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�آراء

الم�صالحة الفل�سطينية:
م�صير اتفاق غزة!
} حميدي العبدالله
ت ّم التوصل إلى اتفاق في اجتماعات
غزة بين حماس وفتح وفصائل أخرى
على تنفيذ االتفاقات الموقعة سابقا ً
وال��ت��ي تنهي االن��ق��س��ام الفلسطيني،
وس��ت��ك��ون ال��خ��ط��وة األول����ى تشكيل
حكومة وحدة وطنية ،ولكن السؤال
المه ّم المطروح :هل يجد هذا التفاهم
الجديد سبيله إل��ى التنفيذ ،أم يكون
مصيره مصير التفاهمات السابقة
ف��ي��خ��دم ال��م��رح��ل��ة ك��ح��م��ل��ة ع�لاق��ات
عامة ثم ُيرمى من جديد في أرشيف
االتفاقات الموقعة والمعلّق تنفيذها؟
ال شك في أن التفاهمات الجديدة
ف��رض��ت��ه��ا ت���ط���ورات ك��ث��ي��رة ،وطالما
استم ّر تأثير هذه التط ّورات سيكون
صعبا ً على أي من الطرفين التنصل
من تنفيذه ،إالّ أن العقبات التي حالت
سابقا ً دون تنفيذ اتفاقات المصالحة
ال ت��زال قائمة بقوة ول��م يطرأ عليها
أي تغيير ،وم��ن أب���رز ه��ذه العقبات
اثنتان:
األول�������ى ،ال���م���وق���ف األم���ي���رك���ي –
«اإلس����رائ����ي����ل����ي» م����ن ال���م���ص���ال���ح���ة،
ف��ق��د ج����ددت «ت���ل أب���ي���ب» وواشنطن
رف��ض��ه��م��ا ال��م��ص��ال��ح��ة ،وانسحبت
«ت��ل أب��ي��ب» م��ن المفاوضات الجارية
م���ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ،وق�����ررت وق��ف
تسليم أم��وال الضرائب إل��ى السلطة
الفلسطينية ،ول ّوحت واشنطن وبعض
الحكومات الغربية بوقف المعونات
التي تقدم إل��ى السلطة الفلسطينية.
وبديهي أن مثل هذه الخطوات سوف
تطيح بالسلطة أو تجعلها عاجزة عن
اإليفاء بالتزاماتها إزاء سكان الضفة
الغربية وقطاع غ��زة .وبديهي أيضا ً
أن الدول الخليجية ،التي هي المصدر
ال��وح��ي��د المحتمل للتعويض ع��ن أي
ع��ق��وب��ات مالية تفرضها «إسرائيل»
وال��والي��ات المتحدة ،ل��ن ت��ج��رؤ على
تقديم أي دع��م للسلطة الفلسطينية
ال���ت���زام���ا ً ب��ال��س��ي��اس��ة األم���ي���رك���ي���ة –
«اإلسرائيلية» ،فهل تستطيع السلطة
الفلسطينية ال��ص��م��ود ف��ي وج��ه هذه
ال���ض���غ���وط ال���ت���ي أك�����دت م����رة أخ���رى
أن االن��ق��س��ام ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي مصلحة
«إسرائيلية» بشكل مطلق؟

تر�شيح الأ�سد
ونجاحه �ضمانة للم�شرق ك ّله
} عامر التل*

من الصعب في ضوء درجة اعتماد
ال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى أم����وال
ال��ض��رائ��ب ال��ت��ي ت��م��ر ب��ـ«إس��رائ��ي��ل»،
وال��م��ع��ون��ات ال��ع��رب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة ،أن
ت��ن��ج��ح ال��س��ل��ط��ة ف��ي إن��ه��اء االنقسام
وال���س���ي���ر إل�����ى ال���ن���ه���اي���ة ف����ي ات���ف���اق
ال��م��ص��ال��ح��ة .اآلن ،ي���ح���اول رئيس
السلطة تقديم بعض اإلغ���راءات إلى
الدول الغربية والكيان الصهيوني من
خالل تأكيده على أن حكومة الوحدة
الوطنية سوف تعترف بـ«إسرائيل»،
وهدفه من إط�لاق ه��ذه التصريحات
اح��ت��واء ردود ال��ف��ع��ل «اإلسرائيلية»
واألميركية ،لكن من الصعب أن تقبل
«إس��رائ��ي��ل» ب��أق��ل م��ن اع��ت��راف علني
ص��ري��ح ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل ح��رك��ة حماس،
فهل تجرؤ قيادة حماس على القيام
بذلك؟
الثانية ،المصالح المتعارضة التي
يختزنها وجود سلطتين ،األولى في
الضفة الغربية بقيادة فتح ،والثانية
ف��ي غ���زة ب��ق��ي��ادة ح��م��اس ،وال يبدو
أن��ه سيكون سهالً ألي من الفريقين
التخلّي عن االمتيازات التي توفرها
لـه السلطة ،إضافة إلى أن وجود هذه
السلطة يعزز خياراته السياسية.
هاتان العقبتان ترجحان احتمال
أن تبقى عملية المصالحة ف��ي إطار
ح��م��ل��ة ال���ع�ل�اق���ات ال���ع���ام���ة ،أو إدارة
االنقسام الحاصل على نحو يأخذ في
االع��ت��ب��ار ال��ظ��روف والمعطيات التي
ساهمت في إحياء مسيرة المصالحة،
وال يبدو أن هذه المصالحة يمكن أن
ت��ن��ج��ح ف��ي إن��ه��اء االن��ق��س��ام بصورة
ن��ه��ائ��ي��ة م��ن دون ح��ص��ول تغييرات
نوعية في توازن القوى على مستوى
ال��م��ن��ط��ق��ة ب��ي��ن م��ن��ظ��وم��ة ال��م��ق��اوم��ة
والممانعة ،والتحالف «اإلسرائيلي»
الغربي وبعض دول المنطقة النافذة،
أو اندالع انتفاضة فلسطينية جديدة
قادرة على إعادة القضية الفلسطينية
إل����ى ص�����دارة االه��ت��م��ام��ات العربية
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ،وم��م��ارس��ة
ال���ض���غ���وط ع���ل���ى األن���ظ���م���ة العربية
ودف��ع��ه��ا إل����ى ت��ق��دي��م ال���دع���م المالي
وال���س���ي���اس���ي ال�����ذي ي��م�� ّك��ن السلطة
الفلسطينية م��ن ال��ص��م��ود ف��ي وجه
الضغوط «اإلسرائيلية» والغربية.

ل��م يكن ق��رار ترشيح الرئيس الدكتور بشار األس��د لالنتخابات
الرئاسية السورية ق���رارا ً ع��ادي��اً ،فهذا ال��ق��رار ين ّم ع��ن إرادة صلبة
وعزيمة أكيدة على مواصلة المشوار ،رغم ك ّل ما أثارته الدول الداعمة
احتجت على ترشيحه ،لم يكن وأيضا ً ق��رارا ً فردياً،
لإلرهاب التي
ّ
فالرئيس األسد أصبح رمزا ً وضمانة ،ليس لسورية فحسب ،وإ ّنما
لعموم المشرق.
م��ن هنا ن��ق��ول إنّ االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ال��س��وري��ة ليست شأنا ً
سوريا ً داخلياً ،بل هي شأن يعني الهالل الخصيب كلّه ،ألنّ وجود
الرئيس األس��د ض���رورة قومية ،فهو صمام األم���ان لسائر كيانات
األمة ،واإلرهاب التكفيري ال يستهدف سورية وحدها ،إنما يستهدف
كيانات األمة جمعاء لتمزيقها وتنفيذ المشاريع الصهيو -أميركية.
أصبح اإلره���اب التكفيري «ال��وك��ي��ل ال��ش��رع��ي» لتنفيذ المشاريع
الصهيونية واألميركية وإم��راره��ا في أمتنا ،بعدما فشلت حروبهم
التي خاضوها حين أوكلوا المهمة إلى وكالئهم من صهاينة الداخل
ومرتزقة جماعات اإلسالم السياسي األميركي ـ الصهيوني.
األس��د كرئيس دول��ة يتح ّمل أع��ب��اء تقاعس اآلخ��ري��ن بانبطاحهم
وارتمائهم في أحضان «إسرائيل» ،عدو األمة الوجودي ،يحمل هموم
األمة والدفاع عنها ويبني مشروعه على أساس أنّ سورية بقيادته هي
التي عليها واجب الدفاع عن األمة كلّها ،وليس عن سورية فحسب.
في أحد اللقاءات التي تش ّرفت فيها بلقاء الرئيس األسد قال« :أنا ال
ته ّمني المناصب ،فأنا صاحب مشروع أسعى إلى تحقيقه ،وسأظ ّل
لدي عائلة وأصدقاء
أي موقع أكون فيه ،فأنا ّ
أسعى إلى تحقيقه من ّ
ووطن وسأخدم بلدي».
عندما يذهب السوريين وينتخبون الرئيس األسد فإنهم يقومون
بذلك نيابة عن األمة كلّها ،وهذا ليس غريبا ً عليهم ،إذ دفعوا ضريبة
الدم نيابة عن األمة في تصديهم للحرب الكونية التي يتع ّرضون لها.
الشعب ال��ذي وضع األبجدية ،وكانت أعظم ث��ورة فكرية في تاريخ
اإلن��س��ان��ي��ة ،ه��ا ه��و يعلّم ال��ع��ال��م أب��ج��دي��ة المقاومة وكيفية الصمود
والتصدي للحرب التي يتع ّرض لها.
أما الجيش السوري البطل ،فرغم كل ما تع ّرض ويتع ّرض له من
حرب نفسية وقتل ،ما زال وسيبقى يمارس البطولة المؤيدة بصحة
العقيدة التي نشأ عليها في مكافحة العدو الصهيوني وأدواته المتمثلة
ينسقون مع عدو أمتهم
بهؤالء اإلرهابيين من صهاينة الداخل ،فهم ّ
الوجودي ،بل ويتد ّربون عنده ويتسلّحون منه ويدافعون عنه من
حس بالخجل والعار ،بل وصلت وقاحتهم إلى ح ّد التفاخر
دون ّ
أي ّ
بعالقتهم بهذا العدو وال��دف��اع عنه ،وم��ا ب��رح هناك من يأتي ليقول
عنهم إنهم «ثوار»!
أما على الصعيد الداخلي السوري ،فإنّ ترشيح الرئيس األسد هو
ضمانة انتصار سورية على اإلرهاب والمؤامرة التي تستهدف دورها
ووحدتها واستقرارها .فالرئيس األسد ضمانة السوريين لبناء دولة
مدنية حديثة قوية وع��ادل��ة ،وضمانتهم لترسيخ وح��دة السوريين
لتبقى عصية على العصبيات المذهبية والطائفية والتفتيتية.
إنّ قيادة الرئيس األسد تشكل ضمانة استمرار سورية في موقعها
ودوره���ا ال��ق��وم��ي ،ق��اع��دة لمقاومة ال��ع��دو الصهيوني وأط��م��اع��ه في
بالدنا ،ومنارة تش ّع على محيطها القومي والعالم برسالتها الجديدة
في االنتصار على تنين اإلره���اب ،وف��ي االنتصار أيضا ً في معركة
إعادة البناء والنهوض واإلصالح.
 رئيس تحرير شبكة الوحدة اإلخبارية في األردن

ميزان عدالة ...وديكتاتورية؟
} د .سلوى الخليل األمين
قيل في صفات العدل ما لم يقله مالك في الخمرة،
فالعدل هو أس��اس الملك ،وهو من أسس الصراط
ال��م��س��ت��ق��ي��م ب��ي��ن ال���ن���اس ،وه���و ال��ص��ف��ة اإلنسانية
التي تعلو بجوهرها ومضامينها جميع الشعائر
وال��ب��ي��ان��ات ،ل��ذا اع��ت��م��دت ال���دول عند نشؤئها على
ال��ق��وان��ي��ن ال��ت��ي أس��اس��ه��ا ال��ع��دل وال���م���س���اواة بين
ال��م��واط��ن��ي��ن ،ول��ذل��ك ت��م��يّ��زت ال���دول ع��ب��ر شرائعها
التنظيمية ومناهجها المستندة إلى تطبيق الدساتير
المنوطة بمفاهيم العدالة واإلنصاف وحفظ حقوق
الناس وصونها واالستقامة والفعل القويم والمسار
ال��ح��س��ن ال���ص���واب وال��م��س��ي��رة ال��م��ع��ت��م��دة منهجية
التطبيق التي ال تخلخلها الشوائب وال طموحات
اإلنسان التي تعتمد الش ّر دستورا ً وميثاقاً.
العدالة صانتها الشرائع السماوية بداية ،وطبقتها
األم���م بمختلف ع��ن��اص��ره��ا ال��ح��ك��وم��ي��ة المتطورة
مأسسة العدالة عبر
واألح��زاب الطامحة دوم��ا ً إلى
َ
المناداة والعمل على تطبيق المساواة في الحقوق
وال��واج��ب��ات ب��ي��ن ب��ن��ي ال��ب��ش��ر ،وص����والً إل���ى دول��ة
العدالة التي ال مكان فيها لظالم أو مظلوم.
ل��ك��ن م��ا ي��ؤس��ف ل��ه وم���ا ه��و ج���ار ف��ي ظهرانينا
أنّ العدالة ممنوعة من التطبيق على شعوب هذه
المنطقة العربية ،وغيرها من دول العالم التي تعتبر
مستضعفة ،علما ً أنّ الرسل خرجوا من هذا الشرق،
ومن صلبه تماهت األحزاب الوطنية والقومية التي
تنادي بالقيم والمبادئ وحقوق اإلنسان.
لكن ما يح ّز في باطن العقل أنّ الواقع مختلف
تماماً ،إذ انّ االستعمار الذي عانينا منه سابقا ً يتجدّد
راهنا ً بأشكال وأل��وان مخلتفة ،فمن ث��ورات عربية
س ّميت «ربيعية» ،إلى حرب كونية على سورية ،إلى
ُ
التصدي لسالح المقاومة في لبنان عبر أصوات أق ّل
ما ُيقال فيها إنها تمثل سياسة العدو الصهيوني،
إل��ى القبول بإمرار ترشيح سمير جعجع لرئاسة
الجمهورية اللبنانية في مجلس النواب ،إلى مالحقة
ح��ري��ة اإلع�ل�ام ف��ي ل��ب��ن��ان ع��ب��ر اس��ت��دع��اء المحكمة
الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري،
رئ��ي��س مجلس إدارة ج��ري��دة «األخ���ب���ار» اللبنانية
اب��راه��ي��م األم��ي��ن ون��ائ��ب��ة رئ��ي��س مجلس إدارة قناة
«الجديد» اإلعالمية كرمى خياط .هذا االستدعاء،
الذي ت ّم تخطيطه انسجاما ً مع سياسة استعمارية
ج��دي��دة ،ترسمها بدقة دوائ��ر ال��ق��رار ف��ي الواليات
المتحدة األميركية الموقعة ب��أق�لام بني صهيون
وح��ل��ف��ائ��ه��م م��ن ح��ك��ام ال��ن��ف��ط وال���غ���از ،ي��ه��دف إلى
ك�� ّم األص���وات الوطنية ال��ت��ي ل��م تمالئ السياسات
ال��م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى تنفيذ ال��م��خ��ط��ط ال��ص��ه��ي��ون��ي ،فمنذ
اغتيال الحريري والمؤامرة قائمة بكامل مفاعيلها
وأبعادها التي ال تخفى على الوطنيّين المتن ّورين،
فمنذ انطالق قرار إنشاء المحكمة الدولية الخاصة
بدأ تنفيذ المخطط الموقع من منظمة األمم المتحدة
واآليل إلى إهمال فاعلية تطبيق الدستور اللبناني،
ال����ذي ي��م��ن��ح ال��ح��ق ل��رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة بتوقيع

قوة م�صر من قوة قيادتها
} مديحة عمارة
قبيل رحيل الفريق أول محمد ف��وزي ،وزير
الحربية والقائد العام للقوات المسلحة ،جمعتني
وزوج��ي والفريق أول  -رحمهما الله  -جلسة
خاصة ،وكان الفريق أول في هذه الجلسة بعيدا ً
عن طبيعته (الصارمة) فاتحا ً قلبه ،مسترسالً
ومسهبا ً في حديث الذكريات ،متنقالً بين أكثر
م��ن ق��ص��ة وأك��ث��ر م��ن واق��ع��ة ت��اري��خ��ي��ة عاشها
وش�����ارك ف��ي��ه��ا ...وم���ن أج��م��ل وأه����� ّم م���ا ذك���ره
الفريق أول قصة «حائط الصواريخ» وأسميها
أن��ا «ملحمة ح��ائ��ط ال��ص��واري��خ» بعدما سمعت
تفاصيلها ودقائق أمورها من الفريق أول رحمه
الله بشكل مباشر وبصوته الجهوري وانفعاالت
وج��ه��ه .وب��ع��د س��ن��وات م��ن رحيله سمعتها من
األس��ت��اذ الكبير محمد حسنين هيكل متحدثا ً
عنها في البرنامج التلفزيوني «تجربة حياة» على
شاشة «الجزيرة».
قصة «ملحمة حائط الصواريخ» ال ب ّد من أن
نتذكرها في هذه الفترة تحديداً ،مرات ومرات،
وال ب�� ّد م��ن اس��ت��ع��ادة تفاصيلها ومثلما رواه��ا
الكبيران ال��ف��ري��ق أول محمد ف���وزي واألستاذ
هيكل ...ورغ��م أنني كتبت عنها قبالً ،إالّ أنني
اتع ّمد اآلن إعادة الكتابة عنها وبتفاصيلها ،ليس
بتفاصيلها العسكرية فحسب ،ولكن أيضا ً ما
فيها من تفاصيل تعكس قيما ً ومعاني وطنية
تستحق التوقف عندها م��رات كثيرة وف��ي هذه
اآلونة تحديداً.
ت��ف��اص��ي��ل «م��ل��ح��م��ة ح��ائ��ط ال���ص���واري���خ» هي
كاآلتي:
{ مباشرة ،بعد هزيمة يونيو  1967بأق ّل
م���ن أس��ب��وع��ي��ن ،ب����دأت م��ص��ر س��ل��س��ل��ة ح���روب
االستنزاف ض ّد العدو الصهيوني ،وحققت فيها
مصر انتصارات متتالية ،مكبّدة العدو خسائر
فادحة.
وف��ي ع��ام��ي  1969و ،1970وم��ع تواصل
ان����ت����ص����ارات م���ص���ر ال��م��ت�لاح��ق��ة ع���ل���ى ال���ع���دو
ال���ص���ه���ي���ون���ي ،وم�����ع ت����واص����ل ه����زائ����م ال���ع���دو
الصهيوني ،بدأ العدو ر ّدا ً وحشيا ً على هزائمه
بش ّن غ��ارات جوية متتالية ،م��رك��زا ً غ��ارات��ه في
العمق على م��واق��ع مدنية ،مستخدما ً طائرات
ال��ف��ان��ت��وم وال��س��ك��اي ه���وك األم��ي��رك��ي��ة .وبلغت
ال��ط��ل��ع��ات ال��ج��وي��ة ل��ل��ع��دو ف��ي األش��ه��ر األربعة
األولى من عام  8838( 1970طلعة جوية) على
طول خط الجبهة والمواقع الحيوية ،إضافة إلى
 36طلعة جوية على مواقع مدنية منها :ما عرف
بمذبحة «بحر البقر» التي قصفت فيها طائرات
العدو مدرسة بحر البقر االبتدائية بالصواريخ
ود ّم��رت��ه��ا تماماً ،واستشهد فيها نحو أربعين
ط��ف�لاً وأص��ي��ب  36آخ����رون داخ���ل صفوفهم.
وقصف مصنع أبو زعبل في ساعة ذروة العمل
واس��ت��ش��ه��اد  70ع��ام�لاً وإص��اب��ة  .69وقصف
محطة ال��رادار في مدينة نجع حمادي إلى غيره
من المواقع المدنية ...ثم ق ّرر الرئيس جمال عبد
الناصر السفر إلى االتحاد السوفياتي لمطالبة
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المعاهدات وغيرها من االتفاقات الدولية ،و َمن من
اللبنانيين ال يعرف أنّ المحكمة ت ّم تهريبها من دون
لحود،
توقيع رئيس الجمهورية آن��ذاك القائد إميل ّ
ولذلك اعتبرها معظم اللبنانيين غير شرعية بحكم
القانون ،وقيامها خرقا ً للدستور اللبناني الذي ال
مس بأحقاد والتباسات ومؤامرات ُم ّولت
يجوز أن ُي ّ
من خارج الحدود ،ولهذا السبب فإنّ هذه المحكمة
ال يحق لها اختراق حرية اإلعالم في لبنان وال حرية
اإلعالميين المؤتمنين على إيصال معلوماتهم إلى
القارئ ،وأخيرا ً ال آخرا ً كيف يحق للدولة اللبنانية
تمويل المحكمة ال��م��ز ّورة م��ن تعب اللبناني الذي
يرزح تحت خط الفقر.
إنّ التأييد الكامل لحرية الصحافة اللبنانية التي
ت��ت��ق��ن ح���دود م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة ،خ��اص��ة في
المواقف الصعبة ،ينبغي أن يشمل سائر اللبنانيين
بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم ومناطقهم ،فهذا
الفعل ُيعتبر تعديا ً صارخا ً على ما يتمتع به اللبناني
من حرية صانها القانون و ُتخرق عبر محكمة غير
شرعية غايتها ك ّم األفواه وإخراس الكلمة المناضلة،
جس النبض ألفعال
وهذا الفعل يعتبر ربما من باب ّ
كيدية مستقبلية قد تج ّر على لبنان حوادث ال طاقة
للبناني على احتمالها والتصدي لها ،لذا ليس مطلوبا ً
تطبيق العدالة فحسب والتفتيش عن الحقيقة التي
رفعتها تلك المحكمة الالشرعية ش��ع��ارا ً منذ بدء
انطالقتها ولم تتحفنا حتى اليوم باستدعاء الشهود
الزور المدعومين من بعض المتن ّفذين لمحاكمتهم
على تضليل العدالة ،خاصة أنهم ما زالوا إلى اآلن
يحملون ورق��ة المحكمة قميصا ً أحمر يل ّوحون به
عند الممرات الصعبة المسار.
ال ب��� ّد م���ن ت��ذك��ي��ر ال��س��ل��ط��ة األم��ي��رك��ي��ة ،خاصة
رئيسها السيد باراك أوباما خريج جامعة هارفارد
األميركية التي تع ّد من أعرق الجامعات في العالم
عبر احتاللها المركز الخامس عالميا ً ومنها تخ ّرج
ال��ع��دي��د م��ن حملة ج��ائ��زة ن��وب��ل إض��اف��ة إل��ى سبعة
رؤس���اء أميركيين آخ��ره��م الرئيس الحالي باراك
أوب��ام��ا :إنّ جامعتك ه��ذه ،أي��ه��ا السيد الرئيس قد
اتخذت درس العدالة شعارا ً قائما ً تعلّمه لخ ّريجيها
على أساس الممارسة مستقبالً ،وعمدت إلى تزيين
ج��دران��ه��ا بأعظم م��ا قيل ف��ي ال��ع��دال��ة عبر التاريخ
وأه ّمها اآلية القرانية  135من سورة النساء التي
نقشت على ال��ج��دار المقابل لمدخل كلية الرئيس
وترجمت إل��ى اإلنكليزية ب��أم��ر م��ن القائمين على
األم��ر القتناعهم ب��أن ه��ذه اآلية «من أعظم عبارات
العدالة في العالم وعبر التاريخ».
«يا أيها الذين آمنوا كونوا ق ّوامين بالقسط شهداء
لله ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربين إن يكن
غنيا ً أو فقيرا ً فالله أولى بهم فال تتبعوا الهوى أن
ت��ع��دل��وا .وإن ت��ل��ووا أو تعرضوا ف��إن الله ك��ان بما
تعملون خبيرا».
بعدما تلقيناه وق��رأن��اه وع��رف��ن��اه وم��ا يجب أن
يعرفه ك ّل قارئ ،هل يجوز للسلطة األميركية حماية
محكمة ال تتوخى العدالة وتعتمد الديكتاتورية؟

ح�ساب البيدر الأردني

قادته بأسلحة ومعدات دف��اع جوي (صواريخ
وطائرات ورادارات) أكثر تقدما ً مما كان متوافرا ً
لدى مصر آنذاك.

زيارة سرية

ف���ي  20ي��ن��اي��ر  1970س��اف��ر ال��رئ��ي��س عبد
ال��ن��اص��ر إل���ى م��وس��ك��و ف��ي زي����ارة س��ري��ة على
متن طائرة روسية ،مصطحبا ً معه القائد العام
للقوات المسلحة ووزي���ر الحربية الفريق أول
محمد فوزي ،يرافقهما األستاذ هيكل ووفد من
القيادات العسكرية المصرية وقيادات الخبراء
السوفيات الموجودين في مصر .وأس��رد هنا
عددا ً من اللقطات عن هذه الزيارة:
{ اللقطة األولى:
ف��ي ال��ط��ائ��رة ،وأث��ن��اء ال��رح��ل��ة ،وردت أخبار
ال��ه��ج��وم ال��ب��ح��ري وال��ج��وي ل��ق��وات ال��ع��دو على
ج���زي���رة ش�����دوان .ه��ن��ا اس��ت��ش��ع��ر ال��ف��ري��ق أول
محمد ف���وزي خ��ط��ورة ال��م��وق��ف،
متحسبا ً أنّ
ّ
غ��زو ال��ج��زي��رة ق��د ي��ك��ون مقدمة ل��دخ��ول قوات
العدو مدينة الغردقة ،وما يمثله هذا من تهديد
قد يصل إل��ى الس ّد العالي ،وطلب إل��ى الرئيس
عبد الناصر ال��ع��ودة إل��ى مصر لقيادة المعركة
بنفسه ،ف��م��اذا ك��ان موقف رئيس مصر وماذا
قال؟ قال جمال عبد الناصر« :أترك العسكريين
في مصر يقودون معركتهم بأنفسهم ،فعودتنا
هكذا معناها أننا ال نثق في قدراتهم على مواجهة
الموقف وهم سيواجهونه ...والعدو لن يدخل
مدينة الغردقة» .وتحقق ما قاله الرئيس وتأكد
أنّ ثقته في قيادات الجيش الجديدة في محلها.
ولم تدخل قوات العدو الغردقة إذ أجبرتها سرية
ال��ص��اع��ق��ة ال��م��ص��ري��ة ال��م��وج��ودة ف��ي الجزيرة
على االنسحاب ،بعد قتال استم ّر ست ساعات
وتكبّد فيه العدو خسائر بلغت  36فردا ً بين قتيل
وجريح.
{ اللقطة الثانية:
في الطائرة ،ورغم نزلة البرد التي كان مصابا ً
بها ،جلس الرئيس عبد الناصر يكتب بخط يده
مذكرة بلغت  26صفحة ،د ّون فيها النقاط كلها
التي يريد بحثها مع القادة السوفيات ،ثم جلس
مع العسكريين يناقش معهم ما دونه.
{ اللقطة الثالثة:
وصلت الطائرة في العاشرة صباحا ً وكانت
مالمح التعب بادية على الرئيس عبد الناصر،
فطلب ال��رئ��ي��س السوفياتي ليونيد بريجنيف
إرجاء المباحثات حتى الغد ليأخذ ضيفه قسطا ً
م��ن ال��راح��ة ،لكن ال��رئ��ي��س عبد ال��ن��اص��ر رفض
التأجيل حتى ال تطول فترة الزيارة عن اليومين
ضمانا ً للسرية.
{ اللقطة الرابعة:
كان الطلب األساسي للرئيس عبد الناصر من
ال��ق��ادة السوفيات هو الحصول على صواريخ
س���ام  ،3ل��ع��دم ق����درة ص���واري���خ س���ام  2على
مواجهة الطلعات الجوية المنخفضة لطائرات
الفانتوم األميركية التي يستخدمها العدو في
غاراته على العمق المصري ،سواء على مواقع

ح��ي��وي��ة ك��م��ا ف��ي ن��ج��ع ح��م��ادي أو ع��ل��ى مواقع
مدنية ،واحتدم السجال ورأى القادة السوفيات
صعوبة الطلب ،فصواريخ سام  3لم ُتج ّرب بعد
وكيف ستستخدم في مصر بال تدريب؟ ورغم
أنّ الرئيس السوفياتي بريجنيف قال بوضوح
«صديقنا ن��اص��ر ي��ري��د أن يحصل على ك�� ّل ما
يريده ونحن نريد أن نقدم له كل ما يحتاجه.»...
ورغم مناقشات طويلة أوضحت مدى صعوبة
االس��ت��ج��اب��ة ل��ل��م��ط��ل��ب ،أه�� ّم��ه��ا م��ا ذك����ره القادة
السوفيات حول أنّ الطواقم المصرية التي تعمل
على «سام  »2ال يمكن أن تعمل على «سام  »3إال
بعد تدريب يستغرق ستة أشهر ،وال يمكن أن
يت ّم التدريب إال داخل االتحاد السوفياتي ،فماذا
سيت ّم خالل األشهر الستة هذه؟ وهل ستذهب
ال��ط��واق��م نفسها وتصبح «س���ام  »2ب�لا طواقم
أم ستذهب طواقم جديدة بال خبرة للتدريب؟
ورغ���م ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ذك��روه��ا ورغ���م أنهم
أصحاب السالح ونحن من يحتاج إلى السالح
إالّ أنّ الرئيس عبد الناصر كان صلبا ً في موقفه،
ُمص ّرا ً على مطلبه ،فقدّم اقتراحا ً قال فيه« :على
الجبهة نحن مستعدون لتح ّمل األخ��ط��ار كافة
وسنستخدم «س��ام  ،»2لكن ف��ي العمق سوف
ن��س��ح��ب ال��ط��واق��م ال��م��ص��ري��ة ل��ت��ذه��ب للتدريب
ف��ي االت��ح��اد السوفياتي وت��ح�� ّل مكانها طواقم
سوفياتية تأتي إلى مصر الستخدام صواريخ
«سام  »3في الدفاع السلبي عن هجومات العدو
ع��ل��ى ال��ع��م��ق ل��م��دة س��ت��ة أش��ه��ر ف��ق��ط ،ث��م تعود
الطواقم المصرية المد ّربة ويعود السوفيات إلى
روسيا» .فأجاب القادة السوفيات بأنّ هذا معناه
أنهم سيكونون مشتركين في الحرب ،وأنّ هذا
سيخلق أزم��ة من الدرجة األول��ى ويكون هناك
تع ّرض لنشوب ح��رب ن��ووي��ة .فما ك��ان موقف
رئيس مصر وم��اذا قال للقادة السوفيات؟ قال
ع��ب��دال��ن��اص��ر« :االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ات��ي يتع ّرض
لهجوم فعالً وأميركا آخ��ذة ف��ي تنفيذ سياسة
عدوانية فعالً ،وأنتم فقط تصدرون البيانات،
وهذا يض ّر بكم ،وإذا لم نستطع إصالح موازين
ما جرى في  5حزيران/يونيو سنتض ّرر ،لكنكم
سوف تض ّررون أنتم أيضا ً ومباشرة ...نحن
ال نريد حربا ً نووية ،بل نريد تصاعدا ً محسوبا ً
وال ن��ري��د منكم إالّ ال��دف��اع السلبي ع��ن مواقع
مدنية ولمدة  6شهور فحسب» ،وازداد موقف
رئيس مصر صالبة وتمسكا ً بمطلبه قائالً« :إذا
كنتم تريدون أن يكون مستقبل العالم مستقبالً
أميركيا ً فنحن موافقون ،وس��وف نقول للعالم
إنّ االتحاد السوفياتي ترك المستقبل ألميركا،
وسوف أترك الحكم لزميل آخر يستطيع التعامل
والتفاهم مع أميركا» ،وف��ي اليوم الثاني وافق
القادة السوفيات على ما طالب به رئيس مصر،
وسميت العملية بـ«القوقاز».
{ اللقطة الخامسة:
أثناء المباحثات تحدث أحد القادة العسكريين
حول صعوبة إمداد مصر بصواريخ «سام ،»3
م��ؤك��دا ً ع��دم خروجها م��ن االت��ح��اد السوفياتي
أي بلد آخر ،حتى وال دول حلف وارسو...
إلى ّ

عندئذ قال القائد العام للقوات المسلحة المصرية
الفريق أول محمد فوزي :دول حلف وارسو ال
ت��ح��ارب .مصر هي التي ت��ح��ارب .ق��ال ذل��ك في
حضور الرئيس عبد الناصر وفي مواجهة القادة
السوفيات ،وم��ن ع��رف الفريق أول ف��وزي عن
قرب ،يعرف كيف قالها ،وبأي صوت جهوري،
وبأي قدر من الصرامة.
{ اللقطة السادسة:
بعد انتهاء المباحثات ولحظة تأهّب الرئيس
عبد الناصر لمغادرة القاعة تقدم منه الجنرال
(كاتشكي) كبير الخبراء السوفيات في مصر
محييا ً إ ّي��اه ق��ائ�لاً :سيدي الرئيس ل��دي مشكلة
كبيرة ،فخبراؤنا العسكريون الموجودون في
مصر يشعرون كأنهم جنود عصابات ألنكم
تمنعونهم من ارتداء الزي العسكري السوفياتي،
ويرتدون الـ»أوفر أول» من دون رتب ،ويتساوى
الجنرال وال��ش��اوي��ش ،كما أنّ ال��زي العسكرى
السوفياتي يمثل بالنسبة إليهم قيمة وكرامة،
فأرجو السماح لهم بارتدائه ،فماذا كان موقف
رئيس مصر وماذا قال؟ قال الرئيس عبدالناصر
لكبير الخبراء السوفيات في مصر ،وأمام رئيس
االتحاد السوفياتي وقيادات الجيش« :أنا مستع ّد
أن ألبّي لك أي طلب إالّ ه��ذا ،ف��ارت��داء ضباطكم
الزي العسكري السوفياتي سوف يمثل للشعب
المصري ما كان يمثله لهم وجود ضباط الجيش
البريطاني بزيهم العسكري البريطاني وهم على
أرض مصر قبل الثورة ...وال يمكنني البتة تلبية
هذا الطلب».
هذه اللقطات التي أسردها اآلن ،والتي ظلت
محفورة في ذاكرتي رغم مرور السنوات على
معرفتي بها ،أضعها هنا نموذجا ً ومثاالً يؤكد
معاني ومؤشرات كثيرة ،أه ّمها وفي مقدمها:
*إنّ م��ص��ر تستطيع م��ت��ى ش����اءت وأرادت
وتمسكت وأص ّرت ،أن تكون لها القيمة الكبيرة
ّ
والمقام األعظم والقدر العالي لدى دول العالم
كله الصديق منها وال��ع��دو ،وه��ذا يت ّم ببساطة
عندما تكون لمصر القيادة الوطنية القوية الصلبة
الشجاعة التي تدرك قيمة مصر ومقامها .عندما
تكون لمصر القيادة التي تعرف أن تعكس كيف
هي كرامة مصر وكرامة شعب مصر ،القيادة
التي تستطيع أن تعلن بقوة تامة كيف أنّ مصر
عظيمة في مواقفها الصلبة الحرة ،وفي قدرتها
ع��ل��ى ف���رض إرادت���ه���ا ب��ل وف���ي إم�ل�اء شروطها
على اآلخ��ر ،حتى وإن يكن صديقا ً مساندا ً لها
في أزماتها وشدائدها .القيادة التي تستطيع أن
تجبر اآلخ��ر على احترام سيادة مصر الدولة،
والعمل على كسب ص��داق��ة مصر ،ب��ل وكسب
رض��اه��ا ،والتسليم لها ب��ك�� ّل م��ا تطلبه وتريده
وليس العكس.
ه��ذه ه��ي ال��ق��ي��ادة ال��ق��وي��ة الباسلة ال��ت��ي تليق
بمصر ،والتي نريدها لمصر .هذه هي القيادة
التي يحق لها أن تكون هي الرمز لمصر والعنوان
لمصر الكبيرة العظيمة ،القائدة ،الرائدة لمنطقتها
العربية ،والتي لن يرتضي شعب مصر قيادة
سواها.

} ّ
بشار شخاترة
بعد الخراب الكبير والدمار اللذين حالّ
بسورية من جراء العدوان عليها ،وحصاد
ال��م��ي��دان ال����ذي ُي��ب��ش��ر ب��ان��دح��ار الموجة
الصهيو -وهّابية ،خرجت سورية من عنق
الزجاجة وتجاوزت األصعب من العدوان
م��وح��دة م��ت��م��اس��ك��ة ،ول���م ت��ف�� ّرط بثوابتها
حينما كان الرصاص يطرق أبواب دمشق،
وكان النخاسة يختلسون الليل برسائل من
هنا وهناك لتقديم التنازالت بغية إسكات
���وح���دة خلف
ال��ه��ج��م��ة ،وب��ق��ي��ت س��وري��ة م ّ
جيشها وقيادتها ترفض العروض المذلّة،
معتبرة ذلك هربا ً إلى األمام.
ف���ي األن����ب����اء أنّ أل�����وف ال���ه���ارب���ي���ن من
ال��م��رت��زق��ة ف����� ّروا ال���ى ل��ب��ن��ان ب��ع��د معارك
القلمون وهزيمتهم الساحقة فيه .هؤالء
ه��م المقابل ال��ي��وم لما ُس�� ّم��ي ف��ي الماضي
ب����ـ»األف����غ����ان ال����ع����رب» م��� ّم���ن ع�������ادوا من
أفغانستان بعد انتهاء الحرب األولى فيها،
وان��ف��ج��ار ال��ظ��اه��رة السلفية ،وب���زوغ نجم
«ال��ق��اع��دة» التي ّ
قضت مضاجع األم��ن في
البالد العربية العائدين اليها .وبات لبنان
أم��ام جنون «القاعدة» ،والخيارات ال تزال
مفتوحة على تط ّورات خطيرة لن تنفجر إالّ
بعد استحقاق الرئاسة اللبنانية إذا خرجت
ال��ق��وى الصهيو  -وهّ��اب��ي��ة وحلفاؤها من
القوى المسيحية المتصهينة أساسا ً بخ ّفي
حنين.
ال��خ��ي��ارات األخ���رى ه��ي إع���ادة تصدير
ه���ذا ال��ج��ن��ون ال��م��ت��ف��ج��ر إل���ى س��وري��ة مرة
ثانية من البوابة التركية أو األردنية ،او أن
ُيعاد تصديره الى العراق ،وأمام هذا وذاك
ستندحر الهجمة ليعودوا من البوابات التي
أتوا منها.
أقرب البوابات وأسهلها أمام المهزومين
ه��ي ال��ب��واب��ة األردن���ي���ة ،ذل���ك أن��ه��م فقدوا
الحاضنة الشعبية لهم بعد إجرامهم في
سورية .نقول أقرب بوابة لهم األردن مع
وجود حواضن شعبية في مناطق متف ّرقة
لهم في األردن ،في مدن كالزرقاء ومعان
وبعض المخيمات الفلسطينية ،ما سيدفع
بالضرورة بألوف الهاربين ال��ى مالذات
أكثر أمنا ً وبيئات جديدة لم تختبر فظائعهم
بعد وال ت���زال مش ّوشة ومسكونة بحالة
دينية سلفية ملتبسة.
م��ا ال ش��ك ف��ي��ه أنّ ال��س��ي��اس��ة األردن��ي��ة
الحمقاء وال��ت��ي بنت استراتيجيتها على
محاولة إمساك العصا من المنتصف كذباً،
والمنخرطة في العدوان على سورية فعلياً،
قد انكشف عريها .وما الدخان الذي تثيره
السياسة األردنية حول دورها في سورية
س��وى غ��ط��اء لضعفها ع��ن ال��ق��ي��ام بخطوة
أكبر مما قامت به ،ليس تك ّرما ً أو حيادا ً كما
تدعي ،فهي تعلم الثمن الذي كان يمكن أن

يدفعه األردن لو تحامقت الحكومة األردنية
وت���و ّرط���ت ع��ل��ى ن��ح��و م��ب��اش��ر ع��ب��ر قواتها
المسلحة ف��ي س��وري��ة وم��ح��اول��ة التهويل
ب��ق��درات��ه��ا ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي خ��ط��وة م��ن هذا
القبيل عبر تنفيسات إعالمية في ما مضى
تندرج في إطار ذ ّر الرماد ومحاولة إثارة
ستار من الضباب على عجزها.
ل��ي��س م��ن ب���اب االس��ت��ف��زاز ب��ل م��ن باب
ال��ح��رص على اس��ت��ق��رار األردن م��ع تزايد
ال��ت��ه��دي��د م���ن ال���ق���وى ال��ص��ه��ي��و  -وهابية
ل�لأردن ،وم��ع الرجحان الميداني للجيش
العربي السوري الذي يتقدم في ك ّل يوم،
ستجد الحكومة األردنية وأجهزتها األمنية
والعسكرية نفسها ف��ي مواجهة القاعدة
الهاربة من لظى المعركة السورية تبحث
ع��ن م��أم��ن ،وع��ن حاضنة م��وج��ودة أصالً
رعتها االس��ت��خ��ب��ارات األردن��ي��ة على مدى
ثالث سنوات مضت وسهلت حركتها.
سياسة إدارة ال��دول��ة بالنهج الليبرالي
ل��دول��ة شحيحة ال��م��وارد أص�لاً ت��رك األمر
للمغامرين بمصير األردن الستجداء أموال
الصدقة الخليجية في مقابل تنفيذ نزوات
مجموعة من األحافير البشرية المتحجرة
يوشك أن يوقع األردن في أزمة عنف قابلة
لالنفجار في أي لحظة ،حال انسياح ألوف
المقاتلين ال��ف��ا ّري��ن م��ن جبهات القتال في
سورية الى األردن.
مناوشات معان الدائرة حاليا ً قد تكون
سببا ً إلعالن مئات (المجاهدين) إن لم يكن
األلوف نصرة إخوتهم في األردن ،علما ً أنّ
هناك ما يزيد على أل��ف مقاتل من األردن
وح���ده منخرطين ف��ي ال��ح��رب السورية،
جالبين معهم «دواعش» الشيشان ونيجيريا
وأخواتها ،وهذا ليس تحليالً بعيدا ً بالقدر
ال��ذي تتهيأ معطياته على األرض ،خاصة
مع انحسار رقعة تواجدهم في سورية.
ال����س����ؤال ال����م����ط����روح ع���ل���ى ال��ح��ك��وم��ة
األردنية :ما الذي هيأت نفسها له لمواجهة
احتمال الخطر المقبل؟! فاالنفجار الليبي
أشعل النار في تونس والجزائر ،ولم يكن
األردن بعيدا ً عن هذه النار ،إذ ساهم األردن
في خوض معركة العدوان على ليبيا حتى
طالت السفير األردن���ي ف��ي طرابلس ،فما
بالنا بالجار والشقيق الذي ساهمنا بإشعال
النار في فنائه ،وال نريد أن يطولنا لظاها؟!
نظرية األمن األردنية الجديدة يفترض
أن تبدأ من دمشق ،وأن تكمل الدور السوري
بحصار المجموعات اإلرهابية والتضييق
عليها والتعاون الفعلي قبل ف��وات اآلوان،
المدججين
وقبل أن نجد ألوف المسلحين
ّ
ف��ي أح��ي��اء إرب��د وال��زرق��اء وع��م��ان .ونذكر
أن ق��درة الدولة السورية أكبر من قدرات
األردن بكثير ،ومع ذلك استطاعوا التسلل
الى قلب المدن السورية ولم يخرجوا منها
إال بثمن باهظ ال نتمنّاه.

