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

إيفو موراليس والشباب العربي
إيف��و موراليس ليس ش��خصية عابرة في التاريخ
ب��ل ه��و ظاه��رة أظه��ر إل��ى الم�لأ حض��ارة الس��كان
األصليي��ن ألمري��كا الالتيني��ة وأخالقه��م ونظاف��ة
يده��م وتركيزه��م عل��ى جوه��ر األم��ور وليس على
ظواهره��ا .إيف��و مورالي��س كان االب��ن المخل��ص
لش��عبه وبقي وهو يت��رأس البالد مواطن �اً متواضعاً
يعي��ش كم��ا يعي��ش أبن��اء ش��عبه ويلب��س كم��ا
يلبس��ون ويتكل��م لغته��م البس��يطة المخلص��ة
الصادق��ة ويم ّثله��م خي��ر تمثي��ل ف��ي المحاف��ل
الدولية .وهو لم يمثل سكانبوليفيا فقط بل مثل
ّ
كل الح��ركات التحرري��ة والش��عوب المظلو م��ة
ف��ي  العال �م  ،األم��ر ال��ذي ل��م ي � ُرق أ ب��داً للق ��وى
االس��تعمارية الطامع��ة في ثروات وخي��رات بوليفيا
كطمعه��ا ف��ي ث��روات كل البل��دان الت��ي تحت��وي
عل��ى ث��روات اس��تثنائية وعل��ى رأس��هافنزويال .لقد
أصب��ح واضح �اً اليوم أن إثارة القالق��ل ض ّد البلدان
والش��عوب ال عالقة لها ابداً بالديمقراطية وحقوق
اإلنس��ان؛ إذ إن��ه م��ن المعتق��د أن بوليفي��ا تأتي في

دول
الت��ي روّج له��ا المس��توطنون الغربي��ون ف��ي 
أميركا الجنوبي ة والشمالية وأستراليا عن السكان
األصليي��ن له��ذه البلدان ال أس��اس لها منالصحة،
ب��دءاً بع��دد الن��اس الذي��ن كان��وا متواجدي��ن قب��ل
ارت��كاب المجازر بحقه��م ومحوهم عن وجه األرض
وانته��اء بعاداته��م وتقاليده��م وأخالقه��م وإرثه��م
المعرف��ي وال��ذي لو ت ّم الحف��اظ عليه لقدّم ذاكرة
هائل��ة للبش��رية ف��ي جمي��ع أن��واعالعل��و م والفنون.
لق��د قم��ت بزي��ارة لعوائ��ل أبورجيني��ة أثن��اء زيارتي
ألستراليا عام  2006ووجدت في هذا النموذج الذي
غنى روحياً وفن ّياً ومعرفياً واجتماعياً يستحق
زرته ً
كل االحت��رام والمحب �ة .إن كل م��ا تصادفون��ه
م��ن فن أس��ترالي ،هو فن أبورجين��ي وهو من أجمل
الفن��ون الت��ي عرفته��ا البش��رية ،وت��رى رس��وماتهم
ف��ي اللوحات وربطات العنق التي يلبس��ها الس��فراء
والمس��ؤولون األس��تراليون ويش��يرون إلي��ه كف��ن
أس��ترالي ،ولكن��ه ف��ي الحقيق��ة فن أبورجين��ي أو ما
تبق��ى م��ن ه��ذا الف��ن بع��د أن فت��ك المس��توطنون

ن بمعظ��م أبن��اء ه��ذا الش��عب
المرتب��ة الثانية بعد فنزوي�لا بثرواتالنفط والغاز القادم��ون ف��يالس��ف 
باإلضاف��ة إل��ى الث��روات األخ��رى من ذه��ب ومعادن ودم��روا هويت��ه ومقدس��اته وحرم��وا اإلنس��انية م��ن
ثمين��ة  ،ولذل��ك ك ّرس��ت  الوالي � � ا ت المتح��د ة إرث إنس��اني غن��ي كان مرش��حاً أن يضي��ف آلفاقنا
جهوده��ا إلبع��اد مورالي��س ع��ن س �دّة الرئاس��ة ألنه الروحي��ة والمعرفي��ة والمجتمعي��ة ل��و ُ
كت��ب ل��ه
يس��تثمر ه��ذه الث��روات لصال��ح ش��عب بوليفي� � ا  ،البق��اء .كما اس��تمعت مرة إلى محاضرة ألس��تاذة
بينم��ا تعتق��د إدارةترام �ب أن اهلل ق��د خل��قالك��رة م��ن األمري��كان األصليي��ن تعمل في جامع��ة «مينا
األرضي � ة له��ا وأنه من ح ّقه��ا أن تضع يدها على أي س��وتا» وتحدث��ت ع��ن «البوفال��و» وكي��ف كان
ث��روة ف��ي أي بلد لتنهبها لصالح ش��ركاتالس�لاح س��كان أمريكا األصليين يعامل��ون البوفالو وكيف
والرأس��ماليين الكب��ار المتوافقي��ن معه��ا عل��ى هذا تعام��ل المس��توطنون الغربيون م��ع البوفالو .قالت
النه��ج ف��ي أس��لوب هو أق��رب إلى ش��ريعة الغاب منه نح��ن كس��كان أصليي��ن كنا ال نذب��ح البوفالو إال
إل��ى أي قان��ون دول��ي أو ع��رف أو عالق��ات طبيعي��ة إذا كن��ا بحاج��ة ش��ديدة للطعام وم��ع ذلك نعقد
وس��ليمة بي��ن ال��دول .وهاه��م الذ ي��ن كلفته��م رقص��ة ح��ول البوفال��و ونعت��ذر من��ه أنن��ا مضطرون
الوالي��ات المتح��دة ف��ي بوليفي��ا يطلب��ون س��حب أن نذبح��ه ك��ي نعي��ش ،ووف��اء ل��ه نس��تخدم كل
س��فارة بوليفي��ا م��ن فنزوي�لا ف��ي خط��وة تصعيدية قطع��ة من��ه حت��ى آخر قطعة ،وال نس��مح لش��يء أن
ضده��ا تنس��جم واالس��تهداف األميرك��ي المعل��ن يذه��ب ه��دراً .وأكثر ما ص َع َق َنا ،والكالم لألس��تاذة
والصريح لهذا البلد ولدول أمريكا الالتينية بشكل األمريكي��ة ،ه��و حين رأينا المس��توطنين القادمين
عام .ولقد كان اعتالء إيفو موراليس سدة الحكم م��نأوروب �ا يق��ودون س��ياراتهم ويطلق��ون الن��ار م��ن
ف��ي بوليفي��ا وأداؤه المتمي��ز خ�لال س��نوات حكم��ه نواف��ذ ه��ذه الس��يارات ويقتلون مئ��ات البوفالو وهم
أن ّ
ش��اهداً أكي��داً عل��ى ّ
كل الدعايات والش��ائعات يضحكون وكأنهم يس��تمتعون بقتل هذا الحيوان

بري ضمانة الحراك الشعبي

ويترك��ون المئ��ات من��ه مرمية عل��ى الطرقات دون
االستفادة من أي منها.
اليوم وبعد أن مارس المستوطنون فيفلسطين
واإلمبريالي��ون ف��ي معظ��م بلداننا نظ��ام العقوبات
والتضيي��ق عل��ى لقم��ة العي��ش وح��رق المحاصيل
المعمرة نعلم أن األساليب
واقتالع أشجار الزيتون
ّ
ه��ي ذاته��ا وأن المقص��ود ه��و حرم��ان الس��كان
األصليي��ن م��ن لقم��ة العي��ش ودفعهم إل��ىالهجرة
والنزوح كي يس��هل على من يس��تهدفهم اس��تثمار
خيراتهم لصالحه ونهب هذه الخيرات والثروات.
الي��وم وبع��د االس��تهد اف الواض��ح والصري��ح
للرئي��س البوليف��ي الديمقراط��ي والنزي��ه الملت��زم
بقضاي��ا ش��عبه وقضاي��ا األحرار في العالم س��قطت
كل الدعايات التي يروّجون لها عن حكم ديمقراطي
وحق��وق إنس��ان وم��ا ه��ذه العناوي��ن س��وى تغطي��ة
لخط��ط ممنهج��ة ومدروس��ة لنه��ب ث��روات البلدان
واإلمع��ان ف��ي إفق��ار ش��عوبها وخل��ق القالق��ل فيها،
وعدم السماح لها باالستقرار واإلنتاج كي ال تسير
بخطوات تستثمر فيها هذه الثروات وتعود بالفائدة
عليه��ا وحدها .من هنا أيض �اً نفهم كل المؤامرات
عل��ى ش��عوبنا واالغتي��االت لق��ادة ومفك��ري وفنان��ي
ه��ذه الش��عوب الت��ي يمك��ن له��ا أن تض��يء الطري��ق
أمام هذه الش��عوب .يجب أن نقول لش��بابنا وشاباتنا
كم��ا ق��ال اهلل تعال��ى لس��يدنا ن��وح« :ال تخاطبن��ي
ف��ي الذي��ن ظلموا إنهم مغرقون» .ال تخاطبونا أيها
الشباب بمحاس��ن الديمقراطية الليبرالية الغربية
فهي تستهدف حضارتكم وعراقتكم وثرواتكم ونهب
حتى قدراتكم المعرفية والذهنية لصالحها .وتبدو
المعرك��ة الي��وم محتدمة ف��ي الوط��ن العربي وفي
أمي��ركا الالتينية ألن هاتي��ن المنطقتين تحمالن
إرث �اً حضاري �اً معرفي �اً وم��ازال عل��ى أرضهم��ا س��كان
أصلي��ون ق��د يق ّدم��ون للعال��م أنموذج �اً بدي� ً
لا ع��ن
ّ
االدعاءات االس��تعمارية اإلمبريالية والتي تكش��فت
حقيقته��ا للجمي��ع خ�لال العقدي��ن الماضيي��ن.
الطري��ق إل��ىالمس��تقب ل ف��ي هاتي��ن المنطقتين ال
يمك��ن أن يك��ون م��ن خ�لال أدوات غربي��ة مدفوع��ة
إلث��ارة القالق��ل ف��ي الب�لاد ب��ل م��ن خ�لال تعمي��ق
الوعي لدى جيل الش��باب والشابات ،وهم مستعدون
وكله��م آذان صاغي��ة لو أننا نك � ّرس الجهد والوقت
الالزمي��ن للتواصل معهم .لقد تواصلت مؤخراً مع
ش��باب وش��ابات جامع��ة البع��ث في حم��ص وجامعة
حم��اه وش��عرت باالطمئن��ان عل��ى بل��دي؛ فلدين��ا
واع وق��ادر ووطن��ي ومس��تعد للعم��ل واإلنت��اج
ش��باب ٍ
وحت��ى التضحي��ة في س��بيل البالد .تحي��ة إلى إيفو
موراليس القدوة ،والذي ّ
سطر تاريخاً ال يمكن ّ
لكل
أكاذيبه��م اإلعالمي��ة ان تمح��وه م��ن ضمير الناس
ليس في بوليفيا فقط وإنما في فلس��طين والوطن
العرب��ي وأمي��ركا الالتيني��ة .وتحي��ة إل��ى جي��ل
الش��باب وال��ذي نعق��د األم��ل علي��ه أن ينف��ض عن��ه
م��رة وإلى األب��د أكاذيب المس��تعمرين والصهاينة
واإلمبرياليي��ن وأن يُرس��ي أس��س مس��تقبل ح � ّر
مستقل يليق به وبأبنائه وأحفاده وأن يصنع تاريخاً
يلي��ق ب��ه وبحضارت��ه وطموحات��ه ومكانت��ه عل��ى م ّر
الزمان وال شك ّ
لدي أبداً أنه قادر على فعل ذلك.
د .بثينة شعبان

أميركا ..عزل ترامب أم انقالب عليه؟
دخل��ت أزم��ة الرئي��س ترام��ب ومحاول��ة الديمقراطيي��ن إزاحت��ه ع��ن س��دة الحكم
مرحل��ة جدي��دة ه��ذا األس��بوع ،بع��د أن انطلق��ت جلس��ات االس��تجواب العلنية داخل
مجل��س الن��واب بقيادة المايس��ترو األميركي آدم ش��يف ،رئيس لجنة االس��تخبارات
ف��ي مجل��س الن��واب ،وال��ذي يع��زف عل��ى نوت��ة موس��يقية م��ن تأليف رئيس��ة مجلس
النواب نانسي بيلوسي ،التي ال دالة لها على الود تجاه الرئيس ترامب.
تذه��ب الس��يدة بيلوس��ي إل��ى أن «تفوي��ض الكونغ��رس لمحاس��بة الرئي��س أم��ر
أكث��ر أهمي��ة من أي مكاس��ب سياس��ية ،بل إن��ه يفوق أهمية الحف��اظ على األغلبية
الديمقراطية في مجلس النواب في انتخابات .»2020
عل��ى الجان��ب اآلخر يجيبها س��اكن البيت األبيض الرئي��س ترامب ،بأن أقوالها
تؤكد يقينه بأن ما يحدث ليس إجراءات عزل ،بل انقالب يهدف إلى نزع السلطة.
يحار رجل الش��ارع األميركي ،ما الذي يجري في نطاق وس��ياق النخبة الحاكم؟
وه��ل بات��ت أمي��رك أم��ة ف��ي خط��ر م��ن ج��راء اهت��راء نس��يجها المجتمع��ي عام��ة
والسياسي بشكل خاص؟.
الش��اهد أن��ه حي��ن اخت��ار األميركي��ون دونال��د ترام��ب ،ب��دا وكأن األم��ر ث��ورة
عل��ى رم��وز السياس��ة الوطني��ة ،م��ن الجانبي��ن الديمقراط��ي والجمهوري ،ال س��يما
وأن الكثيري��ن ،ومنه��م مؤلف��ون وكت��اب وسياس��يون أميركي��ون ثق��ات ،ي��رون أن
الديمقراطية األميركية في خطر ،وقد باتت تباع على األرصفة كما يقول الكاتب
األميركي غريغ باالست في كتابه «أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها».
وص��ل الص��راع اآلن إلى نقطة مثيرة للج��دل ،تتعلق بصيرورة العزل ،وهل الهدف
كم��ا ق��ال آدم ش��يف ،ه��و تمكي��ن الش��عب األميرك��ي ،م��ن تقيي��م الش��هود بنفس��ه
والتعرف من كثب إلى حقائق سلوك الرئيس ،أم أن بيت القصيد هو إزاحة ترامب
من طريق الفوز الثاني شبه المؤكد له ،في االنتخابات الرئاسية األميركية 2020
؟.
الجواب في واقع الحال ،يتطلب أكثر من مسار ومساق للتفكير ،فمن جهة تبدو
محاوالت الديمقراطيين غير طبيعية ،في دفع ترامب خارج إطار الحياة السياسية
األميركي��ة ،وربم��ا إجب��اره عل��ى الرحي��ل المبك��ر ،وم��ا أزم��ة أوكراني��ا إال محاول��ة
جدي��دة ،ج��ادت به��ا قريحتهم ،بعد أن أخفقوا في مس��اعى الربط بينه وبين الروس،
واختراق انتخابات الرئاسة  ،2016ما اصطلح على تسميتها بـ» روسيا  -غيت «.
تجيء اآلن «أوكرانيا – غيت» ،التي تتخلق في الرحم األميركي ،وعلى مقربة
من انتخابات الرئاسة األميركية  ،2020لتطرح أحد األسئلة المخيفة حقاً بالنسبة
لألميركيي��ن« :ه��ل انقس��مت أميركا ف��ي ما بينها ،أم أن الص��راع الدائر جهراً تارة
وس��راً تارة أخرى ،يش��ير إلى ما هو أكثر هو ًال لمس��تقبل االتحاد األميركي وبقاء
الجمهوري��ة األميركي��ة دول��ة موح��دة بدرج��ة امبراطورية حديثة ،ربم��ا تتجاوز في
هيمنتها ومنعتها نظيرتها الرومانية»؟ .إحدى عالمات االنقسام ،التي وقفت وراء

نش��وء وارتق��اء أزم��ة أوكراني��ا األخي��رة ،موصول بما يع��رف بـ» الدول��ة األميركية
العميقة « ،تلك التي تمتد أيديها االخطبوطية ،ال في الداخل األميركي فحسب،
بل حول العالم من شرقه إلى غربه ،ومن شماله إلى جنوبه.
يتس��اءل األميركي��ون« :كي��ف ت��م اخت��راق البي��ت األبي��ض ،وم��ن ال��ذي لدي��ه
القدرة على اختراقه والوصول إلى سجالت مكالمات رئيس البالد الخارجية؟ وهل
من مش��روعية بعينها ،لمثل هذا التنصت أو التجس��س ،أم أن األمر مجرم بالقانون،
وهن��اك م��ن الت��ف عل��ى القواع��د واللوائ��ح المنظم��ة للعم��ل داخ��ل ه��ذا الص��رح
الرئاسي؟.
ليس��ت الطغمة السياس��ية األميركية الحاكمة وحدها المنقس��مة على ذاتها،
ب��ل أيض �اً وس��ائل اإلعالم التقليدي��ة كالتلفزة ،والتي باتت فس��طاطين في الداخل
األميركي ،وأضحى هناك ما يشبه التقسيم المانوي بين جماعة األخيار ومعسكر
األش��رار ،م��ن م��ع ترامب ومن ضده ،رغم أن الجمي��ع يوقنون بأن محادثة ترامب مع
نظيره األوكراني وإن كانت تشوبها شائبة ،إال أنها ال ترقى إلى مستوى الخيانة
العظمى ،التي تبرر عزل الرئيس ،ومحاكمته وكأنه أفشى أسرار الدولة ،أو تسبب
في إصابة الجمهورية األميركية بخسائر في الحل والترحال ،وما يمكن أن يعرض
أرواح األميركيين للخطر.
يس��عى الديمقراطي��ون م��ن دون أدنى ش��ك ،إلى تقزيم نجاح��ات الرئيس ترامب
ف��ي أعي��ن الناخ��ب األميركي ،بص��رف النظر عن هويته السياس��ية ،أي أن في األمر
ش��بهة تدلي��س م��ن قبل التي��ارات المغرقة ف��ي علمانيته��ا من جه��ة ،والنيوليبرالية
الشاطحة إلى أبعد حد ومد من جانب آخر ،وكالهما يتعامى عن أوضاع االقتصاد
األميرك��ي المتمي��زة ،فنس��بة البطال��ة هي األدنى منذ خمس��ة عقود ،وس��عر غالون
المحروق��ات ال يتج��از دوالري��ن ونص��ف الدوالر ،وأس��واق األس��هم المالية والس��ندات
ف��ي أوجه��ا ،م��ا يعن��ي أن الرئي��س ترامب نج��ح بالفعل في ما وعد ب��ه ،أي بأن يعود
بأمي��ركا إل��ى مضم��ار القي��ادة والري��ادة اقتصادي �اً ،ما ينعك��س بالرفاه عل��ى حياة
المواطن األميركي ،من دون أن يعني ذلك ضرورة أن تكون أميركا شرطي العالم
ودركه ،مع استحقاقات هذا وذاك ،وأثرهما في دافع الضرائب األميركي.
ه��ل يمك��ن أن يرت��د نصل العزل أو محاوالت االنق�لاب على نحر الديمقراطيين
أنفسهم؟
ه��ذا وارد بق��وة الس��يما أن المغ��االة ف��ي ش��خصنة األزم��ة تج��اه ترام��ب س��تدفع
الجماع��ات اليميني��ة األميركي��ة م��ن جدي��د إلى التغاض��ي عن أي تقصي��ر في أداء
ترام��ب والتمت��رس ف��ي خانة داعمي��ه ،باعتبار المعرك��ة بين ليبراليي��ن متحرريين
ويمينيين محافظين ،ما يدخل بأميركا ،كما أش��رنا إلى دائرة االنقس��ام األس��وأ،
من االنقالب.
إميل أمين

ي إزاء الحراك الشعبي .هو أول سياسي تعاطى عملياً بإيجاب ّية
لم يكن مستغرباً موقف رئيس المجلس النيابينبيه بر 
مع حراك «حقيقي”.
«يلتف على المطالب التي ُرفعت في الشارع» ،لكن تدريجياً
ّ
كان يعتقد بعض ناشطي الحراك أن بري «يخدعهم» أو
تظهّر المش��هد بعد أن اطلق رئيس المجلس اول دعوة إلش��راك «الحراك الحقيقي» في الحكومة .ثم مضى في مش��واره
التش��ريعي يُترج��م اإللت��زام بتنفي��ذ المطال��ب الش��عب ّية ،مس��تنداً إلى قناعات سياس��ية يؤم��ن بها بري اساس �اً ،وخصوصا
بش��أن قانون اإلنتخابات النيابية ،عدا عن طرح الدولة المدنية ،عبر الغاء الطائفية السياس��ية :هل نس��ي اللبنانيون عدد
الم ّرات التي طالب خاللها بري بتشكيل الهيئة الوطنية لدراسة السبل اآليلة إللغاء الطائفية السياسية؟ وكيف كانت
المجابه��ات السياس��ية تس � ّد الطري��ق عل��ى مش��روع تتب ّن��اه حركة «أم��ل» منذ التأس��يس؟ وايضاً كيف ّ
حض��رت كتلة «
التنمية والتحرير“ مشروع قانون إنتخابي يقوم على أساس لبنان دائرة واحدة وفق النسبية؟ حصل األمران قبل ان يخرج
المحتج��ون فيش��وارع بي��رو ت والمناط��ق ،وقبل ان تتب ّنى القوى السياس��ية اي مش��روع
اي ص��وت ش��عبي علن��ي او يتح � ّرك
ّ
مشابه.
اذا استحضرنا موضوعمكافحة الفساد ،فهناك سبيالن لتحقيق الهدف بعيدا عن الشعارات :إمّا بالمحاسبة القضائ ّية
الفوريّة ،عبر قوانين يش � ّرعها المجلس النيابي ،وإمّا بترس��يخ دولة المحاس��بة عبر نسف الطائف ّية التي تحمي الفاسدين
وتمنع مقاضاتهم .في الحالتين سارع بري لفرض المعادلتين .ومن هنا جاءت بنودالجلسة التشريعي ة التي وضع مكتب
المجلس-نتيجة إصرار بري -على جدول أعمالها  ١٦مرسوما وإقتراح قانون تبدأ بمكافحة الفساد ،الى الجرائم المالية
ومواضيع الضمان اإلجتماعي وغيرها من إقتراحات قوانين.
معجل مك � ّرر طرحته كتلت��ا «التنمية والتحري��ر» و»الوف��اء للمقاومة» و ّقعه
ث��م ج��اء ف��ي ذات الس��ياق مش��روع قان��ون ّ
النائبانهاني قبيسي وحسن فضل اهلل ،بشأن رفع الحصانة عن كل الوزراء الذين ح ّلوا في الحكومات بدءا من عام ،١٩٩٢
مما يعني الجدية في المحاسبة ،في وقت التزم بري برفع السريّة المصرف ّية مع النواب أعضاء كتلته التي يرئسها.
كل ذل��ك يش � ّكل األرضي��ة الصالحة لإلصالح ،وهي عناوين نادى بها الحراك الش��عبي .وم��ن هنا تداول نخبويّون فيه
بفكرة الحوار مع رئيس المجلس لتنفيذ األجندة االصالحية المشتركة ،و ُرصدت محاوالت من قبل شخصيات مصن ّفة
ف��ي خان��ة قي��ادات الح��راك للتواصل مع ب��ري بصفته ضامناً إلس��تمرار عمل المؤسس��ات ومانعاً للفراغ ،وحكيماً سياس��ياً
يؤمن بإصالح النظام السياسي للتوجه الى الدولة المدنية.
لك��ن ،ق��د ترتف��ع أصوات من قبل مجموعات «تخوّن» ك ّل من يتواصل مع مس��ؤول سياس��ي ،وهو م��ا يأخذه النخبويون
«غي��ر المرتبطي��ن» بأجن��دات حزبي��ة أو خارجية باإلعتبار ،لل��ر ّد بالتفصيل على كل رفض او إته��ام ،بعدما علموا بوجود
اتصاالت س ّرية بين عدد من قيادات الحراك وقوى سياسية وأجهزة أمنية.
ومن هنا يص ّر عدد من النخبويين على التواصل مع ب ّري وعدم اإلنجراف خلف الشعارات العشوائ ّية :ألم يطرح رئيس
المجل��س النياب��ي تأس��يس الدولة المدن ّية؟ ألم يقدم مش��روع قانون إنتخابات وطني على أس��اس لبن��ان دائرة واحدة؟ ألم
يرفع الس��ريّة المصرفية عن نفس��ه وزوجته واعضاء كتلته النيابية؟ الم يطالب القضاء بمحاس��بة اي مس��ؤول محسوب
عليه متهم ّ
بأي ملف؟ ألم يد ُع الى إشراك الحراك بالحكومة؟ ماذا نريد بعد؟ واذا كانت مجموعات سوّقت لفكرة «كلن
يعني كلن» ،فكيف يمكن تطبيقها في بلد كلبنان؟ ج ّرب هؤالء فرض هذا الشعار ،فما هي النتائج؟ اال اذا كان الفراغ
الش��امل الكام��ل ه��و المطلوب لضرب ركائز الدولة وبالتالي اح��داث الفوضى المفتوحة .يرفض هؤالء الفراغ والفوضى
والعشوائية واإلرتجالية واإلنجراف وراء العواطف على حساب المنطق والعقل والمصلحة الوطنية .الصورة باتت ّ
تتوضح
بعد مرور شهر على والدة الحراك الشعبي .لذلك ،يش ّكل اإلنفتاح المتبادل بين رئيس المجلس والحراك ضمانة وطن ّية،
ف��ي وق��ت ت��زداد في��ه تداعي��ات األزم��ات السياس � ّية واإلقتصاديّة والمال ّي��ة ،وربما األمن ّي��ة الحقا في ح��ال تدحرجت كرات
تل��ك االزم��ات .ا ّال إذا كان المطل��وب قت��ل لبن��ان ال تحقيق اإلص�لاح فيه .وهي معادلة مقلق��ة ال تعكس رغبات «الحراك
تصح في حال تس ّلقت مشاريع فوضويّة داخل ّية او خارج ّية على ظهر «الثورة”.
الحقيقي» بل ّ
عباس ضاهر

اغتيال بهاء أبو العطا فرصة نتنياهو الضائعة
م��ا يزي��د عن  500صاروخ في أقل
م��ن  48س��اعة ُتطلقه��ا المقاوم��ة،
ورغ��م كل التعتي��م اإلعالم��ي
الصهيون��ي إال أن الجبهة الداخلية
الصهيوني��ة ب��دأت تتملم��ل ،م��ا
انعك��س ذل��ك عل��ى ظه��ور بع��ض
الخالف��ات السياس��ية داخل الحلبة
الصهيوني��ة وظه��ر عل��ى اإلع�لام
الصهيون��ي نفس��ه بع��د أق��ل من 24
س��اعة م��ن ب��دء معرك��ة «صيح��ة
الفجر”.
صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي
َّ
بنيامي��ن نتنياه��و أن هناك خطراً
أمني �اً ُم ْح ِدق �اً بدول��ة االحت�لال،
وبن��اء علي��ه يدع��و المعس��كر
القومي الصهيوني إلى االجتماع على ضوء أنباء تتحدَّث
عن إمكانية رئيس حزب أبيض أزرق «بني غانتس» تشكيل
حكوم��ة أق ّلي��ة بدع� ٍ�م م��ن القائم��ة العربي��ة المش��تركة
وبموافقة «أفيغدور ليبرمان» اليميني ،األمر الذي يُع َتبر
إعالن �اً غير مباش��ر عن فش��ل نتنياهو في اس��تثمار عملية
اغتي��ال الش��هيد به��اء أبو العطا القائد في س��رايا القدس
الجناح العس��كري لحركة الجهاد اإلسالمي ،الذي كان
يهدف من ورائها تحقيق انتصارات سياسية داخلية أكثر
من اإلنجازات األمنية.
ق��رأ البع��ض ه��ذا التصري��ح م��ن نتنياه��و عل��ى أن��ه
استدعاء لخيار الحرب المفتوحة ضد أي من الجبهات
المتو ّت��رة كخي��ار «ه��دم المعب��د الشمش��وني» لخل��ط
ُ
كل األوراق ،لك��ن ه��ذه الق��راءة تتجاه��ل أن النظ��ام
كوابح كبيرة أمام
السياس��ي في دولة االحتالل وض��ع
ِ
الق��ادة السياس��يين ف��ي قضاي��ا األم��ن القوم��ي ،أهمه��ا
والمؤسس��ة األمني��ة  ،ولع ّلك��م
المؤسس��ة العس��كرية
ّ
ّ
َّ
تتذك��رون موق��ف كل م��ن رئي��س الموس��اد الس��ابق
«مائي��ر دغ��ان» ورئي��س الش��ابك «يوف��ال ديس��كن» م��ع
رئيس األركان آنذاك «جابي أش��كنازي» عندما أفش��لوا
ُم َّ
خط��ط نتنياهو ووزير الحرب آنذاك «أيهود باراك»في
للمفاع�لات النووي��ة اإليرانية عام
توجي��ه ضرب � ٍة جوي � ٍة ُ
2011م.
لك��ن البع��ض يتس��اءل لم��اذا س��محت إذن تل��ك
المؤسسات بتنفيذ اغتيال الشهيد أبو العطا واستهداف
ّ
المؤسس��ة العس��كرية لديها
دمش��ق؟ ،األمر ببس��اط ٍة أن
ّ
�تقرة تمنحه��ا الموازنات
الرغبة في تش��كيل حكومة ُمس� ِّ
الالزمة لتنفيذ خططهم العس��كرية التطويرية وخاصة
المتعدّدة الس��نوات ،الت��ي أعدَّها رئيس
خط��ة «ال ُزخ��م» ُ
أركان الكي��ان «أفي��ف كوخاف��ي» ،لذا منح��وا نتنياهو
فرص��ة اس��تثمار ه��ذا االغتي��ال ف��ي إرغ��ام ُمنافس��يه
وخصوم��ه عل��ى تش��كيل حكوم��ة وحدة صهيوني��ة ،ولكن
مع بدء اللحظات األولى لعملية «صيحة الفجر» كما
أس��متها س��رايا الق��دس وفصائ��ل المقاوم��ة ،بات��ت كل
مدين��ة ت��ل أبي��ب ف��ي مرم��ى ني��ران صواري��خ المقاوم��ة،
حي��ث أغلق��ت منطقة غ��وش دان الب��ؤرة األكثر كثافة

س��كانية ف��ي كي��ان الع��دو ،وبذل��ك أصبح م��ا يزيد عن
مليوني مس��توطن في المالجيء ،لذا سارع وزير الحرب
الجدي��د «نفتال��ي بينت» رغ��م كل تط ّرفه ضد َّ
غزة إلى
إعالن حال الطوارئ على امتداد ُشعاع  80كم من َّ
غزة،
ما أدّى إلى ّ
شل الحياة في أكثر من  10مدن صهيونية،
وبذل��ك َّ
تعطل��ت الم��دارس الصهيوني��ة وانه��ارت
المنظوم��ة التعليمي��ة ،ناهي��ك ع��ن الخس��ائر الفا ِدحة
في االقتصاد اإلس��رائيلي على امتداد هذا ُ
بقرار
الشعاع ٍ
من صواريخ سرايا القدس.
ما يزيد عن  500صاروخ في أقل من  48ساعة ُتطلقها
المقاوم��ة ،ورغ��م كل التعتي��م اإلعالم��ي الصهيون��ي
إال أن الجبه��ة الداخلي��ة الصهيوني��ة ب��دأت تتملم��ل ،ما
انعك��س ذل��ك عل��ى ظه��ور بع��ض الخالف��ات السياس��ية
داخل الحلبة الصهيونية وظهر على اإلعالم الصهيوني
نفس��ه بع��د أقل من  24س��اعة من ب��دء معركة «صيحة
الفجر”.
“ن��داف أرغم��ان» رئي��س الش��اباك الصهيون��ي
وكوخاف��ي رئيس األركان اللذان ظهرا بجوار نتنياهو
ف��ي مؤتم��ره الصحف��ي أثن��اء المعرك��ة ،عندم��ا يك��ون
األم��ر مرتبطاً
بحرب واس��ع ٍة مع غ� َّ�زة أو غيرها لن يقبل
ٍ
الرج�لان أن يقام��را بأم��ن الكي��ان تح��ت رئي��س وزراء
وغيرم َّ
كل��ف بتش��كيل الحكوم��ة،
تس��يير أعم��ال مؤق��ت
ُ
لسبب بسيط أنهم مدركون أن نتائج تلك الحرب غير
وسيتحمل تبعاتها الجيش واألمن ،ولن يجدوا
مضمونة
ّ
تتحمل أية مسؤولية حتى نتنياهو نفسه
قيادة سياسية ّ
ألن��ه س��يقول كم��ا ص� َّ�رح ف��ي المؤتمر الصحف��ي عقب
االغتي��ال إن��ه أعط��ى األم��ر بن��اء على توصي��ات الجيش
واألم��ن ،إش��ارة إلى ع��دم تفس��ير االغتيال عل��ى أنه فعل
�داف سياس��ي ٍة ش��خصية تتع ّل��ق بنتنياه��و
أمن��ي أله� ٍ
الحكم.
وببقائه في ُ
لذلك اس��تبعاد س��يناريو الحرب الواس��عة ،والعدوان
الشامل على َّ
غزة وأيضاً على الجبهة الشمالية األكثر
جهوزي��ة أكث��ر منطقي��ة ،ولك��ن ممكن اس��تمرار عملية
ُ
التراش��ق ف��ي الح��د األدن��ى بي��ن غ� َّ�زة والكي��ان في أس��وأ
األحوال.
حسن الفي

