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الهدنة في �سورية ...تمديد تثبيت خرق وماذا بعد؟

اعتراف نادر
} حميدي العبدالله
صحيفة «واش��ن��ط��ن ب��وس��ت» األميركية ،كانت أكثر م��ن غيرها م��ن كبرى
الصحف األميركية التي دأب��ت على توجيه االنتقادات إلدارة الرئيس باراك
أوباما بسبب عدم تو ّرطه في ش ّن حرب مباشرة في سورية.
ودأب��ب الصحيفة على نشر التقارير والمقاالت التي تز ّين خيار التو ّرط
العسكري المباشر والواسع ،إلى درجة أنها تجاهلت دائما ً النتائج والمخاطر
المترتبة على ذل��ك ،بما في هذه النتائج الواقع ال��ذي آل إليه حال ليبيا بسبب
التدخل العسكري األميركي المباشر ،إضاف ًة إلى نتائج الغزو األميركي لك ّل من
أفغانستان والعراق ،الذي قاد إلى صعود تنظيم القاعدة.
صحيفة «واشنطن بوست» هذه ألول مرة تنشر تقريرا ً لمراسليها في المنطقة
بتاريخ  2016/5/29تعترف فيه بأنّ اتفاق الهدنة الذي ت ّم التوصل إليه بين
صب في مصلحة تنظيم القاعدة .فتحت عنوان «وقف إطالق
واشنطن وموسكو ّ
النار في سورية يقوي فرع تنظيم القاعدة» أش��ار مراسلو الصحيفة إلى أنّ
«جبهة النصرة ،فرع تنظيم القاعدة في سورية ،قام بتجنيد آالف من المقاتلين
بما في ذلك المراهقين ،وأخذ أراض��ي من القوات الحكومية في هجوم ناجح
شنّته في الشمال ،األمر الذي يوضح كيف أنّ وقف إطالق النار الذي وضعته
كالً من روسيا والواليات المتحدة والرامي إلى إضعاف المتشدّدين ،قد أتى
من نواح عديدة بنتائج عكسية» .لكن الصحيفة لم تحدّد من المسؤول عن ذلك.
أي
بات معروفا ً لدى الجميع أنّ الواليات المتحدة هي التي أخ��رت وعرقلت ّ
عمل عسكري الستهداف جبهة النصرة ومنعها من الوصول إلى هذه النتيجة،
أي
بذريعة أنّ مواقع النصرة متداخلة مع مواقع التنظيمات المعتدلة ،وعرقلت ّ
عملية فرز وفصل للمواقع ،لتسهيل استهداف جبهة النصرة ومن يقدّم لها
الدعم .وبفضل هذه السياسة األميركية ،التي أثارت غضب روسيا ودفعتها
لتوجيه االتهام للواليات المتحدة ،حققت النصرة اإلنجازات التي تحدثت عنها
الصحيفة ،سواء ما يتعلق منها بتجنيد المزيد من اإلرهابيين ،أو ش ّن المزيد
من الهجمات على مواقع الجيش السوري وحلفائه في مناطق واقعة في ريف
حلب.
هذه االعترافات التي تدين الواليات المتحدة وتوجه إليها اتهاما ًضمنيا ًبالتواطؤ
هي اليوم أيضا ً برسم الدولة الروسية الراعي الثاني التفاق وقف العمليات.

تفجيرات ا�سطنبول
ـ بعد يوم واحد على تفجيرات األردن جاءت التفجيرات في تركيا وحصدت عشرات القتلى
والجرحى من الشرطة والمدنيين.
ـ رغم ميل الحكومة التركية إللصاق التهمة بحزب العمال الكردستاني تقول المصادر
التركية المطلعة إنّ تف ّرعات «القاعدة» قد تغلغلت ما فيه الكفاية في المجتمع التركي لتصير
مصدر قلق أمني كبير.
ـ معلوم أنّ أنقرة تدعم النصرة وخاضت معركة على الحدود إلبعاد «داعش» عن مارع
وأعزاز حفاظا ً على خط إمداد «النصرة» نحو حلب ،وأنّ داعش يواجه معركة مع األكراد
بدعم أميركي ويطلب إسنادا ً تركيا ً لمواجهة عدو واحد ،وأنقرة ال تستجيب خشية إغضاب
األميركيين.
ـ معلوم أنّ داعش تحت ضغط القصف األميركي والهجوم على الرقة ذهب بهجومه نحو
مارع وأعزاز ،وكان التصدي التركي سبب الفشل ،وأنّ الهجوم على منبج يضيق عليه الخناق
في ريف حلب الشرقي ،بينما الرقة تقضم شماال ً وجنوبا ً بين الجيش السوري واألكراد.
ـ التفجير رسالة من داعش تقول انّ ثمن التعطيل التركي لتمدّد داعش في الريف الشرقي
سيكون أمن تركيا.
ـ داعش قوة تركية تملك تأييد  %5من األتراك وفق اإلحصاءات يعني خمسة ماليين تركي.

التعليق السياسي

ما هو ال�سبب الحقيقي
وراء دخول �أميركا الرقة؟

} د .خيام الزعبي*

منذ اليوم األول للحرب على سورية والجميع يدرك جيدا ً أنّ أميركا هي من تقود هذه الحرب
على سورية ،وهي من تخطط وتنفذ عبر أدواتها المعروفة «داعش وغيرها من المجموعات
اإلرهابية المسلحة» ،وبتدخلها المباشر في الرقة « 300جندي» بذريعة محاربة داعش ،التي
استخدمتها في سياساتها التوسعية ،بدءا ً من أفغانستان ومرورا ً بالعراق وسورية ومصر
وليبيا حتى اليمن ،متجاهلة ك ّل اإلقتراحات والمبادرات والتفاهمات الدولية واإلقليمية .التي
تسعى لح ّل األزمة السورية بالطرق السلمية.
من المعروف أنّ سورية لديها موقع استراتيجي مهم ،وهي غنية بالثروات وتمثل موقعا ً مهما ً
في الخارطة الجيو سياسية ،وال تخفى على أحد األطماع اإلستعمارية في سورية ،ولهذا يتحرك
األميركان والصهاينة وحلفاؤهم لفرض الهيمنة عليها ،وكذلك خلق مبررات وذرائع من شأنها
تهيئة األرضية المناسبة التي يريدون العمل عليها ،لذلك صنعوا داعش وصدّروا العبوات
الناسفة والسيارات المفخخة الى سورية ليتسنى لهم السيطرة عليها تحت ذريعة محاربة
اإلرهاب وطرد داعش من سورية.
وعلى صعيد متصل قامت أميركا وأدواتها بزرع الفتنة الطائفية بهدف تفكيكك المجتمع
السوري وتقسيمه ،ألنهم يدركون أن هذا المجتمع مترابط ومتداخل وال تؤثر عليه مثل هذه
األشياء ،ولهذا عملوا على إغراق سورية في صراعات وهمية خططوا لها ،والطامة الكبرى أنّ
هناك بعض الدول العربية واإلسالمية كانت جزءا ً من هذه المؤامرة في التهيئة والتنفيذ...
وفي االتجاه اآلخر يص ّور األميركان أنهم أتوا إلى سورية من أجل مساعدة السوريين
وتخليصهم من خطر داعش وإرهابها ،وهم في نفس الوقت من استباحوا دماء الشعب السوري
ود ّمروا ونشروا الخراب في سورية من خالل اإلعتماد على سياسة الكيل بمكيالين ،ففي اعتقادي
أنّ المارينز األميركي لم يأت لسورية لمجرد الحرص على سورية وشعبها فحسب ،بل أتى من
اجل إعادة الشرعة االستعمارية األميركية والصهيونية ،والعمل على صنع قواعد لها في هذا
البلد.
إنّ المسرحية الهزلية والتي تقودها واشنطن وأعوانها لتحرير الرقة من القوى المتطرفة
والمرتزقة األجانب ،خاصة بعد إنتشار المعسكرات التدريبية للقوى المتطرفة وتوسعها
في المنطقة ،ومع هذا لم ن َر أو نسمع عن إستهداف طيران التحالف الدولي لهذه التجمعات
والمعسكرات ،بل سمعنا عن دعمِهم وإمدادهم باألسلحة المتنوعة والفتاكة ،بل وشن الغارات
الجوية على من يقومون بمحاربتهم ،فلو كانت أميركا وحلفاؤها من الغرب ،كما يدّعون ،يحاربون
ُ
تستهدف المباني الحكومية من مدارس ومستشفيات ،وألوقفوا
اإلرهاب لتوقفت غارا ُتهم التي
دعمَهم العسكري لهذه العناصر والضغط على حلفائهم إليقاف الدعم المادي والعسكري لهذه
الجماعات وإغالق الحدود في وجهها ،لذلك فإنّ الهدف الحقيقي وراء الحرب على سورية يتمثل
في كسر إرادة الشعب السوري ودوره وإنقاذ المشروع األميركي من اإلنهيار خاصة بعد صمود
الجيش السوري وتحركه لتطهير األراضي السورية من داعش وأدواتها ،باإلضافة الى العودة
للسيطرة على المنطقة من خالل البوابة السورية.
في سياق متصل في حال تمكنت أميركا من تحرير الرقة من داعش ،فإنّ السؤال الذي يمكن
طرحه هنا هو :إلى أيّ جهة ستخضع سيادة الرقة؟ ومن سيمأل الفراغ هناك؟
الدالالت والمعطيات تؤكد بأنّ أميركا ال تتدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بالدول العربية
من اجل عيون العرب ،وإنما للقضاء على قوة هذه الشعوب لمصلحة إسرائيل ،ما حدث ويحدث
لسورية ليس من قبيل الصدفة بل هو نتيجة مخطط استعماري صهيوني حتى تكون إسرائيل
هي السيد المطاع في الشرق األوسط فضالً عن حماية أمنها في المنطقة ،لذلك فإنّ أميركا ال
تريد تحرير مدينة الرقة ومن ثم تسليمها إلى النظام السوري الذي يُع ّد من أل ّد أعدائها ،وتتزامن
هذه المعركة مع حديث عن نية لض ّم الرقة إلى النظام الفيدرالي الذي يحاول األكراد إعالنه في
الشمال السوري ،فالمعارضة المسلحة التي تعتبرها أميركا ليست إرهابية وتدعمها تركيا
ودول الخليج في الوقت ذاته ،يمكن أن تكون من بين الخيارات األميركية المطروحة لإلمساك
بزمام األمور في المدينة بعد تحريرها ،على اعتبار أنها ممثل شرعي للشعب السوري ،من
وجهة النظر األميركية الخليجية التركية ،مما يبرهن بما ال يدع مجاال ً للشك عن وقوع الرقة بين
فكي وطأة الخبث األميركي من جهة وبين سيطرة «داعش» والمجموعات المتطرفة األخرى من
جهة أخرى وخصوصا ً بعد عملية التهجير القسري التي مارستها المجموعات اإلرهابية بحق
المواطنيين السوريين مما ينذر بتداعيات ونتائج كارثية على المنطقة ،وذلك ألنّ أميركا اعتادت
التالعب بورقة اإلرهاب واستثمار ذلك في خدمة مصالحها وغاياتها المشبوهة.
لكن الذي ال تعلمه أميركا وذيولها الذين يسعون للنيل من دور سورية ،أنّ شعبنا السوري
يعرف غاياتهم وإرهابهم ولذلك لن تنطلي عليه مثل هذه األكاذيب ،بل تفاجأوا بعظمة هذا
الشعب وبقوة جيشه وحكمة قيادته ،الذي استطاع أن يدير ك ّل الملفات بحنكة سياسية فائقة
أذهلت ك ّل المتابعين ،وأظهرت أن لديها القدرة على المناورة والصمود ،وبالتالي فإنّ أميركا
تلعب بالنار وأن قواتها تتحمل نتيجة ما ترتكبه اآلن ،وإن للمقاومة الحق في الدفاع عن نفسها
وشعبها ،ويبقى القول هنا أن تلك العمليات اإلجرامية ال يمكن أن تحقق أهدافها ،وال يمكن أن
تخيف أو ترهب دولة بقدرة وقوة سورية ،فسورية دولة عصية على أي محاوالت إجرامية
لزعزعة إستقرارها أو إرهاب شعبها ،ولن يزيدها ذلك إال قوة وإص��رارا ً إلستكمال مسيرتها
للحفاظ على وحدتها واستقرارها.

* كاتب سياسي

khaym1979@yahoo.com

} محمـد ح .الحاج
العنوان الرئيس لهذا اليوم :نفاذ صبر
روس��ي من لعبة المماطلة األميركية،
وف��ي التفاصيل أنّ اإلدارة األميركية
ومنذ شباط الماضي تمارس ضغوطا ً
على ال��دول��ة الروسية لوقف الهجوم
على الجماعات اإلرهابية التي تعتبرها
أميركا «معتدلة» ،وعلى وعد فصلها عن
العصابات المص ّنفة «إرهابية» بموجب
قرارات مجلس أمن األمم المتحدة وبشكل
صريح (داع���ش وال��ن��ص��رة) واألخ��ي��رة
ت��راوغ اإلدارة األميركية في تصنيفها،
أو أنها فشلت في فصل أتباعها عن هذه
الجبهة التي تسيطر على مناطق انتشار
التنظيمات ذات المسميات المختلفة من
«جيش اإلسالم» إلى «جيش الفتح» إلى
«أحرار الشام» و«الجيش الحر» وألوية
وأف���واج أخ���رى منها ال��زن��ك��ي وأح��ف��اد
الرسول وإلخ...
القوات األميركية تقود وتوجه عمليات
«قوات سورية الديمقراطية» بمواجهة
داعش لتقول إنها جادّة في الحرب على
ما تعتبره إرهاب «الدولة اإلسالمية»،
ف��ي ذات ال��وق��ت ال��ذي ت��ق��وم وحداتها
المجوقلة بإسقاط األسلحة والذخائر
في مناطق المواجهات الساخنة وهي
تعلم أن��ه��ا س��وف تسقط بيد الطرف
األقوى واألقرب ،وهكذا وصل الدعم إلى
داعش في مارع ومحيطها وربما مواقع
أخ��رى ،وإذا كان هذا السلوك الموارب
والمغلف بالكذب المفضوح ،فكيف
يكون التعبير عن المماطلة في فصل
القوى المتحالفة حقيقة عن ذاتها إال
بتمديد الهدنة أو العمل على تثبيتها
في مناطق مختارة رغم أنّ المجموعات
التي تحاول اإلدارة األميركية حمايتها،
أغلبها يقوم بالخرق ويوجه قذائفه إلى
أحياء حلب دون تمييز مستهدفا ً صمود
أه��ل المدينة ،ومستهدفا ً حتى لقمة
عيشهم وأماكن بيع أو تخزين المواد
الغذائية التي تجهد الدولة والمنظمات
الدولية في إيصالها إلى محتاجيها م ّمن
بقي في المدينة رافضا ً مغادرتها حتى ال
تطلق عليه صفة نازح أو الجئ ،وهذه
صفات لم يعتدها ولم يقبلها السوريون،
العصابات المسلحة المأجورة ليست
معنية بالهدنة أو تثبيتها وال بحماية
المدنيين ،هي معنية بتنفيذ المخططات
واألوام��ر ال��واردة من الخارج عبر أقنية
قياداتها الداخلية العميلة دون األخذ

بعين االعتبار النتائج أو الخوف من الر ّد
القاسي الذي هدّدت باتخاذه القيادتان
الروسية وال��س��وري��ة على ح�� ّد س��واء،
وبما أنّ االتصال والتنسيق مقطوع بين
اإلدارة األميركية والدولة السورية فإنّ
القيادة الروسية هي الوسيط الوحيد
وهي من يتولى التعاطي واالستجابة
للتمنيات األميركية الملغومة والتي
وصلت ح��دأ لم يعد مقبوال ،وال طاقة
للقوات السورية على الصبر عليه وهكذا
يترتب عليها االس��ت��ج��اب��ة لصرخات
المواطنين ومطالبتهم بالحماية ووقف
المزيد من األذى والدمار أن يلحق بهم.
ال��ت��ج��اوب ال���روس���ي م��ع ال��رغ��ب��ات
األميركية والموافقة على طلب تمديد
المهلة ،واستمرار تطبيق الهدنة انتقائيا ً
من جانب واحد ،أو التذ ّرع بأنّ الخروقات
فردية وليست ضمن خطة شاملة ،أمر
يبعث على الحيرة وطرح السؤال :إلى
متى يستم ّر موقف الالموقف ،وعمليات
الخرق دون ال��ردّ ،واالكتفاء بعمليات
تصوير الحشود وقوافل ناقالت الوقود
والذخيرة واالمداد بك ّل أنواع المتطلبات
ل��م��ع��رك��ة ي��ت�� ّم ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ه��ا وي��ت�� ّم
تنفيذها على أرض ال��واق��ع؟ والهدف
سحب البساط من تحت أق��دام الجيش

السوري وإفراغ انتصاراته من زخمها،
بل وااللتفاف عليها لتنقلب ضمن الح ّد
األدنى إلى مراوحة في المكان إنْ لم نقل
إلى خسارة مناطق جديدة سببها التردّد
أو احترام ما يس ّمونه رأيا ً عاما ً عالميا ً
يتع ّرض ألكبر عملية خداع وتضليل عبر
التاريخ المعاصر ،وه��و تضليل تقوم
به شبكة إعالمية واسعة بقيادة خبراء
واختصاصيين من عالم الغرب وعلى
رأسه الواليات المتحدة األميركية ومعها
حلف الناتو.
أكثر من ثالثة أشهر كانت أكثر من
كافية لفرز ال��وح��دات التي يس ّمونها
«معتدلة» ع��ن ع��ص��اب��ات ال��ن��ص��رة أو
داع���ش ،وه��ي مهلة أي��ض��ا ً كافية منذ
تطبيق وقف األعمال العدائية (الهدنة
لتحقيق ه��ذا الوقف ف��ع�لاً) ،ال التستر
خلف التداخل بينها وبين جبهة النصرة،
ومعلوم أنّ عمليات الخرق ال تقوم بها
النصرة لوحدها ب��ل ت��ش��ارك فيها ك ّل
الوحدات التي تستظ ّل أجنحة النصرة
م��ن أكبرها إل��ى أصغرها وق��د أعلنوا
صراحة أنهم والنصرة واح��د ،من هنا
يت ّم استهداف نبل والزهراء وك ّل أحياء
حلب كما في كفريا والفوعة ،وريف حماه
الشمالي الغربي – محردة والسقيلبية -

كلها مناطق مدنية آمنة ،ويمكن فهم هذا
السلوك على أنه معاقبة لشعب يرفض
الوقوف مع العمالء والخونة ويرفض
نصرتهم ،ومن جهة ثانية ال يزال العزف
على الوتر المذهبي ومحاولة الوقيعة
بين مكونات الشعب الواحد على أشدّه
بدفع من الجهات الخارجية المعروفة
وعلى رأسها السعودية وتركيا ،لكنهم
لم يحققوا إال الفشل الذريع ،في مقابل
المزيد من اللحمة والتكافل الداخلي
ودعم الجيش السوري حماة الديار بك ّل
اإلمكانيات التي يملكها هذا الشعب...
الدماء واألنفس وكفى بذلك شهيداً.
أن ال تعترف اإلدارة األميركية بفشلها
في تحقيق ما وعدت به أمر يمكن فهمه،
إذ ليس من السهولة على دولة عظمى
االعتراف بالفشل إال أن تكون راغبة به،
وعلى األق�� ّل عليها الحفاظ على شكلية
الشعارات التي تطالب ب��ه��ا ...حقوق
اإلنسان ...ول َم استهداف المدنيين من
قبل القوى التي تدعمها أو تعجز عن
السيطرة عليها وتوجيهها لتنفصل عن
فصيل مصنف بموجب ق��رار دول��ي...
إرهابياً ،وقد يتفهّم الروسي هذا الموقف
ولكن ،عليه متابعة مخططه دون انتظار
المزيد من التسويف والمماطلة وهو يرى

ويوثق الحركة عبر الحدود التي توفر
للعصابات مزيدا ً من الدعم إلطالة أمد
الصراع في عملية استنزاف ال تستهدف
ال��دول��ة السورية وح��ده��ا ب��ل وك�� ّل من
يقف معها ويدعمها بما في ذلك الدولة
الروسية ...كقوة عظمى ثانية ال يُراد
لها أن تكون قوة عظمى ،وحدها الجرأة
والحزم في اتخاذ القرار يحفظ لها هذا
الموقع ويعيد بعث المزيد من الثقة
في أوس��اط قواتها المسلحة والحلفاء
الذين تدعمهم ،وتدحض ك ّل ما ُيشاع
عن اتفاقيات سرية بينها وبين الواليات
المتحدة لتقاسم المنطقة األم��ر الذي
ال يلقى آذان��ا ً صاغية بما يكفي ليأخذ
أبعاده على الساحة الدولية ،الروس لم
يرتكبوا الخطيئة التي تدفع إلى فقدان
الثقة بهم أو انعدامها بالنسبة للبعض.
قد يكون عنوان لعبة األمم مثيراً ،إذا
ما ت ّم طرحه ضمن أبعاد أخرى مختلفة،
وبوثائق لم تظهر حتى اآلن ،الصراع
الدولي على المصالح أمر حتمي وواقعي،
فهل أصبحت س��وري��ة النقطة األكثر
سخونة ،واألش ّد أهمية لصراع المصالح
المختلط م��ن ال��م��وق��ع االستراتيجي
ال��ذي يتحكم بمفاصل ال��ق��ارات وطرق
عبور ال��ث��روات ،أم ألنها نقطة البداية
والنهاية بالنسبة لمستقبل ومصير
الكيان الصهيوني والذي تتسابق أغلب
القوى الدولية لخدمته ،والقضاء على
وتجسده
جسدته
مخاوفه وأشدّها ما
ّ
ّ
المقاومة ثقافة وممارسة ،وسورية هي
األصل والجذر لهذه المقاومة على امتداد
الساحات منذ فجر االستقالل وحتى
ال��ي��وم ...وليتذكر ه��ؤالء ويدققوا في
تصريحات قادة الكيان الصهيوني :إّن
من أكبر المخاطر على وجود «إسرائيل
« استمرار بقاء بشار األس��د على رأس
السلطة ف��ي س���وري���ة ...ه��ل تعرفون
لماذا؟ ألنه رفض التخلي عن المقاومة،
ورف���ض ف��ك االرت��ب��اط م��ع اي���ران التي
تدعم المقاومة ،ورف��ض توقيع صلح
مع عدو األمة الذي يستهدفها وج��وداً،
ال تحت العباءة والرعاية األميركية وال
بالوساطة المصرية ...وهكذا استثمروا
ه��ي��اج ال��ج��م��ل ال��س��ع��ودي لمهاجمة
أص��ح��اب م��رع��اه وقتلهم ...ويشيعوا
أنها ف��ورة غضب ،ومتى ل��م يكن زمن
الغضب؟
ال���دب ال��روس��ي إل��ى
م��ه��م أن ي��ص��ل
ّ
مرحلة الغضب ...هل نحتاج إلى قفير
من النحل؟

�صمود المقاومة وانت�صارها �سحق غزو العدو للبنان
} عباس الجمعة*
أرب��ع��ة وث�لاث��ون ع��ام��ا ً على اجتياح وغ��زو العدو
الصهيوني للبنان مضت ،ولكن صمود المقاومة
وانتصارها سحق غزو العدو ،بهذه الكلمات أقول بك ّل
ما فيها وبك ّل ما لها ،ألم يكن ينبوع الكبرياء الكبير الذي
تفجر بهذه األمة من محيطها إلى خليجها بعد الصمود
ّ
االس��ط��وري للثورة الفلسطينية والحركة الوطنية
اللبنانية ،بعد ان اعطى االمل الكبير في تالحم مصيري
ع ّمد بالدماء القوات المشتركة اللبنانية الفلسطينية،
لتشكل ق ّمة الوفاء لألهداف والمبادئ والمثل ،وهي قمة
العطاء والتضحية والعطاء ،وعبر شالالت الدم الزكية
المغراقة وموكب الشهداء األب��رار ،وعذابات ومعاناة
األسرى والمعتقلين في السجون والمعتقالت ،لتتفاعل
مع جماهير األمة العربية ومع ك ّل األحرار والشرفاء في
عالمنا لتصنع معه وبهم ملحمة الصمود في بيروت
ومعارك الشرف في لبنان بداية مسيرة نضال جديدة،
حيث كان انفجار البركان الثوري بك ّل عطائه وبك ّل
نبله وبك ّل شموخه عبر اإلرادة الفوالذية والعزيمة
الصادقة األصيلة التي صهرتها التجربة حيث دقت
أب��واب التاريخ لتسطر على صفحاتها هذه المالحم
وتلك االساطير بعد صمود  32يوما ً متواصلة لتبدأ
معها الضغوط من بعض العرب إلخراج قوات الثورة
الفلسطينية من لبنان.
من هنا نقول لقد صمدت الثورة الفلسطينية والحركة
الوطنيه اللبنانية ف��ي ص��ور ،والنبطية ،وصيدا،
وبيروت ،والجبل ،حيث شكلت قاعدة صمود الجماهير
الفلسطينية واللبنانية وقواها ليشكل ذلك حالة من
التالحم المصيري ،وبعد كان استقبال جماهير األمة
العربية كلها في تونس ،في ع��دن ،في صنعاء في
الجزائر ،في سورية ،لمقاتلي الثورة بعد الخروج من
بيروت بالفرحة ،وبإشارات النصر ،وهنا نسجل حقيقة
أنّ ك ّل هذا الصمود الذي احتفلت به ك ّل جماهير األمة
العربية ما كان ليت ّم لوال صمود الجماهير الوطنية
اللبنانية البطلة.
هذا هو ما سجلته وسطرته هذه الثورة الفلسطينية
والحركة الوطنية اللبنانية وحركة أمل التي تصدّت
بصدورها وبأجسادها للطاغوت الصهيوني االميركي
وحيدة في خضم األحداث امام المحاوالت والمؤامرات
والدسائس الساقطة لسحق الثورة في هذه المنطقة،
نضاال ً مسلحا ً وموقفا ً سياسياً ،ولقد حدث هذا في أخطر
لحظة من لحظات التاريخ العربي وفي وقت من أدق ما
م ّرت به المنطقة في تاريخها المعاصر ،وكأنه الشلل
الذي أصاب بعض النفوس والضمائر وحتى بعض
العقول فج ّمدها عن العمل والتفكير بينما الصراع
يدور على الساحة اللبنانية بك ّل قساوته ووحشيته
يخصهم ما يتع ّرض
ودمويته ،وكأنه ال يعنيهم وال
ّ
لبنان والثورة الفلسطينية من غزو صهيوني ،بل انّ
منهم ويا للكارثة من حاول ان يخرج نفسه من هذه
المعركة الدائرة رحاها على مجمل الخريطة السياسية
العربية وامتدادتها واتساعاتها غير عابئ بما يمكن ان
ّ
تتمخض عنه نتائج الصراع ،طالما انّ هنالك ضمانات
ّ
وبغض
واتفاقات لتطمين هذا الموقع أو ذاك الموقع
النظر عن المظلمة التي يستظلمون بها في وقت احتدام
الصراع في ظ ّل هذه الحقبة المصيرية من وجود امتنا
العربية ،ونسوا أو تناسوا ان البركان ال��ذي فجرته
الثورة الفلسطينية والقوات المشتركة اللبنانية -
الفلسطينية ومعها ابطال حركة امل ومعم الجيش
العربي السوري واالبطال واالحرار ،نسوا هذا البركان
ال��ذي ب��دأ في بيروت لن يهدأ في ه��ذه المنطقة وان
الزلزال بدأ ياخذ ابعاده وامتداداته على كافة الخريطة
السياسية في المنطقة كلها ليظهر الزيف وليكشف
العورات ،حيث لم يبق في الملعب المطعون طاعنه ،وال
تبقى لوادي الموت إالنا.
ان��ه ال��ق��در ب��ك�� ّل ج�لال��ه وال��م��ج��د ال���ذي تجلى في
ه��ذه المالحم في عين الحلوة ،والرشيدية ،والبرج
الشمالي ،والشقيف ،وصور ،وصيدا ،وخلدة ،والدامور،
والسعديات ،وبحمدون ،وال��ري��ح��ان ،وكامد اللوز،
والقرعون ،ووقف المجد بك ّل التقدير واالعتزاز والفخر
ام��ام تاريخ بيروت وأط��ف��ال بيروت ونساء بيروت

ورجال بيروت ،ووقف المجد طويالً طويالً بك ّل اكاليل
غاره امام االبطال الصناديد الذين دافعوا عن بيروت
طوال الثمانين يوما ً بأجسادهم ودمائهم وارواحهم
ينصب عليهم من الب ّر والبحر والج ّو في
بينما الجحيم
ّ
حمم لم تنقطع ليل نهار ،تحملها احدث انواع القنابل
والقذائف والصواريخ األميركية الحديثة والمتطورة،
وحتى تلك المحرمة دولياً.
من هنا شكلت كوفية الرئيس الرمز ياسر عرفات
جسر التالحم الفلسطيني اللبناني العربي وعنوانا
للصمود والشموخ ،فكيف ال حيث تشابكت أيدي القادة
الرئيس نبيه بري والرئيس ياسر عرفات والقادة انعام
رعد وجورج حاوي ومحسن ابراهيم ومصطفى سعد
ووليد جنبالط ورفاقهم ق��ادة الفصائل ابو العباس
وجورج حبش ونايف حواتمة وسمير غوشة وابو جهاد
الوزير وابو اياد وطلعت يعقوب ،لتؤكد على مواصلة
المسيرة والدرب باتجاه الهدف باتجاه فلسطين ،ولقد
ظنّ العدو الصهيوني انه يستطيع وقف االندفاع نحو
هذا الهدف بهذا العدوان اإلجرامي الكبير ،هذا العدوان
الذي خططت له اإلدارة األميركية ومدّته بك ّل أسباب
القوة وأدوات الجريمة ،وغطت جرائمه بك ّل ما تملك
من وسائل وامكانيات ابتداء من الفيتو الذي استخدمه
مندوبوها في مجلس االمن وم��رورا ً باالتفاقيات التي
ّ
يجف مدادها مع جفاف دم الشهداء
مزقوها قبل ان
في صبرا وشاتيال وانتهاء وليس نهاية بزيادة الدعم
السنوي الذي اق ّره الكونغرس األميركي لعصابة الكيان
الصهيوني.
نعم ايام صمود وتضحية وعزة وكرامة قدمت فيها
الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية خيرة
مناضليها وقادتها ،منهم من استشهد ومنهم من فقد
على يد قوات االحتالل الصهيوني ،بل اختفى في تلك
األي��ام مناضلون كثر ينتمي بعضهم ال��ى منظمات
وأحزاب ،مثل المناضل رمزي عبد الخالق أحد كوادر
الحزب السوري القومي االجتماعي الذي خطف في
سوق الغرب ،والمناضل محي الدين حشيشو أحد
قادة الحزب الشيوعي في مدينة صيدا ،ومناضلي
جبهة التحرير الفلسطينية وف��ي مقدمهم القائد
العسكري عضو المكتب السياسي سعيد اليوسف
ورشيد آغ��ا وعماد عبد الله ،والقائد حسين دبوق
عضو قيادة جبهة التحرير الفلسطينية الذي كان له
دور أساسي في جبهة المقاومة الوطنية ،ورفاقهم في
تجمع اللجان والروابط الشعبيه إبراهيم نورالدين،
ب�لال الصمدي ،حيدر زغيب ،محمد المعلم ،محمد
شهاب ،ف��واز الشاهر وص��وال ً ال��ى المناضل عدنان
حلواني عضو قيادة منظمة العمل الشيوعي الذي
اختطف من منزله في رأس النبع بعد دخول قوات
االحتالل الى العاصمة مع العشرات آخرين من أبناء
العاصمة الذين تناوب على خطفهم جنود االحتالل
والميليشيات المتعاملة معه ،وكذلك حسن طه «ابو
علي دل��ة» واخ��وان��ه الذين كانوا في األس��ر ،وكذلك
لن ننسى ايضا يحي سكاف ومحمد فران وعبدالله
عليان ،حيث نقف في ذكرى اختفائهم لنطلق صرخة
أمام الضمير االنساني ،فاعتبر السادس من حزيران
يوما ً للمفقود العربي على العدو الصهيوني.
وام��ام ك ّل ذلك نتذكر وقفة القائد سعيد اليوسف
عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية
الذي لم يترك أرض المعركة فكان متنقالً بين الجنوب
اللبناني الى بيروت وجبل لبنان فبقى جنبا ً إلى جنب
مع رفاقه واخوانه في السالح من المقاتلين اللبنانيين
الوطنيين الشرفاء ،حيث بفقدانه فقدنا قائدا ً ومناضالً
يستحق اوسمة الشرف والبطولة ،وال سيما في صمود
تكسرت فيه
بيروت والتالحم الفلسطيني اللبناني التي ّ
صخرة البطولة والشجاعة والفداء والتضحية.
نعم هناك شهداء خالدون ستظ ّل ذكراهم راسخة
في وجدان شعبنا الفلسطيني والعربي وفي مقدمتهم
الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات والقائد الشهيد أبو
جهاد والقائد الشهيد ابو العباس والحكيم جورج حبش
وابو علي مصطفى وطلعت يعقوب وابو احمد حلب
وسمير غوشة والقائد سعيد اليوسف والقائد الشهيد
ابو الوليد سعد صايل ورفاقه القادة عبدالله صيام
وبالل األوسط وعزمي الصغير ،كما لم ننس ابطال قلعة

الشقيف التي كتب ابطالها التاريخ ،نتذكر شهداء القوات
المشتركة ونتذكر شهداء شعبنا اللبناني والفلسطيني
والعربي الذين استشهدوا في حرب لبنان عام 1982
ونتذكر األسرى الذين فقدوا .،ولم ننس شهداء مجزرة
مخيم برج الشمالي ،هذا المخيم لم يكن أوفر حظا ً من
غيره من المخيمات الفلسطينية في لبنان .فقد لحقه
الدمار والقتل واالعتقال ،فكانت مجزرة نادي الحولة
في  1982/6/7أكبر شاهد على العدوان الصهيوني
للمخيم والتي أدّت الى مقتل حوالي  93من المدنيين
ولم ينج سوى  3نساء وتح ّول نادي الحولة اآلن الى
مقبرة جماعية واقامت الهيئة االدارية لجمعية الحولة
نصبا تذكاريا محفورا عليه أسماء الضحايا جميعاً ،مع
مجزرة النجدة ومغارة ابو جعفر ،هذه المجازر التي
تس ّمى اليوم بالمجازر المنسية ،ألنّ التاريخ والعالم
لم ينصفوها ول��م ينصفوا ذوي الضحايا وتركوها
منسية للزمن ،حيث المخيم الذي صمد وقاتل لم يتخ ّل
مناضلوه من كافة الفصائل عنه ولم يتركوه وال يزالون
يحفظون له مجده ومجد شهدائه األبرياء فأطلق عليه
مخيم الشهداء.
وام��ام هذه الذكرى لن ننسى جراح الشهيد القائد
االمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ابو العباس
وك ّل من أصيب في معركة الصمود في بيروت العربية
من اجل استكمال مسيرة المقاومة رغما ً عن الجراح،
فالشهيد القائد ابو العباس تحدّى المصاعب ..ولم
يترك ميدان العمل المقاوم ،فكان الصمود أمام الهجمة
االمبريالية الصهيونية الرجعية ،وكان صون الوحدة
الوطنية على أساس البرنامج الوطني ،واعلن للعالم
وب��وض��وح ت��ا ّم أنّ م��ع��ارك الصمود م��ن ب��ي��روت الى
االنتفاضة االول��ى والثانية وصمود وانتصار غزة
والهبات واالنتفاضات الشعبية المستمرة في الضفة
وال��ق��دس يجب ان تزيد الشعب الفلسطيني ايمانا ً
بوحدته الوطنية وبثوابته ،ورفض كافة المشاريع
االمبربالية واألميركية والصهيونية ،من خالل التمسك
بحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة
للشعب الفلسطيني الالجئ الى دياره وممتلكاته التي
وهجر منها وفق القرار األممي .194
ش ّرد
ّ
نعم لقد شكل ال��غ��زو الصهيوني اإلج��رام��ي ض ّد
شعبنا في لبنانوفلسطين وبهذا الحجم الكبير حملة
مشينة مدفوعة االج��ر ك��ام�لاً م��ن اإلدارة األميركية
للكيان الصهيوني لتسخير المنطقة للنفوذ األميركي
وسيطرته ،من اجل تحويل الكيان الصهيوني من دور
كلب الحراسة إلى دور الشريك الصغير المضارب في
عملية النخاسة الجارية ض ّد المنطقة وشعوبها ،ومما
يؤسف له انّ هذا التاريخ في هذه االح��داث الجسام
بقدر ما كان تحديا ً لألحرار والشرفاء وحافزا ً لجميع
المناضلين ،كان ويا لألسف في نفس الوقت للبعض
في المنطقة فرصة ليقدموا على مذبحها القرابين
والتنازالت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معتقدين
ومتوهّ مين انهم بذلك يستطيعون ان يكونوا في مأمن
ّ
وبغض النظر عما يدور في ارض
من غضب «السادة»،
المعركة من مالحم بطولية ،فكانوا غير عابئين بها
وبنتائجها ،كما تتع ّرض المقاومة اليوم على أرض
لبنان وفلسطين ،ولكن التاريخ ال يرحم ولن يرحم،
والجماهير ال تنسى ولن تنسى ،وستشق هذه الجماهير
طريقها في هذا االتون الملتهب لتصنع غدها المشرق
وارادتها الحرة بعزيمة ال تقهر وإرادة ال تلين.
من هنا نقول لقد اثبتت األحداث ونتائجها طهر هذا
التوجه الثوري الخالق وعمق أصالته وكانت برهانا ً
ساطعا ً على صدق التجربة ورسوخ المنطلق ،واعطت
هذه التجربة لجماهير األم��ة العربية العريضة امالً
حقيقيا ً ونورا ً يستضاء به في هذا الصراع الذي تواجهه
اليوم ،فعليها ان تكون او ال تكون في ظ ّل هذه التحديات
المصيرية والحضارية والتاريخية ،ولكن صمود
المقاومة العربية ومعها صمود الشعب الفلسطيني
سيعطيها الزخم المطلوب ،فالمعركة لم تنته حتى
اآلن ،هذه النقطة االولى التي يجب أن نعرفها جيداً،
ألنّ القوى االمبريإلية ومعها الرجعية العربية تريد
تنفيذ مشروعها بتفتيت المنطقة حتى تكون ضحية
لمؤامرة سايكس  -بيكو جديدة تجري اتفاقياتها والتي

تو ّرط بها البعض خلسة بين اطراف عدة تتكالب على
دول المنطقة وشعوبها ،لهذا نقول انّ الوالء لفلسطين
كقضية عربية مركزية ه��و المقياس الجماهيري
الحقيقي في للشعوب العربية.
ولهذا نؤكد امام ك ّل هذه التضحيات بأنه ال يمكن ان
تصبح فلسطين قميص عثمان ألحد ،وال رقما ً في جيب
الكبار او الصغار النها ضمير هذه األمة وعقلها ونبضها،
سيبقى الى جانب فلسطين ،هذه الحقبة التاريخية في
هذا الزمن العربي الصعب الذي شاء القدر ان تتح ّمل
فلسطين مسؤولية تاريخية جسيمة لتجميع الطاقات
ورص الصفوف وتكثيف الجهود العربية كلها في
ّ
مواجهة األخ��ط��ار الداهمة علينا جميعا ً الداخلية
منها والخارجية وفي مواجهة التحديات المصيرية
المفروضة علينا.
وف��ي ظ�� ّل ه��ذه ال��ظ��روف نؤكد على ض��رورة إنهاء
االنقسام الكارثي وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية
ب��اع��ت��ب��اره��ا ال����درع الرئيسية ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دو
الصهيوني ،وباعتبارها الصخرة التي تتحطم عليها
المؤامرات في مسيرة النضال الوطني الشاقة.
لهذا نقول ألصحاب النهج االنقسام ،انّ الوحدة
الوطنية تتجلى بأبهى صورها في االنتفاضة حيث
تشكل الدماء الزكية المناضلة الوحدة ،التي تتسع لك ّل
المناضلين ،وترفض ك ّل الذين باعوا انفسهم وقراراهم
لغير إرادة الشعب الفلسطيني الذي يصنع المعجزات
بمسيرة االي��م��ان واالرادة التي تشق طريقها بهذا
العنفوان الثوري.
انّ الشعب الفلسطيني يتعامل مع ك ّل المعطيات
ومن حقه ان يتوجه إلى الضمير العالمي والى االحرار
والشرفاء في العالم اجمع ،إلى جميع اصدقائه وحلفائه،
والى أميركا واوروب��ا بشرقها وغربها ،ان نسألهم هل
يمكن للسالم العادل ان يتحقق على ارض فلسطين
وفي المنطقة عبر المجازر التي بدأت في دير ياسين،
وق��ام بها ه��ؤالء االرهابيون في العصابة العسكرية
الفاشية االسرائيلية لتصل إلى ما وصلت اليه عبر
المجازر في لبنان وبيروت ،وفي صبرا وشاتيال ،من
حق الشعب الفلسطيني ان يتساءل ،هل يقوم سالم
على جثث االطفال والنساء والرجال والشيوخ؟ او
هل تريدون ان تسعوا الى سالم على حساب الشعب
الفلسطيني؟ من حق الشعب الفلسطيني ان يتوجه
بسؤاله إلى شعوب العالم قاطبة بما في ذلك شعوب
الدول التي ما زالت حكوماتها تتنكر للشرعية الدولية
وتتنكر ألبسط حقوق االنسان الفلسطيني في تقرير
مصيره ،وهو الحق المقدس لك ّل الشعوب ،ومن حق
الشعب الفلسطيني ان يتساءل ،هل هناك بعد ك ّل الذي
حدث ما يب ّرر الجمود والتردّد في مواجهة الحقيقة
التي تقول انّ الشعب الفلسطيني هو ضحية اإلرهاب
الرسمي المنظم ،وانّ الواجب االنساني ،واألخالقي،
والحضاري ،يلزم هذه الشعوب وأحزابها وهيئاتها
وجمعياتها وحكوماتها ب��ان ت��ؤازر شعب فلسطين
للحصول على حقوقه الوطنية والمعترف بها على
الصعيد الدولي وفي ق��رارات الشرعية الدولية ،لذلك
نقول «ما أخذ بالقوة ال يستر ّد بغير القوة» ،لذلك يجب
ان ال ترهبنا الهجمة االستعمارية اإلرهابية التكفيرية
المستمرة وال البطش وال اإلرهاب والقهر وال الفاشيون
والنازيون الجدد ،وال يمكن ألح��د أن يختزل تاريخ
الشعب الفلسطيني ونضاله.
ختاما :هذه المرحلة هي مرحلة االنتفاضة والمقاومة،
في ك ّل بقعة من ارض فلسطين المحتلة هذه هي المهمة
يؤسس
التي تلي مهمة الوحدة الوطنية ،لهذا يجب أن ّ
الجميع عليها باعتبارها تشكل عوامل االنتصار ،وهذا
يستدعي إج��راء عملية تقييم وعقد المجلس الوطني
الفلسطيني وضخ دماء جديدة في المؤسسات الوطنية
وتحديد مهمات الوضع السياسي الجديد ،وتعزيز
العالقات مع القوى الشعبية العربية واحرار العالم،
فإذا وقفنا أمام هذه المهمات وعرفنا كيف نقوم بها،
هنا يمكن ان نضمن ويمكن ان نساهم بأن تكون مسيرة
النضال هي الطريق نحو تحرير االرض واالنسان
والنصر الذي سيتحقق في يوم من األيام.
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