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�أميركا والغرب يريدون ا�ستدراج رو�سيا نحو الحرب

عدوان وا�ضح الأهداف
} حميدي العبدالله
استهداف الطائرات األميركية ألحد معسكرات الجيش
السوري في محافظة دير ال��زور ال يمكن تبريره من قبل
الواليات المتحدة على أنه حدث عن طريق الخطأ .فالموقع
المستهدف هو معسكر ثابت ،وهو يقع على بعد حوالي ()2
كيلو متر عن مواقع سيطرة تنظيم «داع��ش» ،وليس هناك
تداخل في المواقع يمكن أن يحدث من خالله خطأ ،كما كان
يحدث لألميركيين في أفغانستان والعراق.
�ص�ل��ت م��ن م�س��ؤول�ي��ة وق ��وع هذا
ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ت�ن� ّ
أي طائرة من ط��ائ��رات التحالف
االع�ت��داء ،ونفت أن تكون ّ
األميركي هي التي استهدفت الموقع ،ولكن ه��ذا النفي ال
يمكن أخذه على محمل الجدّ ،فهل مثالً الطائرات السورية
أو الروسية هي التي قصفت الموقع؟ أم طائرات مجهولة؟
أي دول ��ة ،س��واء ك��ان��ت تركيا أو غيرها على
وه��ل ت�ج��رؤ ّ
إرسال طائراتها إلى هذه المنطقة للقيام بعمل عدواني ض ّد
الجيش السوري؟
التنصل األميركي من مسؤولية هذا االعتداء
ال شك أنّ
ّ
ونفي حصوله باألساس ،وع��دم التذ ّرع كما جرت العادة
ب��وق��وع��ه ع��ن ط��ري��ق ال�خ�ط��أ ،ن��اب��ع م��ن قناعة أميركية بأنّ
أحدا ً لن يصدّقها إذا ادّعت أنّ ما حصل كان نتيجة خطأ في
ضوء مواقف الواليات المتحدة العدائية إزاء سورية وإزاء
جيشها ،وألنها مدركة أنّ أحدا ً لن يصدّق ادّعاءها بوقوع
قصف عن طريق الخطأ لجأت هذه المرة إلى الزّعم بعدم
قيام طائرات التحالف بش ّن هذا االعتداء.
لكن االعتداء قد وقع ،وتسبّب بسقوط ثالثة شهداء وعدد
م��ن ال�ج��رح��ى ،وبالتالي ال يمكن للنفي أن يلغي حدوثه،
وبالتالي ال �س��ؤال ال�م�ط��روح اآلن ،ل�م��اذا ع�م��دت الواليات
المتحدة ف��ي ه��ذا التوقيت ب��ال��ذات إل��ى ش � ّن ع��دوان�ه��ا على
سورية؟
واضح أنّ الجيش السوري وحلفاءه ،وفي ظ ّل المساندة
الجوية الف ّعالة التي يقدّمها س�لاح الجو ال��روس��ي ،حقق
نجاحات كبيرة في مواجهة تنظيم «داع��ش» على المحاور
ال��رئ�ي�س�ي��ة ،وت �ح��دي��دا ً م�ح��ور مهين – القريتين – تدمر،
وم�ح��ور ك��وي��رس – دي��ر ح��اف��ر ،وم��ن ش��أن اس�ت�م��رار هذا
التقدّم مصحوبا ً بصمود الجيش السوري في دير الزور أن
يجعل سورية وحلفاءها في وضع يؤهّ لهم للحسم السريع
واستعادة السيطرة على المناطق السورية الواقعة تحت
سيطرة «داعش» في محافظات دير الزور والرقة والحسكة،
ومن شأن ذلك أن يحبط المخططات األميركية ،ال سيما في
ظ ّل تعثر تشكيل قوة برية للسيطرة على هذه المناطق قبل
وصول الجيش السوري وحلفائه.

انطالق الم�ساعي ال�سيا�سية
بثالث طلقات متوازية
تعيش المنطقة ،منذ أكثر من خمس سنوات ،دوامة فوضى هي األش ّد في
عمرها الحديث فقد تغيّرت معالم دولها وسياساتها والحديث جار ،غربياً،
عن تغيير حدود ورسم وض ّم وقضم وتأطير عرقي واثني ومذهبي وقد
وضع على سلم أولويات سياسات الغرب الخارجية.
لطالما أقنعت المنطقة ،بمواردها الطبيعية من نفط وغاز ومياه ،الدول
الغربية بأهمية الحفاظ عليها كرصيد أو غنيمة تع ِّزز من إمكانات وطاقات
الدول ورصيدها ،فكيف إذا كانت المنطقة تعيش اليوم هاجس الحفاظ
على أمن الكيان «اإلسرائيلي» ،وإذا كانت النظرة إليها تنطلق من أولوية
االتفاق على تأمين المصالح االقتصادية والسياحية والدينية والسياسية
«اإلسرائيلية»؟
يُجمع المراقبون والمحللون على أنّ ك ّل مشاريع المنطقة وما تعيشه من
فوضى بالنسبة إليها واقع تحت مرأى ومسمع وسيطرة «إسرائيل» بشكل
مباشر ،وربما تكون هذه القدرات هي أحد أسباب «الفوضى الخالقة» التي
انتشرت منذ خمس سنوات من دون أن تتوقف دقيقة واحدة .وإذا ت ّم البحث
في األسباب يمكن أخذ نظرية النمو التصاعدي إليران كأحد أبرز مواطن
القلق «اإلسرائيلي» ،فبعد عجز «إسرائيل» عن كبح جماحها وجماح حلفائها
وأبرزهم حركات المقاومة ،كان ال ب ّد من االنطالق من زاوية أخرى مغايرة
تماما ً للحرب المباشرة مع المحور ،فكانت فكرة التنظيمات التكفيرية عبر
ّ
ضخ كمية كبيرة من الوحشية التي تتنافى مع مبادئ وأخالقيات اإلسالم،
مع سابق تصور لقدرتها على جذب الشارع السني وحشده ض ّد إيران حيث
بدأت هذه المجموعات تحارب الم ّد الشيعي بامتياز.
سقط المشروع التكفيري أمام أبواب دمشق بمجرد صمود الرئيس بشار
األسد مع جيشه ثم انضمام حزب الله للقتال إلى جانبه ،وكانت المفاجأة
األكبر دخول روسيا على المشهد حيث تغيّر معها ك ّل شيء.
اليوم تبدأ المنطقة مرحلة مكثفة من االتصاالت واالنفراجات السياسية
وتتحرك الفرق األممية باتجاه تحريك العملية السياسية في ك ّل من سورية
واليمن مع مفاجأة كبرى جاءت من الملف اللبناني بترشيح غير رسمي
حتى الساعة لكنه حصد اهتمام الشارع اللبناني وبعث برسالة محاور
بامتياز بطرح الرئيس سعد الحريري من باريس رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وهو الذي يمثل قطبا ً أساسيا ً من
األقطاب المارونية وصديقا ً صدوقا ً للرئيس السوري بشار األسد.
العملية السياسية في سورية تنطلق نحو نيويورك قريبا ً بشخصياتها
ووفودها والمعنيين بها واليمن تخوض مع مبعوثها األممي اسماعيل ولد
الشيخ جدية في البحث عن حلول وقد أكد وزير الخارجية اليمني الجديد
عبد الملك المخالفي أنّ محادثات «جنيف  »2للتشاور حول الح ّل السياسي
ستبدأ بعد  15كانون األول الجاري.
انطالق الملفات الثالثة في التوقيت نفسه ،يدعو إلى التساؤل عن قطبة
مخفية أجابت عنها روسيا بدخولها المباغت إلى سورية لمكافحة اإلرهاب،
فك ّل من قرأ المشهد أكد استحالة العودة إلى الوراء ،وربما يرخي دخولها
شيئا ً من اإلخضاع والقناعة في الوقت عينه ،فهو إخضاع للرغبة الروسية
في حماية حليفها الرئيس بشار األسد من جهة ،لكنه ربما قناعة بأن ال مف ّر
من المفاوضات اليوم قبل أن تتمادى روسيا في طرح أوراقها الناجحة في
سورية والمنطقة بعد أن تحقق إنجازات أكبر وأعمق في صفوف الجسم
التكفيري.
«توب نيوز»

التحالف يق�صف الجي�ش ال�سوري
 الغارات التي ش ّنتها طائرات التحالف الغربي على موقع سوري فيدير الزور لم يصدر بشأنها أيّ توضيح أميركي.
 هل هي تح ّرش مقصود من طائرات عربية؟ أم تح ّرش نصف مقصودمن طائرات غربية؟
 ليس ثمة ما يوحي بقدرة الغرب وال بتوجهات لتصعيد مع الدولةالسورية في مناخات ما بعد الحضور الروسي ،والتحالف لم يفعل ذلك
قبل مجيء الروس وصواريخ «أس .»400
 فرضية الخطأ واردة وفرضية التح ّرش نصف المقصود واردة أيضاً. القصد بالتح ّرش نصف المقصود هو تح ّرش ال يريد تصعيداً ،بلاإلشارة بعد إسقاط الطائرة الروسية إلى مناطق عمل قوات التحالف شرقا ً
من جهة ودعوة إلى التنسيق من جهة اخرى.
 سيخرج االميركيون ببيان يقول إنّ الغارة خطأ ناجم عن عدم التنسيقوأنّ المطلوب لمنع تكرار هذه األحداث هو تنسيق مباشر.
 الطرح الروسي الهادف لتشكيل غرفة عمليات تحت مظلة األمم المتحدةسيصبح هو المخرج الوارد بعد اتصاالت ومشاورات فيأتي كح ّل إلشكالية
وليس انتصارا ً لروسيا ومنطقها.
 ينسجم ذلك مع الكالم األميركي بالدعوة إلى التعاون مع الجيشالسوري في الحرب على اإلرهاب.
التعليق السياسي

} راسم عبيدات
رصدت أميركا بأقمارها الصناعية أفغانيا ً من جماعة طالبان ينكح حمارة،
وكذلك اكتشفت أنّ هناك مياها ً على سطح المريخ ،ولكنها بقدرة قادر لم تستطع
رصد شاحنات تسير بالمئات ومئات الكيلو مترات مح ّملة بالنفط السوري والعراقي
المسروق نحو تركيا ،وهذا مؤشر على التواطؤ والمشاركة األميركية في عمليات
سرقة وتهريب النفط السوري والعراقي المنتفع منه أكثر من طرف ،وبالذات تركيا
التي أظهرت األقمار الصناعية الروسية بالدالئل والصور مشاركتها بذلك ،والدالئل
والمعلومات تؤكد انّ عائلة أردوغان متو ّرطة بذلك ومنتفعة شخصيا ً من عمليات
التهريب تلك ،وكذلك حركة «داعش» وغيرها من الجماعات اإلرهابية التي تجبي من
ذلك نحو  3ماليين دوالر يوميا ً تذهب من أجل شراء البضائع التركية المدنية وشراء
السالح األميركي والغربي.
دخلت روسيا على خط محاربة اإلرهاب بشكل مباشر ،بعدما شعرت بأنّ هناك
خطرا ً جديا ً يتهدّد مصالحها لجهة محاصرة نفوذها ومنافذها على البحر المتوسط
والبحر األس��ود ،وان يصبح نفطها وخطوط غازها تحت رحمة أميركا والغرب
االستعماري وتركيا ،ولذلك كان القرار االستراتيجي الروسي بمشاركة قواتها الجوية
مباشرة في دعم الجيش السوري بقصف مواقع الجماعات اإلرهابية دون تمييز بين
«داع��ش» أو « نصرة» او غيرها ...وهذا غ ّير الوقائع على األرض وحقق الجيش
السوري انتصارات ميدانية كبيرة واستعاد مساحات واسعة من األراضي التي
كانت تسيطر عليها الجماعات االرهابية ،ولذلك شعرت أميركا وتوابعها من الغرب
االستعماري والخليفة السلجوقي ومشيخات النفط والكاز العربي بأنّ مشاريعها
ومصالحها أصبحت في خطر جدّي وحقيقي ،ولم تنفع حملة الخداع والتضليل
والتشويه التي شنت على روسيا ،تارة بالقول إنها ستغرق في المستنقع السوري،
او انّ تدخلها سيعقد الح ّل السياسي ،وبأنه ال يحق لروسيا «ضرب جماعات إرهابية
معتدلة مثل النصرة» التي يريدونها شريكا ً في الح ّل السياسي للمسألة السورية
مستقبالً ،وبأنّ ما يقوم به الروس يجري بالتنسيق مع أميركا او بقيادتها.
المتغيّرات تلك واستمرار روسيا في حربها على اإلرهاب قاد ص ّناع القرار األميركي
واألوروبي الغربي والتركي لتوجيه عدة ضربات للقيصر الروسي ،لكي يرسموا له
خطوط الدفاع عن مصالحهم بالنار ويفرضوا عليه التراجع وكذلك تأليب الرأي العام
الروسي عليه ،فكانت عملية إسقاط الطائرة الروسية المدنية بقنبلة «داعشية» فوق
سيناء المصرية بعلم ومعرفة أميركية وبريطانية و»إسرائيلية» ،وبدال ً من ان يفرض
ووسع من
إسقاطها التراجع على القيصر كثف من غاراته على الجماعات اإلرهابية ّ
نطاق هجماته واستقدم قاذفات استراتيجية وبوارج حربية ،واستخدم الصواريخ
المج ّنحة في قصف مواقع «داعش» في الرقة وادلب.
ك ّل هذا أثار حنق دوائر صناع القرار في واشنطن وباريس ولندن وأنقرة والتي
باتت تشعر بأنّ ك ّل جهودها إلقامة منطقة عازلة في الشمال السوري وحماية
جماعاتها اإلرهابية وخطوط تهريبها للنفط السوري والعراقي مهدّدة بالخطر،
وشعور أميركا بأنّ مشروعها القائم على «توظيف واحتواء» داعش يتع ّرض لمخاطر
جدية ،وبأنّ المنطقة بعد زيارة بوتين لطهران ،وما صاحب تلك الزيارة من اتفاقيات
اقتصادية نوعية وتسليح روسيا إليران بصواريخ اس  300وتعميق التحالف
بينهما ليس فقط على اساس مصلحي ،بل وأخالقي أيضاً ،وقول القيصر والمرشد
األعلى للجمهورية اإلسالمية بانهما ال يتخليان عن حليفهم السوري ،هذا أشعل ضوءا ً
احمر أمام التحالف األميركي ،فكان قرار إسقاط السوخوي الروسية من قبل الطائرات
التركية ،له ارتدادات وتداعيات واسعة ،فبدال ً من ان يتراجع القيصر ،وجدنا أنه جنّ
جنونه ،ولم يكتف بالعقوبات االقتصادية والدبلوماسية والسياحية ض ّد تركيا،
بل االمور تط ّورت وتدحرجت نحو إعادة النظر في خط الغاز الروسي الذي يم ّر من
تركيا «السيل التركي» ،وكشف تواطؤ ومشاركة تركيا وعائلة أردوغان في تهريب
النفط السوري والعراقي المنهوب من قبل «داعش» الخ ...ولم يكتف القيصر بذلك بل
استقدم احدث األسلحة الى سورية ،نظام الدفاع الجوي الروسي»أس  »400القادر
على إسقاط أي طائرة تحلق في األجواء السورية بدون تنسيق مع روسيا ،باالضافة
الى البوارج الحربية.
ما يحدث اآلن شبيه بأجواء الحرب العالمية األولى وحادثة مقتل ولي عهد النمسا
من قبل أحد الطالب الصربيّين أثناء زيارته لساراييفو ،والتي استغلت من اجل إشعال
فتيل الحرب العالمية األولى وتوظيفها لخدمة أغراض واهداف سياسية ضيقة.

من حقنا �أن ن�س�أل؟!

ومما تجدر اإلشارة اليه أنه مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
استعمرت الدول األوروبية الغربية جميع أفريقيا وأغلب آسيا تقريباً ،وعملت على
زيادة التصنيع والسعي للمستعمرات إلمداد المصانع بالمواد الخام ،وإمداد األسواق
بالمواد المصنعة ،مما ادّى الى رفع سقف التوتر والتنافس بين الدول االستعمارية
نحو المستعمرات والسيطرة عليها.
جذور الخالف الروسي – التركي قديمة وتعود الى ما ال يق ّل عن  500عام وسبعة
عشر حربا ً جرت بين الطرفين خسرتها تركيا جميعها وأفقدتها نفوذها في شبه
جزيرة القرم.
القيصر واالمبراطور اليوم يجسدهما فالديمير بوتين ورجب طيب أردوغان .األول
يهدّد تركيا بأنها «ستندم على فعلتها» ،والثاني يستنجد بالناتو طالبا ً مزيدا ً من
الدعم العسكري ،القوات العسكرية للبلدين تقف في مواجهة بعضها بعضا ً مباشرة
على جانبي الحدود السورية ،فضالً عن الحجم الهائل للترسانة العسكرية الروسية
ووضعها على أهبة االستعداد .الثابت أيضا ً أنّ كال الدولتين تحافظان على إبقاء
مسافة بينهما ولو ضيقة ،تسمح بعدم االقتراب من حافة الهاوية ،ال سيما الطرف
األضعف منهما رغم الضجيج والصخب اإلعالمي وقرقعة السالح.
«سمح» لها توخي لهجة التهدئة إعالميا ً بينما يمضي حلف الناتو في تعزيز
تركيا ُ
وجوده العسكري على األراضي التركية .أردوغان من جانبه استحدث لهجة «الدفاع
عن العالم التركماني» ،اسوة بخطاب الدول االستعمارية في «الدفاع عن األقليات»
العرقية والدينية.
أردوغ��ان واضح انه جنّ جنونه بعد خسارته لك ّل استثمارته من أجل اقامة
منطقة عازلة في سورية ،وتدمير الروس ألسطول شحنه من ناقالت النفط المنهوب
والمسروق ،ولذلك وجدنا إرس��ال قوات تركية الى نينوى في العراق بدون إذن
الحكومة العراقية لدعم الجماعات اإلرهابية هناك «داعش» وحماية إمداداته من
النفط المسروق.
تاريخ أميركا والغرب االستعماري في التدخل في شؤون الغير ،ليس بالجديد،
فأميركا في سبيل حماية مصالحها وتحقيق أهدافها دعمت أنظمة مغرقة في
الديكتاتورية وقمع حقوق اإلنسان ،وغيّرت انظمة على غير إرادة شعوبها .بيد انه
ينبغي النظر إلى الجولة األخيرة في تعزيز التواجد العسكري األميركي واتباعه
الغربيين من زاوية المناخ االنتخابي المطبق على المشهد األميركي ،وما يواكبه من
مزايدات ومواقف سياسية متشدّدة ،هجمات باريس استغلت كذريعة لزيادة التدخل
العسكري األميركي واألوروبي الغربي في سورية والعراق بحجة ضرب «داعش»،
حيث نشهد زيادة عدد الطلعات الجوية من الدول األوروبية المختلفة إلى جانب
المقاتالت األميركية والتركية في األجواء السورية يعزز مشاعر القلق من تدهور
سبل السيطرة على العمليات العسكرية وحدوث اشتباكات مباشرة مع سالحي
الجو الروسي والسوري ،وإسقاط تركيا للقاذفة الروسية ،وما رافقها من نشر روسيا
ألحدث ما في ترسانتها من دفاعات جوية في األراضي السورية؛ وما ينطوي عليها
من استعداد البشرية لما هو اسوأ ،وما يحدث في الجو يحدث في البحر حيث تزاحم
القطع والبوارج الحربية الروسية واألميركية واألوروبية الغربية والتركية وغيرها.
التدخل الروسي المباشر في الحرب على اإلرهاب وزيادة حجم التدخل العسكري
الروسي بشكل كبير ،أفقد تركيا وأميركا ومشيخات النفط والكاز وك ّل التوابع األخرى
الكثير من األوراق التي كانت تراهن عليها خدمة لمشاريعها ،أميركا كانت تريد
االستمرار في إدامة الصراع ونزيف الدولتين السورية والعراقية ،ضمن مشروعها
الفوضى الخالقة ،إدخال المنطقة العربية في حروب التدمير الذاتي ،والصراعات
المذهبية والطائفية وتقسيم المقسم من الجغرافيا العربية ،وتركيا أضاعت فرصتها
بإنشاء «منطقة آمنة ...او حظر للطيران» في الشمال السوري.
أحدث األسلحة من الطائرات الحربية والبوارج والطرادات البحرية الروسية
واألميركية واألوروب��ي��ة الغربية وحتى التركية ،وكثافة وضخامة المناورات
العسكرية أميركيا ً واوروبيا ً وتركيا ً و»إسرائيلياً» وروسيا ً وإيرانيا ً في البحر والجو،
والتسابق على سورية والعراق والحشود األميركية العسكرية واألوروبية الغربية
في تركيا ،تنذر بخروج األزمة عن السيطرة وميل بعض القوى الفاعلة إلى ارتكاب
خطأ ميداني يج ّر القوى األخرى إلى مواجهات مباشرة غير محمودة العواقب ،كما
جرى في الحربين العالميتين األولى والثانية.
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} جمال الكندي
التغيّر السريعة مؤخرا ً في التصريحات األوروبية
تجاه الرئيس بشار األس��د ،والتي كانت فاتحتها
التصريحات األميركية في إمكانية مشاركة الجيش
ال��س��وري ف��ي حلف محاربة «داع���ش» ،تعتبر من
منظومة الفكر البراغماتي األميركي الذي يتغيّر بتغيّر
المعطيات ،وه��ذا ما تتميّز به السياسة األميركية،
وطبعا ً حينما تتغيّر السياسة األميركية تجاه أيّ
قضية في الشرق األوسط تك ّر المسبحة األوروبية وراء
ما يقوله األميركان ،ما عدا من ال يعلمون في السياسة
شيئاً ،ويعتمدون على تغيّر مواقف اآلخرين بالبترو
دوالر ،وه��م باتوا معروفين وتح ّركهم الشخصنة
�ح التعبير ،وعقولهم السياسية
السياسية إنْ ص� ّ
تح ّركها ايديولوجيات طائفية تتالقى مع المصالح
األميركية.
من هنا بدأت عداوة هذه األنظمة للرئيس األسد،
وحدّدت لها وبتناغم غربي وإقليمي عناوين معينة
كان الغرض منها استمالة المجتمع العربي والغربي
إليها وإلى ما تنطق به آلتها اإلعالمية ،وجعل القضية
في عيون العالم قضية رأي عام دولي وحقوق إنسان.
إنها الشماعة التي يُ��راد من خاللها استهداف ك ّل
نظام ال يمشي وراء الفكر األميركي والغربي ،وطبعا ً
أدوات��ه في المنطقة هي بعض الرجعيات العربية
التي تنفذ وتقول سمعا ً وطاعة ألنّ في بعض مفردات
ه��ذا االستهداف نصرا ً معيّنا ً لها بسبب المنطلق
االيديولوجي والفكري.
إنّ تالقي المصالح بين الغرب وبعض المس ّميات
العربية في المنطقة ،وإج���ادة أميركا اللعب على
المتناقضات في البنية الفكرية واالثنية للمجتمعات
العربية عموما ً وللمجتمع السوري خاصة ،ولد هذا
التحالف الشيطاني الذي د ّمر وما زال يد ّمر سورية
والعراق واليمن.
مشكلة األم��ي��رك��ان واألوروب � ّي��ي��ن تجاه أدوات��ه��م
أنهم يتغيّرون ألسباب معينة ،ويلعبون بأدواتهم
ويحرجونهم في كثير من األوقات ،وذلك لسبب معيّن
ال يعرفه اخوتنا العرب وهو انّ السياسة فنّ الممكن،
وهي هالمية الشكل انْ
صح التعبير ،تتغيّر بتغيّر
ّ

الواقع والميدان وتجدّد المعطيات على األرض.
األس��د تغيّر في عيون األميركان واألوروب��ي��ي��ن!
فبعد ان كان رجاالت البيت األبيض يتق ّولون برحيله
صبح مساء ،نرى اليوم أنّ النغمة تغيّرت وتبدّلت
وأصبح األس��د هو الضامن والحامي ألمن المنطقة
بأكملها ،وهو مفتاح القضاء على اإلرهاب الذي نراه
اليوم يدخل وبدون استئذان إلى الساحات األوروبية
والعربية ،وهذا بسبب وهم زرعه أعداء سورية أسمه
«الجهاديون» ،فقالوا إنهم هم من سينتصر ألميركا
و»إسرائيل» من عقدة اسمها الرئيس بشار األسد،
فانقلب السحر على الساحر كما يُقال ،وأصبح من
يستهدف األسد في عرينه يهدّد األمن والسلم األوروبي
واألميركي ،لذلك كان لزاما ً ان تتغيّر النغمة األميركية
واألوروبية تجاه شخص الرئيس األسد وتبدأ معها
المراجعات التي و ّلدت التخبّطات في التصريحات من
هنا وهناك ...مرة تقترب من األسد ومرة تحاول إرضاء
البنك المتنقل الداعم لإلرهابيين في المنطقة.
انّ تغيّر اللهجة الغربية تجاه األسد لها دوافعها
ومب ّرراتها ،فبعد خمس سنوات من الدعم المادي
واللوجستي واإلع�لام��ي التحريضي ض � ّد األس��د،
اعترف الغرب ولو من وراء الكواليس بأنّ الرئيس
السوري األسد يمتلك قاعدة شعبية كبيرة ليس فقط
في مناطق نفوذه كما كان ير ّوج لها حلفاء أميركا ،بل
أتضح ان شعبيته هي سورية وهي من أسباب ثباته
على األرض ،ولو كان الموضوع كما ت��ر ّوج له اآللة
اإلعالمية المناهظة للحكومة السورية لرحل األسد
إلى موسكو أو طهران كما رحل حلفاء أميركا بسبب
الثورات العربية.
أدرك الغرب أنّ األسد قائد لجيش نظامي عقائدي
بوصلته فلسطين والجوالن وعد ّوه األول هو الكيان
الصهيوني ،والحركات المسلحة على األرض السورية
والتي ال تعرف لها هوية واضحة هي الخطر على
كيان الدولة السورية الموحدة وتن ّوعها وعلمانيتها،
حينما أدرك الجندي السوري ذلك حارب خلف قيادته
مستبسالً دفاعا ً عن األرض والعرض والوطن ،وهذا ما
أذهل األميركان وجعلهم يتخبّطون في تصريحاتهم
ألنهم كان يعتقدون أنّ من سيقف وراء األسد هم فقط
من ينتمون إليه ،فلم يدركوا أنها مسالة وطن وعقيدة

قتالية تربّى عليها ك ّل مواطن س��وري منذ صغره،
وأثمرت ه��ذا الصمود التاريخي واألس��ط��وري الذي
أسقط ك ّل المخططات ض ّد سورية العروبة.
التقدّم الميداني الكبير للجيش السوري ،وسقوط
أدوات الغرب على األرض واحد ًة تلو األخرى ،كان من
عوامل تغيّر اللهجة الغربية تجاه شخص الرئيس
األس��د ،وإدراك الغرب ب��أنّ هنالك حلفاء لسورية
صامدون في دعم حليفهم األس��د ،ومدركون لقواعد
اللعبة السياسية ويستثمرونها باستنزاف األميركي
وأدوات��ه على األرض السورية ،وكانت من أسباب
الوصول إلى تفاهمات معيّنة تتج ّنب الحديث الذي
أصبح ممالً عن مستقبل الرئيس األس��د ،والتد ّرج
الزمني للغرب في مسألة ترك مصير األسد للشعب
السوري أصبح واض��ح المعالم ،وإنْ لم يعلن ذلك
صراحة.
التغيّر الكبير الذي حدث عند األميركان واألوروبيين
طي صفحة الحديث السابق والذي يردّدونه
هو في ّ
بأنه ال مكان لألسد في أيّ مرحلة انتقالية في سورية،
وه��ذا لم يكن ليحدث ل��وال ثبات الجيش السوري
واللحمة الشعبية الكبيرة وراء الرئيس األسد وجدية
حلفاء س��وري��ة ف��ي ال��دع��م العسكري والسياسي
واالقتصادي للحكومة السورية.
هي فرصة اليوم أكثر من غيرها إلحداث تغ ّير في
بنية التحالف الغربي في شأن سورية ،فبعد خمس
سنوات من الدعم الغير محدود لألدوات على األرض
ماذا حصدت أميركا وأوروبا من ورائهم؟ حصدت ماردا ً
متعطشا ً للدماء اسمه «داعش» وأخواته ،والذي خلط
جميع األوراق فبعد ان كان أداة من أدوات محاولة
إسقاط األسد إليصال سورية إلى «الفوضى الخالقة»
حسب التوصيف األميركي ،أصبح اليوم يهدّد السلم
األوروب��ي بل العالمي ،وكشفت األح��داث انّ الحليف
التركي هو من يس ّمن هذا الكائن الذي رأينا كيف أرعب
فرنسا وغيّر من تصريحات رئيسها الذي اعترف وقال
بأنّ عدونا األول ليس األسد بل هو «داعش» ،وهذه هي
العناوين المقبلة لتسوية األزمة السورية على أساس
محاربة «داعش» ومن يدور في فلكه والمحافظة على
وحدة األرض السورية وهو ما سنشهده في اجتماع
نيويورك المقبل.

} د .سلوى الخليل األمين



حين كانت سورية في لبنان كان الجميع على أب��واب اللواء
غازي كنعان في عنجر صفوفا ً متراصة ،سعيد الحظ من يحظى
بالدخول والجلوس مع الحاكم الفرد ولو للحظات ،حيث بعدها
يت ّم التباهي بالقول :زرت اللواء وحدّثني بكذا وكذا ،واتفقنا على
كذا وكذا ،وكله كذب ونفاق وتدجيل مرسوم من أجل اتخاذ رتبة
ما في محراب الدولة العلية ،ولتاريخه ما زال األمر ذاته ساري
المفعول لجهة القدرة المتم ّكنة على بث الدعايات والشعارات
الطنانة المغلّفة باستغباء الناس ك ّل الناس ،ولألسف البعض
من الفئات المثقفة ،التي هي عادة ركيزة المجتمعات الحضارية،
حيث أهل العلم والمعرفة هم المخترعون والمفكرون والفالسفة
واألدباء والشعراء والموسيقيون والفنانون ،وهم أسس الحضارة
التكنولوجية والعلمية والمعرفية والفنية ،التي ترفع الدول إلى
المراتب العليا عبر التاريخ.
لهذا كان تاريخ األزمان الماضية محظوظا ً بحكام ،ال يخافون
أهل الفكر والمعرفة ،بل جعلوهم ذوي حظوة لديهم ،لهذا كانت
الحضارة العربية التي أطلقت إلى العالم أجمع ،حيث من خاللها
نضجت حضارات األمم التي نشهد تط ّورها اليوم عبر مدارات الكرة
األرضية.
ومن األفضل المفاخرة بأبنائنا الذين أبدعوا في عالم االنتشار،
ولم يستوعبهم الوطن ،والسبب جهل الحكام في لبنان الذين عمدوا
عن قصد ،إلى تهجير النوابغ من أبناء الوطن بفضل سياسية الفرز
الطائفي والحزبي ،كي يبقى هذا الوطن مصابا ً بالترهّ ل والكسل
واإلنكفاء عن ركب الحضارة العالمية .لهذا نجد أنّ ك ّل ما فعله
أهل السياسة الجدد في لبنان ،أنهم أصبحوا من المتل ّقين لألوامر
السلطانية الخارجية ،إنْ في عنجر ماضيا ً أو في إيران والسعودية
حاضراً ،مع الفرق الشاسع الذي يلحظه جميع اللبنانيين بين
األثنين من يصدرون األوام��ر بخضوع ت��ا ّم للسياسة األميركية
المنسقة والمتعاونة مع العدو الصهيوني ،وبين من هو حليف
ّ
في مقاومة العدو «اإلسرائيلي» ...إلى درج��ة أصبح كل مقاوم
بشرف هو عدو لهؤالء ،الذين ال يبغون من الوطن سوى مصالحهم
الخاصة ،التي معيارها السلطة والمال دون حسيب أو رقيب ،حين
أنّ المتعارف عليه قانونيا ً ودستوريا ً أنّ الشعب ،الذي أصبح
قطيعا ً يص ّفق لمن ولي األحكام حتى إنْ ظلم ،هو مصدر السلطات!
لهذا ال يجوز التغاضي عن حاالت القهر والظلم القابعة على
ص��دور اللبنانيين منذ زمن الوصايات المتعدّدة ،كما ال يجوز
إسقاط حوليات األه��داف المخ ّربة ومراميها الخبيثة ،التي ال
تلحظ المصلحة العليا للوطن والمواطن على ح ّد سواء ،بل الغاية
واضحة وهي إزهاق الحق والحقيقة ،واستغباء الناس ك ّل الناس
ما دام معظمهم يحسن البصم والتوقيع ،حين تصدر القرارات من
خارج الحدود.
لهذا ارتفعت األص��وات تهلّل للقرار المستجدّ ،اآلتي من خلف
الحدود ،المطعّ م بألف مؤامرة لعينة تهدف إلى ّ
شق الصف الوطني،
وبماليين ال��دوالرات المنتظرة التي ستهبط في الجيوب من مال
النفط ،أيّ من ثروة ،هي ّ
حق لك ّل مواطن لبناني يأمل بسداد الدين
العام ،وبسلسلة للرواتب منصفة تسحق غالء المعيشة وارتفاع
األسعار ،الذي جعل اللبنانيين بمعظمهم تحت خط الفقر ،يعانون
من ضيق ذات اليد ،بل من إفالس في الجيوب والكرامات ،ال يسدّد
سوى عبر التنازل عن المبادئ والقيم ،التي تفجع الجميع بالخيانة
والتخلي عن الكرامات ،لمجرد أنّ المال هو الهدف ،والمال تأتي به
السلطة ،والسلطة أمر سهل في لبنان ،خصوصا ً عند من اعتلى
سدّتها ،م ّمن عرفوا أهمية شطب معايير القيم الوطنية والقومية
والعربية من أجل المصالح الذاتية ،التي تؤدّي في نهاية المطاف
إلى ترسيخ الزعامة الفئوية والمناطقية والمذهبية البغيضة.
لهذا بات ك ّل لبناني يشعر بأنه في عهد الجاهلية والبربرية
األول���ى ،حين ك��ان الغزو والقرصنة مقياس القوة والسيطرة
واالستعباد واالستبداد ،علما ً أننا في عصر العولمة واأللفية
الثالثة ،أيّ في زمن االنفتاح الكوني ،الذي جعل الجيل الجديد،
الذي هو جيل المستقبل اآلتي ،باحثا ً ومطلعا ً ومتابعا ً وواعيا ً لك ّل
ما يُحاك ويدبّر في ليل خفي ،حيث المعلومات تتس ّرب بسرعة
البرق وتصبح في متناول الجميع مهما أحيطت بالسرية التامة
المتمدّدة على المسافات المتشعّ بة ،بحيث فاحت روائح اتفاقيات
السمسرات ،التي ت ّمت في الخفاء ،من أجل تسويق مقام رئاسة
الجمهورية اللبنانية في هذا الوقت بالذات ،والهدف الواضح من
الصفقة المشروطة هو التعاون من أجل نهب الثروة النفطية ،على
طريقة« :بعد حشيشي ما ينبت حشيش»!
السؤال المطروح بدقة من قبل الفئات الوطنية التي لم تهاجر
ولم تتاجر ولم ترث من الدولة أمواال ً وشركات ومؤسسات نظمت
بدقة في كتاب :الحاكم بأمر الله ،الذي أصبح بيد الجميع ،علما ً
أنّ المعلومات الواردة بين دفتيه والتي حذفت أيضا ً بناء لسلطة
متم ّكنة ،أصبحت معروفة ومعلومة من الشعب اللبناني بر ّمته،
والتعمية ليست في محلها ،لهذا لن يتم ّكنوا من إخفاء المستور،
ألنّ أبعاد الحدث المستج ّد الذي في أعقاب إطالقه انقطع بث قناة
«المنار» التلفزيوني عن القمر «عربسات» ،وهذا الفعل بداية الغيث
المنتظر ،الذي ستتبعه ملحقات تنسرح بأسلوب ناعم ،لكنه خطير
جداً ،إنْ لم ينتبه اآلخرون ،الذين يت ّم الرهان عليهم ،إليقاف هذه
تصب في ساحة المؤامرة الكونية العظمى على
المهزلة التي
ّ
سورية ،وحاليا ً على لبنان.
لهذا من حق ك ّل لبناني مدرك وواع استدراك ما يحدث وتعميم
التحذير ،بل من حق ك ّل مواطن لبناني حسب الدستور والقوانين
المرعية اإلجراء أن يحاسب ويطالب ويدّعي وإنْ بالقول :يا سادة
الوطن من أين لكم ما في جيوبكم وخزائنكم ،وأنتم لم ترثوا سوى ما
ّ
يحق لكم تعطيل
هو معلوم لدى الجميع من آبائكم النجب؟ بل كيف
استخراج النفط غلى حين اكتمال سلسلة التضامن والتكافل
الهادف إلى توزيع حصص النهب والسلب ،علما انّ الثروة النفطية
هي حق لك ّل مواطن لبناني يريد الوطن وطنا ً وليس غابة للوحوش
الكاسرة؟ ثم كيف للمدّعين الحرص على الوطن والشعب ،ولبنان
كما هو معروف ومكتوب ذو نظام برلماني ديمقراطي ،أن ينتظروا
المنّ والسلوى من الخارج من أجل انتخاب رئيس للجمهورية
العتيدة؟ ثم كيف ال يحق للشعب انتخاب الرئيس العتيد على
أساس مشروع إصالحي وليس على أس��اس :شو بيطلعلي؟ ثم
هل العودة غلى حكم العشيرة والقبيلة ما زال مقبوال ً لبناء الدولة
اللبنانية الحديثة التي ستواكب المرحلة المقبلة في المنطقة؟
ثم من خ ّول البعض استغباء عقول اللبنانيين ،بحيث من ليس
معنا ويؤيدنا فهو ض ّد لبنان الوطن ،الذي ما زال صامدا ً بقوة
مواطنيه الشرفاء واألنقياء؟ هؤالء الذين ما زالوا يحمونه بأشفار
العيون وبمداد أقالمهم وحرية ضمائرهم ووفائهم لدستوره ،الذي
أعطى ك ّل لبناني الحق بأن يحصل حسب قدرته وكفاءته على
المركز المناسب له في اإلدارة اللبنانية من أجل خدمة الوطن؟ ثم
لماذا يحق لفئة قليلة التنعّ م واالستمتاع بهواء الوطن وأحضان
األمهات ،فيما اآلخ��رون أبناؤهم في الغربة ،ينتجون نجاحات
متميّزة ومبدعة؟ أليس وطنهم أحق بهم؟ حبّذا لو كان ه ّم الحاكم
استغالل هذه الطاقات البشرية من أجل قيامة الوطن وإصالحه،
وتغييره إلى األحسن بل إلى األفضل.
أقول هذا الكالم ،ليس من منطلق التصدّي ألحد ،بل من منطلق
اله ّم الوطني ال��ذي ما زال يسكن العقول والضمائر ،وينسرح
متفجراً ،إذا لم يت ّم استدراك
وشوشات قد ترتفع ضجيجا ً مقلقا ً بل
ّ
األمر اآلتي إلينا على خيوط حريرية الملمس ،مبطنة بالس ّم الزعاف
الذي يتسلل ببطء إلى جسد الوطن كي يميته ببطء.
ت��رى هل ي��درك المسؤول في الوطن ما يُقال في المجالس
المختلفة؟! حتما ً ال ،ألنهم تع ّودوا على وشوشات المحظيّين في
البالط ،الذين ال يمكن لهم أن يتل ّمسوا أحاسيس الناس ك ّل الناس،
ثم من أفتى للمسؤول في لبنان بأن يبتعد عن الشعب وهمومه،
وهذا ماثل في الشوارع والطرقات المغلقة ،التي يحظر على أيّ
كان تخطيها ،علما أنّ الحاكم العادل هو الذي يقرأ التاريخ ويأخذ
منه العبر ،حين القول من رسول الروم للخليفة الفاروق عمر بن
الخطاب حين رآه نائما ً في الفالة تحت جذع نخلة :عدلت فأمنت
فنمت .لهذا كان األجدى محاورة الناس بمختلف فئاتهم وطبقاتهم
وت��ن � ّوع اختصاصاتهم ،التي التحقت بركب ال��ح��راك الوطني
مستنكرة وشاجبة بل شتامة في أكثر األحيان ،وهذا يعيد رسم
صورة الثورة الفرنسية والبولشفية وغيرها من الثورات العالمية
التي غيّرت مجرى التاريخ .لهذا ال تستغربوا أن نقول للمسؤول
عله يسمع :من حقنا توجيه السؤال ،الذي هو جرس إنذار مبكر.
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