�آراء

السنة السابعة  /السبت  22 /آب  / 2015العــدد 1864
Seventh year / Saturday / 22 August 2015 / Issue No. 1864

الطائف ...الإ�صالحات الأخرى

�أهداف االعتداء «اال�سرائيلي»
الجديد على �سورية
} حميدي العبدالله
واضح وبمعزل عن الجهة التي أطلقت الصواريخ على الجليل أنّ
العدو الصهيوني استغ ّل ووظف هذه العملية لتحقيق أهداف تداعب
مخيّلة راسمي سياساته واستراتيجياته السياسية والعسكرية.
ومن بين هذه األهداف:
أوالً ،تقديم الدعم للمجموعات اإلرهابية التي تواجه ضغوطا ً
كبيرة من الجيش السوري والقوى المؤازرة له على ك ّل الجبهات
بعد ان استعاد الجيش وحلفاؤه المبادرة في سهل الغاب وص ّد
الهجمات على الجبهة الجنوبية وعلى جبهات حلب والتقدّم الكبير
على جبهة الزبداني .وأكدت تجارب االعتداءات “اإلسرائيلية” على
سورية على امتداد سنوات الحرب أنّ العدو “اإلسرائيلي” يش ّن
اعتداءات على مواقع الجيش السوري لرفع معنويات المسلحين
وش ّد أزرهم ومحاولة تأخير لحظة انهيارهم ,وإال فما الهدف من
استهداف مواقع الجيش في خ��ان الشيح والهجمات التي بدأتها
الجماعات المسلحة بالتزامن مع غارات الطيران المعادي في تلك
المنطقة.
ثانياً ،يندرج االعتداء الجديد في سياق سعي العدو الصهيوني
إلى عرقلة التصديق على االتفاق النووي اإليراني ،بدليل انّ حكومة
ال��ع��دو بعد إل��ص��اق تهمة ال��ص��واري��خ ب��إي��ران ب��دأت حملة سياسية
وإعالمية للربط بين االتفاق النووي وبين إطالق الصواريخ على
الجليل.
ثالثا ،تسعى تل أبيب لقياس ر ّد فعل منظومة المقاومة والممانعة،
ال سيما بعد توقيع االتفاق النووي لمعرفة ما اذا كان الحرص على
التصديق على االتفاق قد يدفع منظومة المقاومة إلى السكوت على
اي ر ّد قد يؤثر سلبا ً ويتيح فرصة لرفع مستوى
االعتداء ،وتجاهل ّ
الدعم الذي تقدّمه تل ابيب للجماعات اإلرهابية المسلحة بما يفضي
الى اطالة أمد حرب االستنزاف.
وزج اسمها
أما اتهام العدو الصهيوني لحركة الجهاد اإلسالمي ّ
ألول مرة فإنه يسعى الى تحقيق هدف مزدوج ،فمن جهة الزعم بأنها
متو ّرطة في الصراع الدائر في سورية ،ومن جهة أخرى توظيف هذا
االتهام للضغط على الجهاد لتغيير موقفها المعارض لسعي حركة
حماس إنهاء الصراع مع العدو الصهيوني بذريعة الهدنة الدائمة
التي تشبه الهدنة التي عقدتها األنظمة العربية عام 1949مع العدو
الصهيوني.
أي حال الكرة اآلن في مرمى منظومة المقاومة والممانعة
على ّ
وبالتأكيد سيكون هناك ر ّد رادعٌ يتناسب وحجم االع��ت��داء وير ّد
االعتبار لمعادلة الردع القائمة قبل االعتداء.

االنفتاح ال�سوري الوا�ضح:
ذهنية منت�صر
يبدو النظام السوري كما يعرفه خصومه األكثر انفتاحا ً واندفاعا ً للتعاون
من أج��ل الح ّل في سورية ،الزم��ة طالت والمست السنوات الخمس على
الرغم من اتهامه سابقا ً بعدم التجاوب مع مبعوثي األمم المتحدة كوفي
انان واالخضر االبراهيمي اللذين ما لبثت االمم المتحدة ان استبدلتهما
بالمبعوث االممي الحالي ستيفان دي ميستورا.
لم يسلك المبعوثان االمعان بداية الخط الحيادي الكفيل بالمحافظة على
مصداقية يحتاجها طرفا النزاع للشعور باألمان والتقدّم نحو حلول جدية،
وذلك يعود إلى قرار دولي أممي باالنحياز لصالح اسقاط الدولة السورية
والرئيس بشار األسد ،وكان ذلك جديا وقد شهد العامان االوالن من عمر
االزمة كباشا ًحادا ً في أروقة األمم المتحدة بنيويورك بين ممثل سورية
السفير د .بشار الجعفري وممثلي الدول من سفراء ووزراء خارجية كان
أبرزهم وزير خارجية قطر حمد بن جاسم ،ك ّل هذا باالضافة الى الفيتو
ال��ذي رفعته ال��دول الحليفة لسورية بشكل فاجأ المجتمع الدولي لشدّة
التمسك بالرئيس األسد ،وكان أن توالى الفيتو الروسي  -الصيني الشهير
لعدة مرات.
ً
ّ
تبدو االمم المتحدة اليوم ،كما دائما ،مسيّسة بكل ما للكلمة من معنى،
وإنْ كانت هذه المرة من الجهة المعاكسة للسنوات السابقة فقد تجنّبت
الجلسة األخيرة التوجه نحو تصعيد المواقف نحو سورية ولم تأت للمرة
األولى على ذكر ح ّل سوري من دون األسد ،ك ّل هذا يؤشر الى تغيّرات ما
في هذا العالم ،انه تغيير اميركي فرضه واقع جديد وهو صمود سوري
واتفاق مع االيرانيين لح ّل المشكلة النووية.
ّ
إدارة أوباما التي تقرأ األحداث جيدا ً توجهت نحو آلية حل سياسي في
سورية يكون الرئيس األس��د فيها ج��زءا ً أساسياً ،ه��ذا ما أك��ده أوباما في
حديثه لقناة «سي ان ان» االميركية ،وبين سطور الكالم واب��ع��اده ،يبدو
ذلك في تأكيده على انّ االتفاق النووي مع إي��ران فتح آفاقا ً جديدة للح ّل
في سورية ،واذا أراد أوباما الحديث مع إيران عن سورية فإنه يعرف انه
سيتحدّث مع إيران عن ح ّل تحت سقف األسد!
الكباش ال��دول��ي اليوم ح��ول االستفادة من أشهر قليلة مقبلة لتجميع
نقاط ،يبدو واض��ح��ا ً التصعيد التركي والسعودي واإلسرائيلي بشأنها
على مختلف الجبهات ،ال يعني تراجعا ً اميركيا ً عن الح ّل السياسي في ظل
األسد ،رغم عدم معارضتها محاوالت الحلفاء لتجميع نقاط تفاوضية .في
المقابل فإنّ التصعيد الكالمي للحكومة السورية تجاه السعودية وتركيا
وحتى المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا ال��ذي ح��اول بتصريحات
نافرة التصويب على الدولة للمرة األولى عبر اتهامها بقصف مدنيين في
دوما ،وهذا أيضا ً ال يعني رفضا ً سوريا ً للح ّل.
تشهد سورية اليوم انفتاحا ً غير مسبوق منذ بداية األزمة على عواصم
القرار األممي واالقليمي ،لكن الالفت عدم تسكيرها او رفضها الي نوع
من ان��واع المساعي السياسية المفيدة من اي جهة كانت ،فهي تم ّد اليد
للسعودية وتفتح اليد لمصر بدعوة واضحة من وزي��ر خارجيتها وليد
المعلم للعب دور محوري في الح ّل ،وتزور سلطنة ُعمان للتأكيد على قبول
اي مشاركة تركية ضمن
الوساطات ال��ص��ادرة عن الحلفاء وال تعارض ّ
حدود حفاظ السيادة السورية.
االنفتاح السوري الالفت اليوم يؤكد على ذهنية منتصر ومرتاح مستع ّد
للحديث بهدوء حول الح ّل ،ال هروبا وال تقاعسا بل مواجهة المفاوضات
للوصول إلى حق سيادي بحت بكل جدية ودقة.
االن��ف��ت��اح ال��س��ي��اس��ي ال��س��وري وح����راك ح��ل��ف��اء س��وري��ة ب��ي��ن م��ب��ادرات
واتصاالت دولية كثيفة دليل واضح على تهيئة أرضية اقليمية ودولية لح ّل
ّ
يتحضر على صفيح ساخن.
جدّي يعرف ك ّل األطراف انه
«توب نيوز»

�إخوانية حما�س وفل�سطينيتها
 للمرة الثالثة تتع ّرض ح��رك��ة ح��م��اس للمفاضلة بين إخوانيتهاوفلسطينيتها ،وللمرة الثالثة يحسم خالد مشعل الغلبة إلخوانيته ويترك
حماس تتخبّط.
 في المرة األولى كان المحك في سورية ،وكانت الصورة واضحة حيثتستهدف دولة من تنظيم «اإلخوان المسلمين» ،وهي الدولة العربية الوحيدة
الواقفة في وجه «إسرائيل» والداعمة للمقاومة ولحماس خصوصاً ،واختار
مشعل أن يضرب سورية بخنجر في الظهر لحساب إخوانيته.
 في المرة الثانية كانت بعد حرب غزة وخروج المقاومة منتصرة ،وكانعلى مشعل أن يختار توظيف النصر لمكاسب فلسطينية أم لمكاسب إخوانية،
فاختار إخوان مصر وعلى رأسهم مرسي للقول إنّ مصر اإلخوان يمكن االعتماد
عليها ،ألنها تضمن أمن «إسرائيل» وارتضى اتفاقا يهين المقاومة ويس ّميها
أعماال ً عدائية.
 المرة الثالثة يختار مشعل إخوانيته على حساب فلسطينيته بالدخول فيمفاوضات حول اعتبار غزة الدولة الفلسطينية البديلة الوحيدة ووقف المقاومة
مقابل منح نظام «اإلخوان» في تركيا فرصة الحسم مع األكراد ،وبالتالي الفوز
في االنتخابات البرلمانية المبكرة.
 «اإلخوان» يتاجرون بفلسطين وحماس والقسام ومن يريد من الفلسطينيينوحماس والقسام حماية فلسطين والمقاومة عليه إقصاء مشعل.

التعليق السياسي

} حسين ماجد
ي����واص����ل األس����ت����اذ ح��س��ي��ن ماجد
مناقشته التفصيلية لإلصالحات
ال��ت��ي أق��� ّره���ا ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف ،وبعد
ح����ل����ق����ات ع�������دة ت����ن����اول����ت رئ����اس����ة
الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء
وم��ج��ل��س ال�������وزراء واإلص��ل�اح����ات
األخ��رى ،تتابع هذه الحلقة الحديث
ع��ن ال��ب��ن��ود المتعلقة ببسط سيادة
ال��دول��ة ،وتحرير األراض���ي المحتلة
م��ن ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي ،والعالقات
اللبنانية ـ السورية...
ثانياً :بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل
األراضي اللبنانية.
بما أنه ت ّم االتفاق بين األطراف اللبنانية على
قيام الدولة القوية القادرة المبنية على أساس
الوفاق الوطني .تقوم حكومة الوفاق الوطني
مفصلة مدّتها سنة ،هدفها
بوضع خطة أمنية
ّ
بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجيا ً على كامل
األراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية ،وتتسم
خطوطها العريضة باآلتي:
 1ـ اإلعالن عن ح ّل جميع الميليشيات اللبنانية
وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إل��ى الدولة
اللبنانية خالل ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على
وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية
وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار اإلصالحات
السياسية بصورة دستورية.
 2ـ تعزيز قوى األمن الداخلي من خالل:
أ ـ فتح باب التط ّوع لجميع اللبنانيين دون
استثناء والبدء بتدريبهم مركزيا ً ثم توزيعهم
على الوحدات في المحافظات مع اتباعهم لدورات
تدريبية دورية ومنظمة.
ب ـ تعزيز جهاز األم��ن بما يتناسب وضبط
عمليات دخول وخروج األشخاص من وإلى خارج
الحدود برا ً وبحرا ً وجواً.
 3ـ تعزيز القوات المسلحة:
أ ـ إنّ المهمة األساسية للقوات المسلحة هي
الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام
العام عندما يتعدّى الخطر قدرة قوى األمن الداخلي
وحدها على معالجته.
ب ـ تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى
األمن الداخلي للمحافظة على األمن في الظروف
التي يق ّررها مجلس الوزراء.
ج ـ يجري توحيد وإع���داد ال��ق��وات المسلحة
وتدريبها لتكون ق��ادرة على تح ّمل مسؤولياتها
الوطنية في مواجهة العدوان اإلسرائيلي.
د ـ عندما تصبح قوى األم��ن الداخلي جاهزة
لتسلّم مهامها األمنية تعود القوات المسلحة إلى
ثكناتها.
هـ ـ يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة
لخدمة األغراض العسكرية دون سواها.
 4ـ ح ّل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذريا ً
وإق��رار حق ك�� ّل مهجر لبناني منذ العام 1975
ب��ال��ع��ودة إل��ى ال��م��ك��ان ال���ذي هجر منه ووض��ع
التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل
الكفيلة بإعادة التعمير.
وحيث أنّ ه��دف ال��دول��ة اللبنانية ه��و بسط
سلطتها على كامل األراض��ي اللبنانية بواسطة
قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة األولى بقوى األمن
الداخلي .ومن واقع العالقات األخوية التي تربط
سورية بلبنان ،تقوم القوات السورية مشكورة
بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة
الدولة اللبنانية في فترة زمنية محدّدة أقصاها
سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق
الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل
حكومة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي ،وإق����رار اإلص�لاح��ات
السياسية بصورة دستورية وف��ي نهاية هذه
الفترة ت��ق�� ّرر الحكومتان ،الحكومة السورية
وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية ،إعادة تمركز
القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع
الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج
عين داره ،وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يت ّم
تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية
مشتركة .كما يت ّم االتفاق بين الحكومتين يجري
بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية
في المناطق المذكورة أعاله وتحديد عالقة هذه
القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن
تواجدها .واللجنة الثالثية العربية العليا مستعدّة

لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا االتفاق إذا
رغبتا في ذلك.
ثالثاً :تحرير لبنان من االحتالل اإلسرائيلي
استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية
المعترف بها دوليا ً تتطلب اآلتي:
أ ـ العمل على تنفيذ القرار  425وسائر قرارات
مجلس األم��ن الدولي القاضية بإزالة االحتالل
اإلسرائيلي إزالة شاملة.
ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في  23آذار
.1949
ج ـ اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتحرير جميع
األراضي اللبنانية من االحتالل اإلسرائيلي وبسط
سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش
اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها
دوليا ً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ
الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين االنسحاب
اإلس��رائ��ي��ل��ي وإلت��اح��ة ال��ف��رص��ة ل��ع��ودة األم��ن
واالستقرار إلى منطقة الحدود.
رابعاً :العالقات اللبنانية ـ السورية
إنّ لبنان ،ال��ذي هو عربي االنتماء والهوية،
تربطه ع�لاق��ات أخ��وي��ة ص��ادق��ة بجميع ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة ،وت��ق��وم بينه وب��ي��ن س��وري��ا عالقات
مميّزة تستم ّد قوتها من جذور القربى والتاريخ
والمصالح األخوية المشتركة ،وهو مفهوم يرتكز
عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف
تجسده اتفاقات بينهما ،في شتى المجاالت ،بما
ّ
يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة
واستقالل ك�� ّل منهما .اس��ت��ن��ادا ً إل��ى ذل��ك ،وألنّ
تثبيت قواعد األمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية
هذه الروابط المتميّزة ،فإنه يقتضي عدم جعل
لبنان مصدرا ً تهديد ألمن سورية وسورية ألمن
لبنان في أيّ حال من األحوال .وعليه فإنّ لبنان ال
يسمح بأن يكون ممرا ً أو مستقرا ً ألي قوة أو دولة
أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سورية.
وإن سورية الحريصة على أمن لبنان واستقالله
ووحدته ووفاق أبنائه ال تسمح بأيّ عمل يهدّد أمنه
واستقالله وسيادته.
بقيت لنا هذه القضايا الثالثة التي ختمت بها
وثيقة الوفاق الوطني «الطائف» ،وهي القضايا
المتعلقة ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة
أراضيها ،وتحرير لبنان من االحتالل اإلسرائيلي،
والعالقات اللبنانية السورية ،وس��وف نحاول
في مقالنا اليوم ،وهو األخير عن الوثيقة ،أن نلقي
الضوء على ما ورد تحت عناوين ك ّل منها وفق
الترقيم والتسلسل أعاله:
ثانياً :بسط سيادة الدولة على كامل األراضي
اللبنانية :من هي األطراف التي اتفقت ،ومن تمثل
وما حجمها ومن أين شرعيتها؟ وعن أيّ وفاق
وطني تتحدّث ،وكيف ستشكل حكومة وفاق وطني
وتضع الخطة األمنية المفصلة ولمدة سنة؟ هذه
العبارات ليست عبارات وثيقة وفاق ،إنها أوامر،
والغريب أنها مضمونة التنفيذ والنتائج أيضاً .أما
القول «اإلعالن عن ح ّل الميليشيات» وليس القول،
«تق ّرر الدولة ح ّل الميليشيات» هو دليل على أنّ
األطراف المجتمعة هي الميليشيات ذاتها ،وأعطت
لنفسها مدة ستة أشهر لتسليم السالح ،ولم تقل
بجمعه فورا ً بدل القول بتسليمه بعد ستة أشهر،
لبيعه أو إخفائه .ومع ذلك فإنّ الواقع اللبناني
يشير إلى ما تحقق على هذا الصعيد.
والالفت ،حصر عملية تعزيز القوى العسكرية
جميعها« ،بفتح باب التطوع ،واإلعداد والتدريب
والتوحيد والتوزيع» ولم يؤتَ على ذكر التجنيد
اإللزامي والتربية الوطنية ،واالختيار السليم،
واأله��� ّم من ك�� ّل ذل��ك هو التغاضي عن موضوع
التسليح،
أما مهمة القوات المسلحة فاقتصرت على الدفاع
عن الوطن ،وعند الضرورة حماية النظام العام،
ولم تعتبر عملية التحرير من ضمن هذه المهمة ،بل
أشارت الى جعل القوات المسلحة قادرة على تح ّمل
مسؤولياتها في مواجهة العدوان اإلسرائيلي ،ولم
تقل جعلها قادرة على تحرير الوطن ومواجهة العدو
والعدوان اإلسرائيلي .وأعطيت الصالحية لمجلس
الوزراء بإستخدام القوات المسلحة للمحافظة على
األمن في الظروف التي يقررها ،ودون توصيف أو
تحديد لهذه الظروف.
وت ّمت اإلشارة إلى حل مشكلة المهجرين جذرياً،
تترجى وتحاور وتماطل،
والتي ال تزال وزارتهم
ّ
إلعادتهم جميعاً ،وال يعطى الحق بالعودة إال
للمهجر اللبناني ،أما إذا كان غير لبناني فيفقد هذا
الحق.
ومع تخصيص البند الرابع :للعالقات اللبنانية
السورية .فقد تضمن بند «بسط سيادة الدولة»...
يتحدث بإسهاب عن

دور للقوات السورية .والسؤال هو ،في غياب
الدولة السورية ،وغياب الدولة اللبنانية ،كيف
يت ّم بينهما هذا االتفاق ،ومن الذي أصدر األوامر
لهما ،وف��رض على س��وري��ة وبلطف أن تساعد
الشقيق لبنان وح��دّدت لهما المدة الزمنية ومتى
تبدأ ومتى تنتهي وفرضت على لبنان أن يقبل
شاكرا ً هذه المساعدة ،كما فرضت عليه أن يق ّر
اإلص�لاح��ات السياسية التي وردت في الوثيقة
دستورياً؟ ومع أنه لم تحدّد مهام القوات السورية
وأماكن تواجدها ،فيجب على الحكومتين ،ودون
أي تقييم لمفاعيل المساعدة التي قدّمت ،ومدى
تحقيق أهدافها ،أن تق ّررا إعادة تمركز هذه القوات،
وقد حدّدت سلفا ً أماكن تواجدها ،وفي هذه المرحلة
يسمح للحكومتين أن تتفقا على تحديد حجم
وم��دة تواجد القوات السورية ،وتحديد عالقتها
مع سلطات الدولة اللبنانية التي لم تلحظ في
المرحلة األولى ،وقد عبّرت اللجنة الثالثية العربية
«السعودية ،المغرب ،والجزائر» عن استعدادها
لمساعدة الدولتين لتحقيق هذا االتفاق ،وللتأكيد
والتذكير بديمقراطية اللجنة الثالثية ،فقد اشترطت
لتدخلها القول «إذا رغبتا بذلك»( ،أيّ الحكومتان).
ثالثاً :تحرير لبنان من اإلحتالل اإلسرائيلي،
هنا «المكتوب ال يُقرأ من عنوانه» بل يتناقض معه،
العنوان «تحرير» واالستهالل «إع��ادة سلطة»،
واألسلوب هو استجداء لتنفيذ القرار  ،425وتمسك
باتفاقية الهدنة ،واتخاذ كافة اإلجراءات ،وتدعيم
ق���وات ال��ط��وارئ ،وه���ذه ه��ي ال��وس��ائ��ل المتاحة
والممكنة للتحرير أو الستعادة السلطة ،دون
ذك��ر لمسؤولية وواج��ب��ات ال��دول��ة ،ودور القوات
المسلحة ،وتقديمات المقاومة ،وتضحيات الشعب،
ومعاناة أهل الجنوب المحت ّل ،من مجموعة العمالء
والخونة والمرتزقة المنضوية تحت اسم «جيش
لبنان الجنوبي» الذين كانوا يتقاضون رواتبهم من
خزينة الدولة اللبنانية ،وقد تناسى المجتمعون أنّ
على البعض منهم أن يعود أوال ً تائبا ً إلى الوطن،
وأن يتح ّرر من رجس العمالة والخيانة بتعامله مع
العدو ،وهؤالء هم أعداء المقاومة والمقاومين ،كانوا
وما زالوا يعادون من ح ّررهم وح ّرر األرض.
رابعاً :العالقات اللبنانية ـ السورية :افترضت
الوثيقة وجود عالقات أخوية صادقة مميّزة بين
لبنان وسورية ،وأعطت لنفسها الحق أن تلزمهما
بتجسيد ذلك باتفاقات في شتى المجاالت وعلى
أن ال يكون أحد البلدين مقرا ً أو ممرا ً لتهديد أمن
البلد اآلخر .وأثمرت هذه التنبؤات عالقات مميّزة
ومتميّزة ولكنها لم تكن يوما ً ممتازة ،وعالقات
أخوية ولكن دون صدق ومودّة ،ولم يكن أحدهما
ممرا ً أو مقرا ً للمساس بأمن اآلخر ،بل كان مساعدا ً
وداعما ً ألعدائه .والسؤال األه ّم دائماًهو :من الذي
مثل سورية في ه��ذا المؤتمر (الطائف) وتعهّد
بتنفيذ هذه المقرارت وااللتزامات؟
ه��ذا ه��و إت��ف��اق «ال��ط��ائ��ف» ال���ذي إذا صلحت
فيه بعض النصوص عطلتها النفوس وحرفتها
ال���رؤوس ،وثيقة غير شرعية ،وض��ع نصوصها
نواب م��دّدوا عشرين سنة ألنفسهم ،وأق ّروها في
مجلس من الممدّدين والمعيّنين ،ولم تعرض على
اللبنانيين،
ولم تقم دولة الوفاق الوطني ولم تشكل كذلك
حكومة هذا الوفاق ،وقاطعت فئة كبيرة االنتخابات
النيابية التي أجريت عام  .1992وحكم ،بل تحكم
أم���راء ال��ح��رب األهلية الطائفيون وم��ن خلفهم،
واستبعد الوطنيون العلمانيون المقاومون ،وأقاموا
نظامهم الطائفي ،على قاعدة الغالب والمغلوب،
وعلى العدالة في توزيع المسروقات في ما بينهم،
واستم ّروا بدولتهم الريعية
ينفقون على أنفسهم ولتوطيد سلطتهم حتى
وقسم البلد بين
أنهم لم يدفعوا رواتب موظفيهم.
ّ
األمن واالقتصاد ،وال مكان لإلنماء واالجتماع.
الطائف وصانعوه والمشرفون على تنفيذه
أوص��ل��وا ال��وط��ن إل��ى م��ا وص��ل إل��ي��ه ،حتى غدا
االنتصار والتحرير على عالقة جدلية تصاعدية مع
الجور والفساد ،وهذا مما ال تفسير له وال يتح ّمله
هذا الشعب المقاوم ،ومع ذلك جميعهم يحذرون من
المساس بنصوص هذا اإلتفاق ،والشعب المقاوم
يقول ،مهما زاد الفساد ال يستطيع إب��ادة الصالح
وي��ؤم��ن بحتمية تغيير ه��ذا ال��واق��ع ،فالشرائع
اإللهية قد نسخت بعضها «ألح ّل لكم بعض ما ح ّرم
عليكم» س��ورة آل عمران  ،50ولنعد جميعا ً إلى
عقولنا ،وندرس واقعنا ،ونحدّد حاجاتنا ،ولنراجع
دستورنا وقوانينا ،ولنصلح تعليمنا وإعالمنا،
ونعيد بناء دولتنا المدنية ووطننا ،وطن الشعب
المقاوم والحرية ،والحب ،والرفاهية ،لبنان العقل،
والعلم ،والعمل ،لبنان العروبة ،والعلمنة ،لبنان
العدالة ،والعمران.

�إلى بطل الأمعاء الخاوية محمد عالن
} د .محمد بكر

*

بصبرك كسرت جبروت الطغيان ودست هيبة المحتل والسجان ،بأمعائك
الخاوية خططت رحلة الكبرياء ،علّمت العالم كيف يلد الجوع البطوالت وكيف
ُتصاغ من الجَ لد قصص العظمة وحكايات اإلباء.
علّمنا يا عالن كيف نفرد للزمان ،صفحات ع ٍّز وكيف
تعشش الكرامة في األذه��ان ،كيف يكون مهر حريتنا،
كيف نصيغ منك العنوان.
في بالدي فقط ُتخلق من رحم الجوع إرادة األقوياء،
ٍ
ضعف ويفيض من
ويُمحى م��ن ل��وح الصابرين أيّ
جباههم صبر أيوب واألنبياء.
قل لهم يا عالن أنّ أمعاءك لن تغفر عهرهم وخيانتهم
وذلهم ولوثة نفطهم ،وما أس��روا من تآمر وما كان منه
جهاراً ،وكما عششت عز ٌة في أحشائك القدسية ،ستأكل
أحشاءهم ناراً.
علّمنا يا عالن كيف تزأر الرجال ،كيف باحت األمعاء
بك ّل ذلك الصمود والتحدي والثبات والسجال ،كيف ع ّرت
ضمائر العُ رب الطافحة بالخنوع والتذلل ،المفلسة بال
إحساس ،كيف الغطرسة والعنجهية باألمعاء تداس،
كيف خطت من زنزانة الع ّز معارك الجيوش ،وكيف
رسمت األمعاء صوالت وجوالت الثابتين الموقنين
الثائرين الصامدين ،وكيف قرعت لحريتها األجراس،
كيف عال صبرك وزغرد مثل أزيز الرصاص.
ارقد بسالم ,،وانهض بسالم ،انعي عروبتنا ،وابك
أمتنا ،كيف نامت على القصاص.
أخبرهم يا عالن كيف يتكاثر الصبر من أصالبنا،
شموخ وحمم
كيف يتفجر من جس ٍد نحيل براكين
ٍ
صمود ،أخبرهم كيف تشت ّد سواعد أطفالنا باكراً ،كيف
يصبحون مدارس للع ّز ومنابع البارود ،كيف يفوح
المسك من أجساد أطفالنا عندما يُحرقون ،كيف
تزدحم مفردات الهجاء وتكبيرات الحق على
ألسنتهم عندما تبتلعهم األم���واج وفي
غياهب البحار يغرقون.
علق على ص��درك ي��ا ع�لان نياشين
البطولة وال��رج��ول��ة ،وات��ش��ح بوشاح
ال��ف��خ��ار ،فعلى الجبين أق��رأوه��ا :أنا
الفلسطيني ،ك�� ّل دي��ار المجد والشرف

دياري ،وأنا صاحب الدار ،يا من خنتم األمانة وضيّعتم سيدة األرض ،فسدتم
وأفسدتم ،ضعتم وضيّعتم ،سأقاضيكم بقلمي ،بملوتوفي ،بدمائي ،وصهيل
حقي ،عند واح ٍد أحد ،فر ٍد صمد ،ال تضيع في حضرته دعوة المظلوم وطعنة
الغدار.
*كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com
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�إلى �أين �ستقود التهدئة
الطويلة الأمد في غزة؟
} رامز مصطفى
كثيرة هي التسريبات التي ازدادت ه��ذه األي��ام ،ح��ول قرب
التوصل إلى تهدئة طويلة في قطاع غزة بين حركة حماس من
جهة ،وبين “إسرائيل” من جانب آخر .هذه التسريبات أضحت
وكأنها في حكم المنجز ،على اعتبار أنّ حركة حماس قد أكدت
أنها أج��رت م��ش��اورات مع ع��دد من الفصائل الفلسطينية ،في
ما يتعلق بتثبيت وقف إط�لاق النار في غزة بموجب المبادرة
المصرية في آب  ،2014والتي بموجب الموافقة الفلسطينية
و”اإلسرائيلية” عليها توقف ال��ع��دوان الصهيوني على أهلنا
في القطاع ،وأعلنت قوى المقاومة انتصارها في هذه الحرب
اإلجرامية ،والتي استمرت  51يوما ً لم ُتبق ولم تذر.
حركة حماس تع ّمدت التعمية قبل أشهر ح��ول االتصاالت
والعروض التي حصلت أو نقلت إليها عبر وسطاء دوليين أو
إقليميين ،ويومها قيل عنها إنها دردشات ،لم ترتق إلى مستوى
المفاوضات غير المباشرة والموافقة على تهدئة طويلة .ومن
جانبها السلطة الفلسطينية ورئيسها وفي ما يشبه االستنفار
السياسي واإلع�لام��ي وحتى الديبلوماسي ل��ل��ر ّد على خطوة
التهدئة الطويلة هذه ،وما سيترتب عليها من خطوات وتداعيات.
أي السلطة ومنذ أشهر تعلن أنّ مفاوضات مباشرة وغير
وهي ّ
مباشرة تجري بين حماس و»إسرائيل» ،حتى أنّ رئيس السلطة
السيد محمود عباس قد أعلن أنّ اللقاءات قد ُعقدت في إحدى
الدول األفريقية من دون أن ُيس ّميها .أما «إسرائيل» وعلى لسان
مصادر تنفي ه��ذه التسريبات ،بعكس بعض وسائل إعالمها
التي تؤكد عن قرب التوصل والتوقيع على االتفاق عبر الوسيط
المتصهين طوني بلير ،وك ّل من تركيا ودولة قطر.
في العودة إلى البدايات حول تحقيق التهدئة الطويلة ،فإنّ
رحل إلى
اتفاق القاهرة المتعلق بوقف النار في آب  ،2014قد ّ
المرحلة الثانية من استئناف المفاوضات الغير المباشرة بعد
شهر من وقف الحرب العدوانية على غزة ،بين وفد فلسطيني
موحد ووفد «إسرائيلي» ،النقاط المؤجلة منه والمتعلقة بالميناء
ّ
والمطار ورف��ع الحصار وإع��ادة اإلعمار وملف أس��رى صفقة
شاليط .وك��ان��ت جملة م��ن التصريحات واآلراء والتوصيات
والمقترحات ،تؤشر إلى أنّ ثمة مرحلة جديدة سيشهدها قطاع
غزة.
فالباحثان جلعاد شار وليران أوفك من «معهد أبحاث األمن
القومي الصهيوني» قاال« :إنّ إعمارا ً مدروسا ً وموزونا ً لغزة
هو من مصلحة الكيان حاليا ً ألنّ ذلك سيقلل من رغبة حماس
ف��ي ف��ت��ح م��واج��ه��ة ج���دي���دة» ،واع��ت��ب��را «أنّ ال��م��ق��اوم��ة وضعت
رف��ع الحصار وبناء الميناء خ�لال الفترة المقبلة كهدف أعلى
ومستعدّة ف��ي سبيل ذل��ك لهدنة طويلة األم���د» .وك��ان رئيس
جهاز (الموساد) األسبق شبتاي شافيط ،قد رأى أنه «ال يمكن
للعملية العسكرية التي انتهت ض ّد قطاع غزة ،أن تحقق أهدافها
ض ّد حماس ،وأن��ه يجب العمل على تحقيق تهدئة طويلة األمد
قدر اإلمكان» .أما رئيس أركان جيش االحتالل بيني غانتس فقد
ص ّرح بعد انتهاء العدوان بقوله« :إنّ جيشنا سيساهم في إعادة
بناء قطاع غ��زة ،ون��دخ��ل اآلن ف��ي فترة زمنية صعبة سنقدّم
خاللها العون من أجل ترميم القطاع».
وخالل اللقاءات التي عقدها مبعوث األمم المتحدة إلى عملية
ال��س�لام ف��ي ال��ش��رق األوس���ط روب���رت س��ي��ري م��ع ممثلين من
حركة حماس ،اقترح عليهم هدنة طويلة األج��ل ،تستم ّر حتى
خمس سنوات ،بغرض إع��ادة إعمار قطاع غزة ،تحت إشراف
حكومة الوفاق الوطني .وهذا ما عبّر عنه وزير التنمية الدولية
البريطاني ديسموند ،عندما أكد أنه «من الممكن تقديم المزيد
من الدعم والمساعدات ،ولكنها مقرونة بمدى التط ّور السياسي
على األرض» .أما طوني بلير وفي كلمته أمام مؤتمر إعمار غزة
الذي ُعقد في مصر ،قد قال« :نحن جميعا ً نعرف ما يجب القيام
به ،وقف الصواريخ واألنفاق وكافة أشكال الترهيب».
أم��ا ال��وزي��ر األم��ي��رك��ي ج��ون كيري وف��ي ذات مؤتمر إعمار
غزة ،فقال بوضوح وعن اقتناع عميق« :اليوم أقول إنّ الواليات
المتحدة تظ ّل ملتزمة كليا ً وتماما ً بالعودة إلى المفاوضات ،ليس
من أجل المفاوضات ،ولكن ألنّ هدف هذا المؤتمر ومستقبل
أي شخص
المنطقة ،يتطلب ذلك» .وأضاف كيري« :ال أعتقد أنّ ّ
في هذه القاعة يريد أن يعود بعد عامين أو أق ّل إلى نفس المائدة
للحديث عن إع��ادة إعمار غزة بسبب التقاعس عن التعامل مع
القضايا األساسية التي تؤدّي إلى تكرار النزاع».
وف����ي إش������ارة ب��ال��غ��ة ال����دالل����ة وال�����وض�����وح ،ص����� ّرح رئيس
االستخبارات العسكرية الصهيونية السابق غيورا أيالند إنّ
«حماس ليست منظمة إرهابية مثل القاعدة ،هي حركة سياسية
انتخبت دي��م��ق��راط��ي��اً ،وه���ي تمثل ال��س��ك��ان ال��ذي��ن يدعمونها.
ومصلحة حماس هي أوالً وقبل ك ّل شيء حزبية ،فهي تسعى
إلى تحقيق شرعية دولية لحكمها في غ��زة» ،وأض��اف أيالند:
«صحيح أن��ن��ا وح��م��اس أع����داء ،ل��ك�� ّن ه��ذا ال يعني أنّ تضارب
المصالح بيننا سيبقى بالمطلق ،ولما كان هكذا فإنّ إسرائيل
يمكنها أن تسمح لحماس أن تحقق مطلبها مقابل هدوء طويل
ال��م��دى ،وال��ذي سيستم ّر إذا كنا سنخلق لحماس ،إل��ى جانب
ال���ردع ،ح��اف��زا ً إيجابيا ً للحفاظ عليه أي��ض��اً ،حافز ال يتناقض
بالضرورة مع احتياجاتنا األمنية».
ولم تقف المؤشرات عند حدود التصريحات أو المقترحات
في الجانب الدولي أو «اإلسرائيلي» ،بل تخطاه إلى تصريحات
من قبل بعض قياد ّيي حماس .ففي أيلول العام  ،2014أي بعد
قرابة الشهر على وقف الحرب الصهيونية الثالثة على قطاع
غزة ،فجر الدكتور موسى أبو مرزوق قنبلة سياسية من العيار
الثقيل .عندما ص ّرح في مقابلة مع قناة القدس الفضائية «أن ال
مانع لدى حماس أن تتفاوض مع إسرائيل .وما كان في الماضي
من المحرمات يمكن أن تت ّم تسويته اليوم» .وتابع أبو مرزوق:
«كما تقاوم االحتالل بالسالح ،يمكن التفاوض معه من خالل
الكلمات» .وأض��اف الدكتور أبو م��رزوق في حينه «أنّ الحركة
ق��د ت��ذه��ب للتفاوض بضغط م��ن شعبها ف��ي غ���زة» .واألستاذ
اسماعيل هنية بدوره كان قد صرح في رمضان الماضي «أن
أبشروا ،رمضان الماضي كان الزرع ،ورمضان الحالي سيكون
الحصاد ،الفرج قريب ،والمرحلة المقبلة ستحمل الخير ألهل
غزة الصامدين» .وأستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر
مخيمر أب��و سعدة ،ص��رح ب��دوره« :إنّ إسرائيل وحماس ،في
طريقهما إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة ،يخفف عن سكان قطاع
غزة المحاصرين ،ويمنحهم فرصة اللتقاط األنفاس».
نحن أمام احتمالية جدية تقودنا إلى مشهد جديد من مشاهد
التغريبة السياسية الفلسطينية ،في إع�لان االتفاق عن تهدئة
طويلة بين حماس و»إس��رائ��ي��ل» ،ل��م يعد معها ع��دد السنوات
لعمر هذه التهدئة كثير األهمية ،بل ما سيترتب عليها .ولع ّل ما
كتبه البروفيسور الصهيوني إيال زيسر في صحيفة «إسرائيل
بيتنا» ُي��دلّ��ل بوضوح إل��ى ما تسعى إليه «إس��رائ��ي��ل» واألسرة
الدولية بدولها النافذة من وراء هذا االتفاق المش ّوه ،وإلى أين
سيقود .فكتب زيسر قائالً« :إنّ هذه األفكار تسعى إلى تأهيل
حركة حماس ،لتندمج في المنظومة اإلقليمية الرسمية ،القابلة
لقواعد اللعبة .فتهدئة في غزة ُتك ّرس سلطة حماس هناك ،لن
تكون بمعزل عن تهدئة في الضفة الغربية .وبالتالي هو مخطط
أيضا ً لفرض تح ّول في حماس .وقد كانت نقطة عالقة حماس
بجماعة اإلخ��وان المسلمين ،والطلب إليها توضيح ارتباطاتها
االقليمية مع الجماعة ،ج��زءا ً أساسيا ً من ح��وارات طوني بلير
في غزة في شباط الماضي».

