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ال�سلطة الفل�سطينية ومجل�س الأمن
} حميدي العبدالله
ق ّررت السلطة الفلسطينية ،ور ّدا ً على جرائم االحتالل الصهيوني
التي كان آخرها اغتيال الوزير زياد أبو عين ،التح ّرك لدى مجلس
األمن ،أوالً إلدانة جرائم «إسرائيل» والعمل على وقفها .وثانياً ،من
أجل انتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية وتحديد أجل زمني إلنهاء
ال�م�ف��اوض��ات وتسليم ال�ك�ي��ان الصهيوني بما تطالب ب��ه السلطة
الفلسطينية.
ومصير ه��ذه المساعي واض��ح وال يحتاج إل��ى كثير من الجهد
للتع ّرف عليه ،فإذا لم يف َّرغ المشروع من مضمونه ويصبح بحدود
ال ت��ؤذي الكيان الصهيوني ،بل وحتى ال ي��ؤذي حكومة نتنياهو،
سيكون مصيره سلة مهمالت مجلس األمن ،إما بالفيتو األميركي،
أو عن طريق الضغوط التي ستمارسها الحكومات الغربية لكي ال
ينال مشروع القرار األغلبية التي تضطر اإلدارة األميركية لإليعاز
إلى مندوب الواليات المتحدة في مجلس األمن الستخدام الفيتو.
أي عاقل أنّ لدى
السلطة الفلسطينية تدرك هذه المآل وال يظن ّ
السلطة ح�س��اب��ات وره��ان��ات أخ ��رى .إذاً ،ل �م��اذا وع�ل��ى ال��رغ��م من
المعرفة المسبقة بأنّ هذه المساعي ال طائل منها ،تعتمدها السلطة
الفلسطينية وتعتبرها شكالً من أشكال الر ّد المتاحة على االعتداءات
المتمادية لقوات االحتالل بحق الفلسطينيين؟
الواقعية السياسية تقتضي اإلق��رار بأنه رغم أنّ هذه المساعي
أي نتيجة ،إال أنها شكل من أشكال الضغط على
لن تترتب عليها ّ
الكيان الصهيوني وعلى اإلدارة األميركية ،كما أنه عمل سياسي
يساهم في تعرية ممارسات الكيان الصهيوني أم��ام ال��رأي العام
وأم��ام المجتمع الدولي ،ويفضح دور الواليات المتحدة بالتواطؤ
أي عاقل ال يمكنه أن
مع االحتالل والتستر على جرائمه ،وبديهي أنّ ّ
يقلل من أهمية مثل هذا العمل.
أي ح��ال م��ن األح� ��وال أن يوقف
ل�ك��ن ه��ذا ال�ج�ه��د ال يمكنه ف��ي ّ
ممارسات العدو الشائنة وجرائمه المتك ّررة بحق الفلسطينيين ،كما
أنه ال يستطيع انتزاع أدنى حق من حقوق الشعب الفلسطيني ،وفي
ضوء هذه الحقيقة فإنّ اللجوء إلى مجلس األمن يشكل بح ّد ذاته ر ّدا ً
أي نتيجة إذا لم يكن جزءا ً من
تكتيكيا ً غير فاعل ،وال يمكن أن يحقق ّ
استراتيجية أوسع تتض ّمن أشكاالً أخرى من الضغط على االحتالل.
استراتيجية تتن ّوع وتتكامل في داخلها أشكال النضال المختلفة،
م��ن ال�ن�ض��ال السياسي الديبلوماسي عبر ال�ل�ج��وء إل��ى المحافل
الدولية ،إلى المقاومة الشعبية السلمية ،وانتها ًء بأعمال المقاومة
المسلحة ،فتجارب التاريخ أثبتت أنّ استعمارا ً استيطانيا ً غاشما ً
مثل االستعمار الصهيوني ألرض فلسطين ال يمكن قهره وإزاحته
عن طريق العمل السياسي والنضال الجماهيري السلمي وتجربة
ال�ع��رب م��ع الكيان الصهيوني دليل ق��اط��ع ،فاالحتالل ل��م يحترم
القرار  425الذي قضى بانسحاب القوات الصهيونية من لبنان لمدة
تقارب الربع قرن ،ولوال المقاومة لما انسحبت قوات االحتالل من
لبنان من دون قيد أو شرط ،وانسحاب القوات الصهيونية من قطاع
غزة ما كان ليتحقق لوال الكفاح المسلح واالنتفاضات الجماهيرية
المتواصلة ض ّد االحتالل .وانتزاع حقوق الفلسطينيين وتحرير
األرض لن يتحقق إذا لن ي��ردف العمل السياسي والدبلوماسي،
واالن�ت�ف��اض��ات الشعبية المتواصلة ف��ي ال�ق��دس والضفة الغربية
بالكفاح المسلح.

�آراء
مقتل الإرهابي اال�سترالي هارون م�ؤن�س والأبواق المذهبية
} حسين الديراني ـ أستراليا
تهافتت ج ّل وسائل اإلعالم العالمية العربية واألجنبية والمحلية على
كشف هوية محتجز الرهائن في مقهى في قلب مدينة سيدني االسترالية،
أال أنّ التغطية شابها الكثير من االلتباس في كشف الحقائق ،وك ّل وسيلة
إعالمية وجدت ضالتها في هذا الحدث اإلرهابي المأسوي الذي ذهب ضحيته
مواطنون استراليون من األبرياء المحتجزين خالل عملية تحريرهم ،إضافة
الى مقتل الجاني اإلرهابي هارون مؤنس.
اإلع�لام االسترالي تعاطى وألول م��رة مع الحدث بمهنية ومسؤولية
صدم بحدث لم يتع ّود
ألسباب عدة أحدها تهدئة الرأي العام االسترالي الذي ُ
مشاهدته ،واعتبرت هذا العمل اإلجرامي عمالً فرديا ً ليست له خلفية سياسية
او دينية ،وج��اء ذلك على لسان كبار المسؤولين االستراليين من رئيس
ال��وزراء توني ابوت الى رئيس الشرطة االسترالية معتمدين على السجل
الجنائي لهذا الرجل اإلرهابي.
أما اإلعالم العربي «الجهادي التكفيري» بما فيه مواقع التواصل االجتماعي
التكفيرية ،فقد وجد ضالته في صورة المجرم بزيّه الذي يرمز الى كونه شيخا ً
«شيعياً» وجنسيته السابقة إيرانية ،غايته االنتقام من خالل تشويه سمعة
إيران ومحور المقاومة ،وكأنّ ما يدور في سورية والعراق ولبنان غير كاف
إلشباع غرائزهم المذهبية التكفيرية ،غافلين عن حقيقة تاريخ هذا الرجل
الذي سوف نكشف باألدلة عن بعض من تاريخه ليشكل صدمة لتلك األبواق
المذهبية التكفيرية ،وليقطع عليهم طريق االصطياد في الماء العكر ،وليخرس
أصواتهم الناعقة.
أصحاب اإلذاعات واألصوات الناعقة لم تصلهم تغريدات اإلرهابي «ابو
حفص االسترالي محمد العمر» الداعمة لإلرهابي هارون مؤنس ،ولم تصلهم
بعد تصريحات المتحدث الرسمي باسم «حزب التحرير االسالمي في استراليا
عثمان بدر الذي ندّد بمواقف مفتي استراليا الدكتور الشيخ ابو ابراهيم محمد
الذي دان هذا العمل اإلرهابي.
كما لم تصلهم تغريدات اإلرهابي «ابو حمزة المهاجر االسترالي» التي
تثني على عملية الرهائن ،ولم تصلهم تغريدات اإلرهابي محمد علي البريالي
االسترالي والتي يقول فيها« :تهتز الدنيا لـ 13استراليا ً محتجز وال تهتز
لـ  130000قتلوا في سورية».

هوية المجرم

ولد في إيران عام  ،1964اسمه األصلي منطقي بروجوردي ،وهو مطلوب
للسلطات األمنية اإليرانية بجرائم تتعلق بالنصب واالحتيال وانتحال صفة
رجل دين ،وقد ف ّر الى استراليا عن طريق البحر عام  1996حيث ُمنح اللجوء
السياسي رغم سجله الجنائي في إيران ،وألنه أوهم السلطات االسترالية أنّ
سبب فراره من إيران هو عداؤه للنظام اإليراني ،ونشاطه السياسي الليبرالي
ض ّد الحكومة اإليرانية ،وهذا ما سهّل حصوله على اللجوء السياسي بسرعة،
ومن بعدها ُمنح الجنسية االسترالية وتخلى عن جنسيته اإليرانية ،واستبدل
اسمه ليصبح هارون مؤنس ،كما أنّ تعاونه مع السلطات األمنية االسترالية
سهّل له حرية الحركة ليصبح رجالً مثيرا ً للجدل في المجتمع االسترالي.
ولم يكن انتحاله صفة رجل دين بزيّ علماء الدين الشيعة بريئا ً وبعيدا ً
عن غرف االستخبارات ،ومن ث ّم ارتكابه لعدة جرائم أخالقية وجنائية،
من اغتصاب العديد من النساء خالل معالجتهن من السحر والشعوذة الى
محاولة قتل زوجته السابقة مستعينا بزوجته الثالثة.
وكان مؤنس يبعث برسائل كراهية الى أهالي العسكريين االستراليين

} روزانا ر ّمال
يصف الشارع اللبناني ،وخصوصا ً ش��ارع الثامن من آذار ،زي��ارات
سمير جعجع الى السعودية «باالستدعاء» ،آخذا ً في االعتبار حجم ك ّل من
الطرفين ،باعتبار السعودية العبا ً يصنع السياسة في المنطقة وال يمكن
لجعجع ان يكون قد وصل لديها بعالقة مستجدة الى درجة القدرة على
طلب او فرض او التنسيق مع مسؤوليها بمبادرة او بطرح يقدّمه.
يتوقف المسيحيون في لبنان بين  8و  14آذار على ح ّد سواء عند االهتمام
الحا ّر بجعجع ،وبلقائه رأس المملكة الملك عبدالله ووزير خارجيته سعود
الفيصل ،متسائلين عن س ّر العالقة المستجدة ،خصوصا ً أنه لم يسبق أن
كان طرف مسيحي في لبنان على عالقة جيدة تشبه الرعاية من دولة عربية
خليجية ،بل لطالما كان المسيحيون في لبنان يأخذون المعونة والرعاية
من فرنسا وغيرها ،ليأتي الجواب أنه وبدون شك االهتمام الخاص بجعجع
هدفه بعث رسائل الى المسيحيّين في لبنان ،وأبرزهم العماد ميشال عون.
ال يحرج جعجع تذكيره بأنه غ ّير موقفه تجاه التمديد لمجلس النواب
اللبناني ،وقبل به بعد زيارة سابقة الى السعودية ،وبناء عليه يمكن اليوم
الرهان على نفس األمر ،وهو أنّ جعجع مستع ّد مجدّدا ً ومن دون خجل او
حرج ان يتنازل عن أيّ أمر مبدئي بالنسبة له ،اذا طلبت منه ذلك السعودية
صاحبة العالقة المميّزة معه ،حتى ولو كان األم��ر تخليه عن ترشيحه
للرئاسة اللبنانية ،او تسهيلها أمام مرشح توافقي مقابل ترحيب حا ّر به
ّو ترك انطباع داخلي في لبنان عن عالقة خاصة ومكانة متميّزة يتمتع
بها جعحع لدى كبار المسؤولين السعوديين ،وذلك من اجل االحتفاظ
بجعجع ورقة فاعلة مسيحيا ً وفي خدمة المصلحة السعودية كلما استدعت
الحاجة.
ال يمكن وبأيّ طريقة من الطرق اعتبار انّ المملكة العربية السعودية
اسقطت أوراق سعد الحريري لديها ،او انّ هذا اللقاء جرى من دون معرفة
الحريري او حتى القول إنّ بعض االهتمام بجعجع فاق االهتمام بالحريري
لجهة لقائه بمسؤولين كبار بهذا الجو الزخم المعلن عنه ،كما يحاول
البعض إشاعته ،تماما ً كما ال يمكن اعتبار انّ الحريري يخطو خطى حواره
مع حزب الله من دون دفع سعودي مهما كان الهامش اللبناني حاضرا ً عنده،
لذلك ال يمكن قراءة زيارة جعجع بمعزل عن تحضيرات الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل ،والذي نقل عن الرئيس بري قوله إنّ عيدية الحوار بين
تيار المستقبل وحزب الله ستكون بين عيدي الميالد ورأس السنة.
وحده الحريري الساعي للعودة إلى رئاسة الحكومة اللبنانية بشوق
من وراء ايّ تفاهم يبقى حليف السعودية األه ّم في لبنان ،اال انه ومن جهة
المسيحي األهم بالنسبة اليها
ثانية تريد السعودية بالنسبة اليها المرجع
ّ
وذراعها اليمنى لدى الطائفة في لبنان.
زيارة «الحفاوة» بجعجع «مسايرة» ،ويبدو انّ السعودية ترتب البيت
الداخلي لـ 14اذار بتحديد المواقع والمراكز في البيت المسيحي المنقسم،
ومن دون األخذ بعين االعتبار موقع حزب الكتائب فيه ،وتداعيات هذه
الزيارة عليه ،كل هذا الترتيب قبل الشروع في الحوار الجدي بين حزب الله
وتيار المستقبل لالتفاق على ح ّل ازمات البالد السياسية والدستورية.

«توب نيوز»

وادي ال�ضيف
ــ دخول «جبهة النصرة» إلى معسكر وادي الضيف الذي صمدت فيه القوات
المحاصرة ألكثر من سنتين حدث عسكري ها ّم ،فهل هو تح ّول في الحرب؟
ــ ال أحد يفرح بخسارة موقع وال يمكن تصويره إنجازاً ،لكن ال يمكن تقديمه
كانتكاسة ،كسقوط مطار الطبقة ومق ّر الفرقة السابعة عشرة.
ــ المعلومات المؤكدة تقول إنّ انسحابا ً
منسقا ً جرى هذه المرة غادرت
ّ
بموجبه حامية معسكر وادي الضيف مواقعها لتفادي خوض معركة يائسة،
بينما المصلحة تستدعي الحفاظ على القدرات البشرية للجيش.
ــ الحامية وصلت بسالحها إلى نقاط التج ّمع في ريف حماة حيث يُعاد
ترتيب صفوف القوات ومعداتها.
ــ الجيش السوري في محيط حلب لن يتأثر بما جرى وال تأثير على المعركة
هناك وإمداداتها.
ــ ال تستطيع قوى حلف الحرب على سورية من معارضة مهزومة كانت
خسارتها في إدلب المقدّمة لدخول «النصرة» وادي الضيف ،وال دول الحرب
على سورية تستطيع أن توزع الحلوى بالمناسبة ،فهذه القاعدة التي تمسك
ريف إدلب وعلى العالم االختيار بينها وبين الجيش السوري.
ـ��ـ ه��ذا وح��ده يمكن تسميته عسكريا ً انسحابا ً تكتيكيا ً وليس هزائم
المعارضة.

التعليق السياسي

يعرفون شيئا ً عن المدعو هارون مؤنس ،الذي ينتحل صفة رجل دين.
وبتاريخ  2008-1-28أصدر ممثل المجلس االسالمي الشيعي االعلى
في استراليا الشيخ كمال مسلماني بيانا ً عبر صحيفة «االستراليون» يقول
فيه :إنّ المدعو هارون مؤنس ليس رجل دين شيعيا ً وال أحد يعرفه .مضيفاً:
«ان��ه من خالل الفتاوى التي ينشرها يتبيّن أنه جاهل وأن��ه حتى ليس
شيعياً» ،مطالبا ً السلطات االمنية االسترالية بالتحقيق في هويته وأهدافه.
وعندما ارتكب مؤنس جريمته باحتجاز الرهائن في مقهى سيدني كان
خارجا ً من السجن بكفالة مالية وتحت المراقبة المشدّدة من الجهات األمنية
لما له من سوابق جنائية ،اما مالحقته القضائية بسبب توجهاته السياسية
الداعمة لـ«الدولة االسالمية ـ داعش» والتي يدعو فيها الى الجهاد في بالد
المسلمين ،وتحديدا ً في سورية والعراق وافغانستان ،ض ّد الكفر االميركي
وحلفائه البريطانيين واالستراليين ،فقد كان يفلت منها ،ويخلى سبيله
تحت قانون حرية الرأي والتعبير.
وقبل مقتله بأسبوع كتب على صفحته الرسمية إعالن مبايعته لمن
أسماه «أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ابو بكر البغدادي» ،حامدا ً الله
على انتقاله من مذهب «الرافضة» الى «االسالم»!
واعلن قائد قوى األمن الداخلي اإليراني ،العميد اسماعيل احمدي مقدم
رفض السلطات االسترالية تسليمها االرهابي هارون مؤنس عبر االنتربول
الدولي بحجة عدم وجود اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين.
أما بعد مقتل االرهابي ه��ارون مؤنس مع اثنين من الضحايا الرهائن
األب��ري��اء ،فهناك أسئلة عدة ال ب ّد من اإلجابة عليها ،وأتوقع من اإلعالم
االسترالي البدء بطرح هذه االسئلة بعد فترة الحزن على الضحايا وبعد
امتصاص الصدمة.
 1ـ كيف يمكن لشخص ُم��دان باغتصاب  50إم��راة ان يكون خارج
السجن؟
 2ـ كيف يمكن لشخص ُمدان بمحاولة قتل زوجته السابقة بإحراقها أن
يكون خارج السجن؟
 3ـ كيف لشخص استرالي ان يهاجم الجيش االسترالي ويعتبر ضباطه
وجنوده قتلة ومجرمين ثم يفلت من المالحقة والمحاكمة والسجن والعقاب؟
 4ـ هل انه تع ّمد بداية ظهوره بزيّ رجل الدين الشيعي ،وإعالنه عن والئه
ومبايعته ألبي بكر البغدادي قبل عملية االحتجاز بأسبوع تقع ضمن خطة
مخابراتية؟ فكان من مصلحة االستخبارات في المرحلة األولى تشويه سمعة
الشيعة وإيران ومن ث ّم تشويه سمعة السنة من خالل شعاره األخير «كنت
رافضيا ً وأصبحت مسلماً».
 5ـ لماذا لم تستجب الحكومة االسترالية لمطالب اي��ران بإعادته الى
موطنه األصلي ليُحاكم على الجرائم التي ارتكبها في إيران قبل فراره؟ وما
هي الحكمة والمصلحة للشعب االسترالي في إيواء المجرمين الفا ّرين من
عدالة بلدانهم؟ فهل استراليا ملجأ للمجرمين؟
 6ـ السؤال األخير أو اللغز :هل كانت عمليته األخيرة والتي تع ّد انتحاراً،
خيارا ً شخصيا ً أم ت ّمت بتعاون وتنسيق مع جماعات إرهابية خارجية
وخاليا إرهابية نائمة في استراليا؟ وهل كان ممكنا ً تفادي وقوع خسائر
وإلقاء القبض عليه حيا ً الستنطاقه؟ أم أنّ هناك من سهّل له األمر لينال
حتفه ويُدفن مع أسراره؟
وهناك المزيد من األسئلة التي تستوجب اإلجابة عليها ،نكتفي بهذا القدر
من طرح االسئلة بعد أن بيّنا الكثير عن شخصية هذا اإلرهابي ،والكفيلة
بإخراس الكثير من األبواق المذهبية في استراليا وخارجها ،الباحثين عن
تغطية عاهاتهم بعاهاتهم.

فلي�سقط خيار الزيتون!
} ماجدي البسيوني

ال�سعودية ت�ساير جعجع؟

الذين يسقطون في افغانستان والعراق ،متشفيا ً بمقتلهم وواصفا ً إياهم
بأنهم قاتلو أطفال العراق وأفغانستان ،وكان كلما قام بفعل ذلك ،يزداد
سخط شرائح من المجتمع االسترالي على المسلمين في استراليا.
لذلك أصدر االتحاد الفيدرالي االسالمي أواخر عام  2007بيانا ً باسم رئيس
االتحاد السيد اقبال باتال يقول :إنّ قادة المسلمين في استراليا جميعهم ال
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«هذا االحتالل الفاشي سيرحل وسنستم ّر في المقاومة
على كامل األرض الفلسطينية» ...آخر ما نطق به الشهيد رقم
 2625زياد أبو عين وهو يحتضر ويلفظ أنفاسه األخيرة على
الهواء مباشرة من جراء الخنق بأيادي الصهاينة ،والضرب
في سويداء قلبه ،بعد أن «ضبط» ورفاقه متلبّسين وهم
يغرسون أشجار الزيتون على أراضيهم التي يريد الصهاينة
اغتصابها واستيطانها.
أبى زياد أبو عين أن يرحل من دون أن يؤكد أنّ المقاومة
هي الطريق األوح��د لتحرير كامل التراب الفلسطيني ،وأنّ
رفع شجرة زيتون في مواجهة السالح الصهيوني هي خدعة
عشنا نردّدها عشرات السنين ولم تثمر سوى المزيد من
االحتالل والمزيد من القتل ومحو ما تبقى من الخريطة.
َ
النفس األخير لزياد أبو عين كان يستصرخ ك ّل من لم يزل
ّ
يراهن على الحل بالتفاوض ما بين القاتل والذبيحة بأن
يكفوا فال ح ّل سوى بالمقاومة على كامل األرض.
زياد أبو عين نطق بالشهادة قبل أن يلفظ النفس األخير
ُمقرا ً بأنّ خيار غصن الزيتون سقط ،وأنّ ما ُيس ّمى بالتبادل
األمني ما هو إال فرع من فروع «الشاباك» وسهولة التخلص
م ّمن يريدون التخلص منه دون عناء يذكر ،ألم يكن زياد
واحدا ً من المسؤولين في السلطة الفلسطينية ،وت ّم اإلبالغ عن
تحركاته وقيادته لمسيرة الزيتون ،وبالتالي سهل القضاء
عليه والتخلص من المسؤول األول عن متابعة االستيطان
الصهيوني خطوة بخطوة ،ألم تكن آخر جملة خطها بيده على
حسابه قائالً« :اليوم هو اليوم الوطني لسواعد األرض».
أدرك زياد أبو عين أنّ التمادي عن خط مرسوم سلفا ً من

قبل االحتالل الصهيوني الفاشي ـ على ح ّد قوله ـ من قبل
أيّ من مك ّونات السلطة الفلسطينية ،شخصا ً كان أو جماعة
الموقعين على «اوسلو» ،بك ّل بنودها وبك ّل مالحقها المعلنة
والمخفية ،مصيره القتل سواء أكان الرئيس ياسر عرفات
بعد رفضه التسليم الكامل في «كامب ديفيد» أو كان زياد
نفسه الذي خرج يرفض ض ّم  300دونم إلقامة مستوطنة
صهيونية ،ولهذا شهد لحظة خروج النفس األخير أنّ طريق
المقاومة على كامل التراب الفلسطيني هو الح ّل األوحد وال
ح ّل سواه.

لكن الحقيقة المؤكدة التي يدركها ويعيها ك ّل فلسطيني
سواء أكان يعيش على ك ّل التراب الفلسطيني أو كان يعيش
في المنافي قسرا ً أو طوعا ً أنّ المقاومة المسلحة التي تخلت
عنها السلطة يوما ً ما ،كانت بمثابة طعنة في سويداء قلب
القضية ،ال تق ّل عن طعنة اتفاقية «كامب ديفيد» التي خان
السادات بإرتكابها الوطن كله ...كما يدركون أنّ خيار المقاومة
الوحيد الناجع يعني تفعيل ما سبق وأعلنته السلطة بإلغاء
الكفاح المسلح على كامل التراب واعتبار كافة التعهّدات نسيا ً
منسياً ...فما معنى أن تلتزم الذبيحة بعدم تضميد جراحها

بينما يتمادى القاتل في المزيد من جز الرقاب...؟
المقاومة على كامل التراب الفلسطيني ال تعني االنتظار
حتى تتخلص الفصائل والحركات من أجنداتها التي صار
استمراء رائحة النفظ ونعيم النفط يحرق جذورها بعد أن
أدخلها بكل «حماسة» إلى قفص المعاشرة الحرام!
ال معنى على اإلطالق لك ّل المبادرات التي منحت الكيان
الصهيوني صكوك اإلمعان في االحتالل ،وليس حمل ما يُس ّمى
بالمبادرة العربية االول��ى أوالمعدّلة أق ّل من حمل األكفان
والذهاب بها للقاتل ...في مصر يذهب القاتل بكفنه طالبا ً
الصفح من أهل المقتول ،صرنا نحن المقتولين والمغتصبة
أراضينا وعرضنا نذهب إلى القاتل المغتصب نحمل أكفاننا
طوعا ً إمعانا ً في الخنوع.
أعمى البصر والبصيرة من ال يعي أنّ المخطط الكوني
على كامل الوطن العربي المس ّمى أميركيا ً وصهيونيا ً «الربيع
العربي» كان أول وقوده هم الفلسطينيون سواء أكانوا في
العراق أو سورية أو لبنان أو ليبيا ،وحتى مصر ،وأنّ أوراق
القضية هنا أو هناك هي أول من ت ّم التهام النيران فيها أو
تخزينها بقباء تعيس فيها القوارض وتسبح بين ادابيرها
العتة والعته.
المقاومة على كامل التراب الفلسطيني ال تحتاج إلى قرار
يصدر من هنا أو من هناك ،وحده الشعب الفلسطيني الذي
يتن ّفس سموم االحتالل ويعي أنّ استمراء الوضع الحالى
ال يعني سوى انتظار الدور في طابور اإلبادة لك ّل ما يسري
الدم الفلسطيني في عروقه ،فعلى من يريد الحياة الخروج من
طابور الخنوع.

Magdybasyony52@hotmail.com

براءة «مبارك» ...هل هي ر ّدة
على طريق التح ّول الديمقراطي العربي؟
} بشير العدل



رغم مرور قرابة الشهر على صدور حكم البراءة بحق
الرئيس المصري السابق حسني مبارك ،ونجليه ،وعدد
من رم��وز نظامه ،في القضية التي شغلت ال��رأي العام
المصري والعالمي ألكثر من ث�لاث سنوات ،والتي ت ّم
تناولها إعالميا ً باسم «قضية القرن» ،إال أنّ تداعيات
الحكم ما زالت مطروحة بين أروقة المنتديات واللقاءات
السياسية ،وبين أحاديث الساسة والعامة في الشارعين
المصري والعربي ،بل أيضا ً في دول العالم ،ليست فقط
التي شهدت ما يُس ّمى «الربيع العربي» ،ولكن ايضا في
باقي الدول التي لم يطلها ذلك الحدث ،سواء كانت مراقبة
لألحداث ،أو مهتمة بالتغيّرات السياسية في المنطقة،
وتحديدا ً بالدي مصر.
وقد شهدت األوس��اط السياسية المحلية ،واإلقليمية
وأيضا ً الدولية ،حالة من الجدل واسع النطاق حول الحكم،
وتباينت المواقف حول استقباله ،وكذلك حول التفسيرات
بشأن مدلوالته لدى الرأي العام ،ولدى النخب السياسية،
حتى أن البعض ذهب إلى القول إنه يمثل ردّة على طريق
التح ّول الديمقراطي ،وهو ما يطرح تساؤال ً يبدو على قدر
كبير من األهمية ،ليس في مصر ،وإنما في المنطقة والعالم
بأسره ،وهو :هل يمثل الحكم ببراءة مبارك ردّة حقا ً على
طريق التح ّول الديمقراطي العربي؟
وللوصول إلى إجابات على هذا التساؤل ،أو على األق ّل
تفسيرات لتداعيات الحكم ،فإنّ نظرة سريعة إلى األحداث
التي شهدتها المنطقة ،ومصر تحديداً ،تبدو من الضرورة
بمكان ،للوصول إلى اإلجابات واستشراف المستقبل
العربي من خاللها.
القضية شغلت الرأي العام المصري والعربي أكثر من
ثالث سنوات ،ب��دأت في الثالث من آب من عام ،2011
وانتهت بالحكم النهائي في  29تشرين الثاني الماضي،
تخللت تلك الفترة أح��داث أخ��رى في مصر وغيرها من
الدول العربية ،ارتفعت خاللها قوى سياسية ،وانخفضت
اخرى ووصلت تنظيمات دولية إلى سدة الحكم كما حدث

في مصر وتونس ،وغير ذلك من التداعيات السياسية التي
تشهدها المنطقة.
راقبت دول العالم تلك القضية باعتبارها األول��ى من
نوعها ،والتي يحاكم فيها رئيس عربي أمام قضاء دولته،
وبالقوانين التي س ّنها نظامه ،وذلك باستثناء المحاكمة
التي جرت للرئيس العراقي الراحل صدام حسين ،والتي
كانت إحدى نتائج االحتالل األنجلو  -اميركي للعراق،
والذي بدأ في عام  ،2003ولم تنته آثاره حتى اآلن على
العراق ،الذي تع ّرض لالنقسام الجغرافي والديموغرافي،
وامتدّت آثار معاناة العراق الجريح لدول الجوار ،وتباينت
ردود أفعال الدول حول قضية «مبارك» ،ما بين مراقب وما
بين راغب في التغيير السياسي في المنطقة ،وتحديدا ً
مصر التي تمثل رمانة الميزان في المنطقة ،وتمثل أيضا ً
ثقالً سياسيا ً ال يضاهيه ثقل آخر.
جرت المحاكمة في مصر ،واتخذت مراحلها ما بين

الحكم ،واالستئناف ،والنقض عليه ،وما زالت القضية
مفتوحة ،فلم تصل إلى نهايتها ،لمن ال يريد لها أن تنتهي
عند حكم البراءة ،وانّ استشكاال ً عليها ما زال مطروحا ً
أمام النيابة العامة في مصر ،وهو ما فعله النائب العام
المصري ،الذي أمر باتخاذ إجراءات عملية للطعن بحكم
البراءة ،وهو ما يعني انّ المحاكمة سارت بشكل قانوني،
اليختلف عليه الفرقاء السياسيين.
استقبل البعض الحكم في مصر وفي غيرها من الدول
العربية ،بأنه يمثل إجهاضا ً لما يقولون إنه ثورة قامت
ض�� ّد نظام م��ب��ارك ،ك��ان ال��ه��دف منها ،وحسبما ي��ر ّوج
المنتفعون ،إحداث حالة من التغيّر والتح ّول الديمقراطي،
وأنّ الحكم يعني في نظر هؤالء العودة إلى نظام مبارك،
ود ّلل البعض على ذلك ببعض رموز نظامه ،الذين أطلوا
برؤوسهم مرة اخرى إلى المشهد السياسي ،فضالً عن
أعضاء حزبه المنح ّل ،الحزب الوطني الديمقراطي ،الذين

يخططون لخوض االنتخابات النيابية المقبلة.
في المقابل ي��رى البعض انّ الحكم ال يمثل إه��دارا ً
لجهود قام بها شباب من أجل التح ّول الديمقراطي ،غير
أنه كشف إلى ح ّد كبير ،كيف انّ مصر خضعت لعوامل
سياسية تبدو للبعض أكثر خطورة على مستقبلها ،وأنّ
الهدف منها ليس التغيير السياسي والتح ّول الديمقراطي
كما يرغب المصريون ،وإنما إعادة تقسيم منطقة الشرق
األوس��ط بالكامل ،وبما يخدم أه��داف «إسرائيل» ،وفي
الخطة التي ت ّم اإلعالن عنها من واشنطن في عام ،2005
والتي أعلنتها وزيرة الخارجية آنذاك كونداليزا رايس،
خير دليل ،حيث أعلنت في ذلك التاريخ ،أنه آن األوان
لتغيير خريطة الشرق االوس��ط ،وهو التصريح الذي
يؤكد أنّ ما حدث في مصر ،وغيرها من الدول العربية،
يأتي في إطار ذلك المخطط األميركي ،وليس ّ
أدل على
ذل��ك – عندي – من تسلسل وسير األح��داث في مصر،
وتط ّورها ،صعودا ً وهبوطاً ،وكذلك في ك ّل الدول التي
تع ّرضت لما يُس ّمى «الربيع العربي».
الحكم ببراءة مبارك اذن ،ال يمثل ردّة على طريق التح ّول
الديمقراطي ،وإنما يمثل برهانا ً ودليالً جديدا ً على ما تكنه
الواليات المتحدة االميركية لمصر ،باعتبارها الدولة ذات
الثقل السياسي في المنطقة ،والتي وضعت بمشاركة
سورية ودول عربية ،الكيان الصهيوني في انتصارات
تشرين االول  1973في حجمه ،وكشفت أنه كيان غير
مرغوب فيه في المنطقة ،وأنّ مصر تهدّد ذل��ك الكيان
وبقاءه ،ولذلك كان من الضرورة األميركية أن يت ّم تأمين
الكيان الصهيوني بفرض السيطرة على الدول المحورية
ومنها مصر ،وهو ما كشفه مخطط «الربيع» األميركي،
ليكون حكم البراءة بمثابة ضربة للحسابات األميركية
في منطقة الشرق األوسط ،وسعيها نحو تغيير الخريطة
السياسية للمنطقة ،لحساب اسرائيل ،وليس لمصالح
الشعوب العربية.
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