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خفايا
خفايا

ّ
تبد ٌل في مراكز القوة في النظام العالمي الجديد

الق�ضاء على الإرهاب
�أنجع ر ّد على العدوان

 د .وفيق ابراهيم
جاك خزمو*

ال �ع��دوان ال �ج��وي «اإلس��رائ �ي �ل��ي» ال�س��اف��ر على األراض��ي
السورية ،وبالتحديد على ريف العاصمة دمشق ،مساء يوم
األحد  7كانون الثاني  ،2014يعتبر اعتدا ًء جبانا ً على سيادة
األراضي السورية ،وانتهاكا ً صارخا ً لك ّل القوانين الدولية،
ودعما ً مكشوفا ً وواضحا ً للمجموعات اإلرهابية التي تتلقى
الهزائم يوميا ً على يد الجيش السوري ،ومعروف أنّ تلك
ال�م�ج�م��وع��ات ه��ي أدوات تنفيذ ق��ذرة ورخ�ي�ص��ة لمؤامرة
كونية بشعة تهدف إل��ى تدمير سورية ،ألنها معقل ثقافة
المقاومة ،وألنها ترفض أن تغ ّرد مع السرب الموالي ال بل
التابع ألميركا وحليفاتها ،وخاصة «إسرائيل».
لقد سعت ال�ق�ي��ادة «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» اليمينية الحالية إلى
تحقيق أه��داف من وراء هذا العدوان ،ومن أهمها استفزاز
ال �ق �ي��ادة ال �س��وري��ة ال�ت��ي ت�م�ت��از ب��ال �ه��دوء وال��روي��ة ،وكذلك
تحريض ال�ش��ارع العربي ض� ّد ه��ذه القيادة لعدم انفعالها
العاطفي للر ّد على هذه الغارات العدوانية ،وبالتالي تخفيف
الضغط العسكري على المجموعات اإلره��اب�ي��ة م��ن خالل
انشغال الجيش السوري في مواجهة جديدة إضافية.
واختارت القيادة «اإلسرائيلية» الوقت المناسب لش ّن هذا
ال�ع��دوان ،إذ أنّ المجموعات اإلرهابية في حاجة إل��ى دعم
معنوي ،وقد حاولت «إسرائيل» توفيره عبر هذا العدوان،
كما أنها في حاجة إلى استعراض عضالت القوة العسكرية
لـ«إسرائيل» بعد أن اتهم نتنياهو بأنه ضعيف ،وجعل من
الدولة العبرية ضعيفة بسبب سياسته ،وجاء هذا العدوان
قبل ي��وم واح��د م��ن إق ��رار الكنيست «اإلس��رائ�ي�ل��ي» قانون
ح ّل البرلمان أو المجلس ،وبالتالي إجراء انتخابات مبكرة
حدّد موعد إجرائها في  17آذار القادم ،أي أنّ هذا العدوان
ج��اء ليخدم الحملة االنتخابية لنتنياهو قبل أن تبدأ هذه
المعركة بفترة طويلة ،وخصوصا ً داخل حزبه إذ أنه يواجه
منافسين أقوياء على زعامة حزب الليكود ،والتي ستُحسم
في انتخابات داخلية ستجري الشهر القادم.
تظ ّن القيادة «اإلسرائيلية» أنّ ال�ع��رب ينج ّرون إل��ى أي
استفزاز وأنهم ينفعلون بشدة وبسرعة ،وه��ذا ما راهنت
عليه ،لك ّن عهد االنفعال والتصرف غير المدروس قد ولى،
وخاصة مع قيادة عربية سورية ُتقيّم األم��ور بك ّل هدوء
وواقعية وتتخذ القرار الحاسم ،غير آبهة بتعليقات انتقادية
من هنا أو هناك ،فالمهم هو إفشال «إسرائيل» في تحقيق
أهدافها من أي ع��دوان ،وكذلك التصرف ضمن اإلمكانيات
والواقع ،وأهم شيء اآلن هو مكافحة اإلرهاب والتصدي له
والقضاء عليه ،إذ أنّ القضاء على هذه المؤامرة اإلرهابية
هو في ح ّد ذاته انتصار على «إسرائيل» ،وإسقاط ألهدافها
ومخططاتها ومساعيها.
والتروي في ال��ردّ ،أو عدم االنفعال ،ال يعني تناسي أو
ّ
غض الطرف عن هذا العدوان ،وال يعني عدم إمكانية الرد
العنيف ،لك ّن القائد الحكيم والواعي ير ّد في الوقت والمكان
المناسبين ،وه��و ال��ذي ي�خ�ت��ار وق��ت ال�م�ع��رك��ة وال يسمح
بفرضها عليه.
وت �ض��ع «إس��رائ �ي��ل» ب �ه��ذا ال�ت�ص��رف ال �ع��دوان��ي األرع ��ن،
نفسها ف��ي دائ ��رة االس�ت�ه��داف ال��دائ��م م��ن ال�ع��دي��د م��ن قوى
ال �م �ق��اوم��ة ر ّدا ً ع�ل��ى ه ��ذا ال� �ع ��دوان واالع� �ت���داءات األخ ��رى
السابقة ،وبالتالي ستعيش في حالة ترقب وقلق ألنها ال
تعرف الساعة التي سيأتي فيها الر ّد عنيفا ً ومزلزالً .وكلما
اقتربت ساعة القضاء على اإلره��اب ،كلما ازداد هذا القلق
والرعب ،واقتربت ساعة الصفر للر ّد على هذه االعتداءات،
فمن يرتكب عدوانا ً سافرا ً ال ب ّد أن يدفع ثمنه باهظا ً عاجالً
أم آجالً!
* ناشر ورئيس تحرير مجلة «البيادر»
القدس المحتلة

ال�سفير الم�صري الجديد في الرابية
التقى رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون في دارته في الرابية
السفير المصري الجديد محمد بدر الدين زايد في زيارة تعارف ،في حضور مسؤول
العالقات الديبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال دو شادارفيان .وتطرق اللقاء
إلى مجمل القضايا اإلقليمية المطروحة.

يتشكل النظام العالمي الجديد على وقع االضطرابات
الدامية المندلعة في معظم أنحاء الشرق األوسط وأوكرانيا،
ما يؤكد على أهمية هذه المنطقة في صناعة مراكز القوة في
العالم.
ويشير الخبراء إلى أنّ هناك ستة عناصر محورية يتوجب
على القوى الطامحة إلى دور القوة العظمى السيطرة على
معظمها .وهي على التوالي ،الغاز والنفط والسالح والصناعة
وغزو الفضاء والثقافة والتحالفات .وباستثناء الغاز والنفط،
وهما هبة جيولوجية ،يخرج العرب من الخليج إلى المحيط،
من دائرة التنافس قانعين بدور المتفرج األحمق.
وباالستنتاج السريع ،يتضح أنّ ال��والي��ات المتحدة
األميركية ال تزال تحتفظ بموقع القطب األقوى ،لكنها لم تعد
وحيدة كما كانت ،وبرغم أنها تمتلك كميات كبيرة من الغاز
والنفط الصخريين ،لكنّ كلفة استخراج البرميل الواحد
منهما تزيد عن كلفة مثيله السعودي بأربعة أضعاف على
األقل.
أم��ا ال��س�لاح ،فتختزن واش��ن��ط��ن م��ن أن��واع��ه النووية
والبيولوجية والهيدرولوجية والكيماوية والتقليدية
الحديثة كميات ضخمة ،وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أنّ ال��م��وازن��ة
العسكرية األميركية تتجاوز  600مليار دوالر سنوياً ،وهي
تعادل موازنات االتحاد األوروبي وروسيا واليابان والصين
معا ً.
أما لناحية الصناعة ،فإنّ واشنطن رائ��دة ولها الموقع
األول ،لكن إلى حين قريب ،فلديها منافس في العالم األصغر
يقلقها ويهدّد مكانتها .ويبدو أنّ حروب غزو الفضاء تراجعت
نسبياً ،وتتساوى أميركا وروسيا في هذا المجال منفردتين
مع توثب صيني وهندي وإيراني.

وتحت ّل الواليات المتحدة أيضاً ،المكانة األولى ثقافيا ً في
العالم ،بإعالمها وفنونها وأفالمها وسيطرتها على مئات
محطات التلفزة الفضائية وعالم اإلنترنت ووسائل االتصال.
وي��رى الخبراء األميركيون أنّ االقتصاد الصيني جبّار
وواع��د وسيتجاوز في أق� ّل من عقد نظيره األميركي ،لكنه
يعاني من عناصر ضعف هائلة ،معظمها داخلي .وبرغم
ريادة الصين االقتصادية ،فإنّ معدالت الفقر فيها تصاعدية،
بحيث يتقاضى العامل الصيني أدنى أجر معروف في بلد
صناعي .كما تتسم أرياف هذا البلد بتخلف كبير ال يعكس
تقدمها الصناعي ،ما يشكل تناقضا ً الفتا ً ومخيفاً.
ويعوض التقدم الصيني الصناعي عن التراجع الروسي
في هذا المضمار ،لكنّ موسكو تتقدم في صناعات السالح غير
التقليدي بك ّل أنواعه ،وتحوز أيضا ً على الموقع األول في غزو
الفضاء .كما تحتل قمة الئحة منتجي النفط والغاز في العالم،
وهي في صدد تشكيل تحالفات سياسية لها بعد طاقوي.
أما لجهة الصراعات الثقافية ،فألميركا قصب السبق في
هذا اإلط��ار ،وقد أعدّت منذ عام  1945خطة تراكمية لغزو
ثقافي للعالم يواكب غزوها االقتصادي ،فاستعملت األفالم
السينمائية والتلفزيون واإلذاع���ات والمجالت والصحف
واألقمار االصطناعية ووسائل االتصال للسيطرة الثقافية.
مقصرتان في هذا المجال ،وتحاوالن
أما روسيا والصين فهما ّ
التعويض عن هذا التقصير في اآلونة الراهنة وهذا يحتاج
إلى وقت طويل حتى تنشرا ثقافتيهما.
وبالنسبة إلى التحالفات ،فإنّ ألميركا تحالفات وازنة،
إنما تبقى ضمن إطار دول هرمة ،إذ تبدو في الظاهر قوية،
لكنها في الواقع قد تحتاج قريبا ً إلى من يعيلها ،وإنّ بلدانا ً
على شاكلة دول أوروبا ،باستثناء ألمانيا ،هي عالم متوغ ٌل
في القدم على الرغم من مظهره المتقدم.
فماذا تعني هذه المقاربة؟ الصين وروسيا معا ً تساويان
الواليات المتحدة األميركية في ك ّل نقاط القوة ،أما إذا أضفنا

إي��ران كقوة واع��دة تجمع بين إمكانيات كبيرة في النفط
والغاز مع صناعات أسلحة متط ّورة وتحالفات واسعة من
آسيا الوسطى إلى شرقي المتوسط ،فإنّ من المنطقي القول
إنّ حلفا ً كهذا قد يمتلك قلب النظام العالمي المقبل ،إذا أجاد
إزالة التناقضات بين دوله .وال يمكن وضع تركيا في خانة
البلدان المنافسة ألنها ال تمتلك مصادر طاقة وصناعاتها
غير منافسة لعدم وجود مواد أولية لديها ،كما أنّ محاوالتها
تأسيس حلف إسالمي باءت بالفشل الذريع.
لذلك يبدو الحلف الروسي ـ الصيني ـ اإليراني حاجة
منطقية إلعادة االستقرار إلى العالقات الدولية ،وإعادتها إلى
المستوى السلمي ،بعد عقدين ونصف من الحروب األميركية
المباشرة وبالواسطة .أما واشنطن فلديها تحالفات قوية
على مستوى امتالك الطاقة ،لكنّ معظمها ضعيف سياسيا ً
وينتمي إلى فئة الديكتاتوريات التاريخية التي ال يمكن
الدفاع عنها طويالً ،والقسم اآلخ��ر دول هرمة دخلت في
مرحلة استنفاذ الطاقات .وهناك في المقابل ،فئة قليلة من
تحالفات أميركا تستطيع أن تنتمي إلى فئة الدول العظمى،
لكنّ أميركا ال تسمح لها بامتالك السالح غير التقليدي
(ألمانيا واليابان).
إنّ الصراع العالمي على النظام الجديد يتصاعد ولن
يتأخر في نسف أسس التحالفات القديمة ،ما يعجِّ ل في
إي��ج��اد تفاهمات على أس��اس تفاعالت سياسية هادئة،
فتتراجع الحروب العسكرية والثقافية.
ويبدو أنّ الحلف الروسي ـ الصيني ـ اإليراني المفتوح
على دول البريكس ومعاهدة شانغهاي ،متجه إلى احتالل
مساحة كبيرة في قلب النظام العالمي الجديد.
بقي أن نتمنى لعالمنا العربي وضعا ً أفضل وأن يلتحق
بقافلة التقدم ،فهل ه��ذا ممكن؟ المستقبل العربي قاتم
ويترقب تحرك الشعوب الستعادة حركة التطور من فئات
تمسك بتالبيب التاريخ.

�سالم يعلن من باري�س بدء ت�سليم المعدات
الع�سكرية للجي�ش في الأ�سابيع المقبلة
أعلن رئيس الحكومة تمام سالم «أنّ الجيش
اللبناني سيبدأ في األسابيع المقبلة استالم
المعدات العسكرية التي يحتاجها ،تطبيقا ً
لالتفاق السعودي الفرنسي الخاص بهبة
الثالثة مليارات دوالر المقدمة من السعودية
إلى لبنان».
وأش��ار خالل احتفال أقامه القائم باألعمال
اللبناني ف��ي ب��اري��س غ��دي خ���وري ف��ي مقر
السفارة اللبنانية ،إلى أنّ األسلحة والتجهيزات
ال��ت��ي سيتسملها الجيش «س��ت��س��اع��ده في
التصدي لإلرهابيين الذي يعتدون على السيادة
اللبنانية ومالحقتهم» .وأش���اد بالعالقات
اللبنانية الفرنسية ،مشيرا ً إلى أنه لمس خالل
اجتماعاته مع المسؤولين الفرنسيين «حرصا ً
فرنسيا ً كبيرا ً على لبنان والتزاما ً بمساعدته».
ولفت رئيس الحكومة إلى أنه تبلغ من رئيسة
لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية
الفرنسية إليزابيت غيغو ،قرار تشكيل لجنة
نيابية فرنسية خاصة لمتابعة شؤون لبنان
وبلورة التصورات لمساعدته على الخروج من
أزمته.
وفي الشأن السياسي الداخلي ،أكد سالم
«أنّ شغور موقع رئاسة الجمهورية هو التعبير
األب���رز ع��ن األزم���ة السياسية التي يواجهها
لبنان» ،معلنا ً «أنّ هناك جهود تبذل لمعالجة
هذه المسألة».
وأض���اف« :نحن نتواصل م��ع الكثير من
أصدقاء لبنان وفي مقدمهم فرنسا التي تحاول
القيام بدور كبير لمساعدتنا .صحيح أنّ هناك
حكومة لكنها تعمل بنصف طاقتها ،وهي في
األس��اس ال تريد أن تعمل إلعطاء انطباع بأنّ
البلد يمكن أن يمشي من دون رئيس للجمهورية.
وأنا شخصيا ً ومن موقع المسؤولية ،ال أريد أن
يعتقد أحد أنني أستطيع أن أنجح في العمل
بحيث تسير أمور البالد من دون الرئيس».
وت��ح��دث ع��ن أزم���ة النازحين السوريين
والعبء الذي تشكله على لبنان ،قائالً« :رغم

مناشداتنا ومطالباتنا بالحصول على دعم ،فإنّ
المساعدات التي نتلقاها خجولة جدا ً قياسا ً إلى
احتياجاتنا».
أمنياً ،لفت سالم إلى «أنّ اإلرهاب ال يستهدفنا
نحن فقط ف��ي لبنان ب��ل المنطقة كلها ،وقد
استطعنا من خالل قرارات حاسمة أن نضع حدا ً
لهذا اإلرهاب الذي يخطف البلد».
وف��ي ش��أن العسكريين المخطوفين ،قال:
«لن أنام مرتاحا ً طالما أنّ هناك  25عسكريا ً
مخطوفا ً ومهدّدا ً بالقتل .لن نستسلم وسنح ّرر
هؤالء العسكريين األبطال مع الحفاظ في الوقت
نفسه ،على عزة لبنان وكرامته».
وأكد الرئيس سالم أهمية التمسك بالنظام
الديموقراطي ،مشيرا ً إلى أن لبنان «سيبقى
معقالً للديمقراطية في المنطقة».
ودع���ا المغتربين اللبنانيين إل��ى الثقة
بوطنهم ،مؤكدا ً «أنّ لبنان الذي استطاع بقدرة
أبنائه التصدي لكثير من المشاكل عبر السنين،

مرحبا ً سالم
رئيس البرلمان الفرنسي ّ

ال يزال قادرا ً على معالجة مشاكله».
وك���ان س�ل�ام ت��اب��ع ل��ق��اءات��ه المسؤولين
الفرنسيين ف��زار أم��س ،يرافقه نائبه وزي��ر
الدفاع الوطني سمير مقبل ووزي��ر الخارجية
والمغتربين ج��ب��ران باسيل م��ق� ّر الجمعية
الوطنية الفرنسية في باريس حيث استقبله
رئيس البرلمان كلود بارتولون وت � ّم عرض
التطورات في لبنان والمنطقة.
كما زار معهد العالم العربي حيث كان في
استقباله رئيس المعهد جاك الن��غ ،ثم التقى
األم��ي��ن ال��ع��ام للمنظمة الفرنكوفونية عبدو
ضيوف.
وعلى هامش ال��زي��ارة ،التقى وزي��ر الدفاع
سمير مقبل نظيره الفرنسي إي��ف لودريان،
وأشار بعد اللقاء إلى أنّ تناول البحث تناول
صفقة األسلحة الفرنسية للبنان من الهبة
السعودية ،مؤكدا ً «أنّ العراقيل والصعوبات
في هذا الملف قد أزيلت».

تيار سياسي
لبناني لم يصدر
عنه أي موقف يدين
جريمة اغتيال الوزير
الفلسطيني الشهيد
زياد أبو عين ،التزاما ً
منه بتوجيهات
الدولة الخليجية
التي ترعاه ،وهي
عادة تلتزم الصمت
حيال الجرائم
«اإلسرائيلية» ،بينما
تنغمس مباشرة
أو بالواسطة،
في األحداث التي
تشهدها بعض الدول
في المنطقة ،والتي
تخدم المشاريع
األميركية –
«اإلسرائيلية».

ب ّري تابع مطالب لجنة الم�ست�أجرين
والتقى الأمين العام لالتحاد البرلماني العربي

ب ّري مستقبالً بوشكوج
ع��رض رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري األوض��اع العامة مع زواره في عين التينة،
فاستقبل «لجنة المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين» برئاسة كاسترو عبدالله
ولجنة المحامين في المؤتمر للمستأجرين ،وعرض معهم مطالبهم في ما يتعلق في قانون
اإليجارات ،علما أنّ بري يعمل من أجل التوافق والتفاهم بين المالكين والمستأجرين لمعالجة
الملف بشكل واضح وجذري ،وسيستقبل اليوم وفد المالكين.
وقدم وفد لجنة المستأجرين خالل اللقاء مذكرة لبري تشير إلى «أنّ القانون الحالي
سيؤدي إلى تهجير عشرات أالف العائالت سنوياً ،وإنّ الغالبية الساحقة من المستأجرين
عاجزة عن دفع الزيادات التي تق ّررت على بدالت اإليجار».
وتساءلت المذكرة عن «سبل معالجة هذه المشكلة والتعامل مع توصيات المجلس
الدستوري التي قررت أنّ ّ
حق السكن له قوة دستورية وحدّدت الشروط التي يجب توافرها
لضمان الحصول عليه».
وشدّدت على وجوب «إقرار خطة سكنية تعالج األزمة وتؤمن بدائل للمستأجرين الذين
يطالبون بإقرار قانون عادل ومتوازن ينصف المالك القديم ويؤمن ّ
حق السكن للمواطن».
وكان بري استقبل األمين العام لالتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج ،في حضور
األمين العام للشؤون الخارجية في مجلس النواب بالل شرارة ،وعرض معه نشاط االتحاد
والتحضيرات للمؤتمر المقبل.

ن�شاطات �سيا�سية

فرنجية والسفير الياباني
عرض رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي ،األوضاع
العامة في البالد مع سفيري اليابان سيتشي أوتسوكا ،وكوبا مانويل أكوستا ،في حضور
النائب سليم كرم وأنطوان مرعب وجان بطرس.
استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كالً من القاضي عوني رمضان وغسان
عويدات.
زار نائب مساعد وزير الدفاع األميركي لشؤون سياسة الشرق األوسط ماثيو سبينس،
يرافقه عدد من الضباط األميركيين ،وزيرالداخلية والبلديات نهاد المشنوق وبحث معه
أوضاع لبنان والمنطقة ،فضالً عن الدعم األميركي للبنان.
كما زار سبينس ،قائد الجيش العماد جان قهوجي ،وعرض معه عالقات التعاون
العسكري بين جيشي البلدين.
عاد سفير الواليات المتحدة األميركية ديفيد هل ،مساء أمس إلى بيروت ،بعد زيارة
لبالده استمرت أياما ً عدة .كما غادر السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي إلى باريس.

قهوجي مجتمعا ً إلى سبينس

(مديرية التوجيه)

