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�إعالن الريا�ض عدم تحديد موعد
زيارة الملك ال�سعودي �إلى رو�سيا
} حميدي العبدالله
أعلنت موسكو في وقت سابق أنّ الملك السعودي سوف يقوم
ب��زي��ارة إل��ى روسيا في شهر آذار المقبل ويعقد قمة مع الرئيس
الروسي .ولكن وبشكل مفاجئ أعلن وزير خارجية المملكة العربية
السعودية ،أنّ موعد الزيارة لم يتحدّد بعد.
ال شك أنّ إع�لان موسكو عن الموعد التقريبي للزيارة كان في
ض��وء م�ش��اورات مع حكومة المملكة العربية السعودية المعنية
بترتيب موعد وج��دول أعمال الزيارة ،ومن الصعب على موسكو
االن�ف��راد حتى بتحديد موعد تقريبي لعقد القمة لو لم يكن هناك
اتفاق مبدئي على ذلك .هذا يعني أنّ شيئا ً ما قد حدث وهو الذي دفع
وزير خارجية السعودية لإلعالن عن عدم تحديد موعد .واإلعالن
عن عدم تحديد موعد محدّد يعني أنّ الزيارة قد تت ّم في الوقت الذي
أشارت إليه موسكو وقد ال تت ّم في هذا الموعد ،وقد يت ّم إلغاؤها أو
تأجيلها إلى وقت طويل ،وك ّل شيء مرتبط بما يطرأ على العالقات
الروسية – السعودية.
األرجح أنّ ما دفع وزير خارجية تركيا إلى اإلعالن عن عدم تحديد
موعد زيارة الملك السعودي إلى موسكو هو حدوث تطورات ع ّكرت
صفو العالقات بين البلدين ،واستدعت المزيد من التشاور .في هذا
السياق يمكن التك ّهن بماهية هذين الحدثين :الحدث األول ،استمرار
اتهام السعودية وإعالمها لروسيا باستهداف طائراتها للمدنيّين في
سورية ،ومعروف أنّ روسيا قد ردّت على هذه االتهامات بطلب
ط��رح قضية االنتهاكات السعودية في اليمن على مجلس األمن،
ومن الطبيعي أن يؤدّي ذلك إلى إثارة غضب السعودية ،وبالتالي
ف��إنّ إع�لان ال��ري��اض ع��دم تحديد موعد ل��زي��ارة الملك إل��ى موسكو
هدفه عرض مقايضة مع الحكومة الروسية مفادها أنه مقابل تراجع
روسيا عن ع��رض قضية اليمن يت ّم االل�ت��زام بالموعد ال��ذي حدّد
سابقا ً لزيارة الملك ،وإذا لم تلتزم موسكو بذلك فإنّ الزيارة لن تت ّم
في موعدها وقد يت ّم اإلعالن عن إلغائها.
الحدث الثاني ،هو الحديث السعودي عن تدخل بري في سورية،
وم�ع��روف أنّ روس�ي��ا وعلى لسان كبار المسؤولين فيها أعلنت
معارضتها لمثل هذا الدخول ،وأعلنت أنّ ذلك سوف يعني إطالة أمد
الحرب وتوسيع نطاقها.
هذان الحدثان هما اللذان أثرا على العالقات السعودية – الروسية،
وهما اللذان قد يؤدّيان إلى إلغاء زيارة الملك وليس فقط عدم االلتزام
بالموعد الذي حدّدته موسكو.

تركيا و�ساعة الحقيقة
ـ لعب الحكم في تركيا بالتذاكي على حلفائه والخبث على جيرانه الذين
منحوه فرصا ً لالندماج الفاعل كشريك قيادي في نظام اقتصادي وأمني قائم
على الشراكة واالحترام مع الجيران ،وهم ممتدّون من روسيا إلى إيران وسورية
والعراق وسواهم.
ـ تص ّرف اإلخوان المسلمون األتراك بمنطق الغدر ،فأعدّوا لخطة أسموها
بالعثمانية الجديدة تقوم على استعادة حلم استعماري يهدّد الجميع وال
يطمئن إال «إسرائيل».
ـ مع الحلفاء تص ّرف حزب األتراك بالتذاكي فأرادوا المال السعودي والدم
السوري والحماية األميركية للعبور عبر جغرافيتهم ولكن نحو أحالمهم.
ـ نجحت صالبة الحلف الروسي اإليراني السوري العراقي بمنع هذا العبور
الشح والحماية األميركية
التركي ،ونجحت ببلوغ المال السعودي مرحلة
ّ
مرحلة اليأس من الالجدوى وتمديد المهل والخشية من المشاريع التركية
المجنونة.
ـ ال يريد أردوغان التو ّرط ،ويريد أن يقاتل بدماء ليست دماء جنوده ،وباقتصاد
ليس اقتصاده ،وبتبعات سياسية وعسكرية يحملها غيره قبله فبقي وحيداً.
ـ معارك شمال سورية التي رسمت تركيا خطتها في مواجهتها بغطاء ناري
وتأمين نقل المسلحين دون التو ّرط بحرب برية تقترب من النهاية.
ـ يقترب الحلم الخبيث من السقوط.

التعليق السياسي

من �أنقرة �إلى �إيطاليا و�سورية...
هل يدري �أردوغان ماذا يجري؟
} سعدالله الخليل
س��واء ص��دق��ت أم ك��ذب��ت ا ّدع� ��اءات ثعلب أن �ق��رة أح�م��د داوود أوغلو
حول تفسيرات التفجيرين االنتحاريين اللذين ضربا عاصمة السلطنة
العثمانية الجديدة أنقرة خالل أق ّل من أربع وعشرين ساعة فإنّ األمر
سيان وال يغيّر من حقيقة عمق األزم��ة التركية التي تدفع رئيس نظام
الحرية والعدالة رجب طيب أردوغان ورئيس حكومته إلطالق االتهامات
والتصريحات في كافة االتجاهات ،كحال الباحث عن تفسيرات الغتصاب
زوجته بعد عرضها في سوق النخاسة لسنوات ويلهث الستصدار صك
براءة يقنع بها حشود المراقبين لتفاصيل المشهد.
ف��ور وق��وع التفجير األول وبعد أق� ّل من  12ساعة كانت المعطيات
واضحة لدى أنقرة ،ودليل اإلدان��ة جاهز لعد ّوها اللدود ،وعلى خالف
عادتها السابقة وألنّ حيثيات المرحلة الراهنة تقتضي مواقف أكثر
تقدّما ً ل��م تتهم أن�ق��رة ح��زب العمال الكردستاني ب��ل ذهبت إل��ى اتهام
وحدات الحماية الكردية ودمشق ،وحدّدت هوية منفذ التفجير الذي جاء
متسلالً من األراضي السورية وتحديدا ً من من مدينة عامودا.
إذا ً من وجهة النظر التركية ف��إنّ سورية تتح ّمل مسؤولية التفجير
اإلره ��اب ��ي ك ��ون م�ن�ف��ذه ت�س�لّ��ل م��ن أراض �ي �ه��ا ،ف �م��اذا ع��ن اإلرهابيين
الخمسمئة الذين دخلوا اعزاز عبر األراضي التركية عبر باب السالمة
لنجدة «جبهة النصرة» المدرجة على قائمة األم��م المتحدة للتنظيمات
اإلرهابية والمتمركزة في المدينة التي يح ّذر أردوغان وحدات الحماية
من االق�ت��راب منها ،والتي يبدو أنها استجابت لتحذيراته ول��م تقترب
فأي مهابة يملكها
من اعزاز لكنها ضربت في عاصمة أردوغان أنقرةّ ،
وأي قوة لفاتح يعجز عن حماية
السلطان العثماني في قلوب خصومه؟ ّ
قصره من خصومه وقبل أن يصحو ثنائي العدالة والتنمية أردوغان
وداود أوغلو من سكرة التفجيرات ،وف��ي خضم تهديداتهما لسورية
تلقيا صفعتين ...األول��ى من جبال الالذقية بتحرير الجيش السوري
ل�ب�ل��دة كنسبا المعقل األخ �ي��ر ل�ج�م��اع��ات��ه ف��ي ري��ف ال�لاذق �ي��ة ،ولتعلن
المحافظة خالية من التواجد المسلح ولتذهب أحالم السلطان بإيجاد
منفذ بحري لمرتزقته في سورية ،فيما تمثلت ثانية الصفعات بسيطرة
قوات سورية الديمقراطية والمك ّونة من وحدات الحماية وفصائل عربية
على ال�ش��دادي ثاني أكبر معاقل تنظيم «داع��ش» بعد الرقة التي أنهت
نشوة أنقرة بتصريحات المستشارة األلمانية أنجيال ميركل المطالبة
بمنطقة حظر ج��وي ف��ي س��وري��ة ،ف��ي محاولة لمنح حليفها أردوغ��ان
جرعة من المعنويات في ظ ّل اإلحباط الذي يعانيه جراء انتكاساته على
أكثر من جبهة ،حيث تتواصل اللعنة األردوغانية مع توجيه السلطات
اإليطالية تهمة غسيل األموال إلى بالل أردوغان (نجل الرئيس التركي)
بتهمة المساهمة في تسويق النفط من تنظيم «داعش» اإلرهابي وقضايا
فساد أخرى ،حيث ورد اسمه في الئحة المطلوب استدعاؤهم للتحقيق
كمشتبه به بتهم تالعب وتزوير وفساد في  28مناقصة تصل قيمتها
إلى نحو  100مليار دوالر.
«صح
في يوم من األيام قال الممثل الراحل نهاد قلعي في مسلسل
ّ
ال�ن��وم» «إذا أردن��ا ان نعرف م��اذا ف��ي إيطاليا يجب أن نعرف م��اذا في
ال �ب��رازي��ل» ،والزم ��ت ه��ذه ال�ع�ب��ارة سلسلة سقطات وه �ف��وات درامية
وفكرية ،وبعد س�ن��وات غ��دت العبارة تعبيرا ً ع��ن الشمولية والعولمة
في عالم السياسة واالقتصاد والحروب في زمن منطق القطب الواحد
والسيطرة األميركية على م�ج��ري��ات األح ��داث وم��ع س�ق��وط أسطورة
السطوة األميركية والنهوض الروسي والصمود السوري في حرب
عالمية ب��ال��وك��ال��ة ع�ل��ى األرض ال �س��وري��ة ،ف ��إنّ ل�س��ان ح��ال أردوغ ��ان
«بورزان» العصر الحديث بعد خمس سنوات يقول «إذا أردنا أن نعرف
ماذا يجري في أنقرة علينا أن نعرف ماذا يجري في سورية وإيطاليا».
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االنتخابات البلدية ...حفاظ ًا على الد�ستور
�أم خوف ًا من ك�شف الم�ستور؟
} حسين ماجد
«كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في األرض وال
يصلحون» صدق الله العظيم ( 48سورة النمل).
األط��راف تحكم لبنان ،ال رأس ،وال قلب ،وال حواس،
أط��راف تسطو ،وتسرق ،وته ّرب ،ولم يشعر أحد منها
يوما ً بوجع هذا الشعب ،ال من رهط جبريل ،وال من رهط
إبليس« ،كل من القيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا
لمن» ،حكم تتآكله ظ��روف متخلّفة ،وتنهشه الغرائز،
والشهوات ،ودولة تتصارع فيها ،وعليها قبائل ،ومذاهب،
وأجيال ،وعنصريات ،وطبقات ،ال تنمية ،وال إنماء ،ديون
وضرائب وفساد ،أهلكت العباد ،وخ ّربت البالد ،ال عقل ،وال
قيم ،وال حياء ،والشعب يتململ ،ويتنادى بخجل ،داعيا ً
إلى التغيير ،مقاوما ً العدو بشجاعة ،والغزو ،والتكفير،
صابرا ً على جور هذا الحكم ،المخلوق العجيب ،المجبول
من انتخابات م��ز ّورة ،ووراث��ة إقطاعية ،وقوى أجنبية
خارجية.
«الرهط التسعة» موافق على إجراء االنتخابات البلدية
يرحب بها منتصراً،
في موعدها ،والحراك الشعبي المدني ّ
حتى األحزاب العلمانية واليسارية والتي لم تهت ّم ولم
تمثل بها يوماً ،نراها متح ّمسة إلجرائها ،واالعتمادات
المطلوبة جاهزة للصرف ،وأعضاء المجالس البلدية
ج��اه��زون ،وال��ق��وى السياسية باشرت التحضير منذ
أشهر ،والمه ّم في ذلك كله أنهم جميعا ً «يرفضون التمديد،
ويحترمون القوانين ،ويحافظون على الدستور!؟»
لم يقرأ ،ولم يسمع تصريح ،أو تلميح ،يتحدّث عن
«قانون انتخاب للمجالس البلدية» ولم يتذ ّكر ،أو يذكر
أحد مشروع القانون ال��ذي وضعه الوزير زي��اد ب��ارود،
وصدّقته الحكومة بعد مناقشته في  7جلسات لمجلس
ال��وزراء ،وتقدّمت به بتاريخ  5آذار ،عام  2010بصفة
المعجل إلى مجلس النواب ،الذي لم يقره لتاريخه بحجة
ّ
«ضيق الوقت».
إنّ المجلس البلدي هو الخلية االجتماعية الوطنية
األولى األساسية ،اإلدارية ،واإلنمائية الخدماتية المحلية،
تتفاعل وتتكامل مع القدرات والمعطيات واإلمكانات
المادية واإلنسانية ،وتساعد الدولة على وضع وتنفيذ
وتقييم خططها وب��رام��ج��ه��ا ومشاريعها ،وتتعاون
مع اإلدارات الرسمية المحلية ،والمنظمات الوطنية،
واإلقليمية ،لتالئم التقديمات مع الحاجات الضرورية
للسكان ،وهذا يتطلب قانونا ً يساعد على اختيار مجالس
بلدية تحقق:
أ  -عدالة التمثيل للقوى الفاعلة على اختالف أنواعها،
وتعدّد فئاتها ،وانتماءاتها.
ب  -تفعيل المشاركة الشعبية الواعية التنافسية
الديمقراطية المتكاملة ،والتي تلبّي الحاجات الضرورية
الملموسة والتي تشمل جميع سكان البلدة.
ج  -تمكين المجالس البلدية من المتابعة واالستمرار،
وم��ن القيام بوظائفها ،ومهامها ،متفاعلة ،ومتعاونة
مع السكان في سبيل تحقيق المنفعة العامة ،المحلية،
والوطنية.
د  -وصول القيادات الفعلية الحقيقية القادرة ،الكفوءة،
وتجاوز االصطفافات السياسية ،والحزبية ،والطائفية،
التي تؤدّي الى التسلّط ،والهيمنة ،واالحتكار.
من هذه المنطلقات كانت مبادرة الوزير زياد بارود
اإلصالحية الجريئة ،باعتبار أنّ قانون البلديات الحالي
رقم  ،118/77ال يم ّكن من تحقيق األهداف التي ذكرناها،

فكان مشروع القانون الجديد على أساس مبدأ النسبية
وما يترتب عليها من إجراءات ،والذي تقدّمت به الحكومة،
المعجل ،لكي
كما أسلفنا ،إلى المجلس النيابي بصفة
ّ
يتس ّنى لها العمل بموجبه في انتخابات العام ،2010
ولم يق ّر في حينه «بحجة ضيق الوقت».
مضي  6سنوات على وأده ،ولكثرة أشغال
واليوم وبعد
ّ
«بالترحم على
المجلس النيابي ،لم يسمح الوقت حتى
ّ
القانون ،أو ذكر صاحبه بالخير».
فرصة سانحة لهم ،المستفيدون منها حاضرون،
متفقون ،والمتض ّررون المه ّمشون غائبون ،وينادون
جميعا ً «االنتخابات البلدية في موعدها حفاظا ً على
الدستور ،واحتراما ً للقانون ،وال للتمديد»!
انتخابات للتجديد ستكون أسوأ من التمديد« ،سيذهب
الشبعان ويأتي ال��ج��وع��ان» ،وس��ت��و ّزع الغنائم على
الزبانية ،والعبيد ،فالتغيير والتجديد هو في الفكر،
واإلرادة ،والسلوك ،والكفاءة والنتائج .وليس باألشخاص
واألس��م��اء ،وه��ذا التغيير لن يحصل بوجودهم ،ووفقا ً
لقانونهم ،وسيبقى الوضع على حاله وكما يقول المثل:
«الدبكة خيامية» سنبقى محلنا.
إنّ قانون البلديات على أساس النسبية هو نقطة تح ّول
نحو ديمقراطية متوازنة مسؤولة ،وهو تح ّول اجتماعي
جذري ،يحقق المشاركة الفعلية ،والتماسك االجتماعي
السليم ،والمتين ،والقائمة النسبية هي األنسب للمجتمع
اللبناني حفاظا ً على العدالة واالستقرار واالنصهار
الوطني ،خاصة إذا ع ّمم هذا المبدأ على جميع المؤسسات
العامة واألهلية ...المجلس النيابي ،البلديات ،النقابات
على اختالفها ،المنظمات غير الحكومية ،غرف الصناعة
والتجارة والزراعة ،األح��زاب السياسية ،والتي يقارب
عددها  9000مؤسسة ،مما ي��ؤدّي إلى وعي اجتماعي
َصب في ق ّوة الدولة ومناعتها ،وترسيخ
سياسي جديد ي ّ
تعاون الشعب ووحدته ومشاركته ،وبناء مجتمع االنتماء
الوطني الصحيح.
فالقضية ه��ي قضية ق��ان��ون االنتخابات البلدية،
وليست إج��راء االنتخابات ،والظروف األمنية ،والقدرة
على التمويل ،واحترام الدستور ،وهي قضية احتكار
السلطات ،والحفاظ عليها ،وتسخير الدستور والقوانين
لتعزيزها وتوزيعها حصصا ً بين مجموعة من زعماء
الطوائف لتأمين مصالحهم وتحقيق رغباتهم.
الفرصة اليوم مالئمة ،لتكريس وض��ع قائم ،وعدم
المساس به ،وبالقوانين التي أنتجته ،فسارعوا إلى
تسهيل إج��راء االنتخابات البلدية المضمونة النتائج،
في ظ ّل هذه الفوضى المتح ّكمة بحياة الشعب اللبناني،
تج ّنبا ً لوعي يهدّد ضمانة تلك النتائج ،وخوفا ً من المطالبة
بقانون جديد يؤ ّمن تمثيالً عادالً ،ومشاركة فاعلة.
وباختيارنا عشوائيا ً لنتائج انتخابات المجالس
البلدية للعام  ،2010في قضاء مرجعيون ،يتبيّن لنا:
 عدد الناخبين في بلدات :بالط ،بليدا ،بني حيّان،تولين ،حوال ،الصوانة ،الطيبة ،عدشيت ،القنطرة ،مجدل
سلم قد بلغ  31024ناخباً.
 مجموع ع��دد المقترعين في ه��ذه البلدات قد بلغ 15483مقترعاً ،بنسبة .49,9%
 مجموع عدد أعضاء البلديات العشرة قد بلغ 132عضواً.
ً
 لقد نال تحالف حركة أمل -حزب الله متوسطا قدره 8419صوتاً ،بنسبة 54.37%و 128مقعداً.
 -لقد نالت «اللوائح المنافسة» متوسطا ً قدره 5186

الجي�ش ال�سوري يقلب الموازين
فهل هو ربع ال�ساعة الأخير؟
} جمال الكندي
التقدّم الكبير الذي يحرزه الجيش السوري وحلفاؤه في جنوب البالد وشمالها على حساب
التنظيمات المسلحة المتنوعة التصنيف ،بين المعتدلة واإلرهابية ،بحسب التوصيف
األميركي ،ومن يرعى هذه التنظيمات سياسيا ً ولوجستياً ،فكلهم أصابتهم خيبة أمل كبيرة
وذلك بسبب سقوط أوراقهم الميدانية ،والتي كانت ُتستثمر للضغط على الحكومة السورية
في أيّ مفاوضات جديدة.
إنّ التقدم الواسع للجيش السوري في الشمال والجنوب ،بهدف إغالق الحدود المفتوحة
مع تركيا واألردن ،وسقوط المدن والقرى المحسوبة على هذه التنظيمات المسلحة
والمدعومة من تركيا وحلفائها ،قلبا جميع الموازين وغيّرا من استراتيجية التعامل مع
الوضع الميداني السوري ،وأثرا سلبا ً على ما يس ّمى بحلف الرياض .فميزان القوى العسكرية
الذي تغيّر في الشمال السوري كان بمثابة رصاصة الرحمة للمشروع األردوغاني في إقامة
المنطقة العازلة في شمال سورية وهو حلم لم ولن يتحقق بفضل سواعد الجيش العربي
السوري ،والتغطية الجوية الروسية التي لها أهداف ميدانية واضحة المعالم ،وهي القضاء
على فوضى الجماعات المسلحة في سورية الغير مؤيدة للح ّل السلمي ،والتي تتحالف مع
«داعش» و«النصرة» في بعض المناطق السورية ،وتؤخر األرضية المناسبة التي من خاللها
يت ّم االتفاق مع الحكومة السورية على بنود محاربة اإلرهاب ،وإيجاد الح ّل السلمي التوافقي
مع الحكومة السورية .وما تأخر حلفاء أميركا عن تسمية هذه الجماعات والتي يعلمون بأنها
إرهابية وخارج المشروع السياسي الجديد في سورية ،إال تعبير عن الخوف من تقوية الذراع
السياسية والعسكرية للحكومة السورية ،وهذه الهيستيريا التي أصابت حلفاء أميركا بعد
التقدّم الكبير للجيش السوري هي بسبب تساقط أدواتهم في الداخل السوري ،ما أدى إلى
تناثر أوراقهم السياسية في جنيف  3فكان االنسحاب من المفاوضات هو العنوان البارز.
مدخالت الميدان مخرجات السياسية ،والمدخل الميداني الجديد في الشمال والجنوب
السوري غيّر من اللهجة السياسية لمحركي هذه الجماعات المسلحة في سورية فأصبح
التدخل المباشر في سورية عنوانا ً يُطرح في األروقة السياسية ،وتتم مناقشته بجديدة من
قبل حلفاء أميركا تحت مس ّمى محاربة «داعش» في المنطقة ،وهي تغطية سياسية ورافعة
للجماعات المسلحة بعد إخفاقاتها الكبيرة أمام الجيش السوري وحلفائه.
«داعش» في سورية منذ زمن ،وال يقتصر وجوده على سورية فقط ،فأين اليمن والعراق
وليبيا من أولويات حلفاء أميركا؟ أال تستحق هذه الدول فزعتهم؟ إنّ التلويح بدخول قوات
برية من تركية وسعودية يجعلنا نتساءل ع ّمن ستحاربهم هذه القوات ومع من ستنسق
على األرض وهل ستعتبر قواتا ً غازية ومحتلة إذا لم تنسق مع الحكومة السورية؟ كيف
ستنسق مع الدولة السورية وهي في األساس ال تعترف بها وتدعوا إلى إسقاطها؟ والسؤال
ِّ
المباشر :هل هذه القوات ستأتي فعالً لمحاربة «داعش» أم أنّ مه ّمتها خلط األوراق الميدانية
في سورية وتأخير مسألة إغالق الحدود المفتوحة مع تركيا واألردن؟
إنّ محاربة «داعش» و«النصرة» على األرض ال تكون إال بالتنسيق المباشر مع الحكومة
السورية ،إذا كان غرض إرسال هذه الجيوش من أجل القضاء عليهما فعالً ال قوالً ،أما غير
ذلك فهو في عرف القوانين الدولية عدوانا ً على دولة مستقلة وعضو في هيئة األمم المتحدة،
ّ
ويحق لها ولمن يتحالف معها الدفاع عن أي بقعة من جغرافيتها تصل إليها هذه القوات
باعتبارها قوات محتلة ،وما إلقاء الكرة في الملعب األميركي لقيادة هذا الحلف الجديد إال
إلعطائه صبغة دولية ،والسؤال هنا :هل تدخل أميركا في حرب وهي على مشارف انتخابات
رئاسية ،في وسط هذا الجو االقتصادي المتردي؟ واضح أنّ هدف اإلعالن عن هذا الحلف
الذي يريد دخول األراضي السورية هو رفع معنويات الجماعات المسلحة التي تتهاوى أمام
الجيش السوري ،وهو بالون اختبار ألميركا لقياس مدى جديتها في الدخول في مواجهة مع
الروس من أجل عيون المعارضة السورية.
التوافق األميركي ـ الروسي في سورية إليجاد األرضية المناسبة لح ّل األزمة والذي يحدث
في بعض األحيان في غياب حلفاء أميركا ،هو جزء من اللعبة السياسية بين الكبار ،ويدرك
ذلك حلفاء أميركا من العرب وغيرهم ،والتسريبات التي نشرت عن جون كيري التي قال فيها
ألحد المعارضين السوريين« :أتريدوننا أن ُنحارب الروس من أجلكم»؟ تلخص المسالة
وتضع النقاط على الحروف ،وتثبت أن ال وجود لحرب بين الروس واألميركيين من أجل
المعارضة السورية ،وأنّ هناك تنسيقاً ،ولو كان بحدوده الدنيا ،بين أميركا وروسيا حول
الحرب على اإلرهاب في سورية ،وهذا ما ال تريد المعارضة السورية أن تتصوره وتضعه
واقعا ً على األرض لذلك تطلب من األميركيين الموافقة على قيادة تحرك ب ّري يقلب الموازين
لصالح الجماعات المسلحة التي تتبناها المعارضة الخارجية.
«جنيف  »3قادم وبصورة مغايرة هذه المرة بسبب انتصارات الجيش العربي السوري،
والمعادلة السياسية لح ّل األزم��ة السورية تغيّرت بإشراك طيف واسع من المعارضة
السورية في الداخل والخارج وإيجاد ح ّل سياسي توافقي مع المعارضة ،والقبول بأن يكون
الرئيس السوري بشار األسد على رأس هذه الحكومة التوافقية والتي من خاللها سترسم
استراتيجية جديدة في محاربة ك ّل الجماعات المسلحة بكافة تنوعاتها ومرجعيتها ،والتي
ال تؤمن بالح ّل السياسي وبالتعدُّدية السياسية وبوحدة التراب السوري.

صوتاً ،بنسبة  33.5%و 4مقاعد.
 لقد نال تحالف حركة أمل -حزب الله متوسطا ً منالمقاعد بنسبة  ،97%مقابل  3%للوائح المنافسة.
 وفقا ً لقانون على أساس النسبية ،تنال لوائح «أمل ـحزب الله»  90مقعداً ،واللوائح المناسفة  42مقعداً.
مع اإلشارة إلى أنّ متوسط ما حصلت عليه الالئحتان
هو بنسبة  43.84%من مجموع عدد الناخبين ،وأنّ
متوسط النسبة التي حصلت عليها الالئحة الرابحة
هي فقط  27.14%من عدد الناخبين ،مع احتمال ارتفاع
نسبة المقترعين وفق قانون النسبية وتغيّر النتائج.
أص��دِروا قانونا ً جديدا ً النتخابات المجالس البلدية،
وأبعِدوا السياسة عن اإلنماء ،وعن حاجات ،وقضايا
المجتمع المحلي ،فمما تخافون ،الشعب المخدّر خاضع
لكم طوعاً ،أنتم الوصاية ،لكم الوكالة ،تملكون الثلث
ّ
المعطل ،والفيتو من حقكم ،أنتم ملوك الدنيا،
الضامن
والمصيبة ،ربما أنتم أيضا ً مالئكة اآلخرة ،أعلمونا ماذا
تريدون؟
إنّ مثلنا أع�لاه هو النموذج لما جرى وسيجري في
جميع البلدات اللبنانية ،وإذا كان هذا النموذج هو األقوى
في قضاء مرجعيون ،فكيف ستكون الحال في بقية
األقضية في ظ ّل قانون عصري جديد؟
إنّ قانون المجالس البلدية يتطلب دراس��ة جدية،
متأنية ،مع ّمقة ،هادئة ،بعيدا ً عن الضجة المفتعلة،
وخ���ارج الملعب ال��س��ي��اس��ي ،وال��م��ك��اس��ب الطائفية،
والحزبية ،ألنّ المجالس البلدية تحتاج إلى تمثيل واقعي
فاعل ،وإلى الموارد المالية الكافية ،والصالحيات اإلدارية
اإلنمائية ضمن االستقالل المالي واإلداري المالئم.
وقبل الحديث عن مواصفات وميزات القانون المطلوب،
لربما من المفيد اإلشارة إلى أهمية ما يلي:
 - 1استحداث وزارة خاصة تحت اسم «وزارة اإلدارة
المحلية» تتولى مع البلديات تنمية المجتمع المحلي
وتقدّمه.
 - 2اإلطار الجغرافي السكاني :في لبنان اليوم حوالى
 1000مجلس بلديّ  70% ،منها عدد سكان ك ّل منها
المسجلين أق ّل من  4000نسمة ،إذ يسمح القانون بإنشاء
مجلس بلدي لك ّل  300نسمة وما فوق ،أما عدد البلدات
فهو حوالى  1500بلدة ،يضاف إليها حوالى  1000مزرعة
ودسكرة ،منها  27%سكان ك ّل منها دون  1000نسمة.
إنّ هذا الواقع ال يؤ ّمن المعطى اإلنمائي لهذه البلدات
ومجالسها باستثناء حوالى  60مجلسا ً فقط تتمتع
بالمعطى السكاني المناسب ،من هنا يمكن إعادة النظر
بالتحديدات الجغرافية السكانية ألطر المجالس البلدية،
بحيث ينشأ على مستوى الوطن  180مجلساً ،منها 60
مجلسا ً بلديا ً في المدن ،و 120مجلسا ً في األرياف ،على
أن تتراوح مساحة ك ّل من مجالس األرياف بين  40و60
كلم ،2ويتألف ما بين  8و  12قرية ،ويتراوح عدد السكان
ما بين  25و 30ألف نسمة ،ومن الممكن أن ينشأ 50
مجلسا ً لك ّل من محافظتي جبل لبنان والجنوب ،و40
مجلسا ً لك ّل من محافظتي الشمال والبقاع.
 - 3استحداث قانونين للمجالس البلدية أحدهما
للمدن واآلخر لألرياف مع مراعاة عدد السكان.
وفيما يتعلق بقانون االنتخابات البلدية ،يتوجب
تضمينه واعتماده األمور التالية:
 - 1النسبية :وببساطة تحصل ك ّل الئحة من اللوائح
على نسبة من عدد المقاعد تساوي نفس النسبة التي
حصلت عليها من أص��وات المقترعين ،ومثالً على ذلك،

فإذا كان المجلس يتألف من  15عضواً ،وحصلت الالئحة
األول��ى على نسبة  34%فتتمثل بـ 5مقاعد ،والالئحة
الثانية نسبة  26%فتتمثل بـ 4مقاعد ،والثالثة 20%
فتتمثل بـ 3مقاعد ،والرابعة حصلت على  20%فتتمثل
بـ 3مقاعد أيضاً ،وتت ّم عملية انتخاب الرئيس إما من
الشعب مباشرة أو من قبل أعضاء المجلس المنتخبين.
 - 2األقرباء واألنسباء :ليس عدال ً وال ديمقراطيا ً عدم
قبول ترشيح بعض األقرباء واألنسباء وعدم السماح
لهم بتمثيلهم في مجلس بلدي واح��د ،مع انّ األقرباء
واألنسباء ،حتى األخ��وة منهم ،يتن ّوعون ،بانتمائهم
العائلي ،والطائفي وكذلك يتناقضون بانتمائهم الحزبي
والسياسي.
 - 3األفضلية :من غير المنطقي اعتماد أفضلية كبر
السن في حال التعادل في األصوات ،أو استعمال القرعة،
بل يجب اعتماد مواصفات أخرى «العلم ،اإلقامة الدائمة
إلخ»...
 - 4المستوى العلمي :لم يعد مقبوال ً تجاهل المستوى
العلمي للمرشحين «أن يعرف القراءة والكتابة ،أو أن
يكون متعلما ً حسب نص قانون االنتخابات النيابية»
خاصة للبلديات الكبرى ولرؤسائها تحديداً.
 - 5العمر :من المفيد جدا ً إشراك الفئات الشابة في
عملية اإلنتخاب «18سنة على األقّ��ل» وربما كان مفيدا ً
أيضا ً أن ال يجاوز عمر المرشح الـ70عاما ً على األكثر.
 - 6التف ّرغ :تف ّرغ رئيس المجلس أصبح حاجة
ضرورية خاصة في البلديات الكبرى ،إلى جانب تعزيزها
بالموظفين اإلختصاصيّين ،إذ يالحظ وجود حوالى 400
بلدية ال تستخدم كل منها سوى موظف واحد.
 - 7اإلقامة :بالنسبة للمرشحين ،إقامتهم في البلدة
وعلى األق ّل أكثر أيام السنة ،يجب مناقشتها ،وكذلك من
يملكون جنسية أخرى ،أما بالنسبة إلى الناخبين فيجب
تأمين مراكز اقتراع في أماكن إقامتهم ،ومناقشة موضوع
اإلقامة ،ومعالجة موضوع النقل وكلفة االنتقال ودور
المجلس البلدي لتأمين هذه الكلفة.
 - 8المشاركة :تأمين حقوق جميع أبناء البلدة في
عملية االنتخاب دون أيّ استثناء استنسابي ،خاصة
العسكريين وموظفي القطاع العام وأساتذة الجامعة
اللبنانية.
 - 9الكوتا الجندرية :اعتماد مبدأ الكوتا الجندرية في
قوائم اللوائح إلشراك الجنسين ،على ان ال تق ّل النسبة عن
 30%وأن تستم ّر لـ 3دورات فقط.
 - 10النصاب :إنّ نصاب «الثلث» أو «بمن حضر»
ال يتفقان مع العمل االجتماعي الديمقراطي ،خاصة انّ
العمل اإلجتماعي المحلي هو «للجميع وبالجميع» وال
تستقيم األمور إذا كان القرار يتخذه  3من  15إذا كان الثلث
يشكل نصاباً.
وأخيرا ً فإنّ مشروع القانون السجين الذي تقدّم به
الوزير زياد بارود يصلح ألن يكون منطلقا ً ديمقراطياً،
وحضارياً ،إلصداره مع بعض التعديالت غير األساسية،
والعمل على توضيح التقنيات المالئمة خاصة في
ما يتعلق «بالالئحة المقفلة ،الالئحة غير المكتملة،
المفاضلة ،عتبة التمثيل» ،إنّ هذا القانون سوف يشكل
وألول مرة خطوة جريئة ،تفتح نوافذ تهوية وتدخل النور،
والهواء ،مخترقة السجون ،والكهوف المظلمة ،الظالمة،
الخانقة ،ليتنفس هذا الشعب ،ويبصر النور ،ويسترجع
البصيرة ،ويقدم على إنقاذ هذا الوطن.

«�ستاتيكو ميونيخ» ...تمو�ضع جديد
للأزمة ال�سورية ولي�س ح ًال!
} سومر صالح
حدثان طالما حكما مشهد «ال��ش��رق األوس���ط» سياسيا ً وعسكريا ً
قسم األرض العربية إلى دول ورسم لها
(سايكس -بيكو ،ويالطا) ،فاألول ّ
حدودا ً افتراضية لم تراع التن ّوع الثقافي واالثني لتلك المنطقة لتكون بذاتها
سببا ً دائما ً إلشعال فتيل األزمات الوطنية ،والثاني هو مؤتمر يالطا الذي
أرسى قواعد توازن القوى الدولية قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية،
والذي أفرز الحقا ً عالما ً ثنائي القطبية ُحكمت الدول بمقتضيات الصراع بين
قطبيه وحلفيه وارسو والناتو ،وبانهيار االتحاد السوفياتي دفع «الشرق
فجة عبر حربي الخليج الثانية
األوسط» فاتورة التح ّول إلى أحادية قطبية ّ
والثالثة ومشاريع «الشرق األوسط الجديد» ،ولكن يشاء التاريخ مر ًة
أخرى أن يعيد المشهد ذاته في مئوية «سايكس بيكو» وبذات يوم انعقاد
مؤتمر يالطا ،أيّ  11شباط ،ليس لشيء بل ألخذ العبر من التاريخ فقط.
فمؤتمر ميونيخ لمجموعة الدعم الدولية حول سورية المنعقد في 11
شباط  2016ليس حدثا ً عاديا ً كسا ِبقيه مؤتمر فيينا األول والثاني في
مفصلي ليس في تاريخ األزمة السورية فحسب بل
األزمة السورية ،إنه يوم
ّ
في مستقبل العالقات الدولية ،والسبب هو تغيّر الهدف الذي اجتمع عليه
الفريق الدولي إلنجازه ،فإذا كان إعالنا فيينا األول والثاني أتيا كاستجابة
أطلسية خليجية لضرورة (احتواء الدخول الروسي جويا ً إلى سورية)،
وإذا كان القراران ( )2253 ،2245صدرا كنتيجة التفاق كيري – بوتين
حول سورية وأوكرانيا بتاريخ ( 2016/12/15الحتواء ر ّد فعل روسيا
إعالني فيينا ،ليأتي
على العدوان التركي على إحدى طائراتها) وتطبيق
ْ
اجتماع ميونيخ خارج سياق تطبيق القرار  2254والذي من المفترض
به  -أيّ االجتماع  -معالجة الخلل البنيوي في نص القرار وتذليل عقباته
وتفكيك ألغامه إلنجاح أهدافه في تسوية سياسية لألزمة ،ولكن على
العكس من ذلك أتى البيان ُمع ّززا ً االتجاه والرؤية التي تقول إنّ الواليات
المتحدة هي من أجهضت مؤتمر «جنيف  ،»3وإنّ تصريح جو بايدن نائب
الرئيس األميركي في تركيا ليس «زلة لسان» بل استراتيجية أميركية
لتقويض الح ّل السوري ،وإعادة إنتاج تسوية أميركية روسية من ذات
البوابة السورية مع تغيير في معالم الح ّل السوري ،وهو ما بدا جليا ً في
نص االجتماع الختامي لمؤتمر ميونيخ.
وقبل الدخول في التغيير الحاصل في معالم الح ّل لألزمة السورية وفق
إعالني فيينا (األول الثاني) سنقف عند أبرز التغييرات الجيو استراتيجية
التي دفعت اإلدارة األميركية إلى الخروج الصريح عن تفاهماتها مع
روسيا حول سورية ،بل واالنقالب عليها جملة وتفصيالً ورفع السقف
إلى مستوى اإلنذار بتدخل بري في سورية بما يمكن أن يدخل العالم في
نفق مظلم مجهولة نتائجه ،وما التحشيد األطلسي والتركي والسعودي إلاّ
أحد أدواته ،والسبب األول هو النجاعة العسكرية الروسية  -السورية في
الحرب على اإلرهاب ،وحجم التفاهم الكبير بين سالحي الجو واألرض في
الحرب على اإلرهاب ،هذا األمر أرعب الواليات المتحدة من ناحيتين األولى
السياسي ،وعلى ح ّد تعبير كيري
هي أنّ الميدان السوري سبق مسار فيينا
ّ
(ثالثة أشهر كفيلة بإخراج المعارضة من الوجود) ،والناحية الثانية
تتمثل باتجاه بعض ال��دول التي تعاني من اإلره��اب خصوصا ً العراق
أن تطلب مساعدة عسكرية روسية في هذا المجال ،مستفيدة من البنية
ٌ
وحدث
التاريخية للجيش العراقي التي تتقن استخدام السالح الروسي،
كهذا يقلب معادالت النظام الدولي الحالي ،ويخ ّل بالتوازنات القائمة بين
روسيا والناتو...
والسبب الثاني أتى جليا ً بلسان (ينس ستولتنبرغ) رئيس منظمة
حلف شمال األطلسي عندما أعلن صراحة رفض دول الحلف التواجد
الروسي شرق المتوسط ألنها تغيّر معالم التوازن بين روسيا والناتو،
وشكلت رؤية األطلسي تلك عامالً ضاغطا ً على إدارة اوباما التي كانت تتجه
إلى تسوية األمر مع روسيا ،أما السبب الثالث وهو األه ّم التغيّر السريع
في الواقع الجيبوليتكي الدولي في غير صالح الواليات المتحدة ،فإعالن
الصين تصعيدا ً جيوبوليتيكيا ً في بحر الصين الجنوبي وقيام حليفتها
كوريا الشمالية بتصعيد متك ّرر بقنبلتها الهيدروجينية تارة وصاروخها
الباليستي وإطالق قمرها الصناعي تارة أخرى ،األمر الذي يتطلب تريثا ً
أميركيا ً في الشرق األوسط ،وال ننسى أمرا ً مهما أيضا ً أنه من غير المتوقع

أن تقوم اإلدارة األميركية بتسوية األزمة السورية مع روسيا دون تسوية
القضية الفلسطينية لصالح حليفتها «إسرائيل» ،وهو ما كاد أن يتع ّذر
بانتصار الدولة السورية على اإلرهاب...
جملة تلك األم��ور دفعت اإلدارة الحالية إلى إع��ادة تقييم الوضع في
الشرق األوسط سريعاً ،وعلى ما يبدو أنها ق ّررت تثبيت مواقعها العسكرية
هناك ،والعمل سريعا ً على إخ��راج روسيا من شرق المتوسط أو فرض
مساومة تاريخية على روسيا بسكوتها على غزو أميركي لليبيا على شاكلة
غزو العراق ...يعيد التوازن إلى حلف األطلسي في جنوب القارة العجوز،
أمام روسيا المندفعة إلى البحر المتوسط ،وإذا كان إجهاض مسار فيينا
للح ّل بر ّمته يعني فتح أبواب الصراع مش ّرعة على ك ّل االحتماالت ،كان
القرار األميركي تعديل مسار فيينا للح ّل لكبح جماح الجيش السوري في
انتصاراته على أدواتها اإلرهابية وإعادة شكل من أشكال التوازن للمشهد
السوري ،وتحويل روسيا إلى طرف أساس في المشكلة السورية وما
يستتبعه من مقتضيات الح ّل بخروج روسيا من الشرق األوسط ،أو قبولها
المساومة مع الواليات المتحدة على ليبيا ،فالبيان تحدّث ألول مرة عن
(وجوب تطبيق وقف شامل لألعمال العدائية ،بما ينطبق على أيّ طرف
ينخرط حاليا ً في أعمال عدائية عسكرية أو شبه عسكرية ض ّد أية أطراف
أخرى) ،هذا األمر يعني حكما ً تحويل روسيا إلى طرف في األزمة السورية
وأيّ وقف إلطالق النار يلزمه أيضا ً على األق ّل على الجماعات المحسوبة
على الرياض وتركيا ،وتحت قرقعة السالح األطلسي والخليجي وهدير
الطائرات السعودية وعدم رغبة روسيا بتدهور األوض��اع عسكريا ً مع
الواليات المتحدة ،وخصوصا أنها شعرت بجدية الواليات المتحدة تشكيل
تركي سعوديّ لغزو سورية بريا ً حال فشل التفاهمات
قوة برية قوامها
ّ
الجديدة معها ،لذلك أتى بيان ميونيخ صارخا ً في استدارته على تفاهمات
فيينا والقرار  2254في بعض فقراته ،ويعكس تسوية جديدة سياسية
وعسكرية قوامها «ستاتيكو ميداني» بين األط��راف المتحاربة (وجوب
تطبيق وقف شامل لألعمال العدائية) بانتظار توافق أميركي روسي على
سياسي في بند (الدفع قدما ً باالنتقال
قائمة المنظمات اإلرهابية ،وتغي ٌر
ٌّ
السياسي) حيث ورد في نص بيان ميونيخ قضيتين تشكالن خروجا ً عن
روح إعالني فيينا ،القضية األولى (ضمان عملية انتقال سياسي بقيادة
سورية ويملكها السوريون استنادا ً إلى بيان جنيف بكلّيته) والثانية أنّ
االنتخابات التي ستقام بعد  18شهرا ً يجيب أن تجري (بما يرضي الحكم
الجديد).
إذا ً وقف إطالق النار الروسي على أدوات العدوان التركي السعودي
تحت بند (شمولية وقف األعمال العدائية) وتطبيق كامل (لجنيف)1
بكليته ورضا الحكم الجديد عن االنتخابات العادلة تعكس التغيّر الحاصل
في إعالني فيينا.
بالنتيجة شكل إع�لان ميونيخ الجديد مرحلة مهمة في إع��ادة رسم
مشهد التوازنات الدولية بين روسيا والناتو انطالقا ً من األرض السورية
ومن الميدان السوري ،وهنا مفصلية بيان ميونيخ وأهميته ،وعلى شاكلة
مؤتمر يالطا /11شباط  1945الذي أرسى نظام توازن المصالح والقوى
بين السوفيات وأوروبا الغربية ،أتى مؤتمر ميونيخ /11شباط ،2016
ليدشن مرحلة جديدة بين روسيا والغرب عموما ً عنوانها الندية وتوازن
المصالح من مخرجات الميدان السوري ،أ ّما سورية فالتغيّر الذي طرأ على
شكل التسوية في ميونيخ لم تكترث له حكومة دمشق حتى اآلن وت ّكفل
الرئيس األسد بوضع النقاط على الحروف حين أكد في مقابلة مع وكالة
الصحافة الفرنسية على (حتمية) مواجهة العدوان التركي السعودي إنْ
حصل في كالم بالغ األهمية والحساسية والداللة ،ومستم ّر أيضا ً بحربه
على اإلرهاب ،والذي ترجم فعليا ً على األرض باستكمال إطباق الخناق على
ك ّل البؤر اإلرهابية بما فيها أرياف حمص المحسوبة على المحور التركي
السعودي...
إذا ً حسابات دمشق تختلف عن حسابات تضارب القوى الدولية على
األرض السورية ،ألنّ األولوية هي لمكافحة اإلرهاب ،األمر الذي يعني رسالة
سورية واضحة إلى المؤتمرين والمتآمرين في ميونيخ بضرورة السرعة
في إنجاز ملف تصنيف الجماعات المسلحة باعتباره المدخل الحقيقي إلى
تسوية األزمة السورية وعدم سقوط تسوية ميونيخ بين األطراف الدولية
على مصالحها الجيبوليتيكية ...وما يعقب ذلك من نتائج كارثية.

