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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

العدو االسرائيلي وسباقه على القوى الكامنة
يع��رف الدارس��ون للسياس��ة ان هن��اك فروق��ا
دقيق��ة بي��ن مفه��وم الت��وازن الدول��ي أو االقليم��ي،
وبي��ن مفه��وم االس��تقرار .وان اب��رز م��ا يف��رق بي��ن
كليهم��ا ه��و الجان��ب القيم��ي المتعل��ق بالرض��ا
ع��ن الت��وازن ،ف��اذا كان اح��د االط��راف غير راض
عن هذا التوازن فهو يهدد االستقرار ،بينما يمكن
ان يتحق��ق االس��تقرار حت��ى ف��ي غياب الت��وازن اذا
سادت قيم التعايش وانتفت المطامع.
وهناك انواع من التوازنات ،ولكن ابرزها ما س��اد
بع��د الح��رب العالمي��ة الثانية ،واثن��اء ما اصطلح
عليه بالحرب الباردة ،حيث ساد توازن الرعب ،وهو
ال��ذي ش��كل دور رادع لع��دم تك��رار ح��روب عالمي��ة،
ولكن حدثت الحروب في المناطق واالقاليم التي
اختل بها هذا التوازن.
والت��وازن االقليم��ي ال يق��وم فق��ط عل��ى ت��وازن
ذاتي للدول المش��كلة للنس��ق االقليمي ،بل يدخل
ف��ي تش��كيله ايض��ا ،نف��وذ الق��وى الدولي��ة وعم��ق
التحالفات وطبيعتها.
وف��ي منطقتن��ا الت��ي تعرف اس��تعماريا بالش��رق
االوس��ط ،اختلت التوازنات التي س��محت بنش��وب
الحروب ،الس��باب معق��دة وتبعا لمعادالت رياضية
اطرافه��ا متان��ة التحالف��ات م��ع الق��وى الكب��رى
والق��وى الذاتي��ة الط��راف الح��روب عس��كريا
واقتصادي��ا واجتماعي��ا .وظل��ت تجاذب��ات الق��وى
الكب��رى ت��كاد تك��ون متعادل��ة ،بم��ا ت��رك مس��احة
لتوازن��ات الق��وى الذاتية لتفرض معادالتها ،حتى
اخ��ل الع��رب انفس��هم بكف��ة ميزانه��م بالتس��ليم
لق��وة امري��كا واعتبار اوراق اللعب��ة بيدها ،فأصبح
الخصم حكما ،وتوالت االنهيارات.
والي��وم بع��د ع��ودة تع��دد االقط��اب ،وبع��د ان
شغلت روس��يا والصين فراغا اعقب انهيار االتحاد
السوفيتي ،عادت القوة الذاتية لتلعب دورا كبيرا
ف��ي الت��وازن ،وبعد تنام��ي مح��ور المقاومة ،وخلق
توازن للرعب ،صار هناك نوع من التوازن االقليمي،
ولك��ن ال يتحق��ق بناء علي��ه االس��تقرار االقليمي،
بس��بب خلل الجان��ب القيمي ،وال��ذي يرفض معه
الع��دو االس��رائيلي ه��ذا التوازن االقليم��ي ،والذي
ترف��ض مع��ه امري��كا ايض��ا ه��ذا الت��وازن الدول��ي.

من هنا تأتي خطورة االوضاع ،حيث رفض التوازن
يهدد االس��تقرار وينذر بالحرب ،فما بالنا لو كان
توازن��ا للرع��ب ،وه��و م��ا ين��ذر ب��أن الحرب س��تكون
م��ن النوع المدمر ،وس��تكون اي حرب اقليمية غير
مسبوقة في دمارها ،واي تطور عالمي يشكل حربا
عالمية ،ستكون غير مسبوقة في االبادة والخراب.
وألن الع��دو الصهيون��ي واالمريكي يعلمان جيدا
ه��ذه المعادل��ة ،فق��د لج��أ معس��كرهم لتصدي��ر
الدم��ار واالب��ادة لداخ��ل االقلي��م وظل��ت اهدافه��م
وخططهم تدور حول مقاربات رئيسية اهمها:
 - 1القض��اء عل��ى مفه��وم قومي��ة المعرك��ة
ووجدانيته��ا لالخ�لال بالت��وازن ،وه��و باختص��ار
مفه��وم الص��راع العرب��ي االس��رائيلي او وجداني��ة
ودينية المعركة ،بحيث ال ينضم العالم االسالمي
للص��راع ،وذل��ك بمحارب��ة الوحدة ،وتفتي��ت الدول
القومي��ة وجيوش��ها ،وعل��ى الجانب االس�لامي بزرع
الفت��ن المذهبي��ة ،وذل��ك لح��رف مس��ار الص��راع
وتشتيت القوى ،بل وضربها ببعضها البعض.
 - 2الحيلولة دون بناء القوى الذاتية ،عبر فرض
انم��اط اقتصادي��ة تابع��ة ،والقض��اء عل��ى مفاهيم
التنمي��ة المس��تقلة واالنت��اج واالقتص��اد المقاوم،
وكذل��ك التبعي��ة ف��ي التس��ليح والحف��اظ عل��ى

التف��وق الصهيون��ي ،واتب��اع منط��ق الحص��ار ألي
مقاوم��ة وأي ق��وى واع��دة تس��تطيع اح��داث ت��وازن
الرعب.
 - 3محارب��ة الق��وى الكامن��ة والت��ي يمكنه��ا
االنتف��اض عل��ى االنظم��ة وتغيي��ر النمط الس��ائد
والمس��تقر من��ذ كام��ب ديفي��د ،وه��ذه الق��وى
الكامنة هي المتعلقة بالش��عوب وقواها السياسية
واالجتماعي��ة ووعيه��ا وايمانه��ا وارادته��ا ،ف��كان
مضم��ار الوع��ي واالرادة ه��و المضم��ار الرئيس��ي
للح��روب وال ي��زال ،ب��ل ويتكث��ف حالي��ا ليصب��ح
مضمارا رئيسيا وجبهة متقدمة.
لم��اذا ال نتس��اءل ح��ول انتف��اء وج��ود منظم��ات
دولي��ة وحقوقي��ة تنتق��د تزيي��ف الوع��ي وتزوي��ر
التاري��خ ،مثلم��ا تواج��ه وتنتق��د القم��ع؟ الي��س
الوعي حق اصيل من حقوق االنسان؟
ببس��اطة يعرف الغ��رب ان القمع يمكن ان يفجر
الق��وى الكامن��ة ويس��تفزها لالطاح��ة بالنظ��ام
الس��ائد ،وبالتالي فهو يحاول التسكين والحيلولة
دون ه��ذا االنفج��ار ،بينم��ا قم��ع الوع��ي وتزيي��ف
الحقائق وحرف المس��ارات ه��و المطلوب للقضاء
على هذه القوى.
إن اط��راف المواجهة س��واء في معس��كر الهيمنة

واالس��تكبار ،او في معس��كر المقاوم��ة ،تتعامل مع
جبهة الوعي ،بمثابة جبهة متقدمة للصراع ،وبعد
حدوث توازنات عسكرية وسياسية ،ووجود مقاومة
اثبت��ت جدارته��ا ف��ي التص��دي للهيمن��ة ،بق��ي
الص��راع والتنافس على القوى الكامنة بالش��عوب،
بمثابة كعكة كبرى ،وعامل مرجح لالنتصار.
ومع تغير وتطور مكونات الوعي ووجود اس��اليب
حديث��ة لتش��كيل هذا الوعي ،ن��رى تكثيفا من قبل
معس��كر الع��دوان ف��ي اس��تخدامها ،واصب��ح لزام��ا
عل��ى انص��ار المقاوم��ة االصطف��اف ف��ي وج��ه هذا
التزيي��ف وه��ذه الحم�لات .ان المتاب��ع لمواق��ع
التواص��ل االجتماع��ي وكمي��ة المواد التي تنش��ر
عليه��ا ض��د المقاوم��ة ،يعل��م م��دى اهمي��ة ه��ذه
المواق��ع للع��دو ناهيك عن مئ��ات واالف المواقع
والصفحات ووس��ائل االعالم والتي تس��تغل كسل
المعرف��ة واستس��هال الش��عوب للص��ورة بدي�لا عن
الق��راءة ،ف��ي تزيي��ف الوع��ي وزرع الس��لبية وس��لب
االرادة .كذلك زيارات التطبيع مع دول خليجية
ومح��اوالت تش��كيل النات��و العرب��ي المزع��وم ،كل
ذل��ك يمك��ن فهم��ه ف��ي ه��ذا الس��ياق الح��ارف
للصراع والنازع لقومية المعركة.
ربم��ا تس��تفيق الش��عوب نتيج��ة كارث��ة او
نتيج��ة حرب مدم��رة ،وربما يكون المش��وار طويال
إلس��تعادة وعيه��ا وايمانه��ا وحماس��تها ،ولك��ن
المطل��وب االصطف��اف للتوعي��ة والتثوي��ر القامة
الحج��ة م��ن جه��ة ،ولضمان س�لامة البوصلة عند
اي انفجار متوقع من جهة اخرى.
ان صفق��ة الق��رن المزعوم��ة ل��ن تم��ر اال اذا ت��م
تحري��ف الص��راع وت��م اضع��اف الق��وى الكامن��ة،
والمواجه��ة الصحيح��ة لهك��ذا صفق��ات ،تك��ون
بالثبات على اسس الصراع وعلى قومية ووجدانية
المعركة والوحدة في خوضها ،والمحافظة على
الق��وى الكامن��ة واس��تقطابها في االتجاه الس��ليم
وهو جانب المقاومة.
كل م��ن ينح��رف ع��ن ه��ذه االس��س ويبتك��ر
صراع��ات اخ��رى ،او يعم��ل عل��ى اضغ��اف الق��وى
الكامن��ة س��واء بتزيي��ف الوع��ي او س��لب االرادة،
وكل م��ن يخ��ل بالقوى الذاتية عب��ر اقتصاد تابع
وتس��ليح مش��روط وعاجز ،كل هؤالء بعيدون عن
المعرك��ة ومصطفي��ن م��ع الع��دو بوع��ي او ب��دون
وع��ي ،على هذا يك��ون الفرز ،عل��ى الوعي والوحدة
والتحرر واالقتصاد المقاوم.
إيهاب شوقي

واشنطن تقترب من اإلقرار بالهزيمة في اليمن ..وترامب يومئ إلى كبش الفداء
يعي��ش النظام��ان الس��عودي واإلمارات��ي أس��وأ
أيامهم��ا منذ ب��دء العدوان عل��ى اليمن في مارس
2015م ،وهم��ا يخوض��ان حالي��ا معرك��ة الفرصة
األخيرة في الساحل الغربي ،الممنوحة لهما من
قب��ل الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة الت��ي ضاق��ت
باإلخفاقات المتكررة للسعودية واإلمارات.
منذ أس��بوعين جرى حش��د عش��رات اآلالف من
خلي��ط المرتزقة وعناصر القاعدة وداعش الذين
يقاتل��ون تح��ت ل��واء تحالف الع��دوان على اليمن
لمحاول��ة ف��رض حص��ار عل��ى مدين��ة الحدي��دة،
وش��ن هذا التحالف مس��تخدما كاف��ة امكانياته
العس��كرية أعن��ف عملية عس��كرية باتج��اه مدينة
الحدي��دة ومنطق��ة الكيل��و  16في مس��عى لفرض
الحصار على المدينة ومينائها بعد أن انخفضت
س��قف التوقع��ات .لق��د ج��رى الدف��ع بم��ا يق��ارب
 30أل��ف م��ن المرتزق��ة عل��ى األرض ف��ي عملي��ة
يب��دو أن عام��ل التوقي��ت كان العام��ل األكب��ر
وراء إطالقه��ا وافتق��رت إل��ى التخطي��ط والجه��ل
باستعدادات الجيش واللجان الشعبية.
ول��م تس��تطع كثاف��ة الغ��ارات الت��ي ش��نتها
طائ��رات التحال��ف من��ذ بداي��ة األس��بوع الحال��ي

بالتزام��ن م��ع انط�لاق العملية العس��كرية باتجاه
مدينة الحديدة أن تحدث فرقا فالطرف المقابل
أصب��ح محترف��ا عل��ى التعام��ل مع أوض��اع كهذه
طيلة أربع س��نوات .تصريح��ات الرئيس األمريكي
االثني��ن الماض��ي عم��ا س��ماه إس��اءة اس��تخدام
الس�لاح األمريك��ي ف��ي جوه��ره يعب��ر ع��ن خيب��ة
أم��ل اإلدارة األمريكي��ة ،جراء األنب��اء القادمة من
الساحل الغربي لليمن ،والفشل الذريع لحلفائها
ف��ي المنطق��ة الذي��ن وضع��ت لخدمته��م ناصي��ة
التكنولوجي��ا األمريكي��ة ف��ي اليم��ن .فش��ل يب��دو
أن��ه انعك��س على الصناع��ة العس��كرية األمريكية،
ويعص��ف بس��معة الس�لاح األمريك��ي عالمي��ا ف��ي
مواجهة الصناعات العسكرية المنافسة كروسيا
والصي��ن ،إلم��كان أفض��ل لتروي��ج الس�لاح وإثبات
كفاءته من ميدان الحرب الحقيقية.
ويس��تغرب عض��و مجل��س األم��ة الكويت��ي ناصر
الدويل��ة وه��و خ��دم ف��ي الجي��ش الس��عودي ف��ي
التس��عينات ع��ن س��بب خس��ارة الجيش الس��عودي
لنح��و  80دبابة أمريكية حديثة رغم عدم خوضها
معرك��ة دروع واح��دة عل��ى م��دى أرب��ع س��نوات
م��ن القت��ل ف��ي اليم��ن وعل��ى الح��دود الس��عودية

اليمني��ة ،ويؤكد أن هذا األمر مس��تغرب من قبل
الخب��راء العس��كريين .إي��راد الرئي��س األمريك��ي
لجريم��ة اس��تهداف حافل��ة مدرس��ية مكتظ��ة
باألطف��ال في ضحيان في أغس��طس الماضي في
تصريح��ه ع��ن إس��اءة اس��تخدام الحلفاء للس�لاح
األمريك��ي وتبري��ره لماذا فش��ل الس�لاح األمريكي
ف��ي اليم��ن ،ينط��وي ف��ي حقيقت��ه عل��ى تهدي��د
مبط��ن للنظامي��ن الس��عودي واإلماراتي بالتخلي
عنه��م وتقديمهم اكباش ف��داء حين يحل موعد
فت��ح ملف جرائ��م الحرب الثقيل ف��ي اليمن ،وهو
األمريك��ي يق��دم نفس��ه مؤخرا ف��ي اإلعالم كداع
للسالم وإيقاف الحرب.
في حين يؤكد رئيس اللجنة الثورية العليا في
اليم��ن محم��د عل��ي الحوث��ي أن تحال��ف العدوان
عل��ى اليمن غير قادر على حس��م المعركة ،ويعد
ف��ي تصريح��ات ي��وم الثالث��اء  06نوفمب��ر 2018م
بمواصل��ة القتال حتى يوم القيامة ،ليس معلوما
ك��م س��يمنح األمريك��ي أدوات��ه ف��ي المنطقة من
الوق��ت لمحاول��ة تحقي��ق انج��از ف��ي الس��احل
الغربي لليمن يحس��ن الوضع بالنس��بة للمصالح
األمريكي��ة ف��ي اليمن والمنطق��ة ،لكن هذا الوقت

أضحى ضيقا حتى يحين موعد فتح ملف جرائم
الح��رب ف��ي اليمن ،واالس��تمرار في الع��دوان على
الش��عب اليمن��ي ،ل��م يع��د العالم بق��ادر على غض
الط��رف تج��اه الكارثة اإلنس��انية األكب��ر عالميا
ف��ي اليمن أضف إل��ى ذلك الفضيحة الس��عودية
فيما يتصل بقتل الصحفي جمال خاش��قجي في
القنصلي��ة الس��عودية باس��طنبول والتي س��اهمت
في تس��ليط الضوء على جرائم الس��عودية خاصة
في اليمن وازداد إلى حد كبير الناقمين عليها .
بحس��ب مراقبي��ن ف��إن التصريح��ات األمريكي��ة
م��ن دع��وة وزي��ر الخارجي��ة األمريك��ي ماي��ك
بومبي��و والرئي��س األمريك��ي ترام��ب ،توم��ئ إل��ى
أن األمريك��ي ش��رع بإع��داد ق��ارب للنج��اة بنفس��ه
م��ن المس��ؤولية الدولي��ة إزاء الفظائع التي جرى
ارتكابه��ا ف��ي اليمن بدع��م وحماي��ة أمريكية ،وهو
ق��رر القف��ز مع تجلي بوادر الهزيمة الحاس��مة في
اليم��ن وفش��ل تحقيق األه��داف م��ن وراء عاصفة
الح��زم الت��ي انطلق��ت م��ن البي��ت األبيض مس��اء
ال �ـ  26م��ن م��ارس الفي��ن وخمس��ة عش��ر والت��زال
مستمرة في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين.
إبراهيم الوادعي

ترامب يتل ّقى صفعات الداخل ر ّد ًا على صفقات الخارج
لي��س إنج��ازاً أن يحتف��ظ الجمهوري��ون بالغالبي��ة ف��ي مجل��س
الش��يوخ بنتائ��ج اإلنتخاب��ات النصفي��ة الت��ي ت � ّم خالله��ا انتخ��اب
ثلث أعضاء هذا المجلس ،لكن خس��ارتهم مجلس النواب لصالح
رد عل��ى السياس��ات
الديموقراطيي��ن ه��ي الهزيم��ة بعينه��ا ،ف��ي
ٍّ
ِّ
المتقلب��ة والصفق��ات المش��بوهة الت��ي يرتكبه��ا الرئي��س دونال��د
ترام��ب .ف��ي مؤتم��ره الصحف��ي ف��ور ص��دور النتائج ،أع��رب ترامب
ع��ن إحباط��ه م��ن تقاع��د  43عض��واً جمهوري �اً ف��ي مجل��س النواب
ب��د ً
ال م��ن الس��عي إلعادة انتخابهم ،وقد س� َّ�مى بعضهم بأس��مائهم
ً
قائ�لا( :إن م��ا أقدمتم عليه أض� َّ�ر بالحزب الجمهوري) ،بينما جاء
ر ّد البع��ض منه��م أنه��م ل��م يخوض��وا اإلنتخاب��ات خش��ية الهزيمة
نتيجة اإلنقسام الشعبي حول قرارات ترامب بشأن الهجرة.
ف��وز الديمقراطيي��ن ب �ـ 219مقع��داً ف��ي مجل��س الن��واب ،مقاب��ل
نح الحزب الديموقراطي
حصول الجمهوريين على  194مقعداًَ ،م َ
األغلبية للمرة األولى منذ ثماني س��نوات ،علماً بأن ُّ
تمكن الحزب
الجمهوري من المحافظة على األغلبية في مجلس الش��يوخ بـ51
مقع��دا مقابل  43للديمقراط��ي ليس انتصاراً ،ألن النتائج أعطت
الديموقراطيي��ن س��يطرة كامل��ة على مجلس الن��واب ،وتعطيهم
المماحك��ة ف��ي مجلس الش��يوخ ،م��ا س��وف يخوِّلهم فرض
فرص��ة ُ
رقاب��ة مؤسس��اتية عل��ى رئاس��ة ترام��ب ،وه��و م��ا م��ن ش��أنه التأثير
س��لبيا عل��ى أجن��دة البي��ت األبي��ض ف��ي تمرير ع��دد م��ن الملفات
التي يعتبرها ترامب أساسية.
الصفع��ة الثاني��ة الت��ي تلقاه��ا ترام��ب ه��ي ف��ي اس��تقالة وزي��ر
الع��دل (جي��ف سيش��نز) ،ال��ذي ذك��ر ف��ي مضمونه��ا أنه��ا ج��اءت
بطل��ب م��ن الرئي��س ،والت��ي يع��ود أح��د أس��بابها الى رف��ض الوزير
متابعة التحقيق في ما يس��مى ُّ
(تدخل روس��يا بانتخابات الرئاسة
األميركي��ة) من��ذ س��نتين ،لك��ن الس��بب األكب��ر واألخط��ر ،وف��ق

م��ا ذك��رت بعض وس��ائل اإلع�لام ،أن وزي��ر العدل ينتق��د مماطلة
الرئي��س ترام��ب ف��ي توجي��ه اته��ام مباش��ر لول��ي العه��د الس��عودي
محم��د ب��ن س��لمان بمقت��ل الصحف��ي جم��ال خاش��قجي ،رغ��م أن
مدي��رة اإلس��تخبارات األميركية (جينا هاس��بل) أطلعت الرئيس
على مضمون التس��جيالت التي ش��اهدتها وس��معتها خالل زيارتها
لتركيا ،والتي ُتدين النظام السعودي .ولتبرير مواقفه المتبدِّلة
رد ترام��ب ف��ي
والم ِريب��ة ف��ي التغطي��ة عل��ى محم��د ب��ن س��لمانَّ ،
ُ
مؤتم��ره الصحف��ي – بع��د ص��دور نتائ��ج اإلنتخابات – على س��ؤال،
إذا كان يعتب��ر المملك��ة مس��ؤولة ع��ن اغتي��ال الخاش��قجي ،وم��ا
ه��و العق��اب المحتم��ل ال��ذي ق��د تفرض��ه الواليات المتح��دة على
المملك��ة ح��ال ثبوت ذلك ،فقال(:كما أكدنا س��ابقاً ،هذا األمر
مح��زن ج��داً ،وس��يكون ل��دي موقف أق��وى بكثي��ر األس��بوع المقبل
ح��ول ه��ذه القضي��ة) ،وه��ذا م��ا جعل��ه موض��ع ُّ
تهك��م اإلعالميي��ن
الحاضري��ن .وبه��دف ُمهادن��ة الديموقراطيي��نَّ ،أي��د ترام��ب ِّ
تول��ي
زعيمتهم (نانس��ي بيلوسي) رئاس��ة مجلس النواب ،لكن (بيلوسي)
تتعام��ل ِبريب��ة م��ع أس��لوب عم��ل ترام��ب ،خاص��ة ف��ي م��ا يتعل��ق
بالضرائ��ب وببن��اء الج��دار الع��ازل م��ع المكس��يك ،وقال��ت بع��د
انتص��ار الديموقراطيي��ن في مجلس النواب( :يجب إعادة اإلعتبار
للدس��تور األميرك��ي ف��ي مواجه��ة سياس��ات ترام��ب) .وإذا كان
ترامب قد َح َكم على نفسه بالتأقلم مع الخصوم الديموقراطيين
في الداخل ،فإن الديموقراطيات األوروبية قد قامت عليه قيامتها
ول��ن تقع��د ،أو ً
ال بس��بب إع��ادة تطبي��ق العقوبات على إي��ران نتيجة
إنسحابه من اإلتفاق النووي اإليراني ،وهو اإلتفاق الذي تتمسك
ب��ه فرنس��ا وبريطاني��ا وألماني��ا بدع� ٍ�م م��ن المفوضي��ة األوروبي��ة،
وإع�لان معظ��م ال��دول األوروبية رفضه��ا لقانون عقوب��ات مجحف
بح��ق ش��ركات أوروبي��ة عمالقة مرتبط��ة بعقو ٍد مع إي��ران ،وثانياً،

�ف م��ن الس��عودية
ف��إن ال��دول األوروبي��ة ق��د تن��ادت التخ��اذ موق� ٍ
خ�لال أس��بوع ،قد يك��ون أبرز ما في��ه ،وقف تصدير األس��لحة اليها
م��ا ل��م ُتو ِق��ف عدوانه��ا عل��ى اليم��ن ،إضاف��ة ال��ى وجوب ج�لاء دور
النظ��ام الس��عودي ف��ي انتهاكه الص��ارخ لحقوق اإلنس��ان بقضية
�جمة مع
مقت��ل جم��ال خاش��قجي .لمواق��ف األوروبي��ة غير ُ
المنس� ِ
ِّ
المتقلب��ة ،كان��ت أكث��ر تأثي��راً عل��ى الناخ��ب
سياس��ات ترام��ب
األميرك��ي م��ن كل خطاب��ات ترام��ب ف��ي اإلنتخاب��ات النصفية،
خاص��ة ف��ي دفاع��ه عن الس��عودية وع��ن محمد بن س��لمان تحديداً
المق��دَّرة بمئ��ة وعش��رة
َّ
بحج��ة الحف��اظ عل��ى صفق��ة األس��لحة ُ
مليارات دوالر ،وألن الديموقراطيين عبر تاريخ الواليات المتحدة
َّ
تترك��ز همومه��م عل��ى الداخ��ل األميركي واألوضاع المعيش��ية،
عل��ى عكس الجمهوريي��ن الطامحين دائماً لتوس��يع الهيمنة على
العال��م ف��ي السياس��ات الخارجي��ة ،ف��إن أوروب��ا ق��د فعل��ت مواقفها
فعله��ا عب��ر الديموقراطيين في إح��راق ترامب والحاق الهزيمة به
ف��ي اإلنتخاب��ات النصفي��ة ،هزيم � ٌة قد تكون مؤش��راً عل��ى الهزيمة
األكب��ر ف��ي الس��باق الرئاس��ي إذا ما اس��تمر في مواقف��ه الزئبقية
ف��ي عق��د صفق��ات ونق��ض صفق��ات ،وس��يدفع ثمنه��ا صفعات من
الداخل والخارج لفرملة (جنونه)…
أمين أبوراشد

تصحيح الخلل املزمن
ثم��ة رواي��ة سياس��ية محجوب��ة ع��ن اللبنانيي��ن والش��باب خصوص��ا تتعل��ق
بكيفي��ة ف��رض االحت��كار التمثيل��ي الحري��ري عل��ى «الش��ارع الس��ني» وعل��ى
الوس��ط السياس��ي بأس��ره وفيه��ا ما يتخط��ى فعل النف��وذ السياس��ي والمالي
واألدوات اإلعالمي��ة الخاص��ة والمس��تأجرة الت��ي زجه��ا تي��ار المس��تقبل ف��ي
اوس��ع عملي��ة تجويف وتقويض للقوى المنافس��ة بمعون��ة حليفين كبيرين
وفاعلي��ن تح��ت رعاي��ة أميركي��ة غربي��ة وبدع��م فرنس��ي غالبا هم��ا المملكة
السعودية وفريق اإلدارة السورية في لبنان بركنيه عبد الحليم خدام وغازي
كنعان.
كان الرئيس حافظ األسد في مطلع التسعينات يكرس كل جهوده وجل
وقته لمعركة سياسية ضارية مع الحلف األميركي الصهيوني منذ مؤتمر
مدريد وقد روى لي األستاذ الراحل جبران كورية ان الرئيس في حينه كلن
يتلق��ى أكث��ر من أل��ف صفحة م��ن التقارير الموجزة وملخص��ات المحاضر
كل ي��وم وأقص��ى م��ا اس��تطاعه لحماي��ة أصدق��اء س��ورية المس��تهدفين م��ن
خص��وم الحريري��ة ومخالفي مش��روعها االقتص��ادي والسياس��ي أن يوفر لهم
مظل��ة للحماي��ة والتدخل عند اللزوم لمنع البطش بهم عبر الدكتور بش��ار
األسد الذي نقل إليه الرئيس مسؤولية متابعة هذا الشق من الملف اللبناني
بعد وفاة شقيقه الرائد باسل وكان في صلب هذا االنتقال موضوع العالقة
بالمقاوم��ة الت��ي دب��رت ضده��ا مح��اوالت انق�لاب متك��ررة وكان حلفاؤه��ا
الوطني��ون م��ن الطائف��ة الس��نية األش��د حزما ف��ي الدفاع عنها م��ن مواقعهم
السياسية والرسمية.
تقدم��ت عملي��ات التجوي��ف السياس��ي والش��عبي لزعام��ات وطني��ة راس��خة
بمجموع��ة ادوات تكف��ل بفرضه��ا ثنائ��ي خدام كنعان مس��تثمرا وزن س��ورية
وخط��وط إدارة المل��ف السياس��ي بعد الطائف في جمي��ع المجاالت لترجيح

كف��ة الحريري��ة وتمكينه��ا من االكتس��اح السياس��ي للخص��وم ناهيك عن
التنكي��ل به��م ب��دءا م��ن تفصي��ل الدوائر ف��ي قان��ون االنتخاب لصال��ح ثنائي
الحريري جنبالط وباستثمار المقاطعة المسيحية إلى إعمال جميع وسائل
الضغط والتأثير المالية والسياسية وتعطيل أي ضوابط .
في إحدى اللقاءات بعد انتخابات  1996روى لي دولة الرئيس سليم الحص
كي��ف كان ينظ��م ش��ؤون مواطنيه في مدينة بيروت عب��ر لجان في األحياء
تضم نخبة من الشخصيات التي يحترمها الناس ويثقون بها وكيف شرعت
تصل��ه المعلوم��ات ع��ن اس��تدعاء ه��ذه اللج��ان إل��ى قص��ر قريط��م واصطي��اد
كوادره��ا وكي��ف تم��ادى تنفي��ذ انق�لاب سياس��ي ض��ده باس��تعمال الم��ال
وبتدخ�لات امني��ة س��ورية لصالح الراح��ل الحريري وفريقه السياس��ي وكنا
يومها نناقش ما حصل في تلك االنتخابات ونتائجها وسمعت رواية مماثلة
ع��ن طرابل��س م��ن الرئي��س الراح��ل عم��ر كرامي ولدينا حش��د م��ن الوقائع
الكثيرة المش��ابهة عن حروب الحريرية لتكريس احتكارها السياس��ي بمعونة
جنبالط وخدام وكنعان وهذا ملف لو فتح لظهرت في ثناياه حقائق مشينة
فيها ش��راء مواقف وخيارات بالمال وبالمناصب واالمتيازات وضغوط أساءت
لصورة سورية ولسمعتها ولموقفها القومي والوطني.
الحقيق��ة الت��ي تهمن��ا اليوم هي ان تيار المس��تقبل لم ينش��أ وبي��ده احتكار
تمثي��ل طائف��ة كب��رى كان��ت فيها زعام��ات وقام��ات وطنية مقاوم��ة وناصر
جمهوره��ا عب��ر عق��ود فك��رة العروب��ة والمقاومة م��ن زمن الزعي��م جمال عبد
الناصر والثورة الفلسطينية.
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري لتفجير لبنان ولفرض الخروج السوري
والش��روع بمحاول��ة تصفي��ة المقاوم��ة بقي��ادة جيف��ري فيلتم��ان وق��ع الف��رز
السياس��ي الكبي��ر بين معس��كري الثامن والرابع عش��ر م��ن آذار  2005وكانت
قاع��دة الف��رز ه��ي الموقف من س��ورية والمقاومة ويومها وقف حلفاء س��ورية
ال��ذي ضربته��م الحريري��ة بواس��طة م��ن تكش��فت بعده��ا خيانته��م لدولته��م
وقفوا إلى جانب مبادئهم وتمسكوا بدعم قلعة العروبة والمقاومة في دمشق
التي كانت هي المستهدفة مع المقاومة البطلة التي أذلت العدو.
كان الرئيس��ان س��ليم الح��ص وعم��ر كرام��ي والن��واب أس��امة س��عد وزاهر
الخطي��ب وعب��د الرحي��م م��راد وجه��اد الصم��د ومروح��ة واس��عة م��ن الق��وى
والش��خصيات الوطني��ة العروبي��ة ف��ي مقدم��ة الثام��ن م��ن آذار واألوض��ح ف��ي
التعبير عنها كخيار سياس��ي داعم للمقاومة وللتحالف مع الش��قيقة سورية
وقد استهدفت هذه الرموز والقوى امنيا وسياسيا وماليا وطالها مع انصارها
تنكيل وانتقام بواس��طة بعض األجهزة األمنية وعبر حمالت إعالمية كثيفة
وتجني��ات بلغ��ت ح��د توجيه اتهامات لبعضها بالتورط ف��ي جريمة االغتيال -
كجمعية المش��اريع -إلس��كاتها ورصدت عيون المخبرين جميع زوار دمش��ق
وفبرك��ت عنه��م رواي��ات كاذبة تجند لنش��رها وبثها طابور م��ن المرتزقة في
معظم وسائل اإلعالم التي أغدقت عليها األموال والعطايا وكانت الحمالت
األش��د قس��وة على رم��وز الفري��ق الوطني من الطائفة الس��نية بص��ورة منافية
ألي قي��م او اخ�لاق وألي قانون .كان الفرز الحقيقي وطنيا وقوميا في حرب
تم��وز  2006الت��ي كان��ت ثمرة خط��ة اميركي��ة صهيونية رجعية س��اهم فيها
النات��و بجمي��ع دول��ه وخصوص��ا «األم الحن��ون» فرنس��ا و«المملك��ة العج��وز»
بريطاني��ا وألماني��ا مرك��ز اللوجس��تيك الصهيون��ي ف��ي أوروب��ا وخ�لال هذه
الح��رب كان الوطني��ون م��ن الطائف��ة الس��نية ف��ي المقدمة دفاعا ع��ن لبنان
وعروبت��ه وعن المقاومة واس��تمر اس��تهدافهم بالضغوط واإلغ��راءات لتجريد
المقاوم��ة م��ن أحد أبرز عناصر مناعتها كم��ا تبين في ما بعد عندما ظهرت
الفتن��ة المذهبي��ة كأحد اخطر أدوات غزوة التكفي��ر التي قرعت أبواب لبنان
وج��روده وس��هوله ومدنه بعن��ف العمليات االنتحارية لخالي��ا داعش والقاعدة
التي كان بعضها محميا من مواقع في السلطة احدثها وحماها وادارها تيار
المس��تقبل للمش��اركة في تدمير سورية وتفجير لبنان .في جميع التسويات
الحكومية الالحقة رضخت قوى الثامن من آذار رغم كل ما تقدم وانصاعت
لف��رض االحت��كار التمثيل��ي الحري��ري باس��تثناء الحكوم��ة الت��ي تخل��ى فيها
الرئي��س نبي��ه ب��ري ع��ن مقع��د وزاري م��ن حص��ة كتلت��ه لصالح فيص��ل عمر
كرامي .التصميم والحزم في موقف قيادة حزب اهلل والرئيس نبيه بري حول
تمثيل اللقاء التش��اوري يجس��د تصحيحا تاريخيا مس��تحقا لخلل تراكمت
مقدمات��ه وعناص��ره اإللغائي��ة من��ذ اتف��اق الطائ��ف بح��ق تيارات وش��خصيات
سياس��ية واعتباري��ة وطني��ة عروبي��ة ت��م ش��طبها وتغييبها بأفع��ال مدبرة وغير
اخالقي��ة يعرفه��ا الجميع ولذلك فإن هذا التصحيح المهم وطنيا وسياس��يا
يكتس��ي قيم��ة أخالقي��ة عالية ف��ي السياس��ة اللبنانية وهو مدماك راس��خ ضد
رياح الفتنة المسمومة التي باتت ابتزازا مستمرا ضد الذين نزعوا انيابها.
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