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ماذا يحمل �سعود الفي�صل
في حقيبة �سفره الى ال�سماء؟

اليمن :هدنة جديدة
هل بات ذلك ممكن ًا؟
} حميدي العبدالله
أعلنت مصادر األم��م المتحدة وأك��دت ذلك حركة أنصار الله ،أنّ جهودا ً
تبذل لالتفاق على هدنة جديدة مدّتها خمسة أيام مثل الهدنات السابقة التي
لم تصمد سوى ساعات قليلة.
اليمنيون وكثير من المحللين يتساءلون عما إذا كانت الهدنة الجديدة
المزمع االتفاق عليها ستالقي مصير سابقاتها ،أم أنها ستصمد هذه المرة؟
ومن الواضح أنّ الجواب على هذه األسئلة يكمن في حقيقة ما إذا كان ثمة
التطورات تجعل الوضع اآلن يختلف عما كان عليه في السابق حيث فشلت
تجارب الهدنات.
في هذا السياق يمكن لحظ مجموعة من المستجدات الميدانية والسياسية
التي ترجح أن يكون مصير الهدنة الجديدة يختلف عن سابقاتها:
أي
تحقيق
في
بعد مرور أكثر من  100يوم على الحرب لم تنجح الحرب
ّ
ه��دف من األه��داف المعلنة ،لم يتوقف تقدّم الجيش واللجان الشعبية في
المحافظات الجنوبية ،ولم يت ّم تدمير ق��درات حركة أنصار الله العسكرية،
ول��م يت ّم تحييد ق��درات الجيش اليمني ال��ذي ال ي��زال ق���ادرا ً على العمل إلى
جانب اللجان الشعبية بقوة ال تختلف عما كان عليه الوضع قبل بدء «عاصفة
الحزم» .أما عودة الشرعية كشرط مسبق لوقف الحرب فهو هدف أبعد من
الخيال ،وال ينتمي إلى عالم الواقعية السياسية.
الحرب لم تعد فقط على األرض اليمنية ،بل باتت ت��دور داخ��ل األرضي
السعودية ،وهذا ما يعترف به اإلعالم السعودي الذي يتحدّث ك ّل يوم تقريبا ً
عن ص ّد الجيش السعودي لهجمات تشنّها اللجان الشعبية ووحدات الجيش
اليمني .بل أكثر من ذلك مع مرور  100يوم على الحرب قام الجيش اليمني
واللجان الشعبية بإطالق صاروخ سكود استهدف قاعدة عسكرية للجيش
السعودي في منطقة الرياض .وال شك أنّ هذا التطور الميداني بعد مرور مئة
يوم على الحرب ينطوي على دالالت كثيرة ،أبرزها فشل الحرب في ضرب
قدرات الجيش واللجان الشعبية وال سيما القدرات الصاروخية ،إضاف ًة إلى
امتداد الحرب إلى عمق السعودية ،األمر الذي يمثل تهديدا ً للسعودية وتح ّوالً
استراتيجيا ً في الحرب ،بمعنى آخر أنّ من يستطيع أن يوجه ضربات إلى
قواعد عسكرية في العمق السعودي يستطيع أن يهدّد منشآت حيوية يصعب
الدفاع عنها ،وقد يؤدّي هذا التطور إلى تداعيات غير محسوبة ،وربما يكون
هذا التطور الميداني من أه ّم العوامل التي قد ت��ؤدّي إلى وقف الحرب على
اليمن.
التطورات الميدانية وعدم الثقة بقدرة الحرب على تحقيق األهداف المعلنة
دفع بحلفاء المملكة العربية السعودية في الغرب إلى زيادة ضغوطهم لوقف
الحرب تحاشيا ً لوصول الحرب إلى منعطف ال يمكن التراجع بعده ،األمر
الذي يحمل معه مخاطر ال تهدّد استقرار السعودية وحدها ،بل تهدّد المصالح
الغربية في هذه المنطقة ،ولذلك كثفت الحكومات الغربية والمؤسسات التابعة
لها مثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» ضغوطها المتنوعة على السعودية
لحملها على قبول اتفاق على هدنة جديدة.
إذا ت ّم التوصل إلى هذه الهدنة ،فمن غير المستبعد أن تشكل خطوة على
طريق إنهاء الحرب ،بعد التوصل إلى مخرج يحفظ مصالح جميع األطراف،
ولكن ليس على النحو الذي سعت إليه الرياض عند بدئها الحرب على اليمن.

 4عقود انتهت
لن يشهد سعود الفيصل وزير خارجية السعودية الراحل توقيع االتفاق النووي
التاريخي بين إيران ومجموعة  ،1+5كما انه لن يشهد نهاية األزمة في سورية بح ّل
سياسي يؤكد بقاء الرئيس السوري بشار األسد رئيسا ً شرعيا ً في البالد.
سعود الفيصل رحل بعد أربعة عقود أمضاها على رأس الديبلوماسية
السعودية التي احتكرها ِباسمه و ِباسم عائلته حتى باتت أحد رموز الحياة
السياسية السعودية.
لكن الفيصل ترك منصبه قبل وفاته بشهور عدة ،وذلك ألنّ النهاية حانت...
لكنه لم يكن يعرف أنها نهاية أبدية أيضا ً يفارق فيها اسمه الحياة.
الخارجية السعودية اسم ورمز وحالة من عمر «الشرق األوسط» وعمر الحياة
السياسية الخليجية ايضاً ،فقد رسمت وهندست العديد من االتفاقات االقليمية
وكان لها اليد الطولى في حسم العديد من القضايا وخوض مبادرات لحلول او
مفاوضات حول عدة قضايا عربية عالقة ،أبرزها القضية الفلسطينية والملفات
ّ
بغض النظر عن موقف الخارجية من
اللبنانية وملفات مجلس التعاون الخليجي،
اي من هذه الملفات وما تمثله من مصلحة سعودية اوالً واخيراً.
ّ
تبقى األزمة السورية التي اندلعت منذ نحو خمس سنوات أه ّم الملفات التي
عملت عليها الخارجية السعودية بشخص أميرها الراحل سعود الفيصل الذي
كان رأس حربة الدول الخليجية في المحافل الدولية بشأن ك ّل ما يتعلق باألزمة
السورية ،حتى لفت الصحافة العالمية ومراكز القرار نسبة التشدّد والخروج
اي حليف لها
عن الديبلوماسية في أجوبة الفيصل لدى سؤاله عن سورية او عن ّ
أي أمر آخر،
في مشهد أكد انّ الفيصل يعتبر انه
معني بالملف السوري أكثر من ّ
ّ
فإسقاط اإلسد عنده كان مسألة موت او حياة...
كان سعود الفيصل يعرف أنّ هناك من رسم وخطط وهندس الموت لسورية
وأهلها بتعليماته وبدعمه بالكلمة والموقف والمال ،وهذا ما لم يكن الراحل يخفيه
على أحد ،وبالتالي فإنّ التخطيط إلنهاء مرحلة سياسية في سورية وفتح معركة
أخرى ،والذي لم يت ّم حتى الساعة ،ورحل الفيصل دون ان يشهده ،هو فشل ذريع
لدولته التي توهّمت منذ عقود قدرتها على قلب مشهد المنطقة بالمال وبسالح
النفط.
اثبتت سورية للمملكة السعودية انّ سالح النفط والمال لم يكسر إصرار الجيش
السوري على متابعة الطريق لتنظيف البالد من بؤر اإلرهاب القادمة من مذهبها
الوهابي ،وهو ليس سوى قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام الحاكم هناك في
اي وقت.
ّ
بدأت الحرب على سورية بدور كامل متكامل وبجهاز بعد أربعة عقود من العمل
الديبلوماسي ،لكن بدون شك فإنّ طول األزمة في سورية يشرح أمرا ً واحدا ً
فقط هو إصرار األسد والجيش على الدفاع عن حق وجودي وشرعي انبثق من
انتخابات شعبية ،وأثبتت أنّ األسد لم يسقط حتى الساعة ،وهذا لم يأت من فراغ،
يصب
ومن جهة أخرى يثبت طول الوقت انّ الرهان على تحقيق إنجاز في سورية
ّ
في مصلحة الالعبين وك ّل الجهاز الذي ساهم في األزمة لم يكن أمرا ً ليحصل
بسرعة ،وبالتالي فإنّ ك ّل من شارك في هذه الحرب لطول سنواتها إما تخلى عنه
االميركيون او انتهت واليته او توفاه الله وال شماتة بالموت ابداً.
وحده األسد باق بقوة حق بالده بالعيش والمواجهة وحماية سورية من النار
التي اجتاحت أجزاء منها ،وقد بدأ من أشعلوها باستشعار الخطر الداهم في
بالدهم والذي صنعته أيديهم.
ربعة عقود حافلة انتهت والفيصل لم ولن يشهد نهاية أكبر الملفات التي شغلت
أفكاره ،ويبدو أنّ الله لم يكتب له ان يرى إيران دولة نووية كبرى ،وسورية دولة
تحسسه من ذلك في آخر أيامه.
إقليمية وازنة ومستق ّرة باعتراف العالم رغم
ّ
«توب نيوز»

هدنة اليمن
التوصل السريع إلى إعالن الهدنة في اليمن رغم الفشل المتك ّرر ودون مقدمات خاصةبالملف نفسه توحي بمتغيّرات ،يعني أنّ التغيير حدث في مكان آخر.
منذ زي��ارة وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان إلى موسكو ولقائه الرئيسفالديمير بوتين ومكالمة الملك سلمان مع الرئيس بوتين وثمة متغيّرات متالحقة تعبّر
عن جوهر ما قاله بوتين حول حلف تشترك فيه السعودية مع سورية األسد في وجه
اإلرهاب.
الرئيس بوتين واثق انّ السعودية تريد مصالحة الرئيس بشار األسد ،وأنها تريدتسوية في اليمن وتفاهما ً يحفظ لها مكانتها مع إيران.
أبلغ بوتين السعودية أنه ال يقبل التفريط بحقوق الحلفاء كثمن للمصالحة.في اليمن المطلوب ح ّل منصف ال يف ّرط بحقوق الحوثيين ورفع الحصار ووقفالحرب ،وفي سورية ح ّل عنوانه شرعية الرئيس األسد ووقف دعم اإلرهاب.
بوتين يقول لحلفائه من الجنون التفكير باالنتقام من السعودية بسبب ما فعلتوتدفيع الحكم الثمن ،ألنّ البديل الجاهز هناك هو «داعش» وليس جهة حليفة.
معادلة بوتين حفظ الحكم السعودي مقابل تسويات تنصف سورية واليمن ومايجري هو في هذا االتجاه.

التعليق السياسي

} نارام سرجون
هل صحيح رحل سعود الفيصل؟
خبر ال يستحق قطرة حبر ،ألنه ال يستحق
دمعة واحدة ،ومن ال تقدر دمعة واحدة أن
ترافقه الى قبره ال يستحق قطرة حبر واحدة
تشيّعه ال ذ ّما ً وال ذكراً...
عادة الراحلين هي أنهم يدخلون الملكوت
األع��ل��ى وال��ع��ي��ون تنثر على جثامينهم
دموعها لتطهّرهم تطهيرا ً ولتغسل شيئا ً من
خطاياهم ،وكلما كثرت الدموع كانت رحمة
ال��رب ألنّ كثرة الدموع تشهد أنّ الراحل
كانت له أياد بيضاء في الحياة ،وأنه فعل
الخير ،وك ّل دمعة يحملها الراحل معه للقاء
الله تكون بمثابة شفاعة عند الله ،ولكن
من سيبكي على أمير سعودي مثل سعود
الفيصل؟ وكم دمعة ستذرف عليه وستكون
شفيعته عند الله؟ وكم سيباهي هذا الرجل
مالئكة الحساب برصيده من دموع الناس
التي أسفت على رحيل أياديه البيضاء؟
أستطيع أن أراهن بعمري أنّ هذا الرجل
ل��ن يبكي عليه مخلوق واح���د على هذا
الكوكب ،ولن تترقرق بالدمع وتلمع به عين
واحدة من المحيط الى الخليج ،انْ لم نقل
إنّ كثيرا ً من دموع الفرح والراحة هي التي
ستميّز يوم رحيله ،وستفاجأ السماء أنّ
سعود الفيصل هو الوحيد الذي يصل اليها
من دون أن ترافقه أو تشيّعه دمعة ،رغم أنّ
أعتى المجرمين يصلون الى السماء ومعهم
رصيد من دموعهم ومن دموع من يحبّونهم،
إال سعود الفيصل سيصل خالي الوفاض،
مفلسا ً من اية رحمة ودعاء بالعفو والغفران،
ومن أيّ دعاء صادق بالرحمة عليه ،وستحار
السماء في كيفية استقبال هذه الروح القادمة
العزالء من أيّ شفقة عليها وشهقة حنين
أليامها ،ومن غير أن ترافقها دمعة واحدة
ودعاء واحد وقطعة حزن وشظية من أسف
وثمالة من عفو وسماح ،روح اغتبط حتى
جسدها أنها غادرته وأراحته...
يصل سعود الفيصل ال��ى السماء كما
يصل ماليين الالجئين المسلمين الى بالد
اللجوء في العالم من غير حقيبة ومن غير
هوية ،ألنّ رجال سعود الفيصل ودواعشه

ومجاهديه ش ّردوهم من أوطانهم في أصقاع
العالم بقوة اإلره��اب الوهابي ،يصل هذا
الرجل وحيدا ً شبه عار رغم انه كان أميرا ً من
أمراء بالد المسلمين األثرياء جداً ،ومن الذين
عملوا في ال��وزارة عقودا ً طويلة لم يعملها
رجل في التاريخ الحديث في بلد في العالم،
ومع ذلك فليس له من يذكره بكلمة طيبة
ولن يأسف عليه قلب واحد ولن يهت ّز لفراقه
صوت واحد ليتهدّج...
حتى ك ّل من عمل من أجلهم في «إسرائيل»
وواشنطن لن تبكيه عين واحدة فيهما رغم
أنه أسس لهما مدرسة عريقة في الخيانة
والعمالة وصناعة المعارضين الخونة
والتصريحات المخاتلة المراوغة ،والعمالء
وال��ف��اس��دي��ن األش����رار ،وبسببه ل��ن ينفذ
المخزون «اإلسرائيلي» ولن يعاني نقصا ً
في العمالء والخونة والمخاتلين ،فالمجهود
أسسه هذا الرجل في تأمين الخونة
الذي ّ
والمارقين والمجرمين ف��ي المؤسسات
ال��س��ع��ودي��ة وال��ع��رب��ي��ة وت���ي���ارات لبنان
و«المستقبل» يزيد عن حاجة «إسرائيل»
لعقود ،وجميعهم سيتابعون مشواره...
ليس في حقيبة سفر سعود الفيصل التي
سافر بها الى السماء شيء يباهي به بين
سكان السماء ،حقيبة فارغة إال من أعمال
«داعش» و«جبهة النصرة» ،وجيوب مألى
بالمال وبالدم وأشالء البشر ،ليس فيها عمل
صالح وال جذر للخلود الروحي والمعنوي
األبدي طيب الرائحة والعرف ،وليس فيها
إيثار وفدائية ،ال أعمال خير ،وال كفاح ،وال
إخالص ،وال إغاثة ملهوف ،وال حتى دفاع
عن النبي وال عن المسلمين عندما احتاج
النبي كلمة واح��دة تدافع عنه قي محافل
ال��ع��ال��م ،ول��ي��س ف��ي حقيبة سفر سعود
الفيصل قصاصة ورق واحدة من فلسطين
عليها اسم شهيد سعودي واحد ،أو رصاصة
اشترتها السعودية من أجل فلسطين ،وال
توجد فيها توصية من المسجد األقصى
بالشفاعة له ألنه طالما استغاث األقصى
به في ك ّل مؤتمرات العالم ،اال أنّ الفيصل
يهب لنجدة المسجد الملهوف ولم يطلب
لم ّ
حتى مسح آث��ار جندي «إسرائيلي» عن
بالطة واحدة فيه،

�ستبقى تدمر...
قلب الم�شرق ووجدانه
ولكن سعود سيُصاب بالدهشة عندما
تصل سجالت آثامه الى السماء التي واظب
على ملئها ألربعين عاما ً ليدرك أنّ ك ّل حقده
الذي نثره لن يموت ،وك ّل الش ّر الذي بذره
نبت في اآلخ��رة سجالت تج ّرها عربات ال
نهاية لها ،تدفعها مالئكة العذاب التي تتعب
وتتع ّرق من ج� ّر العربات الثقيلة ،حيث
تحمل ك� ّل عربة كتبا ً ضخمة فيها تعداد
آلثام هذا الرجل ،وفي كتبه وقواميسه بقع
الدم والجريمة والدفاع عن مجاهدي النكاح
وال��زن��ا وال��غ��در والخيانة والحقد والغ ّل
والكراهية القصوى وتمويل القتلة واألشرار،
وأسماء بماليين الشهداء الذين قضوا بسبب
هذا الرجل الحاقد الذي حمل حقد عائلته
بأمانة ونشره في العالم دون أيّ تقصير،
وأسماء بماليين المش ّردين والمنكوبين
والثكالى واليتامى في العراق والشام ولبنان
وفلسطين وليبيا والسودان والجزائر ومصر
واليمن وباكستان وأفغانستان ،وسيكون
الفيصل محاطا ً بماليين األرواح التي تنتظر
هذا اليوم وتتزاحم على أبواب السماء وقد
عيل صبرها منذ زمن طويل لتشهد عليه
ولتطلب القصاص دون تأخير او انتظار،
ال أحد منا يعرف أين ستسكن روح سعود
الفيصل بعد اليوم ،الننا ال نقدر أن نستولي
على قرارات السماء ونملي على الله ما نريد
كما يفعل اإلسالميون والوهابيون الذين
يمنحون اإليمان والغفران والعفو ويتكلمون
باسم الله ويقرأون عقل الله وم��زاج الله
وإي��ح��اءات الله وأس��رار الله ،ولكننا على
يقين أنّ السماء عادلة ،وأنّ السماء ال يمكن
أن تتجاهل مشاعر األرض التي ُجرحت
كبرياؤها بصلف هذا الرجل وتكبّره على
الفقراء والضعفاء ،وال يمكن أن يدخل خلود
الجنة من رحل عن األرض ولم يجد فيها
عينا ً واحدة تبكي عليه ،فهل تقبل السماء
أن يدخل الجنة من لم تحزن األرض لفراقه،
ومن ابتهجت الدنيا لنزوله عن كاهلها؟ ان
من لم تبك عليه األرض وأه��ل األرض لن
تكرمه السماء ،وال رب السماء...
فيا رب السماء ،ه��ل تسمعنا وتسمع
قلوبنا وتنظر في عيوننا ،وتتل ّمس الشقوق
في أرواحنا والجراح في صلواتنا؟

«داع�ش» خارج ال�سيطرة...
�أم هو �ضوء �أخ�ضر للمحرقة؟
} حاتم الشلغمي – تونس
يبدو أنّ عبارة «اإلرهاب ال يهدّد منطقة بعينها بل
يهدّد ك ّل العالم» أصبحت بمثابة القناعة السياسية
حيث ص ّرح بها أغلب ساسة المنطقة وأوروب��ا ،برغم
أنهم كانوا يعتبرونها بمثابة التهديد حين ردّدها مرارا ً
وتكرارا ً الرئيس ّ
بشار األسد وقائد المقاومة السيّد حسن
نصر الله قبل سنوات .حيث أ ّكدا أنّ المنطقة باتت في
مواجهة مشروع يستهدفها تاريخا ً وجغرافيا ،شعوبا ً
وخيارات ،وأن ال عالقة لألمر بثورات وال بديمقراطية
وال ح� ّري��ات ،وأن ال خيار س��وى محاربة ه��ذا الفكر،
خصوصا ً بعد اعتالء تنظيم «داعش» مسرح عمليات
المنطقة .ولكن عمالً بمقولة األديب المسرحي صامويل
بيكيت «ال تهت ّم كثيرا ً بما يجري فوق خشبة المسرح
ما دمت تدرك ما يدور خلف الكواليس» تكون المقاربة
على شكلها اآلتي.
ينسى الكثيرون أنّ «داعش» (ذروة ما وصل إليه
العقل الوهابي بعد «القاعدة» و«اإلخوان المسلمين»)
أو ما بات يُعرف بـ«تنظيم الدولة» وما ماثلها من
تنظيمات إرهابية أخ��رى يش ّكلون أداة حقيقية بيد
«النظام العولمي» ال��ذي ظ ّل يحكم العالم بالحديد
والنار واألفكار طيلة عقود ،ايّ منذ أن تش ّكلت فكرة
«الخروج إلى ما وراء المحيط» في العقل السياسي
�وس��ع والهيمنة
األم��ي��رك��ي المبني أس��اس �ا ً على ال��ت� ّ
والمركزية اإلثنوسياسية.
يحاول هذا «النظام» اآلن ،بعد فشل ك ّل منظومته،
وانكشاف همجيتها ووحشيتها منذ أن أعلن عن «نهاية
التاريخ» ،ابتزاز النظام السياسي العالمي ،عبر تعميق
دائرة تحطيم وتدمير المكان السياسي خصوصا ً في
المنطقة التي باتت تش ّكل منظومة «اختالف» حقيقي،
وذلك إلخضاع النظام السياسي ،بل التاريخ العالمي،
وتوجهات ورغبات هذا «النظام العولمي» عبر
ألفكار
ّ
العنف المسلّح وغيره من أدوات العدوان ،اإلعالمية،
المعلوماتية واالقتصادية ،وذل��ك من خالل تحالف
األيديولوجيا اإلمبريالية ذات األص��ول األوروب��ي��ة
البربرية بنسختها المستحدثة ،أيّ األميركية ،مع
االيديولوجيات التاريخانية ،المتم ّثلة خصوصا ً
في االيديولوجيا اإلسالمية بعد أن افتكت هويتها
الوهّ ابيةَ ،
ليش ُّكل هذا التحالف :االيديولوجيا البربرية
العالمية أو كما اتفق على تسميته (إرهاب).
لقد ش ّكلت عمليات «تشارلي ايبدو» وليون بفرنسا،
ب���اردو وس��وس��ة ف��ي تونس وال��ك��وي��ت والسعودية
ومصر ،وقبل ذلك ما شهدته وال تزال الساحة السورية
واللبنانية والعراقية على امتداد سنوات ،الدليل
القاطع على كون ما يحدث ليس مج ّرد عمليات معزولة
أو اختراقات أمنية ،بل ربما تكون الذريعة كذلك ،وإنما
بات أم��را ً واقعا ً ال ريب فيه أنّ هنالك غرفة عمليات
دولية تدير هذا اإلرهاب وتستثمر فيه خدمة لألجندة
المذكورة أعاله.
لقد استدعى ما حصل في تونس إعالن حالة الطوارئ
في البالد ،كما قبول وجود محققين بريطانيين للكشف
عن مالبسات الحادثة اإلرهابية ،تزامنا ً مع حالة
الحرب الحقيقية التي تعيشها المؤسسة العسكرية
المصرية في مواجهة اإلرهاب في سيناء ،ليص ّرح ك ّل
من السبسي والسيسي بأنّ كال من تونس ومصر في
حالة حرب ض ّد اإلرهاب الذي ال يش ّكل تهديدا ً لتونس
ومصر فقط ،بل ك ّل العالم ،وتحديدا ً أوروبا والواليات
المتحدة .وبرغم المؤاخذات التي أخذت على خطابي
السبسي والسيسي من حيث عدم الدقة في اختيار
بعض المصطلحات ،وتعويل قائد السبسي على
«أصدقاء تونس» (المسؤولين عن تنمية اإلرهاب في
الواقع) كما نظرة الرئيس السيسي إلى القوات المسلّحة
المصرية على كونها ق��ادرة لوحدها على تح ّمل ك ّل
األعباء والمسؤوليات وعلى رفع ك ّل التحدّيات ،يتبيّن
أنّ األمور قد تتط ّور أكثر سياسيا ً وميدانيا ً في ظ ّل ما
ّ
محضر للمنطقة ولمصر خصوصاً ،رغم أنه ليس
هو
من الضروري تح ّققه بفضل سواعد األوط��ان ودماء
المقاومين.
يبدو أنّ الواقع العربي واحد ،حيث الدم والمأساة
والتر ّنح االقتصادي ،لكن المنطقي والمقبول هو حين
تواجه الدول العربية الخطر ذاته ،علينا أن نصل الى
قناعة وحيدة أنّ ما يقع في الخرائط العربية ليس إال

ّ
مخطط
استفرادا ً بجيوش المنطقة ك ّل على حدة ،وهذا
«إسرائيلي» ت ّم إقراره منذ حرب  1973وبدأ اعتماده
منذ أن ت ّم إخراج مصر من خندقها المقاوم للمشروع
الصهيوني.
المنطق يفضي أيضا ً إلى نتيجة واح��دة لص ّد هذا
المشروع ،وهو الوحدة والتنسيق االستخباري واألمني
والعسكري بين الدول العربية المستهدفة عبر اإلرهاب،
وبه ،من العراق إلى سورية إلى لبنان ومصر وتونس
والجزائر التي يُراد لها أن تشهد تط ّورات خطيرة في
ّ
مخطط للمنطقة.
هذه المرحلة وضمن ما هو
إذن ال أحد يتص ّور أنه قادر على ص ّد الهجمة الشاملة
لوحده ،فبالتالي عندما يكون المشروع االستفراد
بجيوش المنطقة ،وعندما يكون الهدف إنهاء هذه
الجيوش ،ال يبقى لهذه الدول المستهدفة سوى خيار
الوحدة في الصراع المشترك الذي قد يأخذ تأويلين في
تحليله.
من جهة أول��ى ،ثمة من يقول إنّ «داع��ش» خرج
عن سيطرة من أنشأه ونفخ فيه .وهذا طرح قد يكون
صائبا ً خصوصا ً بعد تطورات األح��داث وما تشهده
الساحة السورية من ت��ح� ّوالت استراتيجية هامة
للجيش العربي ال��س��وري والمقاومة ب��دءا ً بساحة
القلمون وصوال ً الى الزبداني المحيطة بدمشق ودرعا
والسويداء جنوبا ً وحلب والحسكة شماال ً وحمص
شرقاً .وعلى الساحة العراقية التي تشهد نجاحات
هامة لوحدات الجيش العراقي والحشد الشعبي لكي
نصل إلى نتيجة واحدة وهي حصر «داعش» في دائرة
جغرافية واحدة وقطع أوصالها مع تركيا ،وربما بهذا
نفهم سبب التخبّط التركي على الحدود مع سورية،
وذلك للعواقب الوخيمة التي قد تحملها النجاحات
السورية والعراقية على الداخل التركي ،حتى وانْ
كانت الذريعة «الكيان الكردي» خالفا ً إلى سقوط
الحلم التركي في ك ّل المنطقة العربية من سورية إلى
يفسر االضطرابات األمنية
تونس مرورا ً بمصر وهذا ما ّ
التي تقع في هذه البلدان التي تؤ ّكد أنّ مصدر اإلرهاب
األول هي الساحة الليبية.
من جهة ثانية ،ما يش ّكله االتفاق النووي إليران
من انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على عديد
الساحات سواء تلك التي تقف إيران إلى جانبها ،أو
تلك التي تجد نفسها متض ّررة من حصول هذا االتفاق
الذي سيع ّزز من وجودية إيران كقوة صاعدة وفاعلة
في المجالين اإلقليمي والدولي .خصوصا ً بعد إقرار
أوباما أن «ال بديل عن االتفاق مع إيران سوى االتفاق»
ال نجد غرابة في ما وصلت اليه المنطقة خصوصا ً أنّ
تحالف «المتض ّررين» (تحالف المتنافسين القدامي
المتم ّثل أساسا ً في السعودية ،تركيا و«إسرائيل») ال
يزال يتم ّتع بالضوء األخضر األميركي من االستثمار في
اإلقالق االستراتيجي في الخرائط العربية ،لذلك يقوم
هذا التحالف بمحاوالت بعثرة الخرائط في المنطقة،
أو ربّما ج ّرها إلى محرقة المصالح الصهيونية لتشكيل
«أول��وي��ات» جديدة على حساب توقيع االت��ف��اق ،أو
كمحاوالت للضغط على دول معينة من االنخراط
في هذا التوقيع كفرنسا وبريطانيا على سبيل الذكر
ال الحصر ،وبذلك تكون هذه الكيانات «المتض ّررة»
من االتفاق قد ح ّققت معظم أهدافها االستراتيجية في
المنطقة ،تحطيم الجيوش المحيطة بها ،ضمان القرار
السياسي للدول تحت سيطرته بقوة المال أوتحت راية
التهديد اإلرهابي.
إذن ما يحدث اآلن ،ليس إال تحالفا ً بين الثغرات
التاريخية السياسية والدينية التي تتماهى مع فكرة
«سقوط الحضارة ونهاية التاريخ» خدمة لمصالح
ورغبات «النظام العولمي» الذي يتر ّنح في المستنقع
ال��س��وري ،العراقي ،الليبي ،األوك��ران��ي ،التونسي،
والمصري ،وفي ك ّل منطقة طالتها يد هذا «النظام» الذي
يحاول تمزيق ما أمكن من خرائط وتفتيت ما أمكن من
أنسجة مجتمعية في العالم واستخدامها في عمليات
االبتزاز السياسي ،العسكري واالقتصادي لمكونات
النظام السياسي العالمي ،خصوصا ً تلك التي تحيط
بـ«إسرائيل» (الثكنة العسكرية االستخبارية األوسع
واألكبر لهذا النظام) .أما هذا العنف المر ّكب ،ال يم ّثل
إال استثمارا ً آلخر األوراق والخيارات في ربع الساعة
اآلخير من نهاية امبراطورية «شرطي العالم» الدموية
والوحشية.
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بعد أسرها ردّدت زنوبيا تقول :كانت أذناي تسمعان ضجيج أسواق تدمر ونداءات باعتها،
كنت أسمع صوت ولدي يناديني ،فالتفت لكني لم أر أحداً ،كنت أشت ّم روائح أحجار ورمال بالدي،
واليوم أنا على علم بأنّ حياتي قد سلبت وتف ّرق شمل شعبي لكنه لم يمت ولن يموت  -حتى قبور
تدمر قد هدمها البرابرة.
توسعت امبراطوريتها وامت ّد حكمها من نهر النيل غربا ً حتى الخليج والفرات
زنوبيا التي
ّ
شرقاً ،ومن البوسفور شماال ً حتى الصحارى العربية جنوباً ،إذ دخل االمبراطور أورليان بجيوشه
الجرارة تدمر وقام بتدمير ك ّل شيء في المدينة ،ونفذ أشنع المجازر بشعب تدمر الذي قاتل ببسالة
في وجه أورليان.
وما حصل باألمس لمدينة تدمر هو أنّ التاريخ يعيد نفسه ،فاالمبراطورية األميركية حديثة
العهد ضاقت ذرعا ًبالحضارات والمدن التاريخية ذات البعد اإلنساني الموغلة في القدم والحضارة
البشرية ،إضاف ًة إلى حمالتها في المنطقة ذات البعد االقتصادي والسياسي ،فعامل التاريخ ببعده
اإلنساني ،يعتلي ويتقدّم على األهداف ،لعقدة النقص التاريخية والحضارية لتلك الدول المشكلة
حديثا ً التي ال تملك قيمة تاريخية وحضارية كالواليات المتحدة األميركية والكيان الصهيوني وما
يس ّمى «داعش».
المؤسسين األوائ��ل لها ،هو الكثير من التشابه
إنّ ما يجمع القائمين على تلك ال��دول مع
ّ
المؤسسون الذين هم عبارة عن المجرمين
والتقاطعات لجهة األسلوب الدموي والوحشي ،هؤالء
ّ
والقتلة والمغامرين األوائل الذين هاجروا من ك ّل دول العالم إلى أميركا ،وما أعقب تلك الهجرة من
إبادة للسكان األصليين من الهنود الحمر ،تماما ً كما فعلت عصابات الهاغانا والشتيرن بالشعب
العربي الفلسطيني واغتصابهم لفلسطين بالقوة بدعم أميركي -بريطاني.
وها هي عصابة «داعش» التي أنشأتها ورعتها المخابرات األميركية منذ احتالل العراق 2003
بمك ّونها األساسي من المجرمين والقتلة من ك ّل دول العالم ،وبنهج وهابي تكفيري ،قادر على
االستقطاب لجهة الطائفية اإلقليمية والتعبئة االجتماعية وضمن سياسة الفوضى الخالفة التي
أطلقتها كوندوليزا رايس ،يعزز وجوده وتكفيره وجرائمه ض ّد الدولة السورية والعراق وإيران.
وفي ذات السياق ما يؤكد صحة ما نقول من أفعال والتشابه في السلوك بين واشنطن و«داعش»
عندما قامت القوات األميركية بالسطو المسلح على العراق واحتالله ،ح ّولت مدينة بابل األثرية
إلى قاعدة لمروحياتها ،وألحقت أضرارا ً كبيرة بهذا الموقع األثري الها ّم ،ضاربة عرض الحائط بك ّل
قيمة حضارية وإنسانية لذلك الموقع ،وما فعلته «داعش» في العراق يتشابه بذات السلوك ،فقد
قامت بتدمير خورسبياد األثرية في ناحية معشيقة شمال الموصل وتسويتها باألرض بعد سرقة
اآلثار التي تعود إلى  2000عام قبل الميالد ،وبذات األسلوب كان فعلها البربري في مدينة الحضر
األثرية في جنوب المحافظة وفي منطقة النمرود التي تبعد مسافة  30كم جنوب الموص ،إضافة
إلى تدمير متحف الموصل .ك ّل ذلك حدث تحت أنظار ورعاية قوات التحالف بزعامة واشنطن.
أما في سورية ،واستكماال ً للنهج والسلوك التدميري للحضارة اإلنسانية ،قامت هذه العصابات
التكفيرية في أماكن سيطرتها بنهب اآلثار وتفجير وإزالة األوابد األثرية ،كما حصل في الشمال
السوري في إدلب ومع ّرة النعمان وغيرهما ،وال ننسى أفعالهم عند دخولهم متحف مدينة تدمر
المجسمات ،وتفجير مزار محمد بن غليط ،ومزار العالمة التدمري في مدينة تدمر
وتكسيرهم بعض
ّ
األثرية ،وهما مدرجان على الئحة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو ،إضافة إلى تفخيخ المدينة
األثرية بكاملها بهدف تفجيرها.
في الختام أستطيع أن أقول كما قالت زنوبيا ملكة بلد المقاومين كما تعنيه كلمة تدمر باآلرامية،
إنّ شعبي لم يمت ولن يموت ،بالرغم من الحرب القذرة التي تقودها واشنطن والتي جوهر
استهدافها هذا المشرق العربي وما تشكله تدمر بوصفها قلب هذا المشرق ووجدانه.

*عضو مجلس الشعب السوري

الطائف
} حسين ماجد
الطائفية ف��ي ل��ب��ن��ان ،م��رض م��زم��ن ،س��وف يقضي
على الدولة ،وعلى المجتمع ،بمساعدة ،قوى ،وعوامل
خارجية ،ولم تتمكن القوى ،والتيارات ،واألحزاب ،ابتدا ًء
من عاميتي «انطلياس ،ولحفد» في عام  1820حتى
انتصارات المقاومة الوطنية ،المستمرة ليومنا هذا،
م��رورا ً بنضاالت األح��زاب العلمانية ،السوري القومي
االجتماعي ،والشيوعي والبعث العربي االشتراكي ،من
التأثير ،والتغيير ،بالرغم من انكشاف طبيعة النظام
وارتكابه الجريمة الكبرى باغتيال أنطون سعاده ،باعث
النهضة القومية االجتماعية ،بإعدامه رميا ً بالرصاص
صبيحة فجر  8تموز  ،1949بعدما سلّمه حسني الزعيم،
من سورية الى السلطات اللبنانية.
نظام طائفي ،تخلى بموجبه المسلمون عن عروبتهم،
فتلبننوا ،وتخلى المسيحيون عن فرنسيتهم ،فتعربوا،
وتمسك
الطرفان ،ك ّل ،بطائفته ،وأق ّر مندوباهما «ميثاق العيش
المحجب ،حتى ال يعرفه أحد،
المشترك» المجهول،
ّ
ونطقت في حينه ،عقدة ذنبهم ،لتبرير جريمتهم ،بقولهم:
«إنّ إلغاء الطائفية ،الحقاً ،سيكون ساعة مباركة في
تاريخ لبنان .ولم تحن حتى تاريخه الساعة المباركة،
وع ّمرت ساعتهم النحس المخزية ،وتناتش الجميع
الجسم المريض ،وتفشى المرض ،في عقولهم ،ونفوسهم،
وسلوكهم ،وبيئتهم وبنيتهم ،وت��وح��دوا في وج��ه ك ّل
عضو ،جديد ،سليم ،فتآلفوا ،وتعايشوا ،وتآنسوا ،مع
المرض ،ومع هذا النظام الطائفي ،الذي تح ّول بعالقاته
االقتصادية ،والثقافية ،إلى نظام «طاغية» حتى أنّ معظم
حكامنا ،يجاهرون ،بوقاحة ،ويقضون على تمنيات من
أسس هذا النظام ،بقولهم« :إنّ النظام السليم ال يستم ّر إال
ّ
بالطائفية ،والطائفية هي من بنية هذا النظام القائم ،وهي
فعالً ،بح ّد ذاتها ،لخدمة جميع المواطنين.
تشعّ ب ،وتفرق الشعب اللبناني ،ويعيش حالة تشتت،
وفقدت الدولة أبسط شروط ،وجودها ،وتقوقعنا ،أسراً،
وعشائر ،وقبائل ،ومذاهب ،متناحرة ،متنافرة ،داخلياً ،الك ّل
ض ّد الك ّل ،والصراع شامل ،ومستم ّر بين الجميع ،مسيحي
ومسلم ،شيعي وسني ،غني وفقير ،قوي وضعيف ،طبيب
ومريض ،مالك ومستأجر ،مقاوم ومتقاعس ،عامل ورب
عمل »...هذا إضافة الى ما تركه ،هذا المسار ،خالل 72
عاماً ،من حروب ،ومنازعات ،وتقاتل ،وخيانات ،ومواثيق
وطنية ،ومؤتمرات ،وانقسامات ،ومعاهدات ،وفساد،
وسرقات ،وتمديد ،وح��وارات ،ومساومات ،واغتياالت،
واحتالالت ،التي كانت نتائجها ،وباالً ،على من يس ّمونهم
ال��ي��وم ،أط��ي��اف�اً ،وش���وارع ،وم��ك��ون��ات ،ال��ذي��ن أصيبوا
باإلحباط ،وع��دم الثقة بالغير ،واالتكالية ،والخنوع،
والخضوع ،والالمباالة ،وتحييد انفسهم ،واالنسحاب،
من قضايا المجتمع ،ولن ننسى ما هدموه من بناء وبيئة
واقتصاد ،ولم يعتبروا ،ولم يتغيّروا ،أويغيّروا ،سلوكهم،
أو ما بأنفسهم.
انطلق «ماراتون» بعض اللبنانيين ،إلى دمشق ،منذ
العام  ،1976وأ ّول الواصلين ،صرح مرتاحاً« :لقد اتفقنا
مع سورية ،على خطط ترضينا ،إنني أثق ثقة كاملة
بالرئيس حافظ األسد ،وسورية الدولة الوحيدة ،التي
تستطيع فرض السالم في لبنان» .ثم تنكروا لسورية
وحاربوها ،وم��ا زال��وا ،واستعانوا بـ«إسرائيل» التي
عجزت عن مساندتهم فتخلت عنهم وأهملتهم.
في أواخ��ر العام  ،1989فرضت سورية ،ومعها في
حينه ،األميركيون والسعوديون ،السالم في لبنان،
بموجباتفاق الطائف أو وثيقة الوفاق الوطني اللبناني.
يعتبر بعض اللبنانيين أن��ه ،في الشكل والصورة،
وض��ع اللبنانيون «الغالبون» وثيقة الوفاق الوطني
بغياب «المغلوبين» ف��ي ال��ح��رب األهلية اللبنانية،
وبرأيهم ،أنّ من وضع هذه الوثيقة ،هم االنتهازيون،
المح ّرضون ،المتف ّرجون ،المتغابون ،المستفيدون ،من
ه��ذه الحرب ،وم��ن نتائجها ،خاصة االقتصادية ،وأنّ
الخاسرين« ،المغلوبين» هم الشعب اللبناني ،بأكمله،
وم��ن دون استثناء ،إن��ه الشعب البسيط ،ضحية هذا
النظام الطائفي ،الذي أفقده انسانيته ،وسلبه حريته،
ووطنيته ،وجعله حكامه أداة ،واستخدموه ،في القتل،
والتخريب ،والتدمير ،وعندما استراح افترسوه .واستم ّر
هذا البعض من اللبنانيين بالمطالبة بإلغاء أو تعديل هذه
الوثيقة ،مع العلم ،أنها ُحجبت عن اللبنانيين ،ومحاضر
اجتماعاتها ّ
حظرت عليهم ،وأق�� ّرت ،سريعاً ،ثم ضمن
معظم بنودها ،بالدستور «الفرنسي ،اللبناني» الذي لم
يمس خالل خمسين عاماً ،باستثناء بعض التعديالت
ّ
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الطائف ،لغة ،هو ال��ح��ارس ،ال��خ��ادم ،ال��ذي يحمي،
ويخدم ،برفق ،وعناية ،وضمير ،وواجبه ،حماية لبنان.
ولكن من وجهة نظر معظم اللبنانيين ،انّ هذا الطائف،
لم يقم بواجبه ،بل ،استغ ّل ،لخدمة أسياده ،وحراسة
وحماية أبناء جنسه «الطوائف ،والطائفية ،والطائفيين».
ولم يفطن إلى وجود وطن ومواطنين ،وتركهم تحت رحمة
اللصوص والمجرمين.
والوثيقة ،هي العهد ،والتعهّد ،والثقة ،ويعتقد البعض
أيضاً ،أنها ،ومن دون عملية جراحية ،قد تح ّولت سريعاً،
الى «وث��اق» للعقل ،والعمل ،والحركة ،تعيق التقدم،
والتجدّد ،والتطور ،والعلم ،والتحديث ،والبناء ،وألغت
مؤسسة رئاسة الجمهورية .و«الوفاق الوطني» ،تسامح،
وتعاون ،ووفاء ،فإذا به ينقلب ،نفاقا ،وخداعا وبغضاء،
ورياء.
اآلراء متنوعة ،والمواقف ،متعدّدة ،متناقضة ،حول
هذه الوثيقة ،من حيث ،التطبيق ،والصالحية ،والصالح،
والتفسير ،والعدالة ،وت��ك� ّررت المطالبة ،بالتعديل،
وأحيانا ً بالتغيير والتبديل.
من الطبيعي ،في مجتمع الخلل ،والتباعد ،والتناحر،
أن ت��ح�دّد ،المنافع الشخصية والفئوية والطائفية،
الموقف ،تأييداً،
كان أو رفضا ً لمضمون هذه الوثيقة ،وآلليات وأساليب
تنفيذ بنودها ،ألننا عندما نصنع من الخشب طاولة ،فهذا
يعتبر من وجهة نظر الخشب ،تفكيك ،ومن وجهة نظر
الطاولة ،بناء.
وثيقة ال��وف��اق الوطني« ،ال��ط��ائ��ف» ،كانت محطة
أساسية ،الستراحة ضرورية ،في مسيرة لبنان الشائكة،
وهي العملية
الممكنة ،وال��م��ت��وف��رة ،ف��ي حينه الس��ت��رداد قوته،
واستعادة عافيته ،وتعزيز قدراته ،وتوكيد وحدته،
وفعاليته ،ومناعته ،بالرغم من غياب ،فئة كبيرة من
اللبنانيين ،ومواقفهم السلبية منها ،وقد تض ّمنت أربعة
بنود رئيسية هي:
أوالً :المبادئ العامة ،واإلصالحات.
ثانياً :سيادة الدولة على كافة األراضي اللبنانية.
ثالثاً :تحرير لبنان من االحتالل «اإلسرائيلي».
رابعاً :العالقات اللبنانية ـ السورية.
وكان من أه ّم أهداف هذه الوثيقة:
إنهاء الحرب اللبنانية  -وضع أسس بناء الجمهورية
 تأكيد هوية لبنان العربية  -تجاوز أزمة الغبن فيالمشاركة  -تحقيق العدالة والمساواة والمحافظة على
الحريات  -تحرير الوطن من االحتالل اإلسرائيلي  -وحدة
األرض والشعب وإعادة المهجرين  -القيام باإلصالحات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمالية ووضع
وتنفيذ خطة إنمائية شاملة) .هذا باإلضافة الى قضايا
أخرى ،إلغاء الطائفية السياسية ،إنشاء مجلس شيوخ،
وخريطة للتقسيمات اإلدارية...
وبعد مضي أكثر من  25عاما ً على وضعها ،لم تتحقق
أهدافها ،لعدم التطبيق ،أو لسوئه ،وإم��ا للتحيّز في
التفسير ،وعدم الفهم ،باستثناء تحرير لبنان من االحتالل
«اإلسرائيلي» الذي حققته المعادلة الذهبية «الجيش
والشعب والمقاومة».
إنّ الظروف ذاتها تقريباً ،التي فرضت «الطائف»
تضغط اليوم ،لتحصينه ،تقييماً ،وتقويماً ،وتطبيقاً،
بمشاركة العقول
والذهنيات المؤهّ لة ،الوطنية ،الفاعلة ،التي تمثل كافة
الشعب اللبناني .ومن المستحسن المباشرة بالخطوات
التالية:
 1ـ شرح الوثيقة ،وتحليل محتواها ،وخلفياتها،
وغايتها ،من خالل ندوات ،وحلقات دراسية ،ومؤتمرات،
في الجامعات ،واألندية ،والنقابات ،واألحزاب...
 2ـ ن��ش��ر ال��وث��ي��ق��ة ،م��ع م��ح��اض��ر االج��ت��م��اع��ات،
التي أنتجتها ،وتعميمها ،م��ن خ�لال وس��ائ��ل اإلع�لام
واالتصاالت.
 3ـ دعوة الجميع للمساهمة ،والمشاركة ،في اقتراح
الطرق واألساليب ،لتنظيم المجتمع ،ومؤسساته من
خالل نصوص الوثيقة.
 4ـ إلقاء الضوء على اإلصالحات السياسية ،وعلى
الجوانب اإلنمائية الحياتية ،وإمكانية المشاركة الشعبية
الديمقراطية ،الحرة ،في وضعها ،وتحقيقها.
 5ـ شرح ونشر مضمون «ميثاق العيش المشترك».
 6ـ وض��ع دستور وطني ،مستم ّد من نتائج هذه
اللقاءات ،يق ّره استفتاء شعبي ،وإلغاء ك ّل المواثيق،
واالتفاقات األخرى ،وك ّل ما يتنافى مع مواده.
وسنحاول ،الحقاً ،إلقاء الضوء على بنودها األربعة،
تحقيقا ً لما تض ّمنته هذه المقدّمة.

