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فرحة الأعياد ...الملوثة بالغ�ضب

ماذا عن...؟

لماذا �أعادت وا�شنطن الآن
عالقاتها مع كوبا؟

} شهناز صبحي فاكوش
} حميدي العبدالله

كتب وسيُكتب الكثير من التحليالت حول تداعيات قرار الرئيس األميركي باراك أوباما
إعادة العالقات الدبلوماسية بين بالده وبين كوبا المقطوعة منذ مطلع عقد الستينات من
القرن الماضي.
بديهي أن تستأثر العالقات األميركية – الكوبية بك ّل هذا االهتمام الدولي ألسباب عديدة
أبرزها أنّ كوبا كانت رم��زا ً أساسيا ً من رم��وز الحرب الباردة بين النظامين االشتراكي
والرأسمالي ،كما أنها معيار أساسي يقاس عبره مدى قوة واندفاع الواليات المتحدة،
وم��دى ضمور وتقهقر ه��ذه القوة بعد أن ح ّولت واشنطن المسألة الكوبية إل��ى مسألة
مركزية في سياستها الخارجية على امتداد عقود الحرب الباردة وما بعدها.
لكن الجدال لن يتوقف حول التداعيات ،وما هو ها ّم يوازي بأهميته هذه التداعيات ،هو
توقيت عودة العالقات بين البلدين ،واألسباب التي دفعت اإلدارة األميركية إلى التخلي
عن تعنّتها السابق ،وما عالقة هذه األسباب بمكانة وقوة الواليات المتحدة؟ ولع ّل هذه
المسألة لها تأثير على مستقبل العالقات الدولية يوازي تأثير تداعيات استئناف العالقات
الديبلوماسية بين البلدين على مجمل النظام الدولي القائم.
ثمة ما يشبه اإلجماع بين المحلّلين والخبراء بأنّ الخطوة جاءت بمبادرة أميركية ،وإنْ
كانت كوبا تتطلع دائما ً إلى تطبيع عالقاتها مع أكبر دولة في العالم ،ولكن واشنطن هي
التي وقفت حائالً دون ذلك ،كما أنّ المحلّلين والخبراء يجمعون على األسباب التي دفعت
واشنطن إلى اإلقدام على هذه الخطوة ،وبين هذه األسباب ،فشل نظام العقوبات ،أوالً في
إركاع كوبا وتوفير شروط إسقاط نظامها الوطني االشتراكي ،وثانيا ً في منع تأثير كوبا
التح ّرري ليشمل األميركيتين ،كما أنهم يجمعون على تفسير توقيت هذه الخطوة لتسهيل
انعقاد القمة التي تض ّم دول األميركيتين التي دعت إليها إدارة أوباما ،حيث أبلغت غالبية
حكومات دول أميركا الالتينية اإلدارة األميركية بأنها لن تشارك في القمة ما لم تشارك
فيها الدولة الكوبية.
لكن ثمة عاملين مه ّمين يفسران توقيت عودة العالقات األميركية – الكوبية اآلن ،إضافة
إلى العوامل التي م ّر ذكرها:
العامل األول ،تقهقر مكانة ال��والي��ات المتحدة دول�ي�ا ً وإقليمياً ،وال سيما بعد عودة
الصراع مع روسيا وحلفائها الدوليين ،حيث بات واضحا ً أنّ الواليات المتحدة في ظ ّل
أزماتها االقتصادية غير ق��ادرة على مواصلة السياسة القديمة من دون كلفة باهظة،
فأميركا اليوم ،من الناحيتين االقتصادية والسياسية ،غير أميركا في العقود السابقة
عندما فرضت الحصار والعقوبات على كوبا ،واألفضل لها أن تبادر إلى تطبيع العالقات
مع كوبا بالتوقيت الذي تختاره هي ،أفضل من أن ُيفرض عليها هذا الخيار بمناخ يوحي
وكأنّ الخطوة هي عملية استسالم.
العامل الثاني ،حاجة أوب��ام��ا إل��ى مكسب سياسي يدخله التاريخ ،ف��إذا ك��ان الرئيس
بوش االبن دخل التاريخ من باب الحرب ،وإذا كان الرئيس كلينتون دخل التاريخ من باب
االزدهار االقتصادي ،وإذا كان الرئيسان ريغان وبوش األب دخال التاريخ عبر االنتصار
في الحرب الباردة ،والرئيس نيكسون في تطبيع العالقات مع الصين والخروج من حرب
فيتنام ،فإنّ أوباما ليس متاحا ً أمامه ال ش ّن حرب جديدة ،وال تأمين ازده��ار اقتصادي
يدخله التاريخ ،ولذلك يبذل جهدا ً الختراق في الملف النووي اإليراني يطبّع العالقات مع
أكبر دولة إقليمية في الشرق األوسط ،واليوم يعيد العالقات الدبلوماسية مع كوبا ليدخل
من بوابتهما التاريخ.

الريجاني بين الحروب ال�صغيرة
والت�سويات الكبيرة
} روزانا ر ّمال
زيارة رئيس مجلس الشورى اإليراني إلى سورية ولبنان والعراق تت ّم في توقيت غير
عادي ،فهي تأتي بينما تتهيّأ المنطقة لالنتقال من حروب اإللغاء ،إلى حروب تحسين
المواقع والتجاذب الحا ّر ،لكن في قلب مسيرة تفاوض شائكة ومعقدة في ملفاتها اإلقليمية،
التي تترتب على ك ّل خطأ تفاوضي فيها أكالف ال تع ّوض.
ال تأتي خيارات التسوية باألصالة قناعة بالحاجة إلى الحلول السياسية واإلقرار باآلخر
من جانب حلف الحرب على سورية ،الذي أراد إلحاق الهزيمة الشاملة بك ّل قوى ودول
الزج بك ّل قدراته
حلف المقاومة وفي مقدمتها إيران ،عبر هذه الحرب التي لم يتو ّرع عن ّ
فيها وصوالً إلى استقدام اإلرهاب ،الذي قال فيه الريجاني صباح اليوم من كلية الحقوق
في الجامعة اللبنانية أمام حشد من نخب لبنان ،أنه يسهل زرعه لكن اقتالعه يصير صعبا ً
ومعقداً.
َ
تأتي خيارات التسوية ألنّ الوقت داهم ،وأميركا مهما استبْقت من خبرائها في أفغانستان
ومهما استقد َمت منهم إلى العراق ،ستصير عسكريا ً خارج الب ّر اآلسيوي في نهاية العام،
وقد استنفدت ك ّل وسائل النصر وسلّمت بأنّ اإلرهاب صار خطراً ،ال يحتاج دليالً على
استهدافه ك ّل عناصر االهتمام ذات الصفة اإلستراتيجية للغرب وألميركا خصوصا ً في
المنطقة ،بدءا ً من مصير النفط في الفوضى ،وانتهاء بخطر سقوط السعودية المهيأة ثقافيا ً
ودينيا ً للسقوط السريع ،إذا تمكن «داعش» و«النصرة» من الجذر في بناها االجتماعية.
أكالف هذا النوع من تسويات الضرورة عالية ومرتفعة ،على األق ّل من حساب حلفاء
أميركا ،من «إسرائيل» الفاقدة لموقعها المتقدّم في الحرب والسالم ،لتركيا وتبخر الحلم
العثماني ،وصوالً إلى السعودية ونهاية حقبة حكمها للعالم العربي ،وهم كلهم سيخضعون
لإلمرة األميركية في النهاية ،لكنهم يملكون الكثير من أدوات المماطلة والتعطيل ،وواشنطن
ستسعى إلى تحويل تعطيلهم ومماطلتهم أوراقا ً تفاوضية ،لك ّل ذلك فإنّ التفاوض المرير
سيكون إلنتاج التسويات لحظة بلحظة ومكان بمكان ،بعناصر وتوازنات هشة ومتبدّلة
ومتقلبة ،لذلك يجب تدعيم ك ّل عناصر القوة من جهة ،ومن جهة مقابلة تحليل واستشراف
ساحات المواجهة وساحات التسويات الناضجة ،وبلورة سقوف التفاوض العليا والدنيا،
لمرحلة ستمت ّد طيلة العام المقبل.
إيران ليست بلدا ً يملك الحلفاء ويديرهم ،وال هم أدوات عندها ،وك ّل حروبهم دفاعا ً عن
قرارهم المستق ّل مثل حروبها ،فعالقتهم بها كعالقة إيران بروسيا وعالقتهم بروسيا،
وحلف االستقالل ال يستطيع مجاراة أحالف االستتباع بطريقة اإلمرة والطاعة ،كما يجري
بين أميركا والسعودية وتركيا و«إسرائيل» ،من جهة ،والسعودية وجماعة الرابع عشر من
آذار من جهة أخرى.
إيران تتشاور مع حلفائها لصياغة ك ّل عناصر المعادالت المقبلة في خطط المواجهات
والتفاوض وصوالً إلى التسويات ،والحلفاء الكبار أصحاب القرار ال تسعفهم ظروف
المواجهة بالسفر المستديم المتك ّرر الذي تحتاجه المرحلة ،فيجب امتالك آلية للتشاور على
مستوى يتخطى دور السفير اإليراني أو مندوبا ً لصانع القرار ولو على مستوى وزير،
التشاور هو بين القيادة اإليرانية والرئيس بشار األسد والسيد حسن نصرالله والمرجع
السيد علي السيستاني ،وليس تبليغا ً لرسالة وال شرحا ً لحصيلة تفاوضية فقط ،بل تشاور
سيتك ّرر عند ك ّل منعطف ،لذلك يكون المحاور اإليراني هو الريجاني المطلع على ك ّل
تفاصيل الملف النووي وعلى مسار التفاوض وعلى الملفات اإلقليمية ،والمتصل مباشرة
بالمرشد السيد علي الخامنئي حيث القرار من جهة ،وبالرئيس اإليراني حسن روحاني
حيث للحكومة اإليرانية دور في تدعيم أوراق القوة من جهة أخرى.
حلفاء الخندق يتشاورون لخطط حروب صغيرة للتسويات الكبيرة بعدما انتهت الحرب
الكبيرة.
«توب نيوز»

لماذا ن�ؤيد ال�سي�سي وال�سب�سي؟
ك ّل المنضوين في خيار المقاومة من العلمانيين والقوميين واليساريين ر ّوجوا لنظرية اإلسالم
المقاوم مع ظاهرة حزب الله الحكيمة بمقاومتها وجمعها للدين كمح ّرك روحي والوطن كوجدان
جمعي واإلنسان كقيمة أخالقية.
شمل هذا التقدير انضمام فرع «اإلخ��وان المسلمين» الفلسطيني لخيار المقاومة ،ولو بعد
خمسين عاما ً من والدة التنظيم ،وصارت حركة حماس ُتذ َكر بالجمع مع حزب الله.
جاء الربيع العربي ورياح خماسينه مستهدفا ً قلعة المقاومة سورية من خواصرها العربية،
وعلى رأس االستهداف قطر وجزيرتها وتركيا وإخوانها.
بانت الصفقة :خذوا الحكم وأعطونا روح المقاومة والقصد كسر سورية.
صارت الصفقة :خذوا سورية وأسقطوا راية المقاومة فيها وجوائزكم حكم مصر وتونس واليمن
وليبيا.
ظهرت حماس جسم اإلخوان المقاتل بما حصلت عليه في سورية ومن سورية .ووظفت النصر
في حرب غزة مرتين لقطر وتركيا لتسريع إسقاط سورية.
سقوط اإلخوان هو المهمة الراهنة ليعيد بريق المقاومة.
السيسي والسبسي بدائل الشعوب المتاحة إلسقاط «اإلخوان» واالعتذار من سورية والمقاومة،
والعبرة بالسفارات التي أقفلها اإلخوان و ٌيعاد فتحها...
نعم للسيسي والسبسي.
التعليق السياسي

م ��اذا ع��ن أن يطلب أوب��ام��ا م��ن م�س��ؤول�ي��ه إع��داد
ق��رار يقضي برفع حصار أح��ادي الجانب دام أكثر
م��ن خمسين ع��ام�ا ً على ك��وب��ا ،ت��د ّل عليه السيارات
المستخدمة من ط��راز الخمسينات ،متحمالً نتائج
معركة حامية ال��وط�ي��س ،بين حملة عقلية الحرب
وم �ت �ش �دّدي ال �ح��زب ال�ج�م�ه��وري ،ال��ذي��ن ي ��رون أنّ
أوباما يفرط في الهيبة األميركية؟
م��اذا ع��ن أنّ إع�ل�ان أوب��ام��ا إق ��رار ص��ري��ح بفشل
سياسة الحصار األميركي رغم طول الزمن .ما دفع
بالرئيس األميركي إلى الطلب من الكونغرس البدء
بإجراءات رفع العقوبات عن كوبا؟
ه �ك��ذا ت �ف��رض ال �ش �ع��وب إرادت� �ه���ا ،بصمودها،
وتجعل أعداءها يتراجعون .هكذا ثأرت كوبا لغيفارا
ولكرامتها ،بعد أطول حصار في التاريخ المعاصر.
ه��ل ي �ك��ون ه ��ذا درس�� �ا ً ل �ل��إدارة األم �ي��رك �ي��ة في
سياستها المستقبلية ،فتعيد النظر في استبدادها
بقرارات أحادية أو متماهية مع أحقاد بعض الدول
الغربية لفرض عقوبات أو حصار على دول ذات
سيادة مثل إيران وسورية أو غيرهما؟
ت �خ��رج ف �ئ��ات م ��ن ال� �ن ��اس إل���ى ش � ��وارع بالدها
لالحتجاج على أمر ما ،عفويا ً ألمور محقة وفي بعض
الوقت ،يكون خروجهم مبرمجا ً وموظفا ً من خارج
تخص راسمي مخطط ،قد يتناهى إلى
الحدود لمآرب
ّ
مستوى المؤامرة ،كالذي يحدث في سورية اليوم.
يخرج المحتجون في تركيا لقضايا محقة ،أهمها
هيمنة اإلخ ��وان المسلمين على الحكم ف��ي تركيا.
فتكون نتيجته اعتقال رجال الصحافة ،وإطالق النار
عشوائيا ً على المحتجين .فضالً عن اعتقال العشرات
من ضباط الجيش ،الذين يرفضون سياسة العداء
األردوغانية والداوودية األوغلية ،المفروضة على
الشعب التركي.
م ��اذا ع��ن م��ا ي �ح��دث؟ أال يستحق األم ��ر التوقف
إلعادة النظر بالسياسة األردوغانية تجاه عدائيتها
للشعبين ال �س��وري وال �ت��رك��ي ع�ل��ى ال��س��واء؟ م��اذا
عن حقوق اإلن�س��ان وه��ل ُتستخدَم كذريعة؟ ومن
يحاسب من؟
ماذا عن أنّ ما دعيت بثورة الياسمين في تونس
م��ازال��ت ت�ف��رز إره��اب�ي�ي��ن وق�ت�ل��ة ،وت�ج�ع��ل الشباب
التونسي ف��ي ج��دل مستمر ،ح��ول قضايا العدالة
االجتماعية ،التي م�لأوا ال �ش��وارع ألجلها ،خاصة
في ظ ّل االهتزازات التي تثير الشارع التونسي ،مع
ال�ح��راك ال��ذي تعيشه البالد في الجولة االنتخابية
الثانية للرئاسة في سعي إلسقاط ظاهرة اإلخوان
المسلمين من الحياة السياسية بعد إسقاطها في
معقلها على الساحة المصرية.
م��اذا ع��ن الربيع ال�ع��رب��ي؟ وه��ل أي�ق��ن ال�ع��رب أنه
زمهرير جائر؟
م ��اذا ع��ن ات �ح��اد أم�ي��رك��ا وال �س �ع��ودي��ة ف��ي ق��رار
تخفيض سعر النفط ،لضرب االقتصاد اإليراني
والروسي وربط ذلك سياسيا ً في محاولة للضغط
عليهما لوقوفهما إلى جانب سورية؟
إنّ التخفيض يستهدف روسيا وفنزويال بالذات،
لدعمهما كوبا باستمرار في محاولة من قبل الواليات
المتحدة األميركية ،االس �ت��دارة بالربيع المزعوم
ونقله إلى فنزويال.
ماذا عن أنّ تخفيض أسعار النفط أض ّر باالقتصاد
األم�ي��رك��ي م��ا ق��د يدخله ف��ي اخ�ت�ن��اق كبير كما قبل
سنوات .ما جعل القرار السياسي األميركي ُيصدّره
حروبا ً خارجية؟

ماذا عن أنّ الخسارة األميركية أصبحت مزدوجة
مع التكاليف الباهظة في استخراج النفط الصخري
والرملي؟ وكيف تصدِّر أميركا األزمة إن تفاقمت؟
هل تستدرج ضاللة الدفاع عن حقوق اإلنسان
وال� �ح� �ق ��وق ال �م��دن �ي��ة ش� �ع���ارا ً ت �ش �ت��ق م �ن��ه حماية
ح�ق��وق(ال�م�ث�ل�ي�ي��ن) ب��واب��ة ل�ل�ت��دخ��ل األم �ي��رك��ي في
ال�ش��ؤون الداخلية العربية لتهديم القيم واألخالق
وتفتيت األعراف القيمية؟ ماذا عن أنها بدأت تتسلل
بين وقت وآخر كما حدث قبل أكثر من عام في لبنان،
وقبل وقت قصير في مصر؟
ه��ل ب��إم�ك��ان أم�ي��رك��ا ال�ت��ي أخ��رج��ت العفريت من
القمقم فاستدار عليها ،إع��ادت��ه وحصره ثانية في
قمقمه.
ماذا عن كشف النقاب عن جرائم «داعش» الجديدة
في اإلتجار باألعضاء البشرية ليس لمن يقتلوهم
ف�ق��ط ،ب��ل للكبار ول�لأط�ف��ال المختطفين وتهريبها
�ص �ص��ة إل� ��ى األردن
ب �س��رع��ة ع �ب��ر ش �ب �ك��ات م �ت �خ� ِّ
والسعودية والكيان الصهيوني وتركيا ،ومنها إلى
دول العالم ،وق��د جندت من أج��ل ذل��ك طواقم طبية
متخصصة ،بمعرفة الدول الداعمة لإلرهاب
أجنبية
ِّ
وعلى رأسها الواليات المتحدة األميركية .للعمل في
المرافق الطبية الواقعة تحت سيطرتها في الموصل،
وه��ي تبيعها ف��ي ال �س��وق ال��س��وداء ،وب��ذل��ك تؤمن
ماليين ال ��دوالرات ألنشطتها اإلرهابية باإلضافة
إلى مواردها من سرقة النفط وتهريب المخدرات إلى
الدول األوربية عبر مدينة نينوى العراقية؟
ماذا عن المعارضة السورية المستجيرة بمن هم
خارج الحدود؟ أليست مقرات الدولة السورية في
دمشق أقرب؟
أليس وزي��ر الخارجية السورية أق��رب عمليا ً من
الوزير المصري بك ّل المقاييس مسافة و َرحِ ماً؟
ماذا عن رفضهم لما جاء به دي ميستورا؟ أليسوا
المتجسس
ه��م م��ن ت��واص��ل م��ع السفير األم�ي��رك��ي
ِّ
على سورية لصالح أعدائها ،والمبعوث األممي ال ب ّد
مرضي عنه أميركياً؟
ّ
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة م��ن غ��اب أو َي�غ�ي��ب أو ُي �غ �يَّ��ب ،ممن
يعمل على الملف ال�س��وري في اإلدارة األميركية،
يبقى متنفذا ً فيه وعامالً عليه مباشرة أو من وراء
الكواليس.
م��اذا يمكن أن يقدم اآلخ��ر أكثر من ابن ال��دار ،إذا
كانت النتيجة ستكون حوارا ً على ساحة الوطن ،ومع
األهل داخل الحدود؟ هذا حسب ادع��اء من غادروا.
وإن كان المضيف أخاً ،واألصدقاء بادروا والجميع
تقبَّل برحابة ،فل َم االلتفاف وتقطيع المسافات؟ ما
دام الجميع متفق على الح ّل السياسي فل َم التغريد
خارج حدود الوطن؟
ماذا عن المعارضة إن كان الهدف تجميع أفرادها؟
فسورية قدمت أكثر من دعوة للجميع ،لكن أن يغادر
من في الداخل للمطالبة من خ��ارج الحدود بمؤتمر
دولي ،فالمؤتمر يع ّد له اآلن فلم هذه االستزادة غير
المفيدة ،كما ُيقال في اللغة؟
يطالبون بالبدء بوقف إطالق النار .فهل لهم تأثير
على اإلرهابيين ،أو بعض فصائلهم ليوقفوا إطالق
النار على أبناء الجيش العربي ال�س��وري ،صاحب
الح ّق في الدفاع عن أرضه وشعبه ،وهو الذي يبذل
أقدس التضحيات؟
م��اذا عن أنّ القرار المصري يقضي ب��أنّ الجيش
المصري ه��و صاحب ال�ح� ّق الشرعي ف��ي مواجهة
اإلره��اب ،والدفاع عن أرضه وشعبه .وهل لإلخوة
المصريين رأي آخر؟

بدائل الطاقة �ضمن الأردن



} المهندس أيمن الرمحي
تش ّكل ال�ط��اق��ة ت�ح� ّدي�ا ً ك�ب�ي��را ً ل�ل�أردن ،بسبب
اف �ت �ق��اره إل��ى م �ص��ادر محلية للطاقة التقليدية
(األح �ف��وري��ة) ،وحصوله عليها عبر االستيراد
أساساً ،إذ يستورد  97في المئة من احتياجاته
من الطاقة وبما ي��وازي  21في المئة من الناتج
ال�م�ح�ل��ي اإلج �م��ال��ي و  84ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن مجمل
صادراته بحسب معطيات العام .2012
وحيث أنّ الطاقة بجميع أشكالها ُتع ّد عنصرا ً
مهما ً لجميع النشاطات االقتصادية وال يمكن
االستغناء عنها ،وألنّ استمرار توفرها وبأسعار
مناسبة أم� ٌر مه ّم للمواطنين بفئاتهم كافة ،فإنّ
استمرار اعتماد األردن وبشكل شبه كلي على
استيراد الطاقة بكلفة عالية ،أصبح يهدّد االقتصاد
الوطني ،األمر الذي أثر في المالية العامة للدولة،
ورف َع الدَّين العام إلى مستويات غير عادية ،مثلما
أثر في مستوى معيشة المواطن ،وهو ما يتطلب
العمل على زي ��ادة مساهمة ال�م�ص��ادر المحلية
في الخليط الكلي للطاقة .إنّ ال��زي��ادة في الطلب
حتمي ،ويجب تلبيتها وتوفير
على الطاقة أم � ٌر
ّ
الطاقة بأسعار مناسبة ،والعمل بالتوازي على
إقرار خطط لترشيد استخدامها( .تقرير ائتالف
المبادرة النيابية  -شباط .)2014
ولفهم حقيقي وأوسع لموضوع مشكلة الطاقة
في البلد ،ال ب ّد من فهم حقيقة تسيير السياسات
ك��اف��ة وت�ش��ري�ع�ه��ا ب �ن��ا ًء ع �ل��ى م �ص��ال��ح منظومة
اإلمبريالية وطبقة الكمبرادور والمصالح التي
ت��ؤدي إل��ى ه��در الطاقات وت�ح��ول دون حصول
المتخصصيين الوطنيين
تنمية حقيقية وإبعاد
ِّ
عن مواقع القرار والتطوير ،مقابل إحالل أزالم
المنتفعين ومنفذي سياسة هذا الكمبرادور ومن
ورائها سياسة منظومة اإلمبريالية برمتها.
ح ��دث ذل ��ك ف��ي خ�ص�خ�ص��ة ق �ط��اع الكهرباء
وال �ف��وس �ف��ات وال �ب��وت��اس واالت� �ص ��االت والغاز
وصفقة بيع ميناء العقبة ،وم �ح��اوالت السطو
ع �ل��ى أغ��ن��ى ص� �ن ��دوق س� �ي ��ادي وه� ��و ص �ن��دوق
مؤسسة الضمان االجتماعي ،وسياسات تخريب
ال��زراع��ة وال�ث��روة الحيوانية ،وقضية الكازينو،
وشركة موارد ،وبيع أراضي الدولة ،فك ّل عملية
خصخصة ت�ب�يّ��ن أن �ه��ا م�ل��ف ف �س��اد ،وتكشفت
جميعها عن عقود نهب وإذعان لصالح الشركاء،
ووكالئهم المحليين من النخبة.
ويلخص د .ابراهيم علوش في مقالة له بعنوان
«الحراك الشعبي العربي أردنياً» بتاريخ -02-10
 ،2011الظروف الموضوعية للحراك الشعبي في
األردن بعدة أسباب منها :إفقار الشعب بالترابط
مع استشراء الفساد وتمتعه بالحماية السياسية
على أعلى المستويات ،التفريط بالثروات العامة

} د .سلوى خليل األمين
ته ّل مواسم األعياد على وطننا لبنان والمواطنون
محبطون ،بل تسكنهم الحسرة على وطن كان ُيع ّد
من أجمل األوطان ،فدوامة الظلم والقهر واالستكبار
العالمي ،ما زالت تدقّ إسفينها في مجريات الحياة
في بالدنا المشرقية ،وما زالت «تتحفنا» بعصابات
اإلره ��اب المنظمة ،التي رعتها وم ّولتها وأعطتها
مساحات الضوء الخضراء ،كي تجتاح بالد الشام
وتقتل شعوبها ،وت��د ّم��ر أنظمتها ،وتقضي على
علومها ومعارفها ،وتطمس حضارة أغنت التاريخ
بأمجادها المثقلة بالمعارف والعلوم والفلسفات
الدينية والحزبية والعقائدية ،والهدف موثق ومعلوم،
حين الش ّر مستفحل في البيانات وكواليس األمم
الضالة ،التي ال تدرك ،وربما عن قصد ،أهمية تمزيق
هذه المنطقة ،ورفدها بالدواعش اإلرهابيين ،تحت
شعارات مفبركة ومزيفة ،أطلق عليها زورا ً وبهتاناً،
شعارات حقوق اإلنسان ،والديمقراطية ،والحرية،
واالدّعاء برفع الظلم المتع ّمد في نظرهم عن شعوب
المنطقة ،بالرغم من أنّ منطقة الخليج الواقعة تحت
�ص ب��ال��دي�ك�ت��ات��وري�ي��ن من
سيطرتهم ال��دول �ي��ة ،ت �غ� ّ
حكامها الذي ينهبون ثروات الناس من دون شفقة
أي ال�ت��زام بالدين اإلسالمي
أو رح�م��ة ،وم��ن دون ّ
الحنيف الذي يتاجرون به على الدوام.
وأي حضارة
فعن أي حقوق لإلنسان يتكلمون؟ ّ
يصدّرون؟ وكيف لتالويح الغدر والكذب والضاللة
أن ال تكشف نواياهم المز ّيفة ،المتحركة على دبابات
من ال�ط��راز الحديث ،مشبعة باألسلحة المتط ّورة
التي ال تملكها الجيوش النظامية في المنطقة ،حين
تلك العصابات اإلرهابية والداعشية تستعملها على
عينك يا تاجر ،وحين القول من الرأس األكبر المد ّبر،
عنيت أميركا وربيبتها «إسرائيل»« :علينا القضاء
على اإلرهاب»!
تأتي أع�ي��اد المخلص يسوع المسيح ،وأميركا
وحلفاؤها «الميامين» المنذورين بأمرها ،من أجل
ال�ق�ض��اء ع�ل��ى اإلره� ��اب ،ل��م ينجحوا ل�ت��اري�خ��ه من
االقتصاص من عصابة «داعش» اإلرهابية المنتشرة
على عينك يا تاجر في جرود عرسال اللبنانية ،وعلى
األرض العراقية والسورية المكشوفة للجميع ،علما ً
أنهم على بيّنة أنّ المسيحيين المشرقيين ،الذين
وهجرتهم من
ن ّكلت بهم «داع��ش» وباعت نساءهم
ّ
ديارهم ،مشوا على طريق الجلجلة من دمشق على
خطى القديس بولس الرسول ،وانتشروا في بالد
الشام ،من العراق حتى فلسطين واألردن ولبنان،
وها هم اليوم مهجرون من العراق وفلسطين ،بل
مضطهدون ومغلوبون على أمرهم ،في الوقت الذي
ترفع فيه سورية رغم مآسيها المركبة تركيبا ً عالمياً،
شجرة الميالد رمزا ً للسالم والمحبة باحتفال مهيب
رعاه البطريرك غريغوريوس الثالث لحام والسفير
ال �ب��اب��وي ال �م �ط��ران م��اري��و زي��ن��اري وال �ع��دي��د من
الفاعليات الدينية والمدنية في العاصمة دمشق.
وال �م �ع��روف ع��ن س��وري��ة ،ال�ت��ي اخ �ت��ارت النظام
العلماني مسيرة درب طويل ،لم تضطهد في تاريخها
أصحاب المعتقدات الدينية ،حتى اليهود منهم ،بل
اح�ت��رم��ت الجميع ان�ط�لاق�ا ً م��ن مسيرتها العلمانية
الحضارية التوحيدية المؤمنة بأنّ الدين لله والوطن
للجميع ،والتي حافظت عبر مسيرتها التصحيحية
ع�ل��ى اح��ت��رام ح��ري��ة ال�م�ع�ت�ق��د وح��ري��ة ال � ��رأي ،ولو
خالفها أصحاب الغايات من أجل بذر فتنهم وحقدهم
وغ�ل��واء ضمائرهم المنخورة بالسوس ،ظنا ً منهم
أنّ معارضة الحكم وال��دول��ة والنظام تكون بالقتل
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والتدمير والسبي والذبح وخراب الوطن.
لهذا ،لم يكن الظن أنّ األزم��ة السورية ستطول،
وأنّ سورية بقيادتها وشعبها وجيشها ستصمد
أمام هذه الحرب الكونية والعربية المتخلفة ،وكان
ظ�� ّن م��ن راه ��ن م��ن اللبنانيين ع�ل��ى ال �خ�لاص من
حكم الرئيس بشار األسد في سورية ،الداعم بقوة
للمقاومة ض � ّد «إس��رائ �ي��ل» ،س��وف ي�ك��ون بسرعة
الضوء ،مع العلم أنهم لضيق األفق السياسي لديهم
والمنطق المعوج ،تص ّوروا أنّ لبنان بمنأى عن ك ّل
ما أصاب سورية ويصيبها ،فهم لم يقرأوا التاريخ،
ول��م يطلعوا على الحدود الجغرافية ،ول��م ي��روا أنّ
البحر أمامهم و«إس��رائ �ي��ل» خلفهم ،وال ع��ون لهم
في الحالتين س��وى أب��واب سورية اآلم�ن��ة! فها هم
جنود الجيش اللبناني في األس��ر عند «الدواعش»
و«ال�ن�ص��رة» ،وال��دول��ة واقعة تحت رحمة مطالبهم
التعجيزية التي هي فخ محكم ،والمسؤول اللبناني
يناشد ال��دول ف��ك ه��ذه األزم ��ة ،حيث ال ناصر وال
معين ،حين سورية الشقيقة ،القادرة رغم جراحها
على التعاون مع لبنان من أجل إيجاد الح ّل المالئم،
مغيّبة ،وال�ه��دف ع��دم إزع��اج من بيده فتح الضوء
األخ �ض��ر ل�ح� ّل ال�م�س��أل��ة ،م� ّم��ن ه��م خلف «داع ��ش»
واإلرهاب بر ّمته ،من ذوي القربى.
ب��األم��س ،وأن��ا كمواطنة لبنانية أالح��ق محطات
ال�ت�ل�ف��زة ال�م�ت�ن� ّوع��ة ،ه � ّزن��ي مشهد ت��وزي��ع الهدايا
على أط�ف��ال أس��رى الجيش اللبناني م��ن قبل هيئة
حزبية لبنانية ،هنا تساءلت :هل هذا الموضوع هو
للمزايدات السياسية واالنتخابية والحزبية ،أما كان
موسع
األح��رى بالجميع ال��دع��وة إل��ى اجتماع ع��ام
ّ
ي�ض� ّم ك � ّل األط ��راف السياسية ف��ي ال��وط��ن ،و ُيقام
في ساحة اعتصام األهالي المغلوبين على أمرهم،
للنظر بشأن وضع خطة عمل إلنقاذ أولئك الجنود
الذين ارتضوا الوطن ومؤسسة الجيش حاميا ً لهم.
أليس ألوالده��م الحق في ف��رح األعياد وبابا نويل
وش�ج��رة الميالد التي تع ّم البيوت كلها بمختلف
طوائف الوطن ،ث ّم أليس من الوطنية على المسؤول
أن يرفع الصوت بصريح القول والعبارة كي يعرف
ك ّل اللبنانيين من هم المتحركون من دون التوافق
على خطة عمل ممنهجة تدعمها سورية وحزب الله
بمقاومته من أجل تحرير الجنود؟
ف��ي ع�ي��د م �ي�لادك ي��ا عيسى ب��ن م��ري��م ال ب�� ّد من
القول :رعى الله أمة عرفت حقوق مواطنيها ونبض
كراماتهم المطلوبة في ك ّل عصر وزم��ان ،فالحرية
المطلوبة ليست ش�ع��ارا ً يكتب على ال��ورق ،وليس
خطابا ً سياسيا ً مملوءا ً بالخزعبالت ،بل هي قول
صراح وفعل قويم ،لهذا ال ب ّد من العودة إلى الفكر
المنبسط من ألسنة األشداء في وطنيتهم ،ونقرأ ما
كتبه الزعيم أنطون سعاده الذي نعى األمة المتهالكة
على الخراب من خالل سوء التقدير المطعم بخراب
األنفس والعقول حين مضمون القول ...« :نعتقد
اعتقادا ً راسخا ً أنّ أعظم أدلة على خراب أمة ،أنّ تلك
األمة تقف على شفا الخراب ،أو أن ترى الخراب آتيا ً
إليها ،وتظن أن��ه ال�ع�م��ران» .لهذا ال ب� ّد قبل «خراب
البصرة» أو حصول ما ال نشتهي أن تعمد الحكومة
بشجاعة إلى التواصل مع الدولة السورية وحزب
الله الموجود في الحكومة باعتراف دولي ومحلي،
م��ن أج ��ل ال�ع�م��ل ع�ل��ى وض ��ع خ�ط��ة محكمة تح ّرر
أس��رى الجيش اللبناني ،ول��و اقتضى األم��ر عملية
كوماندوس يقع ضحيتها البعض ،يبقى األمر أسلم
من التهديد بالذبح والقتل المتواصل ...وكي ال تبقى
فرحة األعياد مل ّوثة بالغضب.
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وإخضاع البالد لنهج اقتصادي ليبرالي متطرف
ال يطبق ح�ت��ى ف��ي ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة نفسها،
التبعية للخارج وره��ن ال �ق��رار ال�س�ي��ادي بقوى
الهيمنة الخارجية ،وممارسة التطبيع مع العدو
الصهيوني .ويؤكد أيضا ً «أنّ ما يريده المواطن
العربي ح�ق�ا ً ه��و ذل��ك التغيير الحقيقي ،وليس
ترقيع الثوب الرث والمهلهل الذي يسميه البعض
إصالحاً».
ويع ّرف علوش اإلمبريالية بمقالة له بعنوان
«الحرب اإلمبريالية ض ّد الدول المستقلة» بتاريخ
 ،2011-04-14بأنها منظومة م��ن عالقات
الهيمنة الدولية ،ذات أبعاد اقتصادية وسياسية
وث �ق��اف �ي��ة ،ال م��ج�� ّرد ظ��اه��رة ع �س �ك��ري��ة ،وذل��ك
إلخضاع كوكب األرض ،من ل��دن تطور النظام
الرأسمالي في أوروبا الغربية أوالً .فاإلمبريالية
ليست مجرد استعمار مباشر ،بل إنها قد تترك
السيطرة العسكرية المباشرة ل��وك�لاء لها في
البلدان المفتوحة ما داموا قادرين على إبقاء تلك
البلدان ضمن منظومة الهيمنة اإلمبريالية ،أي
كمصدر للمواد الخام ،واليد العاملة الرخيصة،
وك ��أس ��واق وم �ي��ادي��ن الس �ت �ث �م��ارات الشركات
الرأسمالية العالمية ،واأله ��م ب�ق��اؤه��ا سياسيا ً
وعسكريا ً ك�ج��زء مضمون م��ن الحلف ض � ّد أي
دول أو قوى تخرج عن تلك المنظومة اإلمبريالية.
وبالتالي ،يؤكد علوش ،أنّ أي حراك شعبي يفتقد
للبرنامج ال �ج��ذري ال��واض��ح وال �ق �ي��ادة الثورية
المنظمة يصبح ع��رض��ة ل�لاخ�ت��راق واإلجهاض
والتالعب فيه من قوى دولية وإقليمية تتناقض
أج�ن��دات�ه��ا ك��ل التناقض م��ع مصلحة األم ��ة .وال
معنى لتغيير أو «ث� ��ورة» ت�ق��ود إل��ى ال�م��زي��د من
التبعية لإلمبريالية أو لحلف الناتو.
وم��ن م�ق��ال��ة أخ ��رى ب�ع�ن��وان «ث� ��ورة ياسمين
ديمقراطية أم انتفاضة شعبية؟ بتاريخ -1-27
 ،2011يقول الدكتور إبراهيم علوش  :ال مشروع
تغيير حقيقي في قطر عربي واحد ،فإما أن تمتد
ثورته عبر حدود التجزئة ،وإما أن تختنق .لهذا،
فإنّ التفاعل في األردن أو غيره ال يجوز مسخه
أيضا ً باتجاه إنتاج «إصالح سياسي» على المقاس
األمريكي سواء بالتغيير السطحي للوجوه ،أو من

خالل مشروع «الملكية الدستورية» لتعزيز حكم
الكمبرادور المحلي .فإما المطالبة بتغيير جذري
للنهج وخ�ي��ارات ال��دول��ة ،في الح ّد األدن��ى ،وإما
المطالبة بإسقاط حكم الكمبرادور .فليس الهدف
استبدال حكم الفرد بحكم طبقة ال تقل تبعي ًة عن
ذلك الفرد لقوى الهيمنة الخارجية ،بل انتفاضة
شعبية تعصف بالفرد والطبقة الذين تقوم التبعية
للخارج على أكتافهما.
وت��رى جمانة غنيمات في مقالة بعنوان «غاز
إس��رائ �ي��ل :الحجج واه �ي��ة» ب�ت��اري��خ (-11- 09
 ،)2014أنّ اتفاقية الغاز ،تندرج ضمن فكرة
ال�ت�ط�ب�ي��ع االق��ت��ص��ادي ال �ت��ي ن� ��ادى ب �ه��ا ساسة
«إسرائيليون» ،يؤمنون بأنّ ربط بالدهم بمصالح
اقتصادية مع ال��دول المجاورة ،سيجعلها أكثر
إذعانا ً لهم ولسياساتهم.
وفي مقالة لعلوش نشرت في جريدة «العرب
اليوم» بعنوان «بيان ض ّد الديمقراطية» بتاريخ
( ،)2011-12-19يوضح أنّ كثيرا ً مما يم ّرر
اليوم في الخطاب السياسي العربي هو في واقع
األمر فكر ليبرالي صرف .ومن يدّعون للديمقراطية
اليوم ،ال يدعون إلى حكم الشعب ،بمعنى حكم
األغلبية بل يدعون إلى نظام ديمقراطي ليبرالي
بالتحديد .وم��ن ي ��روم المقبولية ف��ي المحافل
الغربية ،عليه أن يقبل بأسس النظام الديمقراطي
الليبرالي بالذات وبقواعده ،وهو ما يعني التشديد
على االلتزام بالمعاهدات الدولية ،والسماح بحرية
حركة الشركات المتعدية ال�ح��دود ف��ي التجارة
واالس �ت �ث �م��ار ،وح��ري��ة اخ �ت��راق ال�م�ن�ظ�م��ات غير
الحكومية المم ّولة أجنبيا ً ووسائل اإلعالم الغربية
والشفافية وتداول السلطة إلخ ...أي حرية رأس
المال المالي الدولي بإعادة تشكيل التبعية ضمن
ق��واع��د اللعبة «الديمقراطية» .ويضيف علوش،
وم ��ن يفهم ال��دي�م�ق��راط�ي��ة بمعناها االجتماعي
الواسع ،يفهمها باعتبارها نفيا ً الحتكار الثروة
والسلطة بين األمم وضمن المجتمع الواحد ،أي
بمعنى التح ّرر الوطني ونفي استغالل اإلنسان
لإلنسان.
وه�ن��ا ال ب � ّد أن ن �ع � ّرج على مفهوم الشركات
متعدية ال �ح��دود ،وف�ي��ه ت��وض��ح د .ح�ي��اة حويك

�إنّ ا�ستمرار اعتماد الأردن وب�شكل �شبه كلي
على ا�ستيراد الطاقة بكلفة عالية �أ�صبح يهدّ د
االقت�صاد الوطني الأمر الذي �أثر في المالية العامة
ورفع الدَّ ين العام �إلى م�ستويات غير عادية
للدولة
َ
مثلما �أثر في م�ستوى معي�شة المواطن

عطية بمقالة ل�ه��ا ب�ع�ن��وان «ك��ان��وا وراء الباب»
بتاريخ(  ،)2009-07-05أنه قبل سنوات أطلق
رئيس تحرير «لوموند ديبلوماتيك» إينياسيو
رامونيه على الشركات متعدّدة الجنسيات لقب
سادة العالم الجدد .ومنذ العام  1991ومجريات
األمور في العراق (كما في سائر العالم) ،تؤكد أنّ
الحكومات لم تعد إال أدوات في يد هؤالء السادة.
فمن يقول إنّ فرانسوا فيون وحكومته مثالً ،أقوى
من «توتال»؟ وتؤكد عطية أنّ أول ق��رارات قوات
االحتالل في العراق كان ح ّل الجيش ،وأول أعماله
تدمير البنية الثقافية والعلمية واالقتصادية ،لك ّن
ذلك كله كان بمثابة العمل المأجور :ينفذه بوش
وتشيني ورامسفيلد ل�ق��اء إط�ل�اق ي��د الشركات
متعدّدة الجنسيات التي يملكون حصصا ً فيها في
ثروات البالد ،ما كان يقتضي بالضرورة القضاء
على النظام ال��ذي ق� ّرر التأميم قبل عقود ،وأقفل
الباب أمام هذه الشركات .وهذا ما أشار إليه وزير
الدفاع الفرنسي المستقيل جان بيير شفينمان،
في كتابه ال��ذي ترجم تحت ع�ن��وان« :أن��ا وحرب
ال�ع��راق» ع��ام  ،1991بقوله :ك��ان ص��دام حسين
غير مقتنع ب��أنّ أميركا وال�غ��رب سيشنون فعالً
الحرب عليه ،وكنت أق��ول ألصدقائي العراقيين
إنكم ال تحسنون تقدير حقد الغرب عليكم بسبب
ت��أم �ي��م ال �ن �ف��ط .وق ��د ن �ش��رت ج��ري��دة «لوموند»
الفرنسية مقاالً بعنوان« :األل��دورادو العراقية...
أخ �ي��را ً أم ��ام المستثمرين» ،وج ��اء ف�ي��ه« :عقود
الشركات البترولية تنتظر على أب��واب العراق،
وسنوات طويلة مضت وصبر الدول المستهلكة
ينفد أم��ام تأخر ال��دخ��ول إل��ى السوق العراقية».
(انتهى االقتباس).
وال ب� � ّد ل �ن��ا ه �ن��ا أن ن��ؤك��د أنّ م��وض��وع عجز
الموازنة وربطه بموضوع عجز فاتورة الطاقة
هو منظور قاصر وموجه أصالً من قِبل الحكومة،
فموضوع عجز الموازنة هو موضوع متشعب
وذو أوج��ه ع��دة ،ومرتبط بالمشاريع التي تد ّر
األرباح على الحكومة ،وبما تحصله الحكومة من
إي��رادات الضرائب األخ��رى ،فعلى سبيل المثال،
تحصيل ض��ري�ب��ة ال�م�ب�ي�ع��ات م��ن ِق �ب��ل المطاعم
وال�م�س�ت�ش�ف�ي��ات ،ال يعني ت��وري��ده��ا ك��ام�ل��ة إلى
خزينة الدولة ،فآليات تطبيق ذلك من قِبل دائرة
ضريبة الدخل والمبيعات تبقى مقيدة بمنظومة
الكمبرادور والمصالح ،حتى وإن ُغلظت العقوبات
على بعض أفراد الشعب أو القطاعات التي ُتعاني
أص�لاً .هذا عدا عن تشريع القوانين من قِبل تلك
المنظومة وع ��دم اع�ت�م��اد الضريبة التصاعدية
للدخل بالشكل الف ّعال على طبقات الدخل المتباينة
في دول الكيانات الوظيفية.
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