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حول خطاب �أوباما واالتفاق النووي مع �إيران

العالقات الم�صرية  -القطرية
} حميدي العبدالله
أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
المصرية ،رفض القاهرة ألشكال التدخل الخارجية كافة في شؤونها
الداخلية ،معتبرا ً تصريحات وزي��ر الخارجية القطري ع��ن استعداد
الدوحة للقيام بدور الوساطة بين مصر وجماعة «اإلخ��وان المسلمين»
غير مقبولة ،وأنّ تصريحات وزي��ر خارجية قطر حول األحكام بحق
جماعة اإلخوان افتئات على أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة
المصرية ،وإقرار جموع الشعب المصري بأنّ تنظيم «اإلخوان» تنظيم
إرهابي.
ب��ات واض�ح�ا ً أنّ قطر مستمرة ف��ي دعمها ل �ـ«اإلخ��وان المسلمين»،
مدعومة هذه المرة بمواقف المملكة العربية السعودية التي تتقاطع مع
مواقف قطر في الضغط على مصر للمصالحة مع جماعة «اإلخ��وان
المسلمين» ،ومعروف أنّ موقف السعودية طرأ عليه تغيير واضح من
جماعة «اإلخوان» ،وبالتالي من سياسة قطر منذ وصول سلمان بن عبد
العزيز إلى سدة العرش السعودي .وفي ظ ّل الدعم السعودي ،والدعم
والتحسن الذي طرأ على العالقات األميركية  -التركية،
التركي لقطر
ّ
إض��اف��ة إل��ى اس�ت�م��رار االت �ص��االت بين جماعة «اإلخ� ��وان المسلمين»
والحكومات الغربية ،بما في ذلك اإلدارة األميركية ،فإنّ مصر باتت في
وضع إقليمي ودولي أصعب لجهة إقناع الدول الداعمة لجماعة «اإلخوان
يفسر حدود ر ّد الفعل
المسلمين» بمراجعة مواقفها ،ولع ّل ذلك هو الذي ّ
المصري على التدخل القطري المستم ّر بالشأن الداخلي المصري
سياسيا ً وإعالمياً ،سياسيا ً عبر تصريحات وزير الخارجية القطري،
وإعالميا ً من خالل استمرار قناة «الجزيرة» في ش ّن هجوم عنيف على
نظام الحكم في مصر ،وفتح القناة أمام جماعة «اإلخوان» والمؤيدين لها
للهجوم بعنف على السلطات المصرية.
اليوم قطر في وضع إقليمي ودولي أفضل من مصر في ضوء التح ّول
الذي طرأ على الموقف السعودي ،وفي ضوء ثبات موقف الغرب وتركيا
من جماعة «اإلخ��وان المسلمين» ،فهل يبقى ر ّد فعل مصر على التدخل
القطري في شؤونها الداخلية في حدود االنتقاد اإلعالمي والسياسي؟
ال شك أنه ليس لدى القاهرة ،على الرغم من مكانة مصر النابعة من
عدد سكانها وحجم جيشها أوراق كثيرة يمكن استخدامها لتغيير هذا
الواقع.
مصر ال تستطيع استخدام القوة ل��ردع قطر ألكثر من سبب ،منها
أسباب عسكرية ومنها أسباب سياسية ،وغير قادرة على إنشاء تحالف
إقليمي دول��ي ل�ع��زل قطر والضغط عليها لتغيير نهجها إزاء مصر،
وبالتالي ليس بيد مصر سوى ورقة الر ّد السياسي واإلعالمي برفض
التدخل القطري ف��ي ش��ؤون أك�ب��ر دول��ة عربية .وح�ت��ى األوراق التي
بيدها ال يبدو أنها مستعدّة الستخدامها ،أو على األق ّل غير قادرة على
استخدامها ،مثل الطلب إلى مجلس الجامعة العربية بوقف ممارسات
قطر تحت التهديد بانسحاب مصر من الجامعة أو طرد قطر منها ،لكن ال
يبدو أنّ المسؤولين المصريين لديهم الجرأة على استخدام هذه الورقة.

«الن�صرة» تنت�صر لأ�صولها القاعدية
وتف�ضح الدور التركي...
} سعد الله الخليل
من موسكو وصلت رسالة وزير خارجية آل سعود عادل الجبير إلى الفصائل
المسلحة التابعة للسعودية على األرض السورية ،وخاصة في ريف دمشق،
لتأتي الترجمة العملية على األرض قذائف هاون عشوائية تحصد أرواح وأموال
وأمالك المدنيين الدمشقيين كرهان سعودي وحيد للضغط على الحكومة
أي تغيّر وازن على األرض
السورية في دمشق ،وذلك بعد الفشل في إحداث ّ
ولي ذراع الحكومة
ّم
د
التق
يقلب المعادلة العسكرية ،ويم ّكن أتباع الرياض من
ّ
للقبول بالشروط السعودية.
بعد خمس سنوات من عمر األزمة وإلقاء السعودية عشرات اآلالف من
القذائف والصواريخ على دمشق بات الشارع الدمشقي والقاعدة الشعبية على
قناعة بالدور السعودي التخريبي في سورية ،والموجه ضدّهم في الدرجة
األولى ال ض ّد الدولة ،وهو ما رفع مستوى الكراهية للسعودية في صفوف
الدمشقيين خالل سنوات األزمة.
هذا على المستوى الشعبي ،أما على المستوى السياسي فإنّ المملكة تفتقد
الستراتيجيات التعامل مع المستجدات السياسية والتفاهمات ،ولع ّل الحديث
عن هدنة إنسانية لمدة  48ساعة في الزبداني بريف دمشق وكفريا والفوعة
في ريف إدلب ،برعاية تركية إيرانية ،هو أكثر ما يقلق السعودية رغم بساطة
المبادرة ،إال أنها تدرك أنّ الهدنة ترجمة لتفاهمات سياسية إقليمية كانعكاس
للج ّو السياسي العام الذي يسير باتجاه طرح المبادرات بحدّه األدنى ،فتعتمد
الرياض مبدأ التعطيل لتقول أنا هنا ،أو للذهاب إلى التسوية برفقة أصوات
المدافع ،وهي استراتيجية علّها تؤتي أ ُكلها في مراحل التصعيد ،أو في بدايات
التفاهمات ،إال أنها تتح ّول إلى مقامرة في ظروف نضوج التسويات ،والتي قد
تدفع حلفاء الرياض إلى لجم طموحاتها في اللحظة التي تتح ّول إلى لغم يفجر
التفاهمات.
ترجمة كالم الجبير لم تقتصر على رسائل قذائف دمشق ،بل تطلبت تغيّرات
في تكتيكات التنظيمات الوهابية التابعة للمملكة ،وإعالن أكبرهما «داعش» و«جبهة
النصرة» وقف اقتتالهما في ريف حلب الشمالي ،الخطوة وإنْ بدت في الشكل
مفاجئة إال أنّ المضمون يأتي في سياق التطورات التي تفرض على التنظيمين
القاعديين التعاون والتنسيق وفق المصلحة الوهابية كمرجعية كبرى تعبّر عنها
أوامر المملكة ،خاصة أنّ محاوالت إنهاء االقتتال ليست حديثة بل تعود إلى ما بعد
أشهر من تشكيل تنظيم «داعش» ،والخالف بين البغدادي والجوالني والدعوات
إلى انضواء «داعش» في صفوف «النصرة» ،ولع ّل وصف الجوالني للتنظيمين
بأنهما أمل األمة يقدّم أكبر دليل على مرجعتيهما الواحدة.
بعد فشل المحاولة التركية بتلميع «النصرة» وإظهار إمكانيتها لالعتدال
للعب دور سياسي ،والتي بدأت إبان التقارب السعودي التركي القطري ،تعود
«النصرة» إلى قاعدتها األصلية والمنبت األ ّم لتتقاتل مع شقيقها القاعدي
الداعشي ،فيما غيّر الرئيس التركي أردوغان وجهة شراعه صوب طهران بعد أن
هبّت رياحها ليغتنمها تفاهمات على األرض السورية بدالً من أحالم يقظة لم تم ّر
بالمناطق العازلة.
أوقفت «جبهة النصرة» قتال «داعش» وعادت إلى أصولها الواحدة مع
«داعش» ...لتفضح الدور التركي.

«توب نيوز»

الإتحاد العام التون�سي لل�شغل
تونس عاشت رياح الخماسين المسماة بالربيع العربي لكنها لم تذهب فيالمسار الليبي وال في الخيار المصري.
قرار إعادة العالقات مع سورية هو قرار سيادي تونسي بالتأكيد عكس الرضاالسعودي.
بعد سقوط نظام بن علي جاء حكم الترويكا التي ترأسها المرزوقي ،وشكلتالنهضة بقيادة الغنوشي عمودها الفقري ،محاولة للسير وراء الرضا الغربي
وأخونة المنطقة ،وشكل المتطوعون من تونس عصب الحرب على سورية ،وقادت
حكومة تونس قطع العالقات مع دمشق.
سقطت الترويكا ولم تظهر دول��ة جديدة شجاعة رغم بعض الخطوات ألنّاإلستقالل بقي أسيرا ً للغرب.
لتونس خصوصية قوة لمشروع الدولة المدينة الذي لم يهزه حكم النهضة.ألنه منذ حرب االستقالل مؤسسة وطنية كبرى اسمها اإلتحاد العام التونسيللشغل تشكل صمام أمان استقاللي ومدني واجتماعي.
اإلتحاد مدرسة خرجت منها ك ّل القيادات الوطنية لتونس.المتطوعون األوائل لفلسطين تد ّرجوا في اإلتحا.دشهداء الثورة خريجو اإلتحاد.وطنيو وقوميو ومثقفو تونس مدع ّوون لتشكيل رافعة تحيط باإلتحاد لتمكينهمن قيادة مستقبل تونس نحو ثوابتها وأصالتها بدال ً من منافسات فئوية.

التعليق السياسي
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الربيع التركي � ٍآت

} غسان يوسف

} زياد حافظ*
خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما في  5آب  2015من أه ّم خطاباته ،إنْ لم يكن
األكثر أهمية ،لما كشف من خالله من مواقف ال يمكن وصفها إالّ بالجديدة في سلوك
الرؤساء األميركيين ،بل في سلوك السياسيين األميركيين منذ نهاية الحرب العالمية
الثانية ،أال وهي المواجهة الصريحة مع حكومة الكيان الصهيوني.
في البداية ال ب ّد من التنويه بأنّ المكان والتوقيت لذلك الخطاب لهما دالالت كبيرة في
التاريخ وفي الوعي األميركي .اختار الرئيس األميركي المكان إللقاء خطابه الجامعة
األميركية في واشنطن وذلك استذكارا ً لخطاب الرئيس األميركي الراحل جون كندي
الذي ألقى عام  1963خطابا ً مفصليا ً حول ضرورة التفاوض مع االتحاد السوفياتي
وضرورة توقيع اتفاق الح ّد من السالح الصاروخي العابر للقارات .والمقاربة في محلّها
ألنّ الذهنية القائمة آنذاك في الكونغرس األميركي تجاه االتحاد السوفياتي تشابه
الذهنية الحالية في الكونغرس تجاه الجمهورية اإلسالمية في إي��ران .التش ّنج هو
السمة الرئيسية والجهل هو الدافع لذلك التش ّنج .أراد أوباما أن يواجه الذهنية القائمة
في الكونغرس تجاه الجمهورية اإلسالمية عبر التأكيد على أنّ االتفاق الذي حصل بين
الجمهورية اإلسالمية ومجموعة  5زائد  1هو لمصلحة الواليات المتحدة أوال ً وأخيراً ،وأنّ
البديل عن ذلك هو الحرب .ويعتبر العديد من المحلّلين األميركيين المؤيدّين لالتفاق رغم
ما يعتبرونه من ثغرات فيه أنّ الحرب التي قد تقع في حال رفض الكونغرس األميركي
االتفاق قد تكون شاملة في منطقة الشرق األوسط ،وقد تكون نووية ،أيّ حرب عالمية
ثالثة .يكفي التلويح بحرب جديدة في منطقة الشرق األوسط عند الرأي العام األميركي
إلسقاط أيّ مشروع سياسي قد يؤدّي أو يدعو إلى الحرب.
هنا تأتي الداللة الثانية العائدة لتوقيت الخطاب .لقد ألقي الخطاب عشية «احتفاالت»
إلقاء القنبلتين النوويتين على ك ّل من هيروشيما ونغاساكي في اليابان في آب .1945
خاطب الرئيس األميركي الشعب األميركي مباشرة لربط ذكرى مشؤومة باحتمال أكثر
شؤما ً في ما لو أجهض االتفاق مع الجمهورية اإلسالمية .ليس من السهل إشهار خطر
الحرب ،ولكن القدوم على ذلك يعني مدى خطورة الموقف .المسؤولون في اإلدارة في
دردش��ات مع العديد من المحلّلين يقولون إنّ إجهاض االتفاق سيعفي الجمهورية
اإلسالمية من التزاماتها ويزيد من القناعة أنه ال يمكن الوثوق بالواليات المتحدة .من
ناحية تاريخية ،هذا صحيح .فسج ّل الواليات المتحدة داخليا ً وخارجيا ً هو التخلّي عن
التزاماتها التي حدّدت في االتفاقات عندما تصبح موازين القوى لمصلحتها فتنقضها من
دون االلتفات إلى النتائج الكارثية على من تطاوله من شعوب .هكذا حصل مع الس ّكان
األصليين للقارة األميركية الشمالية .وقد حصل األمر مجدّدا ً ليس في ما يتعلّق باالتفاقات
مع حلفائها بل من تحالفات .فكلفة مجابهة الواليات المتحدة في آخر المطاف أق ّل بكثير
من كلفة مهادنتها أو التحالف معها.
عدم الوثوق بالواليات المتحدة سيؤدّي وفقا ً للمراقبين إلى سباق في التسلّح وخاصة
التسلّح النووي في دول المنطقة بما فيها إيران .هذا يعني أنّ عاجالً قبل آجالً سيت ّم
الصدام النووي بين الكيان الصهيوني من جهة والجمهورية اإلسالمية .هذا يعني إمطار
الكيان الصهيوني بأسلحة دمار شامل مما يستوجب ّ
تدخل الواليات المتحدة والذي
يستوجب ّ
تدخل ك ّل من روسيا والصين .أما النتائج فستكون كارثية على الجميع! نذ ّكر
هنا أنّ ك ّل من روسيا والصين ساهمتا في تقريب وجهات النظر بين الجمهورية اإلسالمية
ومجموعة  ،1+5وبالتالي تعتبران انهما من ع ّرابي االتفاق وبالتالي فإنّ نقضه في
تهجم عليهما.
الكونغرس األميركي هو ّ
خالفا ً لما يردّده المعارضون لالتفاق داخل الكونغرس األميركي وخارجه ،أيّ حكومة
الكيان ،فإنّ البديل عن ذلك االتفاق ليس اتفاقا ً آخر «أحسن من االتفاق الحالي»! ما
يقوله هؤالء هو أنّ «االتفاق األحسن» يضمن ،عبر فرض القيود المجحفة ،تقويض
إمكانية الجمهورية اإلسالمية في التقدّم في البحث النووي ،أيّ بمعنى آخر إخضاع
نهائي للجمهورية اإلسالمية في البحث النووي إلى مشيئة الواليات المتحدة والكيان
الصهيوني ،وهذا ما بات مستحيالً من خالل المفاوضات.
حاول أوباما عبر خطابه تعبئة ال��رأي العام األميركي للضغط على الكونغرس.
المطلوب تأمين على األق ّل ثلث الكونغرس ،أيّ في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ،
لرفض تجاوز حق النقض الذي سيمارسه حتما ً الرئيس األميركي في حال ت ّم التصويت
على رفض االتفاق .حتى هذه الساعة ما زالت اآلراء متردّدة داخل الكونغرس حول تجاوز
نقض قرار الرئيس .هناك تحليل يقول إنّ الكونغرس سيرفض االتفاق وذلك تسديدا ً
لفواتير اللوبي الصهيوني ولكنه لن يستطيع أن يجاهر بتحدّي الرئيس األميركي .شدّد
الرئيس األميركي على نقطة في غاية األهمية وهي أنّ «إسرائيل» هي الدولة الوحيدة
في العالم التي تقف ض ّد االتفاق ،بينما دول مؤيّدة إلسرائيل كفرنسا وبريطانيا وألمانيا
تدعم االتفاق .فالمصلحة األميركية والمصلحة العالمية هي دعم االتفاق وليس العكس
كما يزعم المعارضون له في الكونغرس .أليست المصلحة األميركية فوق أيّ اعتبار في
الكونغرس؟
وهنا النقطة األساسية في خطاب الرئيس األميركي وفي الدردشة التي تلته مع مجموعة
من الصحافيين في البيت األبيض .ألول مرة نرى رئيسا ً أميركيا ً في سدّة الرئاسة وليس
خارجها يشير إلى «مجموعات» تحاول التأثير على الكونغرس .لفتة الرئيس األميركي
إلى أعضاء الكونغرس لعدم التأ ّثر بـ«الحسابات السياسية» كانت إشارة واضحة إلى
دور اللوبي الصهيوني في الكونغرس .ومن الواضح أنه يخاطب األعضاء الديمقراطيين

الذين يتع ّرضون لضغوطات كبيرة من قبل األيباك .بالمناسبة ّ
نظمت األيباك رحلة
هذا الشهر لثمانية وخمسين عضوا ً من الن ّواب الجدد ( 22من الديمقراطيين و 36من
الجمهوريين) إلى الكيان الصهيوني للتع ّرف على «الديمقراطية الوحيدة» في المنطقة!
هناك العديد من المحلّلين األميركيين ،من جمهوريين وديمقراطيين ،أصبحوا يقولون
علنا إنّ الكونغرس أرض محتلة من قبل الكيان الصهيوني .نذ ّكر هنا بالكتاب المفصلي
لألستاذين األميركيين المرموقين ستيفن والت وجون ميرشهايمر حول دور اللوبي
المرشح السابق الجمهوري للرئاسة بات بيوكانان وهو الذي أطلق
الصهيوني .كما
ّ
العبارة أنّ الكونغرس أرض محتلة من قبل الكيان الصهيوني .المواقع اإللكترونية
ّ
بالتدخل الصهيوني في
اليهودية األميركية ،كموقع «موندوويس» المشهور ،تندّد
الشؤون الداخلية األميركية .رئيس حكومة الكيان نتنياهو ّ
تدخل مباشرة في االنتخابات
الرئاسية األخيرة لمصلحة المرشح ميت رومني ض ّد الرئيس أوباما ،كما أنه تجاوز
الرئيس في مخاطبة الكونغرس مباشرة .ويهزأ فيليب ويس على موقعه من أنّ نتنياهو
يحمل الجنسية األميركية ويستطيع أن يترشح للرئاسة األميركية .فك ّل شيء أصبح
ّ
التدخل السافر لحكومة الكيان بدأ يزعج
مستباحا ً في السياسة األميركية! إالّ أنّ تراكم
أنصار الكيان وخاصة اليهود األميركيين الذين يعتبرون تلك السياسة ال تهدّد فقط الكيان
بل أيضا ً مستقبل الجالية اليهودية في الواليات المتحدة .أصبحنا نرى تكاثر التساؤالت
حول الوالء الفعلي ألعضاء الكونغرس إنْ كان للواليات المتحدة أو للكيان الصهيوني،
وهذا ما لم نكن نشهده في السابق .خطاب الرئيس األميركي يعطي زخما ً لذلك التساؤل
مما يزيد الضغط على األعضاء.
في هذا السياق أصيب الرئيس األميركي بنكسة نسبية وهي إعالن حليفه السياسي
داخل مجلس الشيوخ شيخ والية نيويورك شارك (شاك) شومر ،حيث الثقل التصويتي
اليهودي ،تأييده لرفض االتفاق .ويتع ّرض الشيخ األميركي لحملة انتقادات من قبل
أصوات يهودية التي تعتبر أنّ االتفاق هو لمصلحة الواليات المتحدة .التظاهرات ض ّد
قراره خارج مكتبه في نيويورك مستمرة .بالمناسبة ،أظهرت استطالعات للرأي العام،
وفقا ً لموقع «موندوويس» أنّ األكثرية األميركية تؤيد االتفاق بنسبة  54بالمائة بينما
يعترض عليه  43بالمائة .لكن في المقابل أظهرت استطالعات صحيفة «وال ستريت
جورنال» أنّ ثلث األميركيين يؤيد االتفاق ،وثلث آخر يرفضه ،بينما ثلثا األميركيين ال رأي
لهم! (رغم ك ّل الكالم حول الموضوع في الصحف والتلفزيون؟!)
صحيفة «وال ستريت ج��ورن��ال» يملكها روب��رت م��ردوخ ذو الميول الصهيونية
الواضحة .من ضمن الك ّتاب في تلك الصحيفة بريت ستيفن ال��ذي يعتبر نفسه من
المحافظين الجدد .في مقال له في الصحيفة يح ّرض على قصف إيران بالقنبلة النووية،
وذلك أيضا ً عشية ذكرى هيروشيما ونغاساكي .كذلك األمر للصحافي جورج جوناس
في صحيفة «ناشيونال بوست» الذي ح ّرض أيضا ً على القصف النووي إلي��ران .وال
ننسى الملياردير صاحب الكازينوهات والفنادق في الس فيغاس شالدون ادلسون الذي
دعا صراحة إلى ضرب إيران نووياً .بالمناسبة ،ادلسون ،صديق حميم ومم ّول حمالت
نتنياهو ،وهو أيضا ً مم ّول البؤر االستيطانية في فلسطين المحتلة.
لكن الرياح ال تجري كما تشتهيه السفن الصهيونية! فغاري سامور أحد أبرز رؤساء
اللوبيات المناهضة لالتفاق استقال من منصبه معلنا ً تأييده لالتفاق! هذا ما جاء في
بيان صادر عن أحد هذه اللوبيات «متحدّون ض ّد إيران نووية» نقله الصحافي جيزون
ديتز على الموقع المعروف «اتي وار» المناهض للحرب .وعلى ما يبدو وفقا ً لذلك الخبر
والتحليل أنّ هناك قناعة متنامية بأنّ االتفاق سيم ّر ،وبالتالي أصبحت األموال لمناهضة
تشح! وللحديث صلة!
االتفاق
ّ

�أين �أ�صل ال�صراع ( ...تتمة �ص)1
عند اآلخر وقلة من المعنيين جاهرت برفضه لكنها عادت
وصاغت مواقفها على أساس القبول باألمر الواقع.
وال��ي��وم وف��ي ظ��ل الشغور الرئاسي وتعطل العمل
التشريعي في مجلس النواب بذرائع شتى ،طرحت مجددا ً
القضية ذاتها بعد انصرام مدة تأجيل تسريح قائد الجيش،
وطرحت ظاهرا ً حلول ثالثة :األول وهو القانوني والمنطقي
ويتضمن تعيين قائد جديد للجيش من قبل الحكومة
القائمة حاليا ً بأعمال رئيس الجمهورية بالتكليف ،والثاني
العودة مجددا ً إلى تأجيل التسريح الستنفاد الحد األقصى
للخدمة الفعلية لقائد الجيش ( 44سنة تنتهي في تشرين
األول  2017باعتباره تطوع في الجيش في تشرين األول
 )1973والثالث رفع سن التقاعد لجميع ضباط الجيش
لمدة  3سنوات وعندها يستفيد القائد الحالي من التعديل
ويكون بإمكانه البقاء في منصبه حتى  20أيلول .2016
وفي التطبيق ،أظهر وزير الدفاع وتاليا ً الحكومة عدم
الرغبة في التعيين ،حيث طرح األمر في مجلس الوزراء
بشيء من االستخفاف وعدم الجدية ،أكدها حجم أعداد
الضباط الذين طرحهم وزير الدفاع من دون اقتراح اسم
معين منهم لقيادة الجيش أو رئاسة األرك��ان أو األمانة
العامة للمجلس األعلى للدفاع ،وإغفاله كليا ً طرح إمالء
المراكز الشاغرة األخرى في المجلس العسكري وعددها
ثالثة وهي تنتظر تعيين من يشغلها منذ العام .2013
وبهذا السلوك استنفد الخيار األول ليبقى إما تأجيل
التسريح أو تعديل القانون برفع سن التقاعد .وقد سارع
وزير الدفاع إلى إجراء التأجيل مدفوعا ً بضغط سياسي
م��رك��ب ومعقد ال يخلو م��ن ن��زع��ة تصفية الحسابات
السياسية ضد العماد عون .وفي الوقت ذاته أظهر الفريق
العامل من أجل التعديل إصرارا ً على متابعة المحاولة مع
التسليم بأن التأجيل بات أمرا ً واقعا ً يجب التعامل معه
ولكن مع األمل أيضا ً باستيعاب مفاعيل هذا التمديد بطريقة
لبقة يتضمنها التعديل.
لقد اختلف الفرقاء في تفسير تصرف وزير الدفاع فكان
تفسير ظاهر يدعي بأن تأجيل تسريح قائد الجيش جاء
لتجنب مخاطر شغور مركز القيادة في وقت حرج في ظل
العجز عن التعيين الذي يتطلب وفاقا ً سياسيا ً مفقودا ً ال
يؤمل تحققه في المدى المنظور ،في مقابل تفسير باطن
مضمر يقول إن المسارعة إلى التأجيل قبل  50يوما ً من
حلول األج��ل إنما يقصد منه قطع الطريق على تعيين
أحد أهم الضباط وأكثرهم كفاءة لتولي المنصب بسبب
مصاهرته للعماد عون الذي يتعرض هو وتياره والحالة
السياسية المسيحية والوطنية التي يمثلها ،لحملة تهميش
واجتثاث ممنهج لمعاقبته على سياسته منذ العام 1988
وحتى اليوم ،وهي سياسة كانت وما زالت تشكل بالنسبة
للمشروع السعودي عنصر إزع��اج وصوتا ً نشازا ً في
أوركسترا الهيمنة والسيطرة على لبنان .فقرار السعودية
ثابت في العداء له منذ أن رفض العماد عون اتفاق الطائف
ال��ذي كان األس��اس لجعل لبنان حديقة خلفية للمملكة
السعودية ،وارتفعت درجة العداء ضده مرة أخرى عندما
وقع التفاهم الوطني مع حزب الله ،وبلغت أقصاها عندما
طالب بحقوق المسيحيين «المصادرة من قبل السنة»
ودعم تدخل حزب الله في سورية.
وعليه فإننا نرى بأن الصراع على قيادة الجيش وقبله
الصراع على رئاسة الجمهورية التي تعطلت انتخاباتها
منذ نيف و 444يوما ً ما هو أال وجه من وجوه الصراع بين
مشروع السيطرة السعودية ومشروع السيادة الوطنية،
وبما أن العماد ع��ون مص ّر على سياسته االستقاللية
السيادية ،فإنه سيبقى مطاردا ً مالحقا ً في كل الملفات
واألطر التي يمكن للسعودية التأثير فيها .مطاردة ال يجد

منفذوها أي مانع من ممارسة الكيدية أو التعنت أو االبتزاز
أو الخداع ،فكل شيء مسموح لديهم في سبيل كسر الحالة
السياسية السيادية االستقاللية التي يمثلها العماد ومن
يتحالف معه من األطراف اللبنانيين مباشرة أو مداورة،
وكما وضع السعودي وال يزال يضع الفيتو على وصول
العماد عون إلى رئاسة الجمهورية على رغم أنه األكثر
استحقاقا ً لها بكل المعايير القانونية واللبنانية ،وضعت
السعودية الفيتو على وص��ول صهره لقيادة الجيش
على رغم أنه بتسليم الجميع األكثر كفاءة لهذا المنصب.
واألدهى من ذلك فإن األعالم المسير سعوديا ً يعمل من أجل
وضع الجيش في مواجهة العماد عون أو تصوير األخير
عدوا ًللجيش.
وهنا وحتى ال تختلط األمور وتضيع الحقائق ينبغي
التذكير بأن التيار الوطني الحر الذي يقوده العماد عون
ولد من رحم الجمهور والشرائح الشعبية العاشقة للجيش
اللبناني والمؤيدة له في حين أن تيار المستقبل الذي
يتظاهر اليوم بحرصه على قيادة الجيش لم يكن يوما ً إال
في موقع معاكس للمسار العسكري الوطني الذي يسلكه
الجيش وقيادته ،وهو امتهن عندما تولى السلطة سياسة
محاصرة الجيش ،وامتهن التحريض على الجيش عندما
خرج من السلطة واحترف سياسة التضييق على الجيش
في تسليحه وكانت ال��وع��ود بالهبات الوهمية أفضل
وسيلة لديه لقطع الطريق على تسليح الجيش من هبات
غير مشروطة أو من خزينة الدولة .بالتالي إن الحرص
المصطنع اليوم على قيادة الجيش ليس من شأنه أن
يخدع العارفين والمتابعين.
على ضوء كل ما تقدم ال نرى أن تعديل سن التقاعد
سيكون حالً للمشكلة ،بل أن فيه من السلبيات ما يفوق
كثيرا ً اإليجابيات المأمولة ،فإذا كان العاملون على هذا
الحل يظنون أن رفع سن التقاعد  3سنوات سيتيح لهم
تعيين صهر العماد عون قائدا ً للجيش ،فإننا منذ اآلن
نقول لهم إنكم تظنون خطأ ،ألن من عطل التعيين في
السابق وال يزال سيعطل التعيين في المستقبل وسيذهب
مفعول التعديل أدراج الرياح ،فالمسالة ليست مسالة
عمر ومدة بل هي مسألة سلوك متصل برفض حالة العماد
عون في السياسة اللبنانية جملة وتفصيالً ولذلك ال يكون
الرد على األمر بعمل جزئي تفصيلي بل يكون بالذهاب
مباشرة إلى األصل عبر العمل على إسقاط مشروع الهيمنة
السعودية على لبنان وتحرير لبنان من القرار السعودي
فإن كان نجاح في ذلك تفتح الطريق أمام حل كل الملفات
من النفايات حيث المماطلة والتسويف إلى التعيينات
حيث الكيدية والتأجيل ،ومن غير هذا األمر ال تكون حلول
وطنية تريح وقد تكون معارك في غير محلها وانحراف عن
االتجاه الصحيح للمواجهة الحقيقية.
ولنتذكر وبموضوعية وواقعية أن ليس في لبنان
قانون أو دستور ليطبق بل أن الدستور أو القانون هو قيد
يستعمله القوي لغل يد الضعيف ،ولذلك وفي ظل الحالة
السياسية المشوهة التي يعيشها لبنان ال نجد منفعة
بالتلهي بنصوص دستورية لم تطبق أو مواد قانونية يتم
تجاوزها ألن السؤال في لبنان يبقى ماثالً في األذهان من
يحكم ومن يحاسب من؟ وكل الذين يفترض أنهم أصحاب
صالحية في سلطة المراقبة والمالحقة والمحاسبة من
السياسيين وعلى كل المستويات هم أصالً في طليعة من
ينبغي محاسبتهم .وفي ظل هذا الواقع وحتى تستقيم
األمور في شكل أو آخر نتمنى أن يبقي الجيش اللبناني
خارج دوائر الصراع السياسي والكيدية ألن الجيش هو
عنوان استقرار لبنان والعمود الفقري لبقائه.

العميد د .أمين محمد حطيط

* أمين عام المؤتمر القومي العربي

في بداية ما ُس ّمي (الربيع العربي) كان أكثر المهللين
والمرحبين بهذا (الربيع) الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان الذي رأى في هذه التحركات وسيلة لصعود
«اإلخ��وان المسلمين» إلى السلطة في العالم العربي،
فرحب بما حدث في تونس ،ودعم وصول محمد مرسي
إلى الحكم في مصر ،وشارك في إسقاط معمر القذافي
في ليبيا ،وشيّد المخيمات الستقبال النازحين قبل أن
تبدأ األحداث في سورية!
أردوغ����ان ال��ذي ص�� ّرح ف��ي أكثر م��ن مناسبة أنه
سيصلّي في الجامع األموي في دمشق ،هو وصديقه
أمير قطر السابق حمد بن خليفة ،كان يع ّول على وصول
«اإلخوان المسلمين» إلى السلطة في سورية.
اليوم وبعد تراجع أردوغان في االنتخابات األخيرة
في السابع من حزيران الماضي يجهد في إقناع الموالين
لحزبه بأنه وحزبه يتع ّرضان لمؤامرة ،األمر الذي ينكره
على غيره ،وأنّ ما تقوم به الحكومة التركية من أعمال
عسكرية ض ّد األكراد إنما يخدم مصالحهم على الرغم
من ارتفاع مؤشرات حرب جديدة قد تؤدّي في النهاية
إلى تقسيم البالد ومطالبة األكراد باالنفصال عن تركيا،
أو في أق ّل تقدير المطالبة بحكم ذاتي كما في العراق ،أو
إدارة ذاتية كما يطالب بعض األكراد في سورية.
وعلى الرغم من دعم مناصري حزب العدالة والتنمية
الحاكم للغارات الجوية ض ّد حزب العمال الكردستاني،
فإنهم يخشون تصعيد العنف والعودة بتركيا إلى
التسعينات ،وبدء الحرب من جديد وليبدأ معها موالو
أردوغ��ان باستقبال جثامين جنودهم الذين تحصد
الحرب أرواحهم.
تركيا اليوم أمام أربعة خيارات:
األول ،الذهاب إلى حرب مفتوحة مع األكراد سياسيا ً
وعسكرياً ،وبالتالي مواصلة الحرب ض ّد حزب العمال
الكردستاني في كافة المناطق التي يتواجد فيها،
بموازاة مالحقة قضائية لصالح الدين ديمرتاش رئيس
حزب الشعوب الديمقراطي ونائبته فيجي يوكسيكداغ،
ما يعني عمليا ً ح ّل الحزب وسجن ديمرتاش وعدم
استطاعة حزب الشعوب من المشاركة في االنتخابات
المقبلة ،وبالتالي توزع أصواته على األحزاب األخرى،
وم��ن بينها ح��زب العدالة والتنمية بحسب اعتقاد
أردوغان.
الثاني ،تحالف أردوغان مع حزب الحركة القومية
وه��و األق���رب إل��ي��ه ف��ي وج��ه ك�� ّل م��ن ح��زب��ي الشعب
والشعوب ،وبالتالي انقسام تركيا إلى سنية تركية
متعصبة مقابل كردية علوية منفتحة على العالم.
ّ
الثالث ،ال��ذه��اب إل��ى انتخابات مبكرة وخسارة
أردوغ��ان هذه االنتخابات بسبب ر ّد الفعل الشعبي
على تصرفاته بحق حزب الشعوب ،وبالتالي ذهاب
األصوات جميعها إلى حزب الشعب ليكون القوة الثانية
في تركيا ،وبالتالي يقع أردوغ��ان في ش ّر أعماله ألنه
برعونته أعطى حزب الشعب قوة من حيث ال يحتسب.
الرابع ،حرب أهلية كردية تركية ،حيث تعمل حكومة
العدالة والتنمية ومنظومتها اإلعالمية على تجييش
الشارع التركي ض ّد حزب العمال الكوردستاني الذي
يتزعّ مه عبد الله أوج�لان وض � ّد األك��راد بشكل عام،
وه��ذا ما سيدفع إلى نشوب حرب أهلية بين األك��راد
واألتراك في المستقبل إنّ سار أردوغان وحزبه على هذا
المنوال.
نحن اليوم نشهد ّ
دق أول مسمار في نعش تركيا
أتاتورك.
متفجر وال تستطيع
تركيا التي تقف فوق برميل بارود
ّ
التراجع عنه بعد أن قطعت شعرة معاوية مع األكراد
واختارت الحديد والنار بدل الحوار.
أردوغ���ان سيجد نفسه وح��ي��داً ،واألرض تميد من
تحته ،فال األطلسي سينقذه وال أتباعه الذين يتوزعون
بينه وبين غول وغولن والبغدادي سيقفون إلى جانبه.

هكذا �ألغيت ( ...تتمة �ص)1
 كتب ظريف أنّ تنظيم «داع��ش» تغذى علىالفوضى وعدم االستقرار الذي تسبّب به الغزو
األميركي للعراق .وأنّ «العناصر المتطرفة وجدت
بيئة مالئمة خالل األزمة السورية عبر الدعم الذي
تلقته من أفراد ومنظمات وحكومات في المنطقة،
وتح ّولت إلى كيان ضخم يالحق قضايا وأهدافا ً
زائفة» .وختم« :اليوم أصبحت تلك العناصر تهدّد
مؤسسيها وداعميها».
ّ
 دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة ب� � ��أدوات ج��دي��دة يفتتحهاالمفاوض اإليراني الذي أعيا الغرب بديناميكيته

وحنكته ومثابرته وإتقانه ألداء مهمته ،وقدرته
على االبتكار ،وها هو في بيروت ودمشق يناقش
ما بعد التذاكي التركي بدالً من أن يناقش كما كان
مق ّررا ً كيفية تسهيل التموضع التركي لو صدقت
التع ّهدات.
 سيندم األتراك كثيرا ً على العبث مع ظريفإي��ران ،والفرصة التي ضاعت ،وربما ينشدون
ب��دالً من وساطة إيرانية في المسألة السورية
وساطة في المسألة الكردية.
ناصر قنديل

خيارنا مقاومة (تتمة �ص)1
غير التسوية المذلة .البديل صعب وال شك ولكنه في نهاية
المطاف يستعيد فلسطين بال قيد أو شرط.
الهزيمة ليست قدرا ً ومن استسلم هو النظام العربي
وليست الشعوب العربية و َمنْ غ ّير شعاراته هي األنظمة
المرتبطة باالستعمار ،أما الجماهير فبقيت على موقفها
الثابت والمبدئي من أن الكيان الصهيوني كيان مصطنع
ال يمكن أن يصبح ضمن نسيج المنطقة بأي شكل من
األشكال.
جاءت األعوام من بداية التسعينات حتى األلفين ثقيلة
لكن المقاومة التي استمدت العون من الله أوال ً ومن مساندة
الجمهورية اإلسالمية وسورية ثانياً ،رفعت معدل عملياتها
العسكرية واستطاعت أن تحقق االنتصار تلو االنتصار
حتى أرغمت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» االنسحاب عام
 .2000وبانت الصورة أوضح عند الشعوب العربية التي
كان ُيعمل إلحباطها وتيئيسها وتغيرت صورة المشهد
السياسي واالستراتيجي فانقلب االنتصار خيبة على
كل من خطط إلخضاع المنطقة وإنهاء الصراع مع العدو
«اإلسرائيلي» لمصلحة قوى الشر والظالم.

ثم جاءت حرب تموز  2006بمشهد ال مثيل له في
تاريخ الصراع مع العدو فقد استطاعت المقاومة أن تنقل
المعركة إلى قلب الكيان وتدفع بماليين المستوطنين
إلى المالجئ ،واألهم أنها بعثت رسالة لكل الحكام بأن
فئة قليلة تتمتع باإليمان وااللتزام والمناقبية األخالقية
والوطنية بمقدورها أن تهزم أكبر عدو عدة وعديداً.
ُدهش العالم حقا ً ولم يص ّدق أحد أن هذه الفئة وهي في
معرض الحصار والتهديد والتحوالت اإلقليمية والدولية
في ميزان القوى لمصلحة حلفاء الكيان «اإلسرائيلي»
تستطيع أن تحقق إنجازا ً بهذا الحجم االستراتيجي.
انتصار عام  2006كشف كم العرب ُس ّذج حين ركبوا
قطار التسوية.
وكشف أن التعب واليأس والخذالن من شأن األنظمة
والحكام.
أم��ا الشعوب فخيارها المقاومة وبديلها الصمود
والمواجهة وقدرها النصر حتماً.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�أ�سئلة ال�سفارات ( ...تتمة �ص)1
األم��ر الثاني يتمثل بعملية تزييف أخ��رى ،قوامها
الزعم بأنّ حزب الله أصبح أضعف عسكريا ً وأمنيا ً بعد
مشاركته بمعركة الدفاع عن سورية التي «تستنزفه
وتترك ظواهر تململ لدى قاعدته االجتماعية»!
وال��واق��ع أنّ هاتين المعلومتين كانتا تصالن إلى
السفارات من مصادر لبنانية واحدة ،وكلتاهما متصلتان
لجهة أنهما تخدمان هدفا ً واحداً ،مؤداه أن عون ضعف
مسيحيا ً نتيجة لتحالفه مع حزب الله ،وأنّ األخير ضعف
عسكريا ً نتيجة لتحالفه مع الدولة السورية والشعب
السوري .وباختصار :محور المقاومة في لبنان يتراجع.
وتشبه هذه المعلومات المتصلة والتي تدور في حلقة
واحدة ،سمفونية الموت التي تنظم إيقاعات السائرين
في جنازة ،ومع ذلك تظ ّل لها أصداء داخل سفارات تريد
تصديق أمنياتها على رغم علمها بأنّ ما تتز ّود به ليس
أكثر من معلومات كاذبة وم��ن مصادر ثبت في مرات
سابقة أنها تكذب.
عصر األم��س وجهت الحشود العونية التي قصدت
ساحة الشهداء بمواكب سيارة كبيرة من األشرفية ومن

جبيل ومن كسروان والمتن الشمالي ،إجابة واضحة
الملح عما إذا كان عون ال يزال
لسؤال بعض السفارات
ّ
يستطيع أن يحشد ،وعما إذا كان فعالً قد فقد شعبيته
المسيحية نتيجة حلفه مع حزب الله.
اإلجابة العونية أمس ستترك مرة أخرى إحباطا ً لدى
مز ّودي السفارات بأمنياتهم تحت عنوان أنها معلومات،
وستضع من جديد هذه السفارات أمام حقيقة أن القاعدة
االجتماعية لعون ليست فقط بخير وإنما أيضا ً مبادرة
وحركية وال ت��زال عند مواقفها وثوابتها السياسية
والوطنية.
ويمكن منذ اآلن توقع سؤال يوم غد للسفارات عينها،
ومفاده هل يستطيع عون االستمرار فترة أطول في حشد
أنصاره في الشارع.
...في المقابل يمكن توقع إجابة مصادر هذه السفارات:
سيتعب التيار والموجة الشعبية التي ب��دأت كبيرة
ستتب ّدد يوما ً بعد يوم...
نصيحة للسفارات ال تص ّدقوهم.

يوسف المصري

