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عالم ّ
�ضد الإرهاب والعنف والتط ّرف

�أين يكمن العامل ال�سيا�سي
في �أ�سعار النفط الحالية؟

} د .عدنان منصور
} حميدي العبدالله

وسجلت تراجعا ً ح��ادا ً وص��ل دون ( )60دوالرا ً
منذ تدهورت أسعار النفط
ّ
للبرميل الواحد ،سادت تحليالت أشارت في غالبتيها إلى وجود عامل سياسي
وراء هذا التدهور المفاجئ في أسعار النفط ،وأصحاب نظرية العامل السياسي
أك��دوا أنّ ثمة أهدافا ً خفية تكمن وراء خفض أسعار النفط بهدف الضغط على
روسيا وإيران ،وبالتالي فإنّ الواليات المتحدة وحلفاءها الغربيين وزبائنهم من
الدول المنتجة للنفط التي تدور في الفلك الغربي هم الذين يقفون وراء تدهور
أسعار النفط لتحقيق هذه األجندة الخفية.
سياسي فعل فعله في التأثير على أسعار النفط ،فأين يكمن
إذا كان من عام ٍل
ّ
يتجسد؟
وبماذا
السياسي
هذا العامل
ّ
معروف أنّ أسعار النفط تنخفض في حالتين :الحالة األولى ،إذا أقدمت الدول
المنتجة على زيادة إنتاجها إلى ح ّد يصبح معه العرض أكثر قوة من الطلب ،وفي
الحالة الثانية إذا تراجع إنتاج النفط عن المستوى الذي بلغه في آخر لحظة قبل
تراجع االستهالك .معروف أنّ إجمالي إنتاج أوبك وصل إلى ( )30مليون برميل
في اليوم قبل هبوط أسعار النفط .وحسب ما ص ّرحت به الحكومات وما رصدته
تقارير المحللين وخبراء النفط ،فإنّ دول أوبك لم تقم بزيادة إنتاجها عن ()30
مليون برميل في اليوم ،وهذا يعني حصرا ً أنّ انخفاض أسعار النفط جاء بفعل
واحد من سببين أو االثنين معاً:
السبب األول ،زيادة اإلنتاج من قبل دول وجهات خارج منظمة أوبك .وواضح
أنّ المنتجين الرئيسيّين خ��ارج أوب��ك هم روسيا وبعض ال��دول األخ��رى ،لكن
التقارير لم تشر إلى زيادة اإلنتاج من قبل روسيا على األق ّل ،إذا كان ثمة زيادة
في اإلنتاج فهي جاءت من قبل منتجين ثانويين ،ولكن إذا كان هناك إشباع في
السوق ،فهذا يعني أنّ أي زيادة حتى لو كانت ربع مليون برميل في اليوم تؤثر
على سعر النفط وتدفعه إلى الهبوط تحت تأثير اختالل التوازن بين العرض
والطلب ،ومثل هذا االحتمال قائم ،ولكنه عامل اقتصادي وليس سياسياً.
السبب الثاني ،تراجع االستهالك ...ال شك أنّ هذا هو العامل الحاسم الذي
يفسر هبوط أسعار النفط وانحدارها إلى ما دون ( )60دوالرا ً للبرميل الواحد.
ّ
ذلك أنّ الركود ال يزال يخيّم على االقتصاد العالمي ،وفي ظ ّل الركود من الطبيعي
وأي تراجع عن المعدل األعلى الذي وصل إليه اإلنتاج
أن يتراجع استهالك النفطّ ،
لتلبية الطلب المرتفع يعكس مسار األسعار من الصعود إلى الهبوط ،وه��ذا ما
قصده الرئيس الروسي عندما تحدث عن تخطي األزم��ة عند تعافي االقتصاد
العالمي وخروجه من دائرة الركود وتنشيط الطلب من جديد.
جميع العوامل واألس�ب��اب التي م� ّر ذكرها هي عوامل اقتصادية ،ولكن ثمة
عامالً
سياسي له تأثير على أسعار النفط ،المقصود بذلك أنّ دول أوبك والدول
ً
منسقة لخفض
سياسة
عبر
األسعار
تدهور
وقف
على
�ادرة
�
ق
المنتجة
الكبرى
ّ
اإلنتاج ،وفرض نقطة توازن عند سعر ُيتفق عليه ويعبّر عن مصالح المستهلكين
والمنتجين ،ولكن ذل��ك ل��م ي�ح��دث ،ال عبر م�ب��ادرة «أوب ��ك» وال عبر م�ب��ادرة من
منتجين كبار خارج أوبك مثل روسيا ،وبالتالي فإنّ عدم التدخل والتأثير على
العالقة بين العرض والطلب هو قرار سياسي أكثر من كونه قرارا ً اقتصادياً ،وهنا
يكمن العامل السياسي في لعبة انخفاض أسعار النفط.

عالقة الأ�سد بجي�شه:
زياراته العلنية لي�ست الوحيدة
} روزانا ر ّمال
أقدم عاصمة في العالم بأمان...
هذا ما قاله الرئيس األسد باألمس ،في امسيته مع الجيش السوري ،وهكذا استقبل
العام الجديد...
العاصمة التي ترمز الى عرين «النظام السوري» كما يصفه اعداؤه بكامل أمانها
وسالمها ورئيسها فيها.
حي جوبر االستراتيجية هي انّ التواجد فيه يعني انّ العاصمة السورية دمشق
أهمية ّ
باتت بعيدة من خطر اإلرهاب.
عيد رأس السنة في سورية مختلف عن باقي دول المنطقة ،ففيه وحده حضرت
السياسة ورسائلها ،وفيه وحده تأكيد على انّ هناك رئيسا ً يعرف تماما ً َمن يستحق العيد
فيبادر إلى مشاركتهم فيه.
هؤالء هم رجال الجيش السوري الذي اختارهم األسد لبداية عامه وعامهم معا ً مقدما ً
إياهم رمزا ً الفتتاح سنة ومرحلة جديدة على ح ّد سواء.
يعرف األسد جيدا ً انّ زياراته السابقة الى معلوال وحمص وغيرها من مناطق التوتر
منذ األزمة السورية أدّت رسالتها جيداً ،ويعرف انّ زيارته الى جوبر ستؤدّيها ايضاً،
فهو اليوم مع لفتته العاطفية الواضحة تجاه الجيش يقول :هذا الجيش وحده يحميني
ويحميكم ،وها انا بينه أقف كإشارة واضحة ال تحمل لبسا ً بأنه ضمانة سورية الوحيدة
من دون أي جميل سياسي او ديبلوماسي.
يحيّي األسد رجال الجيش السوري بهذه الزيارة وكأنه يقول :أنتم جلبتم العالم
إلينا ،والى الحديث عن طاولة حوار ،وأنتم أبقيتم على هذه اللحمة العابرة للطوائف التي
انعكست على النسيج السوري تالحما ً وطنيا ً حقيقياً.
الجيش السوري ورئيسه يفتتحون العام  2015بزخم يبدو انه سيكون متسارعاً،
خصوصا ً في المنطقة المحيطة بدمشق والتي دخلت مرحلة األمان ،وبريف دمشق
كمحطة العام  2015األساسية مع حلب وريفها.
األزمة السورية تنهي عامها الرابع في شهر آذار المقبل مع جيش ورئيس كانا على
مدى أعوامها حديث األروقة السياسية والديبلوماسية الدولية على ح ّد سواء ،والرهان
على تفكيكه كان مدروسا ً جيداً ،فكان العمل على تفكيكه يبدأ بدفع المال لعناصره وقادته
الكبار وصوالً الى استهدافه ،من دون نسيان تأسيس جيش عملت الدول الداعمة جيدا ً
فس ّمي «الجيش الحر».
ليخطف مكانة الجيش السوري ُ
أسقط الجيش السوري مقولة انّ اإلغراء المادي قادر على النيل من أصحاب القضية
لحب قائد او زعيم ،وهي ولو اختلف عليها ال تعتبر
المتج ّذرة وأصحاب العاطفة
ّ
المتأصلة ّ
ً
عالمة سوداء عندما تتعلق برئيس أعطى جيشا فأعطاه ،ورئيس يعتبر نفسه من صلب
وصميم هذا الجيش فيساويه بروحه.
عرف الرئيس السوري جيدا ً كيف يتعاطى مع عناصر الجيش أفرادا ً وضباطا ً وهو
ّ
بغض النظر عن أخطاء قام بها بعض م ّمن انتموا إلى مسيرته وقد أدانهم واعترف
بأخطائهم صراحة ،استطاع ان يثبت انه القائد الفعلي الروحي والعسكري له وانه واثق
بجيشه ليس بشاعرية ومفردات الوطنية التي لطالما استساغها العرب بالفطرة بالتهليل
للجيش او القائد ،انما لقربه الشديد من جيشه واضطالعه المباشر على كل ما يجري على
األرض وإشرافه ونزوله الميداني وقت الضرورة...
ثم َمن قال انّ هذه الزيارات المعلن عنها هي وحدها زيارات األسد الميدانية إلى جيشه؟
من الذي قال إنّ الذي يزور جيشه جهارا ً ويتفقده ،ال يزور جيشه سرا ً ويتفقد غرف
عملياته؟
إنه األسد الحاضر دوماً...
«توب نيوز»

عمر كرامي
يستحق الرئيس عمر كرامي اإلنصاف لشخص اتهمه أصدقاؤه وخصومه على السواء
بالنزق والغرابة ،ولو تشاركوا اليوم في نعيه.
عمر كرامي كان يفخر ويفرح بأنه ال يريد االنتماء إلى التقليد السياسي الذي يأتي إليه أكثر
بكثير من الذين يأخذون عليه عدم مراعاة أصول السياسة التقليدية وهم آتون من الالسياسة
أو من الالتقليد.
ال يحق لفؤاد السنيورة مثالً محاكمة كرامي بعقل التقليد ،كما ال يحق للحريرين رفيق
وسعد فعل ذلك.
عمر كرامي كان مؤمنا ً بأنّ السياسة في لبنان تحتاج جرعة من الفضائحية لنفاقها ،وكان
يحرج كثيرا ً عندما يقول ما يعتبره الساسة أمانات المجالس على المنابر.
كان يحرج أكثر عندما يكشف محاوالت استرضائه بالفتات للمدينة التي أحبّها طرابلس.
كان يحرج أكثر من ك ّل شيء عندما يقول إنّ الصفقة ت ّمت وأن��ه يكشفها ولن يعطلها
وسيمضي بهدوء.
مع سورية وأسديها حافظ وبشار ،لكنه ليس رهن اإلشارة من أحد ،فهو حليف ال تابع.
مع المقاومة وسيدها حصرا ً لكنه عاتب على عدم االستثمار على طائفته وعروبتها كما
تستحق.
رحل لكنه باق...
التعليق السياسي

لع ّل أب��رز م��ا يواجهه عالمنا ال��ي��وم ،وب��ال��ذات،
العالم العربي وال��ش��رق األوس���ط تلك التنظيمات
والمجموعات اإلرهابية وحركات التطرف والعنف
المتنامية المرتكزة إلى فكر متزمِّت تكفيري بعيد ك ّل
البعد عن أصالة تاريخنا وعاداتنا وثقافتنا وقيمنا
الدينية واإلنسانية ،والتي تشكل تهديدا ً مباشرا ً
لألمن والسيادة واالستقرار لشعوب المنطقة ،نظرا ً
لما تلحقه من تدمير بالمؤسسات واآلث��ار واألماكن
التاريخية والدينية والمقامات والمزارات والمتاحف
وغيرها من التراث اإلنساني العالمي ،وكذلك سلوكها
الهمجي ومنهجها في القتل والذبح والسحل والتعذيب
والتدمير والتهجير والسبي وال���رق واالغتصاب
ومصادرة الممتلكات والعبث بالمقدسات على اختالف
أديانها ومذاهبها ومعتقداتها.
وإذا كان العالم مدعو اليوم لمواجهة هذه الظاهرة
الخطيرة ،فإنه ال ب ّد من معرفة أسبابها ومسبباتها
ودواف��ع��ه��ا وتحديد البيئات الحاضنة والداعمة
والمحرضة والمر ّوجة لها ،والتي تدمِّر مجتمعاتنا
وتفتت نسيجها الوطني وتضرب بالصميم عيشها
المشترك وتفكك وحدتها وسيادتها.
لع ّل عوامل عديدة ساهمت في إفراز قوى التطرف
والعنف واإلره���اب ناجمة عن تقصير بعض ال��دول
المعنية في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة
وغياب فرص العمل ،واستغالل طبقة قليلة العدد
لثروات وخيرات البالد ،وزيادة نسبة الفقر والبطالة،
مما و ّلد النقمة واالستعداء لدى شريحة واسعة من
الشعب دفعها إلى التمرد بدون ضوابط أو حساب،
وإل��ق��اء نفسها ف��ي أح��ض��ان رع��اة التطرف والعنف
واألفكار الهدامة هربا ً من واقعها الم ّر .هذا الوضع
غالبا ً ما و ّل��د حالة ي��أس في صفوف الذين جنحوا
ترسخ في
نحو التطرف والعنف جراء اإلحباط الذي ّ
نفوسهم مع األيام ،نتيجة سياسات االستغالل البشعة
المسبّبة للحرمان والغبن والفقر المدقع التي كانت
حافزا ً مشجعا ً وسالحا ً قويا ً في يد من يريد االنقضاض
على الدولة والنظام تحقيقا ً لغايات مشبوهة أيا ً كانت
النتائج والعواقب المدمِّرة.
وإل��ى جانب استغالل ه��ذه الطبقة ،ف��إنّ الفساد
السياسي طغى ولسنوات طويلة على مقدرات األمور
وهيمن على السلطة والمؤسسات من خالل زمرة من
الحاشية والمحاسيب واألزالم واالنتهازيين ،مما أسفر
عمليا ً عن ش ّل دور المؤسسات وتعطيل الممارسة
الديمقراطية وتعزيز الفساد وكبت الحريات ،وتضييق
الخناق على المعارضة وإجهاض فعاليتها وقدرتها
وتأمين وصول األقرباء واألزالم للسلطة واستغالل
النفوذ وزجّ المعارضين الرافضين ل��ه��ذا ال��واق��ع
والمنتقدين له في السجون.
ولم يقتصر األمر على الفساد السياسي فقط ،إنما
أُتبع ه��ذا بالفساد االقتصادي والمالي ،حيث كان
رجال السلطة ضالعين في صفقات لمشاريع كبيرة
ومشاركين في حصص مؤسسات مالية وعقارية
وبنوك وش��رك��ات .ون���ادرا ً ما خ��رج المسؤولون من
السلطة نظيفي الكف دون أن توجه لهم أصابع
االتهامات على أنواعها ،إضافة إلى ظاهرة تهريب

األموال الوطنية للخارج دون أن تستثمر هذه األموال
في مشاريع التنمية والنهضة عوضا ً من أن تغذي
مشاريع الدول األجنبية ،أضف إلى ذلك االختالسات
المكشوفة التي غالبا ً ما توصف بتعبير مظرف بالهدر،
دون محاسبة أو رقابة أو مسؤولية أو محاكمة تضمن
الحفاظ على الثروة الوطنية وحقوق المواطنين.
وهناك حقيقة مؤلمة تسود بعض دولنا وتتمثل
بتدخل السلطة السياسية ف��ي القضاء وأحكامه.
تدخ ٌل جعل السلطة القضائية تصبح رهينة في يد
السلطة السياسية .وكم من المرات عجزت السلطة
القضائية عن مالحقة الفاسدين والمفسدين واألزالم
والمحسوبين والمسؤولين وأبناء النظام تحت ضغط
السلطة السياسية على تجاوزاتهم واختالساتهم.
وكثيرا ً ما تلجأ السلطة الحاكمة إلى سنّ القوانين بما
يتالءم مع تطلعاتها وأهدافها تخ ّولها االستمرارية
في الحكم وإن جاءت على حساب المواطن ومصلحة
ال��ب�لاد ورغ��ب��ات الجماهير .وك��م ت��ج��اوزت السلطة
القوانين عندما وضعت الرجل المناسب في المكان
غير المناسب ،ووضعت المحاسيب واألزالم في أماكن
قيادية حساسة ال يستحقونها ملحقين األذى ،مش ّكلين
عقبة رئيسة أمام تطور البالد ونموها وتقدمها.
ه��ذه ال��ع��وام��ل الداخلية ال��ت��ي تشهدها العديد
من دول العالم ومنطقتنا بالذات تدفع بالعناصر
المتطرفة المتربصة ببلداننا للقيام بعملها مستفيدة
من المناخات الداخلية المساعدة على تحركها وبث
أفكارها م��ن خ�لال حقائق ي��راد بها ب��اط��ل ،تدغدغ
مشاعر الناقمين والمنتقدين والمتضررين وهم ُكثر من
السياسات الخاطئة للدولة حيال مواطنيها.
وعلى خط آخر غير العوامل الداخلية ،هناك عوامل
تصب في مصلحة المجموعات المتطرفة
خارجية
ُّ
وضرباتها اإلره��اب��ي��ة .فالسياسات العدائية التي
تمارسها بعض األطراف والجهات اإلقليمية والدولية
ض ّد بعض الدول تحقيقا ً لمآربها وغاياتها ومصالحها
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة والمالية
واالستراتيجية ،تعمل على تأجيج الصراع في الداخل
وإذك��اء الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وتحريضه
ودف��ع��ه للتحرك ضمن أه���داف م��رس��وم��ة ومخطط
لها مسبقا ً واستراتيجية تنفذ على حساب سيادة
وأم��ن ووح��دة ه��ذه ال��دول متسترة بشعارات ب ّراقة
مزيفة وعناوين تحمل في الشكل شعارات الحرية
والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وفي جوهرها الحقيقي
تختزن أفكارا ً وآراء وسياسات عنصرية ومذهبية
تكفيرية هدامة وأحقادا ً ضغينة ورفضا ً تجاه اآلخر.
هناك جهات إقليمية ودولية وأطراف داخلية دأبت
على العزف على الوتر الديني والطائفي والمذهبي،
والتحريض من أجل إشعال الفتنة داخ��ل المجتمع
الواحد والشعب الواحد من خالل برامجها التعليمية
يفجر األحقاد
ومناهج التدريس الديني المتطرف الذي ّ
والكراهية والعنف ف��ي النفوس وت��ج��اه اآلخ��ري��ن.
والخطورة فيما بعد تتجلى في تربية نشئ وجيل
متهور تكفيري للغاية ،سيتولى يوما ً مقاليد األمور
والمسؤولية في دوائر السلطة والمؤسسات وأجهزة
الدولة التي ترعى هكذا برامج دينية.
إنّ التطرف الديني والمفاهيم الضيقة الكارهة
والرافضة لآلخر جاء نتيجة لعمل المؤسسات الدينية

المشبوهة في بعض البلدان في تذكيتها وتشجيعها
ورعايتها وتمويلها والترويج لها واحتضانها .هذا
التطرف نزع من داخل اإلنسان روح التسامح والمحبة
تجاه اآلخر ،ودفع بالجماعات اإلرهابية كي تتحول إلى
وحوش بشرية تلجأ إلى القتل والذبح والتدمير لك ّل
شيء ،ما كانت لتلجأ إلى هذه األساليب التي نشهدها
لوال هذا الدعم والرعاية وإث��ارة النعرات والتأجيج
المذهبي الذي توفره لها أكثر من جهة ودولة.
إنّ التدخل المباشر ل��دول إقليمية ودول��ي��ة في
الشؤون الداخلية لبلداننا ودعم المعارضة المسلحة
ماديا ً وعسكريا ً ولوجستيا ً وماليا ً وإعالميا ً ووقوفها
عالنية وبك ّل وقاحة وتح ٍّد إلى جانب المجموعات
اإلرهابية التي تضرب بلدانا ً عديدة كالعراق وسورية
ولبنان ومصر واليمن وغيرها ،يشكل عدوانا ً مباشرا ً
على سيادة هذه الدول .إذ أنّ تدخلها تحت غطاء دعم
الديمقراطية والحرية إنما يشكل عدوانا ً مباشرا ً ودعما ً
كبيرا ً لإلرهاب وللمنضوين تحت لوائه وللجماعات
اإلرهابية المسلحة مما ي��ؤدي إل��ى تقويض ال��دول
وتكفيك وحدتها وسيادتها وإدخالها في نفق طويل
تدفع فيه الشعوب المزيد من القتل والدمار والعنف
والفوضى.
إنّ من استعمر واستغ ّل وهيمن على مقدرات دولنا
لعقود وقرون يعمل ومن خالل من يدور في فلكه من
أتباع وعمالء على االحتفاظ بنفوذه وهيمنته ،حتى
إذا ما خرجت هذه الدول عن طاعته وأرادت أن تمسك
بقرارها السياسي واالقتصادي والعسكري المستقل،
وجدنا على الفور ر ّد فعل ه��ذه ال��دول على األنظمة
الوطنية مستعينة باألتباع وعمالء الداخل ليكونوا
رأس الحربة واألدوات المباشرة لسياسات الهيمنة
وال��ح��روب التي تشعلها .فتصبح الخزائن لبعض
ّ
سخرت نفسها لخدمة دول
البلدان العربية التي
الهيمنة ،ع �دّادا ً في دفع نفقات الحروب وفي تمويل
الجماعات اإلرهابية التي احتضنتها وم ّولتها وسلّحتها
ورعتها ور ّوجت لها.
إننا وإذ نتصدى لإلرهاب والعنف ،فإننا نح ّمل
المسؤولية المباشرة للدول التي تسمح للمتطرفين
من بعض رجال الدين الذين يطلّون من على شاشات
الفضائيات بأفكار ودع��وات تؤجج التطرف وتبث
التعصب والتكفير والفتنة المذهبية والتحريض
الديني .هذا اإلعالم المشبوه يلقى رعاية ودعما ً من
جهات عربية وأجنبية ،ويشكل حاضنة للتطرف
والعنف والحقد ،وداعما ً لإلرهاب الذي يضرب عشوائيا ً
بلداننا اليوم.
وهنا ال ب ّد لنا من إيالء أهمية كبيرة لقوانينا وبرامجنا
الدينية والمدنية ومناهجنا المدرسية التربوية
كي نقوم بتعزيز روح المحبة والسالم ونبذ العنف
والتطرف واإلرهاب ،ومالحقة ك ّل من يشجع ويحرض
ّ
ويحض عليه ويدعمه تحت
ويمارس اإلرهاب والعنف
أي ذريعة كانت وألي سبب كان قوال ً أو عمالً.
وإذا كنا اليوم نواجه إرهاب المجموعات المسلحة
والتنظيمات اإلرهابية ،فإنه ال ب ّ��د من اإلش��ارة إلى
إرهاب الدولة «اإلسرائيلية» الذي هو جزء ال يتجزأ من
اإلرهاب الذي نعاني منه والذي تمارسه المجموعات
التكفيرية اإلرهابية بل يتجاوزها بما قامت وتقوم به
«إسرائيل» منذ عام  1948وحتى اليوم .وهنا نتساءل:
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أال يشكل قصف األحياء السكنية بالطائرات وهدم
عشرات آالف من البيوت وقتل وجرح آالف الضحايا
من األطفال والنساء والشيوخ ،واحتالل «إسرائيل»
لألرض وتدمير البنى التحتية وممارستها لسياسة
التمييز العنصري ومصادرة األراضي وحرق المزارع
وتدميرها إرهاباً؟!!
أال يعتبر إرهابا ً حصار غزة من البحر والجو والبر
ومنع الغذاء والطاقة وال���دواء والماء عن السكان،
وتغيير المعالم التاريخية للقدس وتغيير الديمغرافيا
فيها ومنع المصلين من أداء شعائرهم الدينية في
المسجد األقصى وبناء الجدار العازل وإذالل المواطنين
على المعابر لساعات وأي��ام والتنكيل بهم واعتقال
وتعذيب وإطالق الرصاص على من هم دون الخامسة
عشر من العمر؟!
أال يش ّكل إرهابا ً إبقاء «إسرائيل» الدولة المحتلة
األخ��ي��رة ف��ي ه��ذا العالم على أكثر م��ن سبعة آالف
معتقل من مقاومين لالحتالل وبرلمانيين وسياسيين
فلسطينيين ف��ي السجون والمعتقالت ،وتهجير
عشرات اآلالف من أراضيهم بالقوة ومصادرتها وهدم
مساكنهم وجعلها قواعد عسكرية لجيش العدوان
«اإلسرائيلي»؟!
أل��ي��س إره���اب���ا ً ال��خ��رق ال��ي��وم��ي ل��س��ي��ادة لبنان
واالعتداءات المستمرة عليه ،وزرع العبوات الناسفة
والشبكات اإلرهابية على أراضيه واختطاف مزارعين
من داخل أرضه على يد عناصر جيش االحتالل ،وكذلك
دع��م «إسرائيل» المباشر لإلرهابيين على الحدود
السورية ـ الفلسطينية المحتلة واعتداءاتها المتكررة
ض ّد سورية ووقوفها بجانب المجموعات والتنظيمات
اإلرهابية والعمل على تقويض السلطة المركزية
واالستقرار في سورية؟!
وإذا كان إره��اب الدولة «اإلسرائيلية» ال ينفصل
عن اإلره��اب الذي تعانيه دولنا اليوم ،فإنه ال ب ّد من
التمييز بين إرهاب الدولة الذي تمارسه «إسرائيل»
ّ
بحق الفلسطينيين المقاومين الحتاللها وبين المقاومة
المشروعة التي كفلتها القوانين واألعراف الدولية في
هذا الشأن وتعارف عليه المجتمع الدولي وعدم دمج
المقاومة باإلرهاب كما تريد أن تر ّوج له «إسرائيل»
وحلفاؤها الداعمون لها.
إنّ المجتمع الدولي معني مباشرة بما تقوم به
قوى التكفير واإلره��اب والعنف .إذ ال ب ّد لنا من عمل
جماعي مشترك يضع ح��دا ً ل�لإره��اب بك ّل أشكاله:
إره���اب المجموعات اإلره��اب��ي��ة والتكفيرية وكذلك
إرهاب الدولة .فإذا لم نواجهه اليوم ونجتث أسبابه
ودوافعه ومح ِّركه ،فإنّ نار اإلره��اب لن تقتصر على
الدول والمناطق التي تعاني منه في الوقت الحاضر،
وإنما سيتمدد الحقا ً ليضرب أينما كان وكيفما كان
دون حسيب أو رادع .فالمسؤولية مسؤولية الجميع
لتخليص عالمنا من هذا الوباء الخطير الذي يزعزع
أركان مجتمعاتنا ودولنا وشعوبنا وحضارتنا وقيمنا.
ولنتحرك اليوم قبل الغد من أجل صون عالم آمن قوي
محصن ض ّد اإلرهاب والتطرف والعنف.
ّ
*نص الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية اللبناني
ّ
السابق الدكتور عدنان منصور في المؤتمر الدولي
الذي عُ قد في طهران يومي  9و  10كانون األول 2014
تحت عنوان :عالم ض ّد اإلرهاب والعنف والتطرف.

من باري�س �إلى جوبر فل�سفة ومفارقة وعقيدة وحقيقة
بمس األمن واالستقرار في سورية مهما
ّ
كانت الجهة القائمة على ذل��ك ،الواثق
بصدقية موقفه الوطني وب��أن اللحمة
الوطنية عندما تكون متينة بين الشعب
وقائده فإنها تحيط الوطن بسوار من
المناعة في وجه الصعاب والتحديات.
بشار األسد الذي قال وآمن بأنّ سورية
الله حاميها.

} ثائر ابراهيم

فلسفة

ف��إنْ أخبروكم ب��أنّ ما وراء الطبيعة
المادية طبيعة بشرية فصدّقوهم من
دون إغفال ما وراء الطبيعة البشرية
من طبيعة عاقلة صانعة كلية ،فما هو
م��ن� ٍ
�اف للمنطق يثبته منطق األح���داث
ذاتها ومعقولية االبتكار تلزم التسليم
بحقيقة طبيعة االبتكار ،ونفي القدرة
عن القدير تحيل حكما ً إلى اإلقرار بقدير
مدرك بالكلية لما كان ولما سيكون وتلزم
التصديق أنّ االبتكار يكمن في تحطيم ال
معقوليات ضيقة بمعقوليات أوسع.
فالمنطق الذي تقتضي أدق تفاصيله
أن يكون القائد حاضرا ً على رأس جيشه
في ك ّل معركة ،هو ذاته الذي يلزم رجالً
تستهدفه ك ّل قوى الظالم وتطمع في النيل
منه بأن يحتاط على سالمته ويمتنع عن
أن يكون بين رجاله في قلب المعركة على
خط النار.
هب لحظة االنتشاء التي
كالم مربك ُي ْذ ُ
أحسها أش���راف العرين ال��ص��ام��دة ل ّما
ّ
شاهدوا قائدهم المقاوم.
فنقطة الضياع التي أُص��ي��بَ عندها
متل ّقي الصورة بالشلل الفكري المصحوب
بإحساس النشوة المحرمة ف��ي عرف
الخانعين الجبناء جعلت من المكان فالقا ً
طبيعيا ً بين زمنين.
في جوبر كان هو الرمزية والمنهجية
�س��رون عن
وال��ص��ورة ال��ت��ي ع��ج��ز ال��م��ف� ّ
تحقيقها ،وكانت رجا َله المالئك ُة حامية
القرار وصانعة االنتصار.
لو صدق المنجمون ألخبرونا وحيهم
الفريد عن زي��ارة العظيم إل��ى مرابض
العظماء ولما ُك ِّذبوا بعدها ،لكنها إرادة
صانع الحياة بأن يكذبوا وتكذب معهم
ترهات الطبيعيين والمنطقيين أيضاً،
فصناع التاريخ ال ينسجون صناعتهم
ب��أن��وال غ��ي��ره��م ،وق��واع��د المنطقية ال
تحويها غير الصدور المتح ّررة من أوهام
العين العليلة ،وم��ن يتوكل على الله
فهو حسبه ،وه��و معينه على تحقيق
إثبات قواعد الماورائيات المنافية لك ّل
قوانين التفسير المنطقية وإحالتها واقعا ً
منطقيا ً.
ليس اتحاد البداية والنهاية صورة
الختالط الحابل بالنابل ،بل هو إثبات
للمنفي ون��ف��ي ل��ل��م��ث��ب��ت ،فاستحالة
الصمود منطقيا ً في ظل واقع ك ّل ما فيه
ينبئ بالهزيمة ناقضتها مطامح النصر
الغيبي ال��ك��ائ��ن ف��ي مخيلة المؤمنين
ب��ه ،والالمنطقية في ع��رف الطبيعيين
الناظرين إلى كثرة األع��داء بات منطقا ً
ومنطقيا ً بفعل الجنود المقاتلة التي ال
سبيل في تفسير ماهيتها غير االقتناع
ُ
مبدل المنطقيات
بأنها مالئكة ال��د َّي��ان
والالمنطقيات بقدرته الخفية.
ه��ي المعادلة المستحيلة ال��ت��ي لم
يحققها إال الجيش العقائدي الصامد،
الصامدة معه ك ّل العقائد المؤمنة بالقدير،
والمنتص ُر والمنتصرة به جميع تصورات
المؤمنين ع��ن ع��دال��ة القضية وحتمية
االنتصارِ ،ليُثبّت أنّ من قاتل ألجل عقيدة
يدعمها يقين بالنصر ال ب ّد سينتصر.

حقيقة

إنه الحلم الذي إنْ اكتملت إرادة إنجازه
في عقول أصحاب اإلرادة تح ّول بال ريب
من مستحيل إل��ى منطق وم��ن غيب إلى
معلوم.

مفارقة

لم تكن جوبر اليوم أبعد من باريس
األم��س ي��وم انعقاد مؤتمر دول البحر
األب��ي��ض المتوسط ف��ي تموز م��ن العام
 ،2007ف��ال��ج��ن��ود مصطفة متحفزة،
وال��ع��ي��ون ت��رق��ب ال��ت��ح��رك��ات وت��راق��ب
الحركات ،وأسد العرين الحاضر باألمس
ذات���ه ال��ح��اض��ر ال��ي��وم ،وذات الجموع
الحاقدة الموهومة تتابع من ذات الكِوى
المتخفية إمكانية السقوط.
ال م�لام��ة ف��ي ال��ت��ص�� ّور ،فالمسافة
الفاصلة بين القائد العربي األصيل وبين
رأس الكيان الصهيوني الغاصب في
باريس هي المسافة الفاصلة ذاتها بينه
وبين أعداء اإلنسانية في جوبر.
مسافتان متطابقتان في البعد والمعنى
والمغزى ،ومن لم يصافح باألمس لم ولن
يفعلها اليوم طالما أنّ المصافحة ستكون
محمي
ع��ل��ى ح��س��اب خ���ي���ارات ش��ع��ب
ّ
ال��س��ي��ادة ب��أس��ود ال��ل��ه المقدسة رج��ال
الجيش العربي السوري.
ٌ
النصر خيا ٌر
أول ،يتلوه خيا ٌر ثانٍ
ع��ن��وان��ه االن��ت��ص��ار ،ف��ال��ن��ص��ر ه��و ك � ّل
الخيارات ،وكل االختيارات المطروحة
مرتب النتزاع االستسالم.
عند ك ّل محف ٍل
ٍ
المشهد مثير للمشاعر مقلق ،ونشوة
العارف باألسرار وقت تخبّط الناس في
يحس بها إال من اطمئن قلبه
الجهالة ال
ّ
لالنتصار.
والتناقض العجيب إلمكانية وجود
النور والظلمة في المكان والزمان ذاتيهما،
تصححه المعرفة بظروف المعركة في
ّ
المكان والزمان.

في مؤتمر البحر المتوسط كان هناك
شاب طويل القامة ،رفيع الهامة ،متسا ٍم
كشجر ٍة مباركة ،يحمل في عينيه نورا ً
توارثته الثقاة المؤمنة وفي قلبه قوة الله
الخالق.
وفي جوبر كان الشاب المقاوم ذاته
بك ّل تفاصيله التي لم تبدّلها النائبات وال
أضعفتها التحديات.
في باريس مشهد ال يضاهي غرابته إال
اجتماع عصبة أطلقت على نفسها لقب
رؤس��اء ال��دول العربية أنصاف الرجال
وأشباهها ممن قدموا أجساد أطفالهم
ونسائهم في ك ّل معارك الشرف ليتناولها
الغاشم على موائده نفطا ً طرياً ،إمعات ال
قرار لها إال ما يق ّره سيّدها تكالبت ألجل
إح��راق البلد وألج��ل إسقاط األس��د الذي
أبى الله إال أن ينصره.
ذات ال��ع��ي��ون المجرمة البلهاء من
تترصد باستماتة
باريس وحتى جوبر
ّ
اقتناص الفرصة التاريخية لتسجيل
هزيمة نفسية تودي إلى هزيمة كلية.
وكما ف ّوت الشاب العربي على عدوه
في باريس لحظة المصافحة المزعومة
أمام العالم كله ،ف ّوت على العابثين في
ال��داخ��ل وال��خ��ارج فرصة ترسيخ وهم
االنصياع وتبديل الخيارات ،فال هناك وال
هنا ترضى األسود بالهزيمة.
في باريس وقف القاتل ينظر إلى فرص ٍة
ضائعة مع ك� ّل ما في الدنيا من إذالل،
وف��ي جوبر وق��ف التاريخ ع��ن التقدم،
وعصي عليه اجتياز ذلك الفالق المكاني
بين الزمنين بعد أن علقت اللحظات بين
نهاية العام  2014وبداية العام .2015

عقيدة

بشار األسد من غير صفة الرئيس أو
السيد أو القائد أو الرفيق أو الطبيب أو
العالم هو الواضح المعالم عند ضياع

التفاصيل ،وال ُم التعريف لك ّل مهم هُ ِ
ض َم
حقه ،والشمس الكاشفة إذا ادلهمت ظلمة
الحاقدين.
بشار األسد سيف الحق المشهر بوجه
الطغاة في زمن تمتشق السيوف للرقص
ال للذود عن الحياض.
بشار األس��د ال��ذي شاء ربه أن يؤيده
بتأييده ويعينه بعونه ويحفظه بحفظه
ويعزه بعزته ويمنحه القدرة على أن ال
يحني هامته وهامة شعبه لغير الخالق
الذي أوجدها.
بشار األس��د الواقف في وجه الباطل
والداعم لك ّل شرفاء األرض ،الزعيم األوحد
ماض لم
الذي اعتذر لشعبه عن أخطا ِء
ٍ
يكن له يد فيها رغب ًة منه أن يؤ ّلف بين
قلوبهم.
بشار األس��د المقتنع ب��أنّ ه��ذا الجيل
من شعب سورية العربية األبية سيثبت
انه ال يق ّل قدرة على الصمود والتحدّي
ع ّمن سبقوه ،ألنّ إرادة التحدي في فكره
هي إرث وطني ينتقل من جيل إلى آخر،
المتهم وبكل فخر أنه قائ ٌد لبل ٍد ال مشكلة
له مع اآلخ��ري��ن غير سيادته والتزامه
بانتمائه القومي.
بشار األس��د محبط مشروع التقسيم
الجديد بعون ب��اري��ه ،ال��ذي فتح قلبه
ليستقبل المهجرين من أبناء الشعب
العربي على رغ��م ك � ّل م��ن ع��ارض تلك
العملية ليقينه الكامل بأنّ الحفاظ على
دم��اء العرب غير السوريين هو بنفس
أول��وي��ة ال��ح��ف��اظ على دم���اء وأع���راض
العرب السوريين ،غير آبه لنكران الجميل
من بعض األشقاء الذين أرادوا لدولهم أن
تكون ممرا ً للمؤامرات السيئة النوايا ض ّد
سورية وأراد هو لبالدهم أن تبقى عربية
شريفة داعمة لنهج اإلنسانية.
بشار األسد الذي أعلنها برفيع صوته
وف��ي جميع المناسبات أن��ه ل��ن يسمح

ف��ي ال��ع��اش��ر م��ن ح��زي��ران م��ن العام
 ،2000رحل القائد الخالد حافظ األسد،
وترك إرثا ً ثوريا ً عروبيا ً مقاوما ً ُحصدتْ
نتائجه عام  2006وعام .2008
فجر حزنا ً وقلقا ً لم يخفف منهما
رحيله ّ
غير تفضل القدير على هذه األمة برجل
محب لشعبه ووطنه مؤمن بالله
عاقل
ّ
وبعروبته أسمه بشار األسد.
قبل ذل��ك وف��ي السابع من شباط من
العام  1999مات ملك األردن الحسين بن
طالل.
آن���ذاك اح��ت��ار المتكهّنون ع��ن ماهية
الوفد السوري رفيع المستوى الذي قد
يحضر مراسم الدفن نيابة عن القائد
الخالد حافظ األسد والذي كان حضوره
ميؤوسا ً منه لمعرفة العامة بوضعه
الصحي وقتها.
وصلت الطائرة السورية إل��ى أرض
المطار.
ت��أهّ ��ب الجميع ي��رق��ب ب��اب الطائرة
متسائالً عمن سينزل منها.
فتح باب الطائرة السورية وظهر حافظ
األسد قادما ً ليقدم العزاء في رئيس عربي
لطالما اختلف معه في رؤيته الغريبة
تجاه قضايا األمة العربية.
وق���ف األس���د ال��خ��ال��د ت��ح��ت المظلة
التي أع �دّت له مثل باقي رؤس��اء العالم
المشاركين في تلك المراسم ،وكان للوفد
الصهيوني حظ مقصود أو غير مقصود
بأن يقف تحت مظلة غير بعيدة كاشفة
مكان وقوف األسد.
ك ّل العيون كانت ترنو نحو رجل أسمه
حافظ األس��د ،فالجميع يراقب المشهد
وك ّل له أسبابه.
انتهت المراسم وف� ّ
�ض ال��ع��زاء وعاد
القائد الخالد إلى ارض الوطن.
أم��ا في أرض المطار في كيان العدو
فوقف وفد الصهاينة وقد الت ّفت حوله
م��ج��م��وع��ة ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن المتعطشين
للحصول على سبق صحافي.
س���أل أح��ده��م زوج��ة رئ��ي��س الكيان
اإلره��اب��ي آن���ذاك ع��ن شعورها ف��ي يوم
تشييع الملك الفقيد الذي كان له حظوة
لدى أحبابه الصهاينة كحظوتهم لديه،
وعما يميّز ه��ذا ال��ي��وم ع��ن باقي األي��ام
العادية ...أجابت بر ّد أربك الحاضرين
وح � ّي��ر المنصتين وق��د ارت��س��م��ت على
وجهها ابتسامة ظف ٍر ،ولمعت في عينيها
فرح ال ُترى إال على وجه من نال
ومض ُة ٍ
جائزة عظيمة قائلة« :إن��ه اليوم الذي
رأيت فيه األسد».
كتبت الصحف العالمية في صبيحة
اليوم التالي لغياب القائد األب حافظ
األسد( :رحل ...ولم يوقع).

* محا ٍم

