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بهدوء

كمان
ي ــؤك ــدون أن تــرت ـيــب ج ـلــوس بــاسـيــل
لــم يكن متأتيًا مــن موقعه الحكومي
فـ ـحـ ـس ــب ،وإنـ ـ ـم ـ ــا أي ـ ـضـ ــا م ـ ــن ح ــرص
م ـس ـت ـق ـب ـلــي ع ـل ــى ت ـظ ـه ـيــر ال ـح ـض ــور
العوني ،وهــو حــرص تـبـ ّـدى قبل ذلك
ف ــي تــوج ـيــه ال ــدع ــوة وف ــي متابعتها
وفـ ــي االلـ ـح ــاح ع ـلــى تـلـبـيـتـهــا .وبــن
تــوج ـيــه ال ــدع ــوة وتـلـبـيـتـهــا ،بحسب
م ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،إش ـ ــارات سـيــاسـيــة
ُيبنى عليها.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــان الفـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،ق ــول ال ـحــريــري
إن «ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة (حـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه) مــش
مستعجلني ،ومــوقـفـهــم عمليًا يعني
تأجيل الكالم في املوضوع» ،في إقرار
ب ــأن ال ـح ــزب ب ــاق ع ـلــى مــوق ـفــه بــدعــم
الـعـمــاد مـيـشــال عــون مــرشـحــا وحـيـدًا
يرد
لرئاسة الجمهورية ،من دون أن ّ
ع ـلــى ذل ــك ب ــإع ــان تـمـسـكــه بمرشحه
ج ـع ـجــع ،ول ـعــل ه ــذا م ــا أثـ ــار اسـتـيــاء
األخير الــذي صـ ّـرح غــداة الــذكــرى بأن
ح ــزب ال ـلــه و«داعـ ـ ــش» هـمــا «وج ـهــان
لعملة واحدة».
أما في املضمون ،فكان واضحًا إيالء
الـحــريــري ،فــي جــزء مهم مــن خطابه،
ّ
بالهم املسيحي املتأتي
اهتمامًا كبيرًا
م ــن الـهـجـمــة الـتـكـفـيــريــة ف ــي املـنـطـقــة.
فهو ،بعد رسالة إبعاد النائب خالد
ضاهر من صفوف كتلته ،شـ ّـدد على
الـ ــوقـ ــوف ف ــي وجـ ــه م ـش ــاري ــع الـعـنــف
الــدي ـنــي وال ـت ـط ــرف ،وع ـلــى املـنــاصـفــة
وحــريــة املعتقد وبـنــاء الــدولــة املدنية
البعيدة عن الدين ،راسمًا حدود عمل
رجال الدين داخل الجامع والكنيسة.
وهـ ــو قـ ــرن أق ــوال ــه هـ ــذه ب ـف ـعــل ف ــوري
تجلى في طريقة إحياء املناسبة التي
ّ
بالغ املنظمون في مدنيتها عبر ابعاد
أي مظهر ديني عنها ،فغاب رفع األذان
وقرع األجــراس الذي رافق املناسبات
السابقة ،واستبدلت باحتفالية فنية
وغنائية.

حلف المقاومة ،فلسطينيًا وأردنيًا
ناهض حتر
عملية «شـهــداء القنيطرة» التي يشنها حلف
املقاومة في جنوب سوريا ،يتجاوز مضمونها
االسـتــراتـيـجــي نجاحاتها العسكرية بكثير؛
فهي أحدثت انقالبًا في الجغرافيا السياسية
لـ ـب ــاد ال ـ ـشـ ــام (سـ ــوريـ ــا ولـ ـبـ ـن ــان وفـلـسـطــن
واألردن) ،ن ـحــو اس ـت ـع ــادة تــراب ـط ـهــا الـبـيـنــي،
وارتـ ـب ــاطـ ـه ــا ال ـج ـم ـعــي ب ـق ـض ـيــة ال ـ ـصـ ــراع مــع
الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،بــوصـفــه صــراعــا قوميًا.
مــا تحقق حتى اآلن ،كــأمــر واق ــع ،هــو ارتـبــاط
جبهة الجنوب اللبناني بجبهة الـجــوالن ،لكن
السياق املوضوعي للتحوالت الحاصلة ،وضع
الوطنيني الفلسطينيني واألردنيني ،في مواجهة
استحقاقات تاريخية كبرى.
بالنسبة للحركة الوطنية الفلسطينية ـ ـ ونعني
االتجاه واملهمات واملناضلني ،بأكثر مما نعني
ّ
املضي قدمًا في
التنظيمات ـ ـ ـ لم يعد ممكنا
البرامج السياسية التي أصبحت ،اليوم ،فائتة؛
ف ــوالدة جبهة املـقــاومــة الشمالية ،املـمـتــدة من
البحر املتوسط إلى الحدود األردنية ،ستخلخل
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـفـ ـتـ ـح ــاوي الـ ـق ــائ ــم ع ـل ــى عـمـلـيــة
املـفــاوضــات الــدائـمــة مــع الـعــدو ،كــإطــار لنشوء
ُكيان فلسطيني في مرحلة سقوط الكيانات
القطرية في املشرق .وفي املقابل ،فإن مشروع
اإلم ـ ــارة الـحـمـســاويــة فــي غ ــزة ،أص ـبــح خــارج
امل ـع ــادالت املـسـتـجــدة ال ـ ّتــي ً أطــاحــت بـمـشــروع
اإلخـ ــوان املـسـلـمــن ،مـخــلـفــة الـحـمـســاويــن في
حالة فوضى وانشقاق بــن تيارين ،أحدهما
واق ـع ــي ي ــرى أن ــه ل ــم يـعــد أمـ ــام ح ـمــاس ســوى
ال ـع ــودة إل ــى األح ـض ــان اإلي ــران ـي ــة ،وثــانـيـهـمــا،
بفرج يأتي من
األقوى سياسيًا ،ال يزال يأمل
ٍ
الجالس الجديد على عــرش السعودية .هكذا،
يتعثر اللقاء اإليراني ـ ـ الحمساوي .وهو ،على
األرجح ،لن يحدث من دون تغييرات سياسية
داخــل حـمــاس ،تنتقل بها إلــى حلف املقاومة

الذي أعاد ترتيب أوراقــه ،انطالقا من التماهي
بالسيادة السورية بــالــذات ،ما يجعل دمشق،
رغــم كــل الــدعــم ال ــذي تحصل عليه مــن إيــران
وحزب الله وروسيا ،صاحبة القرار السياسي
األخير ،في مشروع املقاومة.
يدرك الجناح اإلخواني في حماس تلك الحقيقة
الجيوسياسية التي تنبني في جنوبي سوريا.
ولذلك ،فهو ّ
يلح في مغازلة السعودية مباشرة،
وال ـت ـقـ ّـرب إل ــى اإلمـ ـ ــارات ،بــواسـطــة الـفـتـحــاوي
ّ
محمد دح ــان ،بينما تطلق وســائــل
املـنـشــق
ً
اع ــام ــه ح ـم ـلــة طــائ ـف ـيــة ض ــد ح ـلــف امل ـقــاومــة
املقاتل في الجوالن ودرعا .كمثالّ ،
تشن يومية

«السبيل» االخوانية ـ ـ الحمساوية ،التي تصدر
فــي عـ ّـمــان ،هجمة مـسـعــورة عـلــى مــا تعتبره
«م ـي ـل ـي ـش ـيــات ش ـي ـع ـيــة» ت ـق ــات ــل «امل ـس ـل ـم ــن»،
وت ـع ــرب ،ص ــراح ــة ،ع ــن تـعــاطـفـهــا م ــع «جبهة
الـنـصــرة» ،رغــم انكشاف الـتـعــاون الوثيق بني
هذه املنظمة اإلرهابية والعدو الصهيوني.
من سوء الحظ أن الفكر السياسي الفلسطيني
ل ــم ي ـق ـت ــرب ،ب ـع ــد ،م ــن م ـعــال ـجــة امل ـس ـت ـجــدات
اإلقليمية الحاصلة ،تلك التي أع ــادت تعريف
القضية الفلسطينية كقضية قومية في سياق
إقليمي (إي ــران) ودول ــي (روس ـيــا)ّ ،
وحولتها،
اسـتــراتـيـجـيــا ،إل ــى قـضـيــة ص ــراع م ــع الـكـيــان
الـصـهـيــونــي ،تـتـجــاوز م ـشــروع إن ـشــاء الــدولــة
وتطيح ،واقعيًا ،بما ُسمي «القرار
الفلسطينيةّ ،
الوطني املستقل « ،نهائيًا؛ ال ـقــرار ،اآلن ،لدى
حلف املـقــاومــة ،ولــن يكون هنالك ،بعد ،مكان
لــوطـنـيــة أو م ـقــاومــة فـلـسـطـيـنـيــة ،خـ ــارج هــذا
الحلف ،وبرنامجه وقيادته.
بالنسبة للحركة الوطنية األردنية ،يبدو ّ
تحدي
االس ـت ـح ـقــاق الـجـيــوسـيــاســي لـتـمــوضــع حلف
املقاومة على حدود األردن ،أسهل وأكثر تعقيدًا
في اآلن نفسه .هو أسهل ألن الوطنيني األردنيني
ت ــوص ـل ــوا ،م ـب ـك ــرا ،لـ ـ ـ ــإدراك ال ـس ـيــاســي لــذلــك
االستحقاق وتبعاته ،وألن الوطنية األردنية ليس

لديها عقدة نقص إزاء املركز القومي السوري.
وهو أكثر تعقيدًا ،بسبب ترابط الوطنية األردنية
بالدولة والجيش ـ ـ وليس بالنظام ـ ـ مــا يجعل
مشروع املقاومة األردنية ،بالضرورة ،مشروع
دول ــة ال م ـشــروع حــركــة ،وم ــا ي ـطــرح ،بــالـتــالــي،
احتدام الصراع االجتماعي ـ ـ السياسي الداخلي
حول محورية قضية املقاومة.
لألردن ،الشعب والدولة ،مصلحة استراتيجية
فــي وأد مـشــروع الــوطــن البديل .وهــو مشروع
جرى انجاز العديد من مفاصله فعليًا ،رغم،
بل بسبب ،معاهدة «وادي عربة» التي سمحت،
م ـنــذ تــوق ـي ـع ـهــا الـ ـع ــام  ،1994بــالـتــرانـسـفـيــر
الناعم ألكثر من مليون شخص هاجروا من
الضفة الغربية إلى األردنّ .قيدت تلك املعاهدة
املـشــؤومــة ،أيـضــا ،ال ـقــرار السياسي الوطني،
وأض ـع ـف ــت ال ـ ـقـ ــدرات ال ــدف ــاع ـي ــة ف ــي مــواج ـهــة
ال ـع ــدوان ـي ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة امل ــدج ـج ــة بــال ـســاح،
وأت ـ ــاح ـ ــت ،داخـ ـلـ ـي ــا ،ل ـل ـق ــوى الـ ـكـ ـمـ ـب ــرادوري ــة،
خصخصة القطاع العام ونهبه واطــاق قوى
السوق التي سحقت جماهير الريف والبادية،
بــاإلفـقــار والتهميش وتمييع الـهــويــة الوطنية
والـقــومـيــة .وخ ــال س ـنــوات ال ـحــراك الشعبي،
ب ــن  2011و ،2013ع ـب ــرت ت ـلــك الـجـمــاهـيــر،
بـصــورة حاسمة ،عــن وعيها بترابط السالم
مع الصهاينة والوطن البديل والفساد والفقر
وتفكيك الدولة الوطنية.
رئيسي هو الخوف من التبعات املتوقعة
بسبب
ٍ
ٍ
النهيار الدولة السورية على األردن ،من فوضى
وانهيار أمني وسيطرة إخوانية وإرهابية على
البالد ،تراجعت قوى الحراك األردنــي ،حفاظا
على الــدولــة والـبـلــد .وهــو ستاتيكو سينتهي
بــانـتـهــاء سـبـبــه؛ فـحــن يـحـقــق حـلــف املـقــاومــة
انـتـصــارا واض ـحــا عـلــى اإلرهــاب ـيــن ،وتحتدم
امل ــواج ـه ــة م ــع ال ـع ــدو ال ـص ـه ـيــونــي ،سـتـتــراكــم
ال ـق ــدرات ل ــدى الـحــركــة الــوطـنـيــة األردن ـي ــة ،بما
يؤهلها لفرض شروطها ،داخليًا واقليميًا.

تمترس الحريري في
المحور السعودي بعدما
أكد ان لبنان «ليس في أي
محور» (األناضول)

بــرغــم ك ــل م ــا يـحـصــل« ،أمـ ــا الـبــاقــي،
فتفاصيل».
ّ
يتوجه الحريري في
وفي الواقع «لم
األم ــس إل ــى ال ـح ــزب ،ب ـقــدر مــا تـ ّ
ـوجــه
إل ـي ـنــا ك ـج ـم ـهــور وك ـح ـل ـفــاء مـعـتـمـدًا
م ـخ ــاط ـب ــة ع ــواط ـف ـه ــم ب ــامل ـب ــال ـغ ــة ،ال
عقولهم باملنطق» بحسب املـصــادر،
ال ـتــي أشـ ــارت إل ــى أن «ن ـبــرة خطابه
كانت أشبه بضريبة كالمية دفعها
الحريري بهدف التخفيف من حجم
الـنـقـمــة ال ـس ـنـ ّـيــة ع ـلــى ضــربــه عــرض
ال ـح ــائ ــط ب ـكــل االعـ ـتـ ـب ــارات وامل ـضــي
ً
فـ ــي خـ ـي ــار ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ،مـ ـتـ ـج ــاه ــا كــل
امل ـ ـعـ ــارضـ ــن فـ ــي ت ـ ـي ـ ــاره»  ،مـ ــع أن ــه
«أتـ ــى م ــن م ــوق ــع ال ـنــاصــح وال ــواع ــظ
والخائف على شباب الحزب كخوفه
على شباب التيار»!
وكــام الـحــريــري عــن ملفات إقليمية
ُ
هذه املرة كان الفتًا أيضًا ،ألنه لم يكن
يـتـطـ ّـرق إلـيـهــا فــي خـطــابــات سابقة،
باستثناء امللف السوري .أراد رئيس
ـادر،
تـيــار املستقبل ،كما تـقــول املـصـ ّ
أن «ي ـك ــون حـســن نـصــر ال ـلــه الـســنــي
ّ
في لبنان ،والزعيم الذي يتخطى في
خطابه لـبـنــان ،بعدما بــاتــت امللفات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ت ـن ـع ـكــس ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة
الداخلية».

نصراهلل يناشد عدم إطالق النار
وبالونات بدل الرصاص

ﻓﻜﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ

ب ـعــد تـ ـك ــرار حـ ـ ــوادث إط ـ ــاق الـ ـن ــار ف ــي الـ ـه ــواء خــال
خطابات السياسيني ،وآخــرهــا خــال خطاب الرئيس
سعد الحريري أول من أمس ،واألمني العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله قبل أسبوعني ،وتالفيًا لتكرار
األم ــر م ـســاء ال ـيــوم خ ــال خـطــابــه فــي «ذكـ ــرى ال ـقــادة
الشهداء» ،أصدر نصرالله أمس بيانًا ناشد فيه الجميع
بعدم إطالق النار.
وجــاء في البيان« :أيها الـكــرام من املقرر أن أكــون في
خدمتكم مساء يوم االثنني في ذكــرى القادة الشهداء
لنحيي سويًا هذه املناسبة العزيزة ،ونظرًا للمحاذير
ال ـشــرع ـيــة وال ـقــانــون ـيــة ومـ ــا يـلـحــق ب ــال ـن ــاس م ــن أذى
واملناسبة الكريمة من توهني ،أتوجه إليكم بكل إصرار
وأناشدكم بكل ما هو عزيز عندنا وعندكم ،أن يمتنع
الـجـمـيــع عــن إط ــاق ال ـنــار بشكل قــاطــع ،وأن يتعاون
الجميع ملنع ذلك ،وأخص بالذكر اإلخوة املسؤولني الذين
عليهم بذل جهد مضاعف في هذا املجال ،وأشكركم
على كل التجاوب وااللتزام الذي أرجوه منكم ،والله ولي
التوفيق».
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» ان ــه سـيـتــم اطـ ــاق بــالــونــات قبيل
االحتفال في محيط مجمع سيد الشهداء .وانتشر على
مواقع التواصل االجتماعي أمس هاشتاغ  #لن ـ ـ أطلق
ـ ـ ـ النار ،التزامًا بدعوة نصرالله.
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