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قمة قبل فوات األوان
ّ
تعيد «األخبار» في ما يلي نشر رسالة املنسق السابق للعالقات
الليبية ــ املصرية أحمد قذاف الدم ،كان قد بعث بها إلى وسائل
االعالم املصرية من داخل سجنه في القاهرة .نضع بني ّ
يدي القارئ
هذه «الوثيقة» التي تكتسب أهميتها كونها صادرة عن أحد
رموز النظام الليبي السابق
أحمد قذاف الدم *
ّ
ك� �ث� �ي ��رون ي � �ت � �س ��اء ل ��ون ،وك � �ث � �ي� ��رون ي �ح��ل �ل��ون
وي�ح� ّ�رف��ون ،وك�ث�ي��رون ينساقون قطعانًا وراء
وهم يصارع وهمًا ...فما ال��ذي يجري في هذه
األمة؟ هل هو ربيع؟ هل هو انتصار للحركات
اإلس�ل�ام �ي��ة ل �ت��أخ��ذ دوره � ��ا وت �ف��رض أف �ك��اره��ا
وشرائعها املتعددة؟ أم هو صراع على السلطة
بعد أن نجحت حركات فاشية باختطاف حلم
األم� ��ة؟ وإن ك��ان��ت ث � ��ورات ،ف�م��ا ه��ي غ��اي��ات�ه��ا؟
وأي ��ن ه��ي ق�ي��م ال �ث ��ورة وأه��داف �ه��ا ال�ن�ب�ي�ل��ة من
هذا السلوك؟ وأين هو شرع الله مما نشاهده
ف��ي رب��وع أو رب�ي��ع ه��ذا ال��وط��ن الكبير؟! أم هل
ه��ي م��ؤام��رة خ��ارج�ي��ة ل�ت�م��زي��ق األم ��ة وت��دم�ي��ر
ج �ي��وش �ه��ا وق ��درات� �ه ��ا االق� �ت� �ص ��ادي ��ة؟ وع�ل�ي�ن��ا
التدقيق والتصرف بمسؤولية ،ورغم ضرورات
التغيير وشرعية الدوافع التي أوجبت التغيير
إل ��ى األف � �ض ��ل ...ف�ل�ا ن� ��دري مل� ��اذا ت�س��وق�ن��ا ه��ذه
املوجة بعيدًا ّ
عما ينبغي أن توصلنا إليه؟ هل
ل�ع��دم وج��ود رؤي��ة م��وح��دة رغ��م ال�غ��اي��ات التي
يفترض أن تكون واحدة ،أم ماذا؟
الحقيقة أن معظم األم��م ت�ص��ارع وتبحث عن
ذاتها ،وتوظف إمكاناتها لوحدتها ونهضتها
ح �ت��ى ال ت�ق�ب��ع ف��ي دائ � ��رة ال �ت �ش��رذم وال��دون �ي��ة
وال� �غ�ب�ن وال �ج �ه ��ل .ف �ع �ل��ى أط� � ��راف ه� ��ذا ال��وط��ن
ال �ك �ب �ي��ر ،األم � ��ة ال �ف��ارس �ي��ة وال �ت��رك �ي��ة وج��دت��ا
ض��ال�ت�ه�م��ا وت �س �ع �ي��ان إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق ذات�ي�ه�م��ا،
وكذلك بناء دولة مرموقة تليق بهما .وال أريد
أن أت�ح��دث ع��ن ال��روم��ان واإلس �ب��ان أو األمل ��ان...
أو الهنود أو الصينيني ،أو عن وح��دة أوروب��ا
حيث جمعت قوميات مختلفة قوية على تخوم
جناح ال�ع��رب الغربي ،وعلى مرمى حجر منه
أصبحت هذه القوميات تجوب األنحاء بجواز
موحد وعملة موحدة وق��وة عسكرية واح��دة...
إلخ .ونحن كل منا فرح بدويلته وعلمه املثقوب
وجيشه املهزوم وعملته غير املعروفة .ووسط
ه��ذا ال�ع��ال��م ال��ذي ي�م��وج بالطغيان ل��ن تحميه
حدوده التي ال قدسية لها؛ ألنه ورثها عن هؤالء
الطغاة أنفسهم .إنه شيء مخجل ومخيف ،ولن
نعبر للمستقبل ما لم ن�ت��دارك األم��ر .حيث إن

ّ
دماءنا لم تجف بعد من غاراتهم وغزواتهم من
البصرة إلى الجزائر إلى بنزرت ،ومن قانا إلى
م��اج��ر ،وه��ذا م�خ�ي��ف ...وامل�س��اف��ة بيننا تتسع،
وكذلك نشعر بالخجل ونحن نقف أمام بوابات
تفصل بني قبائل وعائالت واحدة تمامًا كسور
برلني الذي هدمه األملان في ليلة أصبحت عيدًا
أعاد الكرامة إلى أمة تستحق االحترام عندما
سحقته تحت أق��دام�ه��ا ف��ى ت�ح� ٍّ�د لكل القوانني
واالت�ف��اق�ي��ات ...وال�ف��وارق االقتصادية لتصبح
أم��ة مهيبة .ونحن دول�ي��ات غير قابلة للحياة
وتتقسم كل يوم وتتناحر .أس��وق ذل��ك ،ال لكي
أس� ��وق م �ش��روع��ًا ي��دف��ع ل�ل�أم ��ام ،ب��ل إلن �ق��اذ ما
ّ
يمكن إنقاذه .أدق جرسًا قبل فوات األوان ،بأن
ما يحدث رغم شرعيته يجعلنا نعيد القراءة
ال أن نستمر في هذا التيه في صحراء الوهم.
فهل نحن ضحية مؤامرة أجنبية كما يشاع؟
أم أن دويالتنا لم تعد قابلة للحياة؟ الواقع في
ّ
كل ذل��ك أنني أع��رف أن الخطط االستراتيجية
املرسومة بعد ظهور الواليات املتحدة كقطب
اعتبرت أن أع��داء ه��ا الخطوط الثالثة :األحمر
«ال �ش �ي��وع �ي��ة» ،األخ �ض��ر «اإلس �ل ��ام» ،واألص �ف��ر
«ال � �ص �ي�ن» .ون �ج �ح��ت ف ��ي ت��دم �ي��ر ال �خ��ط األول
وت �س �ع��ى إل ��ى ض ��رب ال �خ��ط ال �ث��ان��ي ب��أس�ل�ح��ة
مختلفة ،وهذا ليس سرًا ،بل معلن في كل وثائق
أجهزتها املختلفة .ورسمت الخطط وكثيرًا من
الحكومات العربية لديها من الوثائق ما يؤكد
ما أقول منذ مطلع الثمانينيات .إنه حقهم في
الدفاع عن أنفسهم كدولة كبرى واعترافًا منهم
بعظمة األم ��ة وق��درت�ه��ا ع�ل��ى ال �ت �ح��دي ...ولعل
األمم عبر التاريخ عندما تطغى تقوم بتوسيع
م�ح�ي��ط األم� ��ان أو م��ا ي�س�م��ى امل �ج��ال ال�ح�ي��وي
لبقائها .ول�ع��ل استشهاد ج��دن��ا عبد الرحمن
الغافقي في معركة بالط الشهداء جنوب فرنسا
دل �ي��ل؛ ف�م��ن ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة وع�ل��ى ص�ه��وات
جياد قاتلوا ه�ن��اك! ول�لأم��م خلق امل �ب��ررات ،أو
كما يقول القذافي دائمًا ليس لالستعمار زمن،
بل له ظروف إذا ما توافرت كان متوقعًا حتمًا.
وحيثما وج��د ف ��راغ ك��ان االس�ت�ع�م��ار ح��اض�رًا،
ونحن نوفر اآلن الظروف ما لم نتدارك األمر .إن
ما يحدث من حراك في املنطقة العربية والذي

قادها شبابنا وبروح وثابة هو رد فعل طبيعي
مزر وهزائم على كل الجهات ،ما استفز
لواقع ٍ
هذه األمة لتنتفض .وتجد لها مكانًا يليق بها
كبقية خلق الله وهذا حقها ،ولكن من الغباء أن
ال نعرف أن املتربصني بها لم يرصدوا ذلك ،أو
يتوقعوه أو لم يشاركوا فيه .وأيضًا من الغباء
أن ال ندرك أو نتحول إلى أدوات تجرها خيول
األعداء إلى حتفها ،ونقع في شراكها .فالغايات
ال �ن �ب �ي �ل��ة ال ي �ف��رض �ه��ا ال� �س�ل�اح وال ت�ص�ن�ع�ه��ا
الفوضى ...أتذكر بعد احتالل أميركا وحلفائها
ّ
للعراق ،ك��ان الجميع يعرف أن ال�ه��دف التالي
ه ��و س� ��وري� ��ا ...ول �ي �ب �ي��ا ت �ح��ت غ �ط��اء األس�ل �ح��ة
ال�ن��ووي��ة أو ال �غ��از أو ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وج�ن��دوا
وس��ائ��ل إع�لام�ن��ا وأم��وال�ن��ا ول�لأس��ف جيوشنا
ف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت ل�ه��ذه امل �ه �م��ات .واخ�ت�ل�ق��وا
ال ��ذرائ ��ع ...واخ�ت�ل��ط ال�ح��اب��ل ب��ال�ن��اب��ل وال�ح�لال

بالحرام .ورأينا على الشاشات الفتاوى التي
ت�ب�ي��ح االس �ت �ق��واء ب��األج�ن�ب��ي وم � ��واالة ال�ك�ف��ار،
وتحلل دماء املسلمني .وأصبحت الخيانة وجه
نظر تناقش دون حياء .وباسم الحرية تحولنا
إلى عبيد .وأصبح التدخل في شؤوننا علنًا بل
ومصدر فخر فضائي كل مساء! لألسف إذن،
النتيجة ال ديموقراطية وال حرية وال كرامة،
بل في كل صبح ننتظر هذا الربيع الذي تسيل
ف��ي ودي��ان�ن��ا منه دم� ��اء ...ودم� ��ار ...وأب��ات�ش��ي...
وتشرد.
وم��ا زال ه �ن��اك م��ن ي�ك��اب��ر وي�ك�ب��ر وي�ع�ت�ب��ر أن��ه
م��ن صنع ه��ذا النصر ،ويعتبر أن ذل��ك إنجاز!
وال أغالي إذا ما قلت ب��أن ما ج��رى في العراق
وال� �ي� �م ��ن وي � �ج� ��ري ف� ��ي س� ��وري� ��ا ،وه � ��ي أوت � ��اد
ال �ج��زي��رة ال �ع��رب �ي��ة ،إذا م��ا ت �س��رع��ت سيسقط
ج��اب��ر ال�ب�ي��ت ال م�ح��ال��ة م��ا ل��م ن�ع��د ال�ن�ظ��ر .ف��إن

تفكيك «منطق» العدوان على سوريا
عالء الالمي *
مهمة تفكيك منطق العدوان الغربي على سوريا
ل�ي�س��ت ،ول��ن ت �ك��ون ،مهمة س�ه�ل��ة ،وه��ي ليست
مهمة مقالة خفيفة من مقاالت املناسبات كهذه،
ّ
بل إن ما نرومه هنا بالدرجة األولى هو مقاربة
ه� ��ذه امل �ح ��اول ��ة وت �س �ل �ي��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى بعض
ً ّ
تفاصيلها ومفاصلها .نوضح أوال ،أن املقصود
بعبارة «منطق ال�ع��دوان» ال تعني منحه صفة
ّ
معيارية إيجابية ،على اعتبار أن عكس العدوان
أو ع��دم القيام ب�ع��دوان هو أم��ر «المنطقي» ،بل
امل�ق�ص��ود ب��ه ال�س�ي��اق ال�ت�ب��ري��ري ال�ج��دال��ي ال��ذي
يضم مجموعة حجج وأسباب وذرائ��ع يقدمها

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ِّ
ً
امل ��داف� �ع ��ون ع ��ن ش� ��ن ال � �ع� ��دوان ل�ج�ع�ل��ه م �ق �ب��وال
وم �ب��ررًا م��ن ق�ب��ل ال ��رأي ال�ع��ام ف��ي ب�ل��دان�ه��م وف��ي
غ �ي��ره��ا .ث��ان �ي��ًا ،ي�م�ك��ن ت��وس �ي��ع ه ��ذه امل�لاح�ظ��ة
ل�ت�ش�م��ل الح �ق��ًا ال�ق�ض��اي��ا ذات ال�ص�ل��ة امل�ب��اش��رة
باملوضوع ،كاعتبار ال��دف��اع عن سوريا الوطن
وال �ش �ع��ب ردي �ف��ًا أو م �ب��ررًا ل �ل��دف��اع ع��ن ال�ن�ظ��ام
ال��دي�ك�ت��ات��وري ال�ق��ائ��م ،ال ��ذي يتحمل مسؤولية
ضخمة عن عناده وإص��راره على الحل األمني
ورفض التجاوب الحقيقي لالنتفاضة السورية
في طورها السلمي وقبل أن تتحول إل��ى تمرد
مسلح من وجهة نظر البعض ،أو باعتبار هذا
ال��دف��اع ردي �ف��ًا أو م �ب��ررًا ل �ل��دف��اع ع��ن امل�ع��ارض��ة
امل�س�ل�ح��ة ال�ت��ي ارت�ك�ب��ت ب�ح��ق ال�ش�ع��ب ال�س��وري
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العديد من املمارسات اإلجرامية الشنيعة ،لعل
أخطرها تحويل االنتفاضة السلمية الشعبية
إل��ى تمرد مسلح مدعوم من الغرب اإلمبريالي
والرجعيات الخليجية والجماعات التكفيرية
الدموية.
إن املنطق ال��ذي يحاول تبرير ال�ع��دوان الغربي
الوشيك على س��وري��ا (س��وري��ا بمعنى النظام،
وبالتالي الشعب كما يتصوره ويقدمه النظام)،
ه��و ذات��ه املنطق ال��ذي ي�ح��اول تبريره وتأييده
على سوريا (سوريا بمعنى املعارضة وبالتالي
ّ
«الشعب» كما تتصوره املعارضة املسلحة) .إن
هذا املنطق ،مهما كانت مبرراته التي يحتج بها
ً
ال يمكن أن يكون صحيحًا تاريخيًا ،ومقبوال
ّ
علميًا وعمليًا .غير أن من الضروري عدم الغرق
في التفاصيل الهامشية ،بل ال بد من املبادرة
ً
ً
أوال إل��ى إدان��ة ال �ع��دوان بوصفه عمال عسكريًا
تقوم به أق��وى دول إمبريالية في العالم وذات
�اض اس �ت �ع �م��اري إج ��رام ��ي م� �ع ��روف ب �ق �ي��ادة
م�� ٍ
الواليات املتحدة األميركية وبتمويل وتسويق
من قبل أعرق أنظمة الحكم املطلق الرجعية في
املنطقة ممثلة بأنظمة آل سعود وآل ثاني وآل
نهيان وآل خليفة يستهدف ،بأحدث األسلحة
وأكثرها خطورة ،سوريا الوطن والشعب الذي
يعيش فيه ،ومؤسسات الدولة السورية.
إن إدان � ��ة ال� �ع ��دوان ال �غ��رب��ي وال �ع��رب��ي ال��رج�ع��ي
ع �ل��ى س ��وري ��ا ،ول �ك ��ي ال ت �ك ��ون ـ ه� ��ذه اإلدان � � ��ة ـ
م�م�رًا وم �ب��ررًا ل�ل��دف��اع ع��ن ال�ن�ظ��ام الديكتاتوري
ْ
واستمرار بقائه ،ال بد أن تكون مشروطة بإدانة

هذا النظام وتحميله مسؤولية ممارساته خالل
ف�ت��رة االنتفاضة السلمية وب�ع��ده��ا ،ومطالبته
هو واملعارضة املسلحة بالوقف الفوري إلطالق
ال �ن ��ار ،وال� �ش ��روع ف ��ورًا ب�ع�م�ل�ي��ة س�ل�ام حقيقية
ومقنعة وذات سقف زمني معلوم تشارك فيها
املعارضة السورية املسلحة التي ال ينبغي ،في
املقابل ،نسيان مسؤوليتها الكبيرة واملباشرة
هي األخرى وإلى جانب النظام عن املآسي التي
يعيشها الشعب السوري اليوم ،سواء من خالل
ممارستها الدموية خالل التمرد املسلح أو في
تحويل االنتفاضة الشعبية السلمية ذاتها إلى
ت �م��رد م�س�ل��ح واس�ت�ق�ب��ال�ه��ا وت�ب�ن�ي�ه��ا ل��ذب��اح��ي
الجماعات التكفيرية والقتال إلى جانبهم.
ّ
أما في ما يخص املبررات اآلنية واملعلنة لشن
ال� � �ع � ��دوان ،ال� �ت ��ي ي �ل �خ �ص �ه��ا خ� �ط ��اب ال �ت �ح��ال��ف
ال �غ��رب��ي وال �ع��رب��ي ال��رج �ع��ي ب �م �ج��زرة ال�غ��وط��ة
ال�ش��رق�ي��ة ،ال�ت��ي قيل بأنها ارت�ك�ب��ت باستعمال
ال �س�ل�اح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ،ون �ظ �رًا إل ��ى ان �ع��دام الثقة
التام بكافة أطراف الصراع ألنها جميعًا تاجرت
ّ
وت�ت��اج��ر ب��ال��دم ال �س��وري ال �ب��ريء ،ف ��إن املطلوب
ه ��و إج � ��راء ت�ح�ق�ي��ق دول� ��ي ع�ل�م��ي وش �ف ��اف في
الوقائع املتعلقة بهذه املجزرة ،تحقيق تشارك
ف �ي��ه ال �ه �ي �ئ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة وامل �ن �ظ �م��ات
اإلنسانية املحايدة ويكون تحت إش��راف األمم
امل�ت�ح��دة وت�ل��ك ال�ه�ي�ئ��ات بشكل م�ش�ت��رك ،ودون
أي��ة م�ش��ارك��ة م�ب��اش��رة أو غ�ي��ر م�ب��اش��رة للدولة
ال�ع��دوة «إس��رائ�ي��ل» ،وتعلن نتائجه وحيثياته
ُ َ
ويعتبر املسؤولون عن املجزرة
على الرأي العام

