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يرحلون وتبقى...

لبنان ـ التعاون الخليجي
ومفهوم ال�سيادة الملتب�س!
} محمد ح .الحاج

} حميدي العبدالله
توصلت إليه
على الرغم من أنّ بعض نصوص االتفاق الذي
ّ
موسكو وواشنطن وال��ذي يقضي بوقف العمليات العدائية في
سورية ،فيه بعض ما تطالب به المعارضة واإلدارة األميركية،
وحاولت تركيا تفسيره على أنه وقف لهجمات الطيران الروسي،
وتحويله إل��ى انتصار لوجهة نظرها ،إال أنّ بنود االت�ف��اق ،وال
سيما لجهة استثناء «داعش» و»جبهة النصرة» من وقف العمليات
يصب في مصلحة الواليات المتحدة وال دول المنطقة
العدائية ،ال
ّ
التي قدّمت الدعم العلني والسري لـ«داعش» و»النصرة» وبقية
ال�ت�ش�ك�ي�لات المسلحة األخ� ��رى .وم �م��ا ال ش��ك ف�ي��ه أنّ موافقة
التشكيالت المسلحة ،وه��و ش��رط لوقف العمليات ض� ّده��ا ،لم
يكن الهدف الذي تسعى إليه وهي تجاهر ليالً نهارا ً بأنها تسعى
نحيت تماما ً
إلسقاط النظام في سورية ،علما ً أنّ هذه المسألة قد ّ
في ضوء المسلمات التي ت ّم التوصل إليها في فيينا ( )1وفيينا
( )2وت ّم تضمينها في القرار .2254
إذن االت �ف��اق ينطوي على ت �ن��ازالت كبيرة م��ن قبل الواليات
المتحدة والدول التي خططت وم ّولت وأشرفت على الحرب التي
شنّت ض ّد سورية طيلة السنوات الخمس الماضية ،فما الذي دفع
الواليات المتحدة إلى قبول مثل هذا االتفاق؟
ال شك أنّ هناك عوامل موضوعية ك��ان لها ال��دور األكبر في
الوصول إلى االتفاق وحمل الواليات المتحدة على تقديم تنازالت
للوصول إلى هكذا اتفاق ،من أبرز هذه العوامل:
أوالً ،سير المعارك الميدانية منذ مشاركة روسيا إلى جانب
الطيران السوري في توجيه ضربات للجماعات المسلحة جعل
عامل الزمن ال يعمل في مصلحة الواليات المتحدة ،على أنّ حرب
االستنزاف ضد الدولة السورية وحلفائها ستقود في نهاية األمر
إل��ى قبول شروطها ،ف��إنّ إطالة أم��د ه��ذه الحرب في ظ� ّل التقدّم
الذي حققه الجيش وحلفاؤه بمساندة الطيران الروسي أسقطت
هذا الرهان ،وسواء صدق ما ُنسب إلى كيري من أنّ المعارضة
سيت ّم اقتالعها في غضون ثالثة أشهر أم لم يكن هذا التسريب
صحيحاً ،فإنه يلخص ال��واق��ع الميداني ،وال سيما بعد تحرير
ريف الالذقية والمكاسب التي حققها الجيش وحلفاؤه في أرياف
حلب ودرعا.
ث��ان�ي�اً ،الخيار الوحيد نظريا ً ل��وق��ف ت�ق�دّم الجيش السوري
وحلفائه ه��و ان �خ��راط ال��والي��ات المتحدة وحلفائها ف��ي الحرب
السورية بشكل مباشر ،ولكن هذا االنخراط يح ّول الحرب في
سورية إلى حرب إقليمية  -عالمية ،وقد تمت ّد إلى المنطقة كلها
وتسبّب بدمار وخراب هائل وتؤثر على مصالح ك ّل دول العالم،
وليس هناك ما يدفع إلى االن��زالق إلى مثل هذا المسار الكارثي
على الجميع.
ث��ال�ث�اً ،أظ�ه��رت االنتخابات التمهيدية ف��ي ال��والي��ات المتحدة
لالنتخابات ال��رئ��اس�ي��ة أنّ غالبية األم�ي��رك�ي�ي��ن ،الديمقراطيين
وال�ج�م�ه��وري�ي��ن ،ال ي��ؤي��دون خ�ي��ار ال �ح��رب ،ل�ه��ذا ك��ان م��ن أبرز
ال�م��رش�ح�ي��ن ف��ي ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات ف��ي ال �ح��زب �ي��ن الجمهوري
والديمقراطي ساندرز وترامب من أش� ّد المعارضين النخراط
الواليات المتحدة في حروب جديدة.
أي مسؤول أميركي ،بما في ذلك أوباما ،وبمعزل
وبديهي أنّ ّ
عن قناعاته السياسية ال يستطيع تجاهل إرادة غالبية النخبة
األميركية الحاكمة.

كلهم «جبهة الن�صرة»
ـ منذ والدة اسم ما عرف بـ«الجيش الح ّر» برعاية تركية سعودية قطرية
ماليا ً وتسليحياً ،وتحت العين واليد األميركية ،كان واضحا ً للمتابعين انّ
التركيبة السياسية للبنية العسكرية اعتمدت على المتطرفين اإلسالميين
المتحدّرين من اإلخوان المسلمين والوهابية.
ـ بعد فترة صار الجسم موحدا ً بين مصدري اإلخوان والقاعدة بإشراف
القاسم المشترك بينهما أيمن الظواهري اإلخواني الجذور والذي صار زعيم
القاعدة.
ـ مع تصاعد الوضع في سورية وفشل المس ّمى بـ«الجيش الح ّر» في
تحقيق توازن عسكري ،والحاجة إلى مس ّمى إسالمي الجتذاب المسلحين
اإلسالميين المنتمين إلى القاعدة لتعويض العجز ،جرى عمليا ً ح ّل «الجيش
الح ّر» بانسحاب المسلحين اإلسالميين منه واتخاذهم تسميات عدة أبرزها
رسميا ً فرع القاعدة الذي حمل اسم جبهة النصرة.
ـ كانت التوافقات التي وضعها األميركيون بقيادة ديفيد بترايوس رئيس
المخابرات األميركية مع السعودية وتركيا و»إسرائيل» وقطر تتض ّمن
تعويم جبهة النصرة وتقديمها عنوانا ً للمشاركة في أيّ ح ّل سياسي
وتو ّليها األمن «اإلسرائيلي» جنوب سورية.
ـ مع تعثر تبييض «النصرة» ولدت أسماء جديدة للتبييض من «جيش
الفتح» و»الجبهة الجنوبية» وسواهما.
ـ وق��ف النار سيكشف أي��ن هي المعارضة المسلحة المستقلة عن
«النصرة» ويقول فتشوا عليها بالتلسكوب.

التعليق السياسي

الثورة الإيرانية� ...أول الم�سامير
في نع�ش �أحادية القطب العالمية
} أيمن عالمة
ثورة غيّرت مجرى التاريخ ،قلبت نظاما ً رأسا ً على عقب ،ح ّولته
من نظام ملكي شاهنشاهي إل��ى نظام قائم على مبدأ الحرية
وتوسيع المشاركة والتعددية.
ثورة باتت نهضة ،اجتمع فيها الفكر والسياسة لتحيا معالم
الحكم الجديد .ما كانت لتنتصر لوال إرادة العقيدة بالتغيير...
بالتغيير .وجاءت منظومة والية الفقيه لتصوغ مشروعا ً متكامالً
للنهوض السياسي واالجتماعي واإلنساني ،ولتح ّول النضال
الجماهيري ض�� ّد االستبداد والطاغوتية إل��ى نضال حضاري
السعة العالمية .
يتجاوز الدائرة الجغرافية اإليرانية إلى ّ
لقد أعلنت إي��ران منذ اللحظات اﻷول��ى خريطة طريقها في
السياسة الخارجية والعالقات الدولية ،فحملت شعار ال شرقية
وال غربية ...وك��ان ه��ذا بمثابة إع�لان أ ّول��ي لرفضها السياسة
اﻷميركية ،وأن��ه��ا تختلف ع ّما كانت ف��ي زم��ن ال��ش��اه شرطي
الخليج ...ولتعلن عداءها الصريح لـ«إسرائيل» ،ومساندتها
ودعمها للقضية الفلسطينية؛ ما أثار الرعب ﻷميركا ،لتبدأ حربها
على إيران ،فكانت العقوبات .عقوبات اقتصادية وعزلة سياسية
وتحريض دول��ي؛ العقوبات والحصار جعال إي��ران تعتمد على
نفسها وتط ّور قدراتها ،وتتح ّول إلى دولة فاعله ومنتجة حتى على
مستوى التقنيات والتكنولوجيا ،وكانت أبرز الملفات التي عملت
عليها ح ّقها في استخدام التقنيات النووية ألغراض سلمية ،وكان
لهذا الملف اﻷثر اإليجابي على إيران حيث وضعت إحدى أوراقها
على ساحة الملعب الدولي .إيران انتصرت قبل سبعة وثالثين
عاماً ،رغم ما نالها من تبعات العقوبات ،فجهدت لتت ّوج التحدّي
بتطورها الفكري والعلمي والثقافي والسياسي ،فأرعبت الجميع
حتى سلّم لها العالم بأ ّنها قادرة على حياكة تفاصيل اﻷمور ،ولو
بعد سنوات طوال ،ل ُتثبت أهمية موقعها االستراتيجي في لعبة
اﻷمم.
إيران اإلمام الخميني ،اليوم ،في ذكرى انتصارها العظيم ،تم ّثل
محورا ً للمقاومة والممانعة في وجه المحور الصهيو -أميركي،
جعلت العالم الذي عزلها سياسياً ،وعاقبها اقتصادياً ،يأتيها
زحفا ً بعد االتفاق النووي وبعد رفع العقوبات عنها ،ليحجز
لنفسه موطئ قدم في الشرق اﻷوسط ،أل ّنه باتَ يعلم نهاية القطب
اﻷوحد وبداية زمن تغيير النظام العالمي.

الهبة السعودية ليست بنت يومها ،هي قديمة من زمن الملك
عبد الله ،وقد كانت الغاية منها استمالة الجيش اللبناني والعمل
على تغيير عقيدته القتالية واستبدال أولوياته ،وقد جاءت
بعد مرور زمن على بدء أحداث سورية ( العدوان الدولي على
الشرعية السورية) حيث كانت السعودية رأس الدول الداعمة
له ،مستهدفة وضع اليد على الدولة السورية ،وإقامة نظام تابع
يحقق مشاريعها ويلتزم تعهّداتها تجاه الغرب والصهيو –
ماسونية العالمية ،وما كان ذلك خافيا ً ألنّ حكام السعودية أعلنوا
ذلك صراحة ،وكانت نواياهم مبيّتة منذ الهزيمة الصهيونية في
لبنان عام  ،2006وبعدها الهزيمة في غزة مطلع العام .2010

رشوة لم تنجح

} محمد شادي توتونجي
اختلف الكثير من المحللين منذ بداية األزمة السورية
المستمرة منذ ما يقارب الخمس سنوات على تسمية أو
توصيف هذه الحرب الكونية بين خيارين:
هل هي الحرب على سورية ،أم الحرب مع سورية؟
نعم أص��اب الكثيرون بتحليالتهم وق��راءت��ه��م من
وجهات نظر مختلفة من كال الفريقين ،وأتفقوا في ك ّل
التحليالت التي قدموها ،في كتاباتهم ،و إطاللتهم
التلفزيونية أو حوراتهم أو مقاالتهم الصحافية ،على أنّ
الحرب وسورية هما القاسم المشترك ولكن:
هنا أرغب في طرح مجموعة من التساؤالت التي ربما
كانت واضحة منذ البداية والتي يمكن أن تحدّد الفرق
بين كلمتي «مع» أو «على» وهي:
هل كانوا يقصدون جميعا ً بكلمة سورية «سورية
األسد»؟
لو كانت سورية بغير هذا األس��د ،فلماذا دفع نعاج
قطر والوهّ ابية األموال لمحاوالت اغتياله إن كان فعالً
ال يعني هو بشخصه ك ّل رمز للشرف والكرامة والقوة
والسيادة والعروبة؟
لو كانت بغير هذا األسد هل كانت لتخاض ك ّل تلك
الحروب عليها؟ هل كانت ستحشد لها ك ّل قوات «ناتو»
وم��ن ّ
ل��ف لفيفها م��ن ع��رب وأع��اج��م وعثمانين جدد
ومتأسلمين اتخذوا الدين لبوسا ً إلرهابهم وعهرهم
وشهواتهم له ّز كيانها وتحييدها عن نهجها المقاوم
وتغيير البوصلة التي ارتضتها لنفسها آال وهي القدس؟
هل كانت ستحتضن ك ّل فصائل المقاومة الفلسطينية
وأ ّمنت لها معسكرات التدريب والحماية وكافة أنواع
الدعم المادي واللوجستي على أرضها منذ أيام القائد
الراحل حافظ علي سليمان األسد؟
هل كانت لتحتضن ك ّل العرب من العراق ولبنان
وفلسطين عندما د ّمرت بلدانهم وانتهكت حرماتهم جراء
الغزو الديمقراطي الغربي الصهيو ـ أميركي وبتمويل
بترودوالري؟
ه��ل ك��ان��ت ستقول ل�لأم��ي��رك��ي :ال «ب��ك�� ّل بترغيبه
وترهيبه» عندما كان له  150ألف عسكري على حدودها

مع العراق؟
هل كان رئيسها سيط ّل ويقول إن أردتموها حربا ً
مفتوحة فأهالً وسهالً بالحرب؟
هل كانت ستقول عام  2006للنعاج والمستعربين :يا
أشباه الرجال في زم ٍن ع ّز فيه الرجال؟
لو غيرت مبادئها بغير األس��د ،وانبطحت في عصر
االنبطاح العربي والتهافت على التحالف مع الكيان
الصهيوني ،وتخلت ع��ن دوره���ا ال��م��ق��اوم وال��داع��م
للمقاومين في العالمين العربي واإلسالمي وك ّل حركات
التح ّرر العالمي ،هل كانت ستبقى تحت هذه الضغوط؟
موحدة
لو كانت بغير هذا األسد ،هل كانت ستبقى
ّ
قوية صامدة شامخة ال طائفية فيها وال أفرقاء ال مذاهب
متناحرة؟
هل ك��ان أبناؤها سيتمكنون من التعلم مجانا ً من
المرحلة االبتدائية حتى الجامعية ،ومن تلقي العالج
بأسعار رمزية وتتحمل الدولة كل باقي النفقات؟ هل
كان شعبها سينعم بأمن «يبكي اليوم دما ً الستعادته»؟
هل كان جيشها سيبقى متالحما ً قويا ً صامدا ً ملتفا ً حول
عرين أسده متحديا ً ك ّل إرهاب العالم لتبقى سورية بهذا
األسد شامخة سيد ًة حر ًة أبي ًة صامدة؟
لو كانت هذه السورية بغير هذا األسد ،هل كنا سنرى
األمهات الثكالى على أبنائهن وبناتهن والنسوة على
أزواج��ه��ن وإخوانهن وأخواتهن يقولون وه��م يزفون
شهداءهم وشهيداتهم إلى الجنة «ف��دى الوطن وقائد
ال��وط��ن» ويطالبون بقية أبنائهم بااللتحاق بركب
الشهداء لتبقى سورية األسد حرة وشامخة؟ لو كانت
أعرابي منبطح أو عمي ٌل
أخواني منافق أو
سورية يحكمها
ٌ
ٌ
صيهو  -أميركي كما هو الحال في أغلب الدول العربية
هل كان ك ّل هذ الحشد سيحشد لها ويستقدم ألرضها ك ّل
عهّار الكون من إرهابيين ومرتزق ٍة ووهابيين ،وإخوانٍ
شياطين ،وعلماء مأجورين ولألسف خونة من أبنائها
ليع ّروها ويستجلبوا لها ك ّل هؤالء من أجل مال ممزوج
بدماء أهلهم في وطنهم؟
أعتقد يقينا ً أنّ الك ّل متفق اآلن على أنّ الرئيس الدكتور
بشار األسد هو القاسم المشترك لهذه الحرب الكونية
على ومع سورية األسد...

أسئلة مطروحة للجميع ...وأعتقد أنّ جوابها واضح،
وسيراه الكون بأجمعه ممثالً بك ّل السوريين والعروبيين
ملتفين حول أسدهم «بعد تتويجه زعيما ً مك ّرسا ً لألبد»
في ساحات النصر في سورية قلب العالم النابض في
احتفاالت النصر المؤ ّزر المبين ،هذه الساحات التي
س ُترسم منها خرائط العالم الجديد بدماء أبناء سورية
الشرفاء المقاومين أشرف الناس وأطهر الناس وأعز
الناس ،الذين آمنوا بحتمية انتصار الدم على السيف
بمثلث ال يُقهر قائد وجيش وشعب مقاوم.
بل وأعتقد يقينا ً أنّ العدو الصهيوني هو من أثبت
صحة ما قلناه عن الحرب على الرئيس األسد في مؤتمر
مفكريه وقادته األخير ،الذي أشار إليه سيد المقاومة
السيد حسن نصر الله في خطابه حيث خلص المؤتمرون
إلى أنه أمام فرصة كبيرة لتغيير النظام في سورية،
معتبرين أنّ سقوط النظام في سورية سيلحق ضربة
قاصمة لمحور المقاومة ،حتى أنّ العديد من أركان نظام
الكيان الصهيوني صرحوا بأنّ «داع��ش» و»القاعدة»
أق ّل خطرا ً على أمن الكيان الصهيوني ووج��وده ،لذلك
يجب عليهم العمل بك ّل طاقاتهم مع حلفائهم األت��راك
والسعوديين ومع الواليات المتحدة األميركية من أجل
تعطيل أي تسوية سياسية في سورية يقودها الرئيس
األسد وال تؤدي إلى رحيله ولو كلفهم األمر إدخال المنطقة
واإلقليم في حرب لعشرات السنين ،ألنهم يعلمون وكما
أكد الرئيس األسد في لقائه األخير مع محاميي سورية أنّ
بقاء عروشهم وأنظمتهم مرتبط بح ّل األزمة في سورية،
وخصوصا ً إذا كان الح ّل في صناديق االقتراع حيث تق ّر
الغالبية العظمى من وسائلهم اإلعالمية ومؤسساتهم
اإلحصائية بفوز ساحق للرئيس األسد فيها.
في النهاية ال ب ّد لي من توجيه الشكر إلى الرئيس بشار
األسد وك ّل طاقمه الديبلوماسي والرئاسي والحكومي
واألمني وك ّل القيادات العسكرية الوطنية الشريفة في
سورية ،وإلى الجيش العربي السوري ولجان الدفاع
الوطني وك�� ّل الحلفاء من طهران إل��ى موسكو م��رورا ً
بالعراق والضاحية الجنوبية التي ترسم في ك ّل لحظة
تاريخا ً من الشرف والعزة لهذا الوطن ولك ّل شرفاء هذا
الكون...

«اتفاق الهدنة»� ...أ�سئلة م�شروعة
في مالمح العملية ال�سيا�سية المقبلة؟
} سومر صالح
حدث استثنائي من جانبين (زمني ومعياري) إنه
(اتفاق الهدنة) ،فللمرة األولى منذ اندالع األزمة السورية،
يجري العمل جدّيا ً على وق��ف إلط�لاق النار (باتفاق)
روسي أميركي محدّد وواضح ،أشير إلى تسميته «هدنة»
تارة ،وفي مطارح أخرى من النص ُس ّم َي «وقف األعمال
سياسي وعسكريّ ،
العدائية» تارة أخرى ،وفي األمر فارق
ّ
وهو أنّ وقف األعمال العدائية مصطلح سياسي جديد
(ملغوم) أتى مع بيان المجموعة الدولية في ميونخ 11
شباط الحالي ليشير (ضمناً) إلى قصف الطيران الحربي
ال��روس��ي «لما يس ّمى معارضات» تعتبرها الواليات
المتحدة (معتدلة) ،وأنّ قصفها هو «اعتداء» وليس في
إطار مكافحة اإلرهاب...
وللمرة األولى أيضا ً هي «هدنة» مشروطة بأجندات
سياسية وليس استراحة محارب (ألدوات العدوان) كما
كانت تسعى الواليات المتحدة في مراحل سابقة من
األزمة السورية ،بحيث اقترنت هذه «الهدنة» مع تعهّد
بتنفيذ (كامل) للقرار  2254بحيثياته وكليته...
أما من الناحية المعيارية فللمرة األولى أيضا ً تحدّد
معايير ،ولو في إط��ار التكوين حول االمتثال والخرق
المتع ّمد للهدنة ،حيث أشار نص االتفاق إلى (إمكانية
استخدام القوة ض ّد الطرف المخ ّل) ،وت ّم لذلك تشكيل
مجموعة عمل لوقف إطالق النار وهي معيارية الطابع
وفق نص اتفاق ميونيخ لها أربعة مهام محدّدة أه ّمها
(إحالة السلوك غير الممتثل على نحو مستمر من قبل
أيّ من األط���راف إل��ى وزراء المجموعة الدولية لدعم
سورية)...
ومن المتوقع أن تدخل الهدنة حيّز التنفيذ الفعلي
مطلع شهر آذار المقبل ،وهي حسب نص االتفاق (27
شباط الحالي)...
السؤال الذي يشغل بال السوريين هو هل نحن أمام
فرصة مه ّمة لح ّل األزمة؟ أم أنها محطة زمنية ستنتهي
كالعادة وتعود الحرب أش ّد مما كانت...؟! ومعها بدأت
مخاوف السوريين باالزدياد من إعادة إحياء ما يس ّمى
«هيئة الحكم االنتقالي» باعتبارها –حسب رأيهم ـ
إعطاء انتصار سياسي لفريق مهزوم عسكريا ً وسياسياً،
والجواب مبدئيا ً ومن خالل تفنيد نص االتفاق هو نعم،
نحن أم��ام فرصة أو مدخل مه ّم لح ّل األزم��ة من بوابة
االتفاق ،ولكن بشرطين الزمين :أوال ً تكريسه بقرار أممي
ملزم للطرف األميركي وأدواته اإلقليمية والمحلية على
قاعدة القرار ( )2253ومضمونه ،وثانيا ً إنجاز التصنيف
للجماعات المسلحة بين إرهابي ومعتدل ،وهو أمر بدأنا
نشهد إرهاصاته األولى وقد أشارت جريدة «البناء» في
افتتاحية عددها الصادر في ( )2016/2/20إلى ما يمكن
تسميته اجتراح تسوية أميركية ـ روسية حول هذا الملف
عبر تصنيف ثالثي للجماعات المسلحة وليس ثنائيا ً عبر
طرح فكرة (جماعات يشتبه في أنها إرهابية) ،ويعزز هذا
االتجاه إنشاء (مجموعة دعم لوقف إطالق النار) ،وقد
ألمح (ضمناً) نص االتفاق إلى إمكانية استخدام القوة
ض ّد الطرف المخ ّل بهذه «الهدنة» ،وهو تط ّور مه ّم وفعّ ال
لوقف األعمال القتالية ،وخصوصا ً من جانب الجماعات
المسلحة المحسوبة على محور تركيا – السعودية،
لتبقى األيام القليلة المقبلة ح َكما ً على جدّية منع تدهور
األمور في سورية نحو منزلق الحرب اإلقليمية ،ألنّ سقوط
«الهدنة» يعني ُحكما ً تغيّر قواعد االشتباك مع محور

السعودية التي أعلنت أنّ سلوك المقاومة الوطنية اللبنانية
في مواجهة العدو الصهيوني «مغامرة» !...وهو موقف ينسجم
مع التزام العائلة السعودية بأمن وحماية المشروع الصهيوني،
أما سورية فقد كانت الداعم والرافعة التي دفعت بالمقاومة في
لبنان ومثيلتها في فلسطين إلى تحقيق الصمود ،بل ،وهزيمة
العدوان الصهيوني ،وهذا ما اعترفت به الدوائر الصهيونية في
حينه ،بعدها حققت المقاومة الوطنية اللبنانية معادلة توازن
الرعب مع العدو أدّى إلى لجم اعتداءاته المتك ّررة وحمى لبنان...
وقد انحاز جيش لبنان إلى مقاومته ومصالحه الوطنية.
الهبة السعودية التي أعلنها الملك عبد الله رمت إلى تحقيق
غايات ج��رى حسابها أه ّمها الوقيعة بين الجيش اللبناني
والمقاومة ،وفي ح ّد أدنى تحييده ،فال يقف إلى جانب المقاومة
ويتغاضى عن سلوك الجماعات اإلسالمية المتطرفة التي تدعمها
السعودية ،والتي ت ّم الدفع بها إلى الساحة السورية مب ّكرا ً منذ
العام  ،2011والتي شاركت في معارك القص ْير – حمص –
الحصن – والحولة وفي مناطق أخرى أه ّمها القلمون – معلوال
– الزبداني والتي سقط فيها أعداد كبيرة من هؤالء تمأل صورهم
ساحات وجدران بعض المدن والبلدات اللبنانية مذيّلة بعبارة...
«شهداء الغدر»! وكأنّ الجيش السوري دخل تلك البلدات والمدن
واغتالهم دون ذنب ودون أن يكونوا مسلحين!
الهبة التي مضى على الوعد بها سنوات لو صرفت ،لذهب
ثلثها عموالت لتجار وسماسرة السالح بدءا ً من أمراء السعودية
وص��وال ً إل��ى األت��ب��اع في لبنان والسماسرة في فرنسا ،لكن
والمختصون في الجيش اللبناني
وللحقيقة يعلم الخبراء
ّ
ودوائر األمن أنّ ما ت ّم توريده ال يدخل في باب التسليح الفعلي
بقدر ما يشكل أدوات ومعدات ثانوية وبعض الذخائر الخفيفة
والمتوسطة وبضع عشرات من الصواريخ المحمولة ،وال تتجاوز
قيمة الواردات بضع مئات من ماليين الدوالرات بانتظار حصول
تبدّالت في موقف الجيش اللبناني ،وكانت المماطلة في الطلب
من الحكومة الفرنسية لشحن ما ت ّم التعاقد عليه ،أو تسديد قيمة
الهبة أو تحويلها إلى حساب الجيش ،وألنّ الغاية منها أبعد ما
تكون عن تقوية الجيش في مواجهة العدو األساس – الصهيوني
– فقد بقيت في عالم الوعد أشبه بجزرة يت ّم التلويح بها ،وهذا
ما أدركته قيادة الجيش التي لم تبدّل موقفها الوطني ولم ترتبط
بأية وعود تخدم األهداف والمشاريع السعودية رغم محاوالت
وضغوط الرئيس السابق ميشال سليمان ومعه تيار المستقبل
وحلفاؤه في ما يس ّمى  14آذار.

أي تضامن عربي تتحدثون...؟
عن ّ

ذريعة سحب الهبة السعودية «خروج لبنان على التضامن
العربي» واهية وساقطة ،وتدفع إل��ى س��ؤال وجيه :أي��ن هو
التضامن العربي وضد من؟ هل هو التضامن الذي د ّمر العراق
وليبيا أو م ّزق السودان ،أم الذي يمزق اليمن ،وهل يكون التضامن
محققا ً بغياب سورية الدولة المؤسسة للجامعة العربية،
باألحرى المنظمة العاملة على تفريخ دول جديدة وإسقاط
حق الفلسطينيين؟ أم هو تضامن مجلس التعاون الخليجي
بزعامة السعودية لتكريس «يهودية دولة إسرائيل» وضمها
إلى «جامعتهم» التزاما ً بوعد حماية اليهود «المساكين» حتى
تصيح الساعة...؟ وماذا عن الطرح الجديد الذي يستبدل دولة
إسالمية جارة تحمل لواء الحق العربي في فلسطين لتصبح
العدو األول بدال ً من العدو الفعلي؟ وهل يكون التضامن العربي
بشراء مواقف دول مثل مصر – إلى ح ّد ما – والسودان ،وبوجود
اعتراض عراقي – جزائري ،وغياب الدولة عن الساحة الليبية،
وهل يترتب على لبنان االلتزام بمثل هذا التضامن ض ّد مصالحه
الوطنية ،ض ّد تركيبته البنوية ،ض ّد امتداده العائلي وارتباطه
المصيري بالوطن األ ّم سورية...؟
لقد كان جبران باسيل على حق ،وموقفه هو الذي شكل صمام
األمان لحماية لبنان وجيش لبنان ،واذا كان القول بأنّ المعونة
العسكرية المقدّمة في ك ّل وقت من سورية للجيش اللبناني أو
المعروضة من إيران أو روسيا هي نوع من التبعية واالرتهان،
وهو موقف مسجل لتيار المستقبل وأغلب تحالف  14آذار،
جسدت في حقيقتها محاولة لربط لبنان
فإنّ الهبة السعودية ّ
بتضامن يهدف إلى تدمير المصالح اللبنانية والوقيعة بين
مركباته االجتماعية ،وال يتفق مع الشعار المتداول افتراء أيّ
«النأي بالنفس».

السعودية هي القدوة
في العدوان على سيادة الغير!

العدوان على سورية...
وقبل الولوج إلى مالمح العملية السياسية (االنتقالية
اصطالحاً) نسجل مالحظات وأسئلة مشروعة مهمة،
المالحظة األول���ى :نص االت��ف��اق أش��ار صراحة إل��ى أنّ
االلتزام بالقرار ( )2254هو أساس القبول بوقف إطالق
النار ،السؤال المطروح هنا لماذا أسقطت عمدا ً اإلشارة إلى
االلتزام بتنفيذ تا ّم للقرار ( )2253باعتباره أساسا ً الزما ً
للح ّل ،وخصوصا ً أننا نعلم أنّ ج ّل األفراد المنتمين إلى
التنظيمات العسكرية واإلرهابية تنقلوا بين التنظيمات
وحملوا أكثر من شعار ونهج ،وبالتالي قد تعمل بعض
التنظيمات المسلحة المنضوية في «اتفاق الهدنة» إلى
تسهيل عمل التنظيمات اإلرهابية تسليحا ً ودعماً ،وقد
يعمد بعض اإلرهابيين إلى االنتقال إلى تنظيمات أعلنت
الهدنة في حال ضاق عليها الخناق العسكري السوري،
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى كان القرار ( )2253أكثر
ردعية للدول المتو ّرطة في دعم اإلره��اب في سورية،
وخصوصا ً تركيا والسعودية إلنجاح «اتفاق الهدنة»...
يبقى هذا السؤال برسم الفاعل الروسي تحديداً ...ألنّ
األميركي سلفا ً يريد إبقاء األزمة في حالة ستاتيكو وليس
حالً نهائياً...
المالحظة الثانية :ت ّم إسقاط معايير (االنتماء السلفي
والنهج القاعدي) سلفا ً وعمدا ً في تصنيف الجماعات
اإلرهابية كميليشا «جيش اإلسالم» ،وربما حركة «أحرار
الشام» ،فهل التعهّد بتطبيق القرار ( )2254واالشتراك
بمفاوضات جنيف دون شروط هو أساس التصنيف على
أنها إرهابية أم ال...؟ في نص االتفاق ال يوجد ما يشير إلى
عكس ذلك ،وكأنّ اإلرادة األميركية حاولت سلفا ً إخراج
ميليشيا «جيش اإلسالم» المحسوبة كليا ً على حليفتها
السعودية من تهمة اإلرهاب في استباق فاضح لتصنيف
اإلرهاب في مجلس األمن!...
المالحظة الثالثة :لم يلحظ نص االتفاق وال القرار
( )2254مستقبل السالح في سورية باعتباره شرطا ً
الزما ً لح ّل األزمة ،وهل ستتجه الفصائل المنضوية تحت
بند وقف إطالق النار إلى قتال (داعش والنصرة)؟
بالعودة إلى مالمح المرحلة المقبلة يتضح جليا ً أنّ
جوهر االتفاق األخير هو تنفيذ كامل للقرار ()2254
بحيثياته وكليته ،وهذا األمر ال يثير أيّ إشكال أو التباس

إال من ناحية (هيئة الحكم االنتقالي) و(العملية السياسية
االنتقالية) فقد ورد في الفقرة األول��ى من القرار «يؤكد
القرار تأييده لبيان جنيف المؤرخ في  30حزيران ،2012
ويؤيد بياني فيينا في إطار تنفيذ كامل لبيان جنيف»،
وكان بيان «جنيف  »1المذكور قد حدّد في فقرته (أ) من
مراحل العملية االنتقالية «إقامة هيئة حكم انتقالي...
تمارس كامل السلطات التنفيذية ،ويجب أن ُتش ّكل
على أساس الموافقة المتبادلة» ،وفي إطار تنفيذ القرار
 2254وضع إعالن فيينا (1و )2كإطار تنفيذي لبيان
«جنيف ،»1وهذا يعني حكما ً وبالعودة إلى إعالن فيينا
األول أنّ هيئة الحكم االنتقالي والتي مهمتها خلق (بيئة
محايدة تتحرك في ظلها العملية االنتقالية) ما هي إال
حكومة وحدة وطنية (فعلياً) لنركز قليالً في البند السابع
من إعالن فيينا (في إطار العمل ببيان جنيف  2012وقرار
مجلس األمن الدولي  2118فإنّ المشاركين وجهوا الدعوة
لألمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في
سورية في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات
مصداقية وشاملة وغير طائفية ،على أن يعقب تشكيلها
وضع دستور جديد وإجراء انتخابات»...
إذا ً العملية االنتقالية ستفضي إلى حكومة وحدة وليس
كما ير ّوج أعضاء المعارضات إلى هيئة حكم (جديدة)...
ضمن ه��ذه الرؤية يصبح وق��ف األعمال العدائية أم��را ً
مفيداً ،أما إذا ما حاولت الواليات المتحدة وحلفاؤها
العبث بتفسير انتقائي لهيئة الحكم االنتقالي فيعني
حكما ً أنّ األمور تتجه إلى تأزيم األزمة السورية ...لذلك
كان الر ّد السوري سريعا ً فجاء إعالن إجراء االنتخابات
التشريعية في موعدها في رسالة واضحة ال تقبل التأويل
وهو مبدأ استمرارية المؤسسات الحكومية في عملها،
وحسب مقتضيات الدستور الساري المفعول ،وأيّ اتفاق
جديد مهما كانت تسميته وطبيعته يجب أن يخضع
الستفتاء شعبي ،وان يت ّم العمل به وفق القواعد القانونية
والدستورية ،بما في ذلك تعديل الدستور ذاته ،وتشكيل
حكومة وحدة وطنية ...وفق مخرجات القرار (.)2254
لذلك يعتبر القرار في إجراء االنتخابات التشريعية
بموعدها أصوالً ،قرارا ً حكيما ً شجاعا ً يحمي مبدأ الدولة
بذاته وكينونته واستمراريته ويك ّرس مبدأ السيادة
الوطنية...

رأس ت��ي��ار  14آذار ...السنيورة ي��رف��ع ش��ع��ارا ً ت��ق��ول به
السعودية وهو رفض العدوان على سيادة أيّ من الدول العربية!
ويطالب بانسحاب ح��زب الله من ال��ص��راع في س��وري��ة! هل
تحافظ السعودية على سيادة الدول العربية بمواقفها المعروفة
والممالئة للعدو الصهيوني على حساب الحقوق السورية
والفلسطينية واللبنانية ،أم باحتاللها البحرين أم بهجومها
على اليمن ،وقبل ذلك تمويلها الهجوم على العراق وبعده ليبيا
وسورية؟ وهل هذا هو المفهوم السعودي الحترام سيادة الدول
أم أنّ المفهوم قاصر عند حدود توصيف الدعم اإليراني لمقاومة
لبنان وفلسطين وصمود سورية ومنع التحاق اليمن بالمشروع
الصهيو – ماسوني لضمان حرية مالحة العدو في مضائق تيران
وباب المندب؟
حقيقة الهبة السعودية أنها جاءت بعد طرح تجريد حزب
الله من السالح وتسليمه للجيش اللبناني الذي يمكن عن طريق
الهبة السيطرة على قيادته وتغيير عقيدته ،ودفع األتباع من تيار
 14آذار إلى قمة الهرم والسيطرة على الدولة ،لكن ،وألنّ قيادة
المقاومة أدركت أبعاد اللعبة ومعها القيادات األخرى إضافة
إلى القيادتين السورية واإليرانية ،وأنّ الغاية السعودية في
المحصلة هي حماية المشروع الصهيوني ،وهي هنا تصدّت
للمشروع وانخرطت في عملية الدفاع عن نفسها وعن شرعية
الدولة التي أ ّمنت للمقاومة سبل الدعم والصمود ،وفي قراءة
الحقة وجدت المقاومة نفسها قد تأخرت بذلك علما ً أنّ أتباع
السعودية وحلفها كانوا من أوائ��ل المنخرطين في العمليات
الهادفة إلى تقويض الدولة السورية والقضاء على المقاومة
من جذورها ،وال يمكن نسيان موقف السنيورة الذي كان على
رأس الحكومة التي طالبت أميركا والعدو الصهيوني بعدم وقف
العدوان حتى القضاء على المقاومة ،فهل كان ذلك الموقف خدمة
لمصالح لبنان والتضامن العربي «الخليجي – الصهيوني» أم
ض ّد تلك المصالح؟
الهبة السعودية ليست خسارة أب��داً ،فالجيش اللبناني لم
تقصر في دعمه وتزويده
ولن يرهن قراره حتى لسورية التي لم ّ
بما يحتاج وقت الشدّة ،ويكفي سورية أنّ هذا الجيش يواجه
عدوا ً مشتركا ً لتدعم صموده ،ولم تطالبه يوما ً بالوقوف ض ّد
بلد شقيق كما تطلب السعودية اليوم ،ال مصلحة للبنان في
المشاركة بموقف ض ّد اليمن وال العراق أو سورية ،كما ال مصلحة
له في إعالن العداء لدولة مثل إيران ال تربطه بها حدود مشتركة
وال أطماع لها فيه ،الجيش اللبناني يمكنه قبول المساعدة غير
المشروطة من أية دولة غايتها المساعدة لدعم صموده في وجه
العدو الحقيقي ،هذه عقيدته ويجب الحفاظ عليها ،ولبنان اليوم
هو األق��وى بثالثيته «الجيش والشعب والمقاومة» ولم تعلن
المقاومة اللبنانية وال الفلسطينية عداءهما ألية دولة عربية،
لكن الواجب أن ال تكون هذه المقاومات أداة بيد دولة شقيقة ض ّد
أخرى...

