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الح ُّق ال ُمقدّ�س
َ

التحالف الرباعي:
الأمن واال�ستخبارات �أولوية

تجارب الوهم ..هل تقود �إلى حرب كونية؟

} عدنان كنفاني

} حميدي العبدالله
كشف األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلته
األخيرة مع قناة «المنار» عن تشكيل تحالف رباعي يض ّم سورية
والعراق وإيران وروسيا لمكافحة اإلرهاب .وبعد ساعات قليلة على
إعالن السيد نصر الله ،أذاع مكتب رئيس الوزراء العراقي معلومات
تفيد بأنّ مكتبا ً استُحدث في بغداد ،بإشراف رؤس��اء األرك��ان في
جيوش العراق وسورية وإي��ران وروسيا ،وأكد الرئيس الروسي
فالديمير بوتين في األمم المتحدة وجود هذا التحالف ودعا الدول
الفاعلة إلى االنضمام إليه.
واضح أنّ التحالف الرباعي يركز ،بالدرجة األول��ى ،على البعد
األمني واالستخباراتي في مكافحة التنظيمات اإلرهابية ،وعلى
رأس��ه��ا تنظيم «داع���ش» ،فلماذا أُعطيت األول��وي��ة للبعدين األمني
واالستخباراتي؟
ثمة أسباب كثيرة دفعت حكومات دول التحالف الرباعي إلى إيالء
هذه القضية اهتماما ً خاصاً ،وإن لم يكن األمر على حساب الجهد
العسكري التقليدي .وم��ن بين ه��ذه األس��ب��اب القناعة ب��أنّ غالبية
نشاطات التنظيمات اإلرهابية تستند إلى عامل قائم على السرية
والتورية واالختباء حتى خلف واجهات إنسانية ،وبالتالي فإنّ أي
حرب ض ّد التنظيمات اإلرهابية ،إذا لم تتمكن من اإلحاطة بالنشاط
ال��س��ري لهذه التنظيمات وسبل الحصول على التمويل وتجنيد
المقاتلين ،إضاف ًة إلى أعمالها اإلرهابية التي تنفذ على امتداد مناطق
العالم وال سيما في سورية والعراق ،لن تكون حربا ً ناجحة ،كما
أنّ نجاح الضربات التي يشنّها الجيشان السوري والعراقي ض ّد
التنظيمات اإلرهابية تعتمد ،في الدرجة األول��ى ،على االستطالع
الجيد والمعلومات الدقيقة ،وبديهي أنّ ذل��ك هو من صلب مه ّمة
مكتب التنسيق الذي أُعلن عنه.
ومن خالل مشاركة إيران وروسيا إلى جانب سورية والعراق
يمكن أن تتكامل القدرات التي توفر معلومات دقيقة عن تحركات
وتواجد التنظيمات اإلرهابية ،وال سيما مواقعها القيادية وطرق
تحشيدها ووسائل تمويلها ومراكز أسلحتها وذخائرها ،وبالتالي
من شأن توفر هذه المعلومات ،عبر وسائل االستقصاء المختلفة
البشرية والتقنية ،أن يوفر بنك أهداف من شأنه تفعيل الحرب التي
يشنها الجيشان السوري والعراقي ،وأي مشاركة محتملة من قبل
روسيا وإي���ران ،وال سيما مشاركة س�لاح الجو ،س��واء في إطار
تحالف دولي تجيزه األمم المتحدة يعمل بنا ًء على ميثاقها ،أو في
إطار التحالف الرباعي الذي أعلنه السيد نصر الله.
بهذا المعنى ،بديهي أن تكون الخطوة األولى على طريق الحرب
الفاعلة ض ّد اإلرهاب أن يتم إيالء الجانب المعلوماتي واالستخباراتي
واألمني أهمية خاصة.

بل�سان م�صر :الموقف ال�سعودي
�سبق الجميع نحو الرئي�س الأ�سد
ال يمكن قراءة الموقف المصري المتقدم تجاه مكافحة اإلرهاب والتعاون
مع الجيش السوري منذ فترة غير قليلة ،من دون ربطه بأبعاد ومؤشرات
الحديث عن ضرورة الحوار مع الرئيس السوري بشار األسد أمس ،حيث
تتدحرج سلسلة مواقف دولية في هذا اإلطار ،وجاءت اجتماعات األمم
المتحدة والجمعية العمومية مناسبة مؤاتية لذلك.
اتخذ الموقف المصري الرسمي تجاه سورية ،منذ أكثر من عام ،قرار
البحث في سبل تأطير المعارضة السورية القادرة على التفاوض مع
النظام من خالل وفود زارت القاهرة وعملت على وضع األمور ،كما هي،
أمام القيادات المصرية التي أخذت على عاتقها فتح ثغرة بين المعارضين
والنظام السوري من جهة ،وبينهم وبين المساعي الروسية للح ّل من جهة
يصب في جهة تأكيد الدور المصري الجاد في البحث
أخرى ،وك ّل ذلك
ّ
عن ح ّل مالئم يجمع ك ّل األطراف في سورية .فقد تخلت مصر منذ سقوط
الرئيس محمد مرسي عن لغة إسقاط النظام السوري بشكل ملحوظ ،وذلك
الرتباطات مرسي حينها بالموقف التركي بشكل وثيق ،باعتباره زعيم
حزب الحرية والعدالة والتنمية ،وهو امتداد لحزب العدالة والتنمية التركي
الذي يرأسه أردوغان ،المعروف بموقفه لسنوات تجاه األسد.
ذ ّكرت القيادة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي ،ومن على منبر
األمم المتحدة ،بضرور الحوار بين كافة الفرقاء في سورية واعتبار الح ّل
السياسي هو المخرج للبالد ،وبالتالي فإنّ الحوار مع الرئيس بشار األسد
هو المنهجية السليمة التي ترى فيها القيادة المصرية أمل نجاح جهود ح ّل
األزمة.
السؤال اليوم هو حول االنعطافة المصرية التي حملها السيسي ،منذ
أن تولى الحكم ،تجاه الرئيس األسد ،وحمل معها تقدما ً نحو تنسيق أمني
ومخابراتي تحدثت عنه تقارير أمنية عدة ،بالتعاون بين األمن المصري
واألمن السوري ،لجهة مكافحة اإلرهاب الذي يهدّد مصر أيضاً.
الموقف المصري بقيادة السيسي هو موقف منبثق عن قرار دول إقليمية
حليفة كبرى ،وهو يشبه ذلك الموقف الذي انتهجه مرسي بقيادة تركيا
مع فوارق متعدّدة تحتم على السيسي موقفا ً مغايرا ً في النقلة التي أخذ
مصر نحوها ،لك ّن المشهد المصري ومنذ انتخاب السيسي رئيساً ،أخذ
الوجهة المصرية نحو الدعم غير المحدود الذي قدمته السعودية لرفع اليد
التركية ـ القطرية عن مصر ،وبالتالي فإنّ مصر السيسي اليوم ليست سوى
حليفا ً أساسيا ً للسعودية ،من دون لبس ،وقد أعرب السيسي ،في أكثر من
مناسبة ،عن اعتزاره بالعالقة الجيدة جدا ً والمميزة مع المملكة.
الموقف السعودي اليوم تجاه الرئيس األسد ال يزال ملتبساً ،لك ّن الواقع
عكس ذلك تماما ً أل ّنه يتكشف اليوم ومن خالل الموقف المصري أنّ أول
المواقف التي اخذت طريقها نحو فتح ثغرات تقدم نحو األسد هو موقف
الرياض التي أعطت ضوءا ً أخضرا ً للقاهرة لالنطالق في هذا االتجاه ،مع
ك ّل ما ترافق من حديث عن لقاء مسؤول أمني سوري رفيع المستوى وهو
اللواء علي مملوك بمسؤولين سعوديين في الرياض.
الموقف السعودي واضح ،وال يمكن قراءة الموقف المصري إال من
خالل حلف مترابط يوزع األدوار لمستقبل قريب .هكذا تترك السعودية
الخيوط لتج ِّمعها عند طاوالت الحلول.

«توب نيوز»

بوتين �صانع ال�سيا�سة
تتبارى الدول العظمى بمقدّرات ك ّل منها لكن الفاعلية كانت دائما ً بيد أميركاواآلخرون يتف ّرجون أو يلتحقون.
في زمن االتحاد السوفياتي نادرا ً ما كانت موسكو تملك فرصة صناعةالسياسة.
األزم��ة الكوبية المعروفة بأزمة خليج الخنازير وق��رار موسكو بنشرصواريخ استراتيجية في كوبا كانت ردا ً على قرار أميركي بغزو «الجزيرة»
وكانت أش ّد الردود السوفياتية على سياسات واشنطن االستفزازية والعدوانية
وكثيرا ً ما كانت موسكو تفضل الصمت.
دخلت موسكو أفغانستان فأنهكتها واشنطن لتعود بعدها وتفشل.صمدت موسكو والحرب اليوم في حديقتها الخلفية وخسائرها مئة ملياريورو من حرب أسعار النفط.
صمدت روسيا وهي تحمل الفيتو منعا لتغطية تحتاجها واشنطن لحربعلى سورية ومنحت ك ّل أسباب القوة لسورية.
بعد خمسة عشر سنة من البناء الروسي واالستنزاف لألميركي في خياراتحروب فاشلة أقدمت روسيا على أول نقلة نوعية عسكريا ً وواكبها بوتين
سياسيا ً يقول في أخطر منطقة وأخطر قضية تجتمعان في سورية ،وقال نحن
من يق ّرر.
بعد الفشل األميركي في سورية والعراق تحركت موسكو إلى المتوسطوردت على هزيمتها في أفغانستان.

التعليق السياسي

ما الذي زجّ بالفلسطينيين في أتون ما ُسمي ثورة في
سورية كان هدفها اإلطاحة بـ«النظام» بادعاء طلب حريّة
وعدالة وإجراء إصالحات؟
وعلى افتراض أنّ هذه الشعارات المرفوعة كانت هي
المطلب ،لماذا إذا ً جرى احتالل مخيمات الفلسطينيين
في سورية ،وعمل المسلحون بك ّل الوسائل الممكنة على
تهجير سكان هذه المخيمات وتفريغها ،ومن ثم دفعهم إلى
الهجرة إلى شتات األرض ،رغم أنّ الفلسطينيين أعلنوا من
البداية أن ال دخل وال ّ
تدخل لهم في مسألة تعني الداخل
السوري؟
بعد أكثر من خمس سنوات على بدء موجة «الربيع
العربي» في المنطقة ،وبعد أكثر من أربع سنوات ونصف
على ما يجري في سورية من حرب ،بك ّل ما لكلمة حرب من
يصب حتما ً في مصلحة
معنى ،قلنا ونقول إنّ كل ما جرى
ُّ
«إس��رائ��ي��ل» بامتياز .حتى لو ا ّتهمني البعض بعقدة
المؤامرة ،فإنني أردّد وبك ّل يقين إنها مؤامرة بالفعل ،جرى
التخطيط لها في ظالم ليل ومنذ زمن بعيد جدا ً لتساهم،
بل كان الرجاء منها أن تساهم في إنهاء موضوعة الصراع
الفلسطيني ـ «اإلسرائيلي» لصالح الكيان المحتل ،بعد
أن يتخلّص من مشكلة كبيرة ما زالت تقف دون تحقيق
مشروع الحلم الصهيوني تتم ّثل في «حق العودة» ،وتعمل
بالتالي على حسم ك ّل المشاكل األخرى التي ّ
تقض مضجع
الكيان ليصل إل��ى دول��ة عنصرية يهودية على أرض
فلسطين ،وعلى كامل حدودها الجغرافية ،وتفتح أمامها
السبل ،بعد تفتيت دول المنطقة وإنهاكها ،لتصبح الدولة
القائدة في المنطقة من دون منازع.
إنّ أهم عقدة تقف في وجه تحقيق المشروع الصهيوني،
إلى جانب عقد كثيرة بطبيعة الحال ،هي عقدة وجود
ّ
بحق العودة إلى
الشعب الفلسطيني نفسه وهو يتمسك
أرض��ه وتاريخه وتراثه ،إلى فلسطين ك ّل فلسطين من
البحر إلى النهر ،ومن الناقورة إلى رفح ،وهو ّ
حق تش ّرعه
ك� ّل المواثيق الدولية ،ويتمسك أيضا ً بحقه المشروع
في الدفاع عن نفسه ووطنه بك ّل السبل التي يؤيدها بل
ويشجع عليها القانون الدولي بعدم جواز احتالل أراضي
الغير ،ونفي الشعب إلى شتات األرض كما فعل الصهاينة،
وكما أصبح يعرف الجميع ،فإنّ حق العودة ّ
حق مقدس
ال يفقد مشروعيته مهما طال الزمن ،وال يسقط بالتقادم،
ّ
فحق العودة هو الهاجس
وما دام هناك شعب فلسطيني
الذي يؤ ّرق أمن وأمان «إسرائيل» ويقف في وجه تحقيق
مشروعها االحتاللي.
ّ
بحق
المطلوب صهيونيا ً إذاً ،التخلّص من المتمسكين
العودة ،واألمنية التي يتمناها الكيان هو التخلص من
الشعب الفلسطيني بر ّمته ،وقد ص� َّرح المسؤولون في
الكيان ،تباعاً ،عن أمنيتهم تلك ،فمن قال أتمنى لو أصحو
ذات صباح ألجد أنّ البحر ابتلع غ ّزة! وتحدثوا كثيرا ً في
أدبياتهم ،وحتى في كتبهم الدينية المزيفة عن هذا التمني،
وهل يمكن أن ننسى ادعاءهم المزيّف بأنّ «فلسطين أرض
بال شعب لشعب بال أرض»؟
ولكن هيهات أن يتحقق ما دام هناك طفل فلسطيني ،وما
دامت أرحام الماجدات الفلسطينيات تحمل وتلد.
ال ّ
شك في أنّ الحضور الدائم ،والشعار المرفوع بالخط
العريض «حق العودة» ،ومن يرفعه ويؤمن به ويسعى
إليه ،هو المشكلة التي كانت دائما ً تقف في وجه تنفيذ
«يهودية الدولة» ،وكيفية التخلص من شعب ،وهناك
فلسطينيون في شتات األرض ،وفي الجوار ،وفي قلب
الكيان نفسه ،وأخطر هؤالء في تج ّمعهم ،وأكثر التج ّمعات
للفلسطينيين في دول الجوار( ،مخيمات في األردن سورية
ولبنان) ،وفي الداخل الفلسطيني ،ثم في الضفة وغزة.
علينا أن نعترف بأنّ العقول التي تخطط وتتآمر وترسم
هي خليط عقول شيطانية درست المنطقة بشكل جيد،
وقدّرت أين مكمن الخطر الحقيقي الذي يرفع شعار العودة
ويدافع عنه ويسعى إليه مدعوما ً بحماية دولة تؤمن بما
يؤمن كمطلب ال بديل عنه ،ويقع حصرا ً في المخيمات
القائمة على أرض سورية.
مخيم اليرموك ،وهو األكبر ،والذي أصبح يعتبر القائد

لمسيرة النضال الفلسطيني في الشتات والمكان الموقت
للفلسطينيين ومنه الطريق إلى فلسطين وهو الهاجس
األخطر واألهم الذي لم يفارق العقل الصهيوني بعد أن
استبعد الكثير من أماكن تج ّمع الفلسطينيين.
وإضافة إل��ى موقع ومكان مخيم اليرموك تحديداً،
والتج ّمع الفلسطيني ،تواجد أكثرية التنظيمات الفدائية
الفلسطينية التي ترفع شعار المقاومة والكفاح المسلح
السترداد الحقوق المسلوبة ،وفي مقدمها العودة.
وفي م��رور سريع على واق��ع الفلسطينيين في أماكن
تو ّزعهم ،نجد أنّ في األردن تجمعا ً فلسطينيا ً كبيراً ،وقد
يكون األكبر ،والمفارقة أنّ كثيرا ً من الفلسطينيين في
األردن حصلوا ،وبتسهيالت من الحكومة األردنية ،على
جوازات سفر أردنية ،ما يعتبر ،دولياً ،جنسية أردنية وإن
كانت أصولهم فلسطينية ،فهم في منظور القانون الدولي
أردن��ي��ون ،أم��ا في لبنان فهم يعانون من حصار طويل
جعلهم دائما ً في دائرة االستهداف بحيث ال يستطيعون
مجاراة قضاياهم إال بما تسمح به السلطات في لبنان،
ونحن جميعا ً نعلم أنّ لبنان ال يملك قراره المستقل ،إضافة
إلى حال المخيمات المزري فيه ،والتضييق على سكانها
بكل الوسائل ،ما يجعل حياتهم جحيماً.
أما في الداخل الفلسطيني ،فإنّ العرب الذين لم يغادروا
فلسطين إثر نكبة  ،1948تحت االحتالل المباشر الذي
يقيّد حركتهم ويضعهم دائما ً في دوائر خوف من مجهول
قادم يستهدف حتى تواجدهم القليل على أرض فلسطين
بمساع صهيونية حثيثة لما بات يعرف بـ«ترانسفير»،
ٍ
كما يحاول ،بك ّل وسيلة ،تهميش هويتهم الفلسطينية.
ف��ي غ��� ّزة وال��ض��ف��ة االن��ق��س��ام يفتك بلحمة الشعب
الفلسطيني ،وهو خالف أيديولوجي قبل أن يكون خالفا ً
على مصير وقضية ،ونجد ما يشبه حكومتين ،ك ّل حكومة
تعمل وف��ق برنامجها الخاص ،فالسلطة الفلسطينية
ال تملك قرارها ،وال حتى إمكانية التحرك ،وهي مقيّدة
صح القول ،في حالة استسالم
باتفاقيات مهينة ،وهي إذا ّ
كامل للمحتل في ك ّل مفصل من مفاصل الحياة ،ما يفقدها
القدرة على اتخاذ قرار مواجهة على أي مستوى ،ال ب ّد أن
يقف ويتراجع ،ثم يموت قبل أن يولد في شباك «التنسيق
األمني» ،والتواجد العسكري الصهيوني في ك ّل الضفة ،ما
يجعلها بعيدة ك ّل البعد عن تفعيل مفهوم العودة بالشكل
ّ
بغض النظر عن
الذي يريده الشعب الفلسطيني بغالبيته،
هذه وتلك.
أم��ا في غ�� ّزة ،ف��إنّ حكومة حماس مشغولة بحماية
محيطها من الغزو الصهيوني اليومي ،وهي تعاني من
حصار خانق من العدو ،وم��ن المفترض أن يكون أخا ً
وصديقا ً وسنداً ،ومشغولة أكثر في تعميم ثقافة تنظيم
اإلخ��وان المسلمين ،ما يدفعها إلى التدخل في شؤون
دول عربية ما أسقط الكثير من شعبيتها كفصيل مقاوم،
وال يبدو أنها ،في المرحلة الحالية على األق ّل ،قادرة على
ّ
بحق العودة.
التأثير من زاوية المطالبة
يبقى العمود الفقري في تكريس الفعل المقاوم من أجل
العودة في سورية ،وفي مخيمات الفلسطينيين في سورية
ومخيم اليرموك في الطليعة ،ويعتبر المركز األهم لتج ُّمع
الفلسطينيين وقواهم الثورية من تنظيمات ،والسند
األساس التي تقدمه سورية هو األمر األكثر خطورة على
الكيان.
بعد هذا العرض ،أعتقد أنّ الحراك العام في المنطقة،
باألصح
ال��ذي ق��ام على إي��ق��اع «ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي» ،أو
ّ
«الفوضى الخالقة» و«الشرق األوس��ط الجديد» ،يعني
تقسيم المقسم ،وتفتيت المفتت وصوال ً إلى كسر صمود
سورية كدولة مقاومة ،وحلقة أساسية في محور مقاومة
واسع ،واقتحام المخيمات وتهجير أهلها والقضاء على
قيادات التنظيمات ،وص��وال ً إل��ى إلغاء المطالبة بحق
العودة.
دفع الراحل ياسر عرفات حياته ثمنا ً لرفضه المساس
بقضيتين أساسيتين في مسار الصراع بين المشروع
الوطني والمشروع الصهيوني المضاد ،لم يتنازل عن
ّ
حق العودة ،وال عن مدينة القدس عاصمة لفلسطين ،ولن
يستطيع أحد مهما كان أن يفرض على الشعب الفلسطيني
التنازل عن حقه في وطنه فلسطين ،ك ّل فلسطين.

} محمد ح .الحاج
الوهم مرض يعيشه أغلب أبناء الجنس البشري على
اختالف مشاربهم ومواقعهم ،وال يسلم منه القادة ،وقد ال
يكون ممكنا ً تشخيص حالة مريض وهم ،وحدها التجربة
تكشف ذلك ،قادة عرب وأغراب عاشوا حالة الوهم فقالوا:
أيام ويسقط النظام في سورية ،بعضهم لم يكن في حالة
تفاؤل فقال ...أشهر ،ومضت األيام واألشهر ،سقط بعضهم
وذهب إلى هوامش النسيان أمثال ساركوزي وبلير وغيرهم
كثر ،وسقط أيضا ً عربان كانوا أدوات المؤامرة ،العياط
والحمدين وبندر وسعود وحتى الملك عبد الله بن عبد
العزيز ...وبقي أيضاً ،كثير ممن ينتظرون رحيل األسد ..
قالوا هو «الربيع العربي» وفي حقيقته كان خريفا ً سقطت
أوراقه الصفراء وبقي الزيتون أخضر كعيون سورية ،نسي
البعض أنّ أول ربيع كان جديرا ً بالدراسة هو ربيع دمشق
قبل أربعة عشر عاما ً يوم لم يدرك هؤالء أن ليس للتسمية
من اسمها نصيب ...ربيع دمشق الذي كان واع��دا ً ألنّ من
أعلنه هو الرئيس ،ربما أفشله بعض الحرس القديم ،كما
ت ّم حرفه عن أهدافه بتدخل خارجي ودولي ...ربيع دمشق
أسس للشرخ في بنية المجتمع ،ودفع برموز
الذي انحرف ّ
إلى إع�لان العداء للوطن ...تحت مس ّمى العداء للنظام
«العسكري – األمني» والمطالبة بمجتمع مدني !...شعار
طرحته وك��االت التنمية الدولية بعد اقتناص الفرصة
وتوفير العديد من خيوط االرتباط مع الداخل ،بعضهم
كان يعلم ،والبعض عن حسن نية ...هل حقا ً أفشل بعض
الحرس القديم توجهات الرئيس الشاب لتحقيق ديمقراطية
تختلف عما عند اآلخ��ر طبقا ً لرؤيته ،تتناسب مع بنية
وتركيبة المجتمع السوري؟ وهل نجح أصحاب المصالح
الخاصة بمنع تحقيق ذلك؟
القناعة الوهمية بنهاية النظام وسقوط الدولة لم
تقتصر على قيادات الغرب ،وبعض دول المحيط الطامعة،
كما بعض القيادات األعرابية لمصالح تختلف جوهريا ً عن
مصالح الغرب ،بل انتشرت ضمن تنظيمات مجتمعية في
الداخل بعد جائحة اإلعالم المبرمج ،وتضخيم األحداث،
وأذك��ر أنّ ال��خ��روج في ع��دد من المدن السورية ورفع
شعار (لبيك يا درعا) جاء بعفوية ،لكن بتخطيط خبيث
الستغالل المشاعر الشعبية ،فمثالً خرج أبناء دير الزور
بأعداد كبيرة وكان الشعار الوحيد :لبيك يا درعا ،وخرج
مع الجموع المرحوم الشهيد اللواء جامع جامع وكان
عميداً ...رئيسا لفرع األمن العسكري ،هتف مع الجميع،
وشارك في المسيرة بعد أن أوعز بوضع ك ّل البولمانات
الموجودة في المدينة بالقرب من الساحة ،وعند اكتمال
الجمع وقف ،وكان معروفا ً ومحبوباً ...قال أنا معكم...
نعم لبيك يا درعا ،سنذهب لنجدة درعا ،ومن هناك نتجه
إلى القدس لنجدتها ...دونكم والباصات فهي جاهزة
وسأكون معكم !...ثوان قليلة وب��دأت الجموع تختفي،
وسأل أحدهم العميد الشهيد ...ليش شو القصة وماذا
يحصل في درعا ...وكان جواب!
إذا ب ّررنا لجموع الشعب في الداخل ،أو الخارج شعور
الوهم واالندفاع بغريزة القطيع وتصديق ما يقال ،لكن ،كيف
نب ّرر لقيادات الدول بما تملك من مراكز دراسات وأبحاث
واستطالع ،وأدوات استخبارية وعمالء ،جهلها بحقيقة
ومتانة موقف الرئيس السوري واستناده إلى دعم شعبي
يتجاوز بنسبته أعلى نسبة يمكن أن يحققها رئيس في عالم
الغرب ،وإذا افترضنا أنّ العمالء والناقمين وأدوات الغرب
من أبناء سورية كانوا السبب الرئيس في خداع قيادات
الغرب التي تب ّنت آراء ومقترحات هؤالء ،فنحن نضع قيادات
الغرب هذه في مرحلة ابتدائية من ممارسة السياسة،
الحقيقة ...ليست كذلك ،قيادات الغرب هي من غ ّرر باألدوات
وقيادات الداخل ولم يكونوا م ّمن ت ّم التغرير بهم ،ربما غ ّرروا
أيضا ً بقيادات األع��راب وجعلوهم يعيشون أحالم يقظة
انقلبت كوابيس كما في السعودية وبعض إمارات الخليج،
لكن الغرب حقق الكثير ،ربما أكثر وأه ّم منجزاته هي انهاء
ما يُس ّمى عالما ً عربياً ،أو وزن لتضامن عربي ،وخلق بؤرة
صراعية على آالف األميال ،أ ّمنت لعالم الغرب ،لشركاته،
الحتكاراته سوقا ً مفتوحة ،تستهلك ثروات ومداخيل عالمنا
على مدى عقود ،وتوفر للكيان الصهيوني حالة استرخاء

وهدوء الستكمال تهويد وابتالع ما بقي من فلسطين مقابل
حالة استخراء وفوضى في عالم العرب واألعراب.
رؤس��اء دول الغرب اشترطوا للبدء في الح ّل وإيجاد
تسوية م���ا ...استبعاد الرئيس األس���د! مستندين إلى
وهم أنهم ما زالوا أوصياء أو منتدبين على المنطقة ،وأن
الديمقراطيات عصية على التطبيق بعيدا ً عنهم  -ال قناعة
بوجود ديمقراطيات حقيقية في عالم الغرب (رأي خاص)
 رغم سقوط ساركوزي ،وبلير ،وغيرهم استم ّر من جاءبعدهم على نفس الموقف ،كاميرون ،وهوالند ،وحتى بوش،
وبعض المستجدّين في عالم السياسة األعرابية ،لكن ،وبعد
أكثر من أربع سنوات من الصمود األسطوري وااللتفاف
الشعبي حول الجيش والقيادة السياسية والنجاحات
التي تحققت وصل هؤالء إلى قناعة بأنّ الرئيس باق بإرادة
شعبه ،وأنهم إلى زوال ضمن زمن معلوم ومحدود ،هنا بدأ
التكويع ،أميركا أوالً ،تلتها بريطانيا وقبلهما ألمانيا ،واليوم
يلتحق الرئيس الفرنسي بالركب ،وحتى ال تكتمل االنعطافة
كإقرار بالحقيقة ،يغلفونها بالمرحلية أيّ  :على أن ينتهي
دور الرئيس بعدها!
يستمع ال��م��واط��ن ال���س���وري إل���ى ج��م��ي��ع األق����وال
المطروحة ...بقاء الرئيس رهن ب��إرادة السوريين وهذا
من حق الشعب السوري وح��ده (ثقة بالنسبية) يقول
ال��روس ،وهكذا االيرانيون ،األلمان أقرب إليهم ،وأميركا
تبدّل موقفها إلى واقعية مقبولة (رأي روسي) ...ال ب ّد من
الحوار مع الرئيس األسد إذ ال ح ّل من دونه  -ميركل ...-
شبه اجماع ،ويغ ّرد األعراب خارج السرب وكأنّ بيدهم
أوراقا ً مهمة ،الحقيقة أوراقهم بال قيمة ،العربان ،نوع من
المكابرة ،وابتزاز كما على الجانب التركي بوجه أوروبا،
فالسوريون األسرى في تركيا غير مسموح لهم بالعودة،
وت ّم الدفع بهم إلى أوروبا ،ألنها رفضت تأييد إقامة منطقة
عازلة ،ليبدأ الشقاق في الصف األوروب���ي ،ومحاوالت
توزيع واقتسام مائة وعشرين ألف الجئ سوري! ثم أال
يمكن القياس على الموجودين في لبنان واألردن من حيث
الوالء للوطن وللقيادة الحالية ...التجربة كانت البرهان،
وما زال ممكنا ً استطالع الرأي.
ال��ق��راءة المتأنية والدقيقة للمناورات األميركية ،ال
تسمح للقيادة الروسية بأن تحسن الظن بها ،قبالً قلنا
وكان هناك براهين تس ّربت الينا من الداخل العراقي أنّ
الطائرات األميركية تقوم بتمويل داعش ،أسلحة وذخائر
وحتى أغذية بطرق سرية وتحت جنح الظالم ،إضافة إلى
دعم تركي وقطري وسعودي على المكشوف ،ال��روس ال
يؤخذون باإلشاعات وال التسريبات ،أعينهم مفتوحة وكذلك
أجهزتهم ،وكما يستطيع األميركي مراقبة انتقال األسلحة
والطائرات الروسية ،كذلك تقوم األجهزة الروسية بالمثل،
ليالً ونهاراً ،وعلى مدار الساعة ،وألنهم يعرفون ما ال نعرف،
تجسدت في عمل ج�دّي على أرض
ب��دأوا حركة مفاجئة
ّ
الواقع ...أسلحة ثقيلة جوا ً وبحرا ً وبراً ،وقرار قيادي على
المكشوف بوضع حدود للعبة ،إذ قاربت على النهاية- ...
سنضع لها حدا ً سواء بمشاركة فعلية للغرب أم بدونها،
الكالم موجه للجميع بما فيهم الترك واألع���راب (يقول
الروس) ،ما يعني الغرب هو باألساس حرية الحركة لألداة
الصهيونية في أجواء المنطقة وعلى أراضيها ،ال ب ّد لكم من
التنسيق مع الروس ...ينصح األميركان الصهاينة فيبادر
رئيس وزراء العدو لمقابلة بوتين ،هل حصل على تعهّدات
أو تطمينات عدا القول إنّ دمشق ليست اآلن في وارد فتح
جبهة في الجوالن ...هل يقدّم الروسي ضمانة ألمن الكيان
الصهيوني؟ يسأل المواطن السوري ،أم سيت ّم وضع ح ّد
لخروقات هذا الكيان ومنعه من ارتكاب عدوان جديد؟
يبدو أنّ الغرب بقيادة أميركا يتجه إلى اجراء تجارب
يقودها الوهم مع الوجود الروسي – اإليراني على الساحتين
السورية والعراقية ،مع إع�لان ترحيب ب��ارد بالتعاون
لمحاربة «داعش» ،وقد يقود فشل التجارب إلى رفع حرارة
المجابهة على قاعدة تناقض المصالح! فهل ستكون النتائج
مقدّمات لصدام أوسع فينقلب إلى حرب كونية؟ الحروب
السابقة كانت ألسباب وذرائع أق ّل شأنا ً وقيمة.
***

هامش :ثالثة سوف يسقطون ويبقى األسد ،هوالند،
أردوغان وكاميرون ...تقول الع ّرافة!

�أ�سباب الأزمة في لبنان و�سبل الخروج منها
} ابراهيم ياسين*
تعبّر األزم���ة التي يشهدها لبنان هذه
األي��ام عن م��دى تفاقم األزم��ات االقتصادية
واالجتماعية من ناحية ،وع��ن ح �دّة األزم��ة
السياسية من ناحية ثانية.
وﻻ شك أنّ هذه األزمة هي نتاج للسياسات
النيوليبرالية التي حكمت البالد ،وﻻ تزال ،منذ
عام  1992مع مجيء الرئيس رفيق الحريري
إلى سدّة السلطة ،حيث جرى تطبيق مشروع
الخصخصة للقطاعات التي تد ُّر أموا ًﻻ وأرباحا ً
طائلة ،وتبيّن أنّ المشاريع التي تد ّر مثل هذه
اﻷرباح محصورة في القطاعات الخدماتية،
ﻷنّ الدولة في لبنان ﻻ تملك مشاريع إنتاجية
مثل المعامل أو النقل العام وسكك الحديد أو
غيرها من القطاعات السياحية التي عادة ما
يكون جزء كبير منها في الكثير من دول العالم
تابعا ً للدولة ،حتى في الدول الرأسمالية التي
تعتمد السياسات بنسختها النيوليبرالية،
لذلك اتجه م��ش��روع الحريري المعبِّر عن
الرأسمالية الريعية نحو العمل على السيطرة
على هذه القطاعات الخدماتية عبر تلزيمها
لشركات خ��اص��ة ،بالتراضي ،وليس عبر
دفتر شروط ومناقصات شفافة ،والهدف من
ذلك ،طبعاً ،أن ترسو هذه العطاءات لصالح
شركات تابعة له أو على عالقة به.
كانت البداية إنشاء شركة «سوليدير»،
وق��د ج��رى س��نّ قانون يؤ ّمن لها االستيالء
على وسط بيروت التجاري وتحويل اﻷمالك
الخاصة للمواطنين إلى أسهم في هذه الشركة
التي عملت على «إعمار» الوسط ،وفق مصالح
«سوليدير» ،وعلى حساب أصحاب الحقوق
من المواطنين ،وقد جرى تجميد ك ّل الدعاوى
التي رفعها المواطنون الذين ُنهبت أمالكهم
وحقوقهم في الوسط التجاري أمام القضاء
بقرار سياسي.
وف��ي الوقت ذات��ه ،ج��رى إنشاء شركات
اتصال خليوية وت ّم تلزيمها لشركات خاصة
بشروط مجحفة بالنسبة إل��ى المواطنين
وخزينة الدولة ،ولم تت ّم استعادة هذا القطاع
بعد انتهاء مدة العقد مع شركات الخليوي إﻻ
بعد معركة شرسة شهدها مجلس ال��وزراء
بين الرئيس إميل لحود ال��ذي ك��ان مدافعا ً
شرسا ً عن المال العام وحقوق الدولة ،وبين
ال��ح��ري��ري ال��ذي ك��ان ي��داف��ع ع��ن الشركات
الخاصة ومصالحها .كما جرى وضع اليد
على العديد من األم�لاك البحرية والنهرية،
سواء في بيروت أو في المناطق اللبنانية من
قبل بعض المتم ّولين اللبنانيين وأصحاب
السلطة السياسية والمستفيدين منهم.
وجرى أيضا ً تلزيم جمع النفايات إلى شركة
«سوكلين» المق ّربة من الحريري على حساب
دور البلديات التي كانت تقوم بهذه الوظيفة
حيث جرى االستيالء على أم��وال البلديات

لدفع المستحقات المتوجبة على الدولة
لشركة «سوكلين» حسب االتفاقية التي
أبرمت بين الطرفين ،وكانت كلفة الطن الواحد
تبلغ أكثر من  150دوالراً ،وهو مبلغ مرتفع
جدا ً قياسا ً لكلفة الطن الواحد في دول العالم،
وهو ما ظهر جليا ً عندما ت ّم إجراء المناقصات
لح ّل أزم��ة النفايات الحالية ،وتبيّن حجم
الهدر والسرقة في هذا القطاع لصالح شركة
«سوكلين».
كما ج��رى ،ع��م��داً ،إهمال قطاع الكهرباء
وتخريب أي م��ش��روع ج��دي للنهوض به،
بهدف جعله عبئا ً على الدولة والمواطنين
معاً ،ما أدّى إلى مراكمة الديون على مؤسسة
الكهرباء ،واس��ت��ط��رادا ً على خزينة الدولة
وزي��ادة العجز في الموازنة وزي��ادة األعباء
على المواطن ال��ذي أصبح يدفع فاتورتين
شهرياً ،واحدة للمولدات وأخرى للدولة.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ج���رى تعطيل ك�لّ
محاوالت إصالح الكهرباء وإنهاء هذه اﻷزمة
المستفحلة ،فت ّم رف��ض ال��ع��رض اإلي��ران��ي
المجاني ،فيما تجري حاليا ً إعاقة مشروع
ّ
إص�لاح وصيانة المعامل الكهربائية الذي
بوشر به في عهد الوزير جبران باسيل ،وك ّل
ذلك يندرج في سياق سياسة الكيد المقصودة
للوصول إلى تخصيص هذا القطاع ،عبر بيعه
لشركة خاصة مقابل الديون المترتبة على
شركة الكهرباء.
إل��ى جانب م��ش��روع الخصخصة ،جرى
تعميم الفساد وثقافته في مؤسسات الدولة،

على نحو غير مسبوق ف��ي ت��اري��خ لبنان
الحديث ،وخصوصا ً عبر العقود بالتراضي
وإنشاء اإلدارات الموازية والمجالس المالية
الطائفية ،حتى بات الفساد هو السمة التي
تطبع ممارسات هذه الطبقة السياسية.
ب��ل��غ ال��ف��س��اد ذروت����ه ف��ي م��رح��ل��ة رئيس
الحكومة األسبق فؤاد السنيورة الذي أنفق أكثر
من  11مليار دوﻻر من دون أي مستند قانوني،
وهو يرفض إج��راء أي قطع حساب لمعرفة
كيفية صرف هذه األم��وال ،ما يكشف الوجه
غير القانوني وغير الشرعي في عملية إنفاق
هذه األم��وال وهو أمر يُعتبر جرما ً يُحاسب
عليه القانون .ومع ذلك ،فإنّ السنيورة وكتلة
المستقبل التي يترأسها في المجلس النيابي
يمعنان في رفض أي مساءلة أو محاسبة في
هذا األمر ،وﻻ يخفي السنيورة سعيه إلى الربط
بين تسهيل التشريع في مجلس النواب مقابل
الحصول على براءة ذمة تعفيه من المساءلة
في هذا الموضوع في المستقبل ،وظهر ذلك
بوضوح أيضا ً في موضوع سلسلة الرتب
والرواتب في مجلس النواب حيث لم يجر إقرار
السلسلة حتى اليوم.
هذه األزمات المتفاقمة ترافقت مع تنامي
الدين العام الذي تجاوز عتبة السبعين مليار
دوالر أميركي ،وهو رقم كبير جدا ً قياسا ً بعدد
سكان لبنان وحجم موازنته ،وه��ذا الدين
ما كان ليبلغ هذا المستوى لوﻻ السياسات
النيوليبرالية التي تع ّمدت رفع الفوائد على
سندات الخزينة وتشريع الفساد وتلزيم

المشاريع بطريقة التراضي ،ما ر ّت��ب على
الدولة أكالفا ً باهظة كانت سببا ً في توليد
ه��ذا العجز الكبير ال��ذي تئنُّ منه الموازنة
هذه األي��ام .ولم يتوقف األمر عند هذا الحدّ،
بل إنّ هذه السياسات كانت أيضا ً السبب
في تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي
في البالد وتد ّني القدرة الشرائية للمواطنين
وازدياد البطالة ،في ظ ّل التراجع المتواصل
في القطاعات اﻹنتاجية في البالد ،وخصوصا ً
الزراعة والصناعة ،بفعل اإلهمال المقصود
لهذه القطاعات وتركيز عمل الحكومة على
القطاعات المالية والعقارية.
هذا من الزاوية االقتصادية والخدماتية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ل�ل�أزم���ة ،أم���ا م��ن ال��زاوي��ة
السياسية فإنّ سياسة االستئثار بالسلطة،
من قبل الطبقة السياسية الحاكمة التي راحت
تتقاسم الحصص والمشاريع ،أدت بدورها
إل��ى اح��ت��دام ال��ص��راع السياسي ف��ي البالد
لكون هذه الطبقة السياسية ترفض تطبيق
ينص على احترام
القانون والدستور الذي
ّ
الشراكة وعدم مخالفة القوانين التي تراعي
هذه الشراكة ،وذل��ك بهدف حماية مصالح
هذه الطبقة ونفوذها وتج ُّنب أي محاسبة
قانونية على ما اقترفته من مخالفات قانونية
ودس��ت��وري��ة ،وك���ان ه��ذا ال��ص��راع واض��ح�ا ً
من خ�لال رف��ض أي مشاركة فعلية للتيار
الوطني الحر واحترام حجم تمثيله النيابي،
والسبب طبعا ً أنّ التيار الوطني الحر يطرح
اإلص�لاح والتغيير ومحاربة الفساد ،وهو

ما أدى ويؤدي إلى التصادم مع هذه الطبقة
وتفجرها
المستأثرة بالسلطة واحتدام األزمة
ُّ
في الشارع حيث لم يُترك أي خيار للتيار
البرتقالي سوى النزول إلى الشارع للتعبير
عن رفضه لمثل هذه السياسات المستأثرة
والتي ترفض أيضا ً انتخاب رئيس للجمهورية
يتمتع ب��ال��وزن التمثيلي الحقيقي ،نيابيا ً
وشعبياً ،أو احترام رأي التيار الوطني الحر
في هذا الموضوع ،باعتباره األكثر تمثيالً على
المستوى المسيحي .وما زاد الطين بلة ،إقدام
الطبقة السياسية على تأجيل االنتخابات
النيابية ،والتمديد للمجلس النيابي مرتين
بذريعة الظروف األمنية ،في حين أنّ دو ًﻻ
مجاورة تشهد حروباً ،كسورية والعراق،
جرت فيها انتخابات نيابية ورئاسية أيضاً.
طبعاً ،إنّ السبب الحقيقي لعدم إج��راء
االنتخابات يكمن في أنّ الطبقة السياسية
لديها إحساس كبير بأنّ هذه االنتخابات إذا ما
أُجريت اآلن ،حسب قانون جديد لالنتخابات
على قاعدة النسبية ،وهو ما ترفضه ،سيؤدي
إلى خسارتها لألغلبية النيابية التي تم ّكنها
م��ن االستئثار بالسلطة واالت��ي��ان برئيس
للجمهورية ينسجم مع مصالحها.
كان مقدرا ً لهذه األزمة المتفاقمة ،على ك ّل
المستويات ،أن ت��ؤدي إلى انفجار الوضع
في الشارع ،فعندما تتعطل المؤسسات وﻻ
تكون هناك أي مساءلة أو محاسبة وﻻ يجري
تطبيق القوانين وﻻ الدستور وتتفاقم األزمات
الخدماتية للمواطنين ،على نحو غير مسبوق
كما حصل ويحصل في موضوع النفايات
والكهرباء والمياه وك ّل ما يتعلق بالشؤون
الحياتية ،فمن الطبيعي عندها أن يلجأ
الناس إلى التعبير عن سخطهم واحتجاجهم
ورفضهم للواقع المتردّي والنزول إلى الشارع
لتغيير ه��ذا ال��واق��ع ووض��ع حد لالستهتار
بمصالح المواطنين وحياتهم.
من هنا يبدو جليا ً أنّ ه��ذه األزم��ة التي
تفجرت أخيرا ً في الشارع وكان مدخلها أزمة
النفايات ،ال يمكن الخروج منها من دون إجراء
إصالحات جدية في نظام الحكم ،والمدخل
األس��اس��ي ﻷي إص�ل�اح سياسي يكمن في
قانون االنتخاب ال��ذي تجري على أساسه
االنتخابات النيابية وإعادة تشكيل السلطة،
والقانون الذي يحقق صحة وعدالة التمثيل
ويضع ح ّدا ً الحتكار السلطة من قبل الطبقة
السياسية التي يه ّمها أن ُتعيد إنتاج نفوذها
مفصل
وسلطتها عبر قانون انتخاب أكثري
َّ
على قياس مصالحها االنتخابية .لذلك فإنّ
القانون النسبي بات مطلبا ً لغالبية اللبنانيين
الذين يشعرون بالغبن من القانون األكثري
ويتوقون إلى التغيير وإص�لاح السياسات
المسؤولة عن أزمات الوطن واللبنانيين معاً.

* ناشط سياسي

