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قريب!
�ستنت�صر حلب ...و� ّإن غد ًا لناظره
ُ

�سورية :ماذا لو نجحت
جهود �إحياء الهدنة؟
} حميدي العبدالله
ت �ب��ذل روس �ي��ا وال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة ج��ه��ودا ً ك�ب�ي��رة إلنقاذ
ات �ف��اق ال�ه��دن��ة ،أو ات �ف��اق «وق��ف العمليات ال�ع��دائ�ي��ة» كما جاء
ف ��ي ن ��ص االت � �ف� ��اق ال� ��روس� ��ي األم� �ي ��رك ��ي ف ��ي ش��ه��ر شباط
الماضي.
وق��د نجحت جهود روس�ي��ا وال��والي��ات المتحدة ف��ي تثبيت
الهدنة في ك ّل من غوطة دمشق الشرقية وريف الالذقية ،مع
حصول خروقات محدودة ،وتبذل مساعي ،يقوم بها بالدرجة
األول ��ى وزي��ر خارجية ال��والي��ات المتحدة ألن تشمل الهدنة
مدينة حلب ،وربما قبل أن تقع أعين القارئ على هذه الكلمات
ي�ك��ون ق��د ت � ّم ال�ت��وص��ل إل��ى ات �ف��اق يقضي ب��أن تشمل الهدنة
مرجح ،ما الذي سيترتب
حلب .إذا ما حدث ذلك ،وهو احتمال
ّ
عليه؟
أوالً ،ستنعم بال شك مدينة حلب لمدة أي��ام وربما أسابيع
ب�ه��دوء يتيح لسكانها التقاط أنفاسهم ،وتضميد جراحهم،
وربما دفع من هو ق��ادر على ذلك إلى مغادرة المدينة خشية
ان��دالع موجة جديدة من القتال تسبّب بما تسبّبت به الموجة
الحالية من دمار وخراب ودماء نازفة.
ثانياً ،ال تعني هذه التهدئة حالً ،بل إنها ستطيل أمد معاناة
الحلبيّين ،وتبعد عنهم ساعة الفرج التي ينتظرونها منذ صيف
عام  2012عندما غزاهم برابرة اإلره��اب .وطبعا ً ليس هذا
أي منطقة س��وري��ة أخرى
م��ا يتمناه سكان حلب ،وال سكان ّ
تسيطر عليها الجماعات المسلحة ،سواء كانت مصنّفة إرهابية
أو معتدلة ،ألنّ استمرار سيطرة هذه الجماعات المسلحة على
أي منطقة ،يعني استمرار الصراع والقتال بين هذه الجماعات،
ّ
ح�ت��ى وإنْ أوق ��ف ال�ج�ي��ش ال �س��وري م �ح��اوالت��ه إلع ��ادة األمن
واالستقرار إلى هذه المناطق.
ثالثاً ،يأمل السوريون ،وفي مقدّمتهم سكان حلب ،أن تكون
الهدنة الجديدة وق�ف�ا ً نهائيا ً الستباحة دم��اء سكان المدينة،
تفاوضي يقود إلى دخول الجيش
سواء كان ذلك عن طريق ح ّل
ّ
وال�ش��رط��ة إل��ى المدينة ،أو ع��ن ط��ري��ق الحسم م��ع الجماعات
اإلرهابية ،ولكن سكان حلب يرفضون رفضا ً قاطعا ً بقاء أحياء
في مدينتهم تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
رابعاً ،إذا كان الحسم العسكري هو الح ّل ،فإنّ سكان حلب
مستعدون ل��دف��ع ال�ث�م��ن ،ول�ك��ن ل�م��رة واح���دة ،وب�ع��ده��ا تكون
دم��اؤه��م ثمنا ً لحريتهم وع ��ودة مدينتهم إل��ى م��ا ك��ان��ت عليه
قبل غزوها من قبل اإلرهابيين ،وغير ذلك من شأنه أن يزيد
م��ن م�ع��ان��اة المدينة وس�ك��ان�ه��ا ،وه��و م��ا يرفضه ب�ق��وة أهالي
المدينة.

الموقف الرو�سي
ـ كلمة المبعوث الروسي الدائم في األم��م المتحدة فيتالي تشوركين
أم���ام مجلس األم���ن ك��ان��ت ك��اف��ي��ة لتفسير س��ري��ع م��وج��ز ل��م��ا يجري
في حلب.
ـ ق��ال تشوركين إنّ تركيا تدعم «جبهة النصرة» و«جيش اإلس�لام»
و«أحرار الشام» لخرق أحكام الهدنة والتصعيد على جبهات حلب ،ومعلوم
أنّ «جبهة النصرة» غير مشمولة بأحكام الهدنة.
ـ وصف تشوركين ك ّل الكالم عن تعميم الهدنة دون استثناء «جبهة
النصرة» ودون الضغط على تركيا لوقف إمداداتها لإلرهابيين منح اإلرهاب
فرصة ترتيب صفوفه واالستعداد لهجمات جديدة.
ـ استغرب تشوركين وقوف أعضاء في مجلس األمن في صف الدفاع عن
تنظيم «القاعدة» بداعي الحرص على المدنيين.
ـ دعا تشوركين الحريصين على أمن السوريين وس�لام سورية إلى
ترجمة حرصهم بالضغط على تركيا لوقف إمداداتها لإلرهابيين وبتمييز
اإلرهابيين عن ايّ مسعى للتهدئة والح ّل السياسي.
ـ الموقف الروسي يكشف أنّ حلب تعيش حربا ً خططتها تركيا ووفرت
لها السالح ،وتعهّدت السعودية بتمويلها ،وجرى خوضها في ظ ّل حرب
إعالمية شارك اإلعالم الغربي فيها الستغالل الحديث عن المدنيين بهدف
حماية «جبهة النصرة» وإمارتها شمال سورية.
ـ روسيا تعرف ما تريد وتعرف ما تقول.
«التعليق السياسي»

حلب :البداية �أم النهاية؟

} نصار إبراهيم
الحرب كما السياسة لها معادالتها
وأبعادها ...فال تخاض بردود فعل
ارتجالية.
حلب اآلن هي التكثيف الشامل
ل��ك � ّل ال��ح��رب ال��ك��ون��ي��ة المستعرة
ض��� ّد ال��ش��ع��ب ال���س���وري وال��دول��ة
الوطنية السورية والجيش العربي
ال���س���وري م��ن��ذ خ��م��س س���ن���وات.
لقد لفتت نظري كثافة ردود الفعل على
ما تعيشه وتواجهه حلب الشهباء،
وأغلبه يعكس قلقا ً وألماً ...لكنه في
أكثره يعبّر عن ردود فعل عاطفية
نبيلة ...ال أكثر ،بينما المطلوب رؤيته
في سياقات الحرب الكبرى وخفاياها
وأهدافها.
ب��م��ع��ن��ى رؤي�����ة م���ا ي���ج���ري في
ح��ل��ب ف���ي إط����ار ح��رك��ة ال��م��ح��اور
ال���م���ت���ص���ارع���ة ...وال��م��ح��رك��ات
السياسية واأله��داف االستراتيجية
ل���ك��� ّل ف���اع���ل ف���ي ه����ذه ال���ح���رب.
وأيضا ً رؤي��ة الحرب على حلب في
سياق حالة االشتباك الشامل التي
تجري في اإلقليم :ال��ع��راق ،اليمن،
م��ص��ر ،ل��ي��ب��ي��ا ،ت��ون��س ،ل��ب��ن��ان...
وقبل ك � ّل ذل��ك وبعده في فلسطين
ح��ي��ث ي��ت��م��وض��ع رأس ال��م��ش��روع
االس���ت���ع���م���اري ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة...
ض��م��ن ص����ي����رورات ال���ح���رب على
سورية ،وما ترتب عليها من إزاحات
في موازين القوى وسقوط خيارات
أو تراجعها ...ورغم الهزائم التي ُمني
بها رع��اة هذه الحرب من واشنطن
م��رورا ً بملوك الرمال في الخليج...
وايضا ً الحاقد أردوغان ...ومحدودية
ال��ق��درة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ...ورغ��م
الصمود والتضحيات الكبرى التي
قدّمها الشعب ال��س��وري ،وتماسك
م��ح��ور المجابهة النقيض لحلف
واشنطن ،أيّ سورية وإيران وحزب
الله وروسيا والصين ...وانتقالهم من
حالة الدفاع االستراتيجي إلى حالة
الهجوم ...إال أنّ الحرب لم تحسم بعد.
لقد فشل محور واشنطن حتى اللحظة
ف��ي ت��رج��م��ة م��ش��روع��ه ال��ت��دم��ي��ري
الطائفي والتقسيمي ...مقابل تحقيق
انتصارات متراكمة لصالح الدولة

} محمد ح .الحاج

ال��وط��ن��ي��ة ال��س��وري��ة وح��ل��ف��ائ��ه��ا...
ول��ك��ن ب��ال��ن��ق��اط ع��ل��ى ح��� ّد تعبير
الصحافي محمد صادق الحسيني.
لهذا وبعد ات��ف��اق ال��ه��دن��ة ...ح��اول
ك � ّل ط��رف استثمارها ليعيد خلط
األوراق ...وت��ح��ق��ي��ق ان��ت��ص��ارات
ميدانية تشكل رصيدا ً يصرف على
ط����اوالت ال��ت��ف��اوض ال��س��ي��اس��ي...
من هنا جاءت معركة تحرير مدينة
تدمر والقريتين من داعش ...وقبلها
كان تنظيف أرياف الالذقية وجنوب
حلب لتضع واش��ن��ط��ن وحلفاءها
أمام معادالت صعبة ...لهذا تح ّركت
السعودية وأردوغان وبضوء أخضر
من واشنطن الستثمار أدواتهم من
المجموعات اإلرهابية في الداخل
السوري ...في محاولة إلعادة ضبط
الصراع وفق األهداف الموضوعة...
إال أنّ ذلك غير ممكن ب��دون تحقيق
ان��ت��ص��ار ع��س��ك��ري ي����وازي معركة
تحرير تدمر ...وأيّ هدف أعظم من
حلب ...لهذا جرى حشد المجموعات
ال��م��س��ن��ودة م��ن آل س��ع��ود وتركيا
وتسليحها بأسلحة نوعية ...كما
ج��رت عملية تعويم جبهة النصرة
األش�� ّد ق��وة وب��أس�ا ً من أج��ل تحقيق
اختراق حاسم على جبهة حلب...
هذه باختصار وكثافة بعض معادالت
ال��ح��رب ال��دائ��رة على حلب اآلن...

ف��ي ال��م��ق��اب��ل ي���درك ح��ل��ف ال��دول��ة
الوطنية السورية ه��ذه المعادالت
واأله��داف ،ولهذا فهو يتحرك ضمن
استراتيجية متعددة المستويات
س��ي��اس��ي��ة ...وميدانية ودول��ي��ة...
ه��دف��ه��ا ك��س��ر ه���ذه ال���ره���ان���ات...
وأعتقد ...أنّ معركة حلب ستكون
هي المعركة الحاسمة التي ستنتهي
بنصر واض��ح وهزيمة واضحة بما
يفتح ج��دي �ا ً األف���ق إلن��ه��اء الحرب
ع��ل��ى س���وري���ة ب��ع��د أن اس��ت��ن��زف
ك��� ّل ط���رف ك��� ّل م��ا ل��دي��ه م��ن أوراق
ق��وة ورص��ي��د سياسيا ً وعسكريا ً
وإع�لام��ي �ا ً واس��ت��خ��ب��اري�ا ً ونفسياً.
معركة حلب آت��ي��ة ...وقريبا ً ج��دا ً
ستقول حلب كلمتها الفاصلة...
لقد ص��م��دت حلب الشهباء خمس
س�����ن�����وات ...وك�����ان ال��م��راه��ن��ون
ي��راه��ن��ون على أن ي��ك��ون سقوطها
ه��و المدخل إلن��ه��اء س��وري��ة كدولة
وموقف وف��ك��رة ...أيّ تقسيمها بين
الطوائف وأمراء الجهل والتخلف...
تضحيات ح��ل��ب غ��ال��ي��ة ...ودم���اء
أبنائها عزيزة ...لكنها الحرب التي
ال ترحم ...فإما الصمود والمواجهة
وإم���ا ان��دث��ار س��وري��ة ليبقى ملوك
الرمال ...والسالجقة ...ومن فوقهم
السيد الكبير واشنطن و»إسرائيل»...
الثقة بسورية وبالشعب السوري

وبالجيش الوطني العربي السوري
وبقوى المقاومة وبحلفاء سورية
كبيرة ...ولن تبقى حلب تنزف هكذا...
إنها حسابات الميدان والسياسة...
لكن الساعة آت��ي��ة ال ري��ب فيها...
فمن صمد على م��دار خمس سنوات
وبقي رابط الجأش وحطم مشاريع
«إسرائيل» في منطقة آمنة ...ونظف
القلمون وحمص وسحق فلول القتلة
في درع��ا ...وم� ّرغ أنف اردوغ��ان في
أري���اف ال�لاذق��ي��ة ...وأس��ق��ط حلمه
بمنطقة آمنة ،وم��ن دف��ن فكرة عزل
ال���دروز ف��ي جبل ال��ع��رب ع��ن أمهم
س���وري���ة ...وال��ج��ي��ش ال����ذي ق��دّم
عشرات اآلالف من الشهداء ليحمي
قسمه وعهده بحماية وحدة سورية
وأرضها وعزتها ...يعرف جيدا ً أنّ
ك ّل ذلك ال يساوي شيئا ً إذا سقطت
حلب ...فهي البداية والنهاية ...إنها
كدمشق تماماً.
إذن ع��ل��ى أس�����وار ق��ل��ع��ة حلب
ال��ش��ه��ب��اء ...وع��ن��د أق�����دام سيف
ال���دول���ة ال��ح��م��دان��ي ...ستتحطم
رؤوس حمقاء ...وستنهار خيارات
وره����ان����ات س��ي��اس��ي��ة ب��ائ��س��ة...
وس��ت��س��ق��ط أن��ظ��م��ة ...وستندحر
م��ش��اري��ع التقسيم وال��ه��ي��م��ن��ة...
وستنتصر حلب ...وإنّ غدا ً لناظره
قريب...

و�صب الزيت على النار؟!
الجامعة العربية ّ
} د .محمد بكر
إنّ العين لتدمع وإنّ القلب ليحترق على األحداث الدموية التي تعصف
بحلب الشهباء ،هذه المدينة الشامخة شموخ قلعتها ،العريقة بتاريخها
والراسخة بحضارتها وأوابدها التاريخية ،منارة العلم واألدب ،صاحبة
علي إذ كان لي شرف نيل درجة الدكتوراه من جامعتها ذات السمعة
الفضل ّ
المش ّرفة والحضور العلمي القوي ،عايشت يوميات الحرب عليها ،وعاينت
عن قرب تفاصيل الدمار والنيران التي عصفت بها ،نعم أدين بأش ّد العبارات
قصف المدنيين وال سيما مشفى القدس وفقدان خيرة األطباء والكفاءات فيها،
لكن جملة من التساؤالت وإشارات االستفهام تتكاثر بزخم في حضرة النيران
التي تأكل من شعب حلب وتاريخها وحضارتها وال سيما الدعوة لعقد اجتماع
طارئ دعت له قطر بموافقة ك ّل من السعودية والبحرين يوم األربعاء المقبل
لبحث تطورات الوضع هناك.
هذه الدعوة التي لن تكون إال بمنزلة «المشاركة في قتل القتيل والمشي
في جنازته»! كيف ال وهاتان الدولتان كانت لهما اليد الطولى في تغذية ليس
فقط الحريق الحلبي إنما الحريق السوري بر ّمته وال زالتا ،وباعتراف صريح
لحمد بن جاسم .تلك الجامعة التي شرعنت التدخل العسكري األجنبي في
ليبيا وكانت السبب الرئيس في محرقة ليبيا ،والمآالت الكارثية التي آلت إليها
األوضاع في الجماهيرية الليبية ،ثم أين كانت هذه الحمية العربية عندما ُنهبت
مصانع حلب وكيف ُد ّم��ر اقتصادها على مرأى ومسمع ومصادقة الجامعة
العربية نفسها ،وكيف ص ّمت اآلذان وأغلقت األفواه وأعمت العيون عن جحافل
داعش التي كانت تدخل المدينة عبر الحدود التركية وكيف حوكم صحافيون

أتراك ألنهم وثقوا ونشروا فيديوهات تثبت ذلك ،ألم ُتقصف األحياء المدنية
اآلمنة المستق ّرة الخاضعة لسيطرة الدولة بما يُعرف بمدافع جه ّنم (القازانات
المتفجرة) وقد عايشها وعرفها جيدا ً أهل حلب ،ثم لماذا خمدت النخوة العربية
عندما سيطرت المجموعات المتطرفة على طريق خناصر وقطعت ك ّل عوامل
الحياة عن المدينة ألشهر عديدة ذاق خاللها الشعب الحلبي األم ّرين ،وعانى
من الجوع والعطش ،إلى حين سيطرة الجيش السوري وإرسال قوافل الغذاء
والدواء للمدينة المنكوبة.
نؤمن حق اإليمان أنّ ما أعلنته الخارجية الروسية على لسان غينادي
غاتيلوف بأنها لن تطلب من الدولة السورية وقف غاراتها الجوية على حلب
ألنّ ذلك يندرج في اطار مكافحة اإلره��اب ،سيزيد من اتقاد الحريق الحلبي،
وسيزيد من تطاول ألسنة الدخان وحجم الدمار ،لكن نؤمن أيضا ً أنّ اجتماعا ً
لتلك المسماة جامعة عربية وصراخا ً وعويالً وتعويالً المعارضة السورية
على لسان ائتالفها األميركي وتحديدا ً مطلب رئيسه أنس العبدة لجهة الطلب
مما يس ّمى أصدقاء سورية باتخاذ إجراءات حقيقية على األرض هو المحرقة
وصب الزيت على النار.
بعينها
ّ
نعم نراقب بأسى ما تتع ّرض له الشهباء من تدمير ممنهج ترسمه اللعبة
الدولية القذرة ،وتفيض قلوبنا حزنا ً وأسى ،وتذرف عيوننا الدماء على ما ألم
بهذه المدينة العظيمة ،لكن ندرك أيضا ً أنّ مدينة لوت ذراع الغزاة من الرومان
إلى البيزنطيين ونققور فوكاس إلى االنتداب الفرنسي وقلعة بعمر قلعتها التي
تجاوز الخمسة آالف سنة ستبقى عنوانا ً للشموخ والبقاء.
 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com

ت�سا�ؤالت تتعلق بالم�شهد الفل�سطيني؟
} عباس الجمعة



ثمة جملة من التساؤالت والمالحظات التي تتعلق
بالمشهد السياسي الفلسطيني ،وهي تساؤالت حاضرة
منذ عقود ،ومحورها الرئيسي :لماذا لم تتوقف القيادة
الفلسطينية أمام تقييم المرحلة ومراجعة تلك الحقبات
ونتائجها السياسية من خالل عقد دورة للمجلس الوطني
الفلسطيني ،باعتباره يشكل مفصالً في قضية الشعب
الفلسطيني ،علما ً أنّ كافة القوى والفصائل واألح��زاب
الفلسطينية ال تزال في مرحلة النضال الوطني ،وهي ال
ت��زال تقاوم االحتالل الصهيوني وقطعان مستوطنيه،
وال ي��زال الشعب الفلسطيني يواصل نضاله من خالل
انتفاضته الباسلة التي يقودها شباب وشابات فلسطين
الذين يرسمون بدماء شهدائهم خارطة الوطن الفلسطيني،
حيث استطاعت هذه االنتفاضة وضع القضية على جدول
االهتمام العالمي ،ولكن قد تطرأ علينا مبادرة فرنسية وهنا
نتوقف لنسأل لك ّل المُرحِّ بين بهذه المبادرة :هل هناك أمل
عندكم من مؤتمر فرنسا الدولي؟ وما جدوى التركيز على
مواقف وطروحات ومبادرات إليجاد حلول لقضية الصراع
؟
إنّ ال��واق��ع يستدعي العمل على دع��م االنتفاضة
والتمسك بخيار المقاومة مع العمل على
الفلسطينية
ُّ
تدويل القضية الفلسطينية من خالل عقد مؤتمر دولي
في األم��م المتحدة لمطالبتها بتنفيذ ق��رارات الشرعية
الدولية ذات الصلة ،أي ّ
حق العودة وتقرير المصير وإقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها
القدس ،خاصة بعد فشل ما يس ّمى المفاوضات على مدار
 23عاما ً من دون أي نتيجة ُتذكر سوى زيادة العدوان
واالستيطان.
إنّ ما تحمله المبادرة الفرنسية يضع مستقبل القضية
الفلسطينية أمام المجهول ،والهدف من لقاء باريس الدولي
هو العودة إلى مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل» ،وهذه
لعبة ضارة حتى في حدودها التكتيكية ،ففلسطين لم تعد
تحتمل مبادرات بعد  68عاما ً من النكبة ،االنتفاضة اليوم
هي إحدى األدوات النضالية للشعب الفلسطيني ،والهدف
الفلسطيني اليوم هو الحرية واالستقالل وإقامة الدولة
الفلسطينية وعودة الالجئين إلى ديارهم وفق القرار األممي
 .194ومن هذا المنطلق نرى أنّ االنتفاضة هي أهم األدوات
لتحقيق هذه األه��داف ،وبالمعنى العام فإنّ االنتفاضة
أعادت االعتبار والمكانة إلى القضية الوطنية الفلسطينية
بعد أن تعرضت للتراجع في ظ ّل األحداث والتطورات في

المنطقة ،وعلى المستوى الدولي ،هذا فضالً عن كونها أداة
أساسية في عرقلة هجمة االستيطان في ظ ّل النجاحات
التي سجلتها في ردع المستوطنين واعتداءاتهم وإلحاق
الخسائر بهم ،وهذا يقودنا إلى إدراك ضرورة االستهداف
المباشر للمستوطنين باعتبارهم أحد أدوات االحتالل
لسلب األرض الفلسطينية ،ارتباطا ً بالتوصيف الذي نراه
للمشروع الصهيوني كمشروع استيطاني احتاللي يهدف
إلى تفريغ األرض من أصحابها الفلسطينيين وإحالل
المستوطنيين مكانهم بقوة السالح والقهر والقتل الذي
يمارسه العدو يومياً.
وم��ن موقعنا ن��رى ض��رورة استنهاض الطاقات من
خالل دعم صمود الشعب الفلسطيني .أال يكفي األسيرة
الطفلة البطلة ديما الواوي التي شكلت بصمودها حيوية
ونهضة وتجدد جيل أطفال الحجارة ،وحتمية انتصار
شعبنا على كافة المحاوالت لتسكينه وإجباره على القبول
باالستسالم؟
إنّ جبهة التحرير الفلسطينية التي تناضل في إطار
الحركة الوطنية الفلسطينية ،قد تميزت مواقفها بالصراحة

وااللتزام الدائم بالمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا
وبما تراه صائبا ً وصحيحا ً من دون أن تجعل من رأيها
وموقفها معيارا ً وحيدا ً للحقيقة أو شرطا ً عليها ،فهي
حريصة ووفية لوحدة شعبها وحريته واستقالله قبل
أي شيء آخر ،ألنّ مسيرتها الكفاحية الطويلة وصالبتها
وجهدها لتطوير هويتها النضالية والنظرية والسياسية،
خاصة في هذه اللحظات الحاسمة التي مرت بها الثورة
الفلسطينية في تقريب اآلراء وتوحيد الصف وتحديد
الوجهة إلى موقف يمثل ضرورة وطنية وحاجة سياسية
فلسطينية أوال ً وقبل ك ّل شيء ،والتعهد بالوفاء لمتابعة
المسيرة حتى تحقيق غايتها المنشودة.
أمام هذه الظروف نشدّد على ضرورة مشاركة مختلف
القوى والشخصيات والفعاليات في تعزيز وحدة الصف
الفلسطيني ،ألنّ هذا النهج الوحدوي الوطني العميق
والراسخ في فكره وممارسته سيشكل استنهاضا ً لطاقات
الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل ،إضافة إلى أنه
سيمثل العالقة الجدلية بين الوطن الفلسطيني والقومي
العربي ،وهذه العالقة التي كان يركز عليها الشهيد القائد

األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أبو العباس،
باعتبارها تشكل النهج بتكامله وعالقة عناصره الجدلية.
لهذا يجب التركيز على ذلك لقناعتي الراسخة بأنّ إبراز هذه
العناصر في رؤية تشكل رسالة لواقعنا الراهن والمستقبل
وتحديد معسكر األعداء ،ونحن ندرك أنّ المسعى األميركي
ومسعى القوى اإلمبريالية اليوم هو إجهاض االنتفاضة،
وإبقاء شعبنا تحت ربقة االحتالل الذي يرفض إعطاء أي
أفق لقيام الدولة الفلسطينية وعودة الالجئين ،ورؤيتنا
لمواجهة هذه التحديات هي توحيد البيت الفلسطيني
من خالل إنهاء االنقسام وفق وتطبيق اتفاقات المصالحة
ا ورسم استراتيجية وطنية ترتكز على التوصيف الدقيق
لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني ،وعلى طرح برنامج
وطني جامع يضمن استفادة الشعب الفلسطيني من كافة
الوسائل في كفاحه ض ّد االحتالل ،إضافة إلى الحشد
ال��دول��ى والعربي المؤيد لالنتفاضة وال��ذي من شأنه
تشكيل صمام أمان إضافي وعنصر دعم حقيقي لشعبنا
المنتفض.
لهذا أرى ،حتى يكون كالمي واضحا ً والنصيحة كما
يقال بجمل ،أعود بالذاكرة ألقول إنّ القرارات الصائبة الذي
اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني في دورته األخيرة،
يمكن أن تسهم في رسم استراتيجية وطنية وفي حماية
منظمة التحرير الفلسطينية ومشروعها الوطني وفي
تعزيز المقاومة واالنتفاضة والحراك الديبلوماسي .
ختاماً ،ال ب ّد من القول ،على الجميع مواصلة الجهد مع
ك ّل القوى العربية الحية في مواجهة المشروع اإلمبريالي
في المنطقة ،وال��ذي يستخدم اليوم األدوات اإلرهابية
والتكفيرية في سعيه المستمر إلى تفتيت شعوب المنطقة
لضمان سيطرته عليها وإخضاع شعوبها ،بهدف واضح
وهو وقف االحتراب وحمام الدم الطائفي وإعادة تصويب
البوصلة نحو فلسطين ونحو المعركة األساسية وهي
التصدي لالستعمار ومنظومة الهيمنة اإلمبريالية ،وهذا
يتطلب العمل على قيام جبهة شعبية عربية تضم ك ّل
القوى واألحزاب التقدمية واليسارية والقومية العربية،
وتجميع القوى كلها في اسستعادة البوصلة باتجاه
فلسطين ،الستكمال المسيرة الكفاحية والنضالية حتى
ان��ت��زاع حقوق شعبنا وهزيمة المشروع الصهيوني
واالستعماري ،من خالل القيام بأوسع حملة دعم وتضامن
لنضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته من أجل حرية
واستقالل فلسطين ووطننا العربي.
 كاتب سياسي

ثمة حوار داخلي في األوساط السورية ،في المجالس أو
عبر شبكات التواصل يتض ّمن الكثير من األسئلة الباحثة
عن أجوبة بسبب عدم فهم األغلبية لمجريات المستجدات
على ساحة حلب ومنها :هل تكون معركة حلب هي النهاية
أم هي بداية النهاية ...ول�م��اذا التصعيد بهذا الحجم وفي
هذا الظرف؟ ما معنى اإلصرار الروسي على فرض الهدنة
في حلب رغم استمرار خرق العصابات المسلحة لها ،وهل
هناك اتفاق أو توافق روسي أميركي على ذلك؟ أم أنّ العملية
لقطع الطريق على الجيش السوري فال يط ّور هجومه قصد
تحرير حلب وإغالق المنافذ الحدودية وتطويق إدلب ،وهذا
للحفاظ على «جنيف  »3أو العودة له على األق ّل! الكثير من
األسئلة التي تترتب على بعض التقديرات أو التسريبات من
مصادر قد ال يحظى أغلبها بالمصداقية ،بل إنّ بعضها في
صف العداء للدولة والشعب السوريين.
ي�ق��ول أح��ده��م وه��و م �ق � ّرب م��ن ك��وال�ي��س م �ت �ع �دّدة :هناك
تكاتف روسي أميركي في الموضوع السوري فقط ،ولدى
سؤاله ،هل معنى ذلك أنهما متفقان على تفاصيل ما يجري؟
أجاب :ال ...التكاتف ال يتض ّمن التوافق ،الطرفان متكاتفان
بمعنى يدعم ك ّل منهما اآلخر (كتفا ً إلى كتف) في عملية دفع
باب القلعة لفتحه ،وبعد الدخول اليها يبدأ الصراع لتنفيذ ك ّل
ّ
بغض النظر عن مصالح
منهما مشروعه وتحقيق مصالحه
سكان القلعة!
يستغرب المستمعون إلى هذا الطرح وتبدو عالئم الدهشة
مترافقة بسؤال... :ولكن ال��روس ال يضمرون نوايا سيئة
مثل األميركان ،ويأتي الجواب :هي المصالح ،الروسي في
حالة انتقال من هامشية إلى ندية القطبية العالمية ،وهو يلعب
ورقة السياسة والقوة في آن معاً ،من هنا ال ب ّد له من تلبية
بعض المطالب األميركية وإنْ جاءت مناقضة في مرحليتها
للمصالح السورية ،أو ال تتفق مع وجهة القيادة السورية،
ف��ي لعبة األم ��م ع�ل��ى ال�س��اح��ة ال �س��وري��ة تصبح المصالح
السورية في المرتبة الثانية حتى وإنْ ق��ال ال��روس إنّ لها
األولوية ،القيادة الروسية أعلم بقدراتها وحدود القوة التي
يمكن استغاللها ،وقد تجد نفسها مضطرة إلى المسايرة مع
ما يتنبّأ به قادة الغرب من مصير للدولة السورية!
يلفت انتباهنا تذكير صاحبنا بخبر قد ال نكون أوليناه
االه�ت�م��ام ال �ح��ق ،تحليالً وف�ه�م�اً ،قبل أي��ام ه��ات��ف الرئيس
األميركي نظيره الروسي وأوردت وسائل اإلع�لام ضمن
تتفسخ ...ه��ل انتبهتم إل��ى هذا
ترجمة م��ا ق��ال إنّ س��وري��ة
ّ
يتفسخ سوى الجثة الهامدة ...هل ينظر الغرب
األمر ،وهل
ّ
إل��ى سورية أنها جثة هامدة وأن��ه يجب البحث عن البديل
ومعاملتها معاملة الموتى!
يتابع :إن�ش��اء القاعدة األميركية على األرض السورية
ف��ي منطقة القامشلي ب��دأ واستكمل تحت أن�ظ��ار ومراقبة
القوات الروسية وبمواجهة منطقة تواجدهم ،وبعد إعالن
أوب��ام��ا دع��م قواته المتواجدة هناك بعناصر جديدة جرى
تحديد عديدها بمائتين وخمسين جندياً ،قال بيان روسي
إنّ السلوك األميركي يشكل عدوانا ً على السيادة السورية
تنسق القيادة األميركية
وانتهاكا ً للقانون الدولي ،في المقابل ّ
مع الروس لتفادي قصف مناطق تواجد هذه القوات ،وكأنّ
عمليات القصف م��ن ح��ق ال ��روس ول�ي��س م��ن ح��ق القيادة
السورية صاحبة الشأن ،أال يؤشر ذلك إلى أمر يدفع إلى
الشك وطرح قضية السيادة الوطنية على طاولة البحث؟
هل أصبح ق��رار محاربة اإلره��اب من اختصاص الدول
الكبرى التي تفرض وصاية على المنطقة ،وهي من يحدّد
أين مسموح القصف والر ّد وأين الممنوع ،وهي من يفرض
توقيت الهدنة وإل��زام الجيش ال�س��وري بها رغ��م خروقات
ال�ع�ص��اب��ات المسلحة عبر تحريف م��ن يتح ّمل مسؤولية
ال �خ��رق لحماية األدوات ب�م��ا ف��ي ذل��ك أزالم ت��رك�ي��ا وقطر
والسعودية وه��م من «النصرة» و»ال�ق��اع��دة»...؟ والسؤال:
هل ما زلنا نمتلك القدرة على اتخاذ القرار والر ّد دفاعا ً عن
شعبنا في حلب وفي ك ّل مكان من األرض السورية؟ أم أننا
فقدنا ذلك تبعا ً لعدم قدرتنا على دعم صمود وتموين وإمداد
المناطق المحاصرة من قبل العصابات إال بالواسطة الدولية
وتقديم ترضية لهؤالء يمكن اعتبارها انتقاصا ً من السيادة
خصوصا ً في ما يتعلق بمرتكبي جرائم العدوان على أمن
الدولة والشعب؟
من ضمن األحاديث يت ّم نقد الحديث الروسي عن ضرورة
إغالق الحدود التركية في وجه تهريب الرجال واألسلحة،
ويعلمون أنّ تركيا متو ّرطة في الحرب وأنّ أه � ّم األدوات
والقذائف التي يت ّم استخدامها ض ّد أهل حلب في ك ّل أحيائهم
اآلم�ن��ة ي�ت� ّم تصنيع أغلبها ف��ي تركيا وخ��اص��ة الصواريخ
الثقيلة ،ومن السهولة بمكان على االستخبارات الروسية
أو األميركية تحديد نوع القذائف وعياراتها ومصادرها عبر
فحص بقاياها ،من هنا يمكن تحديد نوع القذيفة التي أصابت
مشفى الضبيط للتوليد وأجهزت على عشرات األبرياء من
النساء الحوامل أو اللواتي وضعن حمله ّن حديثاً ،وهي
جريمة يجب أن يهتز لها الضمير العالمي لو كانت خارج
س��وري��ة ،لكن الضمائر تجاه المعاناة السورية في إجازة
مفتوحة ...القرار الروسي القديم تض ّمن أنّ ك ّل آلية تخترق
الحدود السورية هي هدف مشروع ...وضربوا صهاريج
ال �ن �ف��ط ...ف�ل�م��اذا ال ي�ت� ّم اس �ت �ه��داف ش��اح�ن��ات الذخائر...؟
العصابات ال تنقل إمداداتها على ظهور البغال ،وال يمكن
قبول ذريعة التسلل الليلي وإال فعلى الجيوش السالم ،ك ّل
المسالك والطرق معروفة ويجري تصويرها ومراقبتها،
وق ��د ي �ك��ون ع ��دم ض��رب�ه��ا أو ال �ت �ص �دّي لمنعها منصوص
عنه في اتفاقات سرية ال تعلم عنها الدولة السورية ،وإذا
ك��ان ال��روس��ي ملتزما ً ب�ع��دم ال�ت�ع� ّرض لها ف�لا ي�ج��وز منع
الطيران السوري من فعل ذلك ،بل يجب تقديم المعلومات
الضرورية له من ضمن اتفاقية ضمان أمن الدولة السورية
ومنع تقسيمها والحفاظ على مؤسساتها الشرعية.
الجدل ال��ذي ال يمكن أن يتوقف ،لن يصل إلى اتفاق في
الرأي حول دوافع العصابات لتطوير عمليات قصف المدينة
األه ّم في البالد ،وإلحاق الخسائر البشرية بالسكان بشكل
غير مسبوق ويجيء ذلك انتقاما ً منهم لعدم قبولهم أن يكونوا
البيئة الحاضنة ،كما أنّ ما يحصل هو بأمر عمليات مباشر
من الدول المشغلة وهي معروفة وعلى رأسها تركيا وقطر
والسعودية ،البعض يقول إنها بداية النهاية لتسوية دولية ما
ّ
بغض النظر عن الرغبة المعلنة في
تزال تفاصيلها مجهولة
إيصال العمالء إلى السيطرة على الحكم وعلى قاعدة التبعية
ومن ذلك سقوط حلب بيد المعارضات! وبعض آخر يعتقد
أنها البداية الحقيقية لحرب ال تبدو نهايتها في األفق القريب
وه��ي خاضعة لتجاذبات ال�ق��وى الدولية ف��ي زم��ن العطالة
األم�ي��رك��ي إذ يشبّهون الرئيس وإدارت ��ه بالبطة العرجاء،
وتحاول الدول العميلة التطاول والتن ّمر عليها ،أما الحقيقة
فهي أنّ المستفيدين من استمرار ال�خ��راب والتخريب هم
األغلبية على المستويين الدولي والعربي وجزء من المحلي
على الضفتين ،استجابة لمصالح ذاتية – آنية ،وبعيدا ً عن
وعي واستشراف النتائج على المدى المستقبلي ألجيال ال
يدركون ما قد تعانيه من آالم وما تواجهه من صعوبات.
من حق الشعب السوري أن تصان حقوقه ،وهذا ال يتأتى
إال بامتالكه ما يكفي من القوة ،وهي وحدها من يجعل هذا
الحق ،حقا ً في معترك األمم.

