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 ...وتزداد ا�شتعا ًال

�إلى مَن يحا�ضرون تحت �شعار:
«قرار �ضد االنتحار»

الجي�ش التركي...
هل يتدخل في �سورية؟
} حميدي العبدالله
س ّربت وسائل اإلع�لام التركية معلومات تفيد بأنّ نقاشا ً يدور اآلن في
أوساط صنع القرار العسكري والسياسي في تركيا حول التدخل العسكري
المباشر من عدمه في سورية .وقد تجدّد هذا النقاش في ضوء التقدّم الذي
حققته وح��دات حماية الشعب الكردي على امتداد الشريط الحدودي بين
سورية وتركيا ،من القامشلي في محافظة الحسكة وحتى عين العرب في
محافظة حلب ،حيث صارت غالبية الحدود السورية – التركية تحت سيطرة
هذه الوحدات التي تشكل ذراعا ً عسكريا ً وسياسيا ً لحزب العمال الكردستاني
في تركيا.
هذا االنتشار ترتبت عليه نتائج هي التي يسعى أردوغ��ان إلى توظيفها
من أجل الحصول ،أو على األق ّل تجديد المطالبة بتدخل عسكري مباشر في
سورية ،وهو حلم ظ ّل يراود أردوغان منذ بداية األزمة وحتى اآلن.
أول هذه النتائج ،تعطيل قدرة تركيا على التدخل في مناطق واسعة في
محافظات حلب والرقة والحسكة حيث كان ألنقرة من خالل تنظيمي «القاعدة»
و«داعش» والتنظيمات المسلحة األخرى دور كبير في هذه المناطق ،وتعمل
ك ّل هذه التشكيالت بالتعاون والتنسيق مع الحكومة التركية ،األمر الذي عزز
نفوذ تركيا في الشمال السوري ،ومن خالل هذا النفوذ تعاظم تأثير أنقرة في
مجمل الوضع في سورية.
ثاني هذه النتائج ،أنّ القوات المنتشرة اآلن على المقطع األطول من الحدود
التركية  -السورية هو عدو رقم واحد لحزب العدالة والتنمية ألسباب عديدة
يخص الوضع التركي ،ومنها ما
منها سياسية ومنها إيديولوجية ،ومنها ما
ّ
يخص نفوذ تركيا في سورية والعراق.
ّ
لكن هل تستطيع تركيا اتخاذ قرار بالتدخل العسكري المباشر في سورية،
وتكون حصيلة المشاورات ق���رارا ً يلزم الجيش التركي ب��إرس��ال وحداته
الجوية والبرية إلى داخل األراضي السورية.
هذا االحتمال ضعيف إنْ لم يكن غير وارد على اإلطالق في ضوء العوامل
اآلتية:
أوالً ،اجتياز حدود سورية يحتاج إلى غطاء دولي وإقليمي ،وواضح أنّ
مثل هذا الغطاء لم يكن متوافرا ً في السابق ،وهو غير متوافر اآلن ،ولن يكون
بمقدور الحكومة التركية اتخاذ قرار ينطوي على مخاطر كثيرة في غياب مثل
يفسر فشل محاوالت أردوغان السابقة على امتداد
هذا الغطاء ،وهذا هو الذي ّ
عمر األزمة السورية.
أي تدخل سوف يصطدم مع األكراد ومع الدولة السورية والجيش
ثانياًّ ،
السوري ،وسيقود إلى مزيد من التالحم بين وحدات حماية الشعب الكردي
والجيش السوري ،ومن شأن ذلك أن يؤثر سلبا ً على استراتيجية الغرب
القائمة اآلن على التعاون مع الوحدات الكردية لمقاتلة «داع��ش» ،كبديل عن
التعاون مع الجيش والدولة السورية.
ثالثاً ،نتائج االنتخابات التركية األخيرة ،بما مثلته وعبّرت عنه من توازنات
سياسية وشعبية ،تعزز موقع وموقف قيادات الجيش التركي إزاء محاوالت
زجه في مغامرات غير محسوبة ،تجعل الوضع اآلن أصعب مما كان عليه في
ألي قرار يمكن أن يسعى إلى انتزاعه أردوغان.
السابق بالنسبة ّ
أي ص��دام مع األك��راد ومع الجيش السوري احتماالً كبيرا ً
رابعاً ،يحمل ّ
بنقل الصراع إلى داخل األراض��ي التركية ،ألنّ مقطع الحدود الذي تنتشر
فيه وحدات حماية الشعب الكردي محاذ لمناطق تقطنها غالبية كردية داخل
تركيا.
أي قرار بالتدخل العسكري المباشر ،فضالً
هذه العوامل مجتمعة تؤكد أنّ ّ
عن أنه احتمال ضعيف ومستبعد ،يشكل نوعا ً من االنتحار الذي لن يسمح
بزج تركيا فيه.
ألردوغان وجماعته ّ

بانتظار الكونغر�س وال�شورى
�سورية :التالية

} د .سلوى خليل األمين
اجتمعوا وأعلوا الصوت وتنادوا التخاذ ق��رار ،وإذ القرار
هو ض ّد االنتحار ،هنا على ك ّل من تلقى الخبر أو شاهده عبر
محطات التلفزة أو قرأ عنه في الصحف أن يسأل :أيّ قرار وض ّد
أيّ انتحار؟ ومن هم سبب االنتحار؟ وكيف تت ّم معالجة القضايا
الوطنية واالقتصادية واالجتماعية للح ّد من االنتحار؟
ك � ّل ه��ذه األسئلة لم نجد لها ج��واب�ا ً ونحن نستمع إلى
المحاضرين األشاوس ،أركان الهيئات االقتصادية في الوطن
الذين ابتلعوا لقمة الفقير ،ورواتب الموظفين ،واحتكروا تعب
العامل بوضع جوعه وحاجته المادية على ّ
رف مصالحهم
ّ
بغض النظر عن
ومصالح جيوبهم وعائالتهم ووالئمهم،
انتحار الوطن الذي هم من نحروه بأيديهم وأطماعهم التي ال
حدود لها.
فلبنان اليوم وبعد هذا المسار الطويل من عمليات ّ
غض
النظر عن الفساد واإلفساد المعطوفة على سياسة اقتصادية
خاطئة ،أغ��رق��ت لبنان ف��ي ال��دي��ن ال��ع��ام ،وأضعفت النمو
االقتصادي ،وأفقرت المواطن ،وهجرت الشباب والشابات،
وزادت من تخمة األموال لدى المصارف ومن ازدياد الطبقة
الثرية ( ،)Nouveaux Richesفي الوقت الذي يفقد فيه
البلد توازنه السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وفي ظ ّل
سيطرة رأس المال وجشع الهيئات االقتصادية ،وأعني بهم
تجار الحروب وأغنياءها ،الذين استغلوا الوضع السياسي
والعب من
المضطرب والمفكك والمتأرجح لزيادة أموالهم
ّ
مقدرات الدولة ،بحيث إلى تاريخه لم يت ّم إجراء االنتخابات
النيابية ،بل ت ّم التمديد ألعضاء المجلس النيابي بطرق ال
دستورية أو قانونية ،أضف إلى ذلك عدم انتخاب رئيس للبالد،
بمعنى آخر استسهال التمديد والتمدّد خارج األطر الدستورية
والقانونية بحجج واهية ال يتقبّلها عقل مواطن تم ّكن من وضع
ضميره على درب الوفاء للوطن ،حين مَن يتسلّم مقدّرات
الحكم في الوطن ،هم أنفسهم الذين يجترحون المعجزات من
أجل مخالفة الدستور ،وفرض طغيانهم على الشعب اللبناني
المسكون بالغضب والنار التي هي تحت الرماد.
لقد ك��ان منظرهم في قاعة «ب��ي��ال» الفخمة مستفزاً ،ال
يتحسسون
يوحي أبدا ً بأن الجالسين في الصفوف األمامية
ّ
قهر الناس وغضبهم ،فالبدل واألحذية غالية الثمن ،حتى
رئيس اتحاد العمال أصبح بقدرة قادر واحدا ً من هذه الطبقة
المغولية ،التي تستشرس من أجل إفراغ الخزينة والقضاء
على البقية الباقية من القدرات الشبابية الكفوءة ،التي ال تجد
من يحضن قدراتها تحت سقف الوطن ،لهذا تهاجر جاهزة
إلى أوطان جديدة تعرف استغالل طاقاتها واالستفادة منها
ووضعها في المكان المناسب ،حيث تبدع وتنتج وتصبح
محط األنظار ،حين ك ّل ما يلحقها من الوطن األم ،حفالت تكريم
فقط ،هذا إنْ حصلت وت ّم تب ّنيها من هذه المؤسسات المالية
التي يفرض عليها أقله دعم تكريم طاقاتنا اللبنانية المبدعة
ّ
بغض النظر عن المكاسب الخاصة ،التي
في عالم االغتراب
تعود بالنفع على مؤسساتهم ،التي جنت من األرباح ما ال يع ّد
ويحصى.
ترى من يملك في هذا الوطن احتكار رأس المال ،وريوع
السلطة والمضاربات ،ومن استولى على الشطوط البحرية،
ومن هم أصحاب الرساميل الذين يفعلون فعلهم في الضغط
على الحكومة ومجلس النواب كي ال يت ّم إقرار سلسلة الرتب
والرواتب ،أليس هم أولئك الذين اجتمعوا إلصدار قرار ض ّد

} شهناز صبحي فاكوش

ً
أص�لا من سبّبه وخطط له وغ� ّ
�ض النظر عن
االنتحار ،هم
مجرياته الخاطئة والخطيرة؟ ثم أليس هم رع��اة الفساد
واإلفساد في الوطن وأصحاب االمتيازات التي تهدر حقوق
المواطن ال��ذي ال حول له وال ق��وة؟ أليسوا هم المسيطرون
على القرارات السياسية وبعضهم نواب ووزراء سابقون!
وأليس هم من أسكت اتحاد العمال فبات رئيسه واحدا ً منهم
بدل أن يكون داعية الحتالل الشوارع والساحات باالتفاق مع
هيئة التنسيق النقابية ،من أجل الحصول على حقوق العمال
والموظفين؟ والغريب هو اتفاقهم على عدم إثارة المطالب
تخص معظم أبناء الشعب اللبناني وهي:
القطاعية التي
ّ
ّ
وغض النظر عن» زيادة رواتب
تأمين سلسلة الرتب والرواتب
النواب واعتبارها أمرا ً ملزماً» ،تعديل النظام الضريبي بحيث
تصبح الضريبة تصاعدية يدفعها الغني قبل الفقير ،كما هو
متبع في الدول التي تتبع النظام االقتصادي الح ّر كالواليات
المتحدة األميركية مثالً ،التأمين الصحي الذي يخفف موت
الناس على أب��واب المستشفيات ويخفف من غالء ال��دواء،
واأله ّم تأمين فرص العمل للخ ّريجين الجدد ،للح ّد من هجرة
الطاقات الشبابية التي هي مستقبل لبنان وغده المشرق،
والح ّد من العمالة األجنبية والعربية التي أوقعت العديد
من العمال اللبنانيين في دائرة البطالة التي تسبّب األمراض
العصبية التي تؤدّي إلى النزاعات الزوجية أو إلى االلتحاق
بالمنظمات الخارجة على القانون ،أمثال الدواعش والنصرة
والقاعدة والعصابات التكفيرية المتطرفة وم��ن هم على
شاكلتهم .واأله ّم خل ّو اجتماعهم من ممثلي النقابات والهيئات
الثقافية والفنية والجمعيات المدنية األهلية ،التي أخذت على
عاتقها العمل تط ّوعا ً من أجل فتح كوة في الجدار المسدود
القائم في وزارات الدولة ،والخاضع حكما ً لذوي النفوذ ومن
يلوذ بهم.
إنّ الوقوف إلى جانب البلد لمنعه من االنتحار ال يكون بهذا
الشكل الخالي من الممثلين الحقيقيين للشعب اللبناني بك ّل
أطيافه العاملة على مساحة الوطن ،وعبر إضفاء الصبغة
السياسية التي كانت واضحة جداً ،من خالل الكلمات التي
أتحفنا بها المتكلمون بمواعظ قديمة بعيدة ك ّل البعد عن
التفكير في وضع صيغة تجمع ك ّل أطياف الشعب اللبناني
بمن فيهم العمال والموظفون ،من أج��ل خلق لجان دائمة
تهت ّم بوضع الحلول المتوازنة ،التي من شأنها أن تستنفر ك ّل
طاقات المجتمع اللبناني ،من أجل العمل على إنقاذ الوطن من
االنتحار.
بصريح العبارة هي صرخة بدت باهتة ،كدوي حجر في واد
عميق ،لهذا نرجو أن ال يه ّول علينا هؤالء بعد اآلن بكشوفاتهم
الوطنية الملتبسة ،ألنّ اإليمان بقيامة الوطن يستدعي منهم
التضحية والقضاء على اإلفساد والفساد وتشجيع الحكومة
ّ
لضخ النفط من مياهنا اإلقليمية لع ّل
على العمل بسرعة
وعسى نأمَن شرورهم بتسهيل سداد الدين العام ،وتأمين
الرواتب بالح ّد الذي يليق بكرامة اللبناني الموظف والعامل،
أيا ً كانت رتبته او مقامه الوظيفي ،وذلك من خالل عائدات
ثروتنا النفطية التي هي الح ّل األخير كي نعفي الوطن من
االنتحار.
كلمة أخيرة ال ب ّد منها ألولئك المحاضرين بقيامة الوطن
عبر طرح الشعارات الطنانة ومنها «قرار ضد االنتحار» ،احموا
الوطن من أطماعكم وكفوا عن إرهاق المواطن بالفقر والجوع
والمرض والرحيل إلى األوطان األخرى التي تمنحهم الرعاية
وكرامة العيش واألمن واآلمان.

كرة النار التي قذف بها المتآمرون أمتنا العربية
تقاذفتها أيدي العبثيين والعمالء والمتآمرين على
أمتنا ...من تونس إلى ليبيا فمصر ثم سورية...
وألنها سورية ...تكاثرت عليها األي��دي ...ك ّل
يزيدها حطبا ً لتزداد اشتعاالً ،األوغ��اد وحدهم
يظنون أنّ كرة النار التي يكبّرونها داخل األرض
السورية ستحرقها وحدها ،فتلتهم أرضها حتى ال
تبقي وال تذ ّر ،ونسوا أنّ أعظم النار من مستصغر
الشرر...
كرة النار ،بدأت العصافير تحمل في مناقيرها
بعضا ً من سنابل قمحها المحترقة في بيادرنا،
تلقيها قبل أن تحرق ريشها ...السنابل المحترقة
تحب سورية...
ت��ر ّد الكيد للنحر ...العصافير
ّ
تحمل الحريق بفمها تعيده إل��ى مشعليه...
لتخفف من احتراق بيادرنا.
«داعش»« ،النصرة» وكل المجاميع اإلرهابية،
تعمل ل��زي��ادة الحريق على األرض السورية،
يشعلون السويداء ،الحسكة ،القنيطرة ...قذائفهم
تطال المناطق اآلمنة في دير الزور وحمص ...ال
تسلم أحياء حلب ودمشق من هدايا الموت التي
يطلقون...
ضحاياهم من المدنيين األب��ري��اء ب��اآلالف...
وأغلبهم من النساء واألطفال ...لكن الله ال يضيّع
لهم حقاً ...إنْ عاجالً أم آجالً ...النار بدأت تشتعل
في أرض ك ّل من ساهم بالحرب على سورية..
ه��ا ه��ي فرنسا تحتضن التفجيرات ثانية...
ويستم ّر...
اإلره��اب ال��ذي يضرب سورية ،ويتنقل بين
العراق وتونس ومصر ،والمنظم منه هذا الذي
يضرب اليمن؛ حيث فقد بفضله صفة السعيد...
ص َمتَ عنه المجتمع الدولي ،وتزيد في تفعيله
َ
دول الجوار ...وكأنهم بدعمه في سورية يأمَنون
جانبه!
أردوغ���ان ي��ح� ّرض الجيش التركي للتدخل
العسكري في سورية بحجة ما يحدث في عين
العرب ،ولكن رئيس األركان يرفض ،كان أردوغان
يطمح إلى نظام رئاسي يح ّرك من خالله الجيش
كما يشاء ...أمالً بتحقيق حلمه بمنطقة عازلة مع
سورية!
األكراد السوريون في عين العرب يستعيدون
مناطق ام��ت�دّت لها يد «داع���ش» وأعملت فيها
مجزرة ،ما يقلق اليوم «داعش» وأردوغان معاً،
كونهما وجهان لعملة واحدة.
أردوغان يسعى إلى دخول األراضي السورية
على طول الشريط الحدودي وبعمق عشرين كلم
بحجة المنطقة العازلة ض ّد المناطق الكردية...
و«داع��ش» تحاول السيطرة على أراض تدّعي
أنها كردية ...علما ً بأنّ أهل عين العرب وتوابعها
سوريون بامتياز.
أردوغ��ان بعد فشل مخططه في الوصول إلى
منطقة عازلة ...يعمل على بناء ج��دار بارتفاع
أرب��ع��ة أم��ت��ار على ط��ول ال��ح��دود لمنع تسلل
المسلحين ...وشق طريق م��واز داخ��ل الحدود
التركية.

الإدارة الأميركية ( ...تتمة �ص)1

على وقع تهافت األخبار والمصادر المتعلقة بآخر أجواء المحادثات بين إيران
والدول الغربية بشأن البرنامج النووي ،وما ُحكي عن بعض التمديد من أجل إتمام
النص النهائي لالتفاق .وزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو معلنا ً
إعالن
ّ
انّ زيارته روسيا تأتي تنفيذا ً لتعليمات القيادتين السورية والروسية من أجل إيجاد
الح ّل السياسي في سورية.
هذا الكالم الذي أعقب تأكيد الرئيس الروسي فالديمير بوتين على دعمه وثقته
بالشعب والقيادة السورية ،هو مؤشر واضح على انّ ساعة الح ّل السياسي في
اي وقت مضى ،لكن بالتوازي مع إعالن االتفاق الغربي مع
سورية تقترب أكثر من ّ
طهران هذه المرة قبل ان تقلع طائرة الخارجية الروسية الى جنيف من أجل البحث
في خواتيم الملف.
الفروف أشار إلى أنّ «ك ّل الدول ،بما فيها الواليات المتحدة األميركية ،متفقة على
أن ال ح ّل لألزمة في سورية إال الح ّل السياسي ،وعلى عدم وجود مب ّررات إلطالة أمد
العملية السياسية.
بعد هذا التأكيد الذي يحمل زخما ً جديدا ً للعملية السياسية السورية يؤكد ا ّنه بعد
إعالن الدخان األبيض للقرار التاريخي النووي بين اإليرانيين والغرب ،فإنّ سورية
ستكون أول الملفات سخونة على طاولة المفاوضات الدولية بعد ان م ّهد االتفاق مع
طهران نحو إيجابية تقبل الحلفاء التسويات والحلول السياسية التي تقتسم نفوذ
الدول الكبرى في المنطقة.
اما على خط جنيف فالتوافق بين إيران والدول الست على وضع مراحل لالتفاق
حسب المصادر قد ت ّم بصيغة اتفاق من قبل ك ّل االطراف المشاركة في المفاوضات.
لكن االتفاق يصبح نافذا ً فور توقيعه في الكونغرس األميركي ومجلس الشورى
اإليراني وعليه فإنّ انتظار العملية اإلدارية والتشريعية وحده يفصل في البحث
بباقي الملفات.
العين «االسرائيلية» او السعودية التي تض ّررت من هذا االتفاق ،قد تبني على آمال
عديدة ،ومن غير المستبعد بذل ضغوط كبيرة على الكونغرس األميركي من أجل
العدول عن التوقيع الذي سيسلك طريقه في نهاية المطاف.
الملف النووي االيراني وإنْ سعت إيران الى عدم البحث في غيره من الملفات مع
الغرب هو «ام الملفات» كلها ،فمن دونه ال يمكن البحث في حلول سياسية جدية ليس
تلك التي تتعلق بسورية والعراق فحسب ،انما ما يتعلق بالسعودية والملف اليمني
ايضا ً الذي ربما ومن دون ان يدرك السعوديون بات توقيع الملف هو الفرج الوحيد
لخالصهم من حرب بدأت لم يستطيعوا حتى الساعة توقيع اتفاق إلنهائها.
ّ
تتحضر أيضا ً للملف السوري
جنيف التي باتت رمز الديبلوماسية الدولية ،والتي
والملف اليمني ،ستفتتح الحلول بالمنطقة بتتويج إعالن أضخم اتفاق تاريخي منذ
عقود بين الغرب وإيران عموماً ،وبين األميركيين واإليرانيين خصوصا ً ومع ما
يعني ذلك من مرحلة جديدة آتية...
بعد النووي االيراني ...سورية التالية.

«توب نيوز»

تغ ّيرت الحرب من درعا
 راهن ك ّل أطراف حلف الحرب على سورية على ما أسموه عاصفة الجنوب. حشدوا وجمعوا ماال ً وسالحا ً ورجاال ً ليكون األمر محسوما ً بدخول درعا. أدركوا صعوبة جبهات الشمال في ظ ّل األزمة التركية. أدركوا حال السعودية بعد حرب اليمن. أدركوا هزائم «داعش» و«النصرة» في القلمون. راهنوا على لعبتهم في السويداء للتأثير على معنويات الجيش السوري وخطوطإمداده.
 راهنوا على االستنزاف في حضر وسفوح جبل الشيخ. كانت آخر الفرص قبل انتهاء المفاوضات مع إيران التي يعرف األميركي نتائجهابالتوقيع المؤكد.
 اإلره��اب الذي يضرب في ك ّل مكان خطر ال ير ّد بال تنسيق مع إي��ران وحلفائها،يريدونه تنسيقا ً مع ضعيف فيجب ان يربحوا درعا.
 بدأت هجماتهم وخسروا المئات قتلى ،وصمد الجيش أليام عديدة وهم يعيدونالكرة ويفشلون.
 تبادلوا االتهامات والشتائم وهرب من هرب وخرج من خرج واستقال من استقال. فقدوا أغلب قادتهم في تدمير غرفة العلميات على رؤوسهم. بدأ الجيش هجومه على المناطق الفاصلة بين السويداء ودرعا. -دفن مشروع الحرب والفتنة والتفتيت في درعا.

التعليق السياسي

كي تصل إلى ما وصلت إليه ،في حين أ ّننا ك ّنا نرى ونؤكد دائما ً أنّ الدور
الذي لعبته الدولة السورية ،إقليميا ً ودولياً ،هو الذي أ ّدى بها كي تكون
تحت مطرقة هذا العدوان ،وهذا لم يكن ناجزا ً في سياق التحليل بمقدار
ما كانت مواقف وتصريحات كانت تص ّر عليها قيادات أميركية وغير
أميركية ،لجهة الدور الذي كانت تلعبه سورية ،خصوصا ً في العناوين
التي تتعلق بالتحالف بينها وبين الجمهورية اإلسالمية ،إضافة إلى
وقوفها إل��ى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان ،ثم لكونها كانت
رئيسية في فعل استعصاء حال دون تمرير مشروع تطبيع كان يجري
العمل عليه على مستوى المنطقة مع كيان االحتالل ،حيث كان مطلوبا ً
من سورية أن تكون في السياق ذاته الذي أوجد أو أنتج «كامب ديفيد
ووادي عربة وأوسلو».
بهذا المعنى كان واضحا ً أنّ الدولة السورية كانت مقصودة بالعدوان
من أجل التراجع عن الدور الذي لعبته ،لكن مشروع العدوان ال يمكن له أن
يكون أو يم ّرر على أساس هذه العناوين ،إذ أنّ وع ّيا ً جمع ّيا ً ال يمكن له أن
يستثمر أو يستغ ّل أو يح ّرك تحت هذه المعاني ،لهذا كان مطلوبا ً البحث
عن عناوين أخرى يمكن أن تح ّرك وجدان الناس وتخرجهم عن حالتهم
الطبيعية ،باتجاه حالة يمكن استثمارها ض ّد الدولة وبنيتها ،وبالتالي
أخذها باتجاهات مختلفة ع ّما كانت تسعى له وإليه وعلى مدار عشرات
السنوات.
لقد قام العدوان بهذا المعنى الحقيقي بعيدا ً م ّما حاولت أطراف
العدوان ذاتها أن تص ّدره ،بخاصة في ما كان يتعلق بالحرية وحقوق
اإلنسان ،وصوال ً أخيرا ً إلى خطاب ديني وطائفي ومذهبيُ ،ع ّول عليه
كونه كان قادرا ً على أن يرفع درجة حرارة الوجدان الجمعي لدى جزء
من المواطنين السوريين ،وبالتالي دفعهم كي يكونوا األداة الرئيسية
التي سوف تتط ّور في ما بعد كي تخرج على الدولة ومؤسساتها.
كان ال ب ّد لمشهد العدوان أن يتط ّور نتيجة حالة الصمود التي أبدتها
الدولة السورية ،من خالل مؤسساتها التي امتلكت طاقات مهمة ومذهلة
إضافة إلى تمرين رئيسي في المواجهة راكمته محطات تاريخية سابقة،
ومواجهة بقيت مفتوحة مع كيان االحتالل ،أ ّدت جميعها إلى الضغط
على العدوان كي يبحث عن أدواته على األرض ،السياسية والعسكرية،
وبالتالي فقد كان مطلوبا ً في مراحل متع ّددة أن يصرف السياسيون ما
يمكن أن يحققه العسكريون على األرض ،وهو ما دفع بأطراف العدوان
أن تبحث عن عناوين جديدة تناسب لحظة الصرف تلك ،وهو ما أطلقت
عليه «بالح ّل السياسي» ،و«الح ّل السياسي» بهذا المعنى هو عملية
سياسية تحاول أطراف العدوان من خاللها أن تسقط الدور الذي تلعبه
الدولة السورية ،من خالل دفع أدوات سياسية لها كي تكون موجودة
وحاضرة في البنية الرئيسية للدولة ،األم��ر ال��ذي يساهم أخيرا ً في
تعطيل هذا الدور ،تحت مس ّميات عديدة ،وهو ما تنبه له البعض م ّمن
أطلق عليهم «معارضة سورية» ،عندما أرادوا أن يؤكدوا وبشكل علني
على أ ّنهم سيؤ ّدون المطلوب أميرك ّياً ،من خالل المدعو «برهان غليون»

خالد الع ّبود

نعمتان :الجي�ش ( ...تتمة �ص)1
ليس طبيعيا ً هذا التفريط بمصالح الناس
وأمنهم من خالل بعض من يتبوأ سدة الزعامة
والقيادة والمسؤولية الذين ال يؤمنون حتى
الساعة أن التكفيريين خطر على لبنان
بأسره ولو تجسد لهم هذا الخطر عياناً ،وقد
تجسد في طرابلس وعرسال وصيدا!
ّ
متى يتحرك الشارع الواعي المثقف؟ متى
يتحرك اإلنسان اللبناني الشهم والمسؤول
إلصالح ما فسد من أمور السياسة واإلدارة
واألمن واالقتصاد؟
بعض ال��زع��م��اء اللبنانيين ب��ات اليوم
يراهن على «النصرة» و«داع���ش» و ُيم ّني
نفسه بدولة درزية .فهل هذا الزعيم أصيب
بعدوى التقسيم التي ضربت المنطقة فرأى
في األمر منفعة أو أ ّنه لم يكن صادقا ً في والئه
للوطن؟
وآخ��رون يظنون أنّ الفيديرالية حماية
للمسيحيين .فهل يعتقد هؤالء أنّ التقسيم
لو وق��ع في سورية سيكون هناك إمكانية
للعيش في حدود آمنة وفي بيئة مستقرة؟

الملك األردن��ي حفيد جدّه «البريطاني»...
يعمل على تحريض العشائر السورية ض ّد
ال��دول��ة .ول��م��ا فشل ف��ي الفتنة الملعونة،
وهو موقظها والحاضن والمالذ لإلرهابيين
التكفيريين؛ تدريبا ً وتسليحا ً يدعم ظهره
الكيان الصهيوني والوهابيونز..
يتحسس رأس��ه بعد تراجع مسلحي
ب��دأ
ّ
«جبهة النصرة» التي يحتضنها و«إسرائيل»...
ويدعمونها عسكريا ً ولوجستياً ...خاصة بعد
تخوين الفئات المسلحة لبعضها البعض
بعد مهاجمة ما يُدعى بلواء التحرير غرفة
العمليات التي تحرك مسلحي درعا...
واألمر الالفت أنّ غرفة «موك» هي المتهمة
بالتوجيه لهذا الهجوم! علما ً أنها هي المشغل
األس���اس للمجاميع اإلره��اب��ي��ة العاملة في
الجنوب السوري ...الوقوع في ما بين الجهات
المسلحة مه ّم رغم دعم صهيون لـ«النصرة»
ومحاصرة قرى الجوالن السوري.
يد اإلرهاب ستطاول جميع الدول ،وسيزداد
ان��ت��ش��اراً ،وك��ذا التكفيريون الذين يهدّدون
جميع الدول التي شغلتهم بما فيها السعودية
وال���والي���ات المتحدة األم��ي��رك��ي��ة ...الكيان
الصهيوني في فلسطين المحتلة وحده ما زال
في حصانة من اإلرهاب والتكفيريين.
«داعش» وأخواتها وحتى القاعدة األ ّم تمت ّد
إلى ك ّل مكان بما فيها اليمن ،لم تأت أيّ منها
على ذكر الكيان الصهيوني .فلم يُهدّد ...ولم
يُج ّرم ...على احتالله فلسطين .وهو المحت ّل
الوحيد في العالم ألرض ال يملكها ...بل على
العكس يشكر على دعمه لهم.
التفجيرات تزداد عنفا ً وانتشارا ً وتزامناً،
كما حدث في فرنسا والكويت وتونس .،رسائل
للجميع تعني في ما تعني أنه سيمت ّد إلى دول
أخرى ...تزداد جرائم اإلرهابيين ،مؤكدة أن ال
أحد بمنأى عن خطر اإلرهاب...
اإلرهاب حيث ال دين وال هوية وال حدود...
ال أخالق وال إنسانية ...خطر نبّهت إليه ومنه
سورية غير مرة ،منذ كان التحذير األول من
المؤسس حافظ األس��د ...انتشاره لم
القائد
ّ
يأت عبثاً ،هو جراء صمت المجتمع الدولي
إزاء ال���دول الداعمة ل��ه ،وع��دم الجدية في
مكافحته.
إلى متى سيظ ّل الصمت العالمي مطبقاً؟
اآلذان صماء والعيون عمياء واألفواه بكماء؟
واإلرهاب يزداد انتشاراً! هل ينتظرون وصوله
إل��ى غ��رف ن��وم��ه��م؟ فلينتظروا ي��وم �ا ً ليس
ببعيد ...إنْ بقي الوضع على ما هو عليه،
خاصة مع موات الشارع البشري.
اإلره��اب ي��زداد نيالً من أرواح األب��ري��اء...
ومعظم ضحاياه من السكان والمواطنين
المدنيين ...إِنْ من قذائفه الطائشة ،وأسلحته
ال��ع��م��ي��اء ...أو م��ن خ�لال أح��ك��ام��ه الجائرة
التي تصلـب أطفاال ً بحجـة اإلفطار دون إذن
شرعي!
من والك��م ...عندما نع ّتم بالتكفيريين ما
ظلمكم المصطلح ...فليس بعد الكفر ذنب...

لمن لم يفهم ( ...تتمة �ص)1

عندما قال بأنهم عندما يصلون إلى السلطة في سورية سوف يقطعون
العالقات مع إي��ران ويقطعون العالقات مع المقاومة وبأ ّنهم سوف
يذهبون إلى تسوية مع «إسرائيل»!
لم تستطع قوى العدوان أن تصمد كثيراً ،ولم يعد بإمكانها أن تصل
إلى ما كانت تريد أن تصل إليه ،كون فائض قوة العدوان على المجتمع
�وري ،إضافة إل��ى ق��درة الدولة السورية على تظهير ه��ذه القوة
ال��س� ّ
باعتبارها قوة سالبة ،كما أنّ القدرة على تصريف وإف��راغ محاوالت
العدوان في لحظات رئيسية ،ك ّل هذا حال دون إمكان أن تصرف أطراف
أي منجز إيجابيا ً ألدواتها في العسكرة ميدانياً ،وهو ما جعل
العدوان ّ
أدواتها في السياسية ال تجد بين يديها ما تبني عليه ،األمر الذي أ ّدى
أخيرا ً إلى سقوط إمكان «تفخيخ» جسد الدولة بأدوات قادرة على التأثير
سلبا ً على دور الدولة المستهدف أصالً.
هذه اللحظة الجديدة وهي لحظة مهمة لجهة أنّ احتمال التأثير قد
سقط ،وبالتالي فإنّ األدوات التي كان مع ّوال ً عليها أن تحمل هذا التأثير
على الدولة قد ت ّم التخلي عنها ،بمعنى آخر يمكننا القول بأنّ األدوات
السياسي» لم تعد قادرة على التأثير في
التي كانت تشكل رافعة «الح ّل
ّ
الدولة السورية باعتبار أنّ ناتج الميدان لم يؤثر بالمعنى الحقيقي على
بنية الدولة ،وهو األمر الذي أ ّدى أخيرا ً إلى تراجع العالقة بين أطراف
العدوان الرئيسية وبين األداة السياسية التي بدت تتص ّدع وتتآكل
وتأخذ أشكاال ً مختلفة ،في ظ ّل البحث عن مق ّدمات طالما كانت مرفوعة
في السنوات األولى للعدوان.
لم يعد بمقدور األميركي أن يبني على «معارضة» لم تعد قادرة أن
تل ّبي له مشروعه ،أو تم ّرره ،كما أنّ قوى رئيسية أوروبية أخرى ذهبت
في هذا االتجاه ،و ُتركت هذه األدوات الستعمال محلي إقليمي تحاول
قوى إقليمية أخرى االستثمار فيها ،باعتبار أنّ اشتباكها لما يزل قائما ً
نتيجة تصفية حسابات محلية إقليمية ،وهو ما دفع اإلدارة األميركية
أخيرا ً إلى تسجيل موقف معين من بعض أسماء «معارضة» طالما كانت
تستعملها وتدفعها كي تكون المسؤولة والممثلة للشعب السوري.
القيادة السورية تدرك المرحلة التي وصلت إليها أطراف العدوان،
وتفهم أكثر أنّ المنجز الميداني لم يعد معيارا ً حقيقيا ً لالشتباك
الذي كانت تع ّول عليه هذه األطراف ،ال بل أكثر من ذلك ،فقد ذهبت
القيادة السورية إلى إنتاج خريطة أمنية مركبة ومعق ّدة ،ال يمكن
ألطراف العدوان إال البحث معها عن مفاتيح مشتركة إلعادة إمكان
تبريد المنطقة ومفاصل مهمة من العالم ،وهو األمر الذي سيدفع هذه
األطراف وعلى رأسها االستخبارات األميركية للبحث مع استخبارات
سياسي»
السياسي حول «ح ّل
حلف «دمشق – طهران» تجاوز الكالم
ّ
ّ
ّ
أمني»
ل
«ح
للحاصل في الداخل السوري وللبحث بجد ّية كاملة عن
ّ
يحفظ لها الح ّد األدنى من مصالحها على مستوى المنطقة.

وه��ن��اك م��ن ينظر إل��ى ال��غ��رب كحامية
لألقليات على رغم إقراره أن الغرب وراء كل
هذا الخراب في المنطقة.
عذرا ً أيها اللبنانيون ،لسوف ندفع الثمن
إن ل��م يقف الجميع متضامنين لحماية
الوطن.
لسوف ندفع الثمن إن لم ُن ِعد تحصين
دس��ت��ورن��ا ب��ق��وان��ي��ن ج��دي��دة ع��ل��ى ض��وء
المتغ ّيرات في المنطقة .نحن نحتاج إلى
دس��ت��ور يساعد اللبنانيين على الصمود
والوحدة والتضامن والتكيف مع التحديات
الحالية واآلتية .ألن هذا الدستور الجامد
وهذه الصيغة العقيمة لن يجعال من الوطن
وط��ن�ا ً ب��ل ساحة للفساد والنهب والعبث
والتردي االجتماعي واالقتصادي والسياسي.
قد يقول قائل إنّ الوقت ليس مناسبا ً ألي
تعديل .بلى ،ك ّل وقت هو للعمل .للعمل من
أج��ل تحسين األوض���اع وتحصين الواقع
السياسي والقانوني واألمني .إنّ مسؤوليتنا
اليوم أن نرفع الصوت عاليا ً في وج��ه ك ّل
مسؤول في الدولة يتخلى عن دوره الوطني
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بالمراهنة على متغيرات خارجية لتحقيق
أهدافه الخاصة .األه��داف الخاصة تعني
القضاء على الوطن بأسره .األهداف الخاصة
وروح العنجهية والتكبر والبحث عن األعذار
والمبررات ال تبني وطنا ً وال تحميه من األذى
والمخاطر.
ن��ع��م ،ل��م ينته األم���ر ب��ع��د .ليس بسبب
الطبقة السياسية ،وإنما بفعل المقاومة
والجيش اللبناني .النعمتان التي أنعم الله
بهما على هذا الوطن حتى ال تنقطع بنا السبل
كما هي ح��ال اإليزيديين في ال��ع��راق .هذا
االستقرار النسبي ومالمح الدولة التي نحن
بظلها وعدم انجرار اللبنانيين إلى الفوضى
التامة حتى الساعة هي بفضل دماء الشهداء
من الجيش والمقاومة .من يرد أن يسلم بهذه
الحقيقة إنما يقر بالصدق والعقالنية ومن
يرفض هذه الحقيقة ،وهو يرى ما يرى من
مشاهد القتل والترويع في العالم العربي ،ال
شك أ ّنه في ضالل مبين!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

البعض أنها مهل غربية بينما هي مهل إيرانية ،ألنّ الغرب وعلى
رأس��ه أميركا صاحب مصلحة في أن يستم ّر التفاوض إل��ى ما ال
نهاية منذ القبول اإليراني بالتفاهم على جوالت تفاوضية يجري
خاللها وق��ف التخصيب المرتفع النسبة واالم��ت��ن��اع ع��ن تخزين
المخصب منه ،مقابل مهلة ال تتعدّى السنة إلنجاز االتفاق ،ومتى
ّ
حدث هذا؟ حدث عندما جاءت األساطيل األميركية إلى المتوسط
بنيّة الحرب على سورية وعادت كما جاءت .وقد أنجز التفاهم على
السالح الكيماوي السوري إيذانا ً بإطالق المسار التفاوضي سبيالً
وحيدا ً متاحا ً لح ّل المسائل العالقة مع سورية وإي��ران مهما طال
الزمن وتغيّرت المعطيات.
 التمديد الثالث بدأ في الرابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2014مع نهاية السنة األولى المتفق عليها كمهلة إلنجاز التفاهم،
وإيران ممتنعة عن التخصيب المرتفع النسبة وممتنعة عن تخزين
المخصب .وكان التمديد مختلفا ً بالتأكيد ومشروطا ً بتحديد مهلة
أق ّل فكانت المهلة سبعة شهور محدّدة بوظيفتين وهما ،إنجاز اإلطار
أوالً في أربعة شهور ،وقد أنجز ،وصياغة النصوص والمالحق في
ثالثة شهور ،وتنتهي اليوم ،مع تمديد جديد .والواضح أنّ التأخر
في اإلنجاز لم يكن تقنيا ً وحسب بل كان سياسياً .فاألميركي قال
م��رارا ً إنه مقتنع بفرص التفاهم ومقتنع بجدية التفاوض ومقتنع
بأنّ الخالفات كبيرة لكن البدائل صفر ،وال خيار إال التفاهم ،لكن
األميركي يعلن أنه يقف أمام حلفائه المصابين بالخيبة والذهول
والعجز عن التأقلم ،وهو يمنحهم الفرص إما إلثبات فرص التعديل
بالتوازنات ليتسنى األخذ برأيهم بصرف النظر عن التفاهم كخيار
يحصلوا أوراق قوة تؤهّلهم لدخول تفاوض إقليمي
حتمي ،أو أن
ّ
بعد توقيع التفاهم النووي من موقع يسمح بتخفيف الخسائر.
والوقت ينفذ ،بعدما جاءت التطورات لالختبارات اإلقليمية تزيد
خيبة ال��ح��ل��ف��اء بخيبات م��ض��اع��ف��ة ،م��ن ت��رك��ي��ا ال��ت��ي دخ��ل��ت دوام��ة
مفتوحة داخليا ً بعد االنتخابات ،والسعودية الغارقة بال أفق في
حرب اليمن والفشل يالحقها ،إلى «إسرائيل» العاجزة عن امتالك
قرار الحرب أو قرار السلم أو قرار االنتظار ،بينما خطر اإلرهاب
يتنامى وتتقدّم إيران وحلفاؤها يتقدّمون الساحة كشريك حتمي
أي مواجهة جدية لهذا الخطر.
في ّ
 هي المرة األول��ى التي يصدق فيها الكالم عن تمديد تقني،فأي تمديد لألسباب السياسية صار محكوما ً بغياب األسباب ،فلم
ّ
يبق لدى حلفاء واشنطن ما يقدّمونه عذرا ً لطلب المزيد من الوقت،
والتمديد كي تقبله إي��ران يجب أن يكون أق ّل من القسم الثاني من
المخصص للصياغة ،أي الشهور
المهلة التي سبقت ،وهو القسم
ّ
الثالثة ،ما يعني تمديدا ً لشهرين مثالً ،وهو لزوم ما ال يلزم لقصر
المهلة من جهة وغياب ما يمكن الرهان على حدوثه فيها من جهة
مقابلة ،فيصير األمثل هو التمديد إلى حين اإلنجاز بسقف أيام ال
تتعدّى العشرين يوماً ،واألرجح أن تنتهي في أق ّل طالما ك ّل شيء
بات محددا ً وواضحاً ،بما في ذلك ما يتصل بالقضايا المستجدة
كتفتيش المواقع العسكرية أو استجواب العلماء باعتبارها مسائل
ليست من اختصاص وكالة الطاقة الدولية بل مجلس األمن ،الذي
وأي
أي شكوى أو شكوك موثقة ّ
يستطيع من دون اتفاق أن يتلقى ّ
طلب تفتيش مبين األس��ب��اب وال��وث��ائ��ق ،ويعود إل��ى مجلس األمن
القبول أو الرفض ،وهذا ما يمكن توثيقه في التفاهم كمخرج علما ً
انه من باب تحصيل الحاصل وحفظ ماء الوجه.
 العالم الجديد يدخل اليوم مناخ التغيير ويستع ّد لدخول التغييرالكبير خالل أيام قليلة على إيقاع متغيّرات إقليمية يبدو فيها محور
المقاومة ينتقل إلى ص��دارة المشهد بانتصارات ميدانية من جهة،
وتف ّوق سياسي من جهة مقابلة ،من روسيا إلى إيران إلى سورية
وال��ع��راق واليمن وأوالً وأخ��ي��را ً المقاومة وموقعها ف��ي الخريطة
الجديدة للمنطقة ...فهل يقرأ بعض اللبنانيين؟
ناصر قنديل

