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هل ي�ؤثر رحيل �أوباما
على الأزمة ال�سورية؟
} د .خيام الزعبي*
األزم���ة ال��س��وري��ة ال��راه��ن��ة ه��ي ن��ت��اج ال��رؤي��ة األميركية للشرق
األوس��ط ،ذلك أنّ دمشق كانت تحدّيا ً إقليميا ً ألميركا وحلفائها،
ح��ي��ث ك��ان��ت واش��ن��ط��ن تسعى إل��ى إس��ق��اط ن��ظ��ام األس���د وإح���داث
الفوضى في بعض بلدان المنطقة ،ب��دالً من أن تبادر إل��ى تقديم
أفكار إيجابية تسهم في ح ّل األزمة السورية ،ذهبت إلى الحدود
القصوى في التهيئة لتقسيم وتجزئة س��وري��ة ،وف��ي ه��ذا اإلطار
وضعت على ج��دول أعمالها تأجيج ن��ار ال��ح��رب األهلية ،وبذلك
أصبحت أميركا العبا ً أساسيا ً في خلط األوراق في البالد لتصفية
حساباتها مع الخصوم ،فعلى ما يبدو أنّ الحرب المستمرة بك ّل
تفاصيلها ،وضعت المنطقة بر ّمتها على صفيح ساخن جداً ،وأمام
مرحلة تاريخية جديدة ،يبادر فيها الغرب وحلفاؤه إلى التآمر على
سورية التي أشعلوها مجدداً.
ف��ي س��وري��ة اتجهت أم��ي��رك��ا ف��ي ال��م��ج��االت الدبلوماسية نحو
سياسات النفاق وال��خ��داع ،فلم تخرج استراتيجيتها عن تسليح
المجموعات المتطرفة وأخواتها من جدول أعمالها ،بينما تؤكد في
بعض المحافل الدولية على إيجاد حلول دبلوماسية لألزمة ،وقد
أعلن البيت األبيض م��رارا ً أنه قدّم األسلحة للمعارضة المسلحة،
ولتحقيق ذلك صادق الكونغرس على مبالغ بهذا الخصوص ،ومن
جانب آخر أعلن أنه يقبل خطة «جنيف  ،»3ويسعى إلى وقف نزيف
الدماء ،ومثل هذه المواقف تشير إلى أنّ أميركا ال تعلم بالضبط
م��اذا تريد أن تفعل تجاه سورية ،فطريقة تعاطي إدارة الرئيس
أوباما مع األزم��ة السورية كانت من أه�� ّم األسباب التي أدّت إلى
استشهاد مئات اآلالف في سورية ،وبالتالي فإنّ سياسة أوباما
حيال س��وري��ة تشبه سياسة سلفه بيل كلينتون تجاه البوسنة
والهرسك.
في إطار ذلك ال يمكن أن نفصل ما يجري في سورية عما يحدث
في العراق من تدمير ومن قضاء عليه كبلد عربي موحد ،وال يمكن
أن نفصل ما يجري في سورية عما يجري في مصر أو ليبيا أو
اليمن والصومال وغيرها ،كما ال يمكن أن نفصله عن مخططات
إشاعة الفوضى والصراعات الداخلية في الدول العربية...
إذاً ...هو مخطط واحد يشمل المنطقة العربية كلها ،وال يستفيد
منه إال أميركا وحلفاءها والقوى الطامعة في الهيمنة على مقدرات
المنطقة ،ولهذا ليس من الغريب أن نالحظ أنّ أميركا والغرب كلهم
يقفون اليوم بك ّل قوة بجانب «داع��ش» والمجموعات المسلحة في
الحرب التي تشنّها على سورية ،هم يفعلون هذا ألنهم يدركون أنّ
ه��ذه المجموعات المتطرفة تقوم بأحد األدوار المهمة في مخطط
اإلبادة األكبر للمنطقة العربية كلها ،ولهذا فإنّ ما جرى في المنطقة
وما يزال هو مصلحة أميركية «إسرائيلية» بالدرجة األولى ،وإعادة
ترتيب جديد للمنطقة بمشاريع تدويل أزم��ات داخلية عربية ألنّ
سياستها ال يمكنها العيش في منطقة قوية بل تريد تمزيقها وتفتيتها
من خالل الركوب على «ثورات» الشعوب العربية إلسقاط أنظمتها.
اليوم تعتزم أميركا والغرب التعويض عن ما ارتكبوه من أخطاء
في سورية ،ولذلك يحاولون تطويع األزمة السورية عبر الصيغة
الجديدة التي يريدانها ،وبناء على ذلك فإنّ اعتماد واشنطن لنهج
جديد تجاه سورية لم يأت اختيارياً ،بل هو أمر فرض عليها ،وجاء
نتيجة صمود الجيش العربي السوري ومن بعده محور المقاومة،
ومما ال شك فيه أنّ المرحلة المقبلة في الشرق األوس��ط ،تواجه
تحديات وتهديدات كبيرة أمام الرئيس األميركي الجديد ،بسبب نم ّو
وتط ّور دول على حساب السياسة األميركية التي رسمها الرئيس
أوباما طيلة فترة حكمه للواليات المتحدة ،ومنذ دخ��ول الرئيس
أوب��ام��ا إل��ى البيت األب��ي��ض سنة  2009وال��س��ي��اس��ات الخارجية
للواليات المتحدة تجاه الشرق األوس��ط مشتتة وغير مدروسة،
بدليل أنّ دول الشرق األوسط اتجهت نحو وضع أكثر فوضوية،
وتتلخص ه���ذه ال��س��ي��اس��ة إل���ى خ��س��ارة واش��ن��ط��ن لمصداقيتها،
وخسارة لقب ما هو أه ّم بأنّ أميركا هي القوة العظمى في العالم،
إضافة إلى التهديدات الكاذبة ألوباما التي صدّع رؤوسنا بها في
المنطقة ،لذلك ال يجب أن يدفع خطابات المرشحين األميركيين في
سباق الرئاسة ،دونالد ترامب ،وهيالري كلينتون ،إلى االعتقاد
بأنّ ثمة اختالفا ً في السياسة األميركية الرسمية الخارجية ،لمن
سيتولى منصب رئيس ال��والي��ات المتحدة ،فقد يكون صحيحا ً
وج��ود بعض الهوامش ،لكن السياسة األميركية االستراتيجية
واح����دة ،وه��ي ال��دع��م المطلق ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى أمنها
وتف ّوقها العسكري ،ويتضح ذلك من خالل اعتبار كلينتون القدس
عاصمة أبدية لـ«إسرائيل» ،أما ترامب الذي يعادي المسلمين في
أميركا ،فقد أصدر في عام  2013شريط فيديو يساند فيه رئيس
حكومة االحتالل نتنياهو ،أثناء االنتخابات «اإلسرائيلية» ودعمه
فكرة «ال��دول��ة اليهودية» ،لذلك ف��إنّ النقطة الرئيسة ،تتمثل في
أنّ السياسة األميركية ال يتخذها أف��راد ،بل هي نتاج تفاعل بين
مؤسسات مختلفة تعبّر عن ميزان القوى داخل النخبة الحاكمة،
فهي نخبة ال فرد واحد ،بالتالي نالحظ أنّ السياسة األميركية على
المستوى اإلستراتيجي تتسم بنوع من االستمرارية والديمومة،
ومن ذلك االلتزام بأمن وتف ّوق الكيان الصهيوني ،لذلك ال نتوقع
أي تغيّر في السياسة األميركية ،والمتابع لسياسة أميركا تجاه
ّ
سورية خالل األزمة ،يجد أنّ اإلدارات األميركية المتعاقبة اعتمدت
سياسة إشغال واستنزاف ،فما أن تهدأ جبهة مواجهة حتى يفتحوا
له أخرى ،كي تنصرف عن االهتمام بالتطور وامتالك القوة.
مجمالً ...إنّ أميركا المسؤولة عن ش ّن ما يزيد على األربعين
حربا ً وغ��زوا ً في المنطقة والمساهمة في تخريب وتقسيم البالد
العربية وهي صاحبة القواعد العسكرية المتناثرة كالبثور على
وج��وه بلدان العالم من اليابان الى دول الخليج م��رورا ً بالعراق،
عادت إلى المنطقة لتخوض الحرب عبر وكالئها اإلقليميين ،وقد
اخترعت حجة القضاء على اإلره��اب كما تدّعي لتجرب أسلحتها
الشيطانية على ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ،وب��اخ��ت��ص��ار ش��دي��د ،أن��ه في
االستراتيجيات األميركية يفوز من يفوز فمسلسل الحروب على
األمة العربية مستمر حتى يومنا هذا ،وهي مزروعة في سورية
وتوجهها كما تشاء ووف��ق مصالحها ومصالح حليفتها المدللة
«إسرائيل».
* كاتب سياسي

Khaym1979@yahoo.com

ماذا يعني ت�شا�ؤمهم؟
ـ ال يخفي السيد دي ميستورا تشاؤمه من حصيلة مؤتمر فيينا،
فهو غير قادر على تحديد موعد جديد لمحادثات جنيف.
ـ جون كيري غير متفائل بتح ّول المخططات النظرية التي تتض ّمنها
التفاهمات مع موسكو إلى وقائع.
ـ الجبير متشائم مما يجري في سورية ويريد الخطة البديلة.
ـ جماعة الرياض في خيبة أمل مما فعله الحلفاء في فيينا ،طالما
أنّ ما تريده موسكو تحصل عليه.
ـ فيينا لم يحقق ح�لاً بالتراضي ،وال تفاهما ً سياسيا ً يجعل
السعودية وإيران وأميركا وروسيا في مركب واحد ،ومن كان يتوهّ م
حدوث هذا مشكلته في أوهامه وليس في ما حدث.
ـ المطلوب من فيينا أو ايّ مستوى سياسي دولي أو إقليمي كي
ينجح من زاوي��ة مصلحة سورية أال يفرض تقديم تنازالت على
الدولة السورية من قبل حلفائها ،وأال يقبلوا بنصوص تمنح اإلرهاب
ومن يقف وراءه أعذاراً ،وتح ّول البحث عن وهم مصالحة بين الدولة
ومعارضة هي مجرد غطاء لإلرهاب.
ـ في فيينا صدر بيان سياسي يتض ّمن أولوية الحرب على اإلرهاب
ودعوة للمعارضة إلى موقف واضح من «النصرة».
ـ فيينا جيد ولذلك يتشاءمون.

التعليق السياسي

} صادق النابلسي
ال تدخل إلى جلسة مع أخصام للمقاومة إال ويضعون دورها
وسالحها في دائرة االشتباه أو االتهام .أصالً ،ال موضوع عندهم
يستحق ك ّد الكالم ،وجهد الشجار ،وع��رق النضال ،أ ْول��ى منه.
الموقف منها ال يتصل براهن األح��داث ،حتى يُقال إنّ نشاطاتها
التي تجاوزت حق الدفاع عن لبنان في وجه العدو «اإلسرائيلي»
إلى االنتشار في ساحات اإلقليم ،هي سبب ما يمور وينهض من
فجة ،بل األمر يعود في األساس
اعتراضات قاسية وانتقادات ّ
إلى نوع الخيار االيديولوجي الذي يؤبّد رغبتها في إزالة العدو
«اإلسرائيلي» ،سواء اتصل هذا الخيار بمشاعر وأماني القوميين
العرب األولى التي تريد استعادة فلسطين «من البحر إلى النهر»،
أم بالتوهّ ج الثوري اإلي��ران��ي ال��ذي يلحظ في عقيدته الدينية
واستراتيجيته العسكرية «إزالة إسرائيل من الوجود» .وبرأيهم
أنّ المقاومة حينما تنش ّد إلى المدار «العروبي» أو «الفارسي»
تجعل لبنان عرضة لألهوال وساحة تفيض بالنفوذ الخارجي،
وضع يفوق قدرة البلد
كما أنّ استقاللها بقرار الحرب يؤول إلى
ٍ
الصغير على التح ّمل وير ّتب كلف ًة باهظ ًة على ك ّل مواطن .ث ّم كيف
يمكن القبول بأن يجاور الدولة َمنْ يُضيّق عليها فسحة السيادة
والسلطة والدور وينافسها المكان ويضارعها السمات؟
واإلج��اب��ة على إشكاليات الخصوم لها مداخل كثيرة ،لكن
المدخل التاريخي والوعي النظري بسياقات الصراع مع العدو
«اإلسرائيلي» وصوال ً إلى اللحظة الحالية ،مه ّم لمعرفة أنّ المقاومة
لم تنشأ من إل��زام��ات الثورة اإليرانية وال قامت على محدّدات
وتعريفات الم ّد القومي الناصري .هي في األساس تركيب محلي
خالص تش ّكل ردا ً على االعتداءات «اإلسرائيلية» التي هدّدت أرض
اللبنانيين بالضياع التا ّم ووجودهم بالفناء الكامل .والرواية
التاريخية التي ت ّوثق بدايات االعتداءات على جنوب لبنان بعيدة
عن التزيين والتمويه والتمثيل ،والشواهد على األحداث األليمة
التي وقعت ونقلتها وسائل اإلعالم السمعية والبصرية والمقروءة
أكثر من أن تحصى ،وكلّها ُتضيء على حقيقة المشهد ومسارات
العمل المقاوم ال��ذي انطلق على ق��اع��دة االع��ت��ب��ارات الوطنية
والقومية وحتى األممية ،وذلك قبل أن ينشأ حزب الله.
المناخ العام في لبنان منذ الستينيات تقريبا ً وهو يشتعل
يعج بالتيارات المقا ِومة التي
بالشعارات الثورية ،والميدان
ّ
تن ّوعت هوياتها وخلفياتها العقائدية والسياسية ،قبل أن تنضج
على نار الوعي التاريخي حركة جديدة هي نتيجة طبيعية للتفاعل
بين الموروث والوافد داخل ساحة الصراع مع العدو «اإلسرائيلي»
التي طرأت عليها الكثير من المتغيّرات والتبدّالت .وبما أنّ العمل
المقاوم هو شكل مفتوح ومرن ،فإ ّنه يظ ّل دائما ً في حالة صنع ونم ّو
وتراكم وتع ّرف وبحث على اآلليات والصيغ الثقافية والثورية ،وال
ّ
شك أنّ صعود الثورة اإلسالمية اإليرانية على مسرح األحداث
دفع الحركة الوليدة لمحاكاة تص ّوراتها اإلنسانية والتح ّمس
لنموذجها القيمي والقبول بها كحاضنة بعدما تخلّى النظام
الرسمي العربي عن حماية سيادة لبنان وعن رفد قوى وفصائل
المقاومة بتشعّ باتها المختلفة بالغطاء السياسي والدعم المادي
والعسكري.
إذاً ،المقاومة من منبت لبناني أصيل وليست نتاج فرض خارجي،
وقد استندت في والدتها وتفاعالتها وتط ّورها واستمرارها إلى واقع
تاريخي ومتغيّرات حصلت في البنيتين المحلية واإلقليمية على
ح ّد سواء .فمَن يشكو من نشأتها إلى جوار الدولة ،فألنّ الدولة
كانت منقوصة السيادة ،مسلوبة اإلرادة ،مشلولة القِوىّ ،
مقطعة
األوصال ،محدودة الخيارات ،مقيّدة بقيود طائفية تمنعها أن تكون
دولة عميقة بمؤسساتها ،وجدّية في الدفاع عن مواطنيها .ومن
الطبيعي بحسب المنطق الفيزيائي أنْ يأتي من يمأل الفراغ وأن
تتوثب قوى لتلبث في المساحات التي انسحبت منها الدولة ،لكنّ
الفارق بين المقاومة وأحزاب مارست العمل المقاوم فلسطينية
كانت أم لبنانية ،أ ّنها لم تعزز هويتها االيديولوجية عبر االنفصال
ّ
سخرت نفوذها وإنجازاتها
عن مشروع الدولة أو مواجهته ،وال
على حساب فكرة الوطن ،وال مارست عصبية االنعزال الطائفي ،بل
تصب كلّها في إطار تدعيم
كان الدم ال ُمسال والتضحيات الجسام
ّ
بنية الدولة وتقويتها وإعادة العمل لمحركاتها للحفاظ على الوطن
وتجنيبه كأس التقسيم وأشكاله الدرامية الدامية .ف َمنْ يُالم في
هذه الحالة المقاومة التي ال ترغب بممارسة دور الدولة ال أصالة
وال وكالة ،أم الدولة التي أدارت ظهرها للعدو والمواطنين وأعفت
نفسها من موقف شجاع أل ّنها تخاف المسؤولية وال تريد تح ّملها؟
ومن يشكو من دعم إيران لها ،فألنّ الدول الغربية الكبرى التي
« ُتقدَّس ديمقراطياتها ويُبرز حرصها على حقوق اإلنسان» ،ال تجد
مصلحة لها في دعم بلد يقف في وجه الكيان «اإلسرائيلي» .فكيف
تدعم لبنان حين يُمسي عاقد العزم على الدفاع عن نفسه في وجه
خروقات وانتهاكات الحليف «اإلسرائيلي» الذي أنشأته ليضمن
مصالحها؟ أو كيف تدعم مقاومة في عقيدتها إعدام «إسرائيل»
وإفناؤها من الوجود؟
أ ّما الدول العربية فبعضها متو ّرط بالتبعية المطلقة للغرب
وليس لها حظ من االستقالل واإلرادة الحرة لكي ُتقدم على خطوة
مناقضة لوظيفتها ،وأخرى تخشى أش ّد الخشية القيام بأيّ مسعى
أو نشاط أو تح ّرك داعم للمقاومة يُدخلها في تعقيدات أو عمليات
صراعية مع أنظمة االستعمار هي في غنى عنها! فمِن أين نأتي
بدولة عربية أو غربية بديالً عن إيران إذا كانت الدول الغربية
والعربية إما ضالعة بمساندة (إسرائيل) على جرائمها وأ ّما نائية
بنفسها إلى أقصى الحدود الممكنة.
ومن يشكو من مصادرة المقاومة لقرار الحرب ،وهو زعم غير

صحيح ،ينسى أ ّنه هو مَن يصادر قرار الدولة بالدفاع عن شعبها.
فمنذ أن نشأت هذه الدولة وهناك استئثار نخبوي يعرقل أيّ توجه
يم ّكنها من أداء مه ّماتها في حماية البشر والحجر .لقد ظلّت الدولة
محكومة بخطوط المصالح الطائفية والحزبية والجهوية ،وعجزت
عن تدبّر صيغة لضمان سيادة البلد .وموقفها الرسمي المك ّرر حتى
اللحظة قائم على مناشدة الدول الغربية والعربية للمساعدة.
وهذا ما أفضى إلى ضعف هيبتها أمام مواطنيها واعتمادها على
مصادر المعونات الخارجية لمعالجة تراخي الوشائج بين
األطراف المك ّونة لها أو لمواجهة مخاطر تتجاوز السقوف المتفق
عليها إقليميا ً ودوليا ً الستمرارها .ث ّم أال يسأل هؤالء الشاكون ما
معنى مصادرة المقاومة لقرار الحرب؟ هل يعني أنّ المقاومة
تتع ّمد توريط لبنان بحروب عبثية ،وأنّ ما قامت به سمته الجنون
والعنف األعمى والجري وراء مصالح مذهبية أو تحقيقا ً لغايات
يصب في خانة مصادرة
حلفائها؟ هل تحرير لبنان عام 2000
ّ
قرار الحرب؟ هل مطاردة االحتالل من مزارع شبعا مصادرة قرار
الحرب؟ هل في الر ّد على االنتهاكات «اإلسرائيلية» اليومية في
الب ّر والبحر والج ّو مصادرة قرار الحرب؟ وعندما يحار الشاكون
في اإلجابة ويلوذون بالصمت أو الهروب إلى تجريديات تنفع بالدا ً
مثل السويد والدنمارك وليس لبنان ،نراهم يتموضعون بمقولة:
مَن خ ّول المقاومة الدفاع عن لبنان؟
نعم ،مَن خ ّولها هو نفس وجود االحتالل «اإلسرائيلي» بدوافعه
العدوانية ،وهو نفس غياب الدولة التي لم ُت َ
عن لكرامة مواطن ولم
تأبه لتغ ّول عدو ،وهو نفس منطق الالمبالين في هذه الحياة الذين
ّ
للذل والهوان والسحق
ال يعلمون أنّ السير على طريقتهم مدعاة
وزوال الوطن الذي به يسرحون ويمرحون .وكأنّ بقاء األوطان
يكفي فيه التنظير و«حب الحياة» وحسن النية بالدول الكبرى
والمؤسسات الدولية!
وم��ن يشكو من فائض التدخل الخارجي ت��راه ال يكترث لما
تفعله الواليات المتحدة األميركية في بلدان المنطقة ومنها لبنان.
فأميركا (دولة عظمى) ال يُندّد بسياساتها العدوانية وتدّخالتها
في شؤون اإلدارة والقضاء والمال والغاز والجيش واألمن واإلعالم
إلى آخر التفاصيل التي ال حصر لها ،وسفيرها تماما ً كالمندوب
السامي يحظى دائ��م��ا ً بالتكريم وال��ح��ف��اوة وي��ق�� ّرر لنا (رئيس
جمهوريتنا أو الفوضى)! فهل يم ّر استحقاق من دون رضا أميركا؟
هل في تاريخنا ما يؤ ّكد أ ّننا ك ّنا أسياد قرارانا أم أنّ سفراء الدول
الكبرى كانوا يق ّررون ما يوافق مصالحهم ويعطلون ما يناقضها؟
عجيب أمر هؤالء الشاكين .فلماذا تحظى دول كأميركا وفرنسا
وبريطانيا بترحيب وتفهّم لسياساتها ويُتعاون معها ويُتملّق
قسمت بالدنا وتعاونت مع عدونا
لها ويُتودّد لممثليها ،وهي التي ّ
ضدّنا وسكتت عن جرائمه بحق شعبنا ،بينما ُتشترع خطوط
حمر عريضة حين ُتقدم إيران على مساعدة لبنان على استعادة
أرضه!
ال يوجد دولة ال تحتاج إلى دولة أخرى وال يوجد شعب ال يتفاعل
والتبجح بالسيادة
مع شعب آخر ،لكنْ لماذا ادّعاء القوة أمام إيران
ّ
بينما مع أميركا يُتخذ الخضوع قاعدة في العالقات؟ ولكن يبدو أنّ
من مظاهر التش ّوه في الحالة اللبنانية صعود طبقة من الوسطاء
ّ
ضخت منها مفاهيم مش ّوهة،
الطفيليّين احتلت مساحة إسفنجية
واستحلَت جعل الدولة منطلق انتفاع شخصي ،فهزلت على أيديها
ْ
ّ
صغرت مرآى البالد أمام
قدرة الدولة على تعريف مصالحها ،ث ّم
العالم وشعوبه.
تهجمات واتهامات وتحريض من هذه
ما يحصل اليوم من
ّ
الطبقة على المقاومة ال عالقة له بالتوجيه والنصيحة والشغل
النقدي ،أل ّنه ليس المطلوب تصحيح خطأ في بعض المسارات
أو إعادة النظر في بعض الوسائل والطرق واألولويات ،أو العمل
على بناء استراتيجية دفاعية تمثل كافة شرائح وتيارات المجتمع
اللبناني لئال تنفرد جماعة بحمل السالح .ال ،األمر ليس كذلك .بل
المطلوب من هؤالء أن يُنزع سالح المقاومة وأن يأخذ لبنان موقعا ً
ينأى بجانبه عن األحداث على اعتبار أنّ السياسة اآلمنة هي في
االبتعاد عن األزمات!
لكن يجب السؤال بوضوح عن طبيعة هذه الطبقة التي تنعق
مع الناعق األق��وى ال��ذي يسيطر على الفضاء اإلعالمي ويملك
المال والقوة العسكرية الضاربة .تهرب من المسؤولية عندما
يكون العدو هو (إسرائيل) وتتغافل عن عدو آخر هو (الجماعات
التكفيرية) .فهي حتما ً تجد أنّ السباحة مع التيارات القوية
يشعرها باآلمان ويحجز لها مكانا ً على طاولة المغانم.
لقد شاهدنا هذه الطبقة التي تتح ّكم بمفاصل الدولة طيلة
مرحلة تحرير الجنوب وبعده ،كيف كانت مستعدّة للتنازل عن ك ّل
القيم الوطنية من أجل االقتراب من كرسي الحكم أو الحصول على
حظوة عند السيد الفرنسي أو األميركي .ولنذهب أبعد من ذلك قليالً
ونسأل عن المتسبّب بك ّل الخراب السياسي واألمني واالجتماعي
واالقتصادي حتى هذه الساعة في هذا البلد ،ولوال فئة باسلة
تقسم الوطن ولك ّنا عبيدا ً عند «اإلسرائيلي» أو
ومشاكسة لكان
ّ
أضاحي بين أيدي التكفيريين.
ك ّل الذي جرى ويجري هو اختبار حقيقي لفئة لبنانية استوعبت
مكانها في عمق األمة وعمق الوطن ،وعملت بشكل علمي على صنع
قوتها الذاتية لتواكب التطورات التاريخية التي من خاللها يُصان
الوطن ،وأخرى كانت أسيرة شهواتها وعصبيتها وشراهتها في
ّ
تعف عنه
نهب المال العام واالستحواذ على السلطة ،وهذا مما
المقاومة .وفي حالتنا مع هذه الطبقة ،التي تأكل وال تشبع وتسرق
وال تستحي وتهدم الدولة وال تبالي وتحط من كرامة المجتمع
وال تأسف ،ينطبق قول الروائي اإلنكليزي جورج أوروي��ل( :ك ّل
الصراخ ،األكاذيب ،الكراهية ،تأتينا من أناس ال يقاتلون).

رو�سيا ـ �سورية وخديعة الهدنة الأميركية...
�شربنا المقلب فلماذا الإ�صرار على ا�ستمرارها؟
} محمد ح .الحاج
ما أعلن من شروط تطبيق الهدنة على األراضي السورية تحت عنوان وقف األعمال العدائية كأولوية
هو الحفاظ على المواقع لجميع األطراف واستثناء التنظيمين المصنفين عالميا ً إرهابيين – «داعش»
و«النصرة» – وفصل باقي التنظيمات التي تعتبرها الواليات المتحدة «معارضة معتدلة» من «جيش
حر» وإسالمويين إلخ( ...رغم التحفظ الروسي) عن مواقع «داعش» و«النصرة» ،وكذلك إغالق الحدود
طي
التركية ووقف توريد السالح ومرور المرتزقة ...وربما هناك بنود سرية لم يت ّم اإلعالن عنها وبقيت ّ
الكتمان بين الطرفين األميركي والروسي ،ولكن ما الذي حصل على أرض الواقع.
في مقابل التزام الجيش السوري وحفاظه على مواقعه ووقف اندفاعه لتحرير المدن والقرى الواقعة
تحت سيطرة التنظيمات حتى المص ّنفة إرهابية ،لم تلتزم ك ّل األطراف دون استثناء بالحفاظ على
مواقعها بل ارتكبت الخروقات المتك ّررة ،أغلبهم م ّمن أبلغوا مركز التنسيق التزامهم بالهدنة والمطالبة
بعدم استهدافهم بعمليات القصف الجوي ،وتو ّلت اإلدارة األميركية التغطية عليهم بدعوى أنّ من
يخرق الهدنة هم من «النصرة» ،وأنه من الصعب تحديد مواقعها بسبب التداخل مع اإلصرار على
عدم الر ّد وانتظار مرور الوقت لتحديدها ،في ذات الوقت جرى استثمار التحفظين التركي والسعودي
وتشكيكهما بجدوى الهدنة ،حيث استم ّرت عملية اإلمداد بوتيرة أسرع وبأسلحة حديثة ومتط ّورة لك ّل
الجماعات بما فيها «النصرة» ،وتبرير وصول السالح المتط ّور إلى هذا التنظيم أنه نتيجة عمليات سطو
أو اعتراض لشحنات متوجهة إلى مواقع «المعارضة المعتدلة» ،مع أنّ اختالف مس ّمياتها ال ينفي
كونها من أصول «جبهة النصرة» وأنها لم تنفصل عنها اال بالتسمية ،بل إنّ البعض أعلن صراحة أنه
و«النصرة» جسد واحد وموقف واحد.
وهكذا لم يت ّم إغالق الحدود التركية رغم المطالبة الروسية بسبب ميوعة الموقف األميركي وتب ّنيه
اللعبة التركية – السعودية ،ورضا اإلدارة األميركية عما يحصل من خروقات وتقدّم للمقاتلين من
مختلف المس ّميات في عديد من المناطق ،عدا مناطق انتشار «داعش» التي تركزت عمليات الجيش
ضدّها وألحقت بها الهزائم في تدمر والقريتين وغيرها ،وبالتأكيد فإنّ الموقفين السعودي والتركي تجاه
نجاحات الجيش السوري اتسمت بعدم الرضا والتشويه والتضليل والخوف من تأثير هذه النجاحات
على معنويات باقي المعارضات ،وربما كان ذلك دافعا ً لم ّد يد المعونة التركية سرا ً لـ«داعش» مع إعالن
مهاجمة الطيران التركي والمدفعية لمواقع التنظيم ،لكن الهجمات تركزت على مواقع مجموعات أخرى
أغلبها كردية أو عشائرية داعمة للجيش ومناوئة لـ«داعش».
التزمت القوات الجوية الروسية التزاما ً كامالً بوقف مهاجمة كافة المناطق عدا مناطق وجود
«داع��ش» ،وانسحب قسم كبير من تلك القوات عائدا ً إلى قواعده في األراض��ي الروسية ،ولم يجر
ر ّد على الخروقات في أماكن محيط درعا ،الغوطة – ريف دمشق ،ريف حماه – من ك ّل الجهات عدا
الغرب  -ومحيط إدلب كما في محيط حلب ،رغم وضوح ومعرفة المجموعات المهاجمة لمواقع الجيش
أو المناطق المدنية ،في محاولة لوضع اليد عليها وفرض تبدّل جغرافي يشكل ورقة في المفاوضات
إنْ عادت إلى االنعقاد ...وكانت اللعبة مكشوفة تماماً ،تب ّرم روسي من الموقفين التركي والسعودي
ومحاوالت فاشلة لتعديل الموقف سياسياً ،وال مباالة أميركية مع عدم استجابة للمطالبات الروسية
بالضغط على الدولتين ،في المقابل التزم الجيش السوري ،بفعل التمني الروسي ،وقفا ً شبه كامل أليّ
ر ّد على الخروقات التي بلغت المئات ،وبعضها أخذ شكل اجتياح محدود في كثير من المناطق ،إلى أن
ارتفعت األصوات مطالبة الجيش بالر ّد وحماية المدنيين ،واستجابت القيادة بعد أن سادت الخيبة
واإلحباط في صفوف الوحدات التي كانت مندفعة للتحرير ،وخصوصا ً في محيط حلب وهي كانت
على أبواب تحقيق نصر كاسح بتطويق العصابات وقطع طرق إمدادها وتواصلها مع الجانب التركي،
ويبدو أنّ الهدنة حققت أه ّم حاجة لتركيا والسعودية وعصاباتهما المنتشرة في تلك المناطق ،ولم
يكن ذلك خافيا ً على اإلدارة األميركية التي مارست ضغوطا ً هائلة على الجانب الروسي ،وبدوره أقنع
الجانب السوري بوقف عملياته وإلحاق هزيمة نفسية بالموقف المتفائل العام على الصعيدين المدني
والعسكري وتفهّم المحللون اإلجراء وضرورات استجابة الحكومة السورية للمطلب الروسي على
أمل كشف اللعبة ضمن وقت قصير الستعادة الحركة بعد استراحة ،لكن االستراحة كانت في صالح
العصابات التي استجمعت قواها وتز ّودت بأسلحة حديثة وفتاكة دفعت أثمانها دول الخليج وسهّلت
تركيا مرورها ووصولها وبعضها وصل مباشرة عبر وحدات أميركية تنتشر في المنطقة الشمالية
الشرقية ،وهكذا تأ ّكد للكثير من المراقبين والمحللين أنّ اللعبة نجحت وشرب الروس والسوريون
المقلب حتى الثمالة.
التبجح لبعض أرك��ان المعارضات ،أو حتى
بعض التلميحات لمسؤوليين روس ،أو من باب
ّ
لمسؤولين سعوديين أو أتراك ت ّم التأكيد على حصول المقلب ،وأنّ روسيا تع ّرضت للخديعة ،المحيّر
في األمر هو استمرار تأكيد الجانب الروسي على وقف العمليات مع استمرار مطالبته الجانب األميركي
التخاذ ما يلزم بشأن تعديل الموقفين التركي والسعودي ،وإلزام تركيا بإغالق حدودها ووقف تس ّرب
المقاتلين واألسلحة ،والقبول بح ّل سياسي تراه الغالبية من الشعب السوري بعيد المنال ،وربما في
خانة المستحيل ألسباب موضوعية أه ّمها تعدّد الدول المتدخلة وتناقض مصالحها وارتباط قادة
المعارضات الخارجية ك ّل بدولة ومشروع ما مختلف عن اآلخر بعيدا ً عن مشروع استعادة الوطن
ومصلحة السوريين.
البارحة صدر بيان فيينا الملتبس – الغامض وقد ذكرني بقول للرئيس الراحل حافظ األسد حول
اتفاق أوسلو ،وأنّ ك ّل بند فيه بحاجة إلى اتفاق جديد ...األكثر وضوحا ً في ما صدر عن فيينا التأكيد
األميركي والرغبة في تحويل الهدنة إلى وقف دائم إلطالق النار ،ويبدو أنّ األميركي ال يعتبر فعل إطالق
نار إال إذا صدر عن الجيش أو الوحدات الداعمة له ،وأنّ المناطق التي يتواجد فيها تنظيمات تعتبرها
اإلدارة األميركية ضمن تصنيف «المعارضة المعتدلة» ال يجوز مهاجمتها أو الر ّد على الخروقات التي
تحصل منها ريثما يت ّم عزل هذه التنظيمات عن «النصرة» و«داعش» ،األمر المشكوك في حصوله مع
ما يصدر عن مس ّميات «جيش الفتح» و«جيش االسالم» و«أحرار الشام» ...وأحفاد ...وألوية إلخ...
وأنّ هؤالء يعتبرون أنفسهم و«النصرة» في خندق واحد ،ويبقى الجواب األميركي على التساؤل مبهما ً
وغامضا ًويندرج في خانة الخداع والمراوغة ،وال يمكن فهمه سوى ذلك رغم مطالبة وزير خارجية اإلدارة
األميركي للتنظيمات باالنعزال عن «داعش» و«النصرة» وكأنه لم يفهم تصريحات هذه الجماعات أو
يتجاهلها تماماً ،بينما يؤكد الوزير الروسي موقف بالده الداعم للشرعية السورية طبقا ً للقانون الدولي
يخص محاربة اإلرهاب ،وتحديد التنظيمات اإلرهابية.
وقرارات مجلس األمن في ما
ّ
ما أورده اإلعالم من تفاصيل البيان لم يكن كافيا ً لتوضيح الحلول السياسية المقترحة أو المتفق
عليها ،ويؤكد أغلب المحللين والمتابعين أنها لم تخرج عن الخطوط العمومية المتداولة قبالً ،ولم تعلن
األطراف التزاما ً واضحا ً كما لم يتحدّد برنامج عمل واقعي وسياق زمني للتطبيق ،فقط ت ّم التركيز على
مقولة إنّ البحث في مصير الرئيس األسد ت ّم استبعاده ،وكأنّ من صالحيات المؤتمر بحث مصير رؤساء
الدول بمعزل عن إرادة شعوبهم ،األمر الذي ترفضه روسيا ومعها أغلب العالم كما يرفضه الشعب
السوري صاحب الحق في االختيار.
المزاج الشعبي العام ،خصوصا ً في المناطق التي تتع ّرض لوحشية التنظيمات التكفيرية وإجرامها
من عمليات قصف وإغارة وقتل وحرق ...يرفض استمرار الهدنة بما هي عليه من هشاشة ،وبما يحصل
من خروقات تؤثر على مسار حياة ومعيشة وأمن هذه المناطق ،ويطالب سكانها القيادة العسكرية
بالحماية وتوفير األمن ولو اضطرت إلى إحراق المناطق التي يأتي منها العدوان ،ونرى أنّ على القيادة
االستجابة وتفهّمها ،وشرح هذا الفهم للجهات الدولية المعنية وخصوصا ً الحلفاء لضمان استمرارية
مواقفهم الداعمة بعيدا ً عن االلتباس وإساءة التفسير.

ما بين القطب الواحد واختالل قواعد الحياة الب�شرية ...البحث عن الحقيقة والطريق
عبد الرحمن الخليفة
مؤكد انّ الطريق ال��ذي أوصلنا الى ما نحن عليه
من هوان وتشرذم واستغالل يراه القادرون منا على
مالمسة الحقيقة ،ويمتلكون الشجاعة لالعتراف بها،
ويحسه البسطاء منا ايضا ً بفطرتهم التي تع ّودت
ّ
امتالك اشياءها الخاصة ...والتعبير عن حاجاتها
وفقا ً لواقعها الذي تقاطعت عوامل كثيرة في تكوينه.
وهي ما نبحث عنه لنعرضه على أنفسنا ونطابقه مع
معطياتها الستخالص ما هو حقيقي منه ويتماشى مع
انتمائنا لالرض وتاريخها المش ّرف الذي عندما ننكره
ونتنكر له ندخل فضاء ال محدودا من األوه��ام ،ونفقد
الطريق الذي تمثل بدايته أصل انتمائنا إلى مجتمع
بشري بعينه وأرض تحمل جذور ذلك االنتماء.
النوع االول والمه ّم من ان��واع الحقائق هو حقيقة
وجود البشر على االرض بالمقدرات المادية المحدودة
لكليهما .والمكونات المحسوسة ذات التأثير اإليجابي
من الرحابة والقدرة على االبتكار والتجديد ،وك ّل ذلك
قطعا ً يحتاج الى استقرار وطمأنينة لالنسان حتى يقدر
قيمة األرض ومناخها الذي يحيا عليه بعوامله المتنوعة
بيئيا ً ووجدانياً .وال يسعى الى خرابها بوعي او ال وعي
منه ،هذا ما نعتبره روح المسؤولية التي تحاصرها
صراعات البشر المبنية على االستهانة بقيمة الوجود.
وع��دم ادراك��ه��ا ،ثقافيا ً أعطى ذل��ك المصطلح صراع
الحضارات وعمليا ً يمكن تسميته صراع الهيمنة وبسط
النفوذ الذي كان محصورا ً قبل حرب الخليج الثانية
بين أوروبا والواليات المتحدة االميركية ولعبت فيه
اوروب��ا بعدة أوراق منها التحالفية ومنها العدائية
التي كانت تمثلها ك ّل من روسيا وفرنسا ك ّل في اتجاهه
باإلضافة الى المانيا بحسابات أكثر دقة وحذراً ،مما
استدعى وفق الفهم االميركي ان تطلق على اوروبا كلها
لقب اوروبا العجوز ،ثم يبدأ الضغط يتكاثف اقتصاديا ً
ودبلوماسيا ً حتى زيارة السيّئ الذكر جورج بوش الى
فرنسا في ذكرى إنزال النورماندي عام  ،2004ليبدأ
األوروبيون مرحلة جديدة في التعاطي مع السياسة
الدولية وه��ي مرحلة ادّت ال��ى العديد من االح��داث
المهمة ت ّمت فيها إعادة ترتيب الكثير من العالقات بين
الدول ليؤثر ذلك مباشرة على شعوب تلك البلدان في
مختلف مجاالت الحياة خصوصا ً االقتصادية منها،

واخذت تنشئ واقعا ً مختلفا في دولنا ،باألخص على
صعيد الرهانات السياسية ألنها شكلت غيابا ً تاما ً في
منعرجات حساسة من تاريخها المعاصر حتى فقدت
منظومة كدول عدم االنحياز التي كانت تحتاج لرؤى
خالقة وجديدة لمواكبة متغيرات عصر العولمة او
القرن االميركي كما اطلق عليه هناك.
قد يكون ذلك عائدا الى أخطاء في المناهج التي تدار
بها المؤسسات السياسية ،وايضا ً لعدم قدرة وكفاءة
زعماء تلك المؤسسات وجهلهم بما يحدث حولهم
ومثال على ذلك ما أشرنا اليه في مقاالت سابقة من فرح
األنظمة العربية وغالب احزابها ذات الثقل الجماهيري
بالنظام العالمي الجديد وتأييده ،وكأن دولهم لم تكن
ضحايا لممثلي هذا النظام الذي على رأسه «إسرائيل»
ث��م ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة ،ث��م بقية ال��ج��وق��ة التابعة
كبريطانيا وفرنسا اللتين استغلتا يوما ً ما موارد تلك
الدول وفرقتا بين شعوبها ،ما يلغي أهلية تلك المناهج
التي اتبعتها المؤسسات السياسية ،سواء كانت تمثل
سلطة او معارضة ،بل وينفي وطنيتها ،هذا ما سيأتي
ضمن سياق الحديث عن أخطاء تاريخية في مجاالت
متعدّدة كان للسياسة نصيب مقدّر من التأثير السلبي
فيها ودف��ع��ت ثمنه باهظا ً ع��دة شعوب ف��ي أفريقيا
والعالم العربي.
انّ الزمان الذي م ّر على تأسيس هذا النظام العالمي
غير الشرعي ألنه ال يعترف بوجود عدة ثقافات أصيلة
في العالم ،بل واستغلها واهان انسانها ليس طويال
رغ��م انّ الزمن قد اثبت انّ التخطيط له ك��ان سابقا ً
لتأسيسه بكثير وب��داي��ة الطريق للفكاك م��ن أس��ره
التخلص من رواس��ب االستعمار واالنظمة المحلية
التي جاءت بديالً عنه ،ولم تعمل على فتح اآلفاق امام
شعوبها وتحرير وعيها من السلطوية الجائرة التي
امتدت طويالً.
اذن ...ف��إنّ بداية الطريق هي إنهاض الشعوب
لمواجهة تحدياتها ال المؤسسات السياسية التي
يتعالى قادتها على قواعدها .وترفض كسر حاجز
االح��ت��ك��ار ال��س��ي��اس��ي ف��ي م��ج��االت ال��ح��ي��اة األخ��رى
وفصلها ليتمتـع بهـا االنسـان ويطـور قدراته ويسعد
بمقدراته.
ال يغيب عن كثير من متابعي الواقع اإلنساني في
عالمنا المعاصر تلك المفارقات الكبيرة والواضحة في

مختلف جوانب الحياة التي تأخذ من الريف وتضيف
الى المدينة ،تأخذ من رصيد اإلنتاج الطبيعي وتضيف
لإلنتاج الصناعي ...تأخذ من الوجودي والضروري
لتضيف الى الشكلي واالستهالكي ،واثر ذلك الواضح
في هدم قواعد اساسية في حياتنا ابرزها قضية تدهور
قطاع اإلن��ت��اج الطبيعي الحيوي كالزراعة والرعي
وهيمنة القطاع الصناعي ال��ذي يعتمد على النمط
االستهالكي لالنسان ،او على االق ّل هذه هي الطبيعة
التي نتجت عنه وشكلت وعيا ً جديدا ً مؤطرا ً بالمنجز
االنساني الخالص ومنتجا ً لعالقة مغايرة مع طبيعة
الوجود واشيائه .ومؤكد انّ لكال النموذجين ...االنتاج
الطبيعي والصناعي وانْ اع ُتبرا امتدادا ً تكامليا ً بنظرة
تؤسس
سطحية لك ّل منهما قيم مختلفة وقواعد حياة
ّ
لنموها وتطورها وفقا ً لتفاصيل تناسب ك ّل واحد منهما
على حدة.
وايضا ً وايضا ً لك ّل نموذج مشكالته التي تقع على
شكل خسائر يتكبدها المجتمع الذي يسعى لتطبيق
ما يناسبه وفق حاجاته ومقدراته ،بالنسبة لشعوب
تجسدت المشكالت في الرصيد
افريقيا والعالم العربي
ّ
الطبيعي من الخام الصناعي والنفط ولم يكن عادال ً
ان تعطي البلدان التي تملكه ثمنا ً له بل ال��رأي كان
بعد االستعمار التحكم بأنظمة فاسدة تطور األمر الى
مرحلة اختراق وعي الشعوب عبرها بصيغة متكاملة
دعائيا ً لتسلّم امرها بارادتها) .مشروع متكامل ثقافيا ً
واقتصاديا ً يتغاضى تماما ً عن ع��دم ت��وازن الرؤية
يفسر ان
الفوقية للدول الكبرى مع واقع بلداننا ،ما
ّ
الهدف ليس العدالة السياسية او غيرها بل احتكار حتى
الشعوب لرؤية أحادية استتباعا ً لالستالب االقتصادي
عبر الهيمنة العسكرية ثم التبعية غير المباشرة او
االمالءات تحت ضغوط مختلفة .اذن يتضح انّ الطريق
الى البناء االقليمي أمر تفرضه ضرورات عديدة لكنه
يبدأ بتحرير القاعدة البشرية من العوامل التي أقعدتها
عن أداء دورها في خلق النهضة والتقدّم الذي يحفظ
كرامة االنسان واالوط��ان ..التخطيط الجيد ...اإلدارة
المخلصة التي تدرك الواقع الذي تتعامل معه ويكون
لديها القدرة على توظيف ك ّل العوامل االيجابية فيه
ومعالجة المسبّبات التي ال تبدو واضحة اال من خالل
خلفياتها التاريخية ،وذلك يرجع الى انّ اغلب ازماتنا
كانت نتيجة لتراكم اخطاء على مدى سنوات طويلة

شكلت مالمح هذه القاعدة البشرية التي تعاني ما
تعاني من آثار الحروب واإلقصاء ومحاوالت العزل او
االستمالة الخارجية ،حتى اصبحت فعالً تحتاج الى
تحس بذاتها وبأرضها من خالل تاريخ اجتماعي
ان
ّ
غير مش ّوه ،الوحدة فيه تفرضها غريزة المحافظة على
البقاء والتخطيط الجيد له يكون بمعالجة الصراعات
وخلق حالة من االستقرار المتفق على انه أمر مقدّس
ال يمكن المساس به حتى تت ّم معالجة مشاكل الناس
الحقيقية ووضعهم في موقف يمكنهم من النظر الى
الحقائق بشكل عقالني يم ّكنهم من كسب وقتهم وأداء
رسالة وجودهم.
انّ المعطى االقتصادي ال��ذي يذهب غالب الناس
الى انه االه�� ّم اث��را ً انما هو حالة متغيّرة وفقا ً لشكل
إدارة القاعدة البشرية والموارد الطبيعية األخرى،
وشكل اإلدارة ال��ذي يخضع للسياسة والمؤسسات
السياسية بشكلها الحالي هي من أكبر األخطاء التي
تقع فيها دول العالم الثالث وايضا ً نظام السوق الح ّر
لتخليص االقتصاد من هيمنة الدولة عليه ،اثبتت
التجارب انها تضعه في شكل احتكار آخر بالغ الضرر
ليس بالضرورة عنده اعتبارات الكيان الثقافي او
السياسي للدولة فتم ك ّل ما نراه من تغيّر في وعينا
بذاتنا وتكريس تبعيتنا لآلخر .القضية مشروحة
في وثائق مهولة خلفها االستعمار بوجهيه القديم
والجديد ،ومنذ سنوات تح ّول الصراع الى شكل قاس
من التفتيت وتشويه رمزية حضاراتنا المساهمة
في نشوء هذا العالم وتط ّوره ،وال ب ّد من االشارة الى
انّ منابع الحضارات والرساالت اإلنسانية الحقيقية
مرتبطة بهذا العالم الممزق ال��ذي نحيا عليه ،وانّ
ه��ذا التمزيق هو ثمن ال��وج��ود الحضاري لشعوبنا
والخالص هو أمل االنسانية من اكتشاف وبعث روحها
من جديد والتخلص من العالم المصنوع والقاتل
للتن ّوع ،وهذه مسؤولية كبيرة تأتي في ظرف تاريخي
حساس جدا ً تأكيدا ً ألنّ محاوالت اإللغاء ال تسفر اال عن
خراب ودمار هائلين هما نتيجة الحربين الكونيتين
وبذات المقاييس ستكون نتيجة حرب قادمة اكثر فتكا ً
ألننا نرى اصطفاف مبدعي العولمة تجاه ايّ من يقول
ال لها ،وها هو حلفهم يتقدّم نحو روسيا النووية وهي
أيضا تملك حلفاء رغم إقصاء ديلما روسيف المنتخبة
في البرازيل بـ 56مليون صوت.

