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من يجر�ؤ على وقف
�إطالق النار في �سورية

«داع�ش» الذي في داخلنا!

ما هي الخطة (ب)
التي تحدّ ث عنها كيري

} د .حسام الدين خالصي

} حميدي العبدالله
في سياق تعليقه على االتفاق الروسي -األميركي واحتماالت نجاحه أو فشله ح ّذر
وزير خارجية الواليات المتحدة جون كيري من أنّ فشل االتفاق وإطالة أمد الحرب قد
يقود إلى تقسيم سورية ،مردفا ً بالقول إنه في حال فشل تطبيق االتفاق ،فإنّ الواليات
المتحدة سوف تنتقل إلى الخطة (ب).
تساءل الكثيرون عن الخطة (ب) التي تمتلكها الواليات المتحدة .ال شك أنه في
السياسة الخارجية األميركية ،وإزاء قضايا معقدة مثل القضية السورية ،دولة كبرى
مثل الواليات المتحدة يجب أن يكون لديها خطة (ب) ،بل يمكن القول إنّ الخطة (ب)
هي جزء تقليدي في السياسة الخارجية األميركية إزاء القضايا الكبرى والمعقدة.
لكن األه ّم من الحديث عن وجود الخطة (ب) من عدمه ،هو التع ّرف إلى ماهية هذه
الخطة .لم يتس ّرب في وسائل اإلعالم األميركية أو على لسان المسؤولين في الواليات
أي استنتاج بشأنها سيكون نابعا ً
أي معلومات حول هذه الخطة ،ولهذا فإنّ ّ
المتحدة ّ
من تحليل وتك ّهنات وليس مستندا ً إلى معلومات ووقائع .وليس من الصعب استنتاج
أي خطة بديلة هي افتراض ،وال
ماهية هذه الخطة بعناوينها العريضة واألساسية ،ألنّ ّ
يمكن أن تكتسب طابعها الدقيق إال عند وضعها موضع التطبيق.
ف��ي إط��ار التوقع والتحليل يمكن تحديد ماهية ه��ذه الخطة ف��ي إط��ار واح��د من
االحتماالت اآلتية:
ـ االحتمال األول ،تدخل عسكري مباشر طالما طالبت به جماعات في الواليات
المتحدة ،وضغطت من أجل القيام به دول مثل السعودية وتركيا وقطر ،وحلمت به
فصائل المعارضة السورية المرتبطة بالواليات المتحدة ،تكون بوابة هذا التدخل
المباشر هجوم ب��ري على المنطقة الشرقية ف��ي س��وري��ة بذريعة مكافحة داعش،
والسيطرة على هذه المنطقة لفرض واحد من الخيارات اآلتية على سورية وحلفائها:
 - 1قبول تقاسم السلطة مع المعارضة - 2 ،تقسيم سورية - 3 ،استمرار حرب
االستنزاف فترة طويلة.
ـ االحتمال الثاني ،تزويد تشكيالت المعارضة بأسلحة نوعية بهدف إرباك هجمات
الطيران ،وتحديدا ً صواريخ أرض – جو ،قادرة على إعاقة عمل الطائرات السورية
والروسية ،ومن خالل ذلك خلق معادلة جديدة تسمح لمسلحي المعارضة باستعادة
زم��ام ال�م�ب��ادرة والتقديم م��ن جديد الستعادة المناطق التي سيطر عليها الجيش
السوري ،وال سيما في ريف حلب ،وربما في ريف درعا أيضاً.
ـ االحتمال الثالث ،حثّ حكومات المنطقة على تجنيد المزيد من المسلحين وتدريبهم
أي التخلي عن المطالب األميركية بتقييد
وتقديم الدعم لهم وإرسالهم إلى سوريةّ ،
حركة انتقال المسلحين إلى سورية خوفا ً من التحاقهم بالتنظيمات المصنّفة من قبل
ّ
وغض النظر عنها
الغرب إرهابية ،وال سيما تنظيم داعش ،بل العودة إلى اعتماد داعش
وتخفيف الضربات التي تستهدفها وتشجيعها على مهاجمة مواقع الجيش السوري،
على غرار ما حصل في العراق وسورية في عامي  2014و.2015
قد تكون إحدى هذه االحتماالت أو أكثر هي مضمون الخطة (ب) التي تحدّث عنها
كيري ،وال ب ّد من أخذ هذه المسألة على محمل الجدّ ،وعدم التص ّرف وكأنّ واشنطن
قد رفعت الراية البيضاء.

ال�سعودية :حرب على لبنان
ـ ال يمكن وصف اإلجراءات السعودية بحق لبنان بأق ّل من إعالن حرب ،فالتوقف عن دعم الجيش
والقوى األمنية رسالة إلى الجماعات اإلرهابية بالتحرك بقوة ،ومنع الرعايا من المجيء إلى لبنان
وما سيليها من خطوات اقتصادية عقابية تهديد بإفالس لبنان.
ـ ال تضع السعودية أمام اللبنانيين بمن فيهم جماعتها بعد رفض بيان الحكومة اللبنانية
ورفض استقبال رئيس الحكومة أيّ فرصة للحلحلة.
ـ خارطة طريق عودة األمور إلى نصابها ال تبدو موجودة في حسابات السعودية التي يقول
مسؤولوها إنهم كانوا وراء ترشيح النائب سليمان فرنجية كآخر فرصة للتسوية ،وبعد الفشل ال
مكان للعودة إلى الوراء.
ـ يقول السعوديون إن ال حاجة لهم في لبنان بغير الجماعات المستعدّة للقتال علنا ً لحساب
خياراتهم ،ولو كان ذلك يعني ترك النفوذ في الحكم اللبناني ونهاية الزعامات التي تعتاش على
مالهم كالزعامة الحريرية.
ـ االنتقام الحاقد من حزب الله وتحميله مسؤولية فشل السياسات السعودية في سورية
والعراق واليمن جزء من األسباب.
ـ محاصرة وإرباك حزب الله ضمن التفاهم األميركي «اإلسرائيلي» السعودي هو الهدف لحرمان
حلف المقاومة من وهج االنتصار.

التعليق السياسي

نتائج القلق ال�سعودي
تجاه خطابات ال�سيد ن�صراهلل
} جهاد أيوب
لم تكن السلطات السعودية تهت ّم بخطابات السيد حسن نصرالله ،وكانت تترك الر ّد ألتباعها
من اللبنانيين ،وايضا ً لبعض من يتط ّوع للهجوم والشتم للفت نظر خزينتها ال أكثر وال أق ّل،
وبعد وصول الملك سلمان الى سدّة الحكم اختلفت النظرة الى الخطاب اإلعالمي وسياسة
الدولة الحربية ،فالملك الجديد مل ّم باإلعالم ،ويتابع الكثير مما يصدر عنه ،ويهت ّم لتصرفات
الصديق والعدو معاً ،فكيف اذا كان الخصم بمستوى وحجم الصدق والقول والفعل كالسيّد
نصرالله؟!
وقد اعتمدت الردود على خطابات ومواقف السيّد من قبل السعودية على التابعين لها في
لبنان إلى حين بدء الغزو السعودي األميركي على اليمن ،حينها أخذت الجهات المختصة هناك
بمتابعة خطابات السيد ودراستها والوقوف عندها والر ّد عليها بشخصانية ،فالسيّد تع ّمد في
بداية تلك الحرب انّ يكثر من إطالالته اإلعالمية والكالم عن اليمن لكي يوضح الرؤية ،ويشرح
مكامن الخطر من تلك الحرب.
وتابعت جهات سعودية وال تزال رصد نشاطات قيادات الحزب إعالميا ً مهما كان دورها،
كبيرا ً او صغيراً ،فاعالً او مجرد مؤيد ،ووصلت األمور الى إرسال أسماء إعالميين لبنانيين
يدافعون عن المقاومة ويعارضون غزو اليمن الى مؤسسات عربية وخليجية ولبنانية تحسب
عليها ماديا ً تطلب منها عدم توظيف او التعاون مع األسماء المرسلة تحت طائلة المسؤولية!
اليوم تشكل خطابات السيّد حسن نصرالله حالة خاصة في السياسة السعودية ،وتصيبها
بهستيريا مباشرة أكثر مما تصيب «إسرائيل» ،تراقب بدقة وت��درس بعناية حتى الهجوم
الشخصاني يكتب وينفذ بحذافيره ،اقصد أنّ األهمية السعودية هي ذاتها في الكيان الصهيوني
لخطابات السيد وتحركات المقاومة ،ونحن هنا ال نتحدّث عن تشابه الخطاب اإلعالمي بينهما
فقط ،وال عن المفردات المشتركة التي تستخدم في نشرات أخبارهما ومقاالتهما ،وكيفية زرع
النعرات الطائفية المعتمدة على تنفيذ ما يصدر عن الغرف السوداء ،بل نشير الى تخ ّوف مملكة
«داعش» من عودة تأثير كالم السيد على شارعها كما حدث بعد حرب تموز  2006رغم صرفها
مليارات ال��دوالرات لتشويه صورته ...هي اليوم خائفة من سلطة كالمه الواضح والعميق،
والغني ببراهين سياسية يستطيع أي متابع تفهّمه وتل ّمسه دون حاجة غلى إعالم السعودية،
فالمتابع لغعالمها وسياساتها لم يعد يثق بما تقوله ،خاصة بعد خروج عشرات المحللين من
قنواتها وبالتحديد «العربية» ليقولوا انّ انخفاض سعر البترول أصاب إيران باإلفالس ،وفي
أق ّل من ستة أشهر ستعلن طهران عجزها االقتصادي ،وستصاب بهزيمة عسكرية في سورية
والمنطقة ،وجراء ذلك سيتض ّرر حزب الله ،وسيسلّم أوراق اعتماده الى الحكومة اللبنانية،
وانّ الرئيس بشار األسد سيهرب مع أسرته الى روسيا ...لكن النتيجة جاءت معاكسة ومغايرة
ألحالم أقوال الخطاب السعودي ،وها هو السيد حسن يط ّل بشكل دوري معلنا ً هزيمة مشروع
السعودية ومن معها ،ومفندا ً خسارتها عسكريا ً واقتصاديا ً وسياسياً ،وهذا الواقع اربك الشارع
الخليجي وتحديدا ً السعودي ،بالطبع إعالمها خارج التغطية وال ته ّمه المصداقية ،فقط اتجه
إلى شتم السيّد حسن والمقاومة وإيران وروسيا وسورية مباشرة ،وبكالم معيب!
وما حدث من قبل السعودية من ردود أفعال بعد خطاب السيد نصرالله األخير دليل على انّ
الحكام في السعودية يضيقون صبرا ً منه ،وهم مستعدون لدفع المزيد من المليارات لتشويه
سمعته وسمعة رجاالت المقاومة ،كما أنّ االعالن عن تجميد الهبات الخاصة بالجيش اللبناني
وقوى األمن من قبل السعودية اآلن ،وفي هذه الظروف ،جاءت كنصيحة من مستشار لبناني
يعمل مع زعيم لبناني تابع للسعودية ،وتأتي من باب إحراج الحزب داخلياً ،علما ً أنّ الثابت
هو انّ الهبات السعودية قد تبخرت منذ أكثر من سبعة أشهر.
السعودية فرزت بعض الجهات الحكومية لمتابعة خطابات السيد ،ودراسة ما تشكله من
تأثير على شارعها والشارع العربي وأحداث اليمن وسورية ،وهي بصدد أخذ إجراءات إعالمية
مباشرة ،ومنها التطاول على السيد والمقاومة بفضائياتها الحكومية ،واستمرار اإلعالم التابع
لها في محاولة تشويه شخصه وحضوره ،وايضا ً قطع رزق بعض اإلعالميين والمستثمرين
والتجار اللبنانيين والتضييق عليهم في الخليج ،وقد نسمع بعد ك ّل خطاب ارتدادات سعودية
شبيهة بتجميد هبة الجيش!!
السعودية كانت وال تزال تؤمن انّ بمقدورها شراء ذمم العالم بأموالها ،وقد كبرت هذه
المعادلة بعد ان نجحت في شراء غالبية األقالم والسياسات واإلعالم الغربي والعربي ،وسعت
الى تشويه الحقائق وتخدير العقول وتسطيح مجتمعاتها كما فعلت «إسرائيل» بفارق انّ
السعودية تدفع المال ألميركا وتوابعها وأميركا تدفع المال والسالح والمواقف واإلعالم الى
«اسرائيل» ،ولألسف ال تقال هذه الحقيقة إال في الس ّر فجاء السيد حسن نصرالله وأعلنها بذكاء
وببساطة ،تاركا ً لمملكة التآمر همجية التصرف والردود واستغالل أموالها في استغباء الناس
دون ان تدرك انّ اآلخرين يراقبونها!

{ نحتاج إل��ى تجديد حقيقي للخطاب
الديني ل��دى كافة ق��وى التيار اإلسالمي
التي تمثل النبع األكبر للفكر «الداعشي»
{ ألنّ «الفتوى» أق��وى من «الرصاصة»
نحتاج إل��ى تجفيف منابع العنف داخل
الفتاوى التاريخية ألنها السالح األمضى
لجماعات اإلرهاب من سورية إلى سرت
في ليبيا مرورا ً بسيناء في مصر!

} د .رفعت سيد أحمد
{ نعتقد جازمين أنّ (الفتوى) الدينية التي تب ّرر
القتل أو الحرق أو الذبح بالسيف ،باسم الدين،
أخطر من (الرصاصة) أو (القنبلة) ألنها تغسل عقل
اإلرهابي ،خاصة إذا كان «داعشياً» سلفياً ،كما هي
حالهم في سيناء المصرية وفي سورية والعراق
وليبيا.
إنّ الدعوة الجادة إلى تطوير وتجديد الخطاب
الديني ينبغي لها أن تبدأ من الجذور ،من الفتاوى
القديمة خاصة تلك التي أفرزتها عصور غير عصورنا
وفقهاء م��ن غير زماننا كانت لهم رؤى خاصة
بزمانهم وتحدياته ،ومن هؤالء يأتي ابن تيمية وابن
عبد الوهاب اللذين ال تزال فتاويهما ُتد َّرس وتقدَّس
(من القداسة) لدى التيارات السلفية المصرية على
يصب معظمها في فقه
اختالفها ،رغم أنها فتاوى
ّ
استحالل قتل وتكفير وإره��اب الناس .إنّ العقل
والمصلحة العليا لمصر ولغالب بالد المنطقة التي
ابتليت بـ«داعش» هو العمل على فتح ملف الجذور
الفكرية والفقهية اإلرهابية في فكر «ال��دواع��ش»
وأساتذتهم من السلفيين والوهابيين.
***
إنّ العنف الذي تمارسه بعض الجماعات التي
ُتنسب لإلسالم ،إنما هو إفراز لفلسفة معينة تتبناها
ه��ذه الجماعات ،وث��م��رة لفقه خ��اص ل��ه وجهته
ومفاهيمه وأدلته التي تستند إليها هذه الفئة من
ال��ن��اس ،وم��ن نظر إل��ى جماعات العنف القائمة
اليوم في عالمنا العربي واإلسالمي مثل «داعش»
و«ال��ق��اع��دة» وأخواتهما سيجد أنّ لها فلسفتها
ووجهة نظرها وفقهها الذي تدّعيه لنفسها وتسنده
ب��األدل��ة م��ن ال��ق��رآن وال��س��ن��ة ،وم��ن أق���وال بعض
العلماء ،صحيح أنها تعتمد على المتشابهات وتدع
المحاكمات ،وتستند إلى الجزئيات وتهمل الكليات،
وتتمسك بالظواهر وتغفل المقاصد ،كما تغفل ما
يعارض هذه الظواهر من نصوص وقواعد ،وكثير ما
تضع األدلة في غير موضعها ،وتخرجها عن سياقها
وإطارها ،ولكن ،على أية حال ،لها فقه مزعوم يب ِّرر
العنف ،وي��روج ل��دى بعض األغ���رار من الشباب
والسطحيين من الناس ،وأساسه فقه الخوارج قديما ً
الذين كانوا يقرأون القرآن فال يتجاوز حناجرهم.
ب��دأت ه��ذه الجماعات ممارسة العنف داخ��ل
أوطانها أنفسها ،أي العنف ض ّد المجتمعات بصفة
عامة ،فعلى أي أس��اس ب�� ّررت ذل��ك وأج��ازت��ه من
الوجهة الشرعية ،من وجهة نظرها على األق�� ّل؟
إنّ فقه جماعات العنف ،وفي مقدمتها «داع��ش»
و«القاعدة» وأخواتهما في سيناء المصرية ،يقوم
على أنّ المجتمعات المعاصرة حكومات كافرة،
ألنها لم تحكم بما أنزل الله ،واستبدلت بشريعته
المنزلة من الخالق القوانين التي وضعها المخلوق،
لهذا وجب الحكم عليهم بالكفر وال��ردّة ،والخروج
من الملة ،ووجب قتالها حتى ترتدع ،إذ كفرت كفرا ً

بواحا ً عندهم فيه من الله برهان .ويؤكد فقه هذه
الجماعات كفر المجتمعات بأمر آخ��ر ،وه��و أنها
توالي أعداء الله من الكفار الذين يكيدون للمسلمين،
وتعادي أولياء الله من دُعاة اإلسالم الذين ينادون
بتحكيم شرع الله تعالى ،وتضطهدهم وتؤذيهم،
والله تعالى يقول( :ومن يتولهم منكم فإنه منهم)
(المائدة.)51:
إال أنّ واق��ع المجتمعات المعاصرة يعارض
هذه التهم بدعاوى مختلفة ،منها :أنها تعلن أنّ
دينها الرسمي هو اإلس�لام ،أنها تنشىء المساجد
إلقامة الصالة ،وتعين األئمة والخطباء والمؤذنين،
وتؤسس المعاهد الدينية ،والكليات الشرعية،
ّ
وتوظف الواعظين ومدرسي الدين في المدارس
وغيرها ،وتحتفل برمضان وعيدي الفطر واألضحى،
وتذيع تالوة القرآن في اإلذاعات والفضائيات ،إلى
غير ذلك من المظاهر الدينية ،التي تثبت إسالمية
الدولة بوجه من الوجوه ،كما أنّ بعض دساتير
ه��ذه ال��ب�لاد يعلن أنّ الشريعة مصدر رئيس أو
المصدر الرئيس للتقنين ،وبعضها ال يذكرها ألنّ
المجتمع إسالمي باألساس من دون الحاجة إلى
وضعه في الدساتير .إذن ...ال أساس لهذه الدعاوى
«الداعشية» المتطرفة؟ وال مب ّرر أو سندا ً دينيا ً أو
واقعيا ً لها ،خاصة في بالدنا مصر.
***
تعتمد جماعات العنف ،وفي مقدمتها «داعش»
في سورية وليبيا وفرعها في مصر (والية سيناء)،
على فتوى ابن تيمية في قتال ك ّل فئة تمتنع عن أداء
شريعة ظاهرة متواترة من شرائع اإلسالم ،كالصالة
أو الزكاة أو الحكم بما أنزل الله في الدماء واألموال
واألع��راض ،أو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
إلى آخره ،وهو ما اعتمد عليه ،قبل سنوات طويلة
مضت ،كتاب (الفريضة الغائبة) لجماعة الجهاد في
مصر ،وجعل هذه الفتوى األساس النظري لقيام تلك
الجماعة ،وتسويغ أعمالها كلها .هذه األقوال بالطبع
ال حظ لها من الواقع أو النص القرآني الصحيح.
{ لقد نسي ه��ؤالء ما قاله فقهاؤنا قديما ً عن
إس�لام��ي��ة المجتمعات ورف���ض وح��رم��ة التكفير
بالمطلق كما يفعلون هم اليوم ،وت��رى جماعات
العنف «الداعشية» كذلك أنّ هذه المنكرات الظاهرة
السافرة من الخمر والميسر والربا وسائر المحظورات
الشرعية يجب أن تغير بالقوة لمن يملك القوة ،وهي
ترى أنها تملكها ،فال يسقط الوجوب عنها إلى التغيير
باللسان بدل اليد ،كما في الحديث الشهير« :من رأى
منكم منكرا ً فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه،
وم��ن لم يستطع فبقلبه ،وذل��ك أضعف اإليمان»،
ويغفل هؤالء الضوابط والشروط الالزمة لتغيير
ال ُمنكر بالقوة التي ق ّررها القرآن ،فال يستطيع شاب
أو جماعة متطرفة مثل «داعش» ،والية سيناء مثالً،
عندما ترى منكرا ً منعه من تلقاء نفسها ،وإال دخل
المجتمع في فوضى أخالقية وسياسية واجتماعية،
ألنّ ذلك من الممكن أن يقود إلى جعل ك ّل شاب يبدأ
بأبيه أو أمه أو أقاربه ،فيقوم إما بتكفيرهم والخروج
عليهم ،وإما بتكفير ك ّل المجتمع ،وهذا ليس فيه من
دين الله أي شيء.
***
ينظر بعض تلك الجماعات إل��ى المجتمع كله
على أنه يأخذ حكم هذه األنظمة التي واالها ورضي
بها ،وسكت عنها ،ولم يحكم بكفرها ،والقاعدة التي
يزعمونها أنّ من لم ِّ
يكفر الكافر فهو كافر! وبذلك
توسعوا في التكفير وك ّفروا الناس بالجملة ،وعلى
َّ
هذا ال يبالون بمن يُقتل من هؤالء المدنيين الذين

ال ناقة لهم ف��ي الحكومة وال جمل ،ألنهم كفروا
فحلت دماؤهم وأموالهم كما هو حاصل اليوم في
س��رت بليبيا وف��ي الرقة بسورية وف��ي الموصل
بالعراق حيثما يحكم «داع��ش» ،كما يرون بالنظر
إلى األقليات غير المسلمة أنهم نقضوا العهد بعدم
الح ّكام المرتدّين
أدائهم للجزية ،وبتأييدهم ألولئك ُ
وأنظمتهم الوضعية ،ولرفضهم الشريعة اإلسالمية،
وبهذا لم يعد لهم في أعناق المسلمين عهد وال ذمة،
وح ّل دمهم ومالهم ،وبهذا استحلّوا السرقة والسلب
والنهب لغير المسلمين بفهم متعسف وخاطئ آليات
القرآن التي تحقن دم ك ّل إنسان مهما اختلف دينه،
كما استحلوا سرقة بعض المسلمين وإه��دار دماء
البعض منهم من الشيوخ والك ّتاب بمزاعم ما أنزل
الله بها من سلطان ،وهناك أمثلة على ذلك يطول
شرحها ،ون��و ّد فقط التدليل على أنّ منابع الفكر
التكفيري واحدة في ك ّل مكان يح ّل فيه أهل التكفير
وجماعات القتل العشوائي.
***
كما يرى هؤالء أنّ السياح وأمثالهم الذين يدخلون
ب�لاد المسلمين بتأشيرات رسمية ،وترخيصات
قانونية ،والذين يعدّهم القرآن الكريم (مستأمنين)
ول��و كانت دولهم محاربة للمسلمين ،مستباحو
الدم ،ألنهم لم يأخذوا اإلذن من دولة شرعية ،ألنّ
بالدهم نفسها محاربة لإلسالم ،فال عهد بينهم وبين
المسلمين ،والواجب أن يُقاتل هؤالء ويُقتلوا ،فال
عصمة لدمائهم وأموالهم! وكذلك يقول هؤالء عن
الدول الغربية ،أنها «كافرة محاربة لإلسالم وأمته،
ويجب أن نقاتلهم جميعا ً حتى يُسلموا فيَسلَموا،
أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ،رغم أنّ
بعضهم يقيم في تلك الدول وقد أعطتهم ّ
حق األمان
أو اللجوء السياسي لمن طردوا من بالدهم األصلية
ألسباب ال تخفى وه��ي الضغط على الحكومات
بجماعات القتل.
ولما سئل بعضهم عن إقامته في ه��ذه البالد،
ق��ال« :إنها ك��دورة المياه ،نستخدمها للضرورة
رغ��م نجاستها! ان��ظ��روا كيف يفكرون وب��ؤس ما
تعلّموا وهم يعتبرون شعوب البالد الغربية كفارا ً
دماؤهم حالل ،وأموالهم حالل للمسلمين ،بنصوص
الدين» .ويذكرون هنا آي��ات وأحاديث يضعونها
في غير موضعها ،فإذا واجهتهم بغيرها من اآليات
واألحاديث التي هي أوضح منها وأصرح ،قالوا لك:
هذه نسختها آية السيف!.
***
{ ه��ذا ه��و ال��م��ب�� ِّرر الخطير والتاريخي ال��ذي
استخدمته هذه الجماعات بقيادة «داع��ش» الذي
صنعته المخابرات األميركية والفتاوى الوهابية
واألموال القطرية والتركية ،في ذبح األجانب وفي
العدوان على فرنسا وبعض الدول األوروبية ،وهو
مب ِّرر وفقه نراه يخالف صحيح اإلسالم ونصوص
قرآنه العظيم.
{ خالصة القول  :إننا في مصر تحديدا ً نحتاج
إلى تغيير هذا الفكر من جذوره ،وهذا هو دور األزهر
ومهمته التاريخية ،وعليه أن يضطلع بها فورا ً من
دون خوف أو تردُّد أو مجاملة للسلفيين أو للدول
التي تصدر إلينا فقه البداوة مع حفنة رياالت ونفط.
إنّ أصحاب هذا الفكر ي ِّ
ُكفرون الجميع بمن فيهم
(األشاعرة) التي هي عقيدة األزهر الشريف ذاته.
فهل يصمتُ األزه��ر عنهم ؟ أتمنى أال يحدث ذلك
ولنبدأ ....قبل فوات األوان!
E – mail : yafafr @ hotmail. com

هبة وهمية �أم هيبة وحرب �صهيونية؟
*

} شوقي عواضه

من السذاجة أن يفكر البعض بأنّ ما اتخذه الكيان السعودي بحق لبنان من
إج��راءات تبعته فيها دول مجلس التعاون الخليجي سببه الهبة السعودية!
فالمخطط أبعد وأكبر وأدهى من ذلك .تبدأ الحكاية من مستنقع اليمن الذي يغرق فيه
الكيان منذ أكثر من عشرة أشهر حيث لم يحقق أيّ هدف من أهداف عواصفه الحزمية
والوهمية سوى المزيد من الدمار والمجازر التي لم ينافسه فيها سوى حليفه األ ّم
الكيان الصهيوني ،أضف إلى ذلك الهزائم المتتالية في سورية واإلنجازات التي
حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه.
ك ّل ذلك أح��رج الكيان الداعم لإلرهاب من «داع��ش» وغيره من المجموعات
المتطرفة ،وش ّوه صورته.
القصة إذاً ،ليست قصة هبة إنما هي قصة هيبة سعودية ،وقد انبرى بنو سعود
أمام العجز والهزائم المتتالية بتصريحاتهم الفوالذية ،والتي ال تن ّم إال عن خيبة
أمل وتحت عنوان «نصرة أهل الس ّنة وإنقاذهم» ،فأعلنوا عن تدخلهم مباشرة في
العدوان على سورية ضمن محور الش ّر الخليجي ـ التركي .وإزاء الموقف الروسي
الصلب وإعالن وزير الخارجية السوري وليد المعلم جدية التعامل مع أيّ قوات
خارجية تتدخل في سورية كعدو ،أعاد بنو سعود حساباتهم وحفاظا ً على ماء
الوجه كانت قصة الهبة السعودية مفتاح عاصفة حزم لبنانية يش ّنها الكيان
السعودي وحلفه بالتعاون مع حليفه األول الكيان الصهيوني.
مواقف المملكة من لبنان لم تكن ر ّد فعل عفوي ،بل تندرج ضمن إطار الحملة التي
أطلقها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ض ّد إيران وحزب الله في تصريحاته
األخيرة التي أعلن فيها أنّ «داعش» ال تشكل خطرا ً على كيانه ،وإنما الخطر الحقيقي
هو من إيران وحزب الله ،وتزامنت تلك التصريحات مع دعوة مسؤولين صهاينة
إلقامة عالقات مع د ّول س ّنية خليجية ،في إطار تذكية نيران الحرب التي تخدم
الكيان الصهيوني.
وفي اإلط��ار نفسه ،ج��اءت كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله
لتوضح المشهد ولتؤكد العداء للصهاينة وتكشف بعض المستور عن التعامل
مع العدو الصهيوني من قبل بعض الد ّول الخليجية ،مهدّدا ً بقصف خزانات الغاز
في حيفا في حال ف ّكر العدو باالعتداء على لبنان .وقد أثار تصريح السيد نصر
الله غضب الصهاينة حيث كان منطلقا ً من وقائع ومعطيات جدية أثارت جنون
المسؤولين الصهاينة ليأتي الر ّد سريعا ً ولكن بيد سعودية خليجية .بدأت العملية
بطرد  21عائلة لبنانية شيعية من اإلم��ارات العربية المتحدة ثم تالها موقف
سعودي يعلن تراجعه عن تقديم الهبة العسكرية للجيش اللبنانين وهي لم تكن
سوى وعود ،ليصعّ د بعدها رجل الدولة الحر وأحد أقطاب (ثورة الحرية) لتكتمل
عناصر المسرحية الجديدة بدعوة ثوار «الفالنتاين» إلى توقيع عريضة والء للكيان
السعودي وإدانة لحزب الله.
أما الخطوة التالية فكانت دعوة السعودية مواطنيها إلى مغادرة لبنان وعدم
السفر إليه ،وعلى خطاها مضت قطر واإلمارات مع تخفيض للتمثيل الديبلوماسي.
ك ّل تلك اإلج��راءات ش ّكلت مؤشرا ً إلى شيء ما سيحدث هو بمثابة حرب على
لبنان ،والسبب ظاهريا ً أنّ الرياض رفضت تقديم الهبة للجيش اللبناني بسبب

هيمنة حزب الله وإيران على القرار في لبنان ،وهنا ال ب ّد من اإلجابة على بعض
األسئلة التي تفرض نفسها وهي :هل وكلت السعودية نفسها فعالً في معركة الدفاع
عن العرب والس ّنة؟
إذا كانت المملكة قد أخذت على عاتقها دفع الظلم عن العرب والس ّنة فهل يوجد
عرب أكثر عروبة من أهل اليمن؟ وهل يوجد س ّنة ظلموا أكثر من س ّنة فلسطين؟
أين هي حقوق س ّنة الحجاز الذين يُحرمون من أبسط حقوقهم؟ ولماذا لم تجرؤ
السعودية وحلفاؤها على مواجهة روسيا في سورية؟ هل تظنُّ  ،ومن خلفها حليفها
الصهيوني أنّ حزب الله هو الحلقة األضعف في التحالف مع الرئيس األسد؟
لماذا صمت الكيان الصهيوني عن حشود السعودية وحلفائها بطائراتهم
المتطورة في تركيا ،بينما ال ينفك عن الترعيب والتخويف من قوة إيران؟
أسئلة كثيرة ال أجوبة منطقية لها لدى التحالف الشيطاني ،فالوقائع تشير
إلى تقارب وهّ ابي إخواني يقوده الكيان السعودي وتركيا ،بوساطة قطرية .فقد
نشر موقع «هافنغتون بوست» األميركي الشهير ،والذي يحتضن أبرز الكتاب
السياسيين األميركيين ،ويع ّد أحد المواقع العالمية األكثر متابعة ،مؤخرا ً تقريرا ً
بعنوان «تحالف غير متوقع بين السعودية وتركيا لإلطاحة باألسد».
ويذكر التقرير أنّ التقارب التركي ـ السعودي يشمل تخفيف حدّة المواقف
السعودية من اإلخوان المسلمين ،وهو ما تراه تركيا أمرا ً مهما ً ما يمهّد للتحالف
المذكور ،ويتزامن ذلك مع معلومات نقلها الموقع تفيد بأنّ وزير الخارجية التركي
مولود جاويش أوغلو أعلن أنّ المملكة العربية السعودية أرسلت طائرات حربية
إلى قاعدة إنجرليك الجوية التركية ،مضيفا ً أنه حتى اآلن ليس واضحا ً كم عدد
الطائرات السعودية التي ستصل إلى القاعدة المذكورة .ولفت جاويش أوغلو إلى
أنّ السعودية أرسلت مختصيها إلى قاعدة «انجرليك» الستكشاف المكان ودراسة
ما يمكن فعله ،مشيرا ً إلى أنّ المساعي السعودية تأتي من أجل االستقرار في سورية
ومحاربة اإلرهاب.
ك ّل تلك التحضيرات اصطدمت بالحصن الروسي السوري في ظ ّل سلسلة الهزائم
التي تلقتها السعودية وحلفها المتقهقر وبعد كسر هيبتها ،سواء في اليمن أو سورية
والعراق ،وهي التي تسعى من جهة ،إلى إيجاد توازن إلطالة أمد عدوانها ودعمها
لـ»داعش» وغيره من التنظيمات اإلرهابية التي تهاوت أمام ضربات المقاومين
الشرفاء ،ومن جهة أخرى إلى إبراز نفسها مدافعة عن العروبة ورافعة لواء الس ّنة
في محاولة أخيرة إلطالة مدة حكمها الذي أصبح يعيش لحظاته األخيرة نتيجة
النكسات المتكررة وجنونها الذي سيودي بها إلى الهالك.
وفي الحالتين ستكون المملكة هي الخاسر األكبر ،وقد أثبتت غباءها الذي تجلّت
صورته بما ال يدعو إلى الشك بأنها أكبر متآمر على العروبة والس ّنة وعلى فلسطين
واإلنسانية.
وإذا كانت السعودية تظنّ أنّ حزب الله لقمة سائغة فلتقرأ التاريخ الذي ليس
ببعيد جيدا ً ولتعتبر والعالم بأسره يشهد أنّ حزب الله قد ع ّمد عروبته وإسالمه
بالدم والميادين تشهد واألي��ام المقبلة ستؤكد ويبقى لكم أن تثبتوا عروبتكم
وإسالمكم وإنسانيتكم ...والسبيل إلى ذلك استعادة حقوق الفلسطينيين المغتصبة
وكفى!

*كاتب وإعالمي

كلما اقتربتَ من مفهوم السيادة الوطنية ستشعر
أنك قادر على استيعاب مفهوم وقف إطالق النار تماماً،
فالقدرة على ات��خ��اذ مثل ه��ذا ال��ق��رار تحتاج ألن تكون
سياديا ً ومستقالً في ق��رارك لمصلحة شعب يقاوم منذ
خمس سنوات ليحصل على وقف إطالق نار عادل يفسح
المجال له كي يتنفس الصعداء ،ويرتاح من ويالت الحرب
المسعورة عليه ،ويسمح باالستفادة من مراسيم العفو
المتتالية وبالمصالحة الوطنية لتتقدّم من أجل مصلحة
الوطن والمواطن ولوقف إطالق النار تنتفي فيه مظاهر
اإلرهاب المستورد خصيصا ً لسورية كي يه ّد كيان الدولة ال
النظام ويغلق صنبور اإلرهاب من تركيا والسعودية وقطر
وغيرها.
السيادة الوطنية واستقاللية القرار الوطني هو ما
يسمح أليّ طرف بوقف إطالق النار ،لقد بادرت الحكومة
السورية بالموافقة على هذا التفاهم الروسي األميركي فور
صدروه ،وجنحت للسلم في مبادرة حسن نية ومن خالل
فهمها العميق للسياسة الدولية ولتشكل األحالف واحتراما ً
للشراكة في الدفاع عن السلم العالمي ،ولكن على المقلب
اآلخر والنتفاء اإلحساس الوطني عند المعارضة المأجورة
وعصاباتها واالستجابة لرغبات خليجية كاملة وتركية
بحتة وصهيونية بامتياز بادرت غالبية هذه المعارضات
لرفض هذا االتفاق ألنّ إراداتها مسلوبة ومص ّنعة في دوائر
االستخبارات.
ال يضير الحكومة السورية أن توافق على مثل هذا
التفاهم في ظ ّل استمرار عمليات الجيش العربي السوري
لمحاربة التنظيمات اإلرهابية كافة ،وتلك التي لم تقدّم
أوراق قبولها لالتفاق إلى مركز التنسيق في مطار حميميم
في الالذقية.
وعلينا أن نذكر هنا التسلسل الزمني المناسب لسير
األحداث كما حصلت قبيل هذا االتفاق:
 1ـ منذ شهر وأكثر قبيل مسرحية جنيف  3وأثناءها
يتقدّم الجيش العربي السوري وبق ّوة ويح ّرر مناطق كثيرة
في ريف الالذقية ودرعا وحلب.
 2ـ عجز المعارضة المأجورة ومملكة التنابل في
االستحصال على وقف إطالق النار في «جنيف  »3بحجة
عدم القدرة على إيصال المساعدات اإلنسانية وتوقف
المحادثات بتواطؤ دي ميستورا وعصابته األممية.
 3ـ إعالن السعودية المباشر عن نيتها التدخل البري
في سورية بحجة محاربة «داعش» والترحيب البحريني
والقطري ولمامة العرب والجامعة العبرية بذلك.
 4ـ ارتفاع وتيرة العواء التركي بحجة محاربة حزب
العمال الكردي في األراضي السورية وقصف بالمدفعية
ل�لأراض��ي السورية ودع���وات للتهدئة وإدان���ات عالمية
لهذا القصف البربري وتراجع وتيرته بعد التوتر في
ال��داخ��ل التركي وارت��ف��اع صيحات المعارضة التركية
على التصرفات الرعناء ألردوغان والتفجيرات الحاصلة
والمفتعلة في تركيا بحق الجيش.
 5ـ استمرار تقدّم الجيش العربي السوري في أرياف
حلب والالذقية وه��روب العصابات المسلحة باتجاه
األراضي التركية.
 6ـ ظهور تصريحات وتسريب معلومات عن امتالك
حزب الله لمنظومة دفاع جوي متطورة.
 7ـ لقاء روسي إيراني عسكري عالي المستوى.
 8ـ سفر وزير الدفاع الروسي في اليوم التالي في زيارة
مفاجئة إلى طهران.
 9ـ انتقال عصابة «داعش» إلى ليبيا وشمال أفريقيا.
 10ـ كلمة الرئيس بشار األس��د والتي سبقت إعالن
االت��ف��اق في خطاب السيادة والتحدّي أم��ام المحامين
السوريين ،والذي أشار فيه إلى أنّ الدستور المستهدف
هو الذي سيحمي السيادة الوطنية ويحمينا ...وهنا إشارة
واضحة إلى أنّ سورية لن تنتظر من الخارجي أيّ كان أن
يحدّد مواقيتها الدستورية ،فهي تعمل على إيقاع انتصارات
الجيش العربي السوري.
 11ـ الصحوة األميركية لتطبيق قرار وقف النار بالشروط
الروسية (بالتنسيق مع سورية مسبقا ً وبشكل مدروس كما
ورد على لسان الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية
السورية) واللقاء مع الروس منعا ً لهذا االنهيار الواضح
لمخطط مملكة التنابل في سورية في صفوف العصابات
اإلره��اب��ي��ة ،وبضغط م��ن اللوبي الصهيوني ،تح ّركت
واشنطن منعا ً لحرب تفكر إيران وحزب الله جديا ً بش ّنها
على «إسرائيل» إنْ استمرت المملكة ومن ورائها «إسرائيل»
بالتصعيد على األراضي السورية.
 12ـ صدور االتفاق والتفاهم بين الروس واألميركان
على وق��ف العمليات العدائية واس��ت��م��رار ال��ح��رب على
«داعش» و«النصرة» والعصابات اإلرهابية ،وهو اتفاق
غير ملزم ألنه ليس صادرا ً عن مجلس األمن ،ولكن سورية
وافقت عليه في مبادرة حسن نية.
واليوم ومن بعد هذا السرد للتسلسل الزمني لألحداث
سندرك أنذ األمور تسير في بالد العراق والشام (بالتوصيف
المقاوم) إلى انتصارات حلف المقاومة ،فالسياسة ال تأخذ
بالتصريحات فالواليات المتحدة التي تم ّر حاليا ً بدورة
تبديل إلداراتها تع ّودنا منها على التصريحات النارية مثل
(الحرب بحجة الكيماوي – وعن رحيل الرئيس األسد وغير
ذلك) وبالتالي فليس من المستغرب ان يكون لدى السيد
كيري خطة باء وتاء وسين وجيم إلخ ...نتيجة عدم رضى
المملكة الوهابية واللوبي الصهيوني عن االتفاق ،ألنّ الحلم
الصهيوني بتفجير المنطقة والعالم ما زال قائماً ،ولكن
الواقع يقول إنّ الرحيل للسيد كيري ولسيده أوباما بات
محتوما ً وإنّ العالم ،وأوروبا بالتحديد ،ال يميل إلى الحرب
العالمية الجديدة رغم تو ّرطها ،فهي قد اكتفت إلى هذا الح ّد
وال تتوقع أوروبا أن تساير جنون أردوغان ليحارب روسيا
على حدودها ،وال تحلم بضياع اقتصادي جديد وهي التي
تع ّودت على االستعمار الناعم لدول المنطقة والعالم بدون
حروب.
رسالة المقاومة وصلت للكيان الصهيوني وضغط
على الروس ليبذلوا جهدا ً مع اإليرانيين الجادّين في دعم
حرب على الكيان الصهيوني إلنهاء الغطرسة والتمدّد
الوهابي وقطع رأس األفعى ،فالحرب إنْ كان ال ب ّد منها،
فلتكن مع الدولة األساس في المخطط ،فأتت زيارة وزير
الدفاع الروسي المفاجئة لطهران وأُعلم السوريون بفحوى
االتفاق مع األميركان على وقف االعمال العدائية ،وأنّ
االتفاق ال يتعارض مع السيادة السورية الوطنية ،وأنّ
الحرب على االرهاب مستمرة ،وأنّ االتفاق سيضمن خروجا ً
مش ّرفا ً إلدارة الواليات المتحدة الحالية بزعامة أوباما
وسيحفظ ماء الوجه ألميركا بعد فشل مخططها في سورية
والعراق في تصريح صريح وواضح لماريا زاخاروفا ال
يقبل التأويل ...نعم إنها حرب استنزاف واضحة وتثبيت
عناصر القوة العالمية الجديدة المتشكلة على شرق
المتوسط منذ .2011
مبني
ومن هنا نجد أنّ قبول الحكومة السورية لالتفاق
ّ
على الفهم العميق لالنتصار وتوقيت إعالنه ،وأنّ المناورة
السياسية تعني االستمرار في الواجب الوطني ،وهي مقبلة
بق ّوة إلى أه ّم انتخابات برلمانية في تاريخها المعاصر وكما
أنجزت انتخاباتها الرئاسية في ظ ّل الجعجعة األميركية
آنذاك في  2014ستنجز استحقاقها الدستوري التالي إنْ
حصل جنيف أم لم يحصل ،فما جنيف إال وقفة مع الذات
للغرب والشمال األوروبي الذي فقد الشرق األوسط إلى غير
رجعة ،وصار شرق المتوسط حوض مقاومة واسع وبقي
ألميركا شمال أفريقيا إنْ استطاعت الراحة فيه ،وكلنا يذكر
كيري وهو يمنح الفروف حبة بطاطا ويحتفظ لنفسه بحبة
بطاطا ،ظنا ً منه بأنّ تقسيم العالم على الطريقة األميركية
ترضي ال��روس ،ولكن للروس طريقتهم في تناول حبة
البطاطا والشراكة مع ال��دول ذات السيادة ،ولألميركان
طريقتهم في استعمار دول تلفظهم ولو بعد حين.

