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فوق سوريا
األردن :الحرب في الداخل
بسيط بني املناطق السورية ،وال ّ
سيما
م��ن دم�ش��ق وال�ج�ن��وب ب��ات�ج��اه الساحل.
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ت � �ح � ّ�رك ل �ل �م �ق �ي �م�ين ف��ي
مناطق قريبة من املواقع االستراتيجية
واملطارات باتجاه مراكز امل��دن .في وقت
أصبحت اس�ت�ع��دادات الجيش ال�س��وري
حديث الشارع في الداخل ،إذ إن تغيير
املواقع ورفع حالة االستنفار إلى أقصى
درج��ات �ه��ا ه ��ي أب� ��رز م ��ا ي �س��ود ال��وض��ع
ال �ع �س �ك��ري ال� �ح ��ال ��ي .أح� ��د ال �ع �س �ك��ري�ين
ّ
ي ��ؤك ��د ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار» أن ال خ �ش �ي��ة م��ن
مسلحي ال��داخ��ل الذين لم يكونوا يومًا
س��وى أدوات بسيطة للعدو الخارجي،
ول��م يكن دوره��م يتمثل إال في التغلغل
بني املدنيني وإرباك الجيش واستنزافه.
ّ
ويشير الضابط إلى أن املعركة اإلقليمية
منتظرة منذ سنوات ،تأخرت أو تقدمت،
فال ضير من أن يحني وقت إعالنها ،ما
دام املوت ّ
يخيم على كل شيء في البالد.
ي�ط�ي��ب ل�ل�ع�س�ك��ري ال �س��وري امل ��وت أم��ام
عدو خارجي بدل «املوت بيد ابن البالد
وحلفائه التكفيريني».
وعلى الرغم من أن أثرياء دمشق ّ
بوا
هر
ً
عائالتهم إلى العاصمة اللبنانية ،خشية
ع�ل��ى ح�ي��ات�ه��م م��ن امل ��وت ال ��ذي يحاصر
البالد ،يبقى السؤال عن أكثر ما يمكن أن
ّ
يحصنون
يخيف سكان ال�ب�لاد ،وكيف
أنفسهم؟ سؤال يجيب عنه سالم ،طالب
ج��ام �ع��ي« :ن �ت �ح �ص��ن ف ��ي ب �ي��وت �ن��ا ال�ت��ي
ال نملك إال ج��دران�ه��ا .وأك�ث��ر م��ا نخشاه
ال�ف��وض��ى م��ا ب�ع��د ال�ض��رب��ة العسكرية».
ف��ي ح�ين تستهزئ س�م��اح ،م� ّ
�درس��ة ،بما
ُي�ش��اع ع��ن أي ض��رب��ة م �ح��دودة لدمشق،
ّ
م �ع �ت �ب��رة أن األم � ��ر ال ي �ت �ع��دى ال�ت�ه��وي��ل
اإلع�ل��ام� ��ي ل �س �ح��ق م �ع �ن��وي��ات ال �ش �ع��ب
ال �س��وري وف��رض ت �ن��ازالت ع�ل��ى ال�ق�ي��ادة
السياسية.
ليس أمر مواجهة التهديدات األميركية
ً
لسوريا سهال على أب�ن��اء ال�ب�لاد ،الذين
يحاولون مغالبة واقعهم بحس الفكاهة
واخ� �ت ��راع ال �ن �ك��ات ،إال أن اح �ت �م��ال قطع
ّ
يشكل رعبًا آخ��ر ّ
يخيم على
االت�ص��االت
ك��واب �ي �س �ه��م .وف ��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي يسخر
معظمهم م�م��ا س �ت��ؤول إل �ي��ه األوض� ��اع،
ي � ��رى ك� �ث� �ي ��رون أن األم � � ��ور ت� �س ��وء م�ن��ذ
أش�ه��ر ط��وي�ل��ة ،وه��ذا ل��م يضعف عزيمة
ال �ج �ي��ش ،إذ ب �ق��ي م ��ؤي ��دوه ي�س�ت�م��دون
م��ن ق��وت��ه ال�ت�ف��اؤل واالس �ت �م��رار .وبينما
ينتظر الجميع ما ستؤول إليه األوضاع
ي��واج��ه ال�س��وري��ون ال�ت�ه��دي��دات بتموين
م��ا ي �ح �ت��اج��ون إل �ي��ه ،وك �ت��اب��ة ال��وص��اي��ا
الفايسبوكية ،ومحاولة االبتسام ،على
أم ��ل إي� �ج ��اد ح ��ل س �ي��اس��ي ي�ع�ف�ي�ه��م من
الحرب القادمة ونكباتها اإلضافية.

وق � �ت ��ل ال� �ن� �س ��اء واالط � � �ف � ��ال واألب � ��ري � ��اء
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى امل ��زي ��د م ��ن ال ��دع ��م م��ن
الدول اإلقليمية والكبرى للتعتيم على
هزيمتهم ولحرف ال��رأي العام وتبرير
استمرارهم في جرائمهم».
ف ��ي ه� ��ذه االث � �ن� ��اء ،أك� ��د خ �ط �ي��ب ج�م�ع��ة
ط � �ه� ��ران امل � ��ؤق � ��ت ،ك ��اظ ��م ص ��دي� �ق ��ي ،أن
أميركا اذا شنت هجومًا على سوريا،
ف ��إن ال �ن �ص��ر س �ي �ك��ون ح �ل �ي��ف امل �ق��اوم��ة
والشعب ال�س��وري ال��ذي سيمرغ أنفها
بالتراب.
وأش� � � ��ار ص ��دي� �ق ��ي ال � ��ى األح � � � ��داث ع�ل��ى
ً
الساحة السورية ،قائال «إن األميركيني
ب �ص��دد ال �ه �ج��وم ع �ل��ى س��وري��ا ب��ذري�ع��ة
اس�ت�خ��دام ال �س�لاح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ،وطبعًا
ي �ت ��ذك ��ر ال �ج �م �ي��ع ان� �ه ��م (االم� �ي ��رك� �ي�ي�ن)

ق��ام��وا ب�غ��زو أف�غ��ان�س�ت��ان ت�ح��ت ذري�ع��ة
غ ��ام� �ض ��ة ،واج� �ت ��اح ��وا ال � �ع� ��راق ب�ن�ف��س
ذري�ع��ة ال�س�لاح الكيميائي .واض��اف أن
«االدارة االميركية واملسؤولني وصلوا
ال��ى ح�ض�ي��ض ال��ذل��ة ب�ح�ي��ث غ��رق��وا في
املستنقع ال��ذي ورطتهم فيه اسرائيل،
وهم قد دخلوه بأنفسهم لكن الخالص
منه خارج عن ارادتهم».
ووص��ف خطيب جمعة ط�ه��ران املؤقت،
الهجوم االميركي املحتمل على سوريا
ب��أن��ه ع��ام��ل إلث ��ارة االزم ��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة،
ً
ق � ��ائ �ل��ا إن «ه � � ��ذا ال � �ه � �ج ��وم س �ي �ع � ّ�رض
اس��رائ�ي��ل ل�ل�خ�ط��ر ،وب��ال�ت��ال��ي ل��ن ي��ؤدي
الى تحقيق أميركا للنصر ،بل سيفاقم
من كراهية بشرية جمعاء ألميركا».
(فارس ،إرنا)

ناهض حتر
ال��وض��ع على «جبهة» األردن الشمالية،
ه� � ��ادئ .ال� �ح ��دود األردن � �ي� ��ة ـ �ـ �ـ ال �س��وري��ة،
ت �ح� ّ�ول��ت «ج �ب �ه��ة» ب��امل �ع �ن��ى ال�س�ي��اس��ي
واألمني والعمالني للكلمة .لكنها هادئة
اليوم؛ ال أكثر مما كان باألمس القريب:
االس �ت �ع��داد وامل��راق �ب��ة وت��أم�ين ال�ت��واص��ل
ال � �س � �ع ��ودي م� ��ع ال� �ج� �م ��اع ��ات ال �س ��وري ��ة
امل �س �ل �ح��ة ال �ت��اب �ع��ة ل� �ل ��ري ��اض ،وم �ع��اب��ر
ل�ل��رج��ال وال �س�ل�اح .وك��ل م��ا ع��دا ذل��ك من
«م �ع �ل��وم��ات» وخ �ط��ط وس �ي �ن��اري��وه��ات
التحشيد والتدخل البري واملشاركة في
الحرب الخ مما يجري تداوله على نطاق
واسع ،ليس ،حتى اآلن ،سوى تخطيطات
افتراضية.
وإذا كان من غير املجدي استعراض تلك
التخطيطات هنا ،لكثرتها ،وان�ع��دام أي
أس��اس لبعضها ،فإن السيناريو القائل
إن ت��دخ�ل�ا ب ��ري ��ا أردن � �ي ��ا أو م ��ن األردن
ب��ات�ج��اه س��وري��ا ،ي�ت��راف��ق م��ع الهجمات
ال �ص��اروخ �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ل �ي��س واردا.
وتنقل مصادر إعالمية مقربة من دوائر
ال �ق��رار أن ال�س�ل�ط��ات األردن �ي��ة خ ��ارج أي
تنسيق مع األميركيني أو سواهم ،يتعلق
بتلك الهجمات املحتملة ،ال عسكريا وال
لوجستيا.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،نستطيع ال �ق��ول إن ال�ح��رب
ال � �س� ��وري� ��ة ،ت� �ك ��اد ت �ش �ت �ع��ل ف� ��ي ال ��داخ ��ل
األردني ،سياسيا وشعبيا.
أمس الجمعة ،عاد العلم األصفر الشهير
ليخفق في قلب عمان ،علم حزب الله رفقة
العلمني األردني والسوري ،والهتاف في
ميدان الجامع الحسيني« :يا الله يا الله.
ّ
ت�ع��ل�م��وا م��ن ح��زب ال �ل��ه» .ح��دث��ت م�ش��ادة
م��ع ب�ع��ض امل�ع�ت��رض�ين ،بينما استمرت
ّ
املسيرة التي نظمتها ال�ق��وى اليسارية
والقومية ،تحت عنوان « :ال�ع��دوان على
س ��وري ��ا ع � ��دوان ع �ل��ى األردن» ،م ��ن بني
ف�ع��ال�ي��ات أخ� ��رى ف��ي امل �ح��اف �ظ��ات ،ت�ن��دد
بالعدوان املحتمل على البلد التوأم.
ع�ل��م ح ��زب ال �ل��ه ال� ��ذي خ ��رج م��ن ش ��وارع
ع�م��ان ،بسبب ال �ع��راق ،ع��اد ال�ي��وم إليها
بسبب سوريا ،التي تحظى بدعم راسخ
من قبل االتجاهات اليسارية والقومية
وال ��وط � �ن � �ي ��ة األردن� � � �ي � � ��ة؛ ف �م �ن ��ذ م �ع��رك��ة
القصير ،بدأ الحزب يستعيد ،أكثر فأكثر،
شعبيته ل��دى جمهور الحركة الوطنية.
وه � ��و م� ��ا أف� �ق ��د ال� �ن ��اط ��ق ب ��اس ��م ال �ت �ي��ار
السلفي الجهادي ،محمد الشلبي ( أبو
ّ
سياف) صوابه؛ فهدد «بإراقة الدماء اذا
جرى السماح لألحزاب مرة اخرى برفع
علم ح��زب ال�ل��ه» .واملفارقة أن أب��ا سياف
طالب الحكومة واألجهزة االمنية بعدم
ال�س�م��اح ،م �ج��ددا ،ب��رف��ع راي��ة ح��زب الله،
بصفته عمال «يهدد السلم املجتمعي».
وي �ح �ظ��ى اإلره� ��اب� ��ي أب� ��و س� �ي ��اف ،ال ��ذي
أرسل املئات للمشاركة في أعمال الذبح
على الهوية في سوريا ،بحرية الحركة
واإلدالء ببيانات وتصريحات صحافية.
ّ
ول �ع ��ل ف ��ي م�ط��ال�ب�ت��ه ل�ل�س�ل�ط��ات ـ �ـ �ـ ال�ت��ي
يجب عليها اعتقاله وفقا للقانون ـــ قمع
خصومه السياسيني ،ما يشير إلى لغة
تفاهم نشأت بني الجانبني.
إن� �ه ��ا ،ع �ل��ى ك ��ل ح � ��ال ،ن�ت�ي�ج��ة م�ت��وق�ع��ة
للتحالف مع اململكة العربية السعودية،
وال � �ت � �ن � �س � �ي � ��ق م � �ع � �ه� ��ا ض� � � ��د س � � ��وري � � ��ا؛
فالجماعات التي يحركها السعوديون
ف��ي ه ��ذا ال �ب �ل��د ،ه��ي ج �م��اع��ات تكفيرية
إره��اب�ي��ة ،مما وض��ع السلطات األردن�ي��ة
ف ��ي م ��وق ��ع ال ت �ح �س��د ع �ل �ي��ه ،م ��ن ح�ي��ث
االص �ط �ف��اف م��ع امل�ن�ظ�م��ات ال �ت��ي لطاملا
قاتلتها عمان بضراوة.
تهديدات أبو ّ
سياف بإراقة دم اليساريني
والقوميني والوطنيني ،ال بد أنها تروق
ت�م��ام��ا ال �ت �ي��ارات امل��رت�ب�ط��ة باألميركيني
داخ � � ��ل ال � ��دول � ��ة ،ك �م ��ا ت� � � ��روق ،ب��ال �ط �ب��ع،
اإلخ��وان املسلمني ،وخصوصا جناحهم

ال �ح �م �س ��اوي ،ال � ��ذي أظ� �ه ��ر ،م �ن��ذ ب��داي��ة
األح��داث ،الكراهية األعنف تجاه دمشق
وحزب الله.
ل �ك��ن اإلخ� � ��وان ،ال� �ي ��وم ،ف��ي ح��ال��ة ضعف
وانكفاء ،ملصلحة السلفية املقاتلة التي
ي��زداد نفوذها وتتسع صفوفها ،كما لم
يحدث من قبل ،بحيث يستطيع املراقب
أن ي�ت��وق��ع ح�ج��م القنبلة امل��وق��وت��ة التي
ساهمت السلطات األردنية في تكوينها
م ��ن خ �ل�ال ت �ج��اه��ل ال� �ش ��روع ف ��ي تنمية
املحافظات ،وغض البصر عن النشاطات
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وال � ��دع � ��وي � ��ة ل �ل �ت �ك �ف �ي��ري�ين
اإلرهابيني ،إرض� ً
�اء للسعودية وانطالقا
م ��ن ال� �ح ��اج ��ة ال �ب��راغ �م��ات �ي��ة إل �ي �ه��م ف��ي

االجماع األردني يتفكك
على وقع التورط
المتدرج في الحملة
السعودية على سوريا

س��وري��ا .غ��ض ال�ب�ص��ر ع��ن أول �ئ��ك ال��ذي��ن
يمثلون التهديد األب ��رز ل�لأم��ن الوطني
األردن� � � � ��ي ،ج � ��رى ع �ل��ى م��رح �ل �ت�ي�ن؛ ف�ف��ي
املرحلة القطرية من إدارة امللف السوري،
ك ��ان ي�س�ت�ح��ب أن ي��ذه��ب ال�ت�ك�ف�ي��ري��ون،
غالبا ف��رادى أو في مجموعات صغيرة،
للموت في الحريق السوري .وقد أثبتت
ال� �ت � �ط ��ورات أن ال �ت �ك �ف �ي��ري ال� � ��ذي ُي �ق�ت��ل
ف ��ي س ��اح ��ة «ال� �ج� �ه ��اد ض ��د ال �ن �ص �ي��ري��ة
وال�ش�ي�ع��ة» ،ي�ع��زز املشاعر الطائفية في
بلده األصلي ،ويستولد عشرة إرهابيني
ب ��دال م��ن واح � ��د .وف ��ي امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة،
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،أص� �ب ��ح ال �ت �ك �ف �ي��ري��ون ف��ي
األردن ،محل حماية سياسية إقليمية.
هذه واحدة من النتائج البالغة الخطورة
والبعيدة امل��دى لسلوك سياسي قصير
النظر ،يمنح األول��وي��ة ل�ش��روط اللحظة
ال ��راه �ن ��ة ع �ل��ى ح �س��اب األم � ��ن ال��وط �ن��ي،
كما على ح�س��اب ال�ت��واف�ق��ات السياسية
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي ج��رى نسجها م�ن��ذ ع��ام
 ،2011ع �ل ��ى أس � � ��اس إدارة ال �س �ي��اس��ة
ال ��داخ �ل �ي ��ة وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،وف � ��ق م�ن�ظ��ور
االجماع.
االج � � �م� � ��اع األردن� � � � � ��ي  ،ال � � �ي� � ��وم ،ي �ت �ف �ك��ك
ع�ل��ى وق ��ع ال �ت��ورط امل �ت��درج ف��ي الحملة

ال �س �ع ��ودي ��ة ع �ل��ى س� ��وري� ��ا .ص �ح �ي��ح أن
ال �ج��وان��ب ال �ع �م�لان �ي��ة م ��ن ه ��ذا ال �ت � ّ
�ورط
ال ت � � ��زال م � � �ح� � ��دودة ،ل� �ك ��ن االح� �ت� �م ��االت
ال��واق �ع �ي��ة ،ك��ال �ت��وق �ع��ات ال �ت��ي ال أس��اس
لها ،تمأل املخيال الجماعي لألردنيني،
الذين يشعرون اليوم بالثقل املضاعف
ل� �ل� �م ��أس ��اة ال � �س� ��وري� ��ة ع� �ل ��ى ح �ي��وات �ه��م
وضمائرهم .ول��ذل��ك ،قد يكون معظم ما
تتناقله التقارير الصحافية حول حجم
التورط األردن��ي في سوريا ،مبالغًا فيه،
ل �ك��ن األك� �ي ��د أن ذل� ��ك ال� �ت ��ورط ال �غ��ام��ض
أشعل الحرب في الداخل.
ف � ��ي األس � � �ب� � ��وع امل� � ��اض� � ��ي ،ن � � ��دد امل� �ح ��رر
ال �س �ي��اس��ي ف ��ي ال �ي��وم �ي �ت�ين األردن �ي �ت�ي�ن
األق� ��دم  ،ال�ت��اب�ع�ت�ين ل�ل�ح�ك��وم��ة« ،ال� ��رأي»
و«ال� � ��دس � � �ت� � ��ور» ،ب� �م ��ا س� �م ��اه ��ا ال �ح �م �ل��ة
اإلع�ل�ام �ي��ة ض��د ال�س�ي��اس��ة األردن� �ي ��ة في
الصحافة اللبنانية ،وهاجم الصحافيني
األردن�ي�ين «امل��أج��وري��ن» ! ال��ذي��ن يكتبون
فيها ،لكن الحملة الحقيقية تتمثل في
ع ��دد ه��ائ��ل م��ن ال�ت�ق��اري��ر غ�ي��ر امل�ن�ش��ورة
واملعلومات والشائعات التي يتداولها
األردن� �ي ��ون فيما ب�ي�ن�ه��م ،وت�ح�ت�ش��د بها
ص �ن��ادي��ق ال �ب��ري��د اإلل �ك �ت��رون��ي وم��واق��ع
التواصل االجتماعي .وبالنظر إلى أن كل
ما يجري على الجبهة الشمالية لألردن،
ع �م�ل�ان �ي��ا وأم� �ن� �ي ��ا وس� �ي ��اس� �ي ��ا ،م�غ�ل��ف
بالغموض واألس��رار ،فإن تلك «الحملة»
تتوافر لها فرص النجاح في ظل تعمق
هوة الثقة العامة.
وزي � ��ر اإلع �ل ��ام ،م�ح�م��د امل��وم �ن��ي ،ط��ال��ب
الصحافة والفضائيات بتوخي الدقة في
تغطية املوقف األردني من سوريا؛ يعني
ذل ��ك االع �ت �م��اد ع �ل��ى امل� �ص ��ادر ال��رس�م�ي��ة
ال �ت��ي ت �ك��اد ال ت �ق��ول ش�ي�ئ��ا .األس� ��وأ ذل��ك
التناقض الصارخ بني التصريحات بني
م �س��ؤول وآخ ��ر ،وال �خ �ط��اب ال ��ذي ال يكل
من الحديث عن أولوية الحل السياسي
لألزمة السورية ،واملعلومات املتالحقة
ع ��ن ال �ت ��دخ�ل�ات ال �ع �م�لان �ي��ة ف ��ي ال �ح��رب
السورية.
ح � �ت ��ى اآلن أط � ��اح � ��ت ه � � ��ذه ال �س �ي ��اس ��ة
ال �غ��ام �ض��ة ف ��رص ال �ت �ف��اه �م��ات ال��وط�ن�ي��ة
ح��ول جملة م��ن ال �ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة ،كما
ح � ��ول ت �ج ��دي ��د م ��وق ��ع وم� �ك ��ان ��ة ال ��دول ��ة
األردن �ي��ة ،إقليميا ودول �ي��ا ،وف��ق معيار
أول��وي��ة امل�ص��ال��ح ال��وط�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا .وإذا
ما اتخذت تلك السياسة أبعادا تدخلية
أوس ��ع ،ف��إن األردن مقبل ع�ل��ى ت�ط��ورات
ّ
بالغة ال�خ�ط��ورة ،س��وف ت�ه��ز اس�ت�ق��راره.
وق��د أص�ب��ح االس �ت �ق��رار ،ب�ح��د ذات ��ه ،منذ
ربيع  ،2011انجازا ثمينا.

من املظاهرات املناهضة للحرب على سوريا امام البيت األبيض (أ ف ب)

