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�أوباما :العداء بين ال�سعودية و�إيران
�أوهام زائفة
} حميدي العبدالله
ف��ي ح��وار م��ع قناة «س��ي أن أن» األميركية ،ك�� ّرس��ه للدفاع عن
االت��ف��اق ال��ن��ووي بين إي���ران وال���دول الست ال��ك��ب��رى ،ق��ال الرئيس
األميركي باراك أوباما «إنّ االتفاق يمكن أن يؤدّي إلى زيادة التعاون
بين دول يسود الشعور بالعداء بينها» ،وأض��اف «أعتقد أن��ه من
المتص ّور أن تبدأ ك ّل من السعودية وإيران في االعتراف بأنّ العداء
كأي شيء آخر ،وأنّ ما يمثله داعش أو
بينهما مجرد أوهام زائفةّ ،
انهيار سورية أو اليمن أو غيرهما ،هو أكثر خطورة مما تشعران به
من عداء متبادل».
بالنسبة إلي��ران ه��ذا التوصيف لطبيعة العالقة بين السعودية
وإي��ران توصيف دقيق ،فإيران ،الرسمية على األق�� ّل ،لم تتص ّرف
على امتداد عمر الجمهورية اإليرانية على أنّ ثمة قضايا مباشرة
تب ّرر قيام حالة عدائية بين البلدين ،بل إنّ إيران في عهود خاتمي
وأحمدي نجاد وروحاني التي تمت ّد لحوالى عقدين كانوا يؤكدون
على أنّ وحدة ال��دول اإلسالمية ومصالح ال��دول اإلسالمية تتقدّم
على غيرها ،وسعت إي��ران بك ّل قوتها إل��ى ح��وار بنّاء مع المملكة
العربية السعودية ،بل نجحت في إقامة عالقات طيبة وطبيعية مع
ك�� ّل من اإلم���ارات العربية والكويت وحتى قطر أكثر دول الخليج
التصاقا ً بالسياسة األميركية ،لكن العالقات السعودية – اإليرانية
وحدها التي ظلت عالقات متوترة لعقود طويلة.
ال شك أنّ العداء بين إيران والسعودية «مجرد أوهام زائفة» ،كما
قال الرئيس األميركي ،ألن ليس هناك خالف مباشر بين البلدين،
وحتى حول ما يردّده المسؤولون في السعودية دائماً ،وهو النفوذ
المزعوم إليران في بعض الدول العربية ،فإنّ ادّعاءات المسؤولين
السعوديين غير صحيحة ،فعندما تعاونت الواليات المتحدة مع
المعارضة العراقية عشية غزوها للعراق ،من المعروف أنّ غالبية
فصائل المعارضة هي فصائل شيعية ولها صالت وطيدة مع إيران،
بل إنّ غالبية ،إن لم نقل ك ّل قادة هذه الفصائل ،كانوا يقيمون في
طهران ،واستهدف الغزو األميركي للعراق المدعوم من فصائل
المعارضة حليفة إي��ران الرئيس العراقي صدام حسين ،ومع ذلك
وقفت السعودية إل��ى جانب األميركيين ف��ي غ��زوه��م ال��ع��راق ولم
تعترض على دعم فصائل المعارضة حليفة إيران ولم تخش تصاعد
نفوذ هذه الفصائل في العراق من خاللها تعاظم نفوذ إيران المزعوم
في هذا البلد.
عندما يقول الرئيس أوباما إنّ هذا العداء «مجرد أوه��ام زائفة»
فهو يعني ما يقوله ،بمعنى أنّ العداء السعودي إليران كان صدى
وتعبيرا ً عن العداء األميركي إليران ،وطالما أنّ االتفاق النووي قد
س َّوى هذه المشكلة بالنسبة للواليات المتحدة لم يعد هناك مب ّرر
الستمرار هذا العداء وهذا ما قصده أوباما بعبارته هذه.

في زمن االنحطاط
الن�سور تتطاول على العقاب...
} سعدالله الخليل
محاضرة في العفة والعفاف فاقت بسالطتها بالغة المتحدثات في
العفاف ،ساقها رئيس حكومة النشامة عبد الله النسور خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع نظيره اللبناني تمام سالم ،إلبعاد الشبهات عن تو ّرط
بالده في الحرب على سورية.
النسور وبعد خمس سنوات من التو ّرط المفضوح في الساحة السورية
يؤكد أن ال مطامع لألردن في «تراب سوريا» ،وال منظمات تعمل لحسابها
في الداخل السوري وال حتى جواسيس ،وهو في ذلك ربما يصيب كبد
الحقيقة في المجاز اللغوي والشكلي ،فالمملكة لم تركز عملها في الداخل
السوري ،بل جعلت من األراضي األردنية ساحة حرب عالمية ض ّد سورية،
تستثمرها في السياسة واألمن واالقتصاد والشأن اإلنساني ،فباتت ك ّل
القرارات السياسية مباحة للمملكة تحت ذريعة حمايتها من ارتدادات ما
يجري في سورية ،وتح ّولت مخيمات النزوح إلى مصدر رزق وأبواب
تس ّول من الدول المانحة ،و َمن أكثر خبرة من القيادات األردنية في هكذا
مسائل حيث البلد قائم على المساعدات المالية ،حتى وصلت مستويات
التس ّول األردنية إلى طلب حكومة النسور ،تغيير شبكات الصرف الصحي
والطرق التي مضى على آخر صيانة لها أكثر من عشرين عاما ً على نفقة
الدول المانحة ،لما يسبّبه النازحون السوريون من ضغط عليها ،برأي
خبراء التس ّول الدولي.
وشيئا ً فشيئا ً تح ّولت مخيمات النازحين إلى واجهة إنسانية تخفي
وراءها معسكرات تدريب للمسلحين وسوق تجارة بالبشر ،فيما استقطبت
غرفة عمليات «موك» ضباطا ً من أجهزة استخبارات ألكثر من  14دولة
عربية وغربية وصهيونية ،وس ّهلت إدخال جواسيس تلك الدول إلدارة
المعركة ض ّد الدولة السورية ولم تدخل استخباراتها كونها حكومة ودولة
مؤسسات استخبارات بح ّد ذاتها.
صدق النسور بغياب المطامع األردنية بالتراب السوري ليقينه التا ّم بأن
المس قبل األزمة وبعدها ،وإلدراكه
تراب سورية غير قابل للسرقة وال
ّ
بأنّ بالده عبر عقود خلت ،لم تترك إال التراب ولم تسرقه من سورية فمياه
اليرموك والكهرباء من سورية والبضائع وجزء كبير من السلع سورية
المصدر.
لم تغلق الحكومة األردنية المعابر الحدودية فسمحت لـ«جبهة النصرة»
بالدخول منها للسيطرة على معبر نصيب ،آخر المعابر الحدودية السورية
األردنية التي يتباكى عليها النسور ويمنّي النفس في إعادة افتتاحها ،ربما
إلدخال دفعة جديدة من المسلحين الذين تر ّوج لهم واشنطن تحت مسمى
«معارضة سورية معتدلة» إلى الداخل السوري.
ربما من حسن حظ النسور أنّ ضيفه رئيس الحكومة اللبنانية تمام
سالم قضت السنين والسياسة على شعر رأسه ،إال أنّ ذاكرته السياسية ال
تزال تحتفظ بالكثير من كواليسها ويعلم جيدا ً خفايا السياسات األردنية،
بما يك ّذب كالم النسور ويضطر سليل آل سالم لش ّد شعره للتأكد بأنه في
الواقع ،وما يسمعه ليس بأوهام وأمام صمت سالم ،ثمة من يقول باللهجة
األردنية «بالله عليك أسكت بهدلتنا بين العربان».

«توب نيوز»

�أردوغان والخيار ال�صعب
كشفت األزمة التي تفجرت بين تركيا وإيران وأدّت إلى إلغاء زيارة وزيرالخارجية اإليراني إلى أنقرة عن تو ّرط تركيا في خسارة الفرصة التي كانت
ستوفرها المرحلة التي ت ّوجها التفاهم النووي.
ذهب أردوغان نحو حرب التصعيد في شمال سورية وهو يتوهّ م أنّ إيرانستتصرف بمنطق التغاضي ،ألنّ وهم السلطان يقول بأنّ إيران ال يمكن لها أن
تستغني عن تركيا.
تسامحت إيران مرارا ً مع تركيا وآن أوان الحساب فكانت الرسالة المزدوجةبإلغاء الزيارة من جهة ونشر مقال لوزير الخارجية اإليراني في أبرز الصحف
المناوئة ألردوغان يقول فيه إنّ داعش يعيش على دعم حكومات غبية ستدفع
ثمن غبائها.
تركيا ستخسر فرصة أن تكون بوابة الغرب على إيران ألنّ السلطان مغروروغبي.
لن تنجح حملة أردوغان في سورية ،وسيخسر أردوغان إيران.لن تنجح حملة أردوغان على األكراد وسيخوض االنتخابات خالل شهورويكتشف أنه زمانه قد تغيّر.
بوليصة التأمين التي أضاعها أردوغان كانت بالعالقة مع إيران.طريق العودة التركية صعب بعدما أغلق باب موسكو وها هو يغلق بابطهران...

التعليق السياسي

الطائف ...الإ�صالحات الأخرى
} حسين ماجد
يواصل األستاذ حسين ماجد مناقشته التفصيلية
لإلصالحات التي أق ّرها اتفاق الطائف ،وبعد حلقات
عدة تناولت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس
الوزراء ومجلس الوزراء ،تتابع هذه الحلقة الحديث
عن اإلصالحات األخرى...
أ ـ الالمركزية اإلدارية
 1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة
مركزية قوية.
 2ـ توسيع صالحيات المحافظين والقائمقامين
وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق اإلدارية على
أعلى مستوى ممكن تسهيالً لخدمة المواطنين وتلبية
لحاجاتهم محلياً.
 3ـ إع��ادة النظر في التقسيم اإلداري بما يؤ ّمن
االنصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك
ووحدة األرض والشعب والمؤسسات.
 4ـ اعتماد الالمركزية اإلداري���ة الموسعة على
مستوى الوحدات اإلدارية الصغرى (القضاء وما دون)
عن طريق انتخاب مجلس لك ّل قضاء يرأسه القائمقام،
تأمينا ً للمشاركة المحلية.
 5ـ اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبالد قادرة
على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا ً
واجتماعيا ً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة
واالتحادات البلدية باإلمكانات المالية الالزمة.
ب ـ المحاكم
ضمانا ً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعا ً
لسيادة ال��ق��ان��ون وتأمينا ً لتوافق عمل السلطتين
التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك
وحقوق اللبنانيين األساسية المنصوص عنها في
الدستور:
 1ـ يشكل المجلس األعلى المنصوص عنه في
الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء وال��وزراء ،ويسنّ
قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.
 2ـ ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة
دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون
الناشئة عن النتخابات الرئاسية والنيابية.
 3ـ للجهات اآلت��ي ذكرها حق مراجعة المجلس
الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة
دستورية القوانين:
(أ) رئيس الجمهورية
(ب) رئيس مجلس النواب
(ج) رئيس مجلس الوزراء
(د) نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.
وتأمينا ً لمبدأ االنسجام بين الدين والدولة يحق
لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري
في ما يتعلق بـ:
 1ـ األحوال الشخصية.
 2ـ حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.
 3ـ حرية التعليم الديني.
وتدعيما ً الستقالل القضاء :ينتخب عدد معيّن من
أعضاء مجلس القضاء األعلى من قبل الجسم القضائي.
ج ـ قانون االنتخابات النيابية
تجري االنتخابات النيابية وفقا ً لقانون انتخاب
جديد على أساس المحافظة يراعي القواعد التي تضمن
العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤ ّمن صحة التمثيل
السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك
التمثيل ،بعد إعادة النظر في التقسيم اإلداري في إطار
وحدة األرض والشعب والمؤسسات.
د ـ المجلس االقتصادي واالجتماعي
ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأمينا ً لمشاركة
ممثلي مختلف ال��ق��ط��اع��ات ف��ي صياغة السياسة
االقتصادية واالجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم
المشورة واالقتراحات.
هـ ـ التربية والتعليم
 1ـ توفير العلم للجميع وجعله إلزاميا ً في المرحلة
االبتدائية على األق ّل.
 2ـ التأكيد على حرية التعليم وفقا ً للقانون واألنظمة
العامة.
 3ـ حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على
المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي.

 4ـ إصالح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه
وتطويره بما يلبّي ويالئم حاجات البالد اإلنمائية
واإلعمارية .وإصالح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم
الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.
 5ـ إع��ادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز
االنتماء واالن��ص��ه��ار الوطنيين ،واالن��ف��ت��اح الروحي
والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية
الوطنية.
و ـ اإلعالم
إعادة تنظيم جميع وسائل اإلعالم في ظ ّل القانون
وف��ي إط��ار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات
الوفاقية وإنهاء حالة الحرب.
أكثرية اللبنانيين ،ومعظم السياسيين ،لم يقرأوا هذه
«اإلصالحات األخرى» ولم يطلعوا على مضمونها ،ولم
تض ّم إلى دستورهم أسوة باإلصالحات السياسية ،مع
العلم أنها إصالحات تتناول قضايا وطنية أساسية،
إدارية ،قضائية ،إنتخابية ،إقتصادية ،تربوية ،تعليمية
وإعالمية ،وسوف نتحدث عن ك ّل منها وفقا ً لتصنيفها
تحت العناوين التالية:
أ -الالمركزية اإلداري���ة :لقد ت�� ّم توصيف أه��داف
الالمركزية اإلدارية توصيفا ً جيداً ،ولم يشر إلى هدف
الدولة اللبنانية ،وواجباتها .وحقوق المواطنين ،وقد
استخدمت عبارة «أكدت الوثيقة على ذلك من خالل»
ب��دل القول ،تؤكد الدولة اللبنانية ،أو القول ،يؤكد
المجتمعون .وقد تحدثت الفقرات الخمس عن الطرق
واألساليب التي تحقق هذه الالمركزية:
 - 1وحدة الدولة وسلطتها المركزية القوية ،وهذا ال
يعني المركزية إدارية ،بل ربما يعني عكس ذلك.
 - 2إنّ توسيع الصالحيات وتسهيل خدمة المواطنين
وتلبية حاجاتهم ال يعتبر بح ّد ذاته المركزية إدارية بل
تخفيف
أعباء وتوزيع مهام اإلدارة المركزية مع الحفاظ على
مركزية التسلسل اإلداري للمحافظين والقائمقامين.
 - 3لإلنصهار الوطني مكونات اقتصادية ،اجتماعية،
ثقافية ،وحياة حرة كريمة ،وتربية وطنية ،تضمن
مجتمعة وحدة
األرض والشعب والمؤسسات ،وإنّ إعادة النظر في
التقسيم اإلداري ال تحقق الالمركزية اإلدارية وال وحدة
األرض والشعب.
 - 4ليس المه ّم انتخاب مجلس لك ّل قضاء ،بل ما
هي صالحيات ووظ��ائ��ف ه��ذا المجلس ،والمشاركة
الالمركزية المحلية ال تستقيم برئاسة القائمقام.
 - 5القول باعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة
للبالد ،فيه الكثير من اإلبهام والمغاالة خاصة كونها
تهدف إل��ى تطوير المناطق اللبنانية ،دون التطرق
للقطاعات اإلنتاجية األساسية .وكان من األفضل أن
يفرد بند خاص للمجالس البلدية واتحاداتها ،وقانونها
االنتخابي ،وصالحياتها ،ومواردها ،ومهامها .واإلشارة
إلى اإلعمار وإعادة البناء والتعويض على المتضررين.
مختصر القول انّ هذا النظام تخلى عن المركزية ولم
يحقق الالمركزية اإلدارية ،وسادت الفوضى الطائفية
والمذهبية،
وقضى على الدولة اللبنانية بقصم عمودها الفقري
اإلدارة الرسمية ،ولم يعتمد التنمية وال اإلنماء ،وسرق
أم��وال البلديات ،وف��رض الضرائب على االستهالك،
واستولى على بيروت بمصادرة األم�لاك وبأبخس
األثمان.
ب  -المحاكم :العنوان غير مالئم ،والمضمون ال
يتناسب مع العنوان ،غيّبت الوثيقة السلطة القضائية
واختزلتها بكلمة «المحاكم لتأمين ال��ت��واف��ق بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية» ،وتحدثت فقط عن
إنشاء مجلسين ،مجلس لمحاكمة الرؤساء
والوزراء واآلخر لتفسير الدستور ودستورية القوانين
والبت في النزاعات والطعون ،ولم تشر إلى تعزيز
القضاء وتحريره واتخاذ اإلج��راءات لمحاكمة القتلة
والمجرمين واللصوص وسارقي األم��وال والملكيات
العامة ،وحرصت الوثيقة على تأمين «اإلنسجام» بين
الدين والدولة ،بإعطاء رؤساء الطوائف الحق بمراجعة
المجلس الدستوري .وكلمة «اإلنسجام» غيرمعبّرة عن
الواقع ،بل هي سيطرة الدين على الدولة ،ألنّ السيطرة
على األح��وال الشخصية هي سيطرة على المجتمع
والتحكم ببنيته ،مع العلم أنّ جميع اللبنانيين يتحدثون
عن نزاهة بعض القضاة وليس عن السلطة القضائية

المغتصبة من السلطتين التشريعية والتنفيذية .وقد
ك ّرس بند «المحاكم» في الدستور.
ج  -قانون االنتخابات النيابية :بداية ،ال يعرف عن
أية انتخابات يتحدث هذا البند ،ومتى ستجري ،ووفقا ً
ألي قانون
جديد؟ ومن المستغرب عدم ادراج قانون االنتخابات
في أولويات اإلصالحات السياسية ،ولم تبادر الحكومات
المتعاقبة إلى وضعه ،حتى أنها لم تتقيّد بالدائرة
االنتخابية المذكورة «المحافظة» ،ومن المستغرب
أيضاً ،القول بتأمين صحة التمثيل السياسي لشتى
فئات الشعب وأجياله ،ألول مرة دون ذكر للطوائف
والمذاهب ،وهذا مؤشر إيجابي ،ألنّ فئات الشعب تشمل
وتعني (النساء 50في المئة و العمال بنسبة  60في
المئة وكبار السن  20في المئة من الناخبين!) وتمثيل
األحزاب السياسية واألجيال بتخفيض سن االقتراع.
إنّ صحة التمثيل يؤ ّمنها قانون انتخابي على أساس
النسبية على الصعيد الوطني خارج القيد الطائفي،
ولكن وم��ع األس��ف ،ينطبق على حكام لبنان القول
«الجرة ال تسمع صرخة العطشان».
د  -المجلس االقتصادي االجتماعي للمشاركة
ف��ي صياغة السياسات ،ولكن ع��ن طريق المشورة
واالقتراحات ،مما
يعني بناء لطلب الدولة .وقد أنشأوه ،وكان مؤهّ الً
لوضع الخطة اإلنمائية الشاملة ،فلم يكلفوه ،ولم
يستشيروه ،واقترح فلم يسمعوه ،وقضى نحبه ولم
يدفنوه.
هـ  -التربية والتعليم :يتحدّث هذا البند عن توفير
العلم وحرية وحماية وإصالح التعليم وإع��ادة النظر
في المناهج التعليمية .وقد بقيت جميعها ،كما يُقال،
حبرا ً على ورق ،وخاصة إلزامية التعليم وتوحيد
كتابي التاريخ والتربية الوطنية ،والقول «توفير،
إص�ل�اح ،دع���م» ،ه��و ه��روب م��ن االل��ت��زام بالواجبات
وال��ح��ق��وق وال��م��س��ؤول��ي��ة ،وتغييب ل���دور األج��ه��زة
التعليمية المتخصصة ول�لإدارة الكفوءة ،ولتوحيد
التعليم ،خاصة الجامعي ،والسؤال هو ،هل يختلف
اللبنانيون حول قضية التربية والتعليم لكي تدرج في
وثيقة وفاق وطني وال يأخذون بمضمونها؟ إن قضية
التربية والتعليم قضية إنسانية ووطنية فوق الوثائق
واالتفاقات وتحتاج إل��ى مقاربة علمية موضوعية،
شاملة خاصة بها.
و  -اإلع�لام« :تنظيم ،ظ�� ّل القانون ،إط��ار الحرية
المسؤولة ،يخدم التوجهات» ،جميع هذه العبارات
ملتبسة ،وح ّمالة أوجه .استخدمها واضعوها الحتكار
معظم المؤسسات اإلعالمية تملكا ً وسيطرة ،ونجحوا
بتعميم الفوضى واإلنقسام وتزوير
الوقائع وقلب الحقائق ،وتبرير الفساد وتجاوز
الدستور والقوانين .وأصبح اإلعالم الركن األساسي في
بنية النظام.
التربية والتعليم ،واإلع�ل�ام ،مكونان متنافسان
تكامليا ً لبناء الذهنيات والسلوكيات ،مستمران مع
حياة ك ّل إنسان .وقد
شكال بيد الطوائف واالقتصاد السالح األول المسيطر
على السياسة وأحدثا الخلل في بنيان لبنان ،يضاف
إليهما آالف الخطب والمواعظ من رجال مختلف األديان
دون رقابة أو توجيه .لقد استخدم العلم وتكنولوجيا
التواصل للتجهيل ،والتعصب وإثارة النعرات الطائفية،
والمذهبية ،وشحن الغرائز الجاهلية ،وتبرير الفساد
والتعديات وأحيانا ً الخيانات ،فلك ٍّل مدارسه ومربّوه
وبرامجه الدينية ،ووسيلته اإلعالمية وفالسفتها
ومحللوها الدائمون ،في بعض مدارسهم «عندما ينقل
الثور األرض من قرن إلى قرن تحدث الهزات والزالزل»
وفي تلفزيوناتهم ،الدواء باألعشاب ،وبالتنجيم نعرف
ونتجنب اإلره��اب ،وق��راءة الطالع واألب��راج ترشد إلى
األحباب .أما قانون اإلنتخاب فهو العصب الرئيسي
لحرية الفرد ،وللديموقراطية ،والعدالة ،وهو المقياس
األساس
للتمثيل الشعبي السليم الصحيح ،وهو المدخل
الضامن لبناء المجتمع المدني وص��وال ً ال��ى الدولة
العلمانية.
وس��وف نتابع ف��ي المقالة األخ��ي��رة م��ا تبقى من
نصوص «الطائف» وهي ،بسط سيادة الدولة ،وتحرير
لبنان من اإلحتالل «اإلسرائيلي» ،وأخيرا ً العالقات
اللبنانية السورية ،وإلى اللقاء.

الحلّ في �سورية «ع�سكري»!
} عصام عوني
من يتابع مسار الحدث السوري الدامي خالل السنوات
الخمس العجاف يخلص إلى أنّ الح ّل في سورية سياسي،
وأنّ الح ّل العسكري مجرد وهم ،وأنّ الديبلوماسية ح ّل
يتقدّم على س��واه ،ودائما ً مب ّرر واحد للتسويق وحشو
العقول ،حماية المدنيين ووق��ف النزف والدمار ،وهنا
جوهر الطامة الكبرى وبالؤنا العظيم!
وألنّ سورية الدولة الوطنية بك ّل ما تمثل مسالمة
علمانية واعية كانت دائما ً وأبدا ً تؤيد هكذا طروحات ولو
على مضض ،ليقينها أنّ الح ّل عسكري والمطلوب مسايرة
العالم منتحل صفة الحرص واإلنسانية ،ولو لم تعلن
ذلك على لسان المتحدثين باسمها وديبلوماسييها ،لكنها
تعرف أنّ طريق الح ّل هذا خالصها ويعرف ذلك أصدقاؤها
أيضاً...
ام��ت��ازت مرحلة ال��ع��دوان على ال��ع��راق مع التسليم
بأنه عدوان آثم وتدخل سافر بالعنتريات واستعراض
العضالت الواهنة ،وكلنا يتذكر بدلة ص��دام حسين
العسكرية وراي��ات��ه الحماسية وخ��ط��اب��ات رج��االت��ه
الحماسية البعيدة عن الواقع ك ّل البعد ،ونتذكر أيضا كيف
اجت ّر النظام العراقي آنذاك خطابا ً دينيا ً حاربه دهرا ً أمالً
برص الصفوف المنهارة وتحشيد القوى الخائرة ،فقدّم
ّ
صورة وحشية للعالم ،وكان المطلوب صورة يتعاطف
معها العالم ،ولكن حدث العكس ،والسبب قصر نظره
ورعونته ،عدا عن لفظ األصدقاء له بسبب عنجهيته الغير
قابلة للهضم...
في ال��ع��دوان السافر المخزي على ليبيا س��ار نظام
القذافي على نفس نهج سابقه الصدامي ولم يقرأ الواقع
كما ينبغي ،عدا عن رغبة دولية للتخلص منه بعدما
سئموا مسرحياته وتدخالته التدميرية منذ اعتالئه الحكم،
وكانت سمة التصدي للعدوان عنترية فاقدة للمنطق بنيت
على تصوير الحدث كعابر في زوبعات ما سبقه من أحداث
وهنا كان المقتل والخاتمة المؤلمة المذلة...
يصح الح ّل السياسي
في الحالتين العراقية والليبية
ّ
متقدّما ً على العسكري ،لكن المسار العسكري المتفق عليه
مسنود بصمت حلفاء النظامين المبادين كان العامل األه ّم
بما حدث ،ولو أنّ الذي حدث بفعل عسكري من قوى دولية
بعينها...
في سورية المسألة تختلف كلياً ،والعدوان عليها غير
مسبوق ونتاج تخطيط مدروس وطويل ،والمتابع لطريقة
مواجهة الدولة الوطنية لهذا العدوان يدرك أنّ سورية
ّ
تعض
عقالنية موضوعية تخطو بحذر وتواجه بصمت
على الجراح وكثيرا ً تتسامى على خذالن بعض األصدقاء،
وإنْ تداركوه سريعا ،كي ال تغرق وال يغرقوا معها ليقينها
أنّ العدوان القائم ال يستهدفها وحدها بل يستهدف حلفا ً
هي األساس فيه...
في المقابل يعلن حلف العدوان اإلجرامي التدميري
خططه ودعمه وتسليحه للجماعات اإلرهابية التكفيرية،

وعلى المأل بال خجل أو وجل ،بل غطى اإلجرام بـ«شرعنة»
خلق كيانات ال وجود لها أصالً داخل النسيج السوري،
وجاهر بذلك ،ووضع النصوص المعدّة لتصير قرارات
ملزمة لتطويع وإنهاء سورية التاريخية المقاومة التي
نعهد ،لوال تصدّي أصدقاء الشعب السوري الحقيقيين
لهكذا قرارات ،وهنا ترفع لهم القبعة ،والسياسة في هذا
السياق ناجعة ومفيدة...
يحرص أصدقاء سورية على تبني خطاب سياسي
ديبلوماسي ناعم ،كما تحرص سورية نفسها بعيدا ً
عن العنتريات ،ودائما ً يكون الر ّد على العدوان بكلمتين
«تو ّرطوا وسنرى» ،وبالفعل يتو ّرط العدو ونرى هزائمه
المدوية تباعاً ،ولكن بكلفة عالية لم تعد مقبولة بعد
اليوم ،وهنا نخاطب المعنيين بلسان الشعب السوري
الذي يؤيد ما نقول وبقوة ونسأل :الى متى؟
ما بعد النووي إيران ليست إيران ما قبل االتفاق ،وال
روسيا بعد صمود سورية هي روسيا ما بعد االنهيار
األليم ،وال الصين بالضعف السابق ،وال قوى الممانعة
التاريخية للهيمنة الدولية كسابق عهدها بل أقوى بكثير،
وال المقاومة مقاومة وليدة بل قوة إقليمية باعتراف العدو
نفسه ،وه��ذا داف��ع قوي لمواجهة أكثر فعالية يجب أن
تكون...
من يعتقد أنّ الح ّل في سورية سياسي واه��م ،ومن
يعتقد أنّ الديبلوماسية مع همج رعاع بلبوس المدنية
والحضارة تنفع مشتبه ،وم��ن يظن أنّ دع��م اإلره��اب
وتمويله سيتوقف باالبتسامات واللطف ملتبس وقراءته
خاطئة...
الح ّل كالتالي :بدخول الروسي واإليراني مباشرة في

الحرب ،وعلى األرض السورية للجم صعاليك أشباه
الدول المعتدية ،ورسم خطوط حمر جديدة تردع من ال
رادع له ،وليكن الحضور االيراني في الجبهة الجنوبية
علنا ً وهنا لن تجرؤ «إسرائيل» وال دويلة األردن ومن
خلفها مملكة الرمال مواصلة ال��ع��دوان ،ألنّ مواصلته
تعني مواجهة اإليراني مباشرة ،والمواجهة هنا تعني
حربا ً إقليمية كبرى ال يريدها أحد ،وعلى الروسي التواجد
العلني في الجبهة الشمالية كقوة ردع مضافة في وجه
التركي األرعن ،فيعلم نظام أردوغان أنّ مواصلة عدوانه
الوقح يعني مواجهة مع روسيا العظمى ،فيكون الردع قد
تحقق وانكفأ السفاح ،أو لتقدّم روسيا وإيران لسورية ما
يمكنها من مراقبة تحركات اإلرهابيين وش ّل اتصاالتهم،
لتكون ضربات الجيش العربي السوري تحقق نجاحا ً
بنسبة  99في المئة.
بالتأكيد لن يروق هذا الكالم لبعضنا ،أيّ األصدقاء
قبل األعداء ،وفي السياق نؤكد أنّ الدعم الروسي اإليراني
كبير جدا ً وأنهما سند سياسي يعت ّد به ،بل مؤثر جدا ً وله
التأثير األكبر بصمود الدولة الوطنية السورية كك ّل ولكن،
الضخ المتواصل الذي أصبح مستداما ً
ّ
ليس كافيا ً أمام
للشريان اإلرهابي الهادر الجارف أرواح آالف الشهداء عدا
عن الدمار الهائل الغير مسبوق في حروب سابقة وعلى
مدى التاريخ...
نعم للسياسة كعامل مساعد ،ولكن الح ّل عسكري
بامتياز ،والحلف المقاوم قادر على تحقيق نصره الناجز
عبره إنْ اعتبر من التجربة المريرة ،التي جاوزت خمسا ً
دامية...
الح ّل في سورية عسكري ونقطة عالسطر.

�أبو مازن...
والجهود المنقو�صة
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ع���ام ون��ص��ف ال��ع��ام ق��د م��ض��ى ع��ل��ى م��ا ك��ش��ف��ت��ه إح��دى
الصحف ع��ن دور الوساطة التي ق��ام بها السيد محمود
عباس رئيس السلطة الفلسطينية ،بين ال��دول��ة السورية
وأط��ي��اف من المعارضة السورية .يومها وض��ع العنوان
لتلك المقالة المثيرة ،لما احتوته من معلومات موثقة عن
ه��ذا ال��دور «محمود عباس ع��راب جينف  .»2ال��ي��وم تعود
األض��واء لتُسلّط من جديد ح��ول استئناف الوساطة بين
ال��دول��ة السورية وقيادتها ،وذات األط���راف التي شملتها
الوساطة في المرة السابقة.
ش��يء يدعو إل��ى االرت��ي��اح عندما تلعب إح��دى األطراف
أو الشخصيات الفلسطينية ،دورا ً إيجابيا ً يهدف إلى إنهاء
محنة البلد العربي سورية ،التي لطالما كانت السباقة في
الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ،حيث فتح شعبها
ودولتها ومؤسساتها أذرعتهم واحتضنوا شعبنا ،وعاملوه
وال ي���زال���ون ي��ع��ام��ل��ون��ه أس���وة ب��ه��م ،وش��ك��ل��ت م��ن نفسها
ومقدراتها عمقا ً استراتيجيا ً لمقاومتنا ،ووف��رت ك�� ّل ما
يلزم من أجل جعلها المنيعة والقوية في مواجهة الجبروت
الصهيوني وكيانه الغاصب ،وآلة دماره وقتله واستيطانه.
وه��ي ال��ت��ي دف��ع��ت وال ت���زال ت��دف��ع حتى ال��ي��وم ،الفاتورة
األعلى ،بل واألغلى من دماء أبنائها وجيشها ومقدراتها في
سبيل تلك القضية التي طالما اعتبرها اآلخ��رون قضيتهم
المركزية ،وتخلت غالبيتهم عنها ،إنْ لم نقل جميعهم ما عدا
سورية ،على الرغم من مصابها وما تتع ّرض له من حرب
كونية مم ّولة بالبترو دوالر .وهذه األدوار اإليجابية جزء
من فاتورة عربون الوفاء لهذا البلد العربي ،في زمن ق ّل فيه
الوفاء ،يوم ُغلبت المصالح وااليديولوجيات واالنغماس
في المحاور ،على الخيارات والمبادئ.
كما نظرنا إلى الوساطة األولى بعين الرضا واالرتياح
والثناء عليها ،لما تض ّمنته من نقاط ،من أه ّمها لعب دور
لدى الرئيس األميركي أوباما في ثنيه عن االستمرار في
ال��ق��ول «إن ال دور للرئيس األس��د ف��ي المرحلة المقبلة»،
و«ع��دم السماح له في الترشح إلى االنتخابات الرئاسية
المقبلة» ،إلى تسهيله وإنضاجه صفقة الكيماوي السوري،
والتقريب بين سورية الدولة والمشير السيسي والحكم
الجديد في مصر بعد نظام محمد مرسي ،وفتحه قنوات
االت��ص��ال وال��ت��وس��ط ب��ي��ن ال��دول��ة ال��س��وري��ة والمعارضة
الداخلية من هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة وشخصياتها
المعروفة ،وبغض النظر ع��ن نجاحها جميعها أو كلها،
سجل ألب��ي م��ازن أن��ه ب��ذل جهودا ً في ه��ذا السياق.
ولكن ُ
واليوم ومع عودة الحديث عن وساطة مستأنفة من قبل
رئيس السلطة وع��دد من مساعديه ،بين الدولة السورية
وقيادتها من جهة ،وعدد من المعارضات من جهة ثانية،
بهدف المساهمة إل��ى جانب ال��م��ب��ادرات لح ّل األزم���ة في
سورية ،باالستفادة من األج��واء اإليجابية التي أشاعها
توقيع االتفاق النووي بين إي��ران ومجموعة ال��دول (+ 5
 )1في المنطقة .وألجل ذلك ُعقدت العديد من االجتماعات
واالت����ص����االت م���ع وف����ود م���ن ائ���ت�ل�اف اس��ط��ن��ب��ول وهيئة
التنسيق ،حيث تحدثت المعلومات الصحافية أنّ اللقاءات
قد جرت في العاصمة المصرية القاهرة ،وقد ترأس وفد
هيئة التنسيق ح��س��ن ع��ب��د العظيم ون��ائ��ب��ه ص��ال��ح مسلم
وأحمد العسراوي ومحمد حجازي ومنير بيطار .وترأس
ال��وف��د الفلسطيني رئ��ي��س ال��س��ل��ط��ة أب���و م����ازن ،وصائب
ع��ري��ق��ات وري����اض ال��م��ال��ك��ي وأن����ور ع��ب��د ال��ه��ادي وجمال
ال��ش��وب��ك��ي .وت��م��ح��ورت ال��ل��ق��اءات ح���ول ال��ن��ق��اط الثمانية
التي طرحها أبو مازن سابقا ً قبيل مؤتمر جينف  .2وقد
جرت هذه اللقاءات بعلم ك ّل من روسيا وسورية وإيران
التي أوف��د إليها أبو م��ازن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الدكتور أحمد مجدالني ،ال��ذي ع��اد م��ن طهران
بتوقيع اتفاق للتعاون معها ،ووصف الزيارة بالناجحة.
من سمع أو قرأ هذه األخبار من الفلسطينيين ،ال يمكنه
تجاهل أهمية ه��ذا ال��دور الفلسطيني الرسمي ،وبالتالي
تبصر أننا
يشكل بالنسبة لنا مدعاة تفاؤل ،أنّ هناك من
ّ
كفلسطينيين يجب أالّ نكون منعزلين عن واقعنا العربي
واإلس�لام��ي ،فنحن أب��ن��اء أم��ة واح��دة ال يمكننا أن نتخلى
أي بلد عربي ،فكيف إذا كانت
وببساطة عن دورن��ا اتجاه ّ
سورية هي هذا البلد؟
مهما كانت انشغاالتنا الواجب يفرض علينا هذا الدور،
ولكن في المقابل ومن موقع الحرص ،وبعيدا ً عن المواقف
المسبقة على خلفية التعارض وحتى التناقض السياسي،
بسبب التوجهات السياسية نحو مفاوضات ثبت عقمها
وعبثيتها وفشلها ،نتوجه للسيد رئيس السلطة ،وكما كتبنا
قبل عام ونصف العام حول ذات الموضوع ،لنعيد ونك ّرر
وبلسان ك�� ّل من أثنى أو استغرب أو استهجن ه��ذا الدور
اإليجابي ال��ذي لعبه ويلعبه أب��و م��ازن في سياق الحلول
السياسية المطروحة لألزمة السورية ،للقول« :إذا كانت هذه
هي القدرات الخالقة في العمل والدهاء والحكمة السياسية
لديكم يا أخ أبو مازن ،لماذا إذا ً هذا التعثر الفلسطيني في
ك ّل شيء؟ خصوصا ً في إنهاء االنقسام ،الذي ال أمل يلوح
في األف��ق باتجاه إنهائه ،وبالتالي إنجاز ملف المصالحة
وتوحيد الصفوف .من أجل مواجهة التحديات التي تتعاظم
ف��ي وجهنا جميعاً ،حيث االس��ت��ي��ط��ان يلتهم ك�� ّل أراض��ي
الضفة الغربية التي أعيد احتاللها من جديد .وعصابات
قطعان المستوطنين تعمل قتالً وحرقا ً بأبناء شعبنا من
دون حسيب أو رق��ي��ب ،وه��ي ت��س��رح وت��م��رح ل��ي��ل نهار،
وليس آخر جرائمها حرق عائلة دوابشة واستشهاد الطفل
الرضيع علي ووال��ده سعد ،وقبلهم حرق الفتى المقدسي
محمد أب��و خضير وه��و ح��ي ،حيث ال أح��د يحمي شعبنا
من إجرام حكومة نتنياهو وإرهاب مجتمع المستوطنين،
بسبب أنّ وظيفة األج��ه��زة األمنية الفلسطينية استبدلت
لصالح تعزيز وتعميق التنسيق األمني مع االحتالل ،وفي
ذلك ضرب لقرارات المجلس المركزي الذي أق ّر بوقفه.
أم��ا التهويد في القدس فلم يبق شيئا ً في المدينة ،وال
داخل الحرم المسجد األقصى حيث االستباحات اليومية
للمستوطنين وقادة الكيان بمن فيهم وزير الدفاع يعالون.
واالعتقاالت حدّث وال حرج ،حيث عدد األسرى قارب الستة
آالف أسير يعانون من شتى صنوف العنصرية والتعذيب
الجسدي والنفسي .وهناك الحصار الجائر على قطاع غزة
وشعبنا ُيجوع من دون تحريك ساكن .ناهينا عما يواجهه
ملف الالجئين وحق العودة من استهداف مباشر من أجل
إسقاطهما .والتي في مجموعها تهدف إلى تصفية القضية
بعناوينها وثوابتها الوطنية على أرضنا الفلسطينية.
من هنا وإنْ كنا نبارك جهودك في البحث أو المساهمة
في ح ّل األزمة السورية عبر الوساطة رقم ( 1و  ،)2ولكن
في المقابل هناك مها ّم وقضايا وطنية فلسطينية ال بد لها
من إيجاد الحلول لها ،ال أن يت ّم الهروب إلى األمام ،بعيدا ً
عما يعانيه المشهد الفلسطيني من تأزم وانغالق.
ونحن إذ نق ّر أنّ هناك أيضا ً مسؤولية على اآلخرين،
ول��ك��ن تبقى المسؤولية الرئيسية واألس��اس��ي��ة يتح ّملها
رئيس السلطة ،الذي وبأعلى الصوت نقول له مع إشراق
ال��ش��م��س وم��غ��ي��ب��ه��ا« :ه���ذا ل��ي��س ك��اف��ي��ا ً وال��ق��ض��ي��ة الوطنية
الفلسطينية ،تواجه ما تواجهه من تحديات».

