قضايا وآراء

الخمي�س  7رجب 2019/3/14 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6101

7

م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

توقيت زيارة روحاني إلى العراق

توقي��ت زي��ارة الرئي��س اإليران��ي إل��ى الع��راق وعقد
لق��اءات م��ع كب��ار المس��ؤولين ف��ي ب�لاد الرافدي��ن
ه��و توقي� ٌ�ت عل��ى جان� ٍ�ب كبي��ر م��ن األهمي��ة ،وتأت��ي
أهمي��ة ه��ذا التوقي��ت م��ن مصد َري��ن أساس � ّيين:
المص��در األول ،س��عي الوالي��ات المتح��دة لخن��ق
إي��ران اقتصادي �اً بع��د أن تع ّذر عليها خ��وض مواجهة

عس��كرية مباش��رة معها .ونجاح خنق إيران اقتصادياً
ال يمك��ن أن يح��دث إال إذا أُحك��م الحص��ار الجغرافي
عليها من ّ
كل االتجاهات .إيران اليوم تقيم عالقات
معقول��ة م��ع باكس��تان وهي إحدى ال��دول المجاورة
له��ا ،والنف��وذ األميركي في باكس��تان ليس بالقوة
الت��ي تدف��ع باكس��تان إل��ى االمتثال ل� ّ
�كل اإلمالءات

األميركية بم��ا يع ّرض مصالحها الحيوية للخطر،
وبالتال��ي ف� ّ
�إن اس��تمرار عالق��ات تع��اون اقتص��ادي
وتجاري بمس��توى مع ّين بين باكس��تان وإيران يلعب
دوراً كبي��راً ف��ي الح � ّد م��ن تأثير مح��اوالت الواليات
المتحدة محاصرة إيران.
الج��ار الثان��ي اله��ا ّم إلي��ران هي تركي��ا ،وأنقرة في
وضعه��ا السياس��ي الراه��ن ال تعمل كم��ا كان عليه
الح��ال في فترات س��ابقة ،إذ ّ
أن العالقات األميركية
التركي��ة تعاني م��ن صعوبات على خلفية أكثر من
مل��ف ،م��ن بي��ن ه��ذه الملف��ات الموق��ف م��ن أك��راد
س��ورية ،والموق��ف من معارض النظ��ام التركي فتح
اهلل غول��ن ال��ذي تطال��ب أنق��رة بتس��ليمه وتتهم��ه
بتدبي��ر انق�لاب ض � ّد نظ��ام الرئي��س الترك��ي رج��ب
طي��ب أردوغ��ان ،وأيض �اً تس��عى الوالي��ات المتح��دة
لتعطي��ل صفق��ة أس  400بين تركيا وروس��يا ،وتريد
واش��نطن م��ن أنق��رة أن تتضام��ن معه��ا ف��ي الضغ��ط
على روس��يا وتطبيق العقوب��ات الغربية ضدّها ،ولكن
تركيا أردوغان ترى في ذلك ضرراً على مصالحها،
وبس��بب الخالف على ّ
كل هذه الملفات بين تركيا
والوالي��ات المتح��دة ،ف� ّ
�إن الره��ان عل��ى دور ترك��ي
كبي��ر ف��ي محاص��رة إي��ران ،وه��و م��ا تس��عى إلي��ه
الواليات المتحدة ،رهانات في غير محلها.
يبق��ى العراق وحده ال��ذي يغري الواليات المتحدة

قدرة الردع السورية والدور األميركي
يب��دو أن انتص��ار س��ورية وحلفائه��ا وتزاي��د قدراته��ا العس��كرية بش��كل
مطرد ما زال يقض مضاجع القيادة العس��كرية والسياس��ية اإلس��رائيلية
الت��ي اعترف��ت ف��ي األس��ابيع الماضية أن الرئيس بش��ار األس��د س��يركز
بع��د ه��ذا االنتص��ار على زيادة ق��درة وأس��لحة الجيش الس��وري وحصانة
قوته ،ولذلك بدأ قائد س�لاح الجو من عام  1996إلى عام  2000العميد
المتقاع��د إيتان بن الياهو يتص��ور بموجب مقابلة مع المجلة اليهودية
األميركية «جي إن إس» أنه (من اآلن فصاعداً سنشهد في أي سيناريو
قتالي سواء أكان محلياً أم إقليمياً انتشاراً واسعاً للصواريخ والقذائف
م��ن الع��دو ،وحت��ى لو ق��ام الجيش اإلس��رائيلي بهجوم بال��غ النجاح فلن
يك��ون ذل��ك كافي �اً لحماي��ة قوات��ه ول��ن يحمي بش��كل خاص ومناس��ب
الجبه��ة الداخلي��ة ،وله��ذا الس��بب ل��ن يكون ف��ي ظل هذه الظروف س��وى
الجمع بين الهجوم والدفاع الفعال في وقت واحد).
وي��رى ب��ن الياه��و أنه ف��ي الحروب المقبلة (سنش��هد تش��كيل تحالفات
بي��ن ع��دد م��ن ال��دول وه��ذا ما س��وف يتطل��ب م��ن الجي��وش المتحالفة
ممارسة العمل معاً في الدفاعات الجوية).
وتتزامن هذه التقديرات والسيناريو الذي يعرضه بن الياهو مع وصول
منظوم��ة البطاري��ات األميركية المض��ادة للصواريخ الباليس��تية ،وهي
م��ن ن��وع «ث��آد» األميركي��ة الحديث��ة التي أرس��لتها واش��نطن ألول مرة
مع جنود أميركيين لوضعها في خدمة الجيش اإلس��رائيلي ،وكش��ف
المحل��ل العس��كري ف��ي المجل��ة ياك��وف البي��ن ف��ي الس��ادس م��ن آذار

الجاري أن نش��ر هذه المنظومة غير المس��بوقة س��يتطلب إجراء تمرين
عس��كري المتحان قدرة القوات األميركية ومدى س��رعتها في الوصول
إل��ى إس��رائيل ومس��اعدتها عل��ى حمايته��ا م��ن الصواري��خ البالس��تية
الموجه��ة نحوه��ا ،وتوق��ع البي��ن أن يج��ري ه��ذا التمري��ن إلب�لاغ رس��الة
إل��ى إي��ران بأن الواليات المتحدة ملتزمة بمس��اعدة إس��رائيل الدفاع عن
مجاله��ا الج��وي ف��ي أي ح��رب محتمل��ة في المس��تقبل ألن إي��ران لديها
مئ��ات م��ن الصواري��خ الباليس��تية بعيدة المدى ،إضافة إل��ى وجود أكثر
م��ن  130ألف �اً م��ن أنواع المقذوف��ات والصواريخ عند ح��زب اهلل في جبهة
جن��وب لبن��ان والقادرة على الوصول إلى كل مكان في الجبهة الداخلية
اإلس��رائيلية .وكان رئي��س الحكوم��ة اإلس��رائيلية بنيامي��ن نتنياهو قد
ح��رص عل��ى ع��رض ص��ورة م��ع الجن��ود األميركيي��ن بحض��ور الس��فير
األميرك��ي ديفي��د فريدم��ان ق��رب منظوم��ة «ث��آد» المتحرك��ة حي��ث
أعل��ن أم��ام الصحفيي��ن أن ه��ذا ي��دل على دور أمي��ركا مع إس��رائيل في
حماي��ة أجوائه��ا ،ما يعني ضمن �اً أن قدرات الدفاع اإلس��رائيلية المضادة
للصواريخ لم تعد تصلح لمواجهة الصواريخ الباليستية.
وإذا تطرقنا إلى منظومة بطاريات القبة الحديدية الخاصة بمواجهة
الصواريخ متوس��طة أو قصيرة المدى س��نجد من خالل الصدام الحربي
ال��ذي ج��رى بي��ن إس��رائيل وصواري��خ قط��اع غ��زة وح��زب اهلل أن القب��ة
الحديدي��ة ل��م تتمك��ن م��ن من��ع س��قوط الصواري��خ متوس��طة أو قصيرة
الم��دى عل��ى مس��توطناتها ومدنه��ا .والحقيق��ة إن إس��رائيل بموج��ب ما

ليك��ون س��اح ًة للضغط على إيران وإلح��اق األذى بها
ّ
ألن هن��اك نف��وذاً أميركياً كبي��راً في العراق ،وتأتي
زي��ارة الرئي��س روحان��ي إل��ى بغ��داد في ه��ذا التوقيت
وم��ا رافقها م��ن إعالن المس��ؤولين العراقيي��ن بأنهم
ل��ن يلتزم��وا بالعقوب��ات األميركي��ة ليوج��ه ضرب � ًة
قوي��ة للسياس��ة األميركي��ة ،وم��ن ه��ذه الزاوي��ة
يمث��ل توقي��ت زي��ارة الرئي��س اإليراني حس��ن روحاني
إل��ى الع��راق حدث �اً مهماً .المص��در الثاني ،ه��و الدور
ال��ذي تس��عى إلي��ه الوالي��ات المتح��دة عب��ر الع��راق،
وال س��يما لجهة تنفيذ أجندتها المعلنة في س��ورية.
يب��دو أيض �اً ّ
أن زيارة الرئيس اإليران��ي إلى العراق في
ه��ذا التوقي��ت س��يكون لها تأثير كبي��ر في محاصرة
النفوذ األميركي في العراق ،وبالتالي إفساد الرهان
على دور محوري يمكن أن يلعبه العراق ،ال س��يما إذا
ق ّررت الواليات المتحدة سحب قواتها من سورية.
ف��ي ض��وء ّ
كل ذل��ك يمك��ن االس��تنتاج ب� ّ
�أن زي��ارة
الرئيس اإليراني إلى العراق هي زيارة تاريخية ،ليس
فق��ط ألنها تس��دل الس��تار عل��ى صفحات س��وداء في
العالق��ة بي��ن البلدين نجم��ت عن ح��رب الثمانينات،
�ار يص ّعب
بل وأيضاً ألنها تضع العراق وإيران في مس� ٍ
عل��ى الوالي��ات المتح��دة تحقي��ق م��ا تصب��و إليه في
مواجهة إيران وض ّد سورية.
حميدي العبداهلل

يس��تنتجه بن الياهو تواجه معضلة ال يمكن حلها أو حس��مها لمصلحة
إس��رائيل ف��ي أي ح��رب مقبل��ة طالم��ا أن ه��ذه الحرب س��تكون الصواريخ
أه��م أدواته��ا وأس��لحتها ضدها ،كم��ا أن الجميع بين «الهج��وم والدفاع
الفع��ال» ال��ذي يعده بن الياه��و ح ً
ال في أي حرب محتملة ضد «الجبهة
الش��مالية» ال يمك��ن تقدي��ر الزم��ن الذي سيس��تغرقه ،فس��قوط آالف أو
عش��رات اآلالف م��ن أنواع الصواري��خ المختلفة من المئة والثالثين ألفاً
التي يتحدث عن وجودها لدى حزب اهلل ولمدة أسبوع أو أسبوعين ستكون
ق��درة التدمي��ر والف��زع الذي تولده ف��ي الجبهة الداخلي��ة هائلة ودون أن
تتوقف الحرب .ولذلك يرى المحللون في إسرائيل أن تسليط نتنياهو
لألض��واء عل��ى منظوم��ة «ث��آد» والتمرين ال��ذي يراد إجراؤه بمش��اركة
جنود أميركيين ربما يكون محاولة لزيادة قدرة الردع اإلسرائيلية التي
استمر تناقصها منذ انتصار سورية وحلفائها في حرب الثماني سنوات.
وربم��ا لذل��ك يق��ول ب��ن الياه��و إن سياس��ة ترام��ب األخي��رة بالتفكي��ر
بسحب القوات األميركية من سورية قد يعوضها اآلن بأن «تمأل الفراغ
الذي سينجم على عملية الدفاع ،فمنظومة «ثآد» ستشكل هذا التعويض
الدفاع��ي .ه��ذا ما يؤكده الناطق باس��م الجيش اإلس��رائيلي بإعالنه أن
الغاية من إجراء التمرين هو تعزيز «التعاون بين سالح الجو اإلسرائيلي
ومنظومة الدفاع الجوي األميركي» وأن «هذا يدل على التزام الواليات
المتح��دة بالدف��اع عن إس��رائيل» ،أي المش��اركة في الدفاع عنها بش��كل
مباش��ر وه��و م��ا ل��م تج��رؤ اإلدارات األميركي��ة عل��ى إعالن��ه ف��ي ح��روب
إسرائيل في المنطقة ،وهذا يعني أنه محاولة استدعاء الدور األميركي
المباشر ترقيع الفجوة التي ظهرت في قدرة الردع اإلسرائيلية.
تحسين الحلبي

ديمقراطيات عرجاء!..
هن��اك ،ب�لا ش� ّ
�ك ،حاج � ٌة قص��وى لإلص�لاح السياس��ي واالقتص��ادي
واالجتماع��ي ،وح ّت��ى الثقاف��ي ،ف��ي عم��وم المنطق��ة العربي��ة ،غي��ر أن��ه
أج��دى بالوالي��ات المتح��دة األميركي��ة وال��دول الغربي��ة األخ��رى التي
تتح �دّث ع��ن الحاج��ة للديمقراطي��ة في الب�لاد العربية أن تبح��ث أيضاً
لدول
عن مقدار مس��ؤولياتها عن أسباب التخ ّلف السياسي واالجتماعي ٍ
وعما قام به معظ��م دول الغرب من
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ومفتوح للعدوان اإلسرائيلي الغاشم ألكثر من نصف قرن على الشعب
دول عربية.
الفلسطيني ك ّله وعلى عدّة ٍ
فالحدي��ث «الغرب��ي» ع��ن الديمقراطي��ة واإلص�لاح ف��ي دول «الش��رق
األوسط» هو دعوة ّ
خاص ًة أ ّن المقصود بها ال يشمل
حق يُراد بها باطلّ ،
هاماً في «الش��رق
إس��رائيل (رغم اعتبارها ،حس��ب المفهوم الغربي ،بلداً ّ
األوس��ط») .فف��ي الحدي��ث ع��ن الديمقراطي��ة واإلص�لاح يت � ّم اس��تثناء
إس��رائيل ،وف��ي الحدي��ث ع��ن العالقات االقتصادي��ة والتجاري��ة واألمنية
تصب��ح مش��اركة إس��رائيل أم��راً ضرورياً وحتمي �اً ال يمكن تج��اوزه .وفي
كال «الحديثين» ال ذكر لمس��ألة االحتالل اإلس��رائيلي ولمس��ؤوليته
أص ً
ال عن الكثير من السلبيات الراهنة في حاضر وتاريخ المنطقة.
نع��م ،إ ّن الديمقراطي��ة الس��ليمة واإلصالح الش��امل مطلوبان فع ً
ال في
ماسة لهما كذلك
دول المنطقة ،بل في أنحاء العالم ك ّله ،والحاجة ّ
ف��ي مج��ال العالقات بين ال��دول ،لكن الديمقراطية ه��ي وجه من وجهي
الح ّري��ة ،وه��ي صيغة حكم مطلوبة ف��ي التعامل بين أبناء البلد الواحد،
لك ّنها ليست بديلة عن وجه الح ّرية اآلخر ،أي ح ّرية الوطن وأرضه.
ولذل��ك ف��إ ّن إنه��اء أزمات المنطق��ة يكون بداي ًة في إنه��اء كا ّفة أنواع
ّ
التدخ��ل األجنب��ي (اإلقليم��ي والدول��ي) ف��ي بلدانه��ا ،وبإزال��ة االحت�لال
اإلس��رائيلي لألراض��ي العربي��ة وإع��ادة الحق��وق المغتصب��ة للش��عب
الفلسطيني.
ال نشأت الواليات المتحدة األميركية ،فهي تح ّررت أو ً
هكذا أص ً
ال من
الهيمن��ة البريطاني��ة ،ث � ّم ش��رعت ه��ذه الوالي��ات في بناء وضع دس��توري
تناس َب مع ظروفها وجغرافيتها واألصول الثقافية لشعوبها.
سليم َ
فم��ا تحتاج��ه المنطق��ة العربي��ة اآلن ،لي��س فقط اإلصالح السياس��ي
ماس��ة إل��ى صيغ��ة تكاملي��ة ا ّتحادي��ة بي��ن
الداخل��ي ،ب��ل هن��اك حاج � ٌة ّ
ّ
ً
األوط��ان العربية ،بحيث يتكام��ل أيضا في بلدان المنطقة كلها العدل
السياس��ي م��ع الع��دل االجتماع��ي ،وبحي��ث يرتف��ق التح � ّرر الوطن��ي مع
الح ّريات السياسية والبناء الدستوري السليم في البلدان العربية.
ولع� ّ�ل خي��ر مثال على أهمي��ة التالزم بين اإلصالح السياس��ي الداخلي
وبي��ن تكام��ل األوط��ان العربية هو مراجعة ما حدث ويح��دث في البلدان
العربية بشمال أفريقيا .فالسودان والجزائر يشهدان اآلن حراكاً شعبياً
يسعى للتغيير واإلصالح السياسي ،وقبلهما شهدت مصر وتونس وليبيا
�ات ش��عبية أدّت إل��ى تغيي��ر ف��ي أنظم��ة الحك��م ،لك��ن ل��م يتح ّقق
انتفاض� ٍ
�تقرار سياس��ي
بع � ُد ف��ي هذه البلدان ما كانت تطمح له ش��عوبها من اس� ٍ
وتحس��ن كبي��ر في األوض��اع االقتصادية واألمني��ةُ .ترى ،لو
واجتماع��ي
ّ

كان��ت االنتفاض��ات الش��عبية ق��د طالبت أيض �اً بالتكامل م��ع محيطها
العرب��ي ،ول��و ج��رت ف��ي الح � ّد األدن��ى ح��االت م��ن التكام��ل االقتص��ادي
والتنسيق األمني بين هذه األوطان ،فهل كانت ستشهد ما تشهده اآلن
مستقبل أفضل؟!
صعوبات لبناء
من
ٍ
ٍ
لألس��ف ،ف��إ ّن الواق��ع العرب��ي ومعظ��م الطروح��ات الفكري��ة في��ه،
والممارس��ات العملي��ة عل��ى أرض��ه ،ال تقي��م الت��وازن الس��ليم المطل��وب
األمة العربي��ة :الديمقراطية
بي��ن ثالثي��ة األه��داف المرجوّة لمس��تقبل ّ
والتح ّرر وتعزيز الهُويّة العربية.
فالبع��ض يدع��و للتح � ّرر ولمقاوم��ة االحت�لال لك��ن م��ن مناب��ع فكري��ة
فئوية أو من مواقع رافضة للهُوية العربية .وهناك في المنطقة العربية
يتمسك بالهُوية العربية وبشعار التح ّرر من االحتالل لكن في أطر
من ّ
أنظمة أو ّ
منظمات ترفض الممارسة الديمقراطية السليمة .وهناك من
يعتق��د أ ّن وح��دة الهُوية العربية تعني بالض��رورة أحادية الفكر والموقف
السياسي فتمنع الرأي اآلخر وتعادي التعدّدية الفكرية والسياسية التي
هي جوهر أي مجتمع ديمقراطي سليم.
ه��و اخت� ٌ
لال كبي��ر في المنطق��ة العربية بكيفية التعامل مع ش��عارات
الديمقراطي��ة والتح � ّرر والهُوي��ة العربي��ة ،وف��ي ذل��ك مس��ؤولية عربي��ة
مباش��رة ولي��س فقط نتيج��ة ّ
طرف إقليمي
تدخل خارجي أو هيمنة م��ن ٍ
أو دول��ي .فالمش��كلة األب��رز لدى دع��اة (الديمقراطية فق��ط) في البلدان
العربي��ة أ ّنه��م يفصل��ون المس��ألة الديمقراطي��ة ع��ن قضيت� ْ�ي التح � ّرر
الوطن��ي والهو ّي��ة العربي��ة ،وبه��ذا تصب��ح الدع��وة للديمقراطي��ة (فقط)
ّ
التدخ��ل األجنب��ي واس��تباحة ال��دول والهيمن��ة عل��ى
ع��ذراً م��ن أج��ل
مقدّراتها ،إن لم نقل أيضاً تفتيت وحدة كيانها ومجتمعها.
وك��م كان محزن �اً اقت��ران الس��عي م��ن أج��ل الديمقراطي��ة في بعض
ّ
للتدخل األجنبي
البل��دان العربية بالحديث عن «الفيدرالية» وبالدعوة
م��ن الخارج ،وبممارس��ة أس��لوب العن��ف للتغيير في الداخل ،وباالنقس��ام
الطائف��ي واإلثن��ي ف��ي المجتم��ع ،وبنم � ّو المش��اعر المعادي��ة لالنتم��اء
العربي وللهويّة العربية المشتركة .فهذه سمات األهداف المنشودة من
الق��وى األجنبي��ة الفاعل��ة ف��ي أجزاء عدي��دة م��ن األرض العربية ،بحيث
تك��ون «الديمقراطي��ات العربي��ة» قائم��ة عل��ى الف��رز الطائف��ي واإلثن��ي
صحي س��ليم عن التعدّدية والتن �وّع في المجتمع،
مم��ا هي تعبي ٌر ّ
أكث��ر ّ
«ديمقراطيات» تكون متالزمة مع مشاريع التفتيت والتدويل للمنطقة،
والتوحد الوطني والعربي!..
ال مع غايات التح ّرر
ّ
فالمنطقة العربية أصبحت سوقاً استهالكية لمشاريع دولية وإقليمية،
مما
مما تزرع أمنياً ،لك��ن ال تلبس ّ
وحكوماته��ا المعن ّي��ة باألزم��ات تحص��د ّ
تصن��ع سياس��ياً .فالمش��كلة عربي �اً ليس��ت ف��ي كيف ّي��ة فه��م الصراع��ات
وأطرافها فقط ،بل أيضاً في المقدار المتاح لح ّرية اإلرادات المح ّلية!..
وهن��اك حتماً مس��ؤولية «غربية» وإس��رائيلية عن ب��روز ظاهرة اإلرهاب
بأسماء «إسالمية»ْ ،
لكن هذا هو عنص ٌر واحد من جملة عناصر أسهمت
ف��ي تكوي��ن وانتش��ار ه��ذه الظاه��رة .ولع� ّ�ل العنص��ر األه � ّم واألس��اس ه��و
العام��ل الفك��ري ،حي��ث تتوارث أجيال ف��ي المنطقة العربي��ة وفي العالم
اإلس�لامي مجموع � ًة م��ن المفاهي��م الت��ي يتع��ارض بعضه��ا م��ع أص��ول
الدع��وة اإلس�لامية ،وحي��ث ازده��رت اآلن ظاهرة فت��اوى «جاهلي الدين»

ف��ي قضايا عديدة ،من ضمنها مس��ألة اس��تخدام العنف ض � ّد األبرياء أو
التحريض على القتل واالقتتال الداخلي ،ومما ش �وّه وأس��اء إلى الكثير
من االنتفاضات الشعبية العربية وحرف ببعضها عن مسارها الصحيح.
ٌ
�لبيات كثيرة لحال «النظام
لقد اس��تغ ّلت
أطراف خارجية ومح ّلية س� ٍ
الرس��مي العرب��ي المري��ض» ،لك��ن ه��ذه األط��راف َّ
قزم��ت الواق��ع العربي
إل��ى مناط��ق ومدن وأحياء في ّ
كل بل ٍد عرب��ي ،فتحوّلت الهويّة الوطنية
إل��ى ُ
«هو ّي��ة مناطقي��ة» ،والهويّة الدينية الش��مولية إل��ى «هويّة طائفية
ومذهبي��ة» في مواجهة الش��ريك اآلخ��ر في الوطنْ ،
إن كان من طائف ٍة
ٍّ�ي آخ��ر! .ولق��د أصب��ح ف��رز
أو قبيل � ٍة أخ��رى ،أو ح ّت��ى م��ن اتج��ا ٍه سياس�
�س طائفية ومذهبي��ة وإثنية ،في
«ق��وى المعارض��ة» عربي �اً يت � ّم على أس� ٍ
ظ� ّ�ل التركي��ز اإلعالم��ي العالم��ي على الت ّي��ارات السياس��ية الدينية في
المنطق��ة ككل ،ف� ِّ
مجتمع
�أي «معارض��ة وطني��ة» هي التي س��تقود إلى
ٍ
َّ
إنسان عربي عن أولويّة اهتماماته
كل
سألنا
لو
م
ث
ديمقراطي سليم؟!.
ّ
ٍ
العامة اآلن ،لكانت اإلجابة حتماً محصور ًة في أوضاع وطنه الصغير ،ال
ّ
«وطنه العربي الكبير» ،وال قض ّيته الكبرى فلسطين!..
�اس مه � ّم للتعامل مع ّ
كل
صحي� ٌ�ح أ ّن المس��ألة الديمقراطي��ة هي أس� ٌ
التح ّدي��ات الخارجي��ة والداخلي��ة ،لك��ن العملي��ة الديمقراطي��ة ه��ي
أش��به بعرب��ة تس��توجب وجود من يقودها بش��كل ج ّيد ،وتفت��رض حمول ًة
عليه��ا ،وهدف �اً تص��ل إلي��ه .وه��ذه األم��ور م��ا زال��ت غائب��ة ع��ن الدع��وات
للديمقراطي��ة ف��ي المنطق��ة العربي��ةُّ .
فتوف��ر آل ّي��ات الحي��اة السياس��ية
الديمقراطي��ة وحده��ا ل��ن ّ
يحل مش��اكل األوط��ان العربية ،ب��ل العكس
بلدان عربية شهدت من الديمقراطية مظاهرها وآلياتها
حصل في عدّة ٍ
األم��ة العربي��ة مزي� ٌ�ج ّ
مما
االنتخابي��ة فق��ط .فف��ي َّ
مركب من األزم��ات ّ
مزيج أيضاً من الحلول .فبناء آليات ديمقراطية وانتخابات
يحت��اج إل��ى ٍ
نزيه��ة ال يح ّق��ق وح��ده فقط العدل السياس��ي واالجتماع��ي بين الناس،
ّ
التدخل األجنبي ،أو يح ّرر األوطان
أو يصون وحدة المجتمعات ،أو يمنع
المحت ّل��ة ..وه��ي ك ّله��ا مس��ائل معن ّي � ٌة به��ا أوط��ا ٌن عربي��ة مختلفة ،من
المحيط األطلسي إلى الخليج (الفارسي).
وإذا كان م��ن الطبيع��ي أن تنتف��ض بع��ض ش��عوب دول المنطق��ة وأن
ُتطال��ب بأوض��اع أفضل وأن تس��عى م��ن أجل ّ
حق المش��اركة الف ّعالة في
العامة ،فإ ّن الحراك الجماهيري الس��ليم يحتاج إلى آفاق فكرية
الحياة ّ
�لوب س��لمي ف��ي العم��ل ،وإل��ى أط��ر تنظيمية
�
س
أ
�ى
�
ل
وإ
�م
�
ل
المعا
واضح��ة
ٍ
العامة ،وليس
س��ليمة البن��اء ،وإل��ى قيادات مخلصة لأله��داف الوطني��ة ّ
الخاصة..
لمصالحها الفئوية
ّ
صبحي غندور

استبعاد الغريب ومعناه
السياسي
تظه��ر األزم��ة السياس��ية الت��ي عصف��ت بالحكوم��ة
ان التس��ويات اللغوي��ة الدارج��ة ف��ي الحي��اة السياس��ية
اللبناني��ة ال تعن��ي ش��يئا وانه��ا مج��رد تلفيق��ات لفظي��ة
قد يس��عى المتوافقون عليها إلى نس��فها وتخطيها حال
تقديره��م ان اللحظ��ة مواتي��ة للتنص��ل م��ن تعهداته��م
واللحظ��ة غالبا ما تأتي عل��ى توقيت الخارج وبالتحديد
كل من الواليات المتحدة ومعسكرها الغربي والمملكة
السعودية .
منذ زيارة الوزير صالح الغريب إلى دمشق ساد الغليان
صفوف تحالف  14آذار المتورط في الحرب على س��ورية
وق��د اش��تد الحن��ق والغي��ظ السياس��ي عن��د ه��ذا الفريق
كم��ا توض��ح التصريح��ات والخط��ب المتزاي��دة الح��دة
ف��ي قضي��ة الن��زوح وبال��ذات بع��د إع�لان مف��وض ش��ؤون
الالجئي��ن ف��ي األم��م المتح��دة فيليبو غران��دي حصيلة
جولت��ه الميدانية التفقدية على تجمعات العائدين إلى

وطنهم داخل سورية وقد أكد السيد غراندي من بيروت
اطمئنانه إلى توافر شروط امنية واجتماعية واقتصادية
مناس��بة للعائدين وتمثل ش��هادة المفوض األممي نسفا
م��ن الج��ذور لتره��ات خص��وم س��ورية الذي��ن ي��رددون
خل��ف الغ��رب ذرائع ش��تى كما اختلقوا اكاذيب بائس��ة
ونش��روها ف��ي صف��وف النازحي��ن وعمموها في وس��ائلهم
اإلعالمي��ة وتصريحاته��م السياس��ية ع��ن اعتق��االت
واغتي��االت ون��زع ملكي��ات للتأثي��ر عل��ى رغبته��م بالعودة
إل��ى وطنه��م ولعرقل��ة المب��ادرات المتالحق��ة للع��ودة
الت��ي ش��ملت عش��رات اآلالف والتي ينظمه��ا األمن العام
اللبناني بالتنسيق مع المؤسسات السورية المعنية.
ب��ات واضح��ا ف��ي ه��ذا المن��اخ ان تح��رك رئي��س
الجمهوري��ة أدى إل��ى انعطاف��ة اممي��ة ال يمك��ن تجاوزها
ف��ي حي��ن يس��تعد الرئي��س ميش��ال ع��ون لزي��ارة موس��كو
حي��ث يتوق��ع ان يك��ون إط�لاق آلي��ة تنفيذي��ة مش��تركة
للمبادرة الروس��ية الس��ورية الخاصة بعودة النازحين إلى
بلدهم من أهم مواضيع البحث بين الرئيس��ين الروس��ي
واللبنان��ي ،وبالتال��ي يأت��ي إبع��اد الوزي��ر صال��ح الغري��ب
ع��ن بروكس��يل به��دف حج��ب الموق��ف المنس��جم م��ع
المصلح��ة اللبناني��ة ف��ي التنس��يق مع الش��قيقة س��ورية
حول ملف عودة المهجرين الس��وريين بينما تريد الدول
األوروبي��ة بتوجي��ه اميركي عكس االتج��اه تحت يافطة
رب��ط الع��ودة بالح��ل السياس��ي واس��تعمال النازحي��ن
كورقة ضغط على الدولة الوطنية السورية.
عل��ى م��ا يبدو لم يك��ن كافيا بنظ��ر الرئيس الحريري
ما دار من نقاش في مجلس الوزراء خالل الجلس��ة التي
أعقب��ت ع��ودة الوزي��ر الغريب من زيارت��ه والتي حدد فيها
رئي��س الجمهوري��ة الموق��ف واك��د مرجعي��ة الرئاس��ة
األولى في تحديد ورسم السياسات ذات الطابع السيادي
ضم��ن مفه��وم المصال��ح العلي��ا للدول��ة وتبع��ا للقس��م
الدس��توري ،ويب��دو واضح��ا أن رئي��س الحكوم��ة ينقل��ب
على توقيعه لمراسيم التشكيل عندما وافق على تسمية
ه��ذا الوزير بالذات لش��ؤون النازحين وه��و يعرف انتماءه
السياسي مسبقا .
فإذا به س��عى إلى تغييبه وتهميش��ه والخش��ية ان تكون
الحصيل��ة تس��هيال لتظهي��ر موق��ف رس��مي لبن��ان اكثر
طواعية للغرب خالل مؤتمر بروكسيل ولألسف سيهدد
ذلك إن حصل مصلحة لبنان باستعجال عودة األشقاء
الس��وريين ،وكذلك سيفتح ش��هية الدول الغربية على
طل��ب تن��ازالت جديدة من لبنان سياس��ية وغير سياس��ية
ف��ي هذا الخصوص وانخراط لبنان في التالعب بقضية
الن��زوح ضم��ن س��ياق الضغ��ط عل��ى س��ورية ،كم��ا يقود
هذا االزدواج بذاته إلى تقديم صورة انفصامية للس��لطة
اللبنانية تضر بس��معة البلد ف��ي الخارج وهي أيضا أبعد
ما تكون عن تسمية الحكومة بالوحدة الوطنية.
س��اهمت روس��يا في تعديل الموق��ف األممي وكذلك
المواق��ف التي أبلغها الرئيس��ان ميش��ال ع��ون ونبيه بري
لم��ن التقوه��م م��ن الس��فراء والموفدي��ن وال��زوار ،بينم��ا
يصم��م الرئي��س الحري��ري عل��ى فرمل��ة المب��ادرات التي
تنس��جم م��ع مصلح��ة لبنان العلي��ا منف��ردا ودون مراعاة
الحد األدنى من موجبات التوافق المحكي عنه.
الس��ؤال البديه��ي أال يفت��رض مناقش��ة موق��ف لبن��ان
ال��ذي س��يعرض ف��ي بروكس��يل وإق��راره داخ��ل مؤسس��ة
مجل��س ال��وزراء ،ث��م ألي��س الح��ري بمجل��س ال��وزراء
مجتمع��ا ان يق��ر تس��مية الوف��د الحكوم��ي إل��ى المؤتمر
ب��دال م��ن االستنس��اب السياس��ي والش��خصي ال��ذي
يع��رض الحكومة لالهتزاز وينس��ف مصداقية التوافقات
السياس��ية الحاصل��ة؟ وهل يج��وز ان تس��تمر االزدواجية
ب��دال م��ن العم��ل بروحي��ة الخالص��ات الت��ي ت��م التواف��ق
عليها حفظا لسمعة البلد ولمصداقية الحكم ؟
غالب قنديل

