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�سيناريو ب�شير لن يتك ّرر مع �سمير...
} د .سمير صباغ*
بهمروجة غوغائية ،رشحت الهيئة التنفيذية لحزب القوات
اللبنانية رئيسها سمير جعجع .ليس معروفا ً إن كان ّ
ترشح
سمير جعجع هو لـ»الزكزكة « وقطع الطريق على المرشحين
اآلخرين أم االكتفاء بحمل لقب «مرشح لرئاسة الجمهورية»
جدي؟ إذا كانت األولى هي المرام
طوال حياته أم هو ترشح
ّ
فعيب أن يستغ ّل ال��س��ب��اق نحو م��وق��ع ال��رئ��اس��ة على نحو
يسيء الى أه ّميتها ودورها والتناور الهزلي للوصول إليها.
أما اذا كان ّ
ترشحه جديا ً فيد ّل على عدم إدراك مواصفاته
الشخصية التي يعرفها الجميع! نحن نعتقد أنّ ترشحه هو
أمر للتندّر و«الزّكزكة» ،كما تبيّن مختلف ردود فعل القوى
السياسية.
باألمس انتخب بشير الجميل رئيسا ً للجمهورية بفضل
لعبة أم��م جزئية جعلت من «إسرائيل» ناخبا ً أساسيا ً عام
 ،1982فأوصلته بحكم العالقات السياسية معه .أما اليوم
أي دور في انتخاب رئيس الجمهورية،
فلم يبقَ لـ»إسرائيل» ّ
ب��ل انّ الناخب األس��اس��ي ال��ي��وم ه��و وض��ع دول��ي وإقليمي
وعربي وكله غير مؤات لعودة ظاهرة سيّئة تهدّد االستقرار
وتؤدي الى حرب أهلية ،كما حصل بعد عام  .1982فأميركا
وأوروبا وبعض الدول العربية تسعى إلى تأمين االستقرار
في لبنان ،فيقتصر الوحي على الوضع الداخلي فحسب ،ما
يجعل إمكان انتخاب رئيس للجمهورية من صنع لبنان.
أي��ن ه��و ال��وض��ع الداخلي م��ن ترشح سمير جعجع؟ إنّ
ينص على دور رئيس الجمهورية وانتخابه
الدستور اللبناني ّ
وصالحياته ،إذ تقول ال��م��ادة « 49ان رئيس الجمهورية
هو رئيس ال��دول��ة ورم��ز وح��دة الوطن يسهر على احترام

الدستور والمحافظة على استقالل لبنان وسالمة أراضيه
وف��ق��ا ً الح��ك��ام ال��دس��ت��ور» .ف��أي��ن سمير جعجع م��ن سيادة
لبنان وس�لام��ة أراض��ي��ه وه��و ال���ذي ع ّرضها ف��ي الماضي
ألخطار شتى؟ وأين هو اآلن من محاوالت الدفاع عن سالمة
أراض��ي��ه؟ وه��و ال��ذي يتع ّرض بالمؤامرات اليومية للقوى
الوطنية التي تناضل ألجل استقاللها وسيادتها؟
أنّ ت ّرشح سمير جعجع وهو على هذه الصفة السياسية
والمواقف ال يشجع على اإلطالق انتخابه .فسيناريو بشير
الجميّل على مساوئه ُبني على شعار ب�� ّراق هو 10.452
كم ،أما ظاهرته فهي تجارب تقسيمية عديدة منها «حاالت
حتماً» ومن «كفرشيما الى المدفون» ومن مشروعه المضمر
فيديرالية أو المركزية وغيرها .لذا نقول إن ظاهرة بشير
الجميّل التي استندت الى الدبابة «اإلسرائيلية» لن تتكرر
حتى مع سمير ،ولو رضي به حلفاء «إسرائيل» من لبنانيين
وعرب.
من ناحية ثانية ،إنّ رئيس الجمهورية قدوة عادة ،فأين
جعجع م��ن ه��ذه ال��ق��دوة؟ عمليا ً سمير جعجع ال��ي��وم قدوة
ل�لإج��رام ،وق���دوة ل�لان��ح��راف ال��س��ي��اس��ي ،فماضيه يشهد
على م��دى إج��رام��ه ،إذ ك��ان يبطش بحلفائه مثلما فعل مع
دان���ي شمعون وعائلته ،وم��ع ال��ي��اس ال��زاي��ك ،وبـ»أعدائه»
أيضا ً وأبرزهم الرئيس الشهيد رشيد كرامي ،وقبله طوني
فرنجية وعائلته ،حتى ولو كان لم يقتل األخير بيده فإنه كان
مشاركا ً في فريق القتل.
ش��م��ل��ت «ف��ض��ائ��ل��ه اإلج���رام���ي���ة» ع���دة م��ن��اط��ق م��ن لبنان،
خاصة ب��ي��روت التي ق��اوم��ت االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وال
يمكن أن ننسى المجازر التي ارتكبها ،خاصة اختطاف
أبنائها األب��ري��اء ،وبينهم عناصر م��ن ال���درك ال��ذي��ن كانوا

يعزفون نشيد الموتى في جنازة بشير الجميّل ،وال ُتنسى
أيضا ً مجازر صبرا وشاتيال التي شنتها قواته وأنصاره
ومحازبوه بغطاء صهيوني ،وراح ضحيتها عدد كبير من
اللبنانيين والفلسطينيين القاطنين في هذين المخيمين.
أما تالعبه بتصريحاته األخيرة حول حزب الله ،فتارة
يقول إنه إذا انتخب رئيسا ً للجمهورية فسيجبر حزب الله
على االنسحاب من سورية ،وتارة أخرى يقول عكس ذلك،
وهذا كله دليل على أنه يريد تدمير لبنان ومقاومته.
أنّ بيروت التي عانت شروره ال يمكن أن تقبل به مرشحا ً
ألي منصب آخر ،مهما يكن
ال لمنصب رئيس جمهورية ،وال ّ
عدد األصوات الذي يمكن أن يحصل عليها .فبشير الج ّميل
استطاع تأمين النصاب الدستوري لعملية انتخاب أوصلته
ال��ى حتفه ،ث��م إن رئ��اس��ة الجمهورية ليست م��ج�� ّرد تأمين
نصاب دستوري بل تأمين ثقة شعبية تؤيده وتلتف حوله،
فأكثرية اللبنانيين من المناطق والقوى والطوائف ال تثق به.
إنّ مختلف مك ّونات الشعب اللبناني تقف منه موقف الرفض
وال يحظى إالّ بأقلية منها ال تجعله حتى مرشحا ً قوياً.
فالرئيس يجب أن يكون حكما ً بين الفرقاء وليس طرفا ً من
األطراف ،وكما قال غبطة البطريرك مار أنطونيوس بشارة
الراعي« :الرئيس يجب أن يكون قويا ً بأخالقه وتاريخه»،
وسمير جعجع ال يتمتع بهذه وال بتلك.
لذلك نقول إنّ ترشح سمير جعجع ليس ترشحا ً جدياً،
فهو يعرف أنّ رئيس الجمهورية يجب أال يكون ل��ه ّ
ملف
قضائي يدينه ويحكم عليه بعقوبة اإلعدام ،ولو كان صحيحا ً
أنّ محاكمته مفبركة فلماذا يا ترى لم يطالب بإعادتها أو ر ّد
االعتبار له؟
*رئيس االتحاد الوطني البيروتي

�أيفعلها القي�صر بوتين!؟
} علي بن مسعود المعشني
من افتعل األزمة األوكرانية ،وخطط لها وأشعلها وأدارها،
لم يكن ليحقق تكتيكا ً بعينه ،أو نصرا ً جزئيا ً محدوداً ،أو
توجيه رسالة وتحذير ،بل كان يسعى إلى أن ُتصبح أزمة
أوكرانيا مجرد مفتاح ووقود لحرائق أكبر وعلى مساحات
أوس��ع ،في الداخل الروسي أوالً والصيني الح ًقا ،ولجني
مكاسب استراتيجية هائلة ،وضربة استباقية في مفاصل
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وم���راح���ل ن��م��و ال��ع��م�لاق ال���روس���ي وال��م��ارد
الصيني ،اللذين سيجبرهما نموهما وتمددهما الطبيعيان
ب��ال��ض��رورة على نيل مكاسب وح��ص��ص اآلخ��ري��ن ،وفي
مقدمهم ال��غ��رب ،وبعثرة حسابات خراجهم ،بحكم المد
واالنحسار ،وفرضيات فائض القوة ،وأعراض الوهن في
حياة الدول والممالك في قانون التاريخ وقواعده ونواميسه
وسننهُ ،ي��ض��اف إل��ى ذل��ك ،تغير مفهوم ال��س��ي��ادة ،وأفول
ُ
مفهومها وأدواتها السابقة ،واستبدالها بمفاهيم وأدوات
حديثة تفرضها كل دولة وتحددها بفعل قوتها وحيويتها
على ال��س��اح��ة ال��دول��ي��ة ،وتغير مفهوم وت��ع��ري��ف األمنين
الوطني القومي المعاصرين .إذ تداخال بصورة عضوية في
العديد من المفاصل وتقاسما ال ُمحددات وال ُمهددات ذاتها
م ًعا.
بالتالي يحتكم ال��ع��ال��م ال��ي��وم ـ مثلما ك��ان م��اض��ي��ا ً ـ إلى
ق��اع��دت��ي��ن ُم��ط��ل��ق��ت��ي��ن ،ق���اع���دة ال���دف���ع ال��ت��اري��خ��ي ،وحركة
التاريخ في الجغرافيا الثابتة وعليها ،والثانية – في زمننا
ال ُمعاش  -االحتكام واالمتثال لثقافة العولمة والتجارة
الدولية وأخواتهما ،ونسج المصالح وتهيئة أسباب تعظيم
المكاسب ،واجتناب األض���رار ،ك�� ّل وف��ق حيويته وطاقتة
التحصينية الشاملة ،من قوى مادية وروحية ،في هذا الدفع
التاريخي الحاد ،وفي ظل ثقافة العولمة وأخواتها.
من الطبيعي جدًا أن يدفع مناخ العولمة وأدواتها وأخواتها
بمفاهيم ج��دي��دة وأدوات ج��دي��دة ف��ي العالقات والصراع
بين الكتل وال��دول ،وأن يؤسس كذلك لثقافات جديدة ذات
طبيعة قهرية غير مألوفة أو مسبوقة في العالقات الدولية،
وتعريف جديد للصراعات وتسوية النزاعات في العالم،
ف��م��ن ح���ارب ب��ض��راوة ال���ث���ورات ف��ي ال��ع��ال��م وأس���س لعلم
«إف��ش��ال ال��ث��ورات» كالغرب اإلستعماري (رغ��م أن��ه سليل
ث���ورات تحررية كالثورتين الفرنسية واألم��ي��رك��ي��ة) فقط
إلمرار رأسماليته البشعة وشعارها البائس «دعه يعمل دعه
يمر» .ها هو اليوم يرعى ثورات ويفجرها في جميع البالد
التي يحلم بإخضاعها لبيت طاعته ،كثقافة وأداة جديدة
أنتجتها العولمة وأخواتها ،وكمنظومة سياسية وثقافية
غير مألوفتين للعالم .ورغ���م إط�ل�اق ال��غ��رب عليها إسم
«الثورات المخملية» إلمرارها وسكبها في الوجدان والعقول
ً
وانحطاطا في ما
بيسر ،إالّ أنها األكثر دموية واألشد قذارة
عرفته البشرية من ث��ورات ووسائل تغيير وتعبير ،ألنها
خرجت بوضوح تام من عباءة ورحم وفكر نتن ،خطط لها
جهابذة السمسرة السياسية ،وأساطين مافيا المال والنفط
والسالح في الغرب وخبراء الحروب القذرة ،وافتعال مآسي
الشعوب وكوارثها من حروب وفقر ومجاعات ،مستدعين
ومتسلحين بنظرية الفيلسوف األلماني نيتشه «لكي تعيش
سعيدًا عش في خطر دائم» والمثل اإلنكليزي « ال يهمني ماذا
يفعل الصياد ،بل يهمني ماذا يحمل بين يديه !».
ل��م ت��ح��م��ل ال��ع��ول��م��ة وأخ��وات��ه��ا تغيير ق��واع��د الصراع
والسياسة والعالقات الدولية ووسائل التغيير والحروب
ف��ح��س��ب ،ب��ل أدخ��ل��ت م��ف��ه��وم��ا ً وأداة ج��دي��دة ه��م��ا «القوى
الناعمة» أو «القوة الناعمة» ،أي تحويل الدول إلى معسكرات
كبيرة لإلعتقال والتجويع وفتك األم���راض ،مثلما حدث
لليبيا والعراق وإيران ،وهي ثقافة غربية بامتياز ،استدعيت
فحسب من مستودع تاريخهم االستعماري ،في الجزائر
وليبيا ،وف��ي الحربين األوروبيتين األول��ى والثانية ،فمن
سلم من خصوم العرب وأن��داده من خارج جغرافيته ،من
الثورات «المخملية» لم يسلم من حروب «القوى الناعمة»!
ومكمن الخطورة الحقيقي ف��ي تنفيذ مخططات العولمة
وتحقيق غاياتها ومآربها هو تجييش المنظمات الدولية
وتطويعها واب��ت��داع قانون القوة وإحالله قس ًرا بديالً من
قوة القانون ،وخرق المواثيق الدولية التي ارتضتها األسرة
الدولية كمظلة ومرجعية للحماية وتسوية النزاعات بين
الدول ،حماية لألمن والسلم الدوليين ،فأصبحت ثورات ما
سمي بـ«الربيع العربي» ،تحت مظلة األمم المتحدة وغطاء
ُ
مجلس األم���ن ض��د كيانات سياسية ذات س��ي��ادة وعضو
في األس��رة الدولية .ذلك كله ،ألنها إرادة غربية وأداة من
أدواته.
لذا ُيمكننا الجزم بأن األزمة األوكرانية وسيناريو مراحل
استراتيجيتها ،لن يخرج على مناخ هذه الثقافات ومعطيات
ق��واع��د العولمة ف��ي ال��ص��راع وتسوية ال��ن��زاع��ات .فهؤالء
القوم بال أخالق على اإلطالق ،تحركهم المصلحة العارية
والمجردة من أي قيمة أخالقية أو وازع ديني أو ضمير،
لذا نراهم يلجأون في حروبهم إلى أساليب غير أخالقية،
ويباركونها كذلك إن صدرت من أذنابهم وأدواتهم ،وذاك

ما يعف عنه كل إنسان س��وي ،وما لم تعهده البشرية في
ح��روب��ه��ا ،إذ ُتعتمد ح���روب ق���ذرة ُممنهجة ،رغ��م تعريف
القوانين واألع��راف واستنكارها جرائم الحرب وتعريفها
«أخالقيات» ال��ح��روب .تلك ال��ق��ذارات واالنتهاكات رأيناها
ب��ج�لاء ف��ي يوميات األزم���ة ال��س��وري��ة ،بشقيها السياسي
والعسكري ،لنواحي الدعم والمباركة والغطاء الشرعي
والتسويف والنفاق السياسي ،م��ا ي��د ّل على أن منظومة
المؤامرة على سورية ،الدولة والنظام والسياسات ،ليست
سوى تحمية لمنازالت قادمة حامية الوطيس ومن العيار
الثقيل.
ال شك في أن القيصر بوتين يعلم أكثر من سواه ،بنوايا
المحافظين الجدد ومخططاتهم حيال بلده والعالم بأسره،
ويعلم بعمق ال��ع��داء التاريخي بين روس��ي��ا وال��غ��رب عامة
وتفاصيل الصراع بينهما ،ويعلم بمقولة الملكة فيكتوريا
ملكة إنكلترا ( )1901-1837التي شنت حملة عسكرية
ضخمة ضد روسيا القيصرية أسمتها «الحملة الصليبية ضد
هرطقة الكنيسة الشرقية» ،في تعبير واضح عن االحتقار
والدونية التي تشبع بها الغرب عن الروس خاصة والشرق
وكنائسهم عامة كذلك ،وإلضفاء القداسة والصواب على كل
ما هو غربي! ويعلم بوتين كذلك أكثر من سواه ،أن الغرب
الرأسمالي ،لم يس َع إلى تدمير اإلتحاد السوفياتي باألمس
ليسمح اليوم بقيام عمالق جديد وارث له.
بوتين اليوم في وضع مثالي لبناء عرش مثالي ،ولخلق
واق��ع عالمي مثالي ك��ذل��ك .وعصب ه��ذا المجد ومفتاحه
والسبب الرئيس لثباته ورسوخه يتمثل في رعاية بوتين
عملية ع��س��ك��ري��ة ن��وع��ي��ة وم���ح���دودة ض��د رأس األفعى،
المسماة اختصا ًرا «إسرائيل» ،فرأس األفعى هذه هي النواة
والحاضن والهدف ،للحراك الغربي كله واالستراتيجيات
التي ُت��ح��اك للعالم ،فنُسك ال��غ��رب ومحياه ومماته لـ«تل
أبيب» .وطالما لن يتورع الغرب عن فعل أي شئ في العالم
خ��دم��ة وح��م��اي��ة وإرض����اء ل���رأس األف��ع��ى ،فما ال��م��ان��ع من
توجيه ضربة مؤلمة لهذا الرأس ليتداعى لها سائر الجسد
واألطراف !؟
أنضجت دمشق للحليف الروسي والعالم الحر قناعات
ووض��وح معالم و ُمخططات ،لم تكن مواتية ل��وال صمود
دمشق األسطوري .وكشفت دمشق بواطن الضعف والقوة
والمخاوف والنوايا واألطماع في المنطقة وعليها ،بصور
غير مسبوقة ،وجعلت أع��م��ال ال��ث��أر واالستحقاقات على
المعسكر الغربي وحلفائه وأدواته في السقف األعلى .لذلك،
فإن دعم بوتين لحرب نوعية وفاعلة ومحدودة على الكيان
الصهيوني في هذا الظرف تحديداً ،سيحقق واق ًعا إقليميًا
ودول��يً��ا م��دو ًي��ا ،وسيشكل هزيمة قاسية ج���دًا للمعسكر
ال��رأس��م��ال��ي ،وان��ت��ص��ا ًرا تاريخيًا ل��ق��وى الخير والضمير
اإلنساني العالمي ال��ذي عانى الويالت من ج��راء سمسرة
الغرب ومؤامراته.
روسيا اليوم في حاجة ماسة إل��ى ه��ذه الحرب ،حماية
ألمنها الوطني وألمنها األقليمي ،وإلعادة الخطر إلى بؤرته
األول��ى ونواته ،وسورية في حاجة ماسة إلى هذه الحرب
للثأر لكرامتها ،وإليالم المتآمرين عليها بالوكالة وفضحهم
وتعريتهم ،وح��زب الله في حاجة ماسة إل��ى ه��ذه الحرب
ليعود  -مثلما ك��ان  -بوصلة مقاومة وطنية لفلسطين
وث��ق��اف��ة م��ق��اوم��ة ع��اب��رة ل��ل��ح��دود واألج���ي���ال ،واألط��ي��اف
الفلسطينية في حاجة إل��ى ه��ذه الحرب لتعظيم المكاسب
التفاوضية وبعث الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،
والنتشال القضية من البازار السياسي ،وإيران في حاجة
ماسة إلى هذه الحرب إلختبار جهوزيتها وبرهنة حضورها
القوي على خريطة المقاومة ،ومصر في حاجة إل��ى هذه
الحرب لتستعيد شيئا ً من دورها العروبي وتسوق المكانة
االستراتيجية لها وتمارس دور النواة والحاضن الطبيعي
بجدارة ،والعرب في حاجة ماسة إلى هذه الحرب للخروج
من عنق الزجاجة ورؤي��ة أف��ق آخ��ر للمنطقة ،والمسلمون
ف��ي ح��اج��ة م��اس��ة إل��ى ه��ذه ال��ح��رب ،لتفرز المسلمين من
المتأسلمين وأتباع الجهاد في سبيل الله من أتباع الجهاد
في سبيل األطلسي ،والكنيسة الشرقية بفرعيها الكاثوليكي
واألرثوذكسي في حاجة ماسة إلى هذه الحرب لوقف العبث
بهم وبمقدساتهم وتاريخهم وتهجيرهم المنظم نحو الغرب
واقتالعهم من ج��ذوره��م عبر تشجيع المجازر والمذابح
وال���ح���روب ال��ق��ذرة ض��ده��م وإح�لال��ه��م ف��ي ال��غ��رب كبدالء
من العرب والمسلمين الذين فشلت سياسات الغرب في
إدماجهم وأصبحوا طابورا ً خامسا ً حقا ً ثقافيا ً وأمنيا ً ودينيا ً
ولغويا ً في المجتمعات الغربية ،وعموم اليهود في العالم
في حاجة ماسة إلى هذه الحرب ليبرهنوا للعالم الفرق ما
بين اليهودية كديانة سماوية والصهيونية كفكر وضعي
انتهازي ُمنحرف.
ُيضاف إلى جميع من سبق ذكرهم الرأي العام العالمي
والضمير العالمي الذي تتشكل أخالقياته وتتعمق جروحه،
بفعل ع��رب��دة ال��غ��رب وحلفائه وأدوات����ه ،م��ن دون رادع أو
وازع .فهذه الضربة بتوقيتها وحجمها ستنقل الصراع إلى
ُعقر دار الجاني ،وستفكك البُنى التي شكلها الغرب للمنطقة

والعالم ،وستحطم رؤوس الجسور وتقطع المخالب و ُتقلم
األظافر التي مدها الغرب نحو بلدان خصومه وفي أعينهم
وعلى أجسادهم كذلك ،وستعيد تركيبها وفق واقع جديد
منصف وع��ادل .ففي السياسة أحيا ًنا تنفع و ُتثمر الخطط
والنظريات ال��ك��روي��ة ،فخير وسيلة للدفاع ه��ي الهجوم،
إض��اف��ة إل��ى الضربات االستباقية والوقائية والمتعارف
عليها في المدارس االستخبارية والعسكرية.
تملك روسيا اليوم أذرع��ا ً ووسائل كثيرة للتأثير والثأر
والدفاع ووفق قواعد لعبة األمم تمنعها من أن تكون طر ًفا
م��ب��اش�� ًرا ف��ي ح���رب ك��ه��ذه أو م��واج��ه��ة ع��س��ك��ري��ة ،ك��م��ا هي
الحال لغريمتها أميركا ،لكن الفارق بين الغريمين اليوم أن
روسيا في صعود وأميركا في أفول ،وأن مغامرات أميركا
ف��ي أفغانستان وال��ع��راق أخرجتها مثل نمر جريح حقاً،
إلى حد خوفها من توجيه ضربة صاروخية محدودة إلى
سورية خو ًفا من العواقب وردود األف��ع��ال على األرض،
وه��ذا الخوف ال��ذي ُيعرف في االستراتيجية بعجز القوة،
مصاب ب��ه الكيان الصهيوني ك��ذل��ك ،خاصة بعد عدوانه
على لبنان عام  .2006تلك الملحمة التي أصبحت فيصالً
تاريخيا ً حيث انتقلت المقاومة من مقاومة إلى توازن رعب
مع العدو إلى ردع .تيقن ال��روس اليوم ،أكثر من أي وقت
مضى ،أن أميركا وحلفاءها وأدواتها في المنطقة يلعبون
على وتر الزمن في األزمة السورية ،إلنهاك الجيش العربي
السوري واستنزافه في حرب بالوكالة ،وإن المقصود من
ذلك هو اإلخالل الواضح بالتوازنات في المنطقة لمصلحة
الكيان الصهيوني ،وإن ذلك اإلخالل – إن توافر – سيُخل
في حسابات موسكو القومية فالوطنية ،وسيُبدد أحالم
القيصر بوتين في التمدد نحو المتوسط ،والتمترس قبالة
البؤر الحيوية للغرب وبجوارها وسيفقد ال��روس الخندق
األمامي المه ّم للدفاع والهجوم م ًعا ،بفعل إضعاف حلفائه
ف��ي المنطقة وإب��ط��ال فاعليتهم وف��ق االس��ت��ن��زاف الحالي
المرسوم وال ُمنظم.
مواجهة غزة عام  2012كانت بالون اختبار كبيرا ً من قبل
جميع األطراف المعنية باألزمة السورية ،وحصاد أولي لما
سمي بـ«الربيع العربي» وكانت النتائج اآلتية :
ُ
ـ بينت المواجهة مدى جدية التنظيم الدولي لـ«األخوان»
وال��ت��زام��ه ،ب��م��ا ال��ت��زم��وا ب��ه ألم��ي��رك��ا ،بحماية أم���ن الكيان
الصهيوني ،مقابل تمكينهم من السلطة في األقطار العربية
وم��ن��ه��ا فلسطين ك��ذل��ك ،إذ أع��ل��ن ُم��رس��ي ف��ي أول خطاب
له – خطاب التنصيب – اح��ت��رام ال��دول��ة المصرية لجميع
المعاهدات واالتفاقيات التي أبرمتها ،وه��ذا يعني ضمنًا
ال خ��وف وال مساس بكامب ديفيد ،رغ��م السعار وشعار
االجتثاث لكل شئ في مصر مبارك! كما الحظ الجميع أن
جميع الذين هرولوا إلى غزة سعيًا إلى التهدئة ،وبموافقة
الكيان – على اعتبار أن غزة ما تزال أرض ُمحتلة – كانوا
«إخوان» مصر وتونس وليبيا والمغرب.
ـ لم يجرؤ جيش العدو على القيام ب��أي اجتياح بري،
لضراوة المعركة ،وللجهوزية العالية لفصائل المقاومة في
العدة والعتاد.
ـ تيقن الكيان أن تيار المقاومة لم ُيضعفه انشغال سورية
في أزمتها ،بل على العكس من ذلك.
ـ كشفت المواجهة إف�لاس ون��ف��اق أدع��ي��اء الديمقراطية
وال��ح��ري��ة ل��ل��ش��ع��وب م��ن ط��اب��ور ال��رب��ي��ع ،وأت���ب���اع الجهاد
األطلسي ،الذين عجزوا عن المطالبة بشيء لغزة مما يطالبون
به لشعوب بلدان الربيع ،من تسليح أو مناطق حضر جوي،
أو مناطق عازلة ،أو مم ّرات إنسانية آمنة إليصال المعونات
اإلنسانية العاجلة ،أو تطبيق البند السابع ،أو حتى المطالبة
باجتماع طارئ لمجلس األمن ،أو الدعوات للجهاد وفتاوى
النُصرة! حيث وقعوا في فخ أخالقي وشرعي ُمحكم.
ـ كشفت المواجهة أن غزة لم تعد حماس ،وأن حماس لم
تعد غزة ،فقد التحمت جميع الفصائل الفلسطينية للهدف
ذاته وضد العدو نفسه ،وبتمويل ودعم من المصدر عينه
الداعم للمقاومة.
هذا ُيدلل على أن الغرب وأدوات��ه في المنطقة في أوهن
حاالتهم ،وأن قوتهم الظاهرة مبنية على ضعف اآلخرين
وشتاتهم وتقاعسهم فحسب ،فأكسبوهم هامش المناورة
والتفرد بالخصوم فردًا فردًا.
بلغ الغرب اليوم ذروة نرجسيته وغطرسته ،والضمير
العالمي في المقابل بلغ ذروة امتعاضه ومعاناته من عربدة
الغرب وسلوكاته ال ُمشينة ،والتي أصبحت ل��دى البعض
ُمبررة ومستساغة ومثل القضاء والقدر! وبالتالي ،ضربة
مفصلية موجعة .وفي هذا المناخ العالمي الممتزج بمشاعر
اإلح���ب���اط وب��ص��ي��ص األم����ل ،سيجعل ال��ق��ي��ص��ر الروسي
األوح��د في ملء الفراغ األخالقي الرهيب الذي تعاني منه
البشرية جمعاء ،وستجعله الجاني األكبر من رعاية توجيه
ضربة رأس األف��ع��ى ،على المديين القريب والبعيد .فهل
يفعلها بوتين يا ُترى ،أم يترقب حتى يؤكل يوم أكل الثور
األبيض!؟
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هل ت�صبح ليفني �أمين ًا عام ًا
لـ«الجامعة العربية ـ العبرية»؟
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
عندما ك��ان الرئيس الليبي ال��راح��ل العقيد معمر
القذافي ،رغم ك ّل ما كان ُيقال فيه ديكتاتورا ً متف ّردا ً
بالحكم وطاغية وس���وى ذل���ك ،إال أن��ن��ي أظ��ن اليوم
أنّ الليبيين ب��ع��دم��ا ج��اءت��ه��م م��اف��ي��ات وميليشيات
وع��ص��اب��ات م��ا ُي��س�� ّم��ى ب���ـ«ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة» التي
تستبيح ال��ب�لاد وك��رام��ة العباد وحقوقهم وأمنهم،
يترحمون على أي��ام ذلك العقيد .ال��ذي قال في أكثر
ّ
من قمة عربية قال بشكل واضح إنّ بيانها الختامي
مع ّد سلفاً ،وأميركا هي من يشرف على إع��داده ،إذ
كانت وزير(ة) الخارجية األميركية يـ/تلتقي وزراء
الخارجية العرب قبيل القمة ويـ/تسلمهم نص البيان
الختامي ويهزون رؤوسهم بالمصادقة فحسب.
«الجامعة العربية ـ العبرية» بعد ما ُيس ّمى بـ«ثورات
الربيع العربي» لم تكتف بأن تبول على نفسها ،بل
وصلت بها األم��ور أخيرا ً إلى ح ّد التب ّرز والتغ ّوط،
فهذه الجامعة التي فقدت دورها وعروبتها ولم يبقَ
منها سوى اإلسم ،في بداية األزمة السورية سطت
على قرارتها دول ومشيخات عربان النفط والغاز،
وتحديدا ً قطر التي أوكلت إليها أميركا الملف السوري،
فعبر النفط والغاز والمال والتهديد والوعيد ،أرغمت
«الجامعة العربية ـ العبرية» على السطو على مقعد
سورية في الجامعة لمصلحة ما ُيس ّمى بـ«االئتالف
الوطني ال��س��وري» ،ال��ذي يضم مجموعة عصابات
ومرتزقة ومأجورين ،كما فرضت عقوبات اقتصادية
وتجارية ودبلوماسية وغيرها على سورية ،وحاولت
مشيخة قطر الحصول على ق��رار من مجلس األمن
الدولي للتدخل في سورية تحت البند السابع ،الذي
رفضته روسيا والصين.
بعد الفشل القطري ف��ي الملف ال��س��وري ،وبعد
اإلنجازات التي تحققت على األرض بفضل صالبة
النظام والتفاف الشعب والجيش حوله ،أوكلت المهمة
الى الوهابيين في السعودية بقيادة بندر بن سلطان،
الذي لم تكن حظوظه أفضل من حظ قطر والحالمين
بعودة امبراطوريتهم على حساب الجغرافيا والدم
العربي من العثمانيين الجدد ،لكن رغم ذلك وجدنا
أنّ مشيخات النفط ،وفي مقدمها السعودية وقطر،
ح��اول��ت م��رة أخ��رى أن تطرح تسليم مقعد سورية
في الجامعة العربية إلى أحمد الجربا ممثل ما ُيس ّمى
بـ«االئتالف الوطني السوري» ،لكن الجزائر والعراق
وعددا ً آخر من الدول العربية رفضت ذلك ،وحاولت
ال��س��ع��ودي��ة إع����ادة ال��ك��رة م��ن خ�ل�ال دع���وة الجامعة
العربية إلى تنفيذ الغرض نفسه والغاية عينها ،ولكن
المشروع فشل أيضاً.
اليوم تظهر الحقائق والوقائع لتثبت الدور التآمري
والخياني لـ«الجامعة العربية ـ العبرية» على قضايا
العرب ومصالحهم ،وعلى ك ّل من ينادي بالصمود
وال��م��ق��اوم��ة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ،وب��ال��دل��ي��ل القاطع
والملموس ،ف��وزي��رة ال��ع��دل «اإلسرائيلية» تسيبي
ليفني ف��ي ل��ق��اء م��ع ال��ق��ن��اة ال��ع��اش��رة «اإلسرائيلية»
كشفت المستور ،وبيّنت حقيقة العربان ومشايخ
خستهم ونذالتهم وتآمرهم ،إذ تقول
العرب ومدى ّ
إنها ستحاصر الرئيس أبو مازن في المقاطعة مثلما
ح��وص��ر ال��رئ��ي��س ال��راح��ل أب���و ع��م��ار ،ح��ت��ى يرضخ
ويستجيب لمطالب «إسرائيل» باالعتراف بـ«يهودية
ال���دول���ة» .وت��ض��ي��ف «إنّ إس��رائ��ي��ل ل��ن تطلق سراح
المخ ّربين القتلة الملطخة أيديهم بالدماء» ،على اعتبار
أنّ أيديها وأيدي قادة دولتها سياسيين وعسكريين

وأمنيين ليست ك ّل أجسادهم من قمتها حتى أخمص
األقدام مل ّطخة وموغلة في الدم الفلسطيني والعربي،
وتتابع «الشيخة» ليفني «أنّ إسرائيل اعتذرت لألردن
عن قتل القاضي زعيتر ،واألردن قبل االعتذار ولم
يطلق س��راح الجندي الدقامسة» ،وقالت إنها زارت
دوالً عربية خ�لال  50ي��وم��ا ً  11م��رة ،وأك���دت أمام
قادتها العرب والمسلمين أنّ «أورشليم» عاصمة دولة
الكيان المحت ّل ولم يعترض أي منهم ،وكذلك طلبت
منهم عدم تحويل أموال إلى محمود عباس ،فكونوا
أوالدا ً مطيعين وطيبين» ،وختمت بالقول «عندما
احتججنا على قرار تحول مليار دوالر استجابوا ولم
يرسلوا شيئاً».
بعد هذا الوضوح كله أظن ،على رأي شاعرنا الكبير
مظفر النواب« :ال يحتاج دم بهذا الوضوح الى معجم
طبقي لكي نفهمه» ،وكذلك بعد ك ّل ما قالته «الشيخة»
ليفني أظ��ن أن��ه لم تبق ع��ورة عربية مستورة للذين
يدّعون بالعلن دعم الفلسطينيين ومساندتهم ،وفي
الس ّر يقودون المؤامرات ومشاريع تصفية قضيتهم،
وتحديدا ً مشيخات النفط والكاز الخليجية .أما ليفني
فبعد ما وصلت إليه أوضاع العالم العربي وما ُيس ّمى
بالجامعة العربية أرى أن ترشح نفسها إلى منصب
األمين العام لـ«الجامعة العربية ـ العبرية» ،فعلى األقل
هي ال تخفي ال هويتها وال موقفها وال أهدافها ،وفي
المقابل أرى أن على الرئيسين السوري بشار األسد
والفلسطيني محمود ع��ب��اس (أب���و م���ازن) التنازل
عن مقعديهما في الجامعة العربية ،فليس مش ّرفا ً
أن يكونوا أعضاء في مثل هذه الجامعة المتعبرنة.
الرئيس عباس يتنازل عن مقعد فلسطين لنتنياهو
الذي يص ّرح بأنّ زعماء الخليج قالوا له «أنتم لستم
أعداءنا وستخرج عالقاتنا الى العلن قريباً» ،وبالتالي
يصبح نتنياهو عضوا ً في تلك الجامعة «بيت األخوة»،
ويخرج منها عباس والرئيس األس��د ،فهذه جامعة
ليست تبول على نفسها فحسب ،بل وصلت األمور
إلى ح ّد التغ ّوط والتب ّرز ،وليس شرفا ً ألي عربي حر
شريف أن يكون عضوا ً في جامعة كهذه ،ال عالقة لها
بالعروبة من قريب أو بعيد ،جامعة تقود المؤامرات
وتستصدر «الفرمانات» ض ّد ك ّل ما له عالقة بمصالح
العرب وبخدمة قضاياهم.
لسنا بعيدين ع��ن ال��م��رح��ل��ة ال��ت��ي ستتولى فيها
«الشيخة» ليفني منصب األمين العام لجامعة الدول
العربية ،فالمؤامرة على المشروع القومي العربي
ت��ق��وده��ا ق���وى ع��رب��ي��ة وإق��ل��ي��م��ي��ة ،وت��ت��ض��ح أهدافها
يوما ً فآخر ،وم��ا كشفه سماحة السيد حسن نصر
الله ف��ي مقابلته م��ع ج��ري��دة «السفير» اللبنانية عن
ع��روض قدمت إل��ى الرئيس ال��س��وري بشار األسد
لقطع ع�لاق��ات��ه م��ع إي����ران وم���ع ال��م��ق��اوم��ة اللبنانية
والفلسطينية ،مقابل دخ��ول عملية س�لام جدية مع
«إسرائيل» تعيد إليه الجوالن المحتل ،تكشف حقيقة
األهداف الخبيثة لجميع المتآمرين العرب وداعمي ما
ُيس ّمى بـ«الثورات و«الثوار».
إن���ه���ا م����ؤام����رات ت���ه���دف ال����ى ت��ص��ف��ي��ة القضية
الفلسطينية أوالً وتدمير ك ّل روافع المشروع القومي
العربي وحوامله من العراق مرورا ً بسورية وانتهاء
بمصر.
وصلنا الى مرحلة االستنقاع واالنهيار الشمولي
من جامعة كانت تقول «ال صلح وال مفاوضات وال
اعتراف بإسرائيل» ،الى حالة تتولى فيها «إسرائيل»
رئاسة الجامعة.

