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من الصحافة

افتتاحية اليوم

حرب تشرين وإرادة التحرير
ف��ي ظ��ل ظ��روف ومتغي��رات وتح��والت وطني��ة وقومي��ة وإقليمي��ة ،جاء
احتف��ال ش��عبنا بالذكرى السادس��ة واألربعي��ن لحرب تش��رين التحريرية،
ليعزز في نهوض وإحياء الذاكرة على أن هذه الحرب ما كانت
إال من أجل التحرير ،وليس التحريك وما كانت في عمقها
إال بوصلة القضية الفلسطينية كجوهر للصراع العربي –
الصهيوني .وهذه الذاكرة هي وحدها التي تؤكد أن أسس
وثواب��ت ومقوم��ات ح��رب تش��رين س��تبقى األرضي��ة والقاعدة
لروح اإلرادة في مواجهة االحتالل الصهيوني ،وتحدي كل وقائعه
وممارساته وخططه التي لن يتمكن أبداً من فرضها وال حتى تمريرها
مهم��ا كان��ت الصي��غ واألس��اليب التي يراد م��ن ورائها فرض االستس�لام أو
تصفي��ة القضي��ة الفلس��طينية أو قض��م وض��م األراضي العربي��ة المحتلة..
فمع تجدد الذكرى و اس��تنهاض الذاكرة تتبلور مجموعة حقائق أبرزها
االنتصارات النوعية لسورية ولجيشها البطل على اإلرهاب وال شك في أن
تراكم هذه االنتصارات بما ستشكل من منعطف في طبيعة الصراع العربي
الصهيون��ي عل��ى أن��ه ص��راع مصيري وص��راع وج��ود وليس صراع ح��دود ،هو
م��ا يع��زز روح المقاوم��ة والتضحية واإلرادة في ف��رض الهزيمة الكاملة على

ه��ذا الع��دو الغاصب ل�لأرض والحقوق .إن مع��ادالت الصراع ،حين تحكمها
موازي��ن الق��وى توض��ح بجالء أن العدو الصهيوني لم يعد يمتلك ما كان
يدعيه بـ«التفوق ،وبأنه الجيش الذي ال يقهر» ،فيده الطولى باتت مشلولة
وقدرات��ه تراجع��ت ،إن ل��م نق��ل تآكلت ،وبات على ش��فير هاوية كما تش��ير
معطي��ات الص��راع التنافس��ي والداخل��ي والسياس��ي ف��ي «إس��رائيل» من
جراء االنقسامات الحادة في البنية لهذا الكيان الغاصب والمحتل،
الذي هو كيان عس��كري أقامه جيش االحتالل اإلس��رائيلي،
وم��ا إن تتحق��ق هزيم��ة ه��ذا الجي��ش العنص��ري المقامر
والمغامر ،فإن أسس هذا الكيان تتقوض وتتداعى إلى حد
الس��قوط ،ولقد كش��فت الدراسات والتقارير التي بحثت في
حرب تش��رين وتداعياتها على المس��تويين السياسي والعسكري
ع��ن الكثي��ر من األس��رار والحقائق التي ذهبت إل��ى أن هزيمة العدو
كانت محققة أكثر مما تحقق لوال خروج مصر من س��احة المعارك في
األيام األولى للحرب وبالتالي جاءت المخرجات السياسية وأبرزها «كامب
ديفي��د» لتش��وش نس��بياً عل��ى االنتص��ارات العس��كرية وإرادة التحري��ر عل��ى
الجبهة السورية.

ذكرى فاجعة العزاء األخير
ف��ي مث��ل هذا اليوم الثام��ن من أكتوبر
(تش��رين األول ) م��ن الع��ام  2016كان��ت
طائرات التحالف الس��عودي الس��لولي تحوم
في أجواء العاصمة صنعاء  ،منتظرة األوامر
م��ن غرف��ة العملي��ات المركزي��ة لتنفي��ذ
المهم��ة الموكل��ة إليه��ا  ،والت��ي تتمث��ل في
اإلغ��ارة على صالة عزاء وال��د وزير الداخلية
حينذاك اللواء جالل الرويش��ان الذي يشغل
حالي �اً منص��ب نائ��ب رئي��س ال��وزراء لش��ؤون
الدفاع واألمن  ،حيث كان الوزير الرويش��ان
وآل الرويش��ان يس��تقبلون جم��وع المعزي��ن
في الصالة الكبرى بش��ارع الخمس��ين بأمانة
العاصم��ة  ،قي��ادات ب��ارزة ف��ي الدول��ة مدني��ة
وعسكرية  ،وعدد من الوجاهات والشخصيات
االجتماعية من مختلف المحافظات كانت
حاض��رة داخل صال��ة العزاء عندم��ا باغتتها
صواري��خ الغدر واإلجرام الس��عودية اليهودية
والت��ي تس��اقطت عليه��ا الواحد تل��و اآلخر..
مش��اهد كارثي��ة مؤلم��ة لمئ��ات الجث��ث
المحترق��ة والمبت��ورة األعض��اء  ،الحري��ق
الته��م الصال��ة  ،بع��د الص��اروخ األول تداف��ع
العديد من المرافقين واألوالد الذين كانوا
عل��ى متن الس��يارات إلنق��اذ وإس��عاف آبائهم
ومس��ؤوليهم  ،قب��ل أن يباغته��م الص��اروخ
الثان��ي ال��ذي أتى عل��ى حياة العدي��د منهم ،
حال��ة من الذه��ول والرعب خيم على المكان
بع��د الص��اروخ الثال��ث  ،وال��ذي زاد المش��هد
مأساوية تدمي القلوب  ،جثث لم يتم العثور
عليه��ا  ،ولوال عناي��ة اهلل ولطفه لكان حصاد
الجريم��ة أضعاف ما حصدته هذه المذبحة
البش��رية  ،قراب��ة 750ش��هيدا وجريح��ا
حصيل��ة تلك��م الجريم��ة والمذبح��ة الكبرى
الت��ي ش��هدتها الصالة الكبرى  ،مستش��فيات
العاصم��ة أعلن��ت حال��ة الط��وارئ  ،س��اعات

حرجة عاش��تها األس��ر التي كان أقاربها في
الصال��ة  ،وه��م يتنقل��ون بي��ن المستش��فيات
يبحث��ون عنه��م  ،جم��وع المواطني��ن م��ن
مختل��ف المحافظ��ات ب��دأت بالتدف��ق إل��ى
العاصم��ة لالطمئن��ان على ذويه��م وأقاربهم
 ،س��اعات مش��بعة بالحزن والحس��رة واألسى
خيم��ت عل��ى العاصم��ة  ،ال��كل ف��ي حال��ة
ذه��ول م��ن ه��ول الجريمة وفداحته��ا  ،وعلى
الرغم من معرفتنا بإجرام ووحشية وغدر آل
س��عود من خالل الجرائم والمذابح
الت��ي ارتكبها من��ذ فجر 26مارس
2015م إل��ى بع��د ظه��ر ال �ـ 8
م��ن أكتوب��ر 2016م ،إال أن
الكثي��ر من الحاضري��ن صالة
الع��زاء والكثي��ر م��ن المواطني��ن
ل��م يكون��وا يتوقع��ون أن يص��ل الحق��د
واإلجرام الس��عودي إلى هذا المس��توى الذي
تس��تهدف في��ه صال��ة عزاء مليئ��ة بآالف من
البش��ر  ،القات��ل الس��فاح ح��اول التنص��ل عن
جريمت��ه  ،بادع��اء ع��دم قيام��ه ب��أي عمليات
جوية فوق العاصمة  ،وعدم صلته بالجريمة
 ،وجندوا أبواقهم ومرتزقتهم لتوجيه االتهام
ألنص��ار اهلل  ،ونس��جوا القص��ص والروايات ،
في محاولة منهم إلرباك المش��هد السياسي
اليمن��ي وخلخل��ة الص��ف الوطن��ي والني��ل
م��ن تماس��ك الجبه��ة الداخلي��ة  ،ولكن اهلل
فضحهم وأظهرت مش��اهد مصورة بواس��طة
هات��ف نق��ال لحظ��ات س��قوط الصاروخي��ن
الثاني والثالث  ،ومعها لم تستطع السعودية
وناطقها العس��يري إال االعت��راف بالجريمة
وادع��اء تنفيذه��ا عل��ى خلفي��ة معلوم��ات
وبالغ��ات كاذب��ة  ،والحدي��ث ع��ن فت��ح
تحقي��ق بش��أنها  ،وه��ي مغالط��ة مفضوح��ة
 ،تعودن��ا عليه��ا عق��ب كل جريم��ة يرتكبه��ا

التحالف الس��عودي السلولي  ،ليبتلع طابور
النف��اق واالرت��زاق ألس��نتهم  ،بع��د أن دافع��وا
ع��ن الس��عودي ونف��وا أي صل��ة ل��ه بالجريمة
وحاولوا إلصاقها بأنصار اهلل.
بالمختصر المفيد ،اليوم وفي الذكرى
الثالث��ة له��ذه المج��زرة والمذبحة البش��رية
الكب��رى  ،والت��ي م��ا ت��زال ش��واهدها وآثاره��ا
حاض��رة ف��ي الم��كان  ،وم��ا ت��زال انعكاس��اتها
وآثاره��ا محف��ورة في ذاك��رة كل اليمنيين
وف��ي مقدمته��م أهالي الش��هداء والجرحى ،
حيث يتجدد الحزن على الفاجعة الكبرى
الت��ي تعرض��وا له��ا ف��ي صال��ة الع��زاء
األخي��ر  ،الت��ي س��لبتهم أغل��ى
م��ا يملك��ون  ،وحرمته��م من
الس��عادة والبهج��ة الت��ي
كان��ت تحي��ط به��م والت��ي
كان��وا ينعم��ون به��ا  ،وه��ي
مناس��بة تتجدد لديهم ولدى كل
الش��رفاء األح��رار م��ن اليمنيي��ن الرغب��ة في
القصاص من القتلة  ،وتذويقهم المر  ،جزاء
ما ارتكبوه من جريمة نكراء يندى لها جبين
اإلنسانية  ،والعهود من الجميع بالثأر ألرواح
الش��هداء ودم��اء وأني��ن الجرح��ى ومعان��اة
أس��رهم وذويه��م  ،ورد الص��اع صاعين  ،هناك
في جبهات الش��رف والكرامة  ،وداخل العمق
السعودي واإلماراتي من خالل عمليات توازن
الردع النوعية.
الرحم��ة والخل��ود للش��هداء  ،الش��فاء
للجرح��ى  ،الحري��ة لألس��رى  ،الخزي والعار
للقتل��ة وأذنابه��م وأدواته��م م��ن العم�لاء
الخون��ة المرتزق��ة المنافقي��ن  ،والنص��ر
والتمكي��ن لليم��ن واليمنيي��ن .ه��ذا وعاش��ق
النبي يصلي عليه وآله وسلم.
عبدالفتاح علي البنوس

عني على الصحافة االجنبية

بريكسيت يمكن أن يضع بريطانيا في قبضة الصقور األمريكيني
لن يس��تقيل رئي��س ال��وزراء البريطاني بوريس جونس��ون ،على الرغم تنظي��م العالق��ات االقتصادي��ة مع الوالي��ات المتحدة األمريكية ،س��يتعين
من الصعوبات التي يعانيها في التفاهم مع بروكسل فيما يتعلق بشروط على لندن إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن بالسرعة الممكنة .على األرجح،
سيتم ذلك مع بعض التحفظات ،على سبيل المثال ،ستطلب إدارة ترامب
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
م��ن الحكوم��ة البريطاني��ة اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إي��ران أو التزام
فوفق��ا للمعلوم��ات الت��ي تلقتها الصحاف��ة البريطانية،
الجانب األمريكي في الحرب ضد شركة االتصاالت العمالقة الصينية
نهاية األسبوع الماضي ،من أعضاء في حكومة جونسون ،ال
“ ،”Huaweiوالت��ي ترى فيها الواليات المتحدة تهديدا ألمنها
يزال األخير عازما على إخراج بالده من االتحاد األوروبي
أ
وراس
ي
القوم��ي .ال ي��زال من غير الواضح كيف س��يوجه بوريس
باتفاق مناسب أو من دونه .وعلى الرغم من أن المؤيدين
ا
د
يلي
جونسون السياسة الخارجية البريطانية في حقبة ما بعد
البريطانيي��ن لبريكس��يت م��ا زال��وا يؤك��دون من��ذ فترة
خ��روج بريطاني��ا م��ن االتح��اد األوروب��ي ،لك��ن هن��اك ،اليوم،
طويل��ة ب��أن لن��دن س��تتمتع بحري��ة أكب��ر ف��ي إب��رام اتفاقياته��ا
مؤشرات على أن لندن ستتطلع أكثر نحو واشنطن والصقور
التجاري��ة الخاص��ة بعد مغادرتها االتحاد األوروب��ي ،الذي ال يزال في عداده
األمريكيين .في أوائل أغس��طس ،وافقت حكومة جونس��ون على
 28دولة ،إال أن مفاجأة غير سارة قد تنتظرهم :إذا غادرت بريطانيا االتحاد
األوروب��ي ب�لا اتف��اق ،فيحتم��ل أن تصب��ح أكثر عرض��ة للتأثي��ر األمريكي ،االنضمام إلى العملية البحرية األمريكية ،لضمان حرية المالحة والشحن،
ذل��ك أنه��ا ببس��اطة س��تفتقر إل��ى خي��ار آخ��ر ،م��ع احتم��االت دخوله��ا في و»منع االستفزازات» في مضيق هرمز.
أرتيوم فيليبوف
أزم��ة اقتصادي��ة .فم��ن دون اتفاق مع االتحاد األوروبي يتضمن بنودا بش��أن

كيف يفكر العدو؟

خشية إسرائيلية من هجوم إيراني يستهدف األراضي احملتلة
ص قس��م األبح��اث ف��ي جي��ش اإلحت�لال المق��دم (ي) قول��ه « :نص��وِّر التهديد
ذك��ر موق��ع القن��اة  13اإلس��رائيلية ان جي��ش اإلحت�لال َش� َّ�خ َ
الهج��وم اليمن��ي على حق��ول «ارامكو» النفطية في الس��عودية ،بأنه حادث بصورة منطقية وموزونة جدا ،الجيش مس��تعد لس��يناريوهات متطورة في
الجبهة الشمالية”.
بال��غ األهمي��ة ،متوقعين ان يحصل حدث مش��ابه في األراضي
ولف��ت إل��ى ان رئي��س حكوم��ة الع��دو بنيامين «نتنياه��و تحدث
المحتلة.
ُ
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منظوم��ات الدفاع والهجوم» ،مش��يرا إلى جيش اإلحتالل
حص��ل بواس��طة صواري��خ جوال��ة ومحلقات ،تحاول ش��عبة
ناة 13
«يمتل��ك الي��وم وس��ائل متط��ورة إلعت��راض الصواري��خ:
اإلستخبارات معرفة ماذا حصل هناك بالتحديد ،وكيف
منظوم��ة «ب��اراك »8م��ن إنت��اج الصناع��ة الجوي��ة منتش��رة
فش��لت منظوم��ات الدفاع األميركي��ة المتطورة في الس��عودية ،مثل
ف��ي البح��ر لحماي��ة القط��ع البحرية وحق��ول الغ��از ،وفي البر
صواريخ باتريوت والرادارات في تحديد وإعتراض الهجوم”.
وأضاف ان «شعبة اإلستخبارات تبحث ماذا يمكن أن تفعل «إسرائيل» س��تحمي منظومات «مقالع داوود» و»العصا الس��حرية» التابعة لش��ركة
في حال تعرضت لسيناريو مشابه» ،ونقل عن رئيس فرع قوات القدس في « رفائيل»من الصواريخ الجوالة”.
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العراق الفصل األخير ما قبل لفظ األنفاس عني األسد تفشل ...ار ِم ببصرك أقصى القوم!
فش��ل االنق�لاب األميرك��ي الس��عودي على
حكومة عادل عبد المهدي…!
والش��عب العراق��ي وحلف��اؤه ل��م يس��محوا
بتحقي��ق اخت��راق ف��ي مح��ور حل��ف المقاوم��ة
بالصدم��ة والرعب ،كما فعلوا بس��يناريو داعش
م��ن الموص��ل وه��و م��ا حاول��وا تك��راره ف��ي األيام
األخيرة!
م��ن خراس��ان ال��ى ص��ور وم��ن ش��انغهاي
إل��ى بي��روت وم��ن ش��به جزي��رة الق��رم ال��ى دي��ر
ال��زور يجته��د المح��ور المنتص��ر عل��ى األحادية
األميركي��ة بإع��ادة ترتيب مس��رح العمليات قبل
استكمال الفصل األخير من إغالق ملف الحرب
على اإلرهاب…!
في المقابل يحاول المحور المهزوم بقيادة
أمي��ركا وأذنابه��ا الهج��وم عل��ى البط��ن الرخ��وة
أي العراق ،مس��تميتاً
ف��ي جبهة حل��ف المقاومة ّ
استعادة بعض الحياة لصفوف قواته التي تلقت
ضرب��ات اس��تراتيجية جعلت��ه يتر ّن��ح من مضيق
هرم��ز ال��ى ب��اب المن��دب وم��ن بن��ت جبي��ل ال��ى
البصرة…!
الهج��وم الممنه��ج والمنظ��م اإلعالم��ي
واألمن��ي والسياس��ي والمطلب��ي المش��روع عل��ى
حكومة بغ��داد وحلفائها اإلقليميي��ن والدوليين
ثمة من يش ّبهه بالمحاولة األخيرة التي استمات
فيه��ا هتل��ر ف��ي س��اعاته األخي��رة قب��ل دخ��ول
الس��وفيات وحلفائهم في دول المحور إلى برلين
فاتحين في نهاية الحرب العالمية الثانية!
إن��ه تفصي��ل م��ن تفاصي��ل المش��هد
االس��تراتيجي أن تصم��د حكوم��ة ع��ادل عب��د
المه��دي أو تس��قط ف��ي االختب��ار .كذل��ك ه��و
تفصي��ل آخ��ر أن تنج��ح الس��عودية وتوابعه��ا ف��ي
المش��اغبة عل��ى مس��رح عملي��ات نص��ر حل��ف
المقاوم��ة م��ن خ�لال تهيي��ج الش��ارع العراق��ي
وتوظيف مطالبه المشروعة في اإلصالح…!
ف��ك ّل م��ا فعل��وه واحتم��ال تك��راره في ش��وارع
الع��راق ه��و بمثاب��ة الهج��وم األخي��ر قب��ل لف��ظ
األنف��اس والم��وت المحق��ق لتحال��ف الع��دوان
واإلرهاب الدولي!..
حت��ى الهج��وم ف��ي البادي��ة الس��ورية م��ن

السخنة إلى الشولة بقيادة غرفة عمليات التنف
قب��ل أي��ام قليل��ة لي��س إال تفصي ًال م��ن محاوالت
غرفة عمليات عين األس��د البائس��ة واليائسة من
أجل استرداد زمام المبادرة…!
مس��اعي تطوي��ق الصي��ن وروس��يا وإي��ران
س��قطت قبل أي��ام في إع��ادة افتتاح معب��ر القائم
البوكم��ال .وبقي��ة الرواي��ة س��يكتبها الفاتحون
لعص��ر م��ا بع��د الهيمن��ة األميركي��ة ،وإليك��م
المش��هد عيني �اً وميدانياً كما ت��راه إحدى غرف
عملي��ات الجي��ش األميرك��ي المه��زوم الفرعية
الناشطة في تل أبيب:
نش��ر موقع ديبكا ،االستخباري اإلسرائيلي،
موضوع �اً بتاري��خ  ،2019/10/3ح��ول التمري��ن
العس��كري المش��ترك ال��ذي ُتجري��ه الق��وات
الس��ورية الروس��ية اإليراني��ة ف��ي محافظ��ة دي��ر
ال��زور الس��ورية ،ف��ي مناط��ق قريب��ة م��ن قاع��دة
التنف األميركية.

أه ّم ما جاء في التقرير ما يلي:
 -1مص��ادر عس��كرية روس��ية أك��دت لديبكا
فاي��ل أ ّن وح��دات م��ن الق��وات الخاص��ة الروس��ية
الى جانب قوات س��ورية وإيرانية تش��ارك في هذا
التدريب.
 -2وص��ول طائرات حربي��ة إيرانية وطائرات
ب��دون طي��ار إل��ى س��ورية للمش��اركة ف��ي ه��ذا
التدريب.
 -3توفير القيادة العس��كرية الروس��ية غطا ًء
جوي �اً  /مظل��ة جوي��ة  /للق��وات المش��اركة ف��ي
ه��ذا التدري��ب ،وذل��ك م��ن خ�لال نش��ر بطاريات
صواريخ دفاع جوي روسية ،من طراز  /بانتسير 1
 /وبانتسير  / 2في منطقة انتشار تلك القوات.
 -4ب��دء وص��ول قواف��ل عس��كرية روس��ية،
تتض ّم��ن آلي��ات نق��ل عس��كرية ثقيل��ة ،تح ّرك��ت
من قواعد في شبه جزيرة القرم وجنوب أوسيتيا،
عب��ر القائ��م  /البوكمال  /ال��ذي أعيد افتتاحه

قبل ثالثة أيّام فقط .وهو ما يُضيف طريق إمداد
بري جديد للقوات الروس��ية العاملة في س��ورية،
الى جانب طريقي اإلمداد البحري والجوي.
 -5وبم��ا أ ّن الق��وات الروس��ية أصبح��ت
تس��تخدم طري��ق اإلم��داد العس��كري نفس��ه ،ال��ى
سورية ،الذي تستخدمه إيران ،فإ ّن ذلك سيزيد
م��ن صعوب��ة مهاجمة ه��ذه الطري��ق الدولية من
قبل إسرائيل .
تعليقن��ا :هذا ما تحدّثن��ا به قبل أكثر من
سنة… عن أهمية فتح طريق إمداد بري للقوات
الروس��ية المرابط��ة ف��ي س��ورية ،خاص��ة في حال
ن��زاع دول��ي كبي��ر ،قد ي��ؤدي الى إغ�لاق مضائق
الدردني��ل التركي��ة وقن��اة الس��ويس ومضي��ق
جب��ل ط��ارق .وبالتالي قط��ع إمدادات األس��اطيل
الروس��ية ف��ي البحر المتوس��ط والق��وات الجوية
والبرية الروسية على اليابسة السورية.
اذن ف��إ ّن الخ��ط الب��ري الجدي��د ،الراب��ط
بي��ن روس��يا وإي��ران والع��راق وس��ورية ولبن��ان
وفلس��طين ه��و خ��ط اس��تراتيجي ،لي��س فق��ط
لحل��ف المقاوم��ة ،وإنما لك ّل من روس��يا والصين
أيضاً على الصعيد االستراتيجي البعيد المدى.
باإلضاف��ة ال��ى األهمي��ة العملياتي��ة ،بالنس��بة
لقوات حلف المقاومة ،المتمثلة في فتح طريق
إم��داد حي��وي ج��داً ووض��ع ح � ّد للعرب��دة الجوية
األميركية اإلس��رائيلية في منطقة غرب األنبار
وشمال شرق سوريةّ .
أي وقف الغارات على مواقع
الجيش العربي السوري في محيط البوكمال /
دي��ر ال � ُّزور  /وكذلك ضد الحش��د الش��عبي في
منطقة القائم  /عكاشات  /حديثة.
ضرب حلفنا صار بحكم الماضي..
ُ
وتقدّمنا نحو األهداف المرجوة بات أكيداً
بفضل صبرنا االستراتيجي…
وخططه��م لزعزعة جبهتنا فش��لت وآخرها
مؤامرة غرفة عمليات عين األسد …!
ارم ببصرك أقصى القوم…
ِ
سترى النصر قاب قوسين أو أدنى…
وتلك األيام نداولها بين الناس.
بعدنا ط ّيبين ،قولوا اهلل…
محمد صادق الحسيني

مدرسة التحالف اإلستراتيجي
المواق��ف واألح��داث التاريخي��ة التي كانت من صن��ع قادة عظماء
أخلص��وا لوطنهم وش��عوبهم حفظها التاريخ وخلده��ا ودونها المؤرخون
عل��ى صفح��ات كتبه��م لتش��كل محط��ة يت��زود منه��ا الوارث��ون فتصبح
الق��دوة والبوصل��ة الت��ي يقت��دي به��ا المخلص��ون لوطنه��م المؤمن��ون
باالنتم��اء للهوي��ة ،أولئ��ك ه��م المؤتمن��ون الحافظ��ون لحق��وق الوطن
واإلنسان واألمة ،األمر الذي يضمن مستقبل األجيال ويحفظ األوطان
من غدر الغادرين وكيد الكائدين مهما اشتدت األزمات والمؤامرات.
أم��ا تل��ك المواق��ف والق��رارات المخزي��ة الت��ي ص��درت ع��ن رؤس��اء
وزعم��اء دول وكان��ت س��بباً ف��ي إهانة ش��عوبهم وفرط��وا بتاري��خ وأمجاد
أمته��م وأس��هموا ف��ي خ��راب األوطان وتش��تيت الفكر والذاكرة وش��وهوا
تاريخ األمة والمجتمع ،فلقد دونها المؤرخون المخلصون لكن ليس من
ب��اب التخلي��د إنما م��ن باب التمع��ن بتفاصيلها ولتكون م��ادة تدرس في
البحث عن الحاالت الشاذة التي صادفت تلك الحقبة من التاريخ ألخذ
العب��ر والتنب��ه م��ن دوافع ح��االت الغدر واالس��تفادة من تج��ارب الماضي
باليقظة وبناء درع تقي من تكرار الوقوع بالخيبات والعثرات التي شكلت
ولم تزل عائقاً أمام مستقبل األجيال القادمة وأمام تحصين األوطان.
ق��رار الرئي��س المص��ري محم��د أنور الس��ادات بخيانة قل��ب العروبة
سورية في حرب  1973لم يكن وليد ساعة الحرب إنما كان قراراً متفقاً
علي��ه م��ع س��بق اإلص��رار والترص��د ولو أن كت��ب التاريخ ل��م تبح بكامل
أس��رار ذاك الق��رار المش��ؤوم ال��ذي أدى إلى توجيه طعنة لس��ورية
العروب��ة ولألم��ة حت��ى أضح��ى نص��ر أمتن��ا الموع��ود غ��ورا،
األمر الذي أصاب القائد التاريخي حافظ األس��د باأللم
والخيبة.
وإذا كان للتاريخ فضل بأنه رصد المواقف وميز بين
العظماء والخبثاء فال بد لنا من التذكر بأن القادة العظماء
ُغ ِدر بهم مرة واحدة في تاريخهم فمنهم من نجا واتعظ مدركاً
خطأه ومنهم من تمكن الغدر من النيل منهم.
ق��در الرئي��س حاف��ظ األس��د تلق��ي الطعن��ات م��ن معظ��م الع��رب،
لكن��ه داف��ع ع��ن س��ورية وعن األم��ة العربية بجه��د اس��تثنائي ال مثيل له
مح��او ًال إيجاد موق��ف عربي موحد لمواجهة الهجمة الصهيوأميركية
الخليجية الشرس��ة على س��ورية ،لكن حافظ األسد تميز بالمثابرة على
الق��راءة اإلس��تراتيجية الدقيق��ة والصحيح��ة ليكتش��ف أن ال أم��ل م��ن
موق��ف عرب��ي موحد ألمد طويل وأنه ال مناص من كس��ب الوقت ريثما
تكتم��ل ع��دة االعتم��اد عل��ى ال��ذات الس��وري وبناء الق��درات باالس��تعداد
واالكتف��اء الذات��ي بص��ورة تضم��ن اس��تقاللية القرار الس��وري م��ن دون
الحاج��ة أو االرته��ان للخ��ارج بهدف بناء تحالفات إس��تراتيجية متوازية
ومتوازنة جديدة تشكل الدرع الواقية لسورية.
س��ت س��نوات من المفاوضات الماراثونية بين حافظ األسد والقوى
الكب��رى وف��ي مقدمه��م رؤس��اء تعاقب��وا عل��ى ري��ادة البي��ت األبي��ض ف��ي
واشنطن ،جميعهم فشلوا بالحصول على توقيع من حافظ األسد إيماناً
منه بعدم تكافؤ الفرص وحفاظاً على تاريخ سورية العروبة وتاريخ األمة
العربية رغم تلقيه للطعنات العربية المتتالية.
تمسك حافظ األسد بالهوية والمبادئ والقيم العربية ولم يفرط
ب��ذرة واح��دة من قناعاته بينما معظم الع��رب كانوا يبحثون عن ثغرات
وفجوات تمكنهم من تغيير السلوك السوري واختراق سورية العروبة.
بع��د س��ت س��نوات مضني��ة م��ن المفاوض��ات والمؤامرات وف��ي العام
 1979نجح��ت الث��ورة ف��ي إيران من اإلطاحة بالش��اه وإع�لان الجمهورية
اإلس�لامية ف��ي إي��ران الت��ي رفع��ت من��ذ الي��وم األول للث��ورة راي��ة تحري��ر
فلس��طين وحولت س��فارة العدو اإلس��رائيلي إلى س��فارة لدولة فلسطين
رافعة علم فلسطين في وسط طهران.
كان��ت الث��ورة اإليراني��ة ف��ي أولها وس��ط بح��ر هائج محاط��ة بدول
باعت فلسطين وتآمرت على سورية ثورة تبحث عن قائد تاريخي وحليف

صادق فلم تجد إال القائد العربي حافظ األسد.
وألن حاف��ظ األس��د ص��ادق الوع��د والكلم��ة كان ال ب��د للث��ورة ف��ي
إي��ران م��ن المب��ادرة وأن تبادل الرئيس حافظ األس��د بالتحالف الصادق
ال��ذي أنت��ج حلف �اً إس��تراتيجياً ش��كل قلع��ة م��ن الصم��ود األس��طوري.
اس��تطاعت كل م��ن س��ورية وإي��ران تحطي��م كل مخطط��ات الش��رق
األوسط الجديد ومخطط تقسيم الوطن العربي وإحباط تنفيذ صفقة
الق��رن وتهوي��د الق��دس عل��ى الرغ��م م��ن كل المح��اوالت والمؤام��رات
والضغوط االقتصادية والعس��كرية العربية والغربية ضد هذا التحالف
اإلستراتيجي.
اليوم وبعد مرور تس��عة عش��ر عاماً على غياب القائد حافظ األس��د
إال أن وصيته التي حملها الرئيس بشار األسد بكل أمانة بالحفاظ على
مبادئ مدرس��ته اإلس��تراتيجية والتمس��ك بالتحالف اإلستراتيجي مع
الث��ورة ف��ي إي��ران ،أنتج��ت ش��رق أوس��ط جدي��داً لك��ن بنس��خته الس��ورية
اإليراني��ة ال��ذي ش��كل منص��ة تاريخي��ة تنطل��ق منها سياس��ات المنطقة
برمتها بعد نجاح تطويق دول التآمر الخليجي كاش��فة مدى هشاش��ة
تل��ك األنظم��ة وتحالفها م��ع األميركي باإلضافة إلى نج��اح باهر في
تطويق العدو اإلس��رائيلي بالمقاومة المؤمنة وألول مرة بتاريخ الصراع
العرب��ي اإلس��رائيلي كاش��فة بذل��ك الط��وق عن وه��ن وعجز إس��رائيل
وحرمانها من تحقيق أي إنجاز عسكري ،ما جعل حلم الصالة في القدس
المح��ررة مس��ألة وق��ت ال أكثر مصححة تجاه البوصلة نحو فلس��طين
ممه��دة بذل��ك الطري��ق أم��ام روس��يا والصي��ن االنضم��ام إل��ى منص��ة
الحل��ف الس��وري اإليران��ي اإلس��تراتيجي والولوج بملف��ات المنطقة
والمش��اركة بالصمود لمواجهة وإحباط كل المخططات التي
تنوي النيل من أوطاننا وشعوبنا ومنعهم من مصادرة ثرواتنا
وعقولنا.
إن الصم��ود األس��طوري الس��وري اإليران��ي أدى إل��ى
تغيير كبير في مفهوم الصراع العربي اإلس��رائيلي وإلى
انكش��اف هشاش��ة س��طوة النمر األميركي الورقي خصوصاً
إذا م��ا جوب��ه بالق��وة والمقاوم��ة والتصمي��م عل��ى ع��دم الخضوع
للمطالب التي ال تتماشى ومصالح امتنا ومنطقتنا.
فبعد تهديد س��عودي إماراتي بنقل المعركة إلى الداخل اإليراني
إذا بالمش��هد ينقلب ليس بس��حر ساحر إنما بس��حر الضربات الموجعة
المتتالي��ة التي تلقتها الس��عودية في اليم��ن وتمنع الحليف األميركي
ع��ن الخوض بمعارك خاس��رة دفاعاً عن الس��عودية أو اإلم��ارات واإلذعان
بأن ال قدرة أميركية أو إسرائيلية أو خليجية بمواجهة محور المقاومة،
فها هي اإلمارات تبرم اتفاقاً مع إيران وها هي السعودية نفسها تلحق بها
عبر وسطاء ليعترفوا بالهزيمة وانكشاف الحلف األميركي المزيف.
نخل��ص للق��ول :إذا كان النص��ر ق��د الح لن��ا بي��ده ف��ي الع��ام 1973
لكنن��ا ل��م نس��تطع تلمس��ه نتيج��ة الخيان��ة العربي��ة البائن��ة ،بي��د أن
التاريخ سيس��جل لحافظ األس��د أنه أنشأ مدرس��ة في الوطنية والعروبة
والمقاومة عصية على األعداء مكتشفاً عصر التحالف السوري اإليراني
النقي النظيف الحريص على أمن بالدنا وثرواتنا الرافض ألي إمالءات
غربي��ة ،الحاف��ظ لكرامة اإلنس��ان وتاريخه ،وأننا الي��وم في ذكرى حرب
تشرين في العام  2019ورغم ما أصابنا من هول الحرب على سورية أو من
فوض��ى مفتعل��ة في كل من الع��راق ولبنان والمنطق��ة ،ورغم العقوبات
االقتصادية الظالمة على إيران نستطيع القول :إن النصر بات قريباً وإنه
يلوح لنا من مس��افة مرئية وإن هذا النصر يمكننا تلمس��ه ألنه نش��أ في
مدرس��ة حافظ األس��د اإلستراتيجية التي حافظ على أمانتها ومبادئها
الرئي��س بش��ار حاف��ظ األس��د ،وألن النص��ر أضح��ى محصن �اً بالصم��ود
األسطوري وبالتحالف السوري اإليراني اإلستراتيجي.
رفعت إبراهيم البدوي

