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افتتاحية اليوم

تنبؤات الفلك السياسي السوري
تنجيم وفلك ومعرفة تنبؤية ،كلمات مفتاحية يكثر تداولها
المنجمين ثقافة ومعلومات عن
ف��ي نهاية كل عام ،وتكون أدوات
ّ
تح � ّركات ومواضع النجوم في الس��ماء ،التي تس��اعد في تفس��ير
األحداث وقراءة الطالع والمستقبل للقادم من األيام.
أم��ا فيم��ا يتعل��ق بق��راءة التن ّب��ؤات السياس��ية وانعكاس��ها عل��ى
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة ،فالب � ّد حي��ن دراس��تها من اس��تحضار
المي��دان الس��وري ،وق��راءة انعكاس��ه وتأثي��ره عل��ى طال��ع واش��نطن
السياس��ي ،فبفض��ل بواس��ل هذا المي��دان تم ّكنت الدولة الس��ورية من
تثبي��ت أقدامه��ا ف��ي خريط��ة المفاوضات السياس��ية ،إث��ر انتصاراتها
وإنجازاتها التي تح ّققت في عام  2018وكانت على الشكل اآلتي:
تحري��ر الغوط��ة -دوم��ا -القلم��ون الش��رقي ف��ي النص��ف األول من
الع��ام وإعالن دمش��ق وريفها منطقة آمن��ة خالية من اإلرهاب،
�جل تح ّو ً
ال اس��تراتيجياً مهماً لمصلحة دولة ذات
إنجاز س� ّ
س��يادة ،كان أن تع ّرض��ت له��ا ث ّل��ة حلفاء مش��هود لهم
باإلجرام وانتهاك القانون الدولي واألعراف.
إنج��از كان االنطالق��ة لتحقي��ق سلس��لة م��ن
االنتصارات ،رافقتها بعض العثرات التي حاول حلف العدوان
خلقها في الساحة السورية وفي المنابر األممية ،فكانت
الضغوط الخائبة على خلفية ادعاءات ما يسمى «الملف
الكيم��اوي» ،وكان أيض �اً الع��دوان الثالث��ي (األمريك��ي-
الفرنس��ي -البريطان��ي) ،وقبل��ه كان تراج��ع ترام��ب ع��ن إعالن��ه
األول انس��حاب قوات��ه م��ن س��ورية ،رابطاً بق��اء قوات��ه «المأجورة»
بدف��ع حلفائ��ه تكاليفه��ا وتكالي��ف الحماي��ة األمريكي��ة لهم ،لكن
ه��ذا االنس��حاب ال ّلفظ��ي مالب��ث أن تحق��ق عل��ى جرع��ات ،ليكون
التخ ّلي األمريكي عن أدواته /المس��لحين في ميدان الجنوب من
دون أي تمهيد أو تلميح إعالن.
ف��ي ش��هر تم��وز اس��تطاع الجي��ش العرب��ي الس��وري رس��م خط��وط
س��يطرة جديدة ،بنجومه العس��كريين والسياس��يين ،ترجمت بإغالق
ملف درعا والسويداء بالكامل ،وإعالنهما خاليتين من المجموعات
المس � ّلحة واإلره��اب ،تاله��ا فت��ح معب��ر نصي��ب -جاب��ر رس��مياً أم��ام
حرك��ة ال� ّ
�ركاب والش��احنات بع��د ثالث س��نوات من اإلغ�لاق بفعل

اإلره��اب ،ليك��ون اإلنج��از ش��به األخي��ر ف��ي األجن��دة العس��كرية
الس��ورية لع��ام  2018دخ��ول الجي��ش العربي الس��وري منطق��ة منبج،
ورف��ع العل��م الوطني فيها ،تمهيداً إلعادة االنتش��ار في منطقة ش��رق
الف��رات ،تزامن �اً م��ع إع�لان األمري��كان ب��دء االنس��حاب الفعل��ي م��ن
األراضي السورية ،وليشكل هذا القرار ،وحسب تصريحات مسؤولين
عسكريين في الكيان الصهيوني ،انتكاسة كبيرة لـ(إسرائيل).
وللتذكير أيضاً ،فقد صفعت س��ورية (إس��رائيل) قبل الصفعة
األمريكي��ة ،وذل��ك بإس��قاطها طائ��رة (إف )16ف��ي العاش��ر م��ن
ش��باط ،ووص��ول منظوم��ة «إس »300الروس��ية لق��وات الجي��ش
العربي السوري.
ّ
كل تل��ك التح��ركات والمواق��ف كان له��ا التأثي��ر المماث��ل
لتأثي��ر األج��رام والنج��وم في تفس��ير األحداث واس��تلهام الباحثين
لتن ّبؤات سياسية ،منها التوقعات التي نشرتها مجلة «ايكونوميست»
الدولي��ة ف��ي عدده��ا الخ��اص تح��ت عن��وان« :نهاي��ة الهيمن��ة
األمريكية في الش��رق األوس��ط» ،وقد أَ ْثرتها بلوحة تتضمن
ثالث��ة جنود يقفون معاً وخلفهم العلم الس��وري وصورتا
الرئيس بشار األسد والرئيس فالديمير بوتين ،بينما
ال مشتركاً
نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تحلي ً
لـ«ميللي��ر وريتش��ارد سوكولوس��كي» يري��ان في��ه أن
انس��حاب ترامب من س��ورية يش��ير إلى اختالل في ميزان
القوى في المنطقة لمصلحة التحالف (الس��وري -الروسي-
وم� ْ�ن كان
اإليران��ي) بع��د انتص��اره عل��ى التنظيم��ات اإلرهابي��ة َ
يدعمها.
إذاً..
فلقد كان الفلك السياس��ي الس��وري ذا تأثير واضح ومباش��ر
عل��ى الس��احة األمريكي��ة ومن ل� ّ
�ف ل ّفها بامتي��از ،وكان العتماده
عل��ى ثالث��ة أقط��اب (القي��ادة -الجي��ش -الش��عب) وتقاطع��ه م��ع
تواف��ق رؤى لحلف��اء وأصدق��اء أن حق��ق الحض��ور االس��تثنائي
إلنجازات وانتصارات تليق بالنجم العربي السوري الذي ما انطفأ
يوماً ،وال تغ ّير وهجه ،وهو الثابت والمقاوم والرافض لكل أش��كال
التبعية أو االستسالم.

كيف يفكر العدو؟

هل «الضربة» تستحق اخملاطرة؟

بدل العقدة الحكومية «تعقيدات» ودعوة سورية للقمة
فرصة لبنان الذهبية
كش��ف مص��در سياس��ي ب��ارز لـ(البن��اء) أن المعلوم��ات تش��ير
ال��ى ان الرئي��س المكل��ف س��عد الحري��ري ل��م يك��ن ب��وارد التوصل
للتش��كيلة األخي��رة عش��ية الط��رح المفت��رض أن يكل��ف االس��م
التوافق��ي المطروح لحل إش��كالية تمثيل الس��نة اي «جواد عدرا»
وان لبن��ان ل��م يك��ن ليش��هد والدة حكومة حتى ولو ت��م حل العقدة
الس��نية بأس��ماء أخ��رى ،وان الرئيس الحريري يع��رف ذلك جيداً
وه��و م��ا جعل��ه يرف��ع اش��كالية الحقائ��ب بوج��ه الرئي��س ب��ري م��ا
اس��تتبع مفاج��أة األخي��ر ال��ذي تس��اءل ع��ن س��بب إع��ادة خل��ط
الحقائب ونس��ف التنس��يق الس��ابق باللحظات األخي��رة .ويضيف
المص��در «رف��ع قضي��ة الحقائ��ب ال��ى جان��ب عق��دة توزي��ر الس��نة
خ��ارج تي��ار المس��تقبل يعن��ي أن الحريري اس��تدرك امكانية نجاح
العق��دة األول��ى فرف��ع الثاني��ة ف��ي الوق��ت الذي تب��دو في��ه العقدة
س��نية صرفة ،هذا ألس��باب تتعلق بالتطورات التي تحيط بالجوار
السوري وتفرض على لبنان وحكومته االنخراط األمر الذي
ال يب��دو ان الحري��ري جاه��زاً بع��د للتعاط��ي معه .وكما
بدا فإن االنتظار حمل تطورات سياس��ية ودبلوماسية
س��ريعة حتمت إعادة فتح س��فارات دول عربية ودول
ّ
تتحضر بعد رأس الس��نة الس��تئناف
أجنبية كبرى
العم��ل ف��ي دمش��ق لتبق��ى القم��ة العربي��ة االقتصادية
فرص��ة لبن��ان .وخت��م المص��در (ل��ن تك��ون س��هلة إع��ادة
العالق��ات الرس��مية مع س��ورية إذا لم تأت بش��كلها التدريجي،
ألن ذل��ك س��يجعل الخط��وة أصع��ب على الحري��ري ،خصوصاً أن
الس��عودية أك��دت عدم ممانعتها عودة س��ورية للجامع��ة العربية.
األم��ر ال��ذي يح ّتم على لبنان التحرك لدعوة س��ورية لتحضر في
القمة العربية االقتصادية).
وعل��ى ه��ذا ،ف��إن المس��اعي الت��ي أعي��د إحياؤه��ا قب��ل الدخ��ول
بعطل��ة رأس الس��نة تش��ي ب��أن التق��دم باتج��اه تش��كيل الحكوم��ة
ص��ار أق��رب بع��د ان اتضح��ت وجهة ال��دول العربية باتجاه س��ورية،
م��ا يس��هل فك��رة التن��ازالت الواقعة ضم��ن حس��ابات إقليمية تأخذ
مجراها بس��رعة كبيرة تماماً كما تتم إعادة فتح الس��فارات في
س��ورية خ�لال س��اعات في مش��هد يُعيد ال��ى األذهان س��رعة إغالق
الس��فارات ع��ام  2011بش��كل دراماتيكي قلب الصورة بش��كل س��ريع
خ�لال  24س��اعة ل ُيع��اد المش��هد العكس��ي باتج��اه تح � ّرك س��ريع
تحضيراً لالعتراف بما ُس� ّ�مي لس��نوات «النظام الس��وري» ليصبح
اليوم الحديث عن مقعد سورية والدولة السورية.
ب��كل األح��وال كان الرئي��س ميش��ال ع��ون ق��د تحدّث ف��ي حوار
تلفزيون��ي عش��ية عي��د االس��تقالل أن العالق��ة بس��ورية وه��ي التي
يعت��رف ع��ون بحقه��ا وح��ق نظامه��ا بالبق��اء والصمود من��ذ أوائل
أي��ام الح��رب عليها والذي كان قد زارها في زيارة تاريخية أن هذا
مرتبط بعودة العالقة مع الجامعة العربية .وهذا يعني أن مسألة
العالق��ة الرس��مية موض��وع ضمن هذا اإلطار اال ان مصادر واس��عة

االط�لاع تتح �دّث ع��ن ع��دم ممانع��ة وزي��ر خارجي��ة لبن��ان جب��ران
باس��يل م��ن التواص��ل م��ع س��ورية والتق �دّم نحوه��ا لدعوته��ا ال��ى
القم��ة العربي��ة االقتصادي��ة إال أن األم��ر ال يتوق��ف عن��ده بل عند
حسابات أخرى ليست من الجهة اللبنانية.
ّ
�تحتل حي��زاً أساس��ياً م��ن ورق��ة
العالق��ة اللبناني��ة الس��ورية س�
عم��ل الحكوم��ة الجدي��دة الت��ي س��تجد نفس��ها ام��ام إح��راج بلورة
عالق��ة ترض��ي المجتم��ع الدول��ي ال��ذي يتوجه نحو فت��ح عالقات
طبيعي��ة م��ع الرئي��س الس��وري بش��ار األس��د من جهة وال��ذي يجد
في سورية ساحة مهمة للمشاركة بإعادة اإلعمار ولبنان هو أحد
أه��م المم��رات و(المقار) القادرة على الدخ��ول على خط المهمة.
األم��ر ال��ذي يتطل��ب ب��كل تأكي��د الموافق��ة الس��ورية عل��ى آلي��ة
عمل وتواصل مناس��بة .وبالتالي فإن لبنان اليوم أكثر المعنيين
بتحريك العالقة السليمة والواضحة ألن إعادة العالقات العربية
الطبيعي��ة معه��ا تجع��ل من العالقة مع دمش��ق على س��لم أولويات
الدول��ة اللبنانية في المرحلة المقبلة .فكيف بالحال أن الملفات
العالقة بين البلدين ،خصوصاً ازمة النازحين التي تعني لبنان
واقتص��اده أكث��ر م��ن اي وق��ت مض��ى بظ��ل الضي��ق ال��ذي
يعيش��ه س��تكون ام��ام آف��اق واس��عة للحلحل��ة اضافة الى
اع��ادة ترتي��ب عالق��ة طبيعي��ة توقف��ت منذ ع��ام 2005
عن��د ح��دود اتهامات باغتي��االت متتالية ف��ي لبنان،
أبرزه��ا اغتي��ال رفي��ق الحري��ري ال��ذي أدخ��ل لبنان
وسورية في مرحلة جديدة.
التط��ورات السياس��ية العربي��ة أق��وى م��ن الحكوم��ة
اللبناني��ة والفرق��اء ف��ي لبن��ان الذي��ن يش��اهدون ع��ن كث��ب
المتغي��رات ف��ي دمش��ق م��ع اس��تمرار تراش��ق الته��م ،م��ع عل��م
الجميع أن الحدث الطاغي هو إغالق صفحة المقاطعة العربية
والدولية مع دمشق ما يعني أن حسابات الرئيس المكلف صارت
أضيق ألن من يُعرفون بحلفاء سورية ستكون لهم فرصة التفوق
السياس��ي ف��ي ه��ذه الحكومة وف��ي المجلس النياب��ي .وهو االمر
ال��ذي يحت��م االس��تفادة من الوض��ع الراه��ن والمس��ارعة إليجاد
حل��ول س��ريعة قب��ل ان تصب��ح التن��ازالت مرهق��ة عل��ى فري��ق ق ّرر
أن المقاطع��ة ه��ي مصلح��ة للبن��ان ق��د تنقلب بش��كل س��ريع هي
األخرى عليه ،خصوصاً اذا تم ترتيب عالقة مباشرة بين المملكة
العربية السعودية وسورية تحضيراً لملء مقعد سورية في القمة
العربية.
دع��وة س��ورية ال��ى القمة العربي��ة فرصة ذهبية ومكس��ب لبناني
ومطل��ب مل� ّ�ح للتس��ريع باالس��تحقاقات االقتصادي��ة والسياس��ية
المنضمين للركب العربي
قبل أن تتسع الهوة ويصبح لبنان آخر
ّ
ب��دل أن يك��ون أول العابري��ن نحوه��ا والفرص��ة الي��وم للدعوة تأتي
كمب ّرر عادي وطبيعي فهل َمن يستغلها؟
رمال
روزانا ّ

عين على الصحافة االجنبية

أطفال من السودان في الخطوط األمامية لحرب اليمن

معار

يف

ك تا

يور

نيو

ذك��رت صحيف��ة (نيوي��ورك تايم��ز) األمريكي��ة ،أن الس��عودية
ج ّن��دت مس��لحين من الس��ودان ،بينهم أطفال ،للقت��ال في الحرب
التي تقودها باليمن.
وأضاف��ت الصحيف��ة ،في مقال لها نش��رته الجمعة،
أن (الري��اض عرض��ت مبال��غ كبي��رة الس��تمالة
المس��لحين الس��ودانيين للمش��اركة في الحرب
مس��تغلة الظروف المعيشية الصعبة السيما في
دارفور (غرب).
وأضاف��ت الصحيف��ة أن��ه (من��ذ أرب��ع س��نوات يقاتل في
اليمن نحو  14ألفا من أفراد مليش��يات س��ودانية ،قتل منهم
المئ��ات ).وتش��ير الصحيف��ة إل��ى أن (معظم ه��ؤالء ينتمون إلى
مليش��يا الجنجوي��د ،الت��ي ألق��ي بالل��وم عل��ى أفراده��ا ف��ي ارت��كاب
فظائ��ع بإقلي��م دارفور) .وكانت بعض األس��ر الت��ي تتوق إلى المال،
تدفع رش��ى لقادة المسلحين للسماح ألطفالهم بالقتال في اليمن،
حس��ب المص��در نفس��ه .واس��تندت الصحيف��ة إل��ى مقاب�لات م��ع
مسلحين قالت إنهم شاركوا في الحرب ،بعد عودتهم من اليمن.

وذك��رت الصحيف��ة (األطف��ال يمثلون ما يت��راوح بين  20و%40
من إجمالي عدد المقاتلين) .وحول الحرب ،قال محمد س��ليمان
الفضي��ل ( 28عام��ا) ،أحد المس��لحين المش��اركين فيه��ا والذين
أج��رت الصحيف��ة مقابل��ة مع��ه( :كان الس��عوديون يبلغونن��ا بم��ا
نفعل��ه م��ن خالل الهواتف واألجه��زة األخرى عن بُعد ،ولم يقاتلوا
معنا مطلقا).
ول��م ي��رد تعلي��ق م��ن الس��عودية على م��ا أوردت��ه الصحيفة
حتى الساعة  13:00ت.غ من السبت.
ويعان��ي اليم��ن ،من��ذ قراب��ة  4س��نوات ،من ح��رب بين
القوات الحكومية وجماعة (الحوثي) ،الذين يسيطرون
على محافظات ،بينها صنعاء منذ .2014
ويدع��م تحال��ف عس��كري عرب��ي ،تق��وده الس��عودية ،من��ذ
ع��ام  ،2015الق��وات الحكومي��ة اليمني��ة ،ف��ي مواجه��ة الحوثيي��ن،
المتهمي��ن بتلقي دعم إيراني .وخل ّفت الحرب المس��تمرة أوضاعا
معيشية وصحية متردية للغاية ،وبات معظم سكان اليمن بحاجة
إلى مساعدات إنسانية.

يمز

تواص��ل إس��رائيل الحفاظ على الصم��ت الصاخب لتلك الهجمات
المنس��وبة إل��ى س�لاح الج��و ف��ي الليل��ة ما بي��ن الثالث��اء واألربع��اء في
دمشق ،وعليه فمن الصعب على نحو خاص تقدير هذا الحدث وما هي
أهدافه .شيء واحد واضح ـ الروس غاضبون جداً .وزارة الدفاع الروسية
نش��رت بيان ش��جب حاد وصفت فيه الهجوم «باالس��تفزاز» وادعت بأنه
ع��رض طائرتي��ن مدنيتي��ن للخط��ر ،اضط��رت إحداهم��ا إل��ى
الهبوط في مطار آخر.
يذكرن��ا البي��ان الروس��ي الح��اد عل��ى نح��و خ��اص
بالبيان ذاته الذي نش��ر بعد إس��قاط طائرة االس��تطالع
الروسية في أيلول بصاروخ سوري بعد هجوم إسرائيلي.
ف��ي أعق��اب ذاك الهجوم رفضت روس��يا تفس��يرات إس��رائيل،
وه��ي ترف��ض عق��د لق��اء بي��ن رئي��س ال��وزراء بنيامي��ن نتنياهو
والرئيس فالديمير بوتين .واألهم من ذلك فإنها تقيد حرية عمل
س�لاح الجو في س��ماء س��وريا ،والتي يمكن في أعقاب الهجوم الحالي
أن تقيد أكثر فأكثر.
وم��ع ذل��ك ف��إن القن��وات بي��ن الق��دس والكرملين ال ت��زال مفتوحة
وعامل��ة ،والتنس��يق العس��كري بالنس��بة لألعمال في س��وريا مس��تمرة.
وف��د م��ن لجن��ة الخارجي��ة واألم��ن ف��ي المجل��س األعل��ى ف��ي الدوم��ا
(البرلمان) الروسي زار إسرائيل وقبل أكثر من أسبوع عاد من موسكو
وف��د م��ن الجي��ش اإلس��رائيلي برئاس��ة رئي��س ش��عبة العملي��ات ،اللواء
أه��رون حلي��وة ،اطلع أعضاء نظرائه في الجيش الروس��ي على كش��ف
أنفاق حزب اهلل على الحدود اللبنانية.
في غياب أخذ المسؤولية أو الشرح (غير الرسمي) بالنسبة ألهداف
الهج��وم األخي��ر ،ينبغ��ي الع��ودة إل��ى االس��تناد إل��ى منش��ورات أجنبية.
فق��د أفادت وس��ائل اإلعالم الرس��مية الس��ورية ب��أن طائرات إس��رائيلية

هاجم��ت ف��ي دمش��ق وأصي��ب ثالث��ة جن��ود .وحس��ب منش��ورات أخ��رى،
واس��تناداً إل��ى تجرب��ة الماض��ي ،كت��ب أن م��رة أخرى هوجم��ت أهداف
إلي��ران وح��زب اهلل ،بينه��ا وس��ائل قتالي��ة لمش��روع تدقي��ق الصواري��خ
الخاص��ة به��م في لبنان .وم��ع ذلك ،فقد أفادت مص��ادر في البنتاغون
لوسائل اإلعالم في الواليات المتحدة بأنه في العملية أصيب عدد من
«كب��ار المس��ؤولين في حزب اهلل» .م��ن الصعب تقدير هذه المعلومة،
وباألس��اس إذا كان الحدي��ث ي��دور عن قادة كب��ار في المنظمة أم عن
قادة ميدانيين ،هل كانوا هم حدث الهجوم وهل كانوا يتواجدون
هن��اك ف��ي طريقه��م إل��ى إي��ران أم كان��وا ف��ي الم��كان لمعالجة
إرس��اليات الس�لاح اإليراني��ة .مهم��ا يك��ن م��ن أم��ر ،ف��إن
حقيق��ة أن ح��زب اهلل يس��كت وال يبلغ ع��ن إصابة لرجاله
يمكنه��ا أن تش��ير إل��ى أن الحادث��ة ل��ن تؤدي ه��ذه المرة
أيض �اً إل��ى تصعيد آخ��ر .واض��ح أن القيادات السياس��ية
والعس��كرية ف��ي إس��رائيل على وع��ي جيد بالوض��ع الجديد
ف��ي العالق��ات بي��ن الدولتي��ن .من الصع��ب االش��تباه بنتنياهو،
وبرئي��س األركان غادي آيزنكوت وقائد س�لاح الج��و عميكام يوركين
بالمي��ل إل��ى مؤام��رات زائ��دة .والفرضية هي أن نتنياه��و ما كان يريد
أن يدير حملة انتخابات بينما الحدود الشمالية ـ في جبهتيها ،سوريا
ولبنان ـ متوترة .وعليه ،فينبغي الخروج من نقطة افتراض بأن القيادة
السياس��ية وال س��يما العسكرية ،أعملت الفكر والتروي حين أمرت ست
طائرات اف  16بالتحليق في سماء لبنان وإطالق الصواريخ من هناك
نح��و اله��دف أو األه��داف .الس��ؤال ه��و ه��ل كان��ت ه��ذه حق �اً «أهدافاً
نوعي��ة» تس��تحق المخاط��رة أم ربم��ا يتبي��ن أن��ه مثلما في أيل��ول ،اآلن
أيضاً أحد ما في القيادة العسكرية والسياسية أخطأ في تقديره.
يوسي ملمان
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سوريا للعرب  ...هيا تغيروا وتعالوا إلى دمشق
ف��ي الوق��ت ال��ذي ب��دأ في��ه بع��ض (العرب)
ينس��جون مواق��ف جديدة من الدولة الس��ورية
وقيادته��ا وم��ن أزمته��ا كم��ا يحل��و له��م
تس��ميتها هروب��اًوتهرب��اً م��ن حقيق��ة تآمرهم
وم��ن جريم��ة ش��ن أفظ��ع الح��روب عليه��ا،
تل��ك الح��رب التي لم تعرف البش��رية مثيلها
م��ن قس��اوتها وفظاعته��ا وس��فكها للدم��اء
وبالتخري��ب والتدمير الش��امل ولكل ما يعنيه
مفه��وم (الدول��ة) الس��ورية م��ن بش��ر وحج��ر
وإنس��ان وهوي��ة وتاري��خ وحاض��ر ومس��تقبل،
م��ع تراج� ٍ�عٍ دولي وإقليمي وعرب��ي عن مطلب
تنحي الرئيس بش��ار األس��د ،ووس��ط اإلهتمام
المفاج��ئ بح��ل األزم��ة وبالرغب��ة الخادع��ة
للحفاظ على وحدة واستقالل أراضيها وحياة
ومس��تقبل ش��عبها ،يب��دو أن الش��باب عزم��وا
الع��زم وعق��دوا العق��د وركبوا العق��ل ووصلوا
مش��ارف الش��ام  ...وأرس��لوا بش��يراً ليك��ون
وحمل��وه غزله��م ووده��م وأكفانه��م
زاجله��م ّ
ووقف��وا وراء الب��اب ينتظ��رون الجواب  ...نعلم
أنهم يشعرون بالمرارة ويجرون ذيول الخيبة ،
فالنص��ر الس��وري أذه��ل العق�لاء فكي��ف
بالعمي��ان والمنبطحي��ن والحاقدي��ن  ..يب��دو
أنه��م يعتق��دون أن نصر س��وريا غي��ر مرئي وأن
وجوده��م ف��ي ص��ورة النص��ر الس��وري الكبي��ر
عبر الس��فارات والمصافحات وبعض العالقات

وبأم��وال إعادة اإلعمار س��يمنحهم قس��طاً من
المج��د ،ويبع��د س � َيرهم ع��ن كت��ب التاري��خ
وفظاع��ة م��ا فعل��وه ،ولربم��ا كان��وا يعتقدون
أن القص��ة س��تمر م��ع الزم��ن وق��د يراهن��ون
– واهمي��ن  -عل��ى قص��ر الذاك��رة والنس��يان
كما نس��ي بعض الرؤس��اء والح��كام والملوك
الع��رب ع��داوة الصهاين��ة وأنه بالم��ال وببعض
اإلبتس��امات وم��ع (بوس��ة) ش��وارب س � ُتطوى
الصفح��ة .إن متابع��ة ومراقب��ة مواقفه��م ل��م
تلح��ظ إعت��ذاراً أو إعتراف��اً صريح��اً بنهاي��ة
مش��اريعهم ووقف حربهم ضد الدولة والشعب
واألرض الس��ورية ،فطاعته��م وإلتزامه��م
بخدم��ة مش��اريع األمري��كان لم ول��ن تتزحزح،
وعالقته��م بالكي��ان الغاص��ب تحول��ت م��ن
الس��رية إلى العلنية  ،والزال نصفهم الوهابي
يدعم ويسلح ويمول بعض الفصائل اإلرهابية
ف��ي إدلب  ،ويدع��م قادة اإلنفصاليين األكراد
وم��ن يق��ف ف��ي صفه��م م��ن الع��رب وغيره��م ،
أم��ا نصفه��م اإلخوان��ي فال زال يباي��ع الرئيس
أردوغ��ان خليف��ةًعثمان��ي وال زال��وا يتطلع��ون
إل��ى مش��اريع تقس��يم س��وريا وض��م الش��مال
الس��وري إل��ى ح��دود الس��لطنة .ال زال الوق��ت
مبك��راً للحك��م على الوج��ه الجديد – القديم
كل منه��م ف��ي
للع��رب  ،وإحداثي��ات تمرك��ز ٍ
خارط��ة مش��اريع صفق��ة الق��رن والتطبيع مع

الع��دو اإلس��رائيلي  ،والقضي��ة الفلس��طينية
والمقاوم��ة بش��كل ع��ام  ،وم��ن تش��كيل النات��و
العرب��ي بأوام��ر ترام��ب  ،وم��ن الع��داء إليران ،
وبعض العداء المغلف بالجفاء تجاه موسكو.
وال زال م��ن المبك��ر الحدي��ث ع��ن الجامع��ة
العربية وعن دورها السيئ وتخطيها أو قفزها
ع��ن ميثاقه��ا وموافقتها عل��ى تجميد عضوية
س��وريا ،وتأمي��ن الغط��اء السياس��ي لتدمي��ر
ليبيا والعراق وسوريا  ...وال زال الوقت مبكراً
وقت ال يزال
إلستعادة الهوية العربية في ٍ
في��ه القادة الع��رب يقبعون في حجور
تحالفاته��م الوهابية اإلخوانية ،
الخليجي��ة  ،األمريكي��ة ،
اإلس��رائيلية  ،التركي��ة ...إل��خ
على حس��اب الهوية العربية واإلنتماء
لألم��ة واألرض العربي��ة ،ولع��ودة صياغ��ة
مفه��وم األم��ن القوم��ي العرب��ي ،واس��تعادة
العم��ل العربي المش��ترك  ،وق��د يدغدغ أحالم
البع��ض حل��م تفعيل إتفاقي��ات الدفاع العربي
المشترك  ...إن مشهد المصافحات والزيارات
الش��كلية ،ومش��اهد إع��ادة فت��ح الس��فارات ،
وهب��وط طائ��رات الرؤس��اء الع��رب واح��داً تل��و
اّ
الخ��ر - ،على أهميتها  -لكنها لن تكون هدفاً
س��ورياً بح��د ذات��ه  ،فس��وريا تبح��ث ع��ن عال��م
عرب��ي جدي��د يعت��رف بالهوي��ة العربي��ة وال

يتخل��ى عن بوصلت��ه مع أول عاصفة  ،وتبحث
عالم عربي تحترمه دول العالم وال تعتبره
عن ٍ
وتخلف وجهل ونفط
مجرد أدوات ش� ٍ�ر وإرهاب
ٍ
وأم��وال مكدس��ة ،ـ عال��م تحترم��ه ش��عوبه قبل
ش��عوب العال��م  ...وهذا يعيدن��ا بالضرورة إلى
م��ا رفض��ه الع��رب يوم �اً ،ول��م يعرف��وا أن ثم��ن
اإلستس�لام أكب��ر م��ن ثم��ن المقاوم��ة  ،نع��م
عالم يقوده الرئيس بش��ار األس��د
س��نعود إل��ى ٍ
وال يق��وده صاح��ب عواص��ف الح��زم واألم��ل
والدماء والدمار على اليمن وال من يتهاوشون
عل��ى الطري��دة ف��ي س��وريا والع��راق وليبي��ا ،
وبإختص��ار ه��و عال � ٌم تق��وده الزعام��ات
وال يق��وده العبي��د وأنص��اف الرج��ال
 ...وهن��اك م��ن س��يقول أننا نعود
بذل��ك إلى اس��اس الخالف ،
نع��م ه��ذا صحي��ح  ،م��ع فارق
أن المتخاذل��ون خاض��وا
ح��روب أوهامه��م ُ
وهزم��وا عل��ى
أب��واب دمش��ق  ،وعليه��م أن يش��كروها
لتمسكها بالهوية العربية وإلنقاذها لما تبقى
م��ن س��معة الع��رب أجمعي��ن .إن المتغي��رات
مواجهات جديدة
الجديدة تفرض على سوريا
ٍ
وبأس��اليب جدي��دة  ،فالح��رب ل��م تنت��ه بع��د
لكنها تأخذ أشكا ً
ال مختلفة  ،وهذه المتغيرات
تتمث��ل باإلنتص��ارات الس��ورية الميداني��ة ،

وتطهي��ر غالبي��ة الجغرافي��ا الس��ورية م��ن
رج��س اإلره��اب  ،باإلضافة إل��ى تطور العدوان
الترك��ي وتهديدات��ه واس��تعداداته إلط�لاق
عمليات عسكرية جديدة من غرب الفرات إلى
ٍ
ش��رقه تح��ت ذريع��ة محارب��ة اإلره��اب الك��ردي
ومنع��ه م��ن إقام��ة دويل��ة كردية عل��ى حدوده
الجنوبية وتهديدها لألمن القومي التركي ،
باإلضافة إلى ضبابية مواقف قادة ما تس��مى
(ق��وات س��ورية الديمقراطية(وقوات الحماية)
م��ن الدول��ة الس��ورية حي��ال ق��رار الرئي��س
األمريك��ي باإلنس��حاب م��ن س��وريا ،وب��روز
مواق��ف جدي��دة للفرنس��يين والبريطانيي��ن ،
دون أن ننس��ى الع��دوان اإلس��رائيلي المتك��رر
عل��ى س��وريا ألس��باب تتعل��ق ت��ارة ً بأكاذيب��ه
وأخ��رى بمؤازرت��ه أعداء الش��مال وكل ما من
ش��أنه إش��غال وإضع��اف س��وريا وإلح��اق األذى
به��ا وبوح��دة أراضيه��ا  ...لذل��ك يترت��ب على
جمي��ع دول المنطق��ة والعربي��ة خصوص��اً ،أن
تخت��ار اس��ترتيجيتها الجدي��دة بم��ا يتوائ��م
م��ع المرحل��ة الجديدة للص��راع  ...فإن صدق
العرب في تصريحاتهم وفي رسائلهم المباشرة
وغير المباش��رة نحو دمش��ق  ،ف�لا بد من ربط
األقوال باألفعال  ،وإثبات حسن النوايا  ,وأقله
وقف الهجوم على سوريا واعترافهم بنصرها ،
والب��دء الف��وري بكل ما من ش��أنه دعم الدولة

والقيادة والحكومة والش��عب الس��وري بتحرير
م��ا تبق��ى م��ن أراضيه��ا تح��ت ني��ر االحت�لال
األمريك��ي واإلس��رائيلي والترك��ي  ،وه��ذا
يتطل��ب بالتأكي��د مصالح��ةً عربي��ة ش��املة
،كي ينس��جم العرب مع أنفسهم أوالً ،ووضع
الح��د لكاف��ة الخالف��ات العربي��ة  -العربي��ة...
لألسف  ،وبعدما قام العرب بما قاموا به خالل
الس��نوات الماضي��ة وال��دور الس��يء المباش��ر
الذي لعبوه في سفك دماء السوريين وتدمير
وطنهم  ،ال تبدو مهمة القادة العرب خصوصاً
مم��ن يتطلع��ون إل��ى إع��ادة فت��ح س��فاراتهم ،
واس��تعادة عالقاته��م الدبلوماس��ية والطبيعية
م��ع س��وريا والش��عب الس��وري عل��ى أس��اس
الهوي��ة واإلنتماء والحقوق وقدس��ية القضايا
العربية  ،واس��تعادة عالقات اإلخوة الحقيقية
معه��ا ،وال بد لهم من بذل الجهود المضاعفة
�ات ش��املة لسياس��تهم تج��اه
وإج��راء مراجع� ٍ
تغييرات عديدة في حكوماتهم
سوريا  ،وإجراء
ٍ
وقياداتهم خاصةً تلك المسؤولة عن أخطاء
الحس��ابات الت��ي وق��ع فيه��ا الح��كام والمل��وك
واألم��راء  ...ف�لا بأس أن يتغير العرب ويعودوا
إل��ى رش��دهم  ،ف��أن تصل متأخ��راً خير من أال
تص��ل  ،فالع��ودة إل��ى س��وريا تس��تحق العن��اء
وتمنح الواصلين كل الفخر واإلعتزاز.
ميشيل كالغاصي

