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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

إنتكاسة جديدة لعملية السالم في اليمن
دول العدوان السعودي اإلماراتي على اليمن ال
يبدو أنها جنحت للس�لام وإيجاد مخرج سياسي
لألوضاع هناك.
فبع��د حال��ة األم��ل الت��ي طغ��ت عل��ى معظ��م
ا ليمنيي��ن خ�لال األي��ام واألس��ابيع الماضي��ة
بإيق��اف الح��رب عل��ى بالده��م وإح�لال الس�لام
خاص��ة بع��د التوافق الغامض في الس��ويد عادت
المؤش��رات لل��وراء نتيج��ة اس��تمرار الخروق��ات
والتصعي��د م��ن قبل هذه الدول وم��ا تحيكها من
مكائد سياسية لليمن واليمنيين.
م ص��ادر يمني��ة مطلع��ة كش��فت أن اتف��اق
ا لس��ويد يواج��ه انتكاس��ة كبي��رة بع��د فش��ل
ا لفري��ق األمم��ي المس��تقر ف��ي الحدي��دة ف��ي
إ يق��اف الخروق��ات المس��تمرة م��ن قب��ل ق��وات
المرتزق��ة والق��وات األجنبي��ة المتمرك��زة ف��ي
محي��ط مدينة الحدي��دة وعلى امتداد الس��احل
الغرب��ي ،كم��ا فش��لت األم��م المتح��دة ف��ي فتح
طريق الحديدة صنعاء إثر تعنت قوات المرتزقة
ورفضه��م االنس��حاب م��ن الخ��ط الفاص��ل بي��ن
كيلو  5حتى كيلو  16في هذه الطريق.
وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية أعلنت
ع��ن تنفيذه��ا المرحل��ة األولى من عملي��ة إعادة
االنتش��ار وانس��حابها م��ن موان��ئ الحدي��دة التي
ن �� ص عليه��ا االتف��اق وس��لمت ه��ذه األماك��ن
لقوات خفر السواحل.
غي��ر أن دول الع��دوان رفض��ت ه��ذه الخط��وة
وقالت إن هذه الموانئ يجب أن تسلم إلى قواتها،
ف��ي إش��ارة واضح��ة لعرقل��ة عملي��ة الس�لام ف��ي
المدين��ة والخ��روج عن نص اتفاق س��توكهولم،
وه��و ما يمثل انتكاس��ة حقيقة وكبيرة للعملية
السياسية والسالم في اليمن.
خروقات وتفس��يرات العدوان لالتفاق الحاصل
ل��م تك��ن فقط بش��أن إع��ادة االنتش��ار األمني في
الحدي��دة وفت��ح الط��رق والمم��رات اإلنس��انية،
ب��ل إن الغ��ارات عل��ى الحدي��دة واستش��هاد بعض
المواطني��ن ج��راء القص��ف الزال��ت مس��تمرة،
كما استقدمت اإلمارات معدات عسكرية وقوات
جديدة إلى الساحل الغربي ،حيث أفادت مصادر
يمني��ة أن ثالث س��فن محملة بالعتاد العس��كري
وصل��ت إل��ى المخاء وتم إرس��ال ه��ذه القوات إلى
الساحل الغربي.
ويعتب��ر إرس��ال ه��ذه الق��وات مخالف��ة صريحة
لن��ص االتف��اق ال��ذي أك��د عل��ى ع��دم إرس��ال

تعزي��زات عس��كرية جدي��دة إلى جبهات الس��احل
الغربي.
و ت ش �� ي ر ه ��ذه المعطي��ات عل��ى ني��ة أبوظب��ي
ف��ي االنقض��اض عل��ى االتف��اق وإفش��اله بع��د أن
فخخت الساحل بالعديد من المليشيات.
ملف األسرى أيضاً يواجه انتكاسة أخرى ،حيث
قال��ت اللجن��ة المكلف��ة بش��ؤون األس��رى التابعة
لحكوم��ة اإلنق��اذ أن مئات أو آالف األس��ماء التي
قدمته��ا حكوم��ة ه��ادي والتحال��ف الس��عودي
كان��ت مك��ررة أو س��بق أن ت��م اإلف��راج ع��ن بعض
هوالء ،وكذلك بعض األس��ماء ألش��خاص من
تنظي��م القاع��دة مس��جونين بقضاي��ا إرهاب من
عام 2007م حتى اليوم.
وكشفت اللجنة أن لديها المئات من األسرى
الجنوبيي��ن الذين أس��روا في الس��احل الغربي أو
الح��دود ل��م يضمهم التحالف ف��ي القائمة التي
قدمه��ا ،مضيف��ة أن العملية ق��د تواجه صعوبات
وأزمات إذا استمرت بهذا الشكل.
المؤش��رات على انتكاس��ة عملية الس�لام وعدم
رغب��ة دول التحال��ف ل��م تقتص��ر عل��ى الس��احل
الغرب��ي واتف��اق الس��ويد ب��ل ظهرت خ�لال األيام
الماضي��ةمؤاش��راتكبي��رةج��د اًعل��ىني��ة
السعودية في استمرار عدوانها.
وكان م��ن ضم��ن ه��ذه المؤش��رات المس��اعي
الس��عودية ف��ي إيج��اد انقس��ام داخ��ل مجل��س
الن��واب اليمن��ي بع��د أن دع��ت العش��رات م��ن
البرلمانيي��ن وجمعه��م م��ن بل��دان مختلف��ة ف��ي

لقاء ترأس��ه السفير الس��عودي لدى اليمن الذي
يعتب��ر الحاك��م الفعل��ي للمناط��ق الت��ي تق��ع
تحت سيطرة الغزاة والمرتزقة.
وتق��رر ف��ي الري��اض أن يق��وم ه��والء األعض��اء
باالنق�لابعل��ىرئاس��ةالمجل��سالقانوني��ة
المتمثل��ة ف��ي رئيس��ه الحال��ي الش��رعي الش��يخ
يحي��ى الراع��ي ،وأن يق��وم هوالء األعض��اء بعقد
جلس��ه للبرلم��ان ف��ي الم��كان ال��ذي ترغ��ب في��ه
الس��عودية وإص��دار قواني��ن ملبي��ة لمصالحه��ا
ومطامعه��اف��ياليم��نعل��ىرأس��هاش��رعنة
الع��دوان وإيج��اد اتفاقي��ات عل��ى قيام الس��عودية
بمد خطوط نفط في المهرة وكذلك تش��ريع
التواج��د العس��كري للس��عودية واإلم��ارات ف��ي
اليمن.
وقالت مصادر في الرياض إن الس��عودية دفعت
أم��وا ً
ال طائل��ة له��والء األعض��اء لك��ن الزال��ت
هن��اك اختالفات في اس��م الش��خص ال��ذي يقود
البرلمان.
وتعتب��ر ه��ذه الخطوة من قبل الس��عودية دلي ً
ال
قاطعاً على عدم نيتها في إحالل السالم وإيجاد
مصالح��ة ،ب��ل إنه��ا مازال��ت مص��رة عل��ى تواصل
حضورها وتواجدها في اليمن واستمرار حروبها
وتمددها.
اإلم��ارات أيض��اً الت��ي تس��عى إل��ى الحض��ور
والس��يطرة على الس��واحل اليمنية غير جادة في
إيج��اد س�لام دائم في اليمن ،حي��ث أظهر مقطع
فيدي��و بث��ه ناش��طون يمني��ون أحد الش��خصيات

اإلماراتي��ة يق��ول ف��ي اجتم��اع م��ع ش��خصيات
م��ن جزي��رة س��قطرى اليمني��ة أن اإلم��ارات
انه��ت ترتيباته��ا في من��ح جميع س��كان الجزيرة
الجنس��ية اإلماراتية ،مضيف��ا أن الهدف هو ضم
هذه الجزيرة لإلمارات ،ومدعيا أن هذه الجزيرة
تربطه��ا عالق��ات تاريخي��ة وأس��رية ونس��بية م��ع
اإلم��ارات وأنه��ا تع��ود تاريخي��ا لإلم��ارات حس��ب
وصفه ،متجاهال أن دولة اإلمارات تشكلت خالل
الخمسين عاماً الماضية.
ويثب��ت ه��ذا الفيدي��و حس��ب العدي��دم��ن
اليمنيي��ن النواي��ا الحقيقة لإلم��ارات في اليمن
ومطامعها في التوس��ع على حساب اليمن الذي
يعاني من أزمات.
وكان��ت مص��ادر يمنية تحدثت س��ابقاً أن دول
مجل��س التع��اون رأت ف��ي ضعف اليم��ن وانهياره
خ�لال الع��ام  2011وحت��ى  2015فرص��ة للتم��دد
وتقاس��م اليم��ن م��ن حي��ث النف��وذ والجغرافي��ا،
وكانت الحرب على هذا األس��اس ،حيث اتفقت
هذه الدول على تش��كيل التحالف المزعوم وشن
حرب على اليمن ثم تقاسمه.
غي��ر أن المقاوم��ة الت��ي أبداه��ا اليمني��ون
أفش��لت هذا المخطط ،كما أن األزمة مع قطر
أحدث��ت بع��ض الش��روخ في ه��ذا المخطط ،غير
أن اإلم��ارات تص��ر على مصادرة جزيرة س��قطرى
وسواحل اليمن.
ويع��زز ه��ذه الفرضي��ة قي��ام اإلم��ارات بزراع��ة
عش��رات المليش��يات المتناح��رة فيم��ا بينه��ا في
معظ��م المناط��ق التي تس��يطر عليها ،باإلضافة
إلى انتشار الفوضى وتدمير ما تبقى من كيان
الدول��ة وتحنيطه��ا م��ن خ�لال إدارة عبدرب��ه
منص��ور ه��ادي وحكومت��ه ،الذي��ن ال يقدمون وال
يأخرون ،وال يلعبون أي دور حقيقي في األوضاع
الحاصلة تحت سيطرتهم.
وإذا م��ا أخذن��ا باالعتبار كل هذه المؤش��رات،
يتض��ح جلي��ا أن اتف��اق الس��ويد يواجه انتكاس��ة
حقيق��ة ،وأن نواي��ا دول الع��دوان الزال��ت مبيت��ة،
وأن ه��ذه ال��دول ل��م تم��ل حت��ى اآلن م��ن دم��اء
اليمنيي��ن ،ب��ل إنه��ا عل��ى مايب��دو مص��رة عل��ى
قتله��م بش��كل جماع��ي ،نظ��راً لتفاق��م األوض��اع
اإلنس��انية وانتش��ار الج��وع والم��رض ،خاصة في
المناط��ق التي يس��يطر عليها الجي��ش واللجان
الشعبية.
عبدالرحمن راجح

التكفيريون العائدون الذين ّ
يهددون تونس
ّ
يؤكد خبراء أن التونسيين كانوا من أول الجنسيات
الت��ي التحقت بالتنظيم اإلرهابي داعش ،ما م ّكنهم من
الفوز بمواقع هامة ،ما يزيد أكثر من مخاوف عودتهم
نظراً إلى اكتسابهم الخبرة العسكرية.
توجه��ت
أس��ئلة كثي��رة طرح��ت واتهام��ات كثي��رة ّ
للترويكا الحاكمة بتس��هيل س��فر الش��باب إلى الحرب
م��ع التكفيريي��ن ف��ي س��وريا والع��راق وليبي��ا بطريق��ة
مباش��رة أو غير مباش��رة من خالل السماح بتن ّقلهم عبر
غامضة بالنظر إلى
الح��دود ،لك��ن ال تزال تلك الفت��رة ِ
��ح المعلوم��ات المتواف��رة .الي��وم تأت��ي الدراس��ة الت��ي
شّ
أعدّها معهد واش��نطن لسياس��ة الش��رق األدنى لتكش��ف
نقاط��اً عدي��دة ف��ي ه��ذا الش��أن أبرزه��ا الع��دد الحقيقي
للتونس��يينف��يالح��ربالتكفيري��ةوم��اه��وموق��ع
التونسيين في التنظيمات اإلرهابية.
في  08أيلول  /سبتمبر الماضي نشرت واشنطن بوست
أكدت فيه أن التهديد اإلرهابي ال يزال ُمحيطاً
تقريراً ّ
بتون��س رغ��م النجاح��ات األمني��ة التي ح ّققته��ا القوات
العسكرية ،وأن هذا التهديد يأتي من داخل تونس وليس
م��ن العائدين من الحرب بع��د هزيمة (داعش) .التقرير
ّ
أكد أن أكثر من  5500ش��خص س��افروا في السنوات األخيرة إلى
الع��راق وليبي��ا وس��وريا لالنضم��ام إل��ى م��ا ُيع�� َرف بتنظي��م الدولة
اإلس�لامية والقاع��دة ،لك��ن تقري��ر معهد واش��نطن للش��رق األدنى
أتى ليوضح الصورة أكثر.
التقري��ر ال��ذي أع�� ّد ه أرون زيلي��ن وه��و باح��ث ف��ي الجماع��ات
أهمه��ا (إيديولوجي��ا تنظي��م
الجهادي��ة ول��ه العدي��د م��ن البح��وث ّ
الدولة اإلرهابية ،الذي صدر في  10ك / 1ديسمبر أعطى مسحة
تاريخي��ة ع��ن تاري��خ التونس��يين ف��ي س��احات الجه��اد العالم��ي،
فمث�ل ً
ا م��ا ُيق��ارب من  1.7بالمائة من ال��ذي ُق ِتلوا في العراق خالل
العملي��ات العس��كرية ف��ي الفت��رة الممت��دة بي��ن  2003و 2005ه��م
تونسيون .وأن التونسيين كانوا بين الجنسيات العشر األولى في
االنضم��ام للتنظيمات اإلرهابية س��نة  .2005بع��د  2011وإلى غاية
 2017أكث��ر م��ن  30ألف تونس��ي حاولوا الس��فر إل��ى الحرب نجح
منهم  2900شخص حتى نيسان  /أبريل ّ 2017
أي أقل من األرقام
المتداولة .و يرجع أرون زيلين هذا العدد المرتفع للمقاتلين إلى
اعتم��اد الحكوم��ة التونس��ية الح��وار ع��وض القم��ع س��نة  ،2011ما
فتح فس��حة من الحرية لتنظيم أنصار الشريعة (أحد التنظيمات
اإلسالمية التي كانت تنشط بحرية في تونس) لممارسة نشاطه
من دون مضايقات .لكن تصنيفه كتنظيم إرهابي في العام 2013
دفع بالكثير من أتباعه إلى االلتحاق بداعش والقاعدة ،حيث بلغ
ع��دد الملتحقي��ن ف��ي الفت��رة ما بي��ن آب  /أغس��طس  2013ونهاية
َ
تزامن مع ظهور (تنظيم
 2014حوالي  2100شخص ،وهذا التد ّفق
الدول��ة اإلس�لامية ف��ي الع��راق) قب��ل أن يعل��ن الخالفة ف��ي .2014
كما س ّلطت الدراسة الضوء على المقاتالت التونسيات من خالل
أسسته تونسية ُتدعى أ ّم ريان.
ما ّ
سمي ب(لواء الخنساء) ،والذي ّ

التقري��ر ال��ذي أص��دره الكات��ب بكلم��ة ألح��د مقاتل��ي (داع��ش)
اإلرهاب��ي ويُدع��ى أب��و خال��د يق��ول ( عل��ى تون��س أن تفت��ح س��فارة
ف��ي الر ّق��ة وليس في دمش��ق ،هنا يوجد المواطن��ون) ،كتعبير عن
كثاف��ة المقاتلي��ن التونس��يين ف��ي تنظي��م داعش اإلرهاب��ي قدّمه
الس��فير األميرك��ي الس��ابق بتون��س جاكوب وال��س والذي ّ
أكد
أن العفو التش��ريعي الذي ت ّم إقراره س��نة  2011كان س��بب إطالق
س��راح العدي��د م��ن المقاتلي��ن ،كم��ا تح��دّث الس��فير الس��ابق عن
تس ُ
��اهل حكوم��ة التروي��كا مع األنش��طة الجهادية وينقس��م ر ّد فعل
الحكومات إلى  4مراحل:
المرحل��ة األول��ى م��ن  2011إل��ى أيل��ول  /س��بتمبر  :2012مرحلة
التس��امح والس��ماح لـ(أنص��ار الش��ريعة)وغيرها م��ن الجماع��ات
ُ
التكفيرية بتنظيم صفوفها علناً وإرسال المقاتلين إلى سوريا.
المرحل��ة الثاني��ة م��ن  2012إل��ى  :2014مرحل��ة إدراك الحكوم��ة
للخط��ر ال��ذي يته��دّد الدولة بعد تنفي��ذ عمليات إرهابي��ة متنوّعة
واغتي��ال ش��خص ّيتين سياس�� ّيتين بارزتي��ن وهم��ا (ش��كري بالعي��د)
و(محمد البراهمي).
ّ
المرحل��ة الثالث��ة وه��ي ف��ي س��نتي  2014ـ��ـ  :2015مرحل��ة تعزي��ز
التع��اون مع الدول المج��اورة والقوى االقليمي��ة والبداية بتحقيق
نجاحات.
المرحل��ة الرابع��ة تمت��د م��ن  2015حت��ى اآلن :تش��هد تح��وّل
التركي��ز نح��و المقاتلي��ن العائدي��ن ،م��ع ب��روز ج��دال ع َلن��ي بي��ن
التونس��يين حول كيفية التعامل معهم ،كما يضيف الس��فير إن
الحكومة قادرة على التع ّرف على العائدين عند المعابر الحدودية
الرس��مية ،لكنه��ا ال تمتلك خطة بش��أن ما يج��ب فعله حالما يت ّم
تحديد هويّتهم ،كما تفتقر قواتها األمنية إلى الوس��ائل الالزمة
لمراقبتهم...

مصي��ر العائدي��ن أث��ار ج��د ً
ال كبيراً ف��ي تونس وح ّرك
مس��يرات كثي��رة أمام البرلمان رفض��اً لعودة اإلرهابيين
إلى تونس ،لكن كيف س��تواجه تونس هذا الم ّد خاصة
بع��د أن ّ
تأك��دت ع��ودة أكثر من  800إرهابي من س��وريا
والعراق .المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية أع ّد
دراس��ة قبل شهرين حول العائدين من بؤر التو ّتر ،دراسة
ميدانية قامت على مجموعة مقابالت مع أكثر من 85
إرهابياً عادوا من بؤر التو ّتر وهم في الس��جون التونس��ية
حالي��اً به��دف التع�� ّرف عل��ى األس��باب الحقيقي��ة الت��ي
دفعتهم لالنضمام للجماعات اإلرهابية.
أفاد ناجي جلول مدير المعهد ّ
بأن هذه الدراسة سعت
تحول عدد كبير من
باألساس إلى الوقوف على أسباب ّ
الش��باب م��ن مواطن عادي إل��ى إرهابي ومج��رمُ ،مضيفاً
ب ّ
��أن نس��بة  74بالمائ��ة منهم ه��م غير متزوّجي��ن يعانون
مش��كلة في االس��تقرار ،عالوة على ّ
أن عدداً كبيراً منهم
انقط��ع ع��ن التعلي��م بصفة ُمبك�� ّرة ،حي��ث ّ
أن  87بالمائة
منه��م ل��م يتج��اوزا المرحل��ة الثانوي��ة ف��ي تعليمه��م،
ومهمشة.
وأغلبهم ينتمون إلى أوساط اجتماعية فقيرة ّ
لك��ن الدراس��ة ل��م تتط�� ّرق ال من قريب وال م��ن بعيد عن
كيفي��ة التعام��ل معه��م في ح��ال عادت أعداد كبي��رة منهم كما
لم تقترح أية استراتيجية للتعامل معهم.
ّ
يؤك��د خب��راء أن التونس��يين كان��وا م��ن أول الجنس��يات الت��ي
التحق��ت بالتنظي��م اإلرهاب��ي داعش ،ما م ّكنهم م��ن الفوز بمواقع
هام��ة ،م��ا يزي��د أكثر من مخ��اوف عودتهم نظراً إلى اكتس��ابهم
الخبرة العس��كرية ،ويفيد تقرير معهد واش��نطن للشرق األدنى أن
أب��رز المواق��ع التي ش��غلها التونس��يون في التنظيم ،كان مس��ك
جه��از األم��ن الخارجي له ،أو االس��تعالمات ،التي أش��رف عليها أبو
عبد الرحمان التونس��ي ،الذي ش��غل أيضاً خطة أمير الرقة ،كما
نش��ط التونس��يون ف��ي دي��وان الحس��بة ،جماع��ة األم��ر بالمع��روف
والنه��ي ع��ن المنكر ،وأيضاً في األعمال اإلدارية بل وفي المش��اريع
الحربي��ة الت��ي أطلقه��ا التنظيم ومنها مش��روع الطائ��رات من دون
ط ّيار ،حيث يبرز إس��م فاضل مينس��ي المك ّنى بأبو يسري التونسي
كأحد مطوّري هذا المشروع.
قب��ل أس��بوعين تم ّك��ن أكث��ر م��ن  10إرهابيي��ن م��ن الدخ��ول في
وض��ح النه��ار إل��ى مدينة س��بيبة وس��ط غ��رب تونس والس��طو على
أح��د الف��روع البنك ّية ،واس��تولوا مع مبلغ أكثر من  100ألف دوالر
ثم قتلوا أحد المواطنين وعادوا من حيث أتوا ،عملية استعراضية
بامتي��از دام��ت أكثر من  40دقيقة م��ن دون تدخل أمني يُذكر ما
يثبت التردّي األمني الذي تعيشه المناطق الحدودية ،هذا في ما
يتعل��ق بالخط��ر المتأتي من الداخل أضافة إلى الخطر الخارجي
ال��ذي تمثل��ه عودة  2900إرهابي وهم يجيدون اس��تعمال األس��لحة
بجمي��ع أنواعه��ا ،فالخطر الخارجي قد يدعم الخطر الداخلي إذا
لم يت ّم التعجيل بإيجاد خريطة طريق للتعامل معهم.
عبد السالم هرشي

انتصار سورية وبشارة الزمن
الجديد
عندم��ا انطل��ق الع��دوان االس��تعماري الصهيون��ي الرجع��ي على
س��ورية الحبيبة وشرع المعس��كر المعادي بتدميرها وحشد العدو
اإلمبريال��ي م��ا حش��د م��ن جمي��ع عمالئ��ه وادوات وعدة ش��غله من
مخابرات وإعالم ومرتزقة ظلت رؤيتنا لنصر س��ورية القادم يتيمة
محاص��رة لس��نوات تراكم��ت خالله��ا مؤش��رات كثيرة ت��دل على
عناصر القوة السورية باستعصاء شعبها على العصبيات والمذابح
وبصالبة إرادة الحياة والتشبث بالهوية الوطنية والقومية ومتانة
بنيان الدولة الوطنية والعقيدة القومية للجيش العربي السوري.
يوش��ك العال��م كل��ه ان يعت��رف بانتص��ار س��ورية والقائ��د
العرب��ي الكبي��ر الرئي��س بش��ار األس��د ويح��ار المهزومون في رس��م
دروب التراج��ع ب��دءا م��ن حكوم��ات التآم��ر العربي��ة الت��ي يس��يرها
المس��تعمر األميرك��ي الصهيون��ي وه��ي كان��ت تتحي��ن س��قوط

سورية وتدميرها لتحتفل من تل أبيب بشرق كونداليسا رايس.
لك��ن ش��رقا عربي��ا مقاوما ينه��ض منتص��را وإرادة القائد العربي
الف��ذ ال تلي��ن في مواصل��ة الصمود والقتال حت��ى إلحاق الهزيمة
الفاصل��ة بمعس��كر الع��دوان والش��عب العرب��ي الس��وري والجي��ش
العرب��ي الس��وري ص��ف واح��د خل��ف رم��ز ع��زة س��ورية وكرامته��ا
واس��تقاللها ال��ذي ل��م يف��رط بتل��ك الهوي��ة ش��كال أو مضمون��ا
وواج��ه احرج اللحظات المصيرية وأصعبها بكل عزم وبإرادة صنع
المس��تحيل لدح��ر أش��رس غ��زوة اس��تعمارية فقاد المع��ارك بحزم
وشجاعة وحكمة.
صنع الرئيس بش��ار األس��د من صمود س��ورية جبال صلبا وثابتا
صع��دت بفضل��ه ق��وة حلف��اء س��ورية األصيلي��ن والمخلصي��ن ف��ي
المنطق��ة والعال��م ب��دءا وانطالق��ا م��ن توأم��ي مح��ور المقاوم��ة
وش��ريكي صم��ود الش��رق العرب��ي طيل��ة أربعي��ن عاما من��ذ انتصار
الث��ورة وانط�لاق ش��راكة مصي��ر ف��ي خي��ار تح��رري اس��تقاللي
مق��اوم  :إيران وحزب اهلل ش��ريكا س��ورية في االنتص��ار على الكيان
الصهيوني منذ دحره عن جنوب لبنان .
في قلب هذه الكتلة الصلبة وعلى رأسها شريكان دوليان تصاعد
سورية  :روسيا والصين
زخم دينامية صعودهما وترسخ من
وفي س��ياق ملحمة المقاومة والصمود كان اس��تنتاجنا  :س��ورية
تغير العالم وتنهي زمن األحادية القطبية وتزعزع ركائز الهيمنة
األميركية التي اعقبت انهيار االتحاد السوفيتي.
أبل��ه ومخب��ول وجاه��ل كل م��ن يتح��دث ع��ن م��راودة س��ورية
لمقايض��ة ش��ركاء النص��ر بع��ودة العم�لاء المهزومين وش��ركاء
التدمي��ر وس��فك دم��اء الس��وريين فالدول��ة الوطني��ة الس��ورية
الصلب��ة والصام��دة والثابتة بمبادئها التحررية تعرف ش��ركاءها
كم��ا خبرت جمي��ع خصومها المهرولين اعترافا بانتصارها وهي
ت��درك حدود الش��راكة المحتملة في المعادلة الرس��مية العربية
وم��ا يمك��ن ان يبنى عليها في السياس��ة من موق��ع المحور الدولي
واإلقليمي الذي استقطب حول سورية وكفاحها التحرري.
سورية التي غيرت العالم تغير البيئة العربية وهي عالمة انتصار
حاس��مة إلرادة المقاوم��ة والتح��رر وس��تطلق قيامته��ا بانتص��ار
تاريخ��ي وغي��ر ع��ادي ل��ه صف��ة تاريخي��ة عظيم��ة فه��ي عاصم��ة
المقاومة والتحرر في البالد العربية والقائد األسد حازم بمبادئه
مرن في رسم السبل لتجسيدها بواقعية شديدة دون تفريط فهذا
المي��زان الذهبي هو الذي وهب س��ورية ق��وة الصمود طيلة العقود
الماضية وهو ما جعلها واسطة عقد العرب رسميا وشعبيا ومكنها
من مقاومة الخطط االستعمارية الصهيونية الرجعية.
س��ورية الشعب والجيش والدولة والقائد العظيم ما زالت تقاتل
وتش��ق طريق انتصارها الحاس��م وهي تع��رف اصدقاءها وأعداءها
وت��درك مقاص��د المهرولي��ن م��ن ال��دول االس��تعمارية المهزوم��ة
والحكوم��ات الرجعي��ة العميلة والمهم عنده��ا مراكمة اعترافات
واضح��ة بنصره��ا وبص��واب خياره��ا والتص��رف بمنط��ق الدول��ة
القوية الراسخة التي ال تهاب أي لقاء او نقاش او تواصل فتحصد
حصان��ة سياس��ية س��عى الحل��ف المع��ادي لنزعها وه��ي واثقة بأن
قوته��ا ووض��وح رؤيته��ا وص��واب تحالفاتها من موقعه��ا المركزي
والريادي في محور المقاومة اإلقليمي وفي معس��كر النضال ضد
الهيمنة االس��تعمارية على العالم هو س��ر هذا التهافت على زيارة
دمش��ق وإع��ادة فت��ح الس��فارات وطل��ب ال��ود بانق�لاب البع��ض م��ن
النقي��ض إل��ى النقي��ض ف��ي خطبه��م وتصريحاته��م حول س��ورية
وقائدها القومي التحرري المنتصر.
حص��اد الع��ام الماض��ي كان عظيم��ا وكب ي��را ووع��ود الس��نة
الجدي��دة كبي��رة وعظيم��ة وكم��ا ق��اد األس��د ملحم��ة صم��ود
تاريخي��ة كبرى عل��ى الصعيد القومي والعالمي س��يقود مخاض
نه��وض الق��وة الس��ورية الت��ي اكم��ل اس��ترجاع قدرته��ا عل��ى ردع
الكي��ان الصهيون��ي ف��ي اول��ى بش��ائر انتص��اره العظي��م ال��ذي ب��ات
ب��ارزا في تفاصيل اليوميات المخضبة بدماء الش��هداء من أبطال
الشعب والجيش والمقاومين من لبنان والعراق واليمن.
نه��ج المقاوم��ة والتح��رر انتص��ر على معس��كر العم�لاء والخونة
والمتآمري��ن ب��ل إن القائ��د بش��ار األس��د وجمي��ع ش��ركائه وف��ي
مقدمته��م قائ��د المقاوم��ة العربي��ة الس��يد حس��ن نص��راهلل ق��د
ألحق��وا هزيم��ة نك��راء بالحل��ف األميرك��ي الصهيون��ي وجمي��ع
الذيول الحقيرة في المنطقة والعالم وليعترف من يش��اء ولينكر
م��ن يش��اء فل��ن يبدل��وا حقائ��ق التاريخ الحاس��مة ونتائجه��ا التي
تفق��أ العي��ون .الزم��ن الجدي��د في��ه بش��ارة عظيم��ة ه��ي القائ��د
الرئيس المقاوم بش��ار األس��د وكتلة المقاومة العربية الش��عبية
ورمزها الس��يد حس��ن نصراهلل ونجمها س��يلمع م��ن المحيط إلى
الخليج(الفارسي) ويسطع في العالم كله.
غالب قنديل

