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دالالت تحرير الفلوجة
} حميدي العبدالله
واضح أنّ توقيت قرار تحرير الفلوجة والسرعة
التي ت ّم فيها تحقيق اإلنجاز ،يؤكد أنّ لدى العراق،
ال��دول��ة وال��ش��ع��ب ،م��ن اإلم��ك��ان��ي��ات م��ا يجعله ق��ادرا ً
على تطهير العراق من تنظيم «داعش» بسرعة قد ال
يتوقعها الكثيرون.
ق��وة «داع���ش» ل��م تكن كامنة ف��ي ق��درات��ه الذاتية،
ب��ل م��ن التواطؤ م��ن قبل بعض األط���راف العراقية،
وبعضهم ج��زء م��ن ال��دول��ة ،وأي��ض��ا ً م��ن ال��دع��م غير
المحدود الذي حصل عليه ،إقليميا ً ودولياً ،لبسط
سيطرته على مناطق واسعة من العراق.
تحرير الفلوجة بالسرعة القياسية ال��ت��ي أنجز
فيها ه��ذا العمل الكبير ،حيث كانت الفلوجة تعتبر
معقالً أساسيا ً من معاقل «داعش» ،وقبل ذلك تحرير
تكريت والرمادي ،وهي كبرى المدن العراقية ،أظهر
أنّ م��ا ي��ع��وز ال��ع��راق لقهر «داع���ش» ،ليس القدرات
البشرية والمعدات العسكرية ،بل القرار السياسي.
ب��م��ع��ن��ى آخ���ر ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ه��ن��اك م��ع��ارض��ة داخ��ل
الحكومة العراقية وم��ن أط��راف دولية على رأسها
الواليات المتحدة لقيام الجيش العراقي بالتعاون
مع قوات الحشد الشعبي بتحرير الفلوجة بذريعة
أنّ ق��وات الحشد الشعبي م��ن ل��ون ع��راق��ي محدّد،
ك��ان��ت ف��ي ال��واق��ع ه��ذه ال��م��ع��ارض��ة ه��ي ال��ت��ي أعطت
لداعش الفرصة للظهور بمظهر القوي والقوة التي
م��ن الصعب ق��ه��ره��ا .ق��د ي��ك��ون ل��دى داع���ش الكثير
م��ن ال��ذي��ن لديهم االس��ت��ع��داد للتضحية بأرواحهم
والتصدي للقوات العراقية ولقوات الحشد الشعبي
عبر االنتحاريين والسيارات المفخخة ،ولكن ك ّل ذلك
لن يتيح فرصة ربح المعركة ض ّد الجيش والحشد
الشعبي ،إذا كان هناك قرار حكومي واضح بتحرير
منطقة ما من العراق.
قياسا ً على ما جرى في تكريت والرمادي واآلن
الفلوجة ،يمكن االستنتاج أنّ معركة تحرير محافظة
نينوى وعاصمتها الموصل لن تكون أكثر تعقيدا ً من
ناحية موازين القوى العسكرية ،فالموصل لم تكن
في يوم من األيام معقالً أكثر وال ًء لداعش من تكريت
وال���رم���ادي وال��ف��ل��وج��ة ،وط��ال��م��ا أنّ م��ع��ارك تحرير
المدن الثالث لم تستغرق ك ّل معركة فيها أكثر من
شهر واح��د ،فهذا يعني أنّ معركة تحرير الموصل
ال تحتاج إلى وقت أطول ،وفي حال تحرير الموصل
يتح ّول داع��ش إل��ى مجرد خاليا نائمة ق��ادرة ربما
على تنفيذ تفجير هنا وتفجير هناك ،ولكن معدل
التفجيرات سوف يتراجع لغياب المالذات اآلمنة،
وفي هذه الحال ستمت ّد سلطة الدولة العراقية إلى
ك�� ّل أن��ح��اء ال��ع��راق ف��ي وق��ت قياسي ل��م يخطر على
أي متابع لما جرى ويجري في العراق منذ عام
بال ّ
 2014وحتى اآلن عندما قامت داع��ش بالسيطرة
ع��ل��ى م��ن��اط��ق واس��ع��ة ع��ب��ر ال��ت��واط��ؤ م��ن ق��ب��ل بعض
أطراف الدولة العراقية.
معركة الفلوجة أظ��ه��رت أنّ م��ا يحتاجه العراق
للخالص م��ن داع��ش ه��و ق��رار حكومي واض��ح في
أي شيء آخر.
محاربة هذا التنظيم وليس ّ

البحرين� :إبعاد ال�شيخ عي�سى
ـ خالل شهر واحد اتخذت حكومة البحرين جملة إجراءات
متعالية وعدائية تنتهك حقوق اإلنسان ،فق ّررت ح ّل جمعية
الوفاق ووق��ف سفر الناشط السياسي عبد النبي العكري،
واعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب وانتهاء بسحب الجنسية
وإبعاد الشيخ عيسى قاسم.
ـ على قدم وساق دأب حكم البحرين على تجنيس مجاميع
من االسيوين المقيمين لتأمين نسبة من الخلل السكاني من
مستوطين غير مواطنين مقابل طرد وإبعاد المواطنين.
ـ تصعيد حكم البحرين ض ّد المعارضة السلمية الرافضة
للعنف دفع بالعديد من أصدقائها ومسانديها إلى القول إنّ
الحكم يفرض عليها الذهاب إلى المقاومة المسلحة بينما
يتح ّمل قادتها ك ّل الضغوط ويتمسكون رغم ك ّل شيء بالنضال
السلمي.
ـ حكم البحرين يظهر قويا ً باإلجراءات التي يتخذها لكن
األكيد أنها إج��راءات حكم مذعور يدرك أنه في النهاية سيت ّم
اإلحتكام للقانون وصناديق االقتراع ولذلك يبذل ك ّل جهد
لفرض تغييرات تسمح بإطالة عمره في تلك الحالة بإجراءات
األمر الواقع.
ـ ال��ر ّد هو رفض أيّ تسوية إال بالعودة عن ك ّل اإلج��راءات
التعسفية للتجنيس وسحب الحنسية واإلفراج عن المعتقلين
وعودة المبعدين كشروط مسبقة للتسويات.

التعليق السياسي

دالالت زيارة �شويغو �إلى دم�شق
} كنان خليل اليوسف
زي��ارة وزي��ر ال��دف��اع ال��روس��ي سيرغي شويغو المفاجئة
إلى دمشق تحمل رسائل في ثالثة اتجاهات ،األول أنّ القوة
الروسية ال ت��زال ح��اض��رة ف��ي س��وري��ة على عكس م��ا ر ّوج
ل��ه عقب ق���رار ال��رئ��ي��س بوتين بتخفيض ع��دي��د ه��ذه القوات
الروسية العاملة في سورية ،وهنا يمكن القول إنّ الزيارة
تأتي كترجمة عملية لما قاله القيصر الروسي أيضا ً بأنّ هذه
القوات ستعود خالل ساعات متى استدعت الحاجة.
فهل حان موعد العودة؟ كافة المعطيات تشير إلى أنه قد
حان فعالً ال سيما أنّ معركة الرقة أعلنت والوضع الميداني
ب��ري��ف حلب وت��ح��دي��دا ً الجنوبي منه ال يسير كما تشتهي
السفينة السورية
الثاني هو مؤشر إل��ى أنّ معظم الرهانات الروسية على
وف��اء (الشريك) األميركي بالتزاماته وتع ّهداته قد سقطت
من الحسابات الروسية ،فموسكو ومنذ  27شباط الماضي،
وهو موعد الهدنة ،تطالب الواليات المتحدة بضرورة فصل
جماعاتها المعتدلة عن «النصرة» ،وقد أعطتها أكثر من مهلة
لتنفيذ ذلك وح ّذرتها باستهدافها ولكن دون ج��دوى .وهنا
يبدو أنّ صبر روسيا هو الذي نفذ وليس صبر جون كيري،
ما يعني ب��أنّ ك ّل هذه القوى المسلحة ستكون هدفا ً لعودة
عاصفة السوخوي إلى ما كانت عليه قبل  17شباط من هذا
العام.
ثالثاً :من وراء منظومة «أس  »400وعبر الصورة التي
التقطها ش��وي��غ��و ي��رس��ل ال��رس��ال��ة ال��روس��ي��ة إل���ى الواليات
أي خيارات عسكرية تصعيدية تجاه سورية
المتحدة ب��أنّ ّ
ستواجه وبقوة وخاصة مناطق الحظر الجوي التي تحدث
عنها قائد القوى الجوية األميركي قبل أيام إضافة للرسالة
التي وجهها موظفون في الخارجية األميركية للرئيس أوباما
مطالبين إياه بضربات عسكرية ض ّد مواقع الجيش السوري.
لتأتي صورة شويغو في منصة الـ»أس  »400وتبطل مفاعيل
ك ّل هذه التهديدات.
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الـغـرب لن يتغ ّير ...ال�شـرق لم يتع ّلم!
} محمد ح .الحاج
أكثر من دولة أوروبية ترسل قواتها متسللة إلى الشمال
ال��س��وري ،الذريعة «محاربة اإلره���اب» والحقيقة غير
ذل��ك ،الك ّل يبحث عن موطئ قدم على األرض السورية
التاريخية ،يدخلون بعيدا ً عن المباشرة وال ق��رارات ،ال
أممية ،وال محلية ودون إعالن عدا التسريب المقصود أو
غير المقصود بانتظار ردود الفعل المحلية منها أو الدولية
المنافسة ،األسلوب وحده تغيّر متوسالً مطية أو مطايا،
مشروعا قديما ً أو مشاريع ،المشروع المتجدّد في الشمال
السوري هو الدولة الكردية مع أنها تعاكس مصالح دولة
عضو في الحلف الرئيس الذي يجمعهم (الناتو) تركيا
تعترض وال من يستمع ،االعتراض هنا يتقاطع ويلتقي
مع قرار الحكومتين السورية والعراقية إضافة إلى رغبة
شعبية ترفض االنفصال والفيدرالية قد تتجاوز نصف
السكان ،الغرب أص ّم.
كيف لدول الناتو أن تتجاوز رغبة ومصالح دولة من
دول الحلف يعتبرونها ركيزة وخط الدفاع األول بوجه
العدو القديم (االتحاد السوفياتي) روسيا االتحادية
حاليا ،ويمكن القول إنّ مرحلة هذا العدو سقطت وانتهت
أو إنّ تركيا تراجع دوره��ا وأهمية موقعها بعد دخول
الغرب الحديقة الخلفية ل��ل��روس ،وأنّ العدو الجديد
(االسالموفوبيا) يستظ ّل في جانب منه الجناح التركي،
وتحديدا ً حزب العدالة ،...الجانب األه�� ّم في توجهات
الناتو هو االستمرار في خدمة القضية الصهيونية مع أنّ
تركيا حليف تاريخي لدولة الكيان الصهيوني وال يمكن
اعتبار الخالفات الثانوية التي قامت بينها وبين الدولة
التركية جذرية تدفع بالعدو لالستغناء عن عالقاته
التركية ومصالحه ،وموقف تركيا الداعم للعدو بوجه
الموقف السوري المقاوم ،متاهة العالقات المتشابكة بين
هذه األطراف تحكمها المصالح النهائية للعدو الصهيوني
المتمثلة بتحقيق الهدف النهائي للمشروع وهو يهودية
الدولة ،الهدف الذي يقضي بدعم قيام دولة على أسس
عرقية أو دينية تب ّرر ما يقابل.
الزمن وح��ده تكفل بكشف العالقات السرية ما بين
العدو وبين جهات عربية مارست تمثيل دور منافق وأنه

يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه،
وللحقيقة فإنّ الخطر الصهيوني على المنطقة ال يستشعره
غير السوريين ألنه يعنيهم ويستهدفهم بالدرجة األولى،
وألن من العسير والمستحيل طمس أو محو اسم سورية
عن خريطة العالم ف��إنّ السلوك العربي الملتزم تجاه
مصير الدولة اليهودية خضع ألحكام المنطق واالرتباط
العرقي أو اللغوي رغم اعتبارهم السوريين من عرق آخر
وأنهم ليسوا عربا ً بالمعنى الحقيقي ...لكنه عالم عربي...
ليس مطروحا ً في ميزان المصير ،إما العرب أو «إسرائيل»،
ومن وثائق الخارجية األميركية نستخرج وثيقة بني
سعود المتض ّمنة االلتزام بوعد بلفور ...وحماية «اليهود
المساكين» حتى تصيح الساعة ،وهو وعد ما كان ممكنا ً
المجاهرة به قبل اليوم ،بسبب الحاجة إلى كسب السيطرة
على دول المحيط وأغلبية الدول االسالمية التي لم تكن
قبالً مستعدّة للتفريط باألماكن الفلسطينية المقدسة.
اللعبة عبر عقدين من الزمن ...العقد األخير من القرن
الماضي ،والعقد األول من القرن ال��واح��د والعشرين،
ليست سعودية ،هي مخطط متكامل موضوع بإشراف
المحفل األعظم ،ويقوم على خدمته وتطبيقه كبار القادة
والسياسيين في الغرب ،ويت ّم توزيع األدوار على الدول
والجماعات تبعا ً لموقعها وتأثيرها ،وهكذا جاء تحديد
الدور السعودي في المراحل المتأخرة من التنفيذ ،سلبيا ً
تجاه ك ّل من يقاوم العدو ،ومشككا ً في جدوى المقاومة
بعد طرحه لمشروع تسوية باسم األمير وبعد ذلك الملك
فهد ،مع منح حق الرفض لقيادة الكيان الصهيوني
ترويجا ً للمشروع وترغيبا ً لمن يرفض ...واستثمار الزمن،
أيّ المماطلة في القبول ريثما يتغيّر الواقع الديمغرافي
على األرض – الداخل الفلسطيني وفي المحيط السوري،
وكان للسعودية دورها في دفع مصر إلقامة السالم مع
العدو وباركته سراً ،بينما مارست على الكيان األردني
وشجعت
نوعا ً من الوصاية لتوقيع معاهدة وادي عربة،
ّ
الدويالت المحيطة بها (قطر واالم��ارات والبحرين) على
إقامة روابط وعالئق من كل األنواع مع الكيان الصهيوني
ومن تحت الطاولة كبدايات لتنتقل بعدها إلى المجاهرة
على أن تحتفظ المملكة بخطوتها متخلفة عن الجميع،
هكذا حققت تعهد عبد العزيز لحكومة بريطانيا العظمى

ومن بعد لوريثتها الواليات المتحدة.
عبر أكثر من قرن من الزمن والغرب يعبث بالمنطقة
تمزيقا ً ونهبا ً وسيطرة وإبدال أنظمة ،والعرب يعترفون
بما يحصل وي��درك��ون واقعه دون محاولة استشراف
لمستقبل وك��أنّ ما يحصل هو القضاء والقدر وال غرابة
فهم قدريون بطبيعة الحال ،يقولون إنّ الغرب يخطط
لمائة عام على األق ّل ،وهم ال يخططون للغد القريب ألبعد
من أنوفهم ،بل يكتفون بردود الفعل اآلنية القاصرة عن
الوقوف بوجه انتهاك الحقوق أو دفع الظالمة الالحقة
ببعضهم في أنحاء كثيرة من هذا الجسد المترهّ ل ،والقول
بأنهم ال يعتبرون منطقة بالد الشام عربية أو أنّ سكانها
أغلبهم ليسوا عربا ً يؤكده هذا الموقف الرافض لتل ّمس
الحقيقة واالعتراف بها ،بل هم ال يرغبون أخذ العبرة مما
جرى عبر مراحل متعدّدة من مفاوضات ووعود واتفاقيات
يتقيّدون بها ويخرقها اآلخر (اتفاقيات الشريف حسين مع
الغرب) ،اآلخر ال يحترم المواثيق بل يخضعها لمصالح
متبدّلة بتبدّل الظروف وتط ّور المواقف على أرض الواقع،
وما ينطبق على العرب في التعامل مع الغرب ينطبق على
غيرهم مثل األتراك والفرس وك ّل الشعوب المصنفة عالما ً
ثالثاً ،وفي حين تعمل تلك الدول على تغيير واقع التعامل،
وحدهم العرب لم يتعلّموا ولم يستفيدوا من التجارب ولم
يرتفع صوتهم احتجاجا ً على غدر لحق بهم عبر التاريخ.
الروس يق ّررون مناورات عسكرية مع العدو الصهيوني
في بحرنا السوري دون مراعاة لمشاعر شعبنا ودون
األخذ بعين االعتبار أنها مياهنا وأجواؤنا وترتفع أصوات
االحتجاج عبر صفحات التواصل لتبقى مكتومة وبعيدة
عن وسائل اإلعالم ،ويخاطبهم البعض تعليقا ً على هذا
القرار ...شكرا ً روسيا ،وعلى نفس المسار يق ّرر اإليرانيون
إقامة مشاريع ومناطق حرة مع األتراك بمليارات الدوالرات
رغم انتقاد اإليرانيين لسلوك األتراك تجاه الدولة السورية
ويتساءل البعض هل هذا مكافاة؟ ثم يقول :شكرا ً إيران!
بينما يصمت ما بقي من الشعب السوري على أرضه
معانيا ً الغالء وفقدان المواد ...صابرا ً محتمالً ..فيستحق
أن نقول له :شكرا يا شعب.
لن يتغيّر الغرب ...أبداً ،ويبدو أنّ العرب لن يتعلّموا
أيضاً!

جريمة جديدة بحق الفل�سطينيين والعرب
} عباس الجمعة*
إن����ه ع��ص��ر االس��ت��ع��م��ار األم��ي��رك��ي
الصهيوني يُعاد إنتاجه بوسائل وأساليب
جديدة ،وهو يحاول أن يجد له طريقا ً في
ّ
والذل والمهانة
فرض شروط االستسالم
على األم��ة العربية ،حيت تت ّم مكافأة
دولة االحتالل االسرائيلي برئاسة لجنة
لألمم المتحدة مكلفة القضايا القانونية.
وال��م��ؤس��ف حقا ً انّ بعض م��ن يس ّمون
أنفسهم دوال ً عربية وإسالمية ساهموا
ب��إع��ط��اء ال��م��ج��رم ش��ه��ادة حسن سلوك
باعتبارها آخر دولة احتالل في العالم،
تتولى المنصب األكثر أهمية للبت في
القضايا القانونية الدولية ،وه��ي ،ايّ
«إسرائيل» ،متهمة بإلغاء وجود الشعب
الفلسطيني ،وسجلها حافل بالمجازر
والحروب واالستيالء على االراضي وخنق
الفلسطينيين في أراضيهم ،وص��وال ً الى
ش��نّ ال��ح��روب واالغ��ت��ي��االت ،واستمرار
اح��ت�لال األراض���ي العربية المحتلة في
الجوالن وم��زارع شبعا وت�لال كفر شوبا
في جنوب لبنان بينما يقف قادة بعض
ال��دول العربية موقف المتف ّرج على ما
يُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وأسراه
وأسيراته في سجون االحتالل اإلسرائيلي،
دون أن يح ّركوا ساكناً.
نقف اليوم لنتأ ّمل ،ال��زل��زال ال��ذي ه ّز
المجتمع الفلسطيني واألم���ة العربية
بتولي كيان إجرامي عنصري صهيوني
هيئة قانونية في األمم المتحدة ،لنتذ ّكر
صور اآلالم في شريط ذاكرة النكبة ،مثلما
نقف اليوم لنتأ ّمل أكثر حال األمة العربية،
في ظ ّل الهجمة االمبريالية والصهيونية
واالستعمارية واإلره��اب��ي��ة التكفيرية،
وحاجتنا إلى مثل هذه الوقفة اليوم ،إنما
تأتي الستخالص ال��دروس والعبر على
طريق تجاوز األزمة الراهنة التي تعصف
بالساحة الفلسطينية م��ن أج��ل إنهاء
االنقسام الكارثي ،ودعوة لألمة العربية
للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
اآلن أكثر من أيّ وقت مضى ،لما يتهدّد
القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة
وخاصة حق العودة من مخاطر.
انّ هذا التهالك من بعض الدول العربية

على تقبيل األعتاب «اإلسرائيلية» ،سعيا
وراء الرضا األميركي ،دون أن يكون هناك
أيّ اعتبار للحقوق الفلسطينية ،يؤشر
على عمق الهاوية التي تردّى فيها النظام
الرسمي العربي ،ويوحي أنّ هناك نقلة
خطيرة في موقف هذا النظام ،فهو لم يعد
يكتفي بالحياد ،أو الصمت ،أو التف ّرج تجاه
ما يجري للشعب الفلسطيني وحقوقه ،بل
سيعلن عن انحيازه إلى جانب الموقف
اإلسرائيلي ،ودعمه لسياساته .وهو أمر
خطير يجب أن يدفع الشعب الفلسطيني
وقواه ومؤسساته السياسية إلى التنبّه
أكثر فأكثر إلى هذا الخطر الجديد ،وإلى
التدقيق في أيّ موقف أو رأي أو نصيحة
تصدر عن أطراف النظام الرسمي العربي،
ل��ه��ذا ن��ح��ن نتطلع ل��ل��ق��وى السياسية
والشعبية العربية ،أن تبلور موقفا ً أكثر
جدية وفاعلية في مواجهة هذا التط ّور
الخطير ،من حيث فضحه وإدانته ،وحشد
القدرات الجماهيرية لدعم صمود الشعب
الفلسطيني.
إنّ النموذج الفلسطيني للمقاومة،
م��دع��وم��ة بعمق شعبي ق��وم��ي عربي،

كفيل في تفعيل روح المقاومة والتصدي
للمشروع اإلمبريالي األميركي الصهيوني،
الذي يحاول إعادة رسم خارطة المنطقة
والعالم وفق المقاييس األميركية ،وتغليف
هجمته بشعار نشر الديمقراطية ومحاربة
والمضي قدما ً في تشجيع ودعم
اإلرهاب
ّ
ال��ج��ن��راالت الصهاينة الستكمال حرب
اإلبادة ض ّد الشعب الفلسطيني وحصاره
وت��ج��وي��ع��ه وم���ح���اوالت ك��س��ر الصمود
الفلسطيني وفرض الشروط اإلسرائيلية
األميركية.
وفي ظ ّل هذه االوضاع نؤكد أنّ بارقة
أمل ترافق انتفاضة الشعب الفلسطيني
في انتزاع الحرية واالستقالل ،هي العودة
ال��ى ال��ح��وار الفلسطيني من أج��ل إنهاء
االنقسام الكارثي وتعزيز الوحدة الوطنية
والعمل على إيجاد عمق شعبي عربي ،مع
تجسده حركة التضامن العالمي مع
ما
ّ
الشعب الفلسطيني ،وه��ذا يعني تكثيفا ً
لهوية النضال الفلسطيني ،وخاصة أنّ
الشعب الفلسطيني يؤكد إص��راره على
تمسكه بالمقاومة المشروعة ،وتمسكه
بحقوقه الوطنية وفي المقدّمة منها حقه

في العودة إل��ى دي��اره وأراض��ي��ه ومدنه
��ج��ر منها ،وإق��ام��ة دولته
وق���راه التي هُ ّ
الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة
وعاصمتها القدس.
ختاما ً ال ب ّد من القول ،علينا أن نتذكر
دائما ً قوة الصمود الشعبي الفلسطيني،
وض���رورة العمل ال��دائ��م لتعميقها ،هذه
ال��ق��وة م��ن خ�لال وح��دة وطنية حقيقية
واستراتيجية نضالية لمواجهة المشاريع
األميركية والصهيونية واالستعمارية
والتي تستهدف تصفية الحقوق المشروعة
للشعب الفلسطيني ،رغم إيماننا بقدرة
الشعب العربي في فلسطين على الصمود
والتحدّي ،وحيويته واستعداده للتضحية
والعطاء بغير حدود ،واستجابته الطوعية
للتوحد تحت راية المقاومة ،واالنتفاضة
هذا الخيار الذي يكتب بحروف من الدم
فهو أكثر وضوحا ً ومعاني أكثر دالالت،
وهو يمضي للوصول الى أهداف الشعب
الفلسطيني ف��ي ال��ح��ري��ة واالس��ت��ق�لال
والعودة.

* كاتب سياسي

�إيران ...م�صر� ...سورية ورهان الحقيقة
} عبد الرحمن محمد عثمان
منذ ان أل ّمت بعالمنا المغلوب على أمره الفتنة الطارئة
التي ال تشبه تاريخ وحضارة إنسان المنطقة ،التي
أفردت دوما ً لآلخر مكانا ً رحبا ً تسامحا ً وتحاورا ً وتفاعالً
م ّكن في عديد من مراحل التاريخ من إنتاج حالة من
يسرت كثيرا ً التغلب على مصاعب
التمازج والتعاضد ّ
الوجود في عالم متعدّد األقطاب متقلب المعطيات،
خصوصا ً من خ�لال تعاظم التحديات مع مطلع هذه
األلفية ،وبعد ثالثة أعوام فقط تغيّر الوضع في العراق
بشكل قلل كثيرا ً من األبعاد اإليجابية التي كان يملكها
هذا البلد العربي الضارب بجذوره في تاريخ المنطقة،
ومثل ذلك التغيير الهائل في البنية الهيكلية لوظيفة
الدولة عامالً محفزا ً النهيار اجتماعي كبير لم يتم ّكن من
احتواء التردّي الذي اجتاح حياة اإلنسان هناك.
كان كثير من الالعبين اإلقليميين ال يدركون مدى تأثير
حدث مثل هذا على منطقة مترابطة ومتشابكة جغرافياً،
ولها تاريخ اجتماعي وثقافي وعقدي متداخل وممتدّ،
سورية أدركت ولم يكن بمقدورها فعل الكثير لوحدها،
مصر تعرف حجمها جيدا ً ودوره��ا السليم الذي يمكن
ان يساهم بفاعلية في ضبط إيقاع الحياة على خطى
االستقرار والنمو .والذين ضربوا العراق وفعلوا بوحدته
ما فعلوا ،وهم لوبي صاحب نفوذ يدير لعبة العولمة
كان يعرف انه يحقق أهدافا ً غاية في االستراتيجية
والحساسية بالنسبة للمنطقة كلها.
لقد تطور علما النفس واالجتماع إلى درج��ة كافية
ب��أن يدخال بشكل رئيسي ف��ي ال��دراس��ات السياسية
والعسكرية .هناك تيارات مذهبية وسياسية متعدّدة في
المنطقة ومناخ عام متململ في كثير من بلدانها بسبب
الركود االقتصادي ،ودوران معظم حياة الشعوب حول
قوت يومها وتعليم أبنائها ،وفوق هذا لم تكن هناك ايّ
فجوة يتن ّفس عبرها الهواء ،واالحتقان الذي من الطبيعي
ان يصل في مرحلة درجة الغليان وينفجر ،وكان ذلك
ليكون امرا ً طبيعيا ً وصحيا ً لو لم توجه بعض المفاهيم

وتعدّل معايير القيم وطنيا ً وروحيا ً لدى بعض التيارات
السياسية الدينية منها خاصة ،هذا األمر معقد وشائك
رغم انه مرتبط بشكل وثيق بعنوان عجالتنا القصيرة
هذه ...فإيران كيان حضاري يمتلك قاعدة بشرية على
مستوى عال من المعاصرة والتأهيل ،وم��وارد مادية
كبيرة ،إضافة إلى قدرتها اإلنتاجية في مجاالت كان
يمكن ان تغيّر مالمح المنطقة إذا تخلصت من اإلسقاطات
الغربية – «االسرائيلية».
الصحيح أنّ إيران دولة تواجه تحديات هي بقدر كبير
ذاتها التي تواجه باقي دول المنطقة ألنها (إيران) جزء
منها – والحقيقة انّ طريق التعاون مع إي��ران تلقائيا ً
يلغي ك ّل تهديد يواجه المنطقة ألنّ انقسامها بح ّد ذاته
أصبح أخطر مهدّد للدول والمجتمعات في المنطقة
بأسرها.
انّ االنفتاح على إيران يعني استكشاف جزء ها ّم من
ثقافة وتاريخ وامكانيات وجغرافيا إسالمية مميّزة،
والحاجة لوقف القتل على المذهب تعني توفير قاعدة
أكبر للتنمية ...للحوار الذي يفتح ب��دوره آفاقا ً عقلية
وروحية أرحب .من هذا المنطلق الذي يعني ان تحلّق
األم��ة بجناحين ب��دال ً من واح��د يعاني الكثير من آثار
الصراعات السياسية واالنقسامات المذهبية القاتلة،
كما نشهد في أغلب بلدان المنطقة ،هذا يوصل الى أنّ
انفتاح إيران على العالم ورفع العقوبات عنها يجب ان
يلقى ترحيبا ً وتأييدا ً وسط الشعوب االسالمية كلها ألنّ
هذا يعني دورا ً أكبر لها يمكنها من توظيفه دعما ً لقضايا
الشعوب التي تلتقي معها على صعيد األمل في تخليص
األمة من حالة التمزق واإلعياء التي تعانيها.
انّ المخططين السياسيين في المنطقة يجب ان يع ّمقوا
من نظرتهم إلى األمور بشأن إيران ألنّ «إسرائيل» لعبت
على ورقتها كثيرا ً وهي تعرف جيدا ً الى ايّ مدى يضعف
ه��ذا االنقسام العالم اإلس�لام��ي ويحقق أطماعها في
الوجود على األراضي الفلسطينية بل والتمدّد وطبيعي
ان تكون هي األكثر حرصا ً على عزل إيران عن محيطها
والمجتمع الدولي لتبقى هي السيدة االولى.

إنّ حكمة اإليرانيين يجب ان تتجلى أكثر اليوم في
الخروج بهذا االتفاق لحرف المعادلة قليالً وتوظيف
النتائج ال��م��ادي��ة والمعنوية المترتبة على نجاح
م��ش��روع جنيف ال��ت��ف��اوض��ي ف��ي إن��ع��اش العالقات
االقليمية كاولوية استراتيجية رغم العوائق ،ونعلم انّ
الجمهورية االسالمية تتمتع بالصبر الكافي والحكمة
ال�لازم��ة واإلق��ن��اع المطلوب لشعوب ودول المنطقة
عدا المرتبط منها بمعاهدات تذهب به بعيدا ً عن أمنه
ومصالحه وكالة عن اعدائه هو نفسه في المقام األول
واآلت��ي القريب سيكشف الكثير في هذا الجانب ،ولن
ينفع الندم مكابرا ً او مراهنا ً بأمن وسالمة شعوب
المنطقة ووحدتها.
ويوحد
انّ التغيير العقالني يوقف سفك ال��دم��اء
ّ
الجهود نحو تعزيز كرامة أبناء المنطقة ويوقف تطاول
األعداء عليهم ،وبال شك إنه المسار الجدير الذي يجب
أن يسلكه الجميع بعد ك ّل هذه اآلالم.
مصر وسورية خاضتا وال تزاالن صراعا ً ايدلوجيا
ّ
أخف وطأة في مصر ،إذا وجدت
مدمرا ً وانْ كان يظهر انه
سلطة ته ّيئ أجواء إيجابية ووحدة الرؤية عبر حوار
صادق حول القضايا االستراتيجية وتستخلص قواعد
منصفة تحكم الحياة العامة وتتيح لك ّل أبناء مصر
المميّزين والمبدعين الصعود ولعب دورهم الطبيعي
في تط ّور المفاهيم والرؤى ومصالحة ومعالجة األزمات
االجتماعية واإلنسانية وغيرها ،فمؤكد انّ مصر هذه
التي نتمناها ونحلم بها في جنوب ال��وادي وفي ك ّل
االرض العربية واالفريقية التي تتطلع الى فجر يزيح
ليلها الطويل ويفتح اب��واب التعاون الحقيقي نحو
مستقبل يليق بتاريخ وانسان المنطقة.
أما سورية فلن يكون الحديث عنها بأكثر من كلمات
– إنها قلب وعقل الشام وروح وضمير االمة رغم الجراح
التي ستزول حتما ً ويخرج الوهج المخبأ تح ّررا ً وتقدّما ً
لك ّل المنطقة.
خروج آمن :خسرنا في كامب ديفيد واوسلو ويحق
لنا التعويض في جنيف وجنيف اآلتي المنتظر.

مواقف الت�صعيد الحريرية
العودة عن الخط�أ ف�ضيلة مطلوبة
} علي بدر الدين
ل��م ت���أت ال��خ��ط��اب��ات التصعيدية المتنقلة م��ك��ان��ي��ا ً ل��رئ��ي��س تيار
المستقبل سعد الحريري بجديد ،أو يمكن وصفها باإليجابية التي
فرضتها ظروف استثنائية على عالقة بمستقبله السياسي ،كما لم
يكن موفقا ً بتوجيه رسائله السياسية المغلّفة بأطباق طائفية مذهبية
دسمة إلى من يعنيهم األمر في الداخل والخارج ،إنْ لجهة التوقيت
أو لجهة الغاية االستنهاضية ،بعد تداعيات نتائج االنتخابات البلدية
واالختيارية اإلقصائية لتياره كما حصل في طرابلس ،والهزيلة
في بيروت وغير الواقعية في صيدا التي احتاجت إلى خلطة حزبية
مصطنعة م��ا كانت لتحصل ل��و أنّ التيار وح��ل��ف��اءه امتلكوا القوة
االنتخابية القاهرة القادرة على اإلقصاء واإللغاء.
ويبدو أنّ الحريري ون��واب��ه وفريقه السياسي الحرصاء على
إع��ادة اإلمساك بزمام األم��ور رغم اإلخفاقات على أكثر من صعيد
تزامنا ً مع رفع عصا التهديد والوعيد من الداعم اإلقليمي بالبحث عن
زعامة سنية بديلة أو على األق ّل عن الرديف اإلحتياطي الذي يمكن
استعماله عند الضرورة وجدوا أنّ الفرصة متاحة وأنّ مرحلة التأزّم
الداخلي والخارجي مهيّأة إلع��ادة التقاط األنفاس وخلط األوراق
والتأثير في البيئة الحاضنة وربما تعيد تحريك المياه الراكدة بعد
تراكم الخسارات واإلنكسارات على أكثر من جبهة وقد تعيد للتيار
وزعيمه حجمهما المفقود من خالل ش ّد العصب المذهبي وتحميل
الفريق اآلخ��ر أي��ا ً يكن مسؤولية االنهيار االنتخابي وتبعاته التي
كشفت األقنعة وحدّدت األحجام والمسؤوليات.
يخطئ الحريري إذا اعتقد أو ف ّكر أنّ مواقفه التصعيدية ورمي
سهامه باتجاه فريق بعينه يعيد له بعضا ً من مجده السياسي الضائع
أو ينجح في ش�� ّد عصب جمهوره المتبقي أو إع��ادة الذين غادروا
صفوف التيار ل��ي��غ�� ّردوا ف��ي أس���راب ش��اءت لها اللعبة السياسية
أو األق���دار أو القصور ف��ي مقاربة ال��وق��ائ��ع السياسية والطائفية
والمذهبية أن تغ ّرد خارج سياق من أنتجها وحماها ووظفها منذ أن
كانت فرخا ً لتتح ّول في ما بعد إلى كواسر جارحة ،صدق من قال:
من يزرع الريح يحصد العاصفة .كما أنه من الخطأ القاتل محاولة
اإلستفادة من السياسة األميركية الجديدة القديمة المعادية للمقاومة
والتي تترجمها بفرض عقوبات وقيود مالية وإعالمية ليست وليدة
الساعة ألنّ هذه السياسة معروفة ومتوقعة تجاه المقاومة ومن
يدعمها ويحضنها ،وأن ّاستهداف المقاومة له تأثيراته وانعكاساته
السلبية على ك ّل اللبنانيين ولن تستثني أحدا ً حتى الذين يتمترسون
خلف ج��دار من األح�لاف والمحاور التي تمتلك التأثير السياسي
والقوة العسكرية ،ألنّ الهيكل إذا سقط سيتشظى منه الجميع وقد
تكون ال��ع��ودة ع��ن الخطأ والخطايا المكدّسة بمواقف التحريض
وخطابات التوتير والتشنج فضيلة مطلوبة قبل فوات األوان ،هي
ليست ضعفا ً أو هروبا ً من المسؤولية بل تكمن فيها القوة والجرأة
والشجاعة ،وق��د تساهم في إع��ادة عقارب الساعة إل��ى االنتظام،
وفي نزع فتائل التفجير المعدّة بإحكام من قبل أعداء لبنان وشعبه
وجيشه ومقاومته واستقراره األمني ،فالتجارب أثبتت أنّ المواقف
السياسية التصعيدية والرهانات الخارجية والنقر المتواصل على
الوتر الطائفي المذهبي سقطت ول��م تنفع أصحابها أو تسترجع
لهم األمجاد الضائعة أو زعامات أيام زمان «أنا أو ال أحد» أو تعدّل
في الموازين التي قلبتها السياسات الخاطئة على األق ّل في مرحلة
مصيرية خطيرة كالتي تشهدها المنطقة ولبنان من ضمنها ،وهو
الذي لم يغادر عين العاصفة وسيبقى يدفع األثمان الباهظة مع ك ّل
هبّة ساخنة سياسيا ً واقتصاديا ً وعسكريا ً باعتباره الحلقة األضعف
ع��ل��ى حلبة ال��ص��راع ال��م��ح��ت��دم ال���ذي ال ي��رح��م ،ول��ه��ذا ك��ل��ه أسبابه
وظروفه السياسية الذاتية والموضوعية الداخلية والخارجية ،وهي
لألسف لم تتغيّر منذ أن تك ّون هذا النظام السياسي الطائفي الذي
أري�� َد له أن يظ ّل غارقا ً في االنقسام والفساد واالهتزاز السياسي
واألم��ن��ي ،أو يبقى على فوهة بركان مشتعل قد ينفجر كلما أراد
مشغلوه خاصة أنّ قاعدته قائمة أساسا ً على الصراعات والحروب
األهلية خدمة لمصالح الزعماء والطوائف واإلقطاعيات ،وقد أنتجته
اإلحتالالت واإلنتدابات التي حكمته أو تح ّكمت بمصيره على مدى
ق��رون من الزمن ولم تنته فصولها بعد ،وتركت لبنان (سويسرا
الشرق) ود ّرته في دائرة الخطر وإنْ تبدّلت أساليب الحكم والتح ّكم
والسيطرة وتغيّرت األسماء والوجوه واأللقاب وتعدّدت األحزاب
وتن ّوعت المصطلحات.
وما زاد الطين بلة أنّ العهود والحكومات والزعامات والطبقات
السياسية المتعاقبة والطوائف والمذاهب حافظت بأمانة ومسؤولية
على نهج السلف غير الصالح وضاعفت من انغماسها اإلفسادي
والمصلحي واإلنقسامي واإلق��ص��ائ��ي واإلل��غ��ائ��ي ول��م تسع يوما ً
إلى بناء وطن أو اإلحتكام إلى المؤسسات أو اعتماد قياس العدالة
والحرية لللبنانيين ،بل ساهمت عن قصد وعن سابق إصرار بتعميم
الجهل والتخلّف وممارسة سياسة الهيمنة والتسلّط والدرع الوقائي
واالستباقي لتحافظ على امتيازاتها ومكتسباتها.
أي ما يقارب
ويسجل للطبقة الحاكمة أنها منذ اتفاق الطائفّ ،
الربع قرن نجحت في تثبيت دعائم وجودها السياسي والطائفي
والمذهبي ،وإنْ بنسب متفاوتة ،كما في ترسيخ زعائميتها وإعداد
جمهور من الموالين لها وليس للوطن ،لإلستعانة به عند اللزوم ،أو
من أجل التغيير نحو األفضل بل في مواجهة خصوم مفترضين إذا
ما حاولوا اإلقتراب من المصالح والخاصيات ،ونجحت أيضا ً في
ابتداع معارك سياسية وطائفية ومذهبية وهمية وإغراق جمهورها
بنزاعات وصراعات ال فائدة مرج ّوة منها ،لكن إرادة أولياء النعمة
تقتضي أن يتح ّول هذا الجمهور إلى حطب في مواقد ه��ؤالء وفق
وزج����ه ف��ي ص���راع المصالح
ال��م��ث��ل ال��ف��رن��س��ي «م���ن ي��دف��ع ي��أم��ر»ّ ،
السياسية الداخلية الضيقة ،في حين أنّ هذه الطبقة تمسك المجدين
السلطوي والمالي من طرفيه .واألكثر خفة واستهتارا ً بهذا الشعب
أنه كلما خفت نجم أي سياسي أو طائفي وارث بالحياة أو بالوفاة
أو بقوة دفع محلية أو خارجية تبتدع مكونات هذه الطبقة بعضها
أو معظمها مشكلة أو قضية على قاعدة «خالف تعرف» انكفاء أو
استقالة من حكومات ومسؤوليات معدومة أو من نيابة ممدّدة
بهدف االع��ت��راض وتسجيل المواقف والنقاط وألج��ل إع��ادة هيبة
مفقودة أو سلطة ضائعة أو أقله إعادة البريق واللمعان اللذين كاد
أن يضيع وهجهما ودورهما وسط التحالفات الحزبية والطائفية
الكبرى .واألمثلة القريبة والبعيدة حاضرة في ذاكرة اللبنانيين مع
إدراكها ومعرفتها بأنها لن تغيّر من واقع األمر السائد شيئا ً وأنّ
حضورها أو غيابها ال يقدّم وال ّ
يؤخر وتض ّطر أحيانا ً كثيرة للبحث
عن مخارج لورطتها والعودة إلى المربع األول .وبدالً من أن تلجأ
الطبقة الحاكمة إلى التهدئة وتحصين لبنان في ظ ّل احتدام صراعات
المنطقة وتمدّد حروبها التي ال تنتهي ،فإنها مص ّرة على اختراع
ملفات خالفية ج��دي��دة وتحويلها إل��ى أزم���ات عصية على االتفاق
والح ّل وتصويرها للرأي العام أنها مصدر الخطر الحقيقي وعليها
يتوقف مستقبل لبنان ،وإثارة الضجيج اإلعالمي وتكليف األبواق
برمي اإلتهامات وتحميل المسؤوليات ،ك ّل ذلك من أجل التغطية
على الفساد والمفسدين ومواصلة سياسة التشبيح والسمسرات
من دون النظر بجدية لألخطار المحدقة بالوطن واستهدافه أمنيا ً أو
من خالل تغذية النعرات وإيقاظ الغرائز وبعث الروح فيها للوصول
إلى الفتنة القاتلة حتى أصبحت الحوارات القائمة من أجل تخفيف
اإلح��ت��ق��ان ول��ي��س ل���وأد أسبابه والمتسبّبين ب��ه أو م��ن أج��ل إبطال
صواعق القنابل الموقوتة قبل حدوث اإلنفجار المد ّمر.
لم يع ّول اللبنانيون يوما ً أو يراهنوا على ق��درة الطبقة الحاكمة
بمقاربة الحلول أو الخروج من دوائر مصالحها وعباءات سلطتها
أو على قدرتها بإعادة تسلّم زم��ام المبادرة التي فقدتها منذ زمن
بعيد ،أو واصلت جنوحها المتمادي والالمتناهي لتحقيق المزيد
من مغريات السلطة وفعلها السحري ومدى تل ّذذ من يمتطيها بدءا ً
م��ن عضوية ف��ي المجالس البلدية واالختيارية حتى أعلى الهرم
السلطوي.
ق��د يكون ال��ذي يعيشه لبنان ف��ي ظ�� ّل الطبقة السلطوية إبتالء
وامتحانا ً لقدرة اللبنانيين على الصبر والتح ّمل ،ولكن إلى متى...؟

