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�سورية :هل انتهى اتفاق
وقف العمليات؟
} حميدي العبدالله
ما يجري على األرض منذ أكثر من ثالثة أسابيع على الجبهات
الثالث ،وما أعلنه المسؤولون الغربيون وتحديدا ً األميركيون
من مواقف تصعيدية على المستوى السياسي ،وإص��رار وفد
ال��ري��اض على بحث «هيئة الحكم االنتقالية» أوالً ،وااللتفاف
على تفاهمات جنيف ،وإعالن عدد من الفصائل المسلحة وقف
التزامها بوقف العمليات ،كلها مؤشرات سياسية وميدانية تؤكد
أنّ وقف «األعمال القتالية» لم يعد قائما ً من الناحية العملية ،وهو
تفاهم افتراضي أكثر منه شيء آخر.
ه��ل ه��ذا التصعيد ،ال��ذي ي�ت��زام��ن م��ع ب��دء ج��ول��ة ج��دي��دة من
الحوار في جنيف ،مك ّرس لتحسين الشروط التفاوضية؟ أم
�دي من قبل الواليات المتحدة وحلفائها لتغيير
هناك سعي ج� ّ
المعطيات الميدانية ،رهانا ً على عاملين أساسيّين ،العامل األول،
فسر
سحب روسيا لقوتها الجوية الرئيسية من سورية ،حيث ّ
هذا االنسحاب من قبل دوائر غربية عديدة بأنه محاولة روسية
لتفادي ال �ت��و ّرط طويل األم��د ف��ي ال�ص��راع ال��دائ��ر ف��ي سورية،
وبالتالي نشوء وضع قد يخ ّل بالتوازنات ويسمح باستعادة
زمام المبادرة ،وتعديل ت��وازن القوى الذي ساد غير التوصل
أي أنّ
على التفاهم ال��روس��ي األميركي ح��ول وق��ف العملياتّ ،
التصعيد السياسي والعسكري هدفه اختبار معادالت توازن
القوى بعد االنسحاب الروسي ،أو االنسحاب الجزئي الروسي.
العامل الثاني وصول تعزيزات الجماعات المسلحة في العديد
والعتاد إل��ى حلب عبر تركيا ،وثمة تقارير تتحدّث أيضا ً عن
تعزيزات وصلت إلى مناطق في ريفي درعا والقنيطرة.
ب �م �ع��زل ع �م��ا إذا ك ��ان ال�ت�ص�ع�ي��د ه��دف��ه ت�ح�س�ي��ن ال �ش��روط
التفاوضية ،أو محاولة لتغيير ت��وازن ال�ق��وى الميداني ،فإنّ
النتيجة ال��واض �ح��ة واألك��ي��دة أن��ه ل��م ي�ع��د ه �ن��اك وج ��ود فعلي
لتفاهم وقف العمليات ،وج ّل ما هو قائم اآلن ال يتعدّى االتفاق
االف�ت��راض��ي ،ال��ذي يحتاج إل��ى تعويم ،وي�ب��دو أنّ ه��ذا التعويم
متع ّذر في الظروف الحالية ،ألن ليس هناك مصلحة لدى بعض
األطراف في العمل بهذا االتجاه.
أم��ا ان�ع�ك��اس��ات ذل��ك ع�ل��ى ح ��وار ج�ن�ي��ف ،ف�ه��ي ال ت ��زال غير
واضحة لجهة تعليق االجتماعات أو استمرارها من دون أية
نتيجة .لكن األم��ر األك �ي��د ،كما ك��ان م�ت��وق�ع�اً ،أنّ ه��ذه الجولة
أي تقدّم ،ال بالشكل
ستكون أكثر الجوالت فشالً ،ولن تحقق ّ
وال بالمضمون.

المعار�ضة واجهة لـ«الن�صرة»
ـ تظهر الئحة الموقعين على البيان الصادر باسم الفصائل المسلحة الذي
يعلن الخروج من الهدنة تحت شعار انتهاكات يتهم الدولة وجيشها بها أنّ
ك ّل جماعات الوهابية وتركيا هم الموقعون.
ـ شمال سورية الذي يشكل ساحة المواجهة العسكرية المس ّماة سقوط
الهدنة تتواجد فيه حصرا ً القوى التي تعتاش على الدعم التركي ،وال يمكن
لعاقل إغفال األصابع التركية المباشرة في أيّ تصعيد أو تهدئة هناك.
ـ معلوم أيضا ً أنّ التركي يعلن سعيه لرسم خط أحمر حول وجود “جبهة
النصرة” في إدلب وأعزاز وتواجدها في حلب كورقة مقايضة إقليمية على
مكاسب أمنية وسياسية تريدها تركيا بحصيلة دورها في الحرب.
ـ عندما ت ّم استثناء “جبهة النصرة” من أحكام الهدنة لم تكن تركيا
وال السعودية موافقتين وال مرتاحتين وك��ان خيار الصمت مترافقا ً مع
السعي لصفقة بين “النصرة” وما يس ّمى بالفصائل المسلحة يضمن إفادة
“النصرة” من التهدئة وإفادة جماعة الرياض المفاوضة من ادّعاء سيطرتها
على الوضع هناك.
ـ شرط “النصرة” هو أنّ القرار لها والتغطية مهمة جماعة الرياض
وبعد تدمر ق ّررت “النصرة” التفجير لحماية إدلب فتولت جماعة الرياض
التبرير.

التعليق السياسي

العب النرد الجمهوري

} إيمان شويخ

هي أشبه بلعبة ن��رد ،أو «الطاولة» كما هو متعارف عليه في المقاهي
التي يرتادها عامة الناس ،إالّ أنّ اإلنفتاح الذي وصلنا إليه في القرن الواحد
والعشرين وخاصة في لبنان جعل «الطاولة» أيضا ً حظ السياسيين ،لكن
األمور هنا أكثر تعقيدا ً مع اإلبقاء على العشوائية التي يتميّز بها النرد ،فالعب
النرد يربح حينا ً ويخسر حيناً ،وكذلك المرشح للكرسي الخشبي األول الذي
رشح نفسه للعبة النرد معتمدا ً على حظه من األص��وات ،فأصوات النواب
العشوائية والتي ترتفع وتنخفض حسب طالع المرشح ،وحسب ما تقرأه
قارئة الفنجان له قبل أن يدخل إلى قاعة مجلس النواب منتظرا ً حظه ،فإما
أن يربح وإما أن يخسر ،وإما أن تفرق معه على صوت أو إثنين أو ثالثة أو
خمسة ...أو مئة وثماني وعشرين ،لكن مهالً أيها المرشح ،ففي لعبة النرد
يكتمل نصاب النرد وتكون المكعبات جميعها حاضرة وإال يرفض ذاك اللعب
خوض غمار الطاولة ،أما أنت ،فها أنت َذا تش ّمر عن ساعديك وتتلقى الورقة
��ح» لئال تصاب بخيبة األمل،
دون النصاب المطلوب ،حبذا لو «تلعبا ص ّ
وخيبة األمل في بعض األحيان تأتي من بعوضة صارت هي الحلقة األقوى
في هذه الفترة.
قد يستغرب البعض من قدرة البعوض على أخذ حيّز هام في وسائل اإلعالم
وعلى أ َ ْلسنة الشعب ،لكن ال عجب فنحن نس ّمي األمور بأسمائها ،والبعوض
اسمه بعوض ولو تعدّدت أسماؤه ،وهنا السؤال الذي يطرح نفسه :ما شأن
كرسي بعبدا بالبعوض أو العكس ،ما شأن البعوض بكرسي بعبدا ،فهل لو
كان هناك رئيس لما ك ّنا وصلنا إلى اجتياح البعوض إلى عاصمة سويسرا
الشرق «لبنان» ،وهل لو كان الكرسي مليئا ً لكان اإلتجار بالبشر انتفى من
لبنان ،وهل لو كان ثمة رئيس لما كان هناك فضيحة في األمن الداخلي،
وهل لو كان الرئيس متربعا ً على عرشه لكان اإلنترنت شرعياً ،والقمح غير
مسرطن ،وحليب األطفال سليم ،والنازحون السوريون في بلدهم ،والكهرباء
حاضرة في الحياة اليومية ،والماء غير ملوث ،والفقراء ال يفترشون الشوارع،
والمستشفيات ال تخ ّرج الموتى...
لو ولو ولو ...لكن ال ،وجود الرئيس وعدمه سيان ،فعندما كان الرئيس
في قصره العاجي كانت التفجيرات على م ّد أعيننا والنظر ،وكانت الكهرباء
ال تأتي إال في المناسبات ،وكانت السرقات تسير على خطى من سبقها ومن
سيعقبها ...وكان وكان وكان...
إذن ،فلعبة النرد الجمهورية تبقى لعبة نرد ال أكثر ،فالمرشحان اللذان كانا
في فترة من الفترات حليفين ها هما اليوم يقفان أنداداً ،وك ّل منهما يتمسك
بفريق ض ّد اآلخر ،فكيف تح ّول النائب سليمان فرنجية إلى مرشح  14آذار
وهو الذي كان مناصرا ً لـ 8آذار وللمقاومة ،وكيف يمكن للجنرال ميشال عون
أن يعاند عصا التحكم المتعددة الجنسيات؟ لكن الطرفين ليسا بعيدين عن
عصا التحكم هذه ،فهي تعمل من خالل األقمار الروحية،فأي شيء ينطق به
فريق  8آذار يعلم الجميع أن هواء إيران يتطاير في لبنان ،وأي فتحة أو ضمة
يح ّركها فريق  14يعلم الجميع أنّ رياح الخليج بدأت بالهبوب.
ف ُترى ماذا نصدق ،وممن نأخذ الجواب المج ّرد ،وأين هي الموضوعية في
إنتخاب الرئيس؟
قد تكون الحسنة في هذا الموضوع أنّ الهدر المالي الذي يصرف على
هذا الكرسي قد خف في سنتي الشغور ،إال أنّ الكراسي األخرى ال تو ّفر شيئا ً
فهي جاهزة للبلع ،والبلع هذا أو اإلبتالع هو الخاصية األولى التي تتميّز بها
كرسي الرئاسة السياسية أيما كان نوعها،فيما يكتفي الشعب بالجلوس
على كرسي الهواء الذي يتأرجح حسب الهواء الذي يأتي من أربع جهات،
ال بل يأتي مطعما ً تار ًة باإلرهاب ،وتارة أخرى بالفيروسات ،وتارة باألفكار
الشاذة ،وتارة بالبشر المهاجرين...
لكرسي عرف كرامته وانتظر ،انتظر أيها الكرسي وال تنم ،فربما
فطوبى
ّ
تشرق شمسك ذات يوم ،ربما...

الإيجابيات والتناق�ضات في خطاب �أردوغان
بعد الجل�سة الختامية لم�ؤتمر التعاون الإ�سالمي
} ميشيل حنا الحاج



هناك ايجابيات وه��ن��اك تناقضات ف��ي كلمة
ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب أرودغ����ان ف��ي الجلسة
الختامية لمؤتمر التعاون االسالمي الذي سترأسه
تركيا لمدة عام .فهذه الرئاسة تفرض أعباء على
عاتق أردوغان ،استدرجته إلى تبني محاوالت لرأب
الصدع في العالقات بين الدول االسالمية ،مقترحا ً
خطوات لتعزيز التعاون بينها ،تمهيدا ً لعالقات
أوثق بين هذه الدول ،ربما ...أركز على ربما ،تمهيدا ً
للتقدّم خطوة نحو تنسيق جدي شرق أوسطي ،قد
ينتهي باتحاد شرق أوسطي كونفدرالي على غرار
االتحاد األوروب��ي ،فكأني بأردوغان قد قرأ مقالي
األخير الذي نشرته في اليوم األول للمؤتمر والداعي
التحاد شرق اوسطي يحبط ،بل وير ّد على مشروع
الشرق األوسط الجديد (األميركي  -اإلسرائيلي).
بطبيعة ال��ح��ال ،ل��م يقرأ أردوغ���ان مقالي وال
سمع باسمي ،ب��ل انّ م��ا يدفعه ال��ى ذل��ك أم��ران
أولهما انتشاؤه بكونه قد بات لعام رئيسا ً لمنظمة
التعاون اإلسالمي ،مما يفرض عليه واجب تعزيز
التعاون بينها ،وثانيهما أن��ه ب��ات يجد في هذا
الطرح ،مخرجا ً ألزمته مع اك��راد تركيا وحركات
اإلرهاب التي باتت تعشش في تركيا ،اضافة الى
كون مزيد من التنسيق والتعاون االسالمي ،يعزز
موقفه في مواجهة روسيا االتحادية ،وفي النزاع
الجديد مع أرمينيا ال��ذي ظهرت ب��وادره مؤخراً،
وغ ّذاه وعد أردوغاني بتقديم ك ّل العون ألذربيجان
(المطالبة باستعادة ناغورنو قرة باخ) ،الخصم
المباشر ألرمينيا ،الصديق ال��ص��دوق لروسيا
االتحادية ،رغم اإلع�لان الروسي الرسمي بأنها
ستواصل بيع السالح لكليهما ،رغ��م وج��ود ذاك
النزاع بينهما ،لكون الدولتين كانتا عضوين في
االتحاد السوفياتي السابق ،والذي كانت روسيا
عصبه الرئيسي ،بل عموده الفقري ،فكانت بمثابة
األخ األكبر لك ّل منهما.
ومن االيجابيات التي ظهرت في كلمة أردوغان،
كرئيس لمنظمة التعاون االس�لام��ي ،وه��و االسم
الجديد لها بعد أن كان مؤتمر الدول االسالمية...
دعوته لما يلي:
نبذ الخالفات الطائفية والعرقية (التي تؤدّي
الى حروب) ،فالقاتل والمقتول مسلمان ،وك ّل منهما
يؤمن بـ»ال اله اال الله ومحمدا رسول الله».
وجوب محاربة االرهاب بشدة.
السعي إلنشاء أجهزة تسعى لح ّل الخالفات
االسالمية االسالمية ،أو االسالمية مع جهات أو
دول غير اسالمية ،وع��دم إفساح المجال لدول
من الخارج لتحتكر القدرة على حلها .ومن أبرز
الخالفات االسالمية مع دول غير اسالمية ،الصراع
القائم في كشمير بين الهند الهندوسية ،وباكستان
االسالمية ،وكذلك الصراع ح��ول السيادة على
ناكورنو قرة باخ ،وهو النزاع بين دولة اسالمية
هي أذربيجان ،ودولة مسيحية هي أرمينيا.
ايداع وتوظيف أموال الدول االسالمية في بالد
اسالمية ،وليس في دول أخ��رى كما هو حاصل
حالياً ،حيث توجد في مصارف ال��دول الغربية
غير االسالمية (بطبيعة الحال) ،مئات بل آالف
المليارات ،علما ً بأنه لم ي��ودع منها في البنوك
التركية اال ثالثين مليارا ً فحسب ،كما قال.
 )5تعزيز الدعم للقضية الفلسطينية ،سعيا ً
لوصول الفلسطينيين الى حقوقهم المشروعة،
م��ؤك��دا ً مواصلة تركيا (ال��ت��ي باتت تقترب من
مصالحة مع «إسرائيل» إلنهاء النزاع معها حول
قضية االعتداء اإلسرائيلي على الباخرة التركية
ومقتل عدد من األتراك في ذاك االعتداء) ...تقديم
الدعم للفلسطينيين ولقضيتهم العادلة
 )6تشكيل وفد وساطة لح ّل النزاعات بين الدول
االسالمية مؤلفا ً من رئيسي تركيا (رئيس المؤتمر)
ورئيس كازاكستان.
وهناك نقطة ايجابية أفرزها توقيت عقد المؤتمر
الذي شارك فيه  35رئيس دولة ورئيس حكومة
اسالمية ،وه��ي اتاحته الفرصة للقاءات أخرى
مطولة بين الرئيسين روحاني وأردوغ��ان .حيث
توجه الرئيسان الى أنقرة (عاصمة تركيا) فور
انفضاض جلسات المؤتمر ،لعقد مباحثات ثنائية
مط ّولة لتعزيز التعاون بين الدولتين التركية
وااليرانية ،إضافة الى تقريب وجهات النظر بين
إي��ران والسعودية ،رغ��م بعض المؤشرات على

رغبة سعودية في تفاقمها ،ترافقها رغبة تركية
أيضا ً بابقائها محتدمة ،لكون الجانب التركي من
المستفيدين اقتصادياً ،ماليا ً واستراتيجياً ،من بقاء
تلك الخالفات قائمة.
ولكن ال��ى جانب تلك اإليجابيات ،هناك عدة
سلبيات واضحة أفرزها ذاك المؤتمر والنتائج
المرجوة من ورائه كما حدّدها أردوغان في خطابه،
والتي قد تنسف ك ّل ايجابياته ،رغم توجه أردوغان،
كرئيس لمنظمة التعاون االسالمي للسعي لحلها،
ان كانت قد بقيت له مصلحة في حلها ،خصوصا ً
لدى انتهاء رئاسته لتلك المنظمة بعد اثني عشر
شهرا ً من اآلن .وهذه السلبيات هي:
 )1عدم إص��راره على بقاء الملك سلمان بن عبد
العزيز في اسطنبول طوال يومي المؤتمر ،وتركه يغادر
قاعة المؤتمر بعد انتهاء الجلسة االفتتاحية فورا ً
متوجها ً الى الرياض ،دون تشبّث أردوغان بأظافره
وبأسنانه ببقاء العاهل السعودي في اسطنبول ،من
أجل عقد اجتماع استثنائي بإشراف تركي ،يسعى
جديا ً لمصالحة البلدين ،علما ً ب��أنّ إي��ران ك��ان من
المفروض أن تتمثل في المؤتمر بوزير خارجيتها،
لكن الرئيس حسن روحاني ق ّرر في اللحظة األخيرة،
ترؤس الوفد اإليراني بنفسه ،على أمل أن يشكل ذلك
مناسبة مالئمة لمصالحة ايرانية سعودية.
فمغادرة العاهل السعودي لتركيا فور انتهاء
الجلسة االفتتاحية ،شكل الفشل األول لمهمة
أردوغ��ان كرئيس للمؤتمر ،مع العلم بأنّ أخبارا ً
تتردّد ح��ول ع��زم الرئيس روحاني للتوجه الى
الرياض قريباً ،م��ا ّدا ً يدا ً ايرانية في دعوة جدية
لتذليل أسباب الخالفات بين الدولتين الكبيرتين،
واللتين تتنازعان على ال��ق��ي��ادة ف��ي المنطقة،
متناسيتين ال��دور القيادي أيضا ً لك ّل من مصر
وتركيا( ،اضافة الى العراق وسورية)...
 )2كان على الرئيس أردوغان أن يح ّل خالفاته مع
مصر قبل انعقاد المؤتمر .ولكنه لم يفعل ،ولم تصل
الوساطة السعودية التي قادها العاهل السعودي
بينهما ...الى نتيجة مجدية ،وذلك لعدم إبداء أردوغان
المتشبّث بتوجهاته السياسية اإلسالمية ،االستعداد
للتجاوب مع المطلب المصري الوحيد ،وهو تخليه
عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ،والتآمر عليها
بتقديم الدعم المتواصل لحركة حماس وللتنظيات
اإلرهابية المتواجدة في سيناء ،مع مواصلة تركية
بعدم االع��ت��راف بشرعية النظام المصري الجديد
الذي أفرزته ثورة  30أيار (مايو) ،وقادت الى وصول
الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مقعد الرئاسة نتيجة
انتخابات شرعية .فالرئيس الشرعي للبالد ،لما
يزل في نظر أردوغ��ان ،هو الدكتور مرسي ،الرئيس
المعزول ال��ذي أقصاه الشعب والجيش عن مقعد
الرئاسة .فتفويت هذه الفرصة ،قد أدّت الى امتناع
الرئيس السيسي عن المشاركة شخصيا ً في المؤتمر،
وانتداب وزير الخارجية ،إللقاء خطاب تسليم الرئاسة
المصرية لتركيا كأمر بروتوكولي محض ،ثم مغادرته
قاعة المؤتمر ،بل وتركيا أيضاً ،فور انتهائه من إلقاء
خطابه القصير.
 )3موافقة تركيا على تبني المؤتمر لبيان ختامي
يدين إي��ران ويتهمها بإثارة النزاعات الطائفية في
دول المنطقة ،كما هو حاصل (كما يقول البيان) في
سورية والعراق واليمن والصومال ،علما ً بأنّ النزاع
في الصومال ،هو نزاع بين الحكومة الرسمية وتنظيم
شباب الصومال المنتمي لتنظيم «القاعدة» وصاحب
االتجاه الوهابي السعودي .فهذا البيان ،هو خطوة
عملية تعلن عن فشل مهمة المؤتمر لح ّل الخالفات،
ذلك أنّ البيان الختامي قد عززها.
 )4تحدّث الرئيس أردوغان مشكورا ً في خطابه،
عن وجوب نبذ الخالفات الطائفية والعرقية والتي
تشكل أسباب المنازعات في المنطقة .أما حديثه
عن الخالفات العرقية ،ورغبته في الغائها كسبب
للنزاع ،فمردّه مصلحة تركية أثارها ذاك الصراع
القائم في تركيا بين الحكومة وح��زب العمال
الكردستاني ،ولوال وجود ذاك النزاع ،لما أثار ذاك
الموضوع .كما أنّ حديثه عن الخالفات الطائقية
وما تثيره من مآس وعمليات قتل ،اذ أنّ من يقتله
هذا المسلم ،هو مسلم آخر (كما تذكر أردوغ��ان
فجأة) ،ما كانت ستنجح في الظهور واالستقواء
والبقاء حية ،لو لم تفتح تركيا حدودها أمام تدفق
األسلحة على المقاتلين ،وورود موجات وراء
موجات من المقاتلين عبر تلك الحدود (وبعضهم
من المرتزقة) ،على ساحتي القتال الرئيسيتين

هل الهوية الجديدة...
نتيجة للحروب المفرو�ضة؟
وهما سورية والعراق .ومع ذلك ،فانّ المعتدلين
والعقالء في هذه المنطقة من العالم ،يرجحون
فعالً الدعوة لنبذ الطائفية والعرقية كسببين
للتقاتل بين شعوب ،بل وحكومات هذه المنطقة
م��ن ال��ع��ال��م ،وذل��ك كخطوة نحو اس��ت��ب��دال ذلك
بتنسيق فعّ ال بين دول الكنطقة ،يمهّد التحاد
فيدرالي تدريجي بينها .ولكن لعله من األجدى
أن تكون تركيا هي المبادر إليقاف التقاتل ألسباب
عرقية بامتناعها ع��ن مقاتلة األك���راد األت���راك
ألسباب عرقية ،يتبعها توقف ك ّل دول المنطقة
عن مقاتلة من توجد معهم خالفات عرقية كاألكراد
واألمازيغ والبربر ،مع وقف آخر لترويج الخالفات
الطائفية بين السنة من جهة ،والشيعة والعلوية
واالسماعيلية م��ن ناحية أخ���رى ،اض��اف��ة الى
الخالف مع طائفة الموحدين ،أي الدروز من سكان
سورية ولبنان وجزء صغير من األردن.
 )5الدعوة لمحاربة اإلرهاب أمر محمود ،لوال
أنها قد ج��اءت متأخرة ،اذ ك��ان اإلره���اب اف��رازا ً
لما قدّموه هم من دعم لهم ،أقله شراء النفط غير
الشرعي من قبلهم ،كما أنه قد جاء متأخرا ً ونتيجة
متوقعة الكتواء تركيا أخيرا ً بناره.
 )6الجميع يرحب باستثمار أموال دول المنطقة
في دول المنطقة وليس في خارجها ،وهذا مطلب
شعبي قديم لم تستجب له قط الدول المعنية وقد ال
تستجب له أبداً ،نتيجة ارتباط مصالحها بمصالح
الدولة الغربية المستثمرة تلك األموال فيها.
 )7الدعوة لتأييد القضية الفاسطينية ،مطلب
قومي عربي وإسالمي .ولكن يناقضه توجه تركيا
للمصالحة مع «اسرائيل» ،العدو األشرس للقضية
الفلسطينية.
اذن ك��ان��ت ه��ن��اك إيجابيات وسلبيات ل��ذاك
المؤتمر ولما ورد في خطاب أردوغان الحماسي في
ختامه ،أو بعد ختامه .ومع ذلك فقد كان البعض
يفضل أن يسعى المؤتمرون بدل هذا وذاك ،إلرساء
خطوات جدية للبدء بتنسيق جدي بينها كخطوة
أول��ى نحو تطوير التنسيق الجدي ال��ى تحالف
ينتهي بنوع من االتحاد الكونفدرالي المرن ،االتحاد
الشرق أوس��ط��ي ،على خطى االت��ح��اد األوروب���ي،
ينهي الخالفات العرقية والطائفية بينهم إنهاء
جذرياً ،وينتزع من الصدور آثار الحروب القديمة
بين بعض تلك ال��دول .فاالتحاد لن ينهي فحسب
األسباب الداعية للخالفات العرقية والطائفية ،بل
وبعض الخالفات الحدودية أيضاً .كما أنه سيقدّم
االتحاد للعالم كقوة عظمى من حقها أن تمثل في
مجلس األمن بمقعد دائم ،وهو المطلب الذي قدّمه
أردوغان في خطابه الشهير الذي ألقاه في هذا اليوم
وشكل النقطة اإليجابية السابعة له.
وقد رأينا آثار التفكك الذي أصاب دول االتحاد
السوفياتي منذ لحظات تفككه .فك ّل النزاعات التي
كانت خفية ويحتضنها االتحاد السوفياتي بصدر
رحب ،قد برزت بين تلك الدول بعد تفككه .فهناك
خ�لاف مع جورجيا ،وآخ��ر مع أوكرانيا (وه��ذه
خالفات عرقية) ،وثالث بين أرمينيا وأذربيجان،
وه��ذه خالفات طائفية في جوهرها .فاالتحاد
السوفياتي بما تض ّمنه مفهوم االتحاد ،قد ألغى
خالل وجوده ،الخالفات العرقية بين هذه الدول
كما في جورجيا وأوك��ران��ي��ا ،وألغى الخالفات
الطائفية كما في أرمينيا وأذربيجان ،بل وألغى
الخالقات الحدودية كما في قضية شبه جزيرة
ال��ق��رم الروسية التي كانت روس��ي��ة وأصبحت
أوكرانية في ظالل االتحاد ،لتعاد روسية نتيجة
الخالفات التي نشبت كأثر من آثار تفكك االتحاد
السوفياتي ،ومثلها ن��اغ��ورن��و ق��رة ب��اخ التي
كانت أرمنية وض ّمت الى أذربيجان تأكيدا ً لروح
االتحاد ،لتعود شبه مستقلة بعد تفككه ،ولكن
لتعود أذربيجان للمطالبة باستعادتها كجزء
من أراضيها رغم االختالف في الدين وفي العرق
بينهما .فهذا االختالف بينهما ،لم يبرز اال كأثر من
آثار تفكك االتحاد السوفياتي الذي كان يجمعهم
كلهم تحت مظلة واحدة تناست الخالفات الطائفية
والعرقية والحدودية ،لتعود الى الظهور بعد تفكك
االتحاد السوفياتي.
 مستشار في المركز األوروبي العربي
لمكافحة اإلرهاب ــ برلين
عضو في مركز الحوار العربي األميركي ــ واشنطن
عضو في مجموعة صوت الالجئين الفلسطينيين
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قمة األمة تعقد يوميا ً في حلب وفي حمص وفي
دير ال��زور ،يعقدها أطفال األم��ة ويكتبون بيانها
بدماء أجسادهم ،فالدول تشاهد وتسمع يوميا ً
تنكيل القوى المتطرفة وميليشياتها المسلحة
بالسوريين ،وقتل أطفالهم في الرقة وإدلب و،...
ورغم ذلك لم تقم وزن��ا ً للطفولة وحقوقها حسب
ما كفلته القوانين واألعراف الدولية ،وأتى انعقاد
القمة اإلسالمية في دورتها الثالثة عشرة في تركيا
بحضور عدد من زعماء الدول العربية واإلسالمية،
في ظ ّل تح ّوالت تاريخية فارقة ،يعيشها العالم
اإلس�لام��ي م��ع ت��ع��دّد مناطق ال��ت��وت��ر وتصاعد
العديد من األزم��ات ،وغياب االستقرار ،واستمرار
االضطرابات وتفاقم األوضاع في المنطقة.
يناقش القادة ورؤس��اء الوفود في هذه القمة
ملفات اإلسالموفوبيا والهجمات الفكرية واإلعالمية
ال��ش��رس��ة على اإلس�ل�ام والمسلمين ،وال��وض��ع
اإلنساني في العالم اإلسالمي ،إضافة إلى القضية
الفلسطينية وال��ص��راع العربي «اإلسرائيلي»،
والنزاعات في العالم اإلسالمي والهجرة ،ومكافحة
اإلره��اب والتطرف ،في ظ ّل غياب سورية وغياب
العاهل األردني الملك عبد الله والرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي ،في وق��ت تعمل فيه تركيا
على تطبيع عالقاتها مع «إسرائيل» ،ومحاولة
السعودية لتحقيق مصالحة بين تركيا ومصر.
يأتي انعقاد القمة في ظ ّل عدد من المتغيّرات
التي تشكل تحدّيا ً كبيرا ً للمنظمة ،ومن ذلك ،غياب
س��وري��ة ع��ن القمة وال��خ�لاف بين دول المنظمة
بشأن كيفية التعامل مع األوضاع هناك ،واستمرار
المخططات الصهيونية لتهويد القدس ،وتعدّد
األزمات وعدم االستقرار في المنطقة ،وعالقة أنقرة
المتوترة مع بعض دول العالم اإلسالمي خاصة
القاهرة التي تأتي وسط حالة من الجدل بشأن
إمكانية التقارب بين مصر وتركيا ،باإلضافة
الى الخالف بين مصر وقطر التي تعتبر من أكبر
الداعمين لجماعة «اإلخوان المسلمين» ،المص ّنفة
في مصر ضمن التنظيمات اإلرهابية.
وتحت ع��ن��وان «ال��وح��دة والتضامن م��ن أجل
العدالة والسالم» تحاول بعض ال��دول األعضاء

المعادية لسورية تسخير واس��ت��غ�لال منظمة
التعاون اإلسالمي كأداة ض ّد سورية وتهييج الرأى
العام ض ّد دمشق وإي��ران وحزب الله ،بعد أن ت ّم
خرق لميثاق المنظمة التي يجب أن تتخذ قراراتها
باإلجماع لكنها ق ّررت في ختام قمتها في  15آب من
العام  2012تعليق عضوية سورية في المنظمة،
بينما عبّرت دول إسالمية عديدة عن رفضها لهذا
القرار كون منظمة التعاون اإلسالمي قامت على
أس��اس ال��وح��دة والتضامن ،وإص���دار ه��ذا القرار
ويصب في
يتنافى مع روح التضامن اإلسالمي
ّ
مصلحة «إسرائيل» وحلفائها.
سورية كانت دوما ً وال زالت سندا ًللدول اإلسالمية
والمسلمين أمام أيّ عدوان أو تهديد أو احتالل أو
إرهاب ،فهي الدولة العربية الوحيدة التي قاومت
مشاريع الهيمنة «اإلسرائيلية» ووقفت شامخة
صامدة تعبّر ع ّما تب ّقى من كرامة قومية ،متحدّية
غطرسة الحلف االستعماري الصهيوني ،فقد قاومت
مغامراته العدوانية وإمالءاته ،منذ «كامب ديفيد»
وغزو لبنان عامي  1978و  ،1982وخالل حرب
الخليج التي قادها الغرب االستعماري لتمزيق
المنطقة ،بعد انتصار الثورة التي أسقطت نظام
الشاه ،كما أنها الدولة الوحيدة التي ناصرت قضية
فلسطين ومقاومة شعبها لالحتالل ،واحتضنت
المقاومة العربية في العراق ولبنان...
وعلى ه��ذا ...فالمتوقع من المنظمة اإلسالمية
التي أقيمت باسم الوحدة ،أال تعمل على تجميد
عضوية سورية ألنّ ه��ذا السلوك يتعارض مع
فلسفة تشكيل المنظمة ،وأتساءل هنا :كيف يمكننا
الدفاع عن السلم والسالم الذي يدعو إليه اإلسالم
في ظ�� ّل الدعم المالي والعسكري للمجموعات
المتطرفة التي ارتهنت اس��م اإلس�ل�ام وش ّوهت
ص��ورت��ه ال��ج��رائ��م وال��م��ج��ازر وأع��ط��ت اإلره���اب
والتطرف الذريعة والمب ّرر؟ وكيف يمكننا الحديث
عن الوحدة وإقناع الشباب برعاية مبادئ الكرامة
اإلسالمية في الوقت الذي يجري إنفاق المليارات
من الدوالرات من المصادر المالية لألمة اإلسالمية
لشراء األسلحة واستخدامها من قبل البعض ض ّد
البعض اآلخر بدال ً من أن تنفق على التنمية وتوفير
فرص للشباب وتأمين متطلباته؟
إذاً ،التباين بين رؤية عربية وأخرى حيال األزمة

السورية واألوضاع في المنطقة ،هو تباين حقيقي
ّ
ي��دل على غياب السياسة
واستراتيجي ،وذل��ك
العربية الواحدة حيال أكثر القضايا أهمية ،كما
ّ
يدل على مدى التدخل األجنبي في تغذية التباين
العربي اإلسالمي ،وهذا ليس بجديد ،اذ ليس من
مصلحة أميركا وحلفائها أن يكون هناك توافق
عربي س��وري في وجه مخططاتها اإلستعمارية
في المنطقة ،وهذا ال يحتاج إلى إثبات وإلى تعمق
في الفهم السياسي واالستراتيجي ،فالغرب منذ
بداية األزمة لم ينفك يوما ً عن دعم القوى المتطرفة
والمجموعات المسلحة في سورية ،في إطار ذلك
هناك مجموعة أسئلة تفرض نفسها اليوم على
المراقب والمحلل السياسي ،لع ّل أه ّمها :أما حان
الوقت لعودة سورية الى عضويتها للمنظمة حتى
لو أدّى ذلك الى غضب اإلدارة األميركية وحلفائها؟
أم��ا ح��ان الوقت لنرسي أسسا ً جديدة للخارطة
الدولية في المنطقة؟ خاصة بما تمثله سورية من
ثقل في محيطها العربي واإلسالمي وبوابة الوجود
العربي والقومي في المنطقة ،فضالً عن مواقفها
المميّزة تجاه القضايا القومية في معركتها ض ّد
مؤامرة الشرق األوسط الكبير؟
أق��ول هنا إنه علينا اليوم تغيير المعادلة في
المنطقة ألننا نقف أم��ام حقيقة واقعية وه��ي ال
حرب من دون سورية وال سالم من دون سورية،
وما يحصل اليوم هو محاولة فرض سياسة األمر
الواقع الغربي «اإلسرائيلي» على المنطقة.
أخ��ي��راً ...أتمنى أن يكون هذا العام عام األمن
واالستقرار في ربوع الوطن سورية وينتهي في
حلقاته العنف والخراب ...نأمل أن تكون السعادة
عنوانه وأن تطمس فيه ك ّل أدوات الجريمة ،وأن
تتفق ك ّل القلوب وتتشابك ك ّل األيادي وتفكر العقول
لما فيه الصالح وتح ّل كافة المشاكل ،فسورية
محتاجة للجميع للملمة جراحها ،كما أتمنى من
كافة الدول أن ترفع يدها عن سورية وأن تتوقف
عن التدخل في شؤونها الداخلية ،وأن يجرى اتفاق
على إنهاء ظاهرة الميليشيات والقوى المتطرفة
المتفاقمة ووقف ضخ اإلرهابيين بالمال والسالح.
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أتالنتيك سيتي
فكرت كثيرا ً أن أهرول خلف هوية جديدة تمنحني وطنا ً آمناً ،ألوذ
به من ظلم ذوي القربى ،الذين هم حكام ومسؤولو وطني األشاوس،
الذين رسموا عروشهم الثابتة على صحائف عقولنا بالقوة التي
تمكنوا منها في زمن الحرب األهلية ،التي كانت شراراتها األولى في 13
نيسان من العام  1975أثناء التعدّي على بوسطة تق ّل فريقا ً رياضيا ً
فلسطينياً ،وذلك في منطقة عين الرمانه شرقي بيروت.
اشتعلت تلك الحرب المشؤومة ونحن في عمر الزهور وسنوات
الحياة الربيعية ،التي تعبت من حوليات الزمن السعادة المرتجاة.
لكن ما لم يكن بالحسبان ،وما لم نكن نعرفه أو نثقف أنفسنا على تلقي
شروره ومصائبه ونيرانه الحارقة ،هو ما تبع حادثة بوسطة عين
الرمانة من ظهور للميليشيات المسلحة ،التي يتبع ك ّل منها لفريق
على الساحة اللبنانية ،وما نتج عن أفعالها من قتل ودمار وتهجير.
ب��دأت األم��ور بشرذمة العاصمة بيروت وضواحيها ،وتحويل
مناطقها السعيدة إلى خطوط تماس ،ومن ثم تقسيمها بين شرقية
أغلبية سكانها من اللبنانيين المسيحيين ،وغربية طابعها كما قيل
وطني وأغلبية سكانها من المسلمين والحزبيين العلمانيين بمختلف
أطيافهم ومعتقداتهم السياسية ،ثم انتقلت العدوى إلى مختلف
المناطق اللبنانية ،بحيث بات اللبنانيون طوائف وأحزابا ً متناحرة،
بعد أن كانوا مواطنين أصحاء تجمعهم الدولة تحت رايتها السيادية
المروية بدماء شهداء ما قبل االستقالل ومناضليها الذين طردوا
المستعمر الفرنسي بتضامنهم ووح��دة كلمتهم واتخاذهم شعار:
الدين لله والوطن للجميع ،وحدة مسار ومصير.
مشت الدولة خالل عشرين عاما ً من تاريخ االستقالل الناجز إلى
مصاف الدول المتم ّكنة من العلم والمعرفة والثقافة والفن المتميّز،
ّ
بغض
وبناء اإلدارة العامة التي تحكمها القوانين المرعية اإلجراء،
النظر عن تدخالت جهابذة السياسة ،والتي لم تكن علنية وعلى
قاعدة طائفية ومذهبية فاضحة يفصلها ك ّل زعيم طائفة كما يحدث
حالياً ،بحيث كان مجلس الخدمة المدنية هو المسؤول األول واألخير
عن تعيين موظفي الدولة عبر مباريات يخضع لها من يريد حسب
األص��ول ،تأخذ المجلين وتحكتم للتوزيع الطائفي العادل وليس
السياسي إال في ما ندر.
استمرت الحرب سنوات ط��وال ،وأتى اتفاق الطائف ليضع حدا ً
للحرب األهلية وليصبح بمضمونه قاعدة جديدة للحكم لم تنفذ ،ألنّ
حربا ً جديدة ذ ّرت رمادها في الوطن بعد أن أصبح رؤساء الميليشيات
هم الحكام وأصحاب الح ّل والربط بعد أن ت ّم القضاء على العديد من
رج��االت السياسة واألح��زاب اليسارية التي ه ّمش دوره��ا بعد أن
كانت شعلة المعارضة التي ال تهدأ ،والتي يُحسب لها ألف حساب،
كما ه ّمش دور الكفاءات اللبنانية التي لم يعد لها مكان تحت شمس
الوطن ،فهاجرت إلى بالد العالم تنثر تف ّوقها وإبداعاتها ،مساهمة في
بناء الحضارة الكونية الجديدة ،التي أسقطت هويتهم اللبنانية من
معاقلها ،بعد أن أصبحت هوية الوطن الجديد هي الهوية الثابتة ،بل
الميسر للمستقبل المنشود.
الطريق
ّ
في ذاك الزمن لم تكن لدينا الرغبة بمغادرة الوطن ،واعتبر معظم
اللبنانيين أنّ ثباتهم على أرض الوطن هو الهدف الحقيقي للنضال
الوطني ،يتبعه الرفض المطلق لعملية الحصول على هوية أخرى،
فرضتها الحرب األهلية وسهّلتها بعض ال��دول الغريبة من أجل
استقطاب الطاقات البشرية ،خصوصا ً القادرة على العطاء واإلنتاج.
هذا ما حدث معي ومع عائلتي خالل تواجدنا في بلجيكا العام
 1983بعد اجتياح «إسرائيل» للبنان ووصولها إلى العاصمة بيروت،
حينها حملنا األوالد خوفا ً عليهم ،ووجهتنا بروكسل ،ألنّ رسالة العلم
كانت هي الهدف ،وألنّ االنخراط في الحرب األهلية كانت مخاطره
كبيرة ،خصوصا ً لمن كان يعمل في اإلدارة العامة الرسمية أمثالنا،
بالرغم من القناعات الرافضة للعديد من التجاوزات .لهذا التزمنا
حدود الدولة والقوانين وطلب العلم على أمل أن يعود لبنان إلى
عصره المزدهر ،الذي كان فيه منارة الشرق.
ذات يوم فوجئت بخبر يأتيني من قبل بعض اللبنانيين ،خصوصا ً
من السفارة اللبنانية في بروكسل ،أنّ السفارة األميركية هناك ،تدعو
جميع اللبنانيين الهاربين من الحرب األهلية إلى مق ّرها مع جوازات
سفرهم من أجل الحصول مباشرة على الـ»غرين كارت» األميركي.
يومها رفضت بشدة وقلت لمن خاطبني :وطني هويتي ولن استبدل
ه��ذه الهوية إب��ان محنة وطني بأية هوية في العالم مهما كانت
التسهيالت واإلغراءات.
أسرد هذا األمر ،بسب تواجدي حاليا ً في الديار األميركية التي بتّ من
مواطنيها بحكم نيلي الـ»غرين كارت» الذي اجتهدت كي أحصل عليه
بسبب وجود ابني في ديارهم وهو من العلماء المجلّين في األبحاث
الطبية ،وبحكم كوني غير سعيدة بما آلت إليه األمور في وطني لبنان،
بحيث بتّ وأمثالي ،م ّمن ال ناقة لهم وال جمل في وطنهم األ ّم ،مه ّمشين
من قبل ذوي األمر والنهي ،برغم ثباتنا على العمل المجدي والنافع
يصب في المصلحة الوطنية الثقافية العليا التي باتت أيضا ً
الذي
ّ
مصادرة من حاشية المسؤول ،مما اضطرني إلى الهرولة من جديد
خلف الهوية األخرى التي تضمن شيخوختي ...مكره أخاك ال بطل.
وصلت أوال ً إلى مدينة أتالنتيك سيتي السياحية الجميلة ،طبعا ً
عملت على التع ّرف على المدينة الجميلة الهادئة التي تلفح الزائر إليها
ّ
تحط على أكتاف المشاة على الشاطئ
زغردات النوارس البحرية التي
البحري الهادئ المكتظ بالفنادق والمطاعم والمحالت التجارية
خصوصا ً التراثية من مختلف البلدان ،دون خوف من إنسان يؤذيها،
أبهرتني حركة النوارس المتآلفة مع الناس هناك ،ألنّ في وطني لبنان
بلد الطبيعة الخالبة هجرت العصافير أعشاشها لقلة األمن واألمان.
ترى أيدرك المسؤول في وطني أهمية التخلي عن الهوية الوطنية
بسبب فقدان األم��ن واألم��ان واألم���راض الجرثومية التي تسبّبها
النفايات المتراكمة في الشوارع منذ أكثر من ع��ام ،والتي ال يمكن
لسائح أن يلحظها في ديارهم بالرغم من عديد السياح المتواجد
عندهم؟ أيدرك المسؤول في وطني ما معنى أن يهاجر الناس شيوخا ً
وطاعنين في السنّ من أجل طلب األمن وتأمين شيخوخة ال تسطحهم
أمراضها على أب��واب المستشفيات وجيوبهم خاوية؟ أي��درك ذات
المسؤول الذي يخفي النفط في آب��اره ويتغاضى عن جشع العدو
الصهيوني بسلبنا هذه الثروة الوطنية التي ستغرق الوطن بالخير
أنهم يسيئون للبنانيين والوطن دون أن ي��دروا ،أو ربما هم على
بيّنة من األمر ،وغايتهم تفريغ الوطن؟ ثم أال يعلم حكامنا أنّ العديد
من أبناء المهاجرين باتوا ال يتقنون لغة الوطن العربية وبالتالي
ال تعنيهم الهوية اللبنانية ،وهذا الفعل نتيجته سلبية على المدى
البعيد بل مهلكة ومد ّمرة؟
أسئلة كثيرة راودت فكري وعقلي وأنا أتكلم مع أحد المهاجرين
إلى أميركا حين ناقشته بمدى أحقية ابنه بتعلّم لغة الوطن كي
يشعر بالحنين إليها في يوم من األيام ،أجابني مستهزئاً :يا سيدتي
أنا نسيت أرضي ووطني وبتّ أميركيا ً واألفضل ألبنائي امتالك هذه
الهوية ،أل ّنها تضمن لهم مستقبلهم فال تمنحهم صفة طائفية أو حزبية
وإنما تمنحهم انتماء لوطن يقدّر كفاءاتهم في المستقبل ،فلربما أصبح
ابني يوما ً وهو من مواليد هذا البلد رئيسا ً للجمهورية أو مسؤوال ً كبيراً،
وهجرني
هل أترك هذا الحلم ألعود به إلى وطن لم يحترم طاقاتي
ّ
ومنحني صفة مذهبية ال ذنب لي بحملها؟
فكرت طويالً وأنا استمع إليه وقلت في نفسي :لن أستطيع غدا ً أن
أحلم بعودة أحفادي إلى وطنهم األ ّم لبنان ألنّ تفكيرهم بات مرتبطا ً
بتفكير العديد م ّمن سبقهم ،ومما عبّر عنه هذا المواطن اللبناني،
هجر قسرا ً نتيجة للحروب المفروضة على شعوبنا ومنطقتنا،
الذي ّ
دون أيّ احتساب إلنسانية اإلنسان ،وحقه في العيش آمنا في وطنه
األ ّم .غصصت بالجواب ،ألني بتّ مقتنعة بما يقول ،بالرغم من شدّة
معارضتي لهذا الفعل المفروض قسرا ً عل أبنائنا المهاجرين ،الذين
فرضت عليهم الهوية الجديدة نتيجة للحروب المفروضة وأسبابها
ومسبّباتها ونتائجها السلبية على ك ّل المسارات.
«مالحظة :مقالي المقبل من مدينة نيويورك حول االنتخابات
األميركية وما يجري هنا على أرض الواقع».
 رئيسة ديوان أهل القلم

