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نووي �إيران :انك�شاف حقيقة اال�ستهدافات الأميركية
} حميدي العبدالله
كشفت الجولة األخيرة التي عقدت األسبوع الماضي بين
إيران ومجموعة « »1+5حقيقة االستهدافات األميركية إليران
والمنطقة .للمرة األولى يكشف النقاب عن أنّ األسباب التي
أي
أدت إلى عدم حصول تقدم في الجولة الجديدة ليست لها ّ
عالقة بالملف النووي اإليراني ،أو على األق ّل بالقضايا التي
يطرحها الملف النووي اإليراني والتي تندرج في صلبه لم
تكن األس��اس في وص��ول جولة المفاوضات إلى ما وصلت
إليه ،وب��ات في حكم المؤكد أنه لن يت ّم التوصل إلى االتفاق
النهائي قبل حلول  20تموز المقبل ،موعد انتهاء مدة االتفاق
االنتقالي.
كشفت الجولة الجديدة من المفاوضات أنّ واشنطن عادت
أي اتفاق بين
من جديد إلى التركيز على ض��رورة أن يشمل ّ
إيران ودول « ،»1+5تفاهما ً على ترسانة إيران الصاروخية،
وأيضا ً على ملفات وقضايا سياسية أخرى في المنطقة مثل
سورية والعراق والبحرين وأمن الخليج والصراع العربي-
الصهيوني.
ت��أك��دت ف��ي ض��وء ط��رح ال��والي��ات المتحدة ه��ذه القضايا
الجانبية ،والتي ال صلة لها بمزاعم الغرب حول برنامج إيران
النووي والقلق من طابعه العسكري ،حقيقتان:
الحقيقة األولى ،أنّ الخالف بين الواليات المتحدة ،ومعها
ال��دول الغربية ،وإي��ران لم يكن فعالً ح��ول طبيعة البرنامج
النووي اإليراني ،فطهران كانت تشدّد منذ فترة طويلة ،رغم
تغيّر ال��رؤس��اء ،على أنّ برنامجها النووي سلمي ،وأنها ال
تطمح إلى مرحلة عسكرة هذا البرنامج ،وبخاصة إلى مرحلة
صنع القنبلة النووية ،ولك ّن الغرب ك��ان يزعم دائما ً وجود
برنامج وأجندة إيرانيين سريين على هذا الصعيد ،في محاولة
لعرقلة الوصول إلى تفاهم حول برنامج إيران السلمي.

الحقيقة الثانية أنّ الواليات المتحدة ومعها الدول الغربية
ك��ان��ت وال زال��ت تستغ ّل ا ّدع ��اء الطابع العسكري لبرنامج
إي��ران ال�ن��ووي لممارسة الضغط عليها والعمل وابتزازها
بغية الحصول على تنازالت تتصل بنهج إيران االستقاللي
ومقاومتها مشاريع الهيمنة والتبعية.
اليوم توضحت ه��ذه الحقائق وكشف بشكل صريح عن
حقيقة االستهداف األميركي والغربي إلي��ران ،فما تسعى
إليه واشنطن وحلفاؤها الغربيون هو تدمير ك ّل مصادر قوة
إي��ران ال��ذات�ي��ة ،خاصة قدراتها الصاروخية ،ول�ه��ذا السبب
أص ّرت واشنطن في الجولة األخيرة على طرح هذه المسألة
على ج��دول األع�م��ال .كما تسعى واشنطن ليس إل��ى تدمير
قدرات إيران الذاتية التي تحمي استقاللية سياستها الداخلية
واإلقليمية والدولية فحسب ،بل تسعى من خالل ربط قضايا
إقليمية بالملف النووي اإليراني إلى دفع طهران إلى أن تكون
أداة في االستراتيجية األميركية لفرض الهيمنة على المنطقة
وحماية هذه الهيمنة ،تحديدا ً في منطقة الخليج .بمعنى آخر،
تسعى ال��والي��ات المتحدة وال ��دول الغربية ال�ت��ي ت��دور في
فلكها ،إلى فرض المعادلة اآلتية على إي��ران :مقابل السماح
لها بامتالك دورة إنتاج الوقود النووي لألغراض السلمية،
عليها أن تقبل بهيمنة الواليات المتحدة على المنطقة والتعاون
مع الحكومات الغربية التي تدور في فلكها ،وأن تتخلى عن
مصادر قوتها الذاتية التي تحمي أمنها القومي وفي مقدمها
األسلحة الصاروخية.
بديهي أنّ ما تتطلع إليه واشنطن لم يبق مندرجا ً في إطار
احتواء برنامج إي��ران ال�ن��ووي ،أو الحؤول دون تح ّوله إلى
برنامج عسكري ،بل إعادة إيران إلى عصر جديد ،وتحويل
الدولة اإليرانية إلى جرم يدور في الفلك األميركي ،وإلى أداة
في سياسة الهيمنة الغربية على غرار ما كانت عليه حال إيران
في عهد الشاه.

«�سوا» ...مع قائد االنت�صار والأمة
} عامر التل
لم تكن مصادفة إطالق شعار «سوا» على حملة
المرشح لالنتخابات الرئاسية في الجمهورية
العربية السورية الدكتور بشار األسد ،فالمتأ ّمل
في مضامين هذه األحرف يدرك عمق ما تعنيه تلك
األحرف الكبيرة في معانيها ومضامينها.
«سوا» في محاربة اإلرهاب واإلرهابيين وتطهير
ّ
يشغل ه��ؤالء اإلرهابيين
س��وري��ة منهم وممن
األوغ����اد« .س���وا» إلع�ل�ان انتصار س��وري��ة على
المشروع الصيهوني األميركي الرامي إلى تفتيت
سورية والمنطقة وإنشاء دول طائفية ومذهبية.
«سوا» لدعم بواسل الجيش العربي السوري
وااللتفاف حولهم في تصدّيهم للحرب الكونية
التي تشنّ على س��وري��ة باستخدام أدوات من
تنظيمات تكفيرية وهابية وبدعم من آل سعود
ومشيخات الخليج والعدو الصهيوني وأميركا
والعثمانيين الجدد ،تلك التنظيمات التي تتب ّنى
ثقافة توراتية تقوم على قتل األغيار.
«س���وا» لضمان وح���دة أراض���ي الجمهورية
العربية السورية ومنع تمزيقها ،مثلما حاول
وي��ح��اول م��رت��زق��ة ال��ع��دو الصهيوني وأميركا
والرجعية العربية .لكن سورية بجيشها وشعبها
وقيادتها تفشل هذه المشاريع التفتيتة كلّها.
«س��وا» ألج��ل العمل على وح��دة المشرق كله
بقيادة سورية المنتصرة ،ليكون كتلة واحدة في
وجه أعداء األمة ،وإلعادة االعتبار إلى أمة قوية
عظيمة :قوية بشعبها ،غنية بمواردها ،فأمتنا
التي قتلت أكثر من تنين في الماضي لن يعجزها
أن تقتل هذا التنين الجديد.
«س��وا» ألجل أن تبقى المقاومة ثقافة ونهجا ً
هي السائدة في مواجهة عدونا الوجودي ،العدو
الصهيوني و َم��ن وراءه من إمبريالية ورجعية

} نصار ابراهيم

ُيحيي الفلسطينيون ك ّل عام ذكرى النكبة التي حلّت بهم
ع��ام  ،1948عبر ن�ض��االت وفعاليات ون ��دوات وإص ��دارات
وأب�ح��اث ...كل هذا جيد ومه ّم ،ولكن في غمرة هذا التفاعل
تتمظهر بعض األبعاد والتجليات واالنعاكاسات التي تفرض
وتستوجب التوقف والتأمل ،بهدف أن نتخطى مستوى وعي
النكبة في ذاتها (ما يعكس وعيا ً نكوصيا ً بصورة ما) نحو
وعيها لذاتها (األمر الذي يعكس دينامية إيجابية تجاه الواقع
والمستقبل).
ي �ب��دو أن الفلسطينيين وألس��ب��اب ع��دي��دة ح��ول��وا حدث
النكبة كأنه ح��دث خ��اص بالجماعة الفلسطينية أو الشعب
الفلسطيني ،ما أفقد النكبة الفلسطينية أحد أهم أبعادها ،أي
بعدها العربي بما هي أيضا ً نكبة عربية بامتياز .ال نقول ذلك
ألسباب وجدانية أو عاطفية على أهميتها ،بل ألن المشروع
الصهيوني وما ارتبط به وترتب عليه من نكبات هو مشروع
م��وج��ه اس�ت��رات�ي�ج�ي�ا ً ض��د ال��وط��ن ال �ع��رب��ي واألم� ��ة العربية
لتأسيس واقع ووقائع تمنع نهوض ووحدة هذا الوطن وهذه
األمة ،كما تشرع نهب ثرواته والهيمنة عليه ،ذلك ألن احتالل
فلسطين لم يكن سوى رأس جسر للمشروع االستعماري –
الصهيوني في قلب الوطن العربي ،ولهذا على الفلسطينيين
وهم يحيون ذكرى النكبة التي حلّت بهم وال تزال ،إعادة بناء
مفهوم النكبة ليشمل بعدها وتجلياتها العربية ،وبهذا المعنى
نعيد وعي مفهوم القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي
ب��ات يتعامل معه الكثير م��ن ال�ع��رب وب�ع��ض الفلسطينيين
كأنه «تحرير» للعرب من مسؤوليتهم التاريخية ،القومية
والسياسية واألخالقية والثقافية تجاه قضية فلسطين ،مع
أن وظيفة هذا المفهوم ودوره هي باألساس وظيفة نضالية
موجهة للصدام مع أهداف المشروع الصهيوني وترجماته
ومحاوالت شطب الشخصية الوطنية الفلسطينية وتهميشها،
ك�م��ا ي�س�ت�ه��دف ف��ي أح��د أب �ع��اده األخ� ��رى م��واج �ه��ة ضغوط
الرجعية العربية وتدخالته ومحاوالتها إلجبار الفلسطينيين
على اإلنضواء والرضوخ للمشاريع والمساومات السياسية
التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية كقضية قومية.
معنى ذل��ك ت�ح��دي��دا ً أن على الفلسطينيين بجميع أطيافهم
وق��واه��م ال�س�ي��اس�ي��ة وال�م�ج�ت�م�ع�ي��ة أن ي �م �يّ��زوا ت �م��ام �ا ً بين
األنظمة العربية وممارساتها السياسية وم��ا يسندها من
ثقافة انهزامية هي أصالً من صلب المشروع االستعماري،
وبين الشعوب والمجتمعات وال�ق��وى العربية التي تشكل
موضوعيا ً وت��اري�خ�ي�ا ً وح�ض��اري�ا ً البيئة الحاضنة للشعب
والنضال الفلسطيني.
شكلت ذاك ��رة النكبة الفلسطينية ق��وة داف�ع��ة للمقاومة،
بالتقاطع م��ع دوره ��ا ف��ي تظهير تفاصيل ح ��وادث النكبة
وروايتها وما قامت به الحركة الصهيونية من تدمير وقتل
وتشريد في حق الشعب الفلسطيني ،وما تقوم به حتى اليوم
م��ن م�ح��اوالت الح�ت�لال ال��وع��ي وذاك ��رة المكان ،غير أن كل
ذل��ك ،على أهميته ،ال يجوز أن يقفز عن العوامل واألسباب
الداخلية والذاتية التي أسست وساهمت في حصول النكبة
أو يتجاهلها ،وأقصد بذلك دور األنظمة العربية وتخاذلها
وضعف البنى الفلسطينية السياسية وهشاشتها آن��ذاك،
بمعنى أن التركيز على ال��دور الصهيوني كقوة مسؤولة
ومنفذة للنكبة أمر غاية في األهمية ،إلاّ أن هذا التركيز يجب
ألاّ يؤدي إلى تغييب أو إلغاء عملية رديفة ال تقل أهمية وهي
مواصلة البحث وممارسة النقد الذاتي الجريء وعلى مختلف
المستويات ،ليس ألجل التوثيق وسرد الحقيقة الموضوعية
المتعلقة بحوادث النكبة وتفاصيلها اإلنسانية فحسب ،بل
وارتباطا بهدف عملي راه��ن وملح يتعلق بكشف األسباب
والعوامل التي قادت إلى النكبة على المستوى الذاتي العربي
والفلسطيني ،ذلك أن الكثير من تلك األسباب ال تزال حاضرة
وتفعل فعلها حتى اليوم في استمرار النكبات الفلسطينية
المتواصلة سياسياً ،اجتماعياً ،ثقافياً ،سلوكياً ،ونفسياً،
باإلضافة إل��ى ما تسبب به من نكبات عربية ساحقة حتى
في هذه األيام (الشاهد الصلرخ على ذلك ما يقوم به عربان
النفط و»مثقفو» جهاد النكاح ،بما في ذلك نكح العقل العربي
جهارا ً نهارا ً في سورية العرب وغيرها ،وذلك كلّه ما هو إلاّ
استمرار لألسباب والسياسات والثقافة ذاتها التي قادت إلى
نكبات فلسطين المتواصلة حتى اللحظة).
كما أن على الفلسطينيين وقواهم السياسية واالجتماعية
والثقافية وف��ي غ�م��رة فعالياتهم وتفاعلهم إلح�ي��اء ذكرى
النكبة الحذر عند تناول ومقاربة قضايا وح��وادث النكبة،
بحيث ال ت�ت�ح��ول ف��ي ال��وع��ي وال�م�م��ارس��ة إل��ى ص�ن��اع��ة ،ما
يستدعي دوم �ا ً التأكيد على األب�ع��اد السياسية واإلنسانية
واألخ�لاق �ي��ة للنكبة واس�ت�ح�ض��اره��ا بكونها أس��اس عملية
الصمود والتماسك والمقاومة ،وبالتالي منع تحويل هذه
العملية إل��ى م�ج��رد س�ل��وك أو ثقافة انتقامية ض��د اليهود،
فالفلسطينيون ال يمارسون حقهم في المقاومة بهدف قتل
أح��د ،بل ألج��ل أه��داف تعكس في جوهرها عمق إنسانيتهم

 رئيس تحرير شبكة
الوحدة اإلخبارية في األردن

على وقع «النكبة»...
ال تراجع وال ا�ست�سالم

من وعي النكبة في ذاتها نحو وعيها لذاتها


عربية وعمالء وأدوات وجواسيس.
«س���وا» إلع���ادة إع��م��ار س��وري��ة ال��ت��ي د ّمرتها
عصابات نتنياهو وأوباما والوهابية كي تعود
مثل طائر الفنييق ،تنهض من بين الدمار والركام
لتعيد نهضتها واقتصادها وعمرانها ،فليس عارا ً
أن ُنن َكب بل العار أن تح ّولنا النكبات من أشخاص
أقوياء إلى جبناء.
«سوا» مع الرئيس بشار األسد الذي يقول لسان
حاله :إن كنتم ضعفاء وقيتكم بصدري ،وإن كنتم
جبناء أقصيتكم عني .أما إذا كنتم أقوياء فسوف
أسير بكم إل��ى النصر ،ونحن ال نقبل أن نكون
ضعفاء أو جبناء إنما اقوياء نسير نحو النصر
وعز األمة.
«س����وا» ألج���ل م��واج��ه��ة ج��م��اع��ات اإلس�ل�ام
السياسي األميركي آكلي لحوم البشر وقاطعي
الرؤوس ،أدوات العدو الصهيوني الذين يفاخرون
بعالقتهم معه ودعمه لهم وعندهم أنّ «الغاية
تبرر الوسيلة».
«سوا» لالحتكام لصناديق االقتراع ال لصناديق
المتفجرات والموت والدمار التي يزرعها أعداء
الحياة للقضاء على الشعب ال��س��وري ،وليبزغ
ال��رب��ي��ع الحقيقي ال رب��ي��ع أوب��ام��ا وأردوغ����ان
تصحر
ونتنياهو ومشيخات الخليج التي تعاني
ّ
األرض ويعاني فيها اإلنسان األم ّرين من الحرمان
من أبسط حقوقه.
«س��وا» ألجل العز ،والكرامة ،والوحدة .ومع
أسد األمة وقائد النصر بشار حافظ األسد نسير
نحو االنتصار.

ونضالهم الستعادة حقوقهم الوطنية-القومية ،من خالل
استمرار توجيه البوصلة نحو إنهاء االحتالل وعالقات القوة
التي تحكم المعادلة بين مجتمع وبنى هذا االحتالل والشعب
الفلسطيني ،وعلى هذا األس��اس يكون النضال الفلسطيني
في جوهره وتجلياته التجسيد األكثر إنسانية وأخالقية،
وبهذا المعنى يجسد النقيض للممارسة الصهيونية الفاقدة
أس��اس�ه��ا اإلن �س��ان��ي واألخ�ل�اق��ي ،خ��اص��ة ل��دى استخدامها
مآسي اليهود لتبرير مشاريعها االستعمارية وتحالفها مع
القوى الكولونيالية األكثر وحشية في التاريخ .أق��ول ذلك
ألن أح��د ركائز االلتباس في الموقف العربي والفلسطيني
من الهولوكوست اليهودي ،ليس ألنهم ال يدركون وحشية
ه��ذا الحدث ،بقدر ما هو رد فعل على التوظيف ال��ذي تقوم
به الحركة الصهيونية عندما ح ّولت هذه المأساة اإلنسانية
التي طالت اليهود وماليين البشر في الحقبة النازية ،إلى
صناعة إعالمية وأداة ثقافية وسياسية لتبرير سياسات
وممارسات االحتالل «اإلسرائيلي» ضد الشعب الفلسطيني،
عبر اس �ت��درار العطف واستعمال ع��ذاب��ات ال�ن��اس وبطريقة
مهينة  ،لتبرير القتل والوحشية الحتالل شعب آخر ونفي
وجوده وحقوقه.
مسألة أخرى تستدعي التأمل ونحن نحيي ذكرى النكبة
الفلسطينية ،ه��ي أن ت�ل��ك ال�ن�ك�ب��ة ل�ي�س��ت م �ج��رد استذكار
لحوادث عابرة حصلت في الماضي ،ألنها ال تزال في الواقع
وف��ي ال��وع��ي نكبة مستمرة ف��ي آث��اره��ا وتأثيراتها العميقة
حتى اللحظة ،وستبقى مؤثرة في الوعي الجمعي لألجيال
الفلسطينية والعربية المقبلة ،لذا فإن وعي النكبة وثقافتها
ليسا عملية مقصورة على جموع الالجئين الفلسطينيين
ت�ح��دي��داً ،ب��ل أضحيا مكونا ً بنيويا ً ف��ي وع��ي عموم الشعب
الفلسطيني والعربي ،إذ يستحيل موضوعيا ً وعلميا ً أن ُتقتلع
ُوتشرد أغلبية شعب ما من سياقاتها المكانية واالجتماعية
و ُت��د ّم��ر بناها الطبيعية ،وم��ع ذل��ك تبقى بقية ه��ذا الشعب
طبيعية .ول�ه��ذا يشكل وع��ي النكبة خافية عميقة ف��ي وعي
المجتمع الفلسطيني والعربي .التأكيد على هذا البعد ال يرمي
إلى مجرد التعبير عن التساند االجتماعي ،بل االستناد إليه
لتعزيز الديناميات الداخلية اإليجابية ل��دى عموم الشعب
الفلسطيني ،بمعنى االستناد إلى هذا الوعي لتعزيز وحدته
ونسيجه وقيمه االجتماعية ،كقاعدة لتفعيل طاقاته في سياق
مقاومته الوطنية إلنهاء االحتالل على جميع المستويات.
ألن النكبة ال تزال عملية راهنة بالمعنى المباشر والضمني
والتاريخي ،فإن وعي هذه النكبة ليس مجرد عملية بكائية
أو رثائية ،بل عملية اجتماعية ثقافية سياسية شاملة هدفها
ح�م��اي��ة روح المجتمع وتفعيل ق ��واه العميقة ودف�ع�ه��ا إلى
المبادرة ،أي االرتقاء بوعي تجربة النكبة من مستوى وعي
النكبة في ذاتها ،على أهمية ذلك ،إلى وعي النكبة لذاتها ،بمعنى
وعي وإدراك كل ما هو نقيض لها ،أي بما يحول ويمنع أي
نكبات قادمة ،وبهذا يصبح الوعي العميق لحوادث الماضي
 الراهن في الحالة الفلسطينية وسيلة لالرتقاء واإلبداعالثقافي واالجتماعي والسياسي ال��ذي يساهم ف��ي تحديد
النقيض اإليجابي للواقع الفلسطيني الصعب وبلورته ،إذ
تتحول خافية النكبة في الوعي الجمعي الفلسطيني إلى قوة
بناء إيجابية تعيد تأسيس قيم المجتمع الفلسطيني ومعاييره
الموجهة نحو المستقبل ،هكذا يتحرك مفهوم العودة وحقه،
مثال ،من مستوى العودة لما كان (أمر غير ممكن في المعنى
العلمي) ليرتقي إل��ى عملية هدفها ووظيفتها التأسيس لما
سيكون بكل م��ا يشترطه م��ن معايير سياسية وأخالقية
وإنسانية تشكل بمجموعها تعويضا ً نسبيا ً للفلسطينيين عما
لحق بهم في الماضي من جانب ،كما تشكل نقيضا ً لمعاناتهم
ال��راه�ن��ة م��ن جانب آخ��ر ،ف��ي سياق ه��ذه العملية المتداخلة
والمتحركة تصبح فلسطين وح��ق ال�ع��ودة ودروس النكبة
نقيضا ً لكل ما هو مهين وسلبي ومؤلم في تجربة الجماعة
الفلسطينية على المستويات كافة ،كما تصبح محددا ً ألحالم
الفلسطينيين وأجيالهم المقبلة وطموحاتهم .ه��ذا البعد أو
المعنى هو ما ذهب إليه محمود درويش في عبارته الكثيفة
حين كتب« :عندما كنت خارج الوطن كنت أعتقد أنّ الطريق
سيؤدي إلى البيت وأنّ البيت أجمل من الطريق إلى البيت.
ولكن عندما ع��دت إل��ى ما يسمى البيت ...غيّرت ه��ذا القول
وقلت :ما زال الطريق إلى البيت أجمل من البيت ألنّ الحلم ما
زال أكثر جماالً وصفاء من الواقع الذي أسفر عنه هذا الحلم
«(دروي��ش ـ السفير  .»)2008ففلسطين التي نقاوم ألجلها
ونحلم بها هي نقيض معاناتنا كلّها ،إنها تصعد دوما ً لتالقي
أحالم شعب كامل في الحرية والكرامة واالنعتاق الشامل.

 كاتب فلسطيني

https://www.facebook.com/pages/
Nassar-Ibrahim/267544203407374

} إيهاب حسن



من المؤكد أنّ النكبة التي تسبّبت بتهجير  800ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم
في فلسطين ووصل عددهم راهنا ً إلى نحو خمسة ماليين الجئ ،ليست مجرد
حدث نستذكره في  15أيار من ك ّل عام؛ بل إن بصماتها أضحت مثل الوشم الذي ال
يُمحى ،وآثارها محفورة في داخلنا ،وتتوارث األجيال أحاسيس هذه النكبة التي
ال تتوارى بل تزداد وتتعمق يوما ً فآخر ،حتى أن العروبة والقومية تراجعتا أمام
ال ُقطرية والتفتيت ...لكن السؤال الذي يجدر طرحه :إلى متى سنظل نبكي على
اللبن المسكوب؟!
إذا كانت فلسطين استلبت في مثل هذا الشهر قبل  66عاما ً من خالل التواطؤ
والخيانة والخداع ،فإن وطننا العربي يُغتصب يوميا ً بسبب التفريط والعجز
وتأجيج الفتن هنا وهناك ،وبدال ً من تحويل المصيبة التي حلّت باألمة للنهوض
بها ،أصبحنا نردد شعارات رنانة ،حتى الصادقة منها فقدت معناها لكونها مج ّرد
كلمات حماسية ال طائل منها.
ما يرثى له أن شعوبنا جردت كذلك من وعيها وذاكرتها ،ما يجعلها مهيّأة
للسقوط فى شرك األعداء ،وستفقد بسهولة تامة أيضا ً سالحها المادي والمعنوي.
لكن مع إحساسنا بالخطر المحدق بنا وقيامنا بما يستدعيه منا هذا اإلحساس من
فعل ،يمكن أن تتبدل حالنا لنفيق من حالة الال وعي.
إذا كانت أول انتفاضة شعبية فلسطينية عام  1987شكلت عبر «ثورة الحجارة»
حركة شعبية نجحت فى زعزعة وضع االحتالل القائم ،فإن مفارقة اإلبداع العربي
أنه يتجسد بين الحين واآلخر في السعي إلى استئناف المفاوضات مع الكيان
الصهيوني عبر الوسيط األميركي الذي يدعون نزاهته.
يبدو أن العرب أدمنوا دور المفعول فيه ،ويكفي أن ننظر إلى حالنا لندرك أن
النكبة ما زالت مستمرة وتتجدد يومياً ،في حين يتواصل المشروع الصهيونى رغم
عثراته الذاتية ،في ظل عدم وجود استراتيجية حقيقية حيال استمرار أو إيقاف
مهزلة ما يسمى بعملية التسوية ،إذ ال وجود ألي ورقة ضغط فعلية نستطيع
من خاللها فرض شروطنا ،بسبب حالة العجز والتشرذم واتجاهنا إلى محاربة
بعضنا البعض بدال ً من توحيد جهودنا وطاقاتنا وتوجيهها نحو العدو الذي
يسخر من تردادنا مقولة أن الصراع العربي «اإلسرائيلي» هو صراع وجود.
هنا بيت القصيد ،إذ ال قرارات قوية ألنظمنتا تلبي آمال شعوبنا وطموحاتها
وتتصدى للمخططات التوسعية االستيطانية عبر االلتزام بالمشروع القومي
الوحدوي ونبذ الخالفات البينية لكي يستعيد النظام الرسمي هيبته ويلملم
أوراقه المبعثرة والممزق معظمها ،قبل وبعد هبوب رياح «الربيع العربى» الذي
فجر أزمات محلية وإقليمية طاحنة وفتح مستقبل المنطقة على المجهول عبر
إرهاب ممنهج (تحت عباءة اإلسالم السياسي) مم ّول من الغرب بمساعدة بعض
حكامنا العرب.
ها نحن بعد  24عاما ً على بدء مسرحية السالم الهزلية في المنطقة نقف «محلّك
سر» لكن مع متغيرات كثيرة على األرض حدثت وما زالت مستمرة عبر التوسع
االستيطاني وج��دار الفصل العنصري ال��ذي يلتهم أج��زاء كبيرة من أرضنا في
فلسطين ،ناهيك عن الحصار والغارات وهدم البيوت وتقطيع وتجريف األرض،
وهي ممارسات ال تخفى على أحد وتتم تحت سمع وبصر ما يسمى بالمجتمع
الدولي.
على نحو ممنهج ،تتم محاولة احتواء السلطة الفلسطينية ،عبر حلقة مفرغة من
المفاوضات الجوفاء التي فتح ستار الفصل األول من مسرحيتها في المحادثات
السرية في أوسلو عام  1991وأف��رزت مؤتمر مدريد ليق ّر ما سمي آن��ذاك« :مبدأ
األرض مقابل السالم» ،إلى أن وقعت اتفاقية أوسلو في واشنطن عام  1993ونصت
على إقامة ما يعرف حاليا ً بالسلطة الوطنية الفلسطينية ،ثم أوسلو  2في عام ،95
تلتها بعدها بثالث سنوات اتفاقية واي ريفر ،ثم كامب ديفيد الثانية التي حمل
الصهاينة واألميركيون مسؤولية فشلها للجانب الفلسطيني الذي لم يكن ليجرؤ
على توقيع اتفاق ينقض من السيادة على القدس ويسقط حق عودة الالجئين.
ثم كانت «خريطة الطريق» ،وكالعادة لم يتم االلتزام ببرنامجها الزمني وتم
نصت عليه ،وصوال ً إلى مؤتمر «أنابوليس» الذي سعت واشنطن من
التهرب بما ّ
خالله إلى إحياء خطة خريطة الطريق ،لكنها آلت في نهاية المطاف إلى الفشل
المعهود نفسه.
اآلن ،تعاد الكرة مجددا ً تحت وهم التسوية .وتكمن مفارقة رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس الذى أبلغ مستشارة األمن القومي األميركي ،استعداده
للعودة إلى مباحثات التسوية مع االحتالل ف��وراً ،شرط تركيزها على قضية
الحدود ووقف البناء في المستوطنات خالل فترة المفاوضات! واألدهى أن رئيس
الوزراء الصهيوني نتنياهو أكد من ناحيته أنه لن يكون هناك أي «اتفاق سالم»
من دون «إلغاء حق العودة» لالجئين واالعتراف بـ»يهودية» الدولة العبرية ،إذ
ليست لديه أي مسؤولية أخالقية.
ثم يبقى هذا السالم المنشود مج ّرد وهم كبير كونه ال يمكن أن يلتقي مع االحتالل
واالستيطان ،خاصة أن حكامنا العرب ال يملكون ويا لألسف أوراق ضغط يمكن
التعويل عليها ،بل على العكس ،ينصاعون لإلمالءات والتنازالت ،وبالتالي لن
ينتج من هذه المفاوضات إال ّ مزيد من خيبات األمل التي ابتلينا بها على مدى ربع
قرن.
ال أق��ل م��ن أن نعلن ص��راح��ة ،ف��ي ظ��ل حالة الالسلم وال�لام��واج��ه��ة ،رفضنا
للمفاوضات ألنها ليست سوى مضيعة للوقت ،وبالتالي ال مخرج من حالة التردي
التي نعيشها إال بانتفاضة شعبية ثالثة سالحها الغضب ،عبر فتح أشكال جديدة
من الخيارات بما في ذلك المقاومة فى مواجهة االحتالل ومخططاته التى تهدف
أيضا ً إلى هدم األقصى ليحل مكانه الهيكل الثالث المزعوم ،في ظل صمت عربي
وإسالمي مريب ،ما شجع الصهاينة على التمادي في كل ما يخططون له ويطمحون
إليه.
نأمل فى أن تبقى المقاومة هي الحل المشروع حتى دحر االحتالل ،لعلها تكون
واحدة من أوراق القوة في ظل المفاوضات العبثية التي ال طائل منها سوى إهدار
مزيد من الوقت والجهد ،وإعطاء شرعية لمن ال شرعية له ،هذا إذا كنا ما زلنا نعتبر
فلسطين هي قضيتنا المركزية األول��ى ..ومن ثم يجب التمسك بالالءات الثالث
«ال صلح ،ال تفاوض ،ال اعتراف» وأن يضاف إليها «ال تفريط» من خالل برامج
عمل فعالة ومقاومة حقيقية يُحسب لها ألف حساب ،مع شطب كلمة النكبة من
قاموسنا ،إذ لن نجلس للرثاء بعد اليوم ،ألن العودة حق مقدس ،وال يمكننا التنازل
عن أرضنا فهي عرضنا الذي ال يمكن التفريط فيه.

 مدير تحرير جريدة «العربي»

7

المبارزة الرئا�سية...
في الزمن ال�صعب!
} د .سلوى الخليل األمين
حين حصل لبنان على استقالله من المستعمر الفرنسي،
ع�ب��ر ن �ض��ال م��ري��ر ش ��ارك ف�ي��ه ج�م�ي��ع ال��زع �م��اء اللبنانيين
بمختلف أطيافهم ومناطقهم وتوجهاتهم السياسية ،ك ّرست
رئ��اس��ة الجمهورية للطائفة المسيحية ال�م��ارون�ي��ة ،برضا
وتوافق اللبنانيين جميعاً ،على أن يت ّم انتخاب الرئيس لمدة
ست سنوات ،حيث ال تمديد وال تجديد ،بدليل ما حدث في
عهد الرئيس ب�ش��ارة ال�خ��وري حين ت � ّم العمل على إسقاط
فكرة التجديد ،لكن حدث الحقا ً ما ليس في الحسبان ،يوم
ُمدِّد للرئيس الراحل الياس الهرواي.
ه��ا نحن نشهد حاليا ً ال��دائ��رة المغلقة التي ي��دور حولها
ج�ه��اب��ذة المجلس ال�ن�ي��اب��ي ال�ك��ري��م م��ن ع��دم ال �ت��واف��ق على
الرئيس المقبل للبالد ،فهل ُيعقل أن ت��دور مسألة اختيار
رئيس الجمهورية في الكواليس الخارجية؟ ثم كيف تصبح
ب��اري��س م�ج��ددا ً مربط خيلنا! وال��دل�ي��ل ه��ذا السباق األخير
إلى باريس حيث هو موجود رئيس الحكومة األسبق سعد
الحريري ،المح ّرك األساس لقوى  14آذار ،والوحيد المولج
بتلقي كلمة الس ّر الخضراء وإمرارها إلى فريقه السياسي.
أض��ف إل��ى ذل��ك وج��ود وزي��ر الخارجية ال�س�ع��ودي سعود
الفيصل في العاصمة الفرنسية أي�ض�اً ،واالجتماع به من
باب الضرورات الملزمة ،خاصة بعد إعالنه استعداد بالده
الستقبال الوزير اإليراني محمد جواد ظريف للتباحث في
أمر العالقات المستقبلية بين البلدين ،علما ً أنّ لهذا القرار
حيثياته المط ّعمة بالرأي األميركي الحريص على نزع فتيل
النار في المنطقة ،من باب التأكيد على أهمية الوصول إلى
تفاهم مفيد مع إيران بشأن الملف النووي .هذا األمر تنعكس
مجرياته على الملف اللبناني الداخلي ،رغ��م إخفاء رجال
السياسة ه��ذا المضمون ال��واض��ح ال��ذي يدركه ك� ّل مواطن
لبناني مهما تفاوتت مستويات إدراك ��ه العقلي والفكري
والسياسي.
ل��و ن�ظ��رن��ا إل ��ى ال��واق��ع ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وإل ��ى ال �ن �ظ��ام المشبه
بالديمقراطي ،لبدا للجميع أنّ عملية المبارزة الرئاسية التي
تت ّم حاليا ً في هذا الزمن الصعب ليست محلية الصنع ،لذا
يجب التوقف عند حيثيات القوانين وال��دس�ت��ور والميثاق
ومصلحة الوطن العليا لتحديد الشروط الملزمة بانتخاب
الرجل األفضل لتولي المنصب األول في البالد وهو منصب
رئاسة الجمهورية ال��ذي أعطي لفريق من المسيحيين هو
فريق الموارنة ،لكنه ليس حكرا ً لهم بطبيعة الحال ،بل هو
يخص جميع اللبنانيين من دون تمييز بين
موقع رسمي
ّ
مواطن وآخر.
لذلك ،كيف يجوز لمن يتكلم عن انتخاب رئيس الجمهورية
اللبنانية أن يشحذ المفهوم الطائفي الضيّق ،ويحصر رئيس
البالد في دائرته الطائفية الضيقة من دون النظر إل��ى من
يستحق ال�م��وق��ع بكفاءته السياسية والمهنية والوطنية
والعلمية العالية؟ علما ً أنّ معظم الكتل السياسية اللبنانية
التي بدا واضحا ً من خالل دراسة سلسلة الرتب والرواتب
في مجلس ال�ن��واب ،وم��ن خ�لال التباحث في ش��أن التمديد
لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ف��ي المحافل الدولية
والعربية ،أنّ ك�لاً منهم يغني على ل�ي�لاه ،وأنّ ال��وط��ن في
أجنداتهم في آخر السطر من بياناتهم وتقاريرهم المرفوعة
إل��ى دوائ ��ر ال �ق��رار العليا ف��ي ك � ّل م��ن واش�ن�ط��ن والرياض
وباريس ،بينما تبدو المسألة في الجانب اآلخر محسومة
منذ خطاب السيد حسن نصرالله األخير ،إذ بدا أنّ القرار
اتخذ بهذا ال�ش��أن ،وأن انفتاح الجنرال ميشال ع��ون على
تيار المستقبل ضرورة وطنية ملزمة من خالل قناعة تامة
بأن ال غنى في المرحلة المقبلة عن مشاركة الرئيس سعد
الحريري في تولي عملية البناء في الدولة ،كونه رئيس أكبر
تكتل سني في البلد.
يبدو أنّ مرحلة المخاض األخيرة قد تنتج والدة سليمة،
فالوطن بات على فوهة البركان ،والحالة السياسية الدولية
ال�ف��اع�ل��ة ف��ي المنطقة ل��ن تسمح ب��ان�ه�ي��اره ،وع�ل��ى الجميع
ت �ج��اوز خ�لاف��ات�ه��م ال�م�ب�ط�ن��ة ب �خ��وف بعضهم م��ن البعض
اآلخر ،فالهدوء هو الحالة المطلوبة عالميا ،وما على رؤساء
الكتل النيابية س��وى ال�ت��واف��ق على الرئيس المقبل للبالد
الذي سوف يحسمه أخيرا ً الرئيس نبيه بري والنائب وليد
جنبالط والرئيس سعد الحريري عبر التوافق على الخروج
بالوطن من دائ��رة القلق واالنهيار ،باإلجماع السريع على
انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية المرجح حكما ً الجنرال
ميشال عون ،لألسباب اآلتية:
 1ـ الجنرال ميشال عون قائد عسكري سابق ،يحسن
م�م��ارس��ة ال�م�ع��اه��دات العسكرية وال�س�ي��اس�ي��ة ،ص��ادق في
ت�ح��ال�ف��ات��ه وف��ي م�خ��اص�م��ات��ه ،فحين يقبل ع�ل��ى التفاوض
مع الخصم مثلما مع الحليف أو الصديق ،يفاوض بصدق
القائد ال��ذي يحترم القسم وال�ش��رف العسكري والوطني،
لذلك لم ي��راوغ يوما ً في اتخاذ المواقف الوطنية ،بل كان
دائم المجاهرة بما يضمر ويفكر .هذه المواقف الصريحة
الواضحة هي من صفات المسؤول القوي الذي يتقن رسم
االستراتيجيات المستقبلية اآليلة حكما ً إلى وضع المصلحة
العليا للوطن فوق ك ّل اعتبار ،وذاك ما بدا جليا ً بعد اتفاق
الدوحة ،لذلك فإنّ من يضع مصلحة المواطن والوطن فوق
سائر االعتبارات هو الرئيس القوي الجدير بالثقة وبتسلّم
ال�م�س��ؤول�ي��ات ال�ج�س��ام ف��ي ال �ب�لاد ،وأه � ّم �ه��ا م��وق��ع رئاسة
الجمهورية الذي يستلزم التوافق الداخلي والنظرة الواقعية
إلى تل ّقف االستراتيجية الخارجية المستجدة كي ال يسقط
الوطن في فوهة البركان.
 2ـ إنّ حلف الجنرال عون مع حزب الله لم يكن حلف
الضعيف مع القوي ،وال حلف المصلحة االستباقية ،إنما
ك��ان ح�ل��ف ال �ت �ع��ادل ف��ي ال�ن�ظ��رة المستقبلية إل��ى تكريس
أهمية قيام دولة لبنانية قوية وعادلة وآمنة تحترم قدرات
ّ
بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو الطائفي
الفرد وكفاءته،
أو المناطقي ،من منطلق تكريس سياسة التغيير واإلصالح.
بدليل أنّ ال�م��واق��ف السياسية ،خ��اص��ة الداخلية منها ،لم
تكن بينهما على مجرى ت��واف��ق ت��ام ف��ي كثير م��ن القضايا
التي حصلت ،ومنها على سبيل المثال التمديد لوالية قائد
الجيش ،وسوى ذلك العديد.
 3ـ يمثل الجنرال ميشال عون أكبر تكتل نيابي مسيحي.
والحكم في لبنان مناصفة بين المسيحيين والمسلمين،
وه��و ال��وح �ي��د ال �ق��ادر مستقبالً ع�ل��ى ال�ت�ف��اه��م م��ع سورية
المتجدّدة التي سيقودها الرئيس بشار األسد إلى ب ّر األمان،
عبر ت��واف��ق روس��ي ـ أميركي أصبحت معطياته اإليجابية
في مراحلها األخيرة ،وتبدو إيجابياته في حركة التواصل
الماثلة في األفق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية
اإلسالمية في إيران ،علما ً أنّ أولويات االهتمامات األميركية
أضحت في مكان آخر.
ذاك ما تشهده الساحات السياسية المتبدلة والمتغيّرة،
ويبدو أنّ الفراغ في رئاسة الجمهورية بات فعالً ماضياً،
والمشهد اآلتي سيشهد انتخاب من يستحقّ فعالً أن يكون
رئيسا ً للجمهورية اللبنانية ،وستنصرف الحكومة المقبلة
إل��ى اس�ت�خ��راج ث��روة لبنان م��ن النفط وال �غ��از ،ك��ي ينتشل
الوطن والمواطن بالتالي من االنهيار التام.

