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هل ي�سيطر التحالف
الأميركي ـ الكردي على الرقة؟
} حميدي العبدالله
أعلنت «ق��وات سورية الديمقراطية» أنها ب��دأت معركة لتحرير
أري��اف الرقة بدعم من ال��والي��ات المتحدة والتحالف الدولي الذي
تقوده في سورية.
حسب اإلع�لان ،على األق� ّل حتى اآلن ،ف��إنّ العملية ال تستهدف
تحرير محافظة الرقة بالكامل ،بل ريفها واألرجح ريفها الشمالي
الممت ّد حتى األراضي التركية ،وربما هدف هذه العملية التي وافقت
عليها تركيا شرط أن ال تتوسع إلى غربي نهر الفرات ،قطع خط
التواصل بين «داع ��ش» واألراض ��ي التركية ،إض��اف� ًة إل��ى تضييق
الحصار على التنظيم من جهتين ،من جهة الشمال باتجاه الحدود
التركية ،ومن جهة الشرق باتجاه جبل عبد العزيز.
أي مناطق يمكن تحريرها في أرياف الرقة ،ال تشمل عاصمة
لكن ّ
المحافظة مدينة الرقة بالذات ،ال تشكل ضربة جدية لتنظيم «داعش»
ال��ذي يظ ّل يتمتع بحرية حركة باتجاه محافظة دير ال��زور ،ومنها
داخل محافظة األنبار العراقية.
سيكون من السهل على ق��وات سورية الديمقراطية المدعومة
بسالح الجو األميركي السيطرة على أرياف الرقة في ضوء تجربة
تمدّد وح��دات «الحماية الكردية» وق��وات سورية الديمقراطية في
بعض مناطق محافظة الحسكة ،بل ربما تكون المعركة في ريف
الرقة أكثر سهولة ،ولكن ذلك ال يمثل االنتصار المد ّوي الذي تسعى
إليه الواليات المتحدة إذا لم تكن مدينة الرقة من بين المناطق التي
سوف يت ّم إجالء «داعش» عنها .على أية حال المنشورات التي رمتها
الطائرات األميركية فوق مدينة الرقة ،والتي تطالب سكانها الخروج
منها يوحي ب��أنّ العملية العسكرية تستهدف المحافظة بكاملها
وليس ال��ري��ف ،بما في ذل��ك مدينة ال��رق��ة ،ولكن اإلع�لان الرسمي
من قبل «ق��وات سورية الديمقراطية» أنّ هدف العملية هو تحرير
تحسبا ً الحتمال
األرياف فقط ،ربما من باب المناورة والخداع ،أو
ّ
فشل العملية العسكرية.
ف��ي مطلق األح ��وال ،نجاح العملية العسكرية بقيادة الواليات
المتحدة بالسيطرة على ال��رق��ة ،مرهون بمدى استقاللية تنظيم
«داعش» عن مشغليه اإلقليمين والدوليين .ذلك أنّ الرقة هي معقل
أي خ�س��ارة أخ��رى وال
أس��اس��ي للتنظيم وخسارتها تختلف ع��ن ّ
يوازيها إال خسارته للموصل .افتراضيا ً يجب أن يدافع «داعش» عن
الرقة دفاعا ً مستميتا ً ويحشد ك ّل قواته في هذه الجبهة لمنع سقوط
المدينة .ولكن إذا كانت تبعية «داع��ش» لبعض داعميه ،وال سيما
دول المنطقة ،هي التي تغلّبت فهذا يعني أنه سيقاتل قتاالً تراجعيا ً
أي إهداءهم
وسيقوم بتسليم الرقة إلى التحاف األميركي الكرديّ ،
نصرا ً يوظفونه في سياق سعيهم البتزاز الدولة السورية ووضعها
أمام خيارات صعبة.
األيام القليلة المقبلة وتط ّورات المواجهة في ميدان الرقة وحدها
تحمل الجواب الواضح.

جماعة الريا�ض
و�سورية الديمقراطية
ـ بعد ثالثة أيام من بدء عملية أطلق عليها اسم تحرير الرقة ،و ُرسمت حولها
هالة عسكرية ،وحجم الحشود التي أعدّت لها ،وحجم دعم التحالف الدولي،
وخصوصا ً سالح الجو األميركي ،أعلنت قوات سورية الديمقراطية المكونة من
التشكيالت الكردية وبعض المعارضات السورية خارج جماعة الرياض أنها
ال تستهدف تحرير الرقة وليست مستعدّة بعد لهذه العملية وحدود ما تقوم به
هو عملية تكتيكية في ريف الرقة الشمالي.
ـ بعد ثالث سنوات من الرفض والتم ّنع قبلت جماعة الرياض التي كانت
االئتالف المعارض وقبله جماعة اسطنبول بفتح حوار مع الجماعات المعارضة
األخرى وخصوصا الكردية بهدف ض ّمها للوفد المفاوض ،ولم تضع فيتو على
هيثم المناع وقدري جميل وصالح مسلم.
ـ الرهان األميركي على هذين التشكيلين ك ّل على حدة قد انتهى وصار جمعهما
ضرورة بعدما صار المشهد السوري الواقعي مختصرا ً بجبهتين جبهة تض ّم
الدولة السورية وحلفاءها وجبهة تض ّم «داعش» و«النصرة».
ـ روسيا ال تمانع بهذا الض ّم والفرز وتفتح الباب النسحاب جماعات مسلحة
من مناطق سيطرة «النصرة» ،فالرهان الروسي هو على هذا ّ
الفك والتركيب.
ـ روسيا وسورية تربحان سياسيا ً وعسكرياً.

التعليق السياسي
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د .محمد المجذوب :العروبة ال�صادقة
**

} بشارة مرهج

حيثما ح � ّل الدكتور محمد المجذوب ابن
ص��ي��دا ال��ب��ار ت��ح � ّل م��ع��ه األخ�ل�اق الرفيعة،
والمشاعر النبيلة ،والسيرة الحسنة ،واليد
الناصعة والنفس الرضية.
وعندما تفتح األب��واب ويط ّل منها األستاذ
األكاديمي العريق تط ّل معه فضائل العلماء،
ونفحات األتقياء تسابقها الغيرة على الحق
مصحوبة برفعة العنفوان الواثق وسحر القوة
الكامنة.
انه مفطور على ال��و ّد والسماحة ،مسكون
بجمال داخلي عميق ،يجعلك تثق بالحياة
وكنوزها ،ويجعلك تكتشف مرة أخرى روعة
الخلق اإللهي وقيمة اإلنسان في هذا الكون،
إذ يحمل فوق كتفيه مسؤولية العطاء فيقبل
بنفسه الضعيفة الى نهر الحياة يضيف قطرة،
أو ف��ك��رة ،او م��أث��رة فتكتمل ال��دائ��رة وتمتلئ
الخاليا بطاقة الحياة.
وأستاذنا الكبير ال��ذي اعتاد طيلة حياته
ان يمخر نهر الحياة الصاخب متغلّباً ،بثبات
اإلرادة وقوة الشكيمة ،على النزعات العارضة
والمغانم الملتبسة والمكاسب المستترة،
آثر أن يكون من رعيل العلماء الذين يهبون
أنفسهم للعلم والبحث والتبليغ ،ويوطدون
عالقتهم بالحرف والكلمة والكتاب والمكتبة،
وص���وال ً ال��ى إن��ت��اج األف��ك��ار واب��ت��ك��ار الصيغ
التنظيمية والقانونية والدستورية التي تجعل
من المجتمع كيانا ً
محصنا ً بالدولة الحديثة
ّ
القائمة على أس��س ثابتة ال تهتز كلما هبّت
عليها ريح او تن ّكر لها حاكم هزمته الغريزة
واستبدّت به المصلحة.
ان��ه ن��اس��ك م��ن ال��ع��ص��ور ال��غ��اب��رة يفيض
رقة وم��ودّة وحبوراً .وهو يعيش بيننا يثري
مجتمعنا ويضفي عليه أبعادا ً سامية راقية
تكاد أن تحجبها دورات الحياة المتوالية
الملوثة بالمال الحرام واألنانية المفرطة.
محمد المجذوب هو من أصحاب العقول
النيرة والنفوس المنزهة التي تنجذب إليها
في هذه الحياة الحديثة المشدودة الى دوائر
االستهالك وم��واق��ع االنحطاط .في نفسيته
يتجلى ميزان العقل والحكمة ،وفي تص ّرفاته
يسمو االعتدال وتشرق الفضائل فكأنه روح
لطيف يخشى على غيره أكثر مما يخشى على
نفسه.
فالحديث اليه ذو شجون ،والمناقشة معه
متعة روحية وف��ائ��دة علمية .محضره غني
ورفيع يسمو بك الى حيث تتوهّ ج العاطفة
وتتوثب ال���روح .ان��ه محضر العلماء ال��ذي
ان تذ ّوقت رحيقه طلبت المزيد ،ف��أيّ نعمة
يسبغها الخالق على المخلوق اه� ّم من هذه
النعمة التي تأخذ بيدنا الى حيث السكينة
والينابيع المتدفقة.
الدكتور مجذوب ال يتحدّث عن المستقبل
ب��ص��ي��غ ب����اردة او ع���ب���ارات ج���وف���اء وان��م��ا
يستحضره وي��ع��ي��د صياغته ل��ي��ق�دّم��ه ال��ى
الشباب مفعما ً بالحياة مترعا ً بالمعاني غنيا ً
بالعبر .فالمستقبل هو الحضور والحركة
والبناء بالنسبة للشيخ الجليل الذي يسابق
الشباب حيوية وإنتاجاً .ولك ّل ذلك يمثل لي
الدكتور مجذوب فكرة األمل بمعانيها العميقة
الجميلة .رجل في خريف العمر ،بعد مسيرة
حافلة في التعليم الجامعي وإدارة المؤسسات
وعمادة كلية الحقوق ورئاسة الجامعة ،ال
ينكفئ ال��ى منزله ومكتبته وكرسيه الهزاز
وحديقته المفترضة ،بل ينهض في الصباح
الباكر ويشرع في العمل وكأنه في ريعان
الشباب .يدرس لساعات ،يقرأ الرسائل ويعلق
عليها ،يناقش أط��روح��ات الدكتوراه ،يرعى
أعمال «المنتدى القومي العربي» وينشط في
«المركز الثقافي اإلسالمي» كما في «مؤسسة
الدراسات الفلسطينية».

فهو ال يكتفي بما أح��رز وما أنجز ليقف أو
يجلس في مقهى مستعرضا ً مع رفاقه مواقفه
ونضاالته وذكرياته بل هو يعد نفسه ك ّل يوم
بعمل نافع يزيد األرض اخضرارا ً والمجتمع
حيوية.
انّ تجربته التي تصبح يوما ً بعد يوم ملك
طالبه وأصحابه ومجتمعه هي تجربة مثيرة
فريدة ،ولكن أجمل ما فيها أنها تمألنا باألمل
وتعزز الثقة بأمتنا وقضاياها العادلة التي
ينهشها االستعمار ال��خ��ارج��ي واالس��ت��ب��داد
الداخلي .فبينما الزعماء والرؤساء يفشلون في
وقف التداعي ،ورأب الصدع ،وتعبئة الجماهير
وتنظيم المجتمع ل��ر ّد العدوان المستم ّر من
تلك القوى الغاشمة المجبولة بالعنصرية
والتعصب نراهم يتناحرون ومن المسؤولية
ّ
فيترسخ
يتنصلون ح��ت��ى ت��ذه��ب ري��ح��ه��م
ّ
ّ
االستبداد وينتشر الفساد ويستق ّر االستعمار
على أرض األج��داد .وإزاء هذا االنهيار الذي
استفحل واستطال ال يستسلم محمد المجذوب
أبدا ً بل هو يج ّرد سيف العقل والتنظيم وينخرط
في مسيرة نضالية ال تتوقف لكشف حقيقة
االستعمار والصهيونية ،وتوعية الشباب
لمخاطر االستكانة والخضوع نافخا ً فيهم
روح العروبة واالستقالل ،متقدّما ً الصفوف
في ك ّل محفل واحتفال ،حامالً الراية وكأنه في
سنته الجامعية األولى نصيرا ً للعدالة وحقوق
الشعوب ،داعيا ً الى سيادة القانون وتحصين
المجتمع وحماية الميثاق الوطني وتحقيق
الوحدة القومية .ومع ازدياد حمالت التشكيك
على ال��ع��روب��ة ي��رف��ع محمد ال��م��ج��ذوب ل��واء
العروبة الحضارية متصدّيا ً لك ّل من يريد النيل
منها او تشويه سمعتها ،رافضا ً بإصرار عملية
الربط الملتبسة بينها وبين بعض دعاتها
المتعصبة.
من األنظمة الفاسدة او الجماعات
ّ
فالعروبة بالنسبة اليه «هوية ثقافية وانتماء
ارادي ال يتأثر ب��أيّ سلوك وأيّ تصرف ،وال
يتبدّل مع توالي االنتصارات او الهزائم».
وأضيف معه أنها رابطة حضارية هدفها عز
العرب واستقاللهم واستقرارهم بالتعاون مع
القوميات الصديقة وليس على حسابها.
فكما ترفض العروبة االع��ت��داء على احد
ترفض اعتداء ايّ طرف عليها ،ه ّمها استعادة
فلسطين كاملة ال��ى أهلها وإش��اع��ة السالم
القائم على الحق والعدل بين األمم والشعوب.
وفي هذا السياق ير ّد الدكتور مجذوب على ك ّل
دعاوى التز ّمت والتط ّرف والغل ّو فيقول مع كبار
االسالميين المتن ّورين «اإلس�لام ليس هوية
سياسية وال يمكن ان يكون كذلك ،واذا اصطبغ
بلون سياسي أصبح عامل تقسيم وتنافر بين
أبناء الدين بل بين أبناء المذاهب االخ��رى»،
تنص على
واذ هو يق ّر بالقاعدة الشرعية التي
ّ
تغيّر األحكام بتغي ّر األزم��ان ،فأنه يقول« :انّ
التقيّد الحرفي بما كان يقول به السلف ليس
من الواقعية وال من مقتضيات اإليمان الحق»،
وكأني به في ه��ذا المجال يريد من اإلنسان
العربي الجديد ان يكون انسانا ً مؤمنا ً منتجا ً
مبدعا ً يغوص في دوائر الماضي دون ان يغرق
فيها مك ّررا ً مقلداً ،وانما ليتمثل روائعها ويعيش
عظمتها فيعود من رحلته الذهنية حامالً رسالة
التوحيد واألخالق والعمل الصالح ،مستلهما ً
روح العدل والمساواة والبساطة وكل ّالفضائل
التي طبعت عهد السلف الصالح.
وتتجلى أهمية األفكار التي يدعو لها الدكتور
محمد المجذوب في انها تنبثق ،بشموليتها
وموضوعيتها ،من عمق اإليمان الديني كما
من قلب المعاناة القومية فتأتي سلسة مقنعة
معتدلة ال تكلّف فيها وال افتعال.
على انه حين يندفع في مشاعره القومية ال
تفوته األخطاء والثغرات فيسلط سالح النقد
العلمي الب ّناء رغبة بالتصحيح والتقويم لفكرة
او موقف او مسيرة .فمحبته الجارفة لجمال
عبد الناصر القائد العربي الفذ في مقاومته

*

في ذكرى التحرير في ح�ضرة ال�سيد
*

لالستعمار لم تصرف نظر أستاذنا عن أخطاء
النظام وممارسات بعض أركانه الذين سقطوا
فريسة التملك والتسلط واالستبداد ،وسخروا
من تضحيات مواطنيهم وتضحيات جنودهم
فكانوا البالء ضمن الكيان والثغرة الكبرى في
الميدان .فالعروبة اذا لم تكن ناصعة متماهية
مع الحق واإليمان تتح ّول الى كالم فارغ في
أفواه المتملقين والمنافقين.
والحق اذا لم يعترف به وتطبّق مبادئه على
الناس يصبح نظرية يردّدها مقلدون يجهلون
س ّر الحياة او يد ّونها كتبة فقدوا القدرة على
التجديد واإلبداع.
وهنا يشدّد الدكتور مجذوب على تالزم
وت��ك��ام��ل مسيرتين ت��ع � ّود ك��ث��ي��رون تأجيل
إحداهما بحجة االنصراف الى مواجهة األخرى.
فبنظره ال يمكن مقاومة العدوان الخارجي على
األمة اذا كان الطغيان او االستبداد او القمع او
انتهاك حقوق اإلنسان مستشريا ً في البالد بال
حسيب أو رقيب .واحسبه يقول أيضا ً انه إذا
كان النظام جديا ً في مقاومة االحتالل األجنبي
فكيف ال يطبّق الديمقراطية ويوفر الحريات
ويستعين بالشعب ويطلق طاقاته في معركة
تحتاج ال��ى مساهمة ك � ّل م��واط��ن ك��ي تأخذ
طريقها الى النجاح.
انّ ال��ح��دي��ث ي��ط��ول ع��ن ال��دك��ت��ور محمد
المجذوب لمآثره الساطعة وخصاله الحميدة
وأعماله الرائدة ،ولكني سأختم بقصة ال يعرفها
الجميع .ف��ي سنة  2004ج��رت م��ش��اورات
نيابية حول الشخصية التي يمكن ان تتبوأ
س��دة رئاسة مجلس ال���وزراء .يومها كنت ال
أزال عضوا ً في مجلس النواب  -ولكن خارج
كتلة ن��واب بيروت  -التي كنت قد استقلت
منها ألسباب تتعلق بعملية «دمج المصارف»
المخزية ،والحرب الظالمة على العراق وموقف
لبنان الرسمي المتردّد إزاءها.
يومها ت��ش��اورت م��ع إخ��وان��ي وأصدقائي
في مقدّمهم رفيقي معن بشور في من أرشح
لرئاسة مجلس ال����وزراء فكان إج��م��اع على
ترشيح الدكتور محمد المجذوب لهذا الموقع
الرفيع.
رشحناه يوم ذاك ال لكونه أكاديميا ً مجليا ً
ورئيسا ً للمنتدى القومي العربي او عضوا ً في
المركز الثقافي اإلسالمي ومؤسسة الدراسات
الفلسطينية او ع��ض��وا ً ورئ��ي��س �ا ً للمجلس
الدستوري بالوكالة ،حيث أبلى البالء الحسن،
وانما رشحناه لقناعتنا بأنّ الدكتور مجذوب
هو من أفضل الشخصيات الوطنية والقومية
لتولي رئاسة الحكومة في تلك الفترة المتفجرة
محصن
في تاريخنا المعاصر ،فهو رجل مؤمن
ّ
ض�� ّد اإلغ����راءات ،ملتزم ب��ال��ق��ان��ون ،متمسك
متبحر في الفكر ،باحث في الشؤون
بالقيم،
ّ
ّ
وفي لشعبه ودولته
شيء
ل
ك
وقبل
الدستورية
ّ
ال يميّز بين لبناني وآخر ،يرفض المحاصصة
والمنهج الطائفي ويؤمن بالديمقراطية وتكافؤ
الفرص.
ان��ي اذ أش��ك��ر المركز الثقافي االس�لام��ي
ورئيسه الدكتور عمر مسيكة على مبادرته
الكريمة في إقامة هذه الندوة أحيّي المكرمين
النقيب محمد البعلبكي ،والدكتورة لواحظ
مسيكة عبد ال��رؤوف ،وأحيي الدكتور محمد
المجذوب راجيا ً له الصحة والعافية والعودة
الى ميادين النضال.

*كلمة ألقيت قبل أيام من رحيل الدكتور
محمد المجذوب في حفل تكريم فرسان
اإلعالم والعلم والقانون بدعوة من مجلس
أمناء المركز الثقافي اإلسالمي ،وتحدّث فيها
أيضا ً د .وجيه فانوس ،والوزير ادمون رزق،
ورئيسة الهيئة النسائية في المركز د .فتنت
مسيكة بر.
**وزير سابق

} د .هاني سليمان

إذا كانت المجالس باألمانات فإنّ ما أكتبه عما تس ّنى لي سماعه في لقاءات سابقة
مع سماحة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،قد روى بنفسه بعضا ً منه،
والبعض اآلخر قد رواه لجريدة «السفير» في ذكرى االنتصار العظيم في  14آب من السنة
الفائتة.
وفي ك ّل األحوال فإنّ ذلك لم يعد سرا ً من األسرار ،وانّ إيراده في ذكرى حرب التحرير
يهدف ويرمي الى تعزيز ثقافة المقاومة بما تعني من رؤية تاريخية لطبيعة الصراع مع
العدو الصهيوني ،ومن استشراف لمستقبل هذه األمة ،التي ال مستقبل لها بمعزل عن
مقاومة المشروع الصهيوني االستعماري.
وإذا كانت جميع اللقاءات مع «السيد» تزخر بالفائدة والعبرة واألمل ،فإنه كان لي
إلي
شرف مواكبة عدد من المحطات المؤثرة في تاريخ الصراع مع العدو ،وكان أقربها ّ
ما كان في لحظات الحروب مع لبنان ،حيث السيد حسن نصرالله قائد تاريخي يؤثر في
مجرى األحداث ،بما يعيد لألمة ألقها وثقتها بنفسها.
ـ من هذه المحطات ما كان في حرب نيسان  1996على لبنان ،التي أسماها العدو
«عناقيد الغضب» .كنت برفقة األخوين بشارة مرهج ومعن بشور ،وكان السيد عائدا ً
لت ّوه من دمشق للقاء الرئيس حافظ األسد.
تأخر السيد عن الموعد قليالً ،وإذ به يدخل معت ّذرا ً بحرارة ونبل .كان اللقاء حميما ً
وتحدّث فيه عن بوادر انتصار سيكون مفتاح المرحلة المقبلة للنصر على العدو.
ـ ومن هذه المحطات ،ما كان سنة  ،2005وهي مناسبة جمعت بعض رجال الدين من
السنة والشيعة وكنت أنا الوحيد غير المع ّمم في هذه الجلسة.
متحسرا ً قائالً :نحن نعيش أزمة في المقاومة ،ألنّ شعارنا األساسي
تحدّث السيد
ّ
هو زحفا ً زحفا ً نحو القدس ،ليضيف متسائالً :هل نمارس هذا الزحف بعد التحرير؟ وقد
صودف جلوسي الى جانبه ،فوضع يده فوق يدي قائالً :إذا سألتموني هل أنت قادر على
الزحف نحو القدس أقول لكم بك ّل تأكيد ،نعم إني قادم ،إنما ما يمنعني من ذلك في هذه
األيام هو تعقيدات الوضع اللبناني.
لقد قالها السيد إيما ًء وإيحا ًء في مناسبات علنية متعدّدة ،لكن مع ّزته لألستاذ طالل
سلمان بعد سؤاله عن الشيب الذي خط رأسه ،جعلته يقول علنا ً لـ«السفير» في ذكرى
التحرير سنة  ،2015إنّ هذا الشيب ليس بسبب الصراع مع العدو ،بل بسبب الوضع
الداخلي في لبنان.
ـ ومن هذه المحطات ما كان أيضا ً في سنة  ،2005حيث روى السيد قصة المبعوثين
والمندوبين األوروبيين المنتدبين من اإلدارة األميركية سنة  2003لمفاوضته على سالح
المقاومة (وهذه الواقعة رواها في مقابلته األخيرة مع األستاذ غسان بن جدو مع بعض
التحفظ) .قال السيد :جاءني وفد أوروبي يريد شراء سالح المقاومة بمناصب وزراية
سيادية في لبنان مقابل مبالغ مالية «إلنماء الجنوب» ،على ح ّد زعمهم ،تصل قيمتها
الى مليار دوالر .كان جوابي يومها (السيد) «إنّ هذا العرض هو أق ّل من العرض السابق
الذي تقدّمتم به قبل التحرير ،والذي يقوم على تعهّد باالنسحاب اإلسرائيلي من لبنان
مع وزارات سيادية ومبالغ تفوق ملياري دوالر ،مع تعهّد جازم بعدم االعتداء على لبنان
وعدم انتهاك سيادته برا ً وجوا ً وبحراً».
ذهب الوفد ،ليعود بعد عدة أسابيع عارضا ً نفس التعهّدات السابقة مع وعد بمبلغ
عشرة مليارات دوالر ،تصرف بإشراف السيد «إلنماء الجنوب» ،وبتفويضه بإدارة
الوضع السياسي في لبنان.
كان جواب السيد للموفدين« :هل أفهم من عرضكم هذا أنكم بمبلغ عشرة مليارات دوالر
تطلبون مني التخلي عن الصالة؟»
والوجد عندي قد بلغت ذروتها في تلك اللحظات ،فبادرته بالقول
كانت حالة االعتزاز
ْ
يا سماحة السيد :صحيح انّ المجالس باألمانات ،لكنك تتحدّث أمام عدد من الناس
اآلن ،فهل يبقى هذا الكالم سرا ً من أسرار المعارك ،وهل يسمح لنا الفضول بحبس هذه
المعلومات في صدورنا ونحن نسمع ما نسمع؟ كان جوابه بسيطاً ،صحيح أنّ في ذلك
بعضا ً من السرية ،ولكن ...ال بأس بمعرفته بصورة عامة.
ـ قبل حرب تموز بشهرين تقريبا ً
ّ
تفضل سماحته باستقبال وفد من منبر الوحدة
الوطنية يرأسه دولة الرئيس سليم الحص.
كان اللقاء حميما ً مع الرئيس ،وكالعادة أكد سماحته اعتزازه بدور الرئيسين إميل
لحود وسليم الحص اللذين كانا رئيسي الجمهورية والحكومة في ذلك الحين.
خرجنا من االجتماع داعين له بالصحة والسالمة ،ورافقنا السيد مودّعا ً حتى عتبة الدرج
المفضي من الطابق األول الى الطابق األرضي ،حتى نزول آخر واحد منا .تع ّمدت أن أكون
األخير في المغادرين ألبديَ له مالحظة وتمنياً .فقلت له :يا سماحة السيد ،خالل شهرين
تس ّنى لي أن أتش ّرف بلقائك ثالث مرات في نفس المكان ،كما اني أراقب استقباالتك على
التلفاز وفي نفس المكان أيضاً .أأنا من يذ ّكرك بوجوب الحذر من غدر العدو الصهيوني؟
ابتسم السيد وقال «الله اللي بيسلم» .قلت له :الله يحميك وعانقته كابنه ،وأنا أكبره
بعشر سنوات ،وعانقني كأب ،بالرغم من فارق العمر بيننا ...وانصرفت.
في اليوم الثالث لحرب تموز  2006جمعني لقاء مع بعض األصدقاء .وكانت الحرب ال
زالت في بدايتها .كانت وجهة نظري أننا في هذه األيام وبك ّل المقاييس نسجل االنتصار
التاريخي على العدو الصهيوني .القى كالمي هذا ،استهجانا ً من الحاضرين ،وسخرية
منهم لتس ّرعي بقراءتي نتائج حرب ال زالت في بداياتها ،الى أن جاء تقرير «فينو غراد»
بعد سنة من الحرب ،ليعلن فشل العدوان ،في حين يص ّر البعض حتى اليوم ،أننا لم
ننتصر في تلك المعركة ،أو لألسف إنه ال يريد لبلده أن ينتصر.
قراءتي هذه كانت بعضاّ مما اختزنته روح المقاومة وثقافتها في نفسي ،ومما سمعت
من سماحة السيد في تلك اللقاءات /الفرص /التي حظيت بها.
أحزن على الذين ال يثقون بشعبهم ،ألنهم ال يثقون بأنفسهم.
يوم تك ّرم سماحته باستحضاري من المستشفى ،جريحاً ،إللقاء كلمة تخليدا ً لشهداء
«أسطول الحرية» ،قال سماحته جملة هي مفتاح االنتصار :ثقوا بأمتكم فهي خير أمة
أخرجت للناس.

*رئيس لجنة المبادرة لكسر الحصار عن غزة

الك�شف عن الخطة (ب) في �سورية ...دم الفينيق مع دم البحر
} نارام سرجون
قبل أن تم ّر بعينيك على هذه المقالة أرجو أن
تضع سالحك جانباً ،ولسانك ،ونيرانك ،وغضبك،
وعينيك اللتين تطلقان الشرر ،وعندها ستجدني
أستقبلك مصافحا ً وأع��ان��ق��ك دون أن تم ّر على
حواجز التفتيش والحراس الذين يسبرون جسدك
ويتحسسون بأصابعهم جيوبك وحزامك وعقلك
ّ
ولسانك بال رحمة وال اعتبار لمن تكون.
في الحرائق ال يمكن أن يتص ّرف الكاتب كما لو
كان قلمه سيارة إطفاء تخمد الحرائق وهي مح ّملة
بالحبر والكالم لتخمد الغضب والنيران ،بل من
العار أن يتح ّول الكاتب الى رجل إطفاء للمشاعر
واالنفعاالت ،ألنّ الكاتب هو أن تكون مهمته في
الحرائق أن يوقد النار في وجه النار ،وأن يطلق
العاصفة على العاصفة ،واللهب على اللهب.
باألمس كانت حلب تنزف نزفا ً شديداً ،واليوم
ينزف البحر المتوسط في سورية كله ،وكم تبدو
الكلمات التي يؤتى بها هذه األيام صدئة مستعملة
ماليين المرات بال بريق وال لمعان ،واألصوات التي
تتحدّث صدئت أيضاً ،وربما الكلمات التي تك ّرر
استعمالها يبدو الصدأ عليها ويجب أن نبحث عن
قطع تبديل لحروفها ،فأنا ال يعنيني أن يُقال بأنّ
اإلرهاب يضرب «عندما يفلس» أو أنّ الدول الراعية
لإلرهاب «مسؤولة عن سفك الدم السوري» ،وغير
ذلك من هذا الكالم ،هذا بالضبط ما أس ّميه الكالم
الذي عاله الصدأ ،والذي أسمع اصطكاك الحروف
فيه على ال��ح��روف ويقشع ّر بدني م��ن أص��وات
احتكاك الحرف الصدئ بالحرف الصدئ،
ربما ال يعنيني البحث عن تفسير أقدّمه لنفسي
معني جدا ً بأن أفهم كيف يفكر
ولغيري ،ولكنني
ّ
العدو كي ال أطلق التفسيرات ،ألنّ التفسيرات
الكثيرة تسقط على التفسيرات التي سقطت على
التفسيرات ،وتزيد من التشويش وسوء الفهم ،فكلنا
صرنا نعرف أنّ عمليات قتل المدنيين هي جوهر
الحرب على سورية ،ألنّ علينا أن ننظر الى ما حدث
في العراق وليبيا ،ففي هذين البلدين المنكوبين ت ّم
دحر الجيش وتفكيكه وبعدها أطلقت بسرعة عملية
تفكيك المجتمع الذي بات بال درع ،فغاصت السكين
في الجسد العراقي ال��ع��اري ،وف��ي ليبيا سارت
الشفرة على اللحم دون مقاومة ،حيث نفر الدم من
خطوط الشفرة على الجسد وانطلق منها مشروع
ح��رب لمئة سنة ،ال��ذي انطلق عبر عمليات قتل
عشوائي للمدنيين ومذابح مروعة حتى بات من
الصعب لملمة أشتات المجتمع في العراق وليبيا
اللذين لم يعودا مجتمعا ً مدنيا ً بل مجتمعا ً غرائزيا ً
قبليا ً بدائي العواطف ،وال يمكن أن يعود المجتمع

مدنيا ً ربما قبل مئة سنة بسبب استمرار الهجوم
على البيئة المدنية للمجتمع وتدمير نسيجها،
حيث تنفصل مكونات المجتمع وتتكلّس الطوائف
والقبائل منعزلة في كهوف الصحابة وصوامع
آل البيت وتفقد القيم المدنية معناها بين الناس
لصالح القيم البدائية التي تحيي حربا ً مزمنة بين
أطياف المجتمع تتغذى وتشبع يوميا ً من البيئة
الالمدنية التي تح ّول ماء المجتمع الى مستنقع.
في سورية هناك حقيقة وهي أنّ عملية تدمير
الجيش فشلت فشالً ذريعا ً بسبب غياب العامل
العسكري الخارجي الذي كان يفترض ان يتدخل
كما في العراق وليبيا ،وكانت مهمة تدمير الجيش
موكلة لألتراك كرأس رمح يسانده الناتو ،ولكن
ال��رم��ح ال��ت��رك��ي اص��ط��دم بعامل اإلق��ل��ي��م القوي
المتمثل بإيران وحزب الله ومن ثم روسيا ،وهي
قوى شكلت عمقا ً قويا ً للجيش السوري ،ولذلك ت ّم
الهجوم مباشرة على المجتمع المدني السوري،
وكان المدنيون السوريون هم الذين دفعوا الثمن
الباهظ في هذه الحرب ،فهم في ك ّل الوطن السوري
ت ّم استهدافهم بقسوة عبر المذابح أو التهجير ألنّ
العسكري ال يهتز إال إذا اهتزت األرض التي يقف
عليها وه��ي العمق المدني للجيش حيث الزخم
المعنوي وال��داف��ع الوطني واالس��ت��ق��رار النفسي
والوجداني للعسكري المقاتل ،الجيش السوري
لم يسقط ولم يتشقق رغم ك ّل الضربات النفسية
والتحريض المذهبي ،ألنّ المجتمع المدني الذي
يغذيه لم يتآكل ولم يتفتت ،فت ّمت المجازر بحق
المدنيين في طول البالد وعرضها وت ّم تصويرها
على الكاميرات واستماتت الماكينة اإلعالمية منذ
البداية لنشرها على أنها انعكاس لمزاج الشعب
المضطرب مذهبيا ً أمالً في أن يتلوها تمدّد المزاج
المضطرب الى الجيش وانشطار الجيش نفسيا ً
وتف ّككه في الحال ،وبعد ذلك يمكن اطالق أيّ مشروع
حرب داخلية ال يتوقف مثل حرب المئة سنة كما هو
الحال في ليبيا والعراق ،فانشقاق الجيش ال يبدأ إال
إذا انهار المجتمع الذي ينتج الجيش ويستند عليه
الجيش.
انّ تنقل الضربات على المدنيين السوريين صار
من الواضح أنه يُراد به إيقاف الجيش عن تح ّركه
عبر سلبه الزخم المدني ال��ذي يقف عليه ثابتاً،
المجتمع المدني المأزوم ال يستطيع جيشه أن يتقدّم
في اية معركة ،ولذلك نجد أنّ عمليات التفاوض
التي قادها الروس بُنيت على أساس الجيش القوي
ال��ذي يتقدّم وال��ذي ج��ذره راس��خ في بيئة مدنية
متماسكة وراءه حيث ك ّل خدمات الدولة متوفرة
في المشافي وحاجات األس��واق وال��روات��ب رغم
شح المصادر االقتصادية ،وهناك درجة من األمن
ّ

واألمان تط ّورت عبر عملية التهدئة ،ولكن الطرف
اآلخر وجد أنّ التناسق بين الجيش والبيئة المدنية
المستقرة زاد من فاعلية الطرفين وه�دّد بانهيار
المشروع األميركي «االسرائيلي» والخطة الغربية
التي عملت لخمس سنوات دون توقف وبذل من
أجلها الغالي والرخيص ،فما ان هدأت المفاوصات
في جنيف حتى كانت الخطة (ب) قد أخرجت الى
العلن وهي ضرب البيئة المدنية للجيش السوري
وتشتيت جهد الدولة الضخم إلرساء حياة عادية
في المدن لتساند المدن السورية الجبهة وجهد
الجيش وتضخ مزيدا ً من الدماء فيه وفي حركته
التحريرية ،فضربت العاصفة االقتصادية الليرة
السورية بعنف ،ثم انطلقت شائعات نقص الخبز
واستفحال انتشار الفساد ،وهذا أدّى الى اهتزاز
البيئة المدنية السورية المستقرة نسبيا ً التي
سيزداد فيها الفقر والقلق والتوتر بسرعة ،والفقر
سيزيد من اعتماد ثقافة الفساد في عملية تخادم
متبادلة بين الفقر والفساد واإلحباط.
وفي ذات الوقت بدأت ماكينة اإلرهاب في حملة
عنيفة على المدنيين السوريين في حلب وحمص

وح��م��اة وري���ف دم��ش��ق ووص��ل��ت ال��ى طرطوس
والالذقية ،في عملية تريد ان تد ّمر البئية المدنية
التي يقف عليها الجيش أث��ن��اء إع���داده للحرب
على عدة جبهات ،فهو مضطر للتوقف ألنّ ظهره
يتع ّرض للطعن ،كما أنّ البلبلة التي يثيرها التأ ّزم
االقتصادي وقتل المدنيين تسبّب توترا ً تزيد أواره
المندسين
الشائعات التي يلقيها العدو بذكاء عن
ّ
والحواضن المهاجرة لإلرهاب الى المدن اآلمنة،
وال يحتاج األمر اال الى عدد من العمليات الدموية
حتى تنهار البيئة المدنية القائمة على العالقة
الطبيعية بين مكونات المجتمع لتح ّل محلها
قيم المجتمع المأزوم الذي تتدفق فيه االنفعاالت
والتوجس والتخوين
والغرائز البدائية من القلق
ّ
والخوف المتبادل لتصبح كالبنزبن تشتعل لمجرد
مرور شرارة ،ناهيك عن هجرات جديدة وموجات
نزوح بسبب تأ ّزم الحياة المدنية في غياب األمن
والثقة بالدولة ومكونات المجتمع األهلي ،مما
يرهق أجهزة الدولة ويضعها أمام أزمات جديدة
ال تسمح لها بالتعامل مع التهديد العسكري لتركيا
والسعودية عبر «داعش» أو «النصرة» أو «جيش

الفتح» ،واأله ّم انّ الجيش سيفقد أه ّم شيء يحتاجه
الجيش ،وهو البيئة المدنية الصلبة للتعايش
والقيم المدنية للمجتمع المستق ّر في حالة الحرب
ولو في حدّها األدنى ،فيتراجع األداء ،وقد تصل اليه
أزمات البيئة الشعبية المأزومة وأمراضها ونزقها
وتوتراتها المذهبية ومجادالتها البيزنطية ،وهي
وصفة النهيار القوات المسلحة.
ستخطئون ان صدّقتم أنّ «داع���ش» ه��ي من
ارتكب مجازر البحر في سورية دون التشاور مع
بقية المنظمات اإلرهابية التي تشرف عليها دول
كبيرة ،ألنّ هناك تساوقا ً وتناوبا ً في قتل المدنيين
وف��ق خطة تدمير النسيج االجتماعي بتدمير
تركيبته المدنية ،فباألمس استشهد مئات الحلبيين
بجرار الغاز والقذائف التي نفذتها «جبهة النصرة»
و«أحرار الشام» ،ولم تهدأ حلب حتى لحقتها مجازر
الزارة ،ومن ثم بعد أيام وصلت المطرقة الدموية
ال��ى الساحل ال��س��وري عبر «داع���ش» كما تزعم
األخبار ،التي يحاول البعض إلقاء اللوم فيها على
المهجرين الحلبيين وغيرهم ،وهي عمليات منسقة
وتشبه السباق بالتتابع حيث يسلم ك ّل عدّاء الراية
لمن يليه ،وهي بالتالي ليست بمحض الصدفة
بل أدوار متبادلة بين المنظمات اإلرهابية ستتنقل
على ما يبدو بين المدن السورية ألنّ هذا سيظهر
الدولة التي تجهّز معركة في إدلب أو حلب أو دير
الزور ضعيفة كما أنها ستضطر للتعامل مع حرب
وستؤجل أو
المدنيين القاسية بعيدا ً عن الجبهات،
ّ
تلغي أيّ عملية تحرير حتى يهدأ المجتمع وتعود
اليه الحالة المدنية ،بدل القبلية.
هذه المجازر المتنقلة والتي يتناوب عليها داعش
والنصرة والفتح وجيش االسالم وأحرار الشام هي
عمل منظم خبيث غايته أبعد من مجرد عملية ثأر بل
عملية ضرب المجتمع والقيم المدنية ،تديره نفس
الجهات التي تفاوضنا من واشنطن ومن خلفها تل
أبيب ،بدليل أنّ داعش سارع الى تولي المسؤولية
ولم تترك لـ«الجزيرة» الفرصة إللقاء اللوم على
النظام السوري وأجهزته األمنية ،ولم يترك الحبل
على غاربه لميشيل كيلو وبرهان غليون والمعتوهة
رنا قباني التهام النظام كالعادة ،ألنّ ال ُمراد إيصال
رسالة الى المدنيين السوريين جميعا ً وحلفائهم
خاصة بعد اتضاح مالمح ه��ذا الصيف الحارق
وإع�ل�ان روس��ي��ا موعد  25أي��ار م��وع��دا ً لتصفية
الحساب مع التنظيمات التي تتالعب بالهدنة،
وهي في غالبها في حلب وإدلب ،وفحوى الرسالة
هي أننا نتحداكم أن تشعلوا المعركة شماال ً ألننا
سندخلها الى بيوتكم ،وأنكم بعد ك ّل انتصاراتكم
األخيرة ستدفعون ثمنا ً باهظا ً ألنكم تخوضون
حربا ً خاسرة ،وال أمل لكم اال االستسالم ،فجيشكم

وحلفاؤكم يحاربون في الشمال غير قادرين على
حمايتكم منا ،نحن نقف لكم في ك � ّل مكان ،في
الباصات والمدارس وسنهبط عليكم بجرات الغاز
والهاون ،وسنضرب قرب قواعد الروس ،في رسالة
الى الروس أيضا ً لكبح جماحهم.
ك��ل م��ا س��ب��ق م��ن ت��ت��ال��ي التصعيد ع��ل��ى ك� ّل
المستويات يمكن أن نس ّميه مالمح الخطة (ب)
التي طالما أخرجها األميركيون من جيوبهم عدة
م��رات وأع��ادوه��ا ،والتي ك ّررها الببغاء الصغير
ع��ادل الجبير دون أن يعرف ما هي الخطة (ب)
التي ربطنا سالسلها وقطعها كما في السرد أعاله،
وتذكروا أنّ السيد حسن نصرالله قال في آخر خطبة
له بأنّ العدو مستهتر ومته ّور ،وبأننا قريبا سنشهد
تصعيدا ً شديداً ،وهذا كالم العارفين ببواطن األمور،
وربما كانت لديه معلومات عن الخطة (ب) وتأتي
هذه الموجة ترجمة لما حذرنا منه،
ولكن تذكروا أيضا ً أننا لم نكن نفاوض في جنيف
فقط بل كنا نحضر لمعركة مقبلة اذا ما انطلقت
فسيسمع فيها األع��داء صوت طحن عظام ألسماء
تنظيم عزيز على قلوبهم ،تخرج من بطنه إحدى
المدن األسيرة ،فكما للعدو خطة (ب) فإنّ لدينا
ترياقها الذي سيحقنه رجال الجيش السوري في
فم الببغاء السعودي وسيده كيري.
نحن اخترنا منذ خمس سنوات أننا نريد سورية
واحدة موحدة ،ونحن اخترنا أال نترك مصير أبنائنا
لغيرنا كيال يأتي يوم يكونون فيه في عدة دويالت
وربما يتقاتل أبناء الشمال مع أبناء الجنوب ،وأبناء
الشرق مع أبناء الغرب.
ونحن اخترنا أال نكون والية عثمانية وال مزرعة
ألمير وه��اب��ي أو شيخ نفطي ،ونحن اخترنا أال
تقوم أرض الميعاد من الفرات الى النيل على جثة
سورية ،ونحن اخترنا أن نطلق العاصفة على
العاصفة ،وأن نوقف اللهب باللهب،
ونحن اخترنا قيم النبي في أن نحمل الحق
ون��زه��ق ال��ب��اط��ل ،ون��ح��ن اخ��ت��رن��ا قيم علي في
الشجاعة والفداء فلن نكون جبناء ،ونحن اخترنا
قيم الحسين في الثورة ولن نبخل بحياتنا ،ونحن
اخترنا قيم عمر في العدالة فلن نجامل الظلم،
ونحن اخترنا قيم المسيح في المحبة والتضحية،
ولن نخون المسيح،
نحن فينا نزلت قيم ك � ّل ه��ؤالء ،ولذلك فإننا
سوريون وطيور فينيق ،ولن نكون اال سوريين،
وليج ّربوا خططا ً من األلف الى الياء ،وما بعد الياء،
فليس هناك أجمل من النهوض في أعماق النار.

