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فؤاد ابراهيم
كنبتة بـ ّـريــة انشقت عــن التربة بعفوية ،هي
ُ
ســوريــا الـتــي زرع ــت فــي وج ــدان أهلها الكثر
داخــل وخــارج حريمها الجغرافي .اتفقت مع
نظامها السياسي أو اختلفت ،فثمة سوريا
ُ
ّ
كونية على مدى سبع
التي أثخنت في حرب
عجاف وفشل املتآمرون عليها في أن يملؤوا
شاغرها ،تقاوم كيد اإلخوة األلداء واألشقياء
الكبار.
ّ
خ ـي ــوط امل ــؤام ــرة ال ـكــون ـيــة ع ـبــر م ـظــلــة ربـيــع
ثوري ،رفضته النظم الشمولية في كل أقطار
العرب وقبلته حد االنغماس في سوريا تزداد
ُ
ان ـك ـشــافــا ،ب ــل واف ـت ـضــاحــا .ك ــل ال ــذي ــن طــربــوا
لنغمة ال ـثــورة آث ــروا ص ـ ّـم آذان ـهــم عنها اآلن،
بعد أن نفشت فيها ما يربو عن ثمانني دولة،
ومثلها جماعة مسلحة وأجندة.
لناحية الـسـعــوديــة ،ف ــإن األج ـنــدة كــانــت ومــا
زالــت هــي تقويض ســوريــا الــدولــة واملـعــادلــة.
ّ
ّ
يتعدل ،بــل ازداد رسوخًا
يتبدل أو
رهــان لــم
ب ـمــرور ال ــوق ــت ،خــوفــا مــن «االن ـت ـق ــام» الحـقــا،
ك ـمــا كـشـفــت ُ ذات وث ـي ـقــة ل ـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة
السعودية ونشرت في وثائق ويكيليكس.
ّ
ت ـف ــت ـق ــت أذهـ ـ ـ ــان س ــدن ــة املـ ـع ــارض ــة (بـ ـ ـ ــإدارة
رئ ـيــس االس ـت ـخ ـبــارات ال ـعــامــة األس ـبــق بـنــدر
بن سلطان ،ورئيس «ســي آي إيــه» املستقيل
ديفيد بترايوس ،في  9تشرين الثاني )2012
عــن ف ـكــرة «ال ـه ـجــوم ال ـك ـي ـمــاوي» فــي الـغــوطــة
الـشــرقـيــة .وفــي آب  2013دخـلــت الـفـكــرة ّ
حيز
التنفيذ ،تسويغًا وتمهيدًا لهجوم أميركي
واس ـ ــع ال ـن ـط ــاق ع ـلــى س ــوري ــا ع ـلــى غ ـ ــرار ما
جــرى فــي الـعــراق فــي نيسان  .2003تفاصيل
مـ ــا ج ـ ــرى الحـ ـق ــا ب ــات ــت مـ ـع ــروف ــة ،ال سـيـمــا
لـنــاحـيــة االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي ـ ـ ـ األم ـي ــرك ــي على
«سد الذرائع» بسحب املخزون الكيميائي من
ســوريــا وإرســالــه لـلـخــارج ،واسـتـعــداد حلفاء
سوريا للذهاب إلى أقصى ما يمكن أن تصل
ّ
إليه املواجهة املسلحة مع الــواليــات املتحدة
وحلفائها ،وتاليًا إلغاء قرار الحرب.
كــانــت الـخـيـبــة الـسـعــوديــة عميقة وصــاعـقــة،
كما ظهر على األداء املربك لوزير الخارجية
الـســابــق سـعــود الفيصل ،ورف ــض السعودية
مـقـعـدًا دائ ـم ــا ف ــي مـجـلــس األم ــن بـعــد فــوزهــا
بــه ،وامتناع الفيصل عن إلقاء كلمة في هذا
ال ـخ ـصــوص ،وح ــدي ــث ب ـنــدر ب ــن سـلـطــان عن
ال ـب ـحــث ع ــن ح ـل ـفــاء جـ ــدد ،وم ـث ـلــه الــول ـيــد بن
طالل ولقاءاته اإلعالمية في الواليات املتحدة
التي لفت فيها ألول مرة إلى إمكانية التحالف
مع الكيان اإلسرائيلي .في النتائج ،تفارقت
واش ـن ـطــن وال ــري ــاض ع ـلــى س ــوري ــا ،ودخ ـلــت
ال ـعــاقــة بـيـنـهـمــا مــرح ـلــة ال ـف ـتــور املـصـحــوب
بالغمز اللفظي املتقطع بني مناسبة وأخرى.

ّ
بعد تولي سلمان العرش في  23كانون الثاني
 ،2015كــان شغله الـشــاغــل هــو إيـصـ ّـال نجله
ّ
امل ــدل ــل إل ــى ال ـع ــرش .مـتـغـ ّـيـ ٌـر آخ ــر خــفــض من
أهمية سوريا في االستراتيجية السعودية،
هو الحرب على اليمن في  26آذار .2015
كــان االعتقاد السائد لــدى الفريق السياسي
السعودي أن حرب اليمن ليست أكثر من نزهة
أسـبــوعـيــة ثــم تـطــأ حــوافــر خـيــول اب ــن سعود
صـنـعــاء ،كـمــا ك ــان يـفـعــل «اآلبـ ــاء واألج ـ ــداد»،
حني يغيرون مصبحني على املناطق اآلمنة
وأهلها نائمون.
تـنـ ّـبــه امل ـلــك سـلـمــان إل ــى أن امل ـح ــور اإلي ــران ــي
ال ــذي يـنــاجــزه الـخـصــومــة ب ــات أق ــوى مــن ذي
قبل ،ويزداد قوة ،وما اليمن إال اختبار ّ
جدي
لـلـنـفــوذ املـتـعــاظــم مل ـحــور إيـ ــران ف ــي املـنـطـقــة.
خالصة األمر ،إن فشل العدوان السعودي على
الـيـمــن أع ــاد حـســابــات ال ــري ــاض م ـج ـ ّـددًا على
نحو يجعل من رسم الخارطة الجيوسياسية
لـلـمـنـطـقــة أم ـ ـ ـرًا ح ـت ـم ـيــا إلنـ ـق ــاذ ال ـس ـع ــودي ــة،
الدولة ،قبل إنقاذها محورًا ومعادلة.
م ــن نــاف ـلــة الـ ـق ــول ،س ـعــى س ـل ـمــان ف ــي األ ّيـ ــام
األولـ ــى مــن ع ـهــده لتشكيل «مـعـسـكــر ســنــي»
يضم السعودية ،ومصر ،وتركيا ،وباكستان
ب ـهــدف م ـحــاصــرة املـعـسـكــر اإلي ــرا ّن ــي ،ومـعــه
الـعــراق وســوريــا وحــزب الـلــه .ولكنه اصطدم
بـتـعـقـيــدات جـ ّـمــة مــن ال ــرواب ــط ،وال ـت ـحـ ّ
ـديــات،
والتناقضات ،وأيضًا املصالح بني هذه الدول،
ّ
أرغـمـتــه فــي نـهــايــة امل ـطــاف عـلــى الـتـخــلــي عن
ً
الفكرة لعدم واقعيتها أوال وأخيرًا.
لجأ سلمان إلــى سياسة االح ـتــواء لسوريا،
وهــي فـكــرة ّ
جربها املـلــك عبد الـلــه عبر نجله
عبد العزيز في بداية األزمة السورية ووصلت
إلى طريق مسدود .استعان محمد بن سلمان،
ولــي ولــي العهد حـيـنــذاك ،بــالــروس لتسهيل
لـقــاء مــع الـجــانــب ال ـس ــوري .ج ــرى الـلـقــاء بني
ابن سلمان واللواء علي مملوك ،رئيس مكتب
األمن الوطني ،في الرياض أواخر شهر تموز
سنة .2015
ـان ب ـعــرض ج ــدي ــد ،م ــا عــدا
ـ
م
ـ
ل
ـ
س
ـن
ل ــم ي ــأت اب ـ
ّ
تفصيل صغير يتمثل في إعادة إعمار سوريا
فــي مقابل التخلي عــن إي ــران وح ــزب الـلــه .لم
يـتـجـ ّـدد الـلـقــاء ،فـقــد أبـلــغ اب ــن سـلـمــان ضيفه
بأنه سوف يعود الحقًا ليبلغه جواب والده،
امللك ،ولكن لم يعد.
ع ـ ــادت ن ـغ ـمــة «إس ـ ـقـ ــاط ب ـش ــار األس ـ ـ ــد» ال ـتــي
اس ـتــأنــف تــرديــدهــا وزي ــر ال ـخــارج ـيــة املطيع
ّ
لــولــي أم ــره ع ــادل الجبير ،على وقــع تمزقات
م ـتــوال ـيــة ف ــي ش ـب ـكــات امل ـع ــارض ــة ،فـيـمــا كــان
الـثــالــوث الــروســي ـ ـ التركي ـ ـ اإليــرانــي ّ
يرسخ
م ـع ــادل ــة ال ـت ـس ــوي ــات امل ـي ــدان ـي ــة وي ـ ّ
ـوس ــع من
ّ
مساحة املصالحات بني الجماعات املسلحة
والسلطات السورية.

سوف تواصل
الرياض طرق كل ّباب
للحيلولة دون تمدد
النفوذ اإليراني

ّ
وصول ترامب إلى البيت األبيض شكل فرصة
تاريخية بالنسبة إلى الرياض ،كما تل أبيب،
بأن ينجز ما أخفق فيه سلفه باراك أوباما في
ملف الكيميائي السوري.
في اللقاء األول الذي جمع ابن سلمان وترامب
في منتصف آذار  ،2017جــرى الـتــداول بشأن
«صـفـقــة ال ـق ــرن» .وقــد ذكــرنــا فــي مـقــال سابق
( 15آذار  )2017ما يلي« :لم تعد املقايضة على
الصفقة الكبرى بـ(األرقام) ،وإنما بـ(النسب).
وال ـك ــام ي ــدور اآلن ح ــول ثـمــن فـلـكــي للحرب
بشقني :األول مناصفة السعودية واإلمــارات
فـ ــي الـ ـ ـث ـ ــروة ال ـن ـف ـط ـي ــة ،والـ ـث ــان ــي ال ـت ـط ـب ـيــع
الشامل مع إسرائيل بما ّ
يمهد لنقل السفارة
األميركية إلى القدس».
ثمة من جادل حينذاك بأن العرض األميركي
يندرج في الالمعقول السياسي ،ولكن ترامب
ّ
نفسه عاد وأكد هذا الالمعقول في حديثه مع
ولي العهد السعودي في لقائه األخير في 20
آذار املــاضــي حــن خاطبه مـبــاشــرة« :اململكة
ثرية جدًا وستعطينا جزءًا من هذه الثروة».
وف ــي ال ـن ـتــائــج ،لــم تـنـجــح الـصـفـقــة ،لسببني:
ج ـشــع ت ــرام ــب ورفـ ــض جـ ـن ــراالت الـبـنـتــاغــون
ال ــدخ ــول ف ــي م ـغ ــام ــرة ع ـس ـكــريــة ك ــارث ـي ــة في
الشرق األوسط.
ف ــي ال ــزي ــارة الـثــانـيــة الب ــن سـلـمــان لـلــواليــات
امل ـت ـح ــدة ،ب ـعــد أن أم ـض ــى ت ـس ـعــة أش ـه ــر في
ترتيب البيت الداخلي بعد تصفية الخصوم
من أمراء آل سعود وحلفائهمّ ،
تجدد العرض
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي (الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـش ــامـ ـل ــة ضـ ــد إيـ ـ ــران
وحلفائها انطالقًا مــن ســوريــا) ،وشمل هذه
املرة حزمة حوافز مالية وسياسية :صفقات
ع ـس ـك ــري ــة وتـ ـج ــاري ــة س ـخ ـ ّـي ــة مـ ــع ال ـش ــرك ــات
ّ
متقدمة لصالح
األميركية ومواقف سياسية
الـ ـكـ ـي ــان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ذروتـ ـ ـه ـ ــا« :االع ـ ـتـ ــراف
بحق اليهود فــي إقــامــة دولــة لهم على أرض
فلسطني» ،كما جاء في مقابلته مع الصحافي
الصهيوني جيفري غولدبرغ في مجلة «ذي
اتالنتيك» األميركية في  2نيسان الجاري.

وكما في آب  ،2013كان الكيميائي هذه املرة
هــو الــذري ـعــة الـنـمــوذجـيــة لـشــن ال ـحــرب على
دمـشــق .عـ ّـجــل الحسم العسكري الـســريــع في
الغوطة الشرقية مــن قبل الجيش فــي فبركة
الهجوم الكيميائي على دوما ،بوصفها آخر
نقطة يمكن توظيفها في قرار الحرب.
كانت املفاوضات بني فريق محمد بن سلمان
وفــريــق تــرامــب تجري على نــار حامية ،حول
األث ـم ــان املـطـلــوب دفـعـهــا فــي مـقــابــل الـحــرب،
بعد أن رمى ابن سلمان بجملة أوراق ـ حوافز
على الطاولة ،في مقابل أن ينجز ترامب وعد
الحرب الشاملة.
ت ــأج ـل ــت ال ـق ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة م ــن م ـن ـت ـصــف آذار
إل ــى مـنـتـصــف نـيـســان إلع ـطــاء فــرصــة كافية
الس ـت ـك ـمــال م ـق ـ ّـدم ــات وشـ ـ ــروط ال ـح ــرب على
سوريا.
في غضون ذلــك ،أطلق ترامب بالون اختبار،
ب ـس ـحــب الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة م ــن س ــوري ــا في
الـقــريــب ال ـعــاجــل ،مــا لــم تتكفل دول الخليج
بـتـمــويــل ب ـقــاء الـ ـق ــوات ،وقـ ــال ص ــراح ــة ف ــي 4
نيسان ال ـجــاري« :نعمل على خطة للخروج
م ــن س ــوري ــا ،وإذا ك ــان ــت ال ـس ـع ــودي ــة تــرغــب
بـبـقــائـنــا فـيـهــا فـيـجــب عـلـيـهــا دفـ ــع تـكــالـيــف
ذلــك» .في الظاهر ،ربح ترامب الرهان بقبول
السعودية تمويل بقاء القوات ،وكالم ماكرون
حول «إقناع ترامب» بالبقاء فائض لفظي.
ال ـل ـح ـظــة ال ـف ــاص ـل ــة والـ ـف ــارق ــة لـ ــدى ال ـق ـي ــادة
السعودية هي ما ســوف يترجمه ترامب في
املـ ـي ــدان الـ ـس ــوري م ــن ع ـمــل ع ـس ـك ــري ،وعـلــى
أساسه سوف ُيبنى على الشيء مقتضاه في
قمة الظهران.
ك ــان ــت ال ـس ــاع ــات االث ـن ـت ــان وال ـس ـب ـع ــون قبل
موعد «الضربة» فاصلة في واشنطن ،حيث
جـ ــرت ن ـق ــاش ــات اله ـب ــة ب ــن ت ــرام ــب وأج ـه ــزة
األمــن القومي وجنراالت البنتاغون .لناحية
ترامب ،فإنه تعامل مع «الضربة» من منظور
تـجــاري مـحــض ،وأراده ــا أن تـكــون فاتحة له
ولصهره كوشنر ،الغارق في الديون ،يؤازره
في ذلك فريق األمن القومي .على الضد ،كان
لجنراالت البنتاغون كالم آخر ،يتناقض كليًا
مع فكرة «الهجوم الواسع» على سوريا.
ّ
تأجل موعد الضربة العسكرية على سوريا
ُ
أكـ ـث ــر مـ ــن م ـ ــرة ،ق ـب ــل أن ي ـح ـس ــم ال ـ ـقـ ــرار فــي
واشـ ـنـ ـط ــن ،وبــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع روس ـ ـيـ ــا ،عـلــى
تــوجـيــه «ضــربــة مـ ـح ــدودة» ،مــن دون ّ
رد من
الـجــانـبــن ال ــروس ــي واإلي ــران ــي .وه ــذا م ــا تــمّ
فعليًا ،وال حاجة لإلسهاب في نتائج الضربة
ال ـصــاروخ ـيــة ف ـجــر ال ـس ـبــت ال ــراب ــع ع ـشــر من
نيسان الجاري.
وك ـمــا فــي أي ـلُــول  ،2013كــانــت ال ــري ــاض وتــل
أبيب أول من أصيب بخيبة أمل عميقة ،فبنك
ّ
األه ــداف تقلص إلــى نتيجة صـفــريــة ،حسب

مخيم اليرموكّ ...
تجدد األمل بالعودة
صحيفة «يديعوت أحــرونــوت» اإلسرائيلية.
ـوديــة فـقــد سبقت املــوقــف
أم ــا الـصـحــف الـسـعـ ّ
الرسمي ،وراحــت تبشر بنهاية رأس النظام
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،ف ـع ـن ــون ــت ص ـح ـي ـف ـ ّـة «عـ ـك ــاظ»
صفحتها الــرئـيـســة ب ــ«تــأديــب ب ــش ــار» ،فيما
حــاول عبد الرحمن الرشد أن يزخم الضربة
ب ـج ــرع ــة م ـع ـنــويــة إذ ربـ ــط «تـ ــأديـ ــب األسـ ــد»
بنتيجة افتراضية قد تؤدي إلى القضاء عليه،
فـيـمــا كـتــب خــالــد الــدخـيــل فــي «ال ـح ـيــاة» بــأن
الـصــواريــخ األميركية الفرنسية البريطانية
هــي رســالــة إل ــى الــرئـيــس الــروســي فالديمير
بوتني وليس إلى األسد.
ً
ص ـح ـي ـفــة «ال ـ ــري ـ ــاض» نـ ـش ــرت مـ ـق ــاال ف ــي 14
نيسان الجاري ،أي قبل يوم من انعقاد القمة
العربية ،اشتمل على موقف كان بمثابة الثمن
ُ
االفـتــراضــي امل ــراد تقديمه فــي القمة وهــو أن:
ّ
«قمة الظهران لن تخرج إل بقرار تاريخي...
السالم مع إسرائيل ومواجهة مشروع إيران
ال ـطــائ ـفــي؛ ألن الـنـتـيـجــة م ــن ي ــرف ــض ال ـســام
ّ
يتحمل تبعات قراره».
يخدم إيران ،وعليه أن
لم تواكب الصحافة السعودية ما كــان يدور
خ ـلــف ال ـك ــوال ـي ــس ،فــال ـتــزمــت بـتـعـلـيـمــات ما
ق ـبــل ال ـضــربــة ون ـتــائ ـج ـهــا .فـلـيـســت ه ــذه هي
الـضــربــة الـتــي وع ــد بـهــا تــرامــب اب ــن سلمان،
وبذلك فإن الثمن لم يعد هو ذاته .وعليه ،فإن
«صـفـقــة ال ـقــرن» الـتــي أري ــد لقمة الـظـهــران أن

تكون ّ
منصة إلطالقها ،كما وعد ابن سلمان
ف ــي زيـ ــارتـ ــه لـ ـل ــوالي ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وبـسـبـبـهــا
تأجلت القمة العربيةّ ،
ّ
تبدلت ،بل إن سلمان،
ّ
ومناكفة للرئيس ترامب ،قرر اختيار عنوان
الفت للقمة ،وال بد أنه فاجأ الرؤساء وامللوك
ال ـعــرب ،إذ أسـمــاهــا «قـمــة ال ـق ــدس» ،ول ــم تكن
هذه التسمية واردة قبل الضربة ،وإنما هي
الــرســالــة الـسـعــوديــة لـتــرامــب بــأنــك لــم تلتزم
بما وعــدت ،ونحن بدورنا لن نلتزم بالثمن.
وباملثلّ ،
رد ترامب بالتراجع عن التراجع في
خصوص سحب القوات األميركية من سوريا،
كـمــا ج ــاء عـلــى لـســان املـتـحـ ّـدثــة بــاســم البيت
األبيض باألمس ( 16نيسان) بما ّ
نصه« :إن
املهمة األميركية لم تتغير وأن الرئيس كان
واضحًا في أنه يريد عودة القوات للوطن في
أسرع ما يمكن».
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ،خـ ـس ــرت ال ــري ــاض
الرهان مرة أخرى باستدراج الواليات املتحدة
إلى حرب واسعة على امليدان السوري تكون
ّ
مقدمة لتغيير وجــه املنطقة وتـقـ ّـوض أركــان
خصمها اإليراني .فحسابات ترامب التجارية
لم تصمد أمام حسابات الجنراالت العسكرية.
وفي كل األحوال ،سوف تواصل الرياض طرق
كل باب للحيلولة دون ّ
تمدد النفوذ اإليراني
في املنطقة ،وأمامها جولة أخرى في النووي
الشهر املقبل.

لجأ سلمان إلى سياسة االحتواء لسوريا ،وهي فكرة ّ
جربها الملك عبد الله عبر نجله عبد العزيز (أ ف ب)

االستحقاق االنتخابي وغياب الرؤية االستراتيجية الشاملة لبناء الدولة!
محمد علي جعفر *
ي ـغ ـيــب هـ ـ ُّـم امل ــواط ــن ال ـل ـب ـنــانــي ع ــن خـطــاب
أغلب األطراف السياسية اللبنانية ،بالرغم
من تسابقها الستثمار املشهد االنتخابي
الطاغي حاليًا في البالد .وبعيدًا عن املشهد
السياسي ،فــإن املعضلة التي يعاني منها
ّ
الـحـكــم فــي لـبـنــان ،املتعلقة بـغـيــاب الــرؤيــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ــدول ــة ،لـيـســت ب ـجــديــدة،
ِّ
ـاق انـ ـتـ ـخ ــاب ــي
ول ـ ـ ــن تـ ـتـ ـغ ــي ــر ف ـ ــي اسـ ـتـ ـحـ ـقـ ـ ٍ
ٍ
قـ ــد ت ـت ـه ــاف ــت ع ـل ـي ــه األط ـ ـ ـ ــراف الس ـت ــرض ــاء
امل ــواط ــن وب ـش ـكـ ٍـل ظ ــرف ــي ،لـتـمــريــر انـتـخــاب
نـ ّـواب ـهــا ،لـتـعــود األم ــور كـمــا كــانــت بمجرد
انتهاء االنتخابات .لكن فــي الحقيقة ،فإن
املشكلة التي تعاني منها الدولة اللبنانية
ً
ترتبط مباشرة بالطبقة الحاكمة ،بحيث
أن ال ـط ـب ـقــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن إدارة ال ـش ــؤون
السياسية للدولة ،هي نفسها املسؤولة عن
إدارة امللفات اإلداري ــة الـعــديــدة واملتنوعة،
ُ
وهي تمسك بالنتيجة بامللفات التي تتعلق
ّ
بالهم املعيشي للمواطن اللبناني؛ في حني
ال يـجــد املــواطــن لـهـمــومــه الحقيقية مكانًا
ـاق مـصـيــري تـخــوضــه هــذه
فــي أي اسـتـحـقـ ٍ
الطبقة ،كما يـجــري الـيــوم فــي االستحقاق
ٌ ُ
ـوم تـعـ ِّـبــر عــن الـحــد األدن ــى
االنـتـخــابــي .ه ـمـ
ال ـ ــذي ي ـجــب أن ت ـ ّ
ـؤم ـن ــه ال ــدول ــة ل ـل ـمــواطــن،
ويـ ـعـ ـك ــس ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة مـ ـشـ ـك ــات ب ـن ـي ــوي ــة،

ك ــالـ ـبـ ـط ــال ــة ،ت ـص ـح ـي ــح األجـ ـ ـ ـ ـ ــور ،ارت ـ ـفـ ــاع
األسعار ،تراجع القدرة الشرائية ،العقارات
والسكن ،الطبابة ،التعليم ،الهدر والفساد
وغياب الرقابة ،االستقرار املالي والنقدي
إلخ...
هــذه املشكلة لم تعد اليوم قابلة للتأجيل.
فكل ما ُيعانيه املواطن اللبناني هو نتيجة
لعقلية سائدة في إدارة الدولة ،تتعاطى مع
بشكل ال يرتقي لحجم التحديات،
الــواقــع
ٍ
وال حتى املسؤولية تجاه الكيان اللبناني
بكل مكوناته وأب ـعــاده .فيما يعود السبب
االستراتيجية
األساسي لذلك ،غياب الرؤية َّ
ل ـل ــدول ــة والـ ـت ــي ي ـج ــب أن ت ـت ـمــخــض عـنـهــا
وقت
استراتيجيات تطال كافة القطاعات .في ٍ
يفرض فيه الواقع اللبناني لخصوصيته،
أن تـ ـك ــون االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات االق ـت ـص ــادي ــة
َّ
واملالية في رأس ُسلم األولويات ،الرتباطها
مباشرة بهموم املــواطــن .وهنا فــإن الرؤية
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـ ِّت ــي ت ـح ـتــاج ـهــا ال ــدول ــة
الـيــوم ،يجب أن تــوفــر الـقــدرة على االنتقال
نحو عقلية جــديــدة ُينظر مــن خاللها إلى
قطاعات الــدولــة على أنـهــا قطاعات تهدف
إلــى تحقيق التنيمة املستدامة كما النمو.
ما يعني أن نقطة البداية ترتبط بضرورة
الخروج من العقلية السائدة ،والتي َّ
تدعي
أن ال ـس ـيــاســات الـتـقـلـيــديــة ل ـلــدولــة م ــا ت ــزال
قــاب ـلــة ل ـل ـح ـيــاة .وي ـم ـكــن ال ـج ــزم أي ـض ــا ،بــأن

ه ــذا االدعـ ــاء لـيــس فــي الحقيقة إال لتبرير
الــواقــع الـحــالــي ،وتــأمــن الــواقــع املستقبلي
بما يضمن استمرار هذه العقلية ،وبالتالي
بقاء الطبقة السياسية الحاكمة.
م ــا ت ـع ـت ـمــده الـ ـ ــدول الـ ـي ــوم ف ــي صـيــاغـتـهــا
وهندستها لسياسات القطاع العام ،تربطه
بالتطور العلمي والتكنولوجي الذي بات
يسبق بنتائجه كافة التوقعات .وهو األمر
اآلخــر الغائب عن الدولة اللبناينة ،والتي
ما تزال ـ حتى اآلن ـ بعيدة عن تحقيق ما
ُّ
التحول نحو
هو أقــل منه ،ال سيما إجــراء
الـحـكــومــة االلـكـتــرونـيــة عـلــى سبيل املـثــال.
وه ـنــا ،ف ــإن املـطـلــوب مــن ال ــدول ــة ال ـي ــوم ،أن

ما تعتمده الدول
اليوم في هندستها
لسياسات القطاع العام
تربطه بالتطور العلمي

ت ـن ـط ـلــق ل ــوض ــع واعـ ـتـ ـم ــاد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
طويلة األمــد تهدف لتقديم الدعم الشامل
ل ـكــافــة ق ـطــاعــات االق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ،مع
الـ ـت ــوج ــه إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر ب ـن ـي ــة الـ ــدولـ ــة عـبــر
الـتــأسـيــس ل ــواق ـ ٍـع إداري ُمـحـكــم ومـعــرفــي،
تكون أولى خطواته وليس آخرها تطبيق
الحكومة اإللكترونية .بـمــوازاة ذلــك يجب
ال ـع ـمــل ع ـلــى أول ــوي ــة إص ـ ــاح ال ـس ـيــاســات
الـتـقـلـيــديــة ،ال سـ ّـيـمــا االقـتـصــاديــة واملــالـيــة
مـنـهــا .وه ــو مــا يـحـتــاج عـمـلـيــا ،إل ــى وضــع
خطة خمسية للدولة اللبنانية ذات طابع
إن ـت ــاج ــي .ف ـمــا ه ــي األسـ ــس ال ـتــي ي ـجــب أن
االستراتيجية؟
تتكون منها هذه
ُ
َّ
تتكون هــذه االستراتيجية من أســس عـ ّـدة،
تقع ضمن إمكانيات القطاعات الحالية في
ُ
ُّ
تحول بنيوي
لبنان ،وتساهم في صناعة
ُ
وظرفي ،سريع ومستدام ،يرفع من مستوى
ُمـخــرجــات قـطــاعــات اإلن ـتــاج فــي لبنان كمًا
ون ــوع ــاُ ،
وي ـس ــاه ــم ف ــي ت ــأم ــن الـ ـق ــدرة على
مواكبة التطور.
ّ
ً
أوال :وض ــع سـيــاســات تــدعــم الــتـحــول نحو
مجتمع املـعــرفــة ،مــن خــال دعــم القطاعات
البارزة في العلوم والتكنولوجيا ،وتحفيز
طاقاتها واملشاريع الناتجة عنها من أبحاث
وبرامج ،بحيث يستطيع لبنان ومن خالل
إم ـكــانــاتــه امل ــوج ــودة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،بـنــاء
مـكــانــة تجعله يستحوذ امل ـيــزة التنافسية
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اإلقليمية في عالم البرمجة واملعلوماتية.
ث ــانـ ـي ــا :دع ـ ــم قـ ـط ــاع ال ـص ـن ــاع ــة ال ـ ُل ـب ـنــان ـيــة
وت ـق ــوي ـت ــه ،ب ـح ـيــث ُي ـص ـب ــح ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل
داع ـ ـمـ ــا ل ـل ـق ـط ــاع ــات األخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ل ـب ـن ــان ال
س ـ ّـيـ ـم ــا الـ ـقـ ـط ــاع ــن األسـ ــاس ـ ـيـ ــن ،الـ ــزراعـ ــة
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــاتُ .ي ـم ـك ــن أن ي ـح ـص ــل ذلـ ـ ــك مــن
خالل سياسات ّ
عدة تبدأ بدعم الصناعات
املحلية ،وســن الـقــوانــن والـسـيــاســات التي
ُ ِّ
تحفز االسـتـثـمــارات فــي القطاع الصناعي
املحلي ،واملساعدة في تصدير منتوجاته،
باإلضافة إلى منع إغــراق السوق اللبنانية
ً
بالسلع األجنبية ،وص ــوال الــى السياسات
املــالـيــة املتعلقة بتحفيز اإلن ـتــاج عـبــر دعــم
الدولة لكلفة اإلنتاج واملواد األولية.
ث ــال ـث ــا :ت ـقــديــم م ـش ــاري ــع اإلصـ ـ ــاح اإلداري
واملــالــي ملنع الـهــدر والـفـســاد ،وال ـبــدء بدعم
ال ـخــدمــات الـعــامــة لـلــدولــة مــن خ ــال تنفيذ
م ـش ــروع ال ـح ـكــومــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،كـمـقــدمــة
َ
إلي ـ ـجـ ــاد ت ـ ـحـ ـ ُّـول فـ ــي ب ـن ـي ــة الـ ـقـ ـ ِّط ــاع ال ـع ــام
وربطها بالقطاع الخاص ،ما يؤثر على آلية
قطاع الخدمات عمومًا.
راب ـعــا :وض ــع سـيــاســات وخـطــط استباقية
ل ــدع ــم ق ـط ــاع ال ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز ،ف ــي م ـحــاولــة
لـتــأمــن االس ـت ـفــادة مــن م ــوارد الـطــاقــة التي
بـ ــات يـمـتـلـكـهــا ل ـب ـن ــان .وهـ ــو م ــا ي ـم ـكــن أن
يبدأ من خالل تحفيز إنتاجات الصناعات
البيتروكيمياوية.

تغيب الرؤية االستراتيجية الشاملة للدولة
اللبنانية عن الخطاب االنتخابي لألطراف
املـحـلـيــة .فــاملـعــركــة املقبلة بحسب الـقــانــون
النسبي ،جعلت األطراف تغرق في حسابات
األحـجــام ،على اعتبار أنها معركة أحجام.
وهو ما ال ُي ِّ
برر غياب الرؤية االستراتيجية،
والـ ـت ــي ت ـت ـع ـلــق م ـب ــاش ــرة ب ــواج ــب ال ـنــائــب
اللبناني الذي َّ
حدده الدستور والقائم على
دوره الـتـشــريـعــي والــرقــابــي .فالتشريعات
بالقوانني ال تصدر إال بعد موافقة املجلس
ال ـن ـي ــاب ــي ع ـل ـي ـهــا ،وهـ ــو م ــا ي ـن ـط ـبــق أي ـضــا
على مسألة الرقابة الخاصة بــأداء السلطة
التنفيذية .وهنا فــإن العملية التشريعية،
تـ ـه ــدف لـ ــدراسـ ــة واقـ ـ ـت ـ ــراح الـ ـق ــوان ــن ال ـتــي
تـتـعـلــق بـحـيــاة امل ــواط ــن الـلـبـنــانــي (تنظيم
حياة املــواطــن ،تحديد العالقة بــن الشعب
والحكم )...والتي ترسم بالنتيجة السياسة
الداخلية للبالد كما السياسة الخارجية.
مــن جـهــةٍ أخ ــرى ،تــأتــي عملية الــرقــابــة على
الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ملــراق ـبــة أداء الـحـكــومــة
وأج ـهــزة ال ــدول ــة ،وتـطــابـقــه مــع السياسات
العامة الداخلية والخارجية .ليكون النائب
ً
بالنتيجة ُممثال ملصالح املواطن في املجلس
ـس ن ـي ــاب ـ ٍّـي ينتظر
وراعـ ـي ــا ل ـه ــا .فـ ــأي م ـج ـلـ ٍ
ل ـب ـنــان ،تـغـيــب عـنــه ال ــرؤي ــة االسـتــراتـيـجـيــة
الشاملة للدولة؟
* باحث لبناني

وسام سباعنة *

المخيم المتروك والمخيم المنتظر

مــع انـتـهــاء امل ـعــارك فــي غالبية مــدن وبـلــدات
الغوطة الشرقية لدمشق ،وخــروج الفصائل
املسلحة منها إلــى الشمال ال ـســوري ،تتجه
األن ـظ ــار إل ــى مــا تـبـقــى مــن مـنــاطــق تسيطر
ع ـل ـي ـهــا جـ ـم ــاع ــات م ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى ج ـهــات
مـ ـع ــارض ــة ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ــش»
اإلرهابي ،جنوب العاصمة دمشق .وفي قلب
ه ــذه امل ـنــاطــق ،مــا ي ـعــرف بـعــاصـمــة الـشـتــات
الفلسطيني ،أي مخيم اليرموك .املخيم الذي
طــالــت أزمـتــه وتـفــرعــت ،حتى التشظي ،كما
الجئوه في مشهد مدجج بالبؤس.
ال ريـ ـ ــب فـ ــي أن قـ ـل ــوب مـ ـئ ــات اآلالف مــن
الفلسطينيني معلقة بترقب الـتـطــورات في
املـخـيــم ،يـحــدوهــا األم ــل بــالـعــودة إل ـيــه .وهــذا
ّ
التطلع مرتبط باملعنى الــذي يشكله املخيم
ع ــام ــة وم ـخ ـيــم ال ـي ــرم ــوك خ ــاص ــة ف ــي وعــي
ال ــاج ــئ الـفـلـسـطـيـنــي م ـنــذ ب ــداي ــة الـتـغــريـبــة
حتى يومنا هذا .فقد قيل الكثير عن الوطن
الـبــديــل وأه ــل الـخـيــام و«الـفـلـسـطـيـنــي املقيم
فــي حقيبة» .لكن الفلسطيني ّ
تمسك بهذه
الجغرافيا ودافع ويدافع عنها ألنها تمثل ما
تبقى من كيانه في الشتات ،وتعبر عن حقه
في الـعــودة إلــى بلده ،وهــي ورقــة إثبات على
معاناته ...وحقوقه في آن معًا.
اليرموك الشاهد
ع ـل ــى م ـس ــاح ــة ث ـمــان ـيــة ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ع ــاش
عـشــرات اآلالف مــن الالجئني الفلسطينيني
مـنــذ خـمـسـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي .وأصـبــح
للفلسطيني بـيــت ومــدرســة وعـمــل وحـيــاة.
ودخـ ـ ــل أبـ ـن ــاء امل ـخ ـي ــم ف ــي ن ـس ـيــج املـجـتـمــع
الـ ـس ــوري الـ ــذي ب ـ ــدوره عــام ـلــه مـعــامـلــة األخ
واح ـت ـض ـنــه ف ــي ك ــل م ـفــاصــل ال ـح ـيــاة حتى
ذابت الفروق بينه وبني املواطن السوري في
الحقوق والــواجـبــات مــع بعض االستثناءات
مثل حق الترشح لالنتخابات.
وم ــع ب ــداي ــة األزم ـ ــة ال ـتــي عـصـفــت ب ـســوريــا،
ان ـق ـســم الـ ـش ــارع الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي مــواق ـفــه
م ـن ـهــا ،ك ـمــا ه ــو حـ ــال ال ـس ــوري ــن أنـفـسـهــم،
وحال مجتمعات عربية وغير عربية .ولكن
الفلسطينيني املفتقدين إلى مرجعية موحدة،
شـ ـه ــدوا ان ـس ـح ــاب فـصــائـلـهــم م ــن املـشـهــد
اإلنساني والسياسي للمخيم ،الــذي انتهى
ً
م ـح ـتــا م ــن ق ـبــل ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة وتـنـظـيــم
داع ــش ،حـيــث يسيطر األخ ـيــر عـلــى غالبية
أحياء املخيم.
عــانــى أب ـن ــاء املـخـيــم كـثـيـرًا خ ــال الـسـنــوات
املنصرمة .تزاحم عليهم التهجير والخوف
وال ـج ــوع وامل ـ ــرض وال ـح ـص ــار ،وإرهـ ـ ــاب من
يريدون العودة إلى القرون الوسطى .أضحى
كـثـيــر م ــن أب ـن ــاء املـخـيــم ف ــي مـهــاجــر بعيدة
وربــض آخــرون على مقربة منه في انتظار
الـعــودة إلـيــه .فيما بقيت أع ــداد قليلة داخله،
تقدر بألف وثمانمئة أسرة بحسب تقديرات
منظمات إنـســانـيــة ،وه ــؤالء يـحـتــاجــون إلــى
ال ـغــذاء وال ـ ــدواء ،لكنهم يـحـتــاجــون أكـثــر إلــى
األمان الذي لم يكن يومًا اختياريًا بل ضرورة
ّ
وجودية .وبافتقاد األمان مع تخلي القيادات
الفلسطينية عن دورها ومسؤولياتها ،مات
أكثر من  200من أبناء املخيم بسبب الجوع،
وتــوقــف املستشفيات وامل ــراك ــز الطبية عن
ً
الخدمة ،فضال عن عمليات النزوح املستمرة
إلى البلدات املجاورة ،وإلى دول بعيدة وقريبة.
وشهدنا على ابتالع األزرق ملن رمى بنفسه
فــي املجهول وانتهى بمأساة ال تقل وجعًا
وإيالمًا عما كان الحال عليه لدى من تحملوا
الكثير كي يبقوا في املخيم.

تنافست التنظيمات والفصائل الفلسطينية
ع ـلــى خـ ــذالن فـلـسـطـيـنـيــي ال ـي ــرم ــوك الــذيــن
استفاقوا ذات صباح على مأساة إنسانية
جديدة .التهجير مرة أخــرى ،الفاقة وتـ ّ
ـردي
األوض ــاع الصحية واملعيشية عـلــى امـتــداد
سنوات الخوف .بعضهم يعاني اإلذالل في
أشـكــالــه الـبــربــريــة ،واألك ـثــريــة فـقــدت الرغبة
باستئناف الحياة فاستسلمت للواقع.
ُ
تـ ــرك امل ـخ ـيــم وح ـي ـدًا ب ــن أيـ ــدي الـتـنـظـيـمــات
املسلحة ،متعددة األسماء والصفات ،والتي
ت ـنــاوبــت الـسـيـطــرة عـلـيــه ،وت ـقــاســم أنـحــائــه
وحاراته .وليصبح وضعه الراهن في صورة
ال ـت ـقــاســم ذاتـ ـه ــا ،م ــا ب ــن تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
وجـبـهــة ال ـن ـصــرة وآخ ــري ــن أق ــل دورًا وأثـ ـرًا
بـعـضـهــم يـتـبــع «داعـ ـ ــش» ،وبـعـضـهــم اآلخ ــر
يتبع «النصرة» .حيث يحتل «داعش» قرابة
 %80مــن املـنــاطــق الــداخـلـيــة ،فيما يسيطر
مسلحو «هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام» (الـنـصــرة)
على املنطقة الغربية وبعض الحارات الواقعة
شرق املخيم ،حيث تتشكل خطوط التماس
ال ـفــاص ـلــة ب ــن ال ـي ــرم ــوك وب ـل ــدة ي ـل ــدا .وهـنــا
يتمركز لواء «شام الرسول» وكتائب «أكناف
بيت املقدس» من الجماعات املحسوبة على
املعارضة املسلحة ،على طول خط االشتباك
مــع تنظيم «داع ـ ــش» ،بينما تـتـمــركــز قــوات
الجيش السوري وفصائل فلسطينية مؤيدة
ل ــه ،وال ــدف ــاع الــوطـنــي فــي امل ــداخ ــل الشمالية
للمخيم.
تتوارد أخبار ومعطيات عن العزم على إنهاء
ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم ،لـجـهــة س ـي ـطــرة الـجـمــاعــات
املسلحة على مناطق جنوب دمشق ،ومنها
مخيم اليرموك .وهناك إشارات على التوجه
إلى حسم األمر عسكريًا إلجبار املسلحني
على االستسالم أو املـغــادرة ،على غــرار ما
شهدته مناطق الغوطة الشرقية لدمشق .مع
فارق يتصل بوجود «داعش» داخل املخيم،
وفي مناطق مجاورة له ،مثل الحجر األسود
وحي القدم ،حيث لم يكن أفراد التنظيم في
مناطق الغوطة .ومن بني ما يتم التداول فيه
أيضًا تحضيرات تقوم بها فصائل وجهات
فلسطينية لـلـمـشــاركــة ف ــي إن ـه ــاء سيطرة
املسلحني وتنظيماتهم على املخيم.
ورغـ ــم أن ال ـظ ــرف اإلن ـس ــان ــي ،ك ـمــا ال ـظــرف
امليداني ،قد اختمرا لإلصغاء للحلول التي
ُ
ُ
ت ـق ـ ّـدم وال ـع ـمــل بــالـجـهــود ال ـتــي ت ـب ــذل حاليًا
إلعادة االستقرار في منطقة جنوب دمشق،
ف ـل ـيــس م ـع ــروف ــا ب ـع ــد إن كـ ــان امل ـس ـل ـحــون
سـيـمـيـلــون إل ــى االس ـت ـســام وت ــرك املـخـيــم،
وتـجـنـيــب املــدنـيــن املــزيــد مــن الـخـســائــر في
األرواح ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى م ــا ب ـقــي م ـن ــه ،أم
أنـهــم سـيـخـتــارون الـقـتــال والـتـمـتــرس داخــل
اليرموك ،ما يعني أن مخاطر جمة ستحدق
ب ـم ــن ت ـب ـقــى داخـ ـل ــه م ــن ال ــاجـ ـئ ــن ،وك ــذل ــك
ببنيانه ووجوده.
مــن امل ـهــم هـنــا أن ت ـبــادر ال ـقــوى والـفـصــائــل
الفلسطينية إلى مغادرة حالة االستقالة من
دورها تجاه اليرموك وأهله ،والتشديد على
أن يتالزم الحل العسكري ،إن جرى اللجوء
إليه ،بــإجــراءات عملية تضمن خروجًا آمنًا
للمدنيني من مخيم اليرموك ،وتكفل أيضًا،
وهـ ــذا عـلــى غــايــة م ــن األه ـم ـيــة ،عـ ــودة أبـنــاء
املخيم إليه ،بعد انتهاء العمليات العسكرية
ودحـ ـ ــر اإلره ــابـ ـي ــن م ــن املـ ـخـ ـي ــم .فــاملـخـيــم
ضرورة والعودة إليه ضمانة لحق أكبر وهو
حق العودة إلى فلسطني.
*مدير مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية
البشرية

