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«الربيع العربي» المزعوم في المع�صرة التون�سية

التحالفات الأميركية
والقراءات الخاطئة

 د .وفيق ابراهيم

جمال ال ِكندي
أثبتت االستراتيجية التي اتبعتها ال��والي��ات المتحدة األميركية
من أجل القضاء على خصومها والوصول إلى أهدافها وغاياتها في
منطقة الشرق األوسط فشلها ،فهذه االستراتيجية ،ولو أنها حققت
وبشكل نسبي أهداف أميركا في المنطقة ،إال أنها تسببت بتداعيات
خطيرة على السلم العالمي .فالعالم ومنذ القرن الماضي إلى اآلن
يعاني من آفة الحركات التكفيرية ،من تنظيم القاعدة وأخواتها وهي
صناعة أميركية ت�ج��اوزت ال�ح��دود التي ُرس�م��ت لها وانقلبت على
أميركا نفسها فكيف حصل ذلك؟
إنّ النوم مع الشيطان استراتيجية قديمة تعتمدها أميركا ،و ُيقصد
بها التحالف مع الجماعات اإلسالمية ذات الطابع الراديكالي لتحقيق
غاياتها وأهدافها في المنطقة .وقد سارت أميركا وراء هذه السياسة
في الحقبة السوفياتية واستطاعت إلى ح ّد كبير إخراج الجيش األحمر
م��ن أفغانستان ع��ن طريق التحالف م��ع م��ن ُع��رف��وا ف��ي ذل��ك الوقت
بالمجاهدين العرب .فماذا بعد التحالف األميركي مع «القاعدة» ،وما
هي نتائج هذا التحالف؟
نتيجة هذا التحالف أنّ العدو األول ألميركا أصبح زعيم «القاعدة»
أس��ام��ة ب��ن الدن ،فبعد خ��روج االت�ح��اد السوفياتي م��ن أفغانستان
ونجاح التحالف األميركي مع «القاعدة» ،انقلب السحر على الساحر
وأصبح الكيان الذي دعمته أميركا ض ّد أعدائها خارج نطاق السيطرة
فهدّد حلفاءها وضربها في عقر داره��ا وكانت هجمات  11أيلول
عنوانا ً عريضا ً لفشل ه��ذا التحالف وال��ذي خاضت أميركا بسببه
حربين في أفغانستان والعراق.
واليوم تتحالف أميركا بشكل غير معلن مع «داع��ش» وغيره من
التنظيمات اإلرهابية في سورية والعراق وتؤمن لها رعاية عسكرية
ولوجستية بدعم من حلفائها في المنطقة ،وتدّعي في العلن محاربة
هذه التنظيمات وتحاول إثبات ذلك بضربات جوية غير مؤثرة على
بعض معاقلها.
ك��ان ال�ه��دف األس��اس��ي م��ن دع��م المجموعات اإلره��اب�ي��ة إسقاط
وتفتيت الدولة السورية ،لكن عندما بدأ اإلرهاب يطرق باب أوروبا
وغيرها ،وقد شاهدنا ما جرى في بلجيكا وأستراليا ،أطلقت القارة
العجوز صرخات االستغاثة بعد أن كانت قد صدّرت اإلرهاب بمباركة
أميركا وتمويل حلفائها إلى سورية ،وها هي تستنجد اليوم بالحكومة
السورية لتزويدها بمعلومات عن اإلرهابيين األوروبيين الموجودين
في سورية ،وهذا في ح ّد ذاته دليل على فشل المخطط العدواني ض ّد
سورية وارتداد هذا اإلرهاب إلى بلد المنشأ إنْ ص ّح التعبير.
وال�س��ؤال ال��ذي ُيطرح هنا :إل��ى متى ستظ ّل السياسة األميركية
سياسة عدوانية تجاه ال��دول التي تغرد خ��ارج ال�س��رب األميركي
وتحاول أن يكون لها كيان سياسي واقتصادي مستق ّل عن الهيمنة
األميركية؟ الجواب سنجده في أصل وجود الكيان الصهيوني ،وما
دام هذا الكيان الغاصب جاثما ً على صدورنا فلن ولن تتغيّر السياسة
األميركية في منطقة الشرق األوسط وستبقى األولوية لديها حماية
أمن «إسرائيل» وستظ ّل تضع مصلحتها فوق كل اعتبار ،وهذه هي
المشكلة التي ال ب ّد أن ندركها جميعاً ،فال كيان فوق «إسرائيل» وإن
تجرأ أحد على ربيبتها أميركا ،فإنّ األخيرة ستتحالف مع الشيطان
األكبر من أجل القضاء عليه وال يهم ماذا يقع بعد ذلك من آثار سلبية
على أميركا وغيرها ،وما يجري في سورية شاهد على ذلك.
ال ب� ّد أن ت��درك أميركا أنّ العالم ذاه��ب إل��ى التشاركية وأنّ نظام
القطب الواحد بات من الماضي ،فاألزمة السورية أسدلت ستار هذا
النظام من بوابة روسيا والصين بتصويتهما المزدوج ض ّد القرار
األميركي_ الغربي في مجلس األمن الذي كان يستهدف سورية،
فظهرت الفيتوات التي ُرفعت وألول مرة منذ عقود في وجه أميركا
وحلفائها التقليديين بريطانيا وفرنسا ،وه��ذا ي��د ّل على أنّ الهيمنة
األميركية على العالم انتهت بال رجعة ،وأنّ العالم مقبل على أقطاب
متعدّدة تحكمها المصالح المشتركة ،وعنوانها الرئيسي احترام
السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
إنّ الكيانات الصاعدة ،والتي نراها اليوم من مجموعة «بريكس»
وغيرها ،هي بداية لتكوين عالم متعدّد األقطاب وهذا ما يزعج أميركا،
وما مؤامرة هبوط أسعار النفط السريع إال سياسة عقابية للدول
التي تعادي أميركا في المنطقة ،وهي ق��راءة خاطئة أخ��رى أجرتها
أميركا ظنا ً منها أنّ شعوب هذه ال��دول سوف تثور على حكوماتها
بعد أن تتدهور الحالة االقتصادية في بلدانها ويحصل التغيير حسب
التوصيف األميركي من الداخل .لك ّن ما حصل هو العكس وقد تأثرت
الدول الحليفة ألميركا قبل غيرها بانخفاض أسعار النفط ،وتأثرت
أميركا نفسها بإفالس بعض شركات النفط الصخري .فمتى يا ُترى
تدرك أميركا أنّ سياساتها في المنطقة خاطئة ،وتعلم أنّ العالم لم يعد
تحت سيطرتها وحدها.

االنطباع األول ال��ذي يمكن استنتاجه م��ن االنتخابات
الرئاسية األخيرة في تونس ،أنها س�دّدت ركلة قاتلة إلى
منتحلي صفة «ثوار» وألقت بهم مجدّدا ً في غياهب العمل
السري األسود.
تونس مع «البوعزيزي» الذي أحرق نفسه قبل سنوات
عدة ،احتجاجا ً على الفقر والبؤس« ،تونس» التي أعلنت في
ذل��ك التاريخ ب��دء حركات احتجاجية ذات طابع اجتماعي
وانتقلت إلى أكثر من بلد عربي تحت اسم «الربيع العربي»
ال��ذي تبناه اإلع�لام الغربي مهلالً النتشار «الديمقراطية
التكفيرية» في العالم اإلسالمي.
فما الذي جرى حتى عادت تونس الخضراء إلى إسقاط
«ربيع» هي َمن أنجبه؟
ب��داي��ة ،تتابع ان��دالع حركات احتجاج في مصر وليبيا
والمغرب وسورية بعد انفجار األوضاع في تونس ،وكانت
احتجاجات مطلبية الطابع تنادي بإصالحات اجتماعية
محقة .وجاء اإلسناد اإلعالمي الغربي والخليجي مح ِّرضا ً
ب��ات �ج��اه ت�غ�ي�ي��رات س�ي��اس�ي��ة وت�ل�اه إس �ن��اد م��ن ن ��وع آخر
استغ ّل ب��راءة الشباب العربي مالئا ً األرض سالحا ً وماالً
و»مجاهدين» أت��وا من أقصى األرض تحت راي��ات حزبية
تمثل ف��ري�ق�ا ً «إس�لام��وي �اً» انقسم إل��ى شريحتين :إخوان
مسلمون م��دع��وم��ون م��ن ت��رك�ي��ا وق�ط��ر ول�ه��م رواب ��ط مع
السياسة الخارجية األميركية كما اتضح الحقاً ،وسلفيات
م �ت �ش �دّدة مشتقة م��ن «ال �ق��اع��دة» وم��دع��وم��ة م��ن اإلس�ل�ام
الوهابي وبعض الغرب.
فأصبح المشهد في بلدان االضطرابات مقسوما ً بين

شبان يريدون التغيير بأشكال سلمية وهم غير منظمين
وليس لديهم راي��ات حزبية وإع�لام وم��ال وإسناد إقليمي
ودول��ي ،واإلس�لام�ي��ون السلفيون التكفيريون ورفاقهم
في اإلخ��وان المسلمين وهؤالء يحوزون على تأييد مئات
المحطات التلفزيونية والدعم بالمال والسالح والتدريب
وال �ح��دود المفتوحة والمقاتلين م��ن ك � ّل م�ك��ان والفنادق
المفتوحة في تركيا والخليج وأوروبا.
وه�ك��ذا امتطى اإلس�لام�ي��ون ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ظهور
ف��ري��ق الشباب غير الحزبي محولين ال�ب�لاد إل��ى جبهات
حرب وتفجير وقتال وتهجيز .وفتحوا الحدود لكل أ ّفاق
متشدّق محولين اإلسالم إلى جهاد نكاح واغتصاب وقتل
وسلخ وتهجير.
وظهرت مالمح المشروع اإلسالموي المدعوم غربياً،
بإمارات إسالمية ،تعيد إنتاج أنظمة عمرها آالف السنين
بفكر غيبي يقدمون له تفسيرا ً من همجيتهم.
وتساوى السلفيون التكفيريون مع اإلخوان المسلمين
ف��ي رف ��ض األن �ظ �م��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ال �م �ع��اص��رة والقوانين
ال��وض�ع�ي��ة ،أم��ا ف�ك��رة االن�ت�خ��اب فمرفوضة م��ن أساسها
باعتبار أنّ «اإلسالمويين» يعتقدون أنّ الله قد اصطفاهم
على العالمين من دون مشورة أحد.
إزاء هذه المعطيات انكفأ الشباب العربي عن أداء الدور
الذي بدأه مخليا ً الساح للعصابات التكفيرية من دون أن
يتمكن من إنتاج قيادات أو أطر حزبية وإعالمية خاصة به
لضعف اإلمكانات.
وه�ك��ذا تمكن السلفيون م��ن ّ
دك مصر وت��ون��س وليبيا
وألحقوا دمارا ً هائالً بسورية والعراق ،وفجروا اليمن ،ولم
ُيبقوا على شيء مستندين إلى راية دين هو براء منهم ،كما
أقدموا على فتح خطوط اتصال مع العدو «اإلسرائيلي» من

جهة اإلخ��وان المسلمين في مصر في مرحلة «مرسي»،
وم��ن ج�ه��ة «داع� ��ش» و»ال �ن �ص��رة» ف��ي ال �ج��والن السوري
المحتل.
وم ��ع اس �ت �م��رار ال��دع��م ال �غ��رب��ي ـ ال �ت��رك��ي ـ الخليجي
للسلفيات المتكاثرة ،توهّم اإلس�لام��وي��ون أنهم أمسكوا
بتالبيب المجتمع ،معتقدين أنهم نجحوا ف��ي التأسيس
للفتنة السنية ـ الشيعية ،متناسين أن ال وج��ود للشيعة
في تونس ومجمل شمال أفريقيا ومصر .وه��ذا التناسي
جعلهم يتلقون الضربة االنتخابية األولى في مصر بنجاح
الفريق السيسي الذي أعاد «اإلخوان» إلى العمل في الظالم.
وها هي تونس تسدّد لهم ضربة جديدة بإسقاط مرشحهم
الرئاسي المنصف ال�م��رزوق��ي ال��ذي ك��ان يعتقد أن��ه مفتٍ
يصدر األحكام الشرعية والسياسية في آنٍ معاً.
أما أسباب هزيمة اإلخوان في مصر وتونس فمردها إلى
انسحاب فئات الشباب من ما سمي زورا ً «الربيع العربي»
بعدما اكتشفوا م��دى هيمنة اإلسالمويين على مشاريع
تدمير البلدان العربية بذريعة أ ّنهم يريدون تشكيل اتحاد
إس�ل�ام��ي واس���ع م��ن ب��اك �س �ت��ان إل ��ى م �ص��ر وأندونيسيا
والصومال ولبنان بجمع كامل العالم اإلسالمي.
والشباب هم عادة قلب حركات التغيير لك ّن اإلسالمويين
ط��ردوه��م وأب �ع��دوه��م ع��ن ق �ي��ادة ال �ح��راك الفعلي ف��ي ك ّل
أنحاء العالم العربي ،لذلك عاد هؤالء ليلتحقوا بالموجات
االنتخابية وكما بدأت لعبة «الربيع العربي» من تونس ،من
المتوقع أن تنتهي أيضا ً في تونس.
فمتى تطرد ليبيا والعراق وسورية ما تبقى من السلفية
التكفيرية؟ يؤشر ُمقبل األيام إلى أنّ انبالج الفجر لم يعد
ببعيد والجيوش لن تستكين إال بعد تطهير البالد من شر
العباد.

دعا �إلى مقاربة مو�ضوع الع�سكريين المخطوفين بكثير من التكتم

�سالم من بكركي :الو�ضع غير مريح وال انفراجات جدية
أك��د رئيس الحكومة تمام سالم
«أنّ ال��وض��ع ف��ي لبنان غير مريح
وال��ح��ال��ة ال ت��ن��ب��ىء ب��ان��ف��راج��ات
ج��دي��ة» ،الفتا ً إل��ى «أنّ ال��ح��وار بين
المرجعيتين األساسيتين في لبنان ال
ب ّد من أن يحقق أجواء من الراحة عند
اللبنانيين».
وق����ال س��ل�ام ب��ع��د ل��ق��ائ��ه أم��س
البطريرك الماروني بشارة الراعي في
الصرح البطريركي في بكركي« :في
الغصة
ظ ّل األوضاع الراهنة وفي ظ ّل
ّ
المتمثلة بأبنائنا العسكريين األبطال
الذين هم اليوم في وضع خطير ،وفي
وضع إنساني ال يقبله أحد ،ال يمكن لنا
أن نم ّر على هذا الوضع غير اإلنساني
الغصة،
وكأنّ شيئا ً لم يكن .من هنا
ّ
ومن هنا حرصنا جميعا ً على أن تكون
والتبصر
هذه األعياد مجاال ً للتفكير
ُّ
فيما يحتاجه بلدنا من حلول ومخارج
لكثير من األزمات التي يواجهها».
وأضاف سالم« :يعلم الجميع أنّ
هناك استحقاقا ً كبيرا ً وعلينا جميعا ً
أن نسعى إل���ى تحقيقه وتحقيق
نتائج مرضية للبنان واللبنانيين ،أال
وهو استحقاق انتخاب رئيس جديد
للجمهورية اللبنانية .من هنا من
بكركي حيث القرار وحيث المكانة
لك ّل ما له عالقة ،ليس فقط بإخواننا
المسيحيين بل بك ّل اللبنانيين ،أجدّد
الدعوة إلى ك ّل القوى السياسية أن
تعطي هذا االستحقاق ك ّل ما يحتاجه
من بذل للجهود ،فالجسم بال رأس ال
يمكن أن يكتمل».
وت��اب��ع« :م��م��ا ال ش��ك فيه أنّ ما
نشهده من حوار بدأ باألمس(أول من

سالم والراعي خالل لقائهما في بكركي
أم��س) ،بين مرجعيتين سياسيتين
أساسيتين ف��ي البلد ،ال ب � ّد م��ن أن
يحقق أجواء من الراحة واالطمئنان
عند اللبنانيين ألن��ه يتعلق ببعد
خ��ط��ي��ر وح��س��اس ن��ع��رف��ه جميعا ً
ف��ي لبنان ،أال وه��و البعد الطائفي
والمذهبي الذي إذا ما ت ّم ال سمح الله
استغالله وتوظيفه باتجاه سلبي لن
يتأتى منه إال الضرر الكبير للبنان.
فهنيئا ً لنا ب��ه��ذا ال��ح��وار ،ونتمنى
للمتحاورين أن يمضوا في سبيلهم
ويعطوا النتائج في أقرب فرصة .لقد
استمعت مساء إلى كالم من الرئيس
بري طمأنني فيه أنّ الجلسة كانت
مريحة جدا ً ولم يتخللها أي شائبة.
وفي الجلسة القادمة سيكون هناك
بعض ال��ت��ط��ورات وبعض النتائج
اإليجابية ليبنى عليها المقتضى.
وأنا آمل أن يساعدنا هذا الحوار على
مواجهة استحقاق انتخابات رئاسة

الجمهورية في أسرع فرصة».
وعن مطالبة البطريرك الماروني
ال��ح��ك��وم��ة ب��ال��م��ق��اي��ض��ة ف���ي ملف
العسكريين ،ق��ال س�ل�ام« :آم���ل من
الجميع وف��ي مقدمهم اإلع��ل�ام ،أن
يحرصوا على التعاطي بكثير من
الجدية والتكتم في هذا الملف ،يكفينا
الفولكلور القائم فيه .لم ولن يحرر
العسكريين هكذا فولكلور شهدناه
في األشهر الماضية ،بل على العكس
لقد أودى بحياة أربعة عسكريين.
رجاء من الجميع أن يساهموا معنا
بجدية في هذا الملف بعدم االستفزاز
والتنافس والمبارزة ،ال في المعلومات
وال في المواقف وال في المشاعر .كفانا
ك ّل ذلك ألنه لم يعطِ نتيجة .وأرجو أن
تتم مقاربة هذا الموضوع بكثير من
التكتم وليس بكثير من الحديث ومن
المبارزة».
وأضاف« :ما نقبل به وما لن نقبل

به لن يكون سلعة أو مادة في أيدي
أحد للمبارزة ،ما نقدم عليه وما سنراه
وما سنعتمده سيتم بالتكتم لنصل
إلى نتائج ،كما تتعاطى كل دول العالم
عندما تتعامل مع هكذا مواضيع.
باألمس كنا في فرنسا وشاهدنا كيف
ت � ّم اإلف���راج ع��ن رهينة فرنسي ولم
يعرف أح��د كيف ت � ّم اإلف���راج وكيف
جرت المفاوضة ومع من ،ولم نسمع
صراخا ً وال منافسة في الموضوع.
علمنا فيما بعد أنه ت ّم تسليم أربعة
مخطوفين كانوا لدى الفرنسيين إلى
الجهة الخاطفة ،ولكن مقابل اإلفراج
لم يعد أحد يسأل كيف سنقايض ومن
سنقايض وبمن سنقايض .هذا ليس
سلعة للتداول بها والموضوع يتعلق
بأرواح بشر وعسكريين لبنانيين ،ال
يمكن أن يتحولوا سلعة للتجاذب بين
هذا الفريق أو ذاك .لنهدأ في التفاوض
وكلنا أخذنا قرارا ً بالتفاوض ،وقلنا أنّ
هذا األخير يتطلب معطيات معينة،
ولكن كيف وبأي حجم وبأي وتيرة،
ه��ذا أم��ر يتطلب الكثير من العناية
والكثير من الدقة .أما إذا ت ّم التعاطي
معه بخفة ،فلن نصل إل��ى النتائج
المرجوة .وأنتم تعلمون أننا نتعاطى
مع جهتين وليس مع جهة واح��دة،
وهناك تنافس بين تلك الجهتين».
ورأى سالم أن «ال ب ّد من أن ينعكس
الحوار بسرعة على عمل الحكومة
إذا كانت نتائجه إيجابية ،لكنّ هذا
يتطلب بذل الجهد ،وفي ظ ّل التعثر
في كثير من األمور نحن بحاجة إلى
حوار ،وأن يطغى على ك ّل شيء آخر
وينتخب لنا رئيسا ً للجمهورية».

الخازن زار الراعي وكات�شيا:
لقاء «الم�ستقبل» وحزب اهلل فاتحة خير
اعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن أنّ لقاء تيار المستقبل وحزب الله هو فاتحة
خير للقاء المرتقب بين رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع
قريباً ،في سبيل ترتيب البيت الداخلي وصوال ً إلى ملء
الشغور في القصر الجمهوري.
وزار الخازن أمس على رأس وفد من الهيئة التنفيذية
المنتخبة في المجلس العام الماروني ،البطريرك الماروني
بشارة الراعي في بكركي ،وأشار بعد اللقاء إلى أنّ الزيارة
هي لتهنئته بالميالد «وللتأكيد على وقوف المجلس إلى
تصب في
جانب صاحب الغبطة ودعم مواقفه الوطنية التي
ُّ
مصلحة الوحدة الوطنية وتثمينها في هذه الظروف الصعبة
التي يم ُّر بها الوطن ،ألنّ بكركي كانت وما زال��ت صخرة
الخالص لجميع اللبنانيين بما تمثله من دور تاريخي رائد
في بناء لبنان وصياغة مفهوم عيشه وتآلف أبنائه».
وأكد «أنّ الرأي كان متفقا ً على أنّ لقاء المستقبل وحزب
الله هو فاتحة خير للقاء المرتقب بين العماد عون والدكتور
جعجع قريبا ً في سبيل ترتيب البيت الداخلي وصوال ً إلى
ملء الشغور في القصر الجمهوري بانتخاب رئيس جديد

للجمهورية يكون رمزا ً للوحدة الوطنية التي هي أمضى
سالح لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن».
ثم زار الخازن والوفد السفير البابوي في لبنان غابريللي
كاتشيا ،مهنئا ً بعيد الميالد ،وقال بعد اللقاء« :اتفقنا على
ضرورة تحرك المنظمات العربية واإلسالمية والدولية
للضغط على األمم المتحدة ومجلس األمن ال ّتخاذ خطوات
حاسمة لوقف هذا الزحف الوحشي على أعرق الحضارات
المسيحية في الشرق في العراق وسورية وغيرهما ،ألنّ
ذلك يشكل خطرا ً على سائر المسيحيين ولطخة عار على
جبين اإلنسانية».
من جهته ،رك��ز السفير كاتشيا على «دور ك� ّل فئات
المجتمع في المساهمة في إرساء مفاهيم السالم والمحبة
والعدالة» ،مفصالً خطوات البابا فرنسيس «الذي اختار
اسمه تيمنا ً بالفقراء على اسم القديس فرنسيس ،أب
الفقراء ،حيث يعمل جاهدا ً اليقاف الحرب وسفك الدماء في
سورية والعراق».
وأمل «أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مطلع
السنة الجديدة لما لهذا المنصب من أهمية في إعادة انتظام
المؤسسات في الدولة وهيبتها داخليا ً ودولياً».
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 استقبل الرئيس العماد إميل
لحود في دارته في اليرزة السفير
ال��س��وري علي عبد ال��ك��ري��م علي
وج����رى ال��ت��ب��اح��ث ف��ي ال��ش��ؤون
اإلقليمية وم��س��ت��ج��دات الساحة
الدولية.
 أب������رق رئ���ي���س ال��ل��ق��اء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط
إل��ى الباجي قائد السبسي مهنئا ً
بانتخابه رئيسا ً لتونس .كما أبرق
رئيس ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية»
سمير جعجع إلى السبسي للغاية
نفسها.
 استقبل قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي السفير األميركي
دايفيد هِ ��ل يرافقه ملحق الدفاع
األميركي في لبنان العقيد أنطونيو

ب��ان��ش وت��ن��اول البحث األوض���اع
ال��ع��ام��ة ف��ي ل��ب��ن��ان وال��م��ن��ط��ق��ة،

قهوجي والسفير األميركي

وبرنامج المساعدات األميركية
المقررة للجيش اللبناني.

(مديرية التوجيه)

تعليقا ً على تجميد
االستحقاقات
الدستورية اللبنانية
بانتظار نضوج ما
يجري إعداده في
المطابخ اإلقليمية
والدولية من تسويات
للنزاعات القائمة
وانعكاسها على لبنان
ووضع االستحقاقات
المشار إليها موضع
التنفيذ ،قال نائب
في  14آذار :يبدو أنّ
بعض السياسيّين
باتوا مثل خادمات
المنازل يستيقظون
صباحا ً ويرتدون لباس
الخدم وينتظرون
أوامر أسيادهم للقيام
بخدمتهم.

القد�س تغيب عن القرار
الفل�سطيني -العربي في مجل�س الأمن
 راسم عبيدات
ارتكبت في ح ّق القدس خطيئة كبرى في االتفاق االنتقالي «أوسلو»
بتأجيل مصيرها إلى المرحلة النهائية .وبعد مضي عشرين عاما ً على
االتفاق ،ال يزال االحتالل يسابق الزمن ويسارع ويص ِّعد من خطواته
وإج��راءات��ه وممارساته التهويدية واالستيطانية التي م��ن شأنها أن
ُتخرج القدس من أي مفاوضات قادمة ،حيث ت ّم إغراقها بـ»تسونامي»
استيطاني ،ليس فقط من خالل ج��دار الفصل العنصري وال األحزمة
االستيطانية ال�خ��ارج�ي��ة ،ب��ل م��ن خ�ل�ال األط� ��واق ال��داخ�ل�ي��ة ،فأقيمت
المستوطنات في قلب األحياء العربية لكي يجري تحويل المدينة إلى
جزر فلسطينية متناثرة في محيط يهودي واسع.
واليوم وبعد أن بلغ السيل الزبا ،وفي ظ ّل االنتهاكات التي يرتكبها
االح �ت�لال ،يأمل المقدسيون م��ن السلطة الفلسطينية أن تتوجه إلى
ال�م��ؤس�س��ات ال��دول �ي��ة للتصديق ع�ل��ى م�ي�ث��اق روم ��ا وال �ح �ص��ول على
العضوية في محكمة الجنايات الدولية لكي تعاقب االحتالل على جرائمه
وانتهاكاته في ح ّق القدس والمقدسيين ،باالستيطان واالع�ت��داء على
األقصى ومحاولة تدميره وإبعاد وطرد المقدسيين.
وبعد فشل المفاوضات وتوجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس األمن
الدولي بعد طول مماطلة وتلكؤ ورهان على المفاوضات ،قدّمت السلطة
مشروعها باللون األزرق إلى مجلس األمن الدولي تارك ًة الباب أمامه
مفتوحا ً للتعديل والشطب واإلضافة والتغيير من دون سقف زمني.
إنّ التعديالت التي أُدخ�ل��ت على المشروع نتيجة ال�ب��ازار التنازلي
المسبق من قبل السلطة الفلسطينية المسكونة بتخطي حاجز «الفيتو»
األميركي والحصول على التسعة أصوات ،جعلها تقدم تنازالت جوهرية
مست قضايا جوهرية في المشروع الفلسطيني -العربي الذي جرى
تجويفه من قبل الدول الغربية وعبر التهديد األمريكي ،ليصبح نسخة
مطابقة للمشروع الفرنسي المقدَّم باسم االتحاد األوروب ��ي ،وربما
بسقف أقل من ذلك ،وهذا ما يعكس حالة هلع وخوف فلسطينيين ،على
مستوى القيادة ،من اإلدارة األميركية ،وال يعكس إرادة فلسطينية تنوي
المجابهة والصدام أو الخروج من خيار ونفق المفاوضات العبثية.
فالمشروع الفلسطيني تحدث عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة
الفلسطينية ،والمشروع المعدَّل يتحدث عن القدس كعاصمة مشتركة
للدولتين ،وهذا ينطوي على مخاطر جدية وحقيقية ويستجيب للرؤية
النص يعني
«اإلسرائيلية» بأنّ القدس عاصمة االحتالل األبدية ،وهذا
ّ
أن تكون العاصمة الفلسطينية في أي بلدة أو حي من أحياء القدس،
وليس بالضرورة القدس الشرقية ،مع سيطرة «إسرائيلية» إدارية على
المدينة.
التنازل اآلخ��ر ،فهو أنّ المشروع المعدَّل يتحدث ع��ن مفاوضات
تستند إلى ح��دود الرابع من حزيران عام  ،1967وليس على أساس
هذه الحدود ،باعتبارها خطا ً للترسيم ،ما يفتح الباب رحبا ً مرة أخرى،
لمشاريع ت�ب��ادل األراض ��ي م�ت�ع�دّدة األش�ك��ال والنسب المئوية ،بدءا ً
بالحدود الدنيا من األراضي كما يطالب الفلسطينيون وانتها ًء بمشروع
ليبرمان الذي يتحدث عن تبادل إقليمي واسع لألراضي يشتمل على
األرض والسكان ويخلّص «إسرائيل» من  300ألف مواطن فلسطيني
م��ن ع��رب –  ،48مقابل إع�ل�ان ض � ّم المستوطنات الكبرى ومجالها
الحيوي في الضفة والقدس.
أم��ا التعديالت األخ ��رى ،فليست أق��ل ش��أن�ا ً وأهمية م��ن التعديالت
السابقة ،وقد تحدث المشروع العربي -الفلسطيني عن سقف زمني
إلنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967في تشرين
الثاني ،2016ويتحدث التعديل عن ع��ودة إلى المفاوضات لمدة عام،
ومن ثم يجري الحديث عن إط��ار زمني مع نهاية .2017وهناك فرق
ج��وه��ري بين تحديد سقف زمني إلن�ه��اء االح�ت�لال وبين ال�ع��ودة إلى
ملهاة المفاوضات من دون عقوبات أو قرارات ملزمة عقب انتهاء مدة
التفاوض وعدم التزام «إسرائيل» بذلك ،والمشروع البديل الذي ليس
له عالقة بالمشروع األصلي ،يتحدث عن رعاية أميركية للمفاوضات،
وليس رعاية دولية ،ونحن جربنا وخبرنا جيدا ً ما أنتجته تلك الرعاية.
النص المعدل ،استبدال االعتراف
ومن التنازالت األخرى المقدمة في ّ
بالدولة الفلسطينية بعبارات تتحدث عن النية لهذا االعتراف في المدى
الزمني المق ّرر لقيام هذه الدولة ،أي على امتداد ثالث سنوات ،ما يعني
أنّ التنازل الجوهري في موضوع القدس ،قد دُفع مقدَّما ً وكامالً ،فيما
الحصول على االعتراف ما زال مؤجالً وعرضة للتقسيط والتسويف.
شرحت في هذة المقالة ،فما فائدة التوجه
وإذا كانت الصورة تبدو كما
ُ
إلى مجلس األمن الدولي والحصول على قرار منه بهذه الصورة ،سوى
أن ُيضاف إلى أرشيف وأدراج األمم المتحدة كغيره من القرارات السابقة
التي لم ولن تجد طريقها إلى التنفيذ ،والطامة الكبرى أنّ هناك من يهلل
لمثل ه��ذا ال �ق��رار ،ورب�م��ا يعتبره ن�ص��را ً م ��ؤزَّرا ً يستدعي االحتفاالت
والرقص في ال�ش��وارع ،وه��ذا «النصر» يعفي الطرف الفلسطيني من
التوجه الستكمال عضويتنا في بقية المؤسسات الدولية ،حتى ال تغضب
أميركا التي تبدو في تشدُّدها وتطرفها بالنسبة إلى حقوقنا المشروعة،
أكثر تطرفا ً وعداءا ً من «إسرائيل» ،وهي تب ّرر عدم موافقتها على القرار
الفلسطيني ،بأنّ من شأنه تعزيز قوة اليمين «اإلسرائيلي» ،وهو خطوة
أح��ادي��ة الجانب وك��أنّ ك� ّل ما تقوم به «إس��رائ�ي��ل» من استيطان وقمع
وتنكيل وإبعاد في ح ّق الفلسطينيين ،ليس خطوات أحادية الجانب!
وما كان ألميركا وحتى أوروبا و»إسرائيل» ممارسة مثل هذه البلطجة
والعربدة ،لو كان هناك موقف فلسطيني وعربي صلب يملك اإلرادة
السياسية ،ومن يقبل أن يقدم تنازالت جوهرية قبل بدء نقاش قراره
المقدّم إلى مجلس األم��ن ،لن يستطيع الثبات على موقفه ،وسيفرض
الموقف «اإلسرائيلي» بشأن القدس مستقبالً وعلى نحو أسوأ.

