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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

سورية وتداعيات االنتصار… ماذا عن معسكر املهزومني!؟
الي��وم ،وبع��د م��رور م��ا يق��ارب الثماني��ة أعوام
م��ن الح��رب عل��ى س��ورية ،ال يمك��ن لل��دول
المس � ّلحة اإلرهابي��ة،
الداعم��ة للمجامي��ع ُ
إن��كار حقيق��ة ،خس��ارة الره��ان عل��ى المجاميع
المس � ّلحة اإلرهابي��ة لتحقي��ق مش��اريعها ف��ي
ُ
س��ورية ،فالي��وم الجي��ش العرب��ي الس��وري ،حرر
مايزي��د على  %50من مس��احة س��ورية ويتواجد
بمايزي��د على  %80من مس��احة س��ورية ،وأصبح
�كل واض��ح عل��ى المواق��ع المتقدم��ة
ُيط� ُ�ل بش� ٍ
المس � ّلحة اإلرهابي��ة ف��ي عم��ق
للمجامي��ع ُ
ماتبقى للمجاميع المس��لحة اإلرهابية من بؤر
جغرافية ش��مال غرب س��ورية (ادلب ومحيطها)
 ،وش��رق وش��مال ش��رق س��ورية (ش��رق الفرات) ،
وه��ذا بدور ِهُش � ّكل بمجموع � ِه ،عبئ �اً ثقي ً
ال على
المس � ّلحة
الدول والكيانات الداعمة للمجاميع ُ
بش��قيها اإلرهابي��ة والمعتدل��ة حس��ب تصني��ف
مح��ور العدوان على س��ورية ف��ي محافظة إدلب
ومحيطه��ا وبمناط��ق ش��رق الف��رات ،فـ��معركة
إدل��ب المنتظ��رة الي��وم وبق��وة ُتش � ّكل أهمي��ة
إس��تراتيجية (كب��رى) ،لي��س ألنه��ا اخ��ر البؤر
اإلرهابي��ة المتبقي��ة بش��مال س��ورية،بل ألن
المحافظ��ة (إدل��ب) وبموقعه��ا االس��تراتيجي
بالش��مال الغرب��ي لس��وريةُ ،تش � ّك ُل أهمي��ة
اس��تراتيجية بخريط��ة الجغرافي��ا (السياس��ية
واالقتصادي��ة والتجاري��ة) الس��ورية ،وتحت� ُ�ل
أهمية استراتيجية ،باعتبارها مفتاحاً لسلسلة
مناط��ق ،تمت � ُد على ط��ول الجغرافيا الس��ورية،
فه��ي نقط � ُة وص��ل بي��ن مناط��ق ش��مال س��ورية
ووس��طها ،امت��داداً عل��ى طول ش��ريط المناطق
الحدودي��ة المرتبط��ة بالجان��ب الترك��ي،
إضاف��ة إل��ى كونه��ا تش� ُ
�كل نقط��ة رب��ط بي��ن
المناطق الجغرافية السورية ،المرتبطة بإدلب
ش��ما ً
�س حجم األهمية
ال وجنوب �اً ،وهذا ما يعك� ُ
اإلس��تراتيجية الكب��رى لمحافظ��ة إدل��ب ف��ي
المقبلة والنهائية والحاس��مة
خريطة المعارك ُ
بشكل عام.
السوري
والوسط
في الشمال
ٍ
وهنا ،يمكن الجزم إن الجيش العربي السوري،
قد استطاع تسديد الضربة القاصمة فعلياً لبنية
المجاميع المسلحة اإلرهابية في مختلف بقاع
الجغرافي��ا الس��ورية ،وب��دأ فعلي �اً برس��م مالم��ح
وطبيعة المعركة الحاسمة والنهائية في عموم
مناطق محافظة إدلب ومحيطها ومناطق ش��رق
الف��رات ،وق��د ب��دا واضح �اً لجمي��ع المتابعي��ن،
أن سلس��لة المع��ارك االخي��رة للجي��ش العرب��ي

السوري ،والتي جرت في اآلونة األخيرة منتصف
الع��ام الماضي  (2018ف��ي مناطق جنوب وجنوب
شرق سورية) حسم معارك درعا والقنيطرة وشرق
الس��ويداء وصو ً
ال لمحاص��رة وتطويق التنف بما
فيها القاعدة األمريكية  ،ما كانت ّإل هدف من
سلس��لة أه��داف إس��تراتيجية ،كج��ز ٍء من خطة
ورؤية أكبر ،لمسار الحسم العسكري التي عمل
ُ
ويعمل عليها الجيش العربي الس��وري ،وحلفاؤه،
والت��ي اس� ُ
�قطت بالمحصل��ة ِره��ان بع��ض القوى
الش��ريكة بالح��رب عل��ى الدول��ة الس��ورية ،والتي
حاول��ت طيل��ة عم��ر الح��رب عل��ى س��ورية ،اتخاذ
ارتكاز..
المجاميع اإلرهابية المس��لحة كنقطة
ٍ
�روط
ف��ي محاولة إلخض��اع الدولة الس��ورية ،لش� ٍ
ُ
تحاول بعض القوى اإلقليمية
وام�لاءات ،كانت
الحليفة والشريكة والداعمة للمشروع الصهيو-
أميرك��ي بالمنطق��ة ،فرضه��ا عل��ى الدول��ة
السورية.
ومن هن��ا وبحكم حقائق الواقع الس��وري،بدأت
ت��درك معظ��م الق��وى المنخرط��ة بالح��رب على
س��ورية،أن المعرك��ة العس��كرية للجيش العربي
السوري وحلفائه والتي شارفت على نهايتها،هي
م��ن س��تكون له��ا الكلم��ة الفص��ل وف��ق نتائجه��ا
االستراتيجية الحالية والمستقبلية،بأي حديث
مقب��ل يتح��دث ع��ن تس��ويات بمس��ارات الح��رب
عل��ى الدول��ة الس��ورية وتغيي��ر كام��ل ومطل��ق
بش��روط التف��اوض المقبلة بين جميع األطراف
فالمعرك��ة العس��كرية ش��ارف الجي��ش العرب��ي

عل��ى حس��مها،ومن ينتص��ر بالميدان،ه��و م��ن
س��ينتصر بالسياس��ة،وهو من س��يفرض ش��روطه
بالمحصلة على طاولة التسويات بالنهاية .
ختاماً،يب��دو أ ّن األكث��ر وضوح �اً الي��وم ،أ ّن
منظوم��ة الح��رب عل��ى س��ورية ب��دأت بالته��اوي
بالتزام��ن م��ع تهاوي بقايا المجاميع المس��لحة
اإلرهابي��ة ،واليوم نرى أ ّن ه��ذه المنظومة تعيش
فترة ترنح ما قبل السقوط النهائي مع استمرار
سلس��لة االنهي��ارات التي تتع ّرض له��ا المجاميع
المس��لحة اإلرهابي��ة م��ن الش��مال إل��ى الش��رق
الس��وري وتخل��ي داعميه��ا عنه��ا ،وعل��ى قاع��دة
سلس��لة انهيار أحج��ار الدومينو ،فالي��وم القيادة
السياس��ية والعس��كرية الس��ورية تدي��ر المعركة
بحنك��ة وبحرفية عالية ،واأليام المقبلة س��تكون
حبلى بالتطورات ش��رقاً وش��ما ً
ال ،وستشهد تغ ّيراً
ملموس �اً وواضح �اً ف��ي طبيع��ة حس��م المع��ارك
بعم��وم خرائ��ط المع��ارك الميداني��ة ف��ي ش��مال
وش��رق س��ورية ،فالي��وم الجي��ش العربي الس��وري
س��يبداً المب��ادرة بع��د أن انتق��ل م��ن مرحل��ة
التموض��ع واالس��تعداد إل��ى مرحل��ة الهج��وم
واس��تعادة األرض ش��ما ً
ال وش��رقاً  ،وم��ن هن��ا
س��ننتظر نتائ��ج المع��ارك العس��كرية المقبل��ة
بمحي��ط ادل��ب وص��و ً
ال لم��ا بع��د منب��ج ،والت��ي
س��تعطينا إجاب��ات منطقي��ة وأكث��ر وضوح �اً
وواقعي��ة م��ن مجم��ل التغ ّي��رات التي سنش��هدها
بالساحة العسكرية السورية بشكل عام..
هشام الهبيشان

االنسحابات األميركية من املنطقة ..جعجعة من دون طحني؟!
قال مس��ؤولون أمريكي��ون ،منذ ثالثة
أسابيع تقريباً ،بحسب ما نقلت وكالة
«رويت��رز» ،إن إدارة «ترام��ب» تبح��ث
س��حب أع��دا ٍد كبي��رة ،ربم��ا ب��اآلالف
م��ن قواته��ا العامل��ة ف��ي أفغانس��تان،
وإذا تأك��د ه��ذا ف��إن أع��داد الق��وات
س��تنخفض م��ن مس��تواها الحال��ي
والذي يبلغ أربعة عش��ر ألفا ،في خطوة
تأت��ي بع��د ق��رار «ترام��ب» ب��أن الق��وات
األمريكية ستنسحب من سوريا.
وفيم��ا ق��ال متح��دث باس��م البي��ت
األبي��ض :إن «ترام��ب» لم يص��در أوامر
إل��ى البنتاغ��ون بس��حب الق��وات م��ن
أفغانس��تان؛ اال أن اإلدارة االميركي��ة
ل��م تنك��ر التقاري��ر الت��ي تفي��د ب��أن
الوالي��ات المتحدة تخطط لس��حب ما
حاليا
يقرب من نصف القوة المنتش��رة ًّ
في أفغانستان.
تأت��ي ه��ذه التقاري��ر ف��ي وق��ت تتكثف
في��ه التح��ركات نح��و «مفاوض��ات
الس�لام» ح��ول أفغانس��تان ،إذ التق��ى
المبع��وث األمريك��ي الخ��اص «زلم��اي
خلي��ل زادة» ،بممثل��ي طالب��ان الش��هر
الماض��ي ،وناق��ش القضاي��ا المتعلق��ة
بانس��حاب الق��وات االميركي��ة ف��ي
المس��تقبل وكذل��ك مقترح��ات وقف
إطالق النار.
م��ن المعل��وم أن «طالب��ان» تص��ر
عل��ى التفاوض م��ع الوالي��ات المتحدة
األمريكية ،في موقف هو أشبه بتحميل
واش��نطن المس��ؤولية عم��ا يج��ري ف��ي
افغانس��تان ،وأن الحكوم��ة المحلي��ة
هن��اك ال تس��تطيع أن تق��دم أو تؤخ��ر
شيئا من دون االمريكي ،لذلك فضلت
التف��اوض معه مباش��رة م��ن جهة ،ومن
جه��ة اخ��رى تصر عل��ى ع��دم التفاوض
مع الحكومة بدعوى عدم شرعيتها من
جهة ثانية.
التقاري��ر ع��ن احتم��ال تخفي��ف
واش��نطن لوجوده��ا العس��كري ال��ى
النص��ف تمهي��داً النس��حاب كل��ي م��ن
افغانس��تان ،تتزام��ن مع اط�لاق ترامب
تصريحات��ه ع��ن س��وريا؛ ورغ��م أن
تصريح��ات االنس��حاب من س��وريا بدت

ف��ي المرحلة األول��ى جازمة ،ووضع لها
ج��دو ً
ال زمني �اً بح��دود الس��بعين يوم��ا،
وأدت الى جملة اس��تقاالت واستنكارات،
اال أن واش��نطن ع��ادت لتتح��دث ع��ن
ع��دم وج��ود ج��دول زمن��ي مح��دد له��ذا
االنس��حاب وربطت��ه بتط��ور االتفاق مع
تركيا حول طريقة التعامل مع الكرد.
ويب��دو أن مناورة الكرد في االنس��حاب
م��ن منب��ج وتس��ليمها للجيش الس��وري
(وه��ي مدين��ة كان��ت ستس��قط بي��د
لا أم آج� ً
الترك��ي عاج� ً
لا وتق��ع غ��رب
الف��رات ال ش��رقه) ،قد أعط��ت مفعولها
ف��ي كب��ح االنس��حاب االميرك��ي دون

مراع��اة مصال��ح الك��رد الذي��ن أعط��وا
واشنطن الكثير.
تصريح��ات واش��نطن ح��ول انس��حاب
محتمل من س��وريا ل��م يكن األول ،فقد
س��بق لواش��نطن أن أعلن��ت ع��ن ذل��ك
منذ أش��هر .ثم عادت ه��ذه التصريحات
لتخبو.
من المؤكد أن واش��نطن تفكر جدياً
بإع��ادة انتش��ار قواته��ا ف��ي المنطق��ة،
س��واء عب��ر االنس��حابات ،أو اع��ادة
التموض��ع وتخفي��ف حجم الق��وات ،اال
أن م��ن المؤك��د ايض �اً أن أي انس��حاب
أميرك��ي ل��ن يك��ون م��ن دون أثم��ان،
ويب��دو أن واش��نطن تق��وم بدراس��ة
االثم��ان من جه��ة ،ودراس��ة البدائل من
جهة أخرى.

فف��ي س��وريا ،كان��ت «الق��وات
العربي��ة» أح��د البدائ��ل ،لك��ن يب��دو أن
ه��ذا الخي��ار اس��تبعد (حالي �اً) لع��دم
انس��جامها م��ع التوج��ه الجدي��د ف��ي
االنفت��اح عل��ى س��وريا ديبلوماس��ياً،
وإع��ادة ترميم العالقة معها ،فيما يبدو
أن الخي��ار الترك��ي أكث��ر مالءم��ة
امريكي �اً ش��ريطة حف��ظ «المنج��زات»
االميركية مع الكرد.
أم��ا في افغانس��تان ،ف��إن المفاوضات
األميركي��ة م��ع «طالب��ان» تحت��ل
أهمي��ة قص��وى ،نظ��راً لتداخ��ل ه��ذا
الملف مع الملفين االيراني والروسي،

حيث الحدود الكبيرة لهاتين الدولتين
م��ع أفغانس��تان ،م��ا يدف��ع واش��نطن
لمحاول��ة إح��داث اخت��راق كبي��ر ف��ي
العالقة مع (طالبان).
إن التصريح��ات األميركي��ة
المتك��ررة والمتنوع��ة ع��ن انس��حابات
م��ن أفغانس��تان وس��وريا تبق��ى ،ال��ى
الي��وم ،جعجعة من غير طحين ،تهدف
إلحداث بلبل��ة في العالقات بين الدول
المعني��ة بهذي��ن الملفي��ن (االفغان��ي
والس��وري) ،بانتظ��ار تبل��ور االتص��االت
م��ع البدائ��ل ،فإم��ا أن ت��ؤدي ال��ى
انس��حاب فعلي ،وإما تأجيل االنسحاب
أو تعليق��ه ،ألس��باب ل��ن تعج��ز اإلدارة
األميركية عن اإلتيان بها.
محمد محمود مرتضى

فرصة ﻻ ينبغي تفويتها

األسرى الفلسطينيون ..دقت ساعة املعركة!..

تفتح التطورات السياسية الجارية حول المواقف العربية الرسمية من
س��ورية فرص��ة س��انحة إلف�لات لبنان من أس��ر ش��روط الوصاي��ة واالبتزاز
المفروض��ة علي��ه م��ن الحلف األميركي الفرنس��ي الس��عودي الذي ألزم
الس��لطات اللبناني��ة بالئح��ة ممنوع��ات يتصدره��ا الحج��ر عل��ى العالقة
بسورية وعلى تطوير أي شكل من التعاون اللبناني السوري.
بعد تحول المناخ العربي الرسمي وتهافت الحكومات العربية المعادية
لس��ورية والمتورط��ة ف��ي الع��دوان عليه��ا ﻻع��ادة فت��ح س��فاراتها وتدف��ق
الوس��طاء وال��زوار إل��ى دمش��ق يمك��ن للحكم اللبنان��ي لو امتل��ك اإلرادة
أن يتحرر مما ألزم نفسه به من تعهدات لقاء تحرير رئيس الحكومة من
محبسه السعودي.
التوقي��ت المقت��رح للقم��ة االقتصادي��ة العربي��ة ف��ي بيروت هو مناس��بة
لدع��وة مجل��س وزراء الخارجي��ة الع��رب لالنعق��اد في بي��روت التخاذ قرار
حاس��م بتوجي��ه الدع��وة ال��ى س��ورية لحض��ور القم��ة االقتصادي��ة ويمكن
للبنان ان يخاطب الجميع بحقيقة انه ال جدوى من أي قمة تغيب عنها
سورية وأن من حق لبنان أن يكون بوابة العائدين الى الشقيقة التوأم .
ال ل��زوم للمكاب��رة أو للت��ردد طالم��ا أن الحكوم��ات الت��ي ش��اركت ف��ي
الح��رب عل��ى الش��قيقة س��ورية تعي��د حس��اباتها وتراج��ع مواقفه��ا بعدما
توهم��ت بن��اء عل��ى التحري��ض األميركي انها ق��ادرة على تدمير س��ورية
وقل��ب وجهة دورها القومي المق��اوم فباتت تلملم اذيال الهزيمة والخيبة
بحث��ا ع��ن مخارج بإعادة فتح س��فاراتها في دمش��ق وبتحريك المس��اعي
لحض��ور س��ورية ف��ي قم��ة تون��س واذا كان��ت تل��ك ه��ي الوجه��ة الت��ي
حس��متها تح��ركات عربي��ة تالحق��ت مؤخ��را يصب��ح م��ن ح��ق لبن��ان ان
يس��عى إل��ى ش��رف احتضان لق��اءات العودة العربية الرس��مية الى س��ورية
بعنوان القمة االقتصادية العربية وهذا ما يفترض أن تقدمه الحكومات
الش��قيقة للبنان علها تعوض عليه بعضا من خس��ائر الحرب على سورية
وتلك الحكومات العربية التي تبدي حماس��ة في خطبها عن دعم لبنان
ملزم��ة بالتج��اوب م��ع طلب لبن��ان الذي دفع غاليا ف��ي مجابهة األخطار
الت��ي حركه��ا العدوان على س��ورية بتخطي��ط غربي صهيون��ي وبتمويل
وتورط عربي .
م��ا ه��و المان��ع ال��ذي يح��ول دون مب��ادرة لبن��ان بع��د مش��اورات داخلي��ة
يجريه��ا رئي��س الجمهوري��ة لبل��ورة موق��ف مح��دد عنوان��ه ال قم��ة ب��دون
سورية ولماذا يكون لبنان محجوزا بإرادته في علبة موقف يتجه أصحابه
الى التراجع عنه وأين مصلحة لبنان في زجه ضمن خانة آخر العائدين
وه��و صاح��ب المصلح��ة األكيدة بأن يك��ون اولهم ويح��ث اآلخرين على
اللحاق به؟.
يمك��ن لفخام��ة الرئيس بش��جاعته المعه��ودة مخاطب��ة المدعوين الى
قمة بيروت  :اذا اردتم تعزيز مكانة لبنان فلتكن مصالحة حكوماتكم مع
س��ورية عل��ى أرض��ه ولنتدارس توجي��ه الدعوة الى إي��ران وتركيا لحضور
هذه القمة طالما موضوعها االقتصاد ومسائل التنمية والعمل المشترك
اقتصاديا وفق جداول األعمال التقليدية وما تمليه من معالجة لقضايا
إقليمي��ة كثيرة منها دعم الش��عب الفلس��طيني ورف��ع الحصار عن قطاع
غ��زة وخط��وط نق��ل الطاق��ة واس��تثمار المكتش��فات البحري��ة واألس��واق
المش��تركة والس��ياحة البيني��ة والتعام�لات المالي��ة المحمي��ة م��ن
الضغوط والعقوبات األميركية المكرسة لخدمة مصالح إسرائيل فهل
يمكن تجاهل تلك الشراكات المحتومة بقوة الجغرافية؟.
م��ا ه��و المان��ع م��ن توجي��ه فخام��ة الرئي��س رس��ائل الدع��وات متضمنة
فكرتي��ن فق��ط هم��ا ام��ا دع��وة الرئي��س اﻷس��د بن��اء على ق��رار يتخ��ذ فور
انعقاده��ا ويعل��ن عنه قبل ذلك في بيان مجلس ط��ارئ لوزراء الخارجية

األس��رى الذي��ن يبث��ون ص��وراً تؤث��ر عل��ى
معنوي��ات اإلس��رائيليين ،و ُتظه��ر أنه��م ال
كاف.
يُعاقبون بشكل ٍ
ه��ذا يعني أن هؤالء األس��رى أمام هجمة
فاش��ية مس��عورة تس��تهدف انجازاتهم التي
انتزعوه��ا بالنض��ال عل��ى م��دار عق��ود م��ن
الزم��ن .ويعن��ي ،أيض �اً ،أنه��م أم��ام هجم��ة
سياسية غير منفصلة عن الهجوم الشامل
الجاري على الش��عب الفلس��طيني ،قضية،
وج��وداً ،حقوق �اً ،نض��ا ًال ،ورواي��ة .ويعن��ي،
أيض �اً وأيض��ا ،أنه��م أم��ام هجم��ة مبيت��ة،
س��بق لوس��ائل إع�لام االحت�لال أن نش��رت
عناوينه��ا وأهدافه��ا الت��ي أعلنه��ا ،بص��ورة

الع��رب ف��ي بيروت او التفاهم على تأجيل القمة االقتصادية ريثما ينضج
مناخ عربي مناسب؟.
لق��د من��ع لبنان نفس��ه عن مبادرات كثيرة ممكن��ة بخضوعه إلمالءات
واش��نطن والري��اض وباري��س وم��ن المعي��ب أن يك��ون آخ��ر الواصلي��ن الى
التص��رف بن��اء عل��ى حقيقة ان س��ورية انتص��رت فكيف ورئي��س لبنان هو
العم��اد ميش��ال ع��ون ال��ذي كان س��باقا ف��ي فه��م طبيع��ة الع��دوان عل��ى
س��ورية وع��اش يومي��ات ومع��ارك الدفاع ع��ن س��ورية والمقاوم��ة اللبنانية
الس��ورية المش��تركة لتل��ك الح��رب البربرية الغاش��مة بح��رارة وتفاعل
كبيرين ﻷنه أدرك بقوة مقاصد الغرب والصهاينة من الغزوة التكفيرية
وه��و صاح��ب مواق��ف ورؤى اس��تباقية ومتقدم��ة قب��ل رب��ع ق��رن لكيفي��ة
استخدام التكفير في تدمير الدول والمجتمعات.
المب��ادرة بي��د فخام��ة الرئي��س وه��و منها يمكنه تأس��يس مرتك��زات دور
لبنان��ي ري��ادي وفاع��ل في الواق��ع العربي بل في المدى االقليمي األوس��ع
وأن يرسخ مداميك التعاون اللبناني السوري على قواعد صلبة ويراكم
رصيدا مهما للبنان اقتصاديا وسياسيا ومعنويا وهذا ما نعلم أنه مبتغاه.
نع��رف م��ن ش��خصية رئي��س الجمهوري��ة أنه مق��دام اليهاب وه��و يعرف
ان رئي��س المجل��س النياب��ي س��يدعم مبادرت��ه بكل حم��اس وموقفه حول
القمة وس��ورية واضح ومعلن وس��يكون عليهما معا اقناع الرئيس المكلف
الذي تشكل قيود الوصاية فدية دفعها لبنان ﻷصدقاء الرئيس الحريري
حي��ن خطف��وه وه��ذا م��ا ال يج��وز ان ي��دوم بعدم��ا انقل��ب اتجاه السياس��ة
الرسمية العربية نحو العودة إلى سورية ولبنان هو األولى بأن يستضيف
قمة العودة العربية إلى قلعة العروبة.
رب قائ��ل ج��دال أو مماحك��ة إن الواق��ع العرب��ي متعف��ن وعاج��ز وال لزوم
ألن نتع��ب أنفس��نا بأم��ور كهذه والحقيق��ة أن بلداننا العربية متش��ابكة
رغ��م أنوفن��ا والقاص��ر واﻷحم��ق ه��و م��ن يتجاهل ذل��ك والبد م��ن آليات
تعام��ل اداري��ة وجمركي��ة ومالي��ة واس��تثمارية مش��تركة بي��ن س��ائر
دول المجموع��ة العربي��ة بحك��م الوقائ��ع االقتصادي��ة الت��ي تش��ير ال��ى
كمي��ة ضخم��ة م��ن العاملين المهاجري��ن من بلدانه��م العربية إلى دول
عربي��ة اخ��رى وحي��ث تطرح نفس��ها ملفات المب��ادالت التجاري��ة والهموم
المش��تركة العديدة التي تعني مصالح الناس وحياتهم وس��ائر القضايا
المشتركة التي يمكن تدبر أمورها وتسييرها رغم االختالفات السياسية
واألمثلة كثيرة .ان مبادرة لبنان المنش��ودة لرعاية المصالحات العربية
م��ع س��ورية هي خط��وة تعزز مكان��ة البل��د وتضاعف الف��رص االقتصادية
والسياس��ية للخ��روج م��ن األزم��ات المش��كو منه��ا وم��ا نأمل��ه م��ن فخامة
الرئيس ومعالي وزير الخارجية كثير وليس كبيرا على همة من كان
في خيارهما االس��تقاللي والوطني وفي موقع القرار الس��يادي ولس��ورية
سبق ال يجب أن ننساه في بناء الكثير من اآلمال اللبنانية والعربية على
عهد الرئيس ميشال عون.
غالب قنديل

س��طر األس��رى الفلس��طينيون تجرب��ة
بطولة ومعاناة فيها ما يتاخم االستثنائي
والملحلم��ي ،وربم��ا ُ
األس��طوري .فيه��ا،
اتص��ا ًال بموضوعن��ا ،م��ا تعرض��وا ل��ه،
وانتفض��وا علي��ه م��ن غطرس��ة ف��ي بدايات
االش��تباك الش��امل المفت��وح بي��ن إرادة
س��جان يمل��ك كل عوام��ل الق��وة
الفيزيائي��ة وإرادة س��جين حري��ة ال يملك
س��وى اس��تنفار عوام��ل قوت��ه المعنوي��ة
واألخالقي��ة ،وتأجي��ج طاقت��ه الكامن��ة،
وتأطي��ر ،تحش��يد ،تعبئة ،وتنظي��م جهوده،
وص��و ًال إل��ى تحويلها ،بالمعنيي��ن الوطني
والحزب��ي ،إل��ى ق��وة جماعي��ة كفاحي��ة
منظم��ة ،ه��ي م��ا ب��ات يُعرف
الوطني��ة
بـ(الحرك��ة
الفلس��طينية األسيرة) التي
تش��كلت بت��درج وتراك��م،
ف��ي معمع��ان مع��ارك
قاس��ية ،مري��رة ،متصل��ة بين
وع� َّ�زل .الحركة
ُمدججي��ن ُ
التي قررت حكومة االحتالل
القائم��ة االنقض��اض عليها،
وعل��ى االنج��ازات النضالي��ة
الت��ي انتزعته��ا .ففي مؤتمر
صحف��ي عق��ده ي��وم األربعاء
الماض��ي أعل��ن وزي��ر األم��ن
الداخل��ي ف��ي هذه الحكومة ،جلع��اد أردان،
ع��ن تبن��ي حكومت��ه الس��تنتاجات اللجن��ة
العامة التي ش��كلتها لرسم سياسة جديدة
(أكث��ر تش��دداً) ف��ي التعام��ل مع األس��رى
الفلسطينيين.
لخ��ص المذك��ور جوه��ر هذه السياس��ة
الجدي��دة بالق��ول :نح��ن نفه��م أن نش��اط
إس��رائيل داخ��ل الس��جون يج��ب أن يك��ون
أيض �اً عام ً
ال ف��ي خلق ال��ردع ،والكفاح ضد
اإلره��اب يج��ب أن يس��تمر داخ��ل الس��جون
أيض �اً .قررن��ا إلغ��اء منصب ممثل األس��رى
داخ��ل الس��جون ،واختيار ممث��ل عنهم يتم
تغيي��ره م��ن فت��رة ألخ��رى ،وإلغ��اء توزي��ع
األس��رى في غرف وأقس��ام الس��جون حسب
االنتم��اء الحزب��ي ،وم ْن��ع إدخ��ال األم��وال،
(الكانتين��ا) ،م��ن الس��لطة الفلس��طينية
لألس��رى ،وم ْن��ع طه��ي الطع��ام داخل غرف
الس��جن ،وتقييد استخدام الحمام لتوفير
المياه .تم و ْقف زيارات األهل ألسرى قطاع
غ��زة ،وم ْن��ع زي��ارات أعض��اء (الكنيس��ت)
لألس��رى ،وو ْقف مشاهدة البرامج الجذابة
عب��ر محط��ات التلف��زة لوضع نهاي��ة لمرح

رس��مية( ،أردان) ه��ذا ،ال��ذي أظه��ر أن ال
ح��دود لعنصريت��ه وفاش��يته ،وأن حق��ده
على الفلس��طينيين ،عموماً ،وعلى األس��رى
بال��ذات يف��وق كل تص��ور .كي��ف ال؟ وه��و
ال��ذي واج��ه( ،بإس��م حكومت��ه) ،إضرابه��م
المفت��وح ع��ن الطع��ام ،ع��ام  ،2017بالق��ول:
(ل��ن يحصل��وا عل��ى ش��يء ،وإذا ش��اءوا
الم��وت فليموت��وا جميع �اً) .ويعن��ي ،أيض �اً
وأيض �اً وأيض �اً ،أن األس��رى الفلس��طينيين،
(وهن��ا األه��م) ،بات��وا ،بالفع��ل ،أم��ام هجمة
ش��املة غي��ر مس��بوقة تس��تهدف إعادته��م
ومكتس��باتهم النضالي��ة عق��وداً إل��ى الوراء،
أي إعادة التعامل معهم وفق السياسة التي
اتبعته��ا حكوم��ات االحت�لال ،وفش��لت ف��ي
ف ْرضه��ا ،ف��ي س��نوات نهاي��ة س��تينات وبداية
س��بعينات الق��رن الماض��ي .وهن��ا يج��در
التذكير بقواعد تلك السياسة ،وهي:
أو ًال أمني �اً :قاع��دة أن م��ن ح��ق الس��جان
ممارس��ة أش��د إج��راءات القم��ع والبط��ش
والتنكي��ل واإلخض��اع ،وأن عل��ى األس��رى
الفلس��طينيين أال يحتج��وا حت��ى عندم��ا
يُركل��وا ويُلطم��وا ،و ُتس��لخ جلوده��م

بالكرابي��ج ،ويُعت��دى عليه��م باله��راوات
وأعقاب البنادق ،بسبب ومن دون سبب.
ثاني��ا تنظيمي �اً :التعام��ل معه��م،
(األس��رى) ،وف��ق قاع��دة أنه��م أف��راد ال
جماعة ،وأنه ال إعتراف من (إدارة مصلحة
الس��جون العام��ة) ،ك��ذراع لحكوم��ات
االحت�لال ،بتنظيمه��م ،بش��قيه الوطن��ي
المتمث��ل ف��ي (لج��ان التمثي��ل االعتقال��ي
العام��ة والفرعية) ،والحزب��ي المتمثل في
الهيئ��ات القيادي��ة المنتخبة إلدارة ش��ؤون
أعضاء كل فصيل على حدة.
ثالثاً معيش��ياً :قاع��دة أنه ال حقوق لهم،
(األسرى) ،بل حاجات ُتلبى ،إنما مشروطة
بـ(حسن السلوك).
رابع �اً ثقافي �اً واجتماعي �اً:
التعام��ل معه��م( ،األس��رى)
وف��ق قاع��دة ال ورق��ة ،وال قل��م،
وال مذي��اع ،وال تلف��از ،وال
غن��اء ،وال م��رح وس��هر ،وال
رفع �اً للص��وت داخ��ل زنازي��ن
وغ��رف وأقس��ام الس��جن ،وال
زي��ارة لأله��ل ،وعندم��ا ُس��مح
به��ا ت��م تحديده��ا بنص��ف
س��اعة ،وحرمان البعض منها،
وال زي��ارة للمحامي��ن ،وعندما
ُسمح بها تم تكبيلها بإجراءات
معق��دة .أما زي��ارة ممثلي الصليب األحمر
فمتباع��دة( ،كل ش��هرين) .أم��ا التمش��ي
(الف��ورة) ،ف��ي س��احة النزه��ة ،فلنص��ف
ساعة يومياً ،يسير األسرى خاللها فرادى،
صامتي��ن ،مطأطئ��ي ال��رؤوس ،معق��ودي
األيدي إلى الخلف.
تل��ك ه��ي ،ف��ي الجوه��ر ،القواع��د
القديمة المتغطرسة التي كسرها أسرى
حرية فلس��طين ،ويحاول االحتالل ،اليوم،
إع��ادة ف ْرضه��ا ،م��ا يعن��ي أن (الحرك��ة
الوطنية األس��يرة) مقبل��ة ،ال محالة ،على
خ��وض معركة قاس��ية وش��املة ،وأن على
الفصائ��ل الفلس��طينية ،أن تتوح��د و ُت ِع��د
وتس��تعد إلس��ناد فرعه��ا في الس��جون عبر
إط�لاق تح��رك جماهيري متصل ،يش��ارك
في��ه الفلس��طينيون ف��ي الوطن والش��تات،
وتنظيم حملة إعالمية وطنية الستقطاب
الدع��م العرب��ي والعالم��ي لمصلحة هؤالء
األس��رى الذي��ن كس��روا غطرس��ة قواع��د
االحت�لال تجاهه��م ،س��ابقاً ،وسيكس��رون
محاولة إعادة فرضها.
علي جرادات

