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فوق سوريا
ابراهيم األمين
ه ��والن ��د اس �ت �ب �ع��د م ��ن ج�ه�ت��ه اح �ت �م��ال أن
توجه الواليات املتحدة وحلفاؤها ضربة
إل� ��ى س ��وري ��ا ق �ب��ل األرب � �ع� ��اء امل �ق �ب��ل ال ��ذي
سيشهد ان�ع�ق��اد جلسة ط��ارئ��ة للجمعية
ال��وط �ن �ي��ة ال �ف��رن �س �ي��ة مل �ن��اق �ش��ة امل��وض��وع
السوري.
ورف � � ��ض رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ال� �ت ��رك ��ي رج ��ب
طيب اردوغ��ان «االكتفاء بعملية عسكرية
محدودة ضد سوريا املتهمة بشن هجوم
ك �ي �م �ي��ائ��ي ع �ل��ى م��دن �ي�ي�ن م ��ن س �ك��ان �ه��ا»،
معتبرا ان «اي تدخل ينبغي ان يهدف الى
اسقاط النظام في هذا البلد».
وم� ��ن ن� �ي ��وي ��ورك ،ق� ��ال دب �ل��وم��اس �ي��ون ان
األم�ي�ن ال�ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ب��ان ك��ي مون
ابلغ األع�ض��اء الدائمني ف��ي مجلس األم��ن
أن ال �ن �ت��ائ��ج ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ت�ح�ل�ي��ل ال�ع�ي�ن��ات
التي جمعها خبراء األسلحة الكيميائية
ف��ي س��وري��ا االس �ب��وع امل��اض��ي ق��د ال تكون
جاهزة قبل اسبوعني.
وسارع الناطق باسم الخارجية الروسية
أل�ك�س�ن��در لوكاشيفيتش إل��ى ال�ت��أك�ي��د أن
«ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ت��ي أط�ل�ق�ت�ه��ا واش�ن�ط��ن
وال � �ت� ��ي ت� �ه ��دد ف �ي �ه��ا ب ��اس� �ت� �خ ��دام ال� �ق ��وة
ض � ��د س � ��وري � ��ا غ� �ي ��ر م� �ق� �ب ��ول ��ة» .وأض� � ��اف
أن «أي ع �م �ل �ي��ة ع �س �ك��ري��ة دون ت�ف��وي��ض
م ��ن م�ج�ل��س األم � ��ن ال ��دول ��ي ،م�ه�م��ا ك��ان��ت
محدودة ،ستصبح خرقا مباشرا للقانون
ال��دول��ي وستنسف آف��اق ال�ح��ل السياسي
الدبلوماسي للنزاع في سوريا وستؤدي
إل ��ى ت�ص�ع�ي��د ج��دي��د ل�ل�م��واج�ه��ة وس�ق��وط
املزيد من الضحايا .ولذا ال يجوز السماح
بذلك».
أم ��ا وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري��ة فوصفت
تقرير االستخبارات االميركية بأنه مجرد
ادعاءات «كاذبة» و»بال دليل» بل «روايات
قديمة نشرها االره��اب �ي��ون منذ اك�ث��ر من
اس �ب��وع ب�ك��ل م��ا ت�ح�م��ل م��ن ف�ب��رك��ة وك��ذب
وت �ل �ف �ي��ق» ،م��ؤك��دة ان «ك ��ل ن �ق��اط االت �ه��ام

ل�ل�ح�ك��وم��ة ال �س��وري��ة ه ��و ك ��ذب وع � ��ار عن
الصحة».
وفند البيان ال�س��وري بعضا م��ن عناصر
االت�ه��ام التي وردت في التقرير االميركي
وم�ن�ه��ا «ق�ض�ي��ة االت �ص��ال ألح ��د ال�ض�ب��اط
ال �س��وري�ي�ن ب �ع��د ال �ه �ج��وم امل �ف �ت��رض وه��ي
أس �خ��ف م��ن أن ت �ن��اق��ش» ،ف��ي اش � ��ارة ال��ى
ات �ص��االت ق��ال��ت االس�ت�خ�ب��ارات االميركية
انها اعترضتها بني مسؤول سوري رفيع
امل �س �ت ��وى «ع �ل ��ى ع �ل��م وث �ي ��ق ب��ال �ه �ج��وم»
ي��ؤك��د ف�ي�ه��ا اس �ت �خ��دام اس�ل�ح��ة كيميائية
من جانب النظام .وقد ابدى هذا املسؤول،
ب �ح �س��ب ال� �ت� �ق ��ري ��ر االم � �ي� ��رك� ��ي ،ق �ل �ق��ه م��ن
حصول مفتشي االمم املتحدة املوجودين
في العاصمة على ادلة ،بحسب التقرير.
وكان وزير الخارجية السوري وليد املعلم
أك ��د ل �ب��ان ك ��ي م ��ون أن دم �ش��ق س�ت��رف��ض
اي ت�ق��ري��ر ج��زئ��ي ت �ص��دره األم ��م امل�ت�ح��دة
قبل انتهاء فريق التحقيق ف��ي استخدام
السالح الكيميائي من عمله.
ال�ل�اف ��ت ك� ��ان ف ��ي م ��ا ن �ق �ل��ه م ��راس ��ل وك��ال��ة
«اس��وش�ي�ت��د ب ��رس» داي ��ل ك�ف��ال�ي��ك ون�ش��ره
م��وق��ع « »infowars.comأم� ��س ف ��ي ش��أن
أن «اس� �ت� �خ ��دام ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ف ��ي ال �غ��وط��ة
الشرقية وال�ت��ي أدت ال��ى مقتل نحو 800
ش�خ��ص ،واتهمت ال�ق��وى الغربية النظام
ب��اس �ت �خ��دام �ه��ا ،ك ��ان ��ت ن��ات �ج��ة ع ��ن س��وء
اس �ت �ع �م��ال امل�س�ل�ح�ين مل� ��واد زودت� �ه ��م بها
السعودية» .وأشار املراسل الى أن «بعض
املسلحني استلموا أسلحة كيميائية عن
طريق رئيس املخابرات السعودية األمير
بندر ب��ن سلطان ،وه��م م��ن ق��ام��وا بتنفيذ
ه� ��ذا ال� �ه� �ج ��وم» .ول �ف��ت امل ��راس ��ل ن �ق�لا عن
املسلحني ،ال��ى «أن�ه��م غير م��درب�ين بشكل
صحيح على كيفية التعامل مع األسلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة وأن ��ه ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ك ��ان من
امل�ف�ت��رض أن تعطى األس�ل�ح��ة إل��ى تنظيم
القاعدة فرع جبهة النصرة في سوريا».

أوباما وقرار الكارثة
يحيى دبوق
يمكن االع �ت��داء األم �ي��رك��ي ع�ل��ى س��وري��ا
أن ي �ب �ص ��ر ال� � �ن � ��ور ال� � �ي � ��وم ق� �ب ��ل ال� �غ ��د،
اّ
وي�م�ك��ن ـ بمعقولية مرتفعة أي�ض��ًا ـ أل
ي �ب �ص��ر ال� �ن ��ور .ال �ح��دي��ث ع ��ن إم �ك��ان��ات
شبه متساوية ،حتى اآلن للفرضيتني،
وه� ��و م ��ا ب� ��ات م �ل �ح��وظ��ًا ف ��ي ال �س��اع��ات
األخ� �ي ��رة ،ح��دي��ث ال ي��رج��ع إل ��ى ق�ص��ور
في التقديرات ،أكثر من كونه توصيفًا
لواقع صاحب القرار في واشنطن ،الذي
ل��م ي�ت�خ��ذ ق� ��راره ب �ع��د ،ت �ج��اه «امل�ع�ض�ل��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة» ال� �س ��وري ��ة .وع� ��دم ال �ق��رار
حتى اآلن ،يرتبط بجملة م��ن العوامل
والعراقيل ،وأيضًا املصالح التي تحمل
في أساسها تناقضات ،ويرتبط أيضًا
ب��ال �ن �ت��ائ��ج ال �ك��ارث �ي��ة امل �ت��وق �ع��ة ل�ل�ف�ع��ل،
ولسوء حظ األميركيني واحالفهم ،لعدم
الفعل.
ح�ت��ى أم��س ،ك��ان االع �ت��داء ع�ل��ى س��وري��ا
ح �ق �ي �ق��ة واق� �ع ��ة ال رج� �ع ��ة ف �ي �ه��ا ،وك ��ان
س��اؤل امل �ط ��روح ه��و ال�ت��وق�ي��ت
م ��دار ال �ت � ّ
ف �ق��ط ،إال أن� ��ه ش �ه��د ت��راج �ع��ًا ب�م�س�ت��وى
م��ا ،إل��ى الخلف ،ف��ي الساعات األخ�ي��رة.
حتى إس��رائ�ي��ل ،أكثر الجهات مصلحة
ف��ي ت��وج�ي��ه ض��رب��ة إل ��ى س��وري��ا ،وع��دم
كسر الخطوط الحمراء ربطًا بأكثر من
ملف يعنيها في املنطقة ،ومنها إيران،
ب � ��دأت ب��ال �ح��دي��ث ع ��ن ع ��وام ��ل وظ� ��روف
ط ��رأت ،ق��د ت��دف��ع األم�ي��رك��ي إل��ى البحث
ع��ن م �خ��ارج ب��دي�ل��ة غ�ي��ر ع�س�ك��ري��ة ،رغ��م

االعتداء سيكون موجعًا
ورادعًا ،لكنه لن يؤدي
إلى إسقاط النظام

ك� ��ل االس� � �ت� � �ع � ��دادات وال� �ج ��اه ��زي ��ة ع�ل��ى
امل� �س� �ت ��وي�ي�ن امل � ��دن � ��ي وال � �ع � �س � �ك ��ري ف��ي
إسرائيل ،وكأن الحرب على األبواب.
يتحدث األم�ي��رك��ي وح�ل�ف��اؤه ع��ن سقف
موضوع لالعتداء لن ي�ت�ج��اوزوه .وهو
ب�ح�س��ب ال �ت��أك �ي��دات امل�ع�ل�ن��ة ،إن حصل
االعتداء ،فسيكون موجعًا ورادعًا ،لكنه
لن يؤدي إلى إسقاط النظام أو إضعافه،
كذلك فإنه لن ّ
يغير من ميزان القوى في
ال �ح��رب ال ��دائ ��رة ف��ي س ��وري ��ا .وت�ض�ي��ف
ّ
إسرائيل إلى ذلك أن الهجوم األميركي
لن يكون بمستوى يستدعي ردًا سوريًا
و«يمكن األسد هضمه» .وكيف العتداء
م��وج��ع ورادع ،أن ال ي��ؤث��ر ف ��ي م �ي��زان
الحرب الدائرة هناك؟ وما هو االعتداء
الذي ال يستدعي ردًا ،من سوريا وأيضًا
من حلفائها؟ هل هي ضربة على شاكلة
الغارة اإلسرائيلية األخيرة في منطقة
ال� �ن ��اع� �م ��ة ،ال� �ت ��ي ب �ح �س��ب ال �ت �ع �ب �ي��رات
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ال� �ت ��ي أع �ق �ب �ت �ه��ا «ك ��ان ��ت

ح��اس �م��ة وق ��وي ��ة وس �م �ع��ت اص ��داؤه ��ا
جيدًا في ب�ي��روت؟» .من هنا يمكن فهم
دالالت وأس �ب��اب «أن أوب��ام��ا ل��م يتخذ
ّ
قراره بعد» .علمًا بأن العوامل الداخلية
ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ورغ ��م ت��أث�ي��ره��ا
وفاعليتها ،لكنها ال تصل ،كما يبدو،
إلى مستوى التأثير املانع للهجوم ،كما
ف��ي الحالة البريطانية .يبقى االع�ت��داء
ن �ف �س��ه وم �س �ت��واه وت��داع �ي��ات��ه ،وال �ي��وم
ال � ��ذي ي �ل �ي��ه ،ه ��و ال � ��ذي ي ��دف ��ع ال��رئ �ي��س
األم�ي��رك��ي ،باتجاه االمتناع أو اإلق��دام،
على االعتداء.
ّ
وب��دي �ه��ي ال� �ق ��ول إن اإلح� �ج ��ام ع ��ن شن
اعتداء على سوريا ،سيؤثر سلبًا ،وربما
بمستوى ك��ارث��ي ،على مصالح ونفوذ
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة األم� �ي ��رك� �ي ��ة وع �ل��ى
حلفائها ف��ي املنطقة .ف��ي نفس ال��وق��ت،
االك� �ت� �ف ��اء ب �ض��رب��ة ش �ك �ل �ي��ة ،ك��ال �ض��رب��ة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��ي ال �ن��اع �م��ة ،أو م��ا ي��زي��د
ً
قليال عنها ،وبعد كل التهويل والتهديد
ال �ح��اص �ل�ين ،ي�ع��د ك��ارث��ة م�ض��اع�ف��ة .إم��ا
تجاوز هذا املستوى باتجاه اعتداء أكثر
فاعلية وتأثيرًا ،قد ينزع عن األميركيني
ال�ق��درة على السيطرة ،وستترك األم��ور
ً
ل��رد الفعل وال��رد على ال��رد ،وص��وال إلى
مواجهة ال يريدها طرفاها ،أو أطرافها
بعبارة أدق.
إذًا ،على أوباما أن يتخذ قراره باالختيار
بني الكوارث .فهل يقتصر اختياره على
كارثة مقلصة ،أو يجنح للمقامرة ،إلى
كارثة أكبر؟

قدرنا...املقاومة!
إل��ى ال�ج�ح�ي��م ك��ل ن �ق��اش ح��ول دي�م��وق��راط�ي��ة ت��دع�م�ه��ا أم�ي��رك��ا
وفرنسا وبريطانيا والسعودية وتركيا وإسرائيل...
ََ
إلى الجحيم كل مسعى إلى حرية بدعم من هؤالء القتلة.
إلى الجحيم كل تافه ،مجرم ،خائف ،مهما كان شكله أو اسمه
أو عنوانه أو وظيفته.
الى الجحيم كل الذين يدعمون حرب التدخل العاملية إلسقاط
سوريا.
ال ��ى ال �ج �ح �ي��م ك ��ل ه ��ذه ال �ح �ف �ن��ة م ��ن ال �ع �م�ل�اء ال ��ذي ��ن ال ب ��د ان
يحاكمهم ال�ن��اس ف��ي ي��وم ق��ري��ب ،ف��ي ح��ال��ة اس�ت�ق��رار أو حالة
فوضى.
ال ��ى ال �ج �ح �ي��م ك ��ل ال �خ��ون��ة ،وك ��ل خ �ط��اب��ات �ه��م ،وك ��ل دم��وع�ه��م
ال�ك��اذب��ة ،وك��ل عويلهم وص��راخ�ه��م ،وك��ل منظماتهم الخاصة
بحقوق االنسان ،وكل منظمات مجتمعاتهم املدنية الخانعة.
قرار الحرب على سوريا ،ليس سوى الخطوة االخيرة ،املقررة
منذ سنتني ون�ص��ف ،بحثًا ع��ن تدمير امل�ق��اوم��ة ،مدنا وبشرا
وفكرة ايضا.
ألي نوع من املساومة ،وال مجال ّ
ال مجال ّ
ألي نقاش أو سجال،
ّ
وال م �ج��ال ل�لاس �ت �م��اع إل ��ى أي ع �م �ي��ل ي �ع��رض ع�ل�ي�ن��ا الئ�ح��ة
واملسببنيَ ،
ّ
ّ
يتمسك من هؤالء برأيه أو موقعه،
ومن
األسباب
أو ت�ص�ن�ي�ف��ه ،ف �ل �ي��ذه��ب وي �ض��ع ع �ص �ب��ة ع �ل��ى ج�ب�ي�ن��ه ب�ع��دم��ا
ّ
ولينضم إل��ى مجموعات العمالء
وض��ع عصبة على عينيه،
والتكفيريني.
ً
ه��ؤالء يعيشون أص�ل�ا ّ ع�ل��ى ف�ت��ات س��ارق��ي ال �ث��روات العربية،
يعملون عندهم ،ويتلقون منهم األم ��وال وك��ل أش�ك��ال الدعم،
ولم يعد ينقصهم سوى إعالن االندماج ّ
كليًا في عوالم هؤالء
ََ
القتلة الذين بات واجبًا وفرض عني على كل قادر مقاتلتهم،
حيث هم ،حيث يتواجدون ،حيث تتوافر فرصة االنتقام منهم،
ومعاقبة كل الخونة ،واح�دًا تلو اآلخ��ر ،في ّ
أسرتهم ،أو خلف
مكاتبهم ،أو داخل دباباتهم ،أو في قصورهم ،لوحدهم ،أو بني
أفراد عائالتهم...
ماذا تريدون منا اليوم؟
هل تريدون تكرار تجربة العراق؟
هل تريدون تكرار تجربة أفغانستان والصومال؟
هل تريدون تكرار تجربة ليبيا؟
هل تريدون تكرار تجربة حروب لبنان؟
او ه��ل ان�ت��م تعتقدون ان�ه��ا ال�ح��رب ال�ت��ي تقضي على ح��ق لن
يزول اسمه الوحيد الدائم الى ابد االبدين :فلسطني!
ل�س�ن��ا م�ض�ط� ّ�ري��ن إل��ى ت �ك��رار ال �س �ج��ال ،وال إل��ى ت �ك��رار البحث
ّ
مضطرين سوى
واألجوبة والتعليقات والتحذيرات ،ولسنا
إل��ى إع�ل�ان م��وق��ف واح ��د ،وه��و ّأن ال�ح��رب ال�ت��ي ُي� َ�ع� ُّ�د لها ّ
ضد
سوريا هي حرب استعمارية ،وكل مشارك فيها ،كليًا ،تأييدًا،
ً
ً
تمويال ،ترويجًا ،تبريرًا ،وقتاال ،هو عميل خائف ،وال عقوبة
ّله سوى املوت ،جهارًا نهارًا بدون خجل أو حياء!
إنها الحرب!
سيستفردون دمشق ،أم م��دن العالم ،وي��ري��دون سحق الناس
والجيش وال�ق�ي��ادة ه�ن��اك .ي��ري��دون تدمير ال�ت��اري��خ وامل��وروث
ال��وط �ن��ي ب ��وج ��ه ال � �غ� ��زاة .وي� ��ري� ��دون ت��دم �ي��ر ك ��ل روح ت �ق��اوم
االس�ت�ع�م��ار وت��دع��م امل �ق��اوم�ين ف��ي ك��ل امل�ن�ط�ق��ة .وي��ري��دون م� ّ�د
ش��ري��ان ح �ي��اة دائ �م��ة إلس��رائ �ي��ل ،وألن �ظ �م��ة ال�ق�ه��ر ف��ي ب�لادن��ا
العربية ،ويريدون إيصال العمالء ،من كل الصنوف واألشكال،
ّ
لتولي بلدان وسرقة ثرواتها ،وإبادة شعوبها.
عندما تقول اميركا انها ال تحتاج الى تغطية ،وال الى تبرير
قانوني ،وال ال��ى تحقيق علمي ،وال ال��ى دع��م سياسي ،وانها
تقدر على التحكم بمصير امة ملجرد انها قررت ان مصلحتها
تفرض عليها ذلك ،يعني ان علينا التصرف مثلها تمامًا ،بأن
ال ننتظر تغطية وال دعما وال تبريرا وال س��ؤاال عن معايير
دولية وخالفه ،وان نخوض بوجهها ،ووجه مستعمراتها ،كل
ان��واع الحروب والقتال ،وان نسعى ،بكل جهد ،الى نقل النار
الى ارضها ،في كل مكان من ارضها ومدنها ،والى أن نصرخ
بوجه السفاح ،ان كل ذلك سنقوم به ،من دون ان تقدروا على
تجريدنا من انسانيتنا ،تلك التي نحتفظ بها الجل انفسنا
والجل اوالدنا والجل املقهورين في كل االرض.
امس ،ظهر الغرب كله على حقيقته .غرب حاقد ،قاتل ،ال مكان
فيه لحق إال ملن يعرف الخنوع امامه ،وال امان فيه اال ملن يرفع
الراية البيضاء.
امس بدت اوروبا كريهة .ليست عجوزا حمقاء فقط ،بل قبيحة،
السم ّ
يفح م��ن ك��ل ثناياها ،وفيها ال�ع��ار يسكن صناع ال��رأي
ال �ع��ام ،وي�س�ك��ن مصانعها وم��دارس �ه��ا وج��ام�ع��ات�ه��ا وناسها
الذين ال يخرجون ويطردون القتلة من بينهم.
ل�ي��س ل�ن��ا س��وى م�ق��اوم�ت�ه��م ،ب�ك��ل م��ا تملكه اي��دي�ن��ا وعقولنا
ودم��ائ�ن��ا ،وال ش��يء سيحجب عنا رؤي��ة ال�ع��دو ال��واح��د ،ال��ذي
ل��ه وج ��وه ع ��دة ،ول�ك��ن ب��اس��م واح ��د :ان�ه��م ال �ب��راب��رة ،مصاصو
الدماء ...اما نحن ،فقدرنا هو املقاومة!
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