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فل�سطين :هل هناك انتفا�ضة ثالثة؟
} حميدي العبدالله
التعسفية ض ّد الشعب الفلسطيني،
في ك ّل مرة تشت ّد فيها الممارسات
ّ
وال سيما في القدس والضفة الغربية ،وتخرج الجماهير في تظاهرات
غاضبة في ك� ّل أنحاء فلسطين يتوقع المحللون ان��دالع انتفاضة ثالثة
تشبه االنتفاضة األولى التي اندلعت في عام  ،1987والثانية التي اندلعت
في عام  ،2000ولكن ما إن تهدأ المسبّبات الحادة ل��ردّة الفعل الغاضبة
حتى تنحسر التظاهرات وتعود األوض��اع إلى ما كانت عليه ،وتتراجع
التوقعات باحتمال اندالع انتفاضة جديدة ،على الرغم من أنّ ك ّل الظروف
التي ساهمت في ان��دالع االنتفاضات السابقة متوافرة اآلن ،س��واء عقم
المفاوضات للوصول إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية ،أو تراجع
العمليات الفدائية ض ّد االحتالل ،أو شراسة الهجمة القمعية واالستيطانية
التي يمارسها الكيان الصهيوني ،وتحديدا ً في القدس والضفة الغربية.
ال شك أنّ هناك عوامل جوهرية كان لها دور كبير في اندالع االنتفاضات
السابقة ،وغابت اآلن ،وبالتالي حالت دون اندالع انتفاضة ثالثة ،على األق ّل
حتى اآلن.
في هذا السياق يمكن لحظ ثالثة عوامل أساسية هي المسؤولة عن عدم
اندالع انتفاضة جديدة على الرغم من توفر بعض ظروفها:
العامل األول ،أنّ االنتفاضة األول��ى في عام  1987قادتها التنظيمات
اإلسالمية التي ق ّررت اعتماد خيار المقاومة بعد أن تخلت منظمة التحرير
عن هذا الخيار وراهنت على المفاوضات ،والمقصود بالتنظيمات اإلسالمية
حماس والجهاد اإلسالمي ،حيث كان لناشطي هذين التنظيمين الصاعدين
في نظر الفلسطينيين في تلك الفترة دور كبير في تفجير االنتفاضة األولى
وتأمين االستمرارية لها لفترة لم تتوقف إال بعد التوصل إلى اتفاقات
أوسلو ،اليوم هذان التنظيمان ال يسعيان إلى تفجير انتفاضة جديدة ،وإذا
كانت لديهم النية للقيام بذلك فليس لديهم القدرة في ظ ّل رفض السلطة
الفلسطينية لخيار االنتفاضة ،وقيام أجهزتها األمنية بالح ّد من النشاط
الذي قاد إلى اندالع االنتفاضة األولى في عام  ،1987حيث لم تكن منظمة
التحرير قد تح ّولت إلى سلطة ،وبالتالي لم يكن هناك عائق فلسطيني في
وجه اندالع االنتفاضة وتصاعدها كائنا ً ما كان الطرف الذي يقف ورائها.
العامل الثاني ،ف��ي انتفاضة ع��ام  2000أي انتفاضة األق�ص��ى كان
للسلطة الفلسطينية ،ولرئيسها ياسر عرفات دور كبير في التحريض
على اندالع االنتفاضة ردا ً على التعنت «اإلسرائيلي» ورفض حكومة العدو
حينذاك االلتزام بما جاء في اتفاق غزة  -أريحا أوالً ،وربما دفع عرفات
حياته ثمنا ً لوقوفه إلى جانب االنتفاضة ،أو على األقّ��ل تسهيل والدتها
ومحاولة االستفادة منها ،واليوم هذا العامل غير موجود في ظ ّل رفض
السلطة اللجوء من جديد إلى خيار االنتفاضة ،واستمرار التعاون األمني
بينها وبين «إسرائيل».
العامل الثالث ،في االنتفاضتين األولى والثانية ،كان قطاع غزة تحت
سيطرة االح �ت�لال ،وك��ان للقطاع دور ب��ارز ف��ي المقاومة التي ل��م تهدأ
منذ عام  1967ض ّد االحتالل ،كما كان له تأثير كبير في خلق الظروف
المناسبة الن��دالع االنتفاضتين األول��ى والثانية واستمرارهما ،اليوم
غزة خارج االحتالل المباشر وتميل إلى الهدوء ألنه ليس هناك تصادم
واحتكاك مباشر بين سكان القطاع وقوات االحتالل.
هكذا يمكن االستنتاج أنّ الرهان على ان��دالع انتفاضة ثالثة في ظ ّل
الظروف القائمة اآلن أمر مستبعد ،وستظل الهبات الجماهيرية ظرفية
ومحدودة.

هل دخلت �سورية ر�سمي ًا زمن الت�سويات؟
} روزانا ر ّمال
بقراءة سياسية لحركة اتصاالت ولقاءات دولية اقليمية تلفت عدة مؤشرات
رئيسية الى انّ شيئا ً ما يجري جديا ً في ما يتعلق بح ّل االزمة السورية سياسياً،
خصوصا ً لجهة تزامن األحداث وربطها بمثلها سابقاً ،وما نتج منها ،وكلها تضاف
لتؤسس الى قاعدة حقيقية لحراك دولي نحو سورية.
الى المشهد السوري
ّ
تزامن ثالثة أحداث أو معطيات دولية إقليمية تأخذ الى توضيح الصورة أكثر...
االول :مؤشرات الموقف االميركي المتبدّل تجاه سورية الذي يقول إنه بالرغم من
تحفظ الواليات المتحدة الدائم منذ اندالع األزمة في سورية ،وتكرار موقفها برفض
بتنحيه ،بل العمل والحشد في مؤتمرات دولية
التعاون مع األس��د ،والمطالبة
ّ
إلسقاطه ،تبرز مواقف كبار العاملين في اإلدارة االميركية بينها موقف الفت لوزير
الخارجية االميركي يقول فيه إنه يسعى الى تشكيل فصيل معارض الستجالب
االسد الى المفاوضات ،وفي هذا قبول ان االسد طرف في المفاوضات.
الموقف الثاني لوزير الدفاع االميركي الذي قال فيه إنّ األسد من الممكن أن يكون
يفسر
مستفيدا ً من ضربات الواليات المتحدة االميركية على «داعش» ،بمعنى آخر ّ
كالم هاغل اننا نعرف أنّ األسد يستفيد وهذا ال يحرجنا.
ثانياً :حول مبادرة دي ميستورا جاء التعليق األميركي عبر البيت االبيض
بالتشكيك في جدية تعاون الرئيس االسد مع المبادرة ،و بالتالي فإنّ االميركيين
لم يقولوا :نرفض ان تحمل مبادرة دي ميستورا اي دور لألسد في التفاوض ،بل
استبدلوها بالتشكيك ،الذي إنْ ّ
دل على شيء فهو واحد :انتظار االثبات وهنا االثبات
ان ت ّم فيه اعتراف اميركي ضمني بقبول االمر الواقع.
من جهة اخرى ،وللتذكير ،فإنّ تشكيك البيت االبيض هذا هو نفس األسلوب
الذي استعملته االدارة االميركية لدى تعليقها على موقف األسد تجاه الكيميائي،
وتجاوبه ،حيث شككت حينها أيضا بتعاون االسد واذ باالتفاق يت ّم.
معرفة االميركيين باالسد تقول لهم ان��ه لو اراد ان يقول «ال» لمبادرة دي
ميستورا او الأ ّ موفد لقالها ،وبالتالي فإنّ اعتبار األسد أنّ مبادرة دي ميستورا
ّ
بغض النظر عن الموقف منها وماهيتها ،فإنّ هذا أيضا ً بالنسبة
جديرة باالدراسة
للديبلوماسيين والمتابعين جدير بالتوقف عنده.
ثالثاً :يحدث في موسكو :أربعة رموز من المعارضة السورية الوازنة زارت
موسكو تدريجياً ،وأجرت لقاءات مع المسؤولين ،الروس كان قد سبقها كالم واضح
من الفروف ،وموقف روسي يعتبر انّ االئتالف السوري سقط نتيجة عدم قدرته على
تقديم ايّ جديد لح ّل االزمة ،عدا عن الخالفات الكبيرة فيه ،وال ب ّد من التفكير بوفد
جديد ليمثل المعارضة السورية ،هذه الشخصيات هي أحمد معاذ الخطيب ،ميشال
كيلو ،قدري جميل وهيثم مناع.
وفي السياق يلفت ما تداولته وسائل إعالم اميركية واوروبية وروسية عن ان
هذه الرموز جاءت إلى موسكو بتنسيق (روسي  -مصري) وفي هذا الكالم قدر من
المصداقية .فالمعروف انّ احمد معاذ الخطيب هو رجل مصر واالزهر ،وميشال كيلو
صاحب العالقات الطويلة مع مصر ،وهيثم مناع هو عضو قيادي في هيئة التنسيق
التي يرأسها حسن عبد العظيم المعروف بعالقته بالمخابرات المصرية القديمة.
هذه كلها مؤشرات على موقف اميركي جديد تجاه سورية اوالً ،ومؤشرات على
حراك دولي اقليمي سياسي جدي نحوها ايضا ،اضافة الى مواقف سورية من االسد
شخصيا تشجع رسميا ً على البناء على ان مرحلة جديدة مقبلة ،فهل التزامن بين
مسارات الثالثة هو محض صدفة؟
هل يُعقل انّ هذا التزامن باالشارات الكبرى ايضا ً محض صدفة بين مواقف
اميركية وحراك روسي ومبادرة اممية عبر دي ميستورا؟ ام انه زمن التسويات قدم
الى سورية؟

«توب نيوز»

يو�سف بن علوي
يشغل وزير خارجية عُ مان يوسف بن علوي مركزه الديبلوماسي الحالي منذ
أكثر من ثالثة عقود ،وهو ديبلوماسي بدأ عمله في بيروت منذ أربع وأربعين سنة.
نجح الثنائي قابوس وبن علوي في استيعاب القوى اإلصالحية الداخلية التي
رافقت صعود الحركتين القومية واليسارية التي شكلت بعض نخبها جبهة تحرير
عُ مان وعُ رفت بإسم ثوار ظفار.
رافقت عُ مان انتصار الثورة في إيران ببناء عالقات ودية.
رغم الحرب العراقية على إيران والدور الخليجي فيها بقيت عُ مان تقيم عالقات
طيبة مع إيران.
طوال ثالثة عقود ونيّف حرصت عُ مان على عالقتها بواشنطن من دون التفريط
في عالقتها بطهران.
تح ّولت عُ مان إلى وسيط مقبول من واشنطن وطهران لتبادل الرسائل وللقيام
بمساع حميدة بينهما كثيراً.
سخر كثير من حكام الخليج من سياسة عُ مان ،وجاء دور عُ مان اليوم لتقول
يضحك كثيرا ُ من يضحك أخيراُ.
لك ّل مرحلة من مراحل الشرق األوسط رمز للنشاط الديبلوماسي اإلقليمي ،فمرة
كان محمود رياض وزير خارجية مصر عبد الناصر ومرة عبد الحليم خدام ومرة
بندر بن سلطان وسعود الفيصل.
انها مرحلة يوسف بن علوي...

التعليق السياسي

�آراء
�سباق بين اندالع االنتفا�ضة الثالثة وو�أدها
} رامز مصطفى
« التراكم الك ّمي ي��ؤدّي إلى تغيير جوهري» ،قانون
يصلح أن يكون أداة القياس في مناقشة حالة الجدل التي
يثيرها الكثير من المحللين والمراقبين والصحافيين ،حول
ما تشهده األراضي الفلسطينية المحتلة من تصاعد ألعمال
المقاومة ،في الضفة الغربية ومدينة القدس .والتي تأثرت
بها أراضينا الفلسطينية في العام  ،1948بعد أن أقدمت
الشرطة «اإلسرائيلية» على إعدام الشاب الفلسطيني خير
الدين حمدان رميا ً بالرصاص في قرية كفر كنا .في مشهد
يستحضر من الذاكرة القريبة ،ما أقدمت عليه مجموعة من
المستوطنين الصهاينة التي قتلت حرقا ً الشاب المقدسي
محمد أبو خضير.
وقد وصف البعض الهبة الشعبية ،على أنها حراكات
احتجاجية لم تتطور بعد إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة،
والبعض من هؤالء يرى فيها مقدمات تسير حثيثا ً نحو
االنتفاضة الثالثة ،والبعض اآلخر يجد فيها أنها انتفاضة
استكملت شروطها .وآخ��رون وج��دوا فيها أكبر من هبة
شعبية وأق ّل من انتفاضة .والقاسم المشترك بين هؤالء
جميعاً ،أن ثمة متغ ّيرا ً هاما ً قد طرأ على مشهد الجمهور
الفلسطيني المحتقن ،ال��ذي لم يعد يقنعه ما آلت إليه
ح��ال الحقوق الفلسطينية من تبديد على يد المحتل
«اإلسرائيلي» ومستوطنيه الذين يستبيحون أرضنا
ومقدساتنا في وضح النهار ،وبالتالي السلطة ومراهناتها
العبثية وتردّدها وتلكؤها في اتخاذ خطوات سياسية
وديبلوماسية وقانونية جريئة وم��ؤث��رة في مواجهة
حكومة نتنياهو وما سبقها من حكومات.
ولع ّل األخطر إصرار السلطة على التمسك بالتنسيق
األمني مع االحتالل وأجهزته األمنية .وعليه فإن الجمهور
الفلسطيني لم تعد ُتقنعه سياسة الركون إلى ما ستأتي
به المفاوضات وهي في مجملها وعود خادعة وكاذبة،
وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية العتيدة ،وإن في حدود
األراضي المحتلة في العام  1967في إطار ما بات يُعرف
بح ّل الدولتين وف��ق ش��روط «إسرائيلية» ،م��ن أخطر
االعتراف بيهودية الدولة .تلك اآلم��ال والتطلعات التي
بنى عليها الفلسطيني الكثير قبل  21عاماً ،أي منذ «اتفاق
أوسلو» المشؤوم في العام  ،1993هذه اآلمال آخذة في
التالشي ،ألنها كما وصفها المستشرق الصهيوني «داني
روبنشتاين» حين قال« :إنّ صورة حدود عام  1967آخذة
بالتالشي» .وجاء إقرار رئيس حكومة السلطة الفلسطينية
السابق الدكتور سالم فياض ،بأن «رؤية منظمة التحرير
في مبدأ الالعنف… تع ّرضت لهزيمة منهجية وباتت غير
مجدية بنظر الرأي العام الفلسطيني».
يمثل هذا اإلق��رار وما سبقه من عشرات التصريحات
والمواقف للعديد من أركان السلطة والقيادة في رام الله،
ومن أبرزهم الدكتور عريقات ونبيل شعث ،بما فيهم رئيس
الحسي والملموس
السلطة السيد محمود عباس .هو الدليل
ّ
على ما يعاينه ويكابده الشعب الفلسطيني بسبب االحتالل
وممارساته ،وبالتالي شكلت هذه التصريحات والمواقف

الرسالة األبلغ إلى أن ال أفق أمام خالص هذا الشعب في
نيل حريته وتقرير مصيره واستقالله في ظل استمرار
االحتالل وإجراءاته التعسفية ،التي طالت ك ّل ما وصلت
إليه ي��داه في االستيطان ومصادرة األراض��ي والتهويد
ونهب المياه ،واالعتقاالت واالغتياالت وحرق الممتلكات
ودور العبادة اإلسالمية والمسيحية ،وتدنيس المساجد
وتمزيق المصاحف على يد عصابة تدفيع الثمن ،وتقطيع
أوصال األراضي الفلسطينية بعشرات الحواجز والنقاط
العسكرية والجدار العازل الذي باعد بين العائالت واألسر
وأبناء الحي والقرية الواحدة ،وربط االقتصاد الفلسطيني
باقتصاديات الكيان ،وتحويل االقتصاد الفلسطيني إلى
اقتصاد استهالكي ،قائم على أساس المساعدات والمنح
والهبات مما يجعل السلطة خاضعة لالبتزاز السياسي
من قبل ال��دول المانحة وفي مقدمها الواليات المتحدة
األميركية .ناهينا ع��ن تفشي حالة البطالة وارت��ف��اع
مستوياتها تحديدا ً بين الشباب .باإلضافة إلى الحصار
الخانق المفروض على قطاع غزة برا ً وبحراً.
الحديث ح��ول الهبة الشعبية في الضفة والقدس،
يستوجب بالضرورة األخذ بالظروف الموضوعية والذاتية
المتصلة مباشرة باألوضاع الفلسطينية في األراض��ي
الفلسطينية سواء في الضفة المحتلة والقدس ،أو غزة
المحاصرة .والتي باإلضافة إلى ما تقدم ،فإن حالة اإلحباط
واليأس التي تطبع المشهد الجماهيري الفلسطيني ،قد
وصلت إلى مستويات مرتفعة من االحتقان ،األمر الذي
يتعذر معه العودة إلى الوراء من أجل البناء مرة جديدة
على وعود المفاوضات من سراب وأوهام ،ال يمكن معها أن
يحقق الشعب الفلسطيني أيا ً من آماله أو تطلعاته ،أو في
مستقبل يتمكن من خالله العيش بأمان وسالم على أرض
وطنه كسائر شعوب العالم الذي نال حريته واستقالله
وق ّرر مصيره بيديه .ومر ّد ذلك وقبل القول إنّ هناك تخليا ً
وحالة نكران وتن ّكر للقضية الفلسطينية وأبنائها ،من دول
نظام رسمي عربي أو إسالمي في مجمله .علينا االعتراف
أنّ الحالة التي تعيشها وتم ّر بها الساحة الفلسطينية على
مستوى منظمة التحرير والسلطة والفصائل .والتي من
أبرز تجلياتها استمرار حالة االنقسام والحرب السياسية
واإلعالمية بين حماس وفتح التي ح ّولها هذا االنقسام
إلى قبائل وعشائر ،على رغم العديد من اتفاقات تنفيذ
المصالحة ،والتي لم يُطبّق منها شيء سوى ما يخدم
طرفي االنقسام .وليس آخرها حكومة
لألسف الشديد
ْ
الوفاق الوطني التي من المؤكد وفي ظ ّل تجدد الردح
بين حماس وفتح على خلفية التفجيرات األخيرة التي
شهدتها غزة في األيام األخيرة .وقد كتب الدكتور أحمد
يوسف القيادي في حركة حماس مقالة وصف فيها تجدّد
هذا الردح بسؤاله« :ما الهدف من وراء هذا الردح الذي
يت ّم تبادله بوقاحة بين فتح وحماس؟» مؤكدا ً أنه «كلما
تعقدت أمورنا السياسية وتعاظمت احتقانات الشارع،
خرج علينا من الناطقين اإلعالميين والقياديين في فتح
وحماس من يحاول تبرير العجز ،وذلك بتحميل الطرف
اآلخر مسؤولية انسداد األفق .واعتباره متواطئا ً إلجهاض

أية إنجازات يمكن أن تتحقق .وفي النهاية ،ال هذا جاء
بالفرج وال ذاك ،ويدفع الشعب المسحوق الثمن ،ألنّ
قياداته ال ُتحسن حتى كيف تتفق أو تتوافق» .وبالتالي ال
يُخفى على أحد حالة العجز التي تطبع الفصائل األخرى
لطرفي االنقسام وهو ما يدفع ثمنه الشعب
في مواجهتها
ْ
الفلسطيني .والسبب أنّ هذه الفصائل ارتضت أن تكون
مع ك ّل اتفاق بين حماس وفتح مغيبة أو على هامش هذه
االتفاقات .والمؤسف أنّ الحسابات الضيقة لها قد أوقعتها
في ضعف التأثير على مجريات األوض��اع على الساحة
الفلسطينية ،وهي التي تملك حيثيات ومواقف مشهود
فيها .وبالتالي لها وقع التأثير على الشارع الفلسطيني
الذي توجه لها االتهامات أيضاً ،في ما تعيشه األوضاع
الفلسطينية من حالة تردي وتراجع.
هناك إمكانية في تشكيل القوة الثالثة في الساحة
الفلسطينية تأخذ على عاتقها دفع الطرفين إلى االلتزام
بمقتضيات المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني،
في ظ � ّل ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات
كبرى .أما الكيان الصهيوني ومع ما تقدم ،فإن الحكومة
«اإلسرائيلية» ،واألح���زاب وال��ت��ي��ارات في الكيان فهي
توظف ما تشهده وتعيشه األوضاع الفلسطينية من حالة
تر ّد وانقسام ،في اإلسراع نحو حسم الصراع والمعركة
بالمعنى الديمغرافي والتاريخي والثقافي والديني،
وتحديدا ً في مدينة القدس والمسجد األقصى فيها ،حيث
االدّعاء الزائف واألكذوبة الكبرى التي ال سند تاريخيا أو
دينيا لها ،على اعتبار أنّ إعادة بناء الهيكل الثالث ستقوم
على أنقاض المسجد األقصى بعد هدمه .وتأتي مواقف
المجتمع الدولي المحابية للكيان ،واآلخ��ذة على شأن
الواليات المتحدة األميركية حامي الكيان «اإلسرائيلي»
من المساءلة عن جرائمه وممارساته وتفلته من االلتزام
واالنصياع إلى شرعة األمم المتحدة وقراراتها الدولية،
التي لطالما اصطدمت في معظمها بالفيتو األميركي
الحاضر على ال��دوام من أجل إحباط أية محاولة أممية
في تذنيب وتحميل «إسرائيل» وقادتها مسؤولية ما
ترتكبه من ممارسات وجرائم بحق الفلسطينيين .ويأتي
تخلي النظام الرسمي العربي واإلسالمي في معظمه عن
مسؤولياته تجاه القضية وأبنائها ،ليُكمل مشهد البؤس
واإلحباط وما يعانيه الشعب الفلسطيني من استفراد
«إسرائيلي» به وعلى ك ّل المستويات ،وفي ك ّل العناوين.
وخاصة الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.
هذه الظروف الموضوعية والذاتية قد شكلت الدافع
لدى جموع الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وأعماره،
نحو هبة شعبية تشهدها مدينة القدس والضفة الغربية،
تأخذ في بعض تجلياتها شكل االنتفاضة ،من خالل تط ّور
أعمال المقاومة ،من دعس وطعن للجنود والمستوطنين
الصهاينة .وم��ا إط�لاق ال��ن��ار على رئيس حملة «بناء
الهيكل» في الحرم القدسي الحاخام «ي��ه��ودا غليك»،
ومحاولة اغتياله على يد الشهيد المقاوم معتز حجازي،
إالّ التدليل على أنّ األوض��اع في األراض��ي الفلسطينية
آخذة في تصعيد المواجهة مع العدو الصهيوني وجعل

�سيتعمد الهجوم على المقاومة!
في اطالالته المقبلة
ّ

بعد التمديد النيابي الثاني في لبنان اختفت نوعا ً ما تصريحات العديد
من الوجوه السياسية التي كانت قائمة في ما كان يطلق عليها جماعة 14
شباط ،وتحديدا ً عند قائد «القوات» سمير جعجع ،فال مؤتمرات ارتجالية
كما ع ّودنا بمناسبة ومن دونها ،وال نافذة فضائية ليتحدث عن حالة
غير واقعية ،وال تصريحات هجومية تتنبّأ بما سيحصل في المستقبل
اللبناني سياسيا ً وأمنيا ً رغم عدم صحة ما يتنبّأ به ،فقط أتخمنا بهجومه
وهجوم من معه على العماد ميشال عون ،ورسم حجم اللعبة السياسية
المسيحية بتفاصيل ومزاعم ،ناسفا ً ك ّل الزعامات األخرى كأنه هو الوحيد
المسيطر والحاكم والقائد والقائل ،وفي هذه الحال من حقنا أن نسأل لماذا
خ ّفت الحدة السياسية في تعليقات جعجع ،وزادت ض ّد التيار الوطني
الحر؟ ولماذا ال تتحقق تنبؤاته ،وقيادته متأرجحة تنتظر مصيبة كي
تتربّع عليها؟
منذ خروجه من السجن بعفو نيابي ،وهو المدان في جريمة اغتيال
رئيس وزراء لبنان رشيد كرامي ،وارتكابه للعديد من الجرائم ،ها هو يقدم
نفسه في الليل والنهار عبر القنوات الفضائية على أنه عارف في الغيب،
وما سيحدث من أمور مصيرية في لبنان ،ال بل وصلت به األم��ور الى
ح ّد تحديده خطوات الغير ،ما يذكرنا بقراء الطالع والفنجان على صبحية
نسائية ،ومهما كان االختالف السياسي معه إال أنه يص ّر على أن يكون
من جماعة الع ّرافيين من خالل قراءاته في الساحة المحلية والعربية
والعالمية ،او أحالمه التي يتمنى ويرغب في أن تتحقق ...وما من مرة أط ّل
فيها إال وأص ّر على أن يكون الع ّراف الذي يقدم تطلعاته المستقبلية ألمور
كثيرة تشكل جدال ً بين األفرقاء السياسيين اللبنانيين ،ولن نطيل الحديث
بما تنبّأه ولم تثبت صحته ،فاألقوال كثيرة يستطيع المتابع أن يتع ّرف
إليها ببساطة ،ومن باب التذكير لمن يرغب ومن ال يريد أن يحرك عقله
ويستم ّر في السير وراء الع ّراف إلى مصير مجهول نطلب منهم أن يطلوا
على الذاكرة لربما استفادوا منها!
تنبأ السيد جعجع سابقا ً بعدم توزير جبران باسيل ،من سابع
المستحيالت توزير الراسبين في االنتخابات ،لن يحصل ميشال عون
على وزارة االتصاالت ،ولن تأخذ المعارضة ما تريد في الحكومة ،ومن
الصعوبة أن يم ّر بند سالح المقاومة في البيانات الوزارية ...باي باي
يا حلوين ،التمديد النيابي غير وارد ،لن نحارب الجماعات السلفية
والتكفيرية ألنهم منا وأصدقاء لنا ولن يحاربونا ،لن يصل «داعش» إلى
لبنان ،ال مشاكل في طرابلس ،ال إرهابيين في عرسال« ،داعش» كذبة،
الوضع في سورية سيُحسم خالل أسابيع ،انتهاء النظام السوري قريباً،
لن تعقد طاولة الحوار ،لن نشارك في حكومة سالم ومن ثم ندم ...ولن

} ثائر الدنف

نتحدث عما بشرنا به سابقا ً ولم يتحقق منه أي شيء ،ونظرا ً لذاكرة
اللبنانيين المسرعة والمتس ّرعة والمكثفة بالمشاكل واألحداث السريعة
ونعمة النسيان الساخرة والساذجة نلفت إلى أنّ سمير جعجع كع ّراف
أخطأ ولم يصب الهدف ،كما كان األمر معه حين حمل السالح ،فهو أكثر
األفرقاء المسيحيين العاملين في  14شباط تض ّررا ً من التركيبات الوزارية
في ك ّل الحكومات ،وظهر صغيرا ً في اللعبة السياسية الداخلية ،وخلط
أوراق التوافقات أضاع أوراق��ه رغم التبريرات غير المقنعة من طرفه،
وببساطة وفي ك ّل حدث حكومي أو نيابي أو سياسي نجد أنّ ميشال عون
وتياره الممثل الفعلي للمسيحيين في الدولة ،فالحقائب الموزعة باألمس
واليوم تجعل الجنرال الشريك الحقيقي والفعلي في بناء الحكومة إضافة
إلى الوزير سليمان فرنجية ،ولم يعد مسموحا ً المقارنة في هذا المكان!
سمير جعجع يعيش اليوم انزعاجا ً كبيرا ً ومقلقا ً لعدم صحة تنبّؤاته
وإفالسها ،ولعدم استطاعته أن يجاري الجنرال في شعبيته وسيطرته
على مقاعد المسيحيين في الدولة من وزراء ونواب ،إضافة إلى ان الدعم
اإلعالمي والمالي من دولة خليجية كانت مكلفة بتغذيته خفت إن لم يكن
شحت ،وحركة تصريحاته الحالية تكاد تكون محصورة فقط بحركة
التيار البرتقالي ورئيسه ،علما ً أنّ ميشال عون يسعد إذا هوجم من قبل
القوات وقائدها ،ألنّ في ذلك انكشافا ً للحقائق أمام الرأي العام الذي
سيعرف طبيعة الهجوم وأسبابه وحقيقته وخباياه والصوت المرتفع
بعصبية من قبل الفريق األخر.
من هنا نصحه أحد اإلعالميين الذي يعمل في محطة فضائية بالتوقف
عن مهاجمة العماد ميشال عون ،والعودة إلى رفع وتيرة الهجوم على
المقاومة وسالحها وخطابها ،وعدم التط ّرق بشكل واسع وجدي إلى
تدخل حزب الله في سورية ،بل فقط اتهامه بأنه هو السبب األول لدخول
«داعش» و»النصرة» إلى لبنان!
كما ُنصح بأن يكون له أكثر من طلة تلفزيونية قريبة عبرLBC  
و   MTVمحورها الحديث عن الوضع المسيحي ورئاسة الجمهورية
فقط ،وشرح سبب موافقته على التمديد النيابي.
إذاً ،وقريبا ً سمير جعجع سيزيد من ظهوره المتلفز مع انه لم يبتعد
عنه ،ولكن هل سيط ّل كع ّراف ،ومشترط ،وخبير في علم الغيب وما
سيحدث في المستقبل من خالل التنجيم والتبصير ،أم انه سيكتفي
بالهجوم على المقاومة وسالحها كما ُنصح؟
إنْ فعل سيجد في المقلب االّخر عدم االكتراث لهجومه ،وال يوجد في
األصل رغبة في الر ّد عليه ،فالمقاومة تشكل اليوم قوة إقليمية كبرى
ال يستهان بها« ...ليك وين بعدهم!» ،ووج��ود األص��وات التي اعتادت
التطاول واالنتقاد والتهجم على المقاومة أصبحت روتينية وغير مضرة،
وربما يبحث عنها كما يفعل الطفل بلعبته حتى ينام!

�صرخة جبل
خلقني الله جبالً شامخا ً وافر الخيرات والظالل
في بلد الحب والجمال ،وتعاقبت على أرضي
مختلف الحضارات االنسانية ،وعشت عزيزا ً عبر
قرون من الزمن.
وقد بكيت عندما سمعت خطبة الجمعة األخيرة
في المسجد األموي عندما تحدث الخطيب كيف أنّ
الخير والحق المشتت ال يقاوم الظالم الموحد ،كما
يحدث اليوم في البلدان العربية ،وكأنما يتحدث
الخطيب عما يجري على أرض��ي التي قارعت
العثماني والفرنسي وصمدت وطردت ك ّل غاشم
غدار ،الى أن أتى زمان أراد الله لي أن أُغتصب كما
اغ ُتصبت فلسطين.
فلسطين مغتصبة م��ن ع��د ّو ال يعرف الله،
وأرض��ي مغتصبة من أع��داء من مختلف أن��واع
الشراذم والجراثيم.
ك��م أن��ا حزين على أبنائي ،أو أق��ول غالبية
أبنائي ،بعد أن ضلت قلة منهم السبيل وأودت
بحياة الباقين الى الهاوية ،فصارت ك ّل كلمة حق
تودي بصاحبها الى احد اآلبار التي سقت مياهها
أشجاري التي أكل من ثمارها ك ّل أبناء الوطن،
صارت اآلبار مقابر لجثث أبنائي الذين لم يرضوا
لي أن تتش ّوه صورتي بين باقي جبال الوطن.

كم أبكي عندما أرى اآلب��ار الرومانية القديمة
كيف تستقبل ولدا ً لي من المدنيين األبرياء ،أشدّد
األبرياء ،وقد عوقب بطلق ناري غير قاتل ورمي فيه
ليموت ببطء مع الجوع والمرض والبرد والظالم.
كم أحزن عندما يُقتل أحد أبنائي بتهمة حب
الوطن ويُرمى جثة هامدة تحت زيتونة حزينة
ويحرق منزله وتش ّرد عائلته.
كم أحزن على أكثرية أبنائي المظلومين وقد
تسلّطت عليهم قلة من إخوانهم الضالين وكثرة من
الغرباء األشرار...
ال عليكم يا أبنائي ،سأوصل صوتكم إلى ك ّل
تقصروا،
الجبال وال��ودي��ان ،وأخبرهم بأنكم لم ّ
ولكن ما تع ّرضتم له من ال��ه��وان أجبركم على
الصمت ،وصار يتحدث باسمكم هؤالء القتلة الذين
قدموا عنكم صورة مغلوطة وأنتم عاجزين عن
تكذيبهم.
سأخبر ك ّل الجبال عن ذلك المسنّ الذي تمنى
الموت ل ُيدفن في ترابي ويرتاح مما هو فيه من
قهر وحرمان ،قال لي مرة :أيها الجبل ...يا أبي
سامحني ،فقد عجزت عن الدفاع عنك ولم أعد
قادرا ً على الدفاع حتى ولو عن شجرة زيتون أراها
تسرق وتقطع وأختبئ عن أعين المغتصبين لكي ال

احتالله مكلفا ً ال مريحاً .هذه الهبة التي حذرت منها وزارة
ما تسمى بالداخلية «اإلسرائيلية» في تقرير لها ،عازية
األسباب إلى ما تشهده المفاوضات من حالة ركود وشلل.
وبأنّ اندالع انتفاضة ثالثة أصبحت مسألة وقت .األمر
تحسس
الذي دفع قادة الكيان وفي مقدمتهم نتنياهو إلى
ّ
خطواتهم وإجراءاتهم في الضفة ومدينة القدس ،وبالتالي
انقسام اآلراء والمواقف بين مك ّونات القيادات في الكيان
من سياسية وأمنية وعسكرية وحتى دينية .التي وصفها
البعض في الكيان أنها انتفاضة ،على غرار االنتفاضتين
في العام  1987وعام  .2000وهذا ما أكد عليه «ديفيد
بيرل رئيس المجلس اإلقليمي غوش عتصيون «حين قال
إنّ تواصل عمليات الدهس من قبل الفلسطينيين يثبت
دون أدنى شك أننا في خضم انتفاضة ثالثة .وقد صدر
القرار للمؤسسة العسكرية «اإلسرائيلية» من أجل وضع
ال��دراس��ات والخطط لما أسمته «خطة عمل مفترضة»
بهدف التعامل مع احتمال ان��دالع االنتفاضة الثالثة.
وجميع الدراسات والخطط نابعة من قناعة واحدة هي
كيفية القضاء على هذه االنتفاضة ،ومن ثم تبديد أحالم
الفلسطينيين ،ومنعهم من إمكانية تحقيق أية مكتسبات
قد يحققونها من وراء التظاهر والقيام بأعمال المقاومة
وتصعيدها .فرئيس «غوش عتصيون» ديفيد بيرل دعا
نتنياهو ويعالون للضرب بشكل حاسم هذه االنتفاضة
ومن يقف ورائها بأقسى درجات الحسم والقوة .وهي أي
«إسرائيل» وإلى جانب العمل على االستعداد لمواجهة
االنتفاضة الثالثة ،تعمل على االس��ت��ع��داد السياسي
واإلعالمي وحتى النفسي في معركة مواجهة االنتفاضة
والمنتفضين الفلسطينيين .وهناك في الكيان من يقلل
من أهمية ما يجري ألنّ رئيس السلطة ال ي��زال يتمسك
بالتنسيق األمني ،واألجهزة األمنية في السلطة ستمنع
ت��م�دّد ه��ذه الهبّة لكي تتح ّول إل��ى انتفاضة .وه��م أي
«اإلسرائيليين» يذكرون أنّ رئيس السلطة أبو مازن معني
بالتهدئة ألنه ال يؤمن بخيار االنتفاضة بحسب ما صرح
إلى القناة العاشرة العبرية قبل أيام.
األوضاع السائدة تدلل على الزحف الفلسطيني نحو
االنتفاضة ،عندها لن يتمكن أحد من وقفها ال نتنياهو وال
رئيس السلطة الذي سيجد نفسه عاجزا ً عن العمل في ظل
تعنت الجانب «اإلسرائيلي» في تقديم أية ورقة من شأن
رئيس السلطة أن يوظفها في تحسين ص��ورة السلطة
أمام الجمهور الفلسطيني .وجميعنا ال يزال يذكر كيف
رفضت «إسرائيل» اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى
الفلسطينيين .وما االجتماعات واللقاءات التي ستجمع
رئيس السلطة والوزير األميركي جون كيري في عمان ،إالّ
محاوالت لقطع الطريق على هذه االنتفاضة ووقف االنفجار
الفلسطيني قبل حدوثه بشكل شامل ووأدها في مهدها،
وعندها يتح ّمل من بدأ في محاصرة الفلسطينيين وخنقهم
مسؤوليات أعماله وأفعاله .ومن ركب البحار باحثا ً عن
كرامة وحرية مهدورة ومستباحة ،لن يتوانى عن فعل أي
شيء في سبيل كرامته وحريته وتقرير مصيره واستقالله
على أرض وطنه.

نعم «�إ�سرائيل» هي العدو ...ولكن!

�سمير جعجع الع ّراف الخائب...
} جهاد أيوب
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يخطفوني مع أشجاري ،في الماضي كنا نشكوهم
إلى الشرطة ،أما اليوم فال شكوى إال لله وهم ال
يخافون الله فماذا نفعل؟
لقد خطفوا ك� ّل ش��يء وقتلوا ك� ّل ش��يء ،ومن
كتب الله له النجاة من الموت عاش ذليالً محروما ً
أخرس.
يا جبال الوطن هل فلسطين مذنبة اذ اغتصبها
الصهاينة وعجزت عن الدفاع عن نفسها؟
أنا مثل فلسطين مغتصب من قبل أكثر من ثمانين
نوع من الصهاينة ...يقتلون أبنائي ويش ّردونهم،
ويقتلون أبناءكم باسم أبنائي األبرياء ،لن أقول
جميعهم ولكن أغلبهم مظلومون ...مظلومون...
مظلومون
يا جبال الوطن أنا منكم وأنتم مني وأوالدي
أخ��وة ألوالدك���م فاعرفوا ال��ص��ورة الحقيقية لما
يجري لي وألهلي...
يا جبال الوطن حماكم الله ،وخلّصني مما أنا
فيه.

جبل الزاوية

استباحت «الحركة اليهودية» المتاح وغير المتاح للوصول الى غايتها ،فكان
ال ب� ّد لها من ان ّ
توظف وت�ح� ّرف «التاريخ» لنيل مبتغاها االوح��د وه��و إنشاء
«دول��ة إسرائيل» الكيان السياسي في الشكل ،و»الوطن اليهودي الديني» في
المضمون.
وعملت «الحركة اليهودية» على ان يكون تاريخها هو «التوراة» ،وأن تقدم
«الديانة اليهودية» على انها إبنة هذا التاريخ ،ومنذ ذاك الحين اصبحت «اليهودية»
و«ال�ت��اري��خ ال�ت��ورات��ي» يشكالن العصب االس��اس��ي للحركة «الصهيونية» في
محاكاة «شعب الله المختار» باغتصاب أرض فلسطين (أرض الميعاد).
وبنا ًء على ما ورد ،اخذت «الحركة الصهيونية» تشكل نقطة االرتكاز التي
قامت عليها «دولة اسرائيل» ،من دون نسيان ان «الصهيونية» هي فكرة ودعوة
«يهودية».
أوج��د «ال�ي�ه��ود» كتاب «العهد القديم» ل�ي��روي ت��اري��خ بني «إس��رائ�ي��ل» ،وأ َما
نصوصه «الدينية» التي تفيض عنصرية ،فال تعدو ان تكون خيوطا ً سياسية
لـ»مملكة قومية يهودية».
و»اليهودية» كما جاء في «التوراة» دين (كما يسمى) .لذا وبنا ًء على ما سبق،
فاالساس الذي ارتكزت عليه «إسرائيل الدولة» هو أساس ديني.
اما «الصهيونية» فهي الوجه اآلخر «لليهودية» في العصر الحديث انطالقا ً من
تراثهم التلمودي الحاقد على الشعوب تاريخيا ً («أ ّما مدن الشعوب التي يهبها
الرب إلهكم لكم ميراثا ً فال تستبقوا فيها نسمة حية ،بل د ّمروها عن بكرة أبيها»
سفر التثنية) ،والذي يشكل االساس االيديولوجي «للصهيونية» التي تدعو الى
«وطن قومي يهودي».
فإن «اليهودية» «والصهيونية» و»دولة إسرائيل» شأن مركب «إيديوليوجي»-
«ديني»« -اقتصادي».
وفي محاولة للغوص في الشك المنهجي الذي يعتمد على العقل والتاريخ
فإنّ مقارنة كتاب العهد القديم بالنصوص المكتشفة في بالد ما بين النهرين،
وم �ص��ر ،وس��وري��ة الطبيعية ،ت ��ؤدّي إل��ى ن�ت��ائ��ج م��ذه�ل��ة ،بحيث أنّ الشرائع
والمزامير والقصص واألساطير ال ��واردة في «ال �ت��وراة» ،قد وج��د الباحثون
أصولها في مدونات بابل وأشور وسومر وكنعان مصر وأوغاريت« .وهذا ما
تؤكده التنقيبات اآلثارية في بالد وادي الرافدين حينما اكتشفت ال ُرقم واأللواح
ال�م��د ّون��ة بالكتابة المسمارية ف��ي ب��اب��ل ومحيطها مثل (اري ��دو وش�ب��ار واور
والوركاء وغيرها من الحضارة السومرية واالكادية والبابلية واالشورية).
وحينما ق��رأه��ا علماء اآلث��ار والباحثون وج��دوا وبالبرهان القاطع م��ا اخذته
التوراة واقتبسته ،انْ لم نقل سطت عليه وض ّمته بالنص او بالتحوير المش ّوه
مثل قصة الطوفان (ملحمة جلجامش) ،اضافة الى القصص مثل قصة طوبيا
وايوب والمزامير ونشيد األناشيد وغيرها خصوصا َ بعد السبي البابلي حيث
أمضى العبرانيون اليهود اكثر من مائة عام يتعلّمون ويدرسون في بابل».
وإذا اردن��ا أن ندينهم من كتابهم اي�ض�اَ ،يتبيّن لنا انّ فلسطين ،هي أرض
الفلسطينيين باعتراف كتاب «العهد القديم» ذاته ،قبل مجيء إبراهيم إليها ،وانّ
هذا الكتاب ُيس ّميها «أرض غربة» بالنسبة إلى ابراهيم ،وأحفاده من بعده.
لكن اله التوراة «يهوه» أص ّر على تأسيس مملكته في أرض «فلسطين» ،وأراد
ان يع ّمر بيته على جبل صهيون ،وأراد لألمم ك ّل األم��م ،ان تأتي إليه ،وتقدم
الطاعة والخضوع .بقوله( :يجمع الرب منفيّي «إسرائيل» ،ويض ّم مشتتي يهوذا
من أربعة أطراف األرض ...وينقضون على أكتاف الفلسطينيين غرباً ،وينهبون
بني المشرق معا ...سفر اشعيا ) .١١/١٢وبقوله«( :ويقف األجانب ويرعون
غنمكم ،ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم .أما انتم فتدعون كهنة الرب
وتأكلون ثروة االمم ،وعلى مجدهم تتآمرون ...سفر اشيعا .)٦١/٥
وب�ن��اء على م��ا سبق ،يتأكد لنا أنّ نقطة االرت �ك��از التي قامت عليها «دولة
إسرائيل» المتالزمة للحركة الصهيونية لم تكن «وعد بلفور» في العقد الثاني
من القرن العشرين .بل انّ «وعد بلفور» نفسه ُبني على وعد «الله» البراهيم،
بإعطائه أرض كنعان ميراثا ً أبدياً .لذا أصبحت «ع��ودة اليهود» الى فلسطين
وإقامة «دولتهم» ،وإع��ادة بناء «هيكل سليمان» ،يعتبرها «اليهود» حقا ً دينيا ً
وارادة الهية.
في الخالصة إنّ كيان «إسرائيل» الديني ك��ان وال ي��زال متجذرا ً في عقول
الكثيرين ،حتى أصبحوا قادرين على التفريق بين الكيان «االسرائيلي» السياسي
واعتباره العدو ،وبين الدعوة الدينية االيديولوجية الداعية الى قيام هذا الكيان
يمس بالسامية.
يمس بهذا الدين انما ّ
أي «اليهودية» واعتباره دينا ً ومن ّ
إذا ً التاريخ ليس سردا ً لوقائع يكتبها البعض خدمة ألهوائهم ومشاريعهم،
ولم تكن المشكلة ولو لمرة في كتابة التاريخ ،بل في من يكتب هذا التاريخ ،لذا
علينا ان نتنبّه دائما ً من مدى خطورة تشويه العقل من خالل تشويه التاريخ،
بهدف تحريف الحقيقة من أجل تمرير الباطل وتسميم العقول.

