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بع�ض نتائج خف�ض الم�ساهمة
الع�سكرية الرو�سية
} حميدي العبدالله
ال ش� ّ
�ك ف��ي أنّ ل �ق��رار روس �ي��ا سحب ق��وات�ه��ا الرئيسية
من سورية نتائج وتداعيات .من بين هذه النتائج ،وربما
التي ُتصنَّف في إط��ار النتائج السلبية ،ارتفاع معنويات
المسلحين واإلرهابيين ،وربما سعيهم من جديد إلى ش ّن
هجمات على مواقع الجيش واستعادة مواقع خسروها،
وال سيما في ريف الالذقية وفي ريف حلب .ولكن حتى
ه��ذه النتيجة هي غير مؤكدة لسببين أساسيين .السبب
األول ،أنّ أي هجوم من قبل الجماعات المسلحة ،سيعني
خروجا ً على االتفاق األميركي ـ الروسي ،وهذا من شأنه
أن يقود إلى واح��د من أمرين ،األول ،أن يكون هناك ردا ً
من موسكو وواشنطن على هذا الخرق وعلى الجهات التي
تقف وراءه وت��دع��م الجماعات التي ارتكبته ،وم��ن شأن
ذلك أن يقود إلى نتائج إيجابية في غير مصلحة الجماعات
المسلحة والدول الداعمة لها ،أما إذا كان موقف الواليات
المتحدة مائعا ً ومتواطئا ً مع الخروقات ،فعندها ستكون
روسيا في حِ ّل من االتفاق المبرم مع الواليات المتحدة،
وستتح ّمل واشنطن المسؤولية عن عدم ضبط جماعتها،
وسيتم فضح تواطؤ الواليات المتحدة وعدم جديتها في
البحث عن ح ّل سياسي لألزمة القائمة في سورية.
السبب الثاني ،أنّ الجيش السوري وحلفاءه يمتلكون
ال� �ق ��درات ل��ل��ر ّد ع �ل��ى أي خ ��رق الت��ف��اق وق ��ف العمليات
العسكرية ،وق��د ج��رى اختبار ه��ذه القدرة عندما حاولت
الجماعات المسلحة خرق التهدئة في ريف حلب الجنوبي،
وك��ذل��ك على جبهات ري��ف حماه الشمالي .وم�ع��روف أنّ
الدولة السورية رفعت من مستوى التعبئة ،وحصلت على
معدات عسكرية جديدة ومتطورة من روسيا وكذلك قامت
بترميم وتحديث عدد غير قليل من الطائرات ،وعادت من
جديد إل��ى ال�خ��دم��ة ،وم��ن ش��أن ك � ّل ذل��ك أن يفاجئ الذين
ي�ح��اول��ون اختبار م��دى ق��درة الجيش ال�س��وري وحلفائه
على الر ّد على أي خرق أو إغراء بالعودة إلى السيطرة على
حساب الدولة السورية.
لكن من ال��واض��ح أنّ زخ��م البحث عن تسوية سياسية
ل�لأزم��ة ال�ق��ائ�م��ة ف��ي س��وري��ة ،وال�م�ش��اك��ل ال�ت��ي تواجهها
ت��رك�ي��ا وال �س �ع��ودي��ة ،وم��واق��ف اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة التي
عبّر عنها الرئيس أوب��ام��ا في ح��وارات��ه األخ�ي��رة مع مجلة
«ذي أتالنتك» ،ك ّل هذه العوامل تشير إلى أنّ أي محاولة
ل�ل�خ��روج على ات�ف��اق وق��ف العمليات ،سيكون مصيرها
الفشل ،وبالتالي لن تستطيع الجماعات المسلحة استعادة
زمام المبادرة ،وج ّل ما قد يترتب على خرقها التفاق وقف
العمليات ،السماح للجيش السوري بالر ّد الحازم وتوفير
مناخ سياسي محلي ودولي مالئم لذلك ويوفر غطاءا ً للر ّد
على تعريض االتفاق الروسي ـ األميركي لالنهيار.

وتج�س�س
ف�ضيحة ات�صاالت
ُّ
 شركات تملك أجهزة ضخمة وأنتينات تصل لعشرات األمتارتقوم بتهريب اإلنترنت من قبرص إلى لبنان وثمة صلة لـ«إسرائيل»
وشركاتها ما يعني لمخابراتها بهذه الفضيحة.
 قبل أع��وام كانت فضيحة شبكتي صنين وال��ب��اروك وتبين أنّتجسسا ً لحساب «إسرائيل» يرافق القرصنة.
ُّ
 ال أحد يمكن أن يبيع اتصاالت وخدمات إنترنت على نطاق يستحقهذه االستثمارات وال يكون مشرعنا ً بطريقة ما ومن يقوم بالتهريب
يجب أن يضمن أرباحا ً طائلة وحماية مستدامة.
 العين المجردة تالحظ مثل هذه المنشآت وبقيت ألنّ وراءه��انافذين متورطين على األق ّل بالفساد والتغاضي والحماية.
 تنورين بلدة الوزير والمنشآت ظاهرة والمنطقة فيها قوى نافذةوأجهزة أمنية تعلم.
 القصة معلومة لكنّ الكشف عنها بتوقيت له حسابات ليستبالتأكيد لحساب مكافحة الفساد والتهريب والتجسس.
 سؤال بريء إذا كان تهريب اإلنترنت من قبرص بوابة هذا الخرابكله فكيف يربح من يشتري اإلنترنت من قبرص بنقله وبيعه في لبنان
ما لم يكن السعر في لبنان مرتفعاً؟ ولماذا ال تبدأ الدولة بتخفيض
األسعار؟
ُ
سؤال آخر أين هي الهيئة الناظمة لقطاع اإلتصاالت ولماذا غيِّبت؟
«التعليق السياسي»

ّ
بالحق دون �أن يعقلوه
ينطقون

�سذاجة �أوباما �أمام تح ُّوالت
الم�شروع «الإ�سرائيلي» الجديد

} وجدي المصري
بين الرابع عشر من آذار عام 2005
والرابع عشر من آذار من العام الحالي
مسافة زمنية قصيرة ج��دا ً بمقياس
حياة األم��م ،لك ّنها زاخ��رة بأحداث
الساحتين
ج��س��ام ف��رض��ت ع��ل��ى ّ
ال��م��ح��ل��يّ��ة واإلق��ل��ي��م��يّ��ة الكثير من
المتغيّرات ،وهي بمعظمها متغيّرات
سلبيّة على الصعد كافة أوصلتنا إلى
الحالة العاثرة التي تسيطر على لبنان
والمنطقة في الوقت الراهن .في الرابع
عشر من آذار عام  ،2005كان تج ّمع
ساحة الشهداء «المليوني» الذي رفع
شعار حرية ،سيادة ،استقالل ،وذلك
بخطو ٍة ك��ان المقصود منها إخ��راج
الجيش السوري من لبنان للخالص
م ّما أسموه حكم المخابرات واألجهزة
األمنية ،وكان لهم ما أرادوا.
وبخروج الجيش السوري تسلّموا
ال��ح��ك��م ،وال��ح��ك��م ك���ان ف��ي أيديهم
باألساس ،وها هم بعد إحدى عشرة
سنة ي��ط��لّ��ون على ال��ن��اس ف��رادى
لتبرير غياب الجماهير من الساحة
المليونيّة ،لك ّنهم لم يستطيعوا إخفاء
الخالفات التي صدّعت أسس  14آذار،
ومن المؤ ّكد أنّ تأكيدهم على ثبات 14
آذار ،بالرغم من ظروفها الحالية ،على
مواقفها وسعيها المستمر إلى تحقيق
غايات وجودها ،لن يغيّر الواقع الذي
يشير إلى أنّ الناس ملّت الشعارات
التي لم يستطع مطلقوها تحويلها
إلى أفعال ،لذلك جاء ر ّد فعل الناس
سلبياً ،لكنهم يص ّرون على استغباء
الناس لعلمهم أنّ بعضهم يسير وراء
قياداته من دون تفكير ،وه��م بذلك
على ّ
حق ألنّ المواطن لو لجأ إلى حقه
بالمحاسبة لقطع شريان استمرار
هذه الطبقة السياسية ومنعها من
التمادي في استغالل الناس تحقيقا ً
لمصالحها وجشعها.
ولكن مهالً ،عن أيّة سيادة يتكلمون،
وعن أيّة حرية وأي استقالل؟ هل هذه
الشعارات تنطبق على مسألة الوجود
السوري فقط ،أي أنّ لبنان وبمج ّرد
خ��روج ه��ذا الجيش والتخلص من
«عمالئه» في الداخل كما يزعمون،
يكون قد دخل جنة الديمقراطية لينعم
باالستقالل وال��س��ي��ادة وال��ح��ريّ��ة؟
وم���اذا ع��ن االح��ت�لال «اإلسرائيلي»
وجواسيسه وعمالئه الذين يسرحون
ويمرحون وال نسمع كلمة واح��دة
من ّ
منظري هذه الشعارات؟ وتحت
ّ
أي ع��ن��وان نضع ت��دخ��ل ال��س��ف��راء،
ع��رب��ا ً وأج��ان��ب ،واإلس����راع للعمل
بتوجيهاتهم إن لم نقل بأوامرهم؟
وماذا عن الهرولة الدائمة إلى أبواب
ح ّكام بعض الدول العربية واألجنبية
واستمزاج رأيها .هل يُعتبر ذلك من
باب التشاور فقط ال غير؟ وماذا يُعتبر
التشاور عندما يتح ّول إلى إمالءاتٍ
ّ
التهجم
تعطل ك ّل الحلول؟ وهل يكفي
ّ
على حزب الله وتحميله مسؤوليّة
التعطيل لكي ُتقلب الحقائق وينزع
هؤالء عن أنفسهم مسؤوليّة وصول
البالد إلى أسوأ وضع وصلت إليه في
تاريخها الحديث؟
خ�ل�ال وج���ود ال��ج��ي��ش ال��س��وري
في لبنان ،ك ّنا نسمع التبريرات بأنّ
هذا الجيش بما يم ّثل من سلط ٍة على
األرض يمنع تطبيق وثيقة الطائف
لجهة إل��غ��اء الطائفية السياسية
ووضع قانون انتخاب عصري خارج
القيد الطائفي .فما هي مب ّرراتهم اليوم
بعد إح��دى عشرة سنة على خروج
هذا الجيش ،وهم يش ّكلون األكثرية
البرلمانية صاحبة ال��ق��درة على
التشريع؟ ألم يكشفوا عن نواياهم
بتعطيلهم ك ّل المحاوالت ال ّرامية ،ليس
إلغاء الطائفية السياسية فحسب،
بل التخفيف من حدّتها عبر قانون
انتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية
واح���دة بحيث تتمثل ك��اف��ة القوى
الس َّذج
منطلق
من
نسبي؟ بعض ُ
ٍ
ّ
يقولون إنّ الرئيس نبيه بري وحزب
الله يطالبون بذلك من باب المناورة

} سومر صالح

اغتيال الحريري كان الحلقة األولى من مؤامرة إسرائيل على ما يس ّمونه الشرق األوسط
وليس القناعة ،ونحن نقول إذا كنتم
مقتنعين بذلك فلماذا ال تحرجوهما؟
فإن وافقا نكون قد وضعنا القطار على
السكة الصحيحة ،وإن عرقال كان لكم
ّ
الحق عندها بإلقاء المسؤوليّة
مطلق
عليهما .لكنّ الحقيقة التي ال جدال
حولها هي أنكم أنتم المعرقلون ،وأنتم
ال ت��ري��دون السير بإلغاء الطائفية
السياسية ألنها تع ّريكم ،وتسقطكم
عن كراسيكم ،وتمنعكم من االستمرار
بامتصاص دماء المواطنين وتدمير
الدولة ومؤسساتها غير آبهين بما
ستؤول إليه األمور .كفاكم ذ ّرا ً للرماد
في العيون ،وكفاكم استغالال ً لمشاعر
الناس وغرائزهم الطائفية والمذهبية
ألنّ ذل��ك سينقلب عليكم ع��اج�لاً أم
آجالً.
منسق األم��ان��ة
لفتني ف��ي ك�لام
ّ
العامة لقوى ال��راب��ع عشر من آذار
ف���ارس سعيد ق��ول��ه أ ّن��ه��م« ،كقوى
روحية وسياسية مسيحية» ،عندما
أن��ش��أوا «ق��رن��ة ش��ه��وان» وطالبوا
بإخراج الجيش السوري من لبنان
لم يتم التجاوب معهم ،فجالوا على
بعض عواصم القرار فسمعوا كالما ً
واح���دا ً م��ف��اده أ ّن��ك��م ل��ن تستطيعوا
النجاح إذا لم تؤ ّمنوا موافقة الشريك
المسلم .ول ّما كانت ه��ذه الموافقة
بعيدة المنال كان ال ب ّد من اختالق
ٍ
ظ��روف مؤاتية تقنع ه��ذا الشريك،
الس ِّني ،بالسير معهم لتحقيق
خاصة ُّ
هذا الهدف فجاءتهم المساعدة من
المخابرات الغربية ،وعلى رأسها
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،بحيث ت�� ّم اغتيال
رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري
السنيّة المميّزة محليا ً
الشخصية
ُّ
وإقليميا ً وعالمياً .وما أن ت ّم ذلك حتى
كان االتهام السياسي لسورية جاهزاً،
وه���ذا م��ا اع��ت��رف ب��ه ق���ادة  14آذار
الحقاً ،وحقق هذا االغتيال الغاية من
حدوثه ،فانسحب الجيش السوري
تحت الضغط الدولي .وبعد انسحابه
ب��ف��ت��رة ق��ص��ي��رة ت��� ّم س��ح��ب التهمة
ألنها استهلكت وأدّت ما هو مطلوب
وجهوا التهمة لعناصر من
منها .ثم ّ
حزب الله لكي تتم فصول المؤامرة
والتي أرادت منها «إسرائيل» ضرب
عصفو َرين بحج ٍر واح��د أي إخ��راج
سورية من لبنان ث�� ّم التخلص من
حزب الله الذي ّ
يقض مضاجعها ،ومن
هذا المنطلق جاء العدوان عام 2006
بعد سن ٍة فقط على خ��روج الجيش
السوري إذ اعتبر «اإلسرائيليّون» أنّ
الوقت مؤاتٍ للتخلص من المقاومة
بعدما تخلصوا ،برأيهم ،من الداعم
األساسي لها أي سورية .ول ّما خاب
أملهم أفلتوا ماليينهم لكي يؤ ّلبوا
ال���رأي ال��ع��ام اللبناني واإلقليمي
والدولي لتشويه سمعة حزب الله
كما أ ّك��د ذل��ك جفري فيلتمان .ولم
يكتفوا بذلك بل أتبعوا ذلك بسمومهم
اإلعالمية حول التدخالت اإليرانية
في بعض ال��دول العربية ،ضاربين

ع��ل��ى وت���ر الحساسية الطائفية،
عاملين على زرع ب��ذور الفتنة بين
ّ
والشيعة .وهم نجحوا بذلك
الس َّنة
ُّ
على الصعيدين المحلي واإلقليمي.
على الصعيد المحلي بات الحديث
ع��ن س�لاح المقاومة غير الشرعي
الشغل الشاغل لك ّل المنضوين تحت
راي��ة  14آذار .استغلوا اإلع�لام بك ّل
وسائله ،وهم يسيطرون على معظمه،
يرسخوا لدى المواطن أنّ سالح
لكي ّ
المقاومة هو الحائل الوحيد دون قيام
الدولة ،متناسين أنّ هذا السالح هو
الذي أبقى على وجود الدولة .تف ّتقت
عبقريّتهم عن خطة لج ّر حزب الله
إلى الداخل ،فكان لهم ما أرادوا ،وذلك
لكي يسحبوا من حزب الله ذريعة
وج��وده واستمراره وه��ي التصدّي
لـ»إسرائيل» ،ومن ثم اعترفوا بالخطأ
وب��أنّ األميركيين أوقعوهم في هذا
ّ
الفخ .لك ّنهم لم يرعووا بل تابعوا
تحالفهم مع القوى الخارجية غير
آبهين بشعارات الحرية والسيادة
واالستقالل ،ألنها برأيهم ذات وجهين،
األول ضرورتها للتخلص من تأثير
نفوذ النظام السوري على حلفائه
ف��ي لبنان ،وال��ث��ان��ي ع��دم أهميّتها
عندما يتعلق األمر بتحالفاتهمم هم
الخارجية طالما أ ّنها تن ّفذ أجنداتهم.
استطاعت «إس��رائ��ي��ل» أن تقنع
بعض ال��دول العربية ذات األكثرية
الس ِّنية بأنها ال تكنّ العداء لهم ،وبأنّ
ُّ
الخطر عليهم إ ّنما يأتي من إي��ران
الشيعية ،علما ً أنّ إيران لم تهاجم أيّة
دولة عربية ،هي دافعت عن نفسها
يوم دفعت الواليات المتحدة صدام
حسين لمهاجمتها .هي حرب واحدة
ج ّرها صدام حسين إلى خوضها ،أما
«إسرائيل» فقد احتلت فلسطين عام
 1948واقتلعت الشعب من منازله
وأرض��ه ،وخاضت حرب  1956ض ّد
مصر ،ثم هاجمت الدول العربية عام
 1967وض ّمت المزيد من األراضي بما
فيها القدس وما تم ّثل من رمزيّة دينية
وتوسعت
للمسيحيّين والمح ّمديين،
ّ
أكثر بعد ح��رب  ،1973ثم هاجمت
لبنان عام  1982محتلة العاصمة
العربيّة الثانية من دون أن يأخذ
العرب ق��رارا ً واح��دا ً
يصب في خانة
ّ
تحرير لبنان ،فأين ك��ان التضامن
ال��ع��رب��ي؟ وك���ان علينا أن ننتظر
المقاومة التي عملت على تحرير لبنان
تبجح وبتواضع
وحدها من دون
ّ
المقتدر .وها هي «إسرائيل» اليوم
تمعن بدوس الكرامات والمقدّسات
من دون أن يصدر عن اإلجماع العربي
ص��وت واح���د ،أو فعل واح���د لرفع
الظلم والقهر عن شعبنا في فلسطين،
وللمحافظة على المقدسات التي
تسعى «إسرائيل» إلى هدمها وصوال ً
إلى إعالنها دولة اليهود في العالم.
آن لكم أي��ه��ا ال��س��اس��ة ،إن كنتم
صادقين ف��ي وطنيّتكم ،وبحملكم
ل��م��ش��ع��ل ال���ح���ريّ���ة وال���س���ي���ادة

واإلستقالل ،أن تقتنعوا بأنّ اغتيال
الرئيس رفيق الحريري كان الحلقة
األول��ى من مؤامرة «إسرائيل» على
م��ا يس ّمونه ال��ش��رق األوس���ط .إنها
خطة هنري كيسنجر ،التي تب ّنتها
وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا
رايس ،وعندما لم تنجح استغلّوا ما
قام به البوعزيزي في تونس وأطلقوا
مصطلح «الربيع العربي» مح ّركين
العمالء وخالياهم في معظم الدول
العربية واض��ع��ي��ن نصب أعينهم
ض���رورة تحقيق تقسيم ك�� ّل ال��دول
المحيطة بـ»إسرائيل» على القاعدة
الطائفية وص��وال ً إل��ى تقبّل العالم
إلع�لان «إسرائيل» دول��ة اليهود في
العالم.
ص��دق ف��ارس سعيد من دون أن
ي��دري أ ّن��ه بصدقه ق��د كشف خيط
ال��م��ؤام��رة األس���اس ،ه��ذه المؤامرة
التي حققت هدفين :األول ض ّم الفريق
السني إلى ما كانت «قرنة شهوان»
ُّ
تطالب به ،أي خروج الجيش السوري
وم��ا يمثله م��ن نفوذ استخباراتي
أمني ،والثاني تكريس الطائفية في
لبنان بأبشع مظاهرها والقضاء على
أمل المواطن بأن يكون متساويا ً مع
أخيه المواطن ،إلى أية طائفة انتمى.
لقد حرموا اللبنانيين من الحلم بأن
تكون لهم دولة مدنيّة ،بأن يشعروا
أنهم بشر لهم كراماتهم ،بأن يمارسوا
إنسانيّتهم ال غرائزهم.
عبثا ً يحاول سياسيّو  14آذار إيقاد
نار الشعارات التي أ ّلبت األلوف ،فقد
أضاعوا البوصلة أل ّنهم لم يرغبوا
يوما ً بتحقيق مصلحة الناس بل كان
ك ّل ه ّمهم المحافظة على مصالحهم.
فمصلحة الناس ال يمكن أن تتحقق
إال بالخروج من هذا النظام الطائفي
ال��ف��اس��د ال����ذي ي��ت��س��اب��ق��ون على
وصفه بعلّة المجتمع حتى إذا ما
طولبوا بالتخلّي عن هذا النظام في
سبيل إقامة الدولة المدنية تم ّنعوا
متحججين ب��أل��ف س��ب��ب وسبب
ّ
وأسخف هذه األسباب أنّ الشعب غير
ُمهيأ للخروج من النظام الطائفي .أيّها
المراؤون كفاكم كذبا ً وتزويرا ً للحقائق
ألنّ واجبكم تأهيل الشعب لتقبّل
يصب في مصلحته،
التطوير ال��ذي
ّ
فإذا بكم تفعلون المستحيل لكي يبقى
أسير النظام الذي ال يؤ ّمن له مصلحته
إال من خاللكم .ال تريديون له أن يتح ّرر
ألنه بتح ّرره سيتخلّى عنكم .كفاكم
بكا ًء واستجداء على أب��واب الملوك
وال تكونوا أبناء ال��ذ ّل��ة ،حاولوا أن
تفهموا قبل فوات األوان معنى الحياة
ال معنى العيش الذي ت��ردِّدون ،ففي
الحياة كرامة وع ّزة وسمو ورفعة ،أما
العيش فإننا نتشاركه مع الحيوان
وال يصبح ذا أهمية إال متى ارتقى إلى
مستوى الحياة.

�أعلن التمرد والع�صيان!
} نصار إبراهيم
كبركان تراكمت في أعماقه الحمم كما يتراكم االنتظار...
الصبر .....األل��م ...الضغوط .. .التوقعات ...األح�لام...
ال��م��ق��اوم��ات وش��ب��ه ال��م��ق��اوم��ات...اإلح��ب��اط��ات وشبه
اإلحباطات ...اإلخفاقات ...القيود ...الشروط  ...الممنوعات
والمحظورات...
وفي لحظة ينفجر ...فيقذف الحمم والرماد والدخان...
يقف وينظر في وجه الصباح ويتساءل :لماذا يا صديقي...
ما هو السبب؟
لماذا ماذا؟ أال يكفي ك ّل هذا لالنفجار؟
وماذا ستفعل؟
أعلن التمرد والعصيان!
ض ّد ماذا؟
إليك القائمة ...أو جزء منها...
أعلن التمرد على قائمة الممنوعات ...والزمن والخوف...
أعلن التمرد على قائمة الطعام الصحي الذي نكتشف
بعد مدة أنه لم يكن أصالً صحياً ...وأعلن التمرد أيضا ً على
معايير األدب الذي يخلو من األدب كالحليب الخالي من
الدسم...
الحب الذي يسكن اللغة كبديل باهت عن
أعلن التمرد على
ّ
المجسد ،فأصبح ال يستثير عصفورا ً جاهالً...
حب األصل
ّ
ّ
أعلن التمرد على حذائي الضيق وال��واس��ع ...أري��د أن
أمشي حافيا ً أللمس العشب بقدمي...
أع��ل��ن التمرد على قوانين ال��ج��اذب��ي��ة ...الفيزيائية
والنفسية ...أريد أن أسقط لألعلى ،ولو من باب التجربة.
أعلن التمرد على الجبال التي ال تعترف بالوديان،
وبالوديان التي ال تعترف بالجبال ...كأي دولتين عربيتين
شقيقتين.
أعلن التمرد على الصحراء التي ال تزهر خيالً وشجاعة...
متخصصة في ابتالع
فقط عواصف «حزم وعزم ورع��د»
ِّ
أطفال العرب في رمالها المتحركة.
أعلن التمرد على «ال��ث��ورات العربية» التي تستنجد

بـ»إسرائيل» وأميركا و»ناتو» وأردوغان وعربان الخليج،
لتحقيق «الحرية والعدالة واالستقالل والكرامة الوطنية
وحقوق اإلنسان».
أعلن التمرد على»الثورة السورية» التي يرفع لصوصها
علم االنتداب الفرنسي بدال ً من علم الجالء والوحدة ،وته ِّرب
مصانع حلب ونفط الشعب السوري وآثاره الحضارية إلى
لص األناضول أردوغان...
ّ
أعلن التمرد على الجامعة العربية سواء كان رئيسها
عربيا ً أم تركيا ً أم أميركياً ...أم غيطاً ،ألنها جامعة لك ّل شيء
كأي حفرة امتصاصية ما عدا العرب...
أعلن التمرد على حركتي «حماس» و»فتح» وما بينهما...
وعلى سلطتي غزة والضفة اللتين تجلس ك ّل منهما على
بيضة «الوحدة الوطنية» بك ّل راحتها ومع ذلك ال تفقس
سوى االنقسام.
أعلن التم ُّرد على الغابات التي تسرق ضوء الشمس ثم
تلعنها ...كأي ثورة فاشلة...
أعلن التمرد على أي دين يعلم ابنتي كيف تكره زميلتها
من دين آخر ...وأنّ الحب حرام شرعاً...
أعلن التمرد على السلطة والحزب الحاكم وغير الحاكم
والحاكم والمؤسسة الذين يعتقدون أنهم يعرفون مصلحتي
أكثر مني ،فيجبروني على السكوت باعتباري دائما ً أخ ّرف
بما ال أعرف.
أعلن التمرد على ساعة النوم وساعة االستيقاظ ...
ساعة العمل وساعة تناول الطعام  ...ألني لم أعد أعرف هل
هي وفق التوقيت الصيفي أم الشتوي أم الخريفي ...أريد أن
أعود إلى ساعة الطبيعة...
أع��ل��ن التمرد على تفاهات المحطات الفضائية...
السياسية والثقافية والفنية ...وبوس الواوا ...وأنا قطة...
وك ّل أغنية مسرحها غرف النوم.
أعلن التمرد على مسلسالت رمضان التي تبدأ دائما ً مع
إفطار أول يوم وتنتهي بإفطار آخر يوم هكذا بقدرة قادر...
أعلن التمرد على البوليس العلني بنظارات شمسية
والسري بنظارات طبية المشغولين دائما ً بمراقبتي كي ال

أغادر القطيع...
أعلن التمرد على طريقة الجلوس والوقوف والسير،
ألني لم أعد أعرف هل أنا من ذوي القدمين أم األربع أم من
ال��زواح��ف ...وهل أنا ب ّري أم مائي أم برمائي ...أم طائر
أحمق.
أعلن التمرد على مناهج التعليم المدرسي والجامعي...
التي تص ّر حتى اليوم على أنّ الخطين المستقيمين ال
يلتقيان ،وأن��ه ال يمكن أن يم ّر من نقطتين سوى خطان
متوازيان فقط ،مع أنه يمكن أن يمر منهما عدد ال نهائي
من الخطوط ،وأنّ أق��رب مسافة بين نقطتين هي الخط
المستقيم ،مع أنّ أقرب مسافة للوصول إلى القمر تحتاج
ألن أدور حوله سبع لفات.
أعلن التمرد على الصمت الجبان والكالم التافه ...على
االبتسامة البلهاء ...واالعتذارات الكاذبة...
أعلن التمرد على المثقف زينغو واإلعالمي رينغو ،اللذين
يخربان أكثر مما يعمران ...ومع ذلك يهتفان بعد ك ّل كارثة:
يحيا الذكاء.
ّ
الصف األعوج...
أعلن التمرد على الوقوف مستقيما ً في
وعلى الوقوف أعوجا ً في الصف المستقيم...
أعلن التمرد على منظمة األخالق الدولية التي ال تجيد إال
ّ
غض النظر عن اإلسفاف والسفاالت والرشاوى...
أعلن التمرد على األسعار المرتفعة التي تبيع اسم السلعة
وليس السلعة ...وعلى األسعار المنخفضة التي دائما ً تثبت
لي أنّ أرخص شيء هو أفضل شيء وأنه نعمة...
أعلن التمرد على بورصة نيويورك وفرانكفورت ولندن
وطوكيو ،وأيضا ً على بورصة تشاد والصومال.
أعلن التمرد على حركات التح ّرر الوطني التي ما أن
تتح ّرر وتستلم الحكم حتى تستدعي حركة تح ّرر وطني
جديدة.
أعلن التمرد على مفهوم الخطأ والصواب حين يتبادالن
المواقع...
أعلن التمرد على اسمي الذي لم أختره ...وعلى ديانتي
التي لم ُتتح لي فرصة نقاشها...

أعلن التمرد على أعراف القبيلة التي ليس لي فيها دور...
وعلى دائرة األرص��اد الجوية التي تهيئني للمطر فألبس
أثقل ما لدي ثم ال يأتي ...أو تبشرني بنهار ربيعي فأتخفف
فتفاجئني بعاصفة تقتلع ما تبقى على رأس��ي من شعر
هزيل...
أعلن التمرد على العواطف الكاذبة والحب ال ُمعلّب...
أعلن التمرد على األقفاص وأحواض السمك التي تحاول
إقناعي بأنّ أجمل العصافير وأجمل األسماك تلك المحشورة
في قفص أو حوض زجاجي...
تعج
أعلن التمرد على المعتقالت اإلصالحية التي
ّ
بمرتكبي جرائم الشرف لتقدم لهم الحماية والوجبات
الساخنة...
أعلن التمرد على نظام العمل الذي يسرق جسدي وزمني،
ويترك أطفالي جائعين معظم أيام العام.
أعلن التمرد على الجمعيات الخيرية التي تتعامل معي
ككلب ضال...
أعلن التمرد على خط السير المحدّد لي سلفا ً كي ال
أكتشف طرقا ً جديدة...
أعلن التمرد على األمم المتحدة ومجلس األمن ...وبشكل
خاص مجلس حقوق اإلنسان ال��ذي تقوده أكثر األنظمة
رجعية وتخلفا ً واستعالء.
أعلن التمرد على منظومة األخ�ل�اق التي ل��م ُتنصف
غتصبة ولم تطعم امرأة كي ال تتحول إلى عاهرة...
ُم َ
أعلن التمرد على منظومات الطاعة من المالبس حتى
األفكار والفضاء والعالقات والعمل والسلوك والجدران...
وفي النهاية ،أعلن التمرد على نفسي ...وعلى ظلي
الذي يراقبني ما دامت هناك شمس فوق رأسي أو خلفي أو
أمامي ...عن يميني أو شمالي...
أعلن التمرد ...والعصيان!
عاش الفراغ الدستوري  ...بانتظار والدة دستور جديد...
نصا ً وروحا ً وعمالً!

فلسطين القضية إلى الواجهة اإلعالمية موقتاً ،بعد خب ٍو موقتٍ في
ن��ار الحرب على سورية .ولع ّل رح��م ه��ذه الحرب تنضج شكالً للح ّل
مستقبالً ...وم��ع ه��ذا الخبو ،فص ٌل جديد م��ن المسرحية األميركية
المستمرة والتي بدأت تتكرس عرفا ً سياسيا ً لرؤساء الواليات المتحدة
المنتهية واليتهم يعود بإحياء مشهد التراجيديا التفاوضية المتعثرة،
والبطل في هذا المشهد هو أوباما الطامح سياسياً ...فما الذي جرى؟
تزامنا ً مع زي��ارة نائب الرئيس األميركي جو بايدن إل��ى األراضي
المحتلة لمحاولة رأب الصدع بين نتنياهو وأوباما تمهيداً ،على ما يبدو،
لتحريك ملف المفاوضات المتعثرة منذ العام  2014بين الفلسطينيين
والصهاينة ،يع ِّمق نيتنياهو الشرخ عمداً ،و ُيلغي زيارته المقررة في
 18آذار الحالي إل��ى واشنطن .ورغ��م وج��ود روايتين متناقضتين
ومتضاربتين للحدث نفسه ،إلاّ أنّ المعطيات تشير بوضوح إلى وجود
ني ٍة مبيت ٍة من نيتنياهو الفتعال ما يمكن تسميته أزمة الثقة «اإلسرائيلية»
مع شخص أوباما ومنهجه السياسي في مرحلة بالغة الحساسية ألوباما
على الصعيد الشخصي .فتأكيدات نيتنياهو لنائب الرئيس األميركي
على عمق العالقات والتحالف بين «إسرائيل» وال��والي��ات المتحدة ،ال
تدع مجاالً للشك بأنّ المستهدف هو أوباما شخصيا ً ومشروعه ،وليس
العالقات الثنائية القائمة على التحالف العضوي...
البيان األميركي حول الحدث أشار إلى مفاجأة حصلت ،والحقيقة أنّ
الكالم األميركي هو كالم دقيق ألنّ أوباما حصل على وعود من نتنياهو
سابقا ً بالسير قدما ً في استراتيجية أوباما لتحريك المفاوضات بتاريخ
 ،2015/11/9والتي على أساسها بدأ أوباما فعليا ً الحشد اإلقليمي
إلن�ج��اح مسعاه ف��ي تحريك ال�م�ف��اوض��ات الثنائية بين الفلسطينيين
و»اإلسرائيليين» على أساس ح ّل الدولتين وتبادل األراضي والسكان
باالتفاق المتبادل ،من دون أن يغفل شرط نتنياهو الدائم باالعتراف
بـ»يهودية الدولة اإلسرائيلية» ،كأساس النطالق المفاوضات والذي
كان حاضرا ً في الجهود األميركية ،وبدأنا نشهد إرهاصاته العربية
بقرارات دول الخليج ومن ّ
لف لفها بتصنيف حركات المقاومة كمنظمات
إرهابية وبدء مرحلة بناء العالقات العلنية مع الكيان الصهيوني ،تمهيدا ً
لتطبيعها الكامل وفق الشروط «اإلسرائيلية» وما كالم ملك البحرين أنّ
«إسرائيل قادرة على الدفاع عنّا والعالقات العلنيّة معها مسألة وقت»،
إلاّ تتويجا ً لجهود أوباما في ج ّر المعسكر الخليجي ،بكامل إمكانياته
المادية ،لخدمة «إسرائيل» .وعلى غرار سلفيه بوش االبن في مؤتمر
«أن��اب��ول�ي��س» ع��ام  ،2007وب�ي��ل كلينتون ف��ي مؤتمر «ك��ام��ب دايفيد»
الثاني عام  ،2000تهيأ الرئيس أوباما إلعالن خطة إدارته الستئناف
مباحثات السالم «اإلسرائيلية» ـ الفلسطينية في نهاية واليته الثانية،
مستكمالً استراتيجيته بضمان أمن «إسرائيل» وتفوقها وفق رؤيته
التي تقوم على مبدأ (األمن في السالم) بعدما أزاح من وجه «إسرائيل»
أكبر تهديدين وجوديين لها (نظرياً) وهما النووي اإليراني وانضمام
سورية رسميا ً إلى معاهدة حظر األسلحة الكيميائية وحصوله ،ربما،
على وعود خليجية بتمرير مبدأ «يهودية الدولة» ،لكن كانت المفاجأة
بإعالن نتنياهو إلغاء زيارته إلى واشنطن ،ما يعني سلفا ً رفضه خطة
أوب��ام��ا ح��ول مباحثات ال �س�لام ،مستغالً عامل ال��زم��ن الضاغط على
إدارة أوباما من جهة ،وم��دى الحرج ال��ذي قد ُيسبّبه أوباما للمرشح
الديمقراطي المقبل لالنتخابات األميركية ،في حال ممارسة ضغوط
على نتنياهو صاحب النفوذ الكبير في «أيباك»...
موجها ً صفعة مؤلمة
إذاً ،أعلن نتنياهو ،بإلغائه الزيارة ،القصاص ِّ
ألوباما ألنّ نتائجها كبيرة على مستقبله السياسي ،وقبل الدخول في
تحليل النتائج نبحث في األس�ب��اب التي دفعت نتنياهو إل��ى قصاصه
ونقسمها إلى أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة ،تبدأ بإتمام اتفاق
ِّ
فيينا النووي بين الغرب (مجموعة  )1+5وإي��ران الموقع في حزيران
من العام الماضي ،ودخوله حيز التنفيذ مطلع العام  ،2016ما اعتبره
نتنياهو ت�ه��دي��دا ً استراتيجيا ً ألم��ن «إس��رائ �ي��ل» واستخفافا ً أميركيا ً
بهواجس «إسرائيل» األمنية رغم تأكيد الواليات المتحدة على الحفاظ
على أمن «إسرائيل» مباشرة عقب توقيع االتفاق .ثانياً :سياسة أوباما
الرافضة لرفع قيمة المساعدات األميركية لـ»إسرائيل» فوق حاجز (3
مليار) دوالر سنوياً ،وع��دم تجديد االلتزام بذلك ،األم��ر ال��ذي اعتبره
نيتنياهو إضعافا ً لتف ّوق «إسرائيل» عسكريا ً وأمنيا ً في المنطقة .ثالثاً:
توافر معلومات ومعطيات عن نية الرئيس أوباما ترشيح نفسه أمينا ً
عاما ً لألمم المتحدة خلفا ً لبان كي م��ون ،األم��ر ال��ذي يعتبره نيتنياهو
تحديا ً جديا ً لسياسات «إسرائيل» في المنطقة ،نظرا ً لسياسة أوباما
الضاغطة على «إسرائيل» في مجال االستيطان والتهويد مع التذكير
هنا بأنّ التهويد واالستيطان العشوائي زاد بنسبة  69في المئة في عهد
نتنياهو.
أما بالنسبة إلى األسباب المباشرة التي دفعت نتنياهو إلى التجرؤ
على أوباما وصفع مشروعه في نهاية فترته الرئاسية الثانية ،فتعود
أوالً إل��ى ح�ص��ول األول ع�ل��ى م��ا ي��زي��د ع��ن  90ص��وت �ا ً م��ن الكنيست
لخطته باالنفصال األحادي الجانب عن التج ُّمعات العربية الفلسطينية
واس�ت�ك�م��ال ب �ن��اء ال �ج��دار ال �ع��ازل ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وال �ق��دس وفق
ٍ
نسف كام ٍل لك ّل أسس ح ّل الدولتين
االستراتيجية «اإلسرائيلية» ،في
ال ُمتفق عليها سابقاً ،بعدما أعلن إسحق هرتسوغ زعيم المعارضة
«اإلسرائيلية» خطته حول االنفصال أح��ادي الجانب في تما ٍه واضح
مع الليكود واليمين «اإلسرائيلي» في تلك النقطة ،والسبب الثاني هو
نية نيتنياهو دعم مشرح المحافظين الجدد والذي يسير المرشح تيد
كروز في فلكه ،على حساب المرشح الديمقراطي أيا ً يكن سواء كانت
هيالري كلينتون أم الطامح جو بايدن نائب الرئيس الحالي ،وهو ما
يستدعي إجهاضا ً لمشروع أوباما بتحريك المفاوضات المتعثرة بين
الفلسطينيين و»اإلسرائيليين» ،والتي يبني أوباما أحالمه عليها سوا ٌء
بزيادة حظوظ المرشح الديمقراطي المقبل لحكم ال��والي��ات المتحدة
أو على المستوى الشخصي باستغالل إنجازه بتحريك المفاوضات
المتعثرة بين الفلسطينيين و»اإلسرائيليين» لتحقيق مكاسب إعالمية
تمكنه من تسويق نفسه إلى منصب األمين العام لألمم المتحدة عبر
سلسلة م��ن الخطوات ب��دأه��ا م��ؤخ��را ً بجدية إغ�لاق معتقل غونتانامو
والذي سيُضاف إلى رصيده السابق والمتمثل بنيله( ،عن غير جدارة)
جائزة نوبل للسالم في عام .2009
إذا ً قرار بنيامين نتنياهو عدم الذهاب إلى واشنطن ليس حدثا ً عاديا ً
أو أزمة عابرة في تاريخ العالقات األميركية ـ «اإلسرائيلية» بل هو حدث
مخطط و مدبر من قبل نتنياهو إلح��راج الرئيس األميركي وإجهاض
آماله في تولي منصب األمين العام لألمم المتحدة ،وهي رسالة قوية
إلى ك ّل المرشحين األميركيين للرئاسة بأنّ «إسرائيل» جاهزة لحسم
النتائج لصالح المرشح األكثر دعما ً لمصالحها ،وهي رسالة من الليكود
واليمين المتطرف «اإلسرائيلي» للرباعية الدولية بأنّ شرط «اليهودية»
الذي طالما ردده نتنياهو أصبح من الماضي باعتباره شأنا ً «إسرائيلياً»
داخليا ً غير قابل للتفاوض مع الغير ،وبالتالي نحن أمام مخطط جديد
هو (خطة االنفصال األحادي الجانب) والتي تحاول «إسرائيل» تكريسه
وفرضه حتى على الواليات المتحدة ذاتها ،باعتباره أمرا ً واقعا ً ال ب ّد منه،
تليه المفاوضات الفلسطينية «اإلسرائيلية» لترسيم الحدود ،ونتنياهو
في مخططه الجديد ينطلق من ثابت جديد أنّ «عرب االعتدال» حزموا
أمرهم في تمرير أي مطلب «إسرائيلي» في مقابل دعمهم في صراعهم
مع إيران ،ومن الممكن أن تشهد األشهر القليلة القادمة مفاوضات مكثفة
بين هؤالء و»إسرائيل» حول استهداف «حزب الله» في لبنان من قبل
«إسرائيل» مقابل تمرير خطة االنفصال أحادي الجانب «اإلسرائيلية»،
وال تزال السلطة الفلسطينية تائهة في خياراتها «السلمية» التفاوضية
ونهج المنظمات الدولية الذي لم يثمر.
بالنتيجة ،أوباما لم يقرأ جيدا ً تحوالت المشروع «اإلسرائيلي» الجديد
بطرحه استئناف المفاوضات المتعثرة في هذا التوقيت على أساس ح ّل
الدولتين ،ولعله غامر بأمرين :هيبة الواليات المتحدة في أعين حلفائها،
ومستقبله السياسي ال�ط�م��وح .فهل يملك رئ�ي��س ال��والي��ات المتحدة
األميركية شجاعة الر ّد على وقاحة نتنياهو ومشروعه األحادي؟
المقبل من األيام سيحمل تفاصيل توضح الصورة القاتمة للمشهد
األميركي ـ «اإلسرائيلي».

