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مخطوفون و�أ�سرى م�ضربون

أميركي
الموقف ال
ّ
م ّما يجري في العراق

} هاني جودة
} حميدي العبدالله

ربط الرئيس األميركي باراك أوباما تقديم أي مساعدة ف ّعالة للعراق
في حربه ض ّد «داعش» وحلفائها في التنظيمات المتطرفة ،بتوحد الكتل
السياسية العراقية التي عملت مع االحتالل أثناء وجود القوات األميركية
والغربية في العراق.
لكن أي تحليل موضوعي للموقف األميركي هذا يمكن أن يفضي إلى
الخالصات اآلتية:
الخالصة األولى ،إن وحدة الطبقة السياسية في العراق أمر مستحيل
وصعب ،وفشلت ال��والي��ات المتحدة ط��وال احتاللها ال�ع��راق ،على رغم
الضغوط التي مارستها على هذه الطبقة ،في الوصول إلى هذا الهدف،
وج��رت االنتخابات التي سبقت االنتخابات األخ�ي��رة قبل ج�لاء القوات
األميركية عن العراق ،وأسفرت نتائج تلك االنتخابات عن نتائج مماثلة
لالنتخابات الحالية ،ومثلما فشلت الواليات المتحدة ،رغم وجود قواتها
في العراق ،بتوحيد الطبقة السياسية فإن هذه الشروط لن تتحقق اآلن،
ألن توحيد ه��ذه الطبقة م��ن األم��ور المستحيلة ،م��ا يعني أن الواليات
المتحدة وضعت هذا الشرط لتبرر عدم تقديمها أي دعم إلى الحكومة
العراقية لمواجهة «داعش».
الخالصة الثانية ،الواليات المتحدة مستفيدة من الهجوم الذي شنته
«داع��ش» وحلفاؤها ،ألن ه��ذا الهجوم وم��ا ترتب عليه من نتائج تراهن
واشنطن على أنه يصب في مصلحتها ،أوالً ألنه يحاول إرغام الحكومة
العراقية على طلب المساعدة األميركية ،وهذه المساعدة تعيد إنتاج النفوذ
األميركي ،وتضع الحكومة من جديد تحت الوصاية األميركية .ثانيا ً ألن
هذا الهجوم من شأنه أن يضغط على إيران ،ويليّن موقفها الرافض المطلب
األميركي بأن يعترف بربط الملف النووي اإليراني بملفات إقليمية أخرى
وبينها الملف العراقي ،ال سيما أن هناك انتقادات داخل الواليات المتحدة،
ومن حلفاء الواليات المتحدة الخليجيين بأن واشنطن هي التي ساهمت
من خالل احتاللها العراق بتعزيز النفوذ اإليراني فيه.
أي دعم إلى العراق يتجاوز
الخالصة الثالثة ،الواليات المتحدة لن تقدم ّ
قيام طائرات أميركية من دون طيار ،أو طائرات حربية أميركية ،باإلغارة
على مواقع لتنظيم «داعش» وهذا لن يغير في مجرى القتال كون الطائرات
العراقية ت�ش� ّن هجمات أش � ّد كثافة على ه��ذه ال�م��واق��ع ،ول��و ك��ان��ت لدى
الواليات المتحدة قدرة على التورط في العراق لما انسحبت عام 2011
من هناك ،أما دعم العراق بمعدات متطورة مدفوع ثمنها ،مثل الطائرات
والدبابات والصواريخ ،فإن جماعات النفوذ الموالي للعدو «اإلسرائيلي»،
مدعومة من السعودية وقطر ،فإنها لن تسمح إلدارة أوباما بتقديم مثل
هذا الدعم حتى لو كان مقابل أموال عراقية ،وليس دعما ً مجانياً.
ف��ي مطلق األح ��وال الموقف األم�ي��رك��ي األق��رب إل��ى اب �ت��زاز الحكومة
العراقية أكثر منه إلى أي شيء آخر ،يتوقع أن تنجم عنه تحوالت مه ّمة
في عالقات العراق الدولية واإلقليمية ،وسيكون لهذه التحوالت تأثير
استراتيجي في مستقبل العراق والمنطقة:
أوالً :إلغاء االتفاقية المعقودة بين العراق وبين الواليات المتحدة التي
تلزم ال��والي��ات المتحدة بحماية الحدود واألرض العراقية ،بخاصة أن
الواليات المتحدة لم تلتزم بتطبيق االتفاق وأخلت بالتزاماتها.
ثانياً :مواقف اإلدارة األميركية من هذه األزمة ستقود إلى خسارتها
آخر ما تبقى من نفوذ للواليات المتحدة في العراق كان من إرث االحتالل
األميركي ،سواء تجسد هذا النفوذ في خبراء تدريب الجيش ،أو العقود
االقتصادية وخاصة في قطاع النفط.
ثالثاً :بات العراق مضطرا ً إلى البحث عن مصادر لتسليح جيشه من
دول أخ��رى غير ال��دول الغربية ،مثل روس�ي��ا والصين وإي ��ران ،وبات
صعبا ً على الواليات المتحدة منعه من ذلك ،فمطلب تسليح الجيش أصبح
حاجة ملحة ويملك العراق قدرات مالية تؤهله للحصول على السالح من
المصادر الممكنة.

تل ّقى شعبنا خبر فقدان كيان االحتالل
ثالثة من قطعان المستوطنين في مدينة
ا ل �خ �ل �ي��ل ب� �ف ��رح وأ م � ��ل س �ي �ط��ول أ س ��را ن ��ا
ف��ي س �ج��ون اال ح� �ت�ل�ال ا ل��ذ ي��ن أوجعتهم
سنوات القهر وأذاب بعضهم الشيخوخة
وا ل� �م ��رض .أ س��را ن��ا ه��م ا ل �ه � ّم األول ،ه ّم
ا ل �ع �م��ر ا ل ��ذي ي�م�ش��ي ب �س��ر ع��ة والحرمان
ا ل��ذي ي�لا ط��م ا ل�ص�خ��ر .بعضهم ل��و ُكتبت
له خمسون حياة لن يقضي محكوميته،
وآ خ��ر كلّما ح��ان و ق��ت اإل ف ��راج عنه جدّد
القاضي والجالد محكوميته ليصل عدد
أ ش �ه��ر اال ع��ت��ق��ال اإلداري إ ل ��ى ا ل �م��ؤ ب��د.
فقدان ثالثة قتلة ومجرمين يتج ّو لون في
مدينة الخليل يبطشون إر ه��ا ب�ا ً بالسكان
اآل م �ن �ي��ن ي �ج �ع��ل ق ��وى اإلر ه � ��اب ا ل��دو ل��ي
ت�ن�ت�م��ي ب �ش��را س��ة إ ل ��ى س �ل��و ك �ه��ا م �ج��دد ا ً،
وتعرض ج ّل خدماتها للكشف عن مصير
إر ه��ا ب �ي �ي��ن دو ل �ي �ي��ن .و ل �ي��س غ��ر ي �ب �ا ً على
سفير «بريطانيا ب�ل�ف��ور» أن ي�ق�دّم باسم
دولته خدمات واستعداد ا ً للتعاون األمني
�اري  ،ه��ذا اال خ�ت�ف��اء لثالثة عن
واال س�ت�خ�ب� ّ
ا ل�ق�ط�ي��ع ج�ع��ل اال ح �ت�لال ي�ت�خ�بّ��ط ،ف�ه��و ال
ي �ع��رف إ ل ��ى م��ن ي��و ج��ه ا ت �ه��ا م��ا ت��ه وم ّمن
ي �س �ت �ج��دي م��س��ا ع��دة .ن �ت �ن �ي��ا ه��و مشلول
الحركة :كيف اختفى الثالثة من القطيع؟
ال جهة أعلنت حتى اآلن بشكل أو بآخر
تبنّيها الخطف أو القتل أو عن مصيرهم!
ا ل� �م�ل�ا ح ��ظ اآلن أنّ ا ل� �ق ��وى الشعبية
والرسمية الفلسطينية ال تعلم شيئا ً عن
م�ص�ي��ر ا ل �ث�لا ث��ة (أ ي ��ن ا خ �ت �ف��ى الحمقى؟)
أيال بن ايريس تشوره وجلعاد ميخائيل
ب��ن بيتجليم و ع �ق��وب نفتيالي ب��ن رحيل
د ب��وره! وال ب� ّد لمتابع ا ل�ح��وادث أن يعلم
نقاطا ً عدة مهمة لعملية اختفاء الثالثة:
{ إنّ طبيعة مجتمع االحتالل تميل إلى
العنف واإلر ه ��اب وتنتشر فيها عمليات
القتل وتنشط العصابات المختلفة ،فيما
ال تستطيع شرطة االحتالل القضاء على
الجريمة أو معالجتها ،و ظ�ه��رت حوادث
ق�ب��ل ذ ل��ك تتعلق ب��إ ط�لاق ن��ار وتفجيرات
و خ �ط��ف ك ��ان وراء ج�م�ي��ع ه ��ذه األ ع �م��ال
عصابات يهودية.

«الجيل الجديد»
أكثر جرأة وخط ًر ا

يقول ضابط كبير في شرطة االحتالل:
«إنّ الجيل الجديد من منظمات الجريمة
أ ك� �ث ��ر ذ ك� � ��ا ًء ،ف �ه��م ي �س �ت �ع �ي �ن��ون ب �خ �ب��راء
«ا ل� �ه ��ا ي� �ت ��ك» و ب ��ا ق� �ت� �ص ��اد ي� �ي ��ن لتبييض
األ م � ��وال ،ف �ه��م ي�س�ت�ع�ي�ن��ون م �ث�لاً بجنود
الجيش المتخصصين في تركيب العبوات
ا ل �ن��ا س �ف��ة .و ه��م أ ي �ض �ا ً أ ك �ث��ر « ن �ظ��ا ف � ًة » في
أدا ئ�ه��م :مثالً ب��د الً م��ن أن يرسلوا قاتلين
مأجورين مثلما كان يحصل في الماضي،

فإنهم يفجرون عبوات ناسفة عن ُبعد أو
بواسطة ساعات توقيت جديدة» .وهناك
مثال لرئيس إ ح��دى العصابات هو عمير
مولنر ،رئيس منظمة الجريمة األكبر في
كيان االحتالل ،بدأ حياته جنديا ً مغمور ا ً
ل ��دى ا ل �م �ج��ر م �ي��ن ا ل��ق��دا م��ى ،وا ن� �ض� � ّم في
شبابه إلى الكثير من العصابات .انتظرت
ج �م �ي��ع و ح � ��دات ا ل �ش��ر ط��ة و ق� ��وع مولنر
لكنها ل��م تنجح ف��ي إ ث �ب��ات ش��يء .يعتبر
م��و ل�ن��ر م �ج��ر م �ا ً م�ح�ن�ك�ا ً ب ��ارد األ ع �ص��اب،
و م��ن الصعب إدا ن �ت��ه .قبل س �ن��وات ،لدى
اعتقاله بتهمة حيازة سالح والحكم عليه
بالسجن  32شهر ا ً ،احتفلت الشرطة كما
لو أ ّن��ه ُحكم عليه بالسجن عشرة أعوام،
و ك ��ذ ل ��ك ع� �ص ��ا ب ��ات ش ��ا ل ��وم دو م� ��را ن� ��ي،
ر ي�ك��و ش �ي��رازي ،آ ف��ي رو ح ��ان ،األخوين
م��و ص �ل��ي ،األ خ��و ي��ن زا غ� ��وري ،األخوين
ماغيديش ،ميخائيل مور ،عائلة ألبيرون،
وهي وغيرها تهدّد استقرار الكيان.
{ ا ل� �م� �ن� �ط� �ق ��ة ا ل�� �ت� ��ي ا خ � �ت � �ف� ��ى ف �ي �ه��ا
ا ل �ث�لاث��ة م�ص�ن�ف��ة «ج» و ت�ع��ر ي�ف�ه��ا «سكان
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ،س �ي �ط��رة أ م �ن �ي��ة عسكرية
«إ س��را ئ�ي�ل�ي��ة» أنّ ث�م��ة ا ح �ت �م��ا الً ك�ب�ي��ر ا ً بأن
يكون العمل انتقاميا ً دا خ�ل�ي�ا ً ،خصوصا ً
أنّ النفوذ األ م�ن��ي والعسكري لالحتالل
كبير في مناطق «ج».
{ استطاعت المقاومة خطف جلعاد
شاليط ف��ي عملية اشتباك مباشر داخل
م �س �ت��و ط �ن��ة ع �ل��ى ح� ��دود غ� ��زة ،و ك �س��رت
م �ن �ظ��و م��ة األ م� ��ن ل�ل�ا ح��ت�ل�ال ،و ق���د تكون
ق��وى المقاومة نجحت م�ج��دد ا ً ف��ي خطف
الثالثة لدعم إضراب األسرى في سجون
اال ح �ت�ل�ال ،وا ل ��ذي ي �ق��ا َب��ل ب��إ ه �م��ال عربي
ودو ل � ��ي ،وأ ي� �ض� �ا ً ل��د ع��م ج �م �ي��ع األ س ��رى
�رح��ب الشارع
ف��ي س�ج��ون اال ح �ت�لال ،و ي� ّ
ا ل �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ع ��ا م ��ة ب� �ه ��ذه ا ل �ع �م �ل �ي��ة إنْ
ك��ا ن��ت ق��وى ا ل�م�ق��او م��ة ه��ي ا ل �ت��ي نفذتها.
ك�ي��ف ل �ه��ذا ا ل �ع��ا ل��م ا ل ��ذي ي�ن�ت�ف��ض لفقدان
ث�لا ث��ة مستوطنين أن ي�ت�ج��ا ه��ل أ ك �ث��ر من
خمسة آالف أ س�ي��ر فلسطيني؟! علما ً أنّ
إدارة السجون تمنع العالج عن المرضى
وتكتفي بتقديم «األكامول» لهم ،أو تقديم
النصيحة لهم ب��اإل ك�ث��ار م��ن ش��رب الماء،
رغم أنّ البعض في حاجة ماسة إلى العالج
ومعظمهم مزمن ،لذا نقول لك ّل من يرقّ
خوفا ً من اآل ت��ي :اختفاء ثالثة مجانين ال
يرهب شعبا ً مناضالً ،وال يمكن أن تتك ّر ر
تجربة شاليط بالقتل ا ل��ذي اتبع في غزة
من قبل حكومة االحتالل بحثا ً عن شاليط،
فالخليل اليوم هي غزة ونابلس ،والخليل
ا ل �ي��وم ه��ي جنين و خ��ان ي��و ن��س والقدس
وا ل�ن��ا ص��رة ،ومهما بلغت اآلالم ف��إن آالم
أسرانا أعظم وحرية شعبنا أه ّم .

ال�سيا�سي �س ّيد ال�ساحة
الفجور
ّ
} د .سلوى الخليل األمين
يحسبون الشعب اللبناني غبيّا ً بال ذاك��رة ،وينسون
أنه مبدع وخ�لاّق استطاع نشر طاقته اإلبداعية نجاحا ً
ب��اه��را ً عبر العالم ،ففي وكالة الفضاء األميركية أجبر
العقل اللبناني الرئيس األميركي ج��ورج دبليو بوش
على اإلمساك بسماعة الهاتف وتقديم التهنئة البن لبنان
البروفسور شارل العشي على نجاحه وفريقه ،كرئيس
لمركز الدفع النفاث في الـ ،NASAفي إنزال أول مركبة
على سطح المريخ ،مسجالً نصرا ً علميا ً متف ّوقا ً للواليات
المتحدة األميركية وللعقل البشري.
رف ��ع ال �ع �ق��ل ال �ل �ب �ن��ان��ي م �م �ث�لاً ب �ج �ه��ود البروفسور
شارل العشي ورفاقه اللبنانيين ،وبينهم عالما الفضاء
ال �ب��روف �س��ور إدغ� ��ار ش��وي��ري وال �ب��روف �س��ور ج��ورج
الحلو ابن الجنوب اللبناني ،أعظم دولة في العالم ق ّوة
وجبروتاً ،إلى حدود السموات السبع الطباق ،في حين
يتناسى رج��ال السياسة ال�ط��اق��ات اللبنانية ف��ي داخل
الوطن ،مثلما تناسوا من هم خارجه أمثال شارل العشي
ورفاقه المبدعين ،الذين تركوا الوطن غير آسفين ،إذ لم
يحضن الوطن كفاءاتهم ولم يث ّمن قدراتهم ولم ينتبه
إلى عطاءات عقولهم المتماهية مع الخلق والعطاء ،تلك
ال�ع�ق��ول ال�ت��ي وض�ع��ت بصماتها على ح �ض��ارة الغرب
الحديثة تف ّوقا ً ال مثيل له ،وما زالت مثابرة على التقدم
ف��ي المجاالت ك��اف��ة ،بخاصة السياسية واالقتصادية
والعلمية والمعرفية والفنية ،بينما يقف المعلم والموظف
ف��ي ل�ب�ن��ان ع�ل��ى أب���واب ال�س�ي��اس��ي م�ت�ج��اه��ل طاقاتهم،
مستجديا ً لقمة ال�ع�ي��ش ألج��ل االس �ت �م��رار ف��ي تجنيب
الوطن العثرات المميتة ،خوفا ً عليه من الطوفان الحارق
والمارق المؤدّي بالجميع إلى الهاوية ،وساعتئذ ال ينفع
الندم  .
المدهش في القضيّة أنّ أبناء لبنان في الخارج سجلوا
النجاحات التي ُق �دّرت في ال��دول التي حملوا هوياتها،
أما في لبنان فاألمر معكوس تماماً ،إذ ال مكان للمبدع
تحت شمس الوطن ،حتى لو انعكست إيجابيات عمله
على لبنان فخرا ً واعتزازاً .لكن ،ماذا يفعل لبنان للعديد
من أبنائه المبدعين في الداخل ،الجواب :ال شيء! السبب
واضح ،ال لبس فيه وال التباس ،فالذين يتسلّمون قيادة
البلد من بيت «بوسياسة» ال ه ّم لهم سوى تأمين مستقبل
فلذات األكباد وتكديس الثروات لتوريثهم الجاه والسلطة
واتقاء غائلة الجوع والمرض واالستجداء مستقبالً.
لذلك يبقى ال�ه��دف السياسي ،بعد ال�ف��راغ الرئاسي
المعمول به عن سابق تص ّور وتصميم ،وبعد التعطيل
ال�م�ق�ص��ود لسلسلة ال��رت��ب وال ��روات ��ب وه��ي ح��قّ لك ّل
�ج��ة ت��أم�ي��ن ال� �م ��وارد ،وت �ح��ت ذري �ع��ة عدم
م��وظ��ف ،ب�ح� ّ
ال��وق��وع ف��ي ال �ع �ج��ز ،وب ��دع ��وى زي ��ادة ال�ض��ري�ب��ة على
القيمة المضافة ،مسرحية هزلية أبطالها ن��واب الوطن
وم �س��ؤول��وه األش� ��اوس ،ال��ذي��ن يسعهم تأمين م��وارد
ال�س�ل�س�ل��ة ع �ب��ر إي �ق��اف ف �س��اد ج�م��اع��ات�ه��م وسرقاتهم
الموصوفة والمعلومة ،والعمل السريع على استخراج
النفط والغاز وعدم تسييس هذا الملف الذي بات معظم
الناس عالما ً بخبايا فساده حتى باتت الثقة مفقودة بين
المواطن والمسؤول.
�أي ح��ق ي�ع�م��ل وك�ل�اء ال�ش�ع��ب ع�ل��ى ط�ع��ن الوكالة
ب� ّ
الممنوحة لهم عبر ت��آم��ره��م جميعا ً س��وي��ة على لقمة
عيش ال�م��واط��ن وصحته وك��رام�ت��ه ،علما ً أنّ مواقعهم

بعدما انت�صرت �سورية على الإرهاب
تد�س ال�سم في د�سم م�ساعي الت�سوية
وا�شنطن ّ
} عبدالله خالد
حرصت اإلدارة األميركية على اإلفادة إلى أقصى حد من حوادث  11أيلول وسعت
إلى فرض أحاديتها القطبية وقانونها الخاص كبديل للقانون الدولي وشرعة حقوق
اإلنسان بحجة مكافحة اإلرهاب وفق مفهومها الخاص الذي وضع جميع معرقلي
مخططها في خانة محور الشر .وبهذه الحجة غ��زت أفغانستان واحتلت العراق
وحاولت فرض إمالءاتها على سورية ،معتبرة أن وجود جيشها على حدودها كفيل
بترويض الرئيس األسد .وكان هدفها تحقيق ثالثة أمور:
ضمان استمرار هيمنتها على ثروات العالم وفي مقدّمها النفط.
حماية الكيان الصهيوني وتثبيت احتالله لفلسطين .
أي قوة يمكن أن تهدد مصالحها مستقبالً.
شن حروب استباقية لمنع بروز ّ
إالّ أن سورية رفضت اإلم�ل�اءات األميركية ودعمت مقاومة الشعب العراقي
لالحتالل األميركي واستمرت في دعم المقاومتين الفلسطينية واللبنانية واستمر
ف��ي فتح أب��واب دمشق لسائر المقاومين .ومنذ ذل��ك الحين غ��دت س��وري��ة العدو
األول للحلف األميركي-الصهيوني وبدأت محاصرتها (قانون محاسبة سورية)
ومعاقبتها (القرار  1559ال��ذي استلزم اغتيال الرئيس رفيق الحريري لتنفيذه)
وتقليص دورها (عدوان تموز الذي أجهضته المقاومة بمساندة كاملة من سورية).
وكان على اإلدارة األميركية أن تغيّر مخططها ،خصوصا ً بعد صمود غزة ،فانتقلت
من استخدام القوة الخشنة إلى القوة الناعمة الهادفة إلى تفجير التناقضات كلّها في
المجتمع العربي والعمل على تجزئته لتشكيل شرق أوسط جديد يتحكم فيه الكيان
الصهيوني.
تجسدت الخطوة األول ��ى للمخطط األم�ي��رك��ي الجديد ف��ي تمتين تحالفها مع
جيوش النظام العربي الرسمي لكونها تشكل االحتياط االستراتيجي لها في
المنطقة ونسجت عالقات جديدة مع اإلس�لام السياسي ممثالً بجماعة «اإلخوان
المسلمين» بعدما وعدها أردوغان بأنها لن تقف في وجه مخططاته وأنها لن تكون
حجر عثرة في وجه التطبيع مع الكيان الصهيوني ولن تخرج على مفاهيم االقتصاد
الريعي الذي تبنته النيوليبرالية المتوحشة .وكان أردوغان نجح في تكوين نموذج
إلسالم» معتدل» حافظ على ارتباطه بحلف الناتو وعالقته االستراتيجية مع الكيان
الصهيوني .وم��ع ب��دء ما سمي «الربيع العربي» في تونس ومصر وانتقاله إلى
أقطار عربية أخرى وجدت اإلدارة األميركية أن الفرصة متاحة إلجراء تغيير شكلي
الحراك
لألنظمة التي تسير في فلكها وطلبت إلى قوى «اإلسالم السياسي» أن تقود َ
ّ
وحضت قادة الجيوش على تسهيل وصولها إلى الحكم .وبعدما كان ذلك
الشعبي
الحراك مقتصرا ً على األنظمة الموالية للغرب تمدّد ليصل إل��ى سورية ولتقوده
جماعة «اإلخوان» بحيث تح ّوله من حراك سلمي يطالب باإلصالح إلى حراك مسلّح
يريد إسقاط الرئيس األسد والقضاء على سورية كموقع ودور ووظيفة .وسارعت
اإلدارة األميركية إلى إرسال الموفدين إلى سورية عارضة وقف ذلك الحراك مقابل
عدم مواجهة المخطط األميركي أو على األقل عدم اإلعتراض عليه .وبدأت اإلدارة
األميركية تعمل على خطين:
االستمرار في دعم المسلحين ومدهم باألسلحة والمال والوسائل اللوجستية.
التحذير من خطر اإلره��اب التكفيري واإليحاء بإمكان الوصول إلى تفاهم مع
حسن النظام سلوكه.
سورية إذا ّ
في هذا اإلطار ،س ّربت اإلدارة األميركية ما عرف بالنقاط الست التي تؤكد على
وقف الدعم السياسي واللوجستي واألمني للمسلحين والتخلّي عن مواجهة نظام
ّ
وحض
الرئيس األسد وترك الخيار للشعب السوري في تقرير مساره الديمقراطي
الرئيس األسد على تقديم إصالحات من داخل النظام ودعم الجيش السوري في
حربه والطلب إلى حلفائها أن تسير في االتجاه نفسه ...وذلك كلّه مقابل أن تغض
سورية النظر عن المفاوضات التي ترعاها واشنطن بين الكيان الصهيوني والسلطة
الفلسطينية التي تصب في إطار تصفية القضية الفلسطينية عبر إلغاء حق العودة
وتوطين الفلسطينيين في أماكن وجودهم واالعتراف بيهودية الكيان.
مع رفض سورية التجاوب مع المقترحات األميركية التي نقلها موفدون عرب
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وأجانب ُفتحت الحدود التركية واللبنانية واألردنية ألل��وف المسلحين من أنحاء
العالم واستقدمت عناصر مسلحة مرتزقة وتح ّولت المواجهة إل��ى ح��رب كونية
ضد سورية يشارك فيها مسلحون من  83دولة ضد النظام وتراجع الحديث عن
اإلص�لاح والديمقراطية ليدور حول تشكيل إم��ارات إسالمية تتبنى فكر القاعدة،
وبات ما كان يحصل في السر يتم بصورة علنية.
أدى صمود سورية إلى تغيير نوعي في الساحات الدولية واإلقليمية والعربية
وب��روز محورين ،أحدهما يتبنى المخطط الغربي واآلخ��ر يدعم المقاومة ،وكانت
أولى تداعياته تصدع األحادية القطبية التي مارستها واشنطن بعد انهيار اإلتحاد
السوفياتي وع��ودة روسيا والصين إل��ى الساحة الدولية وب��روز دول البريكس
ونهوض دول أميركا الالتينية وبداية تقلص الهيمنة األميركية على مجلس األمن
واإلعالن عن تشكيل صندوق نقد يواجه تسلط البنك الدولي ...بكل ما يعنيه ذلك من
مؤشرات على زوال األحادية القطبية لمصلحة تعددية قطبية تنهي الهيمنة األميركية
ّ
وتبشر بعالم أكثر عدالة.
وشعرت اإلدارة األميركية ،بعد اضطرارها إلى اإلنسحاب من العراق واستعدادها
لالنسحاب من أفغانستان ،أنّ عليها أن تمهد ليالطا جديدة ،مستفيدة من كونها ما
زال��ت ال��دول��ة األق��وى وإن ل��م تعد ال��وح�ي��دة .وباعتبار أنها دول��ة براغماتية تهتم
بمصالحها وال تقيم وزنا ً لحلفائها ،عمدت إلى إجراء مفاوضات مع روسيا والصين،
وبدأت حوارا ً مع إيران حول ملفها النووي من خالل الدول الخمس  ،1 +على أمل
أن تتمكن من استمالة روسيا والصين وإيران لوجهة نظرها أو على األقل ضمان
حيادها إزاء مخططاتها ،وأب��دت استعدادها لمكافحة اإلره��اب بعدما أصبح خطرا ً
يهدد أم��ن العالم ،وسربت مشروعا ً من سبع نقاط تعهدت بتنفيذه على صعيد
المنطقة ،وقوام المشروع:
االستعداد للحفاظ على النظام السوري وقيادته.
وق��ف التمويل السعودي والخليجي للجماعات السلفية األصولية المتشددة
والعمل على إضعاف دورها كمرجعية إسالمية.
الضغط إلعطاء المواطنين في المناطق الشرقية من السعودية حقوقهم.
الضغط على الكيان الصهيوني لالنسحاب من م��زارع شبعا وكامل الجوالن
والضفة الغربية وقطاع غزة وإنشاء دولة فلسطينية بحدود  1967واإلبقاء على
الوجود العربي داخل فلسطين المحتلة.
قبول إعادة البحث في تغيير أو تعديل صيغة الحكم في لبنان التي اعتمدت في
الطائف واالستعداد إلعادة التوزيع الطائفي لقادة األجهزة العسكرية واألمنية.
االستعداد ألخذ تحقيقات المحكمة الدولية باغتيال الحريري نحو الجماعات
السلفيّة المتشددة ورف��ع الحظر عن المعلومات االستخبارية األميركية وصور
األقمار االصطناعية التي من شأنها أن تحسم نهائيا ً حقيقة االغتيال.
القبول بشروط المعارضة في البحرين.
قدم هذا المشروع إلى إيران على أمل إغرائها كي تتجاوب مع المخطط األميركي،
خاصة بعد التقدم الملموس على صعيد المفاوضات حول الملف النووي .وكانت
اإلدارة األميركية تأمل في أن يتم التجاوب معها ،ال سيما وأنها قدمت  -من وجهة
نظرها -عرضا ً ينهي الكثير من مشاكل المنطقة مقابل توطين الفلسطينيين في لبنان
والتخلي عن حق العودة .والواقع أن هذا المشروع يشكل ذروة االنتقال من مفهوم
القوى الخشنة إلى مفهوم القوة الناعمة لما يحمله من أبعاد خطيرة ،في مقدمها:
إحياء الصراع اإلسالمي-المسيحي م�ج�دّدا ً في إط��ار خطة تهدف إل��ى تهجير
المسيحيين وإفراغ المنطقة منهم.
إشعال الفتنة الشيعية-السنية.
تأمين استمرارية الكيان الصهيوني.
تفتيت الوطن العربي وتصفية قضية فلسطين.
هذا يعني أن المخطط األميركي-الصهيوني ما زال كما هو لناحية المضمون،
مع بعض التغيير في الشكل ،لحوادث المزيد من التناقضات داخل نسيج المجتمع
العربي .والدليل أنه أعطى فرصة جديدة لحلفائه بغية إيجاد نوع من التوازن في
جبهات القتال في سورية كمقدمة ال بد منها لبدء حوار سياسي بين أطراف النزاع،

السياسية تشرى وتباع في س��وق النخاسة بعيدا ً عن
الحرية والديمقراطية التي يتغنّون بها زورا ً وبهتانا ً
وه��ي م��ن ال�ش�ع��ب ول�ل�ش�ع��ب ،ل��ذا ق�ي��ل :ف��اق��د ال �ش��يء ال
يعطيه ،خصوصا ً حين تصبح الديكتاتورية واالستبداد
الصفتين الغالبتين ،وح�ي��ن يرتفع أس�ل��وب العنجهية
المبطن بالخبث في التعامل مع الناس ،وحين يستم ّر
الدهاء المس ّور بسوء الخصال ديدن األوقات المفتوحة
ع�ل��ى س��ائ��ر االح �ت �م��االت ،عندئذ كيف ي�س��ع المسؤول
إحصاء وجع الناس وقرفهم الظاهر للعيان؟
قيل« :إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا» ،لكن م��ا هو
على الساحة اللبنانية مخالف ج��دا ً لهذا القول ،فهم ال
يستطيعون أن يخفوا دوره��م وقصورهم المبنية من
ع��رق ال�ن��اس ،وال حفالت زوجاتهم الباهظة التكاليف
المدفوعة م��ن الخزينة اللبنانية ،وال حتى مالبسهن
ال�م�س�ت��وردة م��ن ب�ي��وت��ات األزي ��اء الباريسية العريقة،
وذل��ك ك�لّ��ه على عينك ي��ا ت��اج��ر ،فهناك ينعمون بجنّة
الخلد ال�ت��ي ي�ح� ّرم على أش ��راف ال��وط��ن دوس عتباتها
يقاصص
الرضية .وحرصا ً على عل ّو جبهات الكرامة،
َ
اإلشراف بالويل والثبور وعظائم األمور ،ولذلك تكتظ
أبواب السفارات يوميا ً بالعائالت المهاجرة ،وبينهم أنا
وعائلتي بجميع أفرادها الحائزين أعلى الشهادات.
أق��ول ذل��ك بانهزام ش��دي��د ،وق��رف معلن ،وي��أس بال
حدود ،فأمثالنا ال مكان لهم في هذا الوطن الذي حملناه
ف��ي أش�ف��ار ال�ع�ي��ون ورف�ض�ن��ا م ��رارا ً وت �ك��رارا ً الهويات
األجنبية التي قدمت إلينا على طبق من ذه��ب ،حرصا ً
منّا على هوية لبنانية نعت ّز بها إرث�ا ً موصوفا ً تناولناه
م��ن جيل إل��ى جيل إل��ى جيل وم��ا تعبنا ،ب��ل كنا ن��زداد
فخرا ً بلبنانيتنا وعروبتنا األصيلة ...لكن حدث ما لم
يكن في الحسبان ،إذ كيف يعقل االستمرار والرواتب
ال تكفي لتسديد فواتير الماء والهاتف والكهرباء ،ونحن
وأمثالنا ممن لم يمدّوا يدهم خالل عملهم الوظيفي في
اإلدارة الرسمية إل��ى جيب أي م��واط��ن ،أصبحنا ندور
في فلوك الغبن الواضح الممدود إلينا روات��ب تقاعدية
ال تغطي األسبوع األول من الشهر ،وتضطرنا إلى بيع
المزيد مما ورثناه عن األهل واألجداد من أراض أوالدنا
أحقّ بها ،ألجل الصمود والثبات ،في حين أن المطلوب
االحتفاظ بماء الوجه ،أمام األوالد والرفاق والجيران،
وك ّل من يعرف سيرة شرفاء الوطن ومسيرتهم الوطنية
الهادفة.
بعد هذا الطرح الكالمي ال ب ّد من السؤال  :أليس الوطن
مسؤوالً عن كرامة مواطنيه؟ أليس الحاكم المسؤول هو
خ��ادم للشعب؟ أليست لقمة العيش فرضا ً واجبا ً على
ال��دول��ة حتى ل��و اض�ط��رت إل��ى ال��دي��ن ال �ع��ام ،والنموذج
الواليات المتحدة األميركية التي ترزح تحت ديون تفوق
تقصر في
طاقتها على السداد لدولة الصين ،ومع ذلك ال ّ
تأمين حاجات مواطنيها .وهل يجوز أن يلجأ اللبناني
وهو على أبواب العمر المتقدم صعدا ً إلى هجرة الوطن
لالحتفاظ بكرامة مفقودة في وطنه؟
أيها السياسيون في وطني لبنان ،كي ال يبقى الفجور
السياسي سيّد الساحة في لبنان ،عليكم التوقيع سريعا ً
على سلسلة الرتب وال��روات��ب ،كي ال يفرغ الوطن من
طاقاته وكوادره المنتجة والمبدعة ،حتى لو اضطررتم
إلى التب ّرع برواتبكم وبجزء يسير من فوائد ثرواتكم،
إلنقاذ المواطن اللبناني ...ومن خلفه الوطن ،فال تصبح
أرض الوطن مثل الغابة المهجورة بال سكان.

م�سل�سل ال�سل�سلة م�ستمر!
} د .أحمد لقيس*
متجاهالً أن معظم المسلحين الذين يقاتلون في سورية هم غير سوريين ،وهذا ما
برز في حوادث كسب حيث ظهر بوضوح الدور التركي الذي فتح الحدود أللوف
المرتزقة الذين ز ّودوا بأحدث أنواع األسلحة لكسر تفوق الجيش العربي السوري
وف��ي ح��وران حيث وف��د آالف المسلحين عبر ال�ح��دود األردن�ي��ة بعد تدريبهم في
معسكرات أشرف عليها ضباط أميركيون وأوروبيون ،ولم يؤ ّد هذا التوجه إلى أي
تغيير في طبيعة الصراع ،بدليل استمرار الجيش العربي السوري في تحقيق المزيد
من االنتصارات وتحرير المزيد من المناطق السورية من هيمنة المسلحين اإلرهابيين
والتكفيرين الذين بدأوا بتشكيل خاليا إرهابية في الدول التي انطلقوا منها .وهكذا
انقلب السحر على الساحر بعدما أصبحت تلك الدول تتخوف من عودة المسلحين
إليها وتشكيلهم خاليا ارهابية تهدّد أمنهم ،وبذلك لم تعد ازدواجية المعايير تجارة
رابحة في الواليات المتحدة وأوروبا وحتى في الدول الخليجية وتركيا التي ما زالت
تجاهر بدعمها المسلحين وتنادي بضرورة إسقاط نظام الرئيس األسد.
اليوم ،وبعدما أصبحت مكافحة اإلره��اب مطلبا ً دولياً ،وبعدما أصبح ما كانت
تقوله سورية يتردّد على ألسنة الجميع ،وبعدما وضعت واشنطن والرياض بعض
المنظمات التي تقاتل في سورية على قائمة اإلره ��اب وب��دأت في أوروب ��ا بعض
مؤشرات مواجهته ب��ات الجميع يعترف ب��أن سورية تكاد تكون الدولة الوحيدة
التي تكافح اإلره��اب ق��والً وعمالً ،توافرت القناعة بضرورة وأهمية بقاء الرئيس
األسد ،خصوصا ً بعدما لمس الجميع أنه يتمتع بدعم وتأييد غالبية السوريين الذين
اكتشفوا -ولو متأخرين -حقيقة الفكر اإلرهابي التكفيري الذي يقاتل أصحابه في
سورية والذي يمتد ليشمل المنطقة ويهدّد باإلنتقال إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم.
شكلت انتخابات رئاسة الجمهورية في سورية صفعة قوية ل�لإدارة األميركية
وخططها العدوانية  ،ما أضعف الرهان على إمكان توسيع دائرة استنزاف سورية
الدولة والجيش والشعب والموقع والوظيفة والدور ،وأسقط جميع الذرائع المنطلقة
من التشديد على أن الشعب العربي السوري ُمعاد للنظام وقائده ،والدليل أن أكثر من
عشرة ماليين سوري في الداخل والخارج جدّدوا البيعة لرئيسهم وأكدوا تمسكهم
بممارسة حقهم الديمقراطي ورفضهم أي رئيس يفرض عليهم .وكان ذلك بمثابة رد
عملي على االفتراءات التي تحدثت عن تفكك الدولة ،علما ً أن الدولة السيدة والواثقة
من قدراتها أدارت العملية االنتخابية في ظروف أمنية وعسكرية استثنائية وأظهرت
هزال المعارضة الخارجية وضعفها بعد سقوط ادعائها بتمثيل الشعب السوري،
باإلضافة إلى تعرية الدول والقوى التي تدعم المجموعات اإلرهابية التكفيرية.
إن نتائج االنتخابات الرئاسية في سورية تشكل بداية جادة للمساهمة في خلق
موازين قوى جديدة في المنطقة وفرصة لمزيد من التماسك للحلف االستراتيجي
الذي يجسده محور المقاومة والذي يفتح آفاقا ً مستجدة للتعامل مع سورية الدولة،
مع ما يؤكده ذلك من إسقاط مهزلة حصارها ويساهم في رسم المشهد الدولي
واإلقليمي ويع ّمق مأزق المشروع األميركي – الصهيوني في المنطقة.
أك��د الشعب العربي ال�س��وري بصموده ف��ي وج��ه ال�ح��رب العدوانية اإلرهابية
التكفيرية أن��ه هو صانع مستقبله ،وأن نتائج االنتخابات التي فرضها بوحدته
وتماسكه هي التي ح �دّدت مصيره ،وأن الحل السياسي المرتجى يبدأ وينتهي
بقيادة الرئيس األسد باعتباره شأنا ً سور ّيا ً بحتا ً ال مكان فيه للجماعات التكفيرية
والقوى التي دعمتها ،وأن من يريد مكافحة اإلرهاب قبل أن يطوله رذاذها يفترض
به أالّ يكتفي بوضع تلك الجماعات على قائمة االره��اب بل أن يوقف دعمها بالمال
والسالح والتكنولوجيا والمرتزقة الذين جمعهم األميركي وحماهم الصهيوني
ودعمتهم دول الخليج وفي مقدمها السعودية وقطر ،باإلضافة إلى تركيا وفرنسا
ومعظم دول أوروبا.
في المقابل ،ال�ح��وار ال��ذي ب��دأ قي سورية برعاية ال��دول��ة ،وص��والً إل��ى تحقيق
المصالحة ،أمران يؤديان إلى تكريس الحل السياسي الذي ينقذ سورية من الدمار
المنظم الذي ينفذ بدقة وفق مخطط أميركي – صهيوني هدفه الوحيد تدمير سورية
الدولة والموقع والوظيفة والدور المقاوم .وأتت نتيجة االنتخابات لتؤكد دعم الشعب
العربي السوري للدولة في مواجهتها للزمر اإلرهابية التكفيرية واالنتصار عليها.

كان يوم العاشر من حزيران  2014حلقة أخرى في مسلسل
تأجيل إق��رار السلسلة المتعلقة بالرتب والرواتب للموظفين في
القطاع العام والمعلمين ،إذ امتنع فريق من النواب عن الحضور الى
مجلس النواب للمشاركة في جلسة استكمال دراسة هذه السلسلة
التي تق ّر جميع الكتل النيابية بأحقيتها وضرورة استكمالها بعدما
اجتازت مسيرة طويلة من الدراسة وإعادة الدراسة وإعادة التقويم
األرق��ام التي تفسرها كل كتلة أو فئة سياسية وفقا ً لما تقتضيه
مصالحها السياسية واالنتخابية.
ع�بّ��رت م��واق��ف األط ��راف بطريقة مثيرة للعجب ع��ن تأييدها
الحقوق المشروعة للموظفين والمعلمين وأفراد القوات المسلحة
التي تضمنتها السلسلة المقترحة ،إال أنها رغم ذلك تتخلّف عن
الحضور ،ما أفقد الجلسة نصابها القانوني وحال دون انعقادها،
وما أضاف حلقة جديدة لحلقات سلسلة الرتب والرواتب ،وحصل
تأجيلها ال��ى ت��اري��خ الح��ق .وم��ا يثير الدهشة أن م��ن تغيّب عن
حضور الجلسة هو الفريق نفسه ال��ذي كان يعيب على اآلخرين
غيابهم قبل يوم واحد عن جلسة كانت مخصصة النتخاب رئيس
ج��دي��د للجمهورية ،ووص �ف��وا ون�ع�ت��وا ب��أش � ّد ال�ن�ع��وت م��ن غياب
مخالف للدستور ومخالفة للديمقراطية ،الى ح ّد اعتباره بمثابة
خيانة للوكالة النيابية ،وط��ال��ب بعض ه��ؤالء باتخاذ إج ��راءات
وعقوبات في حق هؤالء لغيابهم عن تلك الجلسة ،وفي اليوم التالي
مارسوا الخطيئة نفسها وتعاملوا مع موضوع يقاس بأهمية حياة
المواطنين ومعيشتهم ،وهو أهم بالنسبة اليهم من األمور األخرى
كلّها ،حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
هنا نستطيع ط��رح ال �س��ؤال اآلت ��ي :م��اذا وراء هذين التخاذل
والتخلف عن الحضور ال��ى مجلس النواب إلنجاز أه��م مشروع
اجتماعي يطول حياة نحو  30في المئة من الشعب اللبناني ويؤثر
في معيشتهم واستقرارهم المادي واإلجتماعي؟
أستطيع االدعاء أن هناك وراء هذا االزدواج في المواقف غايات
سياسية يخفيها بعض األط ��راف السياسيين ويختبئون وراء
األرقام والتكلفة للسلسلة والتي أصبحت في الواقع ،ولو صدرت
عن أكثر المعنيين بها واألكثر صدقية في إصدارها ،موضع جدال
وأخ��ذ ورد ،ما يعني هذا الغياب للصدقية لبعض من من يتشبث
بأرقام تخالف ما تص ّوره ال��وزارة المعنية (أي وزارة المال) عن
القدرة على تأمين التوازن المطلوب بين نفقات السلسلة والواردات
المقترحة لتغطيتها.
ك��ان أفضل تعبير ع��ن ه��ذا ال�ت�ض��ارب ف��ي ال�م��واق��ف م��ن بعض
األفرقاء هو ما أدلى به الرئيس نبيه بري ،عن أن الغاية المضمرة من
وراء عدم حضور الجلسة المقررة إلقرار هذا المشروع هو «العبور
على جثث المؤسسات» لتحقيق أغراض سياسية ،ونرى أنه ليس
في هذا شيء من الصحة والسالمة في الممارسة الساسية مع كل
ما يمكن أن نتصوره من وسائل وأدوات لتحقيق أغراض سياسية،
إالّ أنه يجب اإلبتعاد عن المسائل اإلجتماعية ألنها ستنفجر وتؤدي
ال��ى نتائج تفوق سلبياتها ما يمكن أن ينتج من إق��رار المشروع
سواء على الصعيد اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو التربوي ،وهذا
توصل اليه المعنيون حول إجراء
األخير ال يزال ،رغم الحل الذي ّ
االمتحانات الرسمية ،األصعب على واقع التالمذة والطالب بسبب
ما يشعرون به من ضيق تجاه هذه المواقف غير المسؤولة ،رابطا ً
ما سيسيطر عليهم من قلق حيال عدم الوقوف بإصدار النتائج
لالمتحانات الرسمية التي سيجرونها.
اللهم أنقذ هذا الوطن واحمِه من ك ّل شر يضمر له.
*أستاذ جامعي

