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مجل�س الأمن يخذل ال�سعودية وقطر
} حميدي العبدالله
رفض مجلس األمن الدولي إصدار قرار تحت الفصل السابع يجيز التدخل
الخارجي في اليمن ،واكتفى المجلس بإصدار بيان رئاسي يتمسك بموجبه
بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ،ويدعو إلى الحوار لتسوية األزمة
اليمنية على قاعدة ما توصلت إليه األطراف في حوارات سابقة بإشراف ممثل
األمم المتحدة .كما رفض البيان الرئاسي التدخل الخارجي في شؤون اليمن.
ومعروف أنّ قطر والسعودية بذلتا ك ّل جهد مستطاع إلقناع أعضاء مجلس
األمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع وإجازة تدخل عسكري خارجي في
اليمن.
يمكن القول إنّ الصفعة التي وجهت إلى الرياض والدوحة لم تكن مفاجئة،
فالحكومات الغربية ،وتحديدا ً الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ،في
وضع ال يؤهّ لها لفتح جبهة عسكرية جديدة ،في ضوء جبهات أفغانستان
والعراق وليبيا وسورية ومالي والصومال ،فأيّ جبهة جديدة من شأنها أن
تزيد أعباء على األعباء الحالية ،وتستنـزف قدرات باتت ضئيلة ،حتى وإنْ
كانت الرياض وقطر على استعداد لتمويل هذه الجبهة ،فتعدّد الجبهات
يحتاج إلى عشرات مليارات الدوالرات ،وهذا عبء يصعب على أحد تدبّره،
فضالً عن نتائجه وتداعياته على استقرار مناطق واسعة وحيوية بالنسبة
إلى االقتصاد العالمي ،وفي قلبه اليمن بموقعه االستراتيجي حيث يتحكم
بممر مائي ها ّم لناقالت النفط ،وحيث يشترك بحدود واسعة مع دول مثل
السعودية ،وهي الدولة األولى التي تنتج في اليوم أكثر من  10ماليين برميل
لتحافظ على المستوى الحالي ألسعار النفط.
فضالً عن ذلك ،تدرك الحكومات الغربية تعقيدات الوضع في اليمن ،هذا
البلد الذي فشل االستعماران العثماني والغربي في إخضاعه ،حيث لن تكون
معركة سهلة في ظ ّل انتشار السالح على نطاق واسع ،بك ّل أشكاله ،سواء
الخفيف أو المتوسط أو الثقيل ،كما أنّ جغرافية اليمن تساعد المدافعين عنه
على الصمود لفترات طويلة ،وتجعلهم أكثر فعالية في أي حرب استنزاف
يمكن أن يفكر أيّ طرف في خوضها .في ضوء هذه الحسابات لم تجار
الحكومات الغربية حكومتي السعودية وقطر ،ورفضت سعيهما إلى إصدار
قرار تحت الفصل السابع ،يمكن أن يشكل منـزلقا ً للتو ّرط في الغوص في رمال
حرب جديدة.
برهن الطلب السعودي القطري من مجلس األمن بإصدار قرار تحت الفصل
السابع ،كما برهنت في السابق محاوالتهما الضغط على الواليات المتحدة
لتوريطها في حرب مباشرة في سورية ،مدى سذاجة حكام هذين البلدين
وقصر نظرهم ،حيث ال زالوا يعتقدون أنهم بمج ّرد أن يل ّوحوا بتمويل أيّ
حرب فإنّ الدول الكبرى سوف تسارع إلى شنّ هذه الحرب بمعزل عن تقييم
نتائج الحروب السابقة ،وآفاق الحرب الجديدة وتداعياتها .وبديهي إذا ما
واصل هؤالء الحكام هذه السياسة فإنهم سوف يدفعون ثمنا ً باهظا ً لمواقفهم
غير الواقعية ،أيّ أنّ استمرار رسم سياساتهم بنا ًء على حسابات تنطلق من
ترصيد القوة الغربية في إطار هذه السياسات ،سيجعلهم يدفعون ثمن هذا
القصور ليس فقط بخسارة كراسيهم في الحكم ،كما حدث ألمير قطر والد
األمير الحالي ،بل تع ّرض أنظمتهم هذه المرة للخطر أيضاً.

�إلى َمن تتوجه محكمة الحريري الدولية؟
} روزانا ر ّمال
منذ أشهر والمحكمة الدولية تستمع بشكل متتال إلى شهادات شخصيات
سياسية لبنانية عاصرت أو عايشت الرئيس رفيق الحريري ،وترتبط بطريقة أو
بأخرى بملف االغتيال بين شهود وأصدقاء ،وكان آخرها شهادة رئيس الحكومة
اللبنانية األسبق فؤاد السنيورة.
لطالما شكلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نقطة خالف وانقسام بين
اللبنانيين الذين يعتبر جزء كبير منهم أنها محكمة مسيّسة بامتياز ،فيما يرى فيها
جزء آخر األمل الوحيد لمعرفة حقيقة مَن اغتال الحريري األب ،ومَن أبعده جسديا ً
عن الساحة السياسية.
لم تحمل المحكمة الدولية بالنسبة لمن يتمسكون بها الكثير من الطمأنينة او
االستقرار في تتبّع سير أعمالها ونتائجها ،فقد غيّرت وبدّلت أكثر من مرة ادّعاءاتها
ونوعية شهودها ،والدالئل التي تستند إليها ،فبعدما كانت سورية المتهم األول
باالغتيال فضبط في لبنان وأوقف ك ّل من له عالقة بالنظام السوري ،بما في ذلك
اعتقال الضباط األربعة رؤساء األجهزة األمنيةُ ،
وش ّنت حملة على رئيس البالد
حينذاك العماد إميل لحود...
تبدّل الموقف فجأة ،وثبتت براءة ك ّل هؤالء ،وخرجوا من دائرة االشتباه ،كما خرج
الضباط من االعتقال وعادوا إلى حياتهم الطبيعية ،لكن من دون االلتفات الى الضرر
النفسي واالجتماعي والعملي الذي لحق بهم ،ومن دون محاكمة الشهود الزور الذين
تسبّبوا بهذا التضليل وما ترتب عليه من أثمان دفعها أناس أبرياء ،ثم لتأتي زيارة
سعد الحريري إلى دمشق خير دليل على تبدّل موقف المحكمة منها.
موقف المحكمة األخير أو الئحة المشتبه فيهم تبدّلت لتتجه مباشرة نحو اتهام
حزب الله أو عناصر رئيسية فيه باالغتيال.
هذا المشهد جعل مصداقية المحكمة الدولية على المحك مجدّداً ،خصوصا ً أنه لم
يسبق لمحاكم دولية في العالم ان توصلت إلى نتائج غير مسيّسة أو شفافة ،هذا عدا
عن أنها تستغرق سنوات وسنوات لكي تغلق الملف او تتوصل الى نتائج نهائية،
وهذا ما اعتبر من جهة اخرى عبئا ً ماليا ً على الدول النامية التي غالبا ً هي من يلجأ
إلى محاكم كهذه ،ال الدول الكبرى التي تتمتع بالقدرة الكافية على البت بأمورها
وكشف مالبسات الحوادث التي تحصل فيها ،وبالتالي ال شيء يؤكد انّ التحكم
بالدول الصغيرة والفقيرة كلبنان من قبل المحكمة غير ممكن أو وارد.
ك ّل هذا طبيعي بين انقسامات وأخذ ور ّد وشهادات وروايات في القضايا عامة،
لكن الى من تتوجه المحكمة الدولية اليوم؟
في الواقع ال يه ّم سورية اليوم سير المحكمة الدولية ،األمور التي آلت إليها وهي
التي جرى اتهامها منذ البداية ،ثم تبرئتها بطريقة أو بأخرى ،أو إبعاد الشبهة أو
استبدالها موقتا ً حسب المتغيّرات السياسية ،إال أنّ النظام الحالي في سورية
يصب كامل تركيزه على األزمة في البالد ومواجهة الم ّد التكفيري ال يعنيه
الذي
ّ
كثيرا ً اتهاما ً لم يعد له تأثير بعدما تع ّرض ألقسى منه بكثير من مجتمع دولي
بأكمله طالب بإسقاطه ،وبالتالي فإن قضية الحريري أو البحث فيها عن طريق هذه
المحكمة بالنسبة لسورية هو آخر ما يمكن أن تفكر فيه بعد سيل الدماء الذي أغرق
البالد وسيل االغتياالت هناك.
أما حزب الله المص ّنف إرهابياً ،والمعتاد على المالحقة والتتبع والذي تعيش
كوادره أسلوب حياة خاصا ً ودقيقا ً بسبب تتبع ك ّل من يه ّمه أمرهم من «إسرائيليين»
وأميركيين وك ّل جهاز استخبارات موال للحركات الصهيونية ،والذي يعمد كوادره
على عدم الظهور العلني بين الناس ،ويعيشون حياة سرية ودقيقة بسبب العدو
التاريخي «إسرائيل» ،لن يأبه كثيرا ً باستدعاء محكمة دولية ،أو بمعنى آخر لن
وأسس ودعم هذا
يمثل أساساً ،وهذا مؤكد ويشبه االستحالة التي يعرفها من شكل ّ
االشتباه ،وبالتالي ال تعني حزب الله فعليا ً هذه المحكمة وال تؤثر عليه ال سياسيا ً
حيث عالقته الوطيدة بجمهوره ،وال ماديا ً وال معنويا ً وال عسكرياً ،إضافة إلى
انخراطه التا ّم في الصراع السوري ،ومعارك العراق.
أما بالنسبة إلى إي��ران ...فهي بيت القصيد ،وهي اليوم في صدد توقيع اتفاق
مع الغرب ،وهي التي تحاور وتتفاوض وتلتقي وتعمل شركاتها وشركات أميركية
وأوروبية على تعزيز التعاون االقتصادي وتعزيز محاوالت التطبيع ،وهي التي على
ما يبدو على موعد مع اتفاق إقليمي يت ّوجها امبراطورية حقيقية ذات نفوذ كبير في
عدة دول إقليمية رئيسية ،وإيران التي ال يعنيها من قريب او بعيد التدخل بباقي
الدول «بالتصريحات االعالمية» ،هي غير معنية بأيّ اتهام لحزب الله قد يغمز من
خالله اليها ،وهي تبدو متصدّرة او تستع ّد لتتزعّ م ملفات المنطقة مع األميركيين...
فلماذا هذه المحكمة؟ وإلى مَن تتوجه؟ إذا كان أحد من المعنيين ال يبالي وال
يتأثر ،وإذا كانت فقدت قدرتها على افتعال فتنة مذهبية بين اللبنانيين...
بعد المتغيّرات اإلقليمية تبدو المحكمة الدولية أضعف حضورا ًمما يمكن ان تكون
في ظروف أخرى ،وبالتالي ال يمكن الحديث حولها بجدية طالما أنّ الذين تستهدفهم
يستحيل الرهان عليهم في أيّ تعاون ...فإلى مَن تتوجه بعد اليوم؟

«توب نيوز»

ال�سعودية تعرف �سلف ًا

كانت السعودية تعرف أنّ ما تستطيع فعله لمنصور هادي في اليمن هو أن
تستخدم مظلته كرئيس سابق قبل االستقالة وتجعلها شرعية رئاسية معترفا ً
بها دوليا ً عبر بواية مجلس األمن.
كانت السعودية تعرف أنّ ما يستطيع هادي فعله هو أن يستخدم هذه
الشرعية ليفرض الرياض مكانا ً ومرجعية للحوار.
كانت السعودية تعرف سلفا ً أنّ نجاح الحوار وفرض وصايتها على اليمن
مجدّدا ً يتوقفان على قبول الحوثيين االستجابة للحوار في الرياض وبشروطها
ورعايتها ...وهذا مستحيل.
كانت السعودية تعرف أنّ رفض الحوثيين للرياض في الحوار يجعل سقف
ما يستطيعه منصور هادي هو إعادة استخدام صفة الشرعية المعترف بها
من مجلس األمن لطلب تدخل «درع الجزيرة» وقوات الحكومات الخليجية في
الصراع الذي سيحتدم في اليمن.
كانت السعودية تعرف أنّ هذا االستفزاز بحوار يعادل االستسالم وطلب
تدخل يعادل االحتالل ،سيطلقان مشروع مواجهة عسكرية مفتوحة في اليمن.
اندلعت النار وتقدّم الحوثيون نحو عدن وباب المندب.
ليس بيد السعودية قدرة تدخل فرضخت للخسارة بقبول حوار الدوحة بدال ً
من الرياض وبال شروط مسبقة.

التعليق السياسي

المقاومة في القانون الدولي
} عصام الحسيني
أعطى القانون الدولي األهمية الكبيرة لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ،وحقها
في الدفاع عن النفس ،وحق اإلنسان في العيش بحرية وكرامة.
وصدرت الكثير من المواثيق ،واإلعالنات ،واالتفاقيات ،والعهود الدولية ،التي
تشدّد على حماية هذه المبادئ ،وعلى ض��رورة احترامها ،والنضال في سبيل
تحقيقها.
ومن أبرز ما ورد في هذا السياق:
أوالً :ميثاق األمم المتحدة:
تحدث ميثاق األمم المتحدة ،عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ،وحق
الدفاع المشروع عن النفس ،وعن مبدأ احترام حقوق اإلنسان وحريته.
فقد ورد في مقدمة الميثاق ،تأكيد من شعوب األمم المتحدة ،على اإليمان بكرامة
وحقوق اإلنسان األساسية ،وبحريته وبضرورة التسامح والعيش بسالم.
في المادة األولى ،الفقرة الثانية «يدعو الميثاق إلى إنماء العالقات الودّية بين
األمم ،على أساس المساواة في الحقوق بين الشعوب ،وبأن يكون لك ّل منها حرية
تقرير مصيرها».
وفي الفقرة الثالثة ،من نفس المادة «الدعوة إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان،
والحريات األساسية للناس جميعاً ،وعدم التمييز بسبب الجنس ،أو اللغة ،أو الدين،
وال تفريق بين الرجال والنساء».
وفي المادة الثانية ،الفقرة الرابعة «يدعو الميثاق إلى امتناع الدول في عالقاتهم
الدولية ،عن التهديد باستعمال القوة ،أو استخدامها ض ّد سالمة األراض��ي ،أو
االستقالل السياسي ألية دولة».
وفي المادة الواحدة والخمسين «أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص
الحق الطبيعي للدول ،فرادى أو جماعات ،في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة
مسلحة ،على احد أعضاء األمم المتحدة ،وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير
األزمة لحفظ السلم واألمن الدولي».
والتدابير التي اتخذها األعضاء ،استعماال ً لحق الدفاع عن النفس ،تبلغ إلى
المجلس فوراً.
ثانياً :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
في المادة األول��ى ،تأكيد على مبدأ أساسي يقول إنّ «الناس يولدون أح��رارا ً
متساوين في الكرامة والحقوق ،وقد وهبوا عقالً وضميراً ،وعليهم أن يعامل بعضهم
بعضا ً بروح اإلخاء».
وفي المادة الثانية ،تأكيد «أنّ لك ّل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات
الواردة في هذا اإلعالن ،دون أي تمييز بسبب العنصر ،أو الدين ،أو اللون ،أو الجنس،
أو النوع ،أو الرأي السياسي ،أو أي رأي آخر».
ثالثاً :العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
يشدّد العهد في الجزء األول على «حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها،
وحريتها في العمل لتحقيق إنمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي».
أوجب العهد االلتزام بعدد من الحقوق في جميع األحوال ،وفي ك ّل زمان ومكان،
ومن هذه الحقوق:
الحق في الحياة ،الحق في عدم الخضوع للتعذيب ،أو المعاملة غير اإلنسانية ،أو
المهينة ،وحظر الرق.
رابعاً :قرارات األمم المتحدة:
:United Nations decision
 – 1القرار الدولي رقم  1514تاريخ  ،1960/12/14وج��اء في مقدمته ،أنّ
الجمعية العامة تعلن أن «لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير».
 2القرار الدولي رقم  2625تاريخ  1970/10/24أشار إلى حق تقرير المصيربقوله «لجميع الشعوب وبمقتضى تساوي الشعوب في حقوقها ،وحقها في تقرير
مصيرها ،الحق في أن تحدّد بحرية ودون تدخل خارجي ،مركزها السياسي ،وفي أن
تسعى بحرية ،إلى تحقيق إنمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي».
 3القرار الدولي رقم  260تاريخ  1948/12/9حول االتفاقية الخاصة بمكافحةجريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها.
تؤكد االتفاقية في الديباجة «أنّ إبادة الجنس البشري ،هي عمل يشكل جريمة في
نظر القانون الدولي».
خامساً :االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات العامة
لقد شدّدت االتفاقية على «حق اإلنسان في الحياة ،وفي سالمة الجسد ،وفي الحق
في عدم الخضوع لالسترقاق والعبودية ،والحق في الحرية واألمان».
نستنتج من ذلك ،أنّ القانون الدولي قد أعطى للمبادئ العامة ،المتعلقة بحقوق
اإلنسان األساسية ،صفة اإللزامية القانونية الواجب احترامها ،والعمل على تحقيقها،
وأنّ أية مخالفة لها هي مخالفة لهذا القانون.
والقانون الدولي ،لم يشر صراحة إلى مفردة «مقاومة» ،لكن هذا التوصيف يأتي
في سياق روحية ما نصت عليه المبادئ العامة في الحقوق اإلنسانية ،في حق الدفاع
عن النفس ،وفي تقرير المصير.
لقد أعطت المادة  51من ميثاق األمم المتحدة ،مشروعية حق الدفاع عن النفس،
لكن القانون الدولي ،وضع شروطا ً إلعمال هذه المادة هي:
 - 1عدم مشروعية الهجوم االستباقي بقصد الدفاع.
 - 2أن ُتعلم الدولة التي تدافع عن نفسها مجلس األمن بالهجوم ،ألنها مسؤوليته،
وانّ حق الدفاع قد أعطي للدولة بشكل استثنائي وموقت.
 - 3شرط التناسب ،بمعني أن يكون الدفاع موازيا ً للهجوم في النوع والك ّم.
 – 4شرط التزامن ،بمعني أنّ الدفاع يجب أن يتزامن وقت الهجوم وليس بعده،
كما أنّ مقولة االحتفاظ بحق الر ّد غير قانونية.

المقاومة في لبنان

من هنا ندخل إلى اإلشكالية القانونية ،في حالة المقاومة في لبنان ،وفي مقولة
عدم شرعيتها في ظ ّل انسحاب العدو من األراضي اللبنانية ،مستندا ً إلى ما ورد في
المادة  51وشرط التزامن.
لكن وقبل اإلجابة على هذه اإلشكالية ،علينا أن نتأكد من حصول انسحاب فعلي

وكامل للعدو عن األراضي اللبنانية.
في الوقائع:
ما زالت هناك أراض لبنانية ،واقعة تحت سلطة االحتالل الصهيوني المباشر،
منها قسم من مزارع شبعا ،وتالل كفر شوبا ،والغجر.
وما زال��ت بعض األراض��ي اللبنانية ،واقعة تحت احتالل األلغام التي زرعها
ونشرها العدو ،والتي تتسبّب بالعديد من حاالت الوفاة أو اإلعاقة ،إضافة إلى
حرمان اللبنانين من االستفادة منها ،مع رفض العدو للتعاون مع الهيئات الدولية
المختصة ،في إبراز خرائط األلغام بقصد اإليذاء.
إضافة إلى قيام العدو بشكل دائم ،باستباحة سيادة الدولة اللبنانية ،عبر خرق
أجوائها الجوية ،وحدودها البرية
والبحرية ،ومن دون أية محاسبة دولية.
ويقوم العدو بتهديد الدولة اللبنانية بشكل دائم ،وتحميلها مسؤولية أيّ عمل
مقاوم ،بهدف إرهابها ،وإخضاعها لهيمنته ،وهي مخالفة صريحة لما نصت عليه
المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق األمم المتحدة ،والتي تدعو إلى امتناع الدول
في عالقاتهم الدولية ،عن التهديد باستعمال القوة.
كما يقوم العدو ،بالتع ّرض لسيادة الدولة اللبنانية ،من خالل تجنيده لشبكات من
العمالء في الداخل اللبناني ،تعمل على خرق وتخريب مؤسساته بمختلفها ،وهذه
تمس بأمن الدولة ،ويعاقب عليها القانون بأش ّد العقوبات.
جرائم ّ
وفي السياسة الخارجية ،يمارس العدو عالقاته الدولية ،في التأثير على عدم
تسليح الجيش اللبناني بسالح نوعي وازن ،يردع اعتداءته المتك ّررة وإرهابه الدائم
بحق الوطن.
إزاء ك ّل ما تقدم ،نستخلص أنه ما زال قسم من الوطن يخضع لالحتالل الصهيوني
المادي والمعنوي ،وأننا في حالة حرب مفتوحة معه ،تتخللها حاالت وقف إطالق
نار ،وبالتالي فوجود المقاومة متزامن مع وقت العدوان ،وليس خارجه ،وال يتعارض
مع ما نص عليه القانون الدولي ،في تفسيره للمادة  51من ميثاق األمم المتحدة.
وهذه الحرب المفتوحة مع العدو ،ليست مرتبطة بواقع وجود المقاومة ،التي
يحاول البعض تحميلها مسؤولية أعمال العدو العدوانية ،بل هي مرتبطة بطبيعة
هذا العدو التوسعية اإلجرامية منذ لحظة وجوده.
لقد ارتبط تاريخ هذا العدو ،بتاريخ المجازر التي نفذها بحق أهلنا في فلسطين
وفي ك ّل الوطن العربي ،والتي تعتبر جرائم إبادة بشرية ،وجريمة في نظر القانون
الدولي ،بحسب ما ورد في القرار الدولي ،الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة
رقم  260تاريخ .1948/12/9
لقد ارتكب العدو عبر تاريخه ،العديد من المجازر في لبنان ،راح ضحيتها عشرات
اآلالف من المواطنين ،وألحق باالقتصاد الوطني خسائر فادحة ،وكان دائما ً خارج
إطار المحاسبة الدولية القانونية ،الرتباطه بالحماية السياسية للغرب.
ومن المجازر التي ارتكبت بحق أهلنا نورد منها:
ـ مجزرة حوال ومجزرة صلحا عام  ،1948وراح ضحيتها العشرات من الشهداء.
وفجر منازلهم.
ـ اعتداء عام  ،1967حيث احتل العدو مزارع شبعا وطرد أهلها ّ
ـ اعتداء عام  ،1968على مطار بيروت الدولي ،وبلدة ميس الجبل.
ـ اعتداء عام  ،1973حيث د ّمر العدو رادار الباروك.
ـ اعتداء عام  ،1974على الجنوب اللبناني ،تحت مس ّمى «ضربات وقائية» ،وهي
عمل مخالف لتفسير المادة  ،51وعدم مشروعية الهجوم االستباقي بقصد الدفاع.
ـ اعتداء عام  ،1975وجريمة تشكيل ميليشيا عميلة للعدو.
ـ اعتداء عام  ،1977وسياسة العدو بما يس ّمى «الجدار الطيب».
ـ اجتياح عام  ،1978و«عملية الليطاني» ،وما اقترفه العدو من مجازر في الخيام،
وراشيا الفخار ،والعباسية ،والصرفند ،وراح ضحيتها عشرات الشهداء.
ـ اعتداء عام  1979حيث أعلن العميل سعد حداد ،ما يُس ّمى بـ«دولة لبنان الح ّر»
بإيعاز من العدو.
ـ اعتداء عام  ،1980حيث قام العدو في اتباع سياسة القضم ألراض لبنانية ،في
قرى :العديسة ،علما الشعب ،عيترون ،رميش ،حوال وميس الجبل.
ـ اعتداء عام  ،1981حيث قام طيران العدو ،بتدمير ستة جسور ،تربط الجنوب
بباقي أنحاء البالد.
ـ اجتياح عام  ،1982حيث استباح العدو السيادة اللبنانية ،ودخل العاصمة،
وكانت الخسائر البشرية والمادية باهظة ،فاقت الـ 50ألف شهيد.
ـ مجزرة عام  ،1984في بعلبك ،حيث سقط عشرات الشهداء في غارات جوية
للعدو.
مجزرة عام  ،1985في ك ّل من معركة ،والزرارية.
ـ اعتداء عام  ،1993تحت مس ّمى «تصفية الحساب».
ـ مجزرة عام  ،1996تحت مس ّمى «عناقيد الغضب» ،والتي راح ضحيتها مئات
الشهداء.
ـ اعتداءات عام  ،1997وعام  ،1999وعام  ،2000والتي كانت تستهدف محطات
الكهرباء ،والجسور ،والمنشآت الحيوية.
ـ عدوان عام  ،2006وما خلفه من دمار في البشر والحجر.
لقد ارتبط مفهوم الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،في ضمير األمة ،وهذا واقع
طبيعي ينسجم مع التطلعات الوطنية والقومية ،في مفهوم الفرد والجماعة ،كهوية
ثقافية ،نتاج الوعي لقضايا األمة.
لقد حاول النظام الغربي ،في زمن الحرب الباردة ،تحييد لبنان عن الصراع العربي
ـ «اإلسرائيلي» ،فنجح في عزله ،لكنه لم ينجح في حمايته.
ويأتي زمن المقاومة ،في ظ ّل االلتباس القائم ،بين السياسة وبين القانون ،بين
ليصحح في مسار انحراف تاريخي طويل.
الشرعية وبين المشروعية،
ّ
المقاومة ليست حاجة قانونية لحظة عدوان ،إنما هي حاجة وجودية دائمة ،ألنّ
العدوان الصهيوني هو حالة عدوان دائم ،لطبيعته وألصل وجوده.
المقاومة ليست عمالً عسكريا ً فقط ،إنما هي أيضا ً ثقافة حياة مع طبيعة النفس
البشرية.
النفس التي ترفض أن ينتقص من حقوقها الطبيعية ،الحقوق التي أق ّرتها ك ّل
القوانين الدولية ،كحق ال يمكن التنازل عنه ،أو المسامحة به ،ألنه حق لصيق بجوهر
وجودها اإلنساني.

م�أزق ال�سلطة الفل�سطينية والخيارات ال�شجاعة!...
} سومر منير صالح*
القضية الفلسطينية ت��اري� ٌ
�خ كتب بالدم العربي
المشترك ،تآمر عليها بعض العرب ،كما تآمر عليها
أكثر الغرب ،استمدّت جذوتها من اجتماع العرب على
مركزيتها ،وأضعفها تشرذم المسارات التفاوضية
��راع على شكل السلطة
العربية ،وتح ّولت إل��ى ص� ٍ
الفلسطينية ،بعدما كانت نضاال ً السترجاع األرض
الفلسطينية المحتلة وحقوق شعبها في الشتات
والمهاجر.
ولمن ال يتذكر نشأت السلطة الفلسطينية الراهنة
بموجب إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي
الموقت في العام  ،1993ولكن بحلول  4حزيران 1999
نشأت حالة من الفراغ القانوني نتيجة لما تنص عليه
«اتفاقيات أوسلو» ذاتها من أنّ مؤسسات الحكم الذاتي
– المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية واللجان
المشتركة – ينتهي أجلها القانوني بانتهاء الفترة
الفلسطيني
االنتقالية في هذا التاريخ ،إال أنّ الطرفين
ّ
و«اإلس��رائ��ي��ل��ي» تجاهال ه��ذه ال��ح��ال��ة واس��ت��م� ّرت
ّ
المؤسسات في عملها ،وتب ّنت السلطة الفلسطينية
طرح «ح ّل الدولتين» بتوصي ٍة أميركية عبر أسلوب
المفاوضات الماراتونية عديمة الجدوى الحقيقة،
كأسلوب عم ٍل في مواجهة التعنت «اإلسرائيلي» وسلب
الحقوق الفلسطينية ،وه��و ما أدّى في النهاية إلى
تراجع في مركزية القضية الفلسطينية على المستويين
والدولي.
العربي
ّ
ّ
فاقم هذا التراجع اندالع أحداث «الخريف العربي»،
ليأتي نجاح نتنياهو في االنتخابات األخيرة  17آذار
 2015ليضع نهاي ًة ألوه��ام سياسة المفاوضات
تلك ،فيعلن صراحة أ ّن��ه ال يريد «ح � ّل الدولتين»،
ٌ
متمسك بإعالن «الدولة اليهودية اإلسرائيلية»،
وأ ّنه
في مقابل عدم االعتراف بالدولة الفلسطينية ،ورغم
الخالف الظاهر مع إدارة الرئيس اوباما ،إال أنّ نتنياهو
ليس بهذا الغباء ،فهو يعلم تماما ً أنّ الواليات المتحدة
هي الحليف االستراتيجي لـ«إسرائيل» ،إال أ ّنه يع ّول
كثيرا ً على موقف الجمهوريين في سياساته تجاه
الفلسطينيين واإلقليم العربي ،ويع ّول على نجاحهم
في انتخابات الرئاسة األميركية العام المقبل.
نتيجة هذه الظروف االستثنائية اجتمع المجلس
المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في  5آذار
 2015وأوص��ى بوقف التنسيق األمني بين قوات
األمن الوطني الفلسطيني وبين «إسرائيل» ...وكانت
لهذا ال��ح��دث م��ق�دّم� ٌ
�ات وه��واج��س ،تمثلت ف��ي تعثر
الفلسطيني إلى مجلس األمن إلنهاء االحتالل
التوجه
ّ

�ي» ألراض���ي ال��ع��ام  ،1967بينما ش ّكل
«اإلس��رائ��ي��ل� ّ
احتمال فوز نتنياهو في االنتخابات المبكرة ،أحد أبرز
الهواجس ،وهو ما تحقق فعالً ،األمر الذي يحمل معه
مخاطر تتعلق بإقرار «مشروع قانون يهودية الدولة
في إسرائيل» ،بما يع ّرض القضية والدّولة الفلسطينية
تاريخي ،هنا يمكن طرح عدة خطوات من
�أزق
إلى م� ٍ
ٍّ
شأنها إعادة القيادة الفلسطينية إلى طريق النضال
الوطني مجدداً ،تعود معها القضية الفلسطينية إلى
ّ
مركز اجتماع العرب رغم خالفاتهم ،وبوصلة لمن أض ّل
الطريق ،لتعيد رسم سياسات ممالكهم التي أعماها
البترودوالر وأنهكها التآمر على بقية العرب ،تبدأ هذه
الخطوات بتعليق ك ّل االتفاقات الموقعة مع الجانب
�ي» ،وذل��ك استكماال ً لخطوة وق��ف كافة
«اإلس��رائ��ي��ل� ّ
األمني مع «إسرائيل» بتاريخ 3/5
أشكال التنسيق
ّ
ويعجل
أمني،
مأزق
 ،2015/بما يضع «إسرائيل» في
ّ
ٍ
ّ
في اندالع انتفاض ٍة فلسطيني ٍة ثالث ٍة ،تعيد إلى القضية
والدولي.
الشعبي
الفلسطينية زخمها
ّ
ّ
ثانياً :إعادة بناء استراتيجي ٍة وطني ٍة فلسطيني ٍة
تتض ّمن استعادة الحركة الوطنية الفلسطينية (منظمة
تحرير ،سلطة وطنية ،أح��زاب وحركات مقاومة)...
وطني ،والمزاوجة بين
لطابعها بوصفها حركة تح ّر ٍر
ٍّ
كأسلوب
السياسي
تيار المقاومة العسكرية والتيار
ٍ
ّ
الفلسطيني.
الوطني
مستج ّد في العمل
ّ
ّ
ثالثاً :على السلطة الفلسطينية (بصيغتها الراهنة)
أن تتجاوز الضغوط الدوليّة ،واإلس��راع في سياسة
االنضمام إلى المنظمات واالتفاقيات الدوليّة لوضع
ح ّد لالنتهاكات «اإلسرائيلية» لحقوق الفلسطينيّين،
وف��ي مقدّمها :االنضمام إل��ى البروتوكول الملحق
باتفاقية مناهضة التعذيب والتي تؤ ّمن آلياتٍ دولي ٍة
عملي ٍة لتأكيد انطباق االتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب وحظره ،والتوقيع على البروتوكول األول
الدولي للحقوق المدنية والسياسية
الملحق بالعهد
ّ
لسنة  ،1966والذي سيؤ ّمن حق األفراد والجماعات
الفلسطينية اللجوء إل��ى الوسائل الدولية لوقف
االنتهاكات «اإلسرائيلية» لهذه االتفاقية...
العدائي المستمر للواليات
رابعاً :وكنتيجة للنهج
ّ
المتحدة األميركية تجاه الحقوق المشروعة للشعب
الفلسطيني ،رغم تبني الرئيس أوباوما خيار
العربي
ّ
الدولتين ،ض��رورة إع��ادة النظر في صيغة الرباعية
السالم بين الفلسطينيين
الدولية المشرفة على عملية ّ
ٍ
أطراف دولي ٍة فاعل ٍة تستطيع
و«اإلسرائيليين» ،وإشراك
«اإلسرائيلي»،
ممارسة ضغوط جدّي ٍة على الطرف
ّ
كمنظمة دول «بريكس» مثالً...
وإذا لم تفلح هذه الخطوات في استعادة القضية

الفلسطينية كأجند ٍة أول��ى إقليميا ً ودول��ي �اً ،تمهيدا ً
لمسار نهائي جدّي يعيد الحقوق المشروعة للشعب
الفلسطيني ،يتوجب على السلطة الفلسطينية القائمة
ّ
التلويح بورقة ح � ّل السلطة أل ّنها ستكون سالحا ً
الدولي لهذه القضية ،فالجميع
فعّ اال ً الستعادة الزخم
ّ
يخشى الفراغ في السلطة الفلسطينية ،واتجاه الوضع
الفلسطيني نحو االنفجار الكامل ض ّد «إسرائيل» ،نظرا ً
ّ
السلطة
السياسية عن شكل ّ
إلى غياب البدائل والرؤية ّ
الحالي.
ّ
يبقى تذكير الرئيس أبو مازن بأنّ الرئيس الراحل
الرئاسي،
ياسر عرفات استشهد وهو محاصر في قصره
ّ
إال أنّ حصار القيادة الفلسطينية زاد من شعبيتها حيث
مثلت المسيرات والتظاهرات التي شهدتها مدن وقرى
ومخيمات فلسطين استفتا ًء للقيادة الفلسطينية،
ووجهت صفع ًة قوي ًة لحكومة شارون العام ،2002
فإذا ما أقدمت القيادة الفلسطينية على خطو ٍة مشابه ٍة
وج��رى ح � ّل السلطة الفلسطينية في مقابل تنب ّني
مجسد ًة بمنظمة
استراتيجية حركة التح ّرر الوطني
ّ
التحرير الفلسطينية بعد إجراء تعديالت على بنيتها
التنظيمية والعسكرية ،ستحقق تلك القيادة جمل ًة من
المكاسب االستراتيجية أهمها :التخلص نهائيا ً من
أكبال وقيود اتفاقيات أوسلو والتي أض ّرت بالقضية
الفلسطينية ،وفرض وقائع جديدة ميداني ًة وسياسي ًة،
تكون أرضي ًة قوي ًة وصلبة في حال ق ّررت «إسرائيل»
الرضوخ نتيجة اآلثار المحتملة لح ّل السلطة واندالع
االنتفاضة الثالثة.
وعلى القيادة الفلسطينية أنّ تحسم أمرها وأن
تقود شعبها للنضال م��ج �دّداً ،فاالنتفاضة الثالثة
السلطة
قادم ُة ال محالة ،وستكون أولى تداعياتها حل ّ
الفلسطينية الراهنة ،أل ّنها انتفاض ٌة ض ّد عد ّو ظالم
اعتدى على األرض وانتهك المقدسات ،وانتفاض ٌة ض ّد
هزلي عديم الجدوى الحقيقية.
تفاوضي
نهج
ٍ
ٍّ
ٍّ
أخ��ي��راً ...ليس من قبيل المصادفة إسقاط أنظمة
تونس وليبيا ومصر واليمن ومحاولة إسقاط سورية
والجزائر والعراق مع بقاء ممالك عربية غرقت في
والعلني مع «إسرائيل» ،وهنا ال ندافع
التطبيع السريّ
ّ
عن أحد ،فهنالك مطالب شعبي ٌة محق ٌة لشعوب تلك
ال��دول ،لكن إنْ فعلتها القيادة الفلسطينية ستع ّري
ال��ح��ك��ام ال��ج��دد ،وتفضح ال��م��ؤام��رة على القضية
الفلسطينية ،وستنتصر لقوى المقاومة التي دعمت
القضية الفلسطينية ،فتاريخ القضية الفلسطينية كتب
في دمشق والقاهرة وبيروت وتونس ولم يكتب في
الرياض أو الدوحة...
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} محمد ح .الحاج
ال يختلف محايدان ح��ول مصداقية التوجه ال��روس��ي لوقف
الملهاة – ال�م��أس��اة ف��ي المنطقة ،ومنذ ال�ب��داي��ات ،ليس انحيازا ً
لطرف على حساب اآلخ��ر ،وإن�م��ا م��ن منطلق القناعة الراسخة
ب��أنّ حريق المنزل أو الحقل المجاور سيمت ّد إلى ما حوله ،وإذا
كان من مصلحة أميركا الصهيونية إشعال الحرائق في المنطقة
تتجسد في إطفائها
حماية للكيان اللقيط ،فإنّ المصلحة الروسية
ّ
دفاعا ً عن النفس وليس الهجوم على الكيان الصهيوني ألسباب
موضوعية يعرفها الجميع.
الموقفان الروسي والصيني في مجلس األم��ن الدولي ومنع
التدخل الغربي تحت راية قرارات دولية في سورية ،دفعا بجماعات
المعارضة ومن يدعمها إلى تصنيف الدولتين في خانة العداء،
متجاوزة الموضوعية وفهمها على حقيقتها ،وبعد هذه السنوات
المريرة من الصراع وامتداد الحريق إلى مناطق أخرى وشموله
كامل رقعة المنطقة المشرقية ،ووصول شظايا وتداعيات العمليات
اإلرهابية إلى مناطق في القارة العجوز وأبعد من ذلك ،فقد كان من
البديهي أن تتبدّل الكثير من المعطيات والمواقف وردود األفعال
على الصعيدين الرسمي والشعبي في جميع الدول ذات العالقة،
وفرضت نفسها على الموقف الروسي ال��ذي تط ّور من الوجهة
االستراتيجية – العمالنية (ت��زوي��د الجيش ال�ع��راق��ي بأسلحة
ومعدات حديثة ك��ان أهمها الطيران الحربي ،واستمرار تزويد
الدولة السورية بك ّل مستلزمات الصمود عسكريا ً واقتصادياً)،
وفي نفس الوقت تطوير الخطاب تجاه المعارضات لتوضيح هذه
المواقف والدعوة إلى المصالحة والتسوية في إطار حوار سوري
– سوري للوصول إلى الح ّل المنشود عن طريق تقديم مشورة
روس�ي��ة مدعومة بموقف دول��ي راغ��ب ف��ي ال�ح� ّل ،ع��ن قناعة ،أو
رضوخا ً ألمر واقع فرضته التداعيات ومسار المعارضات الفاشل
على الصعيدين السياسي والعسكري الذي لعب الدور الرئيس في
تحقيقه الشعب السوري بغالبيته.
القاهرة وبعد التجربة المريرة مع «اإلخوان» ،ووصول الفريق
السيسي إلى الحكم اتجهت إلى استعادة دوره��ا العربي ،وكان
التوجه شرقاً ،تناغم مع موسكو ،وعالقات جديدة مع طهران،
وعودة الروح إلى عالقة جديدة مع العراق والشام ،قابله توتر مع
أنقرة ،وهكذا انطلقت الدعوة إلى مؤتمر ،أو لقاء القاهرة لعديد من
المعارضات ،بعضها لم يشارك في لقاء موسكو ال��ذي شاركت
فيه أطياف المعارضة الداخلية وبعضها محسوب على الدولة
إلى جانب ممثلين رسميين عن الحكومة ،وهذا ما لم يتحقق في
لقاء القاهرة األول ،موسكو األول والقاهرة األول حصال في زمن
متقارب ،وربما كانت الطروحات متقاربة ،لكن المواقف كانت
متباعدة إل��ى ح��دود بعيدة حتى بين أطياف المعارضات وعلى
األخص معارضات الداخل وجزء من معارضات الخارج ،وهكذا
ّ
جاءت النتائج أقرب إلى صفر كبير مع قليل من التفاهمات التي ربما
أسست إلمكانية البحث في لقاءات أخرى أو استمرار االتصاالت
ّ
على نطاق محدود ،أما انعكاساتها على صعيد الداخل والعمليات
العسكرية فقد بقيت على ما هي عليه ،وأعطت الدليل القاطع على
أنّ األطراف المتحاورة ال تأثير لها على ساحة المعركة ،بعيدا ً عن
الطرف الرسمي ال��ذي أعلن م��رارا ً موافقته الصريحة على وقف
العمليات ،إما ألسباب إنسانية ،أو لتجنيب المدن أو ما بقي منها
مزيدا ً من الخراب ،وهذا ما بدا واضحا ً في الموافقة الرسمية على
خطة دي ميستورا لتحييد حلب وقد رفضتها المعارضات ذات
الرؤوس المتعدّدة.
الفشل الصريح لموسكو واح��د وال�ق��اه��رة واح��د ف��ي تحقيق
االنفراج ولو على نطاق ضيّق ،أو وقف محدود للعمليات ،أو حتى
تحقيق هدنة (بعيدا ً عن الوعر في حمص) ال يسمح للمحلل أن
يتفاءل أو يتوقع حصول معجزة أو خرق من خالل لقاء موسكو2
أو القاهرة ،2وق��د ظهرت ب��وادر الرفض من أط��راف عديدة في
معارضات الخارج التي ال تملك قرارها في األساس ،وإنما تخضع
للجهات المم ّولة أو الوصائية المتمثلة بحكومات ومرجعبات
مختلفة منها مجموعة الصهيوني الفرنسي هنري ليفي ،وحكومة
العدالة والتنمية في اسطنبول ،ومشيخة الدوحة ،وأمراء آل سعود
وآخرين ...حتى العدو الصهيوني يشارك في قرار الحوار ،وتبقى
القاهرة األق ّل تأثيرا ً في هذا المجال ومثلها موسكو رغم الجهود
الهائلة التي تبذلها على طريق اج�ت��راح مخرج م��ا ،ربما يرضي
األغلبية ،مع استبعاد احتمال قبول األط��راف الفاعلة في ساحة
أي حوار أو موقف تفاوضي
المعركة وهي في األس��اس ترفض ّ
وتعلن استمرارها في الحرب حتى النهاية.
البعض من أرك��ان المعارضات الخارجية ي��درك تماما ً أن��ه لن
يكون طرفا ً مقبوالً في أية مرحلة الحقة تتشكل فيها حكومة وفاق
وطني ،وهؤالء معروفون – تبعية ووالء – وهم مرفوضون من
الشارع الوطني ،رسميا ً وشعبياً ،وقلة من هؤالء يمكن التعامل
معهم أو قبول عودتهم إلى الحياة السياسية – الوطنية ،ال تساهل
مع العمالة والعمالء على الصعيد الشعبي ،األوراق المحروقة ال
يمكن أن تعود إلى الحياة ،ولهذا تكون رغبة هؤالء أن ال يحصل
ح � ّل ،إذ أنّ استمرار األزم��ة والمعاناة توفر لهم أب��واب �ا ً جديدة
لالرتزاق والتمويل واستمرار رفاهية الفنادق الفخمة وحضور
المؤتمرات وال �ل �ق��اءات ،وق��د ع�بّ��روا ع��ن رغباتهم تلك م��ن خالل
مواقفهم في لقائي موسكو والقاهرة ،1أو من خالل االتصاالت
الجارية حالياً ،ومن المتوقع أن تتك ّرر مجريات ما حصل سابقا ً
لتأتي النتائج مماثلة أو مع قليل من التقدّم ال يندرج في خانة الح ّل،
ال الموقت وال النهائي ألزمة تخريب الوطن وقتل المواطنين ،ومن
المالحظ ترافق عمليات هجوم واسعة على مساحة الوطن وإيقاع
خسائر بشرية غير مسبوقة في بعض المناطق يمكن إدراجها
وتصنيفها على أنها م�ج��ازر بحق اإلنسانية الستهدافها قرى
آمنه ومدنيين آمنين ،مع تنشيط االتصاالت السياسية وتوجيه
الدعوات.
الذين شاركوا من مجلس اسطنبول رغم قرار عدم المشاركة،
خرجوا ،أو ت ّم إبعادهم ،ومن شارك في القاهرة من جماعة ائتالف
الدوحة ثم خرج ،هؤالء ما عادوا في الحسابات أرقاما ً ذات معنى،
وألنهم كذلك كما في تنظيمات وتنسيقيات أخرى ال يمكن إقامة
حوار قابل للحياة ،أو تحقيق نتائج تنعكس على مجريات األزمة،
أي
وإذ ال تشارك قيادات ميدانية لها قدرة إصدار القرار فإنّ نتائج ّ
حوار سواء في موسكو أو القاهرة ستبقى ضمن دائرة التساؤل
ع��ن ت��أث�ي��ره��ا ال�م�ب��اش��ر وغ�ي��ر ال�م�ب��اش��ر ع�ل��ى م�ج��ري��ات المعركة
أي مستوى،
م��ع اإلره� ��اب ،ال��ذي ال ح��وار معه بالمطلق وع�ل��ى ّ
وه��و المعروف ب��أنّ قيادته (دول�ي��ة) تتحكم بها جهات متعددة،
ومستويات ،وحسابات متعددة ألطراف ال يدخل في مخططاتها
المصالح الوطنية لشعوب المناطق المستهدفة في مصر أو اليمن،
أو بالد الشام ،أو حتى الشرق األوسط في بالد األفغان والبلوش
أو الهنود.
ال شكوك لدينا في رغبة ك ّل من موسكو والقاهرة تحقيق أمن
واستقرار المنطقة ،فهما معنيتان ،ولك ّل منهما تجربة مريرة
مع إره��اب رعته وم ّولته دول الغرب ولقي دع��م أط��راف عربية
محلية له ،وال شكوك لنا في رغبة الحكومة في الشام أن يتحقق
ح ّل سلمي ،وهي رغبة صادقة لكنها ال تصل حدود االستسالم
والقبول بهزيمة ما لهذا الشعب ،لكن الشكوك تحيط بك ّل قيادات
المعارضات الخارجية المرتبطة بمشاريع ومخططات أطراف
متعددة تعمل لتحقيق مصالحها بعيداً ،ونقيضا ً لمصالح الشعب
السوري ومن هذه األط��راف العدو الصهيوني ،ومن المؤكد أنّ
أي لقاء أو مؤتمر
مواقفهم سوف تستم ّر على نفس المنوال إلفراغ ّ
من مضمونه وأهدافه بذرائع شتى وشعارات شتى كما فعلوا في
الماضي ،هؤالء ال جدوى من اللقاء معهم أو محاورتهم أو عودة
أي منهم إل��ى أرض ال��وط��ن ،فقد ب��اع��وه منذ البداية بعشرة من
ّ
األخضر.

