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انتفا�ضة � 22آب
و�إرها�صات التغيير

�صرخة الغ�ضب اللبنانية

عن الدور ال ُعماني
في ّ
حل الأزمة ال�سورية

} د .سلوى خليل األمين
} حميدي العبدالله

منذ أن استقبلت سلطنة ُعمان وزير الخارجية السوري وليد المعلم،
في أول لقاء علني بين وزير خارجية دولة عربية منذ أن ق ّررت الجامعة
العربية تجميد عضوية سورية فيها ،س��ادت تكهنات كثيرة وطرحت
أسئلة حول ماهية الدور العماني في ح ّل األزمة في سورية.
بداية ،تجدر اإلشارة إلى أنّ هذا اللقاء العلني وعلى هذا المستوى ،ال
يعني أنه صاعقة في سماء صافية ،أي ال يمكن عزله عن احتمال وجود
ات��ص��االت مباشرة وغير مباشرة على مستويات أخ��رى بين سورية
و ُعمان أدت إل��ى عقد ه��ذا اللقاء العلني ،كما ال يمكن فصله عن المناخ
اإلقليمي وال��دول��ي ال��ذي يحيط ب��األزم��ة ال��س��وري��ة ،فمناخ ع��ام 2015
يختلف جذريا ً عن ما كان سائدا ً في األعوام األربعة الماضية ،وهي عمر
الحرب على سورية.
ويمكن االستنتاج ،ب��وض��وح وم��ن دون أي ت���ردّد ،أنّ لقاء مسقط
بين وزير خارجية سورية ووزي��ر خارجية ُعمان هو ثمرة هذا المناخ
اإلقليمي والدولي الجديد .ويتميز هذا المناخ بسمات تضغط جميعها
باتجاه البحث عن ح ّل لألزمة السورية خارج الرهانات التي سادت في
السنوات األربع الماضية .من بين هذه السمات فشل محاوالت الغرب
في إسقاط الدولة أو «النظام السوري» ،على الرغم من الحشد الكبير
الذي جمعته الواليات المتحدة في هذه السنوات ،وطالما أنّ الدولة أو
«النظام» قد صمد طيلة الفترة السابقة في مواجهة الحرب مع ما توفر
له من قوى ،فإنّ الرهان على إسقاط الدولة اآلن بات وهما ً بوهم ،كما أنّ
من بين هذه السمات حدوث تحوالت أثرت على مواقف الدول اإلقليمية
الكبرى المحركة للحرب على سورية ،بدءا ً بخروج اإلخوان المسلمين
من الحكم في مصر وتونس ومجيء حكومات تدعو إلى ح ّل سياسي
في سورية ،م��رورا ً باندالع الحرب اليمنية ،وما رتبته هذه الحرب من
أولويات على دول��ة كانت تلعب دورا ً محوريا ً في الحرب على سورية
عسكريا ًوسياسيا ًوإعالميا ًوماليا ًهي حكومة المملكة العربية السعودية،
وانتها ًء بنتائج انتخابات  7حزيران في تركيا وعودة المواجهة المسلحة
بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي ،األمر الذي أربك حكومة
حزب العدالة والتنمية ،األكثر اندفاعا ً في الحرب على سورية ،وغير
أولوياتها .كما أنّ من بين السمات ارتداد اإلرهاب على مشغليه وداعميه،
وتجلى ذلك في الهجمات التي استهدفت السعودية وفرنسا ،إضافة إلى
الهجمات التي استهدفت الكويت وتونس ،حيث بات خطر اإلرهاب يهدّد
دوالً حليفة للواليات المتحدة ،المحرك الرئيسي للحرب على سورية.
هذا المناخ اإلقليمي الجديد بسماته الثالث ،مضافة إليها نتائج االتفاق
حول ملف إي��ران النووي ،وتراجع حدة العداء بين الواليات المتحدة
وإي��ران ،حيث كان لهذا العداء دورا ً كبيرا ً في الحرب على سورية التي
استهدفت ألنها حليف إليران ،يفتح مسارا ً جديا ً للبحث عن ح ّل سياسي
لألزمة في س��وري��ة ،وإذا كانت م��ب��ادرات البحث عن ح�� ّل لهذه األزمة
انطلقت حصرا ً من روسيا ،فهناك أكثر من طرف بات يسعى اليوم إلى
مساندة وإكمال المبادرات الروسية ،ويمكن وض��ع استضافة مصر
لبعض أطراف المعارضة ،إضافة إلى ما تقوم به الديبلوماسية ال ُعمانية
في هذا السياق.

تركيا تط ّبع العالقات مع «�إ�سرائيل»
للقطاف المفتر�ض
منذ توقيع االتفاق النووي الغربي مع طهران وانعدام فرص عرقلته من
األطراف المتض ّررة ،بدليل مسارعة القوى الكبرى لزيارة إيران من مسؤولين
سياسيين ورأسماليين ومستثمرين ،وصوالً إلى إعالن فتح سفارة طهران
في لندن ،كتأكيد على نجاح الملف ،تستشعر تركيا مخاطر مكانتها المهتزة بعد
مشاريع فشلت في تحقيق االمتداد اإلخواني في الجوار ،ما جعل الغرب يسحب
الثقة من إمكانية أي تقدم في مشاريعها في سورية وأبرزها إنشاء منطقة عازلة
أو «آمنة» كما تسميها ،فجاء الرفض األميركي واضحا ً في هذا الصدد.
تركيا لم تستسلم لخيارين :األول اعتبار األسد أمرا ً واقعا ً عليها مواجهة
وجوده من دون أوراق قوة ،والثاني اعتبار العالقة األميركية مع إيران ستسحب
منها امتيازات ،وعليه تحاول تركيا اللعب على الوتر األكثر حساسية من أجل
النجاح في ما يرضي األميركي ويشكل له آلية إبهار لملف يعتبر األهم في
الشرق األوسط من دون منازع وهو الصراع الفلسطيني ـ «اإلسرائيلي» أي
القضية الفلسطينية.
وبشكل مفاجئ أثار جدالً عارما ً في أوساط حركات المقاومة وقوى
التح ّرر العربي ،بدأت مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس و«إسرائيل»
برعاية تركية يتوسطها توني بلير رئيس وزراء بريطانيا األسبق .قبول
حماس بمبدأ التفاوض ،كمبدأ يعكس رغبة تركية في ذلك نظرا ً إلى االنتماء
اإلخواني المشترك حيث تعتبر تركيا ممثلة بحزب العدالة والتنمية المرجع
الرئيسي لحركة حماس وهو المرجع «األم» ،وبالتالي فإنّ رغبة تركيا اليوم
تتخطى قدرة حماس على القبول أو عدمه ،ألنّ مستقبل اإلخوان المسلمين
عموما ً في المنطقة على المح ّك وعلى حركة حماس أن ال تفاضل بين
مصلحتها الخاصة ومصلحة الحركة العامة ،وبالتالي فإنّ القبول بالتفاوض
مفسر حكما ً وبرضى جميع األطراف.
ّ
ّ
بغض النظر عن فرص نجاح المفاوضات التي تتحدث عما يشبه دولة مستقلة
في غزة تنهي معها نضاالً امتد أكثر من  60عاما ً السترجاع كامل األرض
الفلسطينية ،فإنّ العالقة بين «إسرائيل» وتركيا العلنية لم تكن جيدة وال يوجد
توافد رسمي بين الطرفين ،لك ّن تركيا اليوم وعلى ما يبدو تم ّهد الطريق أمام
لحظة عليها أن تكون جاهزة لالعتراف بأنها وراء هذا الزخم الذي أعطي للقضية
الفلسطينية ووراء تحريك الموضوع األبرز عند السيد األميركي ،وبالتالي
فإنّ الفضل األكبر لها ويفترض أن ينعكس تغييرا ً في المواقف األميركية تجاه
تعاملها مع إيران واألسد ونفوذ الحلفاء بشكل عام.
وعليه ،يصل وفد تركي إلى كيان العدو ،كأول وفد رسمي منذ حادثة سفينة
«مرمرة» ،وما تالها من تدهور للعالقات بين الطرفين .ويرأس الوفد رئيس
مركز السياسات االقتصادية التركية ،ونائب الوزير لشؤون التعاون اإلقليمي،
وسيتم بحث السبل الكفيلة بإقامة منطقة صناعية بالقرب من جنين ،بتمويل
تركي وبدعم «إسرائيلي» وأميركي وأوروبي.
تركيا إذا ً تحاول إعادة تطبيع العالقات ،وهذه المرة بأجندة كاملة تتماشى
مع إمكانية تفترضها هي بنجاح المفاوضات وها هي على ما يبدو تج ّهز أرضية
إعادة اإلعمار واالستثمار بحيث تكون مقدمة لقطاف ربما لم ولن يأتي!
«توب نيوز»

�سيناريو رئا�سي لبناني
 لبنان يختبر حالً مركبا ً جرى طبخه ويجري إنضاجه. النفايات حملت برلسكوني مجددا ً لرئاسة الحكومة اإليطالية وشكلت مدخالًللتغيير السياسي في نيسان .2008
 في العراق اختبار حمالت ض ّد الفساد وعبر الساحات يجري سلخ جمهورعريض بدينامية التحرك عن خيارات إقليمية لترفع شعارات ض ّد إيران والسيد علي
الخامنئي ،ويجري اختبار ساحات لبنان لشعارات ض ّد حزب الله والسيد حسن
نصرالله.
 في مصر جرى اختبار خيار الجنرال قائد الجيش المنقذ. في الربيع العربي «الجزيرة» و«العربية» بديل األحزاب مع ناشطي جمعيات. في لبنان جمع المربع النفايات مدخالً واإلعالم قيادة والساحات آلية وقائدالجيش حالً.
 حراك ينتج مواجهة مفتوحة وال رحيل مستحيل للحكومة ،أو انتخاب معجزةلبرلمان ،وتصير الرئاسة للجنرال نقطة وسط بين الحراك وحفظ االستقرار.
 أزمة النفايات مصنعة وإال لت ّم التجديد المبكر لسوكلين بيسر وهدوء.لمؤسستين عمالقتين هما «ال بي سي» و«الجديد» أقوى من
 صناعة الحراكّ
أحزاب كاملة مع بضعة ناشطين إلى الواجهة يصنعهم اإلعالم.
 الناس الغاضبة تستجيب.تمسوا المقاومة.
 -لسنا ض ّد الجنرال لكن قولوها علنا ً وإياكم أن ّ

التعليق السياسي

أخ��ي��را ً انتفض الشعب اللبناني وكانت صرخة
الغضب عالية النبرة ،حرة وعفوية ،فجرها القهر
المزمن والظلم المستم ّر ،عبّرت عن معاناة شعب
مقهور منذ زم��ن سيطرة أصحاب رأس المال على
السلطة ،وجعل المال األداة المحركة لك ّل إذعان وشراء
ضمائر ،لهذا ازداد الفقير فقرا ً والموظف قهرا ً والعامل
اضطهاداً ،مما سفح كرامة الشعب على عتبات من
ّ
بغض
تولوا السلطة الذين كان ه ّمهم زيادة ثرواتهم،
النظر عن سلب المواطن اللبناني حقوقه المتوجبة
المفروضة على نواب ووزراء ورؤساء منحهم وكالة
من أجل تدبير شؤونه الوطنية والمعيشية التي لم
يؤدوها بأمانة المؤتمن ،إذ سرعان ما خانوا الوطن
وحاصروا الشعب بانتهاك حقوقه المادية والمعنوية،
عبر العمل على إلغاء الطبقة الوسطى بتمرير خطة
اقتصادية ممنهجة تجعل الوطن حكرا ً لفئة ضئيلة
تمسك المفاصل السياسية واالقتصادية وتجعل
�رص��د ،وكانت
الشعب فقيرا ً ع��ن سابق إص���رار وت� ّ
خططهم شنّ هذه الحرب االقتصادية من أجل خفض
صوت الشعب وجعل ه ّمه األكبر تأمين لقمة العيش
والمستلزمات الحياتية اليومية ،لهذا كانت الخطة
المذلة التي حطمت العنفوان الوطني للمواطن ،زارعة
الخوف في نفسه من المستقبل رعبا ً قائماً ،بسبب قلة
الزاد والهرولة الدائمة لتأمين مستقبل األبناء.
هادنهم الشعب س��ن��وات ط���وال ،إم��ا خ��وف�ا ً وإم��ا
استزالما ً وإما صمتاً ،إلى أن طفح الكيل أخيراً ،بسبب
أزمة النفايات التي فضحت الخصخصة والمحاصصة
فهب الشعب
واالنتفاعات الشخصية من المسؤولينّ ،
اللبناني للدفاع عن الحقوق المنهوبة ...بالقول:
«طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب».
هؤالء النواب ،وهنا علينا أن ال نضع الجميع في
كفة ميزان واح��دة ،م �دّدوا وتمدّدوا في الوقت الذي
منهم نواب خانوا الوطن ،حين لم يساهموا في توحيد
البندقية لمحاربة العدو الصهيوني ،وحين رفعوا
أصواتهم ض � ّد ال��ج��ارة الشقيقة س��وري��ة ،مطالبين
قيادتها بالقيام باإلصالحات المفقودة في بلدهم وبين
ظهرانيهم ،مؤازرين العصابات اإلرهابية و«إسرائيل»
ّ
بغض النظر
وك ّل الدول التي حبكت المؤامرة ضدّها،
عن المصلحة اللبنانية العليا ،التي تتأثر سلبا ً إذا ما
تع ّرضت سورية للخطر ،وهذا ما حصل.
لقد تناسوا أنّ لبنان ومواطنيه يرزحون تحت
أعباء مديونية أغرقت ك ّل مواطن بالديون المستدامة،
التي سطرها جهابذة السياسة حين جعلوا الخطط
المالية مسارا ً محكما ً إلفقار الناس وملء جيوبهم،
دون رفة جفن أو خجل من المستقبل والتاريخ الذي
يسجل مآثرهم وأطماعهم وشهواتهم إل��ى السلطة
والمال بأحرف س��وداء ،دون إدراك وربما عن جهل
أو قصور رؤي��ة ،تنبئهم أنّ الشعب ال ب ّد أن ينتفض
ويثور ،ويغرقهم في ش ّر أعمالهم الشيطانية .من هنا
كان تجميع النفايات في الشوارع وروائحها الكريهة
والخوف من األمراض القشة التي قصمت ظهر البعير،
بحيث تح ّولت صرخة الغضب إلى انتفاضة واسعة
في ال��داخ��ل وال��خ��ارج أزاح��ت الخوف والصمت من
أذه��ان الشعب اللبناني ،فنزل بقوة إلى الساحات
معترضا ً ومتأففا ً ومغتاظا ً وصارخا ً في وجوههم :بدنا
نحاسب ...طلعت ريحتكم ...بدنا دولة مدنية ...بدنا
قانون انتخاب على أساس النسبية ...ما بدنا طائفية
كلنا لبنانيون ...أما ما عدا ذلك فهو هرطقات شبابية ال
تستند إلى فكر تطلعي لمستقبل لبنان.
ه��ذه ال��ص��رخ��ات الغاضبة وغ��ي��ره��ا ،عبّر عنها
اللبنانيون بمضمون طفح الكيل ،في تظاهرة مساء
السبت في  29آب الحالي ،بمختلف طوائفهم ومشاربهم
الحزبية والسياسية والمناطق التي ينتمون إليها
بالوالدة ،بحيث يجب أن ال تم ّر مرور الكرام ،وأن ال
يت ّم اعتبارها فشة خلق ،وغدا ً تندثر وينتهي ك ّل شيء،
ويعود ك ّل شيء كما كان ،من محاصصة ومخاصصة
واتفاقيات على السلب والنهب والفساد واإلفساد!
المطلوب أن ت��ك��ون ال��ص��ورة واض��ح��ة ل��دى ك ّل
السياسيين الفاسدين منهم ،والمقاومين المناضلين،
والمطالبين باإلصالح والتغيير ،أن��ه قد آن األوان
لسماع صرخة الناس وغضبهم ،والتفكير مليا ً في
الحراك الشعبي الذي سيتزايد يوما ً بعد يوم ،والذي
قد ال يبقي وال يذ ّر ،فالموضوع عا ّم وشامل ،وليس لفئة
لبنانية دون األخرى حيث حذار حذار من ثورة الجياع،
ألنّ الجوع كافر ،وكما قال اإلمام علي بن أبي طالب« :لو
كان الفقر رجال لقتلته» ،وقال« :أعجب لجائع كيف ال
يخرج إلى الناس شاهرا ً سيفه» ،وها قد خرج الشعب
اللبناني شاهرا ً سيوف الحق والمطالب االجتماعية
التي هي حق من حقوقه الدستورية ،والتي تؤ ّمن
له العيش الالئق في وطنه ،وك ّل مستلزمات الحياة
الضرورية من ماء وكهرباء وتعليم مجاني وطبابة
ووظائف مبنية على الكفاءات وليس على الواسطات
ولوائح المحظوظين من المق ّربين للزعماء ومذهبيتهم
البغيضة ،التي أنكرها الحراك الشعبي ونبذها ،عبر
التنبّه الحاصل ألهمية المواطنة اللبنانية الحقيقية
والسليمة.
إنّ هذا الشعب ال��ذي نزل بكثافة إلى الساحات
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معترضا ً على الزعماء والسياسيين م ّمن أفلسوا
الخزينة ونهبوا المال العام ومنهم  11مليار ما زالت
ضائعة من دون إظهار قطع الحساب لها ،ولم يكفهم
هذا ،فباتوا يهدّدون الموظفين بقطع رواتبهم التي ال
تسمن وال تغني من جوع ،بعد أن أجهضوا سلسلة
الرتب والرواتب المحقة والتي ذهب جزءا ً كبيرا ً من
مفاعيلها إل��ى جيوبهم وخزائن بيوت مالهم ،غير
آبهين بالمطالبة الشعبية التي ستقول لهم يوماً :من
أين لك هذا؟
إنّ الظن ب��أنّ تدجين ال��ن��اس وإره��اق��ه��م بحرب
اقتصادية مد ّمرة عبر الخطط العشوائية المحكمة
التفاصيل التي مارسوها بدقة ،لن تجعل المواطن
خاضعا ً ومرتهنا ً للقمة العيش الصعبة ،وغاضا ً
النظر عن تصرفات المسؤول السياسي الذي يعيث
ف��ي ال��وط��ن ف��س��اداً ،إض��اف��ة إل��ى ممارسة سياسة
الفتنة الطائفية التي جعلوها مطية كي يتسنى لهم
ش ّد العصب المذهبي ال��ذي يحرك عواطف الناس،
خصوصا ً أنّ النظام اللبناني قائم على أساس طائفي
و 6و 6مك ّرر بات مرفوضا ً من الجميع ،ألنّ الكثير من
الجيل اللبناني الحالي ،الواقف على مسارات القرية
الكونية الكبيرة ب��ات مؤمنا ً بالعلمانية وبالدولة
المدنية ،وبحقه في العمل والعيش الكريم في وطنه
وبين أهله.
فمنذ الحرب األهلية التي حدثت في العام 1975
ول��ت��اري��خ��ه ،ال��وط��ن إل��ى س��ق��وط وان��ه��ي��ار مستم ّر،
وال��م��واط��ن على أجنحة العاصفة ،خصوصا ً بعد
تكريس الطائفية والمذهبية في ك ّل البلد ال سيما في
الوظائف األولى وفي الرئاسات الثالث ،بعد أن كانت
اتفاقا ً مبدئيا ً أدرج منذ االستقالل وبقي سائدا ً في
العرف ،حتى أتى اتفاق الطائف وك ّرس ذلك في بنوده،
بعد أن حذف العديد من صالحيات رئيس الجمهورية
ومنحها لمجلس الوزراء مجتمعاً ،وهذا أيضا ً باب من
أبواب الفتنة التي دبّرت في غمضة عيون ،وكان ما كان
من إغراق لبنان في الدين العام ،وتفريغ المؤسسات
من اإلداريين الملتزمين القانون واليمين الدستوري،
وهدم اإلدارة الرسمية وتفكيكها ،علما ً أنّ الوطن ال يمكن
أن تقوم له قيامة حقيقية ،إال بوجود إدارة رسمية
سليمة يقودها موظفون أكفاء ،ق��ادرون على وضع
انتماءاتهم السياسية والطائفية جانباً ،والتصرف
بموجب المراسيم والقوانين المرعية اإلجراء ،التي هي
العنوان األساس إلنماء الوطن وتقدّمه وتط ّوره.
لقد أف��س��دوا ال��وط��ن وال��م��واط��ن على ح � ّد س��واء،
وقلبوا الوطن إلى عشائر وقبائل وطوائف ممذهبة
وأحزاب سياسية محلية متعدّدة مسقطين نضاالت
األح����زاب العلمانية وال��ق��وم��ي��ة م��ن أج��ن��دات��ه��م،
فاخترقوا القضاء بداية عبر تعطيله وإدخاله في
فلك مصالحهم الخاصة ،فأصبح القاضي مهما علت
رتبته ،مجبرا ً كي ينال حظوة الترفيع ونيل المراكز
العليا أن يقف على باب الزعيم طائعاً ،وهكذا عند
اختيار ضباط الحربية واألمن العام وال��درك وأمن
ال��دول��ة ،بحيث أصبح ال��دخ��ول عبر لوائح زعماء
الطوائف ،علما ً أنه في ما مضى كان اختيار الضابط
يخضع ألم��ور سلوكية ووطنية ومعنوية كثيرة
تلحقه حتى في اختيار شريكة العمر ،وكذلك السفير
الذي يمثل لبنان في الخارج ،لهذا حلق لبنان في
الداخل والخارج فأنتج قادة جيش مشهود لهم ،كما
أنتج سفراء ش ّرفوا وجه لبنان الحضاري ورفعوه
بين األمم كافة في المحافل الدولية وموظفون أعلوا
مراتب اإلدارة العامة ،أما اليوم فحدّث وال حرج من
التجاوزات واختراق القوانين ،حيث ك ّل من يمتّ إلى
الزعيم بصلة يكون المحظي بالمراكز والرتب ،المهم
أن ينتمي مذهبيا ً للزعيم .هكذا هزلت اإلدارة الرسمية
وباتت اليوم في حالة النزاع األخير ،والمعروف أنه
متى سقطت اإلدارة الرسمية التي تمثل نظام الدولة
العادل ...سقط الوطن.
هكذا أصبحنا :دون قضاء نزيه ،ودون أمن منضبط

س��وى ب��أوام��ر خ��ارج��ي��ة ،وإدارة رسمية مهلهلة،
ومؤسسة الجيش خاضعة ل��ل��ق��رارات السياسية
الممذهبة ،ودون اتفاق على ال��ع��داء لـ«إسرائيل»
ومقاومتها ،وال��ت��ص �دّي ل��ـ«داع��ش» والعصابات
اإلرهابية وخالياها النائمة ،بل هناك نواب يغذون
مساراتهم تحت شعار المذهبية ،التي بدأت تسري في
الوطن كالنار في الهشيم ،حيث ك ّل يغني على مذهبه
شاحذا ً نفوس جماعته ،وهنا المهزلة الكبرى ،حين
يتخلى رجل السياسة عن وطنيته ،ملتحقا ً بمذهبه
مهب الريح.
وطائفته ،تاركا ً الوطن في ّ
هذا الخطأ الفادح وقع فيه بعض رجاالت السياسة
في لبنان ،فهادنوا أشرار الوطن الذين باعوا ضمائرهم
لغايات شخصية ،والمعلوم أنّ الفاسد يبقى فاسدا ً
والخائن يبقى خائنا ً حين يعمل على إسقاط هيبة
ال��دول��ة ومنعتها ،ظنا ً منهم أنّ غضب الشعب في
القمقم ،وأنّ الجرأة في رفع الصوت ،لن تكون بهذا
الحجم داخليا ً وفي بالد االنتشار ،التي فجرتها روائح
الصفقات واالتفاقيات التي أنتجت شركات لجمع
النفايات مدعومة من بعض حيتان السياسة ،الذين
أصبحوا من جهابذة العارفين بجمع المال الحرام،
والمسؤولين ع��ن إف��ق��ار الشعب وم��وت��ه السريري
البطيء من الجوع واإلهمال ،والمسبّبين هجرة األبناء
واليأس ،وع��دم القدرة على دفع فواتير االستشفاء
والدواء في ظ ّل رواتب ضئيلة ،ووظائف مخصخصة،
وضرائب تسحب من جيوب الفقراء وغ�لاء مستشر
بسبب عدم الرقابة الفعلية من ال��وزارت المختصة،
الشح المائي وانقطاع الكهرباء المستم ّر منذ
إضافة إلى
ّ
ثالثين عاما وأكثر ،وقانون السير التي تصل مخالفاته
ومقدار العقوبة إلى المليون ونصف المليون ليرة
لبنانية ،يعني أكثر من الح ّد األدنى لألجور ،وجعلتهم
ال يدركون حجم صرخة الغضب في الساحات وأمام
السفارات اللبنانية في الخارج ،وعلى األتوسترادات
في المناطق اللبنانية كافة ،بصريح العبارة ثورة
غضب صارخة تدين رموز السلطة تفجرت ولن تخمد
بسهولة إنْ لم يت ّم تداركها بخطط سليمة تنقذ رئاسة
الجمهورية بانتخاب رئيس قوي ،يعرف كيف يحاسب
الفاسدين وير ّد أموال الشعب إلى الخزينة.
�ج��ب ،تستطيعون إرج��اع
فيا س���ادة ال��وط��ن ال��ن� ّ
مشاعات األراض���ي إل��ى أصحابها الحقيقيين ،أيّ
الشعب ،وذلك بتأمين مساكن للشباب تقضي على
العنوسة التي بلغ معدلها في لبنان  85في المئة أعلى
نسبة في العالم ،ومن رصيد األمالك البحرية يت ّم تأمين
سلسلة الرتب والرواتب التي تح ّرك الدورة االقتصادية
للتجار في الوطن ،ولعلكم لم تسمعوا باألمس صرخة
أحد الشباب الجنوبيين الذي قال من على شاشة أحد
التلفزيونات :صار عمري  27سنة وما تجوزت وهذا
حقي الشرعي ،ال أستطيع تأمين بيت ،شو بدي أعمل،
شو بقالي للمستقبل؟ السؤال :أليس من حقه أن يبني
أسرة ش ّرعها الله في شرائعه المنزلة ،وجعلها أمرا ً
ثابتا ً الستمرار الحياة والنسل؟
الكالم يطول ،والدولة على شفير الهاوية ،والح ّل
ليس بإفراغ الوطن من مؤسساته الرسمية ،بل بيدكم
أيها المسؤولون الح ّل المناسب الذي يحفظ لبنان من
االنهيار ،لهذا المطلوب التوجه السريع إلى مجلس
النواب واالعتصام داخله ،كما فعل اإلم��ام السيد
موسى الصدر حين اعتصم في العاملية أثناء الحرب
األهلية اعتراضا ً منه عما يجري بين أبناء الوطن
الواحد ،حتى يت ّم االتفاق على انتخاب رئيس قوي
للجمهورية مقرون بإصدار قانون جديد لالنتخابات
على أس��اس النسبية .فالوطن بحاجة إل��ى جهود
الجميع وليكن االتفاق قائما ً على من سيكون رئيسا ً
جديدا ً للحكومة ومن في نيته االنطالق نحو بناء
الوطن يدا ً بيد مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس
النيابي من أجل عودة لبنان إلى صحائفه األصيلة
وصفحاته المرموقة التي جعلته سابقا ً وطنا ً لإلبداع
واإلشعاع والنور.

قانون الإرهاب في م�صر...
�ضوابط لال�ستقرار �أم انتهاك لحرية الر�أي والتعبير؟
} بشير العدل
رغم تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون مكافحة
اإلره��اب ودخوله حيّز النفاذ ،إال أنّ ردود األفعال حوله ما زال��ت تتوالى ما
بين التأييد والرفض ،وامت ّد نطاق الخالف حوله من الداخل إلى خارج حدود
الدولة المصرية ،بعد أن تلقفته جهات إعالمية ومنظمات حقوقية دولية بالنقد،
واعتبرته انتهاكا ً صارخا ً لحرية الرأي والتعبير في مصر ،األمر الذي دفع وزارة
الخارجية المصرية إلصدار بيانات باللغتين العربية واإلنجليزية تبيّن فيها
أسباب إقدامها على هذا القانون ،وكلفت سفاراتها في الخارج بضرورة شرحه
للجهات األجنبية ودوائر صنع القرار في الخارج.
يأتي هذا في وقت بادرت فيه جهات أخرى داخل وخارج مصر إلى اإلشادة
بالقانون ووصفته بأنه أحد مقتضيات المرحلة وآلة من آليات الدولة المصرية
التي يحق لها استخدامها دفاعا ً عن استقرارها ومواجهة منها للعمليات
اإلرهابية التي زادت موجاتها خالل السنوات التالية لعزل الرئيس المصري
السابق محمد مرسى ،وهو ما يطرح تساؤالت حول هذا القانون وهل بحق هو
أحد مقتضيات ومتطلبات استقرار مصر أم أنه اجتزاء لحرية الرأي والتعبير
في مصر؟
في محاولة للتوصل إلى إجابة على تلك التساؤالت ينبغي أوال ً اإلشارة إلى
النقطة الخالفية التي أثارت انقساما ً وتباينا ً في الرأي سواء على المستوى
المحلي أو الدولي وهي تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتي وصفها
البعض بأنّ المقصود بها هم الصحافيون ،وهي المادة  35من القانون والتي
جاء نصها على النحو التالي« :يعاقب بغرامة ال تق ّل عن مائتي ألف جنيه وال
تتجاوز خمسمائة ألف جنيه ك ّل من تع ّمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو
عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل
البالد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية
الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخالل بالعقوبات التأديبية المق ّررة.
 وفي األحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقبالمسؤول عن اإلدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المق ّررة في الفقرة
األولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون
الشخص االعتباري مسؤوال ً بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

 وفي جميع األح��وال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولةالمهنة لمدة ال تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخالال ً بأصول مهنته» ،وقد
جاء هذا النص بعد استجابة لمطالب الجماعة الصحافية في مصر بإلغاء مادة
سبقت في مشروع القانون قبل التصديق عليه والتي كانت تفرض الحبس وت ّم
استبدالها بالغرامة المالية.
وقد اختلفت التفسيرات حول هذه المادة واعتبرها كثيرون وفي مقدمتهم
الصحافيون بأنها تمثل انتقاصا ً من حرية الرأي والتعبير وأنها طريق مؤكد
لحبس الصحافيين نظرا ً إلى ارتفاع الغرامة المالية وتقديرها فوق قدرات
الصحافي أو المؤسسات الصحافية ،والتي لن يجد الصحافي أو مؤسسته
سبيالً إلى دفعها مما يؤدّي في النهاية إلى حبسه ،أيّ أنّ الطريق النهائي هو
حبس الصحافيين وهو األمر الذي رفضته الجماعة الصحافية واعتبرته نوعا ً
من فرض القيود على حرية الرأي والتعبير ،بل وجعل الصحافيين مجرد «بوق
للسلطة» على ح ّد وصف بعض المعترضين عليها.
غير أنّ األزم��ة األكبر في تلك المادة هي الفقرة األخيرة والمتعلقة بحق
المحكمة في عقوبة منع مزاولة المهنة لمدة عام على األق ّل ،وهو ما يعد تدخالً
في قانون نقابة الصحافيين ،ويمثل أيضا ً مخالفة دستورية بعد أن قصر
القانون والدستور وحتى مشروع تنظيم الصحافة واإلعالم الجديد محاسبة
الصحافيين على النقابة وحدها دون أي جهة أخرى وهو األمر الذي يصف
القانون بأنه غير دستوري حال تطبيقه على الصحافيين.
في المقابل يرى البعض أنّ المادة ال تتعلق بالعمل الصحافي وإنما تتعلق
بمن يمارسون عمليات النشر سواء من خالل مواقع التواصل االجتماعي أو
المدونات الشخصية ،وأنّ ذلك األمر ال يمت ّد في أثره القانوني على الصحافيين...
وربط المؤيدون لهذا االتجاه بتع ّمد الصحافي نشر األخبار الكاذبة.
ما بين وجهتي النظر يبقى قانون مكافحة اإلرهاب مح ّل جدل في مصر ومثار
ترقب خالل الفترة المقبلة ،نظرا ً لما له من تأثير حتى وإنْ كان نظريا ً على حرية
الرأي والتعبير في الوقت الذي تؤكد فيه اآلراء المؤيدة أنه أحد دواعي استقرار
الدولة وأنه ال يمت ّد للصحافيين من قريب أو بعيد ،وأن التخوفات التي تبديها
الجماعة الصحافية ال مب ّرر لها.

* مق ّرر لجنة الدفاع عن استقالل الصحافة

انتفاضة الشعب اللبناني في  22آب  2015محطة مفصلية
في تاريخ لبنان .فكما نحتفل بعيد االستقالل في  22تشرين
ال��ث��ان��ي وبعيد التحرير ف��ي  25أي���ار ،سنحتفل واللبنانيون
بانتفاضة  22آب ال��ت��ي ه��ي اس��ت��ك��م��ال ل�لاس��ت��ق�لال الوطني
والتحرير من المستعمر والمحتل .واليوم ،هذه االنتفاضة هي
في وجه النظام العفن الذي ق ّوض االستقالل والتحرير ،وفي
وجه طبقة سياسية فقدت العالقة بالجماهير.
ال ندري عند كتابة هذه السطور ماذا سيحدث في األيام أو
في األسابيع واألشهر المقبلة .ال ندري إذا ما سيت ّم خطف هذه
االنتفاضة ،أسوة بانتفاضات عربية تح ّولت إلى فوضى فخراب
فتوحش .لكن من األكيد أنّ الكيل طفح عند ك ّل اللبنانيينّ ،
بغض
ّ
النظر ع��ن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية أو المذهبية أو
المناطقية ،أو ك ّل لون من ألوان الهويات الفرعية ،إالّ المواطنة
التي تتح ّكم بمسار األمور عند اللبنانيين .حتى في بالد المهجر
نشهد حراكا ً شعبيا ً يؤ ّيد حراك «طلعت ريحتكم»!
هذا يد ّل أنّ في آخر المطاف نزعة الوحدة بين اللبنانيين أقوى
من الخطاب التحريضي للقيادات السياسية التي تك ّرس التفريق
لمصلحتها فقط ال غير وليس لمصلحة الطائفة أو المذهب.
انتفاضة  22آب تعني بداية سقوط الطبقة الحاكمة في لبنان.
وهذا سقوط في اللحظة الحالية ،هو معنوي في األساس قبل
أن يكون نهائيا ً لجميع القوى السياسية التي أوصلت البالد إلى
ما هي عليه .وه��ذا السقوط ،وإنْ لم ُيترجم حتى اآلن بتغيير
في النظام وف��ي النهج السياسي ،إالّ أن��ه ُيترجم باالعتصام
العابر للطوائف والمذاهب والمناطق الرافض له رغم المواقف
الملتبسة للقوى السياسية الرئيسية.
االعتصام القائم لم يأت من الفراغ وال كنتيجة عمل للقوى
السياسية ،اللهم إالّ إذا كان معاكسا ً لها .فتقاعس تلك القوى
ف��ي مواجهة أوج���اع ال��م��واط��ن اللبناني أنتج ذل��ك االعتصام.
وه��ذا االعتصام يتراكم مع اعتصامات سبقته ،كاعتصامات
هيئة التنسيق النقابية التي حاولت إجهاضها القوى السياسية
الرئيسة ونجحت على األق ّل في تحييدها ولكن لم تستطع إلغاء
أسست وع ّمقت المقاومة للظلم
تراكم الغضب والرفض ،بل ّ
والفساد.
اعتصامات هيئة التنسيق ،ب��دوره��ا ،لم ت��أت من الفراغ بل
كانت انبعاثا ً لحراك شعبي حاول خالل الحرب اللبنانية إيقاف
النزيف الدموي والخراب الذي أشعلته قوى إقليمية وخارجية
إلنهاء الثورة الفلسطينية والقضية بر ّمتها .وحتى ذلك الحراك
ه��و نتيجة ح���راك شعبي مطلبي وص���ل ق��ب��ل ان����دالع الحرب
اللبنانية إل��ى مرحلة ك��اد يفرض نفسه على النخب الحاكمة،
لوال االعتبارات والحسابات الضيّقة والخاطئة لبعض القوى
اإلقليمية التي ّ
تدخلت إلجهاض ذلك الحراك.
قد تنجح النخب الحاكمة ،م ّرة أخرى ،في إجهاض أو تحييد
تداعيات هذه االنتفاضة ،لك ّن النتائج األولية لها كانت تجميد
بعض ق���رارات مجلس ال����وزراء ،كما أنّ ال��ح��راك الشعبي في
مختلف المناطق لم يتوقف وش ّكل تم ّردا ًعلى القيادات السياسية
لتلك المناطق التي أساءت التقدير ،ظنا ً أنها تستطيع االستهتار
بشعور ومطالب الجماهير اللبنانية .فرغم ق ّوة النظام القائم
وتج ّذره في الوعي اللبناني إالّ أنّ عورته انكشفت عبر استناده
إلى الفساد .فنظام الفساد استطاع لفترة أن يتجاوز مطالب
الناس ،لك ّن الفجور فيه ،وخصوصا ً ما رافقه من مالبسات
في قضية النفايات واستهتار باللبنانيين كان بمثابة ّ
القشة التي
قصمت ظهر البعير!
لبنان يعيش ه��ذه األي��ام لحظات تاريخية ،وم��ا يجعل هذه
اللحظات تاريخية ه��و ال��ح��راك ال���ذي ج��اء خ���ارج الحسابات
السياسية المبنية على ت��وازن��ات إقليمية ودول��ي��ة اعتبرتها
النخب الحاكمة ،المتح ّكمة بمسار األم��ور والتي تعتقد أن ال
ش��يء يستطيع ال��خ��روج عن إرادت��ه��ا .ح��راك الشعب اللبناني
أنهى ذلك الوهم .فبمقدور اللبنانيين تحييد الكثير من تداعيات
تلك التوازنات ،وخصوصا ً التي تتناقض مع مصالحهم .فإذا
نجحت االنتفاضة في تحقيق بعض أهدافها فهذا يفتح الباب
على إن��ه��اء الشلل ف��ي المؤسسات الحكومية عبر انتخابات
جديدة تأتي بنخب جديدة أو على األق ّل لتفهم النخب الحالية أنّ
وقت المحاسبة والمساءلة قد حان!
تاريخية تلك اللحظات ،تكمن أيضا ً في رأينا ب��أنّ الشعب
اللبناني بمختلف تكويناته أكثر وعيا ً وأكثر وطنية من قياداته.
م�� ّرة أخ��رى تتجلّى صدق رؤي��ة القائد جمال عبد الناصر بأنّ
الشعب هو المعلّم وحكمة مؤسس حزب البعث ميشال عفلق
ب��أنّ الشعب هو الضمانة .فالشعب اللبناني أعطى جرعة من
األمل المتجدّد وال��ذي لم يختف رغم ك ّل المصاعب .فإمكانية
التغيير تتحقق وما يبقى هو اإلنجاز.
إنجاز التغيير له شروط موضوعية أوجدتها تجارب مماثلة
في الزمن القريب .الشرط األول هو وجود قيادة واعية للواقع
اللبناني وصاحبة مصداقية معترف بها فتحدّد سقف المطالب
التي يصعب تجاوزها والتي يمكن تحقيقها في الظروف الراهنة.
الشرط الثاني هي أن تكون المطالب محدّدة وغير فضفاضة
ويستحسن أن تتمركز في مطلب واحد مفصلي ،فإذا ت ّم إنجازه
يكون سابقة إلنجازات الحقة .ثالث هذه الشروط أن تشترك
فيها ق��وى سياسية فاعلة وصاحبة مصداقية ،وإض��اف��ة إلى
مشاركة القوى السياسية أن تكون عابرة للطوائف والمذاهب
وال��م��ن��اط��ق وتشمل مختلف األع��م��ار .وال��ه��دف ال��م��ادي لتلك
المشاركة هو الوصول إلى حشود مليونية مستمرة .الشرط
الرابع هو سلمية الحراك وتجنّب عسكرته واالنتباه إلى ضبط
الحراك ضمن القوانين واحترام الملكية والرأي اآلخر .الشرط
الخامس هو كسب القوى األمنية والجيش إلى جانب الحراك.
الموجه إليهم هو أنّ ال��ح��راك هو أيضا ً لهم وليس
فالخطاب
ّ
ضدّهم ،بل ض ّد الطبقة الحاكمة التي خذلت الجميع بما فيهم
القوى األمنية والعسكرية .الشرط السادس أن يع ّم الحراك
كافة المناطق أو على األق�� ّل المدن الكبرى .الشرط السابع أن
يكون للقيادة ّ
خطة إعالمية مدروسة في المضمون والتوقيت
والوسيلة.
المطلب الرئيسي في رأينا هو وجوب اإلص��رار على قانون
انتخاب جديد للمجلس النيابي على قاعدة النسبية خارج القيد
الطائفي أو المذهبي والدائرة الواحدة .فقانون االنتخاب المقترح
قد يفسح المجال أمام العديد من القوى السياسية الوازنة التي
يقصيها القانون الحالي ومشتقاته وهي قوى أقرب إلى مطالب
الجماهير من القوى المتح ّكمة حاليا ً بمصير الوطن .فاألحزاب
السياسية تستطيع أن تتمثل على قاعدة البرنامج السياسي
وليس على قاعدة الطائفة أو المذهب .ولكن يمكن تبنّي قانون
على قاعدة النسبية وال��دائ��رة ال��واح��دة حتى على قاعدة القيد
الطائفي أو المذهبي كمرحلة أول��ى إلى أن يت ّم تكوين مجلس
التمسك
شيوخ يمثّل الطوائف ،وإنْ كنّا من اللذين يعتبرون أنّ
ّ
أي مستوى كان من العبثية السياسية.
بالتمثيل الطائفي على ّ
هذا على صعيد ما يمكن إنجازه ،لكن ال تغيب عن بالنا قوة
النظام الطائفي وال��ش��راس��ة المتوقعة للدفاع ع��ن مصالحه.
فالنظام يملك كافة اإلمكانيات ويتمتع بالدعم الغربي وبعض
اإلقليمي شبه المطلق الذي يريد للبنان ولسائر دول المشرق
العربي التح ّول إل��ى مجموعات طائفية ومذهبية متناحرة ال
أي ش��يء وحتى التاريخ واألل��ف��ة التاريخية
يربطها ببعضها ّ
وذلك خدمة للمشروع الصهيوني.
إالّ أنّ األمل بالتغيير تجدّد وهذا هو اإلنجاز األكبر الذي يجب
تحصينه.
* أمين عام المنتدى القومي العربي

