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حتقيقات

«�أهل الثغور»« ...المنار» في �ضيافة المقاومين على خطوط النار!

عبير حمدان
حين تنادي األرض ،ال ب ّد من تلبية النداء .وحدهم يدركون مكامن الحكاية
المقيمة بين تلك الثغور ،ال ينال منهم الملل ،ودوم�ا ً تبقى عزيمتهم سراجا ً
منيراً.
حين نقبع في بيوتنا نتسامر ونبحث عن السلوى بين المَشاهد الدرامية
الضاجة باأللوان واإلعالنات التي ت ّ��روج لك ّل ما
المنتشرة على الشاشات
ّ
ل ّذ وطاب من العصائر والحلويات ،وقد نتأ ّفف إذا ما انقطع التيار الكهربائي
ونلعن الج ّو الحا ّر ،ونشتكي من جفاف الحلق ،وتصبح الدقيقة األخيرة التي
تسبق موعد اإلفطار دهرا ً في نظرنا ،ال ندرك أننا مر ّفهون وأننا ما زلنا هنا
نمارس ك ّل هذه الطقوس العادية بفضلهم.
هم «أهل الثغور» ،ال يمكن أليّ مشهد درام ّ��ي أن يختصر ثباتهم وعظيم

تضحياتهم .لم يبحثوا يوما ً عن األضواء ولم يستعرضوا .منهم من سطع نجما ً
لحظة التجلّي وسما شهيدا ً ومنهم من ينتظر.
هم م ّنا ولنا يعيشون بيننا ،وحين يحملون ُجعَبهم ال نبصرهم .لكنهم على
نبض أيامنا يسهرون من دون كلل .فهل تكفي حلقة تلفزيونية لتنقل الصورة
الحي الذي يتف ّوق على
أو جزءا ً منها؟ يبقى السؤال معلّقا ً بين تفاصيل المشهد
ّ
عدسة الكاميرا ،وتبقى اإلجابة مبهمة مهما سعينا إلى البحث عنها.
كثيرة هي البيوت التي تفتقد أخا ً أو أبا ً أو ابناً .قد ال ندري ما تخفيه بين
جدرانها ،ولكننا نشعر أنّ من اختار ترك بيته وأهله وعائلته سعيا ً إلى الذود
عن أرضه هو شخص بحجم الوطن.
«أهل الثغور» ،حلقة رمضانية خاصة أنتجتها قناة «المنار» ،التي كانت
في ضيافة رجال المقاومة في أحد معكسرات التدريب في جنوب لبنان ،حيث
واكبت األجواء التدريبية و«العبادية» ،وعكست من خالل الحوارات العفوية

مع المقاومين ،الجانبين اإلنساني والعبادي ،إضافة إلى الجانب العسكري
وأجواء شهر الصيام.
كثيرة هي اللحظات الجميلة التي تجتمع فيها العائلة حول مائدة اإلفطار في
شهر رمضان بعد نهار طويل من عناء الصيام .لكن ثمة أوقات تكون في قلوب
غصة ...أحد أبنائها ليس موجوداً .دعاه الواجب الوطني ألن
أفراد العائلة ّ
يكون في الثغور ،عند حدود الوطن ،أو في معسكرات التدريب ،ليكون مؤهّ الً
لحمل مسؤولية حماية أهله وشعبه.
قناة «المنار» ،وفي إطاللة رمضانية خاصة ،حاولت عبر حلقتين تظهير
حياة المقاومين الصائمين في مواقع الجهاد ،من خالل زي��ارة معسكرات
التدريب ومواكبة حركة المقاومين المتد ّربين طوال النهار ،وصوال ً إلى كيفية
تحضير اإلفطار ،حيث يجري حوار عفويّ معهم إلى اجتماع المجاهدين حول
مائدة اإلفطار ،التي تجمع المد ّربين والمتد ّربين ،وهذا ما ستكشفه الحلقة
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األولى من البرنامج الذي أطلق عليه عنوان «أهل الثغور» ،إذ من المتو ّقع
أن يرى ال ُمشاهد صوَرا ً ويدرك معلومات لم يكن يشاهدها سابقاً ،بمعالجة
مشهدية احترافية.
بينما تحاكي الحلقة الثانية أوض��اع المقاومين في السلسلة الشرقية
يتحصنون في مواجهة التكفيريين ،تاركين عائالتهم
وجرود عرسال الذين
ّ
من أجل الدفاع عن حدود الوطن .وتتض ّمن الحلقة جولة على المواقع المتقدّمة
ومواكبة العمليات العسكرية ،واإلضاءة على الجانبين اإلنساني والعبادي
لهؤالء المقاومين ،من خالل حوارات عفوية في نقاط الجهوزية.
يقدّم الحلقتين الزميل علي شعيب .والحلقة األول��ى من إخ��راج يوسف
جرادي ،وستعرض مساء اليوم السبت في تمام الثامنة والنصف مساءً .أما
الحلقة الثانية في جرود القلمون ،فهي من إخراج محمد ناصر الدين.

«القاعدة» ت�سير نحو وا�شنطن

ترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
هل ذهب زعيم تنظيم «القاعدة» في سورية إلى واشنطن
إلجراء مشاورات مع وزارة الخارجية األميركية؟
كتب البروفسور ميشال تشودوفسكي لـ«Global
 »Reasearchتحت عنوان  11/9والحرب على اإلرهاب:
هل تكون سورية هدف الناتو المقبل؟
سمح ألحد قادة مجموعات «الثورة السورية» م ّمن تربطهم
ُ
عالقة وثيقة بتنظيم «القاعدة» بإجراء زي��ارة خاطفة إلى
الواليات المتحدة ،إلثارة التساؤالت حول مدى مساومة إدارة
أوباما في البحث عن شركاء لها في الصراع .وذلك بحسب
تصريح وكالة ماك كالتشي في  21أيار .2016
ومن المعروف أن لبيب نحاس وهو بمثابة منسق العالقات
الخارجية للمجموعة اإلسالمية المعروفة ِباسم «أح��رار
الشام» ،قد زار واشنطن في كانون األول الماضي :سمحت
إرهابي في تنظيم «القاعدة»
دائرة الهجرة األميركية لزعيم
ّ
بالدخول إلى الواليات المتحدة.
وهذا يقترح أن السلطات قد ضمنت دخوله في الوقت نفسه
الذي كانت تواجه فيه سلطات دائرة الهجرة األميركية ضغطا ً
سياسيا ً شديدا ً لمنع الزوار ،خصوصا ً أولئك الذين تربطهم
صلة وثيقة بالمجموعات المتط ّرفة .وبعد شهور أربعة على
�ي،
دخول نحاس إلى الواليات المتحدة بجواز سفر أوروب� ّ
رفضت السلطات األميركية دخول شخصية سورية معروفة
في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان لتسلّم جائزة من منظمات
اإلغاثة الدولية.
وفي حين لم ي َ
ُكشف عن الهدف من دخوله ،لم يتمكن التقرير
من مقاربة تفاصيل وجوده في واشنطن وحيثيات المشاورات
التي أُجريت مع مسؤولين من الحكومة األميركية .إن عدم
التصريح عن زيارته لهو أم ٌر مهم لكال الطرفين ـ «المتم ّردين»
السلفيّين المحافظين على صورتهم المعادية أليّ ارتباط لهم
مع األميركيين ،وحكومة الواليات المتحدة التي تخاطر من
خالل السماح ألحد هؤالء اإلسالميين العسكريين من دخول
أراضيها.
وعالو ًة على ذلك ،وبعد مرور فترة وجيزة من زيارته إلى
واشنطن ،اجتمع نحاس وأح��د القادة المتط ّرفين بمايكل
راتني في اسطنبول ،وراتني هو المبعوث الجديد إلى سورية،
والثالث منذ بدء «التم ّرد» .فهل كان القصد من هذا االجتماع
وضع األسس والكيفية للمزيد من المشاورات التي حصلت
مع الزعيم الجهادي في واشنطن؟ فقد اقترح التقرير أن زعيم
الجماعة اإلرهابية «أحرار الشام» والذي يوصف بـ«المعتدل»
ـ يبدو أن له يتمتع بصالتٍ استخبارية مع الواليات المتحدة
ـ وقد يكون التقى مع «آخرين» في العاصمة األميركية «ممن
يملكون القدرة على التأثير على ص ّناع القرار» ـ من أصحاب
مؤسسات الفكر والمعاهد واألبحاث ،اإلعالم ،االستخبارات
األميركية ،وغيرها ...وكذلك «جماعات الضغط» (اللوبيون)
والباحثون في الشرق األوسط.
وكانت وزارة الخارجية قد رفضت اإلجابة على ما اذا كان

المسؤولون األميركيون يعرفون سلفا ً أو إذا كانوا قد أعربوا
عن تحفظات مرتبطة بوجود نحاس في واشنطن ،أو إذا كان
مسؤولو وزارة الخارجية قد ساعدوا على دخوله البالد.
وعلى عكس تنظيم «داعش» وفرع «القاعدة» في سورية:
«جبهة النصرة» ،فإن تنظيم «أحرار الشام» ال يدخل ضمن
القائمة األميركية للمنظمات اإلرهابية .أم��ا محلّلو األمن
القومي ،فقد ل ّمحوا إلى معرفة السلطات األميركية بقدوم
نحاس ـ فالوكاالت االستخبارية تراقب منذ سنوات مدى
تفاعل جماعته مع تنظيم «القاعدة» في سورية« ،جبهة
النصرة».
كان من الممكن أن يص ّرحوا عالنية وعلى الفور أنه شخص
غير مرغوب به في الواليات المتحدة ،غير أنهم لم يفعلوا ذلك،
وفقا ً لرأي فيصل عيتاني ،وهو متخصص في الشأن السوري
في «مركز رفيق الحريري للشرق األوسط».
أم��ا نحاس فهو ينفي ارتباطه أو انتماءه إل��ى تنظيم
«القاعدة»« :ا ُتهمنا زورا ً بوجود صالتٍ لنا مع تنظيم القاعدة
في سورية ،وبأننا نتبنى عقيدتهم التنظيمية .وهذا بعي ٌد ك ّل
البعد عن الحقيقة».
أما بالنسبة إلى تشارلز ليستر (بروكينغز) فيقول« :إن
كلمات جريئة كالتي سمعناها من قياديين في تنظيم أحرار
الشام ،تؤكد على أن من المستحيل الوصول إلى أيّ فريق،
بمن فيهم أولئك الذين تمكنوا من الولوج بنجاح إلى الواليات
المتحدة ،للتسريع في أمر إدانة جبهة النصرة أمام اآلخرين،
سوريين كانوا أم اجانب» .إذاً ،هل أن إغفال وجود نحاس
في «جبهة النصرة» ،هو مج ّرد سعي إلى امتداد أوسع لهذا
ال��واق��ع؟ من الواضح أن��ه كذلك .وم��ن خ�لال تركيزنا على
ضرورة فصل تنظيم «القاعدة» في سورية ،عن تنظيم «أحرار
الشام» ،فهي ال تزال حليفا ً أساسيا ً لـ«النصرة» في مشروع
سوريّ أوسع نطاقا ً وأعمق امتدادا ً من مجرد سورية.
وم��ن ه��ذا المنظور ،يؤكد تقرير م��اك كالتشي أن رؤية
هذه المجموعة هي ـ في نهاية المطاف ـ حك ٌم لإلسالميين
في سورية ولصالتهم وروابطهم القديمة التي لم تعُ د س ّرا ً
خافيا ً على أحد :فأحد مؤسسي هذه الجماعة ،ويدعى أبو
خالد السوري ،أحيا ذكرى وفاة «زعيم تنظيم القاعدة» أيمن
الظواهري الذي قضى في تفجير.
وبك ّل المقاييس ،فإن لتج ّمع «أحرار الشام» ،تن ّوعا ً عقائد ّيا ً
يختلف عن عقيدة «القاعدة» ،وهو يض ّم أعضاء يتراوحون
بين أتباع أكثر اعتداالً ،على غرار جماعة اإلخوان اإلسالميين
وصوال ً إلى السلفيين الجهاديين الذين تتطابق معتقداتهم مع
تلك «القاعدية».
«هؤالء ليسوا القاعدة بل السلفيين الجهاديين – وليسوا
ايضا ً مج ّرد جهاديين عابرين للحدود» ،بحسب ما يرى
عيتاني.
«ال��ق��اع��دة» تذهب ص��وب واشنطن! يُفترض أال يشكل
هذا مفاجأ ًة لنا .إنه جز ٌء من الروتين .فمسؤولو الواليات
المتحدة يعملون يدا ً بيد مع «القاعدة» منذ اندالع الحرب في
أفغانستان عام .1979

«سوف ته ّز العالم»

«اتركوا الصين نائم ٌة ،فعندما يستيقظ العمالق الصيني،
فإنه سوف يه ّز العالم» .كانت هذه عبارة نابوليون أيضاً،
للتعبير عن اعتقاده بأن صعود الصين ،سيؤثر – في نهاية
المطاف – ليس على أوروبا فحسب ،بل على العالم بأسره.
إذاً ،حتى في زم��ن نابوليون ،وقبل بداية النهاية لحرب
األفيون ،كان هذا الدليل موجودا ً بشكل قاطع.
وفي الوقت عينه ،اعترضت الصين مؤخرا ً طائرة استطالع
أميركية تعمل في بحر الصين الجنوبي .وعلى رغم أن عالقاتها
مع الواليات المتحدة ليست عدائية كمثل عالقة األخيرة مع
روسيا ،فإن الصين قد تع ّرضت للكثير من االنتقادات الدولية
بسبب بنائها لجزيرة اصطناعية ،ومطالباتها اإلقليمية
الشاملة في المنطقة في ما يتعلق بجيرانها.

مهني
غير آمن وغير
ّ

لبيب نحاس

ال مكان لألحادية األميركية
في عالم متعدّد األقطاب

كتب روبرت شاينز لـ«:»Geopolitical Monitor
مع انتهاء الحرب الباردة منذ  25سنة ،تمكنت الواليات
المتحدة من فرض هيمنتها العالمية بشكل ال لبس فيه .ومع
ذلك ،فإن شبكة عالقاتها هذه ،تخضع باستمرار إلى تحديات
ويتجسد هذا عمليات
كبيرة من ك ّل من روسيا والصين،
ّ
التحليق واعتراض طائرات الجيش األميركي فوق مناطقهما.
«إذا كان سان بطرسبرغ هي رأس روسيا ،وكييف قدماها،
ٌ
كلمات تلفظ بها نابوليون إبان شرحه
فإن موسكو هي قلبها».
مدى حاجة موسكو إلى إخضاع فرنسا لسيطرة اإلمبراطورية
الروسية .وأكثر من ذلك ،فقد كان يرمي إلى التشديد على
ضرورة هزيمة روسيا ،أوال ً وقبل ك ّل شيء ،من أجل تحقيق
الهيمنة الفرنسية الحقا ً على أوروبا.
ومؤخراً ،حلّقت طائرة حربية روسية ،بينما السفينة تنفذ
مناورات في بحر البلطيق .وقد وقعت هذه الحادثة فيما كانت
الواليات المتحدة تطمح إلى تفعيل وزيادة وجودها العسكري
في أوروبا الشرقية من أجل طمأنة حلفائها في حلف شمال
األطلسي في أعقاب األزمة األوكرانية .ومع استمرار العالقات
األميركية – الروسية بالتدهور ،ستواجه الواليات المتحدة –
على األرجح – ضغوطا ً متزادية من حليفها الناتو ،وتحديدا ً
من بولندا ودول البلطيق ،بهدف تبني موقف أش ّد صرام ًة
تجاه روسيا.

عاد ًة ما توصف مثل هذه الحوادث ،سواء في بحر البلطيق
او بحر الصين الجنوبي ،من قبل األميركيين بأنها غير آمنة أو
غير مهنية .هل يمكن لنا التغاضي عن مثل هذه التصريحات
الكاذبة؟ إن أيّ دولة ،خصوصا ً تلك القوية ،يمكن أن تعتبر
أن مثل هذا اإلج��راء إنما يرتبط مباشر ًة وأساسا ً بحماية
سيادتها ج ّوا وب ّرا ً وبحراً ،من أيّ غارات فعلية أو محتملة.
حتى لو كانت مثل هذه الحوادث ال تحدث تقنيا ً في المياه
أو في المجال الجوي الدولي ،فإنه لن يفعل شيئا ً لتخفيف
الشكوك الصينية والروسية في ما يتعلق بدوافع الواليات
المتحدة الجيوسياسية.
حالة الصين – على وج��ه الخصوص – ه��ي م��ا يثير
اهتمامنا حالياً .وذلك في أعقاب األحداث التي حصلت منذ 15
سنة ،والمرتبطة بحادثة « »EP3والتي أسفرت عن أزمة بين
الواليات المتحدة والصين استمرت لـ 11يوما ً بعد استيالء
الصين على طائرة التجسس األميركية ،وحيث حصل سوء
تفاهم كبير حول ما إذا كان على الواليات المتحدة تقديم
اعتذار عن مقتل الطيار الصيني المتو ّرط .وحتى لو أنها فعلت
ذلك ،فكاذا سيُجدي االعتذار نفعاً؟
وكما تعلمت الصين من النجاح التكنولوجي الكبير الذي
حققته الواليات المتحدة في حرب الخليج ،ووصول اثنين
من المجموعات القتالية من حامالت الطائرات األميركية
خالل أزم��ة مضيق تايوان عام  ،1996فقد تعلمت الكثير
ايضا ً من حادثة « .»EP3ونتيجة لذلك ،فقد تكون الواليات
المتحدة ،مستع ّد ٌة اليوم إلرسال واحدة أو اثنتين من سفنها
«ح ّرية المالحة» لتنفيذ مناورات قرب بعض الجزر في بحر
الصين الجنوبي .ومع ذلك ،فإنه لمن الواضح ،أنها لن تخاطر
بإرسال مجموعة من حامالت الطائرات مع وجود صواريخ
صينية تقع قبالتها مباشرة عبر مضيق تايوان.

األحادية والجرأة

لطالما اعتبرت ال��والي��ات المتحدة نفسها استثنائية،

مجسم «مدينة على تلّة» مع صورة وعلم.
وجسدت ذلك في
ّ
ّ
واستم ّرت ه��ذه الغطرسة بالنم ّو واالزدي���اد بشكل واسع
ّ
ومطرد منذ الحرب الباردة ،وما تالها من تحقيق انتصارات
على االتحاد السوفياتي .حجب قصر النظر هذا الرؤية عن
جودة األحكام التي تطلقها الواليات المتحدة حين يتعلّق
األمر بجرأتها وعزمها ،قياسا ً على بعض الدول األخرى التي
الدولي.
تسبح في فلك نظامها
ّ
وكلما كانت الواليات المتحدة تقرر االنسحاب من بعض
ال��دول التي غزتها ،كان يرى البعض في هذا «تشجيعاً»
للعد ّو .ال شك في ذلك ،فهي قد تعلمت كثيرا ً من أخطاء حربها
على فييتنام .ومع ذلك ،فإن مصالح الواليات المتحدة سوف
تؤول دائما ً إلى التحقق طالما أنه تجرؤ دائما ً حيث يخشى
اآلخرون ويترهلون.
وحتى لو قبل أحدهم بهذه الحجة فيما يتعلق بالدول
األصغر واألضعف ،فإنها بأكملها تبدو غير حقيقية ،محاط ٌة
بالوهم والضالل ،فالقوى العظمى لن تقبل بمثل هذا العجز
والضعف .إذ عندما يرتبط األمر باحتمال التعدي على مصالح
الدول األخرى الجوهرية ،فلن نتوقع أن تقف قو ًة عظمى مثل
الواليات المتحدة مكتوفة األيدي ،وأال ترينا قوتها.
لو تجرأت أيّ قوة اليوم على التدخل العسكري في أيّ
مكان في أميركا الوسطى أو الجنوبية ،فما يمكن أن يكون
عليه ر ّد الفعل األميركي؟ من إعالن مبدأ مونرو عام ،1823
إلى انقالب بينوشيه في تشيلي ،إلى إج��راءات ريغان في
غرينادا ،وتلك التي قام بها جورج دبليو بوش في بانما ،فإن
توقع فرض هيمنتها وسلطانها في فضائها الخاص ،لهو أم ٌر
مفهوم وواضح من قبل الجميع.
لم تدّخر المملكة المتحدة اتخاذ مثل هذا اإلج��راء عام
 ،1982أثناء حرب جزر الفوكالند ،وذلك بسبب «عالقاتها
الخاصة» مع الواليات المتحدة .ومع ذلك ،فإن هذا يبقى
استثنا ًء ال قاعدة.
أثبت التاريخ على م ّر العصور ،أن أيّ هيمنة أليّ بلد
لن تكون أبدية .فكما واجه نابوليون أع��داءه او خصومه
العسكريين على أرض المعركة في واترلو ،ووضع بذلك
حدا ً لهيمنة عهد ما ،طبعا ً بتضافر مجموعة من العوامل
الداخلية ،فإن األفكار واألفعال تتحرك اليوم في ما بين
الدول والقارات بسرعة الضوء ،على الواليات المتحدة أن
تتخذ قرارا ً سريعاً .فإما أنها تعي أن العالم يسير حقيقة
نحو التعدّدية القطبية ،ويساعد على وضع البنية األمنية
الدولية الجديدة المدركة تماما ً لمصالح ال��دول األخرى
األساسية المشروعة .ويمكن على العكس من ذل��ك ،أن
تستم ّر في انتهاجها لسلوك الغطرسة والغباء وقصر النظر
الحالي ،ومن ث ّم التعامل مع العالم المتغير عندما ُتستنفذ
ق ّوتها ،وستستنفذها ال محالة.

