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فوز حزب �أردوغان...
�أم ف�شل المعار�ضة؟
} حميدي العبدالله
فاز حزب العدالة والتنمية باألغلبية المطلقة التي تؤهّله لتشكيل الحكومة
التركية بمفرده.
وأق��ام الحزب احتفاالت عارمة في أنحاء مختلفة من تركيا ،وم��ن حقه أن
يحيي مثل هذه االحتفاالت بعد أن حقق فوزا ً لم يتوقعه حتى قادته ،الذين ظلوا
حتى ساعات قليلة من اكتمال عمليات فرز األصوات يتوقعون الحصول على
 45%من األصوات .قد يعتقد البعض أنّ السبب الرئيسي لفوز حزب العدالة
والتنمية هو السياسات التي اعتمدها الحزب ،وال سيما قادته وعلى رأسهم
الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان ،ورئيس الحكومة أحمد داوود أوغلو
وحمالتهم االنتخابية المكثفة ،وسياسة الترهيب التي مورست ض ّد أحزاب
المعارضة ،وال سيما ح��زب الشعوب الديمقراطي .لكن الصحيح أنّ زعماء
العدالة ذاتهم قادوا حملة  7حزيران بنفس القوة ،واعتمدوا السياسات ذاتها
ورفعوا شعارات ال تختلف عن شعارات حملتهم في االنتخابات األخيرة ،ولكن
في  7حزيران فشل الحزب في الحصول على األغلبية المطلقة ،في حين أنه في
انتخابات  1تشرين الثاني حصل على هذه األغلبية التي تم ّكنه الحكم بمفرده
أي إزعاجات.
من دون ّ
في التفاصيل ف��وز ح��زب العدالة والتنمية ناجم عن انتقال أص��وات حزب
الحركة القومية ،أو استعادة األصوات التي خسرها في انتخابات  7حزيران
وذهبت إلى الحركة القومية وإلى األكراد.
حدث هذا لسببين أساسيين ،السبب األول ،أنّ حزب الحركة القومية يعتمد
السياسات ذاتها التي يعتمدها حزب العدالة والتنمية ،ربما باستثناء الموقف من
سورية ،وتحديدا ً السياسات إزاء القضايا التركية الداخلية ومنها الموقف من
األكراد والسياسات االقتصادية ،وبديهي أن يكون االنتقال سهالً في تصويت
الناخبين بين الحزبين .السبب الثاني أنّ حزب الحركة القومية لم يستفد من
التفويض الذي منحه له الناخبون وعاد إلى الحكم عبر تشكيل حكومة ائتالفية،
فكان يرفض بقوة تشكيل هذه الحكومة من قوى المعارضة ،وهو الذي عطل
إمكانية أن يكون هناك بديل لحكم حزب العدالة والتنمية ،على الرغم من أنّ
األحزاب الثالثة المعارضة كان بمقدورها تشكيل ائتالف حكومي والحصول
على ثقة مجلس النواب التركي.
لقد برهنت تجربة ما بعد انتخابات  7حزيران أنّ المعارضة غير مؤهّلة
للحكم ،وأنها ال تزال أسيرة خالفاتها ،وألنّ ثمة شريحة في المجتمع تنشد
أي طريق كان ،فمن البديهي أن ترى هذه الشريحة أنّ الطريق
االستقرار عن ّ
األقصر والمضمون لالستقرار هو إع��ادة حزب العدالة والتنمية إلى الحكم
طالما أنّ ائتالف األح��زاب المعارضة في حكومة واح��دة أمر متع ّذر ،فإعادة
إنتاج معادلة  7حزيران يعني إبقاء تركيا في أزمة سياسية مفتوحة ،وهذا ليس
بخيار ،ولهذا يمكن القول إنّ المعارضة هي التي أه��دت الفوز في  1تشرين
الثاني لحزب العدالة والتنمية من خالل فشلها في االتفاق في ما بينها وعجزها
عن تشكيل بديل لحكم أردوغان وحزبه.

بفوز �أردوغان بد�أت
�أميركا بجوائز التر�ضية
ما حصل في االنتخابات التركية ُيعتبر مفاجأة على ك ّل األصعدة ،فمن كان يتوقع فوز
أردوغان لم يكن في أكثر االحوال يتوقع فوزه بأكثر من فارق بسيط عن خصومه ،إال أنه
استطاع ان يعود بفوز مد ّو قلب ك ّل األوراق ووضع األسئلة على الطاولة فباتت كواليس ما
جرى في االنتخابات التركية الشغل الشاغل لك ّل المراقبين ألنّ األكيد أنّ شيئا ً ما قد جرى.
عجزت ك ّل استطالعات الرأي ومراكز األبحاث والقرار في تركيا بما فيها الموالية له عن
توقع هذا الفوز لحزب العدالة والتنمية ومعها أيضا ً وسائل إعالم وصحف دولية كبرى
وعريقة مثل «واشنطن بوست» و«لوموند» و«غارديان» و«اندبندنت» ،ما أكد أنّ األمر فيه
من السياسة ما يكفي لقلب الطاولة ،ألنّ األمر لم يعد يتعلق باألرقام ،وفي هذا اإلطار
وحده البرلمان األوروبي مشهود له بتوقعاته التي استبعدت النزاهة وعبثية االنتخابات
في ظ ّل حكم العدالة والتنمية في تركيا ،واألكيد أيضا ً انّ البرلمان األوروبي لم يكن
يطرح هذا التشكيك إال بعد معطيات محدّدة .وعشية إعالن النتائج صدر عن المعارضة
التركية ما يمكن اعتباره أرضية يمكن البناء عليها كفرضية تجيب على ك ّل األسئلة مفادها
استسالم أردوغان لنتائج فيينا وبقاء الرئيس السوري بشار األسد فمنحه األميركيون
الفوز بأصوات فتح الله غولن التي تشكل  10%من الناخبين الذين منعوا أصواتهم عنه
في حزيران الماضي ،وتوزعت حينها على الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي
فأفرج عن معتقلي غولن وتصالح مع مناصريه ووعدهم بحقائب وزارية بضمانة
أميركية.
تفسره اليوم مواقف اردوغان السابقة من الرئيس السوري
هذا الكالم السياسي البحت ّ
قبل ان تهم الدول بالمشاركة بمؤتمر فيينا ،ففي تطور الفت للموقف التركي من االزمة
أي
السورية ومن أنقرة التي لطالما أص ّرت على ضرورة رحيل األسد قبل الحديث عن ّ
تسوية سياسية أعلنت عن قبولها ببقائه «رمزياً» لمدة ستة أشهر ضمن اتفاق سياسي
ينهي األزمة.
هذا التصريح الذي نقل عن مسؤولين كبار في الحكومة التركية ت ّم بناء على اتصاالت
أنقرة مع واشنطن وباقي الحلفاء ما يشير إلى أنّ تغييرا ً ما لمواقف تركيا أخذ بسلوك
الطريق.
الخبراء اعتبروا حينها انّ هذا التح ّول جاء مدفوعا ً بتشابكات الملف السوري وزيادة
الضغوط عليها في أكثر من جبهة ،منها خطر «داعش» وأزمة الالجئين ،إضافة إلى الهاجس
األكبر لتركيا والمتمثل في األكراد ،لكن اليوم وبعد فوز أردوغان يستحضر الى األذهان
ذلك االتصال الشهير الذي أجراه أوباما قبل فترة بسيطة من االنتخابات حيث أفاد مكتب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من شهر تشرين األول الفائت
أنه والرئيس االميركي باراك اوباما أكدا خالل اتصال هاتفي هدفهما المشترك لزيادة
الضغوط العسكرية على «داعش» وتقوية المعارضة المعتدلة إليجاد الظروف المناسبة
النتقال سياسي في سورية...
إذا ً فإنّ المقايضة لح ّل سياسي في سورية كانت حاضرة دوما ً عند االميركيين الذين
على ما يبدو بدأوا بمحاوالت استرضاء حلفائهم عبر جوائز الترضية التي ستمنعهم
من إعاقة سير العملية السياسية في سورية التي تدرك واشنطن ان ال مف ّر منها قبل ان
تحرجها روسيا بالتقدّم السريع نحو ح ّل ال يحفظ ألحد اوراق قوة بعد ان تكون نتائج
الميدان قد تحدثت بقوة.
لكن فوز أردوغان ال يقتصر فقط على الملف السوري بك ّل تأكيد ،فإنّ لألميركيين
وحلفائهم «اإلسرائيليين» مصلحة أساسية في بقائه تتمثل باالمتداد الذي يمثله حزب
العدالة والتنمية وعالقته المباشرة مع حركة حماس ،وهي الفرع األصلي لجماعة «االخوان
المسلمين» ،وهنا فإنّ ما يتعلق بالملف الفلسطيني فإنّ مصلحة «إسرائيل» تقتضي بقاء
اي تسوية سياسية مقبلة فيكون شريكا ً
من يمون
وينسق ويشرف على حركة حماس في ّ
ّ
معهما.
فوز اردوغان أول نتائج استرضاء الواليات المتحدة لحلفائها الخاسرين بعد انتصار
االيرانيين في ملفهم النووي ودخول الروس مباشرة كقوة أجنبية أساسية ألول مرة الى
المنطقة.
«توب نيوز»

هل هو جبروت �أردوغان؟
 سينشغل البعض بالتباهي بنصر أردوغان االنتخابي والتنمير على توقعات فشله بمافيها توقعاتنا.
 سندعهم يتمتعون. األسهل أن يستعرض التحليل ك ّل االحتماالت فال يخطئ وال يصيب أو يدّعي كيفما أتتاألحداث أنها طابقت توقعاته.
 التنجيم ليس ه ّمنا والنجومية ليست اهتمامنا. الطبيب يشخص الحالة أمامه وعندما تطرأ مفاجأة يقول لم يصب تحلينلنا وحدثتعناصر لم تكن ظاهرة ويسارع إلى مواكبة ما جرى وما سيجري...
 أهل قضية ليسوا هواة تسالي في صراعات ديكة ومقامرات مراهنين على أحصنة. فاز أردوغان بمفاجأة لم يتوقعها إعالم الغرب وال الشرق وال األتراك وال استطالعاتالرأي ،ولم ينكرها حزبه كمفاجأة فهل هو جبروته؟
 المفاجأة تعني تغييرا ً كبيرا ً وسريعاً ،وبالتالي ليس شعبيا ً بل سياسي... يعني صفقة كبرى شارك فيها كبار جيّرت له كتلة تصويت جاهزة. غولن المنشق عن أردوغان كان سبب خسارة حزيران وفوز تشرين ،وفي المرتين بقرارأميركي.
 ّفضل أردوغ��ان الهزيمة السياسية على االنتخابية ،فتعهّد لألميركيين باالنضباط
بتفاهمات فيينا تجاه سورية ،وإقفال الحدود وقبول األكراد شريكا ً سياسياً.

التعليق السياسي

مع اقتراب المئوية الأولى لـ«�سايك�س ـ بيكو» ...حتى الزبالة ...ط ّيفوها؟!
كمواطنة من حقي الرف�ض...
هل مَن يتج ّر�أ على العمل لإلغاء مفاعيلها؟
} وجدي المصري
كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن سايكس ـ بيكو جديدة
قسمته سايكس ـ بيكو األول��ى .ففي الوقت
مه ّمتها تقسيم ما ّ
الذي استطاعت أوروبا أن تحقق اتحادا ً بين الدول التي خاضت
حربا ً ضروسا ً ض ّد بعضها بعضا ً أكثر من مرة ،وفي الوقت
الذي تحاول دول أميركا الجنوبية التق ّرب من بعضها علّها
تستطيع أن تش ّكل ق ّوة في وجه تس ُّلط الواليات المتحدة ،وفي
الوقت الذي تنشط فيه التحالفات إقليميا ً ودولياً ،تبقى منطقتنا
عرض ًة للتهديد بتقسيمها .فمَن الذي يسعى إلى ذلك؟ وما هي
األهداف الكامنة وراء هذا المشروع؟
إذا ما عُ دنا إلى التاريخ ،لعَرفنا أنّ بالدنا ظلّت تحت حكم
العثمانيين طيلة أربعة قرون .ومع نهاية القرن التاسع عشر،
بدأت حركة تيودور هرتزل لتنظيم جهود اليهود بغية إقامة
دولة تجمعهم لكي يكون لهم كيان ذاتي جغرافي تعويضا ً
ع ّما قاسوه من ظل ٍم على يد الدول األوروبية من جهة ،ويكون
نهاية لشعورهم الدائم بأنهم منفيّون ال وطن لهم من جهة
ثانية ،علما ً أنهم كانوا قادرين بك ّل بساطة ،لوال عنصريتهم
واستعالؤهم ،من االندماج في ك ّل المجتمعات التي حلّوا فيها
مع سكانها األصليّين .وبعد أن وقع اختيارهم على فلسطين
الواردة في أساطيرهم التوراتية والتي يعتبرون أ ّنهم هُ جِّ روا
منها ،بدأت أفكارهم الشريرة تعمل إليجاد الوسائل الكفيلة
بتحقيق مشروعهم هذا .فاستعملوا الدين وما ُنسِ ب إلى الله
زورا ً من أق��وال عن وع��ده لهم ب��أرض فلسطين إلقناع بعض
أغبياء الساسة بقصدهم ،ور ّكزوا بذلك على الدول المتنازعة
خالل الحرب العالمية األول��ى .استطاعوا من خالل نفوذهم
المالي االستحصال على وعد من وزير خارجية بريطانيا آنذاك
بلفور ،لك ّنهم علِموا أنّ الوعد وحده غير ٍ
كاف وليست له قيمة
قانونية .فساعدوا بأموالهم كالً من فرنسا وبريطانيا لكي تربحا
الحرب ،ومن ثم دفعوا باتجاه أن تتسلما زمام األمور في الشرق
األوس��ط ،فتقتسما إرث اإلمبراطورية العثمانية ،وساعدوا
بريطانيا تحديدا ً لكي تحصل على االنتداب في فلسطين لكي
يعملوا تحت مظلّتها الحقا ً للسيطرة على األراضي الفلسطينية
وإقامة دولتهم.
ولتسهيل بلوغهم هذه الغاية ،وجدوا من الضرورة بمكانٍ
تقسيم الهالل الخصيب الذي كان الشريف حسين يسعى مع
االنكليز إلى تأسيس مملكة يتو ّلى زمامها ابنه فيصل .فأقنعوا
الفرنسيين أنّ مصلحتهم تتمثل في عدم السماح لبريطانيا بأن
تكون المستفيدة الوحيدة من االنتصار في الحرب .فاحتلّت
وقسمتها إلى ست
فرنسا بالد الشام وأسقطت مملكة فيصلّ ،
واليات معتمد ًة بهذا التقسيم الشأن المذهبي ألنه سريع التج ّذر
في النفوس الضعيفة الجاهلة ،وهذه الواليات هي :سنجق
االسكندرون  -والية حلب  -والية دمشق -والية جبل الدروز
 والية جبال العلويين  -ووالية لبنان الذي ح ّولته إلى دولةٍ
ضغوط من الموارنة.
لبنان الكبير بعد
ولتثبيت هذه السيطرة ،ت ّم االتفاق بين وزي َري خارجية ك ّل
من فرنسا بيكو وبريطانيا سايكس على اقتسام الهالل الخصيب
بحيث تكون حصة بريطانيا العراق وفلسطين ،وحصة فرنسا
بالد الشام .إنّ الغاية األساس من التقسيم كانت استباق أية
عملية وحدويّة ألراضي الهالل الخصيب وقيام مملكة او دولة،
ألنّ ذلك كان برأي اليهود ،وكانوا مصيبين ،سيكون عائقا ً في
وجه قيام دولتهم انطالقا ً من مقولة إنّ الوحدة ق ّوة والتفكك فيه
ك ّل الضعف.
ٍ
بخاف على أحد كيف تط ّورت األمور ،حيث حاول
ولم يعد
اإلنكليز إرضاء الشريف حسين فأقاموا مملك َتين ألبنائه في
العراق عام  ،1921وفي األردن عام  ،1946حيث لم يكن هناك
عبر التاريخ أيّ كيانٍ سياسي في األردن ،بل كان دائما ً يُعتبر
جزءا ً من األراضي الفلسطينية ،وقامت جمهورية في ك ٍّل من
سوريا (تمييزا ً لها من سورية الطبيعية) ولبنان ،واستطاع
اليهود إقامة دولتهم في فلسطين مستفيدين من ّ
غض الطرف من
بريطانيا على ألوف المهاجرين الذين اس ُتقدِموا من أوروبا ومن
الدعم بالتدريب والسالح لعصاباتهم .أما سنجق االسكندرون
فكان قد أُلحِ ق بوالية حلب عام  .1923لكنّ الفرنسيين الذين
كانوا يريدون إبعاد تركيا نهائيا ً عن ألمانيا ،وهبوا السنجق
نوعا ً من الحكم الذاتي وسمحوا لألتراك بأن يكون لهم نفو ٌذ
فيه .وهذا السنجق كان ذا أكثرية سكانية علوية وأرمنية ،وقبل
الحرب العالمية الثانية ،أعطت فرنسا عام  1938هذا السنجق،
السوريّ االنتماء ،إلى تركيا كجائزة ترضية ،والتي قامت
بطرد معظم السكان السوريين منه .وفي الثاني من أيلول عام
 1938أقدمت تركيا على تغيير اسم السنجق فأصبح يُعرف
بـ«والية حاتي» ،هذا االسم الذي اقترحه قائد تركيا الجديدة
كمال أتاتورك.
وفي العام  ،1939أقيم استفتا ٌء في هذا اإلقليم ،وكان من
الطبيعي بعد إخالئه من السوريين واستقدام األتراك للسكن
فيه ،أن يت ّم اإلعالن عن أنّ غالبية سكانه تريد االلتحاق بتركيا،
وهكذا كان .فاتفاقية سايكس ـ بيكو ،ال تشكل أيّ مستن ٍد قانوني
ألنها جاءت بين دول َتين ال تملكان األرض وال يحق لهما التص ّرف
بشب ٍر منها ،مستفيد َت ْين من انتصارهما وق ّوتهما وضعف سكان
األرض األصليين ،الناتج عن االحتالل العثماني .ولم تكن

نتيجة هذه االتفاقية فقط تقسيم الهالل الخصيب إلى دويالت،
بل النتيجة األخطر تمثلت بزرع «إسرائيل» فوق تراب فلسطين،
وسلخ سنجق االسكندرون وإلحاقه بتركيا.
وبعد أن تسلّم ح��زب البعث العربي االشتراكي الحكم
في سوريا عام  ،1963أبقى سنجق االسكندرون ج��زءا ً من
خريطة سوريا .ووح��ده أنطون سعاده ال��ذي ن��ادى باألمة
السورية وسيادتها على كامل أراضي سورية الطبيعية ،لفتَ
إلى مسألتين مه ّمتين :األول��ى خطورة الهجرة اليهودية إلى
فلسطين التي كانت غائبة عن أذه��ان الح ّكام العرب آنذاك
المتآمرين مع الصهيونية العالمية ،والتي كانت نتيجتها قيام
دولة «إسرائيل» ،والثانية سلخ لواء االسكندرون عن األرض
السورية.
وبعد أن عقدت أنقرة اتفاقا ًعسكريا ًمع «إسرائيل» عام ،1996
ردّت الجمهورية العربية السورية بدعم عبدالله أوجالن رئيس
حزب العمال الكردستاني فتو ّترت األوضاع بين البلدين.
ومن الالفت للنظر ،أنه بعد ض ّم تركيا للوالء االسكندرون لم
تت ّم أية زيارة على مستوى الرؤساء بين تركيا وسوريا على
مدى خمسين عاماً.
وبعد أن أقدمت تركيا على محاولة استغالل أكبر قدر ممكن
ُ
اضط ّر الرئيس
من مياه نهر الفرات قبل الوصول إلى سوريا،
حافظ األسد للموافقة على التخلّي نهائيا ً عن السنجق مقابل
مياه الفرات .وكان الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار هو اول
رئيس تركي يزور دمشق عام  ،2005وكان الرئيس بشار األسد
ٍ
قد زار أنقرة عام  ،2004وتقبّل ض ّم السنجق نهائيا ً عام 2005
بعد بدء الحصار الذي فرضته الواليات المتحدة على سوريا
إعالنا ً عن مرحلة الحرب الجديدة عليها ،وصوال ً إلى ما نشهده
حرب عالمية تعمل على تدميرها وتقسيمها.
اليوم من
ٍ
ٍ
بخاف على احد أنّ مَن سعى في الماضي إلى
إذاً ،لم يعد
تقسيم الهالل الخصيب هم اليهود ،بدع ٍم من فرنسا وبريطانيا،
واليوم يستفيدون من دعم الواليات المتحدة ،وموافقة أوروبا
الغربية مجتمع ًة على تقسي ٍم جديد يقوم أيضا ً على الفرز
المذهبي والعرقي بدءا ً بالعراق م��رورا ً بسوريا ووص��وال ً إلى
لبنان .واذا كانت غاية سايكس ـ بيكو األولى تكمن بتسهيل قيام
دولة «إسرائيل» ،فإنّ غاية سايكس ـ بيكو الثانية هي إقامة
دويالت طائفية حول «إسرائيل» وصوال ً إلى غاي َت ْين :األولى
إعطاء شرعية دولية إلعالن «يهودية الدولة اإلسرائيلية»،
والثانية ابقاء هذه الدول الطائفية متنافرة متناحرة متلهيّة
بمحاربة بعضها البعض غافل ًة عن السرطان الذي ينهش جسد
األمة.
َ
يسعون إلى
أما المفارقة الكبرى والمذهلة ،فهي أنّ اليهود
توحيد الهالل الخصيب تحت إسم «إسرائيل الكبرى» تنفيذا ً لما
جاء في توراتهم عن حدودها« :ك ُّل مكانٍ تدوسه بطون أقدامكم
يكون لكم .من البريّة ولبنان .من نهر الفرات إلى البحر الغربي
(المتوسط) يكون تخمكم» .تثنية 24 :11
وكذلك فعل الدواعش وأعلنوا «دولة الخالفة اإلسالمية في
العراق والشام» .وللّذين يجهلون التاريخ نقول بأنّ بالد الشام
هي سوريا الحالية ،وفلسطين ومن ضمنها األردن ،ولبنان،
وهذا يعني ،وبالرغم من مفهومهم الديني ،بأنّ الخالفة يجب
أن تكون على مجمل أراض��ي المسلمين ،فإنهم أدرك��وا أهمية
الوحدات الجغرافية ،بشك ٍل عام ،واألهمية االستراتيجية للهالل
الخصيب بشك ٍل خاص .وهذا هو ايضا ً الرئيس بوتين يدعو،
استنادا ً إلى وعيه االستراتيجي ،إلى ضرورة توحيد الجيشين
العراقي والسوري لمواجهة الهجمة اإلرهابية على أراضي
سورية الطبيعية.
أليس غريبا ً أن يتنبّه أش��رس عد ّوين أل ّمتنا عن أهمية
َ
وحدة ترابها ،إضافة الى القوى االستعمارية التي تخ ّوفت من
هذه الوحدة فيما لو قامت ،فعمِلت على وأدها قبل أن تولد؟
أليس غريبا ً أن يدعو الرئيس بوتين ،صديق العراق وسوريا،
يتوحدا ،قبل أن يدرك المسؤولون في العراق
الجيشين إلى أن
ّ
والشام أهمية هذه الوحدة لمواجهة ك ّل األخطار التي تتهدّد
بالدنا؟ ألم يحِ ن الوقت للسعي الجا ّد إلى ،ليس فقط الوقوف في
وجه سايكس ـ بيكو الجديدة ،بل العمل إلسقاط مفاعيل سايكس
طوباوي حالم،
ـ بيكو األولى؟ ُر ّب قائ ٍل بأنّ هذا ما هو إال تفكي ٌر
ٌّ
بحل ٍم مع هرتزل الذي
لكنني أذ ّك ُر بأنّ قيام دولة «إسرائيل» ابتدأ ُ
كان مؤمنا ً بأنّ حلمه الذي ابتدأ عام  1897سيتحقق على ابعد
ح ّد بعد  50سنة ،وهكذا كان.
وأذ ّك��ر ايضا ً ب��أنّ ُحلم اليهود استم ّر منذ أن أُخرجوا من
فلسطين عام  70ميالدية ،ولم يتحقق إال بعد ما يقارب األلفي
سنة ،وهو يقوم على باطل .أما حقنا بأرض فلسطين وبلواء
االسكندرون ،فإنما يقوم على حقائق تاريخية واجتماعية
وحقوقية ،فهل ما يمنع من البدء بالعمل على تحقيق هذا الحلم
في توحيد بالدنا التي م ّزقها االستعمار واالستيطان اليهودي
أوالً ،والعمل بك ّل الوسائل الستعادة ما خسرناه جنوبا ً وشماال ً
من أرضنا ثانياً.
إنها رسالة وجدانية برسم ح ّكام العراق وسوريا لتوحيد
الجهود لدرء األخطار التي نواجهها اليوم ،وهي أخطار مصيرية
ال يمكن التغلب عليها بمزي ٍد من الشرذمة والتفكك .فهل مَن يجرؤ
على مواجهة الواقع ،والعمل انطالقا ً من وعي قومي شامل لوقف
المؤامرة والعمل على إلغاء مفاعيلها؟

} د .سلوى الخليل األمين *
طيّفوا الزبالة في وطن اإلشعاع والنور في لبنان،
من حقي كمواطنة الرفض ورفع الصوت عاليا ً في
وجه السلطان الجائر ،خصوصا ً أنّ المشكلة دخلت
دائرة الطوائف والمذاهب ،وهذا أمر مرفوض بحكم
الدستور ،وهو ال يليق بصورة لبنان الحضارية،
التي ما زلنا كأهل فكر وقلم نسعى ونشقى من أجل
استعادتها وإظهارها باإلطار الالئق بوطن ،طالما
كان قبلة األوط��ان في تط ّوره وحضارته وانفتاح
بنيه ،لهذا لم أحسبني أحيا إلى زمن تغمرني فيه
الحي الذي أقطن فيه في منطقة بعبدا ،حيث
زبالة
ّ
مق ّر رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ،والعديد من
السفارات واإلدارات األجنبية والعربية ،والسراي
الحكومية العريقة ال��ت��ي ت��ض� ّم م��ق� ّر المحافظة
والمحاكم والعديد من إدارات الدولة الرسمية،
و«غابة الرهبان» التي هي محمية طبيعية صالحة
لممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق بك ّل حرية
ونقاء أنفاس.
كم أسعدني السكن في هذه المنطقة المس ّورة
باألشجار واألزهار والحدائق ،ألنني ابنة جبل أهوى
الطبيعة بفيء أشجارها ،وتغريد طيورها ،وطيب
روائح أزاهيرها ،وعملقة صنوبراتها ،واالستئناس
الممتع بسماع صياح الديكة عند طلوع الفجر
الندي ...لكن ،ك ّل هذه األنعام ذهبت هباء حين ق ّرر
المسؤولون في وطني رشقنا بروائح النفايات وعدم
تح ّمل طمرها وحرقها بالطرق والوسائل الحديثة،
التي تج ّنب المواطنين األمراض واألوبئة المعدية.
لقد اخترت بعبدا مكان سكن آمن من الضجيج
والتل ّوث والمرض ،وذل��ك بديالً عن سكن حارات
بيروت المكتظة باألبنية التي ال يراعى في تشييدها
التنظيم المدني ،الذي من أه ّم واجباته عدم منح
تراخيص البناء دون إيجاد مرآب للسيارات ،يتسع
لعدد واف من سيارات السكان ،حتى لو كان البناء
عاديا ً وليس سوبر دولوكس ،خصوصا ً أنّ تعداد
السيارات في ك ّل منزل أصبح بمعدّل أربع سيارات
على األق � ّل لك ّل أس��رة ،لهذا وحرصا ً على البيئة،
يفترض بالمش ّرع المسؤول اللجوء إل��ى تعديل
قوانين البناء الحالية ،بحيث يت ّم إجبار صاحب
البناء على لحظ أربع مواقف على األق ّل لك ّل مشتر،
وليس كما هو اآلن ،حيث ال يتعدّى األم��ر حيازة
موقف أو موقفين حسب مساحة الشقة ،أضف إلى
ذلك أنه من الضروري فرض إنشاء الحدائق أمام
ك ّل بناية وعلى األسطح أيضاً ،كما في الدول الراقية
كلها ،والهدف طبعا ً معالجة تل ّوث البيئة ،وعدم
تعريض المواطنين لألمراض الوبائية ،التي تنتج
من اكتظاظ األبنية وإغالق مجاري الهواء واحتجاب
ض��وء الشمس ال��ذي هو من ال��ض��روري��ات لجسد
ك ّل إنسان ،ألنّ هذه النعم الطبيعية التي أوجدها
الخالق العظيم من أجل تجديد حيوية وطاقة الفرد
ألنّ العقل السليم في الجسم السليم ،هي من الحقوق
اإلنسانية والصحية التي تراعيها ك ّل الدول الراقية،
ألنّ حق المواطن في العيش في بيئة نظيفة وصحية
واجب ،تلحظه ك ّل الشرائع والقوانين في مختلف
ّ
المتحضر.
بالد العالم
بصريح العبارة ،إنّ منطقة بعبدا التي اتخذتها
مثالً حيا لجمال الطبيعة والبيئة النظيفة في لبنان،
تعاني اليوم من النفايات المكدّسة في شوارعها
مثلها مثل ك ّل المناطق اللبنانية ،بالرغم من أنّ
أهلها يتمتعون بخصال الو ّد للدولة العلية التي لم
تغيّرها مناكفات السياسيين وتش ّنجاتهم وتطييفهم
للشعب ،حيث الجامع في بلدة «سبنيه» القريبة
ج��داً ،وهي تعتبر إح��دى مناطق بعبدا السكنية،
يجاور الكنيسة بطيب خاطر وإيمان مغروس في
النفوس .لكن سكان ه��ذه المنطقة على اختالف
مذاهبهم وطوائفهم وبالرغم من ك � ّل المساوئ
والشرور التي م ّرت على لبنان سابقاً ،لم يغيّروا
عاداتهم وتقاليدهم اللبنانية العريقة واألصيلة،
ال��ت��ي معيارها ال��ت��ع��اون والتعاضد والتكامل
والتواصل والمحبة ،فأجراس الكنائس تعانق
أص��وات ال��م��آذن ،وال��ع��ادات االجتماعية متصلة
اتصاال ً وثيقا ً بعضها بالبعض اآلخ��ر ،لم تنفصم
عراها ،وه��ذا طالما افتقدته في بيروت المهزوزة
طائفيا ً ومذهبيا ً وسياسيا ً واجتماعياً ،بحيث أنني
لم أتمتع بطيب المناخ وعشرة السكان التي شعرت
بها في هذه المنطقة اللبنانية المتآلفة ،إلى أن حلّت
مشكلة النفايات التي هي ورطة رجال السياسة في
وطننا لبنان ،حيث آلمني أن أجد أشجار الصنوبر
والبرتقال وأسوار الحدائق مز ّنرة بالنفايات التي

ش ّوهت صورة الوطن الجميل أمام العديد من السكان
األجانب ،الذين اختاروا السكن في هذه البلدة ،ألنها
صورة ناطقة عن جمال لبنان ذي الطبيعة الرائعة
االخضرار.
ما قصدته من ه��ذا السرد ،هو إظهار الصورة
البشعة التي ت ّم رسمها بسهولة عبر تكويم الزبالة
التي يت ّم شراؤها بأغلى األسعار في الدول الراقية
ومنها السويد ،بحيث ال تسبّب مشكلة صحية
وبيئية للسكان ،ألنّ هذا األمر مرفوض ويعاقب عليه
المسؤول أيا ً كانت رتبته أو موقعه ،ألنّ المواطن
يقوم بدفع ك ّل مستحقات الدولة المفروضة عليه من
ضرائب وغيرها ،لهذا فإنّ القضية ليست بالبساطة
التي يتعاطى بها المسؤول في لبنان منذ ما يزيد
على أربعة أشهر ولتاريخه .لكن ما يؤسف له وما
بتنا نسمعه من ب��وادر الح ّل المرتجى هو مذهبة
وتطييف المطامر ،من شيعية إلى سنية فدرزية
ّ
بغض النظر عن إعالن حالة
فمسيحيية وهل ّم جرا،
طوارئ بيئية ،تدعو إلى التواصل مع دول العالم
ّ
المتحضر عبر سفرائهم الموجودين في لبنان ،من
أجل التعاون في ح ّل مشكلة النفايات ،وما يتبع
تكديسها في الشوارع من أمراض وأوبئة وحشرات
سامة وحيوانات قارضة.
علي ،ليس فقط
لهذا فإنّ الواجب الوطني يفرض ّ
ككاتبة مقال صحافي أسبوعي ،بل كمواطنة ،أن أدلي
طي الكتمان ،أال
برأيي في هذا الموضوع ،وأن ال أبقيه ّ
وهو رفض مشروع المطامر ال ُممذهبة حتى ال ينطبق
هذا الموضوع على الكثير من المواضيع التي قد
تستج ّد الحقاً ،ومن ث ّم نح ّمل رؤساء الكتل النيابية
المسؤولية في تكريس الطائفية السياسية عوضا ً
عن العمل على إلغائها ،في الوقت ال��ذي ب��دأ فيه
الحراك الشعبي يتناول العودة إلى الحكم المدني
العلماني الموحد لك ّل اللبنانيين ،ورفض ك ّل ما هو
مدرج تحت عناوين  8و 14آذار.
خالصة القول إنه حين يطفح الكيل يت ّم االنفجار،
ونحن كمواطنين نعاني األم ّرين من تجاهل أركان
السلطة لما يريده الشعب ،خصوصا ً أنّ أماكن سكن
المسؤولين في بيروت خالية من المزابل ،حتى في
هذا الموضوع هناك شتاء وصيف على سقف واحد،
مثلما كان توزيع الكهرباء الذي ألغاه الوزير جبران
باسيل حين كان وزيرا ً للطاقة ،حين أخضع بيروت
كغيرها من المناطق اللبنانية لبرنامج التقنين،
يومها قامت القيامة ولم تقعد اعتراضاً ،علماّ أنّ من
ساواك بنفسه ما ظلمك.
لهذا هم اليوم يرفعون الصوت عالياً ،ويتهمون
الوزير ف��ادي عبّود ،وهو الصناعي بامتياز ،ألنه
ق ّرر باندفاع وطني العمل على ح ّل مشكلة النفايات
في منطقة ضهور الشوير وجوارها ،بالتفاهم مع
بلديتها ،من أج��ل ش��راء محرقة للنفايات ،تكون
أنموذجا ً لباقي المناطق اللبنانية .لكن ما يؤسف
له أنّ المواطن اللبناني بدأ يسمع االعتراضات عبر
وسائل اإلعالم من دون أيّ دراسة مع ّمقة للمشروع،
يتوجب على الخبراء والعلماء
في الوقت ال��ذي
ّ
البيئيّين االتصال بالوزير عبّود ومناقشة الموضوع
معه لجهة دراس��ة مواصفات المحرقة المذكورة،
حتى إذا تبيّن حسن جودتها ونتائجها ،يُصار إلى
تعميمها على المناطق اللبنانية كافة بالتنسيق
والتعاون مع البلديات واتحاداتها ،مع العلم أنّ
الوزير عبّود وهو الخبير الصناعي المتم ّكن ال يمكن
له اإلقدام على هكذا أمر ،من دون دراسته بشكل علمي
مفصل ،لهذا ندعو علماء وخبراء البيئة التواصل معه
من أجل الحصول على بيانات المواصفات للمحرقة
المذكورة ،ودراستها دراسة مفصلة بعيدة ك ّل البعد
عن المناكفات السياسية والكيدية ،ألنّ صحة الناس
ف��وق الجميع ،ولع ّل ه��ذه المحرقة تشكل الح ّل
المرتقب الذي يخ ّول الجميع الحقا ً االقتداء به.
علما ً أنّ ك ّل من يعمل على تحويل طبيعة لبنان
وجماله وعذوبة مائه إلى مصدر لألمراض واألوبئة
هو مدان قانوناً ،فهذا الفعل القائم ،هو صورة قبيحة
للحرب الناعمة التي تمارس على الناس بهدوء...
وكي يت ّم تالفي نتائجها السلبية ،التي قد تلحق
األذى بالجميع ،على المسؤولين اإلسراع في إيجاد
الح ّل المناسب وتشكيل فريق من الخبراء لدراسة
مواصفات محرقة ضهور الشوير ،كي ال تقضي
المطامر ال ُممذهبة على ما تبقى من لحمة وطنية،
إضافة إلى التل ّوث الذي سينتج عنها بيئيا ً وجوفيا ً
وصحياً ،علما ً أنه إذا ما توافرت نية العمل الوطني
من دون احتساب« :أنا كمسؤول شو بيطلعلي من
العملية» تنجح األمور من دون أدنى شك.

* رئيسة ديوان أهل القلم

الحرب على �سورية والأمن الحقيقي لـ«�إ�سرائيل»
} سالم الربضي*
انطالقا ً من مجريات األحداث في جنوب سورية والقنيطرة تحديداً ،ال يمكن
لنا تجاهل دور تل أبيب االستراتيجي الداعم للمنظمات اإلرهابية منذ العام
 ،2011من خالل:
 1ـ التدخل العسكري المباشر لصالح تلك المجموعات عبر الضربات
الجوية المباشرة بما فيها شنّ الغارات الجوية على العاصمة دمشق.
 2ـ التنسيق والتعاون مع اإلرهابيين في مجاالت عدة منها االستخباري
واللوجيستي والصحي.
 3ـ التسهيالت التي تقدّمها لإلرهابيين على الحدود اللبنانية مع فلسطين
المحتلة والجوالن السوري المحت ّل.
فإذا أردنا الغوص في حيثيّات الحرب على الدولة العربية السورية ،ال
يمكننا فصلها عن المشاريع الشرق أوسطية التي كانت مطروحة سابقاً.
فمشروع «الشرق األوسط الكبير» أو األوسع ذائع الصيت ،سيكون لزمن غير
قصير وسيبقى ،الخيار الثقافي الدّولي الذي ترغب الدّول الكبرى ،في جعله
برنامج عمل وتنفيذ لدول المنطقة ،على الرغم من ك ّل تلك التغيّرات في الدول
العربية ،وهو المشروع الذي سيصبح ضرورة دوليّة ،سياسيّة ،ثقافيّة،
اجتماعيّة ،اقتصاديّة وأمنيّة بأمتياز ،في المنطقة األكثر اشتعاال ً في العالم،
لاللتفاف على التغيّرات العربية المجتمعية والسياسية النسبية اإليجابية،
وك ّل ما يليها مستقبالً.
وإذا كان هذا المشروع الشرق أوسطي ،قد نال أول هزيمة له ،في الحرب
«اإلسرائيلية» على المقاومة اللبنانية في العام  ،2006فإنّ الحرب الدائرة
حاليا ً على سورية ،تعتبر االمتداد الطبيعي إلعادة األمل لتحقيقه.
ّ
وبغض النظر عن التسميات واألحجام لهذه الحرب على الدولة العربية
السورية ،ومدى إمكانية تحقيق أهدافها مستقبالً ،فإنّ «إسرائيل» تحت ّل
موقع المحور والقاعدة االستراتيجيّة فيها .حيث المصالح االستراتيجيّة
لـ«إسرائيل» ،تكمن في ك ّل طيّات تلك الحرب .فهي ترى ومنذ بداية الحرب أنّ
انخراطها في هذه األزمة سيعود عليها بفوائد سياسيّة ج ّمة ،ومن تلك الفوائد،
على سبيل الذكر ال الحصر:
 1ـ فتح المجال أمام «إسرائيل» للتخلص من سورية الدولة ،الرقم الصعب
في معادلة المواجهة والمقاومة لالحتالل «اإلسرائيلي».
 2ـ إلغاء وإض��ع��اف دور سورية المحوري في المنطقة .مما يسهل
لـ«إسرائيل» السيطرة على المنطقة بشكل مطلق.
 3ـ الخروج السوري من الملف الفلسطيني على الصعيدين األمني
والسياسي .وبالتالي ،سيم ّكنها من تدوير ال��زواي��ا ال��ح��ادّة في القضايّا
المصيرية :القدس ،الالجئون وحق العودة.
 4ـ الفوز في هذه الحرب سيكبح مسار فكرة التكامل العربي ،حتى ولو ،من
باب التمني.
 5ـ سوف تسهّل هذه الحرب لـ«إسرائيل» ،االنخراط في إط��ار متعدّد

القوميّات وعلى نحو متكافئ مع الهويّات األخرى ،ويعطي الدولة العبرية
صفة كونها دولة يهودية.
الصعيد األمني ،سوف تصبح «إسرائيل» جزءا ً من هذا األمن ،بدال ً
 6ـ على ّ
من كونها خطرا ً وعدوا ً له ،وهذا ما يتجلى في دعمها للميليشيات اإلرهابية،
وموقف هذه الميليشيات من تأييدها وتنسيقها مع «إسرئيل».
 7ـ ما يبدو ظاهرا ً وباطنا ً من التقاطع والتوافق التام مع سياسات كثير من
األنظمة العربية ،والتي تأخذ – وبك ّل أسف  -موقفا ً عدوانيا ً تحريضيا ً ض ّد
الدولة العربية السورية.
ويتضح أنّ المصالح االستراتيجيّة «اإلسرائيليّة» ومن ُذ الحرب األميركيّة
على العراق في العام  ،2003تتجلى في الدّرجة األولى بالعمل على تفتيت
ال��دول العربية ،من قناعة ال ري��ب فيها ل��دى «إسرائيل» مفادها أنّ األمن
الحقيقي لـ«إسرائيل» ال يمكن أن يتحقق على المدى البعيد ،طالما أنّ لهذه
المنطقة هويّتها العربيّة واإلسالميّة .وطالما أيضاً ،وجدت دول كبيرة نسب ّيا ً
كالعراق وسورية ومصر .فاألمن الحقيقي لـ«إسرائيل» يقتضي تغيير هويّة
والسياسيّة إلى «شرق أوسطية» .وبالتالي ،ال ب ّد من
المنطقة الحضاريّة
ّ
تغيير تركيبتها االجتماعيّة إلى فسيفساء طائفيّة ومذهبية .ففي حال ،بقيت
المنطقة عربيّة ،ستبقى «إسرائيل» غريبة فيها ،أ ّما إذا أصبحت هويّة المنطقة
شرق أوسطيّة ،أيّ أصبح وضع ك ّل المنطقة شاذاً ،فإنّ وجود «إسرائيل» الشا ّذ
سيكون عاديا ً طالما أنّ الشواذ صار سمة عامة.
ومن ُذ االحتالل األميركي للعراق  ،2003وما تبعها من تطورات في بداية
العام  2011حول ما يُس ّمى بـ«الربيع العربي» ،وتحديدا ً الحرب على سورية
ليصب في هذه الخانة إلى ح ّد ما.
حالياً ،جاء
ّ
المقسم والمف ّتت ،إلى مذاهب وطوائف
فـ»إسرائيل» ترى أنّ الوطن العربي
ّ
ودويالت متعدّدة ،هو النموذج والبداية ،لما يجب أن تكون عليها المنطقة
بأسرها مستقبالً لتضمن بذلك أمنها .فاألمن الحقيقي «اإلسرائيلي» على المدى
البعيد ،يتطلب تنفيذ مشروع تفتيت التفتيت أو تجزئة التجزئة من أجل خلق
السياسي االقتصادي الثقافي
فراغ إقليمي يسمح بأن تلعب الدّور اإلمبراطوري ّ
واألمني الذي تطمح له .وبالتالي ،خلق محيط تابع تستم ّد منه «إسرائيل»
الق ّوة من خالل تحويل التهديد المحتمل ،إلى مجال حيوي استراتيجي.
والوثيقة «اإلسرائيليّة» التي وضعتها المنظمة الصهيونيّة العالميّة
 World Zionist Organizationفي الثمانينات ،والتي ترجمها
البروفيسور إسرائيل شاحاك ،تعكس رؤي��ة «إسرائيل» الشرق أوسطيّة
للمنطقة بر ّمتها .والتي تختصر الكثير من التحليالت ،وتغني عن محاولة بذل
الجهود ،في التأكيد على واقع تغلغل «إسرائيل» في الحرب على سورية .ومن
المقتطفات الرئيسيّة في هذه الوثيقة التاريخيّة االستراتيجية...
ـ مصر :إنّ تفكيك مصر إقليميا ً إلى مناطق جغرافية متمايزة ،هو الهدف
السياسي لـ«إسرائيل» في الثمانينات على جبهتها الغربية .فإذا أسقطت
مصر فإنّ دوال ً مثل ليبيا والسودان وحتى الدول األبعد لن تتمكن من البقاء
بشكلها الحالي وسوف تلحق بسقوط وانحالل مصر .انّ الرؤية التي تتمثل

بدولة قبطية مسيحيّة في أعالي مصر إلى جانب عدد من الدول الضعيفة ذات
السلطات المحليّة ،التي ال ترتبط بحكومة مركزيّة هي مفتاح التطور التاريخي
السالم ،والذي سوف يتبدّد حتم ّيا ً على المدى الطويل.
الذي ّ
أجله فقط اتفاق ّ
ـ سورية :سوف تتناثر بالتطابق مع تركيبتها اإلثنيّة والدينيّة إلى عدد من
الساحل ،ودولة س ّنيّة في
الدول .بحيث تكون هناك دولة علويّة شيعيّة على ّ
السنيّة
مناطق حلب ،ودولة سنيّة أخرى في منطقة دمشق تعادي جارتها ّ
في الشمال .أ ّما الدروز ،فسيكون لهم الدولة الخاصة بهم أيضا ً ربّما حتى في
الجوالن ،وبالتأكيد في منطقة حوران وأجزاء من شمال األردن ،وهذه الحالة
والسالم في المنطقة على المدى البعيد.
سوف تكون ضمانة األمن ّ
غني بالنفط من جهة ،والمم ّزق داخليا ً من جهة أخرى ،مضمون
ـ العراقّ :
كمرشح ألحد أهداف «إسرائيل» .إن انحالله أكثر أهمية بالنسبة لنا من انحالل
سورية .فالعراق أقوى من سورية ،وعلى المدى القصير تشكل الق ّوة العراقية
الخطر األكبر على «إسرائيل» ،وكل خالف عربي داخلي سوف يساعدنا ويمهّد
الطريق لتحقيق الهدف األه ّم ،أيّ تحطيم العراق إلى طوائف كما في سورية
ولبنان .انّ تقسيم العراق إلى أقاليم على أساس خطوط إثنيّة دينيّة ،كما
كان الحال في سورية خالل ال ّزمن العثماني ،هو أمر ممكن .وهكذا ،ستقوم
ثالث دول أو أكثر حول المدن األساسية الثالث :البصرة ،بغداد والموصل.
السنة واألكراد في الشمال ،ومن
وستنفصل المناطق الشيعيّة في الجنوب عن ّ
الممكن أنّ المواجهة العراقية – اإليرانية الحالية قد تع ّمق هذا التبلور.
ـ السعودية :الجزيرة العربية بأسرها مرشحة طبيعيا ً للتفكك بسبب
خاصة في السعودية.
الضغوطات الداخليّة والخارجيّة ،وهذا األمر محتوم
ّ
ّ
وبغض النظر ،ع ّما إذا بقيت ق ّوتها االقتصاديّة أم تضاءلت على المدى الطويل
فإنّ االنشقاقات الداخليّة واالنهيارات ستكون تط ّورا ً طبيعيا ً وماثالً في ضوء
السياسيّة الحاليّة.
التركيبة ّ
ـ األردن :إنّ األردن يشكل هدفا ً استراتيجيا ً آنياً ،على المدى القصير وليس
على المدى الطويل .ف��األردن ال يمثل خطرا ً جدّيا ً على المدى الطويل ،بعد
انحالله ونقل السلطة إلى الفلسطينيين .وليس هناك أيّة فرضيّة الستمرار
والسالم
األردن بتركيبته الحاليّة مدة طويلة .وسياسة «إسرائيل» في الحرب ّ
تتوجه نحو تصفية األردن بنظامه الحالي ونقل الحكم لألغلبيّة
يجب أن
ّ
الفلسطينيّة وتغيير النظام شرق النهر ،فيكون األردن لهم والمناطق غرب النهر
لليهود .وسيكون هناك تعايش وسالم حقيقيين فقط ،عندما يفهم العرب أنه
بدون حكم يهودي بين النهر والبحر لن يكون لهم أمن وال وجود ،فإذا أرادوا
دولة وأمنا ً فإنّ ذلك سيكون لهم في األردن فقط.
وفي هذه الوثيقة أيضاً ،هنالك تص ّور من النمط التفكيكي ذاته ،عن دول
المغرب العربي والبربر وعن السودان وجنوبه وعن لبنان وطوائفه.
فهل هنالك شخص ما ،ما زال غير مقتنع باألبعاد التدميرية ،للحرب التي
تشنّ على الدولة السورية؟ وما مدى التو ّرط االستراتيجي «اإلسرائيلي»
المرتبط بها؟

* باحث ومؤلف في العالقات الدولية ـ اسبانيا

