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بهدوء

ّ
سوريا ...انتصرت على الحرب وظلت أسئلة األزمة

ة الثلث 1 +
ّ
الى امليثاقية ،فشل مقدرتها على املثول
ّ
ام����ام م��ج��ل��س ال���ن���واب وج���م���د ق��رارات��ه��ا
وم��ش��اري��ع��ه��ا ب���رف���ض اس��ت��ق��ب��ال��ه��ا في
البرملان .فماذا عند تأليف حكومة امر
واق����ع ي��س��ت��ق��ي��ل م��ن��ه��ا ال������وزراء الشيعة
فورا؟
لم تعد تعني حكومة االمر الواقع التي
ت��س��م��ي��ه��ا ق����وى  14آذار ح���ي���ادي���ة ،عند
رئ��ي��س امل��ج��ل��س ،س��وى ص���ورة حكومة
غير دستورية.
ثالثها ،ان تمسك حزب الله بالثلث ،1 +
اض��اف اليه نائبه محمد رعد قبل ايام
ش��رط��ا اك��ث��ر ت��ع��ق��ي��دا ه��و ال��ت��ف��اه��م على
ال��ب��ي��ان ال������وزاري ق��ب��ل ال��ت��أل��ي��ف ،وأول���ى
االخير اهمية متقدمة على التوزير بما
ف��ي ذل��ك ال��ح��ص��ول على الثلث املعطل،

يشير حكما إل��ى ع��دم حماسة الحزب
لتسهيل تأليف حكومة ال يملك فيها
ما تمنحه اياه حكومة ميقاتي .لحزب
ال��ل��ه ف���ي ال��ح��ك��وم��ة امل��س��ت��ق��ي��ل��ة ال��ث��ل��ث��ان
ناقصا واحدا ،وهو امتياز افضل واكثر
اس��ت��ق��رارا وضمانا ل��ه ،وخصوصا في
غياب تيار املستقبل وحلفائه عنها ،من
حكومة يتمثل فيها بالثلث زائدا واحدا
ال يستكني الى دوره��ا في مرحلة يدير
فيها ظ��ه��ره ل��ل��داخ��ل اللبناني وي ّ
��وج��ه
نشاطاته الى الداخل السوري.
الحري انه لن يقبل أقل من هذا النصاب.
م����ص����در ت�����ش�����دده ف�����ي ال����ح����ص����ول ع��ل��ى
س�ل�اح تعطيل م����زدوج :ال��ت��ئ��ام مجلس
ال��وزراء وتصويت الثلثني في القرارات
املصيرية .في حكومة ميقاتي يسيطر
الحزب مع حلفائه على  19مقعدا تمثل
ال��ث��ل��ث�ين ن��اق��ص��ا واح������دا ت��ط��م��ئ��ن��ه ال��ى
شرعية احتفاظه بسالحه وال تفجر في
وجهه مشاركته في الحرب السورية.
راب���ع���ه���ا ،ان ت���ي���ار امل��س��ت��ق��ب��ل ل���ن يمنح
ال���رئ���ي���س امل��ك��ل��ف س��ل��ف��ا م��واف��ق��ت��ه على
ال���ح���ك���وم���ة ال����ج����دي����دة ق���ب���ل ان ي��ب��ص��ر
تأليفها رسميا وتصدر مراسيمها .لن
يؤكد دعمه املبكر لها او تأكيد منحها
ال��ث��ق��ة .ي��ت��م��س��ك ب��ال��ح��ك��وم��ة ال��ح��ي��ادي��ة،
وال يطلق يد سالم في تأليف يتجاوز
ش��روط التيار .ل��ن يفصح ،وخصوصا
ال���س���ن���ي���ورة وال����ح����ري����ري ف����ي اي وق����ت،
ع��ن موقفيهما م��ن امل��ع��ادالت امل��ت��داول��ة
ل��ل��ت��أل��ي��ف ،واب���رزه���ا اح��دث��ه��ا  9ـ��ـ��ـ  9ـ��ـ��ـ .6
ي��ري��د ان ينظر ال��ى الحكومة الجديدة
ع��ل��ى ص���ورة م��ا ك���ان ي��ن��ت��ظ��ره منها لو
ص��ي��ر ال����ى ت��أل��ي��ف��ه��ا ق��ب��ل ت��م��دي��د والي���ة
م��ج��ل��س ال���ن���واب اواخ�����ر اي����ار امل��ن��ص��رم،
وكان قد ُعهد اليها االشراف على اجراء
االنتخابات النيابية.
ع����ل����ى ن����ح����و م����ط����اب����ق ي����ت����وخ����ى ت���ي���ار
امل���س���ت���ق���ب���ل م����ن ال���ح���ك���وم���ة ال���ح���ي���ادي���ة،
باملواصفات نفسها لستة اشهر خلت،
االك��ت��ف��اء ب���ادارة مرحلة انتقالية حتى
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ،م��ن غير
ان تبت ايًا من ال��ق��رارات املصيرية ،بما
فيها سالح حزب الله.
ع��ل��ى ط����رف ن��ق��ي��ض م���ن ه����ذا ال��ت��ص��ور،
ينظر سالم الى حكومته.

حتر
ناهض ّ
ال��ك�لام على ال��ح��رب وم��آل��ه��ا ف��ي س��وري��ا دخ��ل ف��ي دائ��رة
التكرار واليوميات والتفاصيل ،لكن املسار العام لتطور
األحداث التي شهدناها منذ  30شهرًا ،لم يعد محل شك:
ال��دول��ة ال��س��وري��ة ص��م��دت وان��ت��ص��رت ،فلم يعد واردًا أو
ممكنًا ص��رف رواي���ة «ال��ث��ورة» الشعبية ،وأص��ب��ح خطر
تقسيم سوريا وراءنا .فلقد تم تجديد االعتراف الدولي
بالجمهورية العربية السورية وسيادتها واستقاللها
وموقعها الخاص في الجيوسياسية اإلقليمية ،ال بل
وتجديد االعتراف بنظامها السياسي ،وحق السوريني،
وحدهم ،في التفاهم على تطويره.
كل املشاريع التي استهدفت سوريا سقطت إذًا ،واملهمة
الوحيدة الباقية اآلن من مهمات التصدي للعدوان الذي
واج��ه��ت��ه ال��ب�لاد منذ رب��ي��ع  ،2011ه��ي تصفية اإلره���اب
وإع������ادة ال��س��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��دول��ة ع��ل��ى ك��اف��ة أراض����ي
ّ
الجمهورية .وه���ذه ،على م��ا تتطلبه م��ن وق��ت وجهود
وتضحيات ،ه��ي مهمة عسكرية وأمنية ات��خ��ذت اليوم
ط��اب��ع��ًا ع��م�لان��ي��ًا _ ال س��ي��اس��ي��ًا _ ل��ث�لاث��ة أس���ب���اب ،ه��ي:
( )1ت���راج���ع وض���م���ور ال���ح���واض���ن االج��ت��م��اع��ي��ة املحلية
للتمرد املسلح ،وانحساره املتزايد ملصلحة الجماعات
اإلره���اب���ي���ة )2( ،وح��ص��ول دم��ش��ق ع��ل��ى غ��ط��اء سياسي
محلي ودولي ،لتصفيتها ،ربما نيابة عن العالم بأسره،
( )3وبالنتيجة ،اس��ت��ع��ادة األط����راف الوطنية السورية
أول ّ
��وي��ت��ه��ا ف���ي إن���ج���از ال��ت��ف��اه��م ال���داخ���ل���ي ،ع��ل��ى ح��س��اب
الكمبرادور السياسي للعواصم وأجهزة االستخبارات
اإلقليمية والدولية.
إال أن��ه علينا ،بعد ه��ذا ك��ل��ه ،وب��رغ��م��ه ،أن ن��واج��ه حقيقة
ّ
وتتظهر خطوطها
أن األزم��ة السورية ال ت��زال قائمة ،بل
واستحقاقاتها كلما اقتربنا من إنجاز املهمة العسكرية
واألمنية لتصفية اإلرهاب.
واألزم��ة السورية ليست أزم��ة سياسية باملعنى البسيط
ّ
للكلمة؛ إنها أزمة مركبة ،اقتصادية واجتماعية وثقافية
ّ
ً
واستراتيجية ،تتطلب حال جذريًا.
ــــ اقتصاديًا ،تعاني سوريا أزمة نمو وتنمية .فمواردها
الطبيعية وط��اق��ات��ه��ا ال��ب��ش��ري��ة وم���ا تملكه م��ن م��خ��زون
والحيوية االجتماعية ،أكبر بكثير
الخبرات وامل��ه��ارات
ّ
م���ن ن��س��ب ال��ن��م��و ال��ت��ي ت��ح��ق��ق��ه��ا .وه���و م���ا ي��ن��ت��ج ،بصفة
ّ ً
ّ
ومهمشًا .وفي تفاعالت
سكانيًا معطال
مستمرة ،فائضًا
َُْ
هذا الخزان البشري املفق ْر ،توجد ،دائمًا ،فرص للتيارات
ّ
والعنفية _ إلعادة تجديد
الرجعية _ وخصوصًا الدينية
نفسها وتقويض الدولة ومنجزاتها من الداخل.
وف���ي ال��ع��ق��د امل��ن��ص��رم ،اق��ت��رح��ت األوس����اط النيوليبرالية
ّ
ً
حال ملشكلة النمو يقوم على اتباع نهج اقتصاد السوق
َ
املعولم .وكانت النتيجة تحسنًا نسبيًا في النمو لحساب

علم
و خبر

ـي ملفاتنا
دعم المقاومة
بخيارها العسكري ضد
العدو من المسلمات
أما في الشق السياسي
فمروحتنا باتت واسعة

ذل��ك ،أك ّ��د ألع��ض��اء تكتله أن��ه ل��م يتنازل
بل فصل بني موقفه السياسي وعالقاته
ال���خ���ارج���ي���ة ،ب���ع���ي���دا ع����ن أي م����ؤام����رات
ع���ل���ى أح������د ،وع���ل���ى ح�����زب ال���ل���ه ض��م��ن��ا.
وش ّ�����دد ع���ون ه��ن��ا ع��ل��ى دع��م��ه امل��ق��اوم��ة
ب��اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ال��ع��س��ك��ري��ة ف���ي وج��ه
اس���رائ���ي���ل« :ال���ع���ال���م ك��ل��ه ض���د امل��ق��اوم��ة،
ونحن اتخذنا ق��رارا منذ سبع سنوات
بالوقوف الى جانبها في وجه اسرائيل،
وخضنا في تموز  2006حربا سياسية
يعرفها الحزب جيدا.
ورب���م���ا ه����ذه ال���ح���رب ه���ي ال���ت���ي وط���دت
ال����ع��ل�اق����ة ب��ي��ن امل���س���ي���ح���ي�ي�ن وال���ش���ي���ع���ة،
وأس���س���ت ل��ص��داق��ة وع�ل�اق���ة اج��ت��م��اع��ي��ة
متينة ،فضال عن انهائها النزاع املسلح

ن��خ��ب ك��م��ب��رادوري��ة ج َ���دي���دة وع��ل��ى ح��س��اب ال��ت��زاي��د غير
َّ
املهمشني ،ه��ذه الكتلة التي
املسبوق ف��ي كتلة املفقرين
ّ
زودت الرجعيني والغزاة بالغطاء السياسي واألفراد.
أزم����ة ال��ن��م��و ف���ي س���وري���ا ي��م��ك��ن ح��ل��ه��ا ،ف��ق��ط ،ب��االرت�� ّب��اط
ب��ال��خ��ي��ار ال��ت��ن��م��وي ال��وط��ن��ي االج��ت��م��اع��ي .وال يتلخص
هذا الخيار باآلليات القديمة للقطاع العام ،بل بسيطرة
ال����دول����ة ع��ل��ى ال���س���وق ال��وط��ن��ي��ة وت��ح��ف��ي��ز إن���ت���اج ال��س��ل��ع
خ���دم���ات ،وال���ت���م���وي���ل ال����ذات����ي ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة،
وال��� ّ
وتجنب املديونية والهدر والفساد وإعادة توجيه املوارد
على املستويني امل��رك��زي وال��ق��ط��اع��ي ،ملصلحة الصناعة
والزراعة وتطويرهما وتمكينهما من املنافسة.
على أن أي نموذج اقتصادي تنموي وطني ،لن ينجح ما
لم تكن األولوية املطلقة للدولة الوطنية هي إقامة نظام
ديموقراطي اجتماعي يكفل لألغلبية الشعبية ضمانات
األج������ور ال���ع���ادل���ة ودع�����م س��ل��ة ال����غ����ذاء وال��������دواء وال��س��ك��ن
والتأمينات الصحية واالجتماعية والتعليم والخدمات
العامة .وه��ذه الحقول ال يجوز خصخصتها بحال من
األح��وال ،وال التباطؤ في تعميمها أو إخضاعها ملواقع
السياسي واالمتيازات االجتماعية.
النفوذ
ً
وليس مصادفة أن الدولة السورية التي قدمت الكثير من
التنازالت االقتصادية للكمبرادور في العقد األول من هذا
ال��ق��رن ،قدمت للرجعية في الوقت نفسه ت��ن��ازالت عميقة
في املجال الفكري والثقافي ،فتراجعت إلى حد كبير عن
تقاليدها القومية والعلمانية ،ملصلحة الثقافة الفائتة،
سواء في استعادة اإلرث الرجعي لرجال الدين أو تحويل
فولكلور الحارات إلى نمط ثقافي.
وت���واج���ه ال���دول���ة ال��س��وري��ة اآلن ض����رورة ال��ح��س��م الفكري
وال��ث��ق��اف��ي ف���ي م��واج��ه��ة ت��ل��ك امل��س��ت��ب��ق��ات ،وال����ع����ودة إل��ى
أطروحة القائد الراحل حافظ األسد القائلة بوضوح تام:
«ال مكان للرجعية في سوريا».
ّ
وتصب األزمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،في
النهاية ،في األزم��ة االستراتيجية للدولة السورية التي
ً
تواجه اآلن س��ؤاال تاريخيًا :هل تنتهي الحرب بالعودة
إل����ى ال��س��ت��ات��ي��ك��و ال�����ذي ك����ان ق��ائ��م��ًا ق��ب��ل��ه��ا ،س�����واء ل��ج��ه��ةِ
املصالحة مع الرجعية الخليجية تحت ّ
مسمى التضامن
العربي أو لجهة العودة إلى احتضان أدواتها ـــ مثل حركة
حماس ـــ تحت الفتة «املقاومة» أو لجهة تفعيل املقاومة
ضد إسرائيل في الجوالن والجبهات األخرى أو _ أخيرًا _
لجهة الضرورة التاريخية املطروحة للخروج من حدود
الجمهورية السورية إلى الكونفدرالية املشرقية؟
ل���م ي��ع��د ب���اإلم���ك���ان ال���ع���ودة إل����ى م���ا ك����ان :س���وري���ا ت��واج��ه
ال��ي��وم الخيار ب�ين أن تكون دول��ة نصف فاشلة يحملها
م��ح��ور إقليمي ودول����ي ،وب�ي�ن أن ت��ك��ون ق��اط��رة للتغيير
ً
االس��ت��رات��ي��ج��ي ،ع��رب��ي��ًا وإق��ل��ي��م��ي��ًا ،وف���اع�ل�ا أس��اس��ي��ًا في
تغيير العالم.

استقالة بلدية جزين
ع��ل��ى ال��ش��ري��ط ال���ح���دودي ،بحيث ينعم
مسيحيو الجنوب اليوم بالطمأنينة»،
لكن «دع��م املقاومة بخيارها العسكري
ضد العدو من املسلمات ،أما في الشق
ال��س��ي��اس��ي ،ف��م��روح��ت��ن��ا ب��ات��ت واس��ع��ة،
ون���ؤي���د االن���ف���ت���اح ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف ال��ك��ت��ل
ال���ن���ي���اب���ي���ة ،وخ����ص����وص����ا م�����ع اخ���ت�ل�اف
أول���وي���ات ح���زب ال��ل��ه ع��ن أول��وي��ات��ن��ا في
الكثير م��ن امل��ل��ف��ات» .وس��ي��اس��ة التكتل
الجديدة تقوم على «فصل التشريع عن
السياسة ،وتعريف الحليف بمصطلح
ج���دي���د :ح��ل��ي��ف��ن��ا ه���و م���ن ي��س��ان��دن��ا في
م��ل��ف��ات��ن��ا» .وخ���ت���م ع����ون ك��ل��م��ت��ه ب��رف��ض
ع���ق���ل���ي���ة االس����ت����ن����س����اب����ي����ة ال�����ت�����ي ت��ع��ي��ق
مشروع بناء الدولة ،وتنصب في وجهه
ال���ع���راق���ي���ل« :اذا أردت ت��س��م��ي��ة شيعي
م��ؤه��ل لوظيفة رسمية يأتيني رف��ض،
األمر نفسه عند الفريق السني .ال يحق
ل����ي ت��ع��ي�ين أح�����د م����ن خ������ارج ط��ائ��ف��ت��ي،
فيما ب��وس��ع الفريقني اآلخ��ري��ن تسمية
مسيحي ألي موقع .أرفض هذه العقلية
وسأحاربها .نحن قاعدة ال تدين بالوالء
ألحد ،وق��ادرة على ترسيخ أفكارها في
أذه����ان امل��واط��ن�ين» .ع��ل��ى ال���غ���داء ،ض��رب
ع����ون ك����أس ن��ب��ي��ذه ال���ره���ب���ان���ي (ت��ق��دم��ة
رهبان مار شعيا) بكأس الوزير جبران
ب��اس��ي��ل إل���ى ي��م��ي��ن��ه ،وال��ن��ائ��ب اب��راه��ي��م
كنعان إلى شماله ،ليرفع نخب التكتل
عاليا« :ان شاء الله يبقى التكتل عطول
مكتل متل اليوم».

ما قل
ودل
على خلفية ظهور
املتهم بتفجيري طرابلس
الشيخ أحمد الغريب
تلفزيونيًا من داخل زنزانته
في سجن رومية املركزي،
ُ
استدعي الغريب إلى

التحقيق .وعلمت «األخبار»
ّ
أن التحقيق دام نحو أربع
ُ
ساعات ،سئل خاللها الشيخ
عن كيفية إجراء املقابلة ،كما
ُ
ُّ
أعيد استجوابه في التهم
ّ
املوجهة إليه.

ت��ق��دم تسعة م��ن أع��ض��اء بلدية ج��زي��ن باستقاالتهم خ�لال جلسة
ل��ل��م��ج��ل��س ال���ب���ل���دي ع���ق���دت م���س���اء أم����س ،ل��ت��ج��دي��د ال��ث��ق��ة ب��رئ��ي��س��ه
الحالي وليد الحلو ،وبنائبه لوالية ثانية خالل الثالث سنوات
املقبلة .املستقيلون استدعوا كاتبًا بالعدل ،حضر وص��دق على
االس��ت��ق��االت ال��ت��ي س��ي��رف��ع��ه��ا ال��ح��ل��و ال���ي���وم ،أم���ام ق��ائ��م��ق��ام ج��زي��ن
بالوكالة هويدا الترك .وإذا ما اكتمل املشهد اليوم ،فإن البلدية
تعد منحلة باستقالة نصف أعضائها الثمانية ع��ش��ر ،على أن
تحيل ال��ت��رك االس��ت��ق��االت ع��ل��ى م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب ب��ال��وك��ال��ة نقوال
أبو ضاهر ،ال��ذي يملك مدة شهر للنظر فيها ،وملنح املستقيلني
فرصة الرجوع عنها.
وإذ لم يفعلوا ،تصبح نافذة ويطير املجلس البلدي لجزين .وأتت
االستقالة كرد فعل على استدعاء أعضاء البلدية إلى الهيئة التأديبية
الخاصة بالبلديات في وزارة الداخلية ،بعدما رفض رئيس البلدية
عقد جلسة قانونية لتجديد الثقة بنفسه ،أو النتخاب خلف له ،وفق
ما ينص عليه اتفاق معقود بني أعضاء البلدية ورعاتهم في التيار
الوطني الحر قبل  3سنوات.

نشاط النصرة
ال ي��زال نشاط مسلحي جبهة النصرة في املقلب السوري من جبل
الشيخ باتجاه بلدة شبعا كثيفًا ،لناحية نقل امل��ؤن والذخائر قبل
ب��دء موسم الثلوج على الجبل ،م��ا يجعل التنقل حتى باستعمال
البغال مهمة صعبة .وفي الوقت نفسه ،تتابع جهات أمنية لبنانية
نشاط جرحى املعارضة السورية ،ممن أصيبوا في االشتباكات مع
الجيش ال��س��وري ،ف��ي منطقة القنيطرة ،وري���ف دم��ش��ق الجنوبي ـــ
الغربي ،الذين تعافوا وما زالوا في قرى العرقوب عمومًا ،وفي بلدة
الهبارية خصوصًا ،إذ يعمد هؤالء إلى تنظيم خاليا ّ
تحرض على
حزب الله.

