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االنتخابات الرئا�سية اللبنانية
�أزمة اتفاق على �شخ�ص الرئي�س �أم �أزمة نظام؟
} حميدي العبد الله
ب��ات ف��ي حكم المؤكد أنّ ات��ف��اق األط���راف اللبنانية ،أو اإلقليمية
والدولية ،على رئيس جديد للبنان يسهل انتخابه في مجلس النواب،
أمر متع ّذر في الوقت المتبقي النتهاء والية رئيس الجمهورية الحالي
ميشال سليمان .ويعتقد الكثير من المحللين والمراقبين أنّ األزمة
السياسية التي يشهدها لبنان ناجمة ع��ن ع��دم االت��ف��اق بين القوى
الدولية واإلقليمية على شخص الرئيس ،وبالتالي فإنّ مج ّرد تفاهم
إيراني – سعودي ،أو إيراني – أميركي على شخص الرئيس الجديد،
يؤدي إلى انتخاب رئيس لبنان المقبل ،وينهي األزمة السياسية التي
تعصف به منذ فترة طويلة.
المبسطة ،فاألزمة
لكن واق��ع الحال في لبنان ليس بهذه الصورة
ّ
السياسية التي يشهدها لبنان منذ ع��ام  2005وتحديدا ً منذ اغتيال
الرئيس الحريري ،هي خالصة تضافر عاملين أساسيين:
العامل األول ،التصادم الحا ّد بين منظومة المقاومة والممانعة من
جهة ،والتحالف األميركي« -اإلسرائيلي» ومن يدور في فلكه من دول
المنطقة من جهة أخرى ،وتركز هذا التصادم في الساحتين اللبنانية
والسورية ،كونهما تمثالن مركز ثقل منظومة المقاومة والممانعة على
المستوى العربي.
العامل الثاني ،استنفاد اإلصالحات التي تض ّمنها الطائف لوظيفتها
في احتواء األزمة التي انفجرت في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته
في لبنان ،وعدم تنفيذ جميع البنود اإلصالحية التي وردت في اتفاق
الطائف ،بل االستنسابية في تطبيق بعض البنود وتفصيلها على قياس
بعض القوى السياسية الطائفية على حساب طوائف أخرى ،ال سيما
تحديد الدوائر االنتخابية.
أزمة سياسية هذه مك ّوناتها ،تشبه األزمة التي عصفت بلبنان في
عام  1958لدى اشتداد الصراع بين المحور الغربي بقيادة الواليات
المتحدة ،ومحور المقاومة والممانعة الذي كان يقوده الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر .واألزم��ة الحالية تشبه أيضا ً األزم��ة التي عصفت
بلبنان منذ عام  1970حتى عام  1990على خلفية اشتداد الصدام بين
محور المقاومة والممانعة ومحور التحالف األميركي – «اإلسرائيلي»،
وانتهت هذه األزمة بإقرار إصالحات الطائف واحترام دور لبنان في
إطار منظومة المقاومة والممانعة.
اليوم ،ال يمكن للبنان الخروج من أزمته الحالية عبر اتفاق سياسي
فوقي على انتخاب رئيس جديد ،بل ثمة شرطان أساسيان ال يمكن
من دونهما خروج لبنان من أزمته الحالية ،مثلما أنّ انتخاب الرئيس
ميشال سليمان قاد إلى إدارة األزمة خالل السنوات الست الماضية،
إنما لم يؤ ّد إلى الخروج منها .أما الشرطان فهما:
األول ،إصالحات سياسية جدية في بنية النظام ت��وازي وتشكل
ام��ت��دادا ً واستكماالً إلص�لاح��ات وال��ط��ائ��ف ،وي��ك��ون محورها قانون
انتخابي جديد على قاعدة النسبية.
الشرط الثاني ،احترام دور وموقع لبنان في منظومة المقاومة
والممانعة ،والتسليم بهذا الدور ،واإلقالع عن الرهانات على نقل لبنان
من وضعه ال��ذي كان عليه بعد الطائف كحاضن للمقاومة إلى موقع
جديد يك ّرس ارتباطه بالمحور األميركي – «اإلسرائيلي».
من دون توافر هذين الشرطين لن يكون هناك خ��روج من األزمة
السياسية القائمة اآلن ،وإذا لم يأت رئيس جديد للجمهورية على هذا
األساس ،فإنه سيكون رئيسا ً إلدارة األزمة خالل ست سنوات جديدة
ال أكثر وال أق ّل.

الجربا ي�ضيف عار ًا جديد ًا
} عامر التل*
أض����اف رئ���ي���س م���ا ُي��س�� ّم��ى «االئ���ت�ل�اف
ال���وط���ن���ي ال����س����وري ال����م����ع����ارض» أح��م��د
الجربا على قائمة العار التي يحملها ،هو
وتنظيمه وبقية التنظيمات األخ��رى التي
ت��س�� ّم��ي نفسها «م��ع��ارض��ة» ،ع���ارا ً جديدا ً
باستجدائه ،خ�لال زي��ارت��ه إل��ى واشنطن،
اإلدارة األم���ي���رك���ي���ة ت����زوي����د عصاباته
اإلره��اب��ي��ة األسلحة المتط ّورة لقتل أبناء
الشعب السوري وجيش سورية وتدمير
منجزات السوريين.
هذا األجرب الذي ذهب إلى سيّد أسياده
الس��ت��ج��داء م��زي��د م��ن األس��ل��ح��ة ،ك��ان أمام
المسؤولين األميركيين ذليالً خانعاً ،ين ّفذ
م��ا أم����ره ب��ه أس���ي���اده ف��ي ال���ري���اض ،كونه
ل��م ي��ص��ل ب��ع��د إل���ى م��رت��ب��ة ع��م��ي��ل أميركي
مباشرة ،بل ما زال في طور عميل عند أحد
أدوات األميركيين.
ل���م أس��م��ع أنّ م��ع��ارض��ا ً ش��ري��ف��ا ً ته ّمه
مصلحة ب��ل��ده وش��ع��ب��ه ي��ذه��ب إل���ى ع���د ّوه
ويستجديه ألج��ل ال��ح��ص��ول على أسلحة
يقتل بها شعبه ويد ّمر بلده .لكن ما ُيس ّمى
بالمعارضة السورية ت��ج��اوزت الخطوط
الحمراء كلّها ،وخلعت ث��وب الحياء ،ولم
يبقَ لديها ش��يء تغطي ب��ه حتى عورتها،
فها هو أحد «قادتها» المدعو كمال اللبواني
يص ّرح ب��ـ«أنّ إسرائيل هي أمل المعارضة
ال����س����وري����ة» ،وأن�����ه س��ي��ت��م «ال���ت���ن���ازل عن
الجوالن لـ«إسرائيل» مقابل مساعدتها في
إسقاط النظام السوري»! ارتضى لنفسه،
مثلما ارتضى غيره م ّمن ُيس ّمون أنفسهم
بـ«قيادات معارضة سورية» ،الكشف عن
ارتمائهم ف��ي أح��ض��ان ال��ع��دو الصهيوني
وبوقاحة ال مثيل لها .والمصيبة أنه ما زال
هناك من يقول إنّ هؤالء األذناب معارضة
وطنية تريد إقامة دولة ديمقراطية متناسين
ما يص ّرح به هؤالء أنفسهم ويكشفون به
عن مدى انحطاطهم وقبولهم بأن يكونوا
عبيدا ً ك��ي يتسلّموا السلطة ف��ي سورية.
ف��ال��غ��اي��ة ت��ب�� ّرر ال��وس��ي��ل��ة ل��دي��ه��م ول���دى من
يدافع عنهم ،وهم يطبّقون المقولة الرائجة
بـ«أنّ الخيانة وجهة نظر».
منذ بداية الحرب على سورية قلنا إنّ ما
يجري ليس ب��ث��ورة ،وإنّ ه��ؤالء مجموعة
من األدوات تح ّركهم قوى معادية والهدف
ه��و س��وري��ة ،أرض���ا ً وش��ع��ب��ا ً ودوراً ،فهم
يريدون نقل سورية من محور المقاومة
وم��واج��ه��ة ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��ون��ي إل���ى خندق
االرت��م��اء في أحضان «إس��رائ��ي��ل» ،وتنفيذ
مشروعها التوراتي القائل« :من النيل إلى
الفرات أرضك يا إسرائيل» ،بعدما فشلت

ف��ي تنفيذ ه���ذا ال��م��ش��روع م��ب��اش��رة بفعل
صمود سورية ودعمها للمقاومة في لبنان
وفلسطين والعراق.
ا ُّتهمنا بأننا ندافع عن سورية من باب
«النفاق» أو «العمالة» أو «التشبيح» ،وتبيّن
أننا كنا على حق وهم العمالء وأنّ رؤيتنا
انطلقت م��ن فهمنا حقيقة م��ا يحصل في
سورية ،ولم نتأثر بما تبثه قنوات الفتنة
م��ن أك��اذي��ب وت��ل��ف��ي��ق��ات ال أس���اس ل��ه��ا من
الصحة على أرض الواقع ،فهذه الفضائيات
اض��ط��رت م���رات ع��دي��دة إل��ى االع��ت��ذار عن
أخ��ب��ار وص���ور ب��ث��ت��ه��ا ،ك���ون ه���ذه الصور
ت��ح��دي��دا ً ال��ت��ق��ط��ت ف���ي دول أخ����رى وقبل
سنوات وس ّوقت على أنها في سورية.
ك��ن��ا وم���ا زل��ن��ا ن��ق��ول ون��ؤك��د إنّ دفاعنا
عن سورية هو دفاع عن األردن وسورية
والمشرق العربي ك��لّ��ه ،فنجاح المؤامرة
على سورية ،ال سمح الله ،يعني أنّ تتح ّول
ال��م��ن��ط��ق��ة ب��ك��ام��ل��ه��ا م��ح��م��ي��ة «إسرائيلية»
ون��ت��ح�� ّول ك��م��واط��ن��ي��ن ع��ب��ي��دا ً ل���دى العدو
الصهيوني.
إنّ تتبّع ما تقوم به هذه األدوات الرخيصة
يثبت بما ال يدع مجاالً للشك أنها تعمل ض ّد
سورية ،فما معنى أن تقوم ه��ذه األدوات
بتدمير البنية التحتية في بلدهم ،وما معنى
تدمير محطات ك��ه��رب��اء وم��ي��اه ومصافي
بترول وحرق مزروعات المواطنين الذين
ي��ف��ت��رض أنّ «ال���ث���وار» ي��ق��وم��ون بثورتهم
ألجلهم؟! وما معنى أن تستهدف قيادات
ع��س��ك��ري��ة م��ش��ه��ود ل��ه��ا ب��ت��ط��وي��ر السالح
ومه ّمتها اس��ت��ه��داف ال��ع��دو الصهيوني؟!
وما معنى استهداف العسكريين والضباط
ال��س��وري��ي��ن و»ش��ي��ط��ن��ة» ال��ج��ي��ش العربي
ال����س����وري؟! وم���ا م��ع��ن��ى ان ي��ق��وم ه���ؤالء
بتقسيم الناس طوائف ومذاهب؟!
ال��ه��دف م��ن ذل��ك ك��لّ��ه أض��ح��ى معروفاً،
تنفيذ أوام����ر م��ن م��ح�� ّرك��ي��ه��ا م��ن صهاينة
الداخل والخارج ،ومن دول وقوى أخرى
معادية ،ألج��ل تحطيم الجيش السوري،
وتفتيت وح���دة ال��س��وري��ي��ن االجتماعية،
فتصبح سورية بالتالي ممزقة وتتح ّول
إمارات يحكمها متطرفون ال ه ّم لهم سوى
تقديم الخدمات إلى العد ّو الصهيوني.
انّ ك�� ّل م��ن ي��داف��ع ع��ن ه���ؤالء المرتزقة
ه��و معهم ف��ي الخندق نفسه ،وم��ع العدو
الصهيوني والواليات المتحدة األميركية
والفكر الظالمي ال��وه��اب��ي ،وال أم��ل فيهم
ألنهم مج ّرد أدوات في يد أعداء األمة.
*رئيس تحرير شبكة الوحدة
اإلخباريةفي األردن
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الفجر الم�ؤجل ...والهدف المرتجى
} د .سلوى الخليل األمين
باألمس كانت حمص بوصلة الفجر الواعد باألمن واآلمان.
باألمس ع��اد السوريون أط��ف��االً ونساء وشيبا ً وشبابا ً إلى
ال��ت��راب ال��غ��ال��ي ،يفتشون ف��ي ذ ّرات����ه ع��ن ح��ب ال��وط��ن الذي
صادرته عصابات الخونة والعمالء .باألمس حمل األطفال
أشياءهم الغالية من بيوتهم األغلى وتن ّفسوا الصعداء لعودة
مظ ّفرة إلى حضن الوطن.
هو الوطن ،المتأللئ كدمعة الحب في السراء والضراء ،هو
شغف القلب الممتلئ بخيارات العمر وتوهّجات السنين ،هو
مساحات الخواطر التي ال تنطفئ حتى لو تشابكت سيوف
األرض كلها لطمس معالمه ومشهدياته والحنين.
لذلك يبقى الوطن العنوان الكبير والهوية الثمينة التي ال
تضاهيها كنوز المناجم الممتلئة باأللماس والياقوت والنفط
والغاز والذهب والفضة المبلولة بغضب األولين واآلخرين.
بلى ،يبقى الوطن الفجر الصاعد من بين الركام ،ويبقى
ناسه الشرفاء هم األول��ون واآلخ���رون في حركة المقاومة
وال��ن��ض��ال ،حين يصبح الفجر م��ؤج�لاً ،واألم���ل المرتجى
محفوفا ً باألخطار.
فلطالما بحثنا عن الوطن ،ولطالما حملناه طفالً ويافعا ً
وأسكنّاه أشفار العيون ،ولطالما التصقنا به متد ّثرين عوالمه
اآلمنة ،ورؤاه المسبوكة على آفاق الدروب تفاعالً مع الحاضر
والماضي والمستقبل ،بجميع مضامين تط ّوراته اآليلة إلى
رغد العيش ،ورفض الش ّر وامتهان العمالة والخيانة ،واعتماد
ال��ح��وار الوطني البنّاء لغة س�لام بين أبناء عائلته الكبرى،
المك ّونة م��ن شعبه العظيم ،ال��ذي حمل إل��ى العالم أبجدية
الحضارات المل ّونة بألف لون ولون.
تصح المقارنة بين وط��ن وآخ��ر :وط��ن يفديه بنوه
ربما
ّ
بالروح والدم ومختلف مستلزمات الحياة لترسيخ سيادته
وح��ري��ت��ه واس��ت��ق�لال��ه وك��رام��ت��ه ،ووط���ن يجعله أه��ل��ه وطن
الطوائف والمذاهب ورؤساء المحاور الذين ال يتو ّرعون عن
قتل األبرياء وتدمير المؤسسات والمدن اآلمنة ،تنفيذا ً لغايات
شخصانية أو مذهبية جاهلية ،في حين يفترض بالجميع رفع
شعار مقاومة العدو الصهيوني توصالً إلى تحرير فلسطين
من رجس بني صهيون.
المقارنة هنا أردت��ه��ا ص��ورة واض��ح��ة المعالم ،تمت ّد من
سورية الوطن ،الشقيق المنكوب بحرب كونية ،إلى لبنان
الوطن المعافى من حرب أهلية ال تزال آثارها تغ ّل في شرايين
الحياة ،حيث الواجب الوطني يفرض علينا التشبّه باألحسن
واألفضل من النظم السياسية التي تنتج أوطانا ً قابلة للتط ّور
والعطاء والصمود والتصدي ،حتى إبان المؤامرات الدولية
الحارقة والمارقة ،مثل التي تتع ّرض لها سورية منذ ثالث
سنوات ونيّف.
لذلك تجوز المقارنة ألجل المصلحة العامة ،ففي سورية
يعلو الوطن فوق االعتبارات كلّها ،والدولة بكامل مؤسساتها
الرسمية والخاصة ال ت��زال ق���ادرة على الصمود ف��ي وجه
األعداء اآلتين إليها من الجهات الحدودية األربع .أما في لبنان
فال أثر للوطن وال لمق ّومات صمود أبنائه الذين يقفون أمام
أب��واب السفارات بالطوابير طلبا ً للهجرة ،في الوطن الذي
أصبح وطنا ً للعشائر الطائفية والسياسية المتح ّكمة في مسار
مهب الريح.
الدولة التي قزّموها حين جعلوها كريشة في ّ

ف��ي س��وري��ة وح��دة وطنية ثابتة ،ال ت��ف��اوض على مسار
الوطن وعروبته وقوميته ،ولذلك لم تغلبها شياطين األمم
المتكالبة عليها عبر الحرب الكونية التي د ّمرت البشر والحجر
فيها ،وفي لبنان ال وجود لدولة القانون بل الجتهادات من
هنا وهناك ،تمدّد لهذا ،وتعيّن ذاك ،وتص ّفق لمحكمة جائرة ال
نعرف كيف خطط لها وكيف أبصرت النور وكيف تت ّم الموافقة
على تمويلها م��ن ع��رق ال��ن��اس وجيوبهم ال��خ��اوي��ة؟ وتهمل
من له الحق في تولي رئاسة البالد بحسب الشرائع النيابية
القائمة على حجم التكتالت النيابية ،مع ك�� ّل ه��ذا التناقض
القائم في ممارسة السلطة والتشريع ،يت ّم التغني بالحرية
والديمقراطية المجلّلة بالم ّد الطائفي والمذهبي والعشائري
والقبلي والمناطقي ،فمن يتق ّرب إلى الزعيم يحظى بكامل
التقديمات والتسهيالت التي توفر ل��ه مستلزمات العيش
المتأتية من حظوة الرتب والرواتب والمواقع المتقدمة ،أما
من يسلك طريق الوطن واالنتماء إليه فهو الخاسر األكبر،
علما ً أنّ من يدعي الوطنية ملتزم على عينك يا تاجر بحلفاء
من خارج الحدود ،واآلخر يقوم بالفعل نفسه ،وكالهما في
الفساد سواء بسواء ،أما الخاسرون والمنكوبون والمد ّمرون
في كراماتهم وخزائن بيوتهم ولقمة عيشهم وهجرة أبنائهم،
فهم الواقفون على خطوط التماس في انتظار قيامة الوطن...
الوطن.
ً
الغضب يسكن النفوس المتآلفة حكما مع الوطن ،والسبب
هو التطلع إلى الوطن القريب سورية ،التي عرفت رغم نكبتها
العظيمة وحربها المد ّمرة كيف توفر مستلزمات الحياة كلّها
لشعبها الصامد ،أما دولتنا العلية في لبنان فعرفت كيف تقهر
مواطنيها في أيام السلم كما في أيام الحرب ،بالغالء والفساد
وس��رق��ة ج��ي��وب المواطنين عبر دف��ع الفواتير والضرائب
الالمعقولة على الطبقات الكادحة وإعفاء المصارف ورجال
االقتصاد منها أو مساواتهم بأصغر موظف أو عامل في
الوطن يملك راتبا ً ال يسمن وال يغني من عوز ومرض ،علما ً
أننا قد نصل يوما ً إلى محاسبة الفقراء على تنش ّقهم هواء
لبنان العليل وحرمانهم منه بال إذن مسبق ،لذا ربما ال يهت ّمون
بصون الغابات واألحراج التي تحوي األشجار المع ّمرة من
ال��ح��رائ��ق ،وال يحرصون على طبيعة لبنان الخالبة ،كنزه
الثمين وثروته السياحية الحقيقية.
تصح الصرخة بالفم المآلن :آخ يا بلدنا ...فالمواطن
هنا
ّ
اللبناني ما زال يفتش عن الوطن في سائر المطارح ،في
أسالك الهواتف الثابتة والنقالة التي تحمل أصوات األبناء
المهاجرين ،واألحفاد الذين ال صلة لهم بالوطن ،بحكم اللغة
الجديدة التي يتكلمونها ،والحضارة الجديدة التي يتل ّقونها،
والمساحة األمنية التي يتمتعون بها ،ووسائل العيش الالئق
والكريم المتوافر لهم ،والقانون الذي يحميهم ،والكرامات
المصونة ف��ي ق��وال��ب م��ن ذه��ب ،حيث ال ف��رق بين مواطن
وآخر إالّ بما يقدم إلى الوطن الجديد من خدمات وإبداعات.
لذلك يبدو أنّ طلوع الفجر في لبنان مؤجالً ،وبزوغ الهدف
المرتجى يتأرجح في كواليس المواقع السياسية المختومة
ب��ت��واق��ي��ع ال��ن��اس ،وال���دول���ة ال���ق���ادرة ال��م��ق��ت��درة ال��ت��ي تؤ ّمن
متطلبات الموظف والعامل وخريجي الجامعات والشابات
الواقفات على أب��واب ال��زواج والح ّل المنتظر ما زال��ت أمالً
بعيد المنال.

أميركي :ماذا بعد؟
�أوكرانيا والأفول ال
ّ
} زياد حافظ*
تقود سياسات الواليات المتحدة في األلفية الثالثة العالم الغربي إلى مواجهة كونية مع كل من تعتقده
منافسا ً لهيمنتها على العالم .تبلورت تلك السياسة في وثيقة السياسة الدفاعية التي ح ّررها المحافظون
الجدد في منتصف الوالية األولى لجورج بوش اإلبن (أيلول  )2002والتي ن ّظرت للحروب االستباقية لمنع
ظهور القوى المنافسة لها على الصعيد الدولي .من الطبيعي أن تبلور النخب الحاكمة في الواليات المتحدة
هذه النظرة تجاه العالم متذ ّرعة بـ«استثنائيتها» و»قدرها المتجلّي» في «قيادة العالم الح ّر» .شعارات ُرفعت
عبر القرنين الماضيين ما زالت تتح ّكم في ذهنية النخب الحاكمة التي تصنع القرارات السياسية .لكن
الرياح العالمية لم تجر كما اشتهت السفينة األميركية فكانت اإلخفاقات في كل من أفغانستان والعراق
واليوم في سورية وأوكرانيا .هذه اإلخفاقات نتجت في رأينا من خلل بينوي في النظام السياسي انعكس
على آلية إنتاج النخب الحاكمة التي أصبحت في مستوى من ال��رداءة الفكرية واألخالقية ت��وازي رداءة
الملوك واإلمبراطورات في نهاية ملكها وإمبراطورياتها .والبنية السياسية التي أنتجت تلك النخب أدّت
إلى سياسات على الصعيد االقتصادي أضعفت قدرة الواليات المتحدة على إنجاز أهدافها االستراتيجية
للهيمنة .ناهيك عن التح ّوالت على الصعيد الس ّكاني داخل الواليات المتحدة واالنحدار في مستوى التعليم
والتربية وتف ّكك الوحدة األسرية وانتشار ثقافة العنف في مك ّونات المجتمع األميركي كافة تدعمها
النزعات التقوقعية للفئات الميسورة القاطنة في مربعات سكنية آمنة ومحروسة ومنقطعة عن الطبقات
األكثر فقرا ً وتهميشاً.

جر رو�سيا �إلى مواجهة مبا�شرة
الواليات المتحدة تريد ّ
مع االتحاد الأوروبي وخا�صة مع �ألمانيا ل�ضرب نواة
التحالف اال�ستراتيجي الجديد بينها وبين رو�سيا
م��ا نشهده ف��ي ه��ذه الحقبة ه��و تجسيد للتناذر الشمشوني ف��ي محاولة ه��دم الهيكل على العالم.
فإذا كانت ال تستطيع الواليات المتحدة المضي في الهيمنة فال بد من منع اآلخرين في الصعود وأخذ
المكان الذي تفرضه موازين القوة الجديدة الظاهرة في العالم .ويرافق ذلك كلّه حالة إنكار شبه جنونية
تساهم في ارتكاب الحماقات المتتالية .في هذا السياق نشير إلى المؤتمر الصحافي األخير الذي عقده
الرئيس األميركي أوباما مطلع أيار الجاري حين ُسئل عن التراجع األميركي في منطقة شرق األوسط.
أجاب بابتسامة صفروية ملئية باللؤم قائالً« :إن كنتم تقصدون سورية فنحن ليس لدينا شيء نخسره.
للتمسك بالركام الذي
ت ّم تدمير سورية واليوم كل من روسيا وإيران وحزب الله يبذلون جهودا ً كبيرة
ّ
أحدثناه» .يش ّكل هذا التصريح اعترافا ً واضحا ً بأن الهدف هو التدمير ،مثلما حصل في العراق .على هذه
القاعدة يمكن القول إن الواليات المتحدة نجحت بشكل باهر ولكنها خسرت في المقابل كل شيء آخر .فهل
«ربحت» بالفعل أم هذه مكابرة يائسة وبائسة؟

الحماقة الجديدة

يفسر إلى ح ّد كبير الحماقة الجديدة التي ترتكبها الواليات المتحدة في مقاربتها للملف
هذا المشهد ّ
األوكراني .فالنزوات الشخصية مثل الحقد الشخصي لمقام فكري مرموق بمستوى زبغنيو بريجنسكي،
أو صالفة تصريحات فيكتوريا نيوالند حيال االتحاد األوروب��ي (والمقصود هو ألمانيا!) تتح ّكم في
السياسة الحالية للواليات المتحدة .الصحافي الدولي بيبي أسكوبار يكتب في صحيفة «آسيا تايمز»
(وهي للمناسبة من أهم الصحف والمواقع اإللكترونية في السياسات الخارجية لدول العالم) أن الواليات
المتحدة تتص ّرف بعقلية المجرم المراهق وتهدف إلى ج ّر روس��ي��ا إل���ى غ���زو أوك��ران��ي��ا وتحقيق الهدف
االستراتيجي لها ،أي العالقات االستراتيجية بين روسيا واالتحاد األوروب��ي عامة ،والعالقة الروسية
األلمانية خاصة .لكن هذه السياسة محكومة بالفشل لعدة أسباب:
السبب األول هو تجاهل الواليات المتحدة للدروس التي حاولت أن تفرضها على العالم ،أي المفاهيم
التي أفرزتها العولمة التي تح ّكمت في مقاليدها خالل التسعينات من القرن الماضي حتى أواخر العقد
األول من األلفية الثالثة .نتج من التقدّم في ث��ورة المواصالت والنقل واالحتساب قيام عالم العالقات
الشبكية التي تتخ ّطى األحالف والكتل التي كانت تتح ّكم في مسارات السياسات الخارجية خالل حقبة
الحرب الباردة .فمعسكر الناتو كان في مواجهة المعسكر الذي كان يقوده االتحاد السوفياتي .وتالشي
االتحاد السوفياتي وانفراد الواليات المتحدة لعقدين من  1990الى  2010من الزمن أضاع البوصلة لدى
الواليات المتحدة .فهي في حاجة إلى «عدو» استراتيجي تعطي التبرير الستمرار نظام المجمع العسكري
األمني الصناعي يؤازره عالم البيوت المالية والنفطية .حاولت الواليات المتحدة ومعها الحلف األطلسي
جعل العالم العربي واإلسالمي «العدو» فكانت حقبة محاربة «اإلره��اب» و»ال��دول المارقة» والحمالت
العسكرية على أفغانستان والعراق والباكستان واليمن وليبيا ثم على سورية ،واليوم تحاول جعل من
توسع الحلف األطلسي في
أوكرانيا ساحة مواجهة جديدة .لم تف الواليات المتحدة بتع ّهداتها في عدم ّ
أوروبا ،كما خدعت روسيا في األزمة الليبية فخسرت ثقتها ،وهذا أمر مكلف للغاية .وعلى ما يبدو فإن

الواليات المتحدة في حاجة مستم ّرة إلى «عدو» وجودي يب ّرر وجودها على الساحة الدولية .وسلوكها
خالل العقدين الماضيين ضرب عرض الحائط المؤسسات الدولية مثل األمم المتحدة والقانون الدولي
عبر العبث بالمحاكم الدولية العامة و»الخاصة» واعتماد منطق القوة المفرطة كأسس للحق .فقدت بالتالي
القوة المعنوية التي كانت تزعم امتالكها كمدافعة عن الح ّرية وحقوق اإلنسان ونمط حياة أفضل .سلوكها
كان معاكسا ً للقيم التي تدّعي حملها وبالتالي فقدت ثقة العالم ،خاصة بعد المعاملة االحتقارية لحلفائها
في كل أنحاء العالم .نقول ونردّد إن مجابهة الواليات المتحدة أمر مكلف ،لك ّن مهادنتها والتحالف معها
أمر قاتل! تغيّر العالم ولم تتغيّر الواليات المتحدة ،وهذا السبب األول لفشلها المرتقب .فالعدو الحقيقي أو
االفتراضي أو المفترض ضرورة عسكرية ألي جيش ،وإذا كانت الدولة من طبيعة الواليات المتحدة فإن
العدو شرط لقيام األحالف وتحضير القوى وتماسكها.
لكن ،وما أهم هذه الـ»لكن» التي تش ّكل السبب الثاني للفشل األميركي المرتقب في أوروب��ا ،لم تنتبه
الواليات المتحدة خالل انشغالها في حروب عبثية لم تنتصر فيها ولم تكن ضرورية في األساس أن قوى
أخرى أفادت من انشغال الواليات المتحدة في تلك الحروب للنهوض وإلعادة تكوين موازين قوة دولية
جديدة .لم تأخذ السياسة التي أطلقتها في أيلول  2002المب ّررة للحروب االستباقية في االعتبار احتمال
صعود قوى منافسة للواليات المتحدة .المهم هنا أن روسيا التي تقود الجبهة المعارضة للهيمنة األميركية
وحصنت حضورها الدولي من خالل صمود سورية
تح ّولت إلى قوة وازنة على الصعيد الدولي برهنت
ّ
في وجه العدوان الدولي والعربي عليها .لم تكتف بذلك ،وهنا األهم ،بل صاغت قواعد جديدة لالشتباك
لم تستطع الواليات المتحدة حتى هذه الساعة استيعاب أبعادها .ومهندس القواعد الجديدة التي يطبّقها
فالديمير بوتين صاغها مستشاره فالدسالف سوركوف (كثر ال يعلمون في المنطقة العربية وحتى في
العالم الغربي وجود هذا العقل االستراتيجي الروسي ودوره) .فالمقاربة الروسية الجديدة تعتمد مفهوم
الحرب غير الخ ّطية الذي ابتكرها سوركوف .فبعد الحروب غير المتوازنة التي ظهرت في العقود الثالثة
األخيرة من القرن الماضي برز نوع جديد من الحروب هي الحروب غير الخطية .فاألزمة في شبه جزيرة
القرم وما نتج منها مثل ض ّمها إلى االتحاد الروسي هي نتيجة ما س ّماه هذا العقل الروسي بـ«الديمقراطية
الموجهة» إذ كان االستفتاء المبرمج والمعبّر عن رغبة س ّكان شبه الجزيرة تجسيدا ً لها .واآلن ما يحصل
ّ
في المقاطعات الشرقية ألوكرانيا مثل الدعوة إلى استفتاء حول الفدرلة هو تجسيد آخر لتلك «الديمقراطية
الموجهة» .روسيا وإي��ران تواجهان أميركا بحرب مركبة طويلة النفس أفقدت أميركا القدرة على فهم
ّ
عناصرها وأبعادها .وليست روسيا وحدها التي تراقص أميركا وتقودها إلى اإلخفاق في هجومها المقنع
أو بالحرب البديلة.

نواة تحالف روسي ـ ألماني

يستشهد المحلّل األميركي من جذور روسية بيتر بومرنتسف في مجلّة «فورين بوليسي» بسوركوف
قائالً إن في القرنين السابقين ،كما في العصور القديمة ،كانت الحروب تأخذ منحى خطياً .فكانت الكتل
السياسية تواجه كتالً سياسية أخرى والجيوش تواجه جيوشاً .أما في األلفية الثالثة فطبيعة المواجهات
مختلفة تماما ً وه��ي بطبيعتها غير خ ّطية أي تأخد مناحي متعدّدة االت��ج��اه شكالً ومضموناً .ويعتقد
سوركوف أن العالم مقبل على حرب عالمية خامسة (بعد الحرب العالميتين األولى والثانية في القرن
العشرين ،ثم الحرب الباردة ،والمواجهة الحالية!) .هناك اليوم أربع كتل تتصارع وتتصادم حيث الجميع
ضد الجميع :الواليات المتحدة ،االتحاد األوروبي ،كتلة البريكس ،وسائر الدول التي ال تريد أن تنطوي
في أي من المعسكرات الجديدة .هذا يعني أن النموذح اإلرش��ادي المعمول به اليوم (باراديغم في اللغة
اإلنكليزية!) للمقاربة الجيوسياسية لم يعد قائماً .هدف الواليات المتحدة هو ج ّر روسيا إلى مواجهة
مباشرة مع االتحاد األوروبي ،وخاصة مع ألمانيا ،لضرب نواة التحالف االستراتيجي الجديد بين روسيا
وألمانيا ،ما يعطي المواجهة بعدا ً جغرافيا ً وسياسيا ً واقتصاديا ً على امتداد القارة األوروبية واآلسيوية.
إنه المعنى الحقيقي الجيوسياسي ألوراس��ي��ا .لم يقع بوتين في الفخ المنصوب بل قلبه على أميركا،

هناك اليوم �أربع كتل تت�صارع وتت�صادم حيث الجميع ّ
�ضد الجميع:
الواليات المتحدة االتحاد الأوروبي ،كتلة البريك�س و�سائر الدول
التي ال تريد �أن تنطوي في �أي من المع�سكرات الجديدة
فـ»الديمقراطية الموج ّهة» تجنّد األوكرانيين لمطالبة بحقوقهم ضمن الدولة األوكرانية وعبر نظام اتحادي
جديد .فكان ضم شبه جزيرة القرم مفاجئا ً إلدارة أوباما والحلف األطلسي ورافعة لطرح الحل الفدرالي.
السبب الثالث للفشل األم��ي��رك��ي المرتقب يعود إل��ى طبيعة ال��ع�لاق��ات االق��ت��ص��ادي��ة ،خاصة المالية
والمواصالتية التي تربط الشركات الكبيرة بالدول ،فمصالح تلك الشركات تتناقض مع فرضيات الحرب
التي تريدها اإلدارة األميركية .من هنا تل ّكؤ االتحاد األوروبي بشكل عام وألمانيا بشكل خاص ومعهما
شبكة الشركات الكبرى في الشروع في إقرار عقوبات مد ّمرة لروسيا ،فهي مد ّمرة أيضا ً لالتحاد األوروبي
وللشركات .حجم المبادالت التجارية والمالية بين الشركات األوروبية ومعها الشركات األميركية العمالقة

يش ّكل استعصاء على الموافقة على إقرار عقوبات على روسيا وتنفيذها .يحرص الرئيس بوتيس على
الشراكة األلمانية ،وخاصة التكتولوجية ،بينما ألمانيا حريصة على تأمين الغاز الروسي لتشغيل مصانعها
واإلفادة من األسواق الروسية لتصريف إنتاجها الصناعي .من هذه الزاوية نفهم شتيمة فكتوريا نيوالند
في مكالمتها الهاتفية مع السفير األميركي في كييف .ونذ ّكر هنا بأنّ تصريح وزير الدفاع السابق في
والية بوش دونالد رمسفيلد حول «أوروبا القديمة» ،أو «القارة العجوز» أي االتحاد األوروبي ،وخاصة
ألمانيا وفرنسا ،يدّل على ما تضمره الواليات المتحدة حيال القارة األوروبية.
ال بد هنا من لفت النظر إلى مفارقة غريبة ومضحكة تبيّن انقالب السحر على الساحر .دعمت الواليات
المتحدة العملية االنقالبية في كييف ضد الرئيس المنتخب شرعياً ،واعتمدت على قوى يمينية متشدّدة
كق ّوة ضاربة في تنفيذ االنقالب (هنا نرى الفرق بين صمود الرئيس بشار األسد وهرب الرئيس األوكراني
يانشوكوفيش!) .وراهنت الواليات المتحدة على ما ُيس ّمى باألوليغارشية األوكرانية التي تملك المال
لتمويل االنقالبيين .غاب عن بال اإلدارة األميركية أن في استطاعة روسيا اللجوء إلى اللعبة نفسها عبر
دعم القوى الموالية لروسيا في المنطقة الشرقية وهذا ما يحدث فعالً اآلن .كما أن لألوليغارشية األوكرانية
مصالح مع «رفاقها» الروس وبالتالي إمكان انقالب المواقف لمصلحة روسيا لدى هؤالء واردة .ويبدو أن
شبكة العالقات المالية بين األوليغارشيين مع ّقدة ومر ّكبة يصعب ضبط إيقاعها في حركة األموال .فعلى
سبيل المثال ،بعض األوليغارشيين األوكرانيين الداعمين على نحو متردّد ومتق ّطع للقوى اليمينية في
كييف لديهم حسابات مختلفة ،فريانت أخماتوف ،وهو من األوليغارشيين األكثر ثراء ،أو ميخائيل دوبكين،
فإنهما كانا يدعمان الرئيس المخلوع يانوكوفيش وهما بالتالي غير مرتاحين لتوجهات االنقالبيين في
كييف .فالنزعة االنفصالية في المناطق الشرقية في أوكرانيا قد تضمن مصالح تلك األوليغارشية.
إن الخوض في حرب غير خطية في ضبط اإليقاع المالي لحركة التد ّفق المالي غير المشروعة تطلّب
شبكة متطورة من المؤسسات غير الحكومية التي عليها مراقبة تلك التدفقات .فالمؤسسات القائمة
في الغرب مثل «غلوبال ويتنس» (الشاهد العالمي) أو «تاكس جستيس» (العدالة في الضريبة) وهما
مؤسستان بريطانيتان ،ال تتعامالن مع مؤسسات شبيهة لهما في روسيا .لذلك يصعب ضبط حركة
األموال المشبوهة ،وتستمر بالتالي عمليات غسل األموال.
ال يمكن أيضا ً إغفال دور الكنيسة األرثودكسية الداعمة للرئيس بوتين والمؤثرة في العديد من دول
المجاورة لروسيا .فضالً عن «القوة الناعمة» الروسية من أفالم وفرق موسيقية مؤثرة في ذلك المحيط.
واستطاعت روسيا التأثير في اإلعالم الغربي وبخاصة األوروبي ،بينما لم يستطع االتحاد السوفياتي
خالل الحرب الباردة التح ّرك والتعبير عن مواقفه إالّ عبر القوى المؤ ّيدة له في الغرب والمه ّمشة أصالً
في صنع الرأي العام .ثمة مجموعة من اآلراء التي تخاطب الرأي العام األوروب��ي على نحو فاعل ،وهذا
ما نشهده في نجاح محطة «روسيا اليوم» التي تثير حفيظة النخب الحاكمة في الواليات المتحدة بسبب
فاعليتها وتنوع اآلراء التي تعرضها ،بما فيها التي تنتقد سياسات الكريملين ،بينما ال يعرض اإلعالم
األميركي المهيمن ال يعرض إالّ وجهة نظر أحادية ،أي وجهة نظر اإلدارة .ويش ّكل ذلك انقالبا ً كبيرا ً في
أداء اإلعالم األميركي .نعتقد أن سلسلة األكاذيب الكبيرة والمفضوحة لإلدارات األميركية في عهد بوش -
اإلبن وأوباما ضربت في الصميم صدقية االدعاءت الرسمية األميركية في معظم المل ّفات الساخنة وحتى
الباردة منها! من هنا نفهم أيضا ً المزاج الشعبي األميركي الرافض أي مغامرة عسكرية تريدها بعض
القوى داخل اإلدارة والكونغرس.

سالح اقتصادي ومالي

السبب الرابع هو قرار روسيا ومعها دول البريكس امتالك سالح اقتصادي ومالي يصعب على الواليات
المتحدة الوقوف ضده .هذا السالح هو اعتماد عملة تداول بين الدول غير الدوالر األميركي ،سواء كانت
العمالت الوطنية لدول البريكس ،أو سلة منها ،أو حتى ابتكار عملة جديدة .المهم هنا هو التفكير الجدّي
في كسر هيمنة الدوالر في المبادالت المالية ،خاصة في السلع االستراتيجية مثل مواد الطاقة (بترول
وغاز) .هناك من سيش ّكك بالطبع في نجاح خلق عملة بديلة من الدوالر ومن شبكة المدفوعات الدولية
توجه جدّي،
التي تم ّر عبر نيويورك ،على األق ّل في المدى المنظور .نعتقد أن
التوجه نحو عملة بديلة هو ّ
ّ
وإن تكن الطريق إليه معبّدة جزئيا ً فحسب حتى اآلن .هناك عدّة دراس��ات في مواقع غربية تحدّثت عن
التغيير المرتقب وتستند إلى تجربة بعض الدول في إقامة مبادالت تجارية غير مرتبطة بالدوالر كوسيلة
للمدفوعات .إن سلوك الواليات المتحدة العدواني سيح ّفز روسيا ومعها دول أخرى للخروج على الدوالر،
خاصة في تسعير السلع االستراتيجية مثل النفط والغاز .ماذا يمكن أن تقوم به دول أوروب��ا إذا طلبت
روسيا استيفاء مستحقاتها الغازية بالروبل ب��دالً من ال��دوالر .سيرتفع سعر الروبل وينخفض سعر
الدوالر ،وتكرار التجربة سيك ّرس استعمال الروبل عملة بديلة من الدوالر في المبادالت التجارية والمالية
مع روسيا .إن ترك الدوالر كعملة أساسية في التبادل الدولي سيفقد الكثير من النفوذ األميركي وسيلجم
العديد من سياساتها العدوانية تجاه الدول التي ال تشاطرها الرأي.
إنها بعض المالحظات التي تدّل على أن األفق السياسي لإلدارة األميركية في مقاربتها الملف األوكراني
محدود للغاية .ال تملك اإلدارة األميركية إالّ الزعيق والتهويل ،أما الفاعلية فهي شبه معدومة .خسرت
أميركا في ملف أوكرانيا ما ال يمكن تعويضه ،وما يؤسس لخسائر استراتيجية أخرى.
*أمين عام المنتدى القومي العربي

