12

�آراء  /درا�سات

معركة الفلوجة ومعركة الرقة
} حميدي العبدالله
ال ش ّك أنّ هناك رابطا ً يجمع بين الحديث عن بدء عملية عسكرية
لتحرير الفلوجة من سيطرة «داعش» واالستعدادات األميركية لغزو
مدينة الرقة السورية.
ال يكمن ه��ذا الرابط فقط في ك��ون القوات األميركية هي الجهة
التي تقود العمليات العسكرية في المنطقتين ،بل يكمن أساسا ً في
أنّ الهدف من فتح معركة الفلوجة في هذا التوقيت بالذات ،وبعد أن
ص ّرح أكثر من مسؤول عسكري أميركي في وقت سابق أنّ األولوية
لتحرير الموصل وليس الفلوجة ،يكمن في أنّ فتح معركة الفلوجة
من شأنه أن يولد ضغوطا ً عسكرية على تنظيم «داعش» يرغمه على
عدم حشد المزيد من القوات في الرقة لمواجهة الهجوم عليها من
قبل ما يس ّمى «قوات سورية الديمقراطية» ،حيث أشارت التقارير
إلى أنّ عديد هذه القوات الذي سوف يشارك في الهجوم على الرقة
يقدّر بحوالي  12أل��ف مسلح .بديهي أنّ ه��ذا العدد ربما ال يكون
كافياً ،إال إذا كان هناك تواطؤ بين «داعش» وبعض داعميه اإلقليميين
لالنسحاب من الرقة من دون قتال ،أو من خ�لال قتال مسرحي
للتعمية وعدم كشف ارتباط «داعش» بالدول والجهات التي تشارك
في الحرب على سورية.
توقيت بدء المعركة لتحرير الفلوجة ،والسماح لقوات الحشد
الشعبي بالمشاركة في المعركة ،حيث أفادت التقارير بأنّ كتائب
حزب الله قامت بقصف مواقع «داع��ش» في المدينة ،ال ينطلق من
ق��رار عراقي أميركي بإيالء الفلوجة األهمية التي تستحقها كون
الفلوجة أقرب مدينة كبيرة يسيطر عليها «داعش» إلى بغداد ،بل من
حسابات لها صلة باالستعدادات األميركية لالستيالء على مدينة
الرقة ،لما لهذه المدينة أوالً من رمزية ،حيث يريد الرئيس أوباما
وجه ضربة قوية
بعث رسالة مفادها أنه قبل أن يترك البيت األبيض ّ
لتنظيم «داع��ش» في سورية والعراق ،طبعا ً هذا إضافة إلى أهداف
أخ��رى تكمن وراء السيطرة على مدينة الرقة ،وأب��رزه��ا الوصول
إلى هذه المدينة قبل الجيش السوري وحلفائه ،واستغالل سيطرة
األميركيين عليها إلطالة أمد األزم��ة في سورية وابتزاز الحكومة
السورية لقبول مبدأ تقاسم السلطة مع الجماعات السورية المرتبطة
بالواليات المتحدة.
ال شك أنّ تحرير الفلوجة وسيطرة األميركيين على الرقة ،إذا ما
سار المخطط وفق ما هو مرسوم له ،سيدخل الصراع بين محور
المقاومة والممانعة وحلفائه من جهة ،والمحور األميركي من جهة
أخرى مرحلة جديدة.

تفجيرات �إعالن الحرب
ـ تأخر تنظيم «داع��ش» في إعالن مسؤوليته عن تفجيرات مدينتي جبلة
وطرطوس التي حصدت عشرات الشهداء والجرحى ،وذلك ألنّ غرفة عمليات
سوداء تض ّم ك ّل الذين يقاتلون الجيش السوري وحلفائه وفي مقدّمتهم حزب
الله.
ـ نجح األت��راك والسعوديون بتشكيل غرفة للعمليات الخاصة بعيدا ً عن
التنافس والخصومة بين هذه الفصائل والجماعات التي بينها «النصرة»
و»داعش» و»جيش اإلسالم» و»أحرار الشام».
ـ سبق أن اعلنت «أحرار الشام» مسؤوليتها عن التفجيرات ثم صمتت.
ـ في حاالت مشابهة أعلنت تنظيمات وصمتت لتعلن أخرى مسؤوليتها.
ـ التفجيرات تستهدف البيئة اآلمنة للدولة ولجيشها والخزان البشري
لقواتها المسلحة وعمق التواجد الروسي.
ـ رسالة التفجيرات متعدّدة أولها أنّ الحرب قد بدأت وستكون بال مح ّرمات.
ـ الرسالة الثانية للبيئة الحاضنة للدولة لضرب معنوياتها وتهديد التفافها
حول خيارات الدولة والجيش عشية جولة جديدة من المواجهات الكبرى.
ـ الرسالة الثالثة لروسيا بأنّ عودتها للحرب ستجعل ضباطها وجنودها
المحصنة أهدافا ً لمثل هذه التفجيرات.
خارج قواعدهم
ّ
ـ الرسالة الرابعة لمقاتلي الجماعات المسلحة التي ينتظرها قتال شرس
وصعب لرفع معنوياتها.
ـ «داعش» يعلن المسؤولية لتجنيب اآلخرين تصنيف اإلرهاب.

التعليق السياسي

ما خفي كان �أعظم
} عبد الحكيم مرزوق
هل كان رفض البيت األبيض مؤخرا ً لمشروع القانون ال��ذي أق��ره مجلس
الشيوخ األميركي والذي يسمح ألسر ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول
بإقامة دعاوى قضائية ض ّد السعودية للمطالبة بالتعويضات مستغرباً ،في ظ ّل
السياسة التي تتخذها اإلدارة مع السعودية والتي تحمل الكثير من المؤشرات
التي تؤكد أوال ً وأخيرا ً أنّ السعودية هي أداة من أدوات اإلدارة األميركية في تنفيذ
سياساتها االستعمارية في المنطقة العربية.
فمملكة الرمال الغارقة في التآمر على سورية وفي تمويل ودع��م اإلره��اب
واإلرهابيين وإرسالهم إلى سورية لم تقم بهذا الدور من تلقاء نفسها بل بتوجيه
وبمباركة أميركية واضحين لفرض هيمنة القطب الذي لم يعد وحيدا ً في العالم،
واإلدارة األميركية لم تتغاض عن حقيقة تورط النظام السعودي في تلك الهجمات
لسواد عيون المملكة المحتضرة بل ألنّ أرك��ان المملكة هم أدوات رخيصة
ويتحركون كالبيادق بإمرة بعض موظفي اإلدارة األميركية وينفذون رغباتها
في المنطقة ،وإن كنا نسمع بعض التصريحات لصغار المملكة فذلك ليس سوى
نباح في كهف ال أحد يسمعه ألنه ال يسمن وال يغني ،فصبيان المملكة أعجز من
أن يقوموا بتنفيذ أي قرار قد تتخذه المملكة إذا لم تكن هناك مباركة أميركية على
تلك القرارات.
وإذا كان ثمة من يقول إنّ اإلدارة األميركية تحافظ على عالقتها بمملكة الرمال
حفاظا ً على العالقات التجارية واالقتصادية والجيوسياسية التي تجمع الواليات
المتحدة بالسعودية ،فإنّ وكالة االستخبارات األميركية أكدت في آخر تقرير لها
أنّ استثمارات السعودية هي  117مليار دوالر وليس  750مليار دوالر وهذا يعني
أنه مبلغ مالي ال يشكل شيئا ً أمام قوة وحجم االقتصاد األميركي ،لذلك لم يعد نظام
بني سعود يتحدث عن سحب األموال ألنّ هذا التهديد سيزيد من تصلب األميركيين،
لي ذراع الواليات المتحدة األميركية،
والمعروف أنّ المملكة غير ق��ادرة على ّ
فالسعودية في الواقع ليست دولة بذات الثقل الذي يمكن أن يؤثر على قرار اإلدارة
األميركية وهي أوال ً وأخيرا ً دولة ال تعني شيئا ً سوى أنها مأمورة وليست لديها
القدرة على اتخاذ قرار قد يكون له تأثير على المنطقة العربية وهي إضافة إلى ك ّل
ذلك تبدو الهثة وراء االنبطاح في حضن األميركيين و«اإلسرائيليين» وقد أصبحت
في اآلونة األخيرة ال تخفي تعاونها مع الكيان «اإلسرائيلي» الذي يحتل فلسطين
ويقوم يوميا ً بقتل أهلنا في فلسطين ويدمر بيوتهم ويرتكب المجازر اليومية.
كشفت المملكة القناع عن وجهها وبعدما كان التعاون من تحت الطاولة أصبح
علنيا ً من دون أن يشعر أمراؤها وملكها بأي خجل من السياسة التي تنتهجها
بالدهم في المنطقة العربية ،خاصة دعم الفصائل اإلرهابية الوهّ ابية التي
صدرتها الرياض إلى ك ّل أنحاء الوطن العربي ،خاصة سورية إلسقاطها خدمة
للمصالح األميركية الصهيونية في المنطقة بهدف تدمير وإضعاف محور المقاومة
الذي أصبح له دور هام في الحرب ض ّد الكيان «اإلسرائيلي» الجبان ،فـ»إسرائيل»
لم تستطع عبر السنوات الماضية أن تهزم المقاومة في الجنوب اللبناني وسقطت
هيبتها تحت أحذية المقاومين األبطال الذين نالوا من هيبة الكيان «اإلسرائيلي»
و(جيش النخبة) في أكثر من حرب خاضها في الجنوب اللبناني.
بعد ك ّل تلك الحيثيات ،هل يمكن أن تقف اإلدارة األميركية ض ّد آل سعود أم
تدعمهم وتدعم إرهابهم الذي يخدم مصلحتها في المنطقة العربية؟ فقد أعلن
الرئيس األميركي باراك أوباما معارضته لمشروع القانون الذي نظر فيه الكونغرس
ويجيز للقضاء األميركي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب مسؤوليتهم عن
هجمات الحادي عشر من أيلول على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع
األميركية «البنتاغون» بعد أن هدّد النظام السعودي قبل أسابيع بسحب أصول
مالية في الواليات المتحدة األميركية ،فهل أصبح آل سعود أقرباء ألبي حسين
أوباما؟ أم أنّ الوقائع غير ذلك ...وهي ال تعدو كون اإلدارة األميركية التي أوجدت
«داعش» ورعته هي راعية لإلرهاب ومن يدعم اإلرهابيين ،فال يمكن للكلب أن
ّ
يعض ذيله ألنه جزء منه والسعودية أصبحت جزءا ً من الدول اإلرهابية والداعمة
لإلرهاب ليس منذ عام أو عامين ،بل منذ زمن طويل وما خفي كان أعظم...
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الدولة الأمنية ونهاية الديمقراطية في الغرب
} زياد حافظ

*

صعود القوى اليمينية والمحافظة في العديد
م��ن دول ال��غ��رب ل��ه دالالت ع��دة ون��ت��ائ��ج في
منتهى الخطورة والتي تنذر بصدامات داخلية
وخارجية .ومن أسباب هذا الصعود التح ّوالت
في البنى الس ّكانية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية التي ال يتوقف عندها
المراقبون بشكل عام وخاصة في الوطن العربي.
فما زال��ت النخب العربية تنظر إل��ى القيادات
الغربية على قاعدة التعامل مع شيخ القبيلة
دون االلتفات إلى مك ّونات البلد .فالتح ّوالت التي
نتكلّم عنها هي التي تفرز التيّارات والقيادات
القائمة في الغرب.
ف��ي ال��ت��ح � ّوالت السياسية ن��ج��د أنّ األف��ق
السياسي في الغرب بات مسدوداً ،وذلك بسبب
ع��دم مواكبة القيادات السياسية ،يمينية أو
يسارية ،التح ّوالت في مجتمعاتهم .فمن أه ّم
التح ّوالت هو شيوخ الشعوب في الدول الغربية
التي ال تستطيع أن تحافظ على معدّل نم ّو طبيعي
لس ّكانها إال ّ عبر الهجرة الوافدة إليها .في زمن
البحبوحة االقتصادية ت ّم التنظير الستقبال تلك
الهجرة التي تأتي بيد عاملة رخيصة .لكن في
وقت الضيق االقتصادي ،أيّ في الحالة السائدة
اآلن في تلك ال��دول ،أدّت الهجرة ال��واف��دة إلى
تصاعد في التوترات واالحتكاكات على قاعدة
عصبيات محلّية وعنصرية صريحة وتمييز
طائفي وعرقي ظنّ البعض أنّ النظم الديمقراطية
السائدة أدّت إلى إزالتها بشكل نهائي.

محاكاة الغرائز ال العقول

قراءة سريعة للخطاب السياسي في الواليات
المتحدة أو في أوروبا يبيّن أنّ النخب الحاكمة أو
الطامحة للحكم تحاكي الغرائز بدال ً من العقول
ألنّ األفق السياسي بات مسدودا ً والبحبوحة
االقتصادية قد ّ
تبخرت إلى ال عودة على ما يبدو،
وذل��ك ألس��ب��اب موضوعية عرضناها سابقاً.
فالركود االقتصادي في الواليات المتحدة يدخل
في العام العاشر بعد أزم��ة 2008 - 2007
المالية إثر الف ّقاعة العقارية .تداعيات األزمة
االقتصادية امتدّت إلى أوروبا واليابان .ونتيجة
للركود االقتصادي تفاقم معدّل البطالة رغم
محاوالت التضليل عبر التالعب باإلحصائيات
التي تركز على خلق ف��رص عمل جديدة دون
تحديد حجم البطالة .ففي الواليات المتحدة
تفيد إحصاءات الدولة إلى فرص العمل الجديدة
دون تحديد حجمها والدخل الناتج عنها ،ربما
ألنها ما زالت متواضعة جداً ،وهذا ما ينعكس
في معدّالت نم ّو متواضعة (هذا إذا كانت دقيقة)
في الناتج الداخلي .فالبطالة المتفاقمة تعود إلى
ضعف في االستثمار والضعف في االستثمار
يعود إل��ى ت��راج��ع التوظيفات ف��ي القطاعات
اإلنتاجية واستبدال النشاطات االفتراضية في
األسواق المالية والعقارات مكانها .ففي الواليات
المتحدة ما زالت السياسة االقتصادية القائمة
على توطين خارج الواليات المتحدة للقاعدة
الصناعية واالرتكاز إلى قطاع الخدمات بشكل
عام والخدمات المالية بشكل خاص .ك ّل ذلك مع
تراجع في القوة الشرائية لألجور والرواتب وذلك
منذ أكثر من خمسة عقود! فالتراجع االقتصادي
واكبه وما زال تراجع في حالة المجتمع شرحنا
أيضا ً في السابق.
أما لماذا األزمة فهذا يعود إلى طبيعة النظام
الرأسمالي الذي أصبح يتح ّرك دون أيّ قيود،
وذلك بعد سقوط االتحاد السوفيتي الذي جعل
النخب الحاكمة في الغرب ،وخاصة في الواليات
المتحدة ،تلغي القيود الناظمة بحجة التنافس
في إطار العولمة ،ولكن بالفعل لضرب مكافأة اليد
العاملة لصالح الرأس المال .كما أنّ التح ّوالت
داخل النظام الرأسمالي أدّت إلى ابتكار وسائل
إنتاج الثروة دون التقيّد بالمشهد االقتصادي
العيني وتط ّوراته وفقا ً للدورة االقتصادية.
فاالقتصاد االفتراضي أصبح سيّد الموقف عبر
سيطرة األسواق المالية على مجريات األمور ،بل
أصبح السوق المالي يختزل في طيّاته االقتصاد
الفعلي .والرأس المال المنتج ذهب من القطاعات
اإلنتاجية ليتمركز في القطاع المالي االفتراضي
عبر المضاربات المالية وإصدار السندات المالية
والمضاربات العقارية التي ال تم ّثل يقين النشاط
االقتصادي.
التح ّوالت في النظام ال��رأس المالي أف��رزت
طبقات اجتماعية مستفيدة منها كطبقة رجال
ال��م��ال وم��ن يعمل معهم .وبسبب السيولة
الضخمة التي تمتلكها تلك الطبقات استطاعت
توجه التشريعات المالية والسياسية في
أن
ّ
آن واحد دون االكتراث إلى النتائج االقتصادية
واالجتماعية التي تسبّبها .فتمركز الثروة بيد
القلّة وتمركز السلطة بيد قلّة مطيعة لمالكي
الثروة جعل التفاوت االقتصادي في الثروة وفي
الدخل يصل إلى مستويات قياسية د ّقت ناقوس
الخطر عند بعض العقالء في المحافل الغربية.
فاالقتصادي الفرنسي توماس بيكتي ،ومعه
االقتصادي األميركي ب��ول كروغمن ،وقبلهما
جوزيف ستيغليتز ،واالقتصادي المرموق مايكل
هدسون الذي نعتبره من أه ّم االقتصاديين في

األلفية الثالثة ،حاولوا لفت أنظار النخب الحاكمة
إلى المخاطر كالتف ّكك االجتماعي واالضطرابات
االجتماعية .فالمطلوب مراجعة شاملة لطبيعة
النظام االقتصادي وإجراء التعديالت الهيكلية
لتصحيح مسار األم���ور والتخفيف م��ن ح�دّة
التفاوت بين ال ّقلة المسيطرة ،أيّ مجموعة الواحد
بالمائة ،والمك ّونات األخرى للمجتمع.
ف��ي ال��ث�لاث��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن ال��م��اض��ي ق��ام
االقتصادي جون مينارد كينز بعرض نظرية
اإلنفاق العام لتحريك عجلة االقتصاد لمحاربة
الكساد الكبير الذي أدّى إلى مستويات قياسية في
البطالة في الواليات المتحدة والغرب ،فكانت من
أسباب الحرب العالمية الثانية .محاوالت بيكتي
وكروغمن وستيغليتز وهدسون بدأت تدخل في
الخطاب السياسي ،خاصة عند بعض المرشحين
للرئاسة في الواليات المتحدة كـ بيرني ساندرز
إال ّ أنّ ترجمتها الفعلية في السياسات اإلصالحية
ما زال��ت تتطلّب المزيد من ال��وق��ت .فتقديرنا
لقوة المجتمع المالي العميق ،وهذا واقع علينا
أن نتعامل معه كحقيقة موضوعية ضاغطة،
يجعلنا نتح ّفظ حول إحداث التغييرات المطلوبة
في المدى المنظور مما يسهم في تفاقم األمور
التي قد ت��ؤدّي إلى انشطار الواليات المتحدة
خالل فترة عقد أو عقدين من الزمن .أما بالنسبة
ألوروبا فمستقبل االتحاد األوروبي قاب قوسين
إذا ما خرجت المملكة المتحدة منه.
المأزق االقتصادي واالجتماعي السائد في
الغرب ،في الواليات المتحدة وفي أوروبا ،يرافقه
ان��س��داد في النظام السياسي ،بل ربما يكون
نتيجة لالنسداد األفق السياسي .نالحظ تردّي
نوعية النخب الحاكمة منذ نهاية الستينات التي
شهدت عمالقة في السياسة في أوروبا كديغول
واديناور وكندي وجونسون .بينما خالل العقود
الثالثة الماضية وجدنا تراجع المستوى العقلي
والمعرفي واألخالقي لقيادات الدول الغربية التي
ترزح تحت وطأة الفضائح المالية واألخالقية أو
الجهل .القيادات التي تصل إل��ى س �دّة الحكم
في الغرب مدينة لمم ّوليها فتصبح أولوياتها
الحفاظ على الدعم المالي للحفاظ على السلطة.
ويمكن ال��ق��ول إنّ السياسة بالمفهوم العام
والفكري أصبحت معدومة .فالدول التي يحكمها
نظام الحزبين أصبحت خاضعة لقواعد اللعبة
الصفرية بين األح��زاب حيث «رب��ح» أيّ حزب
ّ
بغض النظر عن
يعتبر «خسارة» للجهة المنافسة
المصلحة الوطنية العليا .الباحثان األميركيان
المرموقان نورمان اورنشتين وتوماس مان
(األول من الحزب الجمهوري والباحث في المعهد
المحافظ أميركان انتربرايز ومعقل المحافظين
الجدد ،والثاني من الحزب الديمقراطي وباحث
في معهد بروكنز المشهور) أص��درا كتابا ً هاما ً
عام  2012عنوانه «الحالة أس��وأ مما ترونه»
حيث شرحا حالة الترهّ ل السياسي القائم في
الواليات المتحدة وانسداد العمل السياسي في
الكونغرس األميركي وفي البيت األبيض .أما
حالة الترهّ ل االقتصادي فقد أشارت إليها رئيسة
شبكة «الهفنغتون بوست» ،اريانا هفنغتون في
كتاب صدر عام  2010تشرح فيه تناثر الطبقة
الوسطى وترهّ ل البنى التحتية من طرق وجسور
ومستشفيات ومرافق عامة وم��دارس .عنوان
كتابها مثير «أميركا عالم ثالث»!
ع���دم اك��ت��راث ال��ن��خ��ب ال��ح��اك��م��ة ل��ض��رورة
إج��راء تغيّرات جوهرية في النظام السياسي
واالقتصادي تعود إل��ى ثقتها بالنظم األمنية
التي فرضتها وما زال��ت تبتكر وسائل جديدة
لتثبيت قبضتها على المجتمع .فأحداث أيلول
 2001ش ّكلت تح ّوال ً مفصليا ً في ذهنية الجمهور
األميركي ومعه إل��ى ح � ّد كبير جماهير ال��دول
الغربية التي أصبحت تعيش هاجس الهجوم
اإلرهابي س��واء قام به متشدّدون مسلمون أو
غيرهم .موقع «انفورماشن كليرينغ هوس»
نشر مقاال ً مفاده أنّ أميركا دولة تعيش في الذعر
وأنّ األخير هو ما يتح ّكم بسلوك األميركيين .من
إف��رازات أحداث أيلول صدور قانون الباتريوت
الذي يق ّوض ح ّريات المواطن األميركي بشكل
ملموس بحجة مكافحة اإلرهاب ومن تعتبرهم
السلطات األمنية تهديدا ً ألمن الواليات المتحدة.
نالحظ هنا أنّ المرجع لتحديد هوية الخطر هي
السلطات األمنية.
ذلك القانون ومعه ثلّة من قوانين مشابهة
تشمل أيضا ً الحركات والتحويالت المالية بحجة
مكافحة اإلرهاب جعلت «صناعة األمن» من أه ّم
القطاعات االقتصادية وأكثرها نمواً .فإذا ح ّذر
الرئيس األميركي دواي��ت ايزنهاور من مخاطر
المجمع العسكري الصناعي األميركي فلكان ح ّذر
اليوم من المجمع األمني الصناعي األميركي ومعه
المج ّمع المالي .صناعة الخدمات األمنية تجني
ك ّل عام ما يقارب  90مليار دوالر في العالم حسب
إحصاءات بعض المواقع االلكترونية التي تتابع
ذل��ك القطاع .حصة ال��والي��ات المتحدة تقارب
 25مليار دوالر سنوياً .قطاع الخدمات األمنية
تسيطر عليه خمس شركات عمالقة منها اثنتان
غير أميركية .سيطرة هذه الشركات الخمسة
تشمل حوالي خمسين بالمائة من النشاطات
في القطاع .عدد العاملين في الخدمات األمنية
في الواليات المتحدة يتراوح بين  1.5و 2مليون

عامل .أجمالي عدد الشركات هو  8000آخذين
بعين االعتبار التمركز بين خمس شركات.
ليس هدفنا اليوم القطاع األمني بح ّد ذاته بل
اإلش��ارة إلى إرهاصات نمو ذلك القطاع وربطه
والتنصت التي تلغي إلى ح ّد
بثقافة المراقبة
ّ
كبير الح ّريات الخاصة التي يصونها الدستور،
على األق ّل بشكل نظري .في هذا السياق ال ب ّد من
اإلشارة إلى كتاب هام صدر في الواليات المتحدة
عام  2014لتوماس انجلهاردت صاحب موقع
«ت���وم دي��س��ب��ات��ش» .ع��ن��وان كتابه «حكومة
الظ ّل» ويقصد بذلك مجمل المؤسسات األمنية
التي تتح ّكم بالمواطن األميركي .فهو من أه ّم
المعلّقين األميركيين وموقعه يتابعه الماليين
مؤسس
من األميركيين وغير األميركيين .كما هو
ّ
«معهد األمة» وهي مؤسسة معنية بالحفاظ على
استقاللية اإلعالم ومناهضة لتمركز اإلعالم بيد
الشركات الكبرى .ففي الواليات المتحدة هناك
ست شركات تملك أكثر من  90بالمائة من وسائل
اإلعالم كالصحف والمجالّت ومحطات الراديو
والتلفزيون وحتى شركات إنتاج أفالم السينما
في هوليوود .هذه الشركات هي :جنرال الكتريك،
نيوزكورب ،ديزني ،فياكوم ،تايم وارنر ،وسي
بي اس .فالمواطن األميركي ال خيار له إال ّ اللجوء
إلى محطات أو صحف هذه الشركات لتكوين
الرأي.
تمركز اإلع�ل�ام عامل مه ّم ف��ي بنية النظام
السياسي واالقتصادي المالي واألمني .وتعتبر
النخب المالكة أنه بإمكانها السيطرة وتكوين
ال��رأي العام كما تشاء .لكن ما حصل من ثورة
تكنولوجية في وسائل التواصل جعلت سيطرة
ه��ذه الشركات منقوصة وخاصة مع انتشار
الشبكة العنكبوتية .فتالزم تلك الشبكة مع
وسائل تواصل رخيصة وخفيفة الحمل وسهلة
االستعمال جعلت السيطرة على المعلومات
من المستحيل .من هنا نشأت ض��رورة مراقبة
التواصل سواء في الشبكة العنكبوتية أو وسائل
التنصت التي فج ّرها ادوارد
التواصل .ففضائح
ّ
سنودن كشفت مدى تنامي الدولة األمنية التي
وصفها بدولة أو حكومة الظ ّل.
كتاب آخر يشرح العالقة العضوية بين النهج
النيوليبرالي في الغرب بشكل عام وفي الواليات
المتحدة بشكل خاص صدر عام « 2013المجمع
الصناعي األمني :االقتصاد السياسي للمراقبة»،
ال��ك��ت��اب م��ؤل��ف م��ن مجموعة أب��ح��اث أع �دّه��ا
أخصائيون .النقطة الرئيسية هي أنّ «الحرب
ّ
على اإلرهاب» هي الشعار الذي جعل الشركات
الكبرى والحكومات في ال��دول «الشمال» (أيّ
أوروبا ،اليابان ،كندا ،والواليات المتحدة) تأخذ
اإلج���راءات للمزيد من السيطرة على المجتمع
ولألرباح .فكانت الشراكة بين القطاع الخاص
والحكومات إلنشاء مؤسسات تقوم بنشاطات
التنصت والمراقبة .كما أنّ التشريعات التي تقيّد
ّ
الح ّريات العامة تالزمت مع تلك التي تسيطر على
نقل التكنولوجيات للدول النامية وربما تحت
شعار «الحفاظ على الملكية» كشرط لدخول
بحجة مكافحة
الدول في منظمة التجارة الدولية
ّ
اإلرهاب ولكن في الحقيقة لمراقبة نمو اقتصادات
الدول التي يمكن أن تنافس دول «الشمال» .وهذا
والتنصت يؤثر
«االقتصاد السياسي» للمراقبة
ّ
في العالقات االجتماعية ويجعل مجموعات
«مشبوهة» عرضة للمراقبة الجماعية .من هنا
نفهم خطاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب،
وال��ذي يوافق عليه العديد من النخب داخل
الحزب الجمهوري وحتى الديمقراطي ،الذي
يطالب بمراقبة المسلمين المقيمين في الواليات
المتحدة.
ما نشهده اليوم في العديد من المدن األوروبية
واألميركية هو تنامي قوى اليمين العنصري
يواكبه تنامي القوى األمنية الرسمية التي تمارس
أيضا ً التمييز العنصري ،وتنامي المربّعات
األمنية لألثرياء في المدن الكبرى وضواحيها،
م��ع خطاب سياسي عنصري ي��غ� ّذي الغرائز
والعصبيات ألنها تلهي الجمهور عن مقاربة
صحيحة ل�لأوض��اع السياسية واالقتصادية
واالجتماعية .في آخر المطاف ،إنّ الخاسر األكبر،
وربما المستهدف األول ،هو الديمقراطية في الح ّد
األقصى أو تفريغها من مضمونها الفعلي في
المشاركة والمساءلة والمحاسبة مع المحافظة
على شكليات ومؤسسات تحمي الوضع القائم
وال تقوم بأيّ تغيير .فمستقبل هذه المجتمعات
قاتم إنْ لم يحصل أيّ تغيير جذري وهذا ما ال
نراه في األفق رغم بعض الظواهر التي تش ّكله
إمكانية (الوازنة ولكن غير حاسمة) فوز المرشح
للرئاسة األميركية بيرني ساندرز أو الطامح
لرئاسة الحكومة البريطانية جريمي كوربين.
أم��ا في لبنان ف��إنّ عملية التغيير ما زالت
متع ّثرة وإنْ كانت إرهاصاتها تتراكم بداية من
معارضة للطائفية إلى التنسيق النقابي إلى حملة
االحتجاج على النفايات (الفعلية والسياسية!)
إلى حالة التململ من الطبقة السياسية الحاكمة
في االنتخابات البلدية .فك ّل ذلك ينذر بتغيير في
المشهد السياسي وذلك لتعزيز عملية المشاركة
والمساءلة والمحاسبة .فهل سيستم ّر ذلك
الحراك؟ هذا ما نأمله والله اعلم.

*أمين عام المؤتمر القومي العربي

من ي�ستطيع وقف الطموح ال�صيني؟
} هشام الهبيشان
في وقت كثر الحديث عن مستقبل
وطبيعة العالقة بين القوة الصينية
الصاعدة وبقوة إلى مصاف القوى
العظمى ،وبين القوة العظمى األولى
الواليات المتحدة األميركية وحلفائها
في الغرب األوروب��ي في المقبل من
األي����ام ،بعد ه��ذا ال��ص��ع��ود القوي
للصين اقتصاديا ً وعسكرياً.
فالصينيون اليوم أثبتوا للجميع
أنهم أصحاب الكلمة العليا والفصل
في الملف االقتصادي العالمي ،فهم
لم يرضخوا منذ سنوات لمجموعة
ض���غ���وط وم���س���اوم���ات م���ن أج��ل
تخفيض ص��ادرات��ه��م االقتصادية
التي اكتسحت العالم ،مع العلم أنّ
لألوروبيين واألميركيين تجارب
كثيرة ف��ي م��س��ار ال��م��س��اوم��ات مع
ال��ص��ي��ن��ي��ي��ن ب��خ��ص��وص ال��ت��ن��ازل
لألوروبيين ولألميركان عن جزء من
حصتهم في السوق العالمية ،وهناك
أوراق مساومات طرحها جون كيري
وجو بايدن وجون ماكين للتفاوض

مع الصينيين بمراحل زمنية مختلفة،
ولكن صمود الموقف الصيني ،وثبات
موقف بعض القوى والنخب الرسمية
واالقتصادية والشعبية والسياسية
داخ��ل الصين ،ه��و م��ن أجهض في
الكثير من المراحل أوراق المساومات
األميركية  -األوروبية التي كانت ُتقدّم
للصينيين ،والتي كانت تتزامن في
الكثير من مراحلها مع اشتداد موجة
الضغوط األميركية – األوروبية على
الصينيين بخصوص ملفي بحر
الصين الجنوبي ،وما صاحب ك ّل هذا
من موجة عقوبات اقتصادية على
الصينيين ومن خلف الكواليس.
الصينيون بدورهم كانوا يدركون
ح��ج��م ال��خ��ط��ورة ال��ت��ي ستفرزها
الضغوطات األميركية – األوروبية،
وخ��ص��وص �ا ً ب��ع��د تجميد الحلول
السياسية «م��رح��ل��ي�اً» بخصوص
ملفي بحر الصين الجنوبي وكوريا
الشمالية ،فالصينيون يدركون أنّ
النظام األميركي الرسمي وحلفاءه في
الغرب وفي المنطقة يستعمل سالح
الممرات البحرية والمعابر الدولية

ومناطق النفوذ والتهديد األمني
كورقة ضغط على النظام الرسمي
الصيني ،للوصول معه إلى تفاهمات
حول مجموعة من القضايا والملفات
الدولية العالقة بين الطرفين ومراكز
النفوذ والقوة وال��ث��روات الطبيعية
وتقسيماتها العالمية ومخطط
تشكيل العالم الجديد وكيفية تقسيم
مناطق النفوذ بين القوى الكبرى على
الصعيد الدولي ،وعلى رأس ك ّل هذه
الملفات ه��و ال��وض��ع ببحر الصين
الجنوبي ،ومن هنا أدرك الصينيون
مبكرا ً أنّ أميركا وحلفاءها في الغرب
يحاولون بك ّل الوسائل جلب النظام
الرسمي الصيني وحلفاءه إلى طاولة
التسويات المذلة ،ليتنازل الصينيون
وحلفاؤهم عن مجموعة من الملفات
ال��دول��ي��ة لمصلحة ب��ع��ض ال��ق��وى
العالمية وقوى اإلقليم اآلسيوي.
من جهة أخ��رى ،برز واضحا ً في
الفترة األخيرة مدى التقارب بالمواقف
السياسية واألم��ن��ي��ة ،بين النظام
الرسمي الروسي والنظام الرسمي
الصيني ،وذلك ظهر جليا ً من خالل

دعم الروس للموقف الصيني ببحر
الصين الجنوبي وال��دع��م الصيني
للروس بالملف االوكراني ،فهذا الدعم
وتقارب اآلراء وثبات الموقف الروسي
والصيني بخصوص رؤيتهما لسبل
إنهاء ملفات الصراع الدولية ،يؤكد
أنّ هناك حلفا ً دوليا ً ب��دأت تتبلور
معالمه وركيزته األولى هي القوتان
العسكرية الروسية واالقتصادية
الصينية.
ختاماً ،يمكن القول إنّ جميع أوراق
المساومات التي طرحها األميركيون
ـ واألوروبيون ،أو التي سيطرحوها
مستقبالً للضغط على الصينيين
ودفعهم إلى التخلي عن طموحاتهم
بالصعود إلى مصاف القوى العظمى
قد باءت وستبوء بالفشل ،فمجموع
المؤشرات الدولية واإلقليمية تؤكد
أنّ الصينيين هم من يفرضون اليوم
رؤيتهم االقتصادية على الجميع
«ألنها هي الرؤية األنجع واألفضل»،
وهذا ما يؤكد أنّ الصينيين عائدون
وبقوة إلى مصاف ال��دول «العظمى
«لصناعة عالم متعدّد األقطاب.

في ذكرى التحرير...
ترتفع �شعلة الإنماء جنوباً
*

} د .سلوى الخليل األمين

هي ذك��رى التحرير ،تحرير الجنوب من رج��س بني صهيون،
الذين ما زالوا يعيثون شرا ً وإجراما ً على مساحة الوطن العربي ،هذا
التحرير المغ ّمس بدم الشهداء األبطال ،الذين ال تزال ذكرى بطوالتهم
مغروسة في عقول وضمائر أبناء الجنوب بك ّل أطيافهم وفئاتهم
وبلداتهم وقناعاتهم السياسية ،حيث مقاومة العدو الصهيوني قدر
مكتوب على صحائف المجد الذي ترفع مداميكه المقاومة عبر تقديم
خيرة شبابها فداء لفلسطين العربية ،وفي سبيل عزة لبنان ،بل عزة
األمة العربية جمعاء.
ل�ه��ذا تبقى ذك ��رى ال�ت�ح��ري��ر ن�ق��ش ت��اري��خ م��ا زال ي��رص��ف بح ّد
السيوف المسنونة على ال ��دوام ،وحالة مقاومة ض� ّد «إسرائيل»،
هي الفرض الواجب الوجوب الذي يرفعه ك ّل عربي ح ّر وأبي ،أديم
مسارات مغزولة من نسيج الفكر ،سفر أري��اح تجنح نحو مطامح
العزة والكرامة ،التي تن ّكبها رجال الله في الميدان نشوات ظفر وألق
رايات كتبت بالدماء :فلسطين عربية.
هي فلسطين ،مهوى الطقوس المتحركة صوب الفجر وصباحاته
الندية ،ب��ل ه��ي شطحات ال�م�س��اءات المتشحة بلبوس ال�ع��ار الذي
رسمه أبناء صهيون على جبين العرب ذالً ال يغتفر ،أرهق ضمير
هذه األمة الغافية على أمجادها بضيق األنفاس ،السابحة على أمواج
العدم ،متناسية ،عن سابق تص ّور وتصميم ،قضية شعب فلسطين
المشتّت في أقطار العالم ،والقابع في مخيّمات الذ ّل والهوان يعاني
األم ّرين من ظلم ذوي القربى في بعض الدول العربية.
لهذا تبقى المقاومة شعلة الحق ال��ذي يعلو وال ُيعلى عليه ،هذه
المقاومة التي عرفها ك ّل لبناني ،أكان حليفا ً أم خصماً ،شعلة ّ
وضاءة،
رسمت أقواس قزح على جبين الوطن ،نصرا ً مؤزّرا ً بألوان ربيعية
المواسم ،وق��درا ً تاريخه متميّز بالتضحيات الجسام ،وه��ذا يعني
أنه ليس من السهل أن تكون فئة من المواطنين اللبنانيين حاضرة
بجهوزية تامة على خط النار ،من أجل ردع هذا العدو الصهيوني
نيابة ع��ن ال�ع��رب أجمعين .ه��ذا ال�ع��دو ال��ذي ال ي��زال يمنّي النفس
بانتصارات تسجل على المقاومة ،خصوصا ً في الداخل اللبناني،
من خ�لال بعض األص��وات المرتهنة للخارج التي تطالب بسحب
السالح ال��ذي ه��زم «إس��رائ�ي��ل» ،ومنح الوطن ق��وة ال ُيستهان بها،
وأصبح الورقة الرابحة أممياً ،خصوصا ً في المستقبل القريب ،حين
يحمى وطيس المباحثات األممية ،التي ترسم خططها اآلمنة لشرق
أوسط خال من الحروب والتوترات ،حيث سيط ّل لبنان مفاوضا ً قويا ً
بفضل سالح المقاومة وانتصاراتها المجيدة التي سطرت بفيض من
دم الشهداء تحريرا ً في الجنوب ،وقهرا ً للجيش «اإلسرائيلي» الذي
قيل إنه ال يقهر ،في العامين  2000و ،2006وال تزال الدرع الواقية
للبنان في الحاضر كما في الماضي ...وكما ستكون في المستقبل،
وإنْ شاء البعض طمس إنجازاتها في ذاكرته الصدئة.
ل�ه��ذا ...ال ج��دال في مسألة تأييد المقاومة المت ّوجة بوفاء أهل
الجنوب كلهم دون استثناء محازبين أم أنصار ،هم الذين منحوا
األم��ن واألم ��ان ف��ي بلداتهم وق��راه��م وبيوتهم ،بفضل تضحيات
المقاومة الجسام ،وانتصاراتها الرائعة ،وصبرها المت ّوج بالعهد
والوعد الصادق األمين.
لكن ما ال يمكن تحييده وتجاهله ،هو معاناة أه��ل الجنوب من
اإلهمال المزمن ،الذي رفعته لوائح الوفاء والتنمية في االنتخابات
البلدية واالختيارية باألمس ،ثبت عهد ألهالي الجنوب كلهم ،ووعد
برسم وتنفيذ خطط اإلنماء في ك ّل ضيعة وبلدة وقرية ،وف��اء لدم
الشهداء وأهاليهم المتشبثين ب��األرض عنوان كرامات ال تهزم وال
تستكين ،لهذا أت��ى ه��ذا االستحقاق ال�م��ؤزّر بالوفاء هدية غيث ال
ّ
يجف ،من الذين عاهدوا الله والوطن ،أن يكونوا عنوانا ً للوفاء ،الذي
رفعوه عصر مقاومة للقهر والظلم والعنفوان.
لقد سجل أه��ل ال�ج�ن��وب ،بك ّل فئاتهم وطوائفهم ،وع�ي�ا ً وثباتا ً
ومواطنة صالحة من خ�لال مقابلتهم ال��وف��اء بالوفاء ،لهذا وقعوا
أوراقهم بشعلة نور تهدى لرجال الله في الميدان وقائدهم السيد
حسن نصر الله ،وتأييدا ً مطلقا ً للقضية الفلسطينية المكتوبة في
صحائفهم منذ العام  1948تاريخا ً ال يمكن إهماله أو إسقاطه من
حيثيات الذاكرة المتخمة بحوليات الزمان ،الذي يشهد على تاريخهم
الوطني ،ال��ذي هو تاريخ مقاوم لـ«إسرائيل» مت ّوج بالصمود في
األرض والثبات في مواجهة العدو ،وإنْ اختلفت المعطيات والدعم
اللوجستي بالسالح الحديث والمتط ّور ،الذي يرفد المقاومة حاليا ً
بسالح ص��اروخ��ي مرعب ل�ـ«إس��رائ�ي��ل» ،ع �دّل م��وازي��ن ال�ق��وى بين
الغاصب والمعتدى عليه.
ل��ذا من المستحسن ونحن نستذكر ح��رب التحرير ال�ع��ودة إلى
الماضي ال��ذي له صوالته وجوالته في ذاكرتنا الجنوبية ،التي ما
زالت محتفظة بك ّل مشهديات االجتياحات والمجازر «اإلسرائيلية»
الدائمة على أرض��ه ،كما بك ّل ص��ور الحروب الهمجية التي د ّمرت
البلدات والقرى بما تحوي من تراث وتاريخ معرفي وأدبي عريق،
إض��اف��ة إل��ى القتل الجماعي للناس ال�ع��زل األب��ري��اء دون شفقة أو
رحمة ،وت��ذ ّرع «إسرائيل» بحجج واهية ومنها اعتبار أهل الجنوب
من المخ ّربين ،والمقصود كان الفدائيين الفلسطينيين ،ومن انضوى
معهم مقاوما ً من شباب الجنوب ،في الوقت ال��ذي كانت قرارات
الدولة واألمم المتحدة تح ّذر وتمنع وتشدّد على عدم تحرك المقاومة
ض ّد «إسرائيل» انطالقا ً من شعار« :قوة لبنان في ضعفه» ،لهذا كانت
غطرسة العدو الصهيوني ت��زداد شراسة عند ك� ّل طلقة من فدائي
فلسطيني ،كما أنّ اجتياحاتها لم تتوقف ،وهمجيتها لم تتستر ،وهي
ما زالت حية في ذاكرة ك ّل جنوبي عاش مرحلة ذاك الزمن المؤطر
بالذ ّل والهوان ،وما أذكره انموذجا ً لما فعلته يوما ً «إسرائيل» على
حدود بلدتي جويا الجنوبية ،حين صعدت ماللة «إسرائيلية» على
سيارة عائلة جنوبية من بلدة تولين وهي في حالة ن��زوح وخوف
من طيران العدوا الذي يقصف الناس عشوائياً ،فقتلت أفراد العائلة
المؤلفة من تسعة أشخاص هرسا ً دون أن ّ
يرف لهم جفن ،ودون أن
تستنكر هذا العمل الوحشي لجان حقوق اإلنسان العالمية وحتى
ألي جنوبي مهما عال صوته في
المنظمات الدولية .لهذا ال يمكن ّ
االنتخابات البلدية واالختيارية التي حصلت منذ يومين على أرض
الجنوب أن يسقط الوفاء للمقاومة من أجنداته اليومية ،أو أن يتن ّكر
للوعد الصادق األمين ،الذي يعدنا بالنصر دائما ً وبالكرامة أبداً.
لهذا تبقى المقاومة كحل العيون ورفة القلوب المؤمنة بجنوب ح ّر
وفلسطين عربية ،وتبقى اندفاق الفجر الندي فوق روابينا السمر
المنداة بعرق مجاهديها الشجعان ،ولغة الزمان اآلني والمستقبلي
الذي منها تتوالد عبارات النصر يقينا ً ثابتاً ،مهما استب ّد اآلخرون،
ومهما طغى المنافقون ،ومهما ارتفع ظلم ذوي القربى.
سيبقى الجنوب خزان ال��رؤى الممتلئ بترياق الحياة ،بل الرمز
ألي ك��ان م�ص��ادرت��ه ،ألنّ م��ن رحمه ارتفع
المقاوم ال��ذي ال يمكن ّ
العشق هوى قوميا ً بل عربيا ً وطنيا ً بامتياز ،لهذا على الجميع شطب
األس�ب��اب الموجبة لمقارعة بعضنا البعض عبر انتخابات بلدية،
مجالها التنافس المشروع بين أبناء البلدة ال��واح��دة من أج��ل رفع
الوفاء للمقاومة شعلة إنماء يتشارك بها الجميع دون استثناء.
فكم نحن محتاجون حاليا ً لتوحيد الموقف المقاوم على جميع
ال�ص�ع��د ،حيث ال�خ��دم��ة ال�ع��ام��ة ه��ي ن��وع م��ن ال�م�ق��اوم��ة ض � ّد الظلم
واالح �ت �ك��ار واالص�ط�ف��اف��ات ال�ع��دائ�ي��ة ،ال�ت��ي غ��ال�ب�ا ً م��ا ت�ك��ون عملية
شخصانية غايتها السلطة والتسلط ،في الوقت ال��ذي يحتاج فيه
لبنان إلى الهدوء والحكمة في تحديد المسارات ،عبر رسم خطوط
التفكير السليم الذي ينهي حالة الجمود السياسي التي تحول دون
انتخاب رئيس للجمهورية.
هنا ربما على الثنائية الشيعية في الجنوب ،أن ترفع جمهورها إلى
مستوى قادتها وتفكيرهم العقالني الذي يك ّرس اإليمان باحترام
ال ��رأي اآلخ��ر المساند والمتعاون على ال���دوام ،ألنّ الجنوب كان
ويجب أن يبقى منارة للمقاومة التي أساسها العلم والعلماء والقادة
النجب والحيوية المشحوذة لرفع شعلة اإلنماء مقاومة مساندة على
الدوام.
*رئيسة ديوان أهل القلم

