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اليونان :ماذا بعد فوز
تحالف الي�سار الجذري؟
} حميدي العبدالله
فاز تحالف اليسار الجذري الذي يرفض سياسة التقشف التي فرضها االتحاد
األوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان في االنتخابات التشريعية بأغلبية
مريحة ،وسيقوم هذا التحالف ليس فقط بتشكيل الحكومة الجديدة ،بل في رسم
سياسة اليونان في فترة واليته الدستورية.
يخص اليونان وحدها ،وال يهدّد فقط
ال شك أنّ هذا التطور السياسي النوعي ال
ّ
بتداعيات سلبية على االتحاد األوروبي ،كمؤسسة ،ونظام اقتصادي ،ال سيما إذا
خرجت اليونان من اليورو ،وهو احتمال مرجح في ضوء المواقف األلمانية المعلنة،
وفي ضوء تصريحات قادة التحالف اليساري أثناء حملتهم االنتخابية ،بل مصير
اليونان ،ومصير االتحاد األوروب���ي ،ووجهة تأثير نتائج االنتخابات اليونانية،
تق ّرره النتائج التي سيحققها التحالف الجديد الذي فاز في االنتخابات .فإذا تمكن
هذا التحالف أوالً ،من وقف سياسة التقشف التي أثقلت كاهل الغالبية الساحقة من
اليونانيين وهدّدت امتيازات ومكاسب الطبقة الوسطى ،وتمكن ثانيا ً من عدم دفع
مترتبات الديون وتح ّمل عبء أي إجراءات عقابية يتخذها االتحاد األوروبي ،وإذا
تمكن ثالثاً ،من تنمية االقتصاد وإعادة عجلة النمو إلى الحركة ،فإنّ ك ّل ذلك بك ّل
تأكيد سيقود إلى نتائج على غاية من األهمية:
��رس��خ حكم التحالف اليساري ال��ج��ذري وي��زي��د م��ن التفاف
النتيجة األول���ى ،ي ّ
الشعب اليوناني حوله ،ويقطع الطريق على الرهانات في االتحاد األوروبي التي
تقوم على حسابات ترتبط مجتمعة بفشل التحالف الجديد في التصدّي للمشكالت
االقتصادية الحادة التي تخيّم على اليونان منذ فترة طويلة.
النتيجة الثانية ،انتقال عدوى األنموذج اليوناني إلى دول أوروبية أخرى تواجه
تحديات مشابهة للتحديات التي واجهت اليونان وأسهمت في وصول التحالف
السياسي ال��ي��س��اري إل��ى الحكم ،وي��أت��ي ف��ي مقدمة ه��ذه ال���دول ك�� ّل م��ن إسبانيا
والبرتغال وحتى إيطاليا.
النتيجة الثالثة ،إذا م��ا انض ّمت ك�� ّل ه��ذه ال���دول إل��ى األن��م��وذج اليوناني ،فإنّ
اليسار األوروبي على امتداد القارة العجوز سوف يشهد انتعاشا ً أكيداً ،وستعود
الصراعات الطبقية من جديد إلى البلدان التي كانت موطن هذه الصراعات وتحديدا ً
فرنسا وألمانيا ،أو في ما يعرف عاد ًة ببلدان «الرأسمالية الرينانية» حيث تقاليد
وترسخت عبر عدة عقود.
«دولة الرفاه االجتماعي» قوية
ّ
النتيجة الرابعة ،سوف يشهد االتحاد األوروبي اتجاها ً معاكسا ً لمسار تشكله،
أي عودة إلى االنحالل والتفكك ،أوالً بسبب انسحاب دول مرشحة للخروج منه
ّ
للتح ّرر من سياساته االقتصادية غير المقبولة ،وثانيا ً بسبب اختالل توازن القوى
داخل بنيته المؤسساتية نظرا ً إلى قوة التيارات اليسارية حتى في الدول التي تشكل
النواة الصلبة لالتحاد ،والمقصود بذلك ،فرنسا وألمانيا.
لكن في المقابل إذا أخفق التحالف اليساري في إخراج اليونان من أزمته ،وعاد
الناخبون إلى االقتراع لصالح األح��زاب التي تسعى إلى إبقاء اليونان ج��زءا ً من
االتحاد األوروبي ،ودفع ثمن ذلك عبر التخلي عن مستوى المعيشة الحالي ،فإنّ
ك ّل هذه التداعيات المحتملة لن تتحقق.

ال�سعودية متم�سكة بالحوار
مع حزب اهلل فماذا يفعل الحريري؟

م�ؤتمر مو�سكو لم يف�شل:
حجز مقاعد للت�سويات الكبرى
} د .وفيق ابراهيم
ُ
تعرف المعارضات السورية ،بمختلف
أنّ
تنوعاتها ،األزمة السورية لم تعد محلية،
وأنّ إيجاد ح ّل نهائي لها يحتاجُ إلى اعتماد
أكثر من وسيلة :عسكرية وسياسية وثالثة
ابتكرها النظام السوري وهي تجمع بين
العسكري والسياسي ،وذلك للتعامل الجيد
مع الطبقات اإلقليمية والدولية لألزمة.
أما تعقد األزم��ة ،فمردّه التآمر التركي
ّ
بغض طرف
ـ الخليجي و«اإلس��رائ��ي��ل��ي»
غربي يوصل إلى حدود المشاركة ،ما أدى
إلى فتح حدود سورية مع تركيا وفلسطين
المحتلة ولبنان واألردن والعراق أمام ك ّل
ّ
وضخ ك ّل أنواع
أنواع التكفيريات العالمية،
التمويل اإلعالمي واللوجيستي والتدريبي.
فتحولت األرض السورية إلى أوكار إرهابية
ضخمة كادت تطيح بك ّل شيء ،لوال بسالة
الجيش السوري وتحالفاته مع الميليشيات
الشعبية وقوات حزب الله.
هناك إذا ً عناصر لألزمة السورية أولها:
النظام ال��س��وري وه��و ال��ط��رف األق��وى
الذي يؤدي دور المنتج المستمر لك ّل أنواع
الخدمات للدفاع عن الوطن ،وهي الخدمات
العسكرية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
والتعليمية الالزمة لدعم صمود السوريين،
فيذود عن الناس واألرض بتضحيات ق ّل
نظيرها في التاريخ.
العنصر الثاني ،هو اإلره��اب التكفيري
الذي يتألف من عشرات التنظيمات ومئات
آالف العناصر من  88جنسية مختلفة،
يد ّمر ويفتك ويسبي ويقتل ويسرق النفط،
معاودا ً بيعه عند حلفائه في تركيا واألردن.
وهناك إجماع عالمي على أنّ هذا اإلرهاب
يسيطر على  95ف��ي المئة م��ن المناطق
الخاضعة لسلطة «المعارضة».
أم��ا العنصر الثالث ،فهو المعارضة
ال��داخ��ل��ي��ة وب��ع��ض ال��ق��وى ال��م��وج��ودة
ف��ي ال���خ���ارج ،وه���ي م��ع��ارض��ة معنوية
ت��ق��دم نفسها على أس���اس م��ن الصدقية
والوطنية ،لكنها تنضبط في اإلطار العام
للمعارضات الخبيثة ،خشية حرمانها
من أدوار مستقبلية في حال نجح مشروع
التكفيريين ،كما تتوهم ،أو ح��ال النفوذ
الغربي دون إنجاز تسوية حقيقية ،لذلك

نجدها تلعب لعبة «االل��ت��ب��اس» وترسل
إشارات مبطنة عن استعدادها للمضي إلى
األمام في حال تأكدها من نهائية التسوية
مع النظام.
يُعتبر «االئ��ت�لاف ال��س��وري» م��ن أكثر
المعارضات تمويالً وإعالما ً واألقل تأثيرا ً
في الساحة السورية ،له عالقاته بما يُسمى
«الجيش الحر» و«اإلخوان المسلمين» ،لكنّ
أدواره مقتصرة على بالغات إعالمية تخدم
أجهزة االستخبارات في تركيا والسعودية
و«إسرائيل» وقطر والغرب .ومقا ّر إقامة
صعاليك االئ��ت�لاف هي الفنادق التركية
والغربية ،حصراً ،مع حضور خفيف في
الدوحة والرياض.
إنّ ه��ذه التقسيمات أدت بمنطقية إلى
حضور النظام ومعارضة الداخل مؤتمر
موسكو بحصرية .فلم يكن ممكنا ً دعوة
إرهاب ال يؤمن بالدولة والقانون الوضعي
واألنظمة الحديثة .وك��ان مستحيالً على
االئتالف أن يقبل الدعوة من دون موافقة
«معلميه» في أنقرة وال��ري��اض والدوحة
و«إسرائيل» .وه��ؤالء ال يزالون يعيشون
ف��ي ح��ال��ة انفصام ع��ن ال��واق��ع ،مص ّرين
على إسقاط نظام يواصل تحرير سورية
وتطهيرها من آثارهم المدمِّرة.
لذلك ج��اء لقاء موسكو طبيعيا ً ج��داً،
وت��م��ت ال��م��ح��ادث��ات كما اشتهى المنظم
ال��روس��ي :االت��ف��اق على الممكن وإرج���اء
المتع ّذر إلى جلسات الحقة ،من دون وجود
معونة أميركية ،ألس��ب��اب تتعلق بيأس
واشنطن من معارضة داخلية تبين أنها
إرهاب عالمي موصوف بدأ باالرتداد على
العالم الغربي.
ودليل توصل المجتمعين إلى مفاهيم
عامة مشتركة كانت إلى األمس القريب من
المحظورات ،هو موافقة الحاضرين على
مبادئ محاربة اإلره��اب ودعم مؤسسات
ال��دول��ة السياسية والعسكرية ،ورف��ض
المسلحين األجانب من دون موافقة الدولة
ال��س��وري��ة ،وإدان����ة ال��ت��دخ�لات اإلقليمية
والدولية ،األمر الذي يكشف أنّ المجتمعين
يؤيدون الدولة والنظام والجيش السوري
وي��دي��ن��ون ال��ت��دخ�لات التركية والقطرية
و«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» وال��س��ع��ودي��ة ،تدخالت
كشفت عنها أجهزة استخبارات أميركية

دور الغطر�سة واال�ستهتار
في �إ�سقاط قواعد اللعبة!...
} محمد ح .الحاج
وغربية وأعلنها وزي��ر خارجية أميركا
ونائب رئيسها.
إنّ ه��ذه التفاهمات ح��دث كبير في ح ّد
ذاته ،حتى لو لم يج ِر اإلعالن عن مبادئها
رسمياً ،مخافة استثارة األصناف األخرى
للمعارضات ،وخشية استعداء األط��راف
الدولية.
هناك إذا ً سياق طويل من المباحثات قد
يتجه إلى مزيد من التخصيص مثل كيفية
محاربة اإلرهاب وتطوير النظام السياسي
وإع��ادة بناء سورية ومستقبل المعارضة
ودورها في المراحل التالية.
كل ذلك يؤكد أهمية استمرار المباحثات
بعيدا ً من ضغوطات الخليج وتركيا المص ّرة
على البدء بشعار إسقاط النظام السوري،
ال��ف� ّ
�خ الكبير ال���ذي يُ���راد منه االس��ت��م��رار
في تدمير سورية وشرذمتها إل��ى أي��االت
وسناجق خدمة للطرف «اإلسرائيلي» من
جهة ،والمشروع األميركي من جهة أخرى.
فإسقاط النظام ال يعني إال بعثرة جيش
س��وري أثبت أن��ه األص��ل��ب بين الجيوش
العربية ،جيش ال يستسلم وال يهادن.
عكس مؤتمر موسكو م��وازي��ن القوى
المحلية ف��ي س��وري��ة وال��ت��أث��ي��ر ال��دول��ي
ال��م��رع��وب م��ن ال��م��ع��ارض��ات اإلره��اب��ي��ة.
ويواكب «زع��م» الغرب محاربة اإلره��اب،
معتبرا ً أنّ التغيير السياسي والديمقراطية
والحرية ،إنما هي مطالب يق ّررها المواطن
ال��س��وري حين يستعيد حريته وق��درت��ه
على التعبير عنها في أجواء سلمية .فهناك
مواطنون حولهم اإلرهاب إلى عبيد ،وثروات
اق��ت��ص��ادي��ة ت��س��رق وت��ن��ه��ب ،وم��ه��ج��رون
ونازحون يسكنون الخيام وأطالل المباني.
محاربة اإلرهاب ونزع السالح الداخلي
غير الرسمي وال��ح��ف��اظ على مؤسسات
الدولة من جيش وبنى سياسية هي من
إنجازات موسكو التي أطلقتها في أرجاء
السياسات الدولية المنوعة القتضاء ردود
الفعل ،على أمل أن تؤدي الجلسات المقبلة
إل��ى بناء فريق عمل س��وري كبير بقيادة
الرئيس بشار األس��د إلع��ادة بناء سورية
على أسس صلبة ومتينة لتستكمل دورها
الدائم في الدفاع عن المشرق العربي.
إن��ه مؤتمر حجز المقاعد للتسويات
الكبرى ...فتر ّقبوه.

} روزانا رمال
في مقال للسفير السعودي في بيروت في جريدة «الحياة» ،يختار السفير علي عواض
عسيري المعروف بعالقته المميّزة بولي العهد السعودي األمير مقرن بن عبد العزيز،
توقيتا ً متزامنا ً مع موعد جلسة الحوار المرتقبة بين حزب الله وتيار المستقبل ،ليكتب
مقاالً يتناول فيه العالقات السعودية ـ اللبنانية ،يبدو كتأكيد للموقف التاريخي السعودي
الذي يتحدث عن اهتمام الرياض بالمصالح اللبنانية وحرصها على سالم اللبنانيين
الداخلي واقتصادهم وسالمة أراضيهم وإزدهار بلدهم ،لكن ليصل السفير عسيري إلى
النقطة التي تبدو أنها هدف المقال ومب ّرر توقيته وسبب اهتمام إدارة جريدة «الحياة»
بنقل مقتطف منه إلى موضوع الصفحة األولى للجريدة.
وجاء االقتباس من كالم عسيري في سياق معبّر نورده كما جاء في «الحياة»
السعودية:
«يترقب الوسط السياسي اليوم ما ستؤول إليه الجولة الخامسة من الحوار بين
«حزب الله» و«تيار المستقبل» ،والتي ستخضع المتحان بعد االنتقادات التي وجهها قادة
األخير لخطاب األمين العام للحزب السيد حسن نصرالله وإسقاطه قواعد االشتباك مع
«إسرائيل» بعد عملية مزارع شبعا ض ّد جنود االحتالل «اإلسرائيلي» ،وإعالنه أنّ جبهات
المواجهة مع إسرائيل (الجوالن والجنوب) باتت واحدة».
وتتابع الحياة« :يفترض أن تتناول جلسة الحوار برعاية رئيس البرلمان نبيه بري
هذا الموضوع الخالفي ،في ظ ّل المستجدات التي انعكست على لبنان ،على رغم أنّ
موضوعات المقاومة وسالح «حزب الله» وتدخله في الحرب السورية كانت استُبعدت
من نقاط الحوار بين الفريقين».
وتعلق الحياة« :في ظ ّل تأكيد مصادر الفريقين أنّ هذا الخالف ال يعني وقف الحوار،
كان للسفير السعودي في بيروت علي بن عواض عسيري موقف أمس أكد فيه أنّ
«دعوات قادة المملكة العربية السعودية اللبنانيين إلى الحوار هي تعبير عن مدى
حرصهم على لبنان ،وهو أمانة في أعناقكم »...متوجها ً الى اللبنانيين.
ما تريد الحياة قوله واضح ،وهو أن ال مب ّرر ليذهب «تيار المستقبل» في جعل عملية
مزارع شبعا وكالم السيد حسن نصرالله سببا ً لنسف الحوار ،فسالح المقاومة ودور
حزب الله في سورية ،العنوانان المستبعدان من الحوار يشمالن عملية مزارع شبعا
وكالم السيد نصرالله ،من جهة ،ومن جهة أخرى فإنّ السعودية تريد للحوار مع حزب
الله أن يستم ّر.
أتى هذا الموقف في «الحياة» وعلى لسان السفير عسيري كسقف لجلسة الحوار التي
ُعقدت أمس ،في ظ ّل مخاوف نشأت بعد الكالم التصعيدي للرئيس فؤاد السنيورة ض ّد
حزب الله وأمينه العام وصل فيه إلى ح ّد اتهام السيد نصرالله بإلغاء العيش المشترك.
كالم عسيري واهتمام «الحياة» يعنيان ردا ً من القيادة السعودية على دعوات السنيورة
إلى التصعيد ،ودعوة معاكسة للتهدئة وإعادة رسم لألولويات التي يتقدّمها التمسك ببقاء
الحوار مستمرا ً بسالسة.
للمضي قدما ً في سياسة
الحريري
سعد
للرئيس
التغطية
يقدم
الموقف السعودي
ّ
اإلنفتاح على حزب الله من جهة ،ورفض محاوالت التوتير لألجواء المذهبية والسياسية
من جهة أخرى ،تحت عنوان غير معلن هو :لسنا في حرب تموز وال في ظ ّل خطاب
اتهام المقاومين بالمغامرين ،بل في مرحلة مختلفة من التوازنات والمعادالت ،تستدعي
التأسيس على المشتركات.
السعودية تقول ضمنا ً ما هو أه ّم ،إنه في زمن العالقات الباردة مع إيران ،يلعب الحوار
بين تيار المستقبل وحزب الله دور الجسر الالزم للعبور نحو بدء الحوار األه ّم ،وهو بين
الرياض وطهران.
السعودية تقول للحريري :ال تفسدوا جسر العبور الذي يمثله حواركم مع حزب الله
لحوارنا مع إيران ،نحن نحتمي بحواركم فال تخ ّربوه بحجة انتظار حوارنا لالحتماء
به ،وال تدعوا أمثال السنيورة ولحساب جهة أخرى غير السعودية أن يفسدوا المصلحة
السعودية العليا في هذه المرحلة الحساسة.
الكرة اآلن في ملعب الحريري.

«توب نيوز»

فابيو�س �إلى بيروت
يحمل المبعوث الفرنسي إلى بيروت مشروع زي��ارة لوزير الخارجية ل��وران فابيوس
يريد ضمان المواعيد إلنجاحها أكثر مما يحمل جديدا ً عن الرئاسة اللبنانية التي يعرف أنّ
مفاتيحها ليست متاحة له ولحكومته.
فابيوس عنوان العداء لسورية والمقاومة وإيران طوال سنوات الحرب على سورية ومحور
التخطيط للقرارات األوروبية والدولية والعدائية.
كثيرا ً ما كانت واشنطن تطلب التواصل مع فرنسا كي ال يعطل فابيوس بالتصعيد الحلول
الوسط ،خصوصا ً في قرارات الفصل السابع التي كان يتولى الترويج لها ض ّد سورية.
فرنسا ساحة لعمل «القاعدة» بوجود االنقسام الداخلي بين تط ّرف معادي لإلسالم
والمسلمين وتطرف إسالمي يجتاح المهاجرين من أصول جزائرية ومغاربية.
أمام فابيوس أحد خيارين إما أن يكون عنوان الذهاب بخيار انتحاري غبي لبلده على
الطريقة التركية و«اإلسرائيلية» أو التموضع على خطوط التسويات.
المحور هو زيارة فابيوس لدمشق التي اقترحتها المخابرات الفرنسية لضمان تعاون ض ّد
«داعش» والحصول على المعلومات السورية حول المقاتلين الفرنسيين.
يمكن لفابيوس االستجمام في بيروت بال جدوى ،ويمكن أن يطلق مواقف تمهّد لزيارة
دمشق أو أن يستعين بصديق اسمه جيف...

التعليق السياسي

قائد بحجم العالم
رانيا مشوِّح
حاولوا تسييجه بسياج الخوف فوجدوه
للخوف أم��ان �اً ،زع��م��وا الرجعية ف��ي أدائ��ه
فتقدّم بخطى ثابتة فوق توقعاتهم ،هاجموه
وأسقطوه في مخططاتهم وأفعالهم وأوهامهم
فأجبرهم على الرضوخ لواقع اسمه القائد
بشار حافظ األسد ...حاولوا وسلّحوا ،قصفوا
وهاجموا حتى عجزوا ...وسقطوا عند سدّه
المنيع ،انطلقوا من عبارات الحرية والقمع
واإلسقاط والسلمية فغرقوا في دوامة إرهابهم
وبقي هو ربان السفينة التي لن تنقذ سورية
فحسب بل ستنقذ العالم بأسره وتحت قيادته
ه��و ،ع���ادوا وخففوا اللهجات واستبعدوا
عبارات اإلسقاط والتنحي للبقاء بشروطهم
فغاصوا في وح��ل نيران أشعلوها فطالت
جمراتها عروشهم ،وبقي بشروطه وبدعم
شعبه.
لم تعد تصريحاتهم ذات أهمية وال جدوى
فرجعوا من حيث ب��دأوا وب��دأ إعالمهم الذي
ّ
للتهجم على الرئيس
سخروه أربع سنوات
ّ
بشار األسد لثنائه ومدحه ،فكلنا قرأ ما كتبته
صحيفة «االندبندنت» بعد أح��داث فرنسا،
والتي دعت إلى عدم التردّد في اإلع�لان عن
نهاية الخصومة مع سورية ورئيسها ،قائلة:
دع��وا الرئيس األس��د يتكفل بالحرب على
اإلرهاب ،فهو سيد هذه الحرب ،ويكفيكم شرفا ً
أن تساعدوا في مخرج الئ��ق يب ّرر لكم هذا

التعاون ،عبر اإلسراع في مصالحة سورية.
وفي مقال لـ«الغارديان» علّق على كالم قائد
الجيش البريطاني السابق اللورد دانات الذي
قال :إنه كان يجب علينا أن نكون أكثر إدراكا ً
لتاريخ سورية وجيوسياستها قبل عام ،واآلن
علينا أن نتحدث إلى األسد في الس ّر والعلن
حول المعركة المشتركة ض ّد «داعش».
أم��ا المقال األب��رز ال��ذي نشرته صحيفتا
«واشنطن بوست» األميركية و«إندبندنت»
البريطانية فكان لمحلل الشؤون الخارجية
األميركي _ الهندي إسهان ث��ارور بعنوان
«بوتين قد يكون محقا ً حول سورية» ،الكاتب
ذ ّك��ر بما جاء في المقال ال��ذي كتبه الرئيس
الروسي في صحيفة «نيويورك تايمز» في
أيلول من العام الماضي ،وال��ذي ح��ذر من
«مخاطر ضرب نظام األسد كونه نظاما ً علمانيا ً
في مواجهة مجموعة من المرتزقة المتطرفين،
ما سيؤثر على كامل قضايا المنطقة( ،هذا ال
يجعل من فالديمير بوتين قديسا ً ولكن يجعله
أكثر حكمة من باراك أوباما وجون ماكين في
ما يتعلق بالشرق األوسط).
أم��ا الياس غ��رول ال��ذي تحدث في مجلة
«فورين بوليسي» عن الوضع الغريب الذي
يجد فيه أوباما نفسه اآلن مع (رجل سورية
القوي) األسد وقد بات (رفيقه) في المعركة
ذات��ه��ا .كما ق��ال��ت المتحدثة ب��اس��م وزارة
الخارجية األميركية م��اري ه��ارف لـ«فوكس

نيوز» :كال ،ال نحن لسنا في الخندق نفسه مع
النظام السوري لكن لدينا أهدافا ً مشتركة معه
في التخلص من داع��ش» .و لع ّل ما ورد على
لسان هنري كيسنجر يلخص الكثير عندما قال:
اليوم تدهشني سورية بشار األسد ،فالشعب
بغالبيته الساحقة يحبه ويقف معه».
طالت األحداث الدامية ك ّل شبر من أراضي
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة ف��ن��أى من
يتهاوون فوق المنابر بأنفسهم لخارج سورية
يتباكون وينحبون على الشعب السوري لكن
بقي هو يشارك شعبه في ك� ّل المناسبات،
يحاور ويتنقل من المسجد إل��ى الساحات
العامة ،ويبدأ سنته الجديدة في أرض الميدان
بين جنوده يقاسمهم ال��زاد على الرغم من
بساطته التي عهدها أبناء شعبه ،إال أنه بقي
لغزا ً عجز عن ح� ّل أبجدياته كبار الخبراء
في العالم ،وصاروا كلما ُذكر اسمه يضعون
والتعجب ...األسد
عشرات إشارات االستفهام
ّ
القوي ،سيد الحروب ،رجل سورية القوي،
بات اليوم سيد العالم بأسره بذكاء وحنكة.
كذبهم أوصلهم إلى ما هم فيه اآلن من تخبّط،
وطاولت مخططات تخريبهم عمق ديارهم
فعادوا إلى الصادق الذي حذرهم من مغبة ما
يفعلون ،لعل ما سأقوله لن يرضي البعض
لكنه وبوضوح ال يخفى على أحد جمع من
صفات األنبياء ما يكفيه وبات هو «ال ُم ّخلص
األمين» ...بشار حافظ األسد.

هل هي ا�ستقالة من �أجل اليمن؟
} جمال الكندي
بعد أن حاصرت اللجان الشعبية وقوات
أنصار الله محيط القصر الرئاسي اليمني،
ثم انسحبت منه بعد ي��وم واح��د ،لتعيد
الوضع كما كان عليه قبل  19يناير ،أعلن
الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته.
فماذا يعني ك ّل ذلك؟
أراد أن��ص��ار ال��ل��ه وال��ل��ج��ان الشعبية
توجيه رسالة إلى الداخل والخارج عبر
حراكهم األخير ،مفادها أنّ اليمن أصبح بعد
اتفاق السلم والشراكة في يد اليمنيين ،وأنّ
زمن الوصاية واألوام��ر الخارجية انتهى
ب�لا رج��ع��ة .انتهى بعد ال��ح��راك الشعبي
صحح مسار الثورة اليمنية ،وت ّوج
الذي
ّ
ه��ذا التصحيح باتفاق السلم والشراكة
ال��ذي أع��اد ش��رائ��ح معينة م��ن المجتمع
اليمني ،كانت مه ّمشة في ما مضى ،إلى
العمل السياسي اليمني لتصبح ركنا ً
مهما ً من أركانه .ومن أجل المحافظة على
هذا المكتسب وقعت األزم��ة بين الرئاسة
اليمنية وأنصار الله وحلفائهم .فماذا عن
استقالة الرئيس هادي؟ وهل هي من أجل
الوطن؟
أراد ال��خ��ل��ي��ج��ي��ون خ�ل�ال اجتماعهم
األخ��ي��ر ف��ي السعودية أن يُعيدوا اليمن
إلى وصايتهم والتذكير بأ ّنه اليمن ال يزال
حديقتهم الخلفية ،لذلك اعتبروا ما حصل
في صنعاء انقالبا ً على الشرعية قامت
به اللجان الشعبية مع أنصار الله .وفي
الواقع ،فإنّ ما قامت به هذه اللجان وأنصار
الله هو تذكير بسيط للسلطة الحاكمة في
اليمن ب��أنّ هناك اتفاقا ً ُو ّق��ع بين الفرقاء
السياسيين هو اتفاق السلم والشراكة الذي
ينص على إشراك ك ّل الشرائح اليمنية في
ّ
ّ
وتدل
صناعة القرار السياسي في البالد.

سرعة االتفاق بين الرئاسة اليمنية وأنصار
الله ومَ��ن حالفهم على أنّ ق��وة الحراك
الشعبي في اليمن كبيرة ،وق��د ف � ّوت هذا
االتفاق على أع��داء اليمن فرصة تصوير
المشكلة على أنها مشكلة إيديولوجية ذات
طابع مذهبي ،وتحاول دول كبرى إضفاء
الصبغة الطائفية على األوضاع في اليمن
لكي تبدو أنها ليست ذات طابع وطني.
إنّ نسف االتفاق الذي وقع بين الرئيس
ه���ادي واالن��ق�لاب��ي��ي��ن ،حسب التوصيف
الخليجي ،قبل أن يجف ح��ب��ره ،وال��ذي
ذكرت فيه المطالب األربعة للجان الشعبية
وأنصار الله ،ي� ّ
�دل دالل � ًة واضحة على أنّ
هناك أي ٍد داخلية وخارجية ،وال نقول خفية
فهي باتت معروفة لدى الجميع ،ال تريد
الخير واالستقرار لليمن.
إنّ الحراك الشعبي األخير كان شعاره
اليمن لليمنيين ومصلحة اليمن فوق
الجميع ،ما أزعج بعض الدول التي تصدّر
اإلرهاب إلى اليمن وغيره من دول الجوار،
ويزعج األميركي الذي يُعتبر اليمن مهما ً
بالنسبة إليه ،بسبب الموقع الجغرافي،
وهو بالتالي ال يريده أن يخرج عن سيطرته
أو أن يكون من ضمن دول محور المقاومة
في المنطقة ،وم��ا امتعاض واشنطن من
توقيع االتفاق إال دليالً على محاوالت أميركا
وأعوانها في المنطقة ه��دم اتفاق السلم
والشراكة الذي يعتبر صفعة قوية لمن كان
يريد أن تبقى اليمن لعبة في يد اآلخرين
وساحة للنزاعات الطائفية.
وقع الرئيس اليمني االتفاقية مع أنصار
ال��ل��ه وب���دأت األم���ور ت��ع��ود إل��ى م��ا كانت
عليه ،واالتفاقية هي نفسها اتفاقية السلم
والشراكة وتحمل روح االتفاقية القديمة،
لذلك لم يكن هناك خيار من قبل الرئيس
ه��ادي إال الموافقة عليها ألنّ بنودها هي
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نفسها البنود القديمة مع الذكير بالمطالب
األساسية وهي البنود األربعة .فماذا حصل
بعد زي��ارة المبعوث األممي إل��ى اليمن؟
ولماذا قدم الرئيس اليمني بعدها استقالته
التي تلت استقالة رئيس وزرائه ؟ أهو أمر
جديد جاء من الخارج بجعل اليمن ساحة
ص��راع وف��راغ سياسي؟ أم ه��ي استقالة
من أج��ل اليمن؟ أو أنّ شخصية الرئيس
ه��ادي أقل من أن تكون حاكمة لهذا البلد
ال��ذي تعصف به ري��اح اإلره��اب و القبلية
والتبعية للمحرك الخارجي؟ أترك اإلجابة
عن هذه األسئلة المحيرة برسم من يقرأ هذا
المقال.
إنّ الوقت قد حان لكي يفهم الجميع أنّ
اتفاق السلم والشراكة أوجد واقعا ً جديدا ً
في اليمن .واقعٌ عنوانه أنّ زمن التهميش
ال��ذي كان في الماضي لبعض المكونات
السياسية في اليمن السعيد قد أفل وانتهى،
وأنّ اليمن الجديد اليوم هو الذي تتشارك
فيه جميع المكونات اليمنية ف��ي إدارة
شؤون البلد.
لذلك أجدّد القول إنّ اتفاق السلم والشراكة
هو الخط األحمر ومن أجل المحافظة عليه
حصلت هذه األزمة األخيرة ،بعد أن حاولت
الحكومة التنصل منها لكنها ل��م تنجح
في ذلك ألنّ من يدعم االتفاقية هو شعب
اليمن ال��ذي تعب من القبلية والطائفية
والمحسوبية وهو يريد الكرامة والحرية،
وال ب ّد لمن يحمل هذا اللواء أن يكون مدافعا ً
عن ك ّل اليمنيين بك ّل مكوناتهم .فهل نأسف
الستقالة ه��ادي ون��رج��و رج��وع��ه؟ أم أنّ
هنالك شخصية أخرى جديرة بحكم اليمن
توحد اليمن تحت مظلة
تحمل مواصفات
ّ
الوطن التي ال تميز بين شمالي وجنوبي
أو سني وشيعي أو قبيلة وأخرى .فهل نرى
ذلك قريبا ً في اليمن؟

دائ��رة الترقب واالنتظار وال��خ��وف من ر ّد المقاومة لم تستم ّر
طويالً ،تن ّهد رئيس وزراء العدو وقد انزاحت عن صدره كوابيس بال
حدود ،قال في سريرته إنّ هذا الفعل ضمن حدود المقبول ،ابتلعها،
لكنه ،ليطمئن أبناء جلدته من قطعان المستوطنين قال :ال تج ّربوا
ص��ب��رن��ا !!...وأض���اف م��ت��و ّع��داً :إنّ ال��ذي��ن ق��ام��وا بضربنا سيلقون
عقابهم ،وكأنه يعرف تفاصيل هوياتهم ...إنها المقاومة.
عملية اغتيال المقاومين في القنيطرة أعطت الدليل القاطع أنّ
«النصرة» وأخواتها ،وك ّل تف ّرعات «القاعدة» هي في خدمة العدو
الصهيوني ،قلنا ذلك منذ «غ��زوة نيويورك» ،نعلم أكثر :أنّ من ال
يحمل السالح من هذا التنظيم على امتداد الساحة السورية ،تكون
مهامه جمع المعلومات وتقديمها للعدو ،ومنهم م��ن ك��ان يتابع
مجموعة المقاومة وإال كيف أمكن للعدو تحديد السيارة المدنية
التي تض ّمهم وهناك الكثير مثلها تتج ّول في المنطقة...
لقد أدّى التحريض الطائفي والتعبئة المذهبية دورهما الهدّام
على امتداد ساحة المنطقة ،وهكذا دخل العدو الصهيوني من باب
تتوجه
السالم معهم وأصبح من يعمل ض ّد هذا العدو هو العدو الذي
ّ
إلى صدره كل األسلحة ...هي الطريق األقصر إلى تخريب المنطقة،
بقي من أرض لفرض
وإنهاك جيوشها والتغطية على استالب ما َ
االستسالم تحت راية السالم األميركي!...
قبل االحتفال التأبيني لشهداء القنيطرة كان ال��ر ّد في شبعا...
كمين محكم ،ثمانية أو تسعة آل��ي��ات معادية تحترق ،وينسحب
المقاومون في زمن الذهول وقبل صحوة قيادة العدو وكأنّ شيئا ً
لم يكن ...وك ّل ذلك يحصل في ذروة االستنفار والحذر ،في التحليل
العمالني للعملية ونتائجها ،وطبقا ً لخطط الكمائن للقوافل متوقع
أنّ الضربة استهدفت مقدمة ومؤخرة الرتل في ذات اللحظة توطئة
لإلجهاز على ما تبقى ،يعترف العدو بقتيلين وسبعة جرحى ،وهو
رقم ال يتناسب وعدد اآلليات التي ض ّمها الرتل وأصابها الدمار...
هل كان في ك ّل آلية فرد واحد ،أم أنّ الثواني القليلة أتاحت فرصة
لهرب ونجاة اآلخرين ،األرجح أنّ العدو يكذب وال يكشف خسائره،
متفحمة لم يستم ّر نشرها
والدليل ما تس ّرب من صور لبقايا جثث
ّ
على صفحات الشبكة العنكبوتية ط��وي�لاً ،مع ذل��ك ربما يعتبرها
نتنياهو أق ّل بكثير مما كان ينتظره.
نتنياهو كما ك ّل الذين تداولوا قيادة الكيان الصهيوني يرتكزون
في سلوكهم إلى عامل القوة األميركي ،بل يعتبرون وجوده أصالً
أي ر ّد فعل من
��رب» ،من هنا ينظرون إلى ّ
لخدمتهم« ،هكذا أمر ال ّ
الرب الذي يطالبونه بالدفاع عنهم،
اآلخر (الغوييم) خارجا ً عن إرادة ّ
وهم بذلك أشبه بالقزم الذي يستخدم قوة صاحبه في العدوان على
اآلخ��ري��ن معتقدا ً أنّ ره��اب القوة التي يستند إليها ستكون عامل
ال��ردع ال��ذي يمنع اآلخ��ر من ال��ردّ ،إنما هذا مج ّرد وهم إلى ح ّد ما،
ألنّ عامل الردع بفعل الخوف ال يمكن أن يستم ّر ...وهكذا يج ّرب
نتنياهو وأمثاله من قادة الصهاينة صبر شعب المحيط ،يمارسون
عربدتهم ،وفي ك ّل االتجاهات دون توقع ر ّد فعل ما ،وإنْ حصل
يلجأون إلى سند القوة المتمثل في امتداد نفوذهم إلى الدول الكبرى
وعلى رأسها الواليات المتحدة األميركية التي تعبّر عن استيائها
من ردود الفعل على السلوك الصهيوني ،معتبرة أنها ممارسة
للعنف ض ّد وليدها وصنيعتها ،وتتف ّهم «حق» الدفاع لهم ،من دون
النظر إلى خلفية ر ّد الفعل أو أنّ حق اآلخر أن يردّ ...هذه القاعدة لم
تعد واردة في زمن توازن الرعب ومعادلة :ك ّل فعل يستوجب ر ّد
فعل .من هنا قرار المقاومة بضرب الموانئ ،والمطارات ،والمدن،
وشبكات الكهرباء والمراكز الصناعية طبقا ً لمجريات العدوان
وبما يماثل ،وأم��س تمثل ال���ردّ ،إذ ج��اء ض��رب األف���راد (العسكر)
وآلياتهم متوازنا ً مع عدوان القنيطرة ،وهكذا حافظت المقاومة على
القواعد فلم تخرق ق��رارات مجلس األمن الدولي ،وج��اءت عمليتها
ضمن األرض التي هي موضوع خالف ح��دودي ،يعتبرها العدو
الصهيوني أرضا ً سورية (ومن وجهة نظر شخصية نؤمن بأنّ ك ّل
األراضي على امتداد فلسطين ولبنان واألردن هي أراض سورية)،
وبما أنّ استهداف المقاومة وقع على أرض سورية فإنّ العملية من
وجهة نظر القانون الدولي هي عملية مب ّررة ومشروعة ،فهل تستم ّر
هذه القواعد؟
ن��ت��ن��ي��اه��و ل��ي��س أه��ل�اً ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة وي��ش��ك��ل خ��ط��را ً ع��ل��ى وج��ود
«إسرائيل» تقول ليفني !...ولكن َم��ن من ك�� ّل ق��ادة الصهيونية لم
يقامر بالمصير واألمن الدولي مراهنا ً على تبعية البعض ألميركا،
وعلى خوف آخرين من ر ّد انتقامي يطاول أشخاصهم لمعرفتهم أنّ
العمالة للعدو تنتشر في طول الساحة وعرضها (المحفل) !...هكذا
تك ّونت القناعة الصهيونية بأن ال ر ّد فعل على أسوأ ما يفعلون.
العدو الصهيوني يعلن أنّ قواعد اللعبة تغيّرت بالتأكيد ،وأنّ حزب
الله هو من فرض هذا التغيير ،والحقيقة أنّ العدو الصهيوني هو َمن
يباشر اللعبة في ك ّل مرة ومنذ عقود ،يضرب في تونس ،وفي عمق
مصر ،وشمال شرق سورية ،ووسط العراق ،وفي محيط دمشق،
وعلى مساحة لبنان ،كما يمارس عمالء «الموساد» عمليات االغتيال
على مساحة العالم للنشطاء الفلسطينيين ومن ك ّل األل��وان ،علماء
وإع�لام��ي��ون وسياسيون وأدب���اء وش��ع��راء ،وأي��ض��ا ً لعلماء الدول
األخ��رى من مصريين أو عراقيين أو سوريين وإيرانيين وك ّل من
يعتقد الصهاينة أنّ وجودهم يشكل أو قد يشكل في المستقبل خطرا ً
أو عائقا ً في وج��ه المشروع الصهيوني ،والمفارقة أنّ القيادات
الصهيونية ال تأخذ في الحسبان ر ّد الفعل أو عمليات الثأر على ما
أي عملية ر ّد فعل هي عدوان،
تقوم به ،وعلى هذا األساس يعتبرون ّ
بأي منطق أخالقي
وليس ردا ً على عدوان ،األمر الذي ال يمكن قبوله ّ
أو إنساني وحتى قانوني.
أس��س لتغيير ق��واع��د اللعبة على الساحة
ه��ذا السلوك ه��و م��ن ّ
المحلية وبعد عدوان  ،2006هذا ما أعلنه قائد المقاومة :حق الر ّد
في ك ّل زمان ومكان تختاره المقاومة وبما يتناسب مع ممارسات
العدو ،بعد اليوم تسقط الحدود ليكون التوازن مع العدو شامالً
وعلى امتداد العالم ...ساحة الحرب مفتوحة ،ال خطوط زرق وال
حمر ،اليوم تعلن – أيضا ً  -القيادة الصهيونية أنها ستر ّد على
المقاومة  ...ومن المؤكد أنّ المقاومة ستر ّد وسيكون ال��ر ّد أكثر
عنفاً ،كما وصفته اإلدارة األميركية ،وسيكون االنزالق إلى حرب
مفتوحة أمرا ً حتمياً ،حرب يمكن للعدو أن يحدّد ساعة بدايتها لكنه
سيكون عاجزا ً تماما ً عن تحديد ساعة النهاية ،وقد تمت ّد لتصبح
حربا ً إقليمية أو تتطور إلى حرب عالمية...
يخص
العدو ال يأخذ في الحسبان التهديدات أو النبوءات في ما
ّ
اقتراب نهايته ...إنها الغطرسة تنتج البالهة في السلوك واألحكام،
 هتلر كان أكثر ثقة وجيشه أضخم وأكثر قوة في حينه مما هوعليه العدو رغم تط ّور األسلحة والتقنيات ،لكن هناك مقابل ،وربما
معادل ،عدا السالح النووي الذي يترتب على اإلدارة األميركية أن
تقوم بنقله إلى األراض��ي األميركية حفاظا ً على العنصر البشري
في المنطقة ،إذ لن تكون لحظة الجنون بعيدة عن أمثال نتنياهو
أي منهما انهيار الجدران التي
وليبرمان ساعة يأس عندما يرى ّ
يختبئ خلفها ،والجحافل التي تجتاح مواقعه ...وهذا ليس باألمر
المستحيل أو البعيد.
قادة الصهاينة يعلنون سقوط القواعد في لعبة الحرب الصغيرة
التي يمارسونها ،بعد أن أعلنت ذلك قيادة المقاومة ،ألنّ العدو من
عمل على إسقاطها ،ليس في عمليته األخيرة ،وإنما منذ زمن بعيد،
وقد آن األوان لوضع ح ّد لعربدة القزم المحتضن غربياً ،ليس من
يدعمون عربدته وعدوانه هم من يضع الحدود ،إنما أصحاب الحق
الذين يقع عليهم العدوان ...وهم لن يصمتوا بعد اليوم ...أبداً.
ه��ام��ش :أذن���اب ال��ع��دو يضربون المدنيين اآلمنين ف��ي أطراف
حلب وإدل���ب وض��واح��ي دمشق ويفجرون اآلل��ي��ات المفخخة في
بغداد ودمشق ،يهاجمون الجيوش المصرية والعراقية والسورية
واللبنانية ويتآمرون على المقاومة الفلسطينية واللبنانية ويريدون
من مجتمعات المنطقة أن تصدّق أنهم ليسوا في خدمة العدو !...هل
حقا ً هو اإلسالم ،أم ماسونية – صهيونية تلبس عباءة اإلسالم...؟

