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بهدوء

وأعمار الغزاة قصارُ
ُ
باق...
ٍ
ِ

ــدون

ناهض حتر
ّ
ك ــأن ـن ــا ف ــي عـ ــام  2011ـ 2012؛ ال ـح ـم ـلــة اإلعــام ـيــة
النفسية املوجهة لزعزعة معنويات الوطنيني السوريني
والعرب تتصاعد ،في الفضائيات والصحافة واملواقع
اإلخبارية واملقاالت وتقارير الدبلوماسيني و«الخبراء»
واملـنــاقـشــات فــي الـصــالــونــات؛ إنـهــا الـســرديــة القديمة
ـ ـ ال ـجــديــدة« :األسـ ــد انـتـهــى وس ــوري ــا إل ــى الـتـقـسـيــم»،
يكتبها أحدهم في صحيفة حاقدة ،متلذذًا بما هبط
عليه مــن إلـهــام و«مـعـلــومــات»! هــل سيكون علينا أن
مليونًا تم
ننتظر «ويكيليكس» املقبل ،لكي نعرف كم ّ
ابها.
وكت
إنفاقه على هذه الحملة ووسائلها وأدواتها
َ
ك ــا؛ فــالـلـعــب ،اآلن ،عـلــى امل ـك ـشــوف؛ فـكــل مــا ُيـكــتــب
َّ ٌ
ويقال ُوي َّ
منسق مع هجمات تنظيمات «املوك»
سرب،
و«النصرة» و«داعش».
ّ
إرهـ ـ ـ ٌ
ـاب ف ــي إرهـ ـ ــاب :ق ـلــم ال ـص ـحـ ّـافــي وس ـ ّـك ــن قــاطــع
ّ
الرؤوس ،الفضائية والسيارة املفخخة« ،املفكر» وفقيه
اإلرهــابّ ،
الوهابي والليبرالي« ،العربي» والصهيوني،
ّ
والداعشي ،السياسي
املثقف بربطة العنق والسيجار
الــرصــن ٌوع ـضــو املـجـلــس ال ـشــرعـ ّـي فــي «ال ـن ـصــرة»؛
إنها شبكة واحــدة ،تنتظر توجيهات خــادم الحرمني،
املرعوب ،ربما أكثر من رعب اإلسرائيلي ،من انتصار
سوريا ،ألنه يعني نهاية آل سعود ،وتجديد املقاومة،
بينما تتابع واشنطن املشهد بــدهــاء املـجــرم العتيق؛
تستنزف أعداءها وحلفاءها معًا!
ً
حسنًا ،ليكن؛ ها نحن نؤكد الــرهــان ،ثانية ،كما كنا
نــراهــن منذ ربيع عــام  2011األس ــود :الرئيس بشار
ـاق ـ ـ وأع ـم ـ ُـار ال ـغ ــزا ِة ق ـصـ ُـار ـ ـ وف ــي قصر
األس ـ ــد ...ب ـ ٍ
ّ
العصية
الشعب في دمشق ،وعلى رأس الجمهورية
على التقسيم واالنقسام والسقوط.
ٌ
ٌ
ُ
وإيمان معًا:
وفي رهاننا ،معطيات ووقائع ً
ً
أوال ،هذه الحرب ليست محدودة بسوريا؛ إنها حرب
محورين دولـيــن ـ ـ إقليميني ،حـ ٌ
ـرب عاملية ال تتوقف
حصيلتها الكبرى على االجتياح اإلرهــابــي ملدينة أو
موقع ،هنا أو هناك ،بل على موازين القوى ومسارات
الصراع في الحرب العاملية املحتدمة ،نصف الساخنة
ـ ـ نـصــف ال ـب ــاردة؛ فـتـعــالــوا ننظر فــي أوض ــاع أعــدائـنــا
وحلفائنا ،ونحدد أين هي القوى الصاعدة وأيــن هي
القوى املتراجعة؟
ّ
ـ في الواليات املتحدة أزمة شاملة ،أزمة هيمنة تتقلص
بصورة تراجيدية ،في املنافسة االقتصادية ،العلمية
والتقنية والصناعية واملالية ،مع الصني بخاصة ،ومع

«مصالح الــدول الداعمة لإلرهابيني،
وسط إصرار إسرائيلي ـ سعودي على
املـعــركــة ،ومـحــاولــة أردن ـيــة لتحصيل
دور أك ـ ـب ـ ــر ف ـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب بـ ـغـ ـط ــاء
أميركي» .ويبدو الدور األردني فاقعًا
هذه ّ
املرة في فتح الحدود مع سوريا
أمام األسلحة والذخائر واإلرهابيني،
ب ـعــد أيـ ــام م ــن ال ـعــرق ـلــة ،ف ــي مـحــاولــة
ل ـف ــرض ن ـف ــوذ ج ــدي ــد داخـ ــل الـجـنــوب
ال ـســوري .وتـقــول امل ـصــادر إن «األي ــام
املقبلة حاسمة في الجنوب السوري؛
ّ
التدخل اإلسرائيلي انقلب إلى داخل
إســرائـيــل ،والـتــد ّخــل األردن ــي مصيره
مشابه ،ولن يتوقف األمر على سقوط
قذائف من املجموعات املسلحة داخل
ً
األراض ـ ــي األردنـ ـي ــة» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
«استغالل الروابط العائلية للحوارنة
باألردنيني سيف ذو ّ
حدين ،ومناطق
السما السرحان وحــدود الترسيم لن
تعود نهائية في حالة الفوضى التي
ال يسع األردن احتواءها».

يدفعها إلــى إع ــادة ترتيب
دول البريكس بـعــامــة ،مــا
ً
أولوياتها :النفط الصخري بــدال من نفط السعودية،
واملـنــافـســة الـعـسـكــريــة مــع روس ـي ــا ،وم ـحــاصــرة هــذه
الـقــاطــرة الـتــي تـقــود الـتـحــوالت الــدولـيــة نحو التعددية
القطبية ،والسعي إلــى التفاهم مع العقالنية اإليرانية
لـلـحـيـلــولــة دون تــوجـهـهــا ل ـعــاقــات اسـتــراتـيـجـيــة مع
الــروس ،وللبحث عن حلول وتسويات ممكنة ألزمات
الشرق األوســط ،وخصوصًا دحــر الوحش اإلرهابي
الذي أنتجته واشنطن ،وخرج ،اآلن ،من القمقم.
ـ ـ فــي الـسـعــوديــة ،ان ـقـ ُ
ـاب قـصـ ٍـر م ـعــزول ،هـ ّـز تماسك
العائلة الحاكمة ٌ والـنـظــام وتحالفاته الداخلية ،بينما
اململكة ٌمـتــورطــة فــي مستنقع عــدوانـهــا عـلــى اليمن،
وغ ــارق ــة ف ــي مستنقع اإلره ـ ــاب حـتــى األذن ـ ــن ،وفــي
هواجس االعتراف الدولي بإيران كقوة إقليمية كبرى،
ال تعرف أين تلوذ من نيران التشقق الداخلي ،وصحوة
اليمنيني فــي نـجــران وج ـيــزان وعـسـيــر ،واالنتفاضة
الشيعية املقبلة في املحافظات الشرقية ،والحواضن
االجتماعية الثقافية اإلرهابية وخاليا «داعش» النائمة،
ّ
األميركي
وتهديداتها على الحدود ،وفتور مع الحليف
مـ ّ
ـرده حرب السعودية على شركات النفط الصخري
األميركية ،وتمادي الرياض في نهج اإلرهاب الطائفي
والتكفيري ،خــارج الخط املــرسـ ّـوم ،على نحو أصبح
مـحــرجــا ،واأله ــم أن ــه أصـبــح يـمــثــل خـطـرًا جــديــا على
أوروبا.
ـ ـ ـ وف ـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،ان ـ ـقـ ـ ٌ
ـاب فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ــداخ ـل ـي ــة،
ّ
ش ــل امل ـش ــروع الـعـثـمــانــي ال ـجــديــد ،ووض ــع الـعـصــابــة
األردوغانية اإلخوانية بني خيارين ال ثالث لهما :فكّ
ّ
االرت ـبــاط مــع اإلره ــاب ووق ــف الـتــدخــل فــي ســوريــا أو
التدحرج نحو انشقاق داخلي مفتوح على العنف.
ـ اإلخونج في حالة اندحار شامل ،بدأ في مصر في
 30حزيران  ،2013ثم تفاقم في سياق االندثار؛ فبعد
تجربة «الربيع العربي» املـ ّـرة ،والفشل اإلخونجي في
توفير بديل عقالني ،واندماج اإلخونج في اإلرهاب ،لم
يعد القسم الرئيسي من الرأي العام العربي يثق بهم،
ولــم تعد األنظمة تحتاج إليهم ،ولــم يعد األميركيون
ي ـن ـظــرون إلـيـهــم ب ـجــديــة ،ك ـقــوة ك ـف ــوءة إلدارة الـعــالــم
العربي .يعني ذلــك خسارة قطر لذراعها السياسية
الرئيسية ،بعدما خسرت مصداقية وتأثير أذرعها
اإلعالمية.
ـ وفي األردن ـ بلد االنشقاقات املتراكمة ،ديموغرافيًا
واجتماعيًا وسـيــاسـيــاٌ ،وبـلــد الــا ٌجـئــن ،وبـل ٌــد العجز
امل ــال ــي امل ــزم ــن ـ ـ م ـغــامــرة ضـبــاب ـيــة م ـع ــزول ــة ،شعبيًا

ﺻﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻨـــﻮﺭ
خالل التفجير
االنتحاري على
معبر مرشد بينار
في عين العرب
(أ ف ب)

مركز «الدفاع الوطني» ومركز القسم
ال ـش ـم ــال ــي لـ ـ ــ«األس ـ ــاي ـ ــش» الـ ـك ــردي ــة،
أعـقــب ذلــك اقـتـحــام أربـعــة انتحاريني
انتحلوا صفات عناصر فــي الجيش
مـقــر ال ـف ــوج ال ـخــامــس وس ــط املــديـنــة،
فجر ثالثة منهم أنفسهم عند مدخل
ال ـف ــوج ،فـيـمــا قـتــل آخـ ــر ،ف ــي مـحــاولــة
لـلـتـنـظـيــم لـخـلـخـلــة ص ـف ــوف الـجـيــش
و«األسـ ــايـ ــش» .إل ــى ذل ــك ،سـقــط م ــا ال
ي ـقــل ع ــن  60م ــن مــدن ـيــن وعـسـكــريــن
وأصـ ـي ــب أكـ ـث ــر م ــن مـ ـئ ــة ،إث ـ ــر ن ـجــاح
عناصر من «داع ــش» في التسلل إلى
أحياء في مدينة عني العرب والريفني
الـشــرقــي والـغــربــي للمدينة .التنظيم

وسياسيًا ،تتجاوز قدرات النظام والدولة والبلد ،وتثير
العواصف الداخلية قبل الخارجية ،وتقاتل في سوريا،
موازين
ضمن البرنامج السياسي األميركي لتعديل
ً
لكن عينها على الحجاز ،فرصة
الـقــوى والـتـفــاوضً ،
ّ
املصرة على إذالل
أو شبح فرصة أو نكاية بالرياض
الهاشميني.
في املقابل ،كيف تبدو الحال لدى حلفائنا؟
ـ ـ ت ـجــاوزت روس ـيــا ،على الـضــد مــن جميع التوقعات
الغربية ،أزمة العقوبات االقتصادية ،وأعــادت تشغيل
اق ـت ـصــادهــا ،ب ــل وال ـ ُس ـيــر ف ــي امل ـش ــروع ــات الــداخـلـيــة
والخارجية الكبرى ،ق ُدمًا .إمكانات االتحاد الروسي
هــائ ـلــة ،ف ــي ال ـطــاقــة وال ـص ـنــاعــة والـ ــزراعـ ــة ،وق ــد ب ــدأ،
بالفعل ،تفعيل إنتاجية هــذه االمكانات ،وخصوصًا
في الصناعات الدفاعية التي حققت ،مؤخرًا ،قفزات
نوعية .تتعزز شعبية الرئيس فالديمير بوتن ،وتتعزز
البوتنية كنهج اسـتـقــالــي تـنـمــوي دفــاعــي ،وتتعمق
عالقات موسكو مع حلفائها في البريكس وخارجها.
ـ إيــران ،الـيــوم ،قــوة سياسية وعسكرية واقتصادية،
فرضت نفسها بجهودها ّ
وكدها ،وحققت إنجازات
تنموية وطنية حقيقية ـ بعكس البالون النيوليبرالي
التركي الــزائــف ،القائم على الخصخصة واملديونية
ـ ـ وه ــي أظ ـه ــرت قـ ــدرًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الـ ـق ــدرة ع ـلــى إدارة
التسويات الداخلية بني االتجاهات والتيارات ،وإدارة
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ،وف ـقــا مل ـبــادئ ال ـقــانــون الــدولــي
والـعـقــانـيــة وال ـنــزعــة نـحــو ال ـح ـلــول ال ــوس ــط .وس ــواء
أت ـ ّـم االتـفــاق الـنــووي مــع الـغــرب أم ال ،فإننا سنشهد،
قريبًا ،انكسار طوق العقوبات والعزلة عن الجمهورية
االســامـيــة الـتــي ي ــزداد نـفــوذهــا اإلقـلـيـمــي ،وسيكون
لديهاّ ،
عما قليل ،الفوائض املالية الكافية إلطالق برامج
تنموية محلية وإقليمية.
ـ وهل يحتاج الصعود الصيني إلى إيضاح؟ يكفي أن
نشير إلى أن بكني تملك من الذهب ،اليوم ،ما يمكنها
م ــن تـحـطـيــم ال ـ ــدوالر ف ــي ســاع ـتــن ،بـيـنـمــا تتصاعد
قــدراتـهــا الــدفــاعـيــة ،ويـتـعــزز تحالفها الـسـيــاســي مع
موسكو وطهران.
سوريا ،والرئيس األسد ،بالنسبة إلى روسيا والصني
وإيران ،رهان على انتصار عاملي.
واملقاومة
الجيش
ـن
والحـظــوا أنـنــا لــم نتحدث بعد عـ
َ
والشعب السوري والرصيد الوطني الكبير املختزن
في أضالع التاريخ القديم والحديث لسوريا .وهذا كنز
استراتيجي سوف نتحدث عنه بالتفصيل في املقال
اآلتي.

قام بتفجير سيارتني مفخختني عند
معبر مرشد بينار الحدودي أدى إلى
س ـقــوط ض ـحــايــا ،فـيـمــا نـجــح آخ ــرون
فــي الـتـسـلــل إل ــى أح ـيــاء كــانــي عــربــان
وبــوطــان وحــج رش ــاد ومشفى أطباء
ب ــا ح ـ ــدود ،وف ـت ـح ــوا ن ـي ــران ـهــم عـلــى
ال ـع ـس ـكــريــن وامل ــدنـ ـي ــن ،وتـحـصـنــوا
ـان ف ــي ه ـ ــذه األحـ ـ ـي ـ ــاء .فــي
ض ـم ــن مـ ـب ـ ٍ
م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـس ـل ـل ــت م ـج ـم ــوع ــات
م ــن «داع ـ ـ ـ ــش» م ــن ط ــري ــق ع ـ ــام حـلــب
ـ ـ ـ ك ــوب ــان ــي ب ـع ــدم ــا ان ـت ـح ـل ــوا ص ـفــات
عناصر من «لواء ثوار الرقة» ،حليف
«الوحدات» الكردية ،وقتلوا ما اليقل
ع ــن  20م ــن أه ــال ــي قــريــة ب ــرخ بــاطــان

ﻳﻮﻣﻴ ﻣﺎﻋﺪا اﺣﺪ

ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺰ  11:00ﺻﺒﺎﺣﺎً
جنوبي املدينة .قيادة «حركة املجتمع
ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي» املـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ـح ــزب
«االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ـك ــردي
اتهمت في بيان لها «الحكومة التركية
بأنها تقف وراء الهجمات» ،وقالت في
بيانها «إن هجوم املرتزقة من داخل
األراضــي التركية يثبت مجددًا عالقة
ال ـح ـكــومــة ال ـتــرك ـيــة ب ـمــرتــزقــة داع ــش.
وأضافت «من يخطط ويدير هجمات
م ــرت ــزق ــة داع ـ ـ ــش ع ـل ــى روج آفـ ـ ــا هــو
الدولة التركية» ،وهو أمر نفاه «والي
أورف ـ ــا» فــي ب ـيــان ص ــادر ع ـنــه ،مــؤكـدًا
أن «الهجمات على كوباني ّ
تمت عبر
مدينة جرابلس املجاورة».
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