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الم�س�ألة المائية ون�سق ديبلوما�سية
الموارد الطبيعية في العالقات الدولية

} سالم الربضي

�إبداع الطاقات اللبنانية ...هو �صورة الوطن الحقيقية


تشير التقارير العالمية إلى أنّ موارد المياه المتاحة لك ّل فرد في العالم ،سوف تتقلّص بنسبة ال
تق ّل عن  50%مع حلول العام  .2025كما تشكل المياه وسطا ً معقدا ً وهشاً .فمنذ القدم لجأت
ال��دول إلى المياه لرسم حدودها .حيث هذه الحدود الطبيعية ت ّم التوصل إليها ،بعد حروب
ومعاهدات صاغت تاريخ العالقات الدولية .ومن هذا المنطلق ،ت ّم استخدام المياه كوسيلة
استراتيجية في صراعات الدول .وفي خض ّم هذا الواقع العالمي ،الذي يعاني من مشكلة نقص
حا ّد في الوضع المائي ،أصبح تقاسم مصادر المياه ضروريا ً أكثر فأكثر ،وصعبا ً بفعل تن ّوع
الحاجات واالستخدامات والالعبين ،وباتت المياه رهانا ً استراتيجيا ً يدخل في صميم األمن
ألي بلد ،سواء على الصعيد السياسي أو االقتصادي .وعلى ضوء ذلك ،هنالك الكثير
القومي ّ
من اإلشكاليات التي تطرح مستقبلياً ،لكيفية تعاطي الدبلوماسية مع هذه المسألة:
إذا كانت معظم الدراسات والتقارير االستراتيجية تتنبّأ بصراعات مائية فهل ستكون أزمة
المياه المستقبلية بمثابة نموذج للصراع الحتمي؟ أم تكون بمثابة نموذج لمرحلة جديدة من
العالقات الدولية القائمة على التعايش الحتمي؟ فهل تحتم طبيعة هذه النزاعات المائية العودة
إلى الجغرافيا التي سوف تضع الدول أمام خيارات غير تقليدية ،كما هو حال واقع الصراع
العربي ـ «اإلسرائيلي»؟ وهل يمكن لنا التنبّؤ بطبيعة العالقة العربية العربية في ظ ّل الخيارات
المائية الصعبة؟
فمثالً م��اذا سيحدث ف��ي المستقبل بين مصر وال �س��ودان أو ال�ع��راق وس��وري��ة أو األردن
وسورية إل��خ...؟ إذ هل هناك رؤي��ة واضحة للمستقبل المائي ولكيفية التعامل مع الحتمية
المائية التي سوف تفرض نفسها؟ وبالتالي هل العصر اآلتي هو عصر الدبلوماسية الجغرافية
المائية – إذا جاز التعبير – الباحثة عن السبل لكيفية ح ّل هذه المعضالت تقنيا ً وسياسيا ً
وقانونيا ً بشك ٍل خاص؟
ستبقى المسألة المائية تحت رحمة موازين القوى ،في غياب تشريع دولي حقيقي ملزم
في مجال المياه .باإلضافة ،إل��ى غياب اآللية الواضحة لكيفية التعامل مع المخالفين لهذه
االتفاقيات أو عدم المشاركين فيها .فعلى سبيل المثال كيف يمكن لدولة أقليمية كتركيا لديها
هذا الرهان االستراتيجي أن تتخلى عنه .إذ ال يمكن فهم الدبلوماسية التركية المستقبلية دون
فهم الخيارات المائية في محيطها الذي يعاني من تحدّيات مائية وغذائية مصيرية؟
وف��ي النهاية يستوجب على ض��وء م��ا ت �ق �دّم وم��ن منطلق ال��واق�ع�ي��ة السياسية والتفكير
االستراتيجي طرح التساؤل حول دبلوماسية الفعل السياسي الخارجي للدول في مواجهة
الهواجس المائية :هل هي الدبلوماسية السلمية أم الدبلوماسية العسكرية؟ فهل نحن أمام نسق
دولي جديد في العالقات الدولية يمكن تسميته نسق دبلوماسية الموارد المائية وهو شكل
جديد من أشكال القوة؟
محاولة األجابة على ذلك قد تكون من خالل طرح تساؤل تاريخي استشرافي يكون بمثابة
مؤشر لما سوف ت��ؤول إليه األوض��اع في المستقبل فهل هناك في عصرنا الحديث نموذج
صراعي ما بين الدول ـ في ما يتعلق بالمياه ـ قد ت ّم حسمه عسكرياً؟
 باحث ومؤلف في العالقات الدولية ـ اسبانيا
Jordani_alrabadi@hotmail.com

معادلة ن�صراهلل
رسم السيد نصرالله في إطاللته عبر «الميادين» معادلته لقراءة وضع المنطقة.
في المعادلة قراءة التنسيق الروسي ـ اإليراني ـ السوري في أحسن أحواله وما سمي
باالنسحاب هو خطوة سياسية ال عسكرية لتحسين الوضع التفاوضي للحلفاء وإضعاف
جبهة الخصوم وإرباكها وتسهيل فرص الح ّل السياسي.
مفهوم الح ّل السياسي في سورية متفق عليه كخط أحمر بين الحلفاء والخط األحمر األول
التمسك بالرئيس بشار األسد.
فيه هو
ُّ
ـ المواجهة في سورية ليست خيارا ً ممكنا ً بالنسبة للحلف الدولي واإلقليمي الذي خاض
الحرب في سورية والحرب على اإلرهاب هي العنوان الوحيد الذي يمكن أن يتصدر عنوان
سورية دولياً.
األميركي سلم عبر القرارات األممية ومسارات فيينا وميونيخ بالح ّل تحت مظلة بقاء األسد
والتركي يتراجع واألزمة عند السعودي.
السعودية عاجزة عن النصر في اليمن وفشلت في سورية.
الخليج يتبع السعودية وال عتب.
العداء لحزب الله يتم إلرضاء «إسرائيل» ،سواء أميركيا ً أو عربياً.
معركتنا مع «إسرائيل» تبقى األساس وقد أعددنا لها ما يكفي من مفاجآت.
ال خطوط حمراء وال ضوابط في الحرب المقبلة مع «إسرائيل».

«التعليق السياسي»

} د .سلوى خليل األمين



علّمونا في الكتب أنّ لبنان موطن الحرف واإلشعاع والنور ،وأن
مواطنيه طالما حملوا اإلبداع رسالة حضارة تنويرية ،فكان منهم
عباقرة تجلوا في متاهات الفكر والفلسفة والشعر واألدب والتاريخ،
كما برعوا في السياسة التي جابهوا من خاللها المستعمر الفرنسي،
الذي جال عن هذا الوطن بعد تظاهرات شعبية واعتقاالت لرجال
السياسة الذين ناضلوا متعاضدين من أجل االستقالل والحرية
وامتالك الوطن سيادته كباقي األوطان.
لهذا وحدت الكلمة مسارهم ومسيرتهم عبر العصور ،فحملوا
شعلة اإلب��داع ضياء مسارات ل ّونت العصور العربية المتقلّبة
بنتاج عقولهم التي فاضت عبقرية ،ع ّمت الوطن وعالم االنتشار
مجدها الشعراء بقصائدهم والك ّتاب
بهالة من نور وارتقاء وتط ّورّ ،
بنصوصهم والسياسيّون بمواقفهم الوطنية التي أنتجت االستقالل
بعد دحر المستعمر الفرنسي .بمختصر القول ،كان لك ّل دوره في
معركة التحرير من نير االستعمار ولم يكن األمر حكرا ً على سياسي
المع أخذ على عاتقه تحرير وطنه دون بقية شرائح الشعب ،الذين
هم األساس في ك ّل تحرك سياسي مهما تن ّوعت المضامين واألبعاد
وأشكال التحرك الفاعل.
لكن لتاريخه ما زال في الواجهة اللبنانية رجاالت السلطة فقط،
كأنهم وحدهم المسؤولون عن إنتاج كرامة الوطن والمواطنة
معني بالعمل ،ك ّل في زاويته ،من أجل
السليمة ،ألنّ ك ّل مواطن
ّ
االرتقاء بالوطن إلى المراتب العليا.
المؤسف أنّ وسائل اإلع�لام اللبنانية وخصوصا ً المرئية منها
أصبحت ملكية خاصة ل��ذوي السلطة وال��م��ال ،لهذا ال يه ّمهم أن
تتحرك في الوطن فعاليات ثقافية وحزبية علمانية ووطنية
تناقض تحركاتهم العاملة على تفتيت الوطن وشرذمة أبنائه،
ألنّ أفعالهم المتخمة بالفساد واإلفساد تنكشف في حال صعود
هذه الفئات الجهادية ،التي تعمل من أجل استقرار الوطن وجمع
الكلمة ،المواقع المتقدّمة في الوطن .علما ً أنّ بيانات أهل السلطة
ومنازعاتهم وآراءهم المتشابكة أصبحت ممجوجة ،ال يكترث بها إال
المتزلفون النفعيون ،الذين يتقنون مهنة التصفيق وصياغة الكالم،
أما المجاهدون الحقيقيون في سبيل الوطن وسيادته وحريته
يصب عليهم الغضب
الحقيقة وكرامة بنيه ،فهم المه ّمشون الذين
ّ
ليل نهار ،حتى لو كانوا من أهل السياسة األنقياء أو من رجاالت
الفكر والمعرفة والثقافة والفن والموسيقى ،الحاملون الحلم الوطني
على مهود ضمائرهم ،بدليل ما ينتجونه عبر تضحياتهم الجسام
في معارك الدفاع عن الوطن ض ّد اإلرهابيين التكفيريين والعدو
الصهيوني المتربّص بنا ،كما ض ّد الجهل واألمية المتمثلة بنشاط
المجتمع األهلي المدني ومتط ّوعيه الذين يسعون بك ّل جهد لتظهير
الصورة المفيدة والمشرقة للبنان ،عبر إقامة المهرجانات التربوية
والثقافية والفنية ومعارض الرسم والكتب والحفالت الموسيقية
التي تهذب نفسية اإلنسان ،وتحيّد العقل عن متاهات السياسة
البشعة ،التي أصبحت في الدرك األسفل في لبنان.
لهذا أخذ هؤالء على عاتقهم الدخول في معركة حماية الوطن
وتطويره ،عبر رسم الصورة اإلبداعية للمواطن اللبناني ،الذي
يملك الحق في مجابهة الباطل وإحياء معالم حضارتنا المتخمة
بالنتاج األدبي والفني والمعرفي والشعري الذي اخترق العالم
كله عبر جبران خليل جبران ال��ذي أقيمت له ساحة خاصة في
العاصمة األميركية واشنطن ،وعبر الفن الرحباني ،وعبر الرسامين
الذين أصبحوا عالميين ،وعبر ك ّل مبدع لبناني في ديار االنتشار،
وضع بصماته وإفرازات عقله في سبيل إنتاج الحضارة العالمية
الجديدة.
لهذا قمنا كمجتمع مدني ،وكمعنيين بإنارة زاوية من زوايا الوطن،
معني بتح ّمل المسؤوليات
حيث لك ّل منا دوره في بناء الوطن ،والك ّل
ّ
الجسام ،بإطالق :ديوان أهل القلم في العام  ،1999الذي أخذ على
عاتقه إظهار الصورة المشرقة للبنان ،وذلك عبر تسليط الضوء على
الطاقات اللبنانية المبدعة في عالم االنتشار ،تلك الطاقات المجهولة
من معظم الشرائح اللبنانية ،علما ً أنّ العديد منهم هم شركاء في
بناء الحضارة العالمية الحديثة ،وأه ّمها علوم الفضاء حيث اختراق
المجرات أصبح علما ً متط ّورا ً جدا ً بوصول اإلنسان إلى القمر ،وبعده
هبوط أول مركبة على سطح المريخ ببصمات لبنانية البن بلدة
رياق البقاعية وابن العائلة المتواضعة البروفسور شارل العشي
الذي يرأس مركز  JPLفي الناسا األميركية ،وقد قمنا في ديوان أهل
القلم باستضافته في لبنان في شهر أيار من العام .2006
أس��وق هذا الكالم كي أوض��ح أننا في هذا الوطن كلنا معنيون
بالعمل من أجل تطويره وارتقائه وتلميع صورته أمام العالم أجمع،

القرار الر�سمي العربي بو�سم المقاومة بالإرهاب
هل يدفع العدو ال�صهيوني �إلى ّ
�شن الحرب ّ
�ضد لبنان؟
} إبراهيم ياسين
طغى قرار حكومات مجلس التعاون الخليجي ومن ثم بيان وزراء
خارجية الدول العربية تصنيف حزب الله المقاوم منظمة إرهابية،
طغى على األح��داث في المنطقة واحت ّل مساحة كبيرة في نشرات
األخبار التلفزيونية واإلذاعية والصحافة المكتوبة ،وأثار ردود فعل
عاصفة في الوطن العربي رافضة لمثل هذا القرار المشين والمخزي،
وفي الوقت نفسه كان مح ّل ترحيب صهيوني باعتباره إنجازا ً لمصلحة
الكيان الصهيوني الذي طالما سعى إلى تحقيق هذا الهدف بوسم
المقاومة باإلرهاب ومساواتها بتنظيم «داعش» اإلرهابي في سياق
مخططه لتشويه سمعة المقاومة لدى الرأي العام العربي والعالمي،
بعدما فشل في القضاء عليها خالل حرب تموز  ،2006والتي ُمني
خاللها الجيش الصهيوني بهزيمة مدوية.
على أنّ هذا القرار الرسمي العربي طرح العديد من األسئلة بشأن
ما إذا كان أحد أهدافه توفير الغطاء لقيام العدو الصهيوني بشنّ
حرب جديدة ض ّد المقاومة في لبنان ،والتي يستع ّد لها منذ انتهاء تلك
الحرب في  14آب عام .2006
ويرى البعض أنّ هذا الغطاء العربي المتزامن مع الفوضى القائمة
في بعض البلدان العربية نتيجة للحروب اإلرهابية المم ّولة خليجيا ً
والمدعومة أميركيا ً وصهيونياً ،توفر الفرصة المواتية لحكومة العدو
اليمينية المتطرفة لشنّ هذه الحرب ض ّد المقاومة ولبنان تحت عنوان
محاربة اإلرهاب.
ومن دون أدنى شك فإنّ الظروف العربية الحالية تخدم الحكومة
الصهيونية فيما إذا كانت تنوي فعالً شنّ الحرب ض ّد المقاومة في هذا
التوقيت بالذات ،لكن من المعروف أنّ مثل هذه الظروف العربية ال تكفي
لوحدها إلقدام العدو الصهيوني على تنفيذ مثل هذا القرار ،فهو أصالً ال
يحتاج إلى تبريرات لشنّ الحرب ،فلطالما كان يختلق الذرائع للقيام
بشنّ الحروب ض ّد العرب ،ومثال على ذلك اجتياح لبنان عام 1982
بذريعة تع ّرض السفير الصهيوني في بريطانيا لعملية إغتيال...
فالعدو الصهيوني ال يقدم على أية حرب إال إذا توافرت له ثالثة
شروط أساسية هي:
 1ـ توافر إجماع صهيوني ،سياسي وأمني وعسكري والرأي العام
بمعنى تأييد ص ّناع القرار واألحزاب الصهيونية وك ّل الصهاينة لشنّ
الحرب.
 2ـ توافر معلومات استخبارية كافية عن األهداف التي سيقوم
الطيران الصهيوني بقصفها ،إلى جانب ضمان تحقيق النصر في هذه
الحرب ،ال سيما بعد هزائمه المتك ّررة أمام المقاومة في لبنان وقطاع
غزة وعدم قدرته على تح ّمل نتائج أي هزيمة جديدة.
 3ـ موافقة الواليات المتحدة األميركية على شنّ الحرب ضرورية
بالنسبة للحكومة الصهيونية ،ألنّ لهذه الموافقة أو عدمها مترتبات
سياسية واقتصادية ومالية وعسكرية ،باعتبار أنّ أميركا هي التي
توفر للعدو الصهيوني الدعم السياسي والديبلوماسي لحماية الكيان
الصهيوني في المحافل الدولية ،كما تع ّوضها عن الخسائر المادية
والعسكرية الناتجة عن كلفة الحرب.
هل هذه الشروط الثالثة متوافرة اليوم؟
إنّ من يدقق اليوم في الواقع الصهيوني  -والواقع األميركي يخلص
إلى األتي:
 1ـ على المستوى الصهيوني الداخلي ،ال توجد حتى اآلن ظروف
مؤاتية التخاذ قرار باإلقدام على شنّ الحرب ،فال الرأي العام الصهيوني

يميل إلى تأييد مثل هذا القرار إلدراكه بأنّ عواقبه ستكون كارثية عليه،
ال سيما على ضوء تواتر المعلومات التي تنشرها الصحافة الصهيونية
عن تزايد قدرات المقاومة الصاروخية التي تم ّكنها من توجيه ضربات
موجعة للمنشآت الصهيونية العسكرية والمدنية ،والتي تع ّززت
بعد الخطاب األخير لقائد المقاومة السيد حسن نصر الله عن القنبلة
النووية التي ستنفجر في مدينة حيفا إذا ما قصفت المقاومة ببضعة
صواريخ مستوعبات غاز األمونيا ،األمر الذي أثار حالة من الرعب
والهلع وسط الصهاينة.
 2ـ أما على المستوى األمني والعسكري فإنه وعلى الرغم من ك ّل
االس��ت��ع��دادات الصهيونية للحرب المقبلة ومحاولة س� ّد الثغرات
الناتجة عن هزيمة  ،2006إال أنه ال يتوافر لدى القيادتين األمنية
والعسكرية بعد« ،اليقين» بتحقيق النصر في الحرب.
ال بل هناك حالة من القلق والخوف من أن تؤدي الحرب إلى نجاح
المقاومة بنقل المعركة إلى داخل فلسطين المحتلة عبر سيطرتها
على المستعمرات الشمالية مع األي��ام األول��ى لبدء الحرب ،وهو ما
تحدّثت عنه المصادر الصهيونية مؤخرا ً من أنه جرى االستعداد منذ
اآلن الحتمال من هذا النوع عبر المسارعة إلى نقل المستوطنين إلى
المناطق الداخلية ،هذا عدا عن أنّ هناك احتماالت بأن تؤدّي الحرب
إلى هزيمة جديدة للجيش الصهيوني قد تؤدّي إلى تداعيات خطيرة
على مستقبل وجود الكيان الصهيوني.
 3ـ الموافقة األميركية على الحرب :ك ّل المؤشرات والمعطيات
تؤكد أنّ اإلدارة الحالية برئاسة باراك أوباما ال تؤيد الذهاب إلى حرب
جديدة ،وهذا األمر تأكد بوضوح في األزمة السورية عندما امتنع أوباما
عن شنّ حرب ض ّد سورية عام  2013خوفا ً من نتائجها العسكرية
واإلقتصادية السلبية على الواليات المتحدة األميركية خصوصا ً أنّ
مثل هذه الحرب فيما لو حصلت كانت ستتح ّول إلى حرب إقليمية
واسعة ومكلفة في وقت ال تزال األكالف الباهظة للحرب في العراق
وأفغانستان تضغط بشدة على االقتصاد والمجتمع األميركي.
وإلى جانب ذلك فإنّ االنتخابات الرئاسية التمهيدية في الواليات
المتحدة األميركية أظهرت أنّ االتجاه العام لعدم تأييد الحرب ال بل
يميل إلى دعم التسويات وعدم التو ّرط في حروب جديدة ،وهذا االتجاه
ال يقتصر على الحزب الديمقراطي وإنما يطاول أيضا ً الحزب الجمهوري
المحافظ والمعروف بتأييده لخيار «استخدام القوة في تحقيق مصالح
أميركا القومية» ،حيث ص ّوت معظم الجمهوريين للمرشح دونالد
ترامب الذي يعارض بشدّة خيار الحرب ويرفض سياسات نتنياهو
التي تعيق ح ّل الدولتين في فلسطين.
ً
إذا ً من الواضح أنّ الشروط الثالثة التي ذكرناها آنفا والضروري
توافرها إلق��دام أيّ حكومة صهيونية على شنذ الحرب غير متاحة
حالياً.
ولذلك ف��إنّ القرار الرسمي العربي بتصنيف ح��زب الله منظمة
إرهابية وإنْ كان يخدم العدو الصهيوني ويوفر له الغطاء لشنّ عدوان
جديد على المقاومة ،إال أنه ليس األساس أو المنطلق الذي يستند إليه
العدو التخاذ قرار بشنّ الحرب ض ّد المقاومة.
لكن العجب العجاب أنّ العدو الصهيوني صاحب المصلحة بشنّ
الحرب ال يرى أنّ الشروط اليوم متوافرة له لإلقدام على ذلك ،فيما نرى
ويشجعه ويح ّرضه على ضرب المقاومة حتى
من العرب من يس ّوق له
ّ
أنه أصبح أكثر عدا ًء للمقاومة من عدوها األساسي المحت ّل الصهيوني
الغاصب.

حيث منا من أثبت أنّ قوة لبنان ليس في ضعفه بل في مقاومة
الباطل والتصدّي للعدو الصهيوني ،ومنا من أثبت ان��ه مقاوم
بأفعاله التربوية والثقافية والفنية واإلعالمية والوطنية التي
تجمع وال تف ّرق .لهذا كان عملنا التط ّوعي في «دي��وان أهل القلم»
مسار ربط للبنان المقيم بلبنان المغترب عبر ك ّل الطاقات اللبنانية
المبدعة في ك ّل المجاالت التي دعوناها إلى لبنان ،كي يتع ّرف عليها
معظم اللبنانيين .وبالفعل هذا ما حدث وما زال يحدث ،وهذا دورنا
الهادف إلى تبيان الصورة المشرقة للبنان عبر العالم ،من أجل
إخفاء الصورة البشعة المتمثلة بأخبار النفايات والمشاكسات
واالخ��ت�لاف��ات على موقع رئاسة الجمهورية واستخراج النفط
والوقوف ض ّد األشقاء في سورية والعراق واليمن في معركتهم
النضالية ،التي أرادها الغرب المستعمر سبيالً لتفتيت هذه األمة
إرضاء للعدو الصهيوني.
وبما انّ عملنا في «ديوان أهل القلم» يتطلب حيّزا ً من االستقرار
واألم��ن ،ألنّ من نك ّرمهم لهم موقعهم ال��وازن في الغرب من حيث
تقديرهم للعلماء والحرص على أمنهم وسالمتهم ،وحاليا ً من
المستحيل السماح بمجيء أيّ منهم إلى لبنان ومنهم أكبر عالم
نووي في العالم ،التفتنا إلى الداخل اللبناني ،خصوصا ً أنّ اإلبداع
داخل الوطن ،بالرغم من الظروف المأساوية التي يعاني منها ك ّل
مواطن ،ما زال بخير وفي تصاعد مستم ّر ،لهذا اتخذنا القرار بإطالق
مهرجان اإلب��داع اللبناني األول لهذا العام  2016وبمناسبة عيد
المرأة العالمي ،فاخترنا إمرأة لبنانية عربية أقامت صروحا ً تربوية
جامعة على جميع األراض��ي اللبنانية من الشمال حتى الجنوب
والبقاع إلى جانب المركز الرئيس في بيروت الذي هو الجامعة
األميركية للعلوم والتكنولوجيا  ،AUSTبحيث تمكن أبناء الطبقات
الوسطى وما دون ،الذين ال يتم ّكنون من الدخول إلى الجامعات
األجنبية العريقة العاملة في لبنان منذ زمن بعيد من اللجوء إليها،
ألنها جعلت أقساطها بمتناول الجميع وحتى الدوام اليومي أيضاً،
بحيث يتمكن الطالب العامل من متابعة دراسته دون إرهاق ،إلى
جانب قدرتها وتم ّيزها في وضع أسس تعليمية وتربوية أثبتت من
خاللها جدارتها كإمرأة استطاعت بمدى قصير معها اتفاقيات تمكن
طالبها المتف ّوقين من متابعة دراستهم في الجامعات التي عقدت
معها اتفاقيات تربوية ،وعددها يقارب  30جامعة عالمية في اميركا
وسويسرا وإيطاليا وفرنسا.
لهذا كله اخترناها في عيد المرأة ،كي نثبت أنّ المرأة قادرة
على القيام بالمعجزات ،لهذا أقيم لها المهرجان التكريمي في قصر
األونيسكو في القاعة الكبرى ،التي تتسع لـ 1200مقعد ،ضاقت عن
استيعاب الحشد الضخم من رسميين وأمنيين ورجال فكر وتربية
وثقافة ،أتوا من ك ّل المناطق اللبنانية ومن الكويت ودبي واألردن،
وقد أقيم المهرجان برعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب ،وبمشاركة وزراء تربية سابقين هم على التوالي :الوزير
خالد قباني الذي اعتلى المنبر بعد إطالق النشيد الوطني بصوت
التينور اللبناني العالمي غبريال عبد النور كي يقول ... :ربما لو
كنتِ وزيرة لما أصبت ك ّل هذا النجاح ،وامتلكت من رجاحة العقل
وقوة الشخصية وحسن األداء ووضوح الرؤية وصالبة الموقف
وم��ن الديبلوماسية ما يجعلني كلما نظرت إليك أشعر بأنني
أمام مزيج من المرأة الحديد مارغريت تاتشر في صالبتها وقوة
شخصيتها وأنجيال ميركل في حزمها ومرونتها ،شكرا ً لـ«ديوان أهل
القلم» ورئيسته الدكتورة سلوى الخليل األمين التي عرفت كيف
تظهر الصورة المشرقة للبنان العلم والنور واإلبداع.
ثم تبعه الوزير بطرس حرب بالقول :شكرا لـ«ديوان أهل القلم»
بشخص رئيسته الدكتورة سلوى االخليل األمين التي سبقت
الجميع في إطالق مبادرتها الطيبة تجاهك ،أنت التي استطعت
باندفاعك وإيمانك إقناعي بأنّ لبنان يحتاج إلى جامعات جديدة من
نوع جديد ،جامعات قادرة على المساهمة في إبقاء مستوى لبنان
العلمي رفيعا ً وعلى مواكبة التط ّور العالمي والحاجات الطارئة.
للتخصص
تؤهّ ل شبّان لبنان وصباياه من ك ّل الطبقات االجتماعية
ّ
في مجاالت واختصاصات جديدة ،بحيث ال يبقى شاب أو شابة في
مجتمعنا محروما ً بحكم وضعه االجتماعي والمادي.
أما النائب السيدة بهية الحريري ،رئيسة لجنة التربية النيابية
فقد قالت ... :الشعوب التي استق ّرت وتقدّمت هي تلك التي بحثت
جيالً بعد جيل عن الطريق الصحيح ،طريق العلم واإلبداع والمعرفة.
وعندما أدركته بدأت رحلتها نحو التقدّم واالستقرار ،ألنها ذهبت في
االتجاه الصحيح .فالطريق الصحيح هو اتجاه وخيار ،وليس له
أول وال آخر ،إنه تراكم من اإلبداع والعطاء والنجاح وله مناراته
ومحطاته ورم��وزه ولقد اهتدى «دي��وان أهل القلم» إلى الطريق
الصحيح في مهرجان اإلب��داع األول للعام  ،2016عندما اختار

أولى العالمات الكبيرة على الطريق السليم وهي األخت الصديقة
والخالقة الدكتورة هيام صقر.
أما الضيوف من خارج لبنان وهم :وزير التعليم العالي األردني
السابق الباحث الدكتور عمر شديفات فقد وصف لبنان بأنه ملتقى
الحضارات وبوابة الشرق وقلب العالم العربي الذي ال يتوقف عن
النبض ،مما أغناه بتن ّوع فكري وثقافي بحيث أضحى مصدرا ً للكلمة
وناشرا ً لألبجدية األولى منذ أن كان .ومن دواعي سروري مشاركة
«ديوان أهل القلم» تكريم إحدى المبدعات النابهات المثابرات التي
خرجت من هذه األرض المباركة سعيا ً وراء العلم وطلبا ً لخدمة
ّ
متحضرة ضربت للعالم المثل األعلى
البشرية وأثبتت أنها من أمة
في الحرص على طلب العلم ونشر المعرفة بين الناس إنها السيدة
هيام صقر رئيسة جامعة.AUST
أم��ا الضيف األميركي وه��و نائب رئيس جامعة فيالنوفا في
فيالدلفيا  ،USAوهو من أصل لبناني البروفسور كويل إيليس أو
«لقيس» ،فقال :إنّ حماسة وشجاعة السيدة هيام صقر وانجازاتها
التي ال حدود لها نحو بلدها جعلتها تؤمن بأنّ لبنان هو منارة
الثقافة ومشعلها ،وأصاف :من يرد أن يحظى بثقافة عالمية عليه
أن يدرس في لبنان ألنه الجسر الممت ّد بين الشرق والغرب وألنّ
برامجه التعليمية هي من أرقى المستويات ،وانّ عملها كان أكبر
برهان على ما قاله الشاعر اللبناني جبران خليل جبران حين
قال :العمل هو الحب الحقيقي ،وإنجازات السيدة صقر خير دليل
على الحب ،والشكر لمؤسسة «ديوان أهل القلم» على أخذ المبادرة
والقيام بهذا التكريم الواجب.
أما كلمة االفتتاح فكانت لرئيسة ديوان أهل القلم سلوى الخليل
األمين التي قالت :هي الدكتورة هيام صقر ،السيدة اللبنانية
العربية المبدعة في عطاءاتها ،بل القادرة المقتدرة التي آمنت بعد
تخ ّرجها من الجامعة األميركية في بيروت أنّ ارتقاء الوطن وارتفاع
مداميكه ال يمكن أن ترتفع سوى على مفاهيم تربوية صالحة تك ّرس
االنتماء الوطني ،مواطنة حقيقية ال لبس فيها ،تكون هي الهدف
الشح السياسي واالقتصادي واإلنمائي ،حيث
والمرتجى في زمن
ّ
منائر التربية هي بوابة الزمن المندى باإلخالص والصبر والنشاط
والعمل ال��دؤوب الذي رفعته الدكتورة هيام صقر في مؤسستها
التربوية ممالك زهر مت ّوجة بعبق العطاء واإلبداع
وكانت الكلمة األخيرة للمحتفى بها الدكتورة هيام صقر ،بعد
تقديم دروع التكريم من «دي��وان أه��ل القلم» ووس��ام الخارجية
البلغاري الذي يعطى لشخصيات عالمية ويمنح ألول مرة لشخصية
عربية قدّمه السفير البلغاري في لبنان ،حيث قالت بعد تقديمها
الشكر لـ«ديوان أهل القلم» وللخطباء ولك ّل من شارك في الحضور
وخصوصا ً من البلدات الجنوبية والبقاعية والشمالية ،وعلى وجه
الخصوص من بلدة عين إبل الجنوبية مسقط رأس ال��زوج فؤاد
صقر الذي كان مديرا ً سابقا ً في شركة طيران  TMAاللبنانية،
وموجها ً
وقد حيّته قائلة :مع الغالي فؤاد ،زوجا ً ورفيقا ً وأبا ً حانيا ً
ّ
أسسنا عائلتين :أولى صغيرة حبانا إياها الله خمسة أوالد
حكيما ً ّ
هم اليوم طليعة العمل التربوي ،وعائلة كبرى ما زالت تكبر عاما ً
بعد عام كي تشكل خ ّريجين يكبر بهم المجتمع اليوم دعامة لتط ّوره
ويحتاج إليهم غدا ً قادة جددا ً إلى مستقبل زاهر .فأنا منذ بداياتي
تك ّرست للتربية رسالة ونهجاً ،فأنا اليوم في الثمانين ،ولكن قلبي
ينبض في العشرين :إرادة وطموحا ً وحبا ً للحياة والعطاء وسفرا ً
متواصالً لتأمين آفاق جديدة تخدم الجامعة وطالبها ومستقبلها
المضيء .فشكرا ً للصديقة سلوى الخليل األمين التي أخرجتني عن
صمتي وهي الناشطة المتميّزة في الحقل الثقافي.
ول��م يخل االحتفال من العزف الموسيقي ال��رائ��ع ال��ذي قدّمه
الموسيقار اللبناني العالمي الياس الرحباني ...مع عرض فيلم
وثائقي عن المحتفى بها.
لقد تع ّمدت في مقالتي األسبوعية في «البناء» أن أسلط الضوء
على هذه الصورة المشرقة التي يحفل بها لبنان ،وقمنا بها في
«ديوان أهل القلم» كما غيرنا من الجمعيات المدنية تط ّوعا ً من أجل
مقاومة أيّ التباس يضع لبنان على دروب االنهيار ...فلبنان باق ما
دامت الفوارس في أماكنها صامدة ومتصدّية لك ّل خرق أمني أو ثقافي
أو تربوي أو فكري أو معرفي ...لهذا المطلوب من الجميع إظهار ما
تقوم به هذه المنتديات والجمعيات عبر جعلها في الصفحات األولى
من الصحف اليومية ،بدال ً من مشاكل النفايات والفساد وغيرها من
يوميات الحياة السياسية التي تش ّوه وجه لبنان الحضاري .وهذا
توجه اإلعالم إلى الخط
من أه ّم واجبات وزارة اإلعالم التي عليها أن ّ
الصحيح الذي يظهر الصورة المشرقة بل الحقيقية للبنان.
 رئيسة ديوان أهل القلم
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والمخصص
تزامنا ً مع ما يجري في «جنيف» السوري
ّ
بمجمله للشأن السوري ،أتت األخبار الواردة من موسكو
والتي تتحدث عن انسحاب القوات الروسية «الجزئي
والمرحلي والمشروط « من سورية ،لتؤكد انطالق
مرحلة سياسية جديدة في س��وري��ة ،مرحلة مركبة
األه��داف واألبعاد والخلفيات السياسية والعسكرية
المتزامنة ،وما يؤكد ك ّل ذلك هو مجموعة االتصاالت
للرئيس فالديمير بوتين مع القيادة السورية للتنسيق
بملف االنسحاب ال��روس��ي ،والتي تؤكد بمجموعها
أو على األق� ّل توحي بأنّ هناك مسارا ً سياسيا ً جديدا ً
يستهدف تحريك المياه الراكدة بمجمل ملف الحلول
السياسية للحرب على سورية.
أوحى االنسحاب الروسي للبعض بتخلي الروس عن
حليفهم السوري ،وهي في حقيقة األمر فرضية خاطئة
جداً ،فالروسي يدرك ،كما السوري ،أهمية هذه الخطوة
الروسية الملحة اليوم ،فهي ستساهم بشكل أو بآخر في
الضغط على المحور اآلخر إلطالق مسار جديد للحلول
السياسية للحرب على سورية والخاصة بالوصول إلى
ح ّل سياسي للحرب المفروضة على الدولة السورية
«تستثني بشكل أو بآخر القوى المتطرفة في سورية
وتح ّد من دور بعض ق��وى اإلقليم وتأثيرها بالملف
السوري وتتعامل مع حقائق األمر الواقع وتقدم الجيش
السوري على األرض» ،وهي بشكل أو بآخر ستساهم في
الضغط على المحور األميركي ـ الفرنسي ـ السعودي ـ
التركي ـ القطري ،لتؤكد لهذه الدول وغيرها من حلف
العدوان على الدولة السورية والتي ما زالت تراهن على
التصعيد العسكري في سورية أنّ رهانها هذا لم يعد
مقبوالً ،وأنّ عليها رفع الغطاء السياسي والعسكري
عن المجاميع المسلحة اإلرهابية في سورية ،تمهيدا ً
للدخول في إطار سياسي جديد هدفه الرئيسي تسريع
ملف الح ّل السياسي للحرب على سورية.
واليوم عند الحديث عن مستقبل وطبيعة العالقة
بين الدولة الروسية والدولة السورية في األيام المقبلة،
نستطيع أن نؤكد ،بحكم بعض الحقائق العملية على
األرض السورية ،وبحكم الدهاء السياسي السوري
ـ الروسي والتجارب المتالحقة ،أنّ القرار الروسي
ليس خاضعا ً ألي اعتبارات هدفها ّ
فك حلفه مع الدولة
السورية بل هو ق��رار يؤكد حجم التنسيق السوري ـ
الروسي وعلى أعلى المستويات ،فالروس لن يساوموا
على س��وري��ة بالمطلق ،م��ع العلم أنّ للسعوديين
واألميركيين ت��ج��ارب كثيرة ف��ي مسار المساومات
مع ال��روس بخصوص التنازل عن حلفهم مع الدولة
السورية ،وهناك أوراق مساومات طرحها جون كيري
وجو بايدن وماكين وبندر بن سلطان ومحمد بن نايف
وسعود الفيصل ومحمد بن سلمان للتفاوض مع الروس
بمراحل زمنية مختلفة ،لكنّ صمود الدولة السورية
وث��ب��ات موقف ال��ق��وى والنخب الرسمية والشعبية
والسياسية داخل روسيا ،هو من أجهض في الكثير من
المراحل أوراق المساومات األميركية ـ السعودية التي
كانت ُتقدّم للروس.

من جهة أخرى ،برز واضحا ً في الفترة األخيرة مدى
التقارب بالمواقف السياسية واألمنية ،بين النظام
الرسمي الروسي والنظام العربي السوري ،وذلك ظهر
جليا ً من خالل تبادل الزيارات الرسمية السورية –
الروسية «السياسية والعسكرية « ،فهذه الزيارات
وت��ق��ارب اآلراء وث��ب��ات الموقف ال��روس��ي بخصوص
موقفهم من الحرب على الدولة السورية ،دحضت جميع
اإلشاعات التي كانت تطلقها بعض الصحف الصفراء،
ووسائل اإلع�لام ،بخصوص تغيير الموقف الرسمي
الروسي تجاة الحرب المفروضة على الدولة السورية.
وتزامن ثبات موقف الروس ،سياسيا ً وعسكرياً ،من
الحرب على سورية ،مع اشتداد موجة الضغوطات
األميركية ـ السعودية على موسكو بخصوص ملف
س��وري��ة وم��ا ص��اح��ب ك�� ّل ذل��ك م��ن م��وج��ة عقوبات
اقتصادية على ال��روس ،خصوصا ً مع ظهور طبيعة
جديدة لهذه الضغوطات االقتصادية تمثلت «بحرب
النفط واالنخفاض المتالحق في األسعار ،ورغم ذلك ال
يزال الروس ثابتين على موقفهم الداعم للدولة السورية،
رغم قرار االنسحاب «الجزئي والمرحلي والمشروط».
يدرك الروس ،بدورهم ،حجم خطورة تركهم سورية
وحيدة في مواجهة حلف عدواني أممي ،لذلك لن يتركوا
سورية من باب دف��اع موسكو عن نفسها من دمشق،
فالروس يدركون أنّ النظام األميركي الرسمي وحلفاءه
في المنطقة والغرب يستعملون سالح النفط ومناطق
النفوذ والتهديد األمني كورقة ضغط على النظام الرسمي
الروسي ،للوصول معه إلى تفاهمات حول مجموعة من
القضايا والملفات الدولية العالقة بين الطرفين ومراكز
النفوذ والقوة والثروات الطبيعية وتقسيماتها العالمية
ومخطط تشكيل العالم الجديد وكيفية تقسيم مناطق
النفوذ بين القوى الكبرى على الصعيد الدولي ،وعلى
رأس هذه الملفات الملف السوري ،من هنا يدرك الروس
وحلفاؤهم أنّ أميركا وحلفاءها في الغرب يحاولون بك ّل
الوسائل جلب النظام الرسمي الروسي وحلفائه إلى
طاولة التسويات المذلة ،ليتنازل الروس وحلفاؤهم
عن مجموعة من الملفات الدولية لمصلحة بعض القوى
العالمية وقوى اإلقليم.
ولكن ومع ك ّل هذه الضغوط األميركية ـ السعودية
على الدولة الروسية بخصوص موقفها من الحرب
المفروضة على الدولة السورية ،الحظ جميع المتابعين
كيف أنّ موسكو كانت في الفترة األخ��ي��رة ،مسرحا ً
لمجموعة لقاءات ،ومنطلقا ً لطرح مجموعة رؤى لح ّل
ملف الحرب على الدولة السورية ،فاالنسحاب الروس
الجزئي والمرحلي والمشروط من سورية ليس تخليا ً
عنها بل هو دليل على أنّ روسيا تسعى وبشكل ممنهج
إلى الحفاظ على وحدة سورية وتعزيز مسار التوافق
الداخلي بين مكوناتها ،وهذا ما يدحض مرحليا ً فكرة
قبول الروس بالطرح األميركي لتقسيم سورية.
ّ
الشق العسكري في الداخل السوري،
وبالعودة إلى
حيث يعتقد البعض أنّ االنسحاب الروسي الجزئي
والمرحلي والمشروط سيؤثر عليه من جهة استمرار
إن��ج��ازات الجيش العربي ال��س��وري على األرض ،أن
فالقرار باالنسحاب ج��اء في وقته الصحيح بعد أن

حقق الحليفان الروسي والسوري معظم أهداف العملية
العسكرية المشتركة ،مع العلم أنّ الروس مستمرون
بدعمهم كما هو للجيش العربي السوري في معارك
محاربة اإلرهاب ،خصوصا ً معارك تدمر والقريتين في
ريف حمص الجنوبي الشرقي والشرقي.
فاليوم ت ّمت عملية إحكام الطوق على بعض أحياء
مدينة حلب الشرقية ،وقطع خطوط اإلم��داد بين هذه
األحياء وأري��اف المحافظة ،وت ّم تحرير أجزاء واسعة
من األرياف الحلبية ،خصوصا ً بلدات الريف الشمالي
الهامة واالستراتيجية على الحدود التركية ،وتحرير
ريف الالذقية الشمالي والشمالي الشرقي ووضع ريفي
حماه الشمالي والشمالي الغربي ومعظم محافظة
إدلب بين فكي كماشة ،وت ّمت بشكل أو بآخر السيطرة
على األق ّل ناريا ً على الكثير من مساحات ريف حمص
الشمالي ،وضبط إيقاع معارك ريف دمشق الشرقي
والغربي ،وه��و ما مهّد إليجاد واق��ع عسكري مريح
للجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية وبدء
معارك القضم التدريجي لمساحات مختلفة من محافظة
درعا وربطها مع استنزاف عسكري للمجاميع المسلحة
بريف القنيطرة ،ما سيفتح الطريق أمام عمليات كبرى
روسية ـ سورية في ش��رق وشمال ش��رق سورية في
المستقبل القريب جدا ً في محافظتي الرقة ودير الزور.
إنّ الحديث السائد ع��ن حلول سياسية للحرب
على سورية من دون وجود وقائع ميدانية تسبق هذا
الحديث ،هو حديث بعيد عن الواقعية ،فال يمكن أبدا ً
الحديث عن حلول سياسية من دون إيجاد واقع ميداني
جديد على األرض يجبر قوى العدوان على الرضوخ
للحلول السياسية ،لهذا كنا نرى هذا العمل الروسي
ـ ال��س��وري على األرض السورية لفرض ه��ذا الواقع
الجديد تمهيدا ً إليجاد حلول سياسية عادلة للحرب على
سورية ،وبالفعل ت ّم إيجاد هذا الواقع الميداني.
ختاماً ،يمكن القول إنّ القرار الروسي يعكس حجم
الدهاء الروسي سياسيا ً وعسكرياً ،ويؤكد أنّ جميع أوراق
المساومات التي طرحها األميركيون والسعوديون،
للضغط على الروس ودفعهم إلى التخلي عن حلفهم
ّ
بشق آخر
مع الدولة السورية قد باءت بالفشل ،وهو
يؤكد أنّ الدعم الروسي المتزامن مع استمرار انتفاضة
الجيش العربي السوري األخيرة في وجه ك ّل البؤر
المسلحة في سورية ،شكل حالة واسعة من اإلحباط
والتذ ّمر عند الشركاء في هذه الحرب المفروضة على
الدولة السورية ،ما سيخلط أوراقهم وحساباتهم لحجم
المعركة من جديد ،والواضح اليوم أنّ القرار الروسي
الذي يتسم بالحكمة السورية والدهاء الروسي سيدفع
بعض القوى الشريكة في الحرب على سورية لالستدارة
والتح ّول في مواقفها والقيام بمراجعة شاملة لرؤيتها
المستقبلية لهذه الحرب ،ومن هنا سننتظر األسابيع
الثالثة المقبلة لتعطينا إجابات واضحة عن تغيُّرات
وتطورات سياسية كبرى قد تشهدها الساحة الدولية
واإلقليمية بخصوص الحرب المفروضة على الدولة
السورية.
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