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رحب مندوب �سورية
لماذا ّ
في الأمم المتحدة بالقرار 2254؟
} حميدي العبدالله
رحب ممثل سورية في األمم المتحدة بشار الجعفري في كلمته
ّ
التي ألقاها في جلسة التصويت في مجلس األمن على القرار 2254
بصدور ه��ذا ال�ق��رار ،وه��ذا يعني أنّ حكومة الجمهورية العربية
السورية موافقة على القرار ،وقد أسقط الترحيب رهان البعض
على م��ا ورد ف��ي المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي
فالديمير بوتين الذي توقع أن ال تعجب أو أن ال توافق الحكومة
السورية على بعض ما جاء في نص قرار مجلس األمن الجديد.
لكن ما هي الحسابات التي دفعت حكومة الجمهورية العربية
السورية للترحيب بهذا ال�ق��رار على عكس كثير م��ن التوقعات،
بما في ذلك توقعات الرئيس الروسي عن عدم رضا المسؤولين
السوريين عن بعض فقرات هذا القرار؟
ال شك أنّ ثمة حسابات جوهرية هي التي دفعت سورية التخاذ
هذا الموقف اإليجابي بشكل عام من القرار .2254
أولى ،هذه اإليجابيات أنّ هذا القرار والقرار الذي سبقه وصدر
قبل ي��وم واح��د وال��ذي حمل ال��رق��م  2253يشكالن غ�ط��ا ًء دوليا ً
وإقليميا ً للدولة السورية والجيش السوري لمكافحة اإلرهاب.
وبديهي أنّ هذا الغطاء ض��روري لما يترتب عليه من جهد دولي
وإقليمي لتقليص مستوى الدعم ال��ذي ق �دّم وي�ق�دّم للمجموعات
المسلحة وعلى رأسها التنظيمات اإلرهابية ،من الدعم المالي إلى
الدعم بالسالح ،إضاف ًة إلى ّ
غض النظر عن تسلل آالف اإلرهابيين
عبر ال �ح��دود ،وال�س�م��اح لشبكات تجنيدهم بالعمل على امتداد
القارات الخمس.
�ص عليه ق��رار مجلس األم��ن من
ثانية ه��ذه اإلي�ج��اب�ي��ات ،م��ا ن� ّ
استثناء الجماعات اإلرهابية من وقف العمليات العسكرية ،الدفاعية
والهجومية ،وما سيتركه ذلك من إرب��اك في مناطق سيطرة هذه
الجماعات المسلحة ،وربما حتى نشوب اقتتال في ما بنيها على
خلفية تنفيذ قرار وقف إطالق النار .من شأن مثل هذا االرتباك أن
يؤثر على قدرة الجماعات المسلحة المصنّفة إرهابية ،أو المصنّفة
معتدلة على الصمود في وجه هجمات الجيش السوري وحلفائه،
بما سينعكس بسرعة على تحقيق االنتصار في مناطق عديدة.
ثالثة هذه اإليجابيات ،أنّ قرار مجلس األمن سوف يخلق مناخا ً
يعزز خطط المصالحات الذي شقّ طريقه في مناطق سورية عديدة
حيث كانت للسوريين الغلبة بالمقارنة مع المقاتلين األجانب،
طالما أنّ الجهد الدولي واإلقليمي اآلن ،ب��دالً من محاربة الجيش
والدولة السورية يركز على البحث عن ح ّل معهما .وحتى إذا كان
خيار المصالحات لن يطرأ عليه تغيير ألنّ الجماعات اإلرهابية لن
تسمح به في مناطق سيطرتها األساسية ،فإنّ نسبة هروب وفرار
السوريين من العمل في صفوف التشكيالت المسلحة وااللتحاق
بأجهزة الدولة ،سيكون أوسع مما كان عليه في الفترة السابقة،
حيث كان الشك يهيمن على قناعات كثيرين حول قدرة الدولة على
الصمود والبقاء في وجه حرب إرهابية مدعومة من عشرات الدول
الكبرى في المنطقة والعالم.

غدر «�إ�سرائيلي» بعد التركي
وكلمة ن�صراهلل الف�صل
بعد أن حاول العدو «االسرائيلي» مرارا ً اغتيال سمير القنطار ،تمكن من ذلك
سكني في مدينة جرمانا السورية ،فتخلّص من
أخيرا ً من خالل قصف مبنى
ّ
وأنّ
«أنّ
العالم سيكون أفضل
الخبر جيد،
خصم عنيد ،واعتبر قادته وإعالمه
من دون سمير القنطار»...
وزارة الخارجية االميركية من جهتها كانت قد ص ّنفت سمير القنطار إرهابياً،
وكان رئيس الوزراء الصهيوني األسبق مناحيم بيغن قد قال عنه يوما ً «اننا
نفكر بانتقام لم يخترعه الشيطان».
على ايّ حال يبدو أنّ الكيان الصهيوني يتوجه نحو انتقام لم يختره حزب
الله يوما ً للر ّد على الحساب الطويل الذي كبر منذ اغتيال القائد الشهيد عماد
مغنية والشهيد حسان اللقيس والشهيد جهاد عماد مغنية واليوم سمير
القنطار ،ويبدو أنّ «اسرائيل» غير قادرة على توقع ر ّد فعل أمين عام حزب الله
السيد حسن نصرالله وماهية الر ّد الذي سيكون وكيف سيكون؟ واألخبار من
شمال الكيان الصهيوني تتحدّث عن تجهيز مالجئ وتوقع لألسوأ.
األكيد أنّ «إسرائيل» لم تحسب حسابا ً أليّ تنسيق او مواجهة ممكن ان
تندلع بتشعّ بات األزمة السورية والتساؤالت تتوجه مباشرة نحو الخطوة
«االسرائيلية» بوجود أنظمة الدفاعات الروسية «أس  ،»400فلماذا لم تسطع
روسيا ان تتصدّى أليّ صاروخ موجه؟ الجواب ربما أوضح من فكرة تملّص أو
يصب في مصلحة خرق السيادة السورية ،فالكيان الصهيوني
إهمال أو تنسيق
ّ
لم يستطع ص ّد صواريخ المقاومة على الرغم من منظومة «القبة الحديدية»،
وها هي السعودية اليوم غير قادرة على ص ّد الصواريخ الحوثية الباليستية في
اليمن ،وأشهرها توشكا ما يشكل تأكيدا ً على انّ هذا الخرق وارد فكيف إذا جاء
من جهة العدو «االسرائيلي» الذي أصالً لم يعترف بأنه نفذ عملية االغتيال؟
فرضية التخوين ليست مجدية إال من جهة «اإلسرائيليين» الذين قدّموا
نموذجا ً جديدا ً من الغدر الى روسيا مخترقين التنسيق المفترض تماما ً كما
فعلت تركيا وروسيا التي لم تدل بايّ شيء بدورها تعرف انّ اتفاقا ً ت ّم منذ
أيام بين تركيا و»إسرائيل» على تعويض الغاز الذي منعته موسكو عنها جراء
العقوبات التي بدأت بتطبيقها ،والحديث اليوم بين فرضيات يتعلق ببعد
استخباري وأمني كبير يبدو أنّ تركيا ساهمت في تقديم معلومات عبر عمالئها
على األرض كأولى نتائج هذا التنسيق السريع واالتفاق مع تل ابيب.
الر ّد األكيد آت من المقاومة ،والمأزق «اإلسرائيلي» أمام تراكم مؤشرات مسار
التسويات ،يضعان األمور هذه المرة ،بالتسابق مع الحرب البادرة المفتوحة
على حزب الله التي تتشارك فيها مع «إسرائيل» ك ّل من أميركا والسعودية ،وفي
ظ ّل تسريع التفاهم التركي ـ «اإلسرائيلي» ،أمام فرضية تصاعد السخونة بر ّد
ّ
التدخالت
ور ّد على الردّ ،تصل فيه المنطقة إلى حافة الحرب ،أمالً باستدراج
والضغوط الدولية لشمول جبهات المواجهة مع «إسرائيل» بمسار التسويات،
يشجع «إسرائيل» ويُغريها بخوض المغامرة ،بينما القلق «اإلسرائيلي»
ما
ّ
من انفالت األمور من تحت السيطرة ،يدفعها إلى التريث واالرتباك والقلق من
طبيعة ر ّد المقاومة وكيفية التعامل معه.
الكلمة الفصل عند سيد المقاومة السيّد حسن نصرالله...

غمو�ض ال�س ّيد
 راه��ن «اإلسرائيليون» على أنّ اغيتال القائد النموذج سمير القنطارسيغيّر مسار العزلة «اإلسرائيلية» عبر ما ستوفره عملية الر ّد على االغتيال
من فرصة لتصعيد تحتاجه «إسرائيل» لربط وضعها بالمسارات الجديدة
للمنطقة.
 راهن «اإلسرائيليون» أنّ إصابة بحجم اغتيال سمير القنطار ستصيبالمقاومة باالنفعال وتستدرجها إلى ر ّد عاجل ،وفي ظ ّل االستنفار «اإلسرائيلي»
سيكون الر ّد العاجل موضعيا ً ومرتكزا ً على إصابة القشرة «اإلسرائيلية»
بخسائر تب ّرر ردا ً «إسرائيلياً» أعلى ور ّدا ً على الر ّد وتصعيد يتيح إدخال
المنطقة في دائرة التوتر الذي يستدرج تدخالت دولية تبيح طرح حلول من
نوع تعميم وتوسيع نطاق وتعميق مفاعيل القرار  1701ليشمل جنوب لبنان
والجوالن.
 المقاومة حاسمة بحق الردّ. المقاومة متمسكة بر ّد بمستوى يتناسب مع مصلحتها وتوقيتها وحجمميزان الردع الذي تحافظ عليه .
 المقاومة لن تمنح «إسرائيل» فرص البحث عن تصعيد تلعب عليه لبلوغمعادلة حماية.
 المقاومة تضع المبدأ وتحتفظ بالتوقيت والكيفية والمكان ،وتحتفظبالمفاجأة شرطا ً للفوز بما تريد ولو تأخر الر ّد أو تقدّم أو كان على خطوط
القتال أو خارجها.
 تمهّل سيد المقاومة بكلمته ووضوحها وغموضها معا ً يربك العدو.التعليق السياسي

�إ�شكاليات «الحلف المم�سوخ»:
وظائفه و�أدواره؟!
} علي عوباني
ينام العرب والمسلمون على حلف ويستفيقون على
أحالف ممسوخة ،روادها صبية قاصرون سياسياً،
هي آخر مآالت «الربيع العربي» ،وتفكك الدول العربية
واالسالمية الوازنة ،والممانعة ،باألمس انطلق العدوان
السعودي على اليمن ،مستظالً عباءة «الشرعية» في
الداخل ،و»تحالف عربي» «نصف عورة» من الخارج،
واليوم يُعاد المشهد ذاته« ،تخريجة تهريبة» للمأزق
السعودي في اليمن بعد تسعة أشهر من العدوان،
«تحالف عسكري اسالمي» ،جديد تزامن مع اعالن
وق��ف اط�لاق النار في اليمن ،تحالف ال يعدو كونه
«قنبلة دخانية» تغطي على الهزيمة المدوية آلل
سعود ،وتسمح له باالنسحاب تدريجيا ً من المشهد،
وكأنه نصف منتصر ،وليس مهزوما ً مندحراً.
التحالف المسخ الجديد ،جاء على شاكلة «التحالف
العربي» ،حتى في توقيته وطريقة إخراجه ،فكرة يت ّم
االعالن عن انشائها استنادا ً الى «دبلوماسية الهاتف»،
فال لقاءات وال تحضيرات جدية توحي بأنّ ثمة حلفا ً
معتدا ً به يجري تأسيسه ،الى ح ّد انّ أكثر من عشرين
دول��ة من أصل  34ممن ض ّمتهم الئحة «التحالف»،
ومنهم لبنان ،تفاجأت باإلعالن ،وصدمت من طريقة
زجّ اسمها في القائمة السعودية للحلف المنشود .وهو
ما بدأ يتمظهر يومًا بعد يوم ،فمصر سارعت لإلعالن
عن حدود مشاركتها بأنها لن تتض ّمن قوات برية ،رغم
إغداق «المكرمات» السعودية عليها ،وماليزيا أعلنت
رفضها المشاركة فيه ،وباكستان استنكرت إقحامها
في قائمة ال��دول المشاركة من دون علمها ،ورفضت
االن��خ��راط في تحالف عسكري ال يخدم مصالحها،
وتونس قالت إنها لن تحارب «اإلره��اب» نيابة عن
«آل سعود» وإنْ كانت ال تمانع بالتنسيق في مجال
المعلومات فقط.
طريقة اإلع�ل�ان ال��س��ع��ودي ع��ن ال��ط��رح الجديد،
طرحت بح ّد ذاتها اشكاليات جوهرية ،تتعلق بكيفية
تعامل أقزام آل سعود مع انظمة الدول العربية ،بعدما
ه ّمشت الجامعة العربية ،ومنظمة مؤتمر التعاون
االس�لام��ي ،غياب الندية ،عجرفة وفوقية ،وكأننا
امام إم��ارات تابعة ،قرارها في جيب آل سعود ،فهم
من يق ّررون عن «يمن ه��ادي» خائن شعبه والهارب
الى أحضانهم ،و»فلسطين عباس» التائه ومساعيه
للسالم م��ع مغتصب ب�لاده ف��ي غياهب النسيان،
و»لبنان الحريري» بمونة «مكرمة صواريخ الميالن»،
و»مصر السيسي» وبحرين آل خليفة...
بالطبع ،لطالما سعت السعودية وتسعى إلى قيادة
العالم االسالمي ،وانْ بعناوين وهمية مختلفة ،لكن
ذلك ليس بالسهولة المأمولة ،او بخطوة اإلعالن عن
تحالف وهمي ،مع ما يطرحه هذا التحالف بطابعه
اإلسالمي من إقصاء لالقليات والمسيحيين تحديدا ً
وجعلهم خارج سياق القرار العربي ،بال اعتبار ،وال
توجس
دور ،فضالً ع ّما يطرحه طابعه المذهبي من
ّ
وإرهاصات توحي بأنه موجه ض ّد مذهب آخر ،الشيعة
تحديداً ،بعدما استبعدهم بالكامل عن قائمته وانْ كان
ال يش ّرفهم االنضواء تحت لواء مثل هذا الحلف ،فهم
وانْ كانوا األكثر ابتالء باالرهاب اال انهم األكثر جدية
في محاربته ،فما هي المصلحة اذا ً في هكذا تحالف
مذهبي ،سوى ترسيخ االنقسام والتشرذم ،خصوصا ً
في هذه المرحلة ،أال يشبه هذا التحالف «داعش» ،أال
يخدم اهداف الساعين إلثارة الفتنة بين المسلمين.
وليس من المستغرب ان يحمل «التحالف» بح ّد
ذاته وفي طياته عناصر تفجيره من الداخل لما يحويه
من تناقضات ،خصوصا ً أنه يجمع أض��دادا ً ال تلتقي
على طاولة واح��دة ،فالعالقات المصرية ـ التركية،
والمصرية ـ القطرية ،مشوبة بالتوتر وال��ت��أ ّزم،
وهي مقطوعة بالكامل بسبب «اإلخونجية» ،كما انّ
«العنجهية األردوغ��ان��ي��ة» ال تأتلف مع «الوهابية
الخليجية» ،فكبرياء السلطان التركي ال يسمح له بأن
يرى نفسه تحت عباءة بن بن بن ...سلمان وهو كان
يوما ً قائدا ً المبراطورية طويلة عريضة ال تزال تدغدغ
أحالمه حتى اليوم.
أبعد من ذلك ،فإنّ تساؤالت ج ّمة تطرح حول الدور
المنوط بهذا «التحالف» ،ما هي آليات عمله ،وهل
يستند الى مواثيق وتعهّدات مكتوبة أم هو ارتجالي
يخضع لمزاجية من أنشأه ،ولماذا استبعاد دول
أساسية بمحاربة اإلرهاب ،أال يطرح ذلك عدم جدية في
تنفيذ الشعار المرفوع ،فما القيمة المضافة لمشاركة
ج��زر القمر وج��زر المالديف ،ف��ي وق��ت استبعدت

يبقى خط ال�شهادة..
الطريق المو�صل �إلى الحقيقة

فيه أكبر دولتين إسالميتين م��ن حيث المساحة
الجغرافية (الجزائر ،كازاخستان) ،وثالثة من أكبر
ال��دول اإلسالمية من حيث ع��دد السكان المسلمين
(اندونيسيا ،ايران ،العراق).
لكن بيت القصيد يتمحور حول مسألتين األولى
تتعلق بمفهوم «التحالف» الجديد بشأن اإلره��اب،
فلك ّل من المنضوين في القائمة المعلنة مفهومه
الخاص ،وأغربها المفهوم السعودي ،الذي بات يض ّم
حزب الله وحركة أمل اللبنان ّي ْين وحركة أنصار الله
اليمنية الى قائمته السوداء ،وفي ظ ّل العداء السعودي
المستحكم إلي��ران ،يعني ذلك في ما يعنيه انّ ايران
كدولة والشيعة كطائفة هم المقصودون بالئحة
االرهاب السعودية ،وانْ بقي ذلك مضمرا ً وغير معلن
بشكل صريح .بينما ال ندري ما هو مفهوم توغو وبنين
وتشاد وغينيا والصومال وآخرين لإلرهاب...
وفي سياق التصنيف الجاري لإلرهاب وتحديد
القوائم بشأنه ،تبرز المحاوالت السعودية لتمييع
مفهوم اإلره��اب عبر زجّ المقاومين مع اإلرهابيّين
في الئحة واحدة ،مع ما يخلقه ذلك من خلط ولغط،
يترافق مع الحديث عن إرهابيّين معتدلين ،وآخرين
غير معتدلين ،او متشدّدين ،وهو ما يذكرنا بشعارات
رفعت سابقا ً متأثرة بسياسات التصنيف األميركية
ل��ل��دول بين م��ح��اور خير وش��� ّر ،وال��ت��ي تزامنت مع
تصنيف ال���دول العربية بين «االع��ت��دال العربي»
و»تطرف عربي» ،حينما كان الهدف تصوير إيران
كعدو و»إسرائيل» كصديق ،فما نسمعه اليوم ،مغزاه
واح��د ،أال وهو تلميع ص��ورة اإلرهابيين ،منظمات،
ودول ،وتشويه ص��ورة المقاومة والتصويب على
إيران وحلفائها ،ومن هنا يمكن فهم وضع حزب الله
على الئحة اإلرهاب السعودية ،والتي ترافقت بالطبع
مع وضع قائمة المنظمات االرهابية في سورية ،بما
يعنيه ذلك من محاوالت سعودية لزجّ اسم الحزب
على الالئحة المعدّة من بوابة تواجده في سورية
وقتاله ض ّد التكفيريين فيها.
ام��ا المسألة الثانية الرئيسية فتتمحور حول
المستهدف م��ن «التحالف االس�لام��ي السعودي»
الجديد ،ال سيما أنّ ك ّل حلف أو تحالف جرى إنشاؤه
حتى اآلن كان موجها ً بشكل مباشر او غير مباشر ض ّد
إحدى الدول ،وشكل غطاء للعدوان على دولة ما ،فمن
المستهدف بهذا التحالف ،ال سيما في ظ ّل الحديث
عن دراسة إرسال قوات عربية واسالمية خاصة الى
سورية ،فهل سيكون الحلف الجديد األداة البرية
لـ»التحالف الدولي» في العراق وسورية ،في ظ ّل
معلومات تتحدّث عن مساعي لحلف شمال االطلسي
«الناتو» مع األك��راد من أجل إنشاء قواعد عسكرية
له في الحسكة السورية ،خصوصا ً أنّ التحالف
الجديد سبقه توبيخ من أوباما لدول الخليج لعدم
مشاركتها بشكل جدّي وفاعل في مكافحة اإلرهاب،
وأعقبته إشادات أميركية بـ»التحالف» ،فما س ّر هذا
التماهي األميركي السعودي ،وهل الحديث عن غرفة
تنسيق معلوماتي في ال��ري��اض يأتي في مواجهة
غرفة بغداد التي أنشأتها روسيا والعراق وإيران منذ
شهرين ونصف الشهر تقريباً ،ثم أال يوضع «التحالف
ال��ع��س��ك��ري االس�ل�ام���ي» ف��ي خ��ان��ة تلميع ص��ورة
السعودية عقب ما تع ّرضت له من انتقادات الذعة في
الصحف الغربية ومن قبل أجهزة االستخبارات على
خلفية دعمها لإلرهاب واعتبارها منبعا ايديولوجيا ً له
ومصدر تمويله؟
امام ك ّل ذلك يبقى السؤال األب��رز :أين كانت هذه
األحالف طوال الـ 67عاما الماضية ض ّد «اسرائيل»
وحروبها على الفلسطينيين واللبنانيين والمصريين
وال��س��وري��ي��ن...؟ أي��ن ه��ذه الغيرة على المقدّسات
المنتكهة والمستباحة بشكل يومي؟ أال يستدعي
ك ّل ذلك حتى موقفا ً م ّمن يدّعون العروبة و»ري��ادة»
اإلسالم والمسلمين ،يشفي غليل أهل فلسطين؟ أم انها
ليست في حساباتهم وال يستذكرونها اال لزجّ اسمها
في اجنداتهم المشبوهة ،ولوائحهم لمحاربة االرهاب،
التي ادرج��ت زورا ً المقاومين في طياتها وتناست
إرهاب «اسرائيل» ومسخه «داع��ش» الذي ال يحتاج
الى أحالف «ساقطة» إلسقاطه انما الى إرادة فعلية
لمحاربته ،وتجفيف مصادر تمويله وتسليحه من
قبل الرياض وتركيا وقطر ومن ّ
يلف ل ّفهم ...فعالً انها
«مهزلة العصر»...

 كاتب وباحث لبناني
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تبقى الشهادة هي الحقيقة المغروسة على فوهة بندقية،
يحملها مجاهد شجاع ،لم يحلم بسلطة مزخرفة وال بخزائن
أموال متخمة ،بل ك ّل طموحه الكرامة المقرونة بحرية الوطن
وسيادته واستقالله الحقيقي.
هذا المضمون لمعنى الشهادة ،هو لسان حال المجاهدين
األبطال ،الذين يستحقون منا االنحناء لخوضهم معركة
الشرف والكرامات ض ّد العدو الصهيوني على أرض فلسطين
وال��ج��والن وجنوب لبنان ،طوعا ً ال ق��ه��راً ،وال��ه��دف خيار
شخصي وطني ،وإرادة متم ّكنة من تطويع القدر ،الذي يمنّ
بالشهادة على من يستحقها ،وهل أعظم من إم��رئ اختار
االستشهاد طريقا ً من أجل عزة الوطن وسؤدده ومجده؟!
عميد األسرى في سجن العدو اإلسرائيلي سمير القنطار
ّ
زف للشهادة التي تمناها وأنعم الله عليه بها ،هذا الشاب
الذي اختار في العمر الطريّ خط الجهاد والمقاومة ،وغيره
من الرفاق قابع في زواي��ا المالعب يشوط الكرة أو يلعب
التنس أو في الحقول وبين البساتين يضرب بعصاه أغصان
األشجار علّها ترفده بعصفور لقيط.
ال لم يكن سمير القنطار ذاك الصبي الحالم بما يصبو
إليه أبناء جيله ،كانت أحالمه أكبر بل أعظم ،كان حلمه
خلف خطوط الشمس ،وم��دارات األنجم ،ومسارات الطيور
المغ ّردة باسم فلسطين .حيث فلسطين هي الهدف المرتجى،
بل هي الحلم ليافع امتشق السالح ،ومشى على أشرعة
الدهر مختارا ً مصيره ،الذي كتبه على فوهة بندقية سريعة
الطلقات ،ما إن تدرك صهيونيا ً حتى ترديه قتيالً ،انتقاما ً
لشعب فلسطيني مقهور بل مظلوم ،ش ّرد من أرضه ومنازله
تحت أنظار الحكام العرب ،الذين تشاطروا في طلب السلطة
والجاه والمال ،دون األخذ بعين االعتبار دهاء الغرب وعلى
األخص بريطانيا ووزير خارجيتها بلفور ،الذي أعطى الوعد
ّ
لبني صهيون بمنحهم أرضا ً ال يملك ذ ّرة من ترابها...
هذا التاريخ الذي قرأه سمير القنطار لم يم ّر في ذاكرته
م��رور ال��ك��رام ،ألن��ه وق��ف على تخوم فلسطين م��ا ّدا ً بصره
وبصيرته إلى الهناك ،مراقبا ً حدودها المرسومة على الورق،
مندهشا ً من ظلم ذوي القربى الذين ضيّعوها ،كما هم اليوم
على أهبة االستعداد لضياع ك�� ّل وط��ن يرسم خط سيره
باتجاه فلسطين.
لقد امتطى سمير القنطار الموج ،ووجهته نهاريا في
فلسطين ،ليس بهدف السياحة التي ت��روق لمن هم في
مثل س ّنه يومذاك ،بل كان الهدف أسمى وأعمق وأرق��ى...
رسمه سمير القنطار بطولة صمت أمام شراسة االستجواب
البوليسي «اإلسرائيلي» ،حين ت ّم إلقاء القبض عليه وعلى
رفاقه بعد معركة نهاريا الطاحنة ...التي أوقعته أسيرا ً على
مدى  30عاماً ،وحين أفرج عنه بعملية تبادل أجرتها قيادة
المقاومة في حزب الله ،قال يوم عودته مح ّررا ً من األسر
اإلسرائيلي« :أنا لم أعد من فلسطين إال لكي أعود إليها»،
وها قد عاد سمير شهيدا ً متدثرا ً هوى فلسطين وملفوفا ً براية
المقاومة.
من عرف سمير القنطار علم أنه لم يتقاعد عن الجهاد
والنضال ،ولم يرفع الـ»أنا» الشخصانية ،التي رفعته على
أجنحة الزمن الصعب مقاوما ً جريئاً ،بل بقي قلبه أسير
اللحظات التي تعيده إلى ساحة الجهاد ،كي يكتمل الحلم
بالذ ْود عن الحق والحقيقة أو االستشهاد ،والسيف بتار في
يده ،مرفوع في وجه الطغاة أناشيد حرية وكرامة ،تلوح
ف��وق رواب��ي ه��ذه األرض العربية المنكوبة بالعديد من
الفريسيّين.
نعم سمير القنطار شهيدا ً بامتياز ،وحرا ً مح ّررا ً بامتياز،
ومجاهدا ً بامتياز ،أليس هو األسير اليافع الصبور في
تعسف بني «إسرائيل» وجبروتهم وإجرامهم
سجنه على
ّ
وتعذيبهم؟ أليس هو الفدائي المقاوم الذي حمل فلسطين
ضميرا ً يقظا ً بل راية جهاد واستشهاد ،طالما انطفأت شعلتها
على ط��اوالت ومنابر طغاة الكون ،المراؤون المخادعون
الذين ال يعرفون إشهار سيوفهم في وجه العدو الصهيوني،
وال في وجه المؤامرات الكونية وطغاتها األشاوس ،الذين
أرهقونا باإلرهاب وأعمالهم الشريرة! أليس سمير القنطار
األس��ي��ر المح ّرر ب��ل عميد األس���رى ال��ذي ق��رأ ال��ح��رب على
سورية مؤامرة استكبارية صهيونية أميركية ،لهذا التحف
سالحه ومشى في مناكبها قاصدا ً خطوط النار في الجوالن
والسويداء وجرمانا كي يكون المناضل الشجاع ال��ذي ال
ترهبه صالفة العدو وإجرامه مهما تعاظمت ،ما دام الهدف
لديه مقدس وشريف ،بل هو النذر المأخوذ بك ّل طيبة خاطر
على درب الحقيقة الموصل إلى تحرير فلسطين ،ومعها
هذه األمة المبتلية بالعصابات الداعشية اإلرهابية ،وبمن
يساندهم ويم ّولهم ويفتح لهم ممرات العبور إلى سورية
ولبنان والعراق.
سمير القنطار يرتقي شهيدا ً في جرمانا في سورية،

سورية المنكوبة بخيانة ذوي القربى والرحم ،الذين أمدّوا
العدو الصهيوني بتأشيرة الدخول إلى األجواء السورية،
واغتيال المجاهد سمير القنطار ورفاقه ،دون أيّ اعتراض
على خرق سيادة دولة عربية ،ما زالت تعاني من مؤامراتهم
المشؤومة ،بسبب مواقفها المتصدّية للعدو الصهيوني.
يصح القول :ماذا يعني اغتيال سمير القنطار ،ولم
وهنا
ّ
يمض بعض الوقت على صدور القرار األممي  2254األخير
الهادف إلى الح ّل السياسي والسلمي في سورية ،والذي
نص صراحة على أنّ الشعب السوري هو صاحب الحق
ّ
بتقرير مصيره ،ومصير قيادته ،مشدّدا ً بالنص الواضح على
أنّ «الشعب السوري وحده يق ّرر مستقبله بما في ذلك مصير
الرئيس بشار األسد ،كما أكد على حرص المجتمع الدولي
على سيادة سورية وضرورة أن تبقى دولة موحدة وعلمانية
تحترم فيها ك ّل الديانات والقوميات المتعددة» .وهذا ما
أكده وزير خارجية الواليات المتحدة األميركية جون كيري
بالقول« :لقد حان الوقت لوقف القتال في سورية ،وإيجاد
ح ّل سياسي سلمي».
هذا القرار وإنْ أتى متأخرا إال انه كشف هيكلية وهشاشة
السياسة األميركية ،المدعّ مة بحلفاء ال يتقنون اللعبة األممية
السياسية ،كما تتقنها في المقابل روسيا وإي��ران والصين،
وك ّل من أيّد سورية في أزمتها ،وك ّل من كان لها حليفا ً قويا ً
وفاعالً ،إنْ في األرض أو في الجو أو في كواليس المؤتمرات
والصالونات السرية التي تدار فيها لعبة األمم.
فها هي اإلدارة األميركية تعترف بفشلها في إدارة األزمة
السورية ،كما اعترف وزير خارجيتها جون كيري علنا ً أمام
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،خالل اجتماعه به في
سان بطرسبرغ ،على هامش لقائه نظيره الروسي سيرغي
الف��روف في زيارته األخيرة الحاسمة ،قبل انعقاد مؤتمر
نيويورك ،الهادف إلى إنهاء الحرب في سورية ،حيث أكد
الرئيس الروسي على بقاء األسد ،وأنّ هذا األمر ال تق ّرره أيّ
دولة مهما بلغت عظمتها ،بل الشعب السوري فقط ،عندها
باح كيري بهواجسه التي هي قلق حلفائه من سعوديين
وقطريين ،حيث منهم من هزم في اليمن ،ومنهم من هزم من
خالل رهاناته الملتبسة.
لهذا يبقى األه�� ّم هو الجهاد ض�� ّد العدو «اإلسرائيلي»
وك ّل قوى االستكبار العالمي واإلره��اب أيضاً ،ومن يدعمه
ويم ّوله ،هو المنحى الذي يقلق هذا الغرب اللعين ،المذهول
من قوة تماسك سورية بك ّل أركانها وصمود حلفائها وثبات
مساندتهم التي أسقطت ك ّل الرهانات المشؤومة ،عدا عن أنّ
رهان حلفاء سورية األقوياء على النصر بات أمرا ً حاصالً،
ألنه عمد بشهادة المجاهدين األبطال ،أمثال الشهيد سمير
القنطار ،بينما في المقابل القرار األميركي مهزوز وضعيف،
والسبب ضعف الفريق اآلخر من الحلفاء ،الذين ارتضتهم
أميركا أدوات لتنفيذ مآربها االستعمارية الجديدة ،وآخر
المطاف ،هذا التحالف الذي أسبغت عليه الصفة اإلسالمية
وفرض على دول ،أعلنت في ما بعد ،عدم معرفتها باألمر،
وهنا الفضحية الكبرى التي لم يحسب لها حساب.
والسؤال الذي يخط الحقيقة بوضوح على سطوره ،هو:
كيف يمكن التوافق بين ما يجري من تحالفات على أرض
الواقع وبين ضرب اإلرهاب المدعوم من قيادة هذا التحالف
المزعوم؟ والمقصود التحالف اإلسالمي الجديد ،وبين القرار
الدولي الصادر عن مجلس األم��ن الدولي مؤخرا ً بإجماع
منظور ،بخصوص سورية والقضاء على اإلره���اب وك ّل
منظماته من «داعش» و»النصرة» و»القاعدة» وغيرهم ممن
أوكل لألردن إحصاءهم وتقديم لوائح بأسمائهم.
المهم في النهاية أنّ هناك خريطة طريق قد أطلقت ،وأنّ
التوافق الروسي األميركي قد ت ّم بإذعان اإلدارة األميركية
وتسليمها بنقاط الخالف ،مما يعني أنّ هناك مسارا ً جديدا ً قد
أق ّر ،وأنّ المشكلة في سورية ليست بالنظام ،بل بمن خطط
ونفذ هذه الحرب اللعينة ،وبمن نظم اإلرهاب التنيني وأفلته
من عقاله ،بحيث بات يشكل خطرا ً واضحاً ،ليس فقط على
سورية والعراق ولبنان ،بل على المنطقة كك ّل ،وعلى أوروبا
الجارة القريبة وحتى على الواليات المتحدة األميركية
التي لم تسلم من مخاطره ،لهذا بات االقتناع ملزما ً للجميع
بوجوب القضاء على اإلرهاب الذي هو أساس المشكلة.
يبقى الصمود ف��ي ال��م��ي��دان سيد ال��م��واق��ف ،فسورية
والمقاومة ومعهما ك ّل الحلفاء لن يهدأ لهم بال ،مهما سقط لهم
من شهداء في أرض المعركة ،إال حين تصبح القرارات بوقف
النار وتوقيف الدعم المالي والعسكري عن اإلرهابيين ،أمرا ً
واقعا ً وملزماً ،حينها نرفع شارات النصر الذي ع ّمده الجيش
السوري بصموده وبدماء شهدائه ،كما ع ّمدته المقاومة
بأرواح شهدائها المجاهدين ،وآخرهم الشهيد المجاهد سمير
القنطار.

 رئيسة ديوان أهل القلم

مطالعة �سيا�سية للقرار � ...2254أ�سا�س قوي وبناء �ضعيف!
} سومر صالح
شكل صدور القرار  2254حدثا ً مهما ً في مسار األزمة السورية ،من حيث
الشكل ،أما من حيث المضمون فما زال الوقت مبكرا ً لحسم جوهرية الطرح
نص القرار بتفاصيل لم يت ّم
ال��ذي أتى به ،ألنّ الموضوع مرتبط وحسب ّ
بحثها جديا ً حتى اآلن بين القوى المتصارعة دولياً ،وتشكل بمضمونها جوهر
القضايا العالقة منذ أكثر من سنة بين الواليات المتحدة وروسيا ،وهي تصنيف
الجماعات المسلحة بين «إرهاب ومعتدل» ،واألمر الثاني هو إجراءات وقف
إطالق النار وآليات تنفيذها والخيارات المتعلقة بمحاسبة المخ ّل بوقف إطالق
النار.
هذا وشكل لقاء وزير الخارجية األميركي جون كيري مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين بتاريخ  2015-11-15األساس الذي بني عليه شكل التفاهم
في األمم المتحدة ،وتك ّرس في نص القرار  ،2254حيث كان على أجندات
البحث ثالث قضايا شائكة وهي تسوية األزم��ة السورية وتنفيذ اتفاقيات
مينسك في أوكرانيا والعالقات الثنائية بين روسيا وال��والي��ات المتحدة
األميركيةَ ،
وشك ُل القرار  2254بصيغته التوافقية يعكس توافقا ً أميركيا ً أطلسيا ً
روسيا ً على تلك الملفات من حيث المبدأ ،وتجلى التوافق األميركي الروسي قبيل
نص القرار بإجراءات بناء ثقة سريعة ولكنها مهمة بين الجانبين ،ومنها
إعالن ّ
إعالن انسحاب مقاتالت الـ»اف  »15األميركية من قاعدة «انجرليك» التركية
بالتنسيق مع روسيا ،وهو بيان لألركان األميركية ،األمر الثاني ،الكالم الروسي
السياسي السابق إلعالن القرار حول ح ّل أممي في سورية بعض بنوده قد ال
تعجب القيادة السورية ،الكالم الروسي عن إمكانية االنسحاب الجوي من
سورية خالل يومين إنْ اتفق على الح ّل ،وأن ال حاجة ملحة لروسيا لوجود
دائم في سورية ،هذان األمران يعكسان بشكل طبيعي مخرجات اللقاء األميركي
الروسي.
إذا ً األساس الذي استند إليه صدور القرار  2254هو توافق أميركي روسي
على سلة حلول ألزمات متقاطعة ،وتكريسه في مجلس األمن بقرار ملزم من
حيث الشكل ،يوحي بتثبيت نقاط االتفاق على الح ّل في سورية ،وهو ما جاء
عليه نص القرار ،فالقرار أتى واضحا ً في المواضيع المتفق عليها ،وغامضا ً
ومرتبكا ً في المواضيع التي لم تبحث جديا ً حتى اآلن ،لذلك سنقدّم مطالعة
سياسية لنص القرار ،ولكن قبل ذلك سنضع بعض االستفهامات على القرار
الذي نعتبرها مهمة:
االستفهام األول :ش ّكل هذا القرار ترجعا ً عن االلتزام الدولي بعلمانية الدولة
السورية والوارد ضمنا ً في البند األول في أطر فيينا للح ّل األول والثاني ،حيث
أشارت ديباجة القرار  2254إلى «االلتزام بوحدة سورية واستقاللها وسالمتها
اإلقليمية وطابعها غير الطائفي» ،وبالتالي استخدم كلمة غير الطائفي كبديل
عن علمانية الدولة ،وهو أمر مرفوض جملة وتفصيالً ،وللشعب السوري وحده
له الحق في تقرير مدنية الدولة.
االستفهام الثاني :حدّد نص القرار جوهر ونهاية المفاوضات بين وفدي
المعارضة والحكومة بـ»تشكيل هيئة الحكم االنتقالية» حسب نص القرار

وليس «عملية سياسية انتقالية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية
وشاملة وغير طائفية» حسب أطر فيينا للح ّل ،وه��ذا تراجع ملموس يثير
االستفهام ولو أتى بصيغة توافق روسي أميركي مك ّرس بـ»االتفاق المتبادل»
بين الحكومة والمعارضة إلنشائه ،ونسأل هنا :هل هي تلك النقاط التي لن
تعجب القيادة السورية حسب تصريح الرئيس بوتين؟!
لنص القرار نورد جملة من المالحظات...
وباالنتقال إلى البنيوية الضعيفة ّ
المالحظة األول��ى :وهي المرتبطة بإطالق العملية السياسية االنتقالية،
فانطالق تلك العملية خالل شهر دون التوافق على المنظمات اإلرهابية وطرق
التعاطي معها ،وخصوصا ً دور ما يس ّمى المعارضات بقتال تلك المنظمات،
وهي حليف األمس ،يعني أنّ أصل المشكلة ال يزال قائماً ،والنوايا العدوانية
قد تلبس أثوابا ً جديدة سورية الصنع ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،تأجيل
مسألة البت في آليات تطبيق وقف إطالق النار والتأكد منه ،تعني ضمنا ً تأجيل
اجتماعات جنيف  3بمقتضى الضرورة.
المالحظة الثانية :القرار  2254يحاول تكريس «حركة أحرار الشام وجيش
اإلس�لام» االرهاب ّي ْين ككيانين سياسيين مسلحين ،يقول نص القرار« :وإذ
يالحظ المجتمعون على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض ...الذي تسهم
نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية األمم المتحدة بشأن التوصل
إلى تسوية سياسية للنزاع )...في األم��ر إذا ً إش��ارات واضحة ،وخصوصا
ميليشيا «جيش اإلسالم».
المالحظة الثالثة :مؤتمر جنيف  3وفق القرار الدولي  2254هو تحت المادة
 33من ميثاق األمم المتحدة ،يقول نص القرار « :يطلب إلى األمين العام أن يقوم،
من خالل مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية ،بدعوة ممثلي
الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات

رسمية بشأن عملية انتقال سياسي» ،وهذا يعني خروجا ً عن إطار جنيف
ذاته للح ّل الذي كان تحت الفصل السادس (جنيف 1تحت وطأة القرار )2042
و(جنيف  2تحت مقصلة القرار  2118أيّ الفصل السابع) ...وهنا ارتباك في
شكل التسوية ال ُمراد إنجازها.
المالحظة الرابعة :القرار  2254يعكس تجاذبات دولية حول إرسال قوات
أممية إلى سورية ،يقول نص القرار« :شدّد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف
إطالق النار والتحقق منه واإلبالغ عنه ،ويطلب إلى األمين العام أن يقدّم إلى
مجلس األمن تقريرا ً عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم
المجلس ،»...وكانت ديباجة القرار قد هيّأت األسباب للدخول األممي بتأكيدها
«وحشية الصراع» و «حماية المدنيين» و»األثر السلبي لإلرهاب واأليديولوجية
المتطرفة العنيفة في دعم اإلره��اب» ،وبالتالي ديباجة القرار قلبت حقيقة
الصراع من صراع حكومة شرعية مع اإلرهاب إلى مس ّميات أخرى ،وهذه نقطة
الفتة يجب التوقف عندها.
المالحظة الخامسة :هنالك حالة التباس حول المشاركة في االنتخابات
لمن هم خارج البلد «مهاجرين والجئين» ،فنص القرار أشار إلى «أولئك الذين
يعيشون في المهجر» ،وأرجع الموضوع إلى أطر فيينا للح ّل التي أكدت على
«ك ّل السوريين» ،في إشارة إلى الالجئين الذين خرجوا طوعا ً أو كراهية في
مخالفة واضحة لنص القانون السوري الذي ال يجيز حق االنتخاب إال للذين
يملكون وثائق رسمية وخروجا ً شرعياً.
المالحظة السادسة :ورد في نص القرار وفي معرض مناقشة مستقبل
الالجئين السوريين عبارة «أخذ مصالح البلدان التي تستضيف الالجئين
بالحسبان» ،وهذا يعني شرعنة عمليات التجنيس واإلغراء األوروبية للكفاءات
السورية للبقاء في دولها ،وهذا أخطر أنواع االتجار بالبشر ،وهي مسألة يجب
البحث فيها والتوقف عندها ألنها خطوة في التدمير المنهجي للدولة السورية
الحضارية.
المالحظة األخ��ي��رة :ال يوجد اتفاق أميركي روس��ي ودول��ي على تنسيق
العمليات العسكرية في سورية ،وقد أش��ار نص القرار إلى ح ّل «قد يتفق
عليه» بين األط��راف ،ووجود أداة التحقيق قد تشير إلى شرخ جيوبوليتكي
بين الطرفين األميركي والروسي في سورية ما زال قائما ً على مسائل عسكرية
مرتبطة بالجوانب الدفاعية والهجومية للطرفين والتوازن بينهما.
في النتيجة ،وبرغم المالحظات واالستفهامات التي أوردناها سابقا ً والتي
تعكس حدة االستقطاب الدولي واإلقليمي في سورية ،إال أنّ القرار يحتوي
نقاطا ً مهمة يُبنى عليها مسار تفاوضي متقاطع مع المسارات السابقة سواء في
جنيف  1أو أطر فيينا للح ّل ،مع وجود قناعة بأنّ كثرة األطر المحدّدة للمسارات
التفاوضية تعقد من األزمة وال تس ّرع من حلها.
ويبقى أن نشير إلى أنّ الجيش العربي السوري سيبقى مكمالً لمهماته
الوطنية في القضاء على اإلرهاب ،وهو العنصر األه ّم إلنجاز ح ّل شامل ومستق ّر
لألزمة السورية ،وان ال قوة تعلو على قوته ،وهو الضامن الوحيد لسورية
متعدّدة علمانية مدنية حضارية ،سورية لك ّل السوريين جامعهم جيشهم،
وهويتهم وحدتهم.

