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العراق :ا�ستع�صاء الحلول ال�سيا�سية
} حميدي العبدالله
حيال ما يشبه اإلجماع حول وجود ثغر سياسية كبيرة في إدارة
الشأن العراقي العام ،أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي أنه ال يمكن
الوصول إلى ح ّل أمني وانتصار على اإلرهاب من دون أن يتزامن هذا
الح ّل مع ح ّل سياسي يس ّد الثغر المشكو منها.
لكن ما هو الح ّل السياسي المنشود الذي يكثر الحديث عنه والذي
يس ّهل نجاح الح ّل العسكري واألمني في مواجهة «داعش» وشركائه؟
ثمة صيغتان افتراضيتان للح ّل:
ً
الصيغة األولى ،العودة إلى ما كان معموال به تحت رعاية االحتالل
األميركي والغربي للعراق بين عامي ( 2003و ،)2011أي تقاسم
المناصب الرفيعة ف��ي ال��دول��ة ال�ع��راق�ي��ة محاصصة بين الطوائف
والمذاهب تبعا ً للتمثيل الحزبي لهذه الطوائف والمذاهب .لكن هذه
أي نجاح ،وإذا كان هناك من يعتقد أنها
الصيغة كانت فاشلة ولم تحقق ّ
حققت بعض النجاح فهو يعود إلى وجود القوات العسكرية األجنبية
وضغط هذه القوات على المك ّونات السياسية في العراق للعمل ضمن
صيغة الح ّد األدنى ،لكن هذه القوات لن تعود مرة جديدة إلى العراق،
والمطلوب إن�ت��اج صيغة حكم تحقق النجاح م��ن دون ال��ره��ان على
عودة قوات االحتالل من جديد إلى العراق لترغم المك ّونات السياسية
والحزبية والطائفية على التفاهم ،لكن ال يبدو أنّ مثل هذا االتفاق في
متناول اليد في ض��وء عمق االنقسام الداخلي وف��ي ض��وء تضارب
مصالح ال��دول والجهات اإلقليمية والغربية واستحالة التوصل إلى
تسوية بين هذه الجهات.
الصيغة الثانية ،االنفتاح على القوى والتشكيالت التي تتحالف اآلن
مع «داع��ش» مثل البعثيين السابقين وهيئة العلماء المسلمين ،وأي
تشكيالت أخرى تتحالف مع «داعش» وتتحرك بالتناغم معه.
مثل هذا الح ّل مرفوض ،أوالً من التشكيالت السياسية والحزبية
السائدة اآلن والمنتشرة في العراق ،بما في ذلك تشكيل «متحدون»
أي انفتاح أو ح � ّل م��ع هذه
ال��ذي ي�ق��وده النجيفي ،وال ��ذي يعتقد أنّ ّ
الجماعات سيكون على حسابه ويطعن بشرعيته التمثيلية ،وثانيا ً
ألنّ دول اإلقليم مثل تركيا والسعودية والغرب وفي مقدّمها الواليات
المتحدة ،تحبّذ التعامل حصرا ً مع المك ّونات التي شاركت في العملية
السياسية تحت إش��راف االحتالل ،لكن هذه المك ّونات مرفوضة من
القوى التي شاركت مع «داع��ش» في االنتشار األخير في الموصل
وصالح الدين وديالي.
هكذا يبدو أنّ الحديث ع��ن ال�ح� ّل السياسي لتسهيل نجاح الح ّل
العسكري واألمني مج ّرد لغو أو فانتازيا سياسية غير قابل للتنفيذ،
وفي ضوء هذا الواقع المر ،ماذا يبقى أمام العراق والعراقيين؟
هناك واحد من خيارين:
الخيار األول ،السير في الح ّل العسكري واألمني حتى النهاية من
قبل الحكومة الحالية لع ّل الح ّل العسكري يخلق شروطا ً مالئمة لح ّل
سياسي أكثر عدالً مما هو قائم اآلن.
الخيار الثاني ،ت��رك األم��ور على ما هي عليه وان��زالق العراق إلى
حرب أهلية طاحنة قد تقود إلى تقسيمه بعد تفككه ،األمر الذي ساد
منذ االحتالل األميركي والغربي للعراق ،وقد يكون التقسيم أكثر وباالً
أي ح ّل آخر.
وكارثية على العراقيين من ّ

م�صير لجان الم�صالحة الفل�سطينية
} هاني جودة
الحاصل في الحالة الفلسطينية اآلن من ركود
وغموض داخلي يجعلنا نقف كجمهور فلسطيني
ب�لا مصير أم��ام س��ؤال :م��ا ال��ذي تض ّمنته خبايا
اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس
ف��ي أي��ار 2014؟ غموض يتطور إل��ى األس��وأ مع
تفجر أزمة الرواتب يومياً ،وهي الشغل الشاغل،
ّ
وي�ب��دو أنّ المصالحة على م��ا نلحظ ه��ي خروج
م��ن أزم ��ة م��ال�ي��ة ف�ح�س��ب ،فبعد تشكيل حكومة
ال �ت��واف��ق ل��م ي �ط��رأ ت�غ�ي�ي��ر ج��وه��ري ع �ل��ى الحالة
السياسية الفلسطينية ،وال نقلة نوعية أو حتى
وع��ود تبرمها القيادة الجديدة للجمهور ،وللعلم
ل��م يجتمع وزراء حكومة التوافق ف��ي غ��زة حتى
اآلن مع رئيس الوزراء الدكتور الحمد الله ،وحتى
وزراء الحكومة الجديدة المقيمون اآلن في الضفة
المحتلة ال يديرون وزارات�ه��م في غ��زة ،والوضع
إلى هذه اللحظة على ما هو عليه ما قبل توقيع اتفاق
المصالحة ،في غزة ،علما ً أنّ المواطن الفلسطيني
ل��م يلمس أي تغيير ،خصوصا ً م��ع بقاء سيطرة
أجهزة الحكومة السابقة في غزة على مقاليد الحكم
واإلدارة في القطاع وعلى نحو كامل.
هذه الحالة تجعلنا نقف باستغراب كامل أمام
م��ا تض ّمنته اتفاقية المصالحة ،فعلى م��اذا اتفق
الطرفان؟
في حوار لي مع الوزير األسبق عماد الفالوجي
أكد أنّ الطرفين اتفقا على تفاصيل التفاصيل في
ما يتعلق بالتطبيق ،وبجدية النوايا وشكل الحياة
االجتماعية والسياسية الفلسطينية ومستقبلها،
لكن حتى المثقفون وكوادر المؤسسات واألحزاب
والفصائل الفلسطينية ال يدرون شيئا ً عن مستقبل
ما أعلنه الطرفان في اإلعالم.
أين هي اللجان التي ستنجز االنتخابات وتعيد
تقويم عناصر حكومة حماس السابقة ودمجها،
وح��ل مشاكل موظفي السلطة ف��ي غ��زة وبينهم
موظفوتعيينات 2007/2006/2005ومؤسسة
أس��ر شهداء الحربين 2008
البحر ومستحقات َ
 2012/وملفات أخرى؟
أي��ن ات�ف��اق المصالحة ولجانه م��ن المصالحة
المجتمعية التي يجب أن تسير بسرعة لترميم ما
خلفته حوادث االنقسام 2007؟ لم نشهد تحركا ً
في المصالحة المجتمعة سوى تحرك وحيد يقوده
الدكتور أن��ور عكاشة ومجلس أعيان بلدة دمره
للصلح بين عائلتين في شمال قطاع غزة .تطمينات
وأح�ض��ان داف�ئ��ة وص��ور كثيرة التقطها عدسات
الصحافة لوفدي فتح وحماس ،وابتسامات طويلة
عريضة ل��م يقابلها الشعب الفلسطيني بفرحة
حقيقية إذ سئم سلوك بعض القادة السياسيين،
إبان توقيع «المصالحات» السابقة ،التي سريعا ً ما
كانت تذهب إلى الفشل!

مضى اآلن أكثر من شهرين على توقيع االتفاق
األخير والحالة الفلسطينية بين م ّد وجزر ،بل ساءت
األحوال بعد ادعاء االحتالل «خطف» الفلسطينيين
ثالثة مستوطنين في الخليل ،وتلت ذلك حمالت
أمنية وعسكرية من جيش االح�ت�لال وعلى نحو
واسع في الضفة المحتلة وقصف شبه يومي على
قطاع غزة وداخليا ً لم يلمس المواطن الفلسطيني،
بخاصة الغزي ،أي ثمرة للمصالحة .حركة مشلولة
مطلع ك ّل شهر بسبب الرواتب ،ومحطة الكهرباء
ال��وح�ي��دة ف��ي ق�ط��اع غ��زة ت�ض��رب ن��اق��وس الخطر
والتوقف يومياً ،وحصار مستمر على غزة وال يزال
يمنع عن القطاع اإلسمنت والحديد ونحو ثالثمئة
ن��وع من ال ��واردات بسبب تعنت االح�ت�لال ،أيضا ً
مستشفيات تصرخ دوم�ا ً بقلة األدوي��ة بأنواعها.
أين اللجان المختصة؟
الجميع ينظر وينتظر مصير اللجان المختصة
التي نجمت عن المصالحة الفلسطينية ،ولو وضعنا
بنود اتفاقية المصالحة التي وقعت بالتراضي مع
التيارات كافة داخل الحركتين الكبيرتين لوجدنا
أنه لم ُيطبّق سوى البند الخاص فحسب بتشكيل
حكومة وانتهى.
على سبيل المثال ،من مهمات حكومة الستة
أش�ه��ر «ت��وح�ي��د م��ؤس�س��ات السلطة الوطنية في
ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وق �ط��اع غ ��زة وال� �ق ��دس» ،وه��ذه
المؤسسات ل��م تتوحد ول��م تح ّل عقدتها بسبب
سيطرة «ال� ��وزراء ال�ع�ظ��ام» .وللعلم ،ال يستطيع
الوزير في حكومة التوافق تعيين وكيل وزارته
وال حتى التقدم بطلب الستبداله ،إذ لم تتوحد هذه
الوزارات حتى اآلن ،والمفاجئ أنّ ثمة خبرا ً تناقلته
وسائل اإلعالم حول أنّ وزراء حكومة التوافق في
غزة ال يملكون أيضا ً سيطرة على وزارات�ه��م في
الضفة ،وال يمكنهم إص��دار أي موقف تضامني
داخلي إالّ بمراجعة رئاسة الوزراء.
من أه� ّم البنود أيضا ً إج��راء انتخابات رئاسية
وتشريعية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني
خ�ل�ال ف �ت��رة ال ت��زي��د ع�ل��ى ع��ام واح ��د م��ن تاريخ
توقيع االت�ف��اق .حسناً! مضى اآلن شهران على
أي ثلث مدة حكومة الستة
توقيع اتفاق الشاطئّ ،
أشهر ،ولم نلمس تقدما ً في بند آخر يقول «تشكيل
محكمة انتخابية مكونة من  12شخصا ً مستقالً
يت ّم اختيارهم من الحركتين بالتنسيق مع الرئيس
عباس» .إذا كانت مهلة انتخابات الوطني عاما من
التوقيع ،فحتى اآلن لم تقم أي استعدادات أو تهيئة
أج��واء حقيقية ،مع توقف ملف الحريات العامة
وعدم تسليم جمعيات الضفة وغزة إلى أصحابها
قبل ت��اري��خ  ،2007/6/14وال ت�ق��دم ف��ي ملف
الحريات العامة ،وال تقدم في االنتخابات.
ال أع ��رف إل��ى أي ط��ري��ق س �ت �ق��ودون الشعب،
والشعب ال يعرف أي لجان تقصدون!

�إحياء وعد بلفور...
وتق�سيم جديد في المنطقة العربية
} د .سلوى خليل األمين
تتح ّرك الجغرافيا من جديد في منطقتنا العربية من المحيط
إلى الخليج بأيد أميركية صهيونية ،ويُصنع التاريخ مجددا ً
فيما اندحرت األحزاب التقدمية عن الساحة العربية ،وأطلت
المنظمات «الداعشية» والتكفيرية المم ّولة من أنظمة عربية
خليجية ،تتباهى بعالقاتها المؤنسة مع الواليات المتحدة
األميركية الداعمة والمؤيدة على نحو مطلق للعدو الذي يحت ّل
فلسطين بوعد بلفوري ما زالت مضامينه سارية المفعول إلى
يومنا هذا.
فها نحن نشهد انحسار دور النخب المثقفة والحزبية
المتمكنة التي استطاعت عبر حزب البعث العربي االشتراكي
حكم دولتين عربيتين من أه� ّم ال��دول استراتيجيا ً وعروبيا ً
ومشرقياً ،هما سورية والعراق.
لكن رغم إمساك العراق م��ج�دّداً ،بعد االحتالل األميركي،
مقدراته بواسطة حكم جمهوري برلماني وانسحاب الجيش
األميركي من أرضه ،إالّ أنّ العين الساهرة على تفكيك المنطقة
بقيت ساهرة ،خصوصا ً على ث��روات العراق التي ما برحت
الهدف والمرتجى لك ّل مستعمر غ��ادر ،وإن بأشكال مختلفة
منها «داعشية» تكفيرية أو عرقية كردية أسقطت مفهوم
الجنسية العراقية والوالء للدولة العراقية في بغداد بإعالن
إقليم كردستان دولة مح ّررة ،زادتها قوة السيطرة أخيرا ً على
كركوك النفطية ،وهنا بيت القصيد الذي ّ
يدك إسفين الفدرالية
والتقسيم في جسم الدولة العراقية .أضف إلى ذلك هذا الهجوم
«الداعشي» المؤيّد والمم ّول من بعض الدول الخليجية ،وفي
مقدمها السعودية التي يعلن ملكها رفض المملكة لمختلف
أشكال اإلرهاب وأنماطه ،في حين بات معلوما ً أنّ تمويل هذه
العصابات سعودي وقطري بأوامر أميركية واضحة ،فأُمسك
بزمام المبادرة عبر فتح الجبهات العسكرية القائمة راهنا ً ضمن
مفهوم الحرب المذهبية والعرقية التي لم تعرف سابقا ً في
العراق أو في سورية بسبب النظام العلماني ،والتي عملت لها
وسائلهم اإلعالمية ال سيما في محطتي «الجزيرة» و»العربية».
ما يحصل اليوم مخطط مدروس بدأ مع «المسيحيين الجدد»
في عهد الرئيس األميركي السابق جورج دبليو بوش لصوغ
جديد لوعد بلفور ال��ذي قضى باحتالل فلسطين ،ولمعاهدة
قسمت العالم العربي دوال ً متشابكة،
سايكس ـ بيكو التي ّ
فالتاريخ يعيد نفسه إنما بأسلوب جديد مضمونه إمرار النعرات
المذهبية والعرقية وإشعال المنطقة بحروب تفتيتية جاهلية،
تجعل المنطقة وشعوبها أسيرة المخططات الجهنمية التي
ينفذها الحكام العرب المصابون بكوما أحقادهم التي ال تقبل
الفكر المدني العلماني ،وال شعارات الحرية والديمقراطية ،وال
إعطاء الشعوب حقها في العدالة االجتماعية وث��روات البالد
النفطية والغازية .وفي جانب آخر ،ال يستسيغون مسار الدول
العربية األخ��رى الواقفة بالمرصاد للعدو الصهيوني .لذا لم
يتوانوا عن تأييد القرارات األميركية السرية القاضية بخراب
المنطقة وإدخالها في حروب إتنية مذهبية وعرقية ،توصالً إلى
تأييد «إسرائيل» في إعالن يهودية الدولة في فلسطين المحتلة.
الغريب أن منظمة «داع��ش» اإلرهابية تمكنت بسهولة من
إسقاط حدود سايكس ـ بيكو بين العراق وسورية ،وتهدف
بحسب تصريحات إلى مسؤوليها مواصلة السير إلى الكويت
واألردن والسعودية وتهديد العالم كله بعمليات تفجيرية،

} جعفر محمد حسين فضل الله
الذي يحاول أن يأخذ مساف ًة عن المشهد العا ّم لعالمنا العربي واإلسالمي
على أثر ما س ّمي بالثورات العربيّة أو الربيع العربي ،ال يحتاج إلى جه ٍد لكي
يرى أنّ ث ّمة وقائع غير مباشرة ُتصنع في المشهد الخلفي لمسرح العمليّات
الجارية على األرض.
إ ّنه مشهد تحويل الفلسطيني – بعنوانه – إلى أزمة للدول العربيّة واإلسالميّة
ومجتمعاتها ،وأه ّمها دول َّ
الصهيوني
الط ْوق التي تحاصر – جغرافيًّا – الكيان ّ
الغاصب ،وأوسع دائر ًة منها الدول التي ُيمكن أن تكون جز ًءا من جيش تحرير
فلسطين في حال توافر الظروف الموضوعيّة لذلك.
يه ّمنا هنا أن نشير إلى ثالثة أمور نعتبرها أساسيّة في هذا المجال:
أ ّوالً :التّأزيم ّ
الشعبي
ً
لو مررنا سري ًعا على المشهد المأزوم منذ سنوات لوجدنا – إضافة إلى
األزمة الكامنة في األردن ،بين ما هو أردني وما هو فلسطيني ،مرو ًرا بطرح
داخلي  -ما أفرزته
طبيعي لتنا ُفر
يؤسس على نحو
فكرة الوطن البديل الذي ّ
ّ
ّ
األزمة السور ّية ،والذي شهدته بعض المخيّمات الفلسطينية التي أقحمت في
أتون المواجهة المسلّحة للحكومة السور ّية؛ األمر الذي أدّى إلى تعقيد النفوس
م ّما هو فلسطيني؛ يكفينا في ذلك فحسب أن ُيقال إ ّنه خائ ٌن لكرم الضيافة ،أو
إنّ أولو ّياته مقلوبة تجاه قضيّته الكبرى ،أو غير ذلك.
أ ّما في مصر فقد تح ّول ما ر ّوج له اإلعالم من دخول الفلسطينيّين ،تحديدًا
حركة حماس (المنخرطة في إطار تنظيم «اإلخ��وان» العالمي) ،في دعم حكم
«اإلخ��وان» في مصر ،إلى النحو ال��ذي ص ّورهم في موقع المواجهة للشعب
وللثورة ،بل إل��ى حالة هجو ٍم شديد ك��اد يكون عنصر ًّيا في بعض الخطاب
اإلعالمي أو السياسي ،وبالتالي لحقهم أكثر م ّما لحق إخوانهم في سورية من
تأزيم في المشاعر الشعبيّة حيالهم.
أي معركة
أ ّما العراق ،وإن كان أبعد جغرافيًّا ،إالّ أ ّنه يمثّل خزّا ًنا مه ًّما في ّ
الصهيوني ،ومع ذلك ،أصبح في ذهن كثير من العراقيّين
مقبلة تجاه العد ّو ّ
ال��رب��ط بين الفلسطيني والتفجيرات التي كانت تحصد أرواح األب��ري��اء في
المساجد والحسينيّات واألسواق وما إلى ذلك ...إ ّنه تأزيم بلغة الحديد والنار
والدم ،وهو األسرع واألثبت في النفوس بطبيعة الحال.
نص ُل إل��ى لبنان ال��ذي شهد ح��وادث أ ّزم��ت ص��ورة الفلسطيني من خالل
ح��وادث مخيّم نهر ال�ب��ارد ساب ًقا ،وكذلك في ما ُيشاع عن اضطالع بعض
المخيّمات الفلسطينيّة ب ��أدوار لها عالقة ب��إي��واء مرتكبين ،أو بتقديم دعم
للتفجير ّيين ،وما إلى ذلك .وليس يخفى على أح ٍد أنّ الخوف والتر ّقب أصبحا
المهجرين من أرضهم من
سيّدي الموقف في ك ّل منطقة تحتضن مخيّ ًما يؤوي
ّ
الفلسطينيّين.
ال ننسى هنا االنقسام الفلسطيني الداخلي الذي – إلى وقتٍ
قريب – فعل
ٍ
فعله في داخل فلسطين ،على نحو ش ّكل أرضيّة لحالة العداوة والبغضاء بين
أبناء الشعب الواحد المفترض أن يكون متّحدًا في وجه عد ّو يريد أن يقضي على
ما تب ّقى من إنسانه ،ويحت ّل الباقي من أراضيه ،ويصادر حقوقه ومستقبله.
ثانيًا :التأزيم على مستوى حركات المقاومة
ال يخفى على أح ٍد أنّ من إفرازات ما س ّمي بـ»الربيع العربي» ما أوجد حالة
تنافر في الموقف من األزمة السور ّية بين المقاومة في لبنان – التي ح ّققت
انتصارين مد ّويين على العد ّو الصهيوني في لبنان في عامي  2000و2006
– والمقاومة في فلسطين التي قادت االنتفاضات والعمليّات الجهاد ّية المتن ّوعة
وح � ّررت غ �زّة ،وح ّققت أخي ًرا نص ًرا بعنوان الصمود فيها في أواخ��ر العام
2008؛ ولم يكن ذلك من دون ش ٍّك تناف ًرا مذهبيًّا ،إ ّنما ت ّم على خلفيّة قراءة
الحوادث المتسارعة.
هذا التأزيم انعكس على طبيعة المحاور التي توزّعت المقاومتين :فهناك
ُ
وتاريخها التطبيع مع كيان العد ّو،
المحور الذي تقوده بعض الدول العربيّة
وسياستها قائمة على الضغط على الفلسطينيّين لتقديم ال �ت �ن��ازالت تلو
التنازالت ،متماشية – بذلك – مع الوقائع التي كان يخلقها االحتالل الصهيوني
على األرض؛ وهناك المحور الذي تقف في مقدّمه إيران وتنخرط فيه سورية
وبعض الدول األخرى ،ويقوم تاريخه على دعم حركات المقاومة لالحتالل
الصهيوني بالمال والسالح ،وتخريب المشاريع االستكبار ّية الداعمة لهذا
الكيان.
يخص
من الطبيعي أنّ سياستي المحورين المذكورين ال تلتقيان في ما
ّ
الموقف م��ن ال�ع��د ّو وتحرير فلسطين ومشاريع االستكبار العالمي حيال
المنطقة ،فكان حت ًما أنّ االقتراب من أحد المحورين يعني االبتعاد عن اآلخر.

مذهبي
االبتعاد المطلق عن �أيّ و�صف
ّ
معني
لأيّ مقاومة ل ّأن العدوّ غير
ّ
بالتمايزات وهو لديه م�شكلة مع تحرير
علي بن �أبي
بيت المقد�س �سواء قاده ّ
ُ
عمر بن
طالب
علي �أو قاده ُ
والح�سين بن ّ
ّ
ّوبي
الخطاب و�صالح الدين الأي ّ
تجارب حاضرة كثي ًرا من مضامينها السلبيّة ،عبر خطباء السوء وو ّعاظ
السالطين ،في ظ ّل تغييب للعقل والحكمة (اللذين يتطلّبان – بطبيعتهما  -بيئة
باردة ال حا ّرة).
بناء على ما تقدّم...
ما تقدّم قد يم ّكننا من أن نخلص إلى أنّ الخريطة الشعور ّية لدى شعوب
المنطقة ُيراد لها أن تتح ّول إلى طبيعة «كارهة» للشعب الفلسطيني ولقضيّته،
الجغرافي ،في مسا ٍر ُيراد له
بخاص ِه
العربي والمسلم
كما أنّ إشغال إنساننا
ِّ
ّ
ّ
أن يخلق المزيد من األزم��ات الميدانية التي تقودها حركات اإلفساد وإهالك
«الحرث والنسل» ،التي تحمل لواء اإلسالم والخالفة(!) ،سوف يحمله على
أي قضيّة عا ّمة ،وال سيّما أ ّنه يرى أنّ صاحب القضيّة نفسه قد
االنكفاء عن ّ
فجر نفسه في أوالده أو أقربائه وأبناء وطنه.
«تآمر» عليه ،ور ّبما ّ
ال نغفل هنا ،نزوع النفس اإلنسانيّة إلى التعميم واالختزال ،حيث يت ّم تعميم
وأي ظاهرة (هي بطبيعتها
أي فعل
سلبي يقوم به ف��ر ٌد على الجماعة كلّهاّ ،
ّ
ّ
شعب م��ا ،يختزل بها ك ّل
مع ّقدة من الناحية السوسيولوجيّة) يجدها ل��دى
ٍ
المجتمع .ومن المه ّم اإلشارة هنا إلى دور اإلعالم في خلق صور نمطيّة ،عبر
التسميات التي يطلقها بشكل ممنهج ومدروس؛ فتكرار الربط بين مصطلحات
«الفلسطيني» و«التفجير» و«التكفير» و«التط ّرف» ،وغير ذلك م ّما شهدناه في
أكثر من وسيلة عربيّة ،يعمل على خلق صورة نمطيّة للفلسطيني ،تقضي على
التمايزات كلّها ،وتختصر الشعب كلّه في سلوك مجموعة من المجرمين ال

والمؤسف أن القوى العالمية الفاعلة إما متف ّرجة على ما يحصل،
أو هي في حالة صراخ عبر تصريحات ال تسمن وال تغني من
جوع ،في حين أن الناس يُقتلون بال رحمة او شفقة ،لمج ّرد أنهم
ال يؤيدون الدولة «الداعشية» ،وآخرها صلب فتى لفترة ثمان
ساعات تحت الشمس الحارقة لمج ّرد تهمته بشهادة زور ومن
هجرت
دون مراعاة حقوق اإلنسان ،وغيرها من االنتهاكات التي ّ
المسيحيين من الموصل ود ّمرت كنائسهم من دون أي استنكار
يذكر من الغرب المسيحي ال��ذي يسعى منذ نهاية الحرب
العالمية الثانية إلى تهجير المسيحيين بدءا ً من فلسطين ،بلوغا ً
إلى إعالن حرب إسالمية مذهبية نشهد فصولها راهنا ً بدءا ً من
تونس وصوال ً إلى سورية والعراق ومرورا ً بلبنان.
أال يستدعي هذا الوضع المأزوم القائم في المنطقة التوصل
إلى توافق عربي ودولي وإقليمي لوضع الح ّل الصائب منعا ً
الستفحال الخطر «الداعشي» اإلرهابي الذي بات يزنر المنطقة
ويهدد جميع دولها وربما يدخلها في حروب مذهبية طويلة األمد
تجعل العدو الصهيوني متربعا على قمة النصر ،متف ّرجا ً على ما
يحصل بزهو المنتصر الدائم ،رغم انهزامه على يد المقاومة في
لبنان عامي  2000و2006؟
األمر ليس سهالً وال يمكن المراهنة على قيادات بعض الدول
الغارقة في فساد المال وال��ث��روات النفطية ،وال على بعض
الدول الصامدة والصابرة والمقاومة ،فالنار قد تشعل المنطقة
برمتها ،إذا لم يحصل التكاتف والتضامن والتوافق على إيجاد
ح ّل لمسألة اإلرهاب وكيفية القضاء عليه .واألهم دعم الدولة
ّ
بغض النظر ع ّمن هو المنتصر ،فالعراق في النهاية
العراقية
هو الهدف في ظ ّل خرائط استباقية ُرسمت للمنطقة ونفذت
بثقافة مواجهة تفتيتية جديدة عنوانها اإلصالحات والطائفية
والمذهبية ،وحاليا ً المسألة العرقية الكردية .ل��ذا ،ال يجوز
للعرب مجتمعين االنقسام بين مشجع ومنفذ ومم ّول ،ومقاوم
لهذه المؤامرات المطبوعة بالفكر الصهيوني الحالم باستمرار
هذه الحرب المفتوحة على سائر االحتماالت ،ومنها إعالن
منظمة «داعش» أسس خالفتها اإلسالمية المفبركة في العراق
وسورية بغطاء عثماني ،فالمعدات العسكرية كلها ُتنقل إليهم
عن طريق تركيا الحالمة أيضا ً بعودة أمجاد دولتها العثمانية
الغابرة.
ما المطلوب من القوى الوطنية والقومية والنخب المثقفة؟
المطلوب العودة إلى نشر ثقافة مواجهة هذا المشروع بمختلف
أشكاله ومضامينه ،مهما تكن التضحيات ،قبل الوقوع في
يقسم المنطقة ويجعلها محتلة من
تنفيذ وعد بلفوري جديد ّ
قبل الخبراء األميركيين وطائراتهم المحلقة أيضا ً في سماء
العراق ،وبالعمل على تصحيح المسار الوطني القومي بتعميم
الدعوة إلى التعاضد والتعاون في نشر الوعي واستنهاض
الفكر الثقافي المتن ّور لمساندة سورية والعراق في حربهما
ض ّد اإلره��اب ،والمقاومة في حربها ض ّد العدو الصهيوني،
وشن حرب هجومية إعالمية ليست سياسية تحليلية دفاعية
فحسب وجهتها فلسطين من جديد ،وعبر ثقافة المقاومة أيضاً،
إلحراج ك ّل من ينادي بحقوق أهل السنة عبر خطاب مذهبي
تفتيتي مخادع ،وإحراج العرب الذين يمالئون أميركا حليفة
«إسرائيل» ،فثقافة المواجهة ال تكون بتلقي الضربات والدفاع
عن الحقوق المهضومة بل بالهجوم المستمر على كل حالة
سياسية وعسكرية شاذة .المعركة معركة وجود ليس إالّ.

المجد ال�ضائع ...عروبة متهالكة!

فل�سطين في �سو�سيولوجيا «ال ّربيع العربي»
وعندما تكون المسألة مرتبطة بمقاومة العد ّو الصهيوني ،فإنّ نتيجة االقتراب
من المحور األ ّول هي االقتراب من طبيعة السياسة التي تتح ّكم في مواقفه
حيال مسألة المقاومة ،وليست حرب ت ّموز  2006ببعيدة!
ال نستطيع بالطبع أن نغفل مسألة مه ّمة هي أنّ مخ ّططاتٍ كانت تستهدف
ضرب وحدة فصائل المقاومة الفلسطينيّة نفسها؛ بل صفوف الفصيل الواحد
نفسه ،بين ما هو الداخل وما هو الخارج.
ال يسعنا االعتقاد بالتأكيد سوى أن الجميع مخلصون تجاه القضيّة ،وهم
الذين خبروا معنى «إسرائيل» في عدوانيّتها وتن ّكرها لك ّل ح ّق فلسطيني وعربي
ومسلم ،لك ّن التعقيدات التي ترافقت مع الحوادث المتسارعة التي كانت عصيّة
أي ق ّوة في المنطقة ،وأه ّمها ما ُعمل عليه من إذكا ٍء للشعور المذهبي
على ضبط ّ
الذي ح ّول المقاومة اإلسالميّة الفلسطينية – في أذهان الشعوب  -إلى مقاومة
سنّية بالمعنى العصبي للمسألة ،والمقاومة اإلسالميّة اللبنانيّة – في أذهان
الشعوب – إلى مقاومة شيعية بالمعنى العصبي للمسألة ،هيّأت األرضيّة
الثقافيّة الستعادة جميع أزم��ات التاريخ التي تتن ّكر – بطبيعتها – لمختلف
إنجازات الحاضر ،فكان أن أمكن – عبر خلق وقائع أخرى مأزومة – تحويل
العد ّو إلى صديق ،والصديق إلى عد ّو شيطان ،في الذهنيّة الشعبيّة العا ّمة التي
ضغطت على كثير من القيادات ،حتّى العقالء منهم!
ثالثًا :ا ّتساع رقعة وسائل التواصل االجتماعي واإلعالمي
الثورة في عالم تقنيات التواصل هائلة وتأثيراتها في ذهنيّة الشعوب وطبيعة
الظواهر التي أفرزتها تحتاج إلى دراسات وأبحاث مع ّمقة لسنا هنا بصددها،
العربي والمسلم على الهواء الطلق ،وعلى
لكن يكفينا أن نذكر أ ّنه أصبح الفرد
ّ
نحو غير قابل لالنضباط؛ بل نقول إنّ الفرد نفسه توزّع على لحظات اليوم،
ليُصبح االنفعال في حجم الثانية الواحدة كفيالً بتح ّوله إلى مادّة إعالميّة عا ّمة،
بل عالميّة!
أي حاالت انفعال
إذن ،أصبح في المستطاع – ببساطة فائقة – رفع وتيرة ّ
اجتماعي لدى الجماعات ،أو استعادة
نفسي لدى األفراد ،أو إيجاد حاالت تنافر
ّ
ّ
للمشاعر المأزومة من أعماق الكتب الصفراء التي عفا عليها الزمن ،وطوت
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أي شعب أو جماعة قد تخطئ القراءة في لحظة تعقيد في المواقف،
يخلو منهم ّ
أي جماعة أخرى.
مما ليس بعيدا ً تح ُّق ُقه في ّ
على ه��ذا األس��اس ،من غير البعيد؛ بل إن طبيعة التجارب تؤ ّكد ذل��ك ،أنّ
المستهدف األ ّول في هذا الحراك ال��ذي جرى في المنطقة ،سابقه والحقه،
هو قضيّة فلسطين .هذا ما أ ّكدته التجارب في لبنان ،إذ كانت الحرب اللبنانية
الداخلية ( )1989-1975محرق ًة لقضيّة فلسطين بك ّل معنى الكلمة ،وكان في
تؤسس لتح ّوالت دراماتيكيّة لمصلحة العد ّو يت ّم فيها االنتهاء تما ًما
اإلمكان أن ّ
من القضيّة ،في ظ ّل واقع العجز العربي ،لوال أن م َّن الله على األ ّمة بانطالق
مقاوم ٍة إسالميّة ،أكملت طريق المقاومة الفلسطينيّة على ّ
خط التحرير ،في
حين كانت المقاومة الفلسطينيّة تغادر المشهد اللبناني إلى بلدانٍ ال تش ّكل
احتكا ًكا جغرافيًّا مع فلسطين.
من الطبيعي هنا أالّ نستبعد عن المشهد بر ّمته ،األخطاء التي قد ينزلق إليها
بعض الفلسطينيّين أنفسهم ،فيسيئون إلى القضيّة وإلى أنفسهم ،وال سيّما
في ظ ّل ق��راءات ناقصة أو مجتزأة للمشهد ،أو عبر تعقيد المشهد بر ّمته ،بما
قياسا بها.
يسرق عنوان القضيّة نحو عناوين جزئيّة وهامشيّة ً
ص ُعد عدّة:
إلى هنا ،نعتقد أنّ من المه ّم العمل على ُ
األ ّول :إع��ادة ق��راءة دقيقة ومتأ ّنية للعوامل التي لعبت دو ًرا ف��ي تعقيد
المشهد ،وبالتالي دفع األمور في اتجاه التأزيم ،وهذا يتطلّب دراسات ميدانيّة
تنزل إلى األرض ،وجلسات تف ّك ٍر ُتستعاد فيها التجارب الماضية مع جميع
الالعبين اإلقليميّين والدوليّين في المنطقة ،وح��وارات هادئة وصريحة ال
يؤسس
تستهدف التخوين بقدر ما تتطلّب توضيح الرؤى والمنطلقات ،بما ّ
مهب
لمواقف ّ
موحدة أو متف ّهمة – على األق ّل – ال تجعل قضيّة فلسطين في ّ
سوء إدارة االختالف في لحظة تاريخيّة شديدة الحساسيّة .ونشدّد هنا على
أي حدث أو ظاهرة
فكرة «العوامل» المتعدّدة؛ إذ نعتقد أنّ من السذاجة تبسيط ّ
مرتبطة بالفلسطينيّين أو بالقضيّة عبر ردّها إلى عامل واحدٍ.
ألي م�ق��اوم��ة؛ فالعد ّو
أي وص��ف م��ذه�ب� ّ�ي ّ
ال�ث��ان��ي :االب�ت�ع��اد المطلق ع��ن ّ
معني بالتمايزات؛ ألنّ لدى
غير
الغاصب،
المشترك ،وهو الكيان الصهيوني
ّ
علي بن أب��ي طالب
�اده
�
ق
�واء
�
س
المقدس،
بيت
ه��ذا ال�ع��د ّو مشكلة مع تحرير
ّ
ّ
وبي وأكثر ما
ي
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اب
ط
الخ
بن
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علي ،أو قاده ُ
ّ ّ
والحسي ُن بن ّ
«رافضي» لوصف
قبيل
من
مصطلحات
استعادة
هو
األمر
هذا
نرى الخطر في
ّ
المقاومة اإلسالميّة في لبنان ،أو الجمهور ّية اإلسالميّة في إيران ،ومن قبيل
«ناصبي» لوصف المقاومة اإلسالميّة في فلسطين؛ ألنّ تحميل الحاضر –
بعد اإلنجازات كافة –ذلك الركام التاريخي كله ،يمثّل حالة استقالة جماعيّة من
الحاضر لمصلحة الماضي وأزماته.
الثالث :إنّ التوعية السياسيّة إل��ى ما يحصل ،ال ينبغي أن تقتصر على
تتوصل إليها من دراس��ة الواقع ،بل ال ب َّد من أن
أي خالصات
القيادات في ّ
ّ
تتح َّول إلى ثقافة شعبيَّة عا َّمة ،وإلى حركة إعالميَّة واضحة؛ ومن شأن ذلك
أن يخ ِّفف من حدّة المواقف على مستوى األطر العليا والقواعد الجماهير ّية،
ويمنع المصطادين في الماء العكر من التأثير في مسارات ال�ح��وادث ،عبر
الضغط على القيادات من خالل القواعد الشعبيّة .ولع ّل من المه ّم هنا تأكيد
ضرورة التنظير مج ّددًا لقضيّة فلسطين ،على ضوء األزمات المستجدّة في
الذهنيّة العا ّمة لأل ّمة ،التي أوجدت أسئلة وإشكاالت ال ب ّد من معالجتها على
أي حال.
ّ
ال��راب��ع :ال�ت��روي��ج لثقافة ال تقوم على التعميم واالخ �ت��زال ،عبر التدقيق
ف��ي المصطلحات المستخدمة ف��ي اللغة اإلعالمية والسياسية ف��ي التعبير
عن ال�ح��وادث ،أ ًّي��ا تكن ،إضاف ًة إلى إظهار الخصوصيّات اإلنسانيّة للشعب
األبي ،وأوجه اإلبداع المتميّز في المجاالت كا ّفة.
الفلسطيني
ّ
الخامس :دراسة مع ّمقة لكيفيّة الجمع بين متطلّبات ح ّق العودة ،وتحسين
األوض��اع االجتماعيّة واالقتصاد ّية للفلسطينيين في المخيّمات؛ فال ش ّك
في أنّ لتأزيم الحياة داخ��ل المخيّمات آث��ا ًرا سلبيّة على المستويين النفسي
واالجتماعي ،ما يهيّئ األرض لكثير من المشاكل التي قد تتح ّول إلى ظواهر
عصيّة على الضبط.
أخي ًرا :إنّ نقطة االرتكاز في مشروع التح ّرر والنهوض أل ّمتنا ،والمشروع
التحريري لفلسطين ،هو الشعب الفلسطيني نفسه ،وإنّ أي جه ٍد أو سياسة
أو محو ٍر لن تكون لديه الق ّوة على التقدّم خطو ًة في اتجاه فلسطين واستعادة
الحقوق واألرض ،إذا ضرب االحتضان الشعبي الشعوري لفلسطين وشعبها
األبي والصامد صمود الجبّارين في أرض الرساالت ،ومهبط األنبياء ،أو إذا
ّ
أقحم الفلسطينيون في مشاريع جانبيّة ال تستهدف – أ ّوالً وأخي ًرا – شيئًا
سواهم وسوى فلسطين الماضي والحاضر والمستقبل.

وتؤججها
ف��ي خ�ض� ّم ه��ذه ال�ف��وض��ى العبثية ال�ع��ارم��ة ال�ت��ي تغ ّذيها
ّ
اإلمبريالية األميركية والغربية ض ّ��د س��وري��ة ،انبثقت حقيقة الصورة
«الخالّقة» التي زعمها أعداء األمة من داخل الوطن العربي وعلى تخومه،
والمتمثلة ف��ي ص�ع��ود أع�ن��ف ال�ح��رك��ات ال��دم��وي��ة واإلره��اب �ي��ة المنعدمة
الضمير واألخالق آكلة األكباد ،في صورة جلية تعبّر عن حقيقة النوايا
السيئة التي تضمرها ضد العروبة ،وض ّد سورية تحديداً؟ خصوصا ً أن
هذا البلد لم ينخرط عبر سنوات طوال في جوقة العمالة والركوع للع ّم
سام ،الوجه الحقيقي لـ»»شيلوك» القبيح؟
في الجانب اآلخر من سورية نذهب في اتجاه العراق لنحلل تداعيات
منتش بلحظة التشفي وإرواء
«حل الجيش العراقي» أمام صمت عراقي
ٍ
الغل والحقد ،والم �ب��االة عربية وإسالمية رض��وخ�ا ً لمخططات خبيثة
هدفها أعمق مما يظن البلهاء م��ن أب�ن��اء ه��ذه األم��ة .تصمت أم��ة العرب
ب�ص��ورة ت��دع��و إل��ى االزدراء والسخرية وت�ن� ّم ع��ن خيانة متأصلة في
وجدانها ،فاالرتزاق ديدنها األصيل! واليوم مع بروز تهديد العصابات
التكفيرية واإلرهابية التي تعيث في العراق فسادا ً وتجد حضنا ً دافئا ً من
داخل العراق وخارجه وضخ مالي لم نر مثله ُيضخ لتحرير فلسطين من
قبضة االحتالل الصهيوني!؟
م��ن األخ�ط��اء الفادحة عند ح � ّل الجيش العراقي تلك ال��روح الطائفية
والمذهبية التي غ ّذت نيرانها إمارات الخليج ومشايخها ورسخت روح
ال�ع��داء والكراهية المقيتة لتلبسها لباس النزعة المذهبية والعصبية
الضيقة وتنفخ في نيرانها تحت الرماد ،وتؤجج عمليات القتل والهتك
والتدمير تحت تلك الذريعة الخبيثة ،لتصدقها هذه األمة ولتنخرط في
أت��ون فتنة طائفية مميتة ومد ّمرة لكيانها البنيوي ذي الوجه العروبي
األص�ي��ل ،وب�ي��ن ..م��ن؟؟ بين أب�ن��اء ع��راق واح��د متعدّد طائفيا ً ومذهبيّا ً
وإثنيّاً.
مخطئ من يظن أن المالكي أو الجعفري أو سواهما وحدهم طائفيّون،
بل غرق الكل في أتون هذه النزعة المهلكة لقيم الحياة واإلنسانية ،وكانت
تلك األرض الخصبة التي عمل على تهيئتها أعداء األمة والعروبة وترسيخ
منطق الحقد والكراهية والعنصرية أو العصبية والعمل على إذكائها كلّما
خفتت نيرانها أم��ام تعالي أص��وات الحكمة والعقل والمنطق السليم.
السنّة ال يقلون تعصبّا ً منهم مهما
ومثلما يقال إن الشيعة طائفيون! فإنّ ُ
تبرأ البعض أو زعم نقيض هذا النزوع ،فالعروبة تجمعهم بال استثناء
عرقي أو مذهبي أو إثني ،وهي وعاء يحتضن الجميع ووجد للجميع!
ما ال يريد العرب االعتراف به أن المستعمر هو من يغ ّذي هذه النزعات
العنصرية إلى حد االقتتال الداخلي وتهديد السلم األهلي االجتماعي ،بيد
أنهم يعترفون به لكنّهم ال يعملون على تجاوزه والقضاء عليه ،ويفكرون
في بناء جمعي ال يميز بين العربي المسلم والعربي المسيحي كي يبقى
ذاك التعايش م�ص��در فخر ألم��ة ف�ق��دت أصالتها أم��ام ظ��اه��رة «داع��ش»
وأخواتها؟
قدم العراق الكثير لهذه األم��ة؛ أما آن أن ُيقدّم إليه ولو على استحياء
الشيء القليل؟! فليس من شيم األمة أن تنكر أفضال اآلخرين عليها طالما
هم من ابناء جلدتها وعمومتها ...فبالد الرافدين ُبترت أقدامها وبأياد
عربية ومسلمة تجمعها ثقافة واحدة وقيم واحدة ورسالة خالدة تحت
زعم ال يمت إلى العروبة أو إلى اإلسالم بصلة أساساً؟ ال سيما في هذا
الوقت الدقيق والحساس والعراق يتعرض ألعتى هجمة تكفيرية شرسة
وهمجية ال وصف لها ،رسم مخططاتها الجهنمية أع��داء األم��ة وجميع
المتربصين بكيانها وثرواتها وخيراتها.
إذا ق��ال البعض م �ب � ّررا ً تلك األع�م��ال الوحشية والهمجية إنها حرب
بالوكالة بين إيران من ناحية والسعودية من ناحية أخرى فالضحية هو
العراقي أو السوري العربي والمسيحي وغيره ،إنما لم نسمع أن الذين
ُيقتلون في كال البلدين هم إيرانيون أو سعوديون ...بل هم عرب من سنّة
وشيعة وطوائف أخرى ...هذه الكذبة لم تعد تجدي نفعا ً لدى العقالء من
أبناء العروبة فهل من يقظة عربية أصيلة تعيد مجدها الضائع؟ أم أن
األم��ر تعدى هذه األمنية الحالمة وغ��رق في أوح��ال األحقاد وتجذر في
األذه��ان وال وقت للتراجع والتوقف عن طريق الهالك الذي بات مسلك
العرب األوحد اليوم كي تنعم دولة بني صهيون باألمن واألمان؟ وعقبال
«إسرائيل» الكبرى ...وإن غدا ً لناظره قريب .فلنترحم على عروبتنا قبل
ّ
عض أصابع الندم ...وبمرارة األلم أقول «محمد مات ...خلّف بنات»!

