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من بركان الألم ...ف�سحة �أمل
} شهناز صبحي فاكوش
عندما يتزامن األل��م الشخصي مع ألم الوطن يصبح الوجع
أكثر عمقا ً وأش��� ّد تفجرا ً ف��ي حنايا النفس ال��ب��ش��ري��ة ...تصبح
تفاصيل الحياة ِمل ْ َحا ً يكوي الجروح ..وإنْ كان يزيدها وجعاً..
نتسامى على األلم الشخصي إنْ وجدنا فسحة ألمل تبرق ألجل
عافية الوطن...
األزم��ة السورية في سنواتها العجاف التي قاربت الست..
كبر األل��م مع توالي أوراق تقويمها ..ورغ��م ك ّل األس��ى المفعم
برائحة الموت والفقد والخطف ..يبقى لألمل مساحة تفرضها
فرحة تلتمع في عيون أطفال لم تطل الشظايا بعضا ً من ثياب
العيد..
ه��و س�� ّر الحياة التي تستحق أن يحياها ال��م��رء ،مهما كانت
شائكة ال��دروب التي تدمي األق��دام واألك ّ
��ف التي ترفع النعوش
سيرا ً على طريق النوائب ..أن يكون قائد البالد بين أبنائنا في
مقدّمة صفوف الجيش العربي السوري مفتاحا ً لبارقة األمل
المنتظر..
صالة العيد التي أداها في مدينة حمص ،بين صفوف شعب
ضحى كما ك ّل أبناء البالد ..كما كانت أطيب طعام له مع مقاتليه،
كانت ساعات الصالة أغلى ساعات العمر لمن شاركه الصالة.
تلك هي نوارة األمل التي تتسع بين الفينة واألخرى...
تهدئة عامة من الجيش العربي السوري مدة  /72/ساعة..
بعد ميدعة الغوطة الشرقية يعني أنّ الجيش هو صاحب القرار
على األرض ول��ي��س س���واه ..ب���ورك وط��ن س��اع��ات ع��ي��ده مليئة
باألمل ،تفرض طعما ً حلوا ً للحياة رغم مرارة الزمن..
رض��وخ أردوغ��ان ليقدّم ف��روض االع��ت��ذار لبوتين ،يعني أنّ
فسحة األم��ل تتسع ..لكن من حسن الفطن بعض الشك وعدم
الوثوق مع من كانت المراوغة بعضا ً من طبعه ومواقفه ..تركيا
تحتاج مواقف ساستها لكثير من التف ّكر ،روسيّا ً وسور ّياً.
الوهابيون اليوم بعد تهديد هيالري كلينتون المغلف بناعم
النصح ..محذرة العودة للبداوة ،وقد تكون منذرة وهي المرشحة
للرئاسة األميركية ..لو قاربنا بين هذا وما لفت إليه أوباما انتباه
غالتهم المتطرفين من رفع يد الواليات المتحدة عنهم..
هل هذا ما جعلهم يتم ّردون وصوالً إلى غرقهم في مستنقع
اليمن وتعنّتهم تجاه سورية والرئيس بشار األسد ..عليهم أن
يعيدوا حساباتهم ..وينظروا جيدا ً إلى تواتر األحداث التي تسير
لصالح سورية بك ّل مجرياتها وس�� ّر ه��ذا الصمود والتماسك
والقائد.
ثالوث احتلت قدسيته السفينة التي ف��ردت أشرعتها لتعبر
بحر العتمة مهتدية بمنارة األم���ل ..األم��ل ف��ي خ�لاص الوطن
من محنته ..فها هي تتفكك ك ّل الجهات والجبهات التي تكالبت
للنيل من سورية ..لتضيق مسافات الوصول إلى الح ّل بالحزم
والحكمة.
أي
س��ي��ادة الرئيس ل��م يغلق ي��وم��ا ً ب��اب��ا ً يمكن أن ينفتح على ّ
ضوء يمكن الولوج من بوابته لخالص وطنه ..هذا ما أكده في
أكثر من مقام وأكده في حديثه مؤخرا ً مع األستراليين ،فسورية
أي جهة كانت ض ّد اإلرهاب،
ال ترفض التنسيق مع أميركا أو ّ
��ب ال���ذي ي��ح ّ
��ف ال��ب�لاد يتسلل ال��ع��ي��د ببعض من
رغ���م ك��ل ال��ص ّ
البهجة ،ليرسم البسمة على وجوه األطفال ..ويرفع أعمدة األمل
لخالص البالد ..خالص فيه قيامة وطن ..وتنور عقول فاضت
ببحر من الظلمات لزمن غابت فيه الحياة وأصبح الموت مقيماً.
لوال فسحة األمل النتهت مراسم البقاء والوجود ..وألصبح
اليأس سيدا ً على القلوب والعقول ..وتلبّدت سماء الدنيا بستائر
داكنة ال يخترقها نور الفجر وال خيوط الشمس.

التركي ه َّبة تلج وه َّبة نار
ـ الكالم الصادر عن رئيس الحكومة التركية ح��ول التطبيع مع
سورية موضوع المقال الرئيسي لصحيفتين بريطانيتين كبيرتين هما
الغارديان والتلغراف.
ـ تقول الغارديان انّ الغرب سيخسر تركيا إذا تركها للمواقف الرعناء
لرئيسها في التعامل مع معادالت معقدة تقف فيها قوى التنظيمات
المتسلسلة من القاعدة من جهة وروسيا وإيران من جهة بعدما صار
ظاهرا ً أنّ كسب سورية أسهل من خسارة تركيا.
ـ تذهب الديلي تلغراف للقول إنّ ازمة األك��راد من جهة والخسائر
التي ترتبت على االقتصاد التركي من جهة مقابلة بسبب القطيعة
مع روسيا س ّرعا تح ّوالت السياسة التركية للخروج من العثمانية
واعتماد الواقعية التي تستدعي م ّد غصن الزيتون ولو بخجل وتردّد
نحو سورية.
ـ يعود رئيس الحكومة التركية إلى الخطاب التقليدي العدائي.
ـ يجمع خبراء السياسة أنه عندما تصدر مواقف متناقضة لمسؤول
كبير حول قضية واحدة فيكون أحدهما وهو الموقف الجديد األثبت
والثاني وهو القديم للتغطية والتمهيد ويكون التناوب بين مع وض ّد
طبيعيا ً حتى يتهيأ الرأي العام وتتهيأ األجهزة والمؤسسات المعنية
للتغيير القادم ،عدا عن الوظيفة التفاوضية للكالم القديم والتهديد
بالعودة إليه.

التعليق السياسي

من نك�سة حزيران � 1967إلى انت�صار تموز 2006
الم�ؤامرة ال تزال م�ستم ّرة
} إبراهيم ياسين
«هذه ساعة للعمل وليست ساعة للحزن ...وهو موقف
للمثل العليا وليست ألية أنانيات أو مشاعر فردية .إنّ قلبي كله
معكم وأريد أن تكون قلوبكم كلها معي ،وليكن الله معنا جميعا ً
أمالً في قلوبنا وضيا ًء وهدى» ـ الزعيم جمال عبد الناصر.
تماما ً كما ظ ّل الوطن العربي كله ،ردحا ً طويالً من الزمن
خاضعا ً
ومقسما ً إلى واليات وإياالت وخيانات تابعة للسلطنة
ّ
العثمانية ،يعيّن ُوالتها ويُعزلون بفرمان يصدر عن الباب
العالي في القسطنطينية ...فإنه يجري على ق��د ٍم وساق،
وبتخطيط ُمحكم وخطوات لم تتراجع أبدا ً إعادة هذا الوطن إلى
حالته التي كان عليها قبل المشروع النهضوي العربي الذي
قاده رائد القومية العربية الزعيم جمال عبد الناصر ...ولكن
مقسما ً إلى واليات وإياالت وخيانات
يتعيّن هذه المرة أن يكون ّ
تابعة للسلطنة األميركية يع ّينُ والتها ويعزلون بفرمان يصدر
عن الباب العالي في واشنطن ،واآلخر في تل أبيب!
نحن الناصريين ...أول من يُق ّر بأنّ ثمة هزيمة عسكرية
وسياسية قد حاقت باألمة العربية في حزيران (يونيو) من
العام  ...1967ونحن في ذات اللحظة أول من يص ّر إصرارا ً
ال يلين على التقييم العلمي والمنطقي والواقعي لما حدث،
وقياسه على مقياس التاريخ ووقائعه ،حتى يتبيّن لشباب
هذه األمة حقيقة تاريخهم بهدف تعظيم إيجابياته ،والتخلص
من نقائصه ،وذاك هو ديدن البناء الحضاري على مدى التاريخ
كله منذ أن اخترع اإلنسان الوطن ...حيث كان بناء هذا الوطن
والدفاع عنه والموت دونه يعلو فوق ك ّل الفرائض والعقائد.
في حزيران (يونيو) من عام  ...1967ومن المؤكد أنه
وخالل ساعات قليلة ،ونتيجة تآمر ك ّل القوى المضادّة للثورة
العربية ،إنْ في داخل الوطن العربي أو في خارجه ...ت ّم تدمير
المفاصل الفاعلة للبنية العسكرية األساسية للقوات المسلحة
في ك ّل من مصر وس��وري��ة ...وفقدت بذلك الثورة ونظامها
التقدمي ذراعهما العسكرية القادرة على حماية الوطن الذي
انكشف أمام العدو الصهيوني واألميركي بحدود ما ...وتص ّور
البعض ،وتم ّنى البعض اآلخ��ر أن يكون التاريخ قد انتهى
ها هنا ،وأنّ خط النضال قد انكسر ،وأنّ الثورة وقيادتها قد
سقطا إلى ما ال قيام بعده ...إال أنّ التدمير الذي كان قد نال من
المفردات المادية لم ينل أبدا ً من إرادة الثورة وجماهيرها ،وال
من اإلصرار على مقاومة الهزيمة والخروج إلى خارج دائرتها
الخانقة...
إنّ شعبا ً يعي مغزى تجربته ال يمكن على المدى الطويل
أن يُغلب ،بل سيجعل من الهزيمة محركا ً نضالياً ،عبر عملية
مراجعة لك ّل المواقف والقرارات التي أدّت إلى هذه الهزيمة،
والعمل على تجاوزها .والحقيقة الواقعية ثورية على الدوام،
لذا فإنّ بسطها أمام الشعب وتحليلها والعمل بها لتجاوز
الهزيمة هي الخطوة األساسية التي يجب القيام بها ،وهذا
بالظبط ما قام به جمال عبد الناصر ...الذي ما ان تقدم إلى
األمة بسلوك هو فقط سلوك األبطال الكبار ،وأعلن مسؤوليته
الكاملة عما حدث ،حتى خرجت الجماهير العربية من المحيط
إل��ى الخليج ،وف��ي وق��ت واح�� ٍد يومي التاسع والعاشر من
حزيران (يونيو) لتعلن رفضها للهزيمة ،وتمسكها الواعي
بحسها
واليقيني واألسطوري بقائدها ،وأعلنت الجماهير
ّ
الثوري وطبيعتها الخالّقة الرافضة لالنهزام واالستسالم...
أنّ خسارة معركة ليست النهاية ..وجدّدت ثقتها بقيادة عبد
الناصر الثورية وعاهدته على البقاء وفية للثورة ومبادئها
حتى تحرير األرض واإلنسان معاً.
استجاب القائد إلرادة الجماهير ،وعاهدها بدوره على البقاء
حرا ً وفيا ً للمثل العليا لألمة وللثورة معاً ..مستعدا ً من أجلها
لالستشهاد في سبيل تحقيق هذه ال ُم ُثل اإلنسانية.
وانتصب القائد والمعلم والثائر والمقاوم ليعيد لألُمة ذاتها
الرافضة لالنكسار وللموت ويعيد للتاريخ استقامته ،فبدأت
بعد أق� ّل من أسبوع واح��د من الهزيمة ،عملية ثورية رائدة
ونبيلة إلع��ادة ترميم تداعيات االنكسار وفي مقدّمتها كان
إعادة بناء وتدريب وتسليح القوات المسلحة على قاعدة «ما
أُخذ بالقوة ال يُستر ُد بغير القوة» ،وأنّ العدوان قائم والمعركة
مستمرة وعلينا المواجهة .ولم تكن تلك العملية الثورية الفذة
والنبيلة هي فقط ما كشف عن التكوين المقاوم لقيادة الثورة
وعن مصداقيتها الثورية ،وعن زهدها في ك ّل شيء ،وأي شيء،
سوى حاضر هذه األمة ومستقبلها.

الءات الخرطوم...

وقف جمال عبد الناصر وأعلن خالل مؤتمر القمة العربية
في الخرطوم ع��ام  ...1967ورغ��م الهزيمة« :ال صلح وال
ِ
المغتصب» ...وردّدت
تفاوض وال اعتراف بالكيان الصهيوني
معه األمة بإصرار وعناد هذه «ال�لاءات الثالث» ،وكان ذلك
تجليا ً النفصال الجماهير عن آليات الحكم الرجعية التي
تسيطر عليها ،وإدراكها لك ّل القوى المعادية والمتآمرة على
األمة والخائنة لها ...ولثقة الجماهير بحكمة وقيادة جمال عبد
الناصر الثورية.
لقد كان الهدف األساسي للعدوان الصهيوني على مصر
واألمة العربية ،رأس جمال عبد الناصر العربي ،أيّ المحتوى
العربي الوحدوي للسياسة التي ينتهجها عبد الناصر ،ثم
األه��داف التوسعية الصهيونية الضمنية ،وتكريس التف ّوق
الصهيوني ال��دائ��م على الشعب العربي في ك � ُّل الميادين

العسكرية والعلمية والثقافية ،وكذلك إبقا ِء شعبنا في حالة
من التأخر والتخلف والضياع عبر نشر المزيد من األفكار
والثقافات وااليديولوجيات الطائفية والمذهبية والعشائرية
والتكفيرية واإلرهابية وعبر تنظيمات سياسية مرتبطة
بالعدو الغربي -الصهيوني ومن صنيعة عمالئه اإلقليميين
واألعراب.
وبالنسبة لإلمبريالية األميركية فإنّ سقوط عبد الناصر
يطفئ إلى أمد غير محدود ب��ؤرة تشكل مصدر إزع��اج تار ًة
وتهديدا ً تار ًة أُخرى «ألمن» اإلمبريالية وصنيعتها والذين
يدورون في فلكها من أنظمة عربية رجعية وإقليمية ،وبالتالي
يوطد مراكزها السياسية واالقتصادية.
واإلمبريالية األميركية في هجمتها الممعنة والشاملة
على العالم الثالث والعالم العربي رأت في تحركات العدو
الصهيوني العدوانية منفذا ً لتحقيق أح��د أه��داف هجمتها
ووسيلة لها ،بعد أن فشلت في «تدجين» عبد الناصر عبر
المساعدات والقروض...
ومع بقاء عبد الناصر على رأس السلطة وأسلوبه الشفاف
في إعادة البناء ،استردّت الثورة ثقتها بنفسها واستردّت األمة
روحها ،واستر ّد التاريخ استقامته التي ال تأبه بالخائفين وال
بالمرتعشة أيديهم وال باالنهزاميين ،ألنه التاريخ الذي لم يكن
إال تاريخ مقاومة العدوان والقهر ،وحتى مقاومة الطبيعة...
وذاك كان المحور األوحد الذي ُشيّد عليه البناء الحضاري
اإلنساني كله...
ظلت جهود» إزالة آثار العدوان» تتوالى بدأب وإصرار عنيد
حتى أمكن تمتين البناء السياسي واالقتصادي والعسكري
والنفسي لألمة وقواتها المسلحة ..إلى أن رحل القائد إلى جوار
ربّه ..بعد أن كانت تلك الجهود قد أنتجت األرضية الصلبة
واألساسية التي دارت عليها وبها أوال ً حرب االستنزاف التي
كانت من أعظم وأشرس المعارك التي خاضها الجيش العربي
المصري ض ّد العدو الصهيوني وجيشه بعد النكسة مباشرة،
والتي أعادت للجندي العربي المصري ثقته بنفسه وبسالحه
واالنتصارات التي حققها خالل المواجهات في هذه الحرب مع
العدو أسقط خاللها مقولة «الجيش الذي ال يُقهر» ،والتي أدّت
بحق إلى استنزاف العدو وج ّره إلى معركة عسكرية استنزافية
وطويلة ال يستطيع العدو تح ّملها والتي لم يتع ّود عليها
في تكتيكاته العسكرية ،وهو المتم ّرس بالحروب السريعة
والخاطفة ،وثانيا ً حرب تشرين (أكتوبر) عام .1973
فإنّ
اإلرادة
هكذا ،ومهما كانت قسوة الهزيمة وفداحتها،
جسدتها إرادة األم��ة ،كانت
المص ّرة على المقاومة والتي
ّ
شاملة بدون استثناء ،عدا الخونة والرجعيين واالنهزاميين،
وجسدتها إرادة جمال عبد الناصر وإبصاره حق أمته في أن
ّ
تحيا وأن تتقدّم وأن تر ّد العدوان عليها ...كانت الشرط الحاكم
ل��ر ّد العدوان م��رة ،وإلجتياز الهزيمة مرة أخ��رى ،ولإلعداد
لمنازلة ثالثة في تشرين األول (أكتوبر) .1973
لع ّل الدرس األكبر واألعمق للتاريخ ،هو أنّ الشرط الحاكم
للهزيمة هو نفسه الشرط الحاكم للنصر .إنه اإلرادة اإلنسانية
التي إذا حضرت ،حضر النصر ...وإذا غابت حضرت الهزيمة،
والتي الجتيازها ال ُب ّد من حضور اإلرادة اإلنسانية الرافضة
لتلك الهزيمة ..أيّ إرادة النصر.
وهكذا ،واتساقا ً مع التاريخ احتفظ المشروع النهضوي
العربي بزخمه واندفاعه ،وظلت األمة قابضة على مواردها
وطاقاتها وسيادتها وإرادتها ،وتج ّرع العدو ال ُم ّر في حرب
االستنزاف ،واستمرت منظومة البناء والتشييد والتعليم
واإلسكان والعالج كما هي ،وتضاعفت وتائر اإلنتاج المدني
والحربي ،ونهض األدب والفن والثقافة ،ولم تهتز أو تتخلخل
قناعات الجماهير بأنّ مثلث العدوان التاريخي لهذه األمة إنما
هو اإلمبريالية العالمية والصهيونية والرجعية العربية...
ذلك كان مشهد اإلرادة المقاومة برغم الهزيمة ...فما بال
مشهد الخضوع برغم النصر؟!
كأنّ األمة العربية الطافحة باإلمكانيات والطاقات والموارد
قد خرجت من التاريخ! وكأنها قد فقدت الذاكرة ،فنسيت نفسها
وتنازلت عن نفيسها ،وك��أنّ بصرها قد زاغ فتساوى لديها
الصديق مع العدو ،وكأنّ قواها قد خارت فرضيت بدور التابع
وقنعت بدور المهان! وكأنها اختارت أن تنفث المكتوم فيها في
أن تقتتل هي مع نفسها ،في فلسطين ولبنان والعراق وسورية
واليمن وفي الصومال والسودان ...ال مع أعدائها .وراحت هذه
األمة تتس ّول رضا األعداء التاريخيين لها ،فكان منها من وقف
على منصة األمم المتحدة يرجو قوات االحتالل األميركي أال
ترحل من الجزء الذي احتلته من جسد األمة في العراق ،ومنها
من يتس ّول رضا العدو االستيطاني العدواني التوسعي في
فلسطين ..ويدّعون أنهم حركة مقاومة وتحرير ،وينسقون
أمنيا ً مع مغتصب أرضهم وقاتل أطفالهم ونسائهم وشيوخهم
وشبابهم ويبنون أحالما ً كاذبة باتفاقيات في أوسلو وغيرها...
يؤجر لبنان منصة لالنقضاض على سورية
ومنهم من يريد أن ّ
لضرب الدولة الوطنية الواحدة والنظام العروبي المقاوم...
ونظا ٍم يدّعي العروبة هديا ً له ،وخليفة قائد ومعلم وزعيم أوحد
رجعي ملكي ربيب الصهاينة
لألمة جمعاء يبيع جزره لنظام
ّ
واألميركيين لقاء دراهم بخسة باع بها القضية وسمح لعدوه
المرور تحت حمايته ...ومنها من قد عمي أو تعامى عما جرى
في السودان والصومال وما يجري في المغرب العربي...
وكان منها تحالف مع العدو لوأد أي مقاومة نبيلة يس ّمونها
«إرهاباً» ويطلقون عليها أوصافا ً مذهبي ًة تارة وصفوية تارة

«�إ�سرائيل» نتنياهو
في �أح�سن �أحوالها!
} رامز مصطفى

أخرى ..ويتهمونها بالقتل واإلجرام فيما يسقط قادتها شهداء
بيد العدو الصهيوني وأجهزة المخابرات الغربية وعمالئهم
التكفيريين والمستعربين...
إنّ الصراع بين النظام العربي الوطني ونظام الشرق
األوس��ط األميركي التفتيتي «القديم الجديد» هو تعبير عن
الصراع األساسي في المنطقة العربية ،وهوالصراع العربي -
الغربي (األميركي تحديداً).
في زمن الزعيم جمال عبد الناصر هزمت األمة العربية في
معركة بالسالح في حزيران (يونيو)  ،1967ولكنها لم تخسر
إرادتها السياسية ،وال استقالل قرارها ،وال تراجعت حتى
في مشاريع التنمية والبناء ...وأع��ادت بناء ذاتها وقواتها،
وتمسكت بك ّل ثوابت مشروعها للنهضة ..في حين أنّ هذه
األمة قد كسبت معركة بالسالح في تشرين األول (أكتوبر)
 ..1973ورغم ذلك فقد بدأت في اليوم السابع من تشرين األول
(أكتوبر) ثاني أيام الحرب وقبل مباحثات الكيلو  ،101طريق
خسارة إرادتها السياسية ،وفقدان شكل ومضمون قرارها
السياسي ،وتقويض مشروعها للنهضة ...وأضحت تنتظر
رضا العدو األميركي والصهيوني عما تبديه من سعي وهرولة
إليه ،أو ما تقدّمه إليه من «مبادرات».
انتزع جمال عبد الناصر االنتصار في ب��ور سعيد عام
 ،1956ألنه كان ملتزما ً بخط الجماهير وبقضاياها اليومية،
فاستطاع أن يعبّئها للقتال ،وألنها بعفويتها الثورية وإيمانها
بما يمثل عبد الناصر من مبادئ قومية وحدوية تح ّررية
يجسد
خاضت المعركة تحت قيادته وانتصرت .وألنه كان
ّ
االلتزام الوطني والقومي لم يقبل على نفسه أن يكون خارج
إطار من يتح ّمل مسؤولية هزيمة حزيران (يونيو) ،1967
التي كانت نتيجة تضافر مجموعة من العوامل التي كانت
تشكل ثغرات استطاع العدو أن ينفذ منها ،وعمل عبد الناصر
على تجاوز هذه الثغرات من خالل إعادة بناء القوات المسلحة
المقصرين ،ولم يكتب
وبخطط إصالحية شفافة وبمحاسبة
ّ
لعبد الناصر أن يبقى على قيد الحياة ليقود إلى جانب سورية
الحرب العربية األولى ض ّد العدو الصهيوني بأفق التحرير
الكامل .فحصلت الثغرة الثانية عندما أقدم السادات على
خذالن سورية خالل المعركة والدخول في حلول استسالمية
جعل سورية تقاتل لوحدها نيابة عن األمة كلها ض ّد العدو
الصهيوني المدعوم أميركياً .ولذلك لم يكتب لهذه الحرب أن
تحقق أه��داف عبد الناصر المرسومة لها في تحرير األرض
أسست إلعادة
واستعادة الحقوق العربية المغتصبة .لكنها ّ
الثقة بقدرة اإلنسان العربي ،والجندي العربي ،على مواجهة
الجيش والجندي الصهيوني.

نموذج المقاومة اللبنانية

غير أنّ هذه التجربة لم تكتمل إال مع ظهور نموذج المقاومة
اللبنانية ،التي اقتدت بتجارب الشعوب الثورية إلى جانب
ما تتمتع به من خصائص لبنانية عربية وطنية وإسالمية
إلى جانب قيادة حكيمة تتمتع بخصائص قيادية ق ّل نظيرها
على مستوى األمة فتم ّكنت من تحقيق انتصارين كبيرين على
الجيش الصهيوني ،وتحطيم أسطورته ،وهو الذي قيل يوما ً
إنه «ال يُقهر».
االنتصار األول «التحرير والمقاومة» في  25أيار عام ،2000
واالنتصار الثاني «الوعد الصادق» في تموز عام .2006
إنّ أعظم إنجاز حققته المقاومة في تاريخ األمة المعاصر
هو إجبار العدو الصهيوني على االنسحاب من الجنوب
اللبناني ومن البقاع الغربي بعد احتالل دام  22عاماً ،ولم
يتراجع العدو إال بتضحيات متواصلة من المقاومة الوطنية
واإلسالمية ،ومن الشعب الذي احتضن هذه المقاومة ودافع
عنها ،وآمن بها .وتك ّرر هذا االحتضان في تموز  2006عندما
اعتدت دول��ة الغدر الصهيوني على لبنان المقاوم بدعم
عربي معلن .استطاعت المقاومة
ورجعي
ومحلي
أميركي
ّ
ّ
ّ
ّ
الصمود واالنتصار على أعتى جيش في الشرق األوسط
بفضل تضحيات المقاوم اللبناني المتسلح بقوة اإليمان
والصبر واإلرادة والفداء.
إنّ ه��ذا االنتصار ل��م يكن ليتحقق ل��وال ه��ذا االحتضان
الجماهيري المتكامل بثقة بالغة بقيادة حكيمة وطنية مؤمنة
«بخط ثوري جماهيري» ملتزم بقضاياها ،وإرادة شعبية
مص ّممة على الدفاع واالنتصار.
لقد كانت المرة األولى التي يجلو فيها العدو الصهيوني عن
أرض عربية محتلة بالقوة ،كما كانت المرة األولى التي أخلى
ٍ
فيها العدو أرضا ً عربية من دون أن ُتخلّف وراءها علما ً فوق
سفارة أو فوق أرض عربية أُخرى .لقد كان الجالء بقوة الحديد
والنار ،وبالتضحيات التي ق َّل مثيلها وبال ق ْي ٍد أو شرط.
وبعد مئات من السنين ،وحينما يُكتب التاريخ بشرف
وأمانة ،وبغير أحقاد وعقد ،فإنّ التاريخ سوف ينصف جمال
عبد الناصر حتى في هزيمة حزيران (يونيو) ...أبسط ما
سوف يقال عنه :إنه كان رجالً ..تح ّمل مسؤوليته بشجاعة،
وتقبّل الحساب عنها بكبرياء ..وم ّث َل كرامة وإرادة وعزة
أمة بأسرها في يوم من أحلك أيامها ...وكان وسط الظالم
والعواصف والمؤامرات الدولية واإلقليمية والرجعية ،آمن
بوطنه وأمته وبمثلها العليا ،وأعطى حياته لخدمة هذه المثل
بشرف .أصاب مرات وأخطأ َ مرات .لكنه حارب طوال الوقت،
بإيمان ويقين ،ولم يستسلم حتى النفس األخير...
وهكذا يفع ُل الرجال!

قرارنا ...العراق لي�س مكان ًا لداع�ش وال للأميركان
} سناء أسعد
في الحروب ليس هناك أقسى من االلتفات الى المنافقين
واالنشغال بالمتم ّردين الذين ال هم في صفوف العدو
بشكل مباشر ،وال هم مقاتلون في قلب المعركة ،بل هم
أشبه بخفافيش الظالم أو الفئران المذعورة كالذين يطلق
عليهم الخونة المتواطئون المتلحفون بعباءة الوطنية أو
يليق وصفهم بدواعش الداخل ...هذا لقب فرضته طبيعة
الحروب الكبيرة التي نشهدها اليوم ون��ت��ذ ّوق مراراتها
ونعيشها بك ّل مفاصلها من أكبر باب الى أصغر زاوي��ة..
والتي يشترك فيها العالم كله ولكن ب��أدوار مختلفة وفي
اتجاهات عديدة ...أو االنشغال بالمتسلقين االنتهازيين
الذين ال يخرج دورهم عن حيّز االدّعاءات الواهمة والتي ال
تتبلور ضمن مفهوم المواجهة الحقيقية ..فقط يتشاطرون
ف��ي إط�ل�اق التصريحات وال��ش��ك��وك وت��ب��ادل التوقعات
واالحتماالت فيخلو جدول مخططاتهم من أي عزيمة جدية
صارمة للحسم خ��ارج اط��ار مصالحهم وأطماعهم ..هذه
تتكسر أمامها جميع الوقائع والمعطيات ويت ّم
معادلة ثابتة
ّ
دائما ً ترميمها وبرمجتها على أنها متابعة للجهود المكثفة
ولكن ضمن آلية معينة ال تخلو من بعض الضغوط التي
ال يمكن تجاهلها حتى ال تتمخض مجريات األمور بنتائج
عكسية لم تكن أبدا ً في الحسبان .وهذه السياسة المتل ّونة
الملتوية هي األقرب للسياسية المتبعة من قبل الغرب وفي
مقدمتها الواليات المتحدة األميركية...
فبالرغم من أنّ جميع الحروب التي تشهدها المنطقة
بالكامل سواء في سورية أو في اليمن والعراق هي صنيعة
المطابخ والغرف السوداء الغربية الصهيونية وبتمويل
خليجي...
تحاول أميركا أن تلعب دائما ً دور حمامة السالم وتقدّم
نفسها على أنها المنقذ والمخلص الوحيد لالنتهاء من هذه
الحروب .دون أن يتعدّى دوره��ا في الحقيقة كونه مج ّرد
ادّعاءات بصيغة االطروحات واالقتراحات وغرضها الوحيد..
تصب في مصلحة
هو فرملة عجلة التقدّمات الميدانية التي
ّ
الحلف المقاوم والمواجه الحقيقي لخطر اإلرهاب في الدول
المذكورة سابقا ً بذرائع مختلفة مثل الهدنة ووقف األعمال
القتالية وض��رورة إط�لاق سير المفاوضات التي ال تكثر

الحاجة اليها اال من باب الململة الستدامة الحروب الدائرة
واطالة عمليات االستنزاف الموجعة ...فهي أساسا أبعد ما
تكون عن ايجاد الحلول أمام حقيقة ما يجري.
عملية تحرير الفلوجة والتي اعتبرت من أكبر العمليات
العسكرية في العراق منذ االحتالل االميركي للعراق ،والتي
ت��ح� ّررت بهمة وعزيمة أبطال الحشد الشعبي والقوات
العراقية بالرغم من محاولة واشنطن الفاشلة لتأخيرها
حيث كانت بمثابة هزيمة نكراء لتنظيم الدولة اإلرهابي
داع��ش ،وكانت نصرا ً عراقيا ً وطنيا ً خالصا ً بعد تطهيرها
بالكامل من الفلول اإلرهابية ورف��ع العلم العراقي فيها
وإعالنها منطقة مح ّررة بالكامل ،بالرغم من أنها لم تكن
حربا ً سهلة أبدا ً بكافة ظروفها ..وتسبّبت في نزوح عدد كبير
من المدنيين ..إضافة الى التهم الموجهة للحشد الشعبي
بالتمييز ض ّد المدنيين السنة الفا ّرين من الحرب وقتلهم لهم
بغية تصوير الحرب على أنها حرب طائفية بين الشيعة
والسنة ،وكان للسعودية دور أساسي في تسعير الحرب
الدائرة في الفلوجة على أنها طائفية وذلك لرفضها ومن
ورائها أميركا مشاركة الحشد الشعبي المدعوم من ايران في
هذه المعركة أو غيرها...
السرعة الزمنية في تحرير الفلوجة فاجأت واشنطن
لدرجة كبيرة ...ولم تكن أب��دا ً تتوقع نتائج هذا االنتصار
المذهل ..ففي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» األميركية
حينها لفت الى استخدام تنظيم الدولة وسائل فعّ الة لص ّد
القوات العراقية من خالل استخدام السيارات المفخخة
وانتشار القناصة على عدد من المباني اضافة الى استخدام
التنظيم ألنفاق سرية حسب مصدر عسكري عراقي ...فكان
من المتوقع آنذاك ووسط تلك العوامل والمؤشرات والدالالت
أنه من الصعوبة السيطرة على المدينة بشكل كامل...
وفي خض ّم االستعدادات الكاملة وفي سياق التحضير
لعملية تحرير مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة في الشمال
العراقي ،وعند هذه النقطة المفصلية أنّ الشيطان األميركي
العابث في أمن المنطقة وسالمها يتح ّول إلى مالك بريء يرغب
وعن حسن نية اعالميا ً طبعا ً ودون سابق إنذار ان يسابق
الزمن ويحجز له مقعدا ً في سلسلة االنتصارات المحتومة
على داعش ،لتظهر أميركا كمشارك حقيقي في مواجهة خطر
االرهاب المتمدّد والذي يطال أسياده وداعميه ومم ّوليه الذين

هيأوا له البيئة الحاضنة في كافة أنحاء العالم ،ولتحفظ لها
موطئ قدم في العراق عبر اكتمال تواجدها عسكريا ً في كافة
القواعد الجوية في العراق حيث يتواجد مستشارون لها في
قاعدة الحباينة وقاعدة عين األسد ..وغيرها ،والعين اليوم
على قاعدة القيارة الجوية التي استعادتها القوات العراقية
وذلك بحجة دعمها لوجستيا ً واستخدامها كمركز انطالق في
عملية تحرير الموصل ...ليكون التحرير بنكهته األميركية
أيضا ً بمثابة نصر يحتسب للفريق الديمقراطي ونقطة
تسجل لصالح المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون
والتي يدعمها أوباما وقد حث جمهوره النتخابها النها األجدر
واألفضل برأيه...
في زيارة مفاجئة إلى بغداد أعلن وزير الدفاع األميركي
آشتون كارتر أنّ واشنطن تنوي إرسال  560جنديا ً إضافيا ً
لدعم القوات العراقية في معركة تحرير الموصل من قبضة
داعش..
وقد التقى كارتر برئيس ال��وزراء حيدر العبادي وقائد
قوات التحالف األميركي شون ماكفرالند .جاء كارتر وفي
جعبته ما يلي:
ـ إرسال واشنطن  560جنديا ً اضافيا ً الى العراق ليصل
عدد الجنود الى  4600جندي...
ـ مناقشة منح الحصانة للجنود والمستشارين األميركيين
العاملين في العراق.
ـ تدعيم قاعدة القيارة الجوية التي استعادتها القوات
العراقية لوجستيا ...واستخدامها كمركز انطالق لمعركة
الموصل.
من جهة أخرى رفض القيادي في الحشد الشعبي هادي
العمري تصريحات وزي���ر ال��دف��اع األم��ي��رك��ي بخصوص
إرس��ال  560جنديا ً أميركيا ً للمشاركة في عمليات تحرير
الموصل .حيث قال :ليعلم الجميع أنّ العراقيين قادرون
على تحرير بلدهم ،مثلما ح ّررنا بيجي والفلوجة والقيارة
سنح ّرر الموصل ،مؤكدا ً الرفض القاطع للتواجد البري
للقوات األميركية ألنّ الشعب العراقي يرفض استبدال
داعش باألميركان ...وقرارنا العراق ليس مكانا ً لداعش وال
لألميركان...
كما رفضت كتائب حزب الله العراق أيّ توسيع للدور
األميركي في العراق وكذلك أيّ شروط أميركية من شأنها

عرقلة معركة تحرير الموصل ...وهذا ما جاء على لسان
الناطق العسكري باسم كتائب الحزب جعفر الحسيني،
فحسب رأيه أنّ الهدف من زيارة كارتر لبغداد هو أن تقول
واشنطن للعالم إنها شريكة في هزيمة داع��ش ..وأك��د أنّ
وزارة الدفاع العراقية قالت إنّ االميركيين رفضوا تدمير
قوافل لداعش كانت تف ّر من معركة الفلوجة ...كما أكد
رفض الحشد الشعبي المشاركة في أيّ خندق يتواجد فيه
األميركيون ...وأضاف الى أن أيّ تواجد للقوات االميركية
خارج اتفاق الحكومة سيت ّم التصدّي له...
من الواضح أنه يروق ألميركا اطالة عمر المعارك التي
تدور للقضاء على داعش ..وتقلقها االنتصارات واإلنجازات
المترابطة ببعضها في الميدانين السوري والعراقي وتحاول
جاهدة تعطيلها ...وتزعجها انتصارات القوات الوطنية
والمقاومة في البلدين ..والتي ال تعتبر فقط نصرا ً للعراق
وسورية وانما هي أيضا ً نصر إليران وحزب الله ...وبالتالي
وتوسعه وتكاتف أفرقائه وتماسكهم
امتداد مشروع المقاومة
ّ
بقوة ال مثيل لها ،وهذا ما يهدّد مصالحها ومصالح «إسرائيل»
ومعهم مؤيدوها العربان...
وهنا يبقى السؤال عن السيناريو المنتظر ...فهل تتمكن
المضي
اميركا من خلق بلبلة وجداال طويل األمد تعرقل به
ّ
في عملية تحرير الموصل ..ام سيتحقق مطلبها وأمنياتها
بما أتى به وزير دفاعها كارتر...؟
أو ستكون مقولة العامري قرارنا العراق ليس مكانا
لداعش وال لالميركان عنوان واض��ح وصريح ليس فقط
لتحرير الموصل ..بل لتحرير العراق بكامله من قبضة
اإلرهاب ومن الهيمنة األميركية وغطرستها أيضاً؟
اميركا المنتج األكبر للحروب ولداعش الذي تدّعي انّ
محاربته من أولوياتها ،فيما هي المسبّب الرئيسي لمعاناة
الشعوب العربية من ويالت الحروب الكارثية التي فرضتها
عليها تحت حجج واهية ،حفاظا على التوازنات التي تخدم
مصالحها ،كما رسمت هي حدودها وأبعادها ،لذلك تهرع
مذعورة للتحرك السريع عند ايّ انتصار ميداني سوري
عراقي تفاديا ً الي ّخلل يطرأ على مخططاتها ويكون من شأنه
أن يأخذها الى جملة من التنازالت لحفظ ماء الوجه ال أكثر
بعد ان كانت تنوي هي ان تأخذ المنطقة بأكملها الى التقسيم
المحتوم كما ترغب وتشتهي...

نتنياهو منتشيا ً وفرحاً ،واألوكسجين يمأل صدره
ورئتيه ،وتعابير وجهه منشرحة ُرغم قبحه ،ومؤكد
معه ك � ّل ائتالف إج��رام��ه الحكومي ،وم��ن خلفهم
جموع المستوطنين الذين يزداد توحشهم .كيف ال،
وهو يشاهد بأ ّم عينيه حالة االنحدار في ك ّل شيء،
على امتداد ذاك الوطن الذي ما زلنا متمسكين به،
وال ُمس ّمى الوطن العربي من محيطه إلى خليجه،
في زمن لم يعد فيه هذا الوطن يشبه تاريخه ولغته
وأبناءه الذين استبدلوا مصيرهم المشترك بلغة
السالح وهدر الدماء والتآمر من أجل حدود دويالتهم
الطائفية والمذهبية والعرقية بدماء أبنائهم ،وكأن ال
تاريخ قد جمعهم ،أو ال يزال شيء منه يجمعهم ولو
في الحدود الدنيا.
م��ن البديهي أن ُي��س��ارع نتنياهو الخطى في
توظيفه لتلك األوض��اع التي تعيشها المنطقة في
أكثر دولها حضورا ً وثقالً إقليمياً ،على اعتبار أنّ
الفرصة ال تلوح كما يقولون إالّ مرة واحدة ،وفرصة
نتنياهو هذه المرة بألف فرصة وفرصة .فمن كيان
محاصر وشبه معزول ،وقد ب��دأت األرض تضيق
عليه في أكثر ال��دول تعاطفا ً معه منذ نشأته على
األرض الفلسطينية ،بسبب جرائمه وبك ّل عناوين
تلك الجرائم وبشاعتها .لنجد أنّ األبواب المفترض
على أنها األكثر إحكاما ً في اإلغ�لاق بوجهه ،بدأت
مفاتيح نقص المناعة الوطنية والقومية تدور في
أقفال أوسع عمليات تطبيع مع «إسرائيل» ،التي لم
تكن لتحلم بذلك لوال اإلعصار الذي يضرب المنطقة
منذ ست سنوات.
ها هي الدول الواحدة تلو األخرى تستقبل نتنياهو
والتي كانت تعتبره ولوقت قريب منبوذاً ،وتحرص
على عدم االقتراب منه أو اللقاء به .لينقلب المشهد
رأسا ً على عقب فبدأت تلك الدول السعي لخطب ودّه
والتطبيع مع كيانه على حساب ما كانت تعتبره
هذه الدول بالقيم والمبادئ التي تساقطت الواحدة
تلو األخرى ،كما أوراق الشجر في الخريف .ولنجد
بعضا ً من تلك الدول امتهنوا السمسرة السياسية
ليُظهروا لنتنياهو كم هم يحرصون على الكيان
ومتطلباته واحتياجاته األمنية .تلك ال��دول بدأت
ممارسة الضغوط من أج��ل إنشاء منظومة عمل
إقليمي ببعديه االقتصادي واألمني بالشراكة مع
«إسرائيل» ،تحت ذريعة أنّ التسليف في السياسات
ول��و حساب الحقوق العربية والفلسطينية ،هو
السبيل الوحيد من أجل إقناع ساسة «إسرائيل»
باالنخراط في عملية سياسية تفاوضية ج��ادّة
وإيجاد الح ّل الخديعة «ح ّل الدولتين» ،وهي لهذه
الغاية اقترحت على بعض الدول النافذة إقليمياً،
إدخ��ال تعديالت جوهرية على المبادرة العربية،
بحيث يكون حق ع��ودة الفلسطينيين من النقاط
المطلوب إسقاطها من المبادرة.
من تركيا األردوغانية التي صعدت أعلى قمة
الشجرة في مواجهتها لـ«إسرائيل» على خلفية
سفينة «مرمرة» ،نجدها اليوم تتهاوى إلى أسفل
تلك الشجرة التي أنزلها عنها نتنياهو ،مسقطا ً ك ّل
اشتراطاتها في ع��ودة العالقات والتطبيع معها،
خصوصا ً ما يتعلق بفك الحصار الكامل عن قطاع
غزة ،ليتح ّول إلى تخفيف القيود عن القطاع من دون
فك الحصار.
إلى توطيد العالقات الروسية – «اإلسرائيلية»،
وال��زي��ارات المتتالية التي ق��ام بها نتنياهو إلى
موسكو ،التي تع ّمد ومن الكرملين القول إنّ الجوالن
باق كجزء من الكيان «اإلسرائيلي» .والمفارقة أنه
وفي الوقت الذي يعمل الكيان قتالً وحرقا ً وتهويدا ً
واستيطانا ً يقوم الرئيس الروسي بوتين بإعادة
الدبابة التي غنمها الجيش السوري خالل حرب
العام  ،1982في دالل��ة بالغة عن عمق العالقة
الروسية – «اإلسرائيلية».
لنالحظ أنّ التطبيع بين العديد من الدول العربية
وتحديدا ً الخليجية مع «إسرائيل» آخذ بالتطور
والتسارع في خطواته ،من خلفية استبدال أولويات
الصراع ،لتتح ّول وجهته من صراع مع «إسرائيل»،
إلى صراع مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .وهذا
ما تؤكده االصطفافات اإلقليمية التي تسير نحو
التبلور ،والحديث عالنية أنه من الممكن االعتماد
على «إسرائيل» في مواجهة ما أسموه األطماع والح ّد
من التطلعات التوسعية اإليرانية في المنطقة ،وهذا
ما عبّر عنه نتنياهو في قوله خالل حضوره دورة في
ما تس ّمى بـ«كلية الدفاع الوطني»« :أنّ هناك العديد
من الدول العربية المحيطة بإسرائيل بدأت تتفهّم أنّ
إسرائيل ليست عدوا ً وإنما صاحبة تحالف معه» .في
خطوة من شأنها وبك ّل الوضوح أن تكون على حساب
القضية التي لطالما اعتبروها القضية المركزية لهم،
لتنتقل تلك الدول من موقع الداعم للفلسطينيين إلى
موقع الضاغط عليهم من أجل دفعهم مرة جديدة إلى
طاولة المفاوضات مع نتنياهو الذي قال« :قديما ً
كان يعتقد أنّ عالقات سالم مع الفلسطينيين تخلق
توصالً للسالم مع العالم العربى ،لكن اآلن الحال
تغيّر ،بمعنى أنّ دفع العالقات مع الدول العربية
سيخلق سالما ً مع الفلسطينيين» .وفي السياق
أتت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري
إلى الكيان ولقائه نتنياهو حامالً رسالة من الرئيس
السيسي وصفت بالهامة وتتمحور حول المقترح
المصري بما يتعلق بالتسوية بين السلطة والكيان،
والتي أتت بالتزامن مع المبادرة الفرنسية التي عمل
نتنياهو على تمييعها ،من خالل حديثه بإيجابية
عن المبادرة العربية .وما كشفه السيد عباس زكي
عضو اللجنة المركزية في حركة فتح على شاشة
قناة «الميادين» ،عن أنّ مقترحا ً مصريا ً حول عقد
قمة تض ّم إلى جانب الرئيس السيسي كالً من رئيس
السلطة السيد محمود عباس ،ورئيس حكومة العدو
نتنياهو ،يأتي في سياق الجهود التي تتخ ّوف
السلطة الفلسطينية عن أنّ تلك الخطوات من شأنها
قطع الطريق أمامها للتوجه نحو تدويل القضية.
ناهينا عن زيارة نتنياهو إلى عدد من عواصم الدول
األفريقية ،والتي وصفتها أوس��اط «إسرائيلية»
بالناجحة والناجحة جداً.
ل��ت��ت � ّوج ت��ل��ك ال��خ��ط��وات اإلن��ف��ت��اح��ي��ة ات��ج��اه
«إس��رائ��ي��ل» ،وتمثلت ف��ي تسليم رئ��اس��ة اللجنة
القانونية في المنظمة الدولية إل��ى «إسرائيل»،
برئاسة مندوبها داني دانون .هذا من جهة ومن جهة
أخرى تقرير الرباعية الدولية األخير وال��ذي جاء
مح ّمالً الفلسطينيين مسؤولية العنف وتردّي الحالة
األمنية في األراضي المحتلة ،ومساويا ً بين الضحية
الفلسطينية والجالد «اإلسرائيلي».
والمؤسف أن��ه في الوقت التي ُتش ّرع األب��واب
أم��ام «إسرائيل» ،ي��زداد المشهد س��وءا ً في المقلب
الفلسطيني ،م��ن خ�لال ضيق مساحة وهوامش
الحركة السياسية أمام السلطة ،وبالتالي استمرار
حالة االنقسام والمرشحة إلى المزيد من التكريس
جغرافيا ً وسياسياً ،وتراجع ملحوظ في أعمال
االنتفاضة بفضل السياسات األمنية التي تتبعها
السلطة وأجهزتها األمنية ،وازدي���اد الصعوبات
االقتصادية أمام السلطة مع حالة من الفلتان األمني
التي تشهدها بعض مناطق السلطة ،ناهينا عن
الحديث الذي يدور عن صراع محموم على خلفية
م��ن سيرث الرئيس عباس ف��ي رئ��اس��ة السلطة،
والطامحين إنْ لم نقل الطامعين ...كثر.

