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تحرير الرمادي ماذا بعد؟
} حميدي العبدالله
أعلنت القوات التي ُكلفت بتحرير الرمادي عاصمة محافظة األنبار
عن تمكنها من تحرير ه��ذه المدينة التي شكلت معقالً من معاقل
سيطرة «داعش» وهي أوسع محافظة عراقية من الناحية الجغرافية،
حيث تبلغ مساحتها ( )150ألف كيلو متر مربع.
يمكن القول إنّ المعركة لم تكن شرسة ،فمدينة صغيرة مثل
بيجي ومصفاتها تطلبت وقتا ً أكبر من وقت تحرير الرمادي ،ولهذا
فإنّ سرعة تحرير مدينة الرمادي في الوقت الذي عجزت فيه القوات
العراقية عن تحرير مدينة أصغر من الرمادي هي مدينة الفلوجة،
تشير إلى واحد من احتمالين :األول ،أن تكون هناك أوامر قد صدرت
لتنظيم «داعش» باالنسحاب من المدينة ،وهذا األمر صدر من قبل
الدول التي دعمت تحرك «داعش» ،بعد أن حققت هذه الدول بعض
أهدافها ،وفي مقدمة هذه األه��داف عودة قدر من النفوذ األميركي
إلى العراق ،ورفض مشاركة الحشد الشعبي في الهجوم على مدينة
الرمادي ،بل إنّ البعض يذهب بعيدا ً ويقول إنّ تحرير الرمادي يمثل
الخطوة األولى على طريق إعالن اإلقليم السني .االحتمال الثاني ،أن
يكون «داعش» قد ق ّرر االنسحاب من المدينة لتجنب وقوع خسائر
كبيرة ،وانكفأ إلى المناطق المجاورة ،ولكنه سيشنُّ الحقا ً هجمات
الستنزاف القوات العراقية التي دخلت إلى المدينة ،ومن ثم يعمل
على استعادتها من جديد ،وثمة إشارات كثيرة توضح أنّ «داعش»
يعتمد هذا األسلوب العسكري في العراق وفي سورية .مثالً في
العراق انسحب من بيجي أكثر من مرة ،ومن ثم هاجمها من جديد،
وحتى في مدينة الرمادي انسحب أكثر من مرة ثم عاد إلى الهجوم.
وأيضا ً في سورية فقد انسحب «داعش» من بلدة مهين عندما كان
هجوم الجيش السوري قويا ً على ه��ذا المحور ،ولكنه ع��اد الحقا ً
للهجوم من جديد على البلدة والسيطرة عليها.
في مطلق األحوال ،إنّ سيطرة القوات العراقية على مدينة الرمادي
هو انتصار واض��ح على تنظيم «داع��ش» وهو تأكيد جديد على أنّ
ثمة مبالغة بقوة وق��درة هذا التنظيم العسكري ،وبالتالي إذا كان
لـ«داعش» من قدرات فهي تأتي من مستوى الدعم الذي يحصل عليه
من دول في المنطقة ،وحتى من أطراف كانت تشارك في السلطة
العراقية .وعندما يتم حجب هذا الدعم ،وتتوقف محاوالت عرقلة
توجيه ضربات لهذا التنظيم ،فإنه من السهولة إلحاق الهزيمة به.
قوة «داعش» تكمن حصرا ً في عنصرين ،العنصر األول ،عدد كبير
من االنتحاريين ،غالبيتهم من جنسيات غير عربية ،أو على األق ّل
غير سورية وغير عراقية .والعنصر الثاني ،الدعم الدولي الذي
يقدم لهذا التنظيم اإلرهابي من دول المنطقة والحكومات الغربية
التي اعتمدته كوسيلة لتحقيق بعض أهدافها.

مقتل علو�ش� :صدمة
يحتاج المعار�ضون وقت ًا لفكفكتها
يتحدث رئيس الحزب التقدمي االشتراكي في لبنان وليد جنبالط عن
مؤامرة في مقتل زهران علوش تهدف إلى إسقاط مشروع التح ُّرر من النظام،
الذي ربما ال يزال يقلق جنبالط بصموده ،ليضيف جنبالط« :اغتيال زهران
علوش في هذه اللحظة هو اغتيال للعملية السياسة الشبه المستحيلة لما
يسمى بمرحلة انتقالية ،لم يفهم البعض أنّ روسيا وإيران ستتمسكان بحاكم
دمشق على حساب ك ّل الشعب السوري مهما كان الثمن».
ربما لم يفهم جنبالط حتى الساعة أنّ العملية السياسية ،المقبلة ال محالة،
فرضتها عدة عوامل كبرى تبعد عن حسابات ضيقة دخل فيها مع مجموعة
من حلفائه داخل لبنان وسورية وبعض دول الجوار .فبهذه العملية وضعت
موسكو أول حجر ألساسات واضحة بعيدة عن ك ّل مواربة اصطحبها مؤتمر
(جنيف  )1الذي تمسكت به واشنطن وحلفاؤها حتى لم تعد قادرة على
تبريره ،فها هو مصير الرئيس بشار األسد ُيسند إلى السوريين بقرار أممي
واضح وصريح.
كالم جنبالط ليس وحيداً ،فمحور واشنطن يستنكر مقتل علوش بمحاولة
منه لفهم صدمة لم يستفق منها حتى الساعة ألنّ التقارير التي تتحدث
عن إمكانية أن يكون هناك خرق كبير تشكل قلقا ً أكبر لدى المجموعات
التي شارفت على االنهيار نفسيا ً منذ دخول روسيا .فكيف إذا ما تغلغلت
التجسس القادرة على إنهاء حياة قادة بضربة واحدة
االستخبارات وعناصر
ُّ
كما حصل في عملية استهداف علوش؟
ستفرض العملية إيقاعها على المسار نحو جنيف ،من جهة ،وعلى
المواجهات في الميدان من جهة أخرى ،حيث فقدت هذه التشكيالت رؤوسها
القيادية ،ما يجعل من الصعب أن تستعيد فعاليتها وتماسك أدائها خالل فترة
قصيرة ،بينما المعارك التي ُتخاض على تخوم مستقبل وجودها تنبئ بقرب
المعارك الحاسمة ،وعدم منحها الوقت الذي تحتاجه لتصحو من الصدمة.
ووفقا ً لمصدر ديبلوماسي متابع ،فإنّ العملية النوعية التي أودت بزهران
علوش قائد «جيش اإلسالم» ومعه قيادة جيشه وقادة «أحرار الشام» و«فيلق
الرحمن» ،تأتي تتويجا ً للمسار الذي بدأ مع القرار  ،2254حيث الدولة
السورية تتقن ف ّن التوظيف الميداني للمناخات السياسية والديبلوماسية ،التي
يفترض البعض أنها ستنتج التغييرات تلقائياً ،بينما تكمن قيمتها في كونها
تمنح الغطاء القانوني والشرعي للعمل الميداني ،فهذا ما فعله القرار  425في
تجربة المقاومة في لبنان ،وما يفعله القرار  2254في مسار الح ّل السياسي
في سورية والحرب على اإلرهاب.
فمن ينظر إلى القرار األممي  ،2254يقول المصدر ،يكتشف أهميته
بالمقارنة في اللعبة األممية بين المشروع الذي مورس الفيتو الروسي ـ
نص عليه من مطالبة وقحة
الصيني المزدوج ضدّه قبل أربع سنوات وما ّ
لرئيس دولة ذات سيادة هي سورية بالتنحي وفقا ً للفصل السابع وتسليم
سلطاته لنائبه ،والمقصود سورية طبعاً ،وبين القرار الذي يقول إنّ أمر
سورية للسوريين يحسمه صندوق االقتراع ،سيعرف حجم التح ّول والتغيّر،
بين شبه إجماع كسره الفيتو وبين إجماع على النقيض تماماً ،وسيعرف أنّ
الثبات الروسي ومن خلفه الصين مستندا ً إلى صمود سورية وحلفائها من
إيران إلى حزب الله خصوصاً ،كان وراء هذا التح ّول.
يبدو مقتل علوش اليوم صدمة بك ّل ما للكلمة من معنى ،فهو رجل
السعودية الذي يمكن اعتبار استهدافه رسالة مباشرة لها عن مواقف متعنتة
ومتقدمة تحتاج أن تعدل فيها وإال فإنّ روسيا غير مستعدة لعرقلة العملية
السياسية أكثر مما قد رسمته كسقف زمني وها هي تثبت ذلك بسلوك ال
يأبه كثيرا ً لقطع عالقاتها مثالً مع ك ّل من يعاند أو يكابر مثل تركيا ،واليوم
السعودية وكأنها تقول االنخراط في العملية السياسية واإلذعان قدر ال
تحاولوا الهروب منه.

«توب نيوز»

زهران علو�ش
ـ بالمعيار الشخصي ألدائه والسياسي لجماعته كان زهران علوش مجرما ً
يقود عصابة ،وليس مهما أن يص ّنفوه إرهابيا ً أو معارضاً.
 من يضع نساء قامت عصابته بخطفهن على الهوية في أقفاص ويتباهىبتصويرهن فوق سطوح األبنية والساحات كدروع بشرية مجرم ق ّل مثيله.
 من تشكل مجزرة عدرا العمالية التي سقط فيها مئات الشهداء أبرز إنجازاته،ويشكل إشعال أفران السيارات ووضع عائالت بكاملها بداخلها ليت ّم حرقهم وهم
أحياء رجاال ً ونساء وأطفاال لم يعرف التاريخ مثله.
 «داعش» نقطة في بحر زهران علوش. ليس في تاريخ «داعش» ما يشبه تاريخ علوش إال ما فعلوه باأليزيدية. كيف يكون تصنيف «داعش» إرهابا ً يحول دون تصنيف علوش قبل وبعد. على المستوى العسكري تشكيالت علوش تتشكل من مجرمين وقتلةومرتزقة.
 على المستوى الفكري مرجعية علوش الوهابية التي تتخذها «النصرة»و«داعش» و«القاعدة» ومشتقاتها.
 على المستوى السياسي علوش أزعر السعودية لتخريب سورية ،وض ّمهللمعارضة السياسية يكشف طبيعة هذه المعارضة وليس علوش المكشوف.
 يُسأل حسن عبد العظيم كيف يقبل أن يكون في معارضة فيها علوش. -لكم في القصاص حياة.

التعليق السياسي

} د .سلوى الخليل األمين*
قيل «كذب المنجمون ولو صدقوا» ،ومع
هذا تكثر التنجيمات والتوقعات الذكية في
ليلة رأس السنة ،وك�� ّل يغني على لياله،
فالمنجم ينفش ريشه كالطاووس ،يتباهى
بسرعة خواطره وموهبته ،التي هي نعمة
من رب العالمين ،الذي يمنح الحدس لمن
ي��ش��اء م��ن بني ال��ب��ش��ر .كيف ال والعملية
مربحة من ك ّل النواحي المادية والمعنوية.
فمن الناحية المادية حدث وال حرج ،فخزائن
بيت المال ُتفتح على مصراعيها لهم ،كي
يغرف منها أولئك المنجمون الذين سرقوا
عقول مجموعات كثيرة من الناس ،ما شاء
لهم من المال السيّال من أصحاب الثروات
ال ُمغرمين بالتنجيم ،الذين يملكون القدرة
على الدفع واستصغار فعل العقل المدبر.
ومن الناحية المعنوية ،فال تسل أيها القارئ
عن حصادهم من الشهرة ،فالك ّل يعلم أنّ ما
من منجم أو منجمة إال وله المكان األرحب
على شاشات التلفزة ،حيث وجود المنجم
مربح ماديا ً للمحطة المضيفة لجهة تكاثر
اإلعالنات ،أما أهل الفكر والثقافة فليس لهم
الحظوة اإلعالمية التي ألولئك المنجمين
ال��ذي��ن ص���دق ب��ه��م ال��م��ث��ل ال��ق��ائ��ل« :ك��ذب
المنجمون ولو صدقوا».
لهذا ق�� ّررتُ ما دام راتبي التقاعدي الذي
أتقاضاه م��ن دولتنا العلية ال يس ّد رمقاً،
بسبب ثباته على سقف معيّن منذ أكثر من
عشرين عاماً ،ألنّ الدولة ق ّررت أننا ال نستحق
العيش الكريم ،وليس من مه ّماتها تقدير
أتعابنا خ�لال  40عاما ً من الخدمة العامة
بتفان منقطع النظير ،حيث لم تعرف جيوبنا
لألسف الرشوة والمال الحرام ،وه��ذا ليس
مدعاة فخر لمن يت ّم توصيفه «باألهبل» ،علما ً
أنّ مساري الوظيفي قد أدرك��ه رؤسائي في
اإلدارة ،الذين تعاملت معهم من وزراء ومدراء
عامين ،ويعرفه ك ّل من زاملني أو من أتاني إلى
وزارة السياحة محتاجا ً إلى خدمة أو تسريع
لمعاملة قابعة في جوارير المكاتب المغبرة،
والهدف قبض الثمن الذي ينتج تسهيل األمر
بالسرعة الفائقة .أقول هذا الكالم ،ال للتباهي
بحيثيات موقف اعتمده العديد من أبناء
اإلدارة اللبنانية الشرفاء ،لكن هي الحقيقة
ال��واض��ح��ة ،لهذا رفعت صوتي عالياً ،من
خالل كتاباتي األسبوعية في جريدة «البناء»
الح ّرة حيث ال أملك سالحا ً غير قلمي ،مؤيدة
وبشدة معاناة ك ّل الموظفين ،الذين نزلوا إلى
الساحات والشوارع من أجل المطالبة بتفعيل
سلسلسة الرتب والرواتب ،التي تزحلقت في
النهاية على عتبات مجلس النواب ،الممدِّد
لنفسه ،باسم هذا الشعب المسكين الذي أنا
منه.
بصريح العبارة ،كلنا مفلس وكلنا مديون،
م��ع العلم أنّ شهاداتنا تمأل ال��ج��دران في
بيوتنا ،هذه الشهادات التي دفع األهل الغالي
والرخيص من أج��ل مكانتها العالية على
الحائط ،حين في دوائر الدولة التي انتميت
إليها بحكم عائلي تسلطي ،يمنع علي اختيار
أي وظيفة أخ��رى ال تليق ببنات العائالت،
وهذا ما جعلني وأنا في هذا العمر التقاعدي،
أحسد أبنائي وبناتي على نتاجهم المادي،
الذي عملنا جاهدين على توفيره لهم ،دون
منة من أحد سوى كفاءاتهم وقدراتهم الذاتية،
بحيث اخ��ت��ار ك�� ّل منهم اختصاصه ال��ذي
يليق بحياة كريمة بعيدا ً عن اإلدارة العامة
والوقوف على أعتاب الزعيم السياسي بهدف
نيل ترقية ما ،واألهم تجنيبهم مساؤى انتظار
الراتب التقاعدي ،الذي ال يوفر الحياة الكريمة
في مرحلة الشيخوخة.

لهذا ق ّررت ،عن سابق تصور وتصميم ،أن
أجرب حظي في التنجيم ،والعملية يلزمها
قليل من الذكاء والحمد لله ...موجود ...وهذه
نبذة عن توقعاتي للعام  2016أرجو أن تنال
حيزا ً من وقتكم:
ـ لن يت ّم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان
في القريب العاجل.
ـ انتخاب الرئيس منوط بموافقة حزب الله
وسورية وإيران والصين والقطبين العالميين
روسيا وال��والي��ات المتحدة األميركية التي
واف��ق��ت مسبقا ً على ه��ذا األم���ر ،وه��ي تعمل
حاليا ً على إنضاجه على نار هادئة ،على أن
يبقى الرئيس بشار األس��د حاكما ً لسورية،
وأن يت ّم انتخاب الجنرال ميشال عون رئيسا ً
للجمهورية اللبنانية.
ـ مبادرة الرئيس سعد الحريري فقاقيع
صابون ،لن تصل إلى نتيجة ،هي ملهاة في
الزمن الضائع.
ـ إقرار قانون االنتخاب اللبناني على أساس
النسبية أمر محتوم ،خصوصا ً أنه عنوان
للديمقراطية التي طرحتها اإلدارة األميركية
شعارا ً منذ بدء «الربيع العربي» السرابي.
ـ السعودية تعلن هزيمتها في حرب اليمن،
بعد أن يت ّم العمل على تغييرات مهمة في
السلطة الحاكمة السعودية بأمر من الراعي
األميركي.
ـ تلتزم «إسرائيل» الصمت ،فاألجواء غير
مؤاتية أليّ تحرك أو حرب من قبلها ،فاألمور
ليست كما تشتهي ،فمنطقة الشرق األوسط
أصبحت في دائرة القرار الروسي واإليراني
واألميركي المهزوم ،والك ّل سيخضع لنظام
التحالفات العالمية الجديدة.
ـ تركز اإلدارة األميركية حالياً ،وقبل انتهاء
الفترة الرئاسية للرئيس باراك أوباما ،على
الحلفاء األق��وي��اء وف��ي طليعتهم إي��ران ،من
منطلق القوي يدعمك أما الضعيف فينزلك
إلى أسفل السافلين ،واألح��داث في المنطقة
ال��ع��رب��ي��ة ،ش��رق��ا ً وغ��رب��اً ،كشفت للسلطة
األميركية هشاشة مواقف حلفائها وهزالة
قوتهم العسكرية والقيادية.
ـ الحكيم سمير جعجع يعمل على تثبيت
تحالفه م��ع ال��ج��ن��رال ميشال ع���ون ،بدعم
وصول الجنرال عون إلى رئاسة الجمهورية
بأمر أميركي وسعودي ق��ادم ،وسيت ّم الحقا ً
ق��ب��ول الحكيم كقطب مسيحي ق���وي في
السياسة اللبنانية بعد سقوط أحالف  8و14
آذار وتبدالتها القريبة.
ـ رئ��اس��ة الحكومة ل��ن تعود ح��ك��را ً على
عائلة معينة طارئة على العمل السياسي
في لبنان ،ألنّ هذا الفعل يدحض شعارات
الحرية والديمقراطية التي خاضت من أجلها
اإلدارة األميركية كل هذه الحروب المدمرة في
المنطقة.
ـ دور الشباب آتٍ  ،فبناء الدولة من جديد
في ك ّل من سورية ولبنان يتطلب التركيزعلى
دوره���م ف��ي اإلدارات العامة ،وف��ي مجلس
النواب ،وحتى في تولي الحقائب الوزارية،
فالعصر عصر التكنولوجيا ،واإلدارات تحتاج
عقول الشباب من أجل تسريع عملية البناء
واإلنماء والتطوير.
ـ ال��دس��ت��وران في لبنان وس��وري��ة سيت ّم
تعديلهما ،بحيث يصوت الشباب في عمر
 18سنة في لبنان كذلك المغتربون ،ويت ّم
تحرير الوظائف العامة من تدخل السلطات
السياسية ،بعد تفعيل دور مجلس الخدمة
ال��م��دن��ي��ة ودي����وان المحاسبة والتفتيش
المركزي ،بحيث يصبح الدخول إلى الوظائف
العامة منوطا ً بالملفات النظيفة والقدرات
المتمكنة من اإلنتاجية والعطاء .ويصبح
االنتماء الوطني هو األساس.

ـ يحظر على أي سياسي نائبا ً كان أو وزيرا ً
التدخل في القضاء ،ويعمل على تشذيب
القضاء من الشوائب بحيث يصبح سلطة
قائمة بذاتها ،ممنوع المساس بها من قبل
رج��االت السياسة ،على أن يصبح التد ّرج
الوظيفي في سلك القضاء على أساس األهلية
والكفاءة واإلنتاجية.
ـ الح ّل السياسي في سورية ب��ات قريبا ً
جداً ،وتقارب السعودية مع القيادة السورية
سيظهر قريبا ً إلى العلن ،تنفيذا ً للقرار الصادر
عن مجلس األمن الرقم .2254
ـ تلغى الطائفية السياسية من الدستور
اللبناني ،والكفوء هو صاحب الحق بتولي
المراكز المهمة في الدولة ،ويعمل على إيصال
المرأة الكفوءة لمواقع القرار.
ـ تسقط الوراثة السياسية حتماً ،فهي لم
تعد مقبولة في ظ ّل النظام العالمي الجديد
الذي سيطاول هذه المنطقة بر ّمتها ،وسيمنع
الترشح لالنتخابات إال لمن تجاوز الثالثين
من العمر ،ولمواطن واحد من العائلة فقط.
ـ يحجم دور رج��ال الدين في السياسة،
ويعمل على عودتهم إلى كنائسهم ومساجدهم
الدينية فقط ،من أجل تأدية دورهم التوجيهي
اإليماني الصحيح م��ن دون أيّ تطرف أو
تعصب أو تمذهب ،على أس��اس الدين لله
ّ
وال��وط��ن للجميع ،وسيخضع ه���ذا األم��ر
للمراقبة الدائمة من قبل الدولة ،بحيث تنشأ
وزارة خاصة لذلك.
ـ سيسرع ك ّل شاب وشابة بلغا الثالثين من
العمر إلى الزواج بناء على التقديمات المغرية
التي ستعلنها الدولة ومنها :تقسيط شقة
للسكن بمبلغ ال يتجاوز ربع الراتب ودون
دفعة أول��ى ،فالدولة ستعمل على استعادة
مشاعاتها م��ن المتسلطين عليها ،وإقامة
مشاريع سكنية للشباب والمستأجرين
القدامى ،وهكذا تح ّل مسألة العنوسة التي
بلغت  85في المئة في لبنان ،كما تح ّل قضية
المستأجرين القدامى.
ـ ال��ث��روة النفطية س�� ُت��ص��ان م��ن أطماع
السياسيين في حال انتخاب الرئيس القوي
للجمهورية واختيار رئيس حكومة نزيه،
بحيث ل��ن يتجرأ أيّ سياسي على قبض
رش��اوى من الشركات المستثمرة ،ألنّ الك ّل
خاضع لرقابة الناس والدولة القوية ،ويؤدّي
استخراج النفط والغاز إل��ى تسديد الدين
العام ،فيع ُّم الخير على الشعب اللبناني،
وتق ّر سلسلة الرتب والرواتب ،ويت ّم القضاء
على الرشوة والفساد ،ويعود لبنان كما كان
بلد اإلبداع واإلشعاع والنور والرخاء األمني
والمعيشي.
ـ تتولى حقيبة وزارة الثقافة ووزارة
السياحة ووزارة الداخلية المرأة اللبنانية،
ال��ت��ي أثبتت ك��ف��اءة وج���دارة ف��ي مسيرتها
الوطنية من دون االرت��ه��ان لحزب سياسي
معيّن.
ـ تفصل ال��وزارة عن النيابة ،ويت ّم اختيار
ال��وزراء من التكنوقراط ،ألنّ مهمات الوزير
إداري���ة محضة ،وعملية تفعيل اإلنتاجية
يلزمها مجموعة من المتخصصين .على أن
يت ّم اختيار الوزراء حسب ملفات يت ّم تقديمها
لهذه الغاية.
ه��ذا ج��زء م��ن توقعات تجول ف��ي رأس��ي
وأتمنى تحقيقها في العام  ،2016المقبل علينا
في ظ ّل تعانق ميالد السيد المسيح عيسى بن
مريم ،مع مولد الرسول المصطفى محمد بن
عبدالله ،مجللين بالقمر بدراً ،وهذا فأل خير
في علم الفلك لم يحدث منذ  437عاماً ،وك ّل
عام وأنتم بخير.

* رئيسة ديوان أهل القلم

الأمم المتحدة...
بين القرار والتنفيذ
} شهناز صبحي فاكوش
مع آخر أيام عام  2015واألزمة السورية تقارب نهايات عامها الخامس وهي تتعطر بدماء
الشباب السوري ،جيشا ً ومدنيين ،أحببت أن أشعل شمعة ،كالتي في داخلي ،تتساقط قطراتها
قارئي ،كدموع األمهات واألبناء على أرواح األبرياء.
أمام
ّ
السبب حرب إرهابية تلفحت زورا ً بالدين اإلسالمي نصرة لبني صهيون ،ض ّد الدولة الوحيدة
التي بقيت في مواجهة أطماعها ومشروعها التوسعي في المنطقة العربية .الشعب الذي لم
يساوم على سيادته ،والدولة التي لم تخذله والقائد الذي لم يتخ ّل عنه.
الحديث عن قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن له شجونه ...ليس مع الشعب السوري في
أزمته هذه ولكن على مدى سنوات طوال ،مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ،الذي ما
زال يعاني التهجير واالضطهاد تحت نير االحتالل.
دأبت األمم المتحدة على مدى سبعين عاما ً من عمرها ،على اتخاذ قرارات تؤدي من خاللها
الدور الذي وجدت من أجله ،أي تحقيق السالم واألمن الدوليين وإنصاف الشعوب المقهورة،
مستندة إلى مواثيقها وعهودها.
ق��رارات تتخذ تجاه العدو الصهيوني المحتل لفلسطين ،في محاولة حفظ ّ
حق الشعب
الفلسطيني تنوف عن ستين ق��راراً ،ذهبت أدراج الرياح .أدارت لها الصهيونية العالمية
والمحتلين لفلسطين ظهورهم ،وليس من محاسب أو حساب.
رغم ك ّل المواقف التي تجابه بها قرارات األمم المتحدة ،ما زالت الدول المشاركة تلجأ إليها
ألنها الهيئة الدولية الوحيدة التي يمكن التقدم إليها ،عند انتهاك حرمة أي دولة لعرض األمر
على دول العالم و تحريك الرأي العام العالمي لصالح الشعوب والدول المظلومة.
آخر ما ح ّرر في األزمة السورية ،بعد ك ّل الجلسات األممية المتعلقة باألزمة السورية ،بين م ّد
وجزر وهي التي استنفذت زمنا ً من عمرها ،كما في مجلس األمن القرارين  2254/ 2253جاء
التركيز اإلعالمي على القرار  2254لماذا؟
جاء القرار  /2254من روح فيينا  2/1و من جنيف ،ففي متنه أربع نقاط هي األهم :وقف
إطالق النار ،حكومة وحدة وطنية ،الدستور ،واالنتخابات .نقاط كانت دائما ً في حسابات الدولة
السورية ،وال اعتراض عليها.
أما السؤال األهم فهو :لماذا يتجاهل اإلعالم القرار  2253الذي يؤكد على محاربة اإلرهاب،
وعدم دعم «داعش» وال عالقة له و«النصرة» بالعملية السياسية في سورية؟ هذا القرار
الذي اتخذ باإلجماع ،وهو األساس الذي بُني عليه القرار 2254فتمريره قبالً لم يكن عبثيا ً
أو عفوياً.
وقف إطالق النار مطلب سوري ،ولكنّ أ ّيا ً ممن يدعي المعارضة ،التي ستدخل في العمل
يخص هذه الجزئية من القرارات األممية ،وإلى أي
السياسي ،يمكنه أن يكون قادرا ً على تنفيذ ما
ّ
مدى يمكنها أن تؤثر على المسلحين لوقفه.
العمل الميداني ال ب ّد أن يكون حاضراً ،فإن لم نكن أقوياء على األرض ،سنفقد شيئا ً من
السيادة التي يعترف بها الجميع ،وسيُملى على الدولة السورية وشعبها دستورا ً وانتخابات
تفقدها شرعيتها وحرية قرارها.
مقتل زهران علوش جاء خطوة ميدانية متقدمة ،تقرب مع خطوات عسكرية أخرى نحو الح ّل،
ما فكك صفوف المرتزقة واإلرهابيين ،ليس في «جيش اإلسالم» الذي يتبع له فقط ،بل في جميع
التنظيمات اإلرهابية.
كما أنّ المجتمع الدولي ال ب ّد أن يتساءل عن الموقف القطري الذي يحاول عدم الربط بين
قوائم اإلرهاب والوصول إلى طاولة المفاوضات .كما أنّ دمج المسلحين بالعملية السياسية
كما يريدون ،ثم الحساب بعدها مرفوض .فال تفاوض مع قاتل.
أما تنفيذ القرار  2253فال ب ّد أن تكون له األولوية في محاربة اإلرهاب ،قبل البدء بعملية
التفاوض وفق القرار  ،2254وهو المطلب السوري ومحور المقاومة ،والتفاوض ال يكون إال مع
قوى معارضة وطنية غير مرتبطة بأعداء سورية.
أما دي ميستورا الذي دعم القرار  2254جهوده ،فإعالنه عن جولة جنيف في الخامس
والعشرين من كانون الثاني  2016وقبول الدولة السورية بالموعد ،يبدو أنه أحرج معارضة
الرياض ،التي ال تستطيع التف ُّوه بأكثر م ّما أملي عليها.
محاربة اإلرهاب التي وضعت الدول الداعمة له ،وفق القرار األممي تحت الفصل السابع،
ستظ ّل بموازاة العملية السياسية ،مع تقديم قوائم المجاميع اإلرهابية وأسماء األشخاص التي
يجب أن تتضمنها ،حتى ال يمكنهم التنقل بين عصابة وأخرى.
أما استنكار حكام بني وهاب ،ومعارضات خارجية ،مقتل علوش الذي قتلت قذائفه أبرياء
مدنيين ،معتبرين أنه يعطل الح ّل السياسي ،ألنهم ال يهتمون بالدم السوري كيف يمكن لهذا
الشعب الصامد أن يثق بهم ،وهم غير أمينين عليه.
اإلنجازات الميدانية تلغي مصالح المعارضة التي تحتمي باإلرهاب ،في الحصول اإلقصائي
على السلطة ،وتغير موازين القوى على األرض ،ما جعلهم يحلمون بأنّ ما لم يحققوه بسفك الدم
السوري ،يمكنهم الوصول إليه على طاولة المفاوضات.
بريطانيا التي أق ّرت بفشل التحالف ض ّد سورية ،رغم ممارسة أكثر من خطة ،ثم رضخت
القرارات األممية إلرادة الشعب السوري في حقه بتقرير مصيره ووحدة تراب سورية وسيادتها،
واألهم تجفيف منابع اإلرهاب تحت الفصل السابع.
الصمود السوري في الميدان يمنح القوة للصمود السياسي ،أما التشويش اإلعالمي الذي
يُجيش ض ّد الموقف السوري ،فلن يجدي نفعا ً أمام موافقة سورية على حضور جنيف.
لكن ...هل ستنفذ القرارات الدولية ض ّد اإلرهاب؟ هل ستغلق الحدود التركية؟ هل سيعاقب
داعموه؟ هل من احترام للدم السوري من أجل استقالل سورية وقرارها الحر؟
عام جديد يط ّل برأسه على سورية وشعبها وعلى العالم ،مودِّعا ً عاما ً تزامن في أواخره
عيدي مولد النبي عيسى عليه السالم ،والرسول محمد صلى الله عليه وسلم ،من أرض المحبة
والسالم ...فهل فيها بشائر خير كما حياة الخيار على هذه األرض الطيبة؟

خطاب ال�سيد ن�صراهلل ي� ِّؤ�س�س للمرحلة المقبلة
} عباس الجمعة *
أطلق خطاب األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله ،بعد أسبوع على
استشهاد ال��رم��ز المقاوم الشهيد القائد
سمير القنطار ،انقالبا ً استراتيجيا ً في
المنطقة س��وف تظهر فصوله ف��ي األي��ام
ليؤسس وضعا ً جديدا ً زالت معه
المقبلة،
ِّ
قواعد االشتباك وتالشت حدود الساحات
والميادين في حركة المقاومة واشتباكها
أسس
المفتوح مع العدو الصهيوني .وقد ّ
قائد المقاومة بذلك لمشهد جديد بالر ّد على
جريمة اغتيال الشهيد سمير القنطار حيث
قال «إنّ الر ّد قادم ال محالة» ،مؤكدا ً «أننا ال
نستطيع وال يمكن أن نتسامح مع سفك دماء
مجاهدينا وإخواننا في أي مكان في هذا
العالم ،وإنّ قرارنا حاسم وقاطع منذ األيام
األولى والمسألة أصبحت في يد المؤتمنين
الحقيقيين على دماء الشهداء ومن نصون
بهم األرض والعرض والباقي يأتي ،وهذا
يؤكد على خيار المعركة المفتوحة مع
العدو وهي لم تغلق في يوم من األيام».
وأم����ام م��ض��م��ون خ��ط��اب ال��س��ي��د نصر
الله الذي شدّد فيه على أن «ال مقاومة بال
تضحية وبال استعداد للتضحية وبال عطاء
بال حدود» ،مضيفاً« :نحتاج إلى هذه الروح
المسؤولة والجادة التي عبر عنها سمير
القنطار منذ انطالقته في صفوف المقاومة
الفلسطينية حتى شهادته ف��ي صفوف
المقاومة اإلسالمية على أرض سورية»،
الف��ت��ا ً إل��ى «أنّ صمود الفلسطينيين في
أرضهم هو مقاومة حقيقية ،وأنّ المعادالت
الطبيعية تقول إنّ الكيان اإلسرائيلي إلى
زوال».
ومن هنا نؤكد على هوية الشهيد القائد
سمير القنطار الفلسطينية األس��م��ى من
المذهبية والطائفية والقطرية ،ولم يكن
الشهيد القنطار ممن «يطلبون المستحيل»،
بل كان كمن سبقه على طريق الشهادة في
فلسطين ومن أجل تحريرها.
إنّ ك ّل ما تشهده المنطقة من مؤامرات
إمبريالية وصهيونية واستعمارية ورجعية
هدفه األساسي توفير حماية كيان االحتالل
ولمصلحته قبل أي شيء آخ��ر ،لذلك فإنّ
المقاومة تطلق عهدها القومي بإسقاط
الحدود جهارا ً في الكفاح ض ّد العدو وتقيم
قواعد عملها في فلسطين ولبنان وسورية
معا ً من دون اعتبار ألي عائق وهي تستند
إلى شركائها في محور المقاومة ،بهدف
مواجهة العربدة الصهيونية التي صاحبت
ما سمي بالربيع العربي والتي انطلقت

من وهم «إسرائيلي» كبير عبر السعي إلى
ضرب الدول والمجتمعات وأصالً وأساسا ً
النيل من محور المقاومة عبر استهداف دول
المنطقة المحيطة بفلسطين واستمالة بعض
اإلسالم السياسي خارج هذا المحور.
من هنا فإنّ المقاومة اليوم ،وبعد عملية
اغتيال الشهيد القنطار ،تسقط جميع
الحسابات االفتراضية الصهيونية وتقدم
التضحيات بأجيال من الشهداء وتقف،
كطليعة قومية مناضلة ض�� ّد الهيمنة
االس��ت��ع��م��اري��ة وال��غ��ط��رس��ة الصهيونية
واإلره��اب التكفيري ،ليبقى السؤال برسم
القوى والنخب الوطنية والقومية التي
ت��رف��ع ش��ع��ارات ال��ت��ح�� ُّرر م��ن االستعمار
وال��ت��خ��ل��ف وت���ن���ادي ب��ت��ح��ري��ر فلسطين
وبالوحدة القومية وبمقاومة عصابات
التكفير اإلرهابية والتخلص من تهديدها
الوجودي .ألم يحن أوان النفير إلى خطة
قومية للمقاومة؟ أليس من يستشهدون
في فلسطين المحتلة من أبناء فلسطين؟
أليس من يسفك دماء مقاوميها ومنتفضيها
وشبابها هو االحتالل؟
إنّ ال��ر ّد على اغتيال القنطار يجب أن
يشمل االنتقام والثأر للدماء الفلسطينية،
ه���ذه ال���دم���اء ال��ت��ي أش��ع��ل��ت االن��ت��ف��اض��ة
الفلسطينية ،لهذا نقول نعم آن األوان ليس
فقط ألن يقلق «اإلسرائيلي» ،بل ليذرف
الدموع كما تذرف أسر شهدائنا ويتألم كما
تألمنا ،وبذلك تكون المعركة األساسية مع
هذا العدو الصهيوني العنصري االستيطاني
الذي يوغل في عدوانه وغطرسته ،منتهكا ً
باإلرهاب واإلج��رام واالغتيال ك ّل القواعد

والقوانين ،ومستفيدا ً من أدواته اإلرهابية
المتطرفة ،التي تنفذ مشروعه الرامي إلى
قتل الشعوب وتدمير دولها وتفتيتها.
إنّ شهادة عميد األسرى المح ّررين قائد
عملية نهاريا البطولية المناضل سمير
القنطار ،هذا البطل المقاوم ،الذي نشأ على
الصراع ،حامالً في قلبه إيمانا ً راسخا ً بخيار
المقاومة من أجل فلسطين ،وبهذا اإليمان
المشبع بالصالبة والعنفوان ،انخرط في
جبهة التحرير الفلسطينية ض ّد االحتالل،
وواجه الجالد الصهيوني على مدى ثالثة
عقود ب��إرادة الصمود وعزيمة المناضلين
األحرار ،واستشهد على هذه الطريق.
لذلك ال ب ّد من المقاومة التي يقدر الشعب
العربي الفلسطيني على اجتراحها ،في
ضوء التفاوت الكبير الصارخ في السالح ،
حيث تؤكد االنتفاضة العمالقة أنّ الشعب
الفلسطيني عبر مقاومته ،يجترح إلى
جانب الحجر والسكين عمليات الدهس ،
فضالً عن التظاهرات واالعتصامات ،على
األق ّل ،إلى حين امتالكه السالح ،حيث ترسم
االنتفاضة بدماء شاباتها وشبابها موازين
القوى داخل الصف والساحة الفلسطينية،
وس��ت��ك��ون لها تداعياتها على الساحة
اإلقليمية كما لم يسبق ،ألنّ الصراع ض ّد هذا
الكيان ال ينفصل عن النضال ض ّد الحلف
االستعماري الرجعي ال��داع��م ل��ه وال��ذي
يشترك معه اليوم في آلة عدوانية واحدة
على أكثر من جبهة وفي أكثر من ساحة ،
حيث يحرك هذا الحلف بجميع أطرافه وفي
قلبه كيان العدو الغاصب عصابات التكفير
اإلرهابي.

بين المولد والميالد
نعم ...الشعب الفلسطيني كله احتضن
سمير القنطار ف��ي مسيرته النضالية،
مقاوما ً عنيدا ً صمم على مقاتلة العدو
الصهيوني وانتقل ف��ور ظفره بالحرية
إلى مواقع جديدة في حركة المقاومة منذ
اللحظة األولى  ،معاهدا ً على العودة إلى
فلسطين بالسالح وساهم في إطالق حركة
المقاومة في الجوالن المحتل مدشنا طريق
ّ
يقض مضاجع
التحول االستراتيجي الذي
الغزاة الصهاينة فجاهروا بسعيهم إلى
قتله ورفاقه وحاولوا ستّ مرات متتالية،
وباستشهاده نفتقد قامة وطنية وقومية
مقاومة ،فهو حمل قضية فلسطين ،ألنها
بلوغ النصر أو الشهادة ،وقد ظفر المناضل
سمير القنطار بالشهادة ،وهو الذي عاش
سجانيه بحريته.
االنتصار على ّ
هذا القائد الشهيد رسم بمسيرته نهجا ً
يختصر تاريخا ً طويالً من النضال ويقدم
لجميع المناضلين العرب وصفة تثبت
األح���داث صوابها وه��ي أنّ أي تح ُّرر أو
تقدم في الوطن العربي والمنطقة كلها
هو رهن التخلص من الكيان الصهيوني
ق��اع��دة االس��ت��ع��م��ار المتقدمة ،وأنّ أي
مشروع للتطور والتقدم في البالد العربية
يفترض اعتناق المقاومة سبيالً لمجابهة
ال��ك��ي��ان الصهيوني وإنّ ال��ص��راع ض ّد
ه��ذا الكيان ال ينفصل ع��ن النضال ض ّد
الحلف االستعماري الرجعي الداعم له
والذي يشترك معه اليوم في آلة عدوانية
واح��دة على أكثر من جبهة وفي أكثر من
ساحة ،وال سيما في سورية حيث هذا
الحلف بجميع أط��راف��ه وف��ي قلبه كيان
العدو الغاصب يحرك عصابات التكفير
اإلره��اب��ي التي تستهدف دول المنطقة
والمقاومة ،وميدان كفاح القائد القنطار
على جبهة الجوالن هو الشاهد على تلك
الحقيقة التي عاين وقائعها بالتفاصيل
وهي كامنة بالضرورة في جريمة اغتياله
بعيدا ً عن ك ّل النقاش في مضمون رسائل
العدو خلف االغتيال فهو تعبير دقيق عن
حقيقة الصراع ض ّد الهيمنة االستعمارية
الصهيونية الرجعية في المنطقة.
��س��ده الشهيد القائد
ختاماً ،إنّ م��ا ج َّ
سمير القنطار في مسيرته من بطوالت
وتضحيات وثبات وصمود في مواجهة
األسر ،وعلى جبهات الصراع في فلسطين
ولبنان والجوالن ،هو دليل على أنّ خيار
الصمود والمقاومة ،خيار صائب وهو
السبيل إلى تحرير األرض واإلنسان.

* كاتب سياسي

} خلود حمد الرمح
تقويمي ميالدي وهجري ،جعل من المولد
فراق
ّ
والميالد خطين متوازيين لم يلتقيا منذ  457سنة،
أي منذ العام  ،1558لكنّ التاريخ غيّر مساره
وش��اء الزمان أن يكلّل أيامنا األخيرة من عامنا
هذا بازدحام األفراح والتقاء األعياد لتكفكف هذه
الصدفة اآلالم التي أل ّمت بالعباد ،ع ّل تباشير الخير
التي تحملها استثناءات األعياد من خالل ظهور
بدر «الكريسمس» كامالً بنسبة  99,9في المئة في
ظاهرة هي األولى مذ عام  1977وبدر المولد الذي
طلع علينا مرتين هذا العام.
ولد يسوع فالكائنات ضياء ،ولمحمد النبي األ ّمي
هللويا .عيدان ال واح��داً ،مع ّمدان ببهحة العيش
الواحد التي ارتسمت تعايشا ً على خريطة وطن
آمن أبناؤه برسالة الحياة التي حملها حبيب الله
عيسى المسيح ،وارتضوا برسالة الرحمة عنوانا ً
تيسر لهم
لمسيرتهم في هذه الدنيا ،سائرين على ما ّ
من أخالق نبوة المصطفى (ص).
هنا نقف هنيهات ،ال ب��ل أزم��ان��ا ً م��ن سنوات
الوحدة ،نسعى بين المحبة والوئام ،بين العدل
والتسامح ،لننسج على نول حياتنا سالمنا الروحي
واالجتماعي في عهد ّ
تتلطخ فيه األيام بدماء األبرياء
وتفوح الساحات بعبق الشهداء.
بين الميالد والمولد ه��ذا العام س��رور مثخن
بجراحه النازفة حزنا ً على أمة مش ّتتة ،بعضها
يُك ّفر بعضاً ،والقلوب تلهج داعية مبتهلة بانتظار
ظهور المخلّص.
ه��ذا ال��ع��ام رغ��م م��ا مضى وم��ا يمضي ،ف��إنّ
االبتسامة في ديارنا عامرة ،مسلمين ومسيحيّين،
حملنا األنجيل والقرآن وعانقنا الصليب والهالل،
زيّنا أشجار الميالد بوالدة سيّد البشريّة ،وها هي
الكنائس تستمع إلى مدائح ميالد الصادق األمين،
الحب لمحمد الرسول
والمساجد تر ّتل قداديس
ّ
وتقرع أجراس األمل بوالدة روح الله.
أخيرا ً وليس آخراً ،أنا مسيحيّة بإسالمي ومسلمة
بمسيحيّتي ،ألنّ العالقة بين اإلسالم والمسيحية
هي عالقتنا بالقيم الروحية واألخالقية التي تدعو
إليها الديانتان لينفتح الناس في تواصلهم مع
بعضهم البعض ،فيكونون إنسانيين في أخالقهم
وتصرفاتهم ألنّ الدين هو القيم التي يجب أن
ينطلقوا منها.
أنا مسيحية بإسالمي ومسلمة بمسيحيّتي ،ألنّ
الدين هو رسالة األخالق والمحبّة ،هو الفكر والوعي
والثقافة ،ه��و التواضع واالح��ت��رام ،ه��و السالم
والتعاون ،هو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فلن ّكلل قيم التسامح كما أراد يسوع ،ولنتمِّم
مكارم األخالق ولنع ّمد المبادئ التي تجعلنا أحرارا ً
كما أمرنا رسول الله محمد (ص).
إلهي بالروح القدس وبنبيّك محمد نقسم عليك
بأن يع ّم السالم رب��وع أوطاننا وأن ُتخلّص مهد
مسيحك من دنس اليهود.

