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�آراء

دي مي�ستورا:
ي�سر دولي غير نزيه
ُم ّ
} حميدي العبدالله
رب�م��ا ال �ت��زام��ات الحكومة ال�س��وري��ة ت�ف��رض عليها اع�ت�م��اد لغة
دبلوماسية عند تقييم حقيقة دور مبعوث األمم المتحدة لسورية
ستيفان دي ميستورا ،وه��و ما عكسته تعليقات وزي��ر الخارجية
السوري وليد المعلّم على ما آلت إليه لقاءات المبعوث األممي مع
الوفود المعنية باألزمة السورية.
لكن في ال��واق��ع ،أنّ المبعوث األممي يعبّر ع��ن انحياز واضح
إلى جانب المعسكر ال��ذي ش ّن الحرب على سورية ،وهو ال يترك
فرصة أو مناسبة إال ويغتنمها لتمرير مواقف تدين الدولة السورية
وحلفائها وتلتمس األع��ذار للجماعات اإلرهابية وال��دول المساندة
لها.
لم يلتزم دي ميستورا بروحية تمثيله لألمم المتحدة وللدور
كميسر للمفاوضات بين السوريين أنفسهم للوصول
المنوط به
ّ
إلى تسوية تنهي األزمة السورية ،وكان دائما ً أقرب إلى وجهة نظر
القوى المنخرطة في الحرب اإلرهابية على سورية.
جرى اإلفصاح عن ذلك في التقييم الذي قدّمه إلى مجلس األمن
وزع��م فيه أنّ التصعيد العسكري ه��و ال��ذي أدّى إل��ى فشل جولة
«جنيف  ،»3ويقصد بذلك قيام الجيش بف ّك الحصار عن مدينتي نبّل
والزهراء ،حيث كان أكثر من  70ألف مواطن سوري محاصرين
في هاتين المدينتين ،وفي طريقة تعامله مع تشكيالت المعارضة،
حاول جاهدا ً أن يختزل المعارضة بجماعة الرياض وتجاهل بقية
األطراف األخرى.
من البديهي االستنتاج أنّ هذا االنحياز هو الذي أدّى إلى فشل
المبعوثين السابقين ،كوفي أنان واألخضر اإلبراهيمي.
ال شك أنّ المسؤولية عن هذا الفشل ال يتح ّمل مسؤوليتها هؤالء
الموظفون وحدهم ،بل السياسات التي ترسمها األمم المتحدة ،إذ
من المعروف أنه منذ سقوط االتحاد السوفياتي ،هيمنت الواليات
المتحدة على مؤسسات األم��م المتحدة ،وح ّولتها إل��ى استطالة
لمؤسساتها الوطنية ،بمعنى أنّ مؤسسات األم��م المتحدة ،من
األمانة العامة ،إلى المنظمات الفرعية ،وانتها ًء بالمبعوثين الخاصين
لألمين العام لألمم المتحدة ،ومنهم دي ميستورا ،وقبله األخضر
اإلب��راه�ي�م��ي ،وق�ب��ل ذل��ك ك��وف��ي أن��ان األم�ي��ن ال�ع��ام ال�س��اب��ق لألمم
المتحدة ،ق��ام��ت ال��والي��ات المتحدة بتسميتهم كمبعوثين لألمم
المتحدة ،وج��رى اختيار ه��ؤالء دون غيرهم ألنهم ي�ع�بّ��رون عن
السياسة األميركية ويعملون في خدمة االستراتيجية األميركية،
وبالتالي طالما أنّ الواليات المتحدة ترغب في تحقيق شيء عبر
ه��ؤالء فإنهم ال ي��ردّون لها طلباً ،وألنّ سياسة الواليات المتحدة
ليست سياسة بناءة في سورية ،لذلك فشل ك ّل المبعوثين األمميّين
ووصلوا إلى طريق مسدود.

انتهى زمن الإنكار
 منذ بدأت الحملة العسكرية السورية بمساندة روسيا ومشاركة الحلفاءفي شمال وجنوب سورية والتالعب التركي السعودي على الوقائع والحقائق
يتسم باإلنكار.
 حاولت أنقرة والرياض زجّ تنظيمات إرهابية في تكوين الوفد المعارضوحرمان قوى معارضة من المشاركة للعبث بالوقت رهانا ً على الصمود حتى
االنتخابات األميركية والرهان على مجيء الجمهوريين وتغيير السياسات.
 سعت أنقرة والرياض إلى جعل القرار األممي مدخالً لوقف النار يمنحفرصة تسليح أفضل للجماعات المسلحة ،خصوصا ً بأسلحة مضادّة للطائرات
وتفادي تصنيف التنظيمات اإلرهابية لضمان شمول وقف النار ك ّل الجبهات.
 راهنت أنقرة والرياض على تثبيت سقف مفتوح للتفاوض بإفراغ القراراألممي  2254من مضمونه بداعي أنّ القرار يقول بحوار سوري سوري دون
تدخل خارجي ،وهذا يلغي الشروط الخارجية الخاصة بالرئاسة ،لكنه ال يلغي
حق المعارضة في طرح ما تراه مناسبا ً كسقف سياسي.
 الر ّد السوري هو قولوا ما شئتم واعبثوا ما شئتم ،فقبل تصحيح وضعالوفد المعارض ال تفاوض ،وقبل تصنيف اإلرهاب ال وقف للنار ،والوقت للميدان
حتى تتحدّث الوقائع ،وها هي تتحدّث ...وزمن اإلنكار يقترب من النهاية
والجيش يقارب النصر.
التعليق السياسي

�أطفالنا� ...أحالم بحجم وطن

} شفيقة منصور

أطفال بعمر الزهور يعيشون واقعاً ،أصبح عامالً أساسيا ً في تحديد
اهتماماتهم التي هي في األصل تقتصر على اللهو واللعب ،فتح ّولوا بشكل
مب ّكر الى أطفال يملكون وعيا ً وقادرين على اتخاذ القرار والموقف الواضح،
في ما يخص قضيتهم من خالل متابعتهم الذاتية لمجريات األمور والتطورات
السياسية التي تدور حولهم.
طفلي أمير وأحمد اللذين لم يتجاوزا التسع
أو ّد الحديث بشكل خاص عن
ّ
سنوات ،وما يدور في تفكيرهما ،فمنذ اندالع انتفاضه القدس لمست تغيّرا ً
واضحا ً على تفكيرهمن ،وانعكس ذل��ك من خ�لال التعبير عن نفسيهما،
فتطورت اهتماماتهما واصبحا يتمتعان بجرأه عالية.
(أريد ان أحارب إسرائيل بالعلم) كلمات ردّدها ابني الكبير أمير ،ودار
نقاش بيننا أكد فيه أنه يو ّد ان يتخذ سالح العلم لبناء الوطن ،أما الكوفية
فقد أصبحت مالزمه البني الصغير احمد بشكل الفت ،في ك ّل صباح يقوم
بارتدائها ذاهبا ً الى مدرسته ،وفوجئت انه يقوم بتنظيم مسيرة في استراحة
الصباح مع أصدقائه يردّدون الهتافات الوطنية.
مشاهد تك ّررت كان فيها الضحية أطفال فلسطين الذين تع ّرضوا ألبشع
االعتداءات التي هزت ضمير العالم بأسره ،فهي كفيلة بأن تكون العامل
األساسي في خلق حالة الوعي لدى الطفل الفلسطيني وتط ّورها.
كنت اعتقد أنّ مشاهدة األطفال للجرائم التي يرتكبها االحتالل بحق أبناء
الشعب الفلسطيني ،واالنتهاكات اليومية التي يتع ّرضون لها سوف تشكل
حمالً ثقيالً علينا وعلى أطفالنا ،فهم كأطفال العالم ال تتقبّل براءتهم هذه
المشاهد ،فعقولهم وأفئدتهم تتجه بحكم التكوين النفسي والفيزيولوجي
لهم نحو الهدوء واألمن بحثا ً عن السعادة ،واالبتعاد عن ك ّل ما يع ّكر صفو
حياتهم الغضة .لكن عندما يكون االحتالل واقعا ً ملموسا ً ومعاشا ً بشكل
والحي ،على الحواجز ،في القصص
دائم في البيت والمدرسة ...في الشارع
ّ
والحكايات ونشرات األخبار ،فيتح ّول هذا الخوف الى شعور معاكس تماماً،
مفجرا ً طاقة استثنائية سرعان ما تأخذ شكل الموقف السلوكي على سبيل
ّ
الخالص من مصدر هذا الخوف وهذا اإلحساس بعدم األمان على وجوده،
وكذلك على مستقبله اآلتي ،فنراه يختار التحدّي وتح ّمل المسؤولية على أن
يكون مجرد ضحية تنتظر مصيرها.
فالواقع الم ّر الذي فرضه االحتالل وال يزال قد كسر حاجز الخوف لديهم
رغم تع ّرضهم لمختلف أشكال المعاناة وأصعبها ،ورغم ممارسة أشكال
الحرب النفسية واالعتداءات المتك ّررة عليهم ،وصوال ً الى الحرمان من ك ّل
أسباب العيش الكريم ،األمر الذي عزز وبشكل ملحوظ وبارز قيم الشجاعة
الحقيقية والثقة بالنفس ،كما أضاف وعيا ً يم ّكنهم أن يكونوا رجال المستقبل
بجدارة.
عندما احدّق في عيون أطفالي ،أشاهد فيها جيالً مقهوراً ،وألمح فيها أيضا ً
شعبا ً مص ّمما ً على انتزاع حقه في الحياة .رغم شفافية الضوء في ضحكاتهم
وبراءة األّمل في عيونهم .ولكني مثل أيّ ا ّم ،تحاول ان ُتبعد الريح في المساء
عن أبنائها وتحجب أشعة الشمس الحارقة عن وجوههم ك ّل صباح ،وتبتهل
ليالً ونهارا ً أن ينعموا في أحضان وطنهم بك ّل أمان ،وأن تكون أحالمهم مليئة
ضحى بالغالي والنفيس
بالفرح والنجاح وأمل بمستقبل أفضل يليق بشعب
ّ
من أجل وطنه وأرضه ليعيش الحياة التي يستحقها.
أطفالنا مستقبلنا ومصباح يضيء طريقنا نحو الحرية واالستقالل ،بالرغم
من الحصار والقهر واالنتفاضات المتتالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني،
فلم تعد الطفولة في فلسطين تعني اللهو واللعب ومتعة الحياة ،هم أطفال
ولكنهم أدركوا مبكرا معنى أن يكون لإلنسان هدف.
على العالم أن يدرك أنّ في فلسطين طفولة تعيش ظروفا ً قاسية سببها
االحتالل وسياساته العدوانية .فمتى سيتح ّمل المجتمع الدولي مسؤولياته؟
ومتى ستتوقف سياسة الكيل بمكيالين؟

المبادرة الفرن�سية
بين مواقف المعن ّيين وبيع الأوهام
} رامز مصطفى
على وق��ع االن��ت��ف��اض��ة وال��ب��ح��ث ع��ن مخارج
لمأزق السلطة وحكومة نتنياهو على ح ّد سواء،
يعود الحديث م��ج��دّدا ً ع��ن ال��م��ب��ادرة الفرنسية
لح ّل ما باتوا يطلقون عليه النزاع الفلسطيني –
«اإلسرائيلي» .تلك المبادرة التي أطلقت في أيار
من العام الماضي ،ورحبت بها في حينه السلطة
الفلسطينية ،فيما رفضتها حكومة نتنياهو ،على
الرغم من أنها في مجمل نقاطها السبعة جاءت في
صالح «إسرائيل» في نقطتين األولى ح ّل الدولتين
المستند إل��ى اع��ت��راف فلسطيني بـ»يهودية
الدولة» ،والثانية ،الح ّل المتوازن لقضية الالجئين
باإلستناد إل��ى آلية التعويض ،مما يعني أن ال
عودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ،وبذلك
يكون القرار  194بحكم الملغى .ولع ّل المكسب
الفلسطيني الوحيد إذا جاز التعبير ،أنّ الحكومة
الفرنسية سوف تعترف بالدولة الفلسطينية إذا
لم تفض المفاوضات إلى حلول ،والمق ّرر لها سقفا ً
زمنيا ً مدته  18شهراً.
وال��س��ؤال ال��ي��وم ،ل��م��اذا أعيد ط��رح المبادرة
الفرنسية في هذا التوقيت ،خصوصا ً أنّ العالم
بدوله النافذة منشغل بملفات تجد فيها اليوم أنها
على درجة من األهمية أكثر من التسوية السياسية
على الجانب الفلسطيني ـ «اإلسرائيلي» .صحيح
أنّ هناك تراجعا ً ملحوظا ً في االهتمام الدولي
واإلقليمي بالقضية الفلسطينية ،ولكن ليس إلى
درجة تركها من دون ضابط لها يُمسك بها حتى
ال تنفلت إل��ى مكان غير محسوب من شأنه أن
يطغى أو يؤثر بشكل مباشر على مسار األحداث
في المنطقة ،بمعنى أن يُعيد تسليط األض��واء
نحو فلسطين وعناوينها من موقع أنّ القضية
االستراتيجية لألمة ال��غ��ارق��ة دول��ه��ا ف��ي آت��ون
حروبها المد ّمرة.
فعودة الحرارة المنخفضة للحديث مجدّدا ً عن
إيجاد الحلول للتسوية المتوقفة بين السلطة
وحكومة نتيناهو م��ردّه��ا ال��خ��وف مما تشهده
األراضي الفلسطينية المحتلة من انتفاضة آخذة
في اال ّتساع التدريجي ،لذلك أعادت فرنسا طرح
مبادرتها ،ولك ّل األطراف المعنية حساباتها التي
تنطلق من خلفية مصالحها .فالرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند ،ومن موقعه كصاحب المبادرة،
هو يسعى إلى إنهاء رئاسته بإنجاز ها ّم بوزن
الموضوع الفلسطيني ،علّه يتساوى مع الرئيس
األميركي أوباما ال��ذي حقق منجزين تاريخيّين
األول تمثل في ع��ودة العالقة مع كوبا ،والثاني
تمثل بتوقيع االتفاق النووي بين دول الـ1 + 5
وإيران .ولكن الخطوة الفرنسية لم تأت ألنّ اإلرادة
السياسية الفرنسية أصبحت طوع بنان الرئيس
هوالند وأركان حكمه ،بل برضى وقبول أميركي في
انشغال األخير بملفات أكبر وذات حساسية عالية،
وهذا ال يعني في مطلق األحوال أنّ األميركيين قد
وضعوا الملف الفلسطيني – «اإلسرائيلي» في
عهدة الفرنسيين ،والمسألة ال تتعدّى مشاغلة
وتحريك لمياه المفاوضات الراكدة ،وما يعطي
المبادرة الفرنسية هذا االهتمام والحديث عنها هو
مستج ّد االنتفاضة التي فاجأت الجميع.
وهنا في الحسابات األميركية في موضوع
أخذها علما ً بالتحرك الفرنسي تعلم علم اليقين
أنها ال تتعدّى مسألة تقطيع الوقت ،إنْ لم يكن
في مقدورها دفع السلطة الفلسطينية إلى وقف
االنتفاضة ،أو إبقائها في دائ��رة م��ح��دودة دون
توسعها.
وما تصريحات اللواء ماجد ف��رج ،وتأكيدات
رئيس السلطة عما بذلته وتبذله أج��ه��زة أمن

السلطة في ضبط األوضاع ،وإفشال  200عملية
فدائية واعتقال مائة فلسطيني كانوا ينوون تنفيذ
عمليات ض�� ّد االح��ت�لال ومستوطنيه ،والتمسك
بالتنسيق األمني ،إالّ داللة على حجم االطمئنان
األميركي من أداء السلطة وأجهزتها ،وعليه فإنّ
اإلدارة األميركية ليست في عجلة من أمرها وهي
غارقة في ملفات أعقد وأخطر.
وأيضا ً نتنياهو ال يبدي حماسة اتجاه المبادرة
الفرنسية وإنْ هو يوارب في الحديث عن المبادرة،
وف��ي األص��ل يرفضها منذ أن ُطرحت في العام
 ،2015ومر ّد ذلك أنّ نتنياهو يعلم أن ال راعي لملف
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية سوى اإلدارة
األميركية وهي تحتكر حصرية ذلك .على الرغم من
مآزق حكومة نتنياهو بسبب االنتفاضة وتصاعد
أعمال المقاومة ،إالّ أنه غير مستعجل الستئناف
أية مفاوضات وهو في األصل ال يريدها ،وإنْ وافق
عليها سابقا ً فهي لتقطيع الوقت وتلميع صورته
في ظ�� ّل تنامي المقاطعة لـ»إسرائيل» واتساع
رقعتها .ولكن على عكس الصحافة العبرية التي
لم تتح ّمل مجرد الحديث عن نية فرنسا االعتراف
بالدولة الفلسطينية في حال فشلت جهود المؤتمر
الدولي حول «ح ّل الدولتين» ،فش ّنت حملة على
وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس ،وفرنسا
تمارس بيع الوهم واألح�ل�ام ال��وردي��ة للسلطة
الفلسطينية ،ولو كانت فرنسا جادّة في االعتراف
بالدولة الفلسطينية ،فهي ال تحتاج لذلك ولديها
ّ
ص��وت لصالح
ق��رار البرلمان الفرنسي ال��ذي
االعتراف بالدولة الفلسطينية.
يبقى من بين المعنيّين السلطة الفلسطينية
ال��ت��ي رح��ب��ت ب��ال��م��ب��ادرة الفرنسية ،فيما هي
ورئيسها على علم وإطالع بما تحمله من مخاطر
تتعلق باالعتراف بـ»يهودية الدولة» ،األمر الذي
رفضته السلطة سابقاً ،ناهينا عن موضوع ملف
الالجئين وحله وفق معايير سقفها التعويض على
جموع الستة ماليين من الالجئين الفلسطينيين،
خصوصا ً أنّ المبادرة لم تحمل جديدا ً منذ أيار
الماضي ،وعليه لماذا وعلى ما تحمله هذه المبادرة
من مخاطر ،السلطة رحبت به ووافقت عليها؟ وهل
أنّ الخيارات البديلة لدى السلطة هامشها ضاق أو
مغلق؟ ال ب ّد من التأكيد أنّ ما تعيشه السلطة من
أزمات ومآزق سياسية هو من صنع يدي السلطة،
بسبب الراهنات البائسة على مسار سياسي
تفاوضي ثبُت وباعتراف أرك��ان السلطة عقمها
وعبثيتها ،وبأنها مضيعة للوقت على حساب
الحقوق والعناوين الوطنية الفلسطينية.
لذلكن فإنّ السلطة الفاقدة ل�لإرادة السياسية
ليس أم��ام��ه��ا س��وى ال��م��واف��ق��ة م��ن خلفية أنها
تريد إح��راج المجتمع ال��دول��ي ،والمراكمة على
إيجابياتها في التعاطي المرن مع المبادرات
الدولية ،والتي من المؤسف أنها تأتي في مطلقها
على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته .مضافا ً
إلى ذلك أنّ السلطة تعتقد أنّ طريقتها من شأنها
كشف نتنياهو أمام المجتمع الدولي ،كونه رافضا ً
للتسوية وللحلول التاريخية بين الفلسطينيين
و»اإلسرائيليين».
أما في الخيارات ،فالسلطة لديها خيارات وأوراق
كثيرة ،فيما لو أحسنت استخدامها وتوظيفها لكان
الحال الفلسطيني أفضل بكثير .وهذه الخيارات ال
زال في المستطاع سلوكها ،ولكن عود على بدء،
السلطة ورئيسها ،هم من يغلقون تلك الخيارات
بوعيهم وإرادت��ه��م وع��ن س��اب��ق تصميم ،وهي
بذلك تبيع الوهم للشعب الفلسطيني ،كما باعت
الحكومة الفرنسية الوهم للسلطة ورئيسها ،وهنا
الحق ليس على الفرنسيين ،بل الحق على من
يس ّرع الخطى باتجاه األوهام وسرابها.

ارحموا مَن في الأر�ض...
قبل �أن ي�سبق ال�سيف العذل
} د .سلوى خليل األمين



أليس من العدل واإلن��ص��اف حتماً ،أن يصغي المسؤول إلى
مطالب الناس؟ ألم يدرك المسؤول لتاريخه أنّ االستماع إلى الرأي
اآلخر ،البعيد عن محازبيه ،هو من واجباته المحدّدة ضمن القوانين
المرعية اإلجراء؟ ثم أليس من الصواب أن يعمد المسؤول ،الذي ُمنح
وكالة عامة عن الشعب ،أن يعترف بالخطأ حين حدوثه وأن يص ّوب
المسار بالتي هي أحسن؟
فالمواطن في لبنان بات في الدرك األسفل من الفقر والحاجة ،عدا
فئة قليلة محظية بقربها من ذوي السلطة ،تنعم بخيرات الوطن
المستباحة لمن يده أطول في ال َغرف من خزينة الدولة وحقوق
الناس ،الذين تعلو أصواتهم بالمطالبة بما هو حق لهم على المسؤول
في دولتهم العلية ،حيث ال يجوز تجاهل حقوقهم أو إسقاطها من
األجندات اليومية! فكيف يجوز تجاهل حقوق الموظف في منعه من
الحصول على زيادة راتب تضمن كرامته وكرامة عائلته ،مع ك ّل ما
قدّمه ويقدّمه للدولة العلية من خدمات ،أكلت ريعان الشباب ،حتى
إذا ما بلغ من العمر عتياً ،تقاعد عن راتب ال يكفيه ثمن طبابة ودواء
مع قوة ارتفاع مؤشر الغالء المستشري دون رقابة وال من يراقبون،
فضالً عن ضعف الليرة اللبنانية التي باتت هزيلة القيمة ،ال تغني
من جوع!
لقد نزل المعلمون باآلالف إلى الشوارع ،كذلك أساتذة الجامعات،
والموظفون في اإلدارات الرسمية ،والعاملون في مؤسسة الكهرباء،
وه��ا نحن نشهد اليوم اعتكاف رج��ال اإلطفاء عن تأدية مهامهم
الوظيفية بسبب القهر الواقع عليهم ظلما ً وعدواناً ،والمشروط في
مجلس ال��وزراء بزيادة تعرفة البنزين ،التي هي من حق اللبناني
الذي يدفع خدمة الدين العام الذي ابتلي به جورا ً وقسراً ،وما زال
البعض من المسؤولين يعلي الصوت صارخا ً بزيادة الضرائب من
دون رفة جفن...
ترى لماذا لم يعترض البعض في هذه الحكومة على الزيادة
التي يبشروننا بإقرارها في الجلسة المقبلة ،أليسوا هم أ ْولى بدفع
هذه الزيادات من أموالهم التي نهبوها من خزينة الدولة وكدّسوها
في خزائنهم ثروات لولد الولد؟ ثم أال يعلمون انّ ك ّل لبناني يعرف
تفاصيل حركتها وتجميعها؟ فما رأيكم يا سادة الوطن بأن يتب ّرع
ك ّل منكم بجزء من ماله ويسامح الدولة براتبه ،كي يُصار إلى تأمين
سلسلة الرتب والرواتب ،وكذلك حقوق رجال اإلطفاء المحقين في
مطالبهم اإلنسانية.
هنا يطرح السؤال أين العدالة؟ بل أين الحرية والديمقراطية
حين الدولة أصبحت مجموعة م��زارع؟ لك ّل فريق مزرعته القائمة
على تشليح الناس حقوقهم التي كفلها الدستور ،وطمس أفكارهم
اإلبداعية وتطلعاتهم المستقبلية ،حيث ك ّل ما يه ّم المسؤول هو
إغالق أذنيه عن سماع حاالت االعتراض الشعبية ،وأه ّمها أيضا ً
قضية النفايات وما يتبعها من مباحثات باتت تجارة رابحة ،علما ً
أنّ ما يقوم به الناس من اعتراضات وما يجاهرون به من أقوال هو
الحق بعينه ...الذي يجب أن يت ّم االعتراف به ،كي يبقى المسؤول
مسؤوال ً وطنياً!
هنا ال ب ّد من تذكير المسؤول بقراءة التاريخ ،والعودة إلى جوهر
الديانات السماوية وحتى البوذية أو العلمانية المتقدّمة ،حين قيمها
ومضامينها تقوم على أسس العدالة وقيم الخير والرحمة التي
توجب تدبير أمور العباد.
لذا سأبدأ بما خاطب به بوذا الظالمين ق.م .قائالً ...« :فيا من
تقترفون المظالم ،انتبهوا إلى أنفسكم ،وانظروا األشياء بأعيانها ال
بظواهرها ،وال تستسلموا إلى عبودية الذات ،فتقعوا في ش ّر أعمالكم،
واعلموا أنكم ال تجنون من العلقم عنباً».
وجاء في التوراة «العهد القديم» مزمور 4 :33ـ « :5كالم الرب
مستقيم وك ّل أفعاله حق ،يحب العدل واإلنصاف ومن رحمته تمتلئ
األرض» ،طبعا ً عمد حاخامات بني صهيون إلى تغيير النص لصالح
أهدافهم الشيطانية.
بعدها أتت المسيحية لتقول ...« :على أنّ ك ّل األحكام يجب أن تتخذ
بعدالة وعلى اإلنسان أن يكون متيقظا ً لكي ال يسقط في أحكام الش ّر»،
وقد جاء في اإلنجيل العهد الجديد« :أيها السادة عاملوا عبيدكم
بالعدل والمساواة عالمين أنّ لكم أنتم أيضا ً سيدا ً في السماء».
أما اإلسالم فع ّد العدالة ركنا ً أساسيا ً من أركانه العبادية ،لهذا أكد
القرآن الكريم على إقامة العدل بين بني البشر أجمعين مركزا ً على
العدل ،والقسط ،والميزان ،وأن ال إكراه في الدين ،وجادلهم بالتي
هي أحسن ،إلى ما هنالك من فرائض محكمة ت ّوجت في سورة النحل

بالقول :إنّ الله يأمركم بالعدل واإلحسان ،اآلية  ،90ومن ثم ت ّم فرض
الزكاة على ك ّل مسلم ومسلمة ...بالقول« :في أموالكم حق للسائل
والمحروم».
أضف إلى ذلك تأتي آراء الكتاب والفالسفة والمفكرين السياسيين
العلمانيين الذين أثروا الحياة بأفكارهم التنويرية التي تدحض
الباطل وتنصر الحق المقرون بالعدالة االجتماعية والمساواة حسب
قول الفارابي« :العدل أوال ً يكون في قسمة الخيرات المشتركة التي
ألهل المدينة على جميعهم».
كذلك ف��إنّ اب��ن خلدون ح��دّد ط��رق العيش بين البشر بالقول:
اإلنسان ال تستقيم أحواله إال بالعيش مع غيره من بني جنسه ،وإنّ
يصحح
األمل الذي يراود الناس من حين إلى آخر في ظهور منقذ
ّ
األوضاع ويقيم العدل يبقى قائماً».
ّ
أما أنطون سعاده فيقول ...« :كل نظام يحتاج إلى األخالق بل انّ
األخالق هي في صميم ك ّل نظام يمكن أن يكتب له أن يبقى» ،إضافة
مؤسسي األحزاب التقدّمية العلمانية كالبعث
إلى ما قاله غيره من
ّ
وحركة القوميين العرب وغيرهم ،حين أص ّروا في مبادئهم التنظيمية
على أنّ قيمة المواطن تقدّر بعد منحه الفرص المتكافئة.
ترى لو كان إبداء الرأي والمطالبة بالحقوق الواجبة خطأ جسيما ً
يعاقب عليه المواطن ،لما كانت الشرائع السماوية والقوانين
الوضعية واألفكار التقدّمية لها هذا الك ّم من األتباع والمريدين،
الذين يدركون مبدأ الخير ومبدأ العدالة اللذين تبنى عليهما القيمة
السياسية ،التي هي بالنتيجة قيمة أخالقية لها تأثيراتها على
المحازبين واألن��ص��ار ،كما أحدثت ورق��ة التفاهم ،بين حزب الله
والتيار الوطني الحر ،هذا التقارب السياسي المثبت بعشر سنوات
صلبة المسار ،بنيت على األخالق والوجدان المن ّقى من الشوائب
والخالفات السطحية بين الفريقين.
لكن هل استطاع هذا التفاهم أن يعكس مفهومه للدولة العادلة على
مواطني هذا الوطن الغارق بالفساد واإلفساد؟ هنا ال ب ّد من التذكير بما
قاله جون رولز أستاذ الفلسفة في جامعة هارفرد األميركية في كتابه
«نظرية العدالة» الصادر في العام  1972الذي جاء فيه ... :انّ الخير
من الممكن أن يكون قيمة سياسية ،ألنّ القيمة السياسية هي قيمة
دينية وأخالقية أيضا ً لها تأثيرات هائلة في الفلسفة السياسية».
لهذا المطلوب االهتمام اكثر وأكثر بمصالح الناس الذين هم مصدر
السلطات واألمن واألمان.
ما يؤسف له أنه في لبنان يحدث العكس ،يستغبون الشعب،
ويهملون أهل الفكر والثقافة ،ويق ّربون منهم القادر على تقديم فروض
الطاعة طمعا ً في جاه أو مال ،دون األخذ بعين االعتبار المبدأ األسمى
لصالح الوطن الذي يكمن في نشر مبدأ العدالة بين الناس ،التي
يرعاها الدستور ،الذي ينص على أنّ الشعب مصدر السلطات ،وأنّ
تطبيق القانون أمر ال يجوز تجاوزه أو التالعب بمضامينه مهما كانت
األسباب.
في النهاية ال ب ّد من التذكير بأنّ لبنان ينوء بأطماع مسؤولين
طمسوا ثرواته النفطية ،وأفرغوا كرسي رئاسة الجمهورية بسبب
خوفهم من الرئيس القوي المؤمن باإلصالح والتغيير ،حيث المثل
يقول« :من بجنبه مسلة تنكزه» ،لهذا يبقى الشعب اللبناني بر ّمته،
ضاجا ً بالقرف والالمباالة ،التي يدرك جيدا ً المسؤول في السلطة أنها
ّ
ستكون قصاصا ً قاسيا ً لهم في االنتخابات المقبلة ال محالة .لهذا فإنّ
الشاطر من يراجع حساباته ومن يرجع إلى كتب التاريخ يستسقي
منها اإللهام الموجب لكيفية إدارة األزمات ،وليس ّ
أدل على ذلك من
موقف للخليفة عمر بن الخطاب حين حاججته امرأة في أمر أصدره
واعترضت عليه ،حينها ألغى قراره ...قائالً« :أصابت امرأة وأخطأ
عمر».
لهذا نأمل أن يقرأ جيدا ً من في يدهم الح ّل والربط بعض ما
لخصته لهم من أ ّمهات الكتب التاريخية ،علّهم يعودون عن كيدياتهم
لينتخبوا رئيسا ً للوطن يشاركونه اإلص�لاح والتغيير ،حتى يت ّم
استقرار الوطن والمواطن على ح ّد سواء ،وحتى يتعاون الجميع في
استخراج ثرواتنا النفطية التي ستجعل لبنان في غنى عن األموال
يصح القول لبعض المراهنين على الخارج...
المستوردة ،ساعتئذ
ّ
أيضاً :ما النفع أن يرضى اآلخ��رون وال يرضى أهلك وناسك الذين
هم اللبنانيون جميعهم ،فارحموا مَن على األرض اللبنانية ،قبل
ان يسبق السيف العذل ،وتأتي التغييرات التي بدأت تباشيرها
بالظهور ،امتدادا ً من إيران حتى فرنسا وأميركا وهل ّم جرا...

 رئيسة ديوان أهل القلم

احتواء ال�صعود بالت�صعيد ...والميدان في ميونيخ!
} سومر صالح
تصعيد في الميدان السوري يفرضه الجيش العربي
السوري وصعود في خط النجاحات الميدانية نوعا ً وك ّماً،
والالفت في هذه المرحلة هو تن ّوع الجبهات المفتوحة
وسرعة اإلنجاز وحجم المساحات المطهّرة من اإلرهاب،
متبعا ً استراتيجية العزل والتطويق وقطع طرق اإلمداد
واإلسناد ،مستفيدا ً من عامل المساندة الجوية الروسية
والتي ساهمت في سرعة اإلنجاز على األرض.
للمرة األولى منذ اندالع الحرب الدولية على سورية،
يحطم الجيش العربي السوري «التابوات» الحمراء
للعدوان التركي على سورية بأمر من مشغليه في الناتو.
كذلك األمر في حدود سورية الجنوبية مع األردن التي
تعمل وفق األجندات «اإلسرائيلية» الخالصة.
هذا التصعيد في الميدان والصعود في النتائج رافقهما
تصعيد سوري دبلوماسي متساو في الشدة واألهمية،
ألنّ الدافع هو ذاته ،وهو انتصار الجيش في الميدان ،فال
شروط مسبقة أليّ حوار مع الحكومة السورية ،وال حوار
مع كيانات عسكرية بدعوى جناحها السياسي ،وللمرة
األولى في الدبلوماسية السورية نسمع كالما ً عن الوفد
المعارض أو الوفود المعارضة باعتبارها «شأنا ً سوريا ً
سورياً» ال إقليميا ً – هنا الكالم للدكتور بشار الجعفري
رئيس الوفد السوري إلى «جنيف  ،»3ناهيك عن التماهي
الدبلوماسي السوري مع االنتصارات الميدانية للجيش.
اإلعالم السوري المقاوم يعيش بدوره لحظات تاريخية
في أحداث الحرب على سورية وماكيناته اإلعالمية تقارع
ماكينات اإلع�لام العربي وتف ّند ادّع��اءات��ه وخصوصا ً
اإلنسانية منها ،والنتيجة متوقعة سلفاً ...حالة من
الهستيريا السياسية وح�� ّم��ى إعالمية ل��دى المحور
المعادي لسورية ،بل وأكثر من ذلك هلوسة عسكرية
بغزو سورية ناتجة عن حقنة المخدّر األميركية التي
أعطاها نائب الرئيس األميركي جو بايدن للمحور التركي
السعودي في زيارته إلى تركيا لتهدئة روع الجانبين
الناتجة عن خسارة الميدان السوري بالمطلق لصالح
الجيش السوري.
هذا األمر كان بدوره بمثابة بالون اختبار إلى أيّ مدى
يمكن لذاك المحور أن يتماهى مع المشروع األميركي،
وسرعان ما وجد آذانا ً صاغية تركية وتبعتها السعودية
لتتصدّر المشهد بطلبها من ال��والي��ات المتحدة قيادة
«غ��زو» سورية ،لتليها اإلم���ارات في موقفها ،واإلدارة
تنصلت ظاهريا ً من األمر وتبعتها
األميركية سرعان ما
ّ
تركيا بتأكيدها على القيادة األميركية وع��دم اتخاذ
إجراءات أحادية ،مع إبقاء مستويات التوتر األمني على
الحدود ،والسعودية بدأت بتقديم مناقصة دولية بل مزاد
مزايدات عسكرية لتسخير  150ألف مقاتل لغزو سورية،
لكن األميركي كان حذرا ً في التعاطي مع هذا األمر ،فح ّذر
أميركي لم يرافقه بهتان في الجموح التركي السعودي،
بل على العكس استهالك إعالمي وسياسي متصاعد
لالستعداد لغزو سورية وإجراء مناورات سعودية تحت
اسم «رعد الشمال» لتسويق نفسها عسكرياً!
على هذه األساس أُجهض «جنيف  »3بطلب سعودي،

الجيش السوري أسقط كل الرهانات واألوهام ...وفقاعات «الغزو» لالستهالك اإلعالمي
هذا التحشيد العسكري التركي السعودي بدأ فعليا ً على
أرض الواقع ،ولو الستخدامات إعالمية بحتة ،ولكن علينا
التوقف قليالً عند الدوافع الحقيقية لهذا التحشيد ،فزمنيا ً
يأتي متزامنا ً مع تصعيد الميدان السوري من قبل سورية
وحلفائها ،والصعود بيانيا ً في خط النتائج لصالح الدولة
السورية ،ومحاولة تخفيف مفاعيله سياسيا ً في اللقاءات
الدولية لح ّل األزمة السورية ،وهذا الكالم ال يختلف عليه
اثنان ،ولكن الخالف هو على الميدان الذي ستجري فيه
المعركة الحقيقة ،وهو قطعا ً ليس على األرض السورية
كما يظنّ البعض أو يرغب ،ألنّ األمر ال يعدو كونه تهريجا ً
بالمعنى العسكري والسياسي على ح ّد توصيف جنرال
إيراني ،لعدة أسباب أولها استحالة صدور تفويض أممي
بغزو سورية بذريعة حرب «داع��ش» ،وبالتالي األمر
خاضع لمنطق التحالف الدولي ،وهو ما يستتبعه قطعا ً
وجود تحالف دولي مقابل ،وبالتالي فتح األبواب مش ّرعة
أمام صدام المحاور ،وهو أمر مستبعد جملة وتفصيالً...
وهنا نضع المناورات الروسية المفاجئة في خانة رسائل
التحذير للمحور اآلخر.
األم���ر الثاني ه��و الصعوبات اللوجستية بغياب
األردن الذي بدأ رسميا ً باالنفكاك العسكري من التبعية
السعودية بزيارة رئيس أركانه مشعل الزبن إلى روسيا،
وهو ما يتطلب نقل القوات إلى تركيا وما يحمله ذلك من
تكاليف باهظة ومخاطر أمنية ،وفي األصل تركيا لن تجعل
من نفسها هدفا ً عسكريا ً سواء لـ»داعش» المتغلغل في
أراضيها ،أو الدولة السورية التي وصلت طالئع جيشها
على مقربة من الحدود التركية ،ولروسيا أيضا ً التي
تغطي صواريخها مطار انجرليك وغازي عينتاب.
األمر الثالث وهو األه ّم ،أنّ الواليات المتحدة لن تقود

مثل هكذا مغامرة أصالً لسببين األول أنّ تفاهما ً أميركيا ً
روسيا ً قد جرى في نهاية العام  2013على أمر مشابه
وصدر بعده القرار  2118كنتيجة لتثبيت االتفاق األميركي
الروسي ،وأول بنوده «سالمة أراضي الجمهورية العربية
السورية» ،وثاني األسباب هو العامل الزمني الضاغط
على إدارة اوباما والتي من المستحيل أن تخوض حربا ً
ضروسا ً كهذه مجهولة النتائج في فترة زمنية ال تتعدّى
 10أشهر من دون نتائج استراتيجية واضحة ،ناهيك عن
إمكانية تدمير طرق إمداد الطاقة إلى الواليات المتحدة
وأوروب���ا و تع ّرض «إس��رائ��ي��ل» إل��ى لحظات مصيرية
وجودية...
في الخالصة ...األمر مستبعد جملة وتفصيالً ،ولكن
التحشيد مستم ّر خصوصا ً المحور التركي – السعودي،
ألنّ الهدف ليس الميدان ال��س��وري ،بل ميدان آخ��ر قد
يع ّوض الفشل والهزيمة لذلك المحور  -حسب اعتقاد
أركانه  ،-وهنا نعود إلى األسباب الحقيقية إلجهاض
الرياض عبر وفد الهيئة العليا للمعارضة المنبثق عن
مؤتمر الرياض لمحادثات «جنيف  ،»3فاألصل هو انزعاج
وامتعاض سعودي من شكل التسوية التي انبثق عنها
القرار  ،2254والكالم الروسي عن اتفاق أميركي ـ روسي
على «حكومة وح��دة وطنية» وانتخابات ديمقراطية
يشارك فيها الجميع والصناديق هي الفيصل ،األمر الذي
يعني خسارة سعودية تركية في الميدانين العسكري
والسياسي في آن واحد ،وانتصار تاريخي لمحور سورية
طهران موسكو ،لذلك تق ّرر إجهاض جنيف ومساره للح ّل
وفق مخرجات القرار  ،2254والبحث عن تسوية أخرى
تتجاوز ما اتفق عليه في فيينا ،وعين المحور السعودي
التركي على اجتماع المجموعة الدولية في ميونيخ المق ّرر

عقده في  11شباط الحالي ،لمحاولة الحصول على
مكاسب سياسية وميدانية تع ّوض ذلك المحور خسائره
الميدانية والسياسية لصالح الدولة السورية.
هنا نضع التحشيد العسكري والح ّمى اإلعالمية
والتصعيد الدبلوماسي التركي السعودي في ثالث خانات
تسعى السعودية وتركيا إلى شغر إحداها ،الخانة األولى
خانة الضغط على المجموعة الدولية إلعادة إنتاج شكل
التسوية المتفق عليها في فيينا ،وتكريسها الحقا ً بقرار
أممي على شاكلة القرار  ،2254تحت ضغط الترهيب
العسكري واحتمال العمل العسكري ض ّد سورية ،ما يعني
فتح أبواب المواجهة اإلقليمية والدولية على مصراعيها،
ولكن ،في األمر تبسيط سعودي تركي لحقيقة الموقف،
فتفاهمات فيينا ومخرجاتها هي في األصل اتفاق روسي
أميركي مك ّرس بلقاء بوتين ـ كيري في ،2015/12/15
ولقاء زيورخ بين كيري – الفروف في ،2016 /1/20
على سلة حلول متكاملة على قضايا إقليمية أوضحها
أوكرانيا وال��درع الصاروخية ،ومن المستبعد أن يأتي
اجتماع ميونيخ في سياق منفصل عما يتوهّ مه السعودي
والتركي عن مسار فيينا (ا ،)2،بل على العكس من ذلك
حيث سيعيد االجتماع إنتاج القرار  2254متجاوزا ً حالة
االرتباك الحاصل في بنوده ،خصوصا ً في مسألة تمثيل
الوفود المعارضة ومسألة التمثيل الكردي السوري في
الوفود ،مع إمكانية ترحيل مسألة البتّ في الفصائل
المسلحة بين إرهابي وغير إرهابي إل��ى استحقاقات
مقبلة ،وخصوصا ً الفصائل المحسوبة على المحور
التركي السعودي.
أما الخانة الثانية فهي أبعد من ذلك سياسيا ً وميدانيا ً
من الخانة األول��ى ،فهذا الزخم العسكري ال��ذي تقدّمه
السعودية قد يكون رسالة سعودية إلى إدارة اوباما
لجعلها رأس حربة أميركية في الحرب األطلسية التي
ستشنّ على ليبيا بديالً عن مصر وقوتها اإلفريقية ،بذات
السبب أيّ محاربة «داعش».
الخانة الثالثة ،وهي األضعف ،فقد تلجأ السعودية
إلى مفاوضة إيران على اليمن والبحرين مقابل نزع فتيل
التوتر في سورية ،وهو أمر مستعبد ألنّ العين اإليرانية
على تركيا وليس السعودية وتراقب بصمت مجريات
األحداث في الشرق األوسط...
خ��ت��ام��اً ،م��ؤت��م��ر ميونيخ ف��ي  11ش��ب��اط الحالي
باجتماعيه حول األزمة السورية أوالً ،ومؤتمر ميونيخ
ال��دول��ي لألمن  MSCثانياً ،ح��دث مفصلي ف��ي مسار
الملفات األزموية ليس في «الشرق األوس��ط» فقط ،بل
على المستوى الدولي ،ومفاوضاته السابقة على انعقاده
وأثنائها ستحمل مستويين أحدهما إقليمي جزئي كاألزمة
السورية والثاني جيوبوليتكي دولي ضمنا ً كمستقبل
التواجد العسكري الروسي شرق المتوسط ،واألمر الثاني
هو شرط إنضاج شكل التسوية في سورية ...ومفصلية
مؤتمر ميونيخ ه��ذه هي وراء سعار اإلع�لام الخليجي
لغزو سورية وفتح بورصة المزايدات العسكرية ضدها،
ولكن الثابت أنّ ما خسره محور العدوان على سورية في
الميدان لن يحصل عليه في السياسة مهما ارتفعت أسهم
بورصة المزايدات العسكرية لديهم...

