعش» اإلرهابي في سورية ،وذلك لوضع تركيا على حافة
الحرب مع روسيا لثقته ب��أنّ حلف الناتو ومجموعة العشرين سيؤيدونه بأية
حال.
ليست المرة األول��ى التي يتو ّرط فيها سلطان العثمانية الجديدة رجب طيب
أردوغان بحسابات يراهن فيها على قوة تحالفاته سواء مع واشنطن أو حلف شمال
األطلسي أو مجموعة العشرين ،في توتير عالقاته الدولية ،وفي محاولته افتعال
أزم��ات وح��روب ،ولع ّل أبرز القضايا التي ما زال يراهن عليها ويحلم بتحقيقها
تتمثل بالمناطق العازلة في سورية ،والتي ع ّول على دعم حلفائه للسير فيها أكثر
من مرة ،لكنهم خذلوه باإلعالن الصريح برفض إقامتها تحت ذرائع عدة.
في ك ّل مغامرة تركية خالل السنوات الخمس الماضية تص ّر القيادة التركية
على إطالق الك ّم الكبير من التصريحات التي سرعان ما ينجلي كذبها وبعدها عن
الواقع ،ولع ّل توغل الطائرات التركية في األراض��ي السورية وإسقاطها الطائرة
الروسية يكشف حجم الكذب وال��خ��داع الممنهج في التعاطي ب��دءا ً من اال ّدع��اء
باختراق الطائرة الروسية المجال الجوي التركي وإنذارها عشرات المرات قبل
إسقاطها وم��ا بني على مقتضاه من تصريحات نارية لسلطان عثمانية القرن
الحادي والعشرين أردوغ���ان وثعلب أنقرة أحمد داوود أوغلو في «ال��دف��اع عن
السيادة» و«حرمة األجواء التركية» ايا ً كان «المعتدي» ،ولو كانت موسكو ،ليتضح
أنّ األتراك هم المعتدون وأنّ الهجوم مبيّت بمرابطة الطائرات التركية في األجواء
ما يزيد عن  90دقيقة قبل اختراقها األجواء السورية وتنفيذ المهمة الموكلة لها بك ّل
أي إنذار ،وهو نفس األسلوب الذي تعاطت معه أنقرة بإسقاط المقاتلة
إتقان دون ّ
التركية والتي تسبّبت بموجة هستيرية أردوغانية تس ّوق لمظلوميته بأنّ الطائرة
لم تخترق األجواء السورية وبأنّ سورية تس ّرعت بإسقاطها ليتبيّن بأن الطائرة
سقطت برشاش مضا ّد للطيران على مقربة من سطح البحر بعد توغلها في األجواء
السورية ولم تستهدفها المضادات الجوية السورية ،ومع ظهور تنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي وبالرغم من عشرات الوثائق التي تكشف عن ت��و ّرط النظام التركي
في دعم التنظيم وآخرها ما قدّمته وزارة الدفاع الروسية من فيديوات ووثائق
تدين رأس النظام التركي بدعم التنظيم وتسهيل صفقات النفط السوري ،يص ّر
المضي قدما ً في كذبته بنفي عالقته بالتنظيم دون أن يقدّم تفسيرا ً
أردوغان على
ّ
منطقيا ً يبر ّر سكوت التنظيم عن التوغل التركي في مناطق سيطرته على األراضي
أي مقاومة من
السورية ،ونقل رفات سليمان شاه مؤسس السلطنة العثمانية دون ّ
التنظيم الذي د ّمر أضرحة األولياء الصالحين باستثناء ولي أردوغان األكبر!...
آخ��ر مسرحيات الدجل والكذب التركي تتمثل بتبريرات التوغل التركي في
األراضي العراقية في محافظة نينوى عبر  150جندي معززين بأكثر من  20دبابة
وصلت محيط مدينة الموصل التي يسيطر عليها «داعش» ،دون موافقة الحكومة
المركزية في بغداد التي طالبت أنقرة بسحب قواتها بسرعة ،ولتكذب تصريحات
رئيس الحكومة التركية أحمد داوود أوغلو عن تنسيق تركي عراقي ،وهو ما دفع
الحكومة العراقية إلى استدعاء السفير التركي في بغداد لتقديم مذكرة احتجاج
رسمية إلعالمه ب��أنّ الخطوة انتهاك لسيادة البلد وت��ج��اوز على مبادئ حسن
الجوار واالحترام المتبادل وعمل معادي.
س��ن��وات خمس م��ن ال��ك��ذب وال��دج��ل التركي تسقط الكذبة تلو الكذبة وتنقل
أردوغان من ورطة إلى ورطة أكبر فهل اقتربت نهاية السلطان الكذاب.
«توب نيوز»

كيري وفابيو�س يعترفان
 كالم وزيري خارجية فرنسا واميركا عن الرئيس األسد اعتراف بحقيقة استحالةتحقيق أهداف الحرب بإزاحة األسد كرمز لسورية المستقلة والمقاومة.
 الحديث السابق الممنهج حول انّ األسد جاذب للمتط ّوعين بادّعاء وجود«ث��ورة» يسقط اليوم مع االعتراف بأنّ اإلره��اب ليس تط ّوعا ً بل تصدير منهجي
بتمويل سعودي وحضانة تركية لوظيفة رسمها الغرب وهي إسقاط األسد ،وقد
فشلت.
 االعتراف ب��أنّ خطر اإلره��اب ال��ذي ج��اؤوا به صار في عواصمهم ،وال يمكنمواجهته بال قوات برية ال يملكون قرار تح ّمل تضحياتها وال حلفاؤهم قادرون وليس
في الميدان إال الجيش السوري هو األساس.
 انتهى وقت اللعب وبدأت السكين تقترب من الرقبة فيقولون الحقائق. لم يعد لحلفائهم جدوى بل صاروا عبئا ً عليهم ،ولذلك ال يقيمون لهم حسابااليوم.
 تقدّم الجيش السوري بدعم روسيا وإي��ران وح��زب الله يربكهم ومواقعاإلرهابيّين تتساقط.
 الزمن داهم وال وقت للترف باالتجاهين حماية أمنهم واستباق نصر سوريةبالسعي للشراكة.
 شهادة ال تزيد لشرعية األسد شيئا ً لكنها تنبئ بقرب النصر. -مزيد من الصمود واالنتصارات يجلب المزيد من التراجعات واالعترافات.

التعليق السياسي

االنتفا�ضة...
وواقعة الم�صافحة وفتح الممثلية

تفكيك �أعدائنا وتحطيم �أيديهم

تركيا تك ّر�س نف�سها عدو ًا ا�ستراتيجي ًا
*

} هاني الحلبي

تلوح مؤشرات حاسمة ،خالفا ً للحقب السابقة ،أننا في الهالل الخصيب أمة
محاصرة استراتيجيا ً من ثالوث معا ٍد لوجودنا وتاريخنا وحقوقنا في التقدم
َ
والحياة ،هذا الثالوث:
 تركيا على اختالف قياداتها منذ  500ع��ام ،بخاصة تركيا األردوغانيةاألخوانية على أساس األطماع االستراتيجية في بالدنا ،التي تبلورت في المقايضة
المشؤومة مع فرنسا منذ العام  1937بضم ألوية كيليكيا وأضنة واسكندرون،
بعد أن كانت أضافت مدن ديار بكر وغازي عينتاب وماردين وقنسرين والرها و...
وأريافها كافة.
 الخطر الصهيوني المتمثل بدولة “إسرائيل”؛ العدو التاريخي لحقيقتناومصيرنا وحياتنا ،كمشروع احتاللي توسعي عرقي قائم على وهم ديني لتحقيق
مبدأ أرضنا من دوننا لشتات يهودي أو مته ّود طقوسا ً وال مكان له في العالم ،ولم
يكن له مكان قط فيه.
 المشروع الوهابي المتأسلم ،وما تأخذ به من دول عربية اليوم مثالً ،أبرزهاالمملكة العربية السعودية ودولة قطر ،وغيرهما تتعاطف معه بدرجة ما .وهذا
المشروع خطر داهم منذ عقود على حدود الهالل الخصيب الجنوبية ،حتى تح ّول
خطرا ًعلى هذا الهالل وشعبه وفيزيائه السكانية الشديدة التنوع والغنية الحضور
والتاريخية الوجود والمؤهالت الحضارية.
في هذا المقال نتناول دور تركيا المنكسرة نفسيا ً وأخالقيا ً والمعاقبة روسياً،
التي تو ّرطت  ،بسياسة مجنونة ال تقيم اعتبارا ً منطقيا ً وواقعيا ً لمعطيات القوى
واالستراتيجيات الراهنة ،وال شك في أنها مستندة إلى الحلف األطلسي ،أكبر تكتل
عسكري عدواني بعد حروب الفرنجة ،المسماة تزويرا ً صليبية ،أنها قادرة مع
حلفائها على ك ّل شيء كما في القرون والعقود التي سلفت.
كانت آخر مآثرها المعادية دخول قوة عسكرية مدعومة بـ 25دبابة غلى شمال
الموصل تحت غطاء تعاون مع ميليشيا البشمركة في إقليم كردستان ،تأرجحت
أعدادهم بين  600و  126جندياً ،من دون أي تنسيق مع حكومة بغداد الشرعية.
وهذه رسالة فاضحة جدا ً لنهج عالقات عسكرية واقتصادية كحالة عقود النفط
بين أنقرة وأربيل ،منفردة بين تركيا وإقليم كردستان التي تتجه قيادته البرزانية
إلى انفصال واقعي وفعلي بعد أن تستكمل عدته.
استطاعت تركيا دائما ً خالل  500عام أن تفرض مصالحها علينا ،بالسيف حينا ً
وبالفتنة حينا ً آخر ،مستغلة اتساع الشريحة المذهبية اإلسالمية األوسع فينا،
السنة ،تدغدغ أحالمها بوعد خالفة منشودة ،تخطاها التاريخ ،وأصبح كقميص
ُّ
الخليفة عثمان ،كل يطلب حقه ليحقق مصلحته ويزيد أرصدته ..حتى استبعدها
العلماء ورأوا استحالة شروطها في ظروف عدة ،ردعا ً للمغامرين والهواة .فليس
كل مَن انتمى لقبيلة كبرى يمكنه ادّعاء الخالفة؛ فالخليفة قرشي .وليس من نفذ
في أمة يمكن أن يف ّكر في الدعوة لخالفة؛ فالخليفة عربي ...وبعضهم يشدّد أنه
يصح ألردوغان أن يفكر في أن يكون خليفة؟ ال .وألنه يعرف أنه
هاشمي دائماً ..فهل
ّ
لن ينالها ألنه طوراني عثماني ..رأى أن يوظف عربيا ً حسينياً ،كما قيل ،هو أبو بكر
البغدادي :وقور ..طويل ،جهوري الصوت ،بليغ الكلمة ،فاخر األكسسوارات ،حسن
الطلعة ،ممتلئ اللحية وشاب كذلك .وخبير قتال وعصابات ..فت ّمت الصفقة.
نجح أبو بكر في محاكاة وجع بقايا أتباع الرئيس العراقي الراحل صدام
حسين ،من ضباط كبار وخبراء عسكر وقتال واستراتيجية ليستثير نزعة الثأر
من جماعة أميركا الذي ح ّكمتهم في العراق الجديد وبمسحة مذهبية الفتعال فتنة
ّ
فتمخضت عقولهم الكسيحة عن «قانون اجتثاث البعث»
شعواء ال تبقي وال َتذر
ليوفروا أسباب الفتنة المد ّمرة للكيان العراقي .وكانوا هم تج ّمعوا تحت راية جيش
النقشبندية لمقاومة االحتالل األميركي وليس تحت راية قومية أو عراقية .وبدال ً من
يوحد العراق قوة
بناء ما يجمع قوى المقاومة في العراق ضد االحتالل وعلى ما ّ
ناهضة ،ت ّم شرخ الشعب والروح العامة بعقد االجتثاث والثأر وبقسوة كاسحة.
مهّد االحتالل األميركي للعراق لطبقة الطغاة الجدد في السلطة وفي خصوم العراق
أن ينفذوا سياستهم لتدميره واستكمال نهبه وتدمير تاريخه وسحل أوابده الذي
لم تتمكن أميركا من القيام به رغم سقوطها التاريخي األخالقي من عالم اإلنسانية
األدبي .فالواليات المتحدة حريصة على أن تبقى دولة كبرى تبتز العالم بهيئة
دولة وامتيازاتها وحقوقها وليس بهيئة مافيا .كان ال ب ّد من مافيا الستكمال الحريق
والدمار فكان «داعش» سليل «القاعدة» ودولة العراق اإلسالمية .فتتسع دائرة
االهتمام إلى الشام على أساس كشف حقيقة وحدة الهالل الخصيب االستراتيجية.
فال يمكن استقرار للعراق من دون الشام ،والعكس صحيح.
تم وضع خطط النهب والسيطرة .بدأت بالموصل .ت ّم السطو على خزانة
المصرف المركزي فيها ومصادرة مليارات الدنانير العراقية فضالً عن المصارف
الخاصة واألديرة والجوامع .بعد الضغط على ضباط كبار مسؤولين في المحافظة
يتوسع والقصد
لتسليم الجيش والعتاد بال قتال إال في ما ندر .وانطلق «داعش»
ّ
هو بغداد لتسديد ضربة استراتيجية باحتالل أول عاصمة عربية بيد اإلرهاب.
وما هي؟ بغداد والشعراء والسمر ..والبترول للضغط على الوجع العراقي بديون
صدام لدول الخليج وبدءا ً من الكويت ،وألميركا لتسترد كلفة «تحريره» ومن ثم
محافظات ما يُس ّمى أقليات لتطهير أرض اإلسالم مما يد ّنسها من عبدة الصليب
واألوثان؛ فيستكمل تدميرها الروحي والنفسي وسبي نسائها وإبادة أسرها وقراها
ويقطع عالقتها باألرض التي نشأت عليها مما قبل التاريخ .وإال فالتهجير إلى دول
العالم التي فتحت فرص اللجوء بسهولة كانت مستحيلة قبلها.
امتد داعش إلى غرب بغداد .اقترب من أربيل .خط أحمر جديد .ألنّ الصاعق
المس به .فتنادت الدول شرقا ً وغربا ً لتسليح كردستان .وما زالت
الكردي ال يمكن
ّ
تسلح كيانه .حتى ت ّم االشتراك مع «داع��ش» وتركيا على خطط نهب البترول

بأساطيل صهاريج وأنابيب إلى ميناء جيهان فـ»إسرائيل» وأي دولة في العالم.
حوالى مليوني دوالر في اليوم يدخل خزينة «داعش» ،وأضعافها تحوزها تركيا
وكردستان و»إسرائيل» بدءا ً من  15دوالرا ً للبرميل الخام الواحد فيصل إلى الزبون
بـ 40دوالراً .بينما يتض ّور شعب العراق فقرا ً وتستغ ّل الخزانة العامة أرتال
الحمايات األمنية لطغاة األحزاب والسلطات كافة ورواتبهم الفلكية وبروتوكوالت
الفساد الرسمي.
هذه البنية المافيوية التي ربطت األطماع التركية باالستراتيجية اليهودية
بالتمويل العربي ووه��م الخالفة السعودية أنتجت «داع��ش» وخطط تدمير
اقتصادنا وإبادتنا من أرضنا باعتبارنا روافض ومجوسا ً وكفرة ونصارى...
تحت هذه اليافطة يت ّم إفراغ األرض للتركي الطامع المهيمن الذي يرى بالدنا
ان ُتزعت منه بعد هزيمته المذلة في الحرب العالمية األولى وعليه استعادتها وعبثا ً
حاول لسنوات ببعض الدعم ،كمستشفى تركي في صيدا لما يعمل بعد ،ومكتبة
في عكار وموقف كاريكاتوري ض ّد اإلرهابي نظيره شيمون بيريز في منتدى دولي
ليحاول تجييرنا كورسا ً مساعدا ً لمهرجان «اإلخوان المسلمين» والهيمنة على
العالم العربي وتكريس «إسرائيل» قطبا ً عالميا ً بحضانة إسالمية تحت يافطة
إيهامنا أنه فخامة مقاوم بدعمه أساطيل غزة حرة التي أخذت تطلق بعض سفنها
من أنقرة وأزمير وغيرهما وقدمت شهداء على متن سفينة مرمرة أحدهم بطل
تايكواندو تركي..
العت ّو التركي تجلى في أداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثالث مآثر
قاتلة:
ـ تجلّت أوالها في تنظيم شبكة النهب للنفط السوري العراقي ضمن بيئة عائلية
يتوالها ابناه ،أبرزهما بالل ،وصهره كوزير للنفط التركي ،من الحسكة ودير الزور
والموصل إلى زاخو على الحدود التركية العراقية حيث تف ّرغ آالف الصهاريج
يوميا ً في شبكة التهريب التركية الرسمية .فكيف يمكن التفريط بـ»داعش» وهي
هيئة استثمار تركي مباشر في النفط العراقي السوري بال عقود وال ضرائب وال
مفاوضات .وعندما لفتت روسيا نظر تركيا إلى األمر تجاهلته .حتى اضطر الرئيس
الروسي في قمة انطاليا أن يبدأ بإبراز الوثائق فأُسقط في يد أردوغ��ان .وثائق
مص ّورة وبدقة عالية تظهر أرتال الصهاريج تشحن النفط وأرت��ال الشاحنات
تشحن األسلحة والمؤن لإلرهابيين في خط األياب من تركيا .وعزز هذا العت ّو
ّ
والتف حوله بتعابير عدة ،لكن
بإصراره على عدم االعتذار من روسيا وإن داوره
كان يص ّر رئيس تركيا ورئيس وزرائها أن ال اعتذار.
ـ وتجلّت ثانيتها في إسقاط الطائرة الروسية متذرعة تركيا بأنها انتهكت المجال
الجوي التركي .والطائرة الضحية بقيت ضمن األراضي السورية بحدود ميل واحد
حتى أن هبوط طياريها كان في األراضي السورية المحاذية وكذلك حطامها .لكن
المقصود بالمجال الجوي التركي يمت ّد عميقا ً في األرض السورية .كما كان يقول
أحد رؤساء كيان العدو أنّ هذا المجال الحيوي يمت ّد حيث يصل طيران «إسرائيل»،
وعلى أساسه قصفت «إسرائيل» في بغداد وفي تونس وفي السودان مرات عدة
وكانت تهيّئ لقصف مفاعالت إيران لوال حنكة إيران وقدرتها على رفع مستواها
التقني العسكري واأللكتروني وحربها النفسية .كذلك تركيا تحاول تطبيق هذا
المبدأ .في الشمال بينما تطبقه «إسرائيل» في الجنوب ض ّد لبنان وسورية .خطيئة
تركيا بإسقاط السوخوي صدمت روسيا بعمق .وت��ر ّوت حتى ال تكون حرب
فيتح ّول العدو من اإلرهاب إلى مَن صنعه ويحميه ويوظفه .وكانت تتوقع تركيا
أنها تفتح النار وتستجير باألطلسي فينجدها .فتردع روسيا عن نجدة سورية
وتوقف خططها فيها أو تدخل في مساومة لحفظ الرأس والهيبة .لكن هذه الخطيئة
استفزت الدببة السيبيرية فخسرت تركيا عقود التعاون االقتصادي ،وفي عز
الشتاء تفقد حصة الغاز المسيل إليه ،لتذوق قيادتها طعم الغدر من فمها وبيديها.
ـ والثالثة إصرار تركيا على المنطقة األمنية التركية الممتدة من جرابلس إلى
المتوسط موسعة منطقة احتاللها كيليكيا واسكندرون وأضنة بمثلها تقريبا ً أي
ما يفوق مساحة لبنان بأضعاف في أفضل المناطق المائية والزراعية والتاريخية
السورية.
شكرا ً روسيا ...فريدة أنت بين األمم في ليل المحن ..وحيدة تعرفين قيمة الدم
وثمن الكرامة ..قدّمت زهرات أجيالك ضد النازية السابقة باسم هتلر ،كما نقدّم
نحن زهرات أجيالنا منذ قرون ض ّد مخطط إفنائنا باسم يهوه اليهودي سابقاً،
«النبي» السعودي – القطري  -التركي حاليا ً وآلهته الخرقاء..
وباسم
ّ
لكن ما حصل هو الر ّد الروسي المتحرج حتى الحرب المقبلة.
هو أنّ روسيا نشرت في مطارات سورية عدة قواتها الجوية وأنظمتها األحدث
في العالم للدفاع الجوي بحيث عطلت استباحة األجواء السورية كافة بما فيها
أجواء لبنان وشمال فلسطين ووسطها من قاعدة حميميم شرق الالذقية ،إلى
قاعدة تي فور للطوافات الحربية ،والحقا ً ستمت ّد لوسط سورية بتحضير قاعدة
الشعيرات في األسبوعين المقبلين لتمسك غرب العراق وشرق سورية وكامل
وسطها وجنوبها ،لتفرض شروطها كاملة على أعدائنا :قيادة سورية شرعية
وإبادة كاملة لإلرهاب.
فال تركمان في سورية لتركيا وال دولة كردية وال دولة درزية لـ»إسرائيل» وال
دولة سنية للسعودية وقطر وتركيا وال دولة علوية وال دولة مسيحية للغرب.
موحدة علمانية ،سورية للسوريين! والسوريون طليعة تحرير
سورية واحدة ّ
المشرق يق ّررون مستقبل سورية وتقدّمها وينطلقون لعدوى المحيط الطبيعي
باإلرادة القومية واالستقالل الحقيقي.

*ناشر موقع حرمون
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} رامز مصطفى
منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثالثة بداية تشرين األول الماضي،
وال يخلو خطاب أو مقالة أو مقابلة مع مسؤول فلسطيني ،إالّ ويتحدّث بألم
عن حالة التخلي وإدارة الظهر التي تعيشها القضية الفلسطينية وشعبها،
رب  ،-بل ويذهب
على يد أبناء جلدتنا من العرب والمسلمين – إالّ من رحم ِّ
ليُكيل االتهامات واصفا ً إياهم بالمتخاذلين وووو إلخ ...وال تخلو لقطة
تلفزيونية لمقابلة مع أحد أبناء شعبنا المنتفضين ،إالّ ويحدثك عما يعتمر
قلبه من وجع وضيّق الصدر ،ألن ال معتصم في هذه األمة يُستجار به،
وكيف هم متروكون لعدو ال يرحم ،ألنه ال يجيد صنعة إالّ القتل والحرق
ٌ
غيض من فيض ما يتحدّث عنه الفلسطينيون في مواجهة
والتدمير .هذا
حالة النكران والتن ّكر لقضيتهم وقدسهم ومقدّساتهم ،وأنهم وحدهم اليوم
في مواجهة شبق األطماع الصهيونية التي ال حدود لها ،حتى واالنتفاضة
الثالثة قد وصلت بورصة أيامها إلى الشهر الثالث ،وشهدائها حتى سطور
المقالة قد تجاوزوا الـ  110وآالف الجرحى والمعتقلين ،وإجراءات وقوانين
قمعية بالجملة ،وكأنّ فلسطين لم تعد قضيتهم المركزية ،فهي تقع على
عالم من االفتراض العربي ليس إالّ ،أو ذكريات من الماضي الجميل الذي
هدروه في التغ ّني بأمجاد كنا وفعلنا وفتحنا ووصلنا ...إلى آخر المعزوفة
التي ح ّولوها إلى مشروخة ...وكأني بالفلسطينيين المكلومين بأشقائهم
قبل أبنائهم يقولون و”ظلم ذوي القربى أش ُّد مضاض ًة”.
أي من ذوي القربى هو
هنا يطفو إلى سطح األسئلة الكثيرة سؤال كبيرٌّ ،
األش ّد مضاضة ،هل الشقيق القريب ،أم الشقيق البعيد ،وكالهما مؤتمن من
وجهة نظرنا ،ولكن قد يبادرك البعض المتصيّد ،لماذا على الدوام توجهون
المالمة للشقيق العربي أو المسلم؟ ومن هو األقرب إليكم في سلوكه يُسهّل
على هؤالء ما يُقدمون عليه؟ يبدو للوهلة األولى الكالم محقا ً وذا معنى،
فكيف نلوم اإلمارات العربية المتحدة على خطوة فتح ممثلية “إسرائيلية”
على أراضيها ،بحسب إيمانويل ناهشون الناطق باسم خارجية الكيان
الصهيوني ،بينما رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس
يظهر في قمة المناخ في باريس وهو يُصافح اإلرهابي بنيامين نتنياهو،
الملطخة يديه بدماء الفلسطينيين على امتداد الوطن الفلسطيني.
كال الحدثان مدان ،وال مب ّرر لهما .في الحدث األول ،والمتعلق بفتح ممثلية
“إسرائيلية” في أبو ظبي ،وإنْ يحاول البعض تصويره على أنه من خارج
رأي اإلمارات ،ألنّ األمر يتعلق بـ”وكالة الطاقة المتجدّدة” ،ومق ّرها أبو
ظبي ،والكيان الصهيوني عضو في هذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة.
وهذا االختراق الدبلوماسي “اإلسرائيلي” ،ال يجب أن يُنظر إليه إالّ من
زاوية أنه طعن لالنتفاضة الفلسطينية التي تشهدها األراضي الفلسطينية
المحتلة ،وتبريرا ً للجرائم الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني ،وغطاء
سياسيا ً للعالقات بين اإلمارات والكيان القائمة منذ سنوات ،واتساعها
إلى التعاون السياسي واألمني ،وبالتالي تأشيرة الدخول المشرعن إلى
اإلمارات ،التي كانت أراضيها شاهدا ً على نشاط الموساد «اإلسرائيلي»
الذي اغتال عام  2010الشهيد محمود المبحوح .مما يعني تسهيالً في
فتح المزيد من أبواب الخليج أمام األنشطة «اإلسرائيلية» ،والعالقات
معها .وبالتالي هذه الخطوة من شأنها فك العزلة عن الكيان الذي يعاني
من ازدياد في عزلته الدولية.
أما في الحدث الثاني ،والمتصل بواقعة المصافحة بين رئيس السلطة
السيد محمود عباس ورئيس حكومة اإلرهاب الصهيوني بنيامين نتنياهو،
فمن المؤكد أنّ الصورة واالبتسامات المتبادلة ،وقعها ال يق ّل فداحة عن
حدث فتح الممثلية ،بل هي أش ّد وأقسى على الفلسطينيين ،ففي الوقت
الذي يطحن فيها الصهاينة من مستوطنين وجنود وأجهزة أمنية الشعب
الفلسطيني ،بفتيانه وفتياته ،ويوغل عميقا ً في دمائنا ،تأتي المصافحة،
وكأنها تبرير لتلك الجرائم ،أقله من جانب نتنياهو ،الذي وظفت وسائل
إعالمه تلك المصافحة ور ّوجت لها ونشرتها على أوسع نطاق ،وكأنها
تقول للشعب الفلسطيني أنتم وحدكم ،فليس لكم من معين أو سند أو
مؤازر أو مجير.
وبين ه��ذا وذاك ،يخرج نتنياهو على أن��ه الفائز من فتح الممثلية
على أرض اإلمارات العربية ،لتؤكد هذه الخطوة ما يذهب إليه نتنياهو
منذ وقت ليس بالبعيد ،أن «إسرائيل» قاب قوسين من ترسيم عالقات
دبلوماسية مع عدد من الدول العربية .وكالمه ُي ّذكرني بكالم قاله شمعون
بيريز وردّدته تسيبي ليفني ،خالل حربهم على غزة في تموز « 2014أننا
ألول مرة نذهب إلى الحرب ومعنا العديد من الدول العربية» .أيضاً ،أيّ
نتنياهو هو المستفيد والفائز من مصافحة أبو مازن في باريس ،سواء هو
سعى إليها ،أو رئيس السلطة ،أو هناك من تدخل ليخرج هذه المصافحة
بين اإلثنين .فنتنياهو ليس هناك ما يحرجه في األم��ر ،على الرغم من
لشعب كله
بعض األص��وات المنتقدة له بسبب المصافحة مع «رئيس
ٍ
إرهابي» بحسب التوصيف الصهيوني لالنتفاضة الفلسطينية وشبانها.
والسؤال المتبقي ،إذا كان نتنياهو غير ُمحرج من واقعة المصافحة ،فهل
السيد أبو مازن بوصفه رئيس منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية أيضا ً
غير ُمحرج؟

�سقطت الرهانات كلها ...وبقي الميدان هو المعادلة الوحيدة!
} سناء أسعد
تهاوت المراهنات كلها ول��م يبق للسياسة وسط
ما يجري مكان كأحد المعادالت بعد حصرها في حيّز
المصطلحات منذ بداية األزمة السورية...
فعندما تكون السياسة عبارة عن مصطلحات مستندة
إل��ى مجموعة من األح�لام واألوه����ام ...عندها تصبح
السياسة خطيئة وتفقد وجودها في كونها أحد الخيارات
التي يمكن فرضها في تغيير المعادالت وتذهب إلى
مرحلة الثبات والجمود بعد إثبات عجزها وضعفها في
تقديم الحلول...
ب��ع��د أن وض��ب��ت ال��س��ي��اس��ة أمتعتها وحقائبها
الدبلوماسية ورك��ن��ت واستوطنت ف��ي زاوي���ا ميتة
مهجورة...
يبقى الميدان هناك حيث تتصارع القوى التي أثبتت
وج��وده��ا وال��ق��وى التي تحاول منهمكة الهثة لفرض
وجودها ...فلمن تكون ورقة الوجود األخيرة؟ بعد أن
تساقطت ك ّل األوراق؟ وهل اتتصار إحدى تلك القوى
ف��ي الميدان س��وف ينهي تلك ال��م��ع��رك��ة...؟ أم هناك
معركة أخرى بعد ذلك االنتصار ...كتصفية للحسابات؟
خصوصا ً أنّ ذلك الميدان ليس ساحة مبارزة ينتهي
بفوز ولقب وبطولة ...وال هو سباق خيل ينتهي بمباركة
الخاسر للمنتصر...
فالميدان مليء وممتلئ ويطوف بالصراعات العسكرية
والدولية واإلقليمية ...وتبقى الحدود بامتدادها هي
ساحة الميدان...
فالصراعات العسكرية ال تحسم فقط بتموضع
السالح في مكان ما ونوعيته وجودته بقدر فعالية ذلك
السالح ووضعه موضع التنفيذ بسواعد ال يقهرها الموت
وال ترضخ حتى يكون النصر سبيلها...
فقد أثبتت أميركا وبجدارة فشلها الذريع بمنهجيتها
وأسلوبها ال��رديء في فرض وجودها كقوة عظمى في
ساحة الميدان...
فهي اعتقدت أنها ال زالت تحتفظ بمكانتها وبقوتها التي
تضع العالم كله تحت امرتها ببعض من التصريحات
وبتموضع بعض بوارجها وسط البحار لفرض الخوف
والترهيب ولتحقيق مطالبها التي تخلو من الحق الذي
يمنحها تلك المطالبة...
فهذا دليل على انتهاء اإلبداعات األميركية كسياسة
القطب الواحد الذي مارسته في العراق وأفغانستان
وليبيا ...تلك السياسة الدامية التي لم تقدّم للشعوب
والدول والعالم كله إال اإلرهاب والتطرف والقتل والتدمير
والخراب والتعصب ...نعم التعصب ...حيث ال ألحد
القول إنّ أميركا ودول الغرب يتمتعون بديمقراطية
تتعصب ال��دول لديمقراطيتها...
المثيل لها ...فعندما
ّ
محاولة جاهدة إغالق أبواب الديمقراطية في وجه غيرها

من الدول ...فحينها ال يمكن ان تكون دوال ديمقراطية...
فالديمقرطية انفتاح نبيل األخ�لاق ...ال انفتاحا همجيا
بربريا يستخدمون فيه كل الوسائل القذرة لتحقيق
مطامعهم وأهدافهم بحجة الديمقراطية التي تستحوذ
على مفهومهم بديمقراطية أنانية تخدم مصالحهم
الشخصية ...وبذلك تكون الديمقراطية إح��دى تلك
الدعائم الواهمة التي ساهمت في بناء تلك الشركة
العالمية الوهمية ب��إدارة أميركية صهونية وتمويل
عرباني ...بقصد تحقيق مشروع صهيوني بحت في
المنطقة .ال مكان لشيء اسمه سيادة ومواقف ومقاومة
وقضية في شرقهم األوسط الجديد...
وها هي تلك الشركة العالمية تعلن إفالسها بعد أن
سحب األس��د وبوتين ك ّل األغطية عن تلك الشركة...
ليتبيّن انّ السياسة كانت غطاء للتجارة والمكاسب
المالية ...وليتبيّن أنّ فرمانات وق��رارات الخوف على
اإلنسانية ،ليست اال عبارة عن دبلوماسية آنية كغطاء
لمطامعهم االستراتيجية...
وبذلك نجد أنّ أميركا وأعوانها واتباعها قد أصبحوا
ع��راة وال شيء يكسوهم بعد فقدان جميع األغطية...
لتهتز بذلك عروشهم في دولهم ...كون المح ّرك األساسي
الذي يحكم تلك العروش هو جنون العظمة الذي تنصهر
أمامه أه ّم مق ّومات ثبات تلك العروش وهو العقالنية
والحكمة والحنكة والذكاء والوعي في التص ّرف وإلى ما
األصح من عواقب...
بعد التص ّرف من نتائج أو
ّ

لقد فاقت مطامع أولئك الحكام قدراتهم وطاقاتهم
وأوه��ام��ه��م ،فتجاوزوا ك � ّل ال��ح��دود وجميع الخطوط
الحمراء ...فوقعوا دون دراية ّ
بفخ مطامعهم المنقطعة
النظير ...وأصبحوا يتخبّطون في بوتقة عجزهم الذي
صار مفضوحا ً أمام العالم كله ...فلم يعد هناك أغطية
تستر المكشوف ...فقد أصبحت اللعبة كلها علنا ً وجهرا ً
من فوق الطاولة ،وذلك بعد فشلهم الذريع ومحاوالتهم
الخائبة بالنصر ال��ذي ك��ان��وا يرغبون ب��ه م��ن تحت
الطاولة...
فأوباما أسقط عن دولته لقب العظمة الذي تمتعت
به لزمن طويل ...بسياسته ودبلوماسيته الهزيلة...
وبمطامعه الحاقدة وتصريحاته المتردّدة العاجزة
والتي كانت تثير السخرية واالستهزاء....
وهوالند ق �دّم بغبائه اإلره��اب لبلده على طبق من
فضة...
أما أردوغان فهو نهفة عصره وزمانه ...فها هو يخلق
في بالده أج��واء مليئة بالتوتر واالهتزاز والحيرة في
انتظار المصير المجهول الذي قادهم اليه تص ّرف أحمق
غبي ...معتقدا ً انّ “العمل البطولي” الذي قام به عندما
أسقط الطائرة الروسية يستحق أن يشعل الحلف
األطلسي الحرب في العالم كله إذا م ّر الكحل الروسي
فوق جفون أردوغان...
يضحكني ذلك األبله .فكلما أقرأ تصريحاته أتخيّله
كيف يقضي الوقت وه��و يتكلم مع أس��ي��اده وأعوانه

لينقذوه من ذلك المأزق الذي ال يحسد عليه ...فك ّل يملي
عليه ب��رأي ويبدأ أردوغ��ان يلهث بينهم ،فهذا يريد له
االستمرار في دعم الدواعش واآلخر يريد منه أن يحاول
نيل رضا الروس واالعتذار منهم ...وآخرون ينصحونه
بالمحافظة على دع��م ام��ت��داد مشروعه “اإلخواني”
الجاحد...
أما فئران األنابيب فلم أر يوما ً عروشهم ...إال وهي
مهزوزة الوجود والكيان ...ولم أرهم يوما ً اال شياطينا ً
وعبيدا ً يمألون جيوبهم ليفرغوها في خدمة المشروع
الصهيوني ...وها هي اآلن تغرق في اليمن نادمة آسفة
ناحبة باكية...
وبذلك يكون الروس قد أثبتوا تف ّوقهم على نظيرهم
األميركي بما يملكون من مواقف ثابتة وقضايا إنسانية
سامية ص��ادق��ة ...فهي لم تكن أب��دا ً عبارة عن مجرد
تصريحات بل أصبحت تلك المواقف قيد التنفيذ ...وكان
ذلك بوضع منظوماتهم وأسلحتهم القتالية في مواجهة
اإلره��اب يدا ً بيد مع حزب الله وإي��ران ...وذلك الجيش
العقائدي الباسل الذي أثبت للعالم كله أنه أقوى جيوش
العالم بصموده وجبروته وعنفوانه وتضحياته...
هناك على األرض السورية مركز الصراع االساسي
الذي كاد ينهك قوى العالم كلها في كيفية هزيمته ...بعد
أن سقطت ك ّل الرهانات الواهمة في إسقاط ذلك الكوكب
الذي يدور حول تلك األرض ويحميها ،وهو الرجل الذي
أثبت للعالم كله مصداقية وجوده وثباته الذي لم يمنح
له هبة او واسطة من أحد ،وإنما استمدّه من إيمان ك ّل
من يؤمن بأنّ وجوده ليس ارتباطا ً بوجود األشخاص
بالدول بقدر ما هو ارتباط سيادة المواقف بصمود تلك
الدول...؟ هو الرئيس بشار األسد الذي ال بمائة وال بألف
رجل وال حتى بمليون رجل ...بل هو من تهاوت الرجولة
كلها أمام رجولته وعظمته المنبثقة من إيمانه بثبات
القضية وثبات المواقف التي يدافع عنها حقا ً وشرفا ً
وكرامة...
وبعد ك ّل هذا ،وال أعتقد أنني مخطئة ،فهناك خارطة
جديدة س��وف ترسم ح��دود أخ��رى للوجود ...حكامه
وأسياده من دافع عن قضايا الشرف والكرامة والمبادئ...
أسياده من قدّموا الدم حبرا ً لتحيا اإلنسانية بعيدة عن
النعرات الطائفية والتعصب الديني والمذهبي ...فهذه
الخارطة سوف ترسم الوجود دون وج��ود للمشروع
الصهيوني وال ال��وه��اب��ي السلفي وال اإلخ��وان��ي وال
العرباني.
سوريا ...روسيا ...إيران ...حزب الله ...قوى عظمى
فرضت وجودها بسيادتها وبأسيادها الذين سيرضخ
لهم ك ّل من كانوا يدّعون واهمين انهم أصل الوجود...
فهم من بيدهم ورقة الوجود األخيرة ...والميدان سوف
يشهد...

