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كالم في السياسة

بعد إنهاك المعارضين

عندما تقول واشنطن
لنظام ان يرحل تتصرف
كـ«كاوبوي»
يقول الديبلوماسي الروسي ان ثالثة
انـظـمــة عــربـيــة ت ـه ــاوت ه ــي ال ــرؤس ــاء
حسني مبارك ومعمر القذافي وعلي
ع ـبــدال ـلــه ص ــال ــح ،وك ــان ــوا اق ـ ــرب الــى
واشنطن منهم الــى موسكو ،اال انهم
انهاروا ألن االميركيني قالوا ان عليهم
ان ي ــرح ـل ــوا .اس ـل ــوب ك ـهــذا ال ت ـقــر به
موسكو ،اذ يصفه الديبلوماسي بأنه
اشبه بـ «كاوبوي».
 3ـ ـ بالتأكيد أتت القوات الروسية الى

سوريا لدعم نظام االســد ،ولم تتردد
فــي تسليم الـجـيــش ال ـســوري سالحًا
متطورًا وذكيًا يتدرب عليه في الوقت
الـ ـح ــاض ــر ،ت ــوط ـئ ــة الس ـت ـخ ــدام ــه فــي
امل ـع ــارك ال ـضــاريــة الـتــي س ـت ــؤدي ،في
اعتقاد املتحدث الــروســي ،الــى تغيير
مجرى الحرب.
 4ـ ـ لم يكن سالح الجو الروسي يعتزم
ضرب تنظيم «داعش» خارج «سوريا
امل ـف ـي ــدة» ال ــواق ـع ــة غ ــرب خ ــط ح ـلــب ـ ـ
درعــا ،اال انــه فعل بعد تصاعد حملة
االع ـ ـ ــام ال ـغ ــرب ــي وغـ ـ ـ ــارات ال ـت ـحــالــف
على شــرق ال ـبــاد ،فقصف فــي الــرقــة.
فــي غ ــرب خــط حـلــب ـ ـ ـ درع ــا يقيم في
«س ــوري ــا امل ـف ـيــدة»  %75مــن الـسـكــان،
و %85مــن الـنــاتــج ال ـقــومــي ،فــي حني
تقيم الـصـحــراء فــي شــرق هــذا الخط.
تــالـيــا ،ف ــإن مــا تعنيه املـحــافـظــة على
نـظــام االس ــد حماية املـنــاطــق الواقعة
ف ــي ه ــذا ال ـخ ــط ف ــي ال ــوس ــط ،ام ـت ــدادًا
الــى الجنوب والساحل غربًا .على ان
ال ـغ ــارات املـتـتــالـيــة ،تـبـعــا ملــا يتوقعه
الــديـبـلــومــاســي ال ــروس ــي ،تـمـهــد بعد
انهاك معارضي االســد ،الــى اي فريق
انتمواّ ،
لتقدم الجيش بــرا مستعينا
بـ ـمـ ـق ــاتـ ـل ــن اي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــن وحـ ـ ـ ـ ــزب ال ـل ــه
للسيطرة عليها تماما.
 5ـ ـ ما تبدو موسكو مستعدة للقيام
بــه فــي الــوقــت الحاضر ،بالتزامن مع
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ،ال ـت ـع ــاون مع
واشنطن والغرب ملساعدة السوريني
عـ ـل ــى الـ ـت ــوص ــل ال ـ ــى ح ـ ــل س ـي ــاس ــي،
وس ـت ـكــون ه ــي ال ـط ــرف اآلخـ ــر املـعـنــي
بـ ـ ــارسـ ـ ــاء الـ ـتـ ـس ــوي ــة ،بـ ـع ــدم ــا اخ ـل ــت
امل ــواق ــف االخ ـي ــرة ملــرشــد الجمهورية
االسـ ــام ـ ـيـ ــة عـ ـل ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي س ــاح ــة
ال ـت ـف ــاوض ملــوس ـكــو ع ـلــى اث ــر اعــانــه
ان طهران لن تفاوض واشنطن حول
سوريا.
 6ـ ـ لـيــس ال ــروس هــم املـتـضــرريــن من
ال ـل ـجــوء والـ ـن ــزوح الـ ـس ــوري الـكـثـيــف
ال ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــارة االوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،بـ ــل دول ـه ــا
ال ـتــي تـشـكــو م ــن عـبـئـهــم وتـعـجــز عن
اس ـت ـي ـع ــاب اع ـ ــداده ـ ــم .ت ــال ـي ــا تـعـتـقــد
مــوسـكــو ،فــي رأي الــديـبـلــومــاســي ،ان
ال ـغــرب هــو االك ـثــر اهـتـمــامــا بتسوية
ال ـن ــزاع سـيــاسـيــا لــوقــف ال ـحــرب ومــن
ث ــم م ــوج ــات ال ـت ــدف ــق املـ ـش ــروع وغـيــر
امل ـشــروع على اراض ـيــه .اال ان تسوية
كـهــذه يقتضي ان تــأخــذ فــي االعتبار
جلوس االسد الى الطاولة ،ال عليها.

نتنياهو و«األسقف التافه»!
جان عزيز
ثـمــة مـصــادفــات فــي ال ـتــواريــخ ،ال تفسير لـهــا إال أنها
دروس وعبر وخالصات من التاريخ نفسه وفيه وعنه.
ً
مثال ،أي مصادفة أن ينتحر غازي كنعان عشية ذكرى
م ــرور خمسة عشر عــامــا ،يــومــا بـيــوم ،على هندسته
اجتياح لبنان .وأن تكون أحداث لبنان هذا بالذات ،سببًا
أو سياقًا النتحاره ...أو أي مصادفة أخرى أن يسقط
بــرج الــرافـعــة العمالقة فــي مـكــة ،فــي  11أيـلــول .أي في
اليوم نفسه الذي خرج فيه  17إسالميًا من مدرسة ذلك
الفكر ،ليسقطوا برجني أميركيني .لتستكمل املصادفة
فــي أن يـكــون بــرج الــرافـعــة الـسـعــوديــة بــاســم بــن الدن،
الشركة .فيما  11أيلول األميركي كان موقعًا باسم بن
الدن أيضًا!
مصادفات كهذه ال يتوقف عندها ناسنا كثيرًا .وال
إعالمنا .خصوصًا في زمن استهالك الزمن .بسرعة
جادات االتصاالت وثورة الرقميات وموت الخبر لحظة
والدتــه وتأثير الشاشات الصغيرة على حجم العقول
وسعة ذاكــراتـنــا وال ــوج ــدان ...غير أن مصادفة أخــرى
سجلها لنا الـتــاريــخ قبل أس ـبــوع ،تستحق مــزيـدًا من
الـتــوقــف واإلضـ ــاءة :فــي األول مــن تشرين األول ،كان
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ي ـت ـحــدث ف ــي ن ـي ــوي ــورك .مـصــادفــة
التاريخ أن خطابه جاء بعد ساعات قليلة على الذكرى
الـخــامـســة عـشــرة السـتـشـهــاد طـفــل فلسطني ،محمد
الدرة ،بني يدي والده ،برصاص قتلة نتنياهو ،مباشرة
عـلــى ه ــواء شــاشــات الـعــالــم والـ ــرأي ال ـعــام ال ــدول ــي .في
فسحة النهار نفسه ،شاء التاريخ أن يتكلم نتنياهو من
على منبر املجتمع الدولي .في املبنى األكثر تجسيدًا
للشرعية الدولية في عاملنا الراهن .وأن يطلق من هناك،
كل ما تفوه به...
إذ يندر في التاريخ خطاب كهذا .أكثر من  3700كلمة.
وأك ـثــر مــن  3700مـغــالـطــة وكــذبــة وت ــزوي ــر وتـحــويــر.
ً
فـضــا عــن ذروة الـعـجــرفــة وقـمــة الـصــافــة والـجــافــة
والوقاحة .تحدث نتنياهو عن أن دولته هي بنت آالف
السنني .وأن كل من حاول تدميرها دمر هو وزال .لكنه
نسي طبعًا أن يخبرنا أن كل علماء اآلثار لم يجدوا منذ
 60عامًا أثرًا واحدًا ململكة داود .ال من الهيكل وال من
كل اململكة .باستثناء مخطوطات مريبة تثير التساؤل
حول صحة تاريخه بمجمله.
ادعى نتنياهو أن «دولته» هي الوحيدة في الشرق ،حيث
«الجماعة املسيحية تستمر في النمو واالزدهــار سنة
بعد سنة»! ولم ُيسمع وسط تصفيق األمميني له في
«ذلــك الشيء في مانهاتن» ـ ـ كما كــان ديغول يسمي
األم ــم املـتـحــدة ـ ـ ص ــوت واح ــد يــذكــره ب ــأن املسيحيني
كانوا في فلسطني قبل اغتصابها ،نحو  8في املئة من
سكانها ،فصاروا اليوم في حدود واحد في املئة فقط.

اآلن أو التعطيل!
درباس :إذا قرر عدد كبير
من الوزراء ترقية روكز
فهذا قرار قانوني

ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،أو أن نـصــدق
أن الــوزيــر ميشال فــرعــون يخضع
ل ـتــأث ـيــر س ـل ـي ـمــان أك ـث ــر م ــن تــأثـيــر
الحريري؟».
بدورها ،قالت مصادر وزارية في
 8آذار لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن «امل ــواق ــف
ال ت ــزال عـلــى حــالـهــا مــن التسوية
ومواقف جميع القوى السياسية
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة امل ـش ـج ـع ــة ل ـ ـهـ ــا ،ل ـكــن

األمـ ـ ـ ـ ــور ل ـ ــم تـ ـحـ ـس ــم ب ـ ـعـ ــد ل ـج ـهــة
املـ ـخ ــرج م ــن اع ـ ـتـ ــراض س ـل ـي ـمــان،
وهل يمكن الذهاب إلى التصويت
ـزل عــن
ف ــي م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ـم ـع ـ ٍ
مـ ــوق ـ ـفـ ــه» .فـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــول مـ ـص ــادر
أخـ ــرى إن «وزيـ ــر ال ــدف ــاع (سـمـيــر
مـقـبــل) هــو املـعـنـ ّـي بــرفــع االقـتــراح
ل ـ ـي ـ ـجـ ــري ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت عـ ـلـ ـي ــه ف ــي
مجلس الــوزراء ،وبالتالي األمور
ّ
سـ ــوداويـ ــة ف ــي ظـ ــل ت ـم ـســك مـقـبــل
وسليمان بموقفهما ،مع احتمال
ع ــدم الــوصــول إل ــى الـتـســويــة قبل
تسريح العميد شامل روكز».
وفي وقت يجري الحديث فيه عن
احتمال عدم اعتبار الرئيس تمام
ّ
كمكون
سالم كتلة وزراء سليمان
أساسي في الحكومة كباقي الكتل
األســاسـيــة ،مــع مــا يعني األمــر من
ع ــدم اح ـت ـســاب اع ـت ــراض سليمان
عائقًا أمــام اتـخــاذ الحكومة قــرارًا
بــال ـس ـيــر بــال ـت ـســويــة ،قـ ــال ال ــوزي ــر

ولو أن مصيرهم في باقي دول املنطقة وتيوقراطياتها
وأنـظـمــة اسـتـبــدادهــا ،ليس أفـضــل وال أكـثــر اطمئنانًا.
وزعم نتنياهو أن «دولته» هي املكان الوحيد في الشرق
اليوم ،حيث تحفظ املقدسات ،وتكفل ممارسة املؤمنني
لشعائرهم ،في ظل ديمقراطية منجزة وقضاء مستقل.
ولم يسأله سياسي أو صحافي أو أممي عن مصادرة
يــوم ـيــة ل ــوط ــن ،وط ـ ــرد م ـس ـت ــدام ل ـش ـعــب ،وعـ ــن وضــع
الـيــد على كنائس ومـســاجــد وجـغــرافـيــا وديمغرافيا،
بالجريمة املوصوفة وباإلبادة املشهودة .وذهب الرجل
أبعد ،فاتهم نتنياهو األمــم املتحدة نفسها ،بما سماه
عقدة مناهضتها لدولته الديمقراطية .مستعينًا بدليل
أن عـشــريــن قـ ــرارًا ص ــدر عــن الـشــرعـيــة الــدول ـيــة ضد
اسرائيل في األعــوام األربعة املاضية ،في مقابل قرار
واحد حيال الحرب السورية الدامية ...ولم يفتح مسؤول
في الجمعية العامة جردته الداخلية ،ليذكر بطل جرائم
غزة ،بأن أي قرار دولي ضد «دولته» لم ينفذ منذ العام
 1947والقرار  181وحتى اليوم...
غير أن وقاحة الرجل ظلت ّ
تتفوق على ذاتها عند كل
عبارة .حتى وصف كيانه بدولة التسامح الوحيدة في
املـنـطـقــة ،دول ــة ال ـطــاب املسلمني فــي أرف ــع جامعاتها،
ودولــة األطباء واملمرضني االسرائيليني الذين عالجوا
أالف الجرحى السوريني ،ودولــة اإلنـجــازات واألفضال
ع ـل ــى ك ــل ال ـع ــال ــم ،ف ــي االت ـ ـصـ ــاالت وال ـ ــزراع ـ ــة وال ـطــب
طعامكم،
والتكنولوجيا والـغــذاء« ...حتى في صحون ُ
ِّ
حــن تـتـلــذذون بــالـبـنــدورة الـكــرزيــة ،هــذه أيـضــا أصـلــت
في اسرائيل ،إن كنتم ال تــدرون»! وإن نسي الحمص
والفالفل املسروقني كما كل «دولـتــه» بفجور الفاجر
والتاجر معًا.
«أيتها السيدات والسادة ،قفوا مع اسرائيل ألن اسرائيل
ال تدافع عن نفسها وحسب .أكثر من أي وقت مضى،
اسرائيل تدافع عنكم .»...ما فات أؤلئك السيدات والسادة
أن «دولة» نتنياهو قبل خمسة عشر عامًا بالتمام من
تشدقه هــذا ،لم تدافع عن طفل اسمه محمد الــدرة .بل
قتلته برصاصها الحي ،أمام النقل الحي ،فيما العالم
متخم بالضمائر امليتة .ال ألنه طفل .وال ألنه عدو .وال
ألنه فلسطيني .بل ألنه فلسطني!
ً
قد يكون بث خطاب نتنياهو كامال ،كوثيقة على ذروة
العنصرية ،أفضل وسيلة للتضامن مع اإلعالمية هناء
محاميد التي كادت تستشهد بقنبلة «تسامحية» من
قتلة نتنياهو مباشرة على الهواء.
تبقى فـكــرة أخ ـيــرة ،منفصلة ـ ـ ـ متصلة ،كـتــب الــرائــع
جورج خضر يوم السبت املاضي في الزميلة «النهار»،
أن «ش ـغــور املــركــز فـتــرة مــن الــزمــن ،أفـضــل مــن ملئه
بأسقف تافه» .معادلة جريئة دقيقة حقيقية ،تصلح
لكل مــوقــع وشـغــور وتفاهة مرشحة .شـكـرًا صاحب
السيادة!

عون يشارك بالحوار
اليوم ولن يناقش بند
التعيينات والتسوية
(هيثم الموسوي)

رشيد دربــاس إن «وزراء الرئيس
س ـل ـي ـم ــان ك ــل ي ـم ـث ــل ن ـف ـس ــه ،وإذا
ق ــرر ع ــدد كبير مــن الـ ــوزراء ترقية
العميد روك ــز فـهــذا ق ــرار قــانــونــي،
ألن اآللـ ـ ـي ـ ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة ت ـق ــول
إن ه ـ ــذه ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ت ـح ـت ــاج فـقــط
إل ــى أك ـث ــري ــة ،وب ـعــد ذل ــك ي ـجــب أن
تـنـسـحــب ع ـلــى ال ـ ـقـ ــرارات الـبــاقـيــة
لكي تستقيم األم ــور ويـعــود عمل
مجلس الورزاء محكومًا باألصول
الدستورية ،وهذا ما قاله الرئيس
الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ط ــاول ــة
الحوار».
وعــن تلويح وزراء حــزب الكتائب
باالستقالة فــي حــال ترقية روكــز،
رأى أن «هـ ـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة مــرك ـبــة
ب ـط ــري ـق ــة دق ـي ـق ــة جـ ـ ـدًا وك ـ ــل حـجــر
في هــذا البناء أســاس وإذا سحب
حجر تعرض البناء لالهتزاز كله
وال يمكن االستغناء عن أي وزير
من وزراء الحكومة».

