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االتحاد الأوروبي :انقالب الم�سار
} حميدي العبدالله
النتائج التي أسفر عنها االستفتاء الذي أجري في اليونان حول قبول
أو رفض شروط الدائنين ،والتظاهرات الفورية والعفوية التي شهدتها
إسبانيا بعد إعالن نتائج استفتاء اليونان ،والتي ترفض سياسة التقشف
واالنحياز إلى جانب الدائنين ،تؤكد انقالب مسار االتحاد األوروبي.
فعندما كان االتحاد األوروب��ي قيد التكوين كانت الشعوب األوروبية
األكثر فقرا ً هي التي تتطلع إلى دخول االتحاد ،وكانت االستفتاءات التي
تجري في هذه البلدان تعكس اندفاعا ً واضحا ً باتجاه االتحاد ،وكانت هذه
الدول األوروبية األغنى ،مثل سويسرا وبعض الدول االسكندنافية هي
التي ترفض دخول االتحاد نزوالً عند رغبة غالبية شعوبها التي كانت
تخشى أن يقود دخول بلدانها إلى االتحاد األوروبي إلى تراجع مستوى
معيشتها وفقدان االمتيازات التي حصلت عليها ،ولذلك كانت دائما ً نتائج
االستفتاءات في هذه الدول «ال» قوية ضد االتحاد األوروبي.
اليوم ،وبعد أن استكمل االتحاد األوروب���ي مسيرته في استقطاب
ال���دول ،وال سيما البلدان األوروب��ي��ة ،األق�� ّل غنى ،انعكس مساره في
ضوء األزمة االقتصادية التي عصفت باالقتصاديات الغربية ،بدءا ً من
عام  2008وال تزال هذه األزمة تخيّم على هذه االقتصادات ،ولم تفلح
ك ّل العالجات ومحاوالت الخروج من األزم��ة ،وأم��ام محاوالت تحميل
الشعوب األك��ث��ر ف��ق��را ً مسؤولية ح�� ّل األزم���ة عبر سياسات التقشف
واالنحياز إلى جانب الدائنين ،بدأت الشعوب األوروبية التي راهنت على
االتحاد لتحسين مستوى معشيتها تراجع حساباتها ،ولم تعد ترى في
االتحاد الحلم للتخلص من كابوس الفقر ،بل إنها ترى أنّ االتحاد هو
سبب الفقر وفقدان فرص العمل.
وإذا كان مبدأ قيام االتحاد األوروب��ي قائما ً على فكرة احترام إرادة
الشعوب األوروب��ي��ة عبر االستفتاءات التي تجري لتقرير االنضمام
أو ع��دم االن��ض��م��ام إل��ى االت��ح��اد األوروب����ي ،إال أنّ مؤسسات االتحاد
األوروب��ي ،كانت أق��رب إلى أن تكون مؤسسات بيروقراطية تعبّر عن
سيطرة األقلية الغنية منها إلى مؤسسات ديمقراطية حقيقية تعبّر عن
إرادة غالبية الشعوب األوروبية .وعلى عكس البرلمان األوروبي الذي لم
يعزز المسيرة الديمقراطية ألوروبا ،بل بدا وكأنه ألعوبة بيد الحكومات
األوروبية التي تنف ّرد بتعيين السلطة التنفيذية في االتحاد ،فإنّ تجربة
اليونان ،وقبلها تجارب بعض الدول االسكندفانية التي رفضت شعوبها
دخول االتحاد ،تشير إلى بداية استعادة الديمقراطية الحقيقية ،حيث
ستكون الكلمة األول��ى للشعوب وليس للبيروقراطيات الحاكمة التي
تأتمر بأوامر صندوق النقد الدولي والدائنين.
اليونان لن تكون مثاالً منفرداً ،وليست االستثناء الذي يؤكد القاعدة،
بل هي بداية مسار جديد للشعوب األوروبية ،وإذا كانت دول مثل إسبانيا
والبرتغال مرشحة اآلن للسير على خطى اليونان ،فإنّ بلدانا ً أوروبية
أخ��رى مثل إيطاليا ستحذو ح��ذو ال��ي��ون��ان ،وعندها يمكن االستنتاج
بأنّ االتحاد األوروب��ي أمام مفترق طرق :إما إع��ادة النظر بالسياسات
وباألسس الحالية التي ق��ام عليها االتحاد األوروب���ي ،واح��ت��رام إرادة
شعوبه ،والعودة إلى مسار الديمقراطية ،وإما تفكيك االتحاد والعودة
إلى حدود الدولة القومية الذي ساد منذ الثورة البرجوازية وحتى لحظة
قيام االتحاد األوروبي.

«�إ�سرائيل» قلقة وتعرف ما تقول...
البعد االقتصادي الذي سيترافق مع توقيع االتفاق الكبير بين إيران ومجموعة
 1+5ال يق ّل أهمية عن البعد السياسي واالستراتيجي لموقع ايران وهالتها في
المنطقة عموماً ،فهي بال شك تنتقل من واقع إلى آخر ليس فقط من جهة دخولها
نادي الدول الكبرى وتصنيفها دولة اقليمية عظمى ،انما لجهة كون هذا الدخول
اي بتصويت االمم المتحدة والدول األعضاء.
من باب الشرعية الدولية ّ
لطالما عبّرت «إسرائيل» ،وال تزال ،عن استيائها من االتفاق وسير جلسات
فيينا ،لكنها لم تكتف بذلك ،فقد حاولت التدخل مرارا ً لتعطيل مسار هذه الملف
الذي يعتبر بالنسبة إليها صفارة إنذار د ّوت في أرجاء الكيان بأنّ حقيقة الحفاظ
على وجوده لم تعد ذات أهمية بالنسبة إلى الدول الكبرى ،وكانت عملية القنيطرة
التي ردّت عليها المقاومة في شبعا راسمة حدودا ً جديدة هي األخرى للردع.
من ثم ح ّرضت السعودية لش ّن الحرب على اليمن التي ال تزال حتى الساعة
مشتعلة ،وال تدري السعودية كيف ستستطيع الخروج منها بما يحفظ ماء
وجهها.
هكذا حاولت «إسرائيل» محاربة االتفاق من خالل الضغط على ايران وحلفائها
في عدة ساحات ،ومحاوالت التعطيل بالنسبة إليها ليست ملفا ً يخضع لألمر
الواقع الذي تحدّده أختام االتفاق ،والذي يعتقد خبراء حضروا أجواء جلسات
فيينا انه ما زال ممكناً ،وانّ االتفاق الذي سيكون بمثابة إعالن سيم ّر بعدة
مراحل قبل ان يرى النور ويصبح حقيقة مثبتة ومعاهدة ال يمكن تخطيها
بالتعامالت ،من بينها مرور االتفاق على الكونغرس االميركي ،وهناك تستطيع
«إسرائيل» ان تلعب دورا ً بنفوذها المؤثر على أصوات النواب والشيوخ فيه،
باإلضافة الى مرحلة مرور االتفاق في أروقة مجلس االمن الدولي.
الضرر الالحق بـ«إسرائيل» ليس فقط بعدا ً سياسيا ً يعكس تف ّوقا ً لحلف إيران
ويدعمه بنفوذ أوسع في المنطقة ،إنما الضرر هو اقتصادي في الدرجة األولى
عبّر عنه نتنياهو بوضوح معتبرا ً انّ «مئات المليارات من الدوالرات ستتدفق الى
ايران في اعقاب الصفقة ،التي ستستخدمها في «مسارها اإلرهابي» حول العالم،
حسب وصفه طبعاً ...هذا التعبير يحمل في طياته معرفة «إسرائيل» الجيدة بأنّ
إيران بعد رفع العقوبات عنها هي كتلة اقتصادية إقليمية وازنة ،وليست فقط
قادرة على دعم حلفائها إنما قادرة على المنافسة واالستثمار وجلب رجال
األعمال الغربيين الذين يجدون فيها ثروات وأرضية تأسيس لمشاريع منتجة
غير موجودة في «إسرائيل» ،وال توفرها طبيعة «إسرائيل» العدوانية لناحية
األمن واالستقرار ،باإلضافة الى القطاع السياحي الذي سيتضاعف في إيران
كمقصد أساسي عند السواح الغربيين ،بدالً من التفكير بـ«اسرائيل» التي تعتاش
على الخدمات والقطاع السياحي.
يعرف «اإلسرائيليون» جيدا ً انّ الوضع االقتصادي اإليراني المقبل على
تحسن ،هو عكس الواقع الذي تعاني منه «إسرائيل» ،وستعاني أكثر غداً ،فالدول
ّ
الداعمة لها باتت أصالً تحذر من خطر األزمات المادية والمالية التي تشكل عبئا ً
داخليا ً يع ّرضها للتهديد ،واألزمة اليونانية اليوم مؤشر هام وخطير بطبيعة
الحال ،أما من ناحية الواليات المتحدة فـ»إسرائيل» تعرف تماما ً انّ أميركا تغيّرت
وتبدّلت كثيرا ً في عهد أوباما ،وانّ صورة «إسرائيل» في عيونها ليست نفسها
التي كانت تحذر من ان تختلف معها ويطفو الخالف على السطح ،بل تستشعر
تتنصل شيئا ً فشيئا ً من عبء شعارها «إسرائيل
«إسرائيل» اليوم انّ اميركا
ّ
أولويتنا».
ألجل ك ّل هذا تقلق «إسرائيل» وهي تعرف ما تقول ،واليومان المقبالن هما
يوما االتفاق النووي الحاسم...
«توب نيوز»

�سورية ورو�سيا و�إيران وحزب اهلل
 خالل سنوات الحرب السورية تك ّرر المشهد كثيراً ،فنرى طرفا ً أو أطرافا ً منحلف الحرب يتبنون خطابا ً او سلوكا ً يراهن على فك أضالع هذا المربّع.
 كم مرة رأينا اوسمعنا رهانا ً على تخلي روسيا عن سورية ،او إيران عن سورية،وان حزب الله يحسب حسابات إلى ما بعد سورية ورئيسها.
 كم مرة جرت محاوالت إلغراء أحد حلفاء سورية بتغيير موقفه بعرض المغانموالمكاسب.
 كم مرة جرت محاوالت لتهديد أحد الحلفاء وتظهير التهديد للضغط عليه منأجل ان يتخلى عن هذا التحالف.
 وكم من مرة جرى مثلها بين روسيا وإيران أو الحديث عن انّ ايران ستبيع حزبالله لقاء ملفها النووي.
 قبل الحرب كم من مرة جرى إغراء سورية لتتخلى عن عالقتها بإيران وبحزبالله.
 جزء من حرب أوكرانيا عقاب لروسيا على وقوفها بثبات مع سورية ،وجزءمن اندفاع «داعش» في العراق عقاب إليران للسبب نفسه ،وجزء من الحرب على
سورية عقاب لها على تمسكها بحلفائها.
 -حلف رباعي صار فوق الخطر والنقاش يرسم المعادالت الجديدة...

التعليق السياسي

�أوقفوا ال�ضجيج...
واعملوا على تغيير الم�شهد!
} د .سلوى خليل األمين
عام وشهران ولبنان بال رئيس للجمهورية ،والك ّل يثير
الضجيج ،وأح��د المسؤولين السياسيين ال���وارث نيابته
ورئاسة الحزب يطالب بالديمقراطية التي ال تشبهه وال تشبه
تفاصيل حزبه العائلي ،حين الكالم اإلنشائي الذي يثير غرائز
الناس سهل وممتع حين نراه واقفا ً كرئيس حزب على المنبر
يثير حماسة جمهوره بخطة طريق ال يمكننا أن نعتبرها
تخص ك ّل اللبنانيين ،بل هي استمرارية للحزب القائم
وطنية
ّ
ضحت من
وجوده على شحذ النفوس ض ّد باقي المك ّونات التي
ّ
أجل بقاء الوطن سيدا ً وحرا ً ومستقالً وما زالت تعمل من أجل
تكريس هذا الشعار الذي بات مستهلكا ً في بازارات السياسيين
على اختالف مشاربهم وأهوائهم ،والالفت في األمر كان ذاك
الحماس الطلق وهو يتكلم باللغة العربية وإنْ كانت محكية،
التي ال يقيم لها وزنا ً في بيته ومجتمعه ،حين لغة االستعمار
الفرنسي هي السائدة في معامالتهم العائلية والمجتمعية ،مع
أنّ اللغة الرسمية للبالد كما هو وارد في النصوص الدستورية
هي اللغة العربية ،التي يخجلون من استعمالها ،فكيف
بالتالي على من يسمع أن يصدّق طروحاتهم الوطنية الهادفة
إلى إعطاء الناس دروسا ً في الديمقراطية والوطنية وما شابه،
ومثله نواب ووزراء ورؤساء ال يدرون أنهم يسقطون هويتهم
اللبنانية عبر إسقاطهم لغتهم األ ّم ،التي هي لغة الضاد.
وفي ناحية أخرى يقف أحدهم اآلخر يتحفنا باالدّعاء بنبذ
الطائفية والمذهبية ،علما ً أنّ التيارالذي يتولى أمانته هو من
ش� ّرع ونشر مصطلح :نحن «أه��ل السنة» ،علما ً أنّ ك ّل مسلم
يتبع السنة النبوية الشريفة أكان سنيا ً أوشيعياً ،إضافة إلى أنّ
المذاهب ليست من جوهر اإلسالم المحمدي ودعوته القائمة على
النص القرآني القائل« :إننا خلقناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا».
ثم يأتيك أحدهم الثالث وهو نائب ووزي��ر سابق طرد من
الحركة التي انتمى إليها بسبب فساده وسرقاته وبات اليوم
منظرا ً سياسيا ً يقدّم تصريحاته الهمايونية المدفوعة الثمن
مسبقا ً بك ّل الحقد والضغينة التي تف ّر من تقاسيم وجهه
ولسانه بحق رم��ز م��ن رم��وز الحياة السياسية ف��ي لبنان
المعروف بوطنيته وجرأته في حالتي الوفاق والخصام ،وفي
طروحاته اآليلة إلى محاربة الفساد ومسبّبيه في الوطن،
إضافة إلى حرصه على إفساح المجال لوصول الكفاءات إلى
المراكز المهمة في اإلدارة العامة ،على الرغم من أنهم أحرجوه
فأخرجوه حين بدأ يطالب بحقوق المسيحيين ،وهذا الفعل،
ربما في اعتباره ،من واجبه وحقه كرئيس أكبر تكتل نيابي
مسيحي في وطن قائم نظامه على األسس الطائفية والمذهبية،
وحين اآلخ��رون الذين يعطلون إج��راء االنتخابات الرئاسية
يجاهرون برفضهم ك ّل طروحاته الوطنية عبر عرقلة مطالبه
المحقة ،وذلك بمحاوالتهم الدؤوبة بسحب البساط من تحت
رجليه ،من أجل إفشال مخططه اإلصالحي الذي بدأ بل ّم الشمل
وطنيا ً عبر عقد حلف مع حزب الله الذي هو فريق فاعل ومتم ّكن
على الساحة اللبنانية ،أدّى إلى توقيع اتفاق التوافق الوطني
الذي ق ّرب بين اللبنانيين المنتمين إلى الفريقين بعد فرقة
قسرية بسبب الحرب األهلية اللبنانية طالما عكست نتائجها
السلبية على أبناء الوطن من ك ّل األطراف.
هذا االتفاق جمعهم تحت هدف واحد موحد ،هو إنقاذ لبنان
مما أصابه من خلل سياسي واجتماعي واقتصادي ،بالرغم
من اختالف شعبية الطرفين في العقيدة الدينية وفي كثير
من العادات والتقاليد ،التي عمدوا إلى إسقاطها من أجنداتهم
وبياناتهم السياسية والحزبية من أجل الهدف المشترك الذي
هو بناء الدولة ،ومحاربة العدو الصهيوني ،ومصالحة سورية
البوابة األه � ّم للبنان على العالم العربي ...عنيت به دولة
الجنرال ميشال عون.
لو تمعّ نا في الضجيج القائم والتصريحات العالية النبرة
المقبوضة الثمن ،المثبتة تفاصيلها في وثائق «ويكيليكس»

المرحلة المقبلة

} شهناز صبحي فاكوش

ولم يت ّم تكذيبها من قبل دوائ��ر القرار في وزارة الخارجية
السعودية لتاريخه ،لوجدنا أنّ ك ّل هؤالء الضاجين المفتعلين
هذا الضجيج المقرف والفاضح ،ال يملكون حرية قرارهم،
وال يجرؤون على كشف المستور اآلي��ل إلى تأخير التوافق
بخصوص انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ،فالك ّل يعلم من
العصي في الدواليب،
هم خلف التحريض والتأخير ،ومن يضع
ّ
بالرغم من حضورهم جلسات االنتخاب الرئاسية في المجلس
النيابي الملغوم بمسارهم األعرج ،ذلك أنّ كلمة الس ّر لم تصلهم
إلى تاريخه من الخارج السعودي ومعه األميركي وخلفهما
التركي و«اإلسرائيلي» ،مع العلم أنّ ك ّل اللبنانيين قد تابعوا
اجتماعات باريس وبيت الوسط في بيروت بين الجنرال
ميشال عون والرئيس سعد الحريري وكيف ت ّم تسريب أخبار
اللقاءين وإيجابياتهما ،لنالحظ بعد عودة الرئيس الحريري
إلى الرياض بنقضه ك ّل ما اتفق عليه مع الجنرال ونكرانه
أيضاً ...والسبب ليس مجهوال ً بل مقروءا ً بدرجة عالية من الفهم
واإلدراك ،مهما حاولوا التشاطر في تسريب البيانات المفخمة
بالمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية وباتهامهم الفريق اآلخر
بتعطيل االنتخابات وش ّل البلد.
معظم اللبنانيين يدركون أنّ للجنرال ميشال عون الحق بأن
يكون رئيسا ً للجمهورية اللبنانية ،فأكثر من ثلثي اللبنانيين،
إنْ لم يكن أكثرهم ،يؤيّدونه بشكل مطلق ،خصوصا ً جماهير
ح��زب الله التي ال يُستهان بحجمها وحجم مؤيديها من
المستقلين والحزبيّين العلمانيّين أيضاً ،لهذا تجرأ الجنرال
بطلب االستفتاء الشعبي أو إجراء االنتخابات الرئاسية من
قبل الشعب مباشرة ،هذا الطلب أخ��اف الفريق اآلخ��ر الذي
أعلن رفضه االقتراح بحجج واهية ،ألنهم ال يبغون بناء وطن
ودولة ،فكيف لمن هدم الوطن وسلب مقدّراته المالية وأوقعه
في المديونية وح��رم سحب نفطه والغاز ،واستباح إدارات
الدولة ومراكزها األولى والثانية وحتى الثالثة التي هي حق
وهجر الطاقات الشبابية
للموظف بالتد ّرج اإلداري القانوني،
ّ
وألغى الطبقة الوسطى التي هي عماد الوطن ،ومنع تسليح
جيش الوطن ،أن يقبل باستعادة الدولة هيبتها المفقودة
وصالحياتها القانونية ومحاسبة السارقين والفاسدين ومنهم
كبار في هذه الدولة العلية.
ثم أليس األ ْولى بأولئك النماذج البشرية التي تتحفنا صبح
مساء بتصريحاتها الهمايونية ،اإلضاءة على األمور الخالفية
وإبراز األفكار ووضع تص ّور للغد الذي يحدوهم إلى التوافق
على انتخاب الجنرال ع��ون رئيسا ً للجمهورية اللبنانية،
وهذا حقه وحق تمثيله الشعبي الواسع ،وذلك عبر بدء حوار
يدعو إل��ى التقارب والتجانس ،وتوفير مناخات التهدئة،
ولجم األفكار الهدامة ،والبدء بالتفكير بالحلول المؤدّية إلى
التضامن الوطني بين ك ّل المكونات السياسية والطائفية
واالجتماعية والثقافية ،من أجل بناء الوطن على أسس متينة
تحفظ حقوق المواطنين جميعا ً دون استثناء .فمهما اختلفت
اآلراء واالرتهانات الخارجية يبقى التعبير الوطني األه ّم هو
إيجاد المعايير الصائبة التي تربط القواسم المشتركة بعضها
بالبعض اآلخ��ر ،بحيث تصبح النتيجة في النهاية مفعول
وطني قائم على الشراكة الحقيقية.
في المحصلة ،وبعد ما هو حاصل في لبنان من جرائم قتل
وخطف وسرقات وخالفه ،بسبب فقدان هيبة الدولة الممثلة
برئاسة الجمهورية ،ال ب ّد من إيقاف الضجيج المدفوعة أثمانه،
من أجل تغيير المشهد المأساوي الذي أصبح عليه لبنان عبر
ك ّل مق ّوماته الشعبية والسياسية وحتى االقتصادية ،فتالقح
األفكار فرض وطني واجب ،على الجميع إدراجه في أجنداتهم
اليومية بهدف مواجهة األخطار ،وأه ّمها الثورة الشعبية التي
هي نار تحت الرماد ،ال أحد يدرك متى يشت ّد سعيرها ،ومتى
يسقط الوطن في أتون النار الحارقة ،خصوصا ً واللهيب يحيط
بنا من ك ّل الجوانب على طرفي الحدود من عصابات «داعش»
و«النصرة» والعدو الصهيوني.

معجزة بوتين لإنقاذ العر�ش ال�سعودي!
} ماجدي البسيوني*
أن يخرج علينا نبيل العربي بتصريح
ي��ؤك��د ف��ي��ه أنّ ال��ج��م��ه��وري��ة العربية
السورية هي عضو أصيل في جامعة
الدول العربية ،وأنه راغب في لقاء وزير
الخارجية السوري السيد وليد المعلم أو
من يمثل الدولة السورية في الوقت الذي
يت ّم تحديده ،فهذا له داللة وليس مجرد
«تخاريف صايم» ،حتى ولو تابع نفسه
والذي سبق لي ووصفته قبل ثالثة أعوام
بـ«الالنبيل والالعربي» بأنّ ما ص ّرح به
السيد المعلم أثناء وجوده في موسكو
أخيرا ً هو ما شجعه على هذه الدعوة.
ف��ه��ل ع��ن��دم��ا ي��أت��ي ر ّد ال��س��ي��د وليد
المعلم ن��ص�ا ً خ�لال استقبال الرئيس
ال��روس��ي فالديمير بوتين ل��ه وال��وف��د
السوري المرافق« :إنّ الرئيس بوتين
حقق معجزات كثيرة لروسيا ،ولكن
قيام تحالف يض ّم ال��دول التي دعمت
ورع���ت اإلره���اب م��ع س��وري��ة ق��د يكون
معجزة ،وتأمل سورية أن تنجح روسيا
في مسعاها» ،وذل��ك ردا ً على ما ص ّرح
به الرئيس بوتين ،إنّ موسكو تسعى
إلى إقامة تحالف يض ّم سورية وتركيا
وال��س��ع��ودي��ة وق��ط��ر واألردن وال���دول
الغربية لمكافحة اإلرهاب.
فهل ه��ذا ال���ر ّد ه��و م��ا شجع العربي
لطلب لقاء المعلم أو من يمثل الدولة
السورية؟!
المؤكد أنّ العربي يعي أنّ «المسعى»
ال��ذي ق��ص��ده الرئيس بوتين ال يعني
تخلي روسيا عن دعمها لسورية كما
ج��اءت كلمات بوتين ب��وض��وح عندما
قال بالنص خالل استقباله المعلم« :إنّ
سياستنا التي تهدف الى دعم سورية
والقيادة السورية والشعب السوري لم
تتغيّر» ،مضيفاً« :نحن مقتنعون بأنّ
الشعب ال��س��وري سينتصر ف��ي نهاية
المطاف ...فما الداعي لكي يطلب العربي
لقاء المعلم أو من يمثل الرئيس بشار
األسد...؟!
والمؤكد أنّ العربي الذي يعي مهامه
كأمين عام لجامعة ال��دول العربية ظ ّل
على مدى السنوات األرب��ع الماضية ال
ينطق إال ما يُملى عليه س��واء من قطر
وقت كانت ممسكة بالملف السوري أو
السعودية بعد أن تسلّمت ه��ذا الملف
اث��ر انتصار الجيش العربي السوري
والمقاومة في معركة القص ْير.
الراصد آلخر تصريحات العربي في ما
يخص سورية كان في اجتماع لما يُس ّمى
ّ
المعارضة في القاهرة ،هو نفسه من ظ ّل
يهندس له إبان مؤتمر «جنيف ،»2وهو
نفسه مَن قال« :إنّ نظام األسد يتح ّمل
المسؤولية الكاملة عما آلت إليه األمور
في سورية»! فهل يستقيم هذا التصريح
م��ع دع��وت��ه للقاء المعلم أو م��ن يمثل
الرئيس األسد؟!

11

كيف يمكن أن تكون مالمح المرحلة المقبلة؛ ألجل الوصول إلى ح ّل ينهي األزمة السورية.
ما زال الجميع ُمص ّرا ً على أنها أزمة ،رغم أنّ ما يحدث على األرض يعلن أنها حرب ،وليست
حربا ً اعتيادية ،أو محلية فحسب أو بين طرفين منفردين.
هي حرب بك ّل ما للحرب من أبعاد وأدوات ،طرفها المدافع عن حقه وسيادته؛ سورية بك ّل
مك ّوناتها ،ألنها حرب وجود بالنسبة لها .والطرف اآلخر اإلرهاب بك ّل ما يعني تراكميا ً مذ
ولد مع «اإلخوان المسلمين» في القرن الماضي.
س ِّخ ُر له الدول
اإلره��اب بتط ّور أسمائه وتعدّد مجاميعه يلهب األرض السورية ،و ُت َ
المص ّنعة والداعمة ك ّل المقدرات ،من األسلحة الثقيلة حتى السالح األبيض ،الذي تقوم
عليه المجازر الال إنسانية حيث يح ّل عناصره.
رغم ك ّل العنف اإلرهابي الذي يمارس على األرض السورية ،ما زال معظم الالعبين
الدوليين واإلقليميين يتحدّثون عن ح ّل األزمة السورية سياسياً ...وكأنّ الخالف بين
األطراف المعارضة والدولة السورية خالف فكري وسياسي.
منذ البدايات لم تعترض سورية يوما ً على أيّ طرح يقدّم كح ّل ألزمتها ...لكن ما ال ينتج
عن ح ّل حقيقي ،ال تأخذ به سورية ،ببساطة ألنّ المعارضة السياسية مستلبة من الدول
الحاضنة والمصدّرة لإلرهاب.
مكافحة اإلرهاب هي األساس الذي تعمل عليه جميع المكونات السورية ،ألجل السيادة،
أما ما تطرحه المعارضة المستلبة؛ والذي ما زالت تجت ّره منذ جنيف ،بأنها لن تحارب
ُ
غالف ُجبْنٍ وطرح غير منطقي.
اإلرهاب إال مع حكومة انتقالية ،فهو
يتوسم مع طرح القيصر
المؤشر المه ّم لمالمح المرحلة المقبلة تجاه األزمة السورية ،بدأ
ّ
الروسي للتحالف الذي س ّماه الوزير المعلم بالمعجزة ...ما جعل أمين الجامعة العربية
يقوم باستدارة حقيقية نحو سورية ،ويتصدّر لمغازلتها.
يُدعى للمرحلة المقبلة جنيف ثالثة ...سورية ال ترفض أيّ مبادرة ،لكن عندما يطرح
بتوسعته لحضور األردن ،والسعودية ،يجب أن يكون الطرح جديا ً وليس هزليا ً كما حدث
من مه ّرج السياسة سعود الفيصل سابقاً...
دائما ً تريد دمشق فقط إطارا ً دوليا ً عقالنيا ً جاداً ،ليكون التوجه ض ّد اإلرهاب ومجاميعه
كافة .وليس ض ّد «داعش» فقط! حسب ما زعم التحالف األميركي األردني .ك ّل المجاميع
اإلرهابية يجب محاربتها وتطبيق القرار  2170عليها .وتنفيذ وتفعيل جميع القرارات ذات
الصلة.
المرحلة المقبلة يربطها البعض بالملف النووي اإليراني فيرى أصدقاء سورية بتوقيعه
بعض االنفراجات .واستدارات من قبل المتشدّدين اآلن ضدّها ،والجميع ينتظر ربع الساعة
األخيرة .ما بين ظريف وكيري ...اتفاق أم استمرار العقوبات.
المرحلة المقبلة في سورية أصبحت بين أيدي الجميع ،ال بأس إنْ كان من ح ّل جدّي
يخرج بسورية من أزمتها ...هل يمكن أن يكون توافق روسي أميركي لمواجهة اإلرهاب؟
من خالل تكامل التحالف األمبركي القائم حاليا ً مع الدول التي تحارب اإلرهاب فعالً ،أيّ من
دون تخطي سورية.
طرح الروس بالتكامل بين دول المنطقة تركيا والسعودية واألردن مع أميركا ما زال غير
واضح حتى اآلن .فهذه الدول لم تقدّم أية مؤشرات لدخول مثل هذا التحالف ،ألنها أساسا ً
داعمة وحاضنة لإلرهاب بمس ّمياته المختلفة.
تركيا لم تبد أيّ مؤشر لمحاربة اإلرهاب أو حتى «داعش» ،ألنها أول من سرق المعامل
السورية والنفط السوري والقمح ،وهي التي تهيء لداعش جميع الظروف وتسعى لمغامرة
ما؟
الحشود العسكرية على الحدود ،عمل استخباري للتدخل إذا استطاعت في األرض
السورية ...بحجة أنها تحاول الحفاظ على األمن القومي التركي ،وتسعي أيضا ً لبناء
الجدار الصهيوني؟ أيّ فعل تركي ،مغامرة تنعكس عليها ويهدّد ك ّل حدودها...
لم تعتبر تركيا ما يدعى بـ«الدولة اإلسالمية ـ داع��ش» بعد سنتين مصدر تهديد
لها ،السؤال هل تغامر تركيا أم ال؟ ولماذا هذا الطرح اآلن؟ األمر معلق إلى حين تشكيل
حكومتها .هذه المغامرة ترت ّد على تركيا والمنطقة ،إلمكانية تدخالت دولية وتغيّر في
حدود المنطقة.
روسية تحاول تشكيل تحالف لمحاربة ك ّل اإلرهاب وليس «داعش» فقط ...لو وظفت
القوة العربية المشتركة لمحاربة اإلرهاب بدال ً من تدمير اليمن ،لو دافعت ك ّل دولة عن ذاتها
ض ّد التطرف واإلرهاب ،النتهى قبل انتشاره إلى سيناء وتونس والكويت ...و...
ظنوا أنهم بم ّد أذرعهم اإلرهابية إلى الداخل السوري والعراقي سيحققون مآربهم ضدّهما،
ويجعلهم في مأمن منه ...وخاصة أنّ «إسرائيل» تغذيه وتشحن حلفاءها اإلقليميين ض ّد
س ّخرت لخدمتها.
إيران وتحارب سورية والمقاومة بأذرع اإلرهاب التي ُ
المرحلة المقبلة ال تتضح مالمحها بشكل جدّي لمكافحة اإلرهاب والقضاء عليه .خاصة
في الدول العربية التي أُشغلت بمشاكلها الداخلية ...مصر اقتصاديا ً وأمنياً ...الخليج
أغرق في قضية السنة والشيعة ...السعودية غرقت في مستنقع اليمن...
أما دول اإلقليم ...إي��ران بملفها النووي ...تركيا بانتخاباتها ..روسية بأوكرانيا...
المؤامرة كبرى واإلره��اب سيطاول الجميع ويرت ّد إلى مص ّنعيه ...إنْ لم يكن من جدية
للقضاء عليه ...فهل تتحقق المعجزة على يد بوتين القيصر الروسي الحليف...؟

أحياء يُرزقون*
� ٌ
} عدنان كنفاني

ما الس ّر اذا ً في دع��وة العربي للقاء
المعلم أو من يمثل الرئيس األسد...؟
هي رسالة سعودية بالتأكيد لتتميم ما
فشل فيه ولي ولي العهد بعد لقائه األخير
في روسيا حتى ول��و نجح في التعاقد
على بناء  16مفاعل للطاقة النووية تقدّر
قيمتها بأكثر من  100مليار دوالر ،ليست
مقابل تخلي روسيا عن موقفها الداعم
لسورية ،وهذا ما ص ّرح به بوتين نفسه
سواء في اللقاء مع المعلم وليد المعلم أو
في اللقاء األخير مع الصحافي األميركي
الشهير شارلي روز عندما ط��رح عليه
سؤال« :هل بإمكان روسيا إقناع األسد
بالتخلي عن الحكم»؟ فكان الر ّد قاطعا ً
بأنّ «قرار بقاء األسد من عدمه هو قرار
سوري بامتياز وموقف روسيا الثابت هو
رفض أيّ تدخل خارجي».
السعودية إذا ً تبحث عن مخرج ،السيما
أنها اليوم في أزمة تفوق ك ّل ما م ّر عليها
طيلة تاريخها من أزم��ات ،أزمة تعصف
بالعرش نفسه كان سببها الحرب على
اليمن ووض��ع كافة إمكانيات المملكة
وم��ق��درات��ه��ا وث��روات��ه��ا س��واء المكدّسة
في البنوك أو حتى في باطن األرض،
حتى تخرج رابحة ،ف��إذا بها قد غرقت
لـ«شوشتها» ب��دون أمل في تحقيق أيّ
مكسب ،بل العكس تماما ً والمتزايد يوما ً
بعد يوم ليأتي ،ما يقدّر بنصف مليون
وثيقة تع ّري ما تبقى من ساتر لعوراتها.
من هنا ذهب ولي ولي العهد السعودي
إلى روسيا مقدّما ً عرضا ً لم يحدث من قبل
في تاريخ العالقات الروسية السعودية:
 100مليار دوالر ،مؤكد االقتصاد الروسي
��س الحاجة ل��ه��ذا ال��رق��م ف��ي ظ ّل
ف��ي أم� ّ
الحصار الغربي ،لكن األه ّم لدى روسيا
القضاء على اإلره���اب بعدما وضعت
روسيا أم��ام محمد بن سلمان ـ الحاكم
الحقيقي ـ معادلة أنّ عرش بالده يتهاوى
بسبب اإلرهاب الذي ظلوا يدعموه طيلة

السنوات الخمس الماضية وعلى وجه
الخصوص ف��ي س��وري��ة ،م��ن هنا خرج
تصريح بوتين بتحالف يض ّم السعودية
وسورية وتركيا المهدّدة أيضا ً بجانب
األردن.
السعودية التي ظلت بالتعاون مع
الكيان الصهيوني تحاول عرقلة االتفاق
بين اي��ران ومجوعة ( )1+5باتت تنظر
ال��ى كيفية ال��خ��روج م��ن ال��زل��زال ال��ذي
يعصف بالعرش ،فكيف لها أن تخرج من
مستنقع اليمن بدون تدخل روسيا لدى
إيران ،وبالتالي تقديم ضمانات لسورية
ّ
تكف يدها عن مساعدة الجماعات
بأنها
اإلره��اب��ي��ة بما فيها ت��دري��ب م��ا يس ّمى
«المعارضة المعتدلة» ،من هنا أعطي
لنبيل العربي ال��ض��وء األخ��ض��ر لطلب
الجلوس مع المعلم وليد المعلم.
ف��ي ظني ل��ن ت��ه��رول الديبلوماسية
السورية لتلبية دعوة نبيل العربي قبل
أن تمسح ما تبقى من مخاطر الجماعات
اإلرهابية على االراضي السورية ...قرار
لقاء الديبلوماسية السورية هو قرار
عسكري بامتياز ،م��ن هنا كانت كلمة
المعلم ردا ً على مبادرة بوتين ،والحلف
ال��س��وري ال��س��ع��ودي ال��ت��رك��ي األردن���ي
للتخلص م��ن اإلره����اب بكلمة واح��دة
«المعجزة» التي تعني أنّ قيام ك ّل من
تركيا وال��س��ع��ودي��ة وب��ال��ت��ال��ي األردن
بتجفيف منابع ومسالك اإلرهاب.
اال أنّ المعجزة الحقيقية هي ما يقوم به
الجيش العربي السوري على ما يزيد عن
 500جبهة إرهابية على مدى ما أكثر من
أربع سنوات في مواجهة حرب كونية.
يبقى ال��س��ؤال والحسرة :هل تنتظر
الديبلوماسية المصرية حتى يصل قطار
المعجزات الى محطته األخيرة؟!
* رئيس تحرير جريدة «العربي» ـ مصر
Magdybasyony52@hotmail.com

هو تموز يا أخي قادني إليك!
مثلما يفعل كلما زحفت أيامه فوق سبل الحياة ،على درب طوله أحد عشر فرسخاً.
يغلق دورة ،ويفتح أخرى.
دورة تمضي ،وأخرى تبدأ ،ليست على قدر من البعد والطول ،لك ّنها على قدر من االمتالء،
ّ
تحط في حلقي ،تلجمني حتى عن الصراخ...
أحسها
ّ
ترانا نحقق شبرا ً إلى األمام؟ أم ترانا نجت ّر الخيبة والمرارة كأسا ً وراء كأس؟
غسان،
وال أجد في زحمة الضياع تلك غير حجارة من رخام ،أجلس إليها ،يطالعني طيف ّ
ما زالت تلك االبتسامة الشهيّة تتعلق على طرف شفتيه ،ينظر في وجهي ويهمس:
 نحـن نعلم أكثـر ّمما تعلمون ،صحيح اننا تحت ال��ت��راب لكننا على مقربة منالمخاض!
سألته والدهشة تكاد تعقد لساني:
 المخاض؟ إنه المخاض ،نعيش اآلن ساعات المخاض ،هل رأيت انتصار المقاومة في الجنوبتنحي
الم ّرة تلو الم ّرة؟ إنها األمثولة األبهى في تاريخنا الحديث التي تشحن إرادة الناسّ ،
مقوالت اليأس وعدم القدرة وفقدان التوازن ،وتعلن موسم القصاص والحساب ...الجنوب
سيبقى يتدفق دائما ً إلى الجنوب ،أليس هذا هو المخاض؟
هل رأيت انتفاضات الشعب الفلسطيني الم ّرة تلو الم ّرة؟ كلما أرادوا لها أن تخبو ،ازدادت
تأججاً ،يفعلون ذلك منذ عقود ،واالنتفاضة متواصلة من عقود ،أليس هو المخاض!
ّ
هل رأيت الصمود السوري الذي فرض إعجازا ً على الكثيرين من المراهنين؟ نحن نراه
قريبا ً من شعلة النصر ،أقرب مما تتوقعون ،أليس هذا مخاض األ ّمة الجديد؟
كان صوته الصافي يخوض فوق صفائح القبور ،وكان هتاف الشهداء الذين يلتحقون
إلى السماء تباعا ً يتصاعد من الشقوق الرخامية.
في اللحظة نفسها ،ك ّر شريط الذاكرة ،فرأيته!
في غرفة ضيّقة ،نوافذها مغطاة بأوراق الصحف الصفراء ،أنوار خافتة ،ووجوه ممتقعة
لمجموعة من الشبّان في عمر الزهور ،ترسم ِبإعياء نظرات زائغة ،شاءت أقدارهم أن يكونوا
من العاملين في الصحافة.
منهم من افترش األرض ،ومنهم من تقاسم مع رفيق له الجلوس على كرسي ،أو االستلقاء
على طاولة ،يتجلّدون بالصبر ،ويم ّثلون القدرة على االحتمال.
جمعتهم تلك الغرفة الصغيرة ،منذ صباح االثنين  1955/4/25وحتى مساء األحد
 1955/5/1في بهو مكاتب جريدة «األيام» في شارع الفردوس بدمشق ،ين ّفذون اعتصاما ً
ّ
يتلخص في جملة قصيرة تقول «حرية
وإضرابا ً عن الطعام من أجل تحقيق مطلب حق
إبداء الرأي».
بعد أربعة أيام من بدء االعتصام ،كادت تتالشى صالبتهم الجسدية.
كنت أزوره��م ،أقضي بينهم ساعة أو أكثر ،تملؤني مشاعر الدهشة وأنا أستمع إلى
أحاديثهم ،يشحنون في نفوس بعضهم الثبات على الموقف ورفع وتيرة اإلصرار.
بغسان جانبا ً
أخفيت في جيبي قطعة خبز ،حشوتها بحبّات من الزيتون ...انتحيت
ّ
وقدّمتها له.
إلي وابتسم.
أدرك أنني أشفقت على هزاله ،فنظر ّ
قال بصوت ضعيف:
 اجلس هنا ...أمامنا تماماً ،وك ّل ما أحضرت بالكامل ونحن ننظر إليك.قال وهو يراقب ك ّل لقمة تدخل جوفي:
 األلم الكبير الذي يعصرك وأنت تناضل كي ال تلمس وسيلة إنقاذ حياتك وهي فيمتناول يدك ،تقتلع من صميم إرادتك صالبة الرفض تكريسا ً لقيمة ناضلت من أجلها ،هي
المعيار الحقيقي ألهلية أن تكون ،أو ،إنْ تخاذلت ،ال تكون ...وقدرنا يا أخي أن نكون.
افترشت الرمل األصفر ،جلس إلى جانبي صامتاً ،ابتسم تلك االبتسامة المحفورة في
ذاكرتي ،تقفز أمامي كلما أخذني موقف عصيب.
لم يسألني عن حالنا كما تعّ ود أن يفعل في ك ّل تموز.
كأنه يخاف أن ينخدش الحلم الذي ما فارق خياله أب��داً ،حمل أكفانه المل ّونة ،وفتح
صدره...
في اللحظة نفسها هبّت ريح غربية حملت إ ّلينا روائح الج ّميز والخروب والجوافا.
قلت:
 تركني ومضى ...عاد إلى عكا.وقبل أن أخطو خارج بواّبة المقبرة ،قفزت على لساني كلمات ،واقتحمت صدري أمنيات،
قلت:
ـ ما زال كما كان ..ينتظر الوالدة!

* في الذكرى  43الستشهاد األديب المناضل غسان كنفاني

