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وأيـــــضـــــاً عـــــلـى مـــــا يـــــجــــوز
اإلفــتـــراض يــخـــطط لــتـــأمــ
الـكتف الـلبنـاني بحـيث يصون
الــوجـــود الــروسي ســواء كــان
بـــــالـــــتـــــراضـي مع الـــــوجـــــود
اإليـراني أو تخطيـطاً لتـقليصه
خــــطـــوة خـــطــــوة. وزيـــادة في
ـكن الـقول إنه إذا التـوضـيح 
كان الـوجـود اإليراني مـطْـمئـناً
ـتــمـثل " ?حـزب إلى لـبــنــانه ا
الله" فإن روسيـا التي تتسورن
أو ســــوريــــا الــــتي تــــتــــروسن
اثل في حتتاج إلى إطـمئنان 
لبـنان. ولهـذا فال بد من إضافة
بند إلى مشـروع البقاء الطويل
في سـوريــا وبـحـيث ال يـصـيب
الــدور احلــربي الــبــوتــيــني مـا
أصـاب الـدور الــسـوفــيـاتي في
أفـــغـــانــــســـتـــان فـي احلـــقـــبـــة

الشيوعية.
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هل ثــمــة فـرصــة مــتــاحــة أمـام

إضــــطــــراريــــة في عــــهــــد اإلبن
الــوارث الـرئــيس بــشَّــار بـاتت
روســيــا حــاضــرة بـــتــمــيــز في
الـقرار الـسوري ومـنتـشرة على
أراض من ســـــوريــــا فـي شــــكل
قواعد خاصة بها ومشارِكة في
قــواعـد جــويــة وهـذا يــعـني أن
األجــواء لم تــعــد ســوريــة فــقط
ـــا لــلـــطــائـــرات احلــربـــيــة وإ
والـروسيـة حـصـة فـيـهـا تـمـاماً
كــتـلك احلـصــة الـتي لـلــبـحـريـة
الــروســيــة فـي مــيــاه الــشــاطئ

توسطي الدافئة. السوري ا
بعد هذا اإلسـتيطان الذي تعزز
بإعتماد الـروسية لغة ثالثة في
ـدرســيــة الـســوريـة ــنــاهج ا ا
وإرتـــفـــاع نـــســــبـــة الـــعـــائالت
ـسـتقـرة في مـناطق الـروسيـة ا
الــــتـــواجـــد الـــعـــســـكـــري وهي
عائالت أفرادهـا زوجات وأبناء
لــهـــا مــدارســـهــا ومـــتــاجـــرهــا
وعاداتـها بات الـرئيس بوت

روســيــا بــوتــ لــتــحــقــيق مــا
يـــصــبــو إلـــيه بــالــنـــســبــة إلى
الـكـتف الـلبـنـاني الـذي يسـتـند
إلـــيه وهـــو يـــعــزز وجـــوده في
سوريـا وبـحيث ال يـفـاجأ ذات
يوم بـأن تـعـكـيـر صـفـو روسـيا
ــتـــســورنــة يُــطــبخ عــلى نــار ا
هــادئــة في لــبــنــان وقــد تــلــفح
فـجــأة ريــاح مـصــدرهــا لـبــنـان
وجـه الـــــوجـــــود الـــــروسي في
سـوريـا ويصـيـبه مع عـتـو هذه
الـــريــــاح مـــا أصــــاب الـــقـــوات
الـسوريـة الـتي كانت قـبـضتـها
ـــســكـــة بــلـــبــنــان ثـم بــقــدرة

إنتفاضة جرى ترحيلها.
Wþu×K  WO³Fý

ليس لروسيا البوتينية شعبية
في لــبــنـان. بل إن الــصـ ذات
شـعـبـيــة مـلـحـوظــة. وتـقـتـصـر
شعبـية روسيـا البـوتينـية على
بـعـثـات طـالبـيـة في اجلـامـعات
الـروسـيـة يــعـود الـفـضل فـيـهـا
إلى الـــزعـــيـم الـــدرزي الـــراحل
كـمــال جــنـبـالط الـذي أدرج في
إهتـمامـاته اجملـتمـعيـة اإلحتاد
الـــســـوفـــيــاتـي الــذي خـــصص
حلـزبه مــنـحـة دراســيـة ثم زيـد
الـعـدد سـنـة بـعد أُخـرى إلى أن
وصل في حقـبة زعامـة جنبالط
اإلبن ولــيـد إلـى أكـثــر من مــئـة
مـنـحـة سـنـويـاً يـسـتـفـيـد مـنـها
أبـناء الـطـائفـة في تـخصـصات
مـعظمـها في النـواحي العلـمية
والـهنـدسيـة والطـبيـة. وعنـدما
إرتــأى ولــيـد جــنــبالط بـالــعـ
ستـقبـلية البـصيرة والـنظـرة ا
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الـنـجـاح في مـسـيـرته وأهـدافه
حـتى لو اسـتـطـاع لفـتـرة فرض
سطـوته بأدوات مشبـوهة وغير
حـــضـــاريــة. مـــعــظـم أحــزابـــنــا
السياسية العاملة على الساحة
الـــيــوم أو بــاألحــرى تــلك الــتي
ـــــعـــــرفـــــة والـــــعـــــمل تـــــدّعـي ا
بـالـسـيـاسـة خـارجـة عن اإلطار
الــصــحــيـح لــتــشــكــيل تــنــظــيم
سـيـاسـيّ يـهـدف خلــدمـة الـبالد
والـــــــشــــــعب. وهــــــذان هــــــمــــــا
الـعـنـصـران األسـاسـيـان الـلذان
يـنـبـغي أن يهـدف لـهـما تـشـكيل
أي حـزب ســيـاسيّ ذات أهـداف
نـبـيــلـة وواضـحـة. فـمـنـذ بـدايـة
تــشــكــيل األحــزاب في الــعـراق
هــنـاك تــنــظـيــمـات لـم تـســتـطع
الـوقـوف عـلى قـدمـيـهـا لـفـتـرات
طويلـة بسبب إشكالـية أهدافها
وعـــدم قــربـــهـــا من اجلـــمـــهــور
وابــتـعــادهـا عن تــطـلــعـات هـذا
األخــيـر وانــعـزالــهـا في بــوتـقـة
مصالح خاصة او ضمن أهداف
ديـنـيـة ضـيـقـة األفق أو نـتـيـجة
حـتـمــيـة اللـتــصـاقـهــا بـشـخص
زعيم احلـزب وشلّته حـصرًا ما
ــتـزن شــكّل في عــمــلــهـا غــيــر ا
فــجـــوات وثـــغــرات كـــبـــيــرة لم
ــشـوار تـســعـفــهـا في إكــمـال ا
فــسـقــطت وتالشت أو إنــهـا في
طـريـقهـا إلى الـزوال والتالشي.
يـقـابـلهـا أحـزاب سلـكت سـلـوكًا
ـا في تنظيماتـها باالعتماد ضيقً
عــلى مــتــحــسـســات عــرقــيـة أو
ديـنـية أو طـائـفـية أو قـومـية أو
مـــذهــــبـــيـــة أو عـــشـــائـــريـــة أو
شـعــبـويــة مـتــزمـتــة أو راقـصـة
تارة بـ الـيـم والـيـسار وفق
ــصــالح الـتـي حتـكم طـبــيــعـة ا
البلد. وهذه أيضًا لم يُكتب لها
النجاح. ومن هذه األصناف من
األحـزاب ما هو قـائم اليـوم بعد
الــغــزو وســقـوط نــظــام احلـزب
الـشـموليّ الـذي كـان تـسـلّط هو
االخـــــر وجــــــثم عــــــلى صـــــدور
العراقيـ فترة من الزمن وكاد
أن يـــكـــون حـــزبًـــا عـــشـــائـــريًـــا
وعائـلـيًا مـا أوصلـه إلى نهـايته
هـلكـة بالطـريقـة التي رأيـناها ا
وخــبــرنـــاهــا. والــســبب حتــوّل
حزب الـبعث من تنظـيم عقائدي
في بدايـاته إلى شكل جتمّع أو
شـرذمـة من أشـخــاص يـديـنـون
بالـوالء لشـخص الـقائـد األوحد
ومَن حولَه بـعيدًا عن سـلوكيات
ــقــراطـــيــة والــعـــقــائــديــة الــد
احلـقــيـقـيــة الـتـي نـشــأ عـلــيـهـا

التنظيم في بداياته. 

الـتـوق غيـر الـنـظيف والـشـهوة
اجلـامــحــة لـلــســلـطــة ال بـدّ أن
. يطـيح به الـزمن ولو بـعـد ح
وهــذا مــا أثــبــتـتـه الـوقــائع في
ــنـــاطق والــدول الــعـــديــد مـن ا
التـي شهـدت مـثل هذا الـسـلوك
غـيـر احلـضــاري لـلـوصـول إلى
السلطـة. وخير شاهد على هذه
األمثلة مـا شهده العراق ودول
عربـية وإسالمـية وأفـريقـية من
انـقالبات عـسـكريـة فـرضَ فيـها
ـهـا سـطـوتـهم وجـبـروتـهم أزالمُ
وطغيانَهم لفترات ثمّ آنَ لهم أن
يسـقطوا بفعـل ضربات الشعب
حــ يــصـحــو أو بــغـيــرهـا من
الوسائل وما أكـثرها. وهذا ما
تـــنــتــظـــرُه الــبالد مـن صــحــوة
شــعب غـــارق في ســبـــات مــنــذ

الغزو األمريكي أيضًا. 
WMO³  W¹ƒ—

ــــــفــــــروض بــــــأي حـــــزب مـن ا
سيـاسيّ يـتم تشـكـيله أن تـكون
رؤيته مـبنية على ركـائز وطنية
ـوجبـهـا على أسـاسـية يـعـمل 
كــــسب ودّ الــــنــــاخـب من خالل
إقنـاعه بـبـرنـامج وطني واضح
وغــيــر ضـبــابيّ يــخــدم شـرائح
مـعيـنـة من الـشعـب إن يكن كلّ
فئـات الشعب. واحلـزب الناجح
هــو الـذي يـفــكـر بـشــمـول كـافـة
شـرائح اجملـتمع ويـسـتـفـيد من
آراء وتــــطـــــلــــعـــــات مــــؤيـــــديه
ورافضـيه على السـواء ويعمل
عـــلى دمـــجـــهـــا مع بـــرنــامـــجه
وتــوظــيــفــهــا من أجل حتــقــيق
جنـاح عـلـى الـصـعـيــد الـوطـني
وتــطـويــر اجملــتــمع ونــقــله من
حالة ركـود وفساد وتراجع إلى
حـــالــــة أفــــضل في اخلــــدمـــات
وتـرسـيـخ الـلـحـمـة اجملـتـمـعـيـة
وإبراز دور البالد بـ جيرانها
ــنــطــقــة وعــلى صــعــيــد وفـي ا
الـدول قـاطــبـة. وهــذا لن يـكـون
ـــنــــال إال إذا وضـع هـــذا فـي ا
الــتــنــظــيم مــصــلــحــة الــشــعب
والــــبالد في أولـــويــــات عـــمـــله
الـــتـــنـــظـــيـــمي كي يـــكـــسب ودّ
اجلـمـهـور وتـزداد فـرص تـقـبّله
مـن قـــبل الـــشــــعب وشـــرائـــحه
ـتـنــوعـة في الــفـكـر واالتــنـيـة ا
والــتــوجّه ديــنــيًــا وســيــاســيًــا
واقتصـاديًا واجتماعـيًا وعلميًا
وخـدميًا. وهـذا التوصيـف قلّما
جنده في األحـزاب الـعـامـلة في
مـنطـقـتـنا وبـالـذات في بالدنا.
كمـا أنّ أيَّ حزب ال يـعمل ضمن
إطـــار الـــقـــانــــون والـــدســـتـــور
والــتــشـــريــعـــات لن يُـــكــتبَ له

في بــانــورامــا ســريــعــة بــشـأن
طـبـيـعـة األحـزاب الـقـائـمـة هذه
األيـام فـي عـراقـنــا ومـا تــسـعى
نـتمون إلـيها إلـيه زعاماتُـها وا
في ضـوء ما يحـصل من تراجع
فـي نــضج الـــفــكــر الـــســيــاسي
واألداء الــــــــــوطــــــــــنـي أرى من
ـــكـــان أن يُـــصــار الـــضـــرورة 
للتـنبيه إليـجاد صيـغة منـطقية
وواقـعيـة لـقاعـدة وطـنيـة حتدّد
هـذه الطـبـيـعـة وتـوضّـح نـطاق
الـعـمل ومـا تـسـتـنـفـرُه هـذه من
مـــوجــــبـــات الـــعــــمل احلـــزبي.
فالـغـرابة كلّ الـغـرابة أن تـتسع
أعــدادهــا بــطــريــقــة جــنــونــيــة
لـتـنـتـشـر كـاألمـيـبـا بـعـد الـغـزو
اكـر للبالد في  2003من دون ا
قــيـــود أو لـــوائح. إنَّ أيّ حــزب
سياسيّ ضمن تكوينه ووصوالً
لـتـهـيـئـة الـطـريق له لـلـعـمل في
اخلـــضمّ الـــســيـــاسيّ ال بــدّ ان
تــــكــــون له رؤيــــة عـن الــــوضع
الــــســـيــــاسيّ فـي الـــبــــلـــد وعن
تــطــلــعــات الــشــعب وطــبــيــعــة
ـتنـافسـ وتوجـهـاتهم. فـهذا ا
يــسـهّل عــمـلـه وسط اجلـمــهـور
ــنــحه قــوّة وزخــمًــا لــكـسب و
ـعـنى الـتــأيـيـد واألتـبــاع. أي 
آخـر يـســجّل ضـمن أهـدافه مـا
يطـمح الـوصـول إليه وحتـقـيقه
في مـشــواره الـسـيـاسـي مـهـمـا
طـال أو قـصـر. وبــالـتـأكـيـد هي
ال السـلطة والنـفوذ واجلاه وا
ـنـاصب هي مـا تـسـعى إلـيه وا
مــعــظم األحـزاب هــذه األيـام إنْ
لم يكن هـدف جـميـعـها من دون
استثناء. فـيما الصورة مغايرة
في بــلـــدان جتــاوزت أزمـــاتــهــا
ووصلت إلى النضج السياسي
والـــوعي الــفـــكــري في تـــقــيــيم
أوضــاع بـــلـــدانــهـــا وحـــاجــات
شــــعــــوبــــهـــا لــــيـس في وضع
اسـتراتيـجيات في قـيادة البالد
ـــا بل وعــــســـكـــريًـــا ســـيـــاســــيً
واقـتــصــاديًــا وعـلــمــيًـا وفــنّــيًـا
وتـربويا وبـاختصـار في سائر
دروب احلــيــاة ومــضــامــيــنــهــا
ـاعـاتـهـا ومجـاالتـهـا. هـناك وقطّ
أحـزاب تـصـل إلى الـسـلـطـة عن
طـريق االنــتـخـابــات وهـذا هـو
ــــســــار األمــــر الـــــطــــبـــــيــــعـي 
ـقراطـيـة وتداول الـسلـطة. الد
وبــغـــيـــر هــذه هـــنـــاك أحــزاب
أخـرى تفضّل الـسيـر عكس هذا
الـتـيـار احلـضـاري مـسـتـخـدمـة
أسـالـيـب الـتـرهـيـب والـتـرعـيب
والـقــوة من أجل بـلـوغ الـهـدف.
لــــكنّ مـــثل هــــذا األســـلـــوب من

تــــيـــارات ديــــنـــيــــة تـــدعــــمـــهـــا
مـرجعـيـات مـحـلـيـة وأخـرى من
خارج احلـدود. وهذه أخذت مع
مــرور األيـــام بــانـــتــهـــاج ســبل
الترهيب والترعيب في اجملتمع
عـبر تـشـكـيـالت مـسـلـحة وأزالم
جـاهــزين لـفـرض إرادة الـقـيـادة
ـرجــعـيــة الـتي يــتـبـعــونـهـا. وا
وبـالـرغم من حتولـها الحـقًا إلى
تـنـظـيــمـات سـيـاســيـة إالّ أنـهـا
مارست الـهيـمنـة القـسريـة على
الـســاحـة الـسـيــاسـيـة وفـرضت
أجــنـــداتــهــا ورمــوزهــا بــتــولي
مــراكــز مــهــمــة في احلــكــومـات
تعاقبة بعدما حوصرت فكريًا ا
وسيـاسيًـا ووطـنيًـا بخـيارين ال
ثـــالث لــهــمــا. واألنــكى من هــذا
كـــلّه أنـــهــا حتــوّلـت مع تــوالي
األيـــام واألحــداث إلـى غــول في
ــــكــــاسب الــــتــــنــــافـس عــــلى ا
وأصـبــحت تـشــكّل مــراكـز قـوى
خــــطـــيــــرة عـــلـى احلـــكــــومـــات
ـتعـاقبـة. أي أنـها بـاخملتـصر ا
أصبحت تشكل حكومات عميقة
ــركــز وتــهــدّد داخل حــكـــومــة ا
كـيانـهـا وتفـرض ما تـريـده على
أرض الــواقـع وال حــســـيب وال
رقـيب وال سـلطـة لـلدولـة عـليـها
وعـلى أفــعـالـهـا وسـلـوكـيـاتـهـا.
فيمـا جند هناك أحزابًـا تقليدية
اتـخـذت طـابع الفـكـر والـفلـسـفة
والـثـقـافة في نـهـجـها الـيـساري
مـسـتـفـيـدة من جتـارب األحزاب
نطـقة والعالم االشـتراكيـة في ا
مــثـل احلــزب الــشــيـــوعي عــبــر
نـضــاله الـطـويل. وهـذه بـالـرغم
من عـدم حـصـولـهـا عـلى مـوطئ
قــــدم عـــمــــيق فـي الـــعــــمـــلــــيـــة
السيـاسية منذ إنشـائها ولغاية
الـســاعـة إالّ أنـهـا تــسـتـحق أن
يـقـالَ عـنـهـا أنـهـا حتـمل قـسـطًا
مـن الــوطـــنــيـــة في تـــاريــخـــهــا
ـا تتـمتع به من رؤية الـنضالي 
بــانــورامــيـــة واســعــة وثــقــافــة
مـــــتـــــقـــــدمـــــة حـــــول األحــــداث
ومـوجبات احلـياة ومسـتلزمات
الــوالئـيــة لــلــوطن وااللــتــصـاق
بــــالـــشــــعب أكـــثــــر من أحـــزاب
اإلسالم السيـاسي الذي استغلّ
ــذهب لـــكــسب طـــابع الـــدّين وا

التأييد والبقاء في السلطة. 
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يـــقــابــلــهــا أحـــزاب عــشــائــريــة
اتـخــذت من شـخـوص الــعـائـلـة
ــا لـعـمـلــهـا مـثل احلـزب مـنـهـاجً
قـراطي الكـردستـاني الذي الـد
مازال يتداول السلطة ب أفراد
الــعــائــلـة الــواحــدة بــعــيـدًا عن
ــقــراطــيـة الــتي مــعـايــيــر الــد
يــتــســمّى بـاســمــهــا. تـقــابــلُــهـا
أحـــــزاب أخـــــرى اتـــــخـــــذت من
الـلـيـبــرالـيـة والـنـضـال من أجل
ــــصـــيـــر احلـــريـــة وتــــقـــريـــر ا
والوطنيـة سندًا وشعارًا. وهذه
تــمــثل بــقــيــة األحــزاب الــتي ال
تــتـطــابق وجــهــات نــظــرهـا مع
احلــــزب احلــــاكم بــــالــــرغم من
مشـاركة بعضـها في احلكومات
ـــــتــــــعـــــاقـــــبـــــة وفـق مـــــبـــــدأ ا

احملاصـصة. أمّـا بـقيـة األحزاب
الــقــومــيــة الـــعــروبــيــة مــنــهــا
ـدّعـيـة بـتـمـثـيـلـها والـكـرديـة وا
ــــكــــوّنــــات أخــــرى نــــاشــــطــــة
كالـتـركمـانـيـة فهي فـي أغلـبـها
رهن بـــأيــدي زعــامــاتـــهــا الــتي
ـــا من الـــعـــبــادة تـــفـــرض شـــيــئً
والـتـبـعـية لـشـخـوصـهم والوالء
لهم قـبل أن تـكون لـلحـزب الذي
ـعـنى آخر يـنـتمـون إلـيه. أي 
ــهــا بــشــخص زعــيم  اخــتــزالُ
احلــــزب والــــوالء له أكــــثــــر من
باد التي أتى بها االهتمام بـا
أو تـلك الـتي رسـمـهـا في بـدايـة
مـــشـــواره. وهـــذه الـــســـمـــة أي
عـبـادة األشـخــاص تـكـاد ايـضُـا
تــــرسم مـــســـيـــرة الـــعـــديـــد من
ــتـواجـدة والــعـامـلـة األحـزاب ا
عـلى الـسـاحـة الـعـراقـيـة بـعـيدًا
قـراطية وذلك ـعايـير الـد عن ا
ذهب والطائفة بتأثير الدّين وا
في الـكــثــيــر من األحـيــان. كــمـا
يـؤخذ عـليـها تـأثرهـا بشـعارات
تــقـلــيـديــة ال تـنمّ عن تــطـوّر في
الـفـكـر والـطـرح والـعـمل. وهـذه
من ضـمن األسـباب الـتي خـلقت
خــيــبــةً وســدودًا بــيــنــهــا وبـ
أوسـاط الـعـامـة ومنـهم الـطـبـقة
ا ـثـقـفة الـتي فـقـدت ثـقـتـهـا  ا
تـــطــرحـه من شـــعــارات فـــارغــة
ـا تـعـطـيه من وعـود جـامـدة و
عرقوبـية لـلنـاخبـ حيث يزداد
نـشاطُـها إبان فـترة االنتـخابات
ثمّ تــــخـــتـــفـي وتـــنـــحــــســـر في
ــصـالح. ــكـاسب وا كـوالــيس ا
ــؤخــذ عــلى الــكــثــيــر من كــمــا يُ
ـــــتـــــواجــــدة عـــــلى األحــــزاب ا
الـسـاحــة الـعـراقــيـة ارتـبــاطُـهـا
بـدول إقـلـيـمـيـة أو خـارجـية في
تـــبــــعـــيــــتـــهـــا الــــســـيــــاســـيـــة
ــذهــبـيــة مـا واالقـتــصــاديـة وا
يـبــعــدهـا عن االســتــقاللــيـة في
تــــــنــــــفــــــيـــــــذ بــــــرامــــــجــــــهــــــا
واستراتيجـياتها هذا في حالة
كــــان لــــهـــــا بــــرامج واضــــحــــة
. وال واســـتـــراتــيـــجـــيــات أصالً
حاجة بنـا للتطرق إلى األحزاب
ـكـوّنـاتـية الـتـي تدّعـي تـمثـيل ا
ــتــبـقــيـة ـكــونـات األصــيــلـة ا ا
الــقـلــيــلــة الـعــدد مــثل األحـزاب
ــــســــيــــحــــيــــة واإليــــزيــــديــــة ا
والـصابئـية وغيـرها إنْ وُجدت.
فــهــذه ال تــأثــيــر لــهــا لــكــونــهـا
خـاضـعـة أو تـابـعـة بـطـريـقة أو
بـــأخـــرى ألحـــزاب أو زعـــامـــات
كــبــيــرة في الــبالد وقــد فــقـدت
مـصـداقـيتـهـا وأهمـيـتـها في كلّ
األحـوال. من هنـا ال بدّ لـلشعب
الـعراقي أن يـعي حـجم الـكـارثة
التي أوقـعـته فيـهـا خارطـة هذه
األحـزاب غير النـظاميـة وضيقة
األفق ومحدودة الـفكر وخاصة
تــلك الالّهــثــة وراء مـصــاحلــهـا
ــصــيـر الــضـيــقــة والــعــابـثــة 
تصارعة على البالد والعباد وا
نـافع مـن دون كلل ـناصـب وا ا
وال مـلل. فـالـدرس بـلـيغ ومـازال
القرار بيد الشعب ومثقفيه وما

تبقى من الوطني في البد.

أحـــزاب دخــيــلـــة وأخــرى غــيــر
ناضجة

الـــيـــوم تــكـــاد ذات الـــصـــفــات
تـتكرّر وذات الـسلوكـيات تعود
ــشـهــد بـعــد الــغـزو. فــقـد إلى ا
وصلت أحزاب ضيقة األفق إلى
احلـــكم وهي لم تــكـن صــاحــبــة
خـبرة سـيـاسـية بل جـاءت بـها
إرادة الغازي األمريكي أو بدعم
من دول إقـليـمية لـها أجنـداتها
ال لـشيء بل لـكـونـهـا سـتـسـاهم
أو ســـاهــمـت فــعالً فـي إســقــاط
النظام السابق وفي االستحواذ
على مـقدّرات الدولة وتـوجيهها
وفق ســيـاسـاتــهـا ومـصــاحلـهـا

الضيقة.
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 وهــــذا مـــا ســـعت إلـــيه اإلدارة
ـصـالح األمـريـكـيـة بـعـيـدًا عن ا
احلقيقية للشعب والبالد عندما
تـركت الساحـة مفتـوحة لكلّ مَن
هبَّ ودبَّ كي يــأخــذ قـســطه من
الــكـعـكـة سـيـاسـيًـا واقـتـصـاديًـا
ــــا. فـــمــــا كــــان من هـــذه ومــــاديً
األحــــزاب إالّ تـــنـــامـت وبـــلـــغت
أعــدادًا فـــاقت مـــئـــتي حــزب أو
ــا أكــثـــر من ذلك. وهــذا هــو ر
الـغــريب في األمــر بل الـكــارثـة
في جـهل تبـنّي فـكـرة أين تـكمن
مـصـالح البالد بـرصّ الصـفوف
ولـيس بـالـتـشـرذم عـلـى حـساب
ــصـــلـــحــة الـــعـــلــيـــا لـــلــوطن ا
والـــشــــعب. مـن هـــذه األحـــزاب
الــغـــريــبــة والـــدخــيــلـــة نــذكــر
اإلسالمـيــة مـنـهـا الــتي فـشـلت
فـشـالً ذريـًعـا فـي إثـبــات صـحـة
بـــرنـــامـــجـــهـــا اإليـــديـــولـــوجي
ونزاهتـها وصدقيـتها في خدمة
البالد والعباد مـستغلّة تعاطف
فــئــات بــائــسـة مـن الـشــعب في
كـسب ودّهـا وتـأيــيـدهـا جلـانب
إسالمهـا الـسيـاسي مسـتخـدمة
ومـسـتـفـيـدة من الـوازع الـدينيّ
. ومــــازال الـــدق عــــلى لــــيس إالّ
الــوتــر الــدّيــني من قــبــلــهــا من
ـــرحــلـــة بــالـــرغم من صــفـــات ا
ــســتــور فــيــهــا وعــنــد كــشف ا
ــدافـعــ عــنــهـا. الـقــائــمــ وا
ـذهبـيـة التي وهنـاك األحـزاب ا
كـرّست الــطــائـفــيـة وأزاحت كلّ
مَن يقف في طـريقهـا ح تولّت
الـسـلــطـة لـفـتـرة طـويـلـة. وهـذه
األخــــرى فــــشـــــلت أيــــضًــــا ولم
تـستـطع ترمـيم البـيت العراقي
بل تــركت جــروحًــا بــلــيــغــة في
قـلـوب الـعراقـيـ وخـيّـبت آمال
الـوطـنـيـ الـصـادقـ وهـمّشت
مكوّنات أصيـلة وتسببتْ بأكبر
كـارثة وطـنية جنم عـنها تـسليمُ
أكـــثـــر مـن ثـــلث أراضي الـــبالد
بــأيــدي شــرذمــة خــرقــاء أرادت
الــعــودة بـاحلــيــاة إلى غــيـاهب
ـظـلـمـة واجلـاهـلـية. الـعصـور ا
ومـازالت مـدن وقصـبـات كـثـيرة
تـــعــانـي من جـــســامـــة الـــدمــار
واخلـراب والـتـهـجـيـر والـنـزوح
والــسـبي واالغــتـصـاب من دون
مـحاسـبة حزب الـسلـطة احلاكم
آنــذاك. وهــنـا ال بــدّ من تــمـيــيـز
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بيروت

تـوظـيـف بـعض اإلسـتــثـمـارات
في مـوسـكـو فـإن هـذه اخلـطوة
لـقيت تـقـديـراً نوعـيـاً من دوائر
احلُـكْم في روسـيـا الـبـوتـيـنـية
فضالً عن نظرة موضوعية إلى
هـذا السـيـاسي الـلبـنـاني الذي
حــقق تـــوازنــاً في الــعالقــة مع
ـعــسـكــر اإلشـتــراكي الـذي لم ا
يـــــتــــنــــاثــــر فـي روســــيــــا ومع
ـعــسـكـر الـرأســمـالي الـغـربي ا
األمـــــيـــــركي- األوروبـي. ولــــذا
هنـالك في إستمـرار إصغاء من
جــــــــانـب مــــــــســـــــــؤولــــــــ في
ـوقف عـسـكـريْـن لتـقـديـرات ا ا
الـتـي يــســمــعـونــهــا مـن ولــيـد
جـنـبالط عـنـد لقـاءاتـهم به  في
لـبــنــان أو خالل زيـارات يــقـوم

بها إلى اخلارج.
في اآلونـة األخيـرة حدثت نـقلة
نـوعــيــة عـلـى صـعــيــد عـمــلــيـة
تـــعـــزيـــز الـــعالقـــة الـــروســـيــة
وبـــالــــتــــدرج مع لــــبـــنــــان من
ــهــا أن مــوضـوع سـالمـة مــعــا
لـبـنان فال تـؤذيه إسرائـيل بات
في جدول أعـمـال التـشـاور ب
الـــــرئـــــيس بـــــوتـــــ ورئـــــيس
احلـكومة اإلسـرائيلـية بنـيام
نــتـنــيــاهـو. كــمـا حــدثت حــالـة
إهـــــتــــمــــام نــــوعـي من جــــانب
الرئيس بوتـ إلجتراح صيغة
تــــريح لـــبــــنـــان فـي مـــوضـــوع
الـنازحـ فأرسل لـهذا الـغرض
وفــــــــــداً إلـى بــــــــــيــــــــــروت. في
ـوضـوعـيْن تسـتـطـيع روسـيا ا
بـوت أن تـسجل وقـفة إلـتفاف
لـبـنـانـيـة حـولـهـا. فـهـي مـتـكـئة

عـلى الطـائـفـة االرثوذكـسـية في
لبـنان وعـلى الـشتـات اليـساري
واإلشــتــراكي وتـمــون نــسـبــيـاً
عــلى الـــرئـــيس بــشَّـــار من أجْل
األخذ بصيغـة يرتاح لها لبنان.
كــمـــا أنـــهــا ذات تـــأثـــيــر داخل
إســرائـيل عــلى يــهـودهــا الـذين
ـليـون واحملتمل يـفوق عددهم ا
تـرؤس أحــدهم لـلـحـكــومـة بـعـد
نــتــنــيــاهــو فال يــلـحق أي أذى
لـلبـنـان خـصـوصـاً أن مـوْنـتـها
عـلى الـرئـيس بـشَّـار ذات تـأثـير
هي األُخـرى عـلى الـسـيـد حسن
نـصرالـله األم الـعام " ?حزب
الــله" بـل وعـلـى مـرجــعــيــته في

طهران.
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وإلى ذلك فـــإنـه كـــمـــا لـــلـــورقــة
االرثـوذكـسـيـة في لـبـنـان تـأثـير
فإن للورقـة األرثوذكسية في كل
من فــلـسـطــ وسـوريـا تــأثـيـراً
ـــــاثل. اجلــــــمـــــيع فـي كـــــنف

سكونية. الرحاب ا
ــــكن قـــولـه حـــتى اآلن إن مـــا 
الـعـيـون الـبـوتــيـنـيـة شـاخـصـة
نـحـو لـبــنـان. ومـا هـو مـعـروف
عن الـرئـيس بـوتـ أنه نـقـيض
الـرئـيس تـرمب ال يـشـغل نـفـسه
الي... وال بالتغريد وباجلشع ا
بـالـتـراجع عن قـرار من الواجب
عـلــيه تـنـفـيــذه وقـبل الـتــنـفـيـذ
بعـشر دقائق. وثمـة مثل شعبي
روسي ال يـلــتـزم به بــوتـ قـدْر
إعتماده نهجاً من جانب ترمب
ال يصمت وهو:"عندمـا يتكلم ا

الصدق".
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هل سـتـقـدم أمـريـكـا عـلى تـوجه ضـربـة عـسـكـريـة مـحدودة وعـلى
أهـداف ومــواقع مـخـتــارة داخل إيـران أو ســتـشن حـربــاً شـامـلـة
عـلــيـهـا ?  سـؤال  يـطـرح مـنـذ سـنــ وأعـيـد طـرحـة بـإحلـاح بـعـد
الــتــصـــعــيــد األمـــريــكي األخـــيــر ضــد إيـــران وإرســال حــامالت
الطائـرات والعديد من الـقطع البـحرية األمريـكية الى مـياه اخلليج
الــدافــئــة وإرســال أســراب من الــطــائــرات احلــديــثـة وأعــداد الى
الـقواعـد الـعسـكـرية األمـريـكيـة في اخلـليج وتـصـعيـد تـصريـحات
ـقــرب خـصــوصـا وزيــر خـارجــيـته الــرئـيـس األمـريــكي وفـريــقه ا
ومـسـتـشـاره لألمن الـقـومي  بـالـتـلـويح بـاحلـرب يـقـابـله اسـتـنـفار
للحـرس الثـوري اإليراني والقـوات اإليرانيـة األخرى وتصـريحات
القادة الـعسكريـ اإليراني عـلى قدرة إيران عـلى التصدي ألي
اعـتــداء أمـريـكي عـلـى إيـران ووصـول تـصــريـحـات قـادة احلـرس
عـطيات جعلت األكثرية في العراق الثوري حد التحدي كل هذه ا
والـعالم  يـعـتقـدون ان احلـرب ب الـبـلدين  قـاب قـوس أو أدني
لـكن اخلبـراء السـتـراتيـجيـ والـعسـكريـ ووكالء االسـتخـبارات
األمــريـكـيـ مـنــهم وغـيـر األمــريـكـيـون يـعــرفـون ان هـذا األمـر لم

ؤشرات عديدة ومعروفة . يحدث ولن يحدث والدالئل وا
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ان احـتـمـال  احـتـمـال انـدالع  احلـرب بـ أمـريـكا وإيـران وقـفت
خـلـفه مـاكـنـة إعالمـيـة كـبـيـرة ومـتـفـنـنـة جـعـلت مـنـه أمـراً مـفـروغاً
سـتمـر في احلرب في سـوريا خصـوصاً بـعد الـتدخل اإليـراني ا
والـيـمن نـاهـيك عن الـتـدخل الـكبـيـر في الـعـراق والـذي بـات اكـبر
ـتواصل حلزب تأثـيراً ونـفوذاً عن ذي قـبل ودعم إيران الـكبـير وا
الـله الـلـبنـاني الـذي يـشـكل تـهـديداً كـبـيـراً ألمن إسـرائـيل  ومـنذ
سنـوات والـكل يتـرقب ان يتـحـقق ما أوحت به الـدعـاية األمـريكـية
والصـهيـونيـة من أن أمريـكا سـتضـرب إيران الن إيـران مسـتمرة
سـلحـة واإلرهابيـة وتتـدخل في العراق وفي في دعم اجلمـاعات ا
ـسـلـحـة في الـعـراق ـيـلـيــشـيـات ا حـرب سـوريــا والـيـمن وتـدعم ا
ـا هددت ولـبـنـان الـتي تتـبع إيـران عـقـائـديـا وعسـكـريـا والـتي طـا
الوجـود األمريـكي في الـعراق  وإلعـطاء االعـتقـاد بوقـوع احلرب
احتـمـاليـة اكبـر فقـد  شددت أمـريكـا العـقوبـات على إيـران كثـيرا
هـمـة قبل الـضربـة العـسكـرية في الـفتـرة األخيـرة وهي اخلطـوة ا
خصوصا مـا يتعلق بعـمليات تـصديرالنـفط اإليراني التي ضيقت
أمريكـا وحلفـائها عـليهـا كثيـرا حتى تدنت مـعدالت تصـدير النفط
اإليــراني الى ادني مـعــدالتـهـا وصــعـدت من حــدة الـتـصــريـحـات
ـقــابل إيـران تــرد سـيـكــون ردنـا مـدمـراً ـهـددة بـاحلـرب ,وفي ا ا
وسـيــطـال إسـرائــيل إذا تـعـرضــنـا لـعـدوان   أمـريـكــا  تـقـول لن
نسـمح إليـران بغـلق مـضيق هـرمز  إيـران تـعلن سـنـغلق مـضيق
هــرمـز إذا مــنــعت صـادرات نــفــطـنــا عن الــعـالم ,أمـريــكــا عـززت
وجودها العـسكري في اخلليج الـعربي أخيراً وهـددت باستخدام
ارساتـها العـدوانية وإيران القوة ضـد إيران إذا لم تتـوقف عن 
ـصــالح األمــريـكــيــة في اخلــلـيج إذا تــرد أنــهـا ســتــضـرب  كـل ا
تـــعــرضت لـــضـــربــة أمـــريــكـــيـــة   وصل الـــتــصـــعــيـــد اإلعالمي
نـصـرمة وكـأن احلرب والـعسـكري ذروته في األسـابـيع القـلـيلـة ا
باتت وشيكة ب أمريكـا وإيران  لكن ما الذي حدث ?  ال ضربة
محدودة األهداف وال حرب شاملة  بل وأعلنت أمريكا على لسان
ثل رئـيسـهـا تـرمب وفريـقه إنـهـا لن تـشن احلرب ضـد إيـران وبـا
ـرشـد اإليرانـي وساسـة إيـران إنـها ال ردت إيـران وعلـى لسـان ا
ــواجــهـــة الــعــســكــريـــة مع أمــريــكــا   فــالــعـــالم يــســمع تــريــد ا
السيناريوهات ودعوات احلرب ب أمريكا وإيران منذ سن لكن
ال أمريـكـا تضـرب إيران وال إيـران ترد وتـضـرب مصـالح أمريـكا
وحـلـفـائــهـا  في اخلـلـيج أو حـتى إســرائـيل رغم ان إسـرائـيل قـد
وجهت العديد من الضربات للقوات اإليرانية في سوريا وال تغلق
ـواجـهة مـضـيق هـرمز واألسـبـاب بـاتت مـعـلـومة  وواضـحـة ألن ا
العسكرية ب البلدين تـعرض مصالح الدولت (أمريكا وإيران )
نطـقة لدمـار كبيـر وتعرضـهما خلـسائر بـشرية للخـطر وتعـرض ا
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 وهــكـذا تـســتـمــر لـعــبـة شـد احلــبل (أنت شـد وأنــا أرخي) الـتي
انـطـلت عـلى اجلـمـيـع فـحـالـة الـتهـديـد والـوعـيـد تـضـمـن لـلـطـرف
ـقدمة مـنها ـواجهة الـعسكـرية وفي ا مكـاسب كبيـرة ال تتحـقق با
اســتـــمــرار االســتـــنــزاف األمـــريــكي ألمـــوال دول اخلــلــيـج عــبــر
لـيارات من الدوالرات شهـريا خصوصا االستحواذ عـلى مئات ا
من الــســعــوديـة واإلمــارات مـن مـبــيــعــات األســلــحــة األمــريــكــيـة
وعـبـرتـكـفل دول اخللـيج الـعـربـيـة بـكل صـرفيـات الـقـطع الـبـحـرية
والقواعـد العـسكريـة األمريكـية في اخلـليج  يقـابل ذلك غض نظر
أمريكا عن هـيمنة إيـران على العراق وتـدخلها في سـوريا واليمن
سلحة التي تـتبع احلرس الثوري اإليراني ودعمها للـميليشيـات ا
والــتي تــشــكل مع إيــران الــبــعـبـع الـذي تــخــوف به أمــريــكـا دول
ـزيـد مـن صـفـقـات األسـلـحـة اخلـلــيج وتـضـمن حـصـولــهـا عـلى ا
واألموال اخللـيجية وإلعـطاء األمر مصـداقية أمـريكية فـان أمريكا
تـبقى تـلـوح باسـتـخدام الـقوة ضـد إيـران وتسـتـمرفي تـصـعيـدها
اإلعالمـي وتـهـديــداهـا فــقط بـالــوقـوف ضــد الـتـمــدد اإليـراني في
ـنـطــقـة ودون أيـة إجـراءات عـسـكـريـة عــمـلـيـة  واألدلـة عـلى ذلك ا
سـلحة ـيلشـيات ا عديدة وأهـمهـا سكوت أمـريكا عن اسـتخدام ا
ـنـطـقـة اخلـضراء في الـعـراق لـصـواريخ الـكـاتيـوشـا في ضـرب ا
الـتي فــيـهــا الـســفـارة األمــريـكــيـة وضــرب الـقــواعـد الــعـســكـريـة
يـلـيشـيات األمـريكـيـة في  بلـد والـتاجي بـالـصواريـخ وتهـديـدات ا
ـسـتمـر للـقـوات األميـركـية في الـعراق وتـفـجيـر مواني ـسلـحة ا ا
الـفـجــيـرة في اإلمـارات وتـفـجـيـر نـاقـالت الـنـفط في خـلـيج عـمـان
وأخــيـراً إســقـاط الــطـائــرة األمـريـكــيـة بــدون طـيــار وتـصــريـحـات
تكررة الـتي يؤكد فيها انه ال يريد احلرب مع الرئيس األمريكي ا
إيـران لـكـنه يـريـد إجـراء مـفـاوضـات مـعـهـا  فـإذا كـانت كل هـذه
ـمــارسـات ال تـبـرر ألمــريـكـا ردا عـســكـريـا ولـو االســتـفـزازات وا
محـدودا فمـا الذي يـبرر الـرد إذن ? ولذر الـرماد في الـعيـون فقد
أعــلن الــرئـيس األمــريــكي انه كـان قــد وافق عــلى تــوجـيه ضــربـة
أمريـكيـة ألهداف مـحددة في إيـران لكـنه ألغـاها أخـيراً بـحجة ان
ــقـابل قـالت إيـران إنـهـا اخلـســائـر الـتي تـنـجم عــنـهـا فـادحـة وبـا
أحجمـت عن ضرب طائـرة أمريـكية فـيها  35 عسكـرياً أمريـكياً 
عـجـيب أمـور غـريب قـضيـة ألـيـست احلـرب يـا سـيـد ترامـب التي
تـلـوح بـهـا كـلـهـا خـسـائـر ?  كل هـذه األمـور تـدخل في لـعـبـة شد
احلـبل األمـريكـيـة اإليـرانـية الـتي سـتـستـمـر والـتي حتـقق أهداف
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بولندا

ثـــمـــة مالمح غـــيـــر مــكـــتـــمـــلــة
شهـد السياسي الوضـوح في ا
الـلبـناني. ولـكن بعض الـوقائع
ــــا هــــو حـــــاصل في ربـــــطــــاً 
ــنـطــقــة وبــعالقـات مــتــوازنـة ا
ومـــــــســــــتـــــــقـــــــرة حــــــدثـت في
الـسـبـعــيـنـات تـتــرك إنـطـبـاعـاً
حول إهتمام ملحوظ من جانب
روســيــا الــبـوتــيــنــيـة بــلــبــنـان
وتـطـلــعـات من جــانب الـرئـيس
بــوتـ إلى أن يـعــزز احلـضـور

الروسي في لبنان.
من اجلائز اإلفتراض أن احملفز
ــسـتـجـد بـعـد لــهـذا االهـتـمـام ا
أكثـر من نـصف قـرن مـضى هو
أن روسيا حققت على ما يجوز
عـــده إســـتـــيــطـــانـــاً دائـــمــاً في
ســــوريــــا. وحتت حــــيــــثــــيـــات
مــكـــافــحــة اإلرهــاب والـــتــقــيــد
عاهدة أبرمها الرئيس األسد
األب ثـم تــعــززت بـــإتــفـــاقــيــات
إقتصادية وسـياسية وعسكرية


