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�سورية :هل الغرب قادر
على تعطيل االنتخابات الرئا�سية؟
} حميدي العبدالله
ي��ن��ت��اب ع������ددا ً م���ن ال��س��وري��ي��ن ق��ل��ق من
احتمال أن تلجأ ال��دول والجهات المنخرطة
في الحرب على سورية إل��ى حملة تصعيد
غير مسبوقة في شهر أي��ار المقبل لتعطيل
إجراء االنتخابات في موعدها المق ّرر في 3
حزيران .فهل الغرب ،أو باألحرى الواليات
المتحدة ومن يدور في فلكها ،قادرون على
تعطيل االنتخابات ،وهل تشهد سورية في
أيار موجة تصعيد غير مسبوقة؟
نيّة الغرب بتعطيل االنتخابات الرئاسية
مكشوفة ،أفصح عنها أكثر من تصريح ألكثر
من مسؤول غربي ،لك ّن تعطيل االنتخابات
مرتبط بالقدرة وليس باإلرادة وحدها.
أوالً ،أج����رت س���وري���ة ف���ي أي����ار 2012
االن���ت���خ���اب���ات ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ف���ي ح��ي��ن كانت
ال��م��ج��م��وع��ات المسلحة ف��ي ذروة قوتها،
وكانت تسيطر على مناطق أوسع بكثير مما
تسيطر عليه اآلن ،وك��ان التحالف الدولي
الداعم للجماعات المسلحة في ذروة رهاناته
على إس��ق��اط النظام وال��دول��ة ال��س��وري��ة في
غضون أسابيع أو أشهر قليلة ،وكان قادرا ً
على حشد أكثر من مئة دولة لدعم سياساته
في سورية وال��ح��رب التي يخوضها فيها.
وك���ان ال��وض��ع اإلق��ل��ي��م��ي ف��ي مصلحة مثل
تلك الرهانات ،إذ كان «اإلخ��وان المسلمون»
يحكمون مصر وت��ون��س ،وكانت العالقات
ب��ي��ن ال����دول الخليجية ،خ��اص��ة السعودية
وق���ط���ر ،ف���ي م��س��ت��وى م���ن ال���ت���ع���اون غير
مسبوق في مسيرة العالقات بين النظامين
الخليجيين ،وك��ان أردوغ��ان في أوج قوته،
وال ي����زال ل��دي��ه ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ص��دق��ي��ة على
مستوى الشعب التركي ،ومزيد من الفاعلية
إقليما ً ودولياً .اليوم تغيّرت هذه المعطيات
السياسية كلها .سقط نظام حكم «اإلخوان»
في مصر ،وانفجر الصراع بين السعودية
وق��ط��ر ،وي��واج��ه أردوغ�����ان أزم���ة سياسية
واق��ت��ص��ادي��ة ،وتقلّص ع��دد ال���دول الداعمة
للحرب إلى أقل من  11دول��ة غالبيتها دول
خليجية.
ث��ان��ي��اً ،ت��غ��ي��ر ال���ي���وم ت�����وازن ال���ق���وى في
مصلحة ال��دول��ة ال��س��وري��ة التي نجحت مع
حلفائها في تحرير مناطق واسعة ،ذات كثافة
سكانية في حمص وريفها الغربي والشرقي
والجنوبي ،ولم تبق سوى جيوب غير قادرة

على الفعل في ريفها الشمالي كما أن المناطق
األكثر خطورة في دمشق وريفها عادت إلى
حضن الدولة ،مثل أحياء بساتين الرازي،
وال��ج��زء األك��ب��ر م��ن م��دي��ن��ة داري����ا ،وأج���زاء
من حي القدم ،ونهر عيشة ،ودف الشوك،
وبرزة والمعضمية ،وحي القابون ،ومناطق
الغوطة الجنوبية ،والغوطة الشرقية القريبة
من المطار ،إضافة إلى القلمون بكامله .حتى
ال��م��واق��ع وال��م��ن��اط��ق ال��ب��اق��ي��ة ت��ح��ت سيطرة
المسلحين محاصرة وفي وضع دفاعي ال
يؤهلها ألكثر من إط�لاق بضع قذائف على
مناطق سكنية آمنة نتيجتها الوحيدة إثارة
النقمة ض��د المسلحين ،وزي����ادة االلتفاف
ح��ول ال��دول��ة والجيش ال��س��وري ومطالبته
باإلسراع في الحسم العسكري.
ث��ال��ث��اً ،ب���ات المسلحون ف��ي ح��ال��ة إعياء
شديد وألقى ألوف منهم السالح وعادوا إما
إل��ى الخدمة العسكرية في الجيش العربي
ال��س��وري أو إل��ى أعمالهم ،وسافر بعضهم
بعيدا ً عن سورية بحثا ً عن مصدر للرزق،
في حين بات االعتماد على المرتزقة أو ما
يسمى بالجهاديين الذين ج��اؤوا من خارج
سورية والوطن العربي ،خاصة الشيشان،
للتعويض ع��ن ع���زوف ال��ش��ب��اب السوري
عن القتال ،وبديهي أن ه��ؤالء الشيشانيين
وغيرهم من األجانب ،ال يملكون القدرة على
تحقيق ما تصبو إليه الدول الغربية.
في ضوء هذه التحوالت كلّها ،يفتقر الغرب
إلى األدوات الفاعلة لتعطيل االنتخابات ،أو
ش��ن حملة تصعيد عسكري غير مسبوقة
ق��ادرة على تغيير المعطيات الميدانية التي
س��ج��ل خ��ط��ه��ا ال��ب��ي��ان��ي ت��ص��اع��دا ً لمصلحة
الدولة السورية ،مذ اتخذت ق��رارا ً بالحسم
العسكري بعد  18تموز عام .2012
تستطيع الدول المنخرطة في الحرب على
سورية افتعال صدامات وممارسة ضغوط
عسكرية ،من نوع الهجوم على منطقة كسب
في الالذقية ،والراموسة وجمعية الزهراء
في حلب ،وج��ب الجندلي في حمص ،وتل
ال��ج��اب��ي��ة ف��ي درع���ا وال��ق��ن��ي��ط��رة ،ول��ك��ن��ه��ا ال
تستطيع تغيير ال��ت��وازن أو عكس مساره،
وبالتالي لن يحدث التصعيد غير المسبوق،
وستجرى االنتخابات الرئاسية في موعدها
المقرر.

ل ّبيك يا معان ...والبداية :ل ّبيك يا درعا
} محمد ح .الحاج
يتجمهر العامة ،وترتفع اليافطات ،في عمان ومدن أخرى ،لبّيك
يا معان...
يصدمك الخبر وتتساءل :وم��اذا في معان؟ ويأتيك الجواب
على لسان مسؤول أردني ،غوغاء ومخ ّربون يعبثون باألمن...
وتتح ّرك السلطات لمواجهتهم.
المشهد والخبر يفرضان عليك العودة بالذاكرة إلى مطلع ربيع
العام  ،2011يوم هبّت وسائل اإلعالم العربية والعالمية لتنشر
أخبار «القمع» في درع��ا ،وأنّ السلطة تقتل أب��ري��اء ...يطالبون
بحقوقهم وقد امتُهنَت كراماتهم و...
يومذاك تساءلنا وماذا في درعا؟ وكان الجواب نفسه ،لكنّهم
مسلحون ظ��ه��رت ص��وره��م وأسلحتهم ع��ل��ى ال��ص��ف��ح��ات وهم
يستهدفون المنشآت والمراكز ورج��ال األمن والجيش ،أحرقوا
قصر العدل والمؤسسات بعد نهبها ...قالوا :فورة دم ،وادعوا
أن السلطة لم تحسن إدارة أزمة محلية رغم الحقائق على أرض
الواقع ،فالسلطة بدأت إجراءات التحقيق واتخاذ اإلجراءات التي
من شأنها معالجة حالة مطلبية حقيقية ،لكنها لم تكن كذلك.
الذين كانوا يبيّتون لسورية سارعوا إلى أدواتهم وباشروا
التحريض عبر الشاشات والصحف والمحافل الدولية ،وخرجت
الجموع في أماكن عديدة بحمية وان��دف��اع غير مدركة الحقيقة
وك��ان ش��ع��ار :لبّيك ي��ا درع����ا !...وهمسوا بصوت مسموع :هو
الربيع السوري!
النخوة العربانية أخرجت جموع مدينة دير ال��زور ،تح ّركت
خاليا الوهّابية النائمة على رأسها وحملت اليافطة نفسها ،وأذكر
أنّ مسؤوالً أمنيا ً كبيرا ً يتصف بالحكمة والعقالنية خرج ليشارك
الجموع صراخها حتى وصل إلى المقدمة ،التفت وقال بصوت
جهوري :هيّا إلى درعا لنصرتها ...عليهم يا شباب ،وكان قبل
ّ
ذلك أمر بإحضار سائر الحافالت الموجودة في المدينة لتأخذ
مواقعها ق��رب الساحة ،أش��ار إليها أن اص��ع��دوا ،وبعد قليل...
دق��ائ��ق ،خلت ال��س��اح��ة والذ ال��ص��اخ��ب��ون ب��ال��ف��رار بعد أن رموا
يافطاتهم كأ ّنهم تناولوا جرعة من مضادات النخوة ،لكنه استطرد
قائالً لمن بقي حوله :كنا سنذهب لنصرة درعا ومن هناك نتابع
لنصرة فلسطين والقدس الشريف!
بعد درع��ا ،تك ّررت المشاهد وتعدّدت اليافطات ،مرة لبّيك يا
إدلب ،وبعدها حماه ،وبعدها حمص ...وال ننسى لبّيك يا بانياس
مع من كان بداخلها من غرباء متعدّدي الجنسية ،جواسيس ورجال
استخبارات أجانب وعرب ،وهكذا د ّبت الفوضى في جميع المدن،
يلب أحد أيا ً من المدن المنكوبة حيث تخرج الجموع ،ويطلق
ولم ّ
عليها المأجورون النار فيسقط األبرياء ويتعالى الصراخ متهما ً
أجهزة الدولة التي أُسقط في يدها ،فق ّررت خروج رجال األمن من
دون سالح ليُذبحوا بالخناجر والسيوف وسواطير القصابين،
أو رميا ً بالرصاص بال خجل ،وتبدلت التهمة فأصبحت :الدولة
تقتل رج��ال األم��ن والجيش ألنهم يرفضون إط�لاق ال��ن��ار على
المتظاهرين ...ونجح التضليل إلى حين!
ال��دول��ة ال��ت��ي أدرك����ت أب��ع��اد اللعبة م��ن��ذ ال��ب��داي��ة س��ارع��ت إلى
التوضيح والتوعية وتطبيق اإلص�لاح ،لكن النجاح ظ�� ّل حليف
اإلعالم الخارجي الكثيف ،الذي كان يشكك .لم يصدق كثر أنها
مؤامرة إالّ بعد خ��راب البصرة ...ودف��ع الثمن الباهظ ،وانجلى

ّ
المركزي
هل �سير�سم المجل�س
معالم ا�ستراتيج ّية وطن ّية جديدة؟
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
يتوقع الشعب الفلسطيني أن ت��ك��ون ال���دورة المقبلة
والقريبة للمجلس المركزي الفلسطيني ،مهمة تاريخا ً
ون���وع���اً ،وت��ح��دث ت��غ��ي��ي��را ً ج��وه��ري��ا ً ف��ي م��س��ارات العمل
الوطني الفلسطيني يرتقي الى مستوى تحديات المرحلة
وانعطافاتها التاريخية ،فالخطر داهم وجدي على قضية
الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني ،ولسنا في حاجة
ال��ى بيان ختامي يصدر عن المجلس مثل بيانات القمم
العربية يعيد التأكيد على المبادرة العربية للسالم التي
لفظتها «إس��رائ��ي��ل» م��رة وم���رات وركلتها ي��س��ارا ً ويمينا ً
وم��ا زال العرب متمسكين بها ويهبطون في سقفها في
كل قمة يعقدونها ويستجدون «اسرائيل» لقبولها .ولسنا
ف��ي ح��اج��ة ال��ى اإلن��ش��اء ف��ي اإلش���ادة وال��م��دح والتبجيل
ألص���ح���اب ال��ف��خ��ام��ة وال���ج�ل�ال���ة وال���س���م���و ع��ل��ى دعمهم
ومساندتهم القضية الفلسطينية ،تلك القضية لو سلمت
من مؤامراتهم لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اآلن .وكذلك
ال نريد الالزمة الممجوجة من عبارات اإلدانة واالستنكار
للممارسات «اإلسرائيلية» ودعوتها إل��ى القبول مبادرة
السالم العربية.
ال نريد من هذا المجلس أن يؤكد على دعم ثبات الرئيس
وص��م��وده ورفضه الضغوط واإلم�ل�اءات «اإلسرائيلية»
واألميركية ودعم خيار السلطة ونهجها و»صحة» موقفها
وخيارها ،ولسنا في حاجة إلى بيانات الدعوة وخطبها
والتاكيد على السير بخطى ثابتة ،وه��ي ليست ثابتة أو
ج��ادة في إنهاء االنقسام ،وم��ا له من مفاعيل وتداعيات
ضارة على الشعب واألرض والقضية ،فهذه الديباجات
والخطب واإلس��ط��وان��ات المشروخة ملّها شعبنا وبات
يحفظها ع��ن ظ��ه��ر ق��ل��ب ،وي��ع��رف أن ذل���ك م��ج��رد أق���وال
وب��ي��ان��ات وش��ع��ارات وتصريحات لالستهالك واإلع�لام
ليس أكثر وال أقل.
عندما نتطلع الى أن تكون دورة المجلس المركزي هذه
دورة نوعية بكل المعايير والمقاييس ،فذاك يعني أوالً أنه
يجب أن يعاد االعتبار إل��ى ه��ذا المجلس ،وأن ُيحترم ما
يصدر عنه من ق��رارات ،كي تكون له هيبة وثقة وقيمة،
وليس الضرب بعرض الحائط تلك ال��ق��رارات وتجاوزها
وااللتفاف عليها ،كذلك االستراتيجية الجديدة التي يجب
رسمها ،ودعمها بقراءة دقيقة ومعمقة لمجمل التطورات
والتغيرات دوليا ً وإقليميا ً وعربياً ،وكيفية اإلفادة من تلك
التطورات والمتغيرات في معاركنا وكفاحنا ونضاالنا
ض��د ال��ع��دو الصهيوني ،كذلك ف��ي ض��وء م��ا وصلت إليه
ال��م��ف��اوض��ات م��ن إس��ن��داد أف���ق ،حتى ل��و أعطيت جرعات
تن ّفس اصطناعي ،فهي لم تبق مجدية بل عبثية وضارة،
ويفيد منها االح��ت�لال ف��ي ف��رض مشاريعه واستكمالها
على األرض .بالتالي ،يجب أالّ يكون خيارنا التوجه نحو
اإلنضمام الى المنظمات والهيئات واالتفاقيات الدولية،
لنحسن شروط
شكالً من أشكال التكتيك الضار والبائس
ّ
العودة للمفاوضات ،بل يجب أن نعمل على تغيير قواعد
االشتباك مع العدو في الساحات والميادين كل وبأشكال
النضال كافة.
يجب أن يتوقف المجلس المركزي جدياً ،لترجمة ما
اتخذ من قرارات سابقة حول تفعيل وإعادة اإلعتبار الى
منظمة التحرير على نحو جدي وحقيقي ،كذلك وقف تغ ّو!ل
السلطة وسيطرتها على قرارات المنظمة وتجويفها خدمة

لمشروع سياسي معين .ويجب أن تجرى اإلنتخابات
لهيئات المنظمة ،تحديدا ً للمجلس الوطني الذي ال يعرف
من هم اعضاؤه فمنهم من غادر الدنيا ومنهم من أصابه
الخرف والباقون معظمهم مجرد ديكور ،يدعون للتصويت
والمصادقة على ق���رارات ج��اه��زة ،كذلك أعلى هيئة في
المنظمة (اللجنة التنفيذية) .نتحدث ع��ن الديمقراطية
الفلسطينية الخادعة والكاذبة ،وه��ي غير مختلفة كثيرا ً
عن ديمقراطية النظم العربية ،فهناك من هو موجود في
عضويتها منذ أربعين عاما ً وحتى اللحظة الراهنة ال يجيد
التعامل او التعامل مع الوسائل التكنولوجية ،وبينهم من
يصرح في الغرب والقضية في الشرق ،وكان الله في عون
شعبنا الفلسطيني.
ي��ج��ب ان ي��ت��اح ال��م��ج��ال ج��دي��ا ً ألج��ل أن تتمثل حماس
والجهاد في المنظمة وهيئاتها وفق أحجامها وحضورها
في المجتمع الفلسطيني ،فمن غير المعقول أن يكون هناك
من هو مقرر في الشأن الفلسطيني وممثالً في لجنتها
التنفيذية وحضوره وتأثيره ووزنه الشخصي والحزبي
والجماهيري وعطاؤه وإنتاجه ال يتعدى شيخا ً من فخذ
حمولة أو عائلة .كذلك ما الفائدة والحكمة من وجود من
هو في اللجنة التنفيذية للمنظمة وال يتحكم في أطرافه لكي
يتحكم في رقاب شعبنا ومصيره ،كما هي حال المرشح
للرئاسة الجزائرية بوتفليقه؟!
المجلس المركزي يجب أن يتوقف أمام عناوين مركزية،
عناوين في حاجة الى أجوبة نوعية ،وليس مجرد أحاديث
وإن��ش��اء عابر،ما هو وض��ع السلطة في المرحلة المقبلة
لناحية الدور والوظيفة والمهام والمسؤوليات ،والعالقة
بين السلطة والمنظمة ،والعالقة بين المنظمة والسلطة
والوضع الناشئ عن حصول فلسطين على دولة مراقب
في هيئة األم��م المتحده وما استتبعه من التقدم بطلبات
ع��ض��وي��ة ف���ي ال��ع��دي��د م���ن م��ن��ظ��م��ات وم���ؤس���س���ات األم���م
المتحدة؟ وهل سنمضي في عضويتنا في باقي المنظمات
واالتفاقيات والمعاهدات الدولية؟ تحديدا ً محكمة الجنايات
الدولية واتفاق روما؟
هل سنتخلي عن نهج المفاوضات وخيارها؟ هل سنتجه
نحو خيار الصمود والمقاومة؟ وما هو نوع المقاومة الذي
سنعمل على تطويره وممارسته في المرحلة المقبلة وما
ردود الفعل المتوقع حصولها ل��دى وق��ف المفاوضات؟
وكيف سنواجه التبعيات المترتبة على مثل هذا القرار؟
وهل سيكون سيناريو حل السلطة مطروحاً؟ وم��اذا عن
جيش العاملين والموظفين المرتبطين بالسلطة وجزء
كبير منهم رهن حياته بتفاصيلها المختلفة لمؤسسات
النهب الدولي»بنك وصندوق نقد دوليين»؟ وهل سيتخلّى
ال��ذي��ن نمت مصالحهم وامتيازاتهم م��ن وج��ود السلطة
كمشروع استثماري ع��ن تلك اإلم��ت��ي��ازات؟ وه��ل سيعاد
االعتبار للحركة الوطنية بمختلف ألوان طيفها السياسي،
ب��ع��د ت��ح��ي��ي��د ال��ك��ث��ي��ر م���ن ك���ادرات���ه���ا وق��ادت��ه��ا بالوظائف
واالمتيازات والرتب والرواتب؟
المجلس المركزي أم��ام مهمات جسام وق��رارات يجب
أن تكون على درجة عالية من األهمية وترتقي الى حجم
التحديات المحدقة بقضيتنا ومشروعنا الوطني ،فالهجمة
اآلن تستهدف تصفية المشروع الوطني ووأد قضيتنا
إل��ى األب��د ،ل��ذا ب��ات ملحا ً ومطلوبا ً من المجلس المركزي
الفلسطيني في دورت��ه المقبلة رس��م معالم استراتيجية
وطنية جديدة.

الغبار ع��ن حقيقة تقول إنهم ي��ري��دون السلطة وإن��ه��م يريدون
س��وري��ة غير مقاومة وإن��ه��م تحالفوا م��ع الشيطان الصهيو –
وهابي إلسقاطها انتقاما ً لهزائم سابقة ألحقتها بهم/وموقفها
الداعم لمقاومة هزمتهم.
السلطة األردن��ي��ة ل��ن ت��ت��ع�� ّرض ألم��ر م��ش��اب��ه ،إذ يقف الغرب
وإعالمه إلى جانبها ،فقد كانت جزءا ًمن اللعبة ،وضالعة في الحرب
على الدولة السورية ،أو منساقة إليها بعوامل خارجية ضاغطة
ّ
تغض الطرف ع ّما
وإغراءات مالية واقتصادية جعلتها على األق ّل
يجري على األرض األردنية من حشد وتدريب وغرف عمليات،
لكنها حفظت شعرة معاوية وأعلنت أنها ستحارب اإلرهاب على
غ��رار ما أعلنته راعية اإلره��اب األول��ى مملكة آل سعود (أسمع
كالمك يعجبني ،أشوف فعالك أتحيّر) .المملكة األردنية شاركت
في طبخة الس ّم الكبرى للوطن األ ّم ،لسورية الدولة والشعب،
وليست أمنيتنا أن تتذ ّوق من هذه الطبخة.
توصف الحراك في معان بأنه تخريبي،
السلطة في األردن
ّ
وأنّ القائمين عليه عصابات تستهدف أمن المملكة ومصيرها،
ولكن لمصلحة م��ن؟ ه��ذا م��ا ل��ن تجيب عليه ،ونعلم أنّ الوضع
االقتصادي والضائقة المعيشية في األردن ال مثيل لها في البالد
أي حراك سيكون
العربية ...دولة تعيش على المعونات  -وأنّ ّ
نتيجة لذلك خاصة مع ما ُيقال ويتس ّرب عن تمييز في التعامل
مع المدن األردنية وإهمال بعضها واستبعاده من عمليات التنمية
األساسية إالّ ما ندر ،وألننا ال نهدف التحريض وال الخوض في
الشأن الداخلي األردن��ي وهو الجزء من أمتنا ،ال نس ّفه ادعاءات
السلطة .ول��ن نقول إنّ الحراك بدفع خارجي وه��و ليس كذلك،
لكن ،يمكن التأكيد أنّ ك ّل حراك داخلي ضمن المنطقة العربية،
خصوصا ً في كيانات ب�لاد الشام ال يمكن إالّ أن يكون موضع
استغالل واستثمار يخدم أهداف الصهيونية العالمية وأمن كيان
العدو الذي يعمل جاهدا ً لتوفير ظروف استكمال مشروع ابتالع
فلسطين وتهويدها وط��رد من بقي فيها على قاعدة االعتراف
بيهود ّيتها ،وإنشاء الوطن البديل شرق األردن وهو مشروع أعلنه
السيّئ الذكر السفاح شارون – آخر ملوك اليهود كما يس ّمونه،
وهذا األمر تدركه السلطة األردنية ويعتبر الهاجس األكبر للملك
الذي ربما حصل على كتاب أميركي أبيض ،لن يصمد طويالً في
حال توفير اإلدارة األميركية أرضا ً بديلة للمليك عبد الله ويبقى
السؤال أين ،وعلى حساب منْ؟
اليوم :لبيك يا معان ،وربما غداً ...لبيك يا كرك ،ويا زرقا ويا
إربد ،بل وع ّمان ذاتها ،وهذه خشية مشروعة وأمر ال نرغب في
تحقيقه إذ يبقى األردن��ي��ون ج��زءا ً من شعبنا وأمتنا ،ون��درك أنّ
معظمهم ك��ان مغلوبا ً على أم��ره ،مع ذل��ك لم يصمتوا بل رفعوا
صوتهم ال��راف��ض للحرب على س��وري��ة ...ال��وط��ن األم ،وكانوا
وحسهم القومي استشرفوا أنّ فوضى الخريف العربي
بحدسهم
ّ
العاصف لن توفر أيا ً من كيانات األمة ،وإنْ هي إالّ فوضى تخدم
العدو ويفيد منها ضعاف النفوس والعمالء والطامحون إلى سلطة
تبدو بعيدة المنال ،أو إم��ارة أو خالفة أكل الدهر عليها وشرب
وفات أوانها في زمن استعمار الكواكب وإقامة المستوطنات على
متن المركبات العمالقة...
المتحجرة،
عقولكم
���ادروا
غ
الوهابيين،
ي��ا إخ��وة ال��م��اس��ون
ّ
أخرجوا منها الجواري والحوريات ،والغلمان واألقيان ...دعوا
الشعب األردني وشأنه ،لن تصلوا ،أبداً.
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الدولة العربية المتحدة
} د .خالد العاني
إن المخاض العسير الذي تشهده الدول العربية اليوم ،المشتـتة
وفق معاهدة «سايكس ـ بيكو» أثناء الحرب العالمية األولى ،1914
سيتمخض عن نتائج تفرض نفسها على الواقع ،على عكس ما
خطط له الصهاينة (سواء في «إسرائيل» أو في اللوبي الصهيوني
األميركي).
كان مخططهم إعادة تجزئة العرب الى دويالت طائفية ،مناطقية،
وقبلية ،متناحرة ،تابعة وهزيلة ،ذليلة أمام «إسرائيل» .والقوة
الداخلية التي اعتمدوها للتخريب هي التنظيمات الدينية في داخل
المجتمع العربي والتحريض على انتفاضات شعبية بمطالب
حقيقية ،لدفع ظلم الحكام عن الشعوب ،كي تركب موجات االحتجاج
وتوجه االنتفاضة ألحزاب الدينية العميلة الى ما تريد ،وهي مرتبطة
بالمشروع الصهيوني.
المعارك الدائرة في سورية ،توحي أن النصر للشعب السوري
وسلطته الوطنية ،وهذا النصر وطني عربي وعالمي ض ّد المشروع
الصهيوني اإلمبريالي ،ويعتبر حدا ً فاصالً بين اتجاهين ،رغبة اإلدارة
األميركية في الهيمنة على العالم ،ومعسكر الردع لهذا التوجه ،وهو
معسكر الشعوب بقيادة روسيا والصين الشعبية (مع دول بركس
وسورية ودول متحررة أخرى) .تم ّني اإلمبريالية األميركية نفسها
باالستمرار في تدمير دول العالم والهيمنة على مقدرات الشعوب،
هي ودول الناتو ،مثلما ما فعلت بيوغسالفيا والصومال والعراق
وأفغانستان ...لكنها أوقفت في سورية بفضل تضافر جهود الشعوب
ودول متحررة بقيادة روسيا والصين ،وبفضل البسالة األسطورية
لحماة الديار والقيادة السورية.
النصر في سورية ،كسر شوكة الغطرسة األميركية ،وأدى الى زوال
أهل الخيانة مثل حمد بن خليفة وحمد بن جاسم وبندر بن سلطان،
وتخلي السعودية عن «اإلخوان المسلمين» ،وتراجع بعض مواقفها
عن تشجيع إرسال انتحاريين ،كذلك موقف مجلس التعاون الخليجي
مع مصر ومساعدتها ضد «اإلخوان» (عدا قطر).
غير أنّ قطر ،رغم اندحار حمد وحمد وزوالهما ،تستمر في نهجها
والتآمر على العرب .كذلك انحسرت شعبية أردوغ��ان ،الصهيوني
بامتياز .واستسلم أل��وف المسلحين نادمين وعائدين الى صف
الشعب .كذلك انتصر الشعب والجيش المصريان على «اإلخوان»
الخونة.
لذلك ،على القوى الوطنية العربية القومية المثقفة الواعية ،أن
تكـثـف نشاطها وتنظمه للنهوض بثقافة التقارب والتحرر العربي من
ربقة الهيمنه الصهيونية ومن انتشار عصابات العمالء باسم الدين!
إن االنحسار واالنحطاط للمشروع «اإلخواني» الصهيوني يوجب
علينا مالحقته بثقافة التقارب العربي ،ثقافة العروبة المتفتحة
اإلنسانية العلمانية التي ترعى الحرية الفردية وحرية المعتـقـد
واحترام األديان بال إكراه أو تعصب .خاصة أن بشاعة هذه العصابات
جعلت الشعوب تقرف وتقف ضد توجهاتها اإلجرامية .على مصر أن
تتبع الخط السياسي العربي الموحد للجهود العربية لجمع شمل
العرب (مثلما كان زمن عبد الناصر) وان نطهر الجامعة العربية
من عمالء «إسرائيل» .وعلى الجزائر أن تنشط عربيا ً أكثر للتقارب
مع سورية والعمل على توحيد الخط السياسي مع مصر وسورية،
وتعزيز ثقافة التحالف معهما كدول متحررة لمؤازرة حركة التحرر
العربية والتهيئة لدولة فدرالية عربية على أسس علمية اقتصادية
نهضوية تؤيدها األمة كلها وتجلب الخير والنماء وتكون محترمة بين
دول العالم ونواة لتوحيد العرب والتخلص من عار قرن من التبعية
لدول العدوان والصهيونية ،خاصة أن النضال العالمي يتصاعد
ضد الفاشية الجديدة ،اإلمبريالية والصهيونية العالمية ،وضرورة
مساعدة الشعب األميركي ،من قبل كل شعوب العالم ،ليتخلص من
زمرة تستغله وتغلّه بقيودها المدمرة وترسل أبناءه ليقتلوا األبرياء
في العالم خدمة لمصالح الفئة المجرمة في اإلدارة األميركية.
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«لسنا حراس حدود»

خرج الخطاب الفلسطيني المناهض لقضية التجنيد
بأشكال متنوعة لكن المضمون بقي واحداً .فالخطاب
الرسمي الفلسطيني والصادر عن القيادات العربية:
الشعبية والجماهيرية وضمنها قيادات دينية محترمة
(وليست منتفعة كما ذكرنا سابقاً) وكذلك قيادات
حزبية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أقر
بالمبادئ األساسية لرفض الجماهيرهذة الحملة
«اإلسرائيلية» المسعورة .فقد ركز هذا الخطاب على
القضايا اآلتية:
ربط هذه الحملة بمحاوالت المؤسسة الصهيونية
طمس الهوية العربية للفلسطينيين عبر تشتيت
النسيج اإلجتماعي وتمزيقه.
القول بأن تجنيد المسيحيين جزء من سياسات
«إسرائيل» لتجزئة الشعب الواحد.
ربط حملة التجنيد مع محاولة «إسرائيل» كسب
االعتراف بيهودية الدولة.
قضايا مهمة ج��دا ً للخطاب المناهض للتجنيد،
لكن يبقى هذا الخطاب مبتورا ً ما لم يتم التذكير بأن
هذه الحملة ونواياها لم تأت بأي جديد بالنسبة إلى
سياسات الدولة الصهيونية ،ولم تكن إالّ إستمرارا ً
طبيعيا ً لنهج وسياسة الحركة الصهيونية الكولونيالية
االستعمارية التي تجلت بقيام دولة «إسرائيل» .هنا ال
بد أيضا ً من التشديد على قضية العالقة بين هذه الحملة
ويهودية الدولة ليس من المنظار المحلي فحسب ،بل
كذلك في عالقته مع محيطه اإلقليمي والدولي .إذ لم
تكن مصادفة أن تصدر هذه الحملة وبتأييد شخصي
من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي شجع على
قيام «منتدى تجنيد الشباب المسيحي» ويعمل فيه
المنتفع «األب» نداف سنة  ،2012ما أثار ضجة أكبر
عام  .2013في هذه الفترة اشتعل المحيط العربي
ف��ي ح��ري��ق م��ا يسمى ب��ـ»ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي» وظهور
اإلسالمويين السياسيين من «اإلخوان المسلمين» على
سدة الحكم وتحديدا ً في مصر وتونس وتظهير كنه هذه
التنظيمات في حقيقتها المعادية للحرية والديمقراطية،
وقمعها شعبها ومعاداتها اآلخ��ر ،وافتعالها مشاكل
وتخريب وقتل شعوب المنطقة (مثل الهجوم على
األقباط والكنائس القبطية في مصر) .وأكثر إيالما ً
في هذه المنطقة وهذه الفترة كان الهجوم التكفيري
والمم ّول والمد ّرب ليس من الغرب االستعماري وحده،
بل كذلك من دول خليجية إسالمية (يمكن القول إنها
غير معادية لـ»إسرائيل») ...الهجوم على سورية،
ومحاولة تمزيقها ،وتفتيتها وإلغاء دورها المناطقي
المقاوم .ال يخفى على أحد الدور المهم المباشر وغير
المباشر لـ»إسرائيل» في تمزيق األمة العربية وتفتيت
نسيجها اإلجتماعي ومؤازرتها العمليات الهمجية،
فـ»إسرائيل» لم يهتز لها ضمير (إذا كان أصالً موجوداً)
لخراب أهم الكنائس في العالم وأقدمها ،وال الختطاف
مطارنة وراهبات وآخرين .بل على العكس ،استغلت
هذه الظواهر بشكل رخيص في دعايتها «الحفاظ على
المسيحيين من العرب المسلمين» وهذا بحسب الرؤية
«اإلسرائيلية» يتم في تأييدهم للمؤسسة العسكرية
«اإلسرائيلية» ،عبر إلغاء عروبتهم وصهرهم في الدولة
اليهودية.
ففي اآلونة األخيرة خرج علينا أكثر من عضو برلمان
أو سياسي ليقول لنا إن «المسيحيين ليسوا عربا ً وهم
أقرب لنا (اليهود) من المسلمين» .ومن هنا وللتذكير
فقط أو ّد القول إن هذه التصريحات مثل تاريخ سياسات
«إسرائيل» ليست حديثة العهد .ففي لحظات تاريخية

عديدة وربما بعضها جرى في مجاالت خاصة أكثر منها
في مجاالت عامة ،كان الخطاب «اإلسرائيلي» الرسمي
يشدد على نزع الفلسطينيين المسيحيين من هويتهم
وبيئتهم وثقافتهم العربية واإلسالمية .أذك��ر مثاال ً
واحدا ً هنا .في دراستي األخيرة عن المرأة الفلسطينية
والمقاومة في سجون اإلحتالل «اإلسرائيلي» ظهرت
هذه القضية بوضوح .توثيق هذه الدراسة بني على
أرشيفات تاريخية ومقابالت معمقة مع نحو عشرين
إم��رأة مناضلة ممن شاركن في الكفاح المسلح بين
أواخر ستينات القرن الماضي وحتى أواخر الثمانينات
(تحت النشر) .ومن القضايا المطروقة أظهرت بعض
النساء المعتقالت أنه وقت التحقيق معهن كان المح ّقق
اليهودي يصر على أنهن مسيحيات ولسن عربيات
ويتساءل لماذا ينخرطن مع المسلمات في األعمال
اإلرهابية .ورغم المعاملة الشرسة للمحققين مع هؤالء
النساء والتي لم تكن لتفرق بينهن وبين أخواتهن في
المعتقل ،إالّ أن خطاب المحققين معهن كان يركز على
أنهن مميزات كونهن لسن عربيات.
ال يستطيع أحدا ً وال حتى السلطات «اإلسرائيلية»
إغفال ال��دور بل األدوار القيادية التي كان مسيحيّو
فلسطين وال ي��زال��ون يتبوأونها ف��ي ق��ي��ادة النضال
الفلسطيني .وال يستطيع أحد التغاضي عن دور رواد
القومية العربية من مسيحيي الشرق ودورهم األساسي
في نشر الثقافة الوطنية والفكرية ،التي ساهمت في رفع
شأن األمة العربية وشعوب المنطقة .وبكلمة واحدة ،ال
يسعنا إالّ القول إن حملة التجنيد ليست إالّ للتحريض
العنصري ض ّد العرب والمسلمين.
أما في ما يتعلق بحملة التجنيد والهوية اليهودية
للدولة على المستوى العالمي أو الدولي ،ال بد من
التذكير هنا بأن توقيت هذه الحملة تزامن مع المباحثات
«اإلسرائيلية»  -الفلسطينية الهزيلة وإص��رار البيت
األبيض ،من خالل الزيارات المكوكية التي يقوم بها
وزي��ر الخارجية كيري للمنطقة ومن ركائزها إرغام
الفلسطينيين ب��اإلع��ت��راف بيهودية ال��دول��ة .فسلخ
مسيحييي فلسطين عن شعبهم الفلسطيني وبنود
«اإلتفاقية» التي تقضي بتبادل األراضي و»الترانسفير»
لقرى المثلث المأهولة بالسكان ،والتهجير الممنهج
لسكان القدس ،واقتالع أراضي النقب ،وبناء المزيد من
المستعمرات اليهودية يقلل ممن تعتبره الدولة «الخطر
الديمغرافي» وتؤمن مساحة أكبر من أراضي فلسطين
التاريخية للدولة الكولونيالية ،وتس ّرع في مشروعها
لتثبيت الدولة اليهودية.
لكن مثلما ق��ال شاعر المقاومة توفيق زي��اد في
قصيدته هنا باقون:
كأنا عشرون مستحيل ...في اللد والرملة والجليل!!
هنا ...على صدوركم ،باقون كالجدار
وفي حلوقكم كقطعة الزجاج ،كالصبار
وفي عيونكم زوبعة من نار.
.......
نجوع نعرى ،نتحدى ،ننشد األشعار.
ونمأل الشوارع الغضاب بالمظاهرات،
ونمأل السجون كبرياء
ونصنع األطفال ...جيالً ثائراً..
وراء جيل
.......
فلتشربوا البحرا!!
.......
رغم فقداننا شاعرنا العظيم إالّ أن كلماته ورسالتة لن
تموت .فمن يراقب االحتجاجات والتظاهرات الشعبية
وتحديدا ً في الناصرة وباقي مدن وقرى الجليل ال يسعه
إالّ أن يالحظ اإلبداع والتجديد في األساليب المستعملة
م��ن قبل الشبيبة م��ن ال��ذك��ور واإلن���اث ف��ي حمالتهم

النضالية ضد التجنيد .فهذا الجيل الجديد هو الذي
بشر به شاعرنا توفيق زياد ،إذ يستعمل ليس الساحات
العامة واالجتماعات الشعبية فحسب بل يكرس كذلك
نشاطه ومعرفته بأساليب االتصاالت الحديثة ومنها
الشبكات العنكبوتية في توضيح موقفهم الرافض
ونشر رسالتهم على المستوى العالمي .فالشعار الذي
بدأت به الموضوع األخير من هذه المقالة (نحن نحرس
أراضينا ولسنا ح��راس ح��دود) كان مرفوعا ً من قبل
ثالث شابات فلسطينيات في أحد النشاطات السياسية
المناهضة للتجنيد .ومن المهم أن نذكر هنا أن الرسالة
التي بعثها عمر سعد إبن السابعة عشرة إلى رئيس
ال��وزراء «اإلسرائيلي» وظهرت على «فيسبوك» كانت
ترجمت إلى عدة لغات ووصلت إلى شباب في أميركا
وروسيا وبلدان غربية أخرى .ورغم أن هذه الرسالة
إنسانية وشخصية وتؤكد على حقوق الفرد اإلنسانية
إال انها كانت كذلك سياسية وقومية بتميز .لن أعيد
الرسالة هنا ،إنما سأنقل بعض المقتطفات للتدليل على
ذكاء هذه الرسالة وق ّوتها وأسباب انتشارها ونجاحها
في نشر القضية على المستوى العالمي.
يستهل ال��ش��اب عمر رس��ال��ت��ه ب��ال��ق��ول« :أرف��ض
المثول إلجراء الفحوص لمعارضتي لقانون التجنيد
المفروض على طائفتي الدرزية .أرفض ألني رجل سالم
وأك��ره العنف وجميع أشكاله ،وأعتقد أن المؤسسة
العسكرية هي قمة العنف الجسدي والنفسي ،ومنذ
تسلّمي طلب المثول إلجراء الفحوص تغ َّيرتْ حياتي،
ازدادت عصبيتي و َتش ُّتت تفكيري ،تذ ّكرتُ ألوف الصور
القاسية ،ولم أتخ َيّل نفسي مرتديا ً المالبس العسكرية
ومشاركا ً في قمع شعبي الفلسطيني ومحاربة إخواني
العرب.أعارض التجنيد للجيش «اإلسرائيلي» وألي
جيش آخ��ر ألس��ب��اب ضميرية وق��وم��ي��ة »...وتابع
عمررسالتة بقوله« :أك��ره الظلم وأع��ارض االحتالل،
أكره التعصب وتقييد الحريات.أكره مَن يعتقل األطفال
موسيقي ،أعزف على آلة الفيوال،
والشيوخ والنساء.أنا
ّ
عزفت في عدة أماكن ،لديّ أصدقاء موسيقيون من رام
الله ،أريحا ،القدس ،الخليل ،نابلس ،جنين ،شفاعمرو،
عيلبون ،روما ،أثينا ،عمان ،بيروت ،دمشق ،أوسلو،
وجميعنا نعزف للحرية ،لإلنسانية وللسالم...،أنا
من طائفة ُظلمت بقانون ظالم ،فكيف يمكن أن نحارب
أقرباءنا في فلسطين ،س��وري��ة ،األردن ولبنان؟...
سجانا ألبناء شعبي وانا أعرف أنّ غالبية
كيف أكون َّ
المسجونين هم أسرى وطالب حق وحرية؟ أنا أعزف
للفرح ،للحرية ،للسالم ال��ع��ادل القائم على وقف
االستيطان وخروج المحتل من فلسطين وإقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ،وإط�لاق
س��راح جميع األس��رى في السجون وع��ودة الالجئين
المهجرين الى ديارهم ».
ّ
يستنتج متتبع نضال عمر أن الشاب ينتمي إلى عائلة
فنية مقاومة .ففي اجتماع شعبي في بلدة كفرياسيف
الجليلية ألقت نهى سعد أم عمر كلمة أستهلتها بصوت
أسمهاني رائع ورددت أغنية أسمهان« :يا ديرتي مالك
علينا لوم /ال تعتبي لومك على من خان /حنا روينا
سيوفنا من القوم/مثل العدو ما نرخصك بأثمان /يا
ي��اب /يا مصبرني على بلواي» .وك��ان لوقع صوت
نهى وكلمات األغنية تأثير كبير في الجماهير .وذكرت
نهى بالصدى العالمي لرسالة ابنها عمر وبرسائل
الدعم والتأييد التي وصلتها من أقطار العالم .فإذا كان
لنضال عمر وأم عمر معنى ووقع فإن هذا الوقع هو ما
يجسده الشباب والشابات العرب الفلسطينيون في
حراكهم المقاوم والمتناقل من جيل إلى آخر .وهنا أختم
هذه المقالة بترداد الشعار المقاوم ذاته :نحن عرب
فلسطينيون ،شاء من شاء ،وأبى من أبى ،ولن يكون
انتماؤنا إالّ لشعبنا وقضايانا.

