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وا�شنطن :تبيي�ض �صفحة الإرهاب
} حميدي العبدالله
ب��ت��اري��خ  2015-7-10ن��ش��رت صحيفة «واش��ن��ط��ن بوست»،
وهي من كبرى الصحف األميركية ،ومعروف عنها دعمها لخيار
التدخل العسكري األميركي المباشر في سورية ،ومن أش ّد ناقدي
استراتيجية أوباما ،مقاالً لشخص يدعى «لبيب نحاس» قدّمته على
ان��ه «رئ��ي��س العالقات السياسية الخارجية ألح���رار ال��ش��ام» تحت
عنوان «عواقب مميتة لتصنيف الثوار في سورية» أدان فيه تصنيف
الجماعات المعارضة المسلحة بين معتدلين ومتطرفين.
معروف أنّ «أحرار الشام» تنظيم إرهابي تابع لتنظيم «القاعدة»،
ومعروف أنّ أحد أب��رز ق��ادة هذا التنظيم ومن كبار مؤسسيه أبو
أحمد السوري الذي اغتالته «داعش» في حلب ،وكان موفدا ً من قبل
أيمن الظواهري لتشكيل هذه المنظمة اإلرهابية .وثمة أشخاص
قياديون آخ��رون من «أح���رار ال��ش��ام» مصنّفون من قبل الواليات
المتحدة كإرهابيين ،ومع ذلك أفسحت كبرى الصحف األميركية
ومنحت الفرصة لقائد في ه��ذا التنظيم اإلره��اب��ي لمخاطبة الرأي
العام األميركي والغربي.
ال شك أنّ مجرد السماح بنشر هذا المقال ،في الوقت الذي يدعو
فيه الكثير من المسؤولين في الغرب إلى تقييد استخدام اإلعالم
من قبل التنظيمات اإلرهابية يشكل إدانة دامغة للصحيفة وللقوى
والتيارات التي تمثلها في الكونغرس وفي النخبة الحاكمة األميركية
بالتواطؤ مع اإلرهاب والتعاون معه وتبييض صفحته وتقديمه عل
نحو مغاير لسلوكه الفعلي.
ِ
يخف هوية هذا التنظيم اإليديولوجي ،فكاتب
المقال المنشور لم
المقال ق��ال بصراحة إن تنظيم «أح��رار الشام» «جماعة إسالمية»
ومعروف أنّ الجماعات اإلسالمية تلتزم بإقامة نظام حكم يستلهم
الشريعة اإلسالمية وف��ق تفسير ه��ذه الجماعات لهذه الشريعة،
وبديهي أنّ هذا التفسير يحارب المذاهب واألديان األخرى ،ويرفض
مساواة الرجل والمرأة ،ويرفض مبدأ الديمقراطية وتداول السلطة.
ومعروف أنّ الحكومات الغربية ،والنخب الحاكمة القريبة دائما ً
تصدح بشعار أنّ المعيار ف��ي تعاملها م��ع األنظمة والحكومات
يتجسد في مدى تطابق قيمها مع القيم األميركية والغربية ،فهل
ّ
القيم التي تعتقدها هذه الجماعات اإلسالمية ،وعلى رأسها «أحرار
الشام» تمثل قواسم مشتركة مع القيم األميركية ،هل القيم األميركية
ترفض م��س��اواة ال��م��رأة بالرجل أو ت��داول السلطة ديمقراطياً ،أو
احترام حقوق األديان والمذاهب األخرى؟ إذن ما الذي يجمع هذه
الجماعات اإلسالمية مع القيم السائدة في الغرب؟
من الواضح أنّ المسألة ليست مسألة قيم مشتركة ،بل مسألة
سياسية بالدرجة األولى ،والقيم التي تتغنّى بها النخب الغربية ،وال
سيما األميركية ،هي مجرد شعارات طنانة من أجل تضليل الرأي
العام ،فطالما أنّ الجماعات اإلرهابية تضعف ال��دول والحكومات
المستقلة والتي ترفض سياسة الهيمنة الغربية واألميركية ،فال
بأس من التعامل معها ووصفها بالثوار حتى لو كانت هذه الجماعات
جماعات إرهابية موصوفة.

التطويف والت�سيي�س

رب الإعالم
حَ ُ
} عدنان كنفاني
مع تقدّم وسائل االتصاالت والتقنيات العا ّمة بشكل متسارع،
وتعدد مصادر المعلومات ،سواء من خالل القنوات الفضائية أو
اإلع�لام المرئي أو المسموع أو المقروء ،أصبح العالم كلّه يشبه
قرية صغيرة ،ال تغيب عنه معلومة ،وال يتأخر وصولها وتعميمها
بشكل واسع ومنقطع النظير على العالم كله ،وأصبح من المعروف
أيضا ً مدى تأثيرها في الرأي العام ،وبخاصة البعيد عن مجرى
وساحة األحداث ،سواء كان إعالما ً نظيفا ً ومحايداً ،أو إعالما ً مضلّالً
له غايات خبيثة أخ��رى ،شريكا ً في حمالت الهجوم والتشويه
والتزييف المقصود.
ومن الطبيعي أن يكون لإلعالم «المحايد» ضوابط ،أهمها الضابط
األخالقي والصدقيّة في نقل الخبر ،والحيادية ..ولكن ،هل تحققت
هذه المعايير في الحملة «أو باألصح» الحرب اإلعالمية منقطعة
النظير بإعالنها السافر على سورية ،كما تتع ّرض له سورية اآلن؟
لقد كان اإلع�لام ،ومنذ وقت سابق الفتعال األزم��ة في سورية
يؤسس لتحقيق مصداقية مخادعة كي يستقطب الناس المتطلّعين
ّ
بأكثريتهم للحرية والتحرر من االحتالل والهيمنة ،الذين آمنوا بأن
الطريق إلى ذلك يأتي من خالل المقاومة التي حققت االنتصارات
األهم في تاريخنا الحديث ،وكان مسايرا ً لتلك الهبّة القومية التي
أسست عملها على الفعل المقاوم في كثير من المناطق الساخنة،
أهمها األح��داث التي جرت في جنوب لبنان ،وفي فلسطين ،وفي
الحرب التي أعلنت على غزة ،وبالفعل تم ّكن هذا اإلعالم من استقطاب
الجماهير ،وأصبح بالتقادم يش ّكل المصدر األهم واألصدق واألكثر
التوجه
التصاقا ً بالمقاومة بالنسبة للجماهير ،ثم أصبح بخبث
ّ
يشتغل على التحريض والكذب والفبركة والتهويل والتزييف
الواضح للجميع ،وبدعم مشبوه من قوى الشر في العالم ،وتطويع
عمالء وخونة على كل المستويات ،تارة بالمال ،وتارة بالمنصب،
وبكثير من وسائل اإلغراءات التي تستلهم عقول الجهلة واألنانيين
العابثين بقدر األ ّمة ،من الداخل ومن الخارج السوري ،وأعلنت حربا ً
شعواء ضروس على سورية الدولة واألرض والبشر ،وأر ّكز على
أنّ المستهدف هو سورية كدولة وحضارة وموقع ومقاومة ،وما
شعارات اإلصالحات والحريّة وما إلى ذلك إال يافطات وهمية تدفع
للغاية الخبيثة األساس لتفتيت وتدمير سورية لموقعها المتميّز
ولتمسكها بخيار المقاومة ،وتحالفها مع المقاومة في كل
جغرافياً،
ّ
مكان ،والتصميم على السيادة الوطنية مهما كان الثمن غالياً.
لقد أصبح خطر اإلعالم أشد وطأة من خطر الحرب ذاتها ،وأشد
خطرا ً على عقول المتابعين بعد أن ّ
سخرت في طرائق توصيلها
للمعلومة كل وسائل الكذب والتزييف ،مدعومة لوجستياً ،ومن
ماكينة مالية هائلة ،ومن قوى أجنبية استعمارية عسكرية لها
يصب أوال ً
أكبر المطامع في المنطقة ،وكل هذا الحراك غير المعقول،
ّ
وأخيرا ً في مصلحة الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل والطامع
والتوسع والسطوة السياسية
إلى مزيد من الهيمنة واالحتالل
ّ
واالقتصادية.
ليس عيبا ً أن نعترف بأننا ال نستطيع أن نجاري اإلعالم المضا ّد

ال ماد ّيا ً وال فن ّيا ً وال تقنياً ،بل يفرض علينا الحال مواصلة الصمود
والتصدّي بقدراتنا الذاتية ،وباالعتماد على النخبّة من اإلعالميين،
ومن المثقفين الطليعيين القادرين على الوصول إلى الناس ،ومن
خ�لال إيقاظ الوعي الوطني والقومي ،وش��رح وتشريح خيوط
المؤامرة ،وتداعياتها ،وبكل الوسائل المتاحة ،المرئية والمسموعة
والمقروءة والمحاضرات والندوات ،ومن خالل االتصال المباشر مع
الناس في ك ّل مكان ،ومن خالل كافة نتاجاتنا األدبية والفنيّة أيضاً،
ومن هنا يأتي الدور الهام للمثقفين والفنانين واألدباء والشعراء
والباحثين الحقيقيين الذين يضعون خيار سيادة الوطن في مقدمة
أولوياتهم.
األمر ليس سهالً يمكن القفز عنه ببساطة ،بل هو صعب ،وصعب
جدا ً في ظ ّل ما يجري ،لكن ليس أمامنا غير الصمود والتصدّي بما
نملك من وسائل ،ومعنا األصدقاء الشرفاء في العالم.
عندما تتع ّرض سورية إلى هجومات مباشرة وغير مباشرة
من أكثر من ثالثين دول��ة ،بعضها من ال��دول العظمى« ،الواليات
المتحدة األمريكية ،صاحبة القرار في المجالس والهيئات العالمية
والدولية» ،وكذلك االتحاد األوروبي ،وهم يم ّولون بالسالح الحديث
المتط ّور آلة قتل وتدمير ،وكذلك من بعض دول في المنطقة وبخاصة
ّ
يضخون من أموال ،وتسهيل شحن ودخول
بعض دول الخليج ،وما
وتمويل وسائل القتل والتخريب إلى سورية ،وهم أبعد الناس عن
قيم الديمقراطية ،بل مجرد ممالك ومشيخات تسلّطت على البالد
بدعم من أسيادهم ،وكذلك من بعض الذين يدّعون بأنهم مشايخ
دين وعلم ،يُفتون بما لم ينزل الله به ،ووصلت بعض الفتاوى
إلى ح ّد الالمعقول والالواقعي والغريب عن قيم الدين اإلسالمي
الحنيف ،ويفترون على الله والناس الكذب والتدجيل ،وبالمرتزقة
الذين يجلبونهم من أصقاع األرض ،قتلة ومتط ّرفين وجهلة
وساديين ،ومجموعة من الخونة الذين استمرأوا خيانة الوطن،
والعمالة لألجنبي ،هربوا من ساحة الوطن إلى حيث رغد الحياة،
وأفخم الفنادق ،وأموال طائلة ،ثم يدّعون بأن هناك من يدعم صمود
سورية سياسيا ً سواء من دولة روسيا أو الصين أو دول بريكس،
أو دعما ً مباشرا ً في بعض ظروف ومواقع من رجال في حزب الله
المقاوم ،أو من بعض جبهات المقاومة الفلسطينية.
ولم ال والحرب معلنة على المقاومة بك ّل مناحيها ومراميها؟! أال
تستدعي هذه الحرب الطاحنة بك ّل تداعياتها أن يكون هناك لحمة
قوميّة قادرة على إنقاذ األ ّمة من االستالب واالحتالل والهيمنة؟
حب أقولها ،من المه ّم جدا ً أن نعيد ترتيب مشهدنا
أخيراً ...همسة ّ
يصح وال يجوز أن نستقي
اإلعالمي بكثير من الوعي والمشاركة ،إذ ال
ّ
أخبار ما يجري في بلدنا من وسائل إعالم خارجية ،وال خوف أبدا ً
من بيان الحقائق فقد أثبت الشعب ،وعبر أكثر من أربع سنوات على
األح��داث ،أنه قادر على التح ّمل والصبر والصمود والفهم وتقدير
الوضع واألمور.
اليقين األهم الذي ال يفارق إيماني ،هو في أنّ ك ّل ما يبدو على
المشهد من هيمنة إعالم مضا ّد وكاذب ومزيّف ،هو مشهد آني وموقت
ومعيب وزائل ال محالة ،ولن يجني أحد منهم خير الخسران المبين،
ونحن الباقون ألننا أصحاب الحق والمصداقية والحضور.

} سحر أحمد علي الحارة
هل هبطت الطائفية والمذهبية والعرقية على
دنيا العرب وأوطانهم من الفراغ؟ أم هي تاريخ
من التخلف في الفكر والممارسة سياسيا ً ودينيا ً
وإنسانياً؟ أما وقد أصبحت اآلن جزءا ً من حياتنا
اليومية وق��د استخدمها األع���داء لتدمير بالدنا
وتفتيت وحدتنا الوطنية ،فال ب ّد لنا من البحث عن
ح ّل جذري لهذا الفكر الهجين الطارئ على األمة،
والبحث يقتضي العودة إلى األص��ل ،إلى نقطة
البداية في أسباب انهيار المشروع النهضوي
العربي في ك ّل بلد على حدة ،وفي البلدان العربية
مجتمعة ،بدرجات مختلفة ومتفاوتة.
نقطة البداية في انهيارنا ،هي بال شك غياب
حرية التفكير الديني والسياسي وتح ّول االستبداد
الديني إل��ى استبداد سياسي شامل من خالل
أنظمة متخلفة ومعادية شعوبها ،ومعيقة لحركة
التاريخ العربي وتطوره ،فجاءت القوى التكفيرية
المرتبطة بمشاريع األعداء من خارج الوطن لتمأل
الفراغ السياسي والفكري العربي .ال ب ّد من إعادة
ال��ت��وازن إل��ى مجتمعنا من خ�لال إط�لاق مبادرة
سياسية تاريخية كبرى وشاملة لك ّل نواحي
حياتنا .مبادرة تعتمد حرية الفكر والعمل واالعتقاد
الديني والسياسي وتأسيس األحزاب والجمعيات
وبناء دولة المواطنة والمساواة وسيادة القانون.
إنّ بناء الدولة الوطنية الحديثة والوصول
إل��ى مصالحة وطنية عامة وج���ادة ،يقتضيان
ب��ال��ض��رورة ح��ش��د ك��� ّل ال��ق��وى والشخصيات
والفعاليات االجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة على
برنامج سياسي وطني نهضوي جامع ،يقوم
على الحقيقة والمصارحة والمسامحة والسيادة
واإلرادة الشعبية الحرة التي ترفض التدخل
الخارجي والفكر التكفيري معاً ،كما ترفض العنف
واإلرهاب وترسم بدقة طريق بالدنا لقفزة تاريخية
كبرى ،تعتمد دستورا ً تعاقديا ً على ثوابت وطنية
اجتماعية واقتصادية تكاد تحقق اإلجماع بين
أبناء الشعب.
إنّ إطالق حرية العمل السياسي وتعدّد األحزاب
والتيارات السياسية ،مع ما يرافقه من حرية الفكر
واإلع�لام ،يحاصر المشروع اإلرهابي التكفيري
ويسحب البساط م��ن تحت ال��ق��وى اإلقليمية
والدولية التي تحاول تدمير المنطقة وتفتيت
الشعب عرقيا ً ومذهبيا ً وطائفياً.
األمة كلها أمام منعطف تاريخي كبير واستحقاق
سياسي يقتضي االحتكام إلى اإلرادة الشعبية
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لبناء دولة المؤسسات على مبادئ عقد اجتماعي
جديد يك ِّرس ثقافة االنتماء واالنفتاح والمواطنة
الحرة المتساوية.
إنّ التحديات الكبرى التي تواجهها األم��ة
العربية في هذا الظرف التاريخي الخاص جداً،
وهي تعيش مرحلة انتقال كبرى من عصر إلى
عصر ،بعد أن ب��دأت خصائص األنظمة القائمة
تنهار بسبب انتهاء الشرط التاريخي الذي أنجبها
من خ�لال معطيات وش��روط تاريخية سابقة.
الشكل القديم للسلطة في ك ّل بلد على حدة ،بدأ
يتفكك وينهار ،مترافقا ً مع ف��راغ استراتيجي
سياسي كبير تحاول ق��وى اإلره���اب والتدخل
الخارجي أن تمأله لمصلحتها وبما يدمر حاضر
األمة ومستقبلها .أما النظام اإلقليمي فقد بدأ يتفكك
وينهار أيضا ً من الجامعة العربية إلى االتحاد
األفريقي ومنظمة العمل اإلسالمي ،وحتى تجربة
االتحاد األوروب��ي أصبحت موضع ّ
شك وتساؤل
ح��ول إمكانية استمرارها ،في ظ � ّل التعقيدات
الدولية الراهنة ،والنظام الدولي ال��ذي ك ّرسته
الحرب العالمية الثانية ،وما نتج عنها من تأسيس
المتخصصة بدأ
منظمة األمم المتحدة وهيئاتها
ِّ
يفقد مب ّرره التاريخي وش��روط بقائه ،باعتراف
جميع األط��راف ،وتحاول ال��دول العظمى إعادة
تشكيل نظام عالمي جديد على مقاس مصالحها،
مهما أدى ذلك إلى تغيير في الجغرافيا السياسية
للدول الصغيرة والفقيرة ،حتى لو جاء ذلك على
حساب انهيار الدول وتحولها إلى دول فاشلة عبر
فوضى مدمِّرة تكاد تشمل اآلن الكثير من الدول في
القارات الثالث آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية
وحتى في قلب أوروبا أيضاً.
إنّ الصراع الدولي على أشدّه اآلن ،لكنه يتجلى
على شكل حروب بالواسطة كما يحصل في سورية
واليمن وال��ع��راق وال��س��ودان والصومال وليبيا
وأوكرانيا .هذه األزم��ة الكونية الكبرى تقتضي
اتخاذ مواقف تاريخية كبرى لمواجهتها وحلها،
وعلى القوى الحية في المجتمع العربي كافة بك ّل
بلدانه من دون استثناء أن تطلق برنامجا ً توحيديا ً
شامالً يتحقق حوله أكبر قدر من اإلجماع الوطني
لتحديث البنية السياسية الحقوقية للنظام
السياسي العربي وبناء الدولة العربية الحديثة
وإط�لاق موجة واسعة ومنضبطة من الحريات
العامة والخاصة ومساعدة المجتمعات على
النضج السياسي لتحصين الوحدة الوطنية وبناء
عصر عربي جديد يجد له مكانا ً في النظام العالمي
والنظام اإلقليمي على أسس متساوية ومتكافئة.

الطائف ...الإ�صالحات ال�سيا�سية

�سورية ...ال مكان للرمادي
تستم ّر وحدات الجيش السوري مدعومة بالدفاع الشعبي ولجان األهالي
وقوات المقاومة بتحقيق التقدّم على مختلف المحاور العسكرية في وجه
المجموعات المسلحة ،بينما تتفكك البنى العسكرية لجبهة «النصرة» التي
تشكل القوة المحورية بين هذه الجماعات ،في مقابل تحجيم اندفاعات
تنظيم «داعش» عند حدود التقدّم الذي حققه الشهر الماضي في مدينة تدمر
مع الهجوم المعاكس للجيش السوري وتم ّكنه من السيطرة على المرتفعات
المحيطة بالمدينة.
يحدث ذلك بينما تشهد مبادرة الرئيس الروسي لحلف إقليمي يض ّم سورية
وتركيا والسعودية واألردن في مواجهة اإلره��اب أول محاولة لتوظيف
اندفاعة التفاهم حول الملف النووي اإليراني في ترتيب الجبهة بمواجهة
خطر اإلرهاب الذي دق ابواب الجميع بال استثناء ولم يعد ترفا ً يمكن لتركيا
والسعودية خصوصا ً استخدامه إلخضاع سورية.
يمسك المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا بحصيلة مفاعيل مبادرة
بوتين ليستع ّد نحو إقالع جديد من المحطة التي توقفت عندها محادثاته
التشاورية التي راوح��ت مكانها لملء الوقت الضائع قبل والدة التفاهم
حول الملف النووي اإليراني ،وهكذا عاد دي ميستورا هذه المرة من طهران
متفائالً ووصل إلى دمشق حامالً حصيلة مباحثاته اإلقليمية التحضيرية
لجولة جديدة من الحوار السوري السوري يفترض أن تتض ّمنها مقاربته
أمام مجلس األمن الدولي يوم الخميس المقبل ،وتقوم محاولة دي ميستورا
موحد لبيان جنيف األساسي الصادر عن وزيري
على التوصل إلى تفسير
ّ
الخارجية الروسي واألميركي قبل ثالثة أع��وام ،وخصوصا ً الجواب على
سؤال أيّ من األولويتين تحكم األخرى ،إعادة تكوين السلطة أم الحرب على
اإلره��اب ،بعدما تكفل التفاهم على الملف النووي اإليراني بإزالة التحفظ
األميركي على شراكة إيران مع الدول المعنية بالمساهمة في رعاية الحوار،
وتقوم مبادرة دي ميستورا وفقا ً لمصادر أممية هذه المرة على وضع مصير
الرئاسة السورية جانباً ،وتركها لما بعد االنتخابات النيابية في الربيع
المقبل ،والتي تشكل الفقرة األه ّم في مبادرة دي ميستورا لتشكيل حكومة
معبّرة عن مشيئة السوريين تخرج من صناديق االقتراع تحت مراقبة أممية
بعد االنطالق من اعتبار الحرب على اإلره��اب سببا ً كافيا ً لتوحيد جهود
السوريين في إطار حكومة وحدة وطنية تشرف على االنتخابات وتتولى
قيادة هذه الحرب من ضمن صيغ اعتراف دولية وإقليمية بهذه الحكومة
وتطبيع العالقات معها.
على ضفة ال تق ّل أهمية نجحت واشنطن في إبرام التفاهم المعلق مع حكومة
الرئيس التركي رجب أردوغ��ان وحزبه ،بالفصل بين الحرب مع «داعش»
والمواجهة مع الدولة السورية التي كانت تشترطها حكومة حزب العدالة
والتنمية لتسهيل استخدام قاعدة «إنجرليك» من جانب الطائرات األميركية،
وبينما تداولت األوساط األميركية تخلي أنقرة عن مطالب مثل إقامة مناطق
عازلة على الحدود أو مناطق حظر طيران ،أكدت واشنطن تقيّد أنقرة بضبط
حدودها لجهة تدفق المقاتلين ومرور السالح والعتاد والمال عبرها ،بينما
كان تنظيم «داعش» عمليا ً يعلن الحرب بصورة ميدانية على القوات التركية
فيردي ضابطا ً وشرطيا ً في دورية حدودية ردا ً على التطورات التي أعقبت
تفجير «داعش» لتجمع كردي داخل تركيا على الحدود السورية التركية.
المسارات السياسية والعسكرية في سورية تتكامل لتقول إنّ مشروع
الدولة السورية يحقق تقدّما ً واضحاً ،وإنّ الضبابية والعبثية في المشهد
السوري لم يعد لهما مكان ،وإنّ على األطراف السورية التي تعيّشت طويالً
على هذه الضبابية وتلك العبثية أن تحسم أمرها سريعا ً لتنحجز لنفسها
مقعدا ً في مشهد سورية المقبل.

«توب نيوز»

�سقوط المناطق العازلة
 حقيقتان يعرفهما ك ّل متابعي الحرب على سورية. بال تركيا ال حرب. بال مناطق عازلة على الحدود سيظللها حظر جوي ال تأثير للحرب. أدرك األميركيون والفرنسيون والسعودية و«إسرائيل» ذلك فكانت تركياساحة الحرب الخلفية.
 كان معيار الجميع لمساهماته في الحرب كيف تصل لتصير رصيدا ً لمزيدمن الفاعلية لدور تركي.
 كان معيار األتراك كيف تتط ّور المساهمات من الجميع لتصير تغطية كافيةلإلعالن عن مناطق عازلة يظللها حظر جوي.
 رغم الممانعة التركية المستم ّرة لإلقرار ببلوغ مرحلة االستعصاء،كان اآلخرون يبلغون هذه المرحلة تباعا ً إال السعودية وأول الواصلين كان
األميركيون منذ عودة أساطيلهم.
 مع التفاهم النووي اإليراني تغيّرت أشياء كثيرة أه ّمها انّ الحرب على«داعش» صارت بوليصة تأمين لالنتخابات الرئاسية األميركية بالنسبة إلى
أوباما وإدارته وصار انخراط تركيا فيها شرطا ً لنجاحها والشراكة مع إيران
عصب النجاح.
 سقطت المناطق العازلة أمس وسلّم األتراك بااللتزام ،وأن الوقت قد حانللتموضع الجديد وانّ الحرب انتهت وال مكان للمكابرة.
انتهت الحرب على سورية ولو بقيت مالمحها وأصوات معاركها
والدماء.

التعليق السياسي

} حسين ماجد
تتابع «البناء» نشر دراسة األستاذ حسين
ماجد عن اتفاق الطائف ،وفي هذه الحلقة
يتناول الكاتب اإلصالحات السياسية...
أ  -مجلس ال��ن��واب :مجلس النواب هو
السلطة التشريعية ،يمارس الرقابة الشاملة
على سياسة الحكومة وأعمالها.
 1ـ ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة
والية المجلس.
 2ـ للمجلس ولمرة واح��دة ،بعد عامين
من انتخاب رئيسه ،ونائب رئيسه ،وفي أول
جلسة يعقدها ،أن يسحب الثقة من رئيسه أو
نائبه ،بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه،
بناء على عريضة ،يوقعها عشرة نواب على
األقل ،وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعقد
جلسة لملء المركز الشاغر.
 3ـ ك � ّل م��ش��روع ق��ان��ون ،يحيله مجلس
الوزراء إلى مجلس النواب ،بصفة المعجل ،ال
يجوز إصداره إال بعد إدراجه في جدول أعمال
ومضي المهلة
جلسة عامة ،وتالوته فيها،
ّ
المنصوص عنها في الدستور ،دون أن يبت
به ،وبعد موافقة مجلس الوزراء.
 4ـ الدائرة االنتخابية هي المحافظة.
 5ـ إلى أن يضع مجلس النواب ،قانون
انتخاب ،خارج القيد الطائفي ،توزع المقاعد
النيابية ،وفقا ً للقواعد اآلتية:
ـ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ـ نسبيا ً بين مذاهب ك ّل من الفئتين.
ـ نسبيا بين المناطق.
 6ـ ي��زاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى
 108مناصفة بين المسيحيين والمسلمين،
أم��ا المراكز المستحدثة ،على أس��اس هذه
الوثيقة ،والمراكز التي شغرت ،قبل إعالنها،
فتمأل بصورة استثنائية ،ولمرة واح��دة،
بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني
المزمع تشكيلها.
 7ـ مع انتخاب أول مجلس ن��واب على
أس��اس وطني ال طائفي ،يستحدث مجلس
للشيوخ تتمثل فيه جميع العائالت الروحية،
وتنحصر صالحياته في القضايا المصيرية.
من المفيد اإلشارة إلى أنّ جميع هذه البنود
أعاله ،قد أصبحت موا ّد دستورية بتاريخ 21
أيلول من العام  ،1990وأنها أيضا ً بمعظمها،
تتحدّث ع��ن قضايا تنظيمية ،وإجرائية،
وإدارية ،يمكن إصدارها بقوانين ،ومراسيم،
وأن��ظ��م��ة داخ��ل��ي��ة ،ألنّ ال��دس��ات��ي��ر تضعها
الشعوب لتحمي نفسها من الحكام ،وتضمن
حرياتها ،وكراماتها .وال ب � ّد م��ن اإلش��ارة
أي��ض �اً ،ال��ى ع��دم تحديد طائفة ،أو مذهب
رئيس المجلس ،الذي جرت العادة ان يكون
شيعياً ،بحكم الميثاق الوطني ،الذي قضى
بتوزيع الرئاسات الثالثة ،على الطوائف،
وفقا ً لحجمها الديموغرافي ،استنادا ً إلى
إحصاء العام  ،1932مع العلم انّ نتائج هذا
اإلحصاء ،تقضي بأن تكون رئاسة مجلس
النواب للطائفة السنية ،موارنة  8.28في
المئة ،سنة  4.22في المئة ،شيعة 6.19
في المئة ،ورئاسة مجلس ال��وزراء للطائفة
الشيعية ،مع العلم انّ عدد السكان 785543
نسمة 2.51 ،في المئة مسيحي ،و4.48
في المئة مسلم .أما كون مجلس النواب هو
السلطة التشريعية ،فيستوجب أن يكون
هو شرعيا ً أوالً ،وكونه يمارس الرقابة على
الحكومة ،يستوجب أن يكون خارجها،
ومستقالً عنها .وليس شريكا ً لها ،كما حصل
في الشركة الثالثية الطائفية التي كانت
تتقاسم «العائدات» بعدالة ومساواة.
 1ـ ينتخب رئ��ي��س المجلس ونائبه
لمدة والية المجلس ،من دون ذكر للنصاب
المطلوب لالجتماع ،والنسبة المطلوبة
للفوز ومدة الوالية وإمكانية تجديد الوالية
وشروطها.
 2ـ لماذا ال يحق أن تسحب الثقة ،إال بعد
عامين ولمرة واحدة ،ولماذا بالثلثين؟

 3ـ يشير هذا البند إلى أنه يمكن للمجلس
أن يعطل إص���دار القانون بصفة المعجل
م��ن خ�لال «ع��دم ادراج���ه ف��ي ج��دول أعمال
جلسة عامة وتالوته فيها» .ولم تحدّد المدة
للمجلس النيابي لدراسة مشروع القانون
بصفة المعجل.
 4ـ الدائرة االنتخابية هي المحافظة .وقد
رأينا الدوائر االنتخابية التي اعتمدت ،ومدى
التقيّد بهذا البند واحترامه.
 5ـ انّ عدم تحديد تاريخ لوضع قانون
انتخاب خ��ارج القيد الطائفي ،يك ّرس بقاء
القواعد ال��م��ذك��ورة ،ويضعها تحت رحمة
المتغيّرات الديموغرافية للطوائف من جهة،
وتطلعات األجيال المقبلة من جهة أخرى ،مع
اإلشارة إلى اعتماد التساوي بين المسيحيين
والمسلمين ،وهذا يمكن فهمه ،وتفهّمه أيضاً،
أم��ا اعتماد النسبية بين ط��وائ��ف ك � ّل من
الفئتين ،فيجب توضيحه وتحديد مسوغات
هذا التوزيع ،وهل يعتبر األرمن طائفة؟ وكيف
تحسب حصتهم؟ أما النسبية بين المناطق،
فهي األكثر غموضاً ،من حيث الجغرافيا ،ومن
حيث الكثافة السكانية ،ومن حيث التطبيق،
وم��ن حيث تمايزها عن مفهوم المحافظة
وما الفرق بين المنطقة والمحافظة ،وعلى
سبيل المثال نائب واحد لك ّل  41ألف ناخب
في قضاء النبطية ،و 32ألف في عكار ،و19
ألف في بيروت األول��ى ،و 18الف في قضاء
كسروان .وعلى سبيل أخذ العلم ،لقد دلت
بعض استطالعات ال��رأي انّ  77في المئة
من اللبنانيين مع إلغاء الطائفية السياسية،
مقابل  14في المئة فقط ،مع بقائها ،وانّ 33
في المئة من اللبنانيين مع العلمنة الشاملة،
مقابل 55 ،في المئة يرفضونها.
 6ـ من المب ّرر أن يزاد عدد النواب ،ولكن
م��ن غير ال��م��ب��رر ،وق��د ح��ص��ل ،أن ت��ت� ّم هذ
الزيادة بتعيين  55نائباً ،أكثر من النصف
( العدد  108ن��واب) وأن يفرض ذلك على
حكومة «وف��اق وطني» لم تكن موجودة،
وسيت ّم تشكيلها الحقاً .وقد ت ّم تعيين النواب
المحظوظين بتاريخ  7حزيران ،في العام
.1991
 7ـ أما مجلس الشيوخ الذي علقت والدته،
ب��والدة «مجلس نواب على أساس وطني ال
طائفي» ،والذي ستتمثل فيه جميع العائالت
ال��روح��ي��ة ،ك��ان ق��د أبصر ال��ن��ور ،ف��ي العام
 ،1926ودفن في العام  ،1927أيام االستعمار
«االنتداب» الفرنسي ،وبما انّ والدة ،مجلس
النواب ،مجهولة التاريخ ،فإنّ والدة مجلس
الشيوخ مستحيلة ،خاصة اذا كان مجلس
النواب مصابا ً بالعقم ،وبالمناسبة ،ال بد
من معرفة الفرق بين «العائالت الروحية»
و«الطوائف».
ب ـ رئيس الجمهورية :رئيس الجمهورية
هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن .يسهر
على اح��ت��رام ال��دس��ت��ور والمحافظة على
استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه
وفقا ً ألحكام الدستور .وه��و القائد األعلى
للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس
الوزراء ،ويمارس الصالحيات اآلتية:
 1ـ يترأس مجلس ال��وزراء عندما يشاء
دون أن يص ّوت.
 2ـ يرأس المجلس األعلى للدفاع.
 3ـ يصدر المراسيم ويطلب نشرها .وله
حق الطلب الى مجلس ال��وزراء إعادة النظر
في أيّ قرار من القرارات التي يتخذها المجلس
خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إيداعه
رئاسة الجمهورية .فإذا أص ّر مجلس الوزراء
على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون
إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو
القرار نافذا ً حكما ً ووجب نشره.
 4ـ يصدر القوانين وفق المهل المحدّدة
في الدستور ويطلب نشرها بعد إقرارها
في مجلس النواب ،كما يحق له بعد إطالع
مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القوانين
ضمن المهل المحدّدة في الدستور ووفقا ً

ألح��ك��ام��ه ،وف��ي ح��ال انقضاء المهل دون
إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانين نافذة
حكما ً ووجب نشرها.
 5ـ يحيل مشاريع القوانين ،التي ترفع
إليه من مجلس الوزراء ،إلى مجلس النواب.
 6ـ ي��س � ّم��ي رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة المكلف
بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا ً
إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا ً
على نتائجها.
 7ـ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس
الوزراء منفرداً.
 8ـ ي��ص��در ب��االت��ف��اق م��ع رئ��ي��س مجلس
الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.
 9ـ ي��ص��در المراسيم بقبول استقالة
الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم.
 10ـ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
 11ـ يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات
ال��دول��ي��ة وإب��رام��ه��ا ب��االت��ف��اق م��ع رئيس
الحكومة ،وال تصبح نافذة إال بعد موافقة
مجلس ال���وزراء ،وتطلع الحكومة مجلس
النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة
البالد وسالمة الدولة .أما المعاهدات التي
تنطوي على ش��روط تتعلق بمالية الدولة
والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات
التي ال يجوز فسخها سنة فسنة ،فال يمكن
إبرامها إال بعد موافقة مجلس النواب.
 12ـ ي��وج��ه عندما تقتضي ال��ض��رورة
رسائل إلى مجلس النواب.
 13ـ يدعو مجلس النواب باالتفاق مع
رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية
بمرسوم.
 14ـ لرئيس الجمهورية حق عرض أيّ أمر
من األم��ور الطارئة على مجلس ال��وزراء من
خارج جدول األعمال.
 15ـ يدعو مجلس ال���وزراء استثنائيا ً
كلما رأى ذلك ضروريا ً باالتفاق مع رئيس
الحكومة.
 16ـ يمنح العفو الخاص بمرسوم.
 17ـ ال تبعة على رئيس الجمهورية حال
قيامه بوظيفته إال عند خرقه الدستور أو في
حال الخيانة العظمى.
ه��ذه ال��ف��ق��رات ،الكثيرة ال��ع��دد ،القليلة
النفع ،قد أدرج��ت ،دون تعديل ،في صلب
الدستور اللبناني .ومن يقرأ مضمون ما س ّمي
«صالحيات» ويطلع على كيفية ممارستها،
يعترف أنّ رئيس الجمهورية اللبنانية

«الماروني» ،قد أسر ،وسجن في «الطائف»
وت ّم تجريده من صالحيته ،وفككت السيطرة
المارونية السياسية ،التي حكمت البالد ما
يقارب السبعين عاماً ،محتكرة السلطات
الثالث لمدة عشرين سنة « 1922ـ 1943
بعيش منفرد» ،وتحت راي��ة ميثاق «عيش
مشترك» لمدة  47سنة.
وبهذا اإلنجاز يكون «الطائف» قد حقق
أحد أهدافه السياسية ،الرئيسية ،والباقي
تفاصيل ،لتبرير هذا اإلنجاز ،والحفاظ على
المكتسبات ،باإلضافة الى وقف التقاتل.
مجلس ن��واب ال ش��رع��ي ،نصفه معيّن
ونصفه ممدّد ،بإشراف وم���ؤازرة دول تئد
الديمقراطية ،وتسلب الحريات ،تمكنوا
م��ن السطو واالن��ت��ص��ار على ال شرعية
أخ��رى أوج��ده��ا وحماها االستعمار ،وكان
ذل���ك بفضل ن��ظ��ام ط��ائ��ف��ي ج��ل��ب للوطن
الخراب والفرقة والدمار ،وبغفلة من شعب
أنهكته الحرب ،وبفضل ميثاق مسموع ،غير
مطبوع ،لم تدركه العقول ،ولم تتمتع برؤيته
األبصار ،فأخذت الالشرعية الجديدة ذلك
بعين االعتبار ،ووثقت كتابة وقراءة ميثاقا ً
لـ«العيش المشترك» معلنة ال��ت��وازن بين
الطوائف ،بما يؤ ّمن لها الغلبة واالستمرار،
وسعت إلى ترسيخه في العقول والنفوس،
والدستور ،وبحماية األخوة العرب.
رئيس الجمهورية ،تنص الوثيقة ،هو
رئيس ال��دول��ة ،ورم��ز وح��دة ال��وط��ن ،وهو
القائد األعلى للقوات المسلحة التي تخضع
لسلطة مجلس الوزراء ،مما يعني انّ الرئيس
القائد ،يخضع لمجلس ال��وزراء ،أو أنه دون
صالحيات .وتقول الوثيقة
أي��ض�ا ً ان «الرئيس يسهر على احترام
الدستور و »...والسؤال البديهي ،كيف يكون
ذلك؟ وهل االحترام يقصد به التقيّد
واالل��ت��زام؟ وكيف تت ّم المحافظة على
استقالل لبنان و...؟ أوليس ذل��ك واج��ب،
وح��ق ك � ّل الشعب اللبناني؟ ال ح��ارس بال
سالح ،حتى البواب يحتاج إلى مفتاح.
من الممكن تصنيف هذه «الصالحيات»
كما يلي:
أوالً :م��ه��ام وأع��م��ال إداري����ة ،روتينية،
وط��ارئ��ة ،وض��روري��ة ،ال تتقبّلها الوثائق
الوطنية ،والدساتير ،ويأبى القيام بها،
القائد،
وال��رئ��ي��س« ،ي��وج��ه ال��رس��ائ��ل ،يحيل
المشاريع ،يدعو مجلس الوزراء إلى االنعقاد،

يعتمد السفراء ،يرأس ،ويترأس االجتماعات،
يتولى ،حق العرض ،الخ»...
ثانياً :تبلغ ،وإطالع ،وإبداء رأي غير ملزم،
يصدر القوانين ،والمراسيم ،وال��ق��رارات،
ويطلب نشرها ،ويحق له إعادتها .المراسيم
وال��ق��رارات التي يتخذها مجلس ال���وزراء،
تعتبر نافذة ،ويمكن نشرها ،بموافقة رئيس
الجمهورية ،أو بدونها ،حتى لو
كانت تنال من الدستور وال تحترمه ،وال
تحترم الرئيس أيضاً .وال��س��ؤال ه��و ،بأيّ
منطق ،وبأيّ شرع ،وتشريع ،تصدر قوانين
ومراسيم وق���رارات ،دون موافقة رئيس
الجمهورية ،رئيس الدولة ،وكيف ستستقيم
أمور هذه الدولة؟
ثالثاً :مشاركة معطلة ،دوره��ا م��زدوج،
سلبا ً أحيانا ،واي��ج��اب�اً ،أحيانا ً أخ���رى...
تسمية رئيس الحكومة ،تشكيل الحكومة.
المفاوضات لعقد المعاهدات الدولية ،دعوة
مجلس ال��ن��واب إل��ى االن��ع��ق��اد .جميع هذه
القضايا ،يحتاج بعضها ،للتوافق بين رئيسي
الجمهورية والحكومة ،وبعضها للتشاور
بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.
وم��ن المفيد التوقف عند الفقرة السادسة
التي تنص على تسمية رئيس الحكومة
بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي استنادا ً
الى استشارات نيابية ملزمة .والسؤال هو،
هل االستشارات النيايبة ،ملزمة بالشكل أو
بالنتيجة؟ فإذا كانت بالشكل ،يمكن متابعتها
مع رئيس المجلس النيابي ،وق��رار تسمية
رئيس الحكومة يكون بيد رئيس الجمهورية،
وإذا كانت نتيجتها هي الملزمة ،فال مب ّرر
إلجرائها ،ولينتخب مجلس النواب رئيسا ً
للحكومة .ألنّ ما يحصل هو إعالن ،كلف به
الرئيس منفرداً .وتواقيع رئيس الجمهورية
على بقية األمور ضرورية ،وغير كافية.
راب��ع��اً :ص�لاح��ي��ات خ��اص��ة بالرئيس،
وتنحصر في الفقرتين  10و  ...16يعتمد
السفراء ويقبل اعتمادهم ،ويمنح أوسمة
ال��دول��ة بمرسوم ،و يمنح العفو الخاص
بمرسوم.
أخيراً ،انّ الفقرة األخيرة لـ«صالحيات»
الرئيس ،تعتبر ان ال تبعة عليه حال قيامه
«بوظيفته» ،ولم تقل ممارسته لسلطته ،أو
لصالحيته ،فأين هو القويّ  ،القادر على هذا
الحمل؟
وإل����ى ال��ل��ق��اء ل��م��ت��اب��ع��ة اإلص�لاح��ي��ات
السياسية.

