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�آراء
«�إ�سرائيل» تربح عرب ّي ًا ...وتخ�سر غرب ّي ًا!

�أكثر من حرب باردة
} حميدي العبدالله
على هامش مؤتمر ميونيخ ،قال وزير خارجية ألمانيا إنّ العالقات بين
روسيا والغرب هي أكثر من حرب باردة .مصطلح الحرب الباردة أطلق
على التنافس والصراعات بين االتحاد السوفياتي ودول حلف «وارسو»
من جهة ،وبين حلف «ناتو» ،بزعامة الواليات المتحدة من جهة ثانية،
لتمييزها عن الحروب العسكرية والمدمرة األخ��رى ،ال سيما الحربين
العالميتين ،وتحديدا ً الحرب العالمية الثانية.
معروف أنّ الجيش السوفياتي لم يخرج إال م ّرة واحدة للحرب خارج
نطاق مناطق حلف «وارسو» ،وهي المرة التي أرسل فيها قواته لمناصرة
الثورة التقدمية اليسارية في أفغانستان ،ما عدا ذلك اقتصر الصراع بين
االتحاد السوفياتي والغرب على الصراع اإليديولوجي والسياسي ،أو
الصراع العسكري غير المباشر ،من خالل دعم ك ّل تحالف للقوى التي
تؤيد سياساته.
لكن المؤكد أنّ روسيا التي خسرت الكثير من مناطق نفوذها التقليدية
في منطقة أوراسيا بعد تف ُّكك االتحاد السوفياتي ،كان متوقعا ً لها عندما
تنهض من جديد أن تسعى إلى استعادة هذه لمناطق ،بالسلم أو بالحرب.
وف�ع�لاً ب��دأت مسيرة ن�ه��وض روس�ي��ا بعد رح�ي��ل ال��رئ�ي��س الروسي
األسبق بوريس يلتسين ،حليف الغرب ،عن سدّة الحكم ،ومجيء الرئيس
فالديمير بوتين ،ال��ذي وصف انهيار االتحاد السوفياتي بأكبر كارثة
جيوسياسية في التاريخ.
ب��داي��ة وف��ي ع��ام  2008استخدمت روس�ي��ا ألول م��رة بعد نهوضها
الجديد القوة العسكرية لحماية ما تبقى لها من نفوذ في مناطق ُمختلف
عليها بينها وبين جورجيا ،وهي أبخازيا وأوسيتيا ،واستخدمت القوة
العسكرية مرة أخرى لض ّم شبة جزيرة القرم التي كانت منذ قيام االتحاد
السوفياتي جزءا ً ال يتجزأ من الدولة األوكرانية ،ومعروف أنّ القرم كانت
مقاطعة روسية ،ولكن في إعادة التقسيم اإلداري لالتحاد السوفياتي ت ّم
إلحاقها بأوكرانيا.
للمرة األولى قي تاريخ روسيا وفي تاريخ االتحاد السوفياتي تشترك
ق��وات روسية في ح��رب خ��ارج ح��دوده��ا ،وتستخدم فيها أح��دث ما في
ترسانتها العسكرية ،وتحديدا ً سالح الجوفضائي ،وهو ما يحدث اآلن
في سورية.
بأي حال من األحوال عزل قرار إرسال القوات الجوفضائية
ال يمكن ّ
الروسية إلى سورية لمشاركة الحكومة السورية بمكافحة اإلرهاب عن
الصراع األع� ّم واألشمل ال��ذي تخوضه روسيا مع الغرب الستعادة ما
خسرته بعد تف ُّكك االتحاد السوفياتي ،ولع ّل هذا ما قصده وزير خارجية
ألمانيا عندما وصف ما يجري بين روسيا والغرب بأكثر من حرب باردة،
أي تجاوز مستوى الصراع السياسي واإليديولوجي.
واضح أنّ روسيا مص ِّممة على تحقيق هدفين أساسين ،طالما شرحهما
الرئيس فالديمير بوتين في خطاباته أكثر من مرة ،وهما احترام الغرب
لحرفية ميثاق األمم المتحدة والتخلي عن سياسة االستفراد واألحادية،
وع��دم مقاومة جهود روسية الستعادة ما خسرته في مناطق نفوذها
التاريخي.
وبديهي أن نتوقع أنّ الصراع حول هاتين المسألتين سيقود إلى ما هو
أكثر من حرب باردة.

«جبهة الن�صرة»
ـــ اإلعالن األميركي الروسي كرئيسين لمجموعة العمل من أجل سورية التي
ترعاها األمم المتحدة عن وقف النار في سورية ،وإضافة «جبهة النصرة» إلى
الذين يستثنيهم القرار إلى جانب «داع��ش» ،يشكل تتويجا ً بالفشل الذريع
لسنوات من القتال السعودي التركي «اإلسرائيلي» لتقديم «جبهة النصرة»
شريكا ً ال غنى عنه في الح ّل السياسي والحرب على «داعش».
ـــ لم تكن أميركا خارج هذا القتال لتبييض «النصرة» وإدماجها سياسيا ً
والسعي إلى جعلها جزءا ً من الحرب على «داعش» رغم تصنيف واشنطن المب ّكر
لـ»النصرة» كتنظيم إرهابي .فكالم ديفيد بترايوس الرئيس السابق للمخابرات
األميركية عن أهمية «النصرة» في الحرب على اإلرهاب لم يكن كالما ً شخصياً.
ـــ بقي األمر لسنتين يعطل ك ّل مسعى للح ّل السياسي وللحرب على اإلرهاب
بالبحث عن الشريك السوري المناسب الذي كانت واشنطن ترفض التسليم أنه
الدولة السورية.
ـــ سلّمت واشنطن اليوم بأنّ الحرب على «النصرة» ستستم ّر وأنّ القوات
المسلحة السورية وحلفاءها سيواصلون هذه الحرب كما ورد في البيان
الروسي األميركي.
ـــ تفتح واشنطن لجماعات تركيا والسعودية باب االبتعاد عن «النصرة»،
وإال يلقون مصيرها وهنا التحدّي الكبير الذي سيعجز عنه الكثيرون.
التعليق السياسي

هدنة وقف �إطالق النار
فماذا عن وقف نزيف الدماء ال�سورية؟
} سعد الله الخليل
بعيدا ً عن أسباب ودوافع األطراف الدولية واإلقليمية والسورية للسير في التوافق
حول الهدنة العسكرية على األرض السورية ،ثمة قضايا خالفية وشائكة وحساسة
ال تستطيع المفاوضات الشاقة والطويلة وال النوايا بطبيعة الحال حلها.
في البعد اإلنساني والعسكري والسياسي ،ال يمكن لعاقل إال أن يشعر باالرتياح
حيال مبادرات وقف إطالق النار التي تعطي بأضعف اإليمان جرعات تفاؤل على
الساحة السورية بإمكانية االنطالق الجدي للمسار السياسي بما يُضاف إلى
الجرعات المعنوية العالية التي و ّلدتها اإلنجازات العسكرية للجيش السوري
وحلفائه على الجبهات السورية بمؤازرة الطيران الروسي ،ما أضاف إلى العمليات
الدقة والفاعلية والسرعة في اإلنجاز.
أمام وقف إطالق النار تحدّيات ال تق ّل أهمية عن الدوافع الكامنة وراء موافقة
األطراف على هدنة قد تتطور لتواكب مسارا ً سياسيا ً أشمل وأكبر فائدة ،ولع ّل أولى
تلك التحديات تحديد األطراف المشمولة في العملية .فاإلصرار األميركي على اقتصار
قائمة المبعدين على تنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة» تقابله الرؤية الروسية
بض ّم تنظيمات « جيش اإلسالم» و»أحرار الشام» ،ما يعيد األزمة السورية إلى نقطة
البداية في ظ ّل العجز األردني عن تصنيف الجماعات اإلرهابية.
فيما يمثل موقف معارضة الرياض تحديا ً جديدا ً في ظ ّل طلبها ضمانات بوقف
الغارات ووقف استهداف «جبهة النصرة» ما يعني موقفا ً أكثر تشدّدا ً من الموقف
األميركي نصرة للموقف التركي الذي ال يزال داعما ً للجبهة من دون أن يدلي منسق
الهيئة المنشق رياض حجاب بأي ضمانات يملكها من الفصائل المنضوية تحت
الجناح السعودي والتي هي قاب قوسين أو أدنى من اعتبارها منظمات إرهابية .فهل
سيرضى بوقف إطالق نار يستهدف تلك الفصائل؟ أكد حجاب أنّ الفصائل تسعى
إلى هدنة موقتة هدفها تسهيل إدخال المساعدات اإلنسانية إلى المناطق ال ُمحاصرة،
وليس وقف إطالق النار ،فكيف يطلب حجاب من الحكومة السورية وقفا ً كامالً إلطالق
النار ومن فصائله هدنة إنسانية؟ أليس في األمر مواربة سياسية ،إن لم نقل وقاحة
غير مسبوقة.
في الحديث عن المناطق ال ُمستثناة من وقف إطالق النار ،يظهر التباين الروسي
ّ
محط إجماع روسي ـ أميركي على استهدافها وفي
ـ األميركي ،فإذا كانت جبهة إدلب
ظ ّل القناعة األميركية بأنّ ريف حلب خرج من المعادلة الميدانية وبات في قبضة
الجيش السوري وحلفائه فإنّ درعا ستكون نقطة الخالف الرئيسية التي تسعى
واشنطن إلى تحييدها بعيدا ً لضمان جبهة أردنية فاعلة في الصراع على األرض بعد
خسارة الجبهة التركية من جهة ،بما يسمح باإلمداد اللوجستي لتلك الجماعات من
البوابة األردنية و»اإلسرائيلية» ،ولكون القيادة األردنية أداة طيّعة في اليد األميركية
وال مشاريع خاصة لها في المنطقة خارج العباءة األميركية من جهة أخرى.
في الوقت الذي يسعى الجانبان الروسي واألميركي إلى التوصل إلى اتفاق لوقف
إطالق النار ،يواصل حلفاء واشنطن اإلقليميون (السعودية وتركيا) إطالق نيرانهم
المضي التركي في قصف المواقع الكردية في الداخل السوري
على الجبهات عبر
ّ
والسعي السعودي إلى تزويد جماعاتها اإلرهابية في سورية بصواريخ مضادّة
للطائرات ،ما يعني رفض الدعوة السورية إلى وقف اإلمداد اإلقليمي بالسالح قبل
وقف إطالق النار.
حي الزهراء في مدينة حمص
وتحمل التفجيرات االنتحارية التي استهدفت ّ
ومنطقة السيدة زينب في ريف دمشق رسائل دموية جديدة على الساحة السورية
تفوح من مرسلها رائحة الوهابية السعودية.
ربما تتوصل األط��راف الدولية واإلقليمية إلى وقف إلطالق النار على األرض
السورية ،إال أنّ السؤال الذي يطرح نفسه :متى يتوقف نزيف الدم السوري؟

} صبحي غندور



كان الفتا ً لالنتباه ما قاله رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو ،في
مؤتمر دافوس ،الشهر الماضي ،لممثلي االتحاد األوروبي حين دعاهم إلى أخذ
مواقف من «إسرائيل» شبيهة بمواقف حكوماتٍ عربية ،ث ّم قوله« :ث ّمة تغيير
دراماتيكي في العالقات الخارجية إلسرائيل في المدّة األخيرة ،بينها وبين
جيرانها العرب ،الذين يرون فيها حليفا ً وليس تهديداً» .فبينما شهدت عالقات
«إسرائيل» تأ ّزما ً مع حليفيها التاريخيين (أميركا وأوروبا) ،خالل سنوات حكم
خاص ًة حول موضوع المستوطنات وعدم التقدّم في
نتنياهو منذ العام ،2009
ّ
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ،وكيفيّة التعامل األميركي واألوروبي مع
الملف النووي اإليراني ،نجد أنّ الصراع العربي ـ الصهيوني لم يعد هو قضية
العرب األولى ،وال ه ّمهم القومي المشترك ،وأنّ القضية الفلسطينية بر ّمتها قد
ته ّمشت عربيا ً ودولياً ،بل أنّ بعض ممثلي حكوماتٍ عربية أصبحوا يتحدّثون
عن أهميّة التواصل مع «إسرائيل» والتطبيع معها.
لم تخضع «إسرائيل» ،حتى اآلن ،للمطالبة الدولية بإقامة دولة فلسطينية
مستقلّة ذات سيادة على حدود العام  ،1967عاصمتها القدس ،وال بإزالة
المستوطنات أو وقف االستيطان ،وال بح ٍّل ع��اد ٍل لقضية الالجئين ،وهذه
القضايا هي التي جرى التفاوض حولها في السنوات الماضية بين الفلسطينيين
و«اإلسرائيليين».
توصل المفاوضات الدولية مع إيران
لم تجد «إسرائيل» مصلح ًة إطالقا ً في
ّ
إلى نتائج إيجابية ،وال في إنهاء األزمة الدموية السورية بتسوية تحافظ على
أسس سليمة ،بينما
وحدة الكيان السوري ،وتعيد بناء الدولة السورية على
ٍ
المصلحة «اإلسرائيلية» هي في استمرار هذه األزمة وانتشارها في ك ّل المشرق
العربي ،وباستنزاف قوى المقاومة فيه ،وبانتشار جماعات اإلره��اب باسم
اإلسالم ،وبالتشجيع على الفتن الطائفية والمذهبية في عموم المنطقة.
خاص ًة منذ وصول نتنياهو إلى الحكم عام
«إسرائيل» تعمل منذ سنوات،
ّ
 ،2009على أن تكون أولويّة الصراعات هي مع إيران وحلفائها في المنطقة،
وعلى إقامة محور عربي إقليمي دولي تكون «إسرائيل هي الرائدة فيه إلشعال
حرب عسكرية ض ّد إيران ومن معها في سوريا ولبنان وفلسطين ،بحيث تتح ّقق
ٍ
عدّة أهداف «إسرائيلية» مه ّمة جدا ً لك ّل االستراتيجية والمصالح الصهيونية في
المنطقة والعالم .فالمراهنة «اإلسرائيلية» هي على تهميش الملف الفلسطيني
وكسب الوقت لمزي ٍد من االستيطان في القدس والضفة الغربية والجوالن،
وعلى تفجير صراعاتٍ عربية داخلية ،بأسماء وحجج مختلفة ،تؤدّي إلى تفتيت
الكيانات العربية الراهنة وتدمير الجيوش العربية الكبرى ،وعلى إقامة تطبيع
سياسي وأمني مع ك ّل األطراف العربية التي تقبل السير في الهدف «اإلسرائيلي»
المنشود .تلك االستراتيجية ستجعل من «إسرائيل» قو ًة إقليمية ودولية كبرى
في عص ٍر بدأ ي ّتسم بالتعدّدية القطبية ،بحيث تصبح قادر ًة على فرض «شرق
أوسط جديد» يسمح لها بتحقيق الهيمنة األمنية والسياسية واالقتصادية على
ك ّل المنطقة ،بعد أن تضع الحروب اإلقليمية واألهلية أوزارها.
ما يحدث اآلن هو أنّ «إسرائيل» تتقدم في منطقة الشرق األوس��ط بينما
يتراجع دورها في دول ومجتمعات الغرب ،حيث تخرج أصوات عديدة تطالب
بمقاطعة ما تنتجه المستوطنات «اإلسرائيلية» ،وحيث تعترف برلمانات
وحكومات أوروبية بالدولة الفلسطينية قبل قيامها ،وحيث تفشل أيضا ً قوى
تحسن العالقات الغربية مع إي��ران ،بعدما
الضغط «اإلسرائيلية» في وقف
ّ
اتفاق دولي مع إيران حول مل ّفها
فشلت محاوالت نتنياهو منع التوصل إلى
ٍ
النووي.
الحظ المراقبون كيف فشلت «إيباك» ،وهي الجسم السياسي لما يُعرف باسم
«اللوبي اإلسرائيلي» في الواليات المتحدة ،في تغيير اتجاهات البيت األبيض
حول الملفين اإليراني والسوري ،خالل الفترة الماضية ،وقد ضغطت «اإليباك»،
ومن ورائها حكومة نتنياهو ،على إدارة أوباما في العام  2013من أجل القيام
بضرباتٍ عسكرية ض ّد سورية ث ّم لوقف التفاوض مع إيران حول مل ّفها النووي،
لكنها فشلت في المسألتين ،إضاف ًة إلى استمرار الخالف مع حكومة نتنياهو
حول قضية المستوطنات.
لكن ،هل يعني هذا الخالف الحاصل بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو خالفا ً
بين أميركا «إسرائيل»؟ كلاّ طبعاً .فحجم المساعدات األميركية لـ«إسرائيل»
ازداد في السنوات الماضية ،ولم تقم إدارة أوباما بأيّ تجميد لما تمنحه الواليات

رفق ًا بلبنان ...احموه من االنفجار

المتحدة سنويا ً للكيان الصهيوني من ما ٍل وسالح ومساعداتٍ مختلفة ،بل إنّ
واشنطن لم تهدّد تل أبيب بأي عقوبات ،رغم أنّ إداراتٍ أميركية سابقة فعلت
ذلك ،كما حصل في مطلع عقد التسعينات في ظ ّل إدارة جورج بوش األب.
مشكلة الواليات المتحدة الدائمة ليست في مواقف اإلدارات المتعاقبة ،بقدر ما
هي في الحضور الكبير للضغط «اإلسرائيلي» الفاعل داخل المجتمع األميركي،
من خالل العالقة المالية والسياسية مع أعضاء الكونغرس والهيمنة على معظم
وسائل اإلعالم األميركية ،حيث نجد اإلدارات في أميركا أسيرة ضغوط السلطة
التشريعية (الكونغرس بمجليسه) وعبر «السلطة الرابعة» أي اإلعالم .فهذا
العصر هو عصر «المال واإلعالم» ،ومن يملكهما يملك قدرة التأثير على صنع
القرارات السياسية .هكذا فعل «اللوبي اإلسرائيلي» في الغرب عموماً ،وفي
أميركا خصوصاً ،من حيث تركيزه على المؤسسات المالية واإلعالمية في
الغرب .ويتو ّزع تأثير قوى الضغط «اإلسرائيلية» في أميركا (كما هو أيضا ً لدى
قوى الضغط األخرى) على الحزبين الديمقراطي والجمهوري معاً ،فنرى عددا ً
ال بأس به من «الديمقراطيين» يشاركون اآلن في الضغط على اإلدارة الحاكمة
لصالح هذا «اللوبي» أو ذاك ،علما ً بأنّ تع ّثر البرنامج «األوبامي» ليس سببه
حصرا ً حجم تأثير «اللوبي اإلسرائيلي» ،فهناك طبعا ً نفوذ القوى المهيمنة
تاريخيا ً على صناعة القرار وعلى الحياة السياسية األميركية ،وهي قوى فاعلة
في المؤسسات المالية والصناعية األميركية الكبرى.
لكنّ االختالل الكبير في ميزان الضغوطات على اإلدارة األميركية في موضوع
«الملف الفلسطيني» يكمن لجهة حضور الضغط «اإلسرائيلي» وغياب الضغط
العربي الفاعل ،ما يسهّل دائما ً الخيارات للحاكم األميركي بأن يتج ّنب الضغط
على «إسرائيل» ويختار الضغط على الجانب العربي ،والطرف الفلسطيني
تحديداً ،وهو الطرف المستهدَف أوال ً من ِقبَل «إسرائيل» ،باعتباره الحلقة
األضعف دائماً.
ل��ديّ قناع ٌة كاملة بمنهج «ج��دل اإلن��س��ان» ال��ذي صاغه المف ّكر العربي
المصري الكبير المرحوم الدكتور عصمت سيف الدولة ،هذا المنهج الذي
يشير إلى الصراع في داخل (اإلنسان ـ الفرد) وداخل (اإلنسان ـ المجتمع)
بين «الماضي»و»المستقبل» من خالل ما عليه حاضر وواقع هذا اإلنسان أو
المجتمع من تح ّدياتٍ واحتياجات .لكنّ مشكلة العرب اآلن أ ّنهم إ ّما يعيشون
أسرى الماضي فقط ،أو يتعاملون مع رؤى للمستقبل ،بمعز ٍل تا ٍّم عن واقعهم
في الحاضر وتراثهم من الماضي .ففي الحالتين ،اجتزا ٌء من العناصر الثالثة
التي تفرض نفسها في تط ّور الناس والمجتمعات     .
وإذا كان «الزمن» هو «البُعد الرابع» علميا ً في «القياسات» ،فإ ّنه أيضا ً
«البُعد الرابع» في األزمات وفي مق ّومات الحياة عموماً .فهو «البُعد الرابع»
ف��ي مفهوم «ال��دول��ة» ال��ت��ي تقوم على (أرض وشعب ومؤسسات حكم)،
حيث يوجد نجاح تفاعل هذه المق ّومات الثالث مع م��رور «الزمن» الدولة
َ
والمواطنة الصالحة والوطن الواحد .كذلك ،هو «البُعد الرابع» في
العادلة
المتوجب بين (الق ّوة والعلم
نشوء «الحضارات» واستمرارها حيث الجمع
ّ
وح ّرية اإلبداع) ،وهو أيضا ً «البُعد الرابع» في ممارسة «األسلوب العلمي» في
العمل العام الذي يقوم على التالزم بين (النظرية واالسترايجية والتكتيك).
وأرى «الزمن» أيضا ً «بُعدا ً رابعاً» في مسألة «الهويّة» لدى العرب حيث تقوم
المنطقة على «هُ ويّات ثالث» متفاعلة هي الوطنية والعروبة واإليمان الديني.
لألسف ،فإنّ العرب يفتقدون حاليا ً ك ّل هذه المقومات التي يمكن أن يتفاعل
معها «الزمن» ،فال هم يبنون األسس السليمة لدولهم ،والتي هي بمعظمها مهدّدة
اآلن بخطر التف ّكك ،وال هم يتقدّمون في عناصر «الحضارة» من حيث تو ّفر الق ّوة
والعلم وح ّرية اإلبداع ،وال هم حتما ً مجتمعون على رؤى مستقبلية أو على خطط
استراتيجية مشتركة .ربما أصل المشكلة في حاضر العرب هي التناقضات
والصراعات التي أوجدوها داخل ثالثيّة «هُ ويتهم» :الوطنية والعروبة واإليمان
الديني ،بينما «إسرائيل» تفرض نفسها عليهم كدولة يهودية ،رغم اغتصاب
األرض وتهجير الشعب ،وتملك مشروعا ً صهيونيا ً لمستقبل المنطقة عمره أكثر
من مئة عام...
«إسرائيل نجحت في ممارسة منهج «جدل اإلنسان» بينما العرب غارقون
في الجدل حول طوائفهم ومذاهبهم وجنسهم!

 مدير «مركز الحوار» في واشنطن
Sobhi@alhewar.com

«عولمة التحالفات الرديفة» في وجه «الإرهاب ال ُمعولم»
} علي عوباني
تحالف إث��ر تحالف ،سمفونية تك ِّرر نفسها،
بعناوين دولية ،عربية ،أو إسالمية ،نعيش اليوم
زمن «عولمة التحالفات الرديفة» ،بوجه «اإلرهاب
ال ُمعولم» .تحالفات ناشئة تطرح إشكاليات حول
مدى استقامة وجودها وتعايشها مع منظومات
المنظمات ال��دول��ي��ة واإلقليمية المع ّمرة .فهل
تتقاطع أو تتشابك معها وتهدّد وجودها؟ هل هي
وتؤسس
تجب ما قبلها،
نواة نظام عالمي جديد،
ِّ
ّ
لمنظومات كونية جديدة؟
يعيش العالم اليوم هاجس اإلره��اب ،ورغم
ك ّل ما يعانيه جراء اكتواء الجميع بناره ،يص ُّر
البعض على التعامل مع ه��ذه الظاهرة بخ ّفة،
ِّ
مفضالً مصلحته اآلنية الذاتية ،على مصلحة
الجماعة الكونية .وبدال ً من توحد الجميع في محور
ّ
وص��ف واح��د ،ن��رى المحاور والتحالفات
واح��د
واالصطفافات «تف ّرخ» يوما ً بعد يوم .الك ّل عدو
لإلرهاب ،ويجاهر بمحاربته ،لكنّ هذا الك ّل ،ليس
كالً بل أجزاء مجزأة ،تضعف الموقف ،وتقود إلى
االعتقاد ب��أنّ اإلره���اب أضحى مستعصيا ً على
أعتى جيوش العالم وتحالفاتها ،ال أحد بإمكانه
أن ينتصر عليه ،إنها «مهزلة العصر» و»العالمة
السوداء» في تاريخ البشرية جمعاء بك ّل معنى
الكلمة.
اإلره��اب المشبوه ،ليس بكائن فضائي يغزو
األرض ،وهو لم يخلق من العدم ،إنه هجين تحالف
استخباراتي وتقاطع مصالح استعماري سلطوي
ونفطي له جذور اضطهاد إقليمية ودولية ،تغذيه
إيديولوجيات جاهلية ،مسخته إرهابا ً ظالميا ً
ه��دّام��ا ً بأوجهه ك��اف��ة ،ي��ش�� ّوه ص��ورة اإلن��س��ان،
يخلخل المجتمعات ،ويشرذم الكيانات ،فتضمحل
معه االت��ح��ادات اإلقليمية ،وتنهار المؤسسات
والمنظمات الدولية التقليدية.
تاريخياً ،وبعدما وضعت الحرب العالمية
الثانية أوزاره��ا ،وحتى في ظ ّل الحرب الباردة،
والحروب التي شهدها العالم ومنطقتنا العربية،
بقيت للعبة الدولية ح��دود مرسومة ،وخطوط
ح��م��راء ال يمكن ت��ج��اوزه��ا ،وبقي جشع وطمع
الدول االستعمارية الكبرى ،ضمن إيقاع وضوابط
محدّدة ،يمكن ردّها عند حدّها ،ولو ضمن حدود
معينة .طوال المراحل السابقة لعب مجلس األمن
الدولي دور ضابط اإليقاع في األزم��ات الدولية
الكبرى ،باعتباره ضامن السلم واألمن الدوليين،
نجح حيناً ،وفشل أحيانا ً أخ��رى ،وتالعبت به
المصالح الدولية في أغلب األح��ي��ان ،وم��ع هذا
ال��دور تكاملت منظمات إقليمية كثيرة منها ما
أسس على أساس اللغة أو الدين أو اإلقليم ،ومنها
مؤتمر التعاون اإلسالمي ،وجامعة الدول العربية،
واالتحاد األفريقي ،ومجلس التعاون الخليجي،
واالتحاد األوروبي ،وقد لعبت ك ّل هذه المنظمات
أدوارا ً ك ّل في نطاقها الجغرافي والديموغرافي،
لمصلحة مشتركة لألعضاء المنضوين تحت
لوائها ،ما ساهم في رأب الصدع ،وإزالة التوترات
الدولية واإلقليمية ونزع فتيلها أحياناً ،وأوجد
حدا ً أدنى من االستقرار الدولي.
بقي الكيان «اإلسرائيلي» االستثناء الوحيد،
والمتم ّرد الوحيد على ك ّل المنظمات والقرارات
الدولية على مدى نحو سبعين عاماً ،وهذا بديهي
باعتباره ف��ي األس���اس ك��ي��ان اح��ت�لال وع��دوان
يمارس إره��اب الدولة ،لذا كان جليا ً ته ُّربه منذ
تأسيسه من االنضواء في االتفاقيات والمعاهدات
الدولية ،التي يمكن أن تنقلب ضدّه يوماً ،وكان

واضحً ا تفلته المستمر من ك ّل ما يمكن أن يح ّد
من حركته العدوانية ،أو يجعله موضع مساءلة
ومحاسبة ومالحقة دولية.
نقسم المراحل التاريخية التي
وإذا أردن��ا أن
ِّ
م��رت بها المنظومة الدولية يمكن اإلش��ارة إلى
التالي :
المرحلة األولى ،بداية األمر ربما كان بإمكان تلك
المنظومة يوما ً أن ُتمارس دورا ً وكان لها هامش،
يمكنها المساهمة من خالله في ح ّل بعض األزمات
الدولية المستعصية وتوفير شيء من االستقرار
فيها باللجوء إلى أدواتها الناعمة وأخرى الغليظة
(كالفصل السابع) ونشر قوات طوارئ دولية في
عدد من دول العالم.
المرحلة الثانية ،تح ّولت المنظومة الدولية
تحديدا ً إلى «حصان طروادة» ،أي مج ّرد أداة في
يد بعض الدول الكبرى ،وتحديدا ً أميركا ،وأضحت
مجرد مظلة دولية لشرعنة االعتداءات الخارجية
ض�� ّد بعض ال���دول كما حصل خ�لال االح��ت�لال
األميركي للعراق عام .2003
المرحلة الثالثة :أضحت المنظومة في حالة
موت سريري ،بال فائدة عملية مرتجاة ،مجرد
هياكل عظمية ،ب�لا أن��ي��اب ،ت��ج��ري ال��م��ي��اه من
تحتها ،ويقتصر دورها على العويل والصراخ ،ال
تحرك ساكنا ً لحماية السلم واألمن الدوليين الذي
يفترض أنه مه ّمتها الرئيسية ،أضحت تقف موقف
المتفرج ،ال تبادر ،رغم بياناتها التذكيرية الكثيرة
(آخ��ره��ا ب��ي��ان ب��ان ك��ي م��ون ح��ول االستيطان
اإلسرائيلي) ،ورعايتها حوارات هامشية (اليمن،
سورية )...من دون أن يكون لها أي تأثير أو قوة
دفع باتجاه الحلول ،وإصدارها قرارات سطحية
تفيدنا بأنها ال تزال موجودة على الساحة الدولية،
لكن ال حياة لمن تنادي.
إنّ ما يدعو إلى األسف أنّ تلك المنظومة غاب
دورها بينما يعيش العالم أصعب مرحلة أزماته
الكونية ،فما ُتصدره اليوم من قرارات على كثرتها
( 65قرارا ً منها ثالثة حول اإلرهاب عام 63، 2015
قرارا ً منها خمسة حول اإلرهاب عام 47 ،2014
قرارا ً منها  3حول اإلرهاب عام  )2013يبقى حبرا ً
على ورق ،ال يلتزم بها معظم الدول األعضاء ،رغم
مشاركة هذه الدول في «همروجة» إقرارها ،وحفلة
التصفيق لها ،ومما ال ّ
شك فيه أنّ ذلك يعود بشكل
أو بآخر إلى فقدان الثقة بالمنظمة ،التي ال يمكن
إعفاؤها من مسؤولية ما وصلت إليه حالها اليوم
جراء انحيازها وانحرافها عن مسارها ال ُمحدّد.
أمام الواقع الحالي اليوم ،بعد سبعين عاما ً
م��ن عمر المنظومة ال��دول��ي��ة ،وف��ي خضم طفرة
التحالفات الدولية ،نطرح العديد من األسئلة
أهمها :
لماذا باتت قمة السهولة اليوم تتمثل باإلعالن
عن تحالفات تارة دولية ،وت��ارة عربية ،وطورا ً
إسالمية ،من خارج أطر المنظومة الدولية؟
أال تنعي تلك التحالفات المستحدثة بشكل أو
بآخر المنظومة الدولية والمنظمات اإلقليمية وك ّل
األطر التي حكمت العالقات بين الدول على أسس
وثوابت ومواثيق محدّدة؟ أال تعني االستغناء
عنها وعن أدوارها ،وهل باتت اليوم مجرد قوالب
فارغة ،شكلية ،خاوية من أي مضمون ،يمكنها من
لعب دور جوهري في ساحات الصراع وما أكثرها
اليوم؟
ل��م��اذا يت ّم التهرب م��ن األح�ل�اف والمنظمات
اإلقليمية والدولية التقليدية (األم��م المتحدة،
جامعة الدول العربية ،االتحاد األوروبي ،منظمة
مؤتمر التعاون اإلس�لام��ي) ويجري استنساخ

تحالفات رديفة لمواجهة اإلره��اب؟ هل في ذلك
هروب من قيود معينة تفرضها تلك المنظمات؟
هل هو هروب من إش��راك بعض ال��دول وتحجيم
دوره��ا؟ هل في ذلك مساع الحتكار بعض الدول
أدوارا ً معينة؟
ً
ً
أال يعني ذلك إقرارا واضحا بما ك ّرسه «الربيع
العربي» من انتهاء الكيانات العربية واإلسالمية
الحالية وتفككها ،مع ما يفتحه ذلك من شهية لدى
الغرب نحو إعادة رسم خريطة المنطقة وتغيير
البنية الجيوسياسية فيها؟
هل بات العالم عاجزا ً إلى هذا الح ّد أمام اإلرهاب
حتى يستنتسخ ويستنفر أحالفا ً ما أنزل الله بها
من سلطان؟ هل تكون محاربة اإلرهاب باألحالف
فعالً ،وكم من حلف حتى اآلن أعلن عنه ،وال يزال
اإلرهاب يضرب بل ويزداد توسعاً؟
ال شك أنّ تفكك الدول وتفشي ظاهرة اإلرهاب
وتع ُّمق األزمات والنزاعات الدولية ،بالتزامن مع
تراجع دور المنظومة الدولية وطفرة التحالفات
يثير قلقا ً على مستقبل البشرية جمعاء ،وما يطرح
اليوم خطير ألنه يعبِّر عن انقسامات مفصلية ،وهو
ليس خطوة تقدمية ،بل رجعية ،تعيدنا إلى عصر
الجاهلية ،في القرن الواحد والعشرين ،وهذا أمر
مسيء جدا ً إلى صورة اإلنسان الذي يظهر بعد
ك ّل حقبات التطور التكنولوجي والعلمي ،صورة
نمطية عن «داعش» في عالقته مع اآلخر ،فكيف
لتحالفات تبدو مسخا ً حقيقيا ً لهذا التنظيم أن
تحاربه وهي متأثرة بعقليته ،بعدم قبول اآلخر
وإقصائه ،وصوال ً إلى هدر دمه؟
في المحصلة ،كلما ازدادت االصطفافات حدّة
وكثرت المحاور والتحالفات واالتحادات ،وكلما
فقدنا الجهات التي تتسم بالعقالنية والنزاهة،
والحياد ،كلما اقتربنا من لحظة االشتباك الحقيقي،
وإذا وقع االشتباك ،حينها من يضمن من ،ومن
يثق بمن ومن يهدئ روع من في غياب أي وسيط
دول��ي أو إقليمي محايد ،لعلها لحظة الحقيقة
المرة ،لحظة المراجعة والتخلي عن األنا القطبية،
دولية أو إقليمية أحادية أو ثنائية أو تعددية،
لصالح الجمع اإلقليمي العام والجمع الدولي
العام ،للحفاظ على أمن اإلنسان واستقراره .من
هنا فالجميع ،دوال ً ومنظمات وجماعات ،معنيون
اليوم أكثر من أي يوم مضى بالحفاظ على ما تبقى
من هيبة دول وهيئة منظومات دولية ،أو الذهاب
فورا ً نحو إنشاء منظومة دولية أكثر عدالة تراعي
التوازنات اإلقليمية والدولية الجديدة في العالم
أجمع ليقود الجميع معركة اإلرهاب بمحور واحد
وحلف واحد ،بدل تحالفات تتعدّد أسماؤها وال
تغني وال تسمن من ج��وع ،ولع ّل المه ّمة األولى
اليوم على عاتق المنظومة الدولية المفترض
ترميمها أو استحداثها من جديد والمطلوبة أكثر
من أي وقت مضى باتت تحديد المفهوم الدولي
ل�لإره��اب ،بشكل دق��ي��ق ،ب��ع��ي��دا ً ع��ن المصالح
واالعتبارات الدولية المتضاربة ،ومصلحة هذه
الدولة أو تلك ،فمنذ عشرات السنين ونحن نعيش
دوام��ة ،التناقض واالجتهادات في فهم اإلرهاب،
حتى أضحى لك ّل دولة قائمتها السوداء ،ما أدى
إلى تضييع البوصلة الحقيقية ،بخلط ولغط،
بين مفاهيم ال تأتلف مع بعضها البعض كمفهوم
اإلرهاب المنبوذ ومفهوم مقاومة االحتالل المشرعن
وفق األعراف والقوانين الدولية ،وتضييع الجهود
الدولية لمحاربة اإلره���اب الحقيقي والفعلي
وتوسعه.
وساهم في تمدُّده
ُّ

 كاتب وباحث لبناني
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المنتقمون ،الحاقدون ،الحاملون ظالمة النفس األ ّمارة بالسوء هم
السير على دينه الحنيف.
الذين لم يقرأوا كتاب الله وادّعوا ّ
فاإلسالم يا سادة العصر ليس شعائر تكتب على أفواه البنادق ض ّد
الفقراء والمعوزين ،الذين لم ينعموا بدفء القصور وسيولة الجيوب.
ّ
الحق والخير والفالح والرحمة ،بل دين األخالق بما تحمل
اإلسالم دين
من مضامين ِّ
تنظم سلوكيات بني البشر بعضهم مع البعض اآلخر.
لهذا كانت الوصايا واضحة ومفهومة لمن يريد أن يفهم ،ومقروءة
لمن يُحسن القراءة ،ومنها قول الرسول األكرم محمد بن عبد الله :إنما
بُعثت ألتمِّم مكارم األخالق.
فأين مكارم األخالق حين يت ُّم االنتقام من ع ّمال هاجروا من وطنهم
لبنان إلى ديار ظ ّنوها الملجأ األمين الذي يقيهم عوز الدهور وإرباكاتها
المتنقلة والحاجة إلى لقمة العيش النظيفة التي تس ّد الرمق والناتجة
من عرق الجبين.
حين هاجروا كانت وجهتهم البلد الشقيق الذي اعتبروه مقرا ً آمنا ً
يحتضنهم في أوقات الشدة الناتجة عن تقلب الظروف السياسية التي
قلبت ظهر المجن لك ّل لبناني ،بعد أن كان آمنا ً في وطنه وأرضه وقرب
عياله ،لهذا قصدوا موطن الرسالة العظيمة ،الذي ظنوه عونا ً لهم في
السراء والضراء ،وإذ في ليلة ليالء ،تتشابك المسارات السياسية بين
الخضوع للغرب وسياساته القائمة على التفرقة اإلتنية والعرقية
وش ّد العصب المذهبي ،إضافة إلى تل ّقي اإلمالءات الخارجية التي ّ
تدق
اإلسفين بين األخ وأخيه دون رحمة أو شفقة ،وترسم حاالت االحتكار
واالستعباد واستالب حرية الفرد وقناعاته وآرائه التعبيرية ومساحة
حركته وتفكيره وانتمائه السياسي والوطني وحتى العربي الحامل
قضية الوطن السليب فلسطين صمودا ً وتصديا ً ومقاومة ،إضافة إلى
إسقاط عناوين الديمقراطية التي هي ّ
حق لك ّل مواطن أو مهاجر ،كما
قضايا العدالة االجتماعية التي تحتاجها الشعوب قاطبة ،من خالل
حقها اإلنساني بالتمتع باألمن واألمان في ظ ّل حكم مستق ّر وجيش
قوي ير ّد كيد المعتدي ويحمي المواطن في أرضه وماله وعائلته.
هنا تطفو اآليات البيّنات حين ترتفع البيانات السياسية ال ُمنتشرة
كفقاقيع الصابون ف��ي ال��وط��ن على أف���واه حكام ل��م يتقنوا علوم
السياسة ،ولم يدرسوها في الجامعات ،وال في بيوت سياسية أو في
حلقات حزبية وطنية وقومية تشدّهم إلى الفعل القويم ،بل أخذوها
بالتواتر ابنا ً عن أب وليس عن ج ّد لمجرد أنّ اإلرث المالي يجب أن
يتبعه إرث سلطوي ،مدعوم بسلطة خارجية متسلطة من جراء ثروات
تبعثرها ذات اليمين وذات الشمال على من ينفذ األم��ر بحذافيره،
إرضاء لطموحها المرفوع على أس ّنة الحراب الخاضعة للسياسات
األميركو ـ صهيونية ،التي ترفع لهم العصا ساعة تشاء دون اعتبار
لمثاقيل الثروات التي ُتصرف على الحروب المتنقلة عوضا ً عن صرفها
على محاربة الفقر والمرض واألُميّة.
هذا المال الملعون الذي أصبح لعنة العصر في هذا الزمان المطعّ م
بالمرارة ،بدأ يفعل فعله في تغيير القيم السياسية والمبادئ الوطنية
يشح العطاء وتتقلص
التي تطفو على السطح بحلل مختلفة حين
ُّ
الهبات أو تتوقف لسبب ما ،دون أيّ اعتبار لما يُرضي الله وشرائعه
السماوية التي هي دستور الحكم في ديارهم ،بل جعلوا أنفسهم رعاة
للدين اإلسالمي دون غيرهم من أهل المذاهب اإلسالمية األخرى أو
موحدة ،وعبارة
المجاورة ،مع العلم أنّ قبلة المسلمين في مكة واحدة َّ
«بسم الله الرحمن الرحيم» واحدة ،والصالة خمس فرائض لجميع
والحج واحد والزكاة فرض
موحدة أيضاً،
المذاهب اإلسالمية واحدة
ّ
ّ
واجب على ك ّل مسلم ومسلمة .فهل يجوز بعد ك ّل هذا ،طرد المهاجرين
اللبنانيين الذين قصدوا دول الخليج الشقيقة ،خصوصا ً السعودية،
لمجرد أنّ أهل السياسة في لبنان ،فريقان مختلفان في ما بينهما
ولك ّل خط سيره ومساره؟ هنا ربما يجوز تذكيرهم بما ورد في كتاب
الله ال ُمنزل ،أيّ في القرآن الكريم« :وال ت ِزر وازرة وزر أخرى» (سورة
اإلسراء اآلية .)15
ّ
يحق لك ّل لبناني االعتراض على معاقبة المواطن اللبناني
أال
المهاجر ،وهل يجوز االنتقام منه وجعله قميص عثمان يل ّوح بطرده
من عمله عند ك ّل خالف بين فرقاء السياسة على الساحة اللبنانية؟
ّ
يحق لك ّل لبناني أن يتساءل :أين سلوكيات اإلسالم التي تدعو
هنا
إلى احترام صلة الرحم وك ّل مسلم أخ للمسلم اآلخر ،وصلة التقارب
والتضامن والرحمة بينهما قائمة على صلة اللغة والدم والدين ،مع
ك ّل ما يتبع ذلك من تاريخ وحضارة ووطن واحد ،حدوده مرسومة من
المحيط إلى الخليج ،وليس عبر تقسيمات جغرافية أرادها المستعمر
يوماً ،عبر معاهدة «سايكس بيكو» ،دوال ً متف ّرقة ومتنازعة ،ولتاريخه
يدس سمومه بين األشقاء ،عناوين سياسية وعرقية ومذهبية
ما زال
ّ
تفتيتية وشعارات تقسيمية ،وفبركات إعالمية مزيّفة ،يح ّركها حكام
وسياسيون جعلوا الغرب قبلتهم ومرجعيتهم ،وارتضوا به مستعمرا ً
بأثواب جديدة وأساليب ُمبتكرة ترسم الش ّر أل ّمة العرب ،التي قيل
فيها :إنها أحسن أمة أخرجت إلى العالمين ،في حين أنّ القرار األعلى
هو« :نحاربهم بأن نح ّرضهم على بعضهم البعض ،فنجعلهم يتقاتلون
ويسفكون دماء بعضهم البعض».
أليس من عجائب الزمان أن يت ّم رسم الصورة البشعة ألنفسنا
في عصر القرية الكونية والعالم المفتوح؟ أليس لدى القيمين على
السلطة رؤية واضحة توحِّ د المسارات واآلراء بعيدا ً عن التجاذبات
السياسية ال ُمرتهنة للخارج قبل أن يبتلع الطوفان الجميع؟ كيف لمن
يدّعي اإلسالم أن يقيم الصالة باسم الله الرحمن الرحيم ،وفي الوقت
نفسه ،ال يتقن فعل الصراط المستقيم وهدي الله وإرشادته وتعاليمه،
وال يتقن التقيّد بموازين الشرع الحنيف ومضامينه ،كي يكون مستحقا ً
لقب مسلم لله تعالى؟ أليس غريبا أن يت ّم التعدّي على الشعوب
العربية المسلمة والفقيرة كاليمن وسورية مثالً ،في حين يقبع العدو
الصهيوني في أرض عربية هي مهد الرسل واألنبياء؟ أليس تبديد
ث��روات البالد التي منحها الله لعباده جميعاً ،كي تكون عونا ً لهم
ولمن حولهم من اخوة ،فعالً يحاسب عليه في الدنيا قبل اآلخرة؟ أال
يستحق هذا الشعب اللبناني المغلوب على أمره في الداخل ،أن ينعم
بما يجود به من هاجر من أبنائه واغترب من أجل تأمين قوت عياله،
علما ً بأنّ «قطع األرزاق من قطع األعناق»؟ أليس الحرمان االقتصادي
واالجتماعي بقادر على خلخلة ك�� ّل األنظمة ،مهما اشتدّت ق ّوتها
وتعاظم شأوها ،حين فتحت مسارات العولمة طرق التواصل بين بني
البشر أجمعين على مصراعيها؟
هل يدري ح ّكام المملكة السعودية أنّ الهبة المالية المخصصة
للجيش اللبناني قد أسعدت ك ّل اللبنانيين الذين لم يرشفوا منها بعضا ً
من ماليين ُحجزت لجيوب البعض م ّمن يعتبرون أنهم حماة الحقوق
تخص المملكة ،علما ً أنّ الجهل المستشري في التعامل مع حقوق
التي
ّ
الناس هو ما يو ّرط السعودية في ما ال ُتحمد عقباه ،خصوصا ً أنّ معظم
الناس يعلم أنّ المملكة دولة تطبّق الشريعة اإلسالمية السمحة ،التي
إذا عدنا إلى مضامينها نجد القول الكريم« :وأما السائل فال تنهر وأ ّما
بنعمة ربك فحدث» (سورة الضحى اآلية  .)11المقصود بهذه اآلية
المفسرون« :النعمة شكرها يكون بأمور ثالثة :أوال ً
الكريمة كما يقول
ِّ
االعتراف بها باطنا ً وأنها من الله وفضله ،ثانياً :التحدّث بها ظاهرا ً
باللسان ،واألمر الثالث :صرفها في مرضاة من أنعم أيّ الله» .لهذا فإنّ
الهبة المالية السعودية للجيش اللبناني فيها مرضاة لله الذي أنعم
على المملكة بثروات النفط التي ُتسفح فيما ال تحمد عقباه.
إذاً ،أين نحن اليوم من دستور قائم على مرضاة الله وا ّتباع كتابه
وسنة رسوله محمد بن عبدالله؟ وأين نحن من تعميم ما أنعم الله
به من ثروات نفطية وغازية على المحتاجين من الدول الشقيقة وفي
طليعتهم لبنان الذي يحتاج جيشه إلى السالح الحديث والمتط ّور من
أجل ردع العدو الصهيوني الذي احت ّل فلسطين والقدس الشريف،
ومن أجل محاربة اإلرهابيين التكفيريين الذين يتاجرون بالرسالة
المحمدية ويش ّوهون اإلس�لام ويك ّفرون ك�� ّل من اعترض هويتهم
اإلرهابية من المسيحيين والشيعة أبناء األرض الواحدة ،علما ً أنّ الله
أمر باحترام أهل الكتاب على اختالف دياناتهم ومشاربهم وأهوائهم،
بقوله« :ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك
بأنّ منهم قسيسين ورهبانا ً وأنهم ال يستكبرون» (سورة المائدة اآلية
.)82
بعد ك ّل ما جرى ويجري ،ويُنذر بأبشع العواقب ،أليس من األسلم
العودة إلى العقل وامتصاص ك ّل خطر قد يقع فيه لبنان ،ويبدو أنه
بات قريبا ً جداً ،والتفكير بعقالنية بعيدة عن الحقد والتش ّنج والكيدية
واستنفار الطاقات الكالمية البشعة ،حيث الحكمة تقتضي النظر
إلى المستقبل بتسامح أخالقي وثقافي سياسي عالي المستوى...
كي يسلّم لبنان ،الذي يكنز العديد من الطاقات المبدعة القادرة على
التغيير اإليجابي المطلوب ،من الغرق ،فرفقا ً به يا أركان السلطة...
احموه من االنفجار.
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