�آراء

السنة السادسة /اجلمعة  21 /تشرين الثاني  / 2014العــدد 1641
Sixth year / Friday / 21 November 2014 / Issue No. 1641

رو�سيا والغرب :مرحلة جديدة من التوتر
} حميدي العبدالله
كان كثيرون يتوقعون أن تس ّوى الخالفات بين
روسيا وال�غ��رب ،والتي تصاعدت إل��ى درج��ة غير
مسبوقة على خلفية اندالع األزمة األوكرانية ،وثمة
اعتقاد ساد بأنّ مصالح الغرب في روسيا ،وأيضا ً
تح ّول روسيا نحو الرأسمالية لن يسمح بتطور
الخالف بين الطرفين ويعود إلى ما يشبه الحرب
البادرة.
لكن ما جرى على هامش قمة العشرين ال يوحي
بأنّ ثمة أمالً في وقت قريب بوضع ح ّد للخالفات،
أو على األق ّل الح ّد منها والحؤول دون تصاعدها،
على الرغم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،والتي تحدث فيها عن
أنّ الفرصة ال ت��زال قائمة باتجاه تسوية األزمة
األوك ��ران� �ي ��ة ،وب��ال �ت��ال��ي زوال ال �س �ب��ب الرئيسي
للخالفات بين روسيا والغرب.
لكن من خ�لال ّ
االط�ل�اع على التصريحات التي
أدلت لها المستشارة األلمانية في أستراليا يتضح
بشكل قاطع أنّ العالقات الروسية الغربية مرشحة
لمزيد من التصعيد ،ولع ّل تبادل طرد الدبلوماسيين
بين روسيا وبولندا يمثل أحد حلقات اتساع التوتر
بين الطرفين .فالمصالح المشتركة بين الغرب
وروسيا على أهميتها ،وكذلك انتقال روسيا من
ال�ش�ي��وع�ي��ة إل��ى ال��رأس�م��ال�ي��ة ال يمكنها أن تشكل
عوامل تحول دون اندالع نـزاع بين الطرفين ،إذا ما
أخذنا بعين االعتبار موقع روسيا الجيو سياسي،
وال�ت�ج��ارب التاريخية ،فروسيا القيصرية كانت
دول��ة رأسمالية وك��ان لها حلفاء م��ن قلب أوروب��ا

يحل دون نشوب ص��راع ،بل حروب
لكن ذل��ك لم ُ
بينها وبين دول أوروبية أخرى ،عندما تعارضت
مصالح الطرفين في أكثر من مكان ،ولهذا السبب
كانت روسيا الرأسمالية طرفا ً في الحرب العالمية
األولى قبل وصول البالشفة إلى السلطة.
روس �ي��ا ال �ي��وم ،ت ��رى أن �ه��ا خ �س��رت ال�ك�ث�ي��ر من
م�ن��اط��ق ن �ف��وذه��ا ف��ي م�ج��ال�ه��ا ال �ح �ي��وي التاريخي
الذي يحدّده انتشار الثقافة السالفية ،إضاف ًة إلى
الكنيسة األرثوذوكسية والذي يشمل جزءا ً كبيرا ً
من أوروبا المعروفة بأوروبا الشرقية إضاف ًة إلى
محيط بحر البلطيق .وما لم يحترم الغرب مصالح
روسيا التقليدية في ه��ذه المناطق ،وال سيما في
الفضاء السوفياتي وفضاء حلف وارسو السابق،
ف��إنّ العالقات بين روس�ي��ا وال�غ��رب ل��ن تصل إلى
مرحلة التعاون وانتفاء عناصر الخالف والنـزاع.
لكن الغرب ال يزال حتى اآلن يتعامل مع روسيا
بمنطق آخ��ر ،ويسعى إل��ى محاصرتها ف��ي إطار
حدودها القومية ،متجاهالً اإلرث التاريخي الطويل
لروسيا في مناطق واسعة من أوروب��ا الشرقية،
وم�ت�ج��اه�لاً أنّ أمنها ال�ق��وم��ي م �ه �دّد م��ا ل��م يحترم
الغرب هذا اإلرث التاريخي وما يختزنه من مصالح
ه��ام��ة وك�ب�ي��رة ل��ن تتخلى عنها أي ق �ي��ادة روسية
ك��ائ�ن��ة م��ا ك��ان��ت ه��ذه ال �ق �ي��ادة ،وأنّ ت �ك��رار ظاهرة
بوريس يلتسين لن يحدث في روسيا ال اآلن وال
في المستقبل .لكن ال يبدو أنّ الغرب مهيّأ للتعامل
بواقعية مع مخاوف وتطلعات روسيا المشروعة
ع�ل��ى ه ��ذا ال�ص�ع�ي��د ،وه �ن��ا ي�ك�م��ن ج ��ذر ص ��راع لن
يتوقف ولن ينحسر مهما بذلت من جهود على هذا
الصعيد.

عندما ت�سقط ال�سعودية...
} روزانا ر ّمال
يحظى تهديد زعيم تنظيم «داعش» ابو بكر البغدادي للمملكة العربية السعودية باهتمام واسع في االعالم
العربي والدولي وفي المحافل الدولية ،بين متخ ّوف وداعم لمفاوضات ترسي وضعا ً امنيا ً اكثر استقرارا ً
في الخليج ،وبين تقارير جدية تستعيد استهداف االرهاب للسعودية منذ العقد الماضي ،باالضافة الى
الحديث عن جاهزية سعودية عسكرية كبرى ،حيث ذكرت وسائل اعالم بريطانية ان السعودية حشدت أكثر
تحسبا ً للخطر الذي يشكله تنظيم «داعش».
من  30ألف جندي على حدودها الشمالية مع العراق
ّ
الالفت أنها المرة االولى التي يت ّم فيها تناول السعودية بتسجيل ابو بكر البغدادي بتهديد مباشر،
بوصفه اياها رأس االفعى ،والذي ان لم يكن مجرد تهديد عادي ،فهو بح ّد ذاته تحريضا ً حقيقيا ً وحشدا ً
هادفا ً للجماعات المسلحة حول العالم وكل مناصر ألفكار هذا التنظيم للحشد ض ّد السعودية بشكل او
بآخر.
ليست السعودية دولة عادية بالنسبة إلى هؤالء ،فهي وانْ كانت راس االفعى بالنسبة إليهم فهي بشكل
اساس رمز ألرض المسلمين والدعوة االسالمية ،وأه ّم بقعة جغرافية في هذه االرض يقصدها المسلمون
ك ّل عام ألداء فريضة الحج ،وفيها كعبة المسلمين ،هذا يبقي من ارض السعودية بنظامها الحالي ،او ممن قد
يحكمها من اليوم حتى قيام الساعة ،تجسيد لالسالم وانبياء الله ورسله من ابراهيم حتى محمد ،ما يجعلها
بالنسبة إلى »داعش» هدفا ً أكبر من اي هدف وواجبا ً ال ب ّد من العمل على إتمامه حسب معتقداتهم األبعد عن
االسالم.
اكثر ما يدعو إلى القلق انّ التقارير الرئيسية بمراكز األبحاث الغربية بين لندن والواليات المتحدة
تحدثت عما يقارب  12ألف سعودي انض ّموا إلى جبهات القتال في سورية خالل السنوات الماضية،
وبات عدد القتلى بينهم هو األعلى بين قتلى الحرب األجانب هناك ،وفي هذا إشارة أوتوماتيكية إلى أنّ في
السعودية نسبة ال يستهان بها من أتباع هذا الفكر او ممن يهوون هذه التنظيمات االصولية بين وهابية
وداعشية وغيرها ،وهم الذين يشكلون قاعدة رئيسية وحقيقية ينحدر منها هؤالء المسلحون في داخل
السعودية ،حتى اذا اعلن الجهاد في سورية والعراق سارعوا اليها ،أما وقد اعلنت السعودية ارضا ً أو هدفا ً
لـ«داعش» فيجب عليهم ان يعودوا اليها وهم األخطر بعددهم الكبير ،هذا نسبة إلى مجموعات مسلحة،
ألنهم أبناء البلد الذين يعرفون أكثر من غيرهم مفاصل األمور والحياة المعيوشة والذين يمكن ان يحشدوا
معهم شبانا ً ينتظرون هذه الفرصة منذ زمن طويل.
اي لوم او عتاب او اتهام موجه اليها رفضا ً مطلقا ً وقاطعا ً قد يعتبرها سببا ً
في المقابل ترفض السعودية ّ
لظهور «داعش» وغيرها وتمددها في المنطقة ،إال انّ الوقائع والدالئل والتصريحات أثبتت انّ السعودية في
حشدها مؤتمرات تسليح ودعم المعارضة السورية التي لم تثبث يوما ً واحدا ً انها معارضة معتدلة ،والتي
تالشت في صلب الكيانات الصغيرة للمجموعات المسلحة ،بعدما أغدقت السعودية عليها المال الوفير،
هي وجيرانها وحلفاؤها الغربيين ،وهذا كله منذ بداية األزمة السورية ،حيث ترأس االمير المبعد بندر
بن سلطان الملف االمني االستخباري ،وفي هذا ضلوع سعودي مباشر حاولت السعودية التراجع عنه
واتخذت منحى خاصا ً وموقفا ً خاصا ً من الصراع ،خصوصا ً بعد تمدّد االخوان في مصر.
الفرق بين السعودية وك ّل بلد غ ّذى اإلرهاب كما بين السعودية وك ّل بلد مهدّد من اإلرهاب ،انّ السعودية
وحدها مدّت اإلرهاب أكثر من السالح والمال بالغذاء الثقافي والمعنوي بمدرسة الوهابية التي تتشكل منها
السعودية واالرهاب فكريا ً وعقائدياً ،والسعودية في المقابل بهذا االفكار تقدم بيئة حاضنة جاهزة لـ«داعش»
إذا تجذرت فيها يصعب اقتالعها.
ك ّل هذا االتهام ال يعني انه يجب تقبّل اصوات ومواقف داعية إلسقاط النظام السعودي ،ليس من باب رفع
اي خلل او اهتزاز في األمن السعودي ،واي فوضى قد تع ّم
التهمة ،انما من باب قلق مبني على وقائع من انّ ّ
البالد هي تربة خصبة جدا ً وفرصة لن يف ّوتها المسلحون لعبور الحدود اوال واليقاظ الخاليا النائمة ثانياً،
وبالتالي فإنّ هذا الوضع ينذر بوقوع ارض عربية اخرى بين يد المتطرفين الداعشيين ،واذا كان الخيار بين
النظام الحالي وبين «داعش» فإنّ الجواب أش ّد ما يكون اليوم واكثر من اي وقت مضى دعما ً ألي اصالحات
يقوم بها النظام ،ودعوة شديدة اليها ورفضا ً قاطعا ً ألي مطالبة بإسقاط النظام السعودي على طريقة الربيع
العربي او الفوضى.
وعليه يبرز الدور االكبر اليران والواليات المتحدة اللتين قطعتا شوطا ً كبيرا ً من التواصل الذي يم ّهد
لتناول كافة ملفات المنطقة والخليج تحديداً ،حيث توضع ايران امام مسؤولية تذليل العقبات بينها وبين
السعودية ،وكذلك المسؤولية نفسها مطلوبة من السعودية تجاه ايران ،وتقريب وجهات النظر او حتى
اي
فيها
«إنزال السعودية عن الشجرة» ،كما يقال ،ضمن خطة خليجية حقيقية لمكافحة االرهاب ،ال ُيستثنى
ّ
ح ّل من الحلول ال إيران وال السعودية وتتض ّمن امن السعودية والبحرين واليمن على ح ّد سواء...
ان اي جهد لمساعدة السعودية على النزول عن الشجرة واالنخراط في لغة سياسية جديدة إلراحتها
وفتح افاق حركتها للتعاون في ملف مكافحة االرهاب غير مضمون النجاح بمجرد التجاوب السعودي
السياسي كما هو حال اي بلد اخر ،فدون تعاون السعودية بتحرير الثقافة الدينية من نصوص التكفير
الدموية في المعتقد الديني الوهابي يصعب ان تنجح اي جهود لمنع «داعش» من التمدّد وتسهيل محاربتها،
هذا الكالم ليس دعما ً وال تبريرا ً إلرهاب حذر منه الرئيس السوري وساهمت في تغذيته السعودية ،وها
هو ينقلب عليها إنما هذا محاولة لنشر مشهد سيتك ّرر فيها وسيكون هذا كله عندما تسقط السعودية...
«داعش» ستحضر عندما تسقط السعودية وستحضر في االردن وغيرها...
وعليه ال لهذا النوع من األمنيات مهما اختلفت القضية ،فهذا اإلرهاب خطر على السعوديين مثلما ما
هو خطر على اإلنسانية بر ّمتها ،وأول من اكد هذا الكالم واول من حذر من انقالب الموازين كان الرئيس
السوري بشار االسد الذي اعتبر ان دوالً اخرى داعمة لإلرهاب ستذوق النار نفسها اذا بقيت بنفس السياسة
والتوجه واإلصرار.
وال لـ«داعش» مكان السعودية...
«توب نيوز»

دي مي�ستورا والأ�سد
ليست القصة في دي ميستورا ،وتغيّره عن عنان واإلبراهيمي ،رغم أنّ شجاعته أعلى من عنان وصدقه بال قياس مع
كذب اإلبراهيمي.
القصة أنّ الحرب على سورية شارفت على نهاياتها ،وأنّ األميركي لم يعد يملك أوراق احتياط يستهلكها قبل نفاذ ما
تبقى من العام.
الربع نهائي انتهى والنصف نهائي انتهى والنهائي يبدأ وموقع الرئيس بشار األسد حسم على طاولة الشرق األوسط
كالعب ال يمكن تخطيه بعزيمته وبطولة شعبه وجيشه.
أميركا وروسيا فوضتا دي ميستورا بح ّل عنوانه االعتراف برئاسة األسد والحرب على اإلرهاب.
جنّ جنون السعودية وتركيا ومن معهما بمس ّميات المعارضة السورية.
هاجموا دي ميستورا ولما عجزوا عن تفسير موقفه اعترفوا أنّ أميركا باعتهم ،وأنّ كالم أوباما أنه ال يملك خطة لعزل
األسد عن أي تسوية كلمة الس ّر بعد كالم وزيري خارجيته ودفاعه عن دور األسد في التفاوض والتسوية والحرب على
اإلرهابز
لو يعلمون انّ بطلي عملية القدس كانا في اعتصام تضامني مع سورية قبل تنفيذ العملية أمام القنصلية األميركية في
القدس ومضيا إلى الشهادة.
سورية تنتصر بفلسطين ولها.
التعليق السياسي

ّ
التحديات ...الفل�سطينيون نحو انتفا�ضة ثالثة
برغم
} رامز مصطفى
ما يزيد على العقدين من الزمن قد م ّر على «اتفاق أوسلو»،
والمحصلة الفلسطينية بالنتائج تكاد تكون معدومة .وقد يقول
ّ
قائل إنّ السلطة هي ثمرة من ثمرات هذا االتفاق ،ولكن يتناسى
هذا البعض القائل أنّ أصحاب هذه السلطة أنفسهم هم من أق ّروا
بأنّ «اإلسرائيليين» قد قوضوا ،وفي شكل منهجي ،ك ّل إمكانية
لقيام سلطة بالمعنى الحقيقي ،من شأنها أن تتحول إلى دولة،
بل حولتها اإلجراءات والممارسات «اإلسرائيلية» إلى بلدية تدير
شؤون الجمهور الفلسطيني خدماتيا ً وحياتياً ،وبالتالي إلى
شرطة تحمي جنوده ومستوطنيه في مناطق الضفة الغربية.
فالفلسطيني يشاهد بأ ّم العين كيف يصادر الصهاينة األراضي،
ويه ّودون المقدسات والمسجد األقصى ،وكيف ُتجرف األراضي
ال��زراع��ي��ة ،وكيف تقتلع الجرافات األش��ج��ار .كما أن��ه يلحظ
القوانين العنصرية التي يس ّنها ما يسمى «الكنيست اإلسرائيلي»
ض ّد الفلسطينيين في مناطق العام  ،1948ك ّل ذلك وآالف األسرى
يقبعون في السجون والزنازين ،واالغتياالت تطال الناشطين في
الضفة بما فيها مدينة القدس ،وقطاع غزة محاصر منذ سنوات،
و ُتشنّ ضدّه حروب ثالثة ،وترتكب في ّ
حق أهله مجازر حصدت
اآلالف من الشهداء والجرحى ،وخلفت دم��ارا ً هائالً في ال ُبنى
التحتية والمرافق الحيوية واآلالف من المنازل.
وي��رى الفلسطيني أي��ض �اً ،ال��زح��ف المتمادي لالستيطان
والتهويد لألرض والمقدسات ،في ظ ّل أفق التسوية المغلق،
ما يعني المزيد من تبديد الحقوق الفلسطينية وتعريضها
بالجملة للخطر المحقق بعد التنازل -الخطيئة عن  78في
المئة من أرض فلسطين بموجب اتفاق أوسلو المشؤوم ،نتيجة
استمرار الرهانات الخاطئة والعبثية التي تتبناها السلطة
ورئيسها السيد محمود عباس .ففي القدسُ ،تصادَر البيوت
و ُتهدم ويستبيح قطعان المستوطنين ووزراؤهم وحاخاماتهم
وقادة أحزابهم وأجهزتهم األمنية يومياً ،حرمة المسجد األقصى
والمصلين في داخله .وأمام أعين المقدسيين يقتحم شذاذ اآلفاق
قبة المسجد ويرفعون علمهم ،ويقيمون صلواتهم التملودية
في داخله لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد ،بعد أن
نجحوا ونتيجة سياسات السلطة ومن قبلها المنظمة في ابتالع
المدينة بأكملها لتكون عاصمة لكيانهم الغاصب .باإلضافة إلى
ك ّل ما ذكرنا ،هناك الضائقة االقتصادية وحياة البؤس والمعاناة
التي يعيشها المقدسيين نتيجة اإلجراءات التعسفية العنصرية
التي يمارسها االحتالل .فقد بلغت نسبة البطالة بين الشباب
الفلسطيني ،مستويات مرتفعة تجاوزت  31في المئة ،وتكاد

نسبة الفقر تالمس نسبة  50في المئة ،وذلك وفق دراسة أجريت
في النصف األول من هذا العام.
لقد شكل مجموع هذه العوامل والضغوط حالة من اإلحباط
واليأس لدى جموع الفلسطينيين ،من أي أفق من شأنه أن يُحدث
ثغرة في ج��دار هذه الممارسات والجرائم والسياسات التي
أوجدها االحتالل كتح ٍّد أساسي في مواجهة الفلسطينيين ،في ظ ّل
غياب يصل ح ّد التخلي من قيادة السلطة عن تحمل مسؤولياتها
والقيام بما يلزم من أجل حماية الشعب الفلسطيني وأرضه
وممتلكاته ومقدساته .وقد وصلت درجة الضغط الفلسطينية
في مدينة القدس إلى مستويات مرتفعة ج��داً ،وعندما أقدمت
مجموعة من المستوطنين على قتل الشاب المقدسي محمد أبو
خضير حرقا ً وهو حي ،تفجر غضب الشباب الفلسطيني في وجه
االحتالل ،فجدّدوا مسيرة مقاومتهم تارة بالمواجهات اليومية
التي لم تتوقف ،وتارة بالدهس والدعس ،وتارة أخرى بالطعن
بالسكاكين والمفارك والسواطير وباستخدام هؤالء الشباب
للسالح الفردي ض ّد قطعان المستوطنين وجنود االحتالل.
وإذا كانت الهبة أو الغضبة الشعبية اليوم تتخذ طابع الفردية
أو العفوية ،وليس هناك من يقودها أو يرعاها ،أو يمدّها بالمال
والسالح ،وه��ذا من شأنه أن يزيد في إرب��اك العدو وأجهزته
األمنية التي تقف حائرة في كيفية ص ّد ومواجهة هكذا مواجهات
أو عمليات .وبالتالي سيكون من الصعوبة في مكان أن يتمكن
االحتالل من وقف هذه الهبة الشعبية وأعمال المقاومة البطولية،
التي أربكت وأرعبت الكيان ومستوطنيه .وهذا ما ذهبت إلى
قوله كاثرين فيليب في صحيفة التايمز بعنوان «العنف من
دون قيادة يصعب إيقافه» ،متسائلة ما إذا كنا سنشهد انتفاضة
جديدة؟ فقد وصفت كاتبة التحليل االنتفاضة الثالثة التي يراها
هؤالء الشباب ،بأنها بال قيادة وناتجة من اإلحباط والغضب
الشديدين .ونقلت فيليب عن بعض الخبراء األمنيين ،قولهم «أنّ
هذا النوع الجديد من االنتفاضة الذي استخدمت فيه السكاكين
والسواطير والمفكات ،تعتبر من أكثر االنتفاضات تحديا ً ألنّ ما
من أحد يعلم متى وأين ستشنّ مثل هذه االعتداءات ،فال وجود
لقيادة نح ّملها مسؤولية ما يحصل أو نتواصل معها في محاولة
إلنهائها».
إنّ هذه االنتفاضة لم تقف عند هذا الح ّد أو المستوى من
التحرك ،بل هي في حالة تطور في ظ ّل استمرار االحتالل في
ممارساته العدوانية وإج��راءات��ه القمعية ،وفرضه سياسة
العقاب الجماعي على المقدسيين ،حيث أمر بتدمير منازل منفذي
العمليات البطولية ضدّه ،وسلّح مستوطنيه ،وأقام الحواجز في
المناطق ذات االكتظاظ السكاني الفلسطيني ،ومنع الفلسطينيين

ب�شار الجعفري� ...إيه الحالوة دي!
} ماجدي البسيوني*
ال ينكر س��وى أعمى أو من في قلبه م��رض أنّ الجبهة
السورية التي يقودها ـ الكبير ـ بشار الجعفري داخل أروقة
األمم المتحدة طيلة عمر الحرب العالمية ض ّد سورية ـ ما
يقرب من أربعة أعوام ـ استطاعت الصمود عن استحقاق
وجدارة ليس لكونها تمتلك الحقيقة وفقط ،بل لكونها تمتلك
كافة أدوات الصمود والمثابرة في مواجهة أعتى القوى
العالمية المستبدة ،وفي مواجهة خزائن لم يعرف التاريخ
مثيالً لها ،ول ّوحت هنا وهناك بمنح العطايا والهبات إلى
العشرات من مناديب الدول المستضعفة والخانعة التي
تحمل عضوية األمم المتحدة.
الجبهة التي يقودها ـ الكبير ـ بشار الجعفري لم تكن في
مواجهة األمم المتحدة ومؤسساتها فقط ،بل في مواجهة
أع��ت��ى المؤسسات العالمية الضالعة ف��ي نهب ث��روات
وحضارت وأراضي الشعوب ،أهمها :الصهيونية العالمية
ـ لوبي محتكري صناع السالح ـ مؤسسات احتكار البترول
العالمية ،ك ّل هؤالء وأكثر هم من ظ ّل الجعفري صامدا ً في
مواجهتهم طيلة السنوات األربع الماضية ،محققا ً العديد
من االنتصارات التي تشهد عليها فيما لو قارنا ما بين إثبات
مصداقية (الجعفري) وما أكد عليه طوال  1260يوما ً التي
باتت واضحة وجلية أمام من ظلت عيونهم وعقولهم مغلقة،
أو بدوا كذلك رغما ً عنهم نتاج انبطاحهم عرايا من الحق
والحقيقة...
حجم الساعات التي وقف فيها الجعفري ـ الكبير ـ أمام
األمم المتحدة ومنظماتها خالل الـ 1260يوما ً تستحق أن
يت ّم تفريغها وإعادة قراءتها بوعي وإعدادها لتكون وثيقة
لك ّل شعوب الدنيا الباحثة عن العدل واالستقالل في مواجهة
قوى الش ّر واالستكبار العالمية المتمدّدة على خريطة األرض
اآلن وحتى قيام الساعة.
 1260يوما ً بما حدث فيها من نهب وقتل وإبادة وما شئت
قل ،ما كان لها أن تحدث لو كان هناك من يعقل ويسمع ويعي
ويعمل على تنمية وتطوير العالم كما تحدّث بشار الجعفري
ـ الكبير ـ ولكن كيف وهناك من يعقل ويعي ويعمل على المزيد
من النهب والقتل واإلبادة وما شئت قل من مؤسسات وأنظمة
تعرف تماما ً ما تقوم به وما تهدف له؟ وقف الجعفري في
مواجهتهم داخل أكبر محفل دولي بمختلف تكويناته يف ّند
حجم الجرائم التي يرتكبوها عن قصد ،مدركا ً أنّ الح ّل يكمن
في استفاقة الشعوب بما فيها شعوب دول االستكبار والش ّر
العالمية.
عندما يخرج جو بايدن نائب الرئيس األميركي أوباما
ليعلن أنه لم يعتذر كما نقلت بعض وسائل االعالن وليس
اإلع�ل�ام ،لما سبق وص�� ّرح ب��ه م��ن أنّ السعودية وتركيا
واإلم��ارات هي من دعمت اإلره��اب في سورية ...اليس هذا
ما أعلنه من قبل بشار الجعفري مرارا ً على مدى السنوات
األربع الماضية؟
مؤسسات دولية عديدة من داخ��ل الدول
عندما تخرج
ّ
نفسها التي أن��ش��أت ه��ذا االره���اب لتؤكد أنّ السياسات
االميركية والبريطانية والفرنسية هي من دعمت هذا اإلرهاب
المنتشر في العالم ،وهذا اإلرهاب نفسه سيطاول هذه الدول
حتماً ،وهو ما دفع أغلب الدول والحكومات األوروبية ألن
تعلن تخ ّوفها من ك ّم اإلرهابيين االوروبيين الذين انخرطوا

في جماعات االرهاب ،سواء في سورية أو العراق ،ألم يعلن
بشار الجعفري م��رارا ً وت��ك��رارا ً قراءته الصحيحة لواقع
الحال...؟
عندما يقدّم بشار الجعفري ماليين المستندات إلى األمم
المتحدة ومكتب سكرتيرها العام ،ويكشف فيها ع ّمن يم ّول
االرهاب ويد ّرب اإلرهابيين ،ومن يستخدم الكيماوي ،وما
هو ال��دور األميركي الصهيوني ،وك��ذا حجم إب��ادة األطفال
والنساء ،والذبح الذي يمارس وال تتحرك المنظمة المسيرة
حسبما تريدها واشنطن والمنظمات المتحكمة في القرار
األميركي ،بل يستم ّر تجاهل ك ّل مواثيق األمم المتحدة نفسها
عن عمد ،وها هي تخرج أخيرا ً بقرارات ال تساوي الحبر الذي
كتبت به لتدين «داعش» و«النصرة» كمن يدين المريض وال
يدين من تسبّب في المرض...
من منا لم يلق برأسه على كتفه ضاحكا ً وساخرا ً عندما
شاهد مندوبا قطر السعودية وهما يقدمان مشروع قرار
إلدان��ة وضع حقوق اإلنسان في سورية ،بينما ال يتح ّمل
النظامان شطرا ً من بيت لشاعر أو فقرة انتقاد من عالم دين،
فيحكمان بالسجن مدى الحياة للشاعر محمد بن الذنب
واإلعدام للعالم الشيخ نمر النمر.
اختصار عدد الساعات التي وقف فيها د .بشار الجعفري
في األيام القليلة السابقة ،ما هو إال اجتزاء لك ّم ضخم من
ال��ب��ردي��ات ...فعندما يف ّند لمندوبة قطر (الشيخة ـ هكذا
يطلقون على نساء بيت آل حمد ـ علياء أحمد بن سيف آل
ثاني ـ ردا ً قانونيا ً ماحقاً ،فمن المؤكد أنها ستق ّرر بعدها
الذهاب إلى فصول تعليم األدب قبل الذهاب إلى مجموعات
التقوية ف��ي م��ب��ادئ القانون ال��دول��ي ...وعندما يخرس
المندوب الصهيوني بإلقاء حقائق شاخصة لمن يريد أن
يرى حجم الدماء واإلب��ادة للشعب الفلسطيني ،فال يحق
لمن يفعل هذا وذاك ،الحديث عن حقوق لإلنسان ،مؤكدا ً
أنّ أفعالكم هي عنوانكم ،ليحقق د .الجعفري نصرا ً بإدانة
 165دول��ه للكيان الصهيوني ،وعندما تتبنى الجمعية
العامة لألمم المتحدة بأغلبية  188دول��ة من أصل 193
قرارا ً يدعو إلى رفع الحصار االقتصادي والتجاري والمالي
الذي تفرضه الواليات المتحدة على كوبا في حين انفردت
«إسرائيل» بالوقوف الى جانب أميركا ض ّد القرار وامتنعت
ثالث دول عن التصويت ،ليعلن الجعفري في نفس الجلسة
وقبل التصويت :اليوم وبعد أن طرق اإلره��اب باب الدول
التي طالما أن��ك��رت وج���وده ف��ي س��وري��ة فاستغ ّل نساء
هذه الدول وفتياتها وأصبح فكرا ً منتشرا ً بأيديولوجيته
المتطرفة والمجرمة ،نتساءل« :أما آن األوان لكي تعيد الدول
المنخرطة في هذه الحرب اإلرهابية حساباتها اإلجرامية
وتتوقف عن دعم اإلرهاب في سورية؟ ألم يحن األوان لكبار
مسؤولي األمم المتحدة إلعادة النظر بتشكيكهم بما قدّمته
الحكومة السورية لهم من قرائن حول أنشطة المسلحين
اإلرهابيين األجانب في سورية؟ اليس حريا ً بالجميع اليوم
تطبيق قرارات مجلس األمن بعيدا ً عن أي قراءة استنسابية
أو مزاجية؟
لحظتها وجدتني أقول بلهجتي المصرية الريفية :ايه
الحالوة دي يا جدع.

* رئيس تحرير جريدة «العربي» ـ مصر
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من دخول المسجد األقصى ،مصعّ دا ً من اعتداءاته ،حيث تكثفت
هجمات واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد ،و ُمنع
الفلسطينيون من التنقل والعمل في البلديات المجاورة ألحياء
مدينة القدس.
يواجه المقدسيون وهبتهم الشعبية ،تحديات تعيق أو تحول
دون تحولها إلى انتفاضة شاملة على كامل أراضي الضفة بما
فيها القدس ،التي تمثل اليوم رأس حربتها ومحركها ،لما تحتله
والمسجد األقصى في الوجدان والضمير الفلسطيني من مكانة
متقدمة ،حيث أراد االحتالل حسم صراعه مع الشعب الفلسطيني
على أرض القدس بالمعنى الديمغرافي والديني والتاريخي
والثقافي .أليسوا هم ،أي الصهاينة ،من يردّدون باستمرار أن ال
معنى لـ«إسرائيل» من دون «أورشليم» ،وال معنى لـ«أورشليم»
من دون الهيكل الثالث المزعوم ،ال��ذي ينوون تشييده مكان
المسجد األقصى بعد هدمه؟
يشكل االحتالل بإجراءاته وممارساته وسياساته التحدي
األكبر أمام اندالع االنتفاضة الثالثة ،كما أنّ سياسات السلطة
ورهاناتها البائسة على المفاوضات كخيار أوحد تشكل تحديا ً
آخر ،حيث يحتل التنسيق األمني المقدس بين السلطة واالحتالل
أولوية بالنسبة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،
الذي يجاهر بأنه يقف ض ّد خيار االنتفاضة ،وهذا ما عبّر عنه،
وبوضوح ،في تصريحه للقناة العاشرة العبرية .وما إدانة
السلطة للعملية البطولية التي ن ّفذها المقاومان غسان وعدي
أبو جمل ض ّد المستوطنين الصهاينة في القدس المحتلة ،إال
الدليل على توجهات هذه السلطة التي تعاكس إرادة شعبها في
مقاومة االحتالل ،ما أدى إلى استمرار حالة الشرذمة واالنقسام
ال��ذي تعيشه الساحة الفلسطينية والتحديات التي تقف في
وجه االنتفاضة الثالثة ،ناهينا عن حالة التخلي التي تمارسها
األنظمة العربية واإلسالمية.
ورغ��م ك� ّل ه��ذه التحديات ،ف��إنّ الشعب الفلسطيني يسير
نحو تفجير انتفاضته الثالثة ،عندئذ لن ينفع معه ال التنسيق
األمني ،وال القبضة الحديدية « اإلسرائيلية « ،وال كل الذين عملوا
ويعملون على محاولة قطع الطريق على االنتفاضة الثالثة،
ولقاءات عمان األخيرة نموذجاً .ويكفي أهلنا في القدس أنهم
قد وضعوا حقيقة ما يسمى «الهوية اليهودية للكيان « ،في
مهب الريح .وفي تقديري ،إنّ أحالم نتنياهو بدأت بالتبدّد بعد
ّ
إخفاقاته في تحقيق انتصار على المقاومة في غزة واليوم في
القدس .ولم ولن تنفعه كل التحالفات سواء اإلقليمية أو الدولية
التي أرادها على حساب الفلسطينيين وحقوقهم على أرضهم من
نهرها إلى بحرها.

النظام الد�ستوري
وانتخاب رئي�س الجمهورية
} رفيق حاج*
ال��س��ؤال :هل نحن في حاجة إل��ى ث��ورة دستورية؟ وهل
األح��داث التي عصفت في الكيان اللبناني منذ نشوئه عام
 1920حتى اآلن ،توجب تغييرا ً في النظام الدستوري؟ وهل
يوجد ظلم وطغيان واستبداد يدعو إلى لتمرد وإعالن السخط
العام؟ وهل يوجد تمهيد النقالب في المفاهيم ،قد يؤدي إلى
محاولة تغيير في النظام والقوانين وفي إدارة الحكم؟
لناحية سيرة الحكم الذاتية في جبل لبنان ،بعد خضوع
األمير فخر الدين األول لسلطة العثمانيين إثر تحالفه معهم ض ّد
المماليك في معركة مرج دابق  ،1516حيث نكلوا عن إعطائه
كامل «إم��ارة عربستان» أي المشرق العربي وظهرت سلطة
اإلمارة التابعة لسلطان «الباب العالي».
وحين ق ّررت الخالفة العثمانية إضعاف األم��راء ،أدى هذا
اإلضعاف إلى تقسيم إمارة جبل لبنان إلى قائمقاميتين سهّلتا
تدخل الدول األوروبية ،ما دفع الحكم العثماني إلى وضع نظام
المتصرفية عام  1864إلدارة الجبل بمجلس تمثيلي يترأسه
المتصرف الذي يملك السلطة التقريرية واإلداري��ة لمصلحة
الدولة العثمانية ،مك ّرسا ً عقلية «فرق تسد» الطائفية .وقد
ألغيت هذه القوانين بإعالن الحكم العثماني المباشر منذ عام
.1914
ع��ام  1918ق��ررت ال��دول المنتصرة في الحرب العالمية
األول��ى ،االنتداب الفرنسي على لبنان وجزء من سورية ،أما
بقية منطقة «عربستان» الموعودة فقد ان ُتدب اإلنكليز لحكمها
وصدّق على المعاهدة في عصبة
بموجب معاهدة «سان ريمو» ُ
األم��م ،وكما فعل العثمانيون ،قامت جماعة سايكس ـ بيكو
بنفس النكول مع الشريف حسين المتحالف معها.
وبذلك ،تح ّول النظام الدستوري إلى يد الحاكم العسكري
سنة  1920وت ّم تعديله عام  .1922وظ ّل تعديل األنظمة يتبدل
حتى انتخبت في مجلس النواب لجنة من  12نائباً ،لتتولى
وضع دستور وافق عليه المفوض السامي في  23أيار .1926
وقد ُكتب لهذا الدستور بما أدخل عليه من تعديالت ،أن يظ ّل
نافذا ً ومطبقا ً حتى اليوم في معظمه وفي روحيته.
في ما يتعلق بالتعديالت الدستورية ،ف��إذا راجعنا كافة
األسباب التي م ّرت عليها التعديالت الدستورية منذ محاولة
اإلنشاءات األول��ى للكيانات السياسية في المشرق العربي،
فإننا نالحظ أنّ هذه التعديالت منوطة بالتغييرات اإلقليمية،
كما نالحظ وج��ود مت ّممات محلية تواكب ه��ذه المتغيرات
وتفلسف لمبدأ «السيادة والحرية واالستقالل» وفقا ً للمنظومة
المتح ّكمة في المنطقة ودوائر الصراع «األنترنسيونالي».
ومن هذه الناحية ،تتوجب قراءة ما ت ّم تكوينه في التعديالت
األساسية التي توافق عليها مجلس النواب في اتفاق الطائف،
وح ّل هذا االتفاق المعدّل على الشعب اللبناني بصفة دستور.
ولكن هل ت ّم تطبيق «الدستور؟» وهل ت ّمت إج��راءات إنشاء
�ص عليها «الطائف» ومنها
المؤسسات الدستورية التي ن� ّ
مجلس الشيوخ؟
�ص في مادته  ،73على أن
ف��إذا ك��ان دستور  1926قد ن� ّ
يجتمع مجلس الشيوخ ومجلس النواب في «مجمع نيابي»
قبل موعد انتهاء والية رئيس الجمهورية بناء لدعوة رئيس
نصت المادة  74من دستور  1926على
مجلس الشيوخ .كما ّ
أنه إذا خلت سدّة الرئاسة ألي سبب ،يجتمع المجلسان من أجل
انتخاب الخلف فورا ً بحكم القانون ،وإذا حصل خلو الرئاسة
في وجود مجلس النواب منحل ،تدعى الهيئات الناخبة من
دون إبطاء ويجتمع المجلسان بحكم القانون في حال فرغا من
األعمال االنتخابية النتخاب الرئيس.
كما اعتبرت ال��م��ادة  75م��ن دس��ت��ور  1926أنّ «المجمع
النيابي» الملتئم النتخاب رئيس الجمهورية يعتبر «هيئة
انتخابية» ال هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حاال ً في
انتخاب رئيس الجمهورية من دون مناقشة أو أي عمل آخر ،كما
ّ
(يحق للمجلسين مباشرة،
نصت المادة  76من دستور 1926
ّ
أو بناء على اقتراح رئيس الجمهورية ،أن يق ّررا إعادة النظر في
الدستور بعد قرار يتخذه ك ّل منهما على حدة بغالبية الثلثين
المطلقة من مجموع أعضائهما ،تحدّد فيه المواضيع التي يراد
تنقيحها).
وجدير بالذكر أنّ عددا ً كبيرا ً من نصوص مواد الدستور أكدت
وجود مجلس الشيوخ بل س ّمت النظام البرلماني «بالمجمع
البرلماني» ،أي التئام مجلسي الشيوخ والنواب معا ً العتبار
النظام اللبناني ـ نظاما ً ديمقراطيا ً ـ برلمانياً.
وحيث أنّ تغييب المؤسسات الدستورية المو ّقع عليها
أصوال ً من معدلي (الدستور) الحالي يعتبر انتقاصا ً قانونيا ً
للنظام السياسي وللدستور ،فإنّ التعديالت التي طرأت على
تراع أصول
وباألخص من المادة  60إلى المادة  ،79لم
مواده
ّ
ِ
التنفيذ بين أرك��ان السلطات الحاكمة ألنها حولت النظام
الدستوري إلى نظام عرفي موزع بالمحاصصة بين اإلقطاع
السياسي الطائفي ومراكز النفوذ اإلقليمي ،ولوال وجود بقايا
«تحالف» عائلي ـ اقتصادي ـ طائفي ـ سياسي ،لكانت األمة
والبلد في حاجة فعلية إلى الجواب على األسئلة المطروحة في
بداية هذا البحث ،أي هل نحن في حاجة إلى ثورة دستورية أو
ثورة انقالبية؟
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