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بعد التو ّرط ال�سعودي في اليمن ...مواقف متباينة بين الرف�ض والت�أييد

بشرى الفروي
بعد أن أطلقت مملكة الحجاز منتصف ليل
األربعاء الخميس ،عمليتها العسكرية المفاجئة
والواسعة في اليمنِ ،باسم «عاصفة الحزم»،
جاءت مواقف الدول من هذه العملية متباينة
بعد مرور الساعات األولى على انطالقتها.
فسورية ع� ّب��رت ع��ن قلقها العميق تجاه
التطورات الخطيرة التي تشهدها جمهورية
اليمن ،كما أكدت احترام سيادة اليمن واستقالله
ووحدة أراضيه وشعبه.
أما إيران فاستنكرت هذا العمل العسكري
واصفة إياه بالعمل العدواني ،وطالب وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف «بوقف
العمليات العسكرية السعودية في اليمن»،
التي يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع واتساع
األزم��ة ،كما قالت المتحدثة باسم الخارجية
اإليرانية مرضية أفخم ،التي وصفت األعمال

العسكرية بالخطوة الخطيرة ،فهي تنتهك
المسؤوليات والسيادة الوطنية.
العراق رفض العملية العسكرية فقال وزير
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري« :إنّ
استخدام السالح خارج ك ّل دولة سيضع ك ّل
دولة من البلدان على مرحلة جديدة وعسكرة
الخالفات السياسية».
أما على المستوى الدولي فقد دعت روسيا
األط��راف اليمنية وحلفاءها الخارجيين إلى
وق��ف األعمال القتالية ،وأش��ار بيان ل��وزارة
خارجيتها ال��ى أنّ «موسكو تعبّر عن قلقها
البالغ من األح��داث األخيرة في الجمهورية
اليمنية ال��ص��دي��ق��ة ،وت��ؤك��د دعمها الثابت
لسيادتها ووحدة أراضيها» ،وأكدت أنه ال يمكن
تسوية الخالفات الموجودة في اليمن إال من
طريق الحوار الوطني الواسع.
وبينما شدّد األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون على أنّ التفاوض هو الح ّل الوحيد

لألزمة في اليمن ،أشار بيان لالتحاد األوروبي
الى أنّ األحداث األخيرة في اليمن ستؤدّي إلى
ّ
الهش أص�لاً في
المزيد من التدهور للوضع
البالد ،كما تزيد من مخاطر وق��وع تداعيات
إقليمية خطيرة.
وباالنتقال إلى تصريحات ومواقف الدول
المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن،
فقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية في
بيان لها عن دعم مصر السياسي والعسكري
للعملية.
وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إل��ى أنّ حكومته «تفكر ف��ي تقديم مساعدة
لوجستية للسعودية» لمواجهة م��ا س ّماه
«محاولة إيران الهيمنة على اليمن والمنطقة».
وفيما أك��دت فرنسا وبريطانيا تأييدهما
للضربات الجوية التي قامت بها دول عدة في
المنطقة ض ّد اليمن ،جاءت الموافقة الضمنية
للواليات االميركية من طريق ما أعلنه بيان

قوات �صومالية خا�صة ت�ستعيد
ّ
مت�شددين
جزء ًا من فندق من

تقرير �إخباري
«االئتالف « ...كيف يخرج الحي من الميت؟
} فاديا مطر
بعدما أفلست «الحكومة السورية الموقتة» التابعة
لما يسمى (االئتالف الوطني) ،وهي التي تقف على
وشك اإلف�لاس بشكل كامل بعد أن ذكرت مصادر
م��ن داخ����ل «االئ���ت�ل�اف» أن رئ��ي��س ح��ك��وم��ت��ه أحمد
طعمة كان قد أبلغ خالل الثالثة أيام الماضية جميع
الموظفين عبر مدرائهم بضرورة تقديم استقاالتهم
من الحكومة ،أو العمل بها بصفة «متطوعين».
إذاً ،هو القرار اإلداري األخير والجديد الذي جاء
في وقت رفعت فيه قطر يدها السخية بالكامل عن
«الحكومة الموقتة» بعد أن��ب��اء ع��ن نيتها إسعافهم
بمبالغ محدودة لتفادي الكارثة المالية التي عصفت
ب��زواي��ا ه��ذه الحكومة المفترضة ،والتي ما انفكت
تتلقى االن��ت��ق��ادات واللكمات على خلفية قضاياها
الكثيرة في احتراف الفساد بأشكاله كافة وتبخر
األم��وال والدعم الذي لم يستطع أحد إخفاء رائحته
النتنة.
أم��وال قدمتها دول خليجية «لهيئات ووزارات»
ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة ال��ه�لام��ي��ة ال��ت��ي ص���در أخ���ي���را ً عنها
ق��رار بحل «الهيئة السورية للعدالة االنتقالية التي
يترأسها رضوان زيادة» ،وقد بدا أن هذا القرار هو
البوابة الواسعة لحل «االئتالف» الذي تم إلحاق قسم
كبير من موظفي «حكومته» به بعد تخيير اآلخريين
بين االستقالة والتطوع...
إذ لم تعد هذه «الهيئة» ضمن مالك الحكومة عملياً،
بعد أن دخلت حكومتها وائتالفها مرحلة الموت
السريري بسبب توقف ضخ الدم لها من قطر التي
تبدو مشغولة البال اليوم بقضية استضافة الحوار
اليمني الذي ُرسمت حدوده األممية من الخليج إلى

الخليج تزامنا ً مع الجري المتالحق للتحضير لقمة
عربية ف��ي ش��رم الشيخ خلت م��ن دع���وة مصرية
لالئتالف للحضور ،على رغم مخاطبة هيثم المالح
للخارجية المصرية بورقة تحوي أسماء مقترحة
ومنقحة من «اإلخ��وان» لحضور القمة كما كانت قد
اشترطت أم الدنيا سابقاً ،لتبقى هذه الورقة بال ر ّد
مصري حتى اآلن.
أم���ا مقعد ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��وري��ة التي
ستكون الغائب األكثر حضورا ً في القمة ،بقي فارغا ً
من دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية عبر تجميد
مشاركاتها في نشاطات الجامعة ،وإيفاد هذا المقعد
« لالئتالف» في قمتي الدوحة والكويت السابقتين.
«ائ��ت�لاف» رف��ض مشاركة منتدى موسكو تحت
ذرائ����ع وح��ج��ج واه��ي��ة تخلو م��ن ال��م��ن��ط��ق والعقل
واالرتكاز ،لتبقى عينه محدقة بمبنى القمة المفترضة
في شرم الشيخ قبل انتهاء آذار الجاري وعلى مدى
يومين تحت أم��ل إع��ادة تعويمه في قمة مستديرة
حتى اآلن تخلو من زاوية ُيزج «اإلئتالف» بها تحت
أي مسمى أو عنوان أو حجة ،هذا «االئتالف» الذي ما
بقي منه شيئا ً غير القشرة ،وهو الذي كان قد تحول
سابقا ً إل��ى أداة ج��ارح��ة مدمية صناعتها «تركية ـ
غربية» بامتياز إلدماء السوريين بكل ديمغرافيتهم
الذهبية وفسيفسائهم التي أبدعها ال��ل��ه ،لتطاول
سكاكينهم ما ادعوا االستناد إليه من مبادرات أممية
و«ديمستورية» ،التي لم يترددوا بذبح وليدها األول
في مبادرة حلب ،ويتحضرون لذبح ما هو قادم من
مواليد األفكار األممية المتعددة الرؤوس والمعلومة
الهوية والهوى في محاولة إلبقاء من مات أثره على
قيد الحياة ولو موقتاً.

�أ�صبح في ال�سعودية ( ...تتمة �ص)1
المستضعفين ويساعد الفقراء والمساكين ويذود عن
المسلمين وبلدانهم ومقدساتهم في وجه االستكبار.
لكن هذا البلد لم يصدر منه إال التخريب للعالم
العربي والتشويه لإلسالم والحط من قدر المسلمين
ونشر الفتن الفظيعة والفتاوى السطحية البهاء
والتآمر على حركات المقاومة وقطع كل طريق ُيراد
من خالله تعزيز التضامن والتعاون بين المسلمين
وتمتين قوتهم.
ها هم ملوك السعودية اليوم يغامرون بعدوانهم
على اليمن بعدما ُبحت حناجر الفلسطينين وهم
يدعون الملوك واألم��راء إلى النصرة ولكن ال حياة
لمن تنادي ،ألن معظم أوقاتهم هي للعب بالصقور
وسباقات الهجن.
تحركت السعودية اليوم للعدوان على الشعب
اليمني المستضعف ألنه أراد أن يقول كلمة الحق وأن
يستعيد حضوره ويسترجع حقوقه المسلوبة.
هذا العدوان الحاقد الذي اجتمعت فيه دول عربية
رخيصة خاضعة للمال السعودي ال من أجل المجازر
في غزة ،وإنما ألن فئة قليلة من اليمنيين األحرار
انتفضوا على سياسة ملوك السعودية وتوجهات
أمراء الخليج.
لطالما كنا نريد للسعودية الخير وال نزال نريد
لكل الدول العربية األمن والسالم ،ولكن حان الوقت
للسعودية وللدول التافهة التي تدور في فلكها أن تعلم
أن زمن السكوت عن تآمرهم وتواطئهم وعدوانيتهم

على الشعوب العربية واإلسالمية المستضعفة قد
ولى .آن اآلوان أن تعرف هذه ال��دول الخانعة أنها
انفضحت بتحالفها مع العدو «اإلسرائيلي» وتبعيتها
للحكومات الغربية .وآن اآلوان ألن تتحطم أصنام
الشر وأوث��ان الفتنة عند العرب .إن االعتداء على
الشعب اليمني ال يستند في شيء منه إلى الحق ،وإن
كل اإلعالم الزائف لن يحجب الصورة الحقيقية ،وهذا
التحالف العربي ضد اليمن هو تحالف أخرق وأحمق،
وسيرتد على أصحابه سريعا ً إنّ هؤالء المجتمعين
على ضرب اليمن وبحجج كاذبة سيرفسهم الشعب
اليمني العظيم وسيهزأ من جمعهم وعاجالً عاجالً
سيولون ال ُدبر.
العجيب أن السعودية تريد حربا ً في ليبيا .حربا ً
في سوريا .حربا ً في العراق .حربا ً في اليمن ،ولكن ال
ترغب إال بسالم مع العدو «اإلسرائيلي».
عندما يلجأ الفلسطينيون إلى المقاومة ترتفع
األص����وات السعودية للتهدئة وض����رورة ال��ت��زام
الحكمة والسير في طريق الحوار .ولكن لماذا ال تريد
السعودية الحوار والحكمة والتهدئة في هذه البلدان
وه��ي األول��ى بالسالم واالستقرار من ب��اب األخ��وة
العربية واإلسالمية وحقوق الجار ،ولكن انكشفت
حقيقة الموقف السعودي الذي انطلى على الشعوب
العربية زمنا ً طويالً وبدأت اليوم مالمح الذئب األسود
الذي أبان عن أنيابه الكريهة!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

للمتحدثة ِباسم مجلس األمن القومي األميركي
عن أمر الرئيس باراك أوباما السعودية وحلفاء
عربا ً آخرين.
وب��ع��د ف��ش��ل ال��س��ع��ودي��ة ال��س��ي��اس��ي في
اليمن ،وبعد بدء مغامرتها االنتحارية ،هل
وضع آل سعود مصير مملكتهم على المحك
بعد ه��ذا ال��ع��دوان ال��س��اف��ر؟ وبخاصة بعد
صمود الحوثيين واستعدادهم لمواجهة هذا
العدوان؟
الواضح أنّ السعودية أرادتها ان تكون حربا ً
مذهبية مما يعني أنّ عواقبها ستكون وخيمة
على المنطقة وعلى خريطتها السياسية ونوع
التحالفات فيها .وستكشف األي��ام المقبلة
عن نتائج ه��ذا ال��ع��دوان ،وكيف ستر ّد عليه
القوى الوطنية في اليمن مع القوى العربية
واإلقليمية والدولية التي تساندها ،مما سيرت ّد
سلبا ً على مملكة الحجاز وحلفائها الخليجيين
المتو ّرطين معها.

استعادت القوات الصومالية الخاصة السيطرة على جزء من فندق سيطر
عليه متشدّدون في العاصمة مقديشو أمس الجمعة ،وقتلت معظم المهاجمين
وأنقذت الموظفين المحاصرين.
وقال الضابط في الشرطة الصومالية الميجر إسماعيل أولو« :يُعتقد أنّ
عدد المهاجمين تسعة قتل منهم ستة فيما ال يزال الثالثة اآلخرون مختبئين،
والبحث جار عنهم العتقالهم».
وقالت حركة الشباب اإلسالمية المتشدّدة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» إنّ
أنصارها اقتحموا فندق «مكة المكرمة» الشهير في العاصمة الصومالية.

�أنقرة تعلن ( ...تتمة �ص)1
أنواع حماية المشروع بما في ذلك الدفاع المضاد للجو وضد المخربين وسيجري
بالتنسيق مع الجانب السوري».
وتابع المصدر الروسي إنه بعد تحديث البنية التحتية للمركز سيصبح بمقدور
أحد األرصفة العائمة استقبال السفن وال��ط��رادات بينما يستطيع رصيف آخر
استقبال الفرقاطات وسفن اإلنزال الكبيرة.
جاء ذلك في وقت ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن سفينة «سيفيرومورسك»
الحربية المضادة للغواصات اتجهت إلى غرب البحر المتوسط إلظهار وجود روسيا
العسكري في تلك المنطقة.
التصريحات الروسية جاء بالتزامن مع تصريحات للرئيس بشار األسد لعدد من
القنوات التلفزيونية الروسية رحب فيها بالتوسع الروسي في السواحل السورية،
وأكد ضرورة التواجد الروسي في أماكن مختلفة من العالم بما فيها شرق المتوسط
ومرفأ طرطوس السوري لخلق نوع من التوازن واالستقرار في العالم.
وفي السياق ،أكد الرئيس األسد إنه منفتح على الحوار مع الواليات المتحدة
ولكن من دون أي ضغوط تتعلق بسيادة بالده.
وفي مقابلة مع تلفزيون « »CBSاألميركي ،قال األسد« :إن سورية ترى من حيث
المبدأ أن الحوار أمر إيجابي وأنها ستكون مستعدة ألي حوار مع أي جهة بما في
ذلك الواليات المتحدة شريطة أن يقوم على االحترام المتبادل» ،مضيفاً« :إنه ال
يوجد أي اتصال مباشر بين دمشق وواشنطن».
إلى ذلك ،أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن تأجيل إطالق
برنامج تركي-أميركي مشترك لتدريب مقاتلي «الجيش الحر» في أراضي تركيا.
وق��ال الوزير تعليقا ً على سير تطبيق البرنامج« :ليس هناك أي تباطؤ من
جانبنا .بل تم تأجيل إطالق البرنامج قليالً ،وذلك ألن الواليات المتحدة بعيدة جدا ً
جغرافياً ،لكن كل شيء يجري على ما يرام في المجالين السياسي والفني على حد
سواء» ،مضيفا ً أن بالده مستعدة لدراسة إمكانية انضمام بريطانيا إلى البرنامج
المذكور.

الثابت والمتغ ّير ( ...تتمة �ص)1
العرب داخل القمم العربية ،ومدى الجدية في تناول القضايا
وتنفيذ القرارات الصادرة عنها وااللتزام بها نصا ً وروحاً ،وما
يظهره بعض القادة في العلن وما يخفونه في السر.
لذلك وخالفا ً للقمم األخرى التي يعقدها القادة في العالم،
وما تؤديه هذه القمم من دور وما يسفر عنها من نتائج
إيجابية ملموسة تترجم عمليا ً نجد أن القمم العربية إذا ما
أراد المواطن العربي المتتبع ألعمالها وقراراتها تقييمها،
تغرق في مستنقع من القرارات التي ال تش ّرف العمل العربي
المشترك ،وال تش ّرف القضية المركزية فلسطين ،حيث ظلت
القرارات تدور حول نفسها ،تتناقض ،تتراجع ،تتالشى،
فتتراجع معها القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك،
كما تتراجع معها أيضا ً ثقة العرب بالقمم وجدواها ،وبالقادة
وجديتهم وصدقيتهم وإيمانهم الفعلي والحقيقي بالقضية
الفلسطينية وبوحدة العمل العربي المشترك.
لقد ظلت قرارات العرب في جزئها الكبير والخطير حبرا ً
على ورق .إذ أن األحداث والتطورات تجاوزت القادة العرب
الذين كانوا شهودا ً على ما كان يجري في ديارهم وحولهم،
وهم ال حول وال قوة وال إرادة وال نية لهم لمواجهته .فالفشل
كان الطابع السائد ال��ذي صبغ العمل العربي المشترك
والذي استمر حتى اليوم ونحن نواجه قضايا أكثر خطرا ً
وح ّدة ومصيراً.
لقد دعت قمة إنشاص (مصر) عام  1946التي عقدت
بدعوة من الملك فاروق إلى «وقف الهجرة اليهودية وتحقيق
استقالل فلسطين وتشكيل حكومة تضمن حقوق جميع
سكانها الشرعيين من دون تفريق بين عنصر ومذهب».
وبعد سنتين أطاح إنشاء الدولة «اإلسرائيلية» بكل ما صدر
عن قمة إنشاص وأصبح العرب أمام األمر الواقع المرير.
وفي عام  1965بحثت القمة العربية الثالثة بدعوة من
الرئيس المصري جمال عبد الناصر في مشروع «إسرائيل»
تحويل مياه نهر األردن ،وفي إنشاء قيادة عربية موحدة
للجيوش العربية ،فكانت النتيجة في ما بعد أن قامت
«إسرائيل» بما قامت بهمن أعمال التحويل ،والقادة العرب
يشاهدون المشهد من بعيد.
وبعد عدوان حزيران  ،1967عقد القادة العرب قمتهم
التي رفعوا فيها الءاتهم الثالث« :ال صلح وال مفاوضات
وال اعتراف بإسرائيل» وبعد عامين عقد العرب قمتهم في
الرباط عام  1969من أجل وضع استراتيجية موحدة
لمواجهة «إسرائيل» وكانت نتيجة المؤتمر أن القمة لم
تكتمل ولم يصدر عنها بيان ختامي)!!!( .
وفي تشرين الثاني من عام  1973وبعد حرب تشرين
األول ،أك��دت القمة العربية في الجزائر على «ض��رورة
التحرير الكامل لكل األراضي التي احتلتها «إسرائيل» عام
.1967
وبعد اتفاقيتي كامب ديفيد ُعقدت القمة في بغداد عام
 1978بغياب مصر ،معتبرة أن االتفاقيتين «تمسان حقوق
الشعب الفلسطيني واألم��ة العربية» .وفي العام التالي
 1979قررت القمة في تونس تطبيق أحكام المقاطعة على
«إسرائيل» ودعم المقاومة الفلسطينية.
شعار الالصلح وال اعتراف وال تفاوض مع «إسرائيل»
الذي تب ّنته القمة عام  ،1967تح ّول إلى مبادرة عام 1981
حيث أقرت القمة العربية في فاس (المغرب) مبادرة سالم
تنص ضمنا ً على االعتراف بـ«إسرائيل» .وهذه المبادرة
تقدم لها ولي العهد السعودي آن��ذاك األمير فهد بن عبد
العزيز.
وبعد  11سنة من إبعاد مصر عن الجامعة العربية،
عقدت قمة استثنائية ع��ام  1989ف��ي ال���دار البيضاء
(المغرب) شهدت فيها عودة مصر إلى الجامعة العربية.
وفي عام  1996عقد القادة العرب قمة استثنائية بعد
وص��ول اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو إلى
السلطة في «إسرائيل» ومن أجل البحث في مصير عملية
السالم(!!!)
عام  2001عقدت في العاصمة األردنية عمان قمة عادية
هي األولى منذ عشر سنوات والثالثة عشرة منذ عام .1964
وقد قررت القمة تفعيل المقاطعة العربية «إلسرائيل» والح ّد
من التغلغل «اإلسرائيلي» في العالم العربي.
بعد عام واحد من قرار القمة هذا ،أقرت القمة العربية في
بيروت عام  2002مبادرة السالم التي اقترحها ولي العهد
السعودي في ذلك الوقت األمير عبدالله بن عبد العزيز.
وقد عرضت المبادرة على «إسرائيل» انسحابا ً كامالً من
األراض���ي التي احتلتها ع��ام  1967مقابل س�لام شامل
وتطبيع في العالقات مع الدول األعضاء في الجامعة .هذه
المبادرة رد عليها فورا ً رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» أرييل
شارون الذي قال فيها إنها ال تساوي الحبر الذي كتبت به.
إال أن القادة العرب في قمتهم عام  2004في تونس أكدوا
على أهمية المبادرة العربية وعلى خريطة الطريق التي
وضعتها اللجنة الرباعية حول الشرق األوس��ط ،ودانوا
الجدار الفاصل في الضفة الغربية (!!!) وأك��دوا رفض
توطين الفلسطينيين)!!!( .
ومرة أخرى في قمتهم في الجزائر عام  2005ومن خالل
إعالن الجزائر شددوا على ضرورة تفعيل مبادرة السالم
العربية التي رفضتها «إسرائيل» في السابق ،وكأن مبادرة
السالم فعلت فعلها كي يقوم العرب بتفعيلها.
أما القمة العربية في الخرطوم عام  2006فقد رفضت
خطة أيهود أولمرت رسم الحدود مع األراضي الفلسطينية
من جانب واحد ،)!!!( ...كما قررت مجددا ً عام  2007في
الرياض تفعيل مبادرة السالم العربية بعد خمس سنوات
من إطالقها وعادت مرة أخرى تدعو «إسرائيل» إلى القبول
بها(!!!)
عام  2008عقدت القمة في دمشق في ظل انقسام عربي
حاد .حيث غاب عن القمة نصف القادة العرب الذين اتهموا
دمشق بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان .قمة
دمشق هذه أكدت تمسكها بمبادرة السالم العربية.
أما قمة الدوحة في قطر عام  2009فقد أكدت في بيان لها
على موضوع السالم العربي ـ «اإلسرائيلي» وضرورة تحديد
إطار زمني محدد لقيام «إسرائيل» بالوفاء بالتزاماتها تجاه
عملية السالم»)!!!(.
وبعد ست سنوات من قمة شرم الشيخ في مصر عام
 2003التي جرى فيها ج��دال حاد بين الملك السعودي
عبدالله والرئيس الليبي معمر القذافي ،شهدت هذه القمة
مصالحة بين االثنين.
وف��ي قمة الدوحة ع��ام  2009التي عرفت «بقمة غزة
الطارئة» رفضت دول االع��ت��دال المشاركة فيها ،بينما
حضرتها دول الممانعة ،أما قمة سرت في ليبيا عام 2010
فقد رحلت عددا ً من القضايا الخالفية إلى القمة العربية في
بغداد التي عقدت عام  2012حيث كانت أحداث سورية
تشكل البند األبرز في جدول أعمال المؤتمر.
أما مؤتمر القمة العربية األخير الذي عقد في الكويت عام
 2014بمشاركة  14من الرؤساء والقادة العرب ،فقد بدأ
أعماله وسط خالفات شديدة بين العديد من الدول العربية.
وق��د ك��ان الخالف واضحا ً بين أعضاء مجلس التعاون
الخليجي حول الدعم القطري لإلخوان المسلمين في مصر،
مما أدى إلى استدعاء كل من السعودية واإلمارات والبحرين
سفراءها من قطر في  5آذار وقبل انعقاد القمة .وكذلك
الخالف بين العراق والسعودية حول األنبار العراقية.
وبعد أب��رز هذه القمم نتساءل :ما ال��ذي حققته القمم
العربية خالل مشوارها الطويل .وما هو الثابت والمتغير
في قراراتها؟
لقد أراد العرب من خالل قممهم إيقاف «إسرائيل» عن
مشاريعها المائية واالستيطانية والعدوانية والتوسعية.
فاستمرت «إسرائيل» بمنهج ثابت واحد لم يتغير ،وبإصرار
على تنفيذ سياساتها ومشاريعها بالكامل.
وكان هذا األمر واضحا ً للجميع .أما العرب فكانت قرارات
قممهم متحركة متغيرة وفي أكثر من اتجاه معاكس .الالءات
الثالث التي رفعها العرب في وجه «إسرائيل» سرعان ما
تراجعوا عنها بحكم الموقف العربي المتغير والمتحرك
الالثابت والمتراجع أمام التصلّب «اإلسرائيلي» والموقف
الثابت «إلسرائيل» التي رفعت في وجه كل العرب الءاتها
التي تتمسك بها وبكل قوة :ال لعودة القدس إلى وضعها
السابق وه��ي العاصمة األب��دي��ة «إلس��رائ��ي��ل» .ال لعودة

الالجئين ،ال إلزالة المستوطنات .ال لعودة الضفة الغربية
بكاملها للفلسطينيين .ال لدولة فلسطينية موحدة األرض
والشعب ،ال لوقف االستيطان والتوطين .ألن «إسرائيل»
تعرف مسبقا ً مع من تتعاطى ومع من تتفاوض ومدى
معدن وصدقية الذين يفاوضونها في العلن والس ّر.
بعد الصفعة تلو الصفعة التي وجهتها «إسرائيل» لكل
العرب على المبادرة العربية للسالم ،ما زالت القمم العربية
تؤكد على المبادرة .وكأن القادة العرب في عالم آخر ال
يدركون ما يجري معهم وحولهم منذ عام  2002تاريخ
المبادرة وحتى اليوم .وكأن تاريخ األح��داث والتطورات
تجمد عند عام  2002ولم يدركوا بعد التطورات والمتغيرات
التي تجري في الضفة الغربية واإلج��راءات التي تتخذها
«إس��رائ��ي��ل» بحق القضية الفلسطينية والفلسطينيين
الذين لم تبق لهم أرضا ً يبنون عليها دولتهم ،وما تفعله
«إسرائيل» من خالل «ربيعنا العربي» عبر التنظيمات
اإلرهابية التكفيرية التي تنسق معها في أكثر من موقع
ومكان في عالمنا العربي.
كيف يمكن للعالم وللعرب بالتحديد أن يثقوا بقادتهم
وقممهم وصدقيتهم وهم يجتمعون ويتحدثون ويختلفون
ويتصالحون ويكررون القرارات عاما ً بعد عام حول فلسطين
والقضايا العربية المصيرية .ونتنياهو يص ّرح علنا ً ويقول
بكل وقاحة أنه إذا ما أعيد انتخابه فإن دولة فلسطينية
لن ترى النور ولن تقوم ...وسنواصل البناء في القدس...
وسنضيف اآلالف من الوحدات السكنية ،وسنواصل تطوير
عاصمتنا األبدية!!..
أين هي قرارات المقاطعة العربية «إلسرائيل» ،والعديد
من ال��دول العربية تخلّت عنها في ظل غزل يجري سرا ً
وعالنية .وأين هو الرد العربي في مواجهة هذا التحدي
«اإلسرائيلي» المهين لكل العرب؟
أين هو الثابت في مواقف العرب لجهة قراراتهم من
القدس والمسجد األقصى ،ومصادرة األراض��ي ،وتهديد
المدينة المقدسة ،وزرع المستوطنات وترحيل العرب
عن أرضهم وإذاللهم ،وإقامة الجدار العازل .وحصار غزة،
واعتداءات «إسرائيل» المتكررة على أكثر من دولة عربية؟
وأين مفاعيل قراراتهم لجهة مقاطعة «إسرائيل» والمنظومة
االقتصادية العربية المتكاملة ومواجهة البطالة والفقر
والجهل والتخلّف واألمية في عالمنا العربي ،وهناك من
ينفق مئات المليارات من الدوالرات على التسلّح من دون
حساب ولمواجهة من؟! ألمواجهة «إسرائيل» التي طأطأ
العديد رؤوسهم لها أم أنها لمواجهة عد ّو أوجده الغرب
وهما ً وتلقفه بعض العرب عمدا ً وغباء وجهالً ...فأضحت
عندهم إيران والمقاومة ع��دواً ،وأصبحت «إسرائيل» لهم
شريكا ً وعضدا ً وحليفاً.
بعد  12عاما ً من انعقادها عام  ،2001اجتمعت لجنة
القدس عام  2013في مراكش المغرب ،وكأن هذه المدة
كانت ب��ردا ً وسالما ً على القدس والمسجد األقصى وعلى
فلسطين ،ال يستدعي األمر اجتماعا ً واحدا ً على األقل لمتابعة
التطورات والمتغيرات على األرض.
أين هو الثابت في صدقية وجدية القرارات العربية عندما
تكون الخالفات داخل البيت العربي هي القاعدة ،والوفاق
واالتفاق هو االستثناء؟! وهل عقدت القمة العربية مرة من
دون أن تكون هناك حساسيات بين البعض أو خالف حا ّد
داخل أروقة القمة أو تباين في المواقف حول قضايا عربية
مصيرية؟ وهل هناك توافق عربي واتفاق حقيقي حول
التطورات واألوضاع في سورية ،والعراق ،واليمن ،ومصر،
وليبيا ،ولبنان ،والسودان والبحرين وتونس والصومال
والسعودية وقطر وغيرها ،لنقول إن هناك إجماعا ً عربيا ً
على قرار واحد وأن القمم العربية تجمعها وحدة الصف
ووحدة الهدف؟!
بعد أقل من ستين عاما ً على أول عمل أوروبي هدف إلى
تأسيس نواة لوحدة أوروبية ،توحدت أوروبا تحت عباءة
االتحاد األوروبي على رغم الفوارق العديدة لثماني وعشرين
دولة أوروبية ،ثقافيا ً وجغرافيا ً ولغويا ً واقتصاديا ً ومالياً.
ألنه كان هناك قادة على مستوى أوطانهم ودولهم ينفذون
ما يقررون ،ويفعلون ما يقولون ،ويصدقون عندما يعلنون
ويوفون عندما يعدون .لكن العرب بعد  69عاما ً من أول
قمة عربية ،ما زال��وا ثابتين على خنوعهم ،ومتحركين
ومتغيرين في قراراتهم المتناقضة التي تتوالى عاما ً بعد
عام ،والحصاد هو هو :مزيد من الخالفات واالختالفات،
مزيد م��ن استنساخ ال��ق��رارات والبيانات والتوصيات
والنداءات ...مزيد من االجتماعات والمبادرات .مزيد من
القواعد العسكرية على أراضينا ...مزيد من الذل واإلذالل
الالحق بنا وبأمتنا ،مزيد من الركض والهرولة خلف
أصحاب القرار الدولي وخلف كل من يتقدم بقرار جديد،
ومزيد من االلتصاق واالنبطاح لقوى الهيمنة والتسلط.
ما هو القرار الذي اتخذته القمم العربية حيال فلسطين
وقضيتها وكل ما يتعلق بها ونفذته على األرض؟! هل
استطاعت القمم العربية وحتى اليوم أن تطل على العالم
إطاللة الواثق بنفسه تظهر له هيبتها وشجاعتها وإرادتها
وصدقيتها وجديتها وه��ي تتعاطى مع أح��داث العالم
وبالتحديد مع قضايا أمتها لتكون جديرة باكتساب ثقة
واحترام العالم كله؟!!
اليوم ونحن على موعد مع اجتماع القمة العربية ،وأمام
تطور األحداث في اليمن جراء الغارات العسكرية التي تقوم
بها دول عربية وعلى رأسها السعودية ،عمليات ألحقت
الدمار وسببت سقوط عشرات الشهداء من المدنيين،
نتساءل :ما الذي ستفعله القمة حيال هذا المشهد الذي
سيؤسس لشرخ كبير بين الشعوب العربية ويزرع األحقاد
في النفوس لزمن طويل .فأي عمل عربي مشترك ينتظره
العرب من القمة ،والمواطن العربي يرى «النخوة» تدب
عند البعض إلحياء نظام سقط ،وتغيب هذه النخوة وهو
يرى غزة تدمر ألكثر من مرة والمسجد األقصى يد ّنس بأقدام
الصهاينة وما تبقى من فلسطين يضيع تفترسه «إسرائيل»
رغم أنف العرب.
وهل ما جرى في اليمن من عمليات عسكرية يعزّز وحدة
الشعب اليمني ويعزّز العمل العربي ويصون األمن القومي
العربي ويساعد في ما بعد على مواجهة الخطر الصهيوني
المتواصل ويساعد الشعب الفلسطيني على تحرير
أرض��ه؟! أم إن البعض بما يقوم به يجعل نفسه حصان
طروادة لآلخرين يحارب بالنيابة عنهم من أجل مصالحهم
واستراتيجيتهم؟!
ال نريد قمما ً نشهد فيها األبهة والفخفخة ،الصخب
والضجيج ،وال االستقطاب أو التفريق .ال نريد قمما ً تديرها
البطون المنتفخة ،وال صورا ً لإلعالم والدعاية والترويج...
بل نريد قمما ً توحد وال تف ّرق ،تق ّوي وال تضعف ،قمما ً تليق
بآمال شعوب هذه األمة وتاريخها ،ال قمما ً تصبح سنويا ً
عرضة للسخرية واالستخفاف والتهكّم بنا وبسياساتنا
وبسلوكنا وبقراراتنا من ِقبل األصدقاء واألعداء على السواء
وعلى رأسهم العدو «اإلسرائيلي» ال��ذي خبر وعلى مدى
سبعين عاما ً معدن قادة العرب وعزيمتهم وحقيقة إيمانهم
بقضايا أمتهم .لذلك تأكد العدو من نفسه أنه هو الثابت على
موقفه وسياساته وخططه وعلى ما يؤمن به .وأن قادة القمم
العربية هم العنصر المتغير المتحرك الذي ال يثبت على قرار
وال على موقف وال يلتزم بسياسة أو يحقق وعداً ،وال يضمه
صف واح��د وال يوحده ه��دف واض��ح .فكيف ال يكون هذا
العنصر عاجزا ً عن تنفيذ القرارات وإن اتخذها وهو المتغير
والمتحرك دوما ً في الرؤى والقرارات والسياسات والرهانات
الخاطئة على األصدقاء واألعداء.
ما نريده ،من قممنا العربية مواقف حاسمة شجاعة
صادقة واعدة تليق بكرامة شعوب هذه األمة وتطلعاتها.
وي��ا ليت الجامعة العربية تستفتي الشعوب العربية،
صاحبة الكلمة تستطلع رأيها في هذه القمم ودورها وأدائها
وفعاليتها ونتائجها قبل الدعوة إليها ،لترى ويرى معها
المواطن العربي عن قرب وعن كثب الرصيد الفعلي الذي
تركته هذه القمم في وجدان ونفوس شعوبنا العربية منذ
سبعين عاما ً وحتى اليوم.

د .عدنان منصور

