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رو�سيا ت�شكك في نيات وا�شنطن
} حميدي العبدالله
بعد زي���ارة وزي��ر خارجية ال��والي��ات المتحدة إل��ى موسكو ولقائه
المسؤولين الروس وعلى رأسهم الرئيس فالديمير بوتين ،سادت تكهّنات
بأنّ ثمة اتفاقا ً ناجزا ً ت ّم التوصل إليه بين موسكو وواشنطن ،على قاعدة
المقترحات األميركية التي تحدثت عنها صحيفة «واشنطن بوست» عشية
قيام كيري بزيارة روسيا.
لكن تحليل الوقائع والتصريحات ،وال سيما التي أدلى بها المسؤولون
الروس وفي مقدّمتهم وزير الخارجية سيرغي الفروف ،تشير إلى أنّ ج ّل ما
ت ّم التوصل إليه أثناء زيارة كيري إلى موسكو هو الرغبة في التوصل إلى
تفاهمات بشأن القضايا موضع الخالف بين روسيا والواليات المتحدة،
وفي مقدمة هذه القضايا مكافحة اإلرهاب ،واستئناف مفاوضات جنيف،
وأوكلت مهمة التوصل إلى تفاهمات حول هاتين المسألتين إلى خبراء
أميركيين وروس ،عسكريين وسياسيين من وزارتي الخارجية في البلدين،
وعلى هذا األساس بدأت سلسلة من االجتماعات في جنيف للوصول إلى
هذه التفاهمات .أيّ أنه لم يكن هناك اتفاق منجز والمطلوب وضعه في
التطبيق ،بل المطلوب الوصول إلى هذا االتفاق ،وهذا يعني أنه يمكن
أن تحصل تفاهمات بين الخبراء حول سلسلة من القضايا ،ويمكن أن ال
وترحل القضية كلها إلى اإلدارة األميركية التي سوف تنتخب في
تحصل،
ّ
شهر تشرين الثاني المقبل.
تصريحات المسؤولين الروس التي تؤكد عدم وجود اتفاق ،وتشكك
بنوايا الواليات المتحدة تمثلت بتصريح نائب وزير الخارجية الروسي
غينادي غاتيلوف الذي قال عشية بدء لقاءات جنيف بين مسؤولين روس
ومسؤولين أميركيين حرفياً« :سيعقد غدا ً في قصر األمم اللقاء الثالثي
بين روسيا وأميركا واألمم المتحدة بشأن سورية ،وموسكو تنظر بشكل
بناء إلى اللقاء ،ويتوقع تب ّني واشنطن في المقابل موقفا ً بنا ًء في العملية
السورية» ،وعبارة وموسكو تتوقع من واشنطن موقفا ً بناءً ،تشير إلى
أنه ليس هناك اتفاقات ناجزة بين البلدين حول سورية ،وإال لكانت
عبارة غاتيلوف اختلفت عما ج��اء في تصريحه ،وتعكس تصريحات
وزير الخارجية الروسي حذرا ً مماثالً ،وهو يستخدم عبارة «المطلوب»
و«ينبغي» على الواليات المتحدة اتخاذ مواقف بناءة والتعاون الجدي في
مكافحة اإلرهاب ،وإطالق مفاوضات جنيف من جديد برعاية األمم المتحدة،
ومساندة روسيا والواليات المتحدة.
هذا الحذر البارز والواضح في تصريحات المسؤولين الروس وتشكيكهم
في نوايا الواليات المتحدة ال يأتي من فراغ ،فهو ثمرة تضافر عاملين :غياب
االتفاق الكامل ،ونكوث الواليات المتحدة بعهود ووعود سابقة.

ثورة يوليو وعبد النا�صر...
} د .فايز رشيد
أربعة وستون عاما ً مضت على ثورة  23يوليو  .1952لم يتع ّرض حدث تاريخي
عربي لمحاوالت التشويش والتهميش والهجمات المتوالية عليه ...مثلما تع ّرضت له
هذه الثورة وملهمها جمال عبد الناصر! هو ورفاقه وضعوا ليس مصر وحدها ٬وإنما
األمة العربية من محيطها إلى خليجها في حقبة جديدة من التاريخ ٬كانت عناوينها
األبرز :الكرامة الوطنية ٬التح ّرر ٬النضال ض ّد االستعمار (من أجل أن يحمل عصاه
على كاهله ويرحل) ٬الوحدة العربية ،التفاعل مع المحيط ،في آسيا وأفريقيا ومع
األقطار البعيدة في أميركا الالتينية ،والتأثير في الحدث الدولي من خالل ما مثلته
الناصرية من معان وطنية كبيرة ٬وتداعياتها على الجماهير في مختلف األقطار
العربية ٬التي الت ّفت خلف األهداف التي طرحها عبد الناصر ..وبالتالي أصبح الرأي
العام العربي عامالً مؤثرا ً في أحداث المنطقة ٬بحيث أخذ يُحسب لها الحساب في
المعادالت السياسية في دوائر صنع القرار في العواصم الغربية.
كما أصبحت القاهرة آن��ذاك ٬العاصمة التي ال يمكن تجاوزها ٬حتى في حالة
محجا ً لك ّل حركات التح ّرر الوطني في القارات
االختالف السياسي معها ٬وباتت
ّ
الثالث ٬وأصبح عبد الناصر رم��زا ً من رموز رؤس��اء ال��دول النامية التي تبلورت
سياسيا ً في حركة عدم االنحياز ٬وقطبا ً (من خالل شخصيته الكاريزمية) من رؤساء
قالئل عالميين ،تزعّ موا هذه الحركة ولسنوات طويلة.
لقد حمل عبد الناصر لواء المشروع القومي العربي النهضوي الحديث ،الذي المس
أحالم وطموحات الجماهير العربية بالنسبة لمستقبلها ٬وفي صراعاتها مع األعداء
المتربّصين بالمنطقة العربية وشعوبها ،وعوامل وحدتها وتالحم جغرافيتها٬
وبخاصة مع رأس الجسر الممثل لهذا التحالف المعادي «إسرائيل» التي حاولت من
خالل التواؤم واالنخراط في جوهر المخططات التآمرية ومن خالل التنسيق مع بقايا
االستعمار القديم البريطاني والفرنسي ٬إجهاض التجربة الناصرية في سنوات
مبكرة من عمرها ٬بالهجوم على مصر في العدوان الثالثي في عام  1956وقد ارت ّد
خائبا ً ومهزوما ً ٬مما حمل المزيد من األلق للناصرية ولعبد الناصر على المستوى
العالمي.
على صعيد مصر ...فإنّ المبادئ التي حملتها ثورة يوليو ٬انعكست في توزيع
األراض��ي على الفقراء ٬الذين كانوا أشبه بالعبيد لصالح األغنياء ٬وفي مجانية
التعليم في مختلف مراحله ٬وفي الخدمات الصحية والحياتية األخرى للمصريين٬
وفي التصنيع وفي تأميم قناة السويس ٬والثورة الزراعية ٬وفي كهربة مصر ٬وبناء
الس ّد العالي ٬الذي وإضافة إلى دوره في ريّ ماليين الهكتارات من األراضي الزراعية٬
واستصالح أراض صحراوية جديدة ٬فإنه ج ّنب مصر كوارث فيضان النيل.
الس ّد العالي أحد أه ّم إنجازات عبد الناصر ٬تح ّول أيضا ً الى مجال للهجوم الشديد
عليه ٬بالرغم من أنّ رأي الخبراء المصريين والعالميين يؤكد على عظمة هذا اإلنجاز
وحيويته بالنسبة لمصر.
أسستها الناصرية وعبد الناصر ٬والتي تستحق ان
كثيرة هي اإليجابيات التي ّ
تحتذى من دول كثيرة ٬إنْ في تصفية االستعمار والوقوف في وجهه ٬وعدم الرضوخ
لضغوطاته ٬او في التأسيس لقضايا شعوبها الحياتية أو المتعلقة في السياسات
الخارجية.
مهاجمة ثورة يوليو وعبد الناصر ...ثأرية ،كاذبة ،بعيدة عن الواقعية ،اتهامية،
تحريضية سوداء… مما يوحي بالخلفية السوداء لك ّل أصحابها ومخططيها ،الذين
هاجموا منجزات عبد الناصر وإلقامته عالقات قوية مع كافة الدول التي وقفت مع
الحقوق الوطنية العربية وساندتها ٬ومن بينها االتحاد السوفياتي ودول المنظومة
االشتراكية (آن��ذاك) في مرحلة الحرب الباردة ٬وكسر احتكار استيراد السالح٬
وتطبيق الوحدة العربية مع سورية في عام  ،1958والوقوف مع الثورة الجزائرية،
وإسقاط حلف بغداد ،ومساندة الحقوق الفلسطينية والثورة في مرحلة الحقة...
وغيرها من السياسات والخطوات التي تركت بصماتها على احداث المنطقة.
لك ّل ذل��ك ...كانت مصر وعبد الناصر والناصرية هدفا ً للتآمر االمبريالي بك ّل
صيغه الجديدة ٬والتي ابتدأ التخطيط الفعلي لها من أجل كسر شوكة مصر وهزيمة
الناصرية بك ّل ما تمثله من إيجابيات ٬منذ سنوات طويلة.
سياسيون كثير «إسرائيليون» وأميركيون كتبوا في مذكراتهم ومؤلفاتهم عن
خطة الهجوم العسكري على مصر ...فقد كانت معدّة وقيد التنفيذ منذ أعوام قبل
حصولها في عام  ...1967ذلك ال يعني بالمطلق إغفال خطأ عبد الناصر وقيادته
في عدم اإلعداد جيدا لتلك الحرب! وبخاصة بعد ان نفذتها «اسرائيل» بالتحالف مع
الواليات المتحدة ٬وقبيلها ت ّم استدراج مصر وعبد الناصر إلى فخ سياسي مرسوم
وجرى إعداده بدقة متناهية .كما اننا ال نغفل الخطأ الجذري لعبد الناصر ٬والذي
جعل ك ّل الخطوات واإلصالحات التي نفذها مرهونة بشخصه ٬وليس بالمؤسسات
التي كان من الواجب ان يت ّم بناؤها ،لتشكل حصانة مستقبلية في الحفاظ على
السياسات في المجاالت المختلفة ٬والتي ت ّم انتهاجها.
لقد ت ّم التنكر للناصرية ولِما مثلته بعد فترة وجيزة من وفاة عبد الناصر في 27
أيلول /سبتمبر  ،1970ومنذ تلك اللحظة وحتى اآلن ٬ما زالت ثورة يوليو تتع ّرض
لهجمات قاسية ،حادة ،بعيدة عن العلمية والموضوعية ٬رغم ذلك ستظ ّل الناصرية
وثورة يوليو شعلة مضيئة في التاريخ العربي.

فرن�سا و�ألمانيا وتركيا
ـ تشهد ك ّل من فرنسا وتركيا وألمانيا حمالت عنف متصاعدة ،وتبدو السياقات
الحاكمة لها إلى تصاعد.
ـ في ألمانيا صار التفاخر بالقدرة على امتصاص موجات النازحين السوريين
باعتبارها أداة تأثير مستقبلية في العملية السياسية المقبلة في سورية مع ظهور
بوادر فشل الحرب عبر تحويل كتل النازحين إلى كتل تصويت تحت السيطرة في
أيّ عملية احتكام للصناديق وراهنت ألمانيا بابتسامة صفراء على خمسة ماليين
صوت سوري عبر نازحين تستوعبهم أوروبا يق ّررون مستقبل سورية و يتح ّكمون
بهوية نظامها فحصدت مع وهمها مئات اإلرهابيين الخارجين عن السيطرة.
ـ في فرنسا صار التباهي بالقدرة على تجنيد اإلسالميين المتطرفين من أجيال
المهاجرين ومساجدهم وتقديم التشجيع لهم مع ابتسامة ساخرة تقول اذهبوا
ولن تعودوا إال جثثاً ،فكانت النتيجة أنّ فائض التجنيد للمتطرفين ّ
دق أبوابها وأنّ
الذين ذهبوا عادوا عندما دق الموت أبوابهم هناك ،ليدق معهم أبواب الفرنسيين.
ـ في تركيا تح ّولت المدن إلى معاقل لتشكيالت القاعدة بوهم ربح الحرب في
سورية ،ولما حسمت الحرب أو تكاد صار هؤالء جزءا ً من اللعبة التركية فانقسم
الجيش والحكم وتقاتال فسقط الجيش وتركيا.

التعليق السياسي

عفو ًا عزيزي ال�ضابط� ...أنا ل�ستُ مت�س ّوالً!
} محمد ح .الحاج
قبل شهرين ،وصلنا إل��ى الجسر الفاصل بين
المركزين ،تجاوزنا ع��ددا ً من السيارات المتوقفة
إلى يمين الطريق بانتظار اإلذن بالدخول ،أشار لنا
الخفير بيده :سوريين ...صحافة !...وأبرزنا زميلي
وأنا البطاقات ،أبلغ الضابط عبر الالسلكي ...سيارة
سورية خصوصي ،شخصين مع بطاقات صحافة
لبنانية ...جريدة «البناء» .وجاءه الردّ :فليدخلوا.
ترجلنا
في الساحة
ّ
المخصصة لوقوف السيارات ّ
بعد ركن السيارة ،وكالعادة قمنا بتصوير بطاقات
التعريف – الهويات قبل الدخول إلى قاعة الهجرة
والجوازات وكان الضابط ذو النجمتين عند الباب،
استقبلنا باسما ً عند إبراز البطاقات قائالً :أهالً وسهالً
كم يوم بدك تض ًل؟ قلت 48 :ساعة .نادى أحدهم يا...
اعمل لألستاذ بطاقة زيارة عمل  72ساعة ...وأشار لي
إلى الكونتوار ...زميلي معه إقامة مجاملة ،بعد إتمام
المعاملة وعند خروجنا توجهت إلى الضابط بالشكر،
كان بشوشا ً وفي غاية التهذيب ...أجاب :أهالً وسهالً
واجبنا.
في رحلتنا األخيرة ،قبل أي��ام وعلى الجسر ذاته
أشار الخفير وقد قرأ على زجاج السيارة ...صحافة...
جريدة «البناء» مع رقم الهاتف ،ورأى البطاقات ،أيضا ً
وكالعادة أنا وزميلي من مكتب حمص ،أبلغ الضابط
بوجودنا ،ولما كنت بعيدا ً عنه لم أسمع الجواب ...بل
سمعت إيعاز الخفير« :و ّقف على جنب» ...في األثناء
عبرت عدة سيارات لبنانية دون توقف ما يشعرك
بالتمييز في حين تقف السيارات السورية العامة صفا ً
طويالً على الجسر ،بعد قليل سمح لعدة سيارات كانت
خلفنا بالدخول ،إحداها بوساطة خفير من األمن العام
السوري وقفل راجعاً ...ناديت الخفير ألنّ النزول من
السيارة ممنوع ،قلت :يا صديقي لدينا عمل في بيروت
وق��د نتأخر ...ق��ال خمس دق��اي��ق ...وام��ت�دّت خمسة
وأربعين دقيقة.
أشار الخفير لنا بعبور الجسر ،ذهب زميلي لتصوير
«الهويات» ،وسجلت أنا السيارة في مكتب الجمارك،
وعند قدومنا إلى قاعة األمن العام كان الضابط على
الباب ،قال :شو عنا اليوم؟ أجبته :كالعادة زيارة عمل
 48ساعة ...م ّد يده وتناول البطاقة من يدي ،قلبها
ملياً ،وقال :انتظرني وذهب إلى غرفة التحقيق ثم قفل
راجعا ً ليقول ما بقدر اسمحلك تدخل بهالبطاقة ...قلت
ولكنني أدخل بموجبها دائماً ،كما أنني عضو مشارك
في اتحاد الصحافيين ،وعضو في المجلس الوطني
السوري لإلعالم .طلب البطاقات ،أبرزت بطاقة االتحاد
المنتهية صالحيتها ولم أستبدلها بعد ،كما تقدّمت
بكتاب المجلس الوطني لإلعالم البديل عن البطاقة...
ألنّ آلة طباعة البطاقات في المجلس معطلة ،لم يأخذ
بالكتاب ،وقال :هذه بطاقة صحافي مشارك ومنتهية
الصالحية! وكأنها تنفي عني صفة الصحافة واإلعالم
ويبدو أنه ال يعلم الفارق بين العضو العامل والعضو
المشارك ،ف��األول محترف اإلع�لام وه��و موظف في
وسيلة إعالمية ،بينما الثاني إعالمي غير موظف وال
يستفيد من الصندوق التعاوني في االتحاد .المفارقة
ليست هنا بل في كونه يعرفني ودخلت قبالً وهو
موجود مرات عديدة لكن بوجود ضابط أعلى يضع
نجمتين بينما هو يضع نجمة واحدة ،التقدير في مثل
هذه الحالة يعود للضابط المناوب ذاته إنْ لم يكن
القانون هو الفيصل ،أو التعليمات التنفيذية الملحقة،
نظرة إلى بطاقة التعريف تفيد أنني تجاوزت السبعين

وأنني لست أبحث عن عمل ولست ب��ن��ازح ،وهناك
كتاب وبطاقة صالحتان لغاية  ،2016وبموجب
البطاقة استمريت في الدخول بعد ص��دور القانون
الجديد ال��خ��اص ب��دخ��ول السوريين وال���ذي ألغى
البطاقة الموحدة ،متجاوزا ً االتفاقيات الموقعة بين
الجانبين ،وإذ أبدينا تفهّمنا لوضع البلد واإلجراءات
التي اتخذها للح ّد من النزوح بحيث لم يعد يستوعب،
فإننا ال يمكن أن نتفهّم مضايقة الناس العاديين ومنهم
شخصيات واختصاصات طبية وصيدالنية وعلمية
وكبار تجار وصناعيين ومهنيين ..وهؤالء ال يبحثون
عن ملجأ أو عمل بل يتابعون مصالحهم في لبنان،
أو يعبرون للسفر أو لقضاء بضعة أيام ،أو للطبابة
أو لغير ذلك من أمور وكلها محدودة المدة ...وهؤالء
ينفقون ويقيمون في الفنادق ويستخدمون سيارات
األجرة أو يستأجرون سيارات ...بمعنى آخر ال أحد من
هؤالء يشكل عبئا ً على لبنان وال اللبنانيين في رزقهم
أو معيشتهم ،على العكس هؤالء يساهمون ولو بقدر
ضئيل في الدخل السياحي.
عند هذا االصرار قلت حسنا ً سأقفل راجعا ً وأعتذر
من زمالئي في بيروت ومن زميلي الذي يرافقني في
السيارة ،ليس عندي مشلكة اسمح لي ببطاقاتي...
ق��ال :هل معك س��ي��ارة ...مسجلة باسمك ..ومؤ ّمنة
نظامياً؟ قلت مستغرباً :وهل هي المرة األول��ى التي
أدخ��ل فيها ،وه��ذا الدفتر بيدك صفحاته تشير إلى
الدخول عشرات المرات ولم أتجاوز في مرة واحدة
مدة الـ 48ساعة ...قال أسمح لك بالدخول  24ساعة
بضمانة السيارة ...تسوق!
شعرت بنوع م��ن اإلذالل ،أدخ��ل إل��ى البلد ال��ذي
ترعرعت فيه ،ودرست فيه ،ونصف عائلتي موزعة بين
بيروت والبقاع ،أدخل ...هذه المرة بضمانة السيارة!
تدخل زميلي قائالً :يا حضرة الضابط ما بتكفي 24
ساعة ،لظرف ما يمكن نتأخر كم ساعة ،ممكن تتعطل
السيارة ...وصارت معنا قبل هالمرة ...لكنه أص ّر.
قبلت قرار الضابط حتى ال أترك زميلي ،وأنا حانق،
وتساءلت ضمنيا ً هل األمر خاضع الجتهاد ك ّل ضابط
على حدة ...مراكز دخول أخرى وبمجرد رؤية بطاقة
الصحافة يستقبلك الضابط مرحبا ً ويسأل :هل تريد
شهر أم خمسة عشر يوم ،وعندما أقول بل  48ساعة
يضحك مستغرباً ...ليش مستعجل ...الجو عنا حلو
وأهالً وسهالً بك ،يد ّون المدة من  72ساعة إلى خمسة
أيام على ورقة مع توقيعه ويشير إلى عدد من النوافذ
لمراجعة إحداها ،حيث يت ّم تسجيل اسم الفندق ورقم
هاتفي اللبناني.
خطر لي أن أعود إليه ألرمي البطاقة وأقفل راجعا ً
بعد إبالغه أنني أحجز في فندق ولن أنام على الرصيف
أو في حديقة عامة ،وأنني لست متس ّوال ً وال يخطر لي
أن أتوسل إليك لتسمح لي بدخول وطني ...ولتعلم أنّ
األمن العام في الجهة المقابلة (السوري) ال يميّز بين
سوري ولبناني وال يطالب اللبنانيين باالنتظار كما
فعلت أنت ،ولتعلم أيضا ً أنّ آالف اللبنانيين يقيمون
على الجانب اآلخر من الحدود المصطنعة نشاركهم
الرغيف والمدارس والطبابة بالمجان والمحروقات
وك ّل شيء ولم نشعر بالفارق في أيّ يوم ،ويكفيك أن
تراقب السيارات اللبنانية القادمة من الشمال وماذا
تحمل لتعلم أنّ المعاملة مختلفة تماماً ...وليست
بالمثل ولن تكون كذلك ...قليالً من االحترام يا سيدي،
فأنا كنت مثلك في يوم ما ،واليوم متقاعد بعمر والدك...
ال عالقة إلنسانيتي وطريقة المعاملة بحبك لهذه
الصحيفة أو تلك ،أو المحطة ألف أو باء...
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المواجهة و�إبداعات المقاومة
} رامز مصطفى
إنْ كان العدو الصهيوني ال يجهل قدرات المقاومة وحزب
الله ،وإمكانياته القتالية ،على خلفية ما ُمني به من خسائر
فادحة خالل ك ّل المعارك التي خاضتها المقاومة ض ّد جيش
العدو «اإلسرائيلي» ،وال��ح��روب التي ش ّنها ه��ذا الجيش
على لبنان« ...عملية تصفية الحساب» في تموز ،1993
و«حرب عناقيد الغضب» في العام  .1996قبل أن تجبره
المقاومة على االنسحاب صاغرا ً من الجنوب في العام
 .2000ولكن العدو ونتيجة فشله االستخباري الفاضح -
(كما هي الحال في عدوانه على قطاع غزة) – لم يتم ّكن من
الوصول إلى ما يمتلكه حزب الله والمقاومة في لبنان من
تطورات مذهلة في القدرات واإلمكانيات العسكرية ،تدريبا ً
وعتاداً ،وبشكل خاص القوة الصاروخية التي شكلت مع
المواجهة وااللتحام المباشر مع القوات «اإلسرائيلية»
التي دخلت الجنوب كما حصل في م��ارون ال��راس وعيتا
الشعب وبنت جبيل ،ووادي الحجير ال��ذي تح ّولت فيه
دبابات العدو إلى كتل وخردة حديدية ،جعلت من الوادي
نقشا ً محفورا ً في الذاكرة على أنه مقبرة للغزاة الصهاينة.
هذه القوة الصاروخية التي استم ّرت في التساقط على
عمق األراضي الفلسطينية المحتلة طيلة  33يوم ،أسقطت
الجبهة الداخلية في الكيان ،وأفقدت القيادات بمستوياتها
السياسية والعسكرية واألمنية القدرة على إدارة المعركة،
والفشل في السيطرة والقيادة خالل أيام العدوان المد ّمر
لك ّل البُنى التحتية على شعاع األرض اللبنانية .ولع ّل ما
أنتهجته المقاومة من اتباعها استراتيجية وتكتيك قتالي
زاوج بين القتال على نسق الجيوش النظامية ،وقتال حرب
العصابات ،وذلك بحسب ظروف المعركة في الميدان قد دفع
قادة جيش العدو الغازي إلى الوقوع في اإلرباك والتخبّط.
على عكس قيادة المقاومة التي أظهرت القدرة الفائقة على
السيطرة والقيادة وما أظهرته من رباطة جأش وإرادة ال
تلين .وما ظهور قائد المقاومة السيد حسن نصرالله على
شاشة قناة «المنار» ،ومخاطبة الجمهور على تن ّوعه في
لبنان وخارجه ،وإعطائه األوامر المباشرة للمقاومين في
تدمير البارجة الحربية «ساعر  ،»5التي ترابط قبالة بيروت
بهدف االعتداء على أهلها اآلمنين ،حيث د ّمرتها المقاومة،
وأخرجت سالح البحرية الصهيونية من المعركة .إالّ دليل
ساطع على القدرة والتح ّكم وعلى السيطرة والقيادة ،على
الرغم مما ارتكبه العدو وألحقه من دمار هائل ومجازر بحق
أهل الجنوب والضاحية والبقاع الشمالي .مضافا َ إلى ذلك
الحملة اإلعالمية والسياسية المنظمة التي طاولت المقاومة
وحزب الله ،محملة إياهم مسؤولية هذه الحرب ،ووصفهم
بالمغامرين والمقامرين سواء من هم في الداخل اللبناني ،أو
من هم في الواقع اإلقليمي والدولي.
ومن إبداعات المقاومة وقيادتها في سياق الحرب أنها
ك ّرست مفهوم المعادالت بمعنى أنّ سيد المقاومة ،السيد
نصرالله ،فرض معادلة أنّ مقابل قصف بيروت ستقصف
المقاومة تل أبيب .وهنا نصحت ق��ي��ادات «إسرائيلية»
حكومة العدو بأن ال تج ّرب حزب الله ،مما سيؤدّي إلى كارثة
استراتيجية حقيقية في انهيار «المجتمع اإلسرائيلي» .وكما
في الميدان ،أبدعت المقاومة في حربها اإلعالمية والنفسية.

الخسائر الميدانية واالقتصادية

صحيح أنّ لبنان تع ّرض نتيجة العدوان إلى خسائر
فادحة في أرواح المدنيين من شهداء وجرحى ،وتدمير شبه
تا ّم في البنى التحتية من كهرباء وماء وجسور ،ومطارات

«ب��ي��روت وري��اق والقليعات» ،ومستشفيات ،وم��دارس،
ومنشآت عامة وخاصة .ومن دم��ار هائل في مدن وقرى
الجنوب والبقاع الشمالي واألوسط ،والضاحية الجنوبية
التي س ّويت باألرض في داللة واضحة على فاشية العدو
وإجرامه وإرهابه ،وما أظهره من حقد على بيئة المقاومة
وحاضنتها الشعبية التي دفعت إل��ى التش ّرد والنزوح
عن قراها ومدنها وضواحيها .ولكن هذه الخسائر وعلى
جسامتها وفداحتها ،إنما هي الداللة الساطعة على فشل
العدو في عدوانه على لبنان ،وانتقامه من لبنان في تدمير
بناه التحتية وقتل مواطنيه ،وارت��ك��اب المجازر ،وقانا
حي على وحشية هذا العدو وإجرامه .وهي
الثانية شاهد ّ
ال تق ّل فداحة عما تع ّرض له العدو الصهيوني وكيانه
الغاصب ،على يد المقاومة وحزب الله سواء في الميدان
أو البنى التحتية واالقتصادية ،ولع ّل األه ّ��م تعميق أزمة
الكيان ال��وج��ودي��ة ،ودف��ع الكثير م��ن المستوطنين إلى
مغادرة األراضي الفلسطينية المحتلة ،فقد أوردت صحيفة
«يديعوت أح��رون��وت» العبرية ( )2002/1/27مقاال ً
تحسبا ً لليوم األسود»،
بعنوان «يشترون شققا ً في الخارج
ّ
والمقصود هنا «اإلسرائيليون» الذين غادروا حينئذ باآلالف،
أما «اليوم األسود» فهو يوم نهاية «إسرائيل» ،ألنه متجذر
في الوجدان الصهيوني .حتى ما قبل إنشاء الدولة ،أدرك
عدد من الصهاينة األوائل أنّ مشروعهم مستحيل ،والحلم
الصهيوني سيتح ّول إل��ى ك��اب��وس .لذلك تجد الشاعر
«اإلسرائيلي» حاييم جوري يعتقد أنّ ك ّل «إسرائيلي يولد
وفي داخله السكين الذي سيذبحه».
وقد كشف تقرير استخباري فرنسي أنّ خسائر «إسرائيل»
هي أق��رب إلى الخيال ،مقارنة مع ما اعترفت به حكومة
العدو .ونقالً عن مصادر صهيونية رسمية بحسب التقرير
من العسكريين ( ،)2300وليس ( .)119وهناك ( )65من
الجنود قتلوا تحت أنقاض المنازل في الجنوب .أما بشأن
البارجة الحربية «ساعر  ،»5فعدد القتلى ( 24بين ضابط
وجندي) ،باإلضافة إلى تدمير البارجة .أما الخسائر في
عدد الدبابات وناقالت الجند التي د ّم��رت بالكامل (،)65
منها ( 38من نوع ميركافا) .أما عدد الدبابات وناقالت
الجند التي أصيبت بشكل بالغ ( .)93وبيّن موقع «سي
أن أن» وجريدة «ال�دّي��ار» بتاريخ  21آب  ،2006أنّ عدد
القتلى من المستوطنين ( ،)157وجرح ( ،)860ونزوح
( 300.000مستوطن) .وسقط على الكيان من الصواريخ
( 3970صاروخاً) .وكتب المراسل االقتصادي لصحيفة
«يديعوت أحرونوت» أنّ التكلفة الحربية المباشرة بلغت
 7مليارات شيكل فيما الخسائر المباشرة في شمال الكيان
فتبلغ  5مليارات شيكل .باستثناء ما د ّمرته المقاومة من
أعتده وأسلحة .وبلغ حجم الخسائر اليومية التي تكبّدها
«االقتصاد اإلسرائيلي» نحو  500مليون شيكل ( 110ماليين
دوالر) ،وسارع اتحاد الصناعيين إلى اإلعالن عن أنّ خسائر
االقتصاد في مصانع الشمال وحدها ،يومياً ،تتراوح ما بين
 300مليون إلى  400مليون شيكل (من  68مليون إلى 90
مليون دوالر) .وهذه تقديرات مبنية على إحصائيات تقول
إنّ  90%من المرافق االقتصادية من مصانع وأماكن عمل
مختلفة ،في أقصى شمال فلسطين المحتلة (منطقة كريات
شمونة) .هذا باإلضافة إلى خسائر في القطاع الصناعي
( 1800مصنع توقف عن العمل) ،والفندقي والسياحة (12
مليون دوالر) ،وخسائر واضطرابات في أسعار البورصة.
ناهينا عن المنشآت العامة والخاصة ،وما ت ّم صرفه من
نفقات وروات��ب على لجنة فينوغراد ،والتي بلغت وحدها
( 13.733.000شيكل).

نهايات مختلفة لم ي َِر ْ
دها مخططو (انقالب) تركيا ومنفذوه ومحبطوه
} محمد شريف الجيوسي
تتركز معظم أحداث المنطقة حول تركيا من حيث المصالحة التركية
الروسية المحدودة ،والتركية اإلسرائيلية (فيما الحقيقة تقول إنها ليست
مصالحة) فالعالقات بين انقرة وتل ابيب ،لم تتوقف أب��داً ،وبخاصة
العسكرية منها ،حيث أجريت مناورات تركية أميركية «إسرائيلية» في
الفترة األخيرة.
لكن الجديد واألكثر أهمية (لعبة االنقالب العسكري) التي وقعت ليلة
الجمعة /السبت  16/15تموز الحالي ،والتي تباينت فيها (المعلومات)
والتهامات والتحليالت ،حول الجهة الحقيقية التي قامت باالنقالب..
هل هو أردوغان أو خصمه العنيد غولن أو الجيش التركي ،أو الواليات
المتحدة األميركية (أو السعودية بحسب أمير قطر السابق) أو (إيران)
بحسب ك ّتاب سعوديين (هم خارج التغطية العقلية).
ويُطرح في جملة ما يطرح ،ما مصلحة أمير قطر السابق في اتهام
السعودية وأميركا ،وما مدى صدقية ك ّتاب سعوديين في إتهام إيران،
و ِل � َم يتهم أردوغ��ان حليفه الرئيسي واشنطن في تدبير انقالب؟ وما
مصلحته في ذلك؟ وما هي مصلحة واشنطن إنْ
صح القول بتدبير انقالب
ّ
ض ّد أردوغان؟ ربما كان أسهل عليها الخالص من شخصه (الكريم) من أن
تدبّر انقالبا ً (على افتراض أنها تختلف معه جوهريا ً في بعض الملفات)
فطريقة الخالص منه على طريقة الخالص من شارون أق ّل كلفة وضجيجا ً
وتداعيات.
قد يكون غولن الذي يمتلك مليارات الدوالرات ،واآلالف من المريدين
واألنصار في مختلف مفاصل الدولة وراء محاولة االنقالب ،لكن هذا
الرجل السياسي المح ّنك والذي يتوفر على المال والرجال ما يكفي ،ليس
بمقدوره خوض مغامرة غير محسوبة جيداً ،ودون تنسيق مع واشنطن
وعلمها ،ومن المستبعد أن تقبل واشنطن االنقالب على تركيا وإنْ كانت
ثمة اختالفات معها حول ملفي سورية والعراق وملف األكراد ،وحول ما
بدا انه مصالحة مع روسيا.
لكن الحديث حول من كان وراء محاولة االنقالب ،يبدو اآلن نوعا ً من
الضرب في الرمل ،واأله ّم هو انعكاس ما حدث على تركيا والمنطقة...؟
كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد تحدّث عن زمرة صغيرة
معزولة ،قامت بمحاولة انقالب ،معبّرا ً عن يقين مطلق يثير الدهشة،
بسحقه لالنقالب ،وبعد أن بدا االنقالب ناجحاً ،رأينا مدنيين يعتقلون
عسكريين كـ»الفراخ» ،في سابقة (غير مفهومة) ...ووجدنا ثغرات كثيرة
في رواية (االنقالب) وعودة «السلطان» إلى عرشه منتصراً.
تبع ذلك وخالل وقت يسير ج��داً ،اعتقال وتجريد آالف العسكريين
األتراك من مختلف القطع العسكرية واألسلحة البرية والبحرية والجوية
والجيوش والمناطق ،كما رأينا قضاة يُع َزلون بمن فيهم قضاة المحكمة
الدستورية ،ويلفت االنتباه هنا إلى أنه ما كان ممكنا ً اعتقال ك ّل هذه
األعداد الكبيرة بهذه السرعة ،لو لم تكن هناك قوائم جاهزة معدّة قبل
حين ٍ
كاف من االنقالب ـ المؤامرة.
ومن المرجح أنّ روسيا كانت على علم برواية االنقالب قبل وقوعها،
وكانت تعلم أنّ محاولة االنقالب األردوغانية الغبية ،هذه ،على الذات،
علي وعلى أعدائي ...مع ما بين
هي بمثابة انتحار طوعي ،أو على طريقة ّ
الطريقتين من تباين ،في نهاية المطاف.
لقد حقق أردوغ��ان فشالً ذريعا ً في ك ّل حروبه الدونكيشوتية سواء
في سورية او العراق او داخل حدود ب�لاده ،وحصد ع��داوات جيرانه،
وانتكس وضع تركيا اقتصاديا ً بعد فترة من الصعود ،وكان لسورية
حالتي االنتعاش والهبوط ،وخسر أمنه االجتماعي والسياسي،
دور في
ْ
وبدت تركيا مهدّدة بالتقسيم ،وبدأت عواصف اإلرهاب الذي زرعه في
دول الجوار يعود عليه بالمن والسلوى؟ ورغم مظاهر السطوة والقوة
في حزبه ،تراجع تماسك الحزب ،وظهرت حاالت اختالف وانزواء بالح ّد
األدنى ،إنْ لم تتوفر على تدابير.
بهذا المعنى بلغ أردوغ��ان حدا ً من الفشل فقد بنتيجته البوصلة...
زاد من ذلك فشله الكبير في دخول االتحاد األوروب��ي ،بل وتالشي هذه
اإلمكانية بالتساوق مع فشلين ،أولهما فشله بعد أكثر من  5سنوات عن
تحقيق تق ّد ٍم يذكر بصدد اتفاقه مع الواليات المتحدة في تأمين ليبيا
وسورية والعراق بالتنسيق مع مكتب اإلرشاد العالمي اإلخواني ومع
حزب التحرير اإلسالمي ،ليجد نفسه أسير وهابية فتنوية مد ّمرة ليس
من السهل الخالص من إشكاالتها ،وما تفرضه من فتن ودمار ودم.
والفشل الثاني ،داخلي ،لم يقتصر على افتقاد تركيا االستقرار واألمن
القومي واالقتصادي والمجتمعي ،ليتعدّاه إلى قمع واضطهاد ك ّل من

يختلف معه من إعالميين وأكاديميين وقضاة وطلبة ،وأك��راد ...بعد
سنين طويلة نسبيا ً من السكون وحالة االستقرار واالزدهار االقتصادي،
وهو ما ال يعجب اوروبا ،التي تحرص على عدم انتقال خروقات حقوق
اإلنسان إليها.
أراد أردوغ��ان القول إن��ه يستطيع الخالص بضربة واح��دة من ك ّل
خصومه أو منافسيه أو غير المعجبين بمواهبه أو الناقمين على
طريقته الفردية في إدارة شؤون تركيا الداخلية ،أو الذين لم تعجبهم
إدارت��ه لعالقات بالده مع دول الجوار ،بما جلبت لتركيا الخصومات
والعداوات ،أو الذين استشعروا مغبة أفكاره الماضوية ،التي جوهرها
ضجيج خرافات بني عثمان ،الذين لم يتركوا خلفهم في بالدنا العربية
غير الجهل والمرض والتخلف ،وأتاحوا للسفارات واإلرساليات الغربية
التحكم بشؤون البالد ،وفي عهدهم قامت أولى المستوطنات الصهيونية
في مرج بني عامر وقرية المطلة (على خالف ما يحاول اإلسالم السياسي
تبييض صفحة السلطنة العثمانية من وزر أول وجود صهيوني على
أرض فلسطين).
تركيا التي كانت تمتلك ثاني أه ّم جيش في حلف النيتو ،أصبحت
اآلن بال جيش ،أو تكاد ،بعد االعتقاالت الواسعة األخيرة داخل صفوفه
وفكفكته ،حيث استعاض أردوغان عنه بميليشيا عثمانية للقمع وحماية
نظامه السياسي ،لكنه بما اقترف فقد مكانته لدى االتحاد األوروبي.
وأردوغ��ان الذي ش ّد أزره بتل ابيب ،نسي رغم ك ّل محاوالت اإلسالم
السياسي األميركي الصهيوني ح��رف بوصلة ال��ص��راع ،عن الكيان
الصهيوني باتجاهات أخرى ،إال أنّ الناس رغم بعض االنجرافات ما زالت
ترى أنّ «إسرائيل» عدواً ،وبالتالي فإنّ تقوية صالته بتل ابيب هي وبال
عليه ،وستحدث خلخلة داخل الصف اإلسالموي ،بين مب ّرر له ورافض
بخجل ومستنكر بشدة ،فضالً عن أنّ تل ابيب ال ذمة وال عهد لها كأميركا.
أما روسيا فهي أكثر من سعيدة بما جرى في تركيا ،فتركيا البعير
األجرب في المنطقة ،التي باتت بال جيش محترف حقيقي ،والتي فقدت
مكانتها النيتوية واألوروبية والمتعادية مع جيرانها والمتردّية أوضاعها
المتعدّدة ،والعاجزة ،الموشكة على سحب نفسها من مزيد من التو ّرط
في الجنوب ،أصبحت ال تشكل أيّ خطر ،بل قد تصبح (حليف أم ٍر واقع)،
بال أدنى أظافر أو مخالب.
وعندما م ّد أردوغ��ان يده باتجاه روسيا كان يعلم على ما هو مقدم
عليه ،راغبا ً بأن ال يترك فرصة (للخربشة) عليه ،فروسيا تقدر على ذلك
إنْ أرادت ،ومن هنا فإنّ روسيا وقبل (أن تفشل الحركة االنقالبية) قالت

(وبعدها في مجلس األمن) إنها مع الدستور ،ولم تقل إنها مع الديمقراطية
التي أتت بأردوغان وحزبه ،وثمة فرق.
سورية وال��ع��راق ستستفيدان مما حصل في تركيا ،ف��األرج��ح أنّ
معني أكثر من أيّ وقت في ترتيب بيته الداخلي ،وإعادة النظر
أردوغان
ّ
في سياساته ،وتعزيز عالقاته مع روسيا ،ألنّ تعزيزها ،سيسهّل عليه
استعادة العالقات مع إيران والعراق وسورية ،بأق ّل قدر من الخسائر.
ولكي تصمت تل أبيب عن توجهاته هذه ،سيقدم لها جوائز ترضية
أكثر مما يظن ،وسيتابع المزيد من قمع خصومه ،ومع ك ّل قمع سيظنّ أنه
أصبح أقوى ،لكن جبهة خصومه وأعدائه والراغبين في إسقاطه ولهم
مصلحة في ذلك ،سيزدادون ،وسوف لن تكون له فرصة للنجاح مع
نهاية المدى القريب ،لذلك فهو كمن ينتحر طوعاً.
وإذا كانت العالقات السعودية التركية قد شهدت بعض التقدّم في
السنتين األخيرتين ،إال أنها لن تبقى تحافظ على هذا النسق ،فالفكر
الوهابي التكفيري ،هو المحرك الرئيس للعصابات اإلرهابية والخطر
الماثل األشدّ ،فضالً عما بين أردوغ��ان اإلسالمي العثماني والسعودي
الوهابي ،والذي (أيّ األخير) بات ينافسه على و ّد تل ابيب وروسيا.
ومن المرجح أن يأخذ األردن بعين االعتبار ،حالة االرتباك والضعف
التركية وم��ا يمكن ان ت��ؤول إليه ح��ال النظام السياسي اإلسالموي
المتهافت اآليل للسقوط ،كما أنّ جبهة تركيا مع سورية والعراق لم تعد
آمنة للعصابات اإلرهابية تسلالً وتسليحا ً وتمويالً وتدريبا ً (كأمر واقع)
وهي فرصة لألردن ثمينة ومب ّررة لرفض أيّ محاوالت للضغط عليه من
موقع قوة ،من أيّ جهة كانت لتلبية مطالب هي ليست في صالحه أوال ً
وآخراً ،فاألردن ليست له إمكانيات تركيا ،وإذا كانت أنقرة قد توصلت إلى
هذه القناعة ،فمن باب أ ْولى أن يصل األردن إليها ،فحماية أمنه القومي
متعدّد األوجه في الداخل وعلى حدوده مع دول الجوار باالتجاهين له
األولوية.
ّ
بغض النظر ع ّمن رتب له ونفذه وأحبطه ،تركيا
بكلمات ،انّ ما حدث
اآلن وما هي مقبلة عليه ليست ما قبلها ،والمنطقة باتت مقبلة على
انفراج مه ّم ،لم يكن مرغوبا ً أن يتحقق م ّمن خططوا ونفذوا وأحبطوا ،لكن
النهايات كانت مختلفة ،ومن لن يستوعب ،ويبقى على جمود موقفه،
وسلوكيات ما قبل ما حدث ،سيحصد نتائج أسوأ مما يحصد أردوغان
اآلن.
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