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ال�صراع على �سورية وحتمية انت�صار الدولة
تركيا بين �سقوط العلمانية وهزيمة الأردوغانية!...

حرب حزيران ...1967
وتثبيت الكيان واقع ًا �إقليمي ًا

نتائج االنتخابات التركية
والحرب على �سورية
} حميدي العبدالله
ليس خافيا ً على أحد أنّ تركيا حزب العدالة تلعب دورا ً رئيسيا ً في الحرب
على سورية ،سواء من خالل فتح حدودها لإلرهابيين األجانب ،أو مدّهم
ب��ال��س�لاح ،أو باستضافتها غ��رف��ة عمليات مشتركة دول��ي��ة إقليمية توجه
وتقود الحرب اإلرهابية على سورية .كما أنّ تركيا لعبت دورا ً كبيرا ً في
تعطيل الحلول السياسية لألزمة القائمة في سورية ،واعترضت على جميع
محاوالت البحث عن ح ّل سياسي يحقن دماء السوريين ويوقف مسلسل
تدمير بالدهم.
ال شك أنّ نتائج االنتخابات التركية ،سيكون لها تأثير كبير على مجرى
األحداث الميدانية ،ال سيما في هذا التوقيت ،حيث الرهان الدولي واإلقليمي
على دور تركيا في التصعيد ال��ذي شهدته محافظة إدل��ب ،واالستعدادات
لتصعيد مماثل في محافظة حلب.
وجهت نتائج االنتخابات ضربة قوية لهذه المخططات بمعزل عن المآل
ّ
الذي سترسو عليه األوضاع في تركيا .ذلك أنّ حزب العدالة والتنمية بات اآلن
تحت رقابة شديدة من األحزاب الثالثة المعارضة ،والتي تتقاطع سياستها
في رفض سياسة أردوغان في سورية ،وتحديدا ً دعمه للتنظيمات اإلرهابية،
سواء المصنّفة إرهابية دوليا ً والمصنفة معتدلة ،وألنّ أجهزة الدولة التركية
األمنية والعسكرية كانت متحفظة على سياسة حكومات ح��زب العدالة
والتنمية في سورية باألساس وبذلت جهودا ً كبيرة لعرقلة هذه السياسة،
وطوردت عقابا ً لها على ذلك ،والتغييرات التي شهدتها الشرطة واالعتقاالت
التي طاولت عددا ً كبيرا ً من أفرادها بذرائع مختلفة ،ذلك لم يعد من الممكن
االستمرار فيه ،ألنه ليست هناك حكومة أو سلطة شرعية يمكن أن تغطي
أعماالً تشبه األعمال التي كانت تقوم بها حكومة حزب العدالة والتنمية ،حتى
وإنْ كان ذلك بشكل سري مغطى بتصريحات كثيفة من قادة حزب العدالة
والتنمية وأعضاء في الحكومة تتحدّث عن مؤامرة خارجية ،حيث جاءت
اتهامات إرسال األسلحة إلى سورية في سياق هذه المؤامرة.
قد يكون حزب العدالة والتنمية عبر وجوده في السلطة لفترة تزيد عن 13
عاما ً قد قام باختراق كبير لألجهزة العسكرية واألمنية ،ويستطيع توظيف
مواقع أن��ص��اره في ه��ذه األج��ه��زة لمواصلة الدعم ال��ذي يقدّمه للجماعات
اإلرهابية في س��وري��ة ،ولكن ذل��ك لن يكون بالصراحة وال��ج��رأة واإلق��دام
والحجم ال��ذي ك��ان ف��ي السابق عندما ك��ان ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية ينفرد
وأي تراجع في تقديم الدعم للجماعات اإلرهابية ،وفتح الحدود لها
بالسلطةّ ،
من شأنه أن ينعكس إيجابا ً على توازن القوى الميداني في سورية لمصلحة
الدولة والجيش ال��س��وري ،ال سيما في ه��ذه الفترة الحساسة ،حيث كانت
االستعدادات على قدم وساق من أجل تصعيد هجمات التنظيمات اإلرهابية
على جبهات كثيرة في سورية.
اليوم ،باتت أولوية حزب العدالة والتنمية تتركز على الوضع الداخلي هذا
أوالً ،حتى وإنْ لم يقم الحزب بمراجعة سياسته واستخالص العبر والدروس
من الهزيمة االنتخابية ،وإذا حافظ على وحدته ،ألنّ البعض يتوقع ،احتمال
حصول انشقاقات داخل الحزب ،وقدرة الحزب على تمرير الدعم للجماعات
اإلرهابية من خ�لال إك��راه مؤسسات الدولة على ذل��ك باتت ضعيفة ثانياً،
وهذا سيكون له تأثير كبير على ما يجري في سورية والعراق ،وال سيما
السياسات التي تشكل موضع خالف بين األحزاب الرئيسية التي وصلت إلى
قمة البرلمان.

من القاهرة ...رابع م�ستحيالت
«المعار�ضة ال�سورية»
} سعد الله الخليل
بعد أكثر من أربع سنوات من التمسك بشعارات وسقوف عالية أدركت المعارضة
السورية حتمية الح ّل السياسي لألزمة في سورية وأطلقت من القاهرة ما وصفته
بخريطة طريق لح ّل سياسي تفاوضي لألزمة في سورية مستندة إلى اتفاق جنيف.
والتي اعترفت للمرة األولى باستحالة الحسم العسكري (للنزاع) كإحدى المستحيالت
الثالث وفق رؤيتها وتشخيصها لسنوات األزمة ،وهي حقيقة لم تأت بال شك من فراغ،
إنما بعد أن ج ّربت ك ّل أشكال العمل المسلح لمواجهة الدولة السورية منذ انطالقة أولى
صيحات الحرية السلمية المزعومة ،حين ب ّررت حمل السالح للدفاع عن المتظاهرين،
وما رافقه من قتل عبثي للبشر وتدمير منهجي للحجر واستنزاف مدروس للدولة
السورية ،د ّفعت الوطن أغلى األثمان ضاربة عرض الحائط ك ّل مبادرات التسوية التي
أطلقتها القيادة السورية للوصول إلى ما يدّعيه مجتمعو القاهرة الحرص والقناعة
باستحالة الوصول لما هو سواه ،عازفين على وتر نشازهم عبارتهم الشهيرة «تأخر
الوقت وال ح ّل سياسيا ً إال بإسقاط النظام»!
ما الذي غيّر اليوم قناعاتهم؟ وأين أصبحت تشكيالتهم المقاتلة؟ وماذا حققت على
األرض السورية؟ ومن عاد يسمع بما أُطلق عليه يوما ً «الجيش الحر»؟ وكيف تح ّول
من بقي من أفراده فور ظهور «جبهة النصرة» إلى طليعة مقاتلة مهمتها دخول القرى
واستباحتها إلى حين دخول «النصرة» إليها ،ليتح ّولوا خدما ً لدى قيادات «النصرة» حين
كان له صولة وجولة؟ أما اليوم فعلى األرض محصلة تواجده صفرية ال قيمة لها إال إذا
كانت ترى في إنجازات «جبهة النصرة» و«داعش» مكاسب لها ونجاحات ميدانية تتغنى
بها وترسم خططها المستقبلية بناء عليها.
ثاني مستحيالت المعارضة السورية استمرار منظومة الحكم الحالية مطالبة بآليات
تنفيذية لنقل الصالحيات التشريعية والتنفيذية لهيئة حكم انتقالي ،منطق تتفق عليه كل
األطراف ،لكن التساؤل األكبر من سيشكل الحكومة االنتقالية والمجلس األعلى للقضاء
والمجلس الوطني العسكري االنتقالي وفق ما يدعو إليه البيان؟
أي دور للمؤسسات الحالية
وطالما أنّ ثالث مستحيالت المعارضة السورية ّ
وللرئيس بشار األسد في مستقبل سورية ،فبماذا ستختلف تلك المؤسسات عن
وأي طعمة ستضيفها على األرض السورية بعد أن
حكومة أحمد طعمة التي شكلتها؟ ّ
فشلت في حماية منزل رئيس حكومتها من اقتحام تنظيم «داعش» والعبث بمحتوياته؟
ولع ّل في الصورة رغم بساطتها ما يكشف عمق مأزق المعارضة السورية المجتمعة
في القاهرة واقتصارها كظاهرة غوغائية على المنابر ال أكثر وال أق ّل ال وجود لها على
األرض السورية.
ألي عاقل أن يناقش بقبول القيادة السورية
مبادرة القاهرة القاصرة والتي ال يمكن ّ
السير بها ،خاصة أنّ الرئيس بشار األسد قدّم قبل أعوام ما هو أكثر نضوجا ً وأكثر
شمولية وقابلية للتطبيق ،والك ّل يذكر كلمته في دار األوبرا مطلع عام  2013والتي
تحقق أكثر مما تطمح إليه المعارضة وبسقوف أعلى مما تدعو اليه ،وقد قوبلت حينها
برفض من مطلقي مبادرات اليوم تحت يافطة أنّ «الوقت تأخر».
الغول والعنقاء والخ ّل الوفي مستحيالت العرب الثالثة قابلتها المعارضة السورية
بمستحيالت ثالثة تكشف قصر نظرها وجنوحها في الخيال واألوهام لتبدو عودتها
إلى األرض السورية رابع تلك المستحيالت.

«توب نيوز»

ال�سويداء بخير
 تجري حرب إعالمية يخوضها محسوبون على وليد جنبالط لزرع اليأس في نفوسأهالي السويداء ،واتهام الدولة السورية وجيشها بالتخلي عن المحافظة والتخطيط
لالنسحاب منها إذا هاجمتها «جبهة النصرة».
 يتزامن ذلك مع مساع يقوم بها عدد من عمالء «إسرائيل» بالقول إنهم اتصلوا عبرمشايخ في منطقة الجليل بقادة «إسرائيليين» لطلب المعونة بالضغط على «النصرة»
لعدم دخول السويداء ،وانّ «إسرائيل» هي من سيحمي المنطقة إما بإرسال عناصر من
دروز فلسطين للقتال أو بالضغط على «النصرة» أو باإلثنين معاً.
 العالقة بين «النصرة» و«إسرائيل» جدّد يعالون تأكيدها أمس بالقول إنّ حكومتهتعتمد على النصرة إلبعاد «داعش» عن الحدود.
 «النصرة» تهزم في القلمون وتخسر قلعتها التركية وستكسر أقدام عناصرها علىأبواب السويداء.
 ما يطلبه أنصار جنبالط وعمالء «إسرائيل» واحد وهو صك تفاهم مع «النصرة»و«إسرائيل» إلعالن الحياد باالستناد إلى حملة التحريض على الجيش ،والدعوة إلى
التصدّي أليّ انتشار عسكري له في المنطقة حرب نفسية يائسة سيسقطها أهل الجبل
الذين ال يمثلهم مشعوذ كفيصل القاسم أو متقلب كوليد جنبالط.
 -السويداء سورية عربية وستنتصر لسوريتها وعروبتها وبهما.

التعليق السياسي

} رامز مصطفى
مصادفة غير محمودة هي التي قاربت بين
تاريخيـن لحدثيـن شكـال تحـ ّوال ً استراتيجيـا ً
خطيـرا ّ علـى األم��ن القومي ال��ع��رب��ي ،وعلى
مقــدّرات المنطقـة وحاضرها ومستقبلها ،وفي
المقدّمـة منها القضيـة الوطنية الفلسطينيـة.
ه��ذان الحدثان اللـذان كانـا بمثابة الزلـزال
الـذي لم يُبــق ولـم يـذر .وهما الذكرى الـ67
الغتصـاب فلسطيـن عام  ،1948والذكـرى الـ48
لهزيمـة ح��زي��ران ع��ام  ،1967وهما يتصالن
مباشرة بتداعياتهمـا بفلسطيـن وقضيتهـا
الوطنيـة.
إذا ك���ان االغ��ت��ص��اب ال��ص��ه��ي��ون��ي ل�لأرض
الفلسطينية ع��ام  1948ق��د ح��ق��ق للحركة
الصهيونية كيانا ً على مساحة  78بالمائة،
فإنّ هزيمة الخامس من حزيران عام ،1967
قد أكملت حلم القادة الصهاينة في احتالل كامل
األرض الفلسطينية ،بما فيها القدس.
ما حققته «إسرائيل» قبل  48عاما ً عندما
هزمت جيوش ثالثة دول عربية في آن واحد
وه��ي ال��ح��رب الثانية ،وم��ا حققته م��ن قبلها
في حرب أسمتها الحرب األولى عام – 1948
 .1949ففي حربها األول��ى حققت نسف قرار
التقسيم رقم  181الصادر في العام ،1947
وه��ي ب��ذل��ك أل��غ��ت ح���دود التقسيم ،وأم���ا في
حربها الثانية فهي ثبّتت ح��دود كيانها على
أرض فلسطين التاريخية في العام ،1948
من خالل القرار األممي  242والصادر في العام
 ،1967والذي طالبها االنسحاب من األراضي
الفلسطينية المحتلة نتيجة حرب الخامس من
حزيران ،حيث بات المجتمع الدولي ينظر إلى
تلك األراضي على أنها أراض محتلة ،من دون
التط ّرق لألراضي الفلسطينية عام  .1948وهي
أيّ «إسرائيل» تكون بذلك قد ثبّتت «مشروعية»
كيانها الغاصب.
والسياق التاريخي ال��راب��ط بين الحدثين
وم��ا استتبعهما من ت��ط�� ّورات وت��ح�� ّوالت جيو
سياسية في أكثر من محطة ومنعطف خالل
العقود الماضية ،ج��اءا ليستكمالن مشروعا ً
ت��د ّرج في خطواته لكي يصل إلى ما نعايشه
اليوم من أح��داث وتطورات هادفة إلى تغيير
المنطقة وإع��ادة رسمها بالمعنى الجغرافي
والديمغرافي والسياسي تتحكم فيه غرائز قوى
طائفية ومذهبية وعرقية ،تكون فيه «إسرائيل»
ال��دول��ة اإلقليمية األق��وى بين ه��ذه المكونات
الهجينة في المنطقة ،بما يسوغ لـ«إسرائيل»
أن تكـون دولـة ذات «قوميـة يهودية» ،على
حساب الفلسطينييـن وقضيتهـم وعناوينهـا
الوطنيـة.
فحرب حزيران عام  1967لم تكن بسبب ما
حاول الكثيرون الترويج له ،أنّ الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر ،قد أقدم على إغالق ممرات
تيران ،وطلبه من قوات األمم المتحدة االنسحاب
من خطوط الهدنة مع الكيان «اإلسرائيلي»،
ألنه في العودة إلى الوثائق التاريخية أثبتت
أنّ النوايا «اإلسرائيلية» نحو شنّ الحرب كانت
متوفرة لدى قادة الكيان ،وبتشجيع مباشر من
الواليات المتحدة األمريكية ،فعندما التقى مدير
الموساد «اإلسرائيلي» آنذاك المدعو «أميت» مع
الرئيس األمريكي «جونسون» ،وبعد التداول
سأل جونسون رئيس الموساد« :لو هاجمتم
العرب اآلن ،فكم ستتح ّمل هزيمتهم معكم؟»
فكان جواب أميت «عشرة أيام تقريباً» .فقال
جونسون« :إذا ً ماذا تنتظرون؟».
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وتكشف الوثائق أيضاً ،أنّ العدوان الصهيوني
على مصر وسورية جاء بطلب سعودي ،عندما
كان األمير فهد يترأس الجانب السعودي في
اللجنة األميركية – السعودية ،المكلفة بإدارة
الحرب في اليمن ض ّد القوات المصرية التي
أرسلها الرئيس الراحل عيد الناصر ،حيث طلب
فهد عام  1966من األميركيين ،أن يطلبوا من
«إسرائيل» شنّ هجوم واس��ع على سورية أو
غ��زة ،وفي هذه الحالة عبد الناصر سيتحرك
للمساعدة ،وعندها توجه له «إسرائيل « ضربة
قوية ،وإما أن يلوذ بالصمت ،وهكذا تتع ّرض
شعبيته للتآكل والتراجع .وتضيف الوثائق
أنّ رئيس ال���وزراء «اإلسرائيلي» آن��ذاك ليفي
اشكول ،قد اتفق مع الرئيس األميركي جونسون
في أيار  1967على تلبية الرغبة السعودية،
من خلفية تحقيق المصالح الصهيو ـ أميركية
من جهة ،ومن جهة ثانية تسليف السعوديين
هذا الموقف الكبير والذي تمثل في شنّ حرب
ح��زي��ران  ،1967م��ق��اب��ل أن تلعب المملكة
السعودية مستقبالً دورا ً م��ح��وري��ا ً وم��ؤث��را ً
ف��ي إي��ج��اد ح�� ّل لموضوع ال��ص��راع ع��ن طريق
حلول تسووية ،مستندة إلى مبادرات ورؤى
سياسية.
وعلى الرغم من أنّ القمة العربية الرابعة
التي عُ قدت في الخرطوم بعيد حرب حزيران
قد تب ّنت الالءات الثالثة «ال صلح ،ال تفاوض ،ال
اعتراف» ،وصحيح أنّ نكسة حزيران قد أيقظت
الوجدان العربي وشكلت له الصدمة .مما نبّه
الحس والشعور القوميين بالخطر الذي يحدق
ّ
بالعرب ويتهدّد أمنهم القومي .حيث انعكس
ف��ي االل��ت��ف��اف ال��ع��ارم للشعب العربي حول
الثورة الفلسطينية المعاصرة .وجاءت معركة
الكرامة في  21آذار  1965وانتصار المقاومة
الفلسطينية تعبيرا ً وتتويجا ً لهذا التوجه
الجديد لدى الشارع العربي ونخبه السياسية
والحزبية من خ��ارج األنظمة ،وب��أنّ المقاومة
وحدها الكفيلة بردع المعتدي واالنتصار عليه.
ولكن تطور األح���داث في المنطقة ،وتحديدا ً
ب��ع��د ح��رب  ،1973وم��ا ت�لاه��ا م��ن التوقيع
على ات��ف��اق��ات «ك��ام��ب دي��ف��ي��د» على الجبهة
المصرية – «اإلسرائيلية» ،وجدنا كيف أنّ
المبادرات السعودية هي التي تصدّرت األفكار
الرسمية العربية بما يتعلق بأفق التسوية
في المنطقة ،من مبادرة األمير فهد في فاس
األولى والثانية ،إلى مبادرة السالم العربية،
التي صاغها بخط ي��ده الصحافي األميركي
توماس فريدمان وتبناها الملك عبد الله ،بعد
التوقيع على اتفاقات «أوسلو» بين المنظمة
و«اإلسرائيليين» .لتصبح متبناة من قبل قمة
بيروت عام .2002
م��ن المؤكد أن��ه وبعد م��رور  48ع��ام��ا ً على
نكسة ح���زي���ران ،وم���ع م��ا ش��ه��دت��ه وتشهده
المنطقة م��ن سلسلة م��دي��دة م��ن التحوالت
وال��ت��ط��ورات واألح���داث إل��ى يومنا ه��ذا .هذه
ال��ح��رب «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ع��ل��ى ك��� ّل م��ن مصر
وسورية واألردن ،واستكمال اغتصاب الكيان
الصهيوني لكامل األرض الفلسطينية ومعها
الجوالن وسيناء ،لم تكن إال ّ في سياق طويل
مما اعتبرته ع��ام  2006ال��وزي��رة األميركية
رايس أنه المخاض على طريق تثبيت الكيان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ليصبح ج���زءا ً م��ن منظومة
اإلقليمية التي يُعمل على فرضها ،ال ب��ل أن
يكون هو األقوى واألكثر قدرة وحضورا ً في ك ّل
الميادين السياسية واالقتصادية والتكنولوجية
واألمنية والعسكرية.

} محمد ح .الحاج
كثيرة ه��ي المشاريع المتصارعة على الساحة
المشرقية ،بعضها قديم واآلخ��ر جديد ،ص��راع على
النفوذ والسيطرة بطرق مستحدثة ،جوهرها اقتصادي
– سياسي تجنح إلى العسكري أحياناً ،دول الشمال
تعمل على تفتيت الجنوب وترسم له حدودا ً سياسية
ممنوع تجاوزها ،والجنوب يصارع للحفاظ على ذاته
مع رغبة لتطوير قدراته واستثمار ثرواته ،السلطات
الحاكمة في الشمال مجهولة المرجعية للعامة ،قلة
يعرفون س ّر حكومة الظ ّل الدولية ،وفي الجنوب ممالك
وإمارات ومشيخات وجمهوريات يجري سوق قياداتها
كقطيع وتوظيفهم في خدمة المشروع األعظم للسيطرة
على البشرية.
نجحت حكومة ال��ظ�� ّل العالمية ف��ي ه��دم البنية
السياسية للقطب الثاني قبل عقد من نهاية األلفية
الثانية وب���دأت تتمدّد ش��رق��اً ،تغلغلت ف��ي البنية
االجتماعية ردحا ً طويالً فخ ّربتها ،وباشرت منذ ذلك
الدب الروسي حتى ال يغادر
الحين في عملية تطويق
ّ
غابته القطبية ،ومن مواقعها األوروبية بدأت برامج
الوصاية واالنتداب الحديث على القارات لتبقى تحت
السيطرة ،وبعض االمبراطوريات يستيقظ عندها
حلم العودة إلى الماضي من جديد ،تركيا تخلع ثوب
العلمانية وتركب موجة العصبية الدينية لتستعيد
سلطنة بني عثمان «فخر األردوغانية» ،وآل سعود
يستحضرون حلم العائلة نهاية القرن الثامن عشر
يوم وصلت طالئع الدرعية مشارف دمشق من الجنوب
وحمص من الشرق ( ،)1803لكنهم ردّوا على أعقابهم
وانهزموا قبل منتصف القرن التاسع عشر ،وما كان
أحد ي��دري أن الثعلب البريطاني يدّخرهم إلى زمن
الحق بتوجيهات من المحفل األعظم.
الدب
الكارتل النفطي رسم مشروع نابوكو لسلب
ّ
ال��روس��ي ميزة التحكم ب��دفء أوروب���ا ،واي��ران تضع
اللمسات على خ��ط غ��ازه��ا ال��ذي يمت ّد عبر العراق
وسورية إلى سواحل البحر المتوسط وربما إلى اوروبا
عبر تركيا ،في الوقت الذي يدفع األوروبيون مشيخة
قطر لتدخل اللعبة بمشروع خط يعبر السعودية
واألردن إل��ى أوروب��ا عبر سورية وتركيا ،األه�� ّم أنه
سيتف ّرع إل��ى فلسطين المحتلة ليكون المنافس
للمشروعين الروسي واإليراني ،وعمل روسي جدّي
لتنفيذ خط السيل الجنوبي الذي بدأ تنفيذ أجزاء منه
تأجل البحث في مشروع نابوكو ،لكنه
في الوقت الذي ّ
ما زال في األدراج ...شيراك لم ينجح في ثني األسد
عن توقيع التفاهمات مع نجاد وشافيز ،وف��ي حين
رست عطاءات على شركات كرواتية ،فشلت شركات
فرنسا (مؤكد أنّ األسد يؤمن بأنّ مصلحة سورية فوق
مصالح الشركات الفرنسية والعالمية) ،وهكذا ،لم
يعط لشيراك ما كانت تطالب به الشركات الفرنسية،
وسقط األخير فحمل في قلبه حقدا ً ال حدود له أورثه
إلى من جاء بعده من زعماء الدولة الفرنسية وسقط
خليفته على نفس قاعدة الفشل.
ف��ي عصر ال��ح��ض��ارة المتف ّوقة ،زم��ن الحواسيب
العمالقة والدجيتال والميكرو والنانو ،تقف على
الهامش أحالم بداوة آل سعود في الغزو فال تجد لها
موقعا ً بسبب انتمائها إلى جاهلية التخلف ،وال مكان
للصغار مهما انتفخوا ،فالمشيخة لن تكون دولة
عظمى ،هم مج ّرد أدوات ال يمكن أن ترتقي ألن تكون
الفاعل ،هي مفعول به – أدوات  -قابلة لالستخدام
لمرة واح��دة ثم ترمى إل��ى سلة النفايات ،المشروع
الصهيو – ماسوني هو األب الروحي لك ّل المشاريع
واألفكار التخريبية على ساحة العالم ،هو من يعمل
على ايقاظ ك ّل األرواح الشريرة وهو من يوجهها ،أغلب
قادة العالم أعضاء في المحافل والتراتبية معروفة،
وحده اليهودي هو األستاذ األعظم وهو المح ّرك لك ّل
األدوات ومستثمرها ،حتى أردوغان العثماني ال خيار

أمامه في تنفيذ تعليمات المحفل ولن يكون غريبا ً أيّ
تبديل في خطابه وسلوكه ،وقد فعلها في دافوس يوم
هاجم شمعون بيريز وانطلت مسرحيته على البعض
ليفتح أبواب الشرق بدءا ً من سورية ثم ليبدأ بتسويق
مشروع استسالمها مع صديقه حسني مبارك ولم
ينجحا ،وفي حين سقط مبارك ،تتاح الفرصة األخيرة
ألردوغان عبر الحرب على سورية وهو الموعود بحصة
منها (الشمال حلب وإدلب) وتمويل أوروبي بخمسة
مليارات يورو على أقساط (اتفاقية جوبيه – أردوغان
 )2010لكنهم كما غدروا بالشريف حسين من قبل
فلم تقم الدولة العربية س��وف يغدرون ب��أردوغ��ان،
وتقضي مخططات المحفل بإقامة دولة كردية تض ّم
ال��والي��ات السورية المحتلة الخمس لتقوم الدولة
الكردية شرق الفرات خدمة للكيان الصهيوني وطبقا ً
لخريطته ،وهكذا يخسر أردوغان الكثير ،لن يربح حلب
وإدلب وسيكون كالغراب الذي تكلم ففقد قطعة الجبنة
التي أكلها الثعلب ،هذا ما تستشرفه قوى فاعلة على
مساحة األن��اض��ول وتحذر منه ،وتقف من أردوغ��ان
وحزبه موقف صراع مصيري تحت يافطة الحفاظ على
علمانية تركيا.
حلم السيطرة على العالم وإقامة حكومة عالمية
تديره ،هو في صلب المشروع الصهيو – ماسوني
الذي يمتلك أغلب احتكارات العالم عدا القليل منها،
كارتل الصناعات العسكرية ،كارتل النفط ،اإلعالم،
المال ،الذهب والماس ،واأله ّم تأهيل األفراد المنتخبين
إلدارة الحكومات المحلية على مساحة ه��ذا العالم
(المتن ّورين الجدد أو العائالت السبعة) وربما نجحوا
حتى اللحظة في السيطرة على أغلب تلك الحكومات،
أما الخروج على تعليمات محفل حكومة الظ ّل فعقوبته
التصفية الجسدية أو الموت السياسي واالجتماعي
نتيجة أيّ فشل في مهمة أوكلها المحفل له والشواهد
كثيرة.
ال��ص��راع على س��وري��ة انقلب ح��رب��ا ً بالوكالة في
ال��داخ��ل ال��س��وري ،وألن��ه ظهر فشلها ف��ي بواكيرها
ي��ج��ري التدخل المباشر وخ��اص��ة التدخل التركي
العسكري ال��ذي كسر التفاهمات اإليرانية التركية،
والتركية الروسية ،وقد تس ّرب الكثير من تفاصيله
حول الموضوع ،وأنّ هذا التدخل المدعوم من كثير من
دول الغرب سيدفع إلى تدخل مباشر ايراني روسي،
يؤكد ذلك بيان الخارجية األميركية عن عدم التأكد من
وصول قوات ايرانية – عراقية إلى الساحة السورية
حتى الساعة ،لكن الخارجية إياها لم تتط ّرق لذكر
وجود عسكري تركي مباشر رغم تأكيد بعض سكان
إدلب مشاهدتهم دبابات تركية لم يألفوا رؤيتها من
قبل ومشاهدتهم لضباط وعساكر أتراك ،تركيا لم تأخذ
بالنصائح الروسية ،وروسيا مص ّرة على بقاء الرئيس
األسد والدولة السورية ،ألنّ الدفاع عن دمشق هو دفاع
عن موسكو ،وحذت ايران ذات النهج ،لكن «السلطان»
أردوغان لم يقتنع ألنه ليس صاحب القرار وإنما يؤدّي
عمالً وظيفيا ً رغ��م إدراك���ه ب��أنّ تركيا ستدفع الثمن
عاجالً أو آجالً ،وهي حالة تنطبق على آل سعود الذين
يجيدون تنفيذ األوامر وال شيء غير ذلك ،وما حربهم
على اليمن إال للدفاع عن باب المندب واحتمال حصار
العدو الصهيوني في أية حرب مقبلة ،ويدرك آل سعود
أنّ جيشهم الفولكلوري الهجين ال يستطيع مواجهة
الجيش اليمني المؤهّ ل والمد ّرب رغم تف ّوقهم الجوي،
وهو تف ّوق صوري ،ألنه في حقيقته تحالف لعديد من
الدول ،وأنّ أغلب الطيارين من المرتزقة إن لم نقل أنّ
للعدو الصهيوني دوره األبرز في تنفيذ المهام.
سورية التي قدرها أن تكون محط أطماع العالم
منذ البدء لموقعها وسيرورتها ،تنزف ،تتألم ،لكنها
تدافع ببسالة جيشها وشعبها ومن منطلق االيمان
بحتمية النصر ،تستم ّر وتتلقى الدعم الذي تحتاجه
من األصدقاء لمواجهة تشكيالت من حوالي مائة دولة،
سورية هذه ستنتصر وستلحق الهزيمة بك ّل األعداء.

نقابات �أم حكومات ( ...تتمة �ص)1
من حيث فرضها للضرائب لمصلحة صندوقها أو
م��ن حيث إل���زام الطبيب أو المهندس أو المحامي
االنتساب إلى النقابة لممارسة المهنة .وكلها تدخل
في باب الحصرية التي تق ّيد العمل .واأله�� ّم من ذلك
كله أن الدولة اللبنانية تع ّهدت كوننا أعضاء مراقبين
في منظمة التجارة العالمية أن توقف ممارساتنا
الحصرية ،ل��ذا ال يجوز أن نحمي مهنة معينة من
المضاربة مثالً .وبنفس الوقت نسمح بإغراق أسواق
لبنان ببضائع مدعومة األكالف في بلد المنشأ .فإذا
كنا نريد أن نتح ّول إل��ى اقتصاد تنافسي وعضو
فاعل في منظمة التجارة العالمية علينا التوقف عن
الحصريات ،وإذا كنا نريد االستمرار في الحصريات
فليكن هذا الموضوع مع ّمما ً على ك ّل القطاعات.
قد يكون الوقت حان لتحرير قطاعات المهن الحرة
وإنشاء لجان رقابة مستقلة وإسقاط الحصانات كما
طالب وليد جنبالط اليوم ،واأله ّم أن تعود ك ّل نقابات
المهن الحرة إلى دورها اإلنساني الطبيعي.
ففي حالة الطفلة ايال ،وبعيدا ً عن الجانب القانوني،
تج ّندت ك ّل النقابة للدفاع عن الطبيب ولم تأت على

ذكر الطفلة إال من خالل عبارات جافة ال تع ّبر عن البعد
الحقيقي لمهنة الطبيب ،فلماذا لم تأخذ النقابة موقفا ً
مغايراً ،لماذا لم تتب ّرع من صندوق النقابة لتحسين
وضع الطفلة الط ّبي ،أو ظروف معيشتها ،أو مصير
مستقبلها بعد غياب الهمروجة اإلعالمية وانكفاء
الجميع عن متابعة حالتها؟
نعم ربما ليست مسؤولية الطبيب أو النقابة ،وربما
من سوء حظ االثنين استفحال الميكروب بهذا الشكل،
ولكن كيف ُيعقل أن ال تشعر النقابة بالصدمة الكبيرة
التي اختبرها المجتمع إزاء حال الطفلة ايال وكيف لم
تعرض أن تكون جزءا ً من الحلول المستقبلية؟
تؤمن نقابة األطباء بأنّ محاسبة الطبيب يجب أن
تقوم بها أوال ً نقابة األطباء ،وهذه المحاسبة هي التي
تعزز ثقة الناس باألطباء وتحمي سمعتهم ،ولكن هل
التقارير الغامضة والملتبسة هي التي تعزز الثقة
بالنقابة؟! أم أن الشفافية والوضوح بالتعامل مع
قضايا من هذا النوع هو الذي يعزز الثقة بالطبيب.
وهنا دعوني أس��أل هل استطاعت النقابة توقيف
األطباء من إعطاء تقارير طبية مرضية مز ّورة لناس

أصحاء وتقارير مرضية طبية وطالب التقرير خارج
البالد .ونسأل ما هي نسبة الشكاوى التي تنتهي
بإدانة الطبيب نسبة إلى ال��دول األوروب��ي��ة بالطبع
آخذين في االعتبار عدد السكان وعدد األطباء؟
وم��ن ناحية أخ��رى يأتي موضوع آخ��ر ،حصانة
المحامي نحن نفهمها بوضوح ونفهم أهمية الحصانة
في سياق ممارسة المهنة ،أما في ك ّل ما هو خارج عن
ممارسة المهنة فال نفهم شرط التق ّدم من النقابة لطلب
اإلذن.
وأخيرا ً ك ّل مرة حاولنا االستفهام عن سبب تمويل
صناديق النقابات وصناديق التعاضد من ضرائب
نفسر هذا الموضوع في ظ ّل مبدأ
على الناس وكيف ّ
شمولية الموازنة وشروط منظمة التجارة العالمية
والبنك الدولي ،يأتينا الجواب غير واضح ومبهم ،فمثالً
من سبل تمويل صندوق التقاعد لنقابة األطباء الطابع
على الوصفة الطبية الموحدة والذي لم يت ّم العمل بها
حتى اآلن ،والـ 0,5في المئة على األدوية المستوردة
والمص ّدرة و 2في المئة على المعدات الطبية .أما
تمويل صندوق المعاش التقاعدي للمهندسين تأتي

من :الرسوم على أمتار البناء ،و 5في المئة من الرسوم
المستوفاة على رخص البناء في البلديات.
ت��ق��اع��د ص��اح��ب المهنة ال��ح��رة ه��و مسؤوليته
الشخصية وإذا سلّمنا بحق أصحاب المهن الحرة
وغيرهم من تمويل تقاعدهم من الضرائب على العباد،
فلماذا هذا الحق مسلوب من الموظف والعامل وسائق
التاكسي وصاحب المطعم و ...إلخ؟ فرض ضرائب
لغير مالية ال��دول��ة بدعة كانت س��ائ��دة ف��ي القرن
الماضي ،أما اليوم ربما يجب علينا إعادة النظر في
طرق تمويل النقابات.
أع��رف م��دى الهجوم ال��ذي سأتع ّرض له كما هي
الحال في ك ّل مرة نفتح هذا الموضوع ،ولكن اإلصالح
والتغيير يجب أن ال يتوقف عندما يصطدم بمصالح
فئة ،حتى لو كانت من أصحاب المهن الحرة والذين
نكنّ لهم ك�� ّل االح��ت��رام ،يجب فتح ب��اب ال��ح��وار ألنّ
الحصانات أعطت النقابات حقوقا ً تم ّيزها عن غيرها
من المواطنين وربما يجب إعادة النظر فيها.

فادي ع ّبود

عقدة عر�سال ( ...تتمة �ص)1
مجزرة صبرا وشاتيال الفظيعة ،فأننا ال نجد أي سبب لتشكل حالة عرسال
المستجدة سوى نزعات عدوانية تشكلت عند فئات لبنانية مرتهنة أو تابعة
لجهات إقليمية تعمل خدمة للمشروع الصهيوأميركي الذي رمى وال يزال
يعمل إلسقاط الدولة السورية ومحور المقاومة .وهنا يبرز بوضوح دور
السعودية ودور أتباعها المحليين من تيار المستقبل والجماعات المتحالفة
معه في إطار ما يسمى  14آذار.
لقد حدد لعرسال في سياق المشروع العدواني ضد سورية وظيفة تقوم
على تشكيل قاعدة لوجستية ثم عمالنية لدعم وإسناد الجماعات المسلحة
العاملة في القلمون السورية للضغط على الوسط السوري ،ثم تطورت
الوظيفة حتى باتت منفتحة على تهديد لبنان عامة والمقاومة التي ينظمها
ويقودها حزب الله خاصة ،تطور حصل برعاية واحتضان من تيار المستقبل
على حساب أهل عرسال واألمن اللبناني.
وف��ي شكل متسارع خرجت عرسال من كنف الدولة لتصبح منطقة
يحتلها مناهضو الدولة السورية ،وتؤوي في جرودها أو بيوتها المسلحين
وعائالتهم الذين تدفقوا إليها وأقاموا المخيمات حولها حتى ناهز عددهم
الثمانين ألف سوري مدني ،يضاف إليهم أربعة آالف مسلح موزعين بين
البلدة والجرود والمخيمات ذاتها .واقع نشأ برعاية سياسية لبنانية وغض
طرف من السلطة الرسمية اللبنانية ال بل بتسهيل من قبل بعض المسؤولين
من سياسيين وأمنين.
لقد شكلت منطقة عرسال وج��روده��ا ربطا ً بالقلمون السورية بؤرة
إرهاب تهدد األمن اللبناني في شكل موجع ،كما أنها شكلت خنجرا ً حادا ً في
الخاصرة السورية تهدد في شكل خاص المنطقة من دمشق إلى حمص،
وزادت أهميتها بعد أن اعتمدت الجهات المعتدية على سورية ،خطة فكي
الكماشة التي تنطلق من الجنوب باتجاه دمشق ومن الشمال باتجاه
حمص ،وكان إلرهابيي القلمون وجرود عرسال وظيفة تثبيت المدينتين من
الغرب وقطع الطرق المؤدية إلى دمشق من لبنان والشمال السوري لعزلها،
وتلقي القوى المندفعة من الجنوب والشمال إلسقاط مراكز الثقل النوعي
االستراتيجي للدولة في دمشق وحمص.
لهذه األسباب كان ال بد من قرار يتخذه محور المقاومة باقتالع خطر

القلمون وجرود عرسال خدمة ألمن لبنان وسورية على حد سواء ،وقد وضع
القرار موضع التنفيذ ولم تنفع التهويالت والضغوط التي مارسها تيار
المستقبل ومن يسيره إقليمياً ،ولم تنجح ولم تثن حزب الله عن المباشرة
في تنفيذ المهمة مع الجيش العربي السوري .فكان تنفيذ متقن حقق نجاحا ً
فوق المتوقع وبمهل أقصر بكثير من المخطط .حيث انه وبأقل من أسبوعين
تم اإلجهاز على معظم مراكز «جبهة النصرة» في الجرود ،ووصلت عملية
التطهير إلى مشارف المنطقة التي يسيطر عليها «داعش» بحجم يتراوح
بين الـ  1000والـ  1300مسلح.
في ظل هذه النتائج الميدانية خرج من الميدان من تبقى من «جبهة
النصرة» في اتجاهات ثالثة ،أحدها كانت بلدة عرسال التي ارتفع عدد
المسلحين فيها إلى ما يناهز الـ  1000مسلح بمن فيهم بعض اللبنانيين
وأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية ،وتحولت عرسال حاليا ً إلى
معسكر ال تملك الدولة اللبنانية سلطة عليه ،مستفيدة من «حصانة مذهبية
سياسية» شكلها تيار المستقبل للحؤول دون تطهير البلدة على يد رجال
المقاومة ،مع عراقيل وضعت في طريق الجيش لمنعه من تطهيرها وفرض
سلطة الدولة عليها.
في ظل هذا الواقع باتت عرسال تشكل معضلة أمنية للبنان ،يريد تيار
المستقبل استمرارها إلزعاج المقاومة وإرهاقها كما ومنع تحييد لبنان عن
العدوان على سورية ثم تشكيل نواة تؤمن إعادة المسلحين إلى القلمون
السورية .ومن أجل ذلك يخوض تيار المستقبل معركة المحافظة على
اإلرهاب في عرسال ،مستعمالً السالح المذهبي الذي يتقن االستثمار فيه
والذي امتهن شحذه في السنوات العشر األخيرة.
بالمقابل ترى المقاومة واألهالي في عرسال والمنطقة أنه من غير الممكن
القبول بهذا الواقع الشاذ والمضر بمصالح األمن الوطني واألمن اإلقليمي
على حد سواء ويبدون إصرارا ً على المعالجة ،إصرار أدى في مرحلة أولية
إلى اتخاذ قرار من الحكومة باعتبار الجيش مسؤوال ً عن معالجة شأن البلدة
بعد أن تم فصلها أمنيا ً عن جردها وتولت المقاومة معالجة شأن الجرد
بنجاح كلي من دون أن تنفع استعراضات تيار المستقبل التهويلية في ثني
المقاومة عن مهمتها.

واآلن وفي مواجهة هذه المعضلة ومع االمتناع التلقائي للمقاومة عن
الدخول إلى البلدة العتبارات مذهبية سيجد الجيش اللبناني نفسه أمام
خيارين:
تفسير بيان مجلس الوزراء األخير بأنه تكليف له بإخراج المسلحين من
البلدة ،ومبادرته إلى القيام بعملية عسكرية مخططة يحشد لها ما يلزم من
قوى وينفذ اقتحاما ً للبلدة ويجري تفتيشا ً لها يفضي إلى تطهيرها كليا ً من
اإلرهابيين.
تجنب القيام بعملية عسكرية جذرية في البلدة ،واالكتفاء بمحاصرتها
من الخارج لمنع تمدد المسلحين خارجها ،مع القيام بدوريات متفق عليها
للقول أن الوضع في البلدة تحت السيطرة.
وفي ظل جزئيات المشهد بأنواعها الميدانية والسياسية والطائفية،
نتوقع أن يتجنب الجيش الخيار األول ما لم يتشكل حوله إجماع وطني غير
موجود حالياً ،وفي ظل امتناع المقاومة عن الدخول إلى البلدة لألسباب التي
ذكرنا ستصبح عرسال جزيرة لإلرهاب يتنافس المسلحون على السيطرة
عليها ،وقد بدأ التنافس اآلن فعالً بين «النصرة» التي تمسك الوضع حاضرا ً
فيها وبين «داعش» الذي سعى إلى دخولها ففشل بعد أن اصطدم بدفاعات
المقاومة في الجرود ما بين جرود الجراير في سورية وجرود راس بعلبك
شمال شرقي عرسال( ،فشل ترافق مع سقوط  200إرهابي من «داعش» بين
قتيل وجريح) وهنا يعاد طرح السؤال بحثا ً عن مخرج.
في اإلجابة نرى أن األمر سيكون بيد أهل عرسال أنفسهم الذين هم أول
المتضررين من الوضع الشاذ للبلدة ،وعليهم أن يستعيدوا قرار بلدتهم
من أيدي تيار المستقبل ليوقفوا استثماره باإلرهاب ضد مصالحهم ،وأن
يحرروا بلدتهم من سيطرة اإلرهابيين ،فالمبادرة برأينا اآلن تبدأ من داخل
عرسال ذاتها وعندها ستجد عرسال أن الجيش اللبناني وأهالي المنطقة
في الموقف الذي يناسبهم لتطهير البلدة واستعادتها إلى أهلها ،ومن غير
ذلك فان الوضع سيقفل على مشهد ال يناسبهم وتتحول عرسال نهائيا ً إلى
معسكر إرهابي ضد لبنان وسورية معاً.
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