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ديمغرافية ال�شتات الفل�سطيني �إلى �أين؟

متى يتدخل الح�شد ال�شعبي
لح�سم معركة الأنبار؟
} حميدي العبدالله
يهجر سكان الرمادي بهذا
ألول مرة منذ االحتالل األميركي للعراق ّ
العدد الكبير .ال شك أنّ أعمال العنف المختلفة ،والمقاومة التي انطلقت
ض ّد قوات االحتالل خلقت وضعا ً صعبا ً للعراقيين في غالبية المناطق ،وال
سيما في محافظة األنبار التي تمثل مدينة الرمادي عاصمتها .ولكن نادرا ً
ما حصلت موجة تهجير من هذه المحافظة ،وتحديدا ً من مدينة الرمادي
بهذا العدد الكبير.
هجرة سكان الرمادي سببها الخوف والقلق من أن ال تكون حاميتها
الحالية ق��ادرة على ص ّد محاوالت «داع��ش» السيطرة على كامل المدينة
بما في ذلك األحياء المحيطة بالمجمع الحكومي ،ولتدارك مجزرة مر ّوعة
يتحسن الوضع
غ��ادر ه��ذا العدد الكبير منازلهم مرغمين ،ويأملون أن
ّ
األمني وتحسم معركة الرمادي واألنبار لكي يعودوا من جديد.
لكن على الرغم من تصريحات المسؤولين التي تحاول إشاعة حال
من االطمئنان ،وعلى الرغم من التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى
يحل دون
حامية مدينة الرمادي ،إال أنّ ذلك لم يبدّد قلق المواطنين ،ولم ُ
مواصلتهم ترك منازلهم والبحث عن اإلقامة في مناطق آمنة ،أو على األق ّل
ال يتهدّدها خطر اجتياح «داعش» لها.
سكان الرمادي على وجه الخصوص ليس لديهم قناعة وال رهان على
ق��درة الجيش وق��وات العشائر الموجودة اآلن في المحافظة وفي مدينة
الرمادي على ص ّد الهجوم المحتمل من قبل «داع��ش» ،وباتوا على قناعة
بأنّ تسليح المحافظة أيضا ً غير كاف ألنّ هذه المحافظة كانت منذ فترة
طويلة مالذا ً آمنا ً للجماعات اإلرهابية وتنظيم «داعش» .وبعضهم ،ومنهم
زعماء عشائر في المحافظة ،يناشدون الحشد الشعبي التدخل لحسم
المعركة وإعادة األمان إلى الرمادي وإلى محافظة األنبار ،ولكن حتى هذه
يلب الحشد الشعبي هذه النداءات ،فلماذا؟
اللحظة لم ّ
للحشد الشعبي ش���روط ،ال��ش��رط األول ،أن يطلب س��ك��ان الرمادي
صراحة من الحشد الشعبي التدخل إلنقاذهم ،وأن يأتي هذا الطلب على
أي
لسان زعماء العشائر ووجهاء المدينة .الشرط الثاني ،أال يكون هناك ّ
أي
اعتراض على نوع وحجم المشاركة .الشرط الثالث ،أن ال يكون هناك ّ
دعم أو تدخل من قبل دول التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ،ألنّ
ويوجه لها االتهام بدعم «داعش».
الحشد ال يثق بتدخالت قوات التحالف
ّ
تلب ه��ذه ال��ش��روط ل��ن يتدخل الحشد الشعبي ،لكن الحكومة
إذا ل��م ّ
العراقية ،وسكان محافظة األنبار هم اآلن أم��ام خيار من اثنين ال ثالث
لهما :إما قبول شروط الحشد الشعبي ،أو السماح لـ«داعش» بالسيطرة
أي جهة عراقية
على الرمادي وعلى محافظة األنبار ،ذلك ألنه ليس هناك ّ
أو خارجية لديها قدرة على تأمين قوات برية قادرة على إلحاق الهزيمة
بـ«داعش» ،وكلما تأخر الوقت وزادت المخاطر ،كلما توفرت أكثر ظروف
مالئمة لالستجابة لشروط الحشد الشعبي.

في هذا الإطار يو�ضع
الت�صعيد بالق�صف ال�سعودي
} روزانا ر ّمال
أفلس بنك األه��داف السعودي في الحرب على اليمن ،وأفلست معه الذرائع
والحيل العسكرية ،فال الحوثي ير ّد وال هي تنتصر ،ولم يتغيّر شيء سوى دمار
هائل ومشهد مريع من الركام وأشالء البشر المبعثرة في أحياء الناس.
يلفت في هذا اإلطار التصعيد غير المسبوق الذي تقوده السعودية بطائراتها،
فقد بلغ القصف أبعد مدى وأكثر أذى وحصدا ً لألرواح ،حتى وصلت الحصيلة في
يوم واحد الى أكثر من  600ضحية بين شهداء وجرحى من المدنيين اليمنيين،
حي سكني بأكمله في صنعاء ،بعد استهدافه بقنابل فراغية وأسلحة
حيث ُد ّمر ّ
فتاكة.
ال��ص��ور التي انتشرت والكاميرات التي استطاعت تصوير لحظة القصف
الجوي تظهر الك ّم الهائل من المتفجرات التي كانت تسقط على الجبال فتغيّر
معالمها لشدّة فتكها وقدرتها التدميرية.
ال تعبث السعودية في هذا المشهد هباء ،فهي تعرف جيدا ً أنّ الوقت طال وأنّ
الحرب الجوية نفذت فيها ما يمكن ان تع ّول عليه كامل تحقيق مكسب مقبل كان
ال ب ّد ان تظهر في أول ايام الحرب ،اي باالستفادة من مهابتها وعنصر المفاجأة
والسيطرة على زمام االمور كطرف مهاجم عسكرياً.
عاش لبنان فترة مماثلة في عدة حروب شنّت عليه من قبل العدو «االسرائيلي»
كان أشهرها عدوان  1996وما حفظ منه في الذاكرة من مجازر أشهرها مجزرة
قانا واعتداء  2006وحفظ منه أيضا ً مجزرة قانا ...2
في اليوم الـ 27للحرب «االسرائيلية» على ح��زب الله كما أسمتها طلبت تل
أبيب تمديدا ً من الواليات المتحدة فاتصل إيهود أولمرت رئيس ال��وزراء حينها
بكوندوليزا رايس وزيرة خارجية ادارة بوش االبن ،وكان أن اعطت واشنطن تل
ابيب ما تريد فمدّدت لها قرابة اسبوع.
ضاق الخناق على «إسرائيل» وأفرغت أهدافها لكنها لم تفلح في ان يكون هذا
التمديد مكسبا ً يغيّر مجرى الحرب ،فعمدت الى التصعيد والقصف على المدنيين
بطريقة جنونية ،حتى عرف انّ آخر ايام الحرب كانت األش ّد ضراوة وقساوة على
الجنوبيين ،وقد حصد العدد األكبر من الضحايا ،وسعت «إسرائيل» خالله إلى
البحث عن هدف بشري يح ّرك الراي العام الدولي ويضغط عليها لتتوقف فكانت
مجازر قانا  1و قانا  2كبش الفداء وتعالت صرخات المجتمع الدولي ان حان
الوقت ليتوقف العدوان ويجتمع مجلس األمن من أجل ذلك.
المنسق مع حلفائها تتصرف السعودية بذات
بعين المراقب او العارف او
ّ
وتتقصد حصد أكبر عدد ممكن من
األسلوب ،وهي اليوم تكثف طلعاتها الجوية
ّ
األرواح لتكون عنصرا ً ضاغطا ً على المجتمع الدولي فيقول لها «كفى» ...لم يعد
يجدي االستمرار ألنّ التراجع بالنسبة إلى السعوديين علنا ً غير وارد وان سعت
اليه تحت الطاولة.
أول البوادر ظهرت من أوروبا حيث أعلنت المانيا عن عدم تأييدها لهذه الحرب
فدعا وزي��ر خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير إل��ى عقد مؤتمر دول��ي للسالم
بخصوص اليمن ،مستبعدا ً أن ينجح الخيار العسكري في ح ّل األزمة اليمنية.
من جهته دعا بان كي مون امين عام االمم المتحدة إلى وقف فوري الطالق
النار في اليمن.
وتقصد قتل اكبر ع��دد ممكن من
يبدو انّ التصعيد في اليمن وإراق��ة الدماء
ّ
اليمنيين هو هدف عسكري مضمونه سياسي يستجدي ص��راخ العالم ليردع
الرياض التي ال يبدو انها ستتراجع بسهولة ،وبالتالي تستم ّر الحرب باحتماالتها
كافة حتى تنضج تسويات وفرص تؤ ّمن آلل سعود من خاللها مخرجا ً مقبوالً
بعد إخفاقهم في تحقيق أهداف العدوان ،إنْ كان لناحية تقدّم الحوثيين او القضاء
تمس حتى الساعة...
على مقدراتهم العسكرية التي لم ّ
«توب نيوز»

مجزرة قانا اليمنية
لن تنفع الكذبة السعودية عن استهداف مستودع صورايخ سكود في أحد األحياء
الشعبية في صنعاء لتبرير المجزرة التي سقط فيها ستماية يمني رجاال ً ونساء
وأطفاال.
الوقائع المرتبطة بحجم ونوعية االتفجير والدمار الناجمين عن القنبلة التي
أسقطها الطيران السعودي فوق صنعاء تقول إنّ قنبلة فراغية ألقيت على أحد
أحيائها وتسبّبت بهذا الموت والدمار ،فإصابة مستودع صواريخ تعني تفجيرات
متعدّدة ومتالحقة وليس تفجيرا ً واحدا ً بضربة واحدة.
المتابعون من أصدقاء السعودية سجلوا ما جرى كمجزرة بحق المدنيين وفي
مقدّمتهم ألمانيا ومنظمات حقوقية دولية.
الذرائع السعودية تشبه الذرائع «اإلسرائيلية» في حربي لبنان وغزة عن وجود
السالح والمسلحين بين المدنيين كسبب لسقوط الضحايا ،والسؤال هل ق ّررت
السعودية تحرير اليمنيين من الحوثيين بإبادة اليمن ألنه إذا سألت «إسرائيل» ذات
السؤال تجيب بنعم فليمت نصف سكان الكرة األرضية ألنّ أمن «إسرائيل» أه ّم ،فهل
تقول السعودية إنها تعترف بإبادة اليمنيين وهذه طريقتها لحمايتهم وتحريرهم؟
يريد السعوديون الذين أفلست حربهم أن ُتختبر فرص ضغط شعبي على الثوار
واستدراج مساع دولية لوقف النار.
قانا يمنية...

التعليق السياسي

} رامز مصطفى
بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت
ال��ع��ام  ،1982ش��ه��دت ال��س��اح��ة الفلسطينية
حالة من بدء التيه الفلسطيني في العديد من
ال��دول العربية .ولكن في هذه المرحلة الراهنة
تشهد الحالة الفلسطينية األسوأ حيث التخبّط
واالرت��ب��اك ،أم��ام أكثر من تحدّ ،وخصوصا ً في
عناوين الشتات الفلسطيني .وإنْ كان االنقسام
الحا ّد يشكل أح��د أخطر تجلياته ،ولكنه ليس
وحده المسؤول عن هذه الحالة ،ألنه في األساس
هو منتج الفصائل ،وحتى ال نع ّمم ،هو منتج
البعض ال ُمتنفذ في الساحة الفلسطينية الذي
غلّب مصالحه على ما سواها من المصالح العليا
للشعب الفلسطيني .وهذه الحالة من المؤسف
أنها لن تفضي إالّ إلى نتيجة ج ّد مؤلمة وقاسية،
وهي تالشي ديمغرافيا الشتات الفلسطيني بشكل
تدريجي في البلدان العربية ،وال ُمعبّر عنها في
مخيمات دول الطوق لفلسطين ،أو بالتج ّمعات
التي ض ّمتهم في الدول البعيدة نسبيا ً عنها.
ومن دون اإلسهاب في سرد مصائب ما تع ّرض
له الشتات الفلسطيني .فعلى الرغم من الخطاب
السياسي الفلسطيني ،الذي يؤكد باستمرار على
أهمية شتات الالجئين ودورهم في عملية الكفاح
الوطني الفلسطيني ،نالحظ أنّ هذا الخطاب ال
يتوازى في ترجماته العملية في صون وحماية
هذا الشتات من الضياع ،إذا لم نقل شطبه من
معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني ،الذي يعمل
جاهدا ً على هذا األمر بك ّل ما أوتي من سبيل نحو
تحقيق شطب قضية الالجئين ،التي كانت وال
تزال تشكل مصدر قلق له على الدوام .وتشهد ك ّل
المنعطفات والمراحل التي م ّر بها شتات الالجئين
على أنّ أداء القيادة الفلسطينية على مس ّمياتها لم
تكن على مستوى تح ّمل مسؤولياتها اتجاه هذا
الشتات الذي تع ّرض ومنذ منتصف السبعينات
إلى أخطر عملية شطب ممنهج .من الحرب في
لبنان  ،1975والتي ش ّردت اآلالف و ُد ّمرت خاللها
مخيمات وتج ّمعات فلسطينية .إلى الكويت الذي
تش ّرد بسبب احتالل العراق لها عام  1990وحرب
الخليج الثانية  1991حوالي  450ألف فلسطيني،
طردتهم الكويت على خلفية تأييد منظمة التحرير
ورئيسها ياسر عرفات للنظام العراقي .ومن
العراق الذي هرب منه الفلسطينيون على خلفية
عمليات الثأر التي شهدها العراق بعد سقوط
نظام ص��دام عام  .2003إلى مخيم نهر البارد
الذي د ّمر عن بكرة أبيه عام  2007بعد أن دخل
إليه تنظيم «فتح اإلسالم» واعتدى على الجيش
اللبناني.
المشهد تك ّرر في سورية منذ بداية األحداث فيها
ّ
مشغليها
على يد المجموعات المسلحة وعناوين
من جهات إقليمية ودولية ،ومؤكد «اإلسرائيلية»
ليست بعيدة عن ذلك .وعلى وقع هذه األحداث
التي أشعلتها ه��ذه المجموعات التي أقحمت
عن عمد العامل الفلسطيني ومخيماته من خالل
الدخول إلى العديد منها في درعا ودمشق وريفها
إلى حلب .وكان األب��رز بين ك ّل هذه المخيمات،
مخيم اليرموك الذي سقط بيد المسلحين أواخر
العام  .2012خاصية مخيم اليرموك أنه يتمتع
بأهمية استثنائية كونه على تماس مباشر مع
العاصمة دمشق ،وهذا ما عبّر عنه جورج صبرا
رئيس ما س ّمي بـ«االئتالف السوري» آنذاك ،حين
ص ّرح «أن ال أحد يمنعنا من دخول مخيم اليرموك
فهذه أرض سورية ،وستكون المنطلق باتجاه
عمق العاصمة دمشق» .ومنذ ذاك التاريخ يتقاسم
المخيم وأهله مشهدان ،األول تمثل في النكبة
الجديدة ،والمعاناة التي دفعت أعدادا ً كبير ًة منه
ومن سائر مخيمات سورية إلى البحث عن ملجأ
وم�لاذ أم��ن ،حتى ولو كان في المنافي البعيدة
التي لم يصلوا إليها إالّ بعد أن دفع الكثيرون من

حياة أعزاء لهم قضوا غرقا ً في البحار البعيدة عن
وطنهم فلسطين .والثاني تمثل في فشل الفصائل
الفلسطينية ومنظمة التحرير والسلطة في صوغ
رؤي��ة موحدة من أج��ل مواجهة ما يتع ّرض له
الوجود الفلسطيني في سورية ،الذي ال ينفصل
عما يُحاك له من م��ؤام��رة تدمير حق العودة،
وشطب اللجوء الفلسطيني وشتاته وعناوينه
ال ُمعبّر عنها في المخيمات.
هذا الفشل الذي عكس نفسه مباشرة على إرادة
الفلسطينيين في التمسك بمخيماتهم ،بل على
العكس هذا الفشل ساهم في إحباط الفلسطينيين
ودفعهم إلى ترك مخيماتهم ،وبالتالي دفعهم
إل��ى اللجوء القريب والبعيد .ه��ذا الفشل دفع
أيضا ً الفصائل للتعايش مع فكرة إيجاد الحلول
البديلة والتي تمثلت في إنجاز اتفاقات بقيت في
عالم االفتراض واألمنيات واألحالم بسبب رفض
المجاميع المسلحة لهذه االتفاقات على مدار
السنتين والنصف الماضية .من دون أن تضع
ه��ذه الفصائل في حساباتها البدائل في حال
رفضت المجموعات المسلحة لهذه االتفاقات،
وهي بالتأكيد وظفت الوقت لصالحها من خالل
تثبيت تواجدها وقلب األوض��اع داخ��ل المخيم
لصالح مس ّميات مسلحة أكثر عدائية للقضية
الفلسطينية ،بل لقضايا العرب عموماً .وهذا ما
استيقظ عليه من تبقى من أبناء المخيم المنكوب
من فلسطينيين وسوريين صبيحة األول من
نيسان الجاري ،عندما اجتاحت مجموعات كبيرة
من تنظيم ما يس ّمى «داع��ش» المخيم بتعاون
لصيق من توأمها «جبهة النصرة» ،في مواجهة
دموية مع جماعة «أكناف بيت المقدس».
هذا التطور الدراماتيكي لألحداث في مخيم
اليرموك قد حرك من جديد الفصائل والمنظمة
والسلطة نحو البحث في هذا المستج ّد الخطير
ج��داً ،وض��رورة توحيد الرؤية في التعامل معه
ومواجهته بشتى الطرق والسبل بما فيها الح ّل
العسكري .وق��د أب��دت رئاسة السلطة حماس ًة
الفتة في معالجة األمر بالوسائل العسكرية بعد
أن أسقطت المجموعات المسلحة سبل الح ّل
السياسي واالتفاق على تحييد المخيم وإخالئه
من السالح والمسلحين .فأوفدت كما في المرات
السابقة الدكتور أحمد المجدالني ال��ذي اتصل
بقيادات فلسطينية م��وج��ودة ف��ي دمشق قبل
وصوله وأبلغها أنه يحمل رسالة تفويض من
األخ أبو م��ازن رئيس السلطة الفلسطينية إلى
القيادة السورية ،وه��ي التعامل مع تطورات
مخيم اليرموك المستجدة ،وذلك وفق مقتضيات
السيادة السورية على أراضيها ،على اعتبار أنّ
المخيم ج��زء من ه��ذه السيادة» .وعند وصول
الدكتور المجدالني أج��رى العديد من اللقاءات
مع القيادات السورية وأبلغهم الموقف الرسمي
الفلسطيني .وهذا الموقف أبلغ للفصائل عندما
اجتمعت في دمشق مساء األرب��ع��اء  8نيسان
ال��ج��اري لهذه الغاية .واتفق على أنّ السبيل
الوحيد لطرد «داعش والنصرة» من اليرموك هو
العمل العسكري ،وهذا ما أكد عليه في مؤتمره
الصحافي في دمشق في اليوم التالي .والمؤسف
أن��ه لم تمض  24ساعة على ما اتفق عليه في
دمشق ،إالّ وأقدمت رئاسة منظمة التحرير على
التب ّرؤ من االتفاق ،وأنها غير معنية بذلك ،وال
توافق على عمل عسكري ض ّد «داعش والنصرة»
وتحرير المخيم .هذا الموقف الذي خلق أجواء
م��ت��وت��رة ومشحونة بسبب اس��ت��م��رار الشرخ
الحاصل في الموقف الفلسطيني .والمعلومات
تؤكد أنّ الضغوط التي مارستها الدول ذات النفوذ
والثقل المادي العربي ،والتي هدّدت بوقف الدعم
المادي الذي كان في طريقه إلى السلطة إذا ما
استم ّرت في توفير الغطاء للدولة السورية ،وهكذا
كان في أن انقلب رئيس السلطة والمنظمة في آن
وأجبرته على التراجع.

الحرب العربية ـ العربية
و�ضعف الروابط!
ه��ذا المشهد المضاف إل��ى سلسلة المشاهد
السابقة في التعاطي غير المسؤول مع أزمات
اللجوء والشتات الفلسطيني يذكرنا بما عاناه
أهلنا في مخيم البارد في العام  2007عندما
استباح تنظيم «فتح اإلسالم» المخيم وح ّوله إلى
قاعدة انطالقة لالعتداء على الجيش اللبناني.
يومها عانت الفصائل في مجموعها من عقدة
عدم القدرة على اتخاذ القرار في مواجهة «فتح
اإلس�لام» ،وانقسمت في ما بينها وترك  33ألف
من أبناء شعبنا في المخيم يواجهون وحدهم
مصيرهم المحتوم ،التدمير الكامل لمخيمهم
وتشريدهم إل��ى خ��ارج��ه .وه��م ال��ذي��ن م��ا زال��وا
يعانون من تداعيات هذه الكارثة بك ّل صورها
ومشاهدها .اليوم هناك من يرفض عمالً عسكريا ً
في اليرموك ويتب ّرأ منه ،كان من أش ّد المتح ّمسين
له ،بل وفر الغطاء للدولة اللبنانية لتقوم بما عليها
اتجاه اعتداءات «فتح اإلسالم» على جيشها.
ما تغيّر بين اليوم واألمس هو أنّ المنقلبين على
االتفاق قد فقدوا المزيد من قدرتهم في التعبير عن
إرادة سياسية فلسطينية اتجاه حماية شعبنا
ومخيماته ،وبالتالي المصالح والمحافظة
عليها بما فيها مواقعهم وامتيازاتهم هي الدافع
الحقيقي وراء هذه المواقف الملتبسة والمرتبكة
والمتناقضة .وهذا ما برز في مواقف العديد من
اإلخ��وة في اللجنة المركزية لحركة فتح الذين
أكدوا في تصريحاتهم ومواقفهم رفضهم لسلوك
السلطة والمنظمة مع قضية اليرموك .فاألخ
عباس زكي صرح بالقول «ليست حركة فتح هي
التي تحمل سيفا ً مثلوما ً في مواجهة العدوان على
مخيمات شعبها ،وليست هي التي تع ّري لحم
المش ّردين من أبنائها لسيوف الخونة والمتآمرين
من عمالء األطلسي وكتائب األش��ب��اح التابعة
للموساد والمخابرات األميركية» ،وعثمان أبو
غربية الذي كتب «أما وقد وقع مخيم اليرموك
في أتون الصراع ،فال بد من المواجهة كما وقع
في عين العرب ،وال بد لك ّل سالح فلسطيني أو
مؤازر أن يواجه تحدّي التطرف البشع» .وتوفيق
الطيراوي الذي دعا في تصريح له «يجب العمل
على وضع ح ّد لمعاناة أبناء شعبنا في مخيم
اليرموك وحمايتهم من التنظيمات اإلرهابية
كداعش والنصرة وغيرهما» .داعيا ً المقاتلين
الفلسطينيين في سورية ولبنان للتوجه إلى
مخيم اليرموك للقضاء على هذه التنظيمات».
وأمين مقبول الذي صرح بدوره «أنّ حركة فتح
مع المبادرات السلمية لح ّل قضية مخيم اليرموك،
واذا لم تنفع وتأتي بالنتيجة فإنّ الحركة مع الح ّل
العسكري» .وحتى رئيس المجلس الوطني األخ
سليم الزعنون ،كان قد دعا بدوره إلى عقد جلسة
طارئة للمجلس المركزي ،وعقد اجتماع اإلطار
القيادي الموقت لبحث أوضاع مخيم اليرموك.
مواقف هؤالء اإلخوة جاءت بمثابة مضبطة اتهام
للرئيس أبو مازن في انقالبه على االتفاق أو ما
فوض به مبعوثه الدكتور المجدالني إلى دمشق.
عدم تمكن الفصائل من توحيد موقفها ،بعد
تراجع رئيس السلطة عن االتفاق ،هو يختصر
حالة العجز الذي وصلت إليه الحالة الفلسطينية.
وبالتالي هذه المواقف من شأنها أن تشجع هذه
المجموعات على مزيد من التمادي واإليغال في
الدماء الفلسطينية في مخيم اليرموك وسواه،
ومساهمة في تمكين أعدائنا من شطب قضية
الالجئين.
وع��ل��ى ض��وء ه��ذا المشهد ال��م��ح��زن ،ه��ل في
مقدورنا ط��رح س��ؤال على وق��ع ال��ض� ّ
�خ األمني
واإلعالمي حول مخيم عين الحلوة .ماذا ستكون
عليه الحالة الفلسطينية الرسمية في حال وقوع
مكروه لهذا المخيم ال سمح الله؟ وهنا وعلى ضوء
التجارب المعاشة ،ال أحد يستطيع أن يضمن
شيئاً! عندها أين ستصبح ديموغرافية الشتات
الفلسطيني؟

« الأ�سد» على موعد قريب مع التاريخ!...
*

} سومر منير صالح

ٌ
أحداث سياسي ٌة تتط ّور
ما أشبه اليوم باألمس،
ٌ
وأزمات
دراماتيكيا ً في منطقة «الشرق األوسط»،
ٌ
وث��ورات
ح��روب وث���ورات،
تعصف بالمنطقة،
ٌ
م��ض��ادة ،حملت معها فشالً دول��ي�ا ً في احتواء
األزمات ،فشل تعّ قد معه المشهد األزموي ،وبات
الك ّل ينتظر المعجزات لح ّل األزم���ات ،فال أفق
واضحا ً حتى اآلن النتهاء مشهد الدم والخراب
الممت ّد على كامل الجغرافيا اإلقليمية ،وكما
ق��ال السيد حسن نصر الله من يمتلك الصبر
استراتيجي
االستراتيجي هو من سينتصر ،صب ٌر
ٌّ
دام عشر سنوات بين العامين 1989 - 1979
أنتج انتصارا ً سوريا ً ـ إيرانيا ً على المستوى
اإلقليمي ف��ي مواجهة المعسكر ال��س��ع��وديّ ـ
ّ
العراقي آنذاك ،ذاته الصبر االستراتيجي ،وذاتهما
ّ
الدولتان الحليفتان سورية وإي��ران ،واألكيد هو
النصر االستراتيجي المرتقب،
لنعد قليالً إلى نهاية السبعينيات من القرن
المنصرم ،ثورة إسالمية في إي��ران تطيح بشاه
تهب فور إعالنها الواليات
أميركا وحليف الخليجّ ،
المتحدة وحلفاؤها الخليجيون إلجهاضها،
وتتوتر العالقات الخليجية ـ اإليرانية على إثرها،
توتر حمل معه إرادة التخريب والتدمير لك ّل من
ّ
بغض النظر
شعب
أيد الثورة باعتبارها خيار
ٍ
عن ايديولوجيتها الدينية أو السياسية ،ابتدا ًء
من لبنان إلى سورية ،عبر دعم ميليشيا «اإلخوان
المسلمين» اإلرهابية في سورية ،وتسعير نار
الحرب األهلية اللبنانية ،في محاولة عزل إيران
ع��ن محيطها ،وأوك��ل��ت مهمة إج��ه��اض الثورة
اإليرانية إل��ى رئيس النظام العراقي السابق
صدام حسين الذي شنّ حربا ً بالوكالة الخليجية
على الجمهورية اإلسالمية الفتية ،تو ّرط العراق
بعدها في ال��ح��رب ،وعملت ال��والي��ات المتحدة
على إبقاء نار هذه الحرب مشتعل ًة في المنطقة
عبر احتواء م��زدوج للصراع ،واش��ت�دّت األزم��ة
السياسية واالقتصادية في سورية على خلفية
موقفها الداعم إليران« ،الموقف والتوجه المعادي
إلسرائيل» ،وتدخلها في لبنان إليقاف الحرب
األهلية الدائرة هناك ،وص ّد العدوان «اإلسرائيلي»
على بيروت الذي أراد إسقاط ك ّل لبنان ،صمو ٌد
أسطوريّ للحليفين طهران ودمشق في فترات
الصراع الممت ّد من العام ...1988-1980
وضعت الحرب العراقية ـ اإليرانية أوزاره��ا
في العام  ،1988وتمكن الجيش السوري من
إيقاف الحرب األهلية تقريبا ً في لبنان وص ّد
«اإلسرائيلي» عليه وإسقاط اتفاقية
ال��ع��دوان
ّ
 17أيار  1983بمساعدة قوى وطنية لبنانية
لم تذعن ألميركا و«إسرائيل» ،فأدركت المملكة
السعودية حينها أنّ االنتصار المشترك السوريّ
أميركي
اإليراني بات قريباً ،فحثت الخطى بدع ٍم
ـ
ٍّ
ّ

إلنهاء أزمة لبنان على قاعدة التفاوض قبل أن
تنسحب من لبنان على قاعدة الهزيمة ،فجلس
الجميع على مائدة المفاوضات اللبنانية ،وعقد
اتفاق الطائف في العام  1989وهو اتفاق سوريّ
إقليمي برعاية أميركية ،اتفاق أزعج
سعوديّ
ّ
صدام حسين في حينه ،وشكل له خسار ًة لمعرك ٍة
أخرى ،بعد فشل العدوان على إيران ،حيث عمل
صدام على محاربة القوات السورية في لبنان عبر
أذرع يمينية وراديكالية وفصائل فلسطينية بغية
هزيمة تلك القوات وهو ما باء بالفشل الذريع مع
نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم.
ه���ذا ال��ت��خ � ّب��ط ال��ص��دام��ي ق����اده إل���ى خطأ
استراتيجي عبر مكيدة أميركية بدخوله الكويت
ّ
العام  ،1990غزو قلب حسابات المنطقة العربية
بر ّمتها ،وف��ي زم��ن األزم���ات وال��ت��ح� ّوالت يظهر
القادة العظام وخياراتهم الحاسمة ،القائد الخالد
حافظ األسد وفي قراءة للتح ّوالت الدولية مع بدء
تفكك االتحاد السوفياتي ،مدعوما ً بنصر سوري
استراتيجي مع العدو
ردع
في لبنان ،وبناء
ٍ
ٍّ
«اإلسرائيلي» ،اقتنص القائد لحظ ًة في التاريخ،
ّ
ودخل في التحالف الدولي إليقاف صدام حسين
وأرس��ل ق��وات من الجيش العربي السوري إلى
السعودية للمشاركة في عملية تحرير الكويت،
فكانت النتيجة المباشرة ل��ه��ذه األم���ر إتمام
االستحقاق في لبنان ،وانتهاء األزمة االقتصادية
�ي على دمشق ،وعادت
في سورية وانفتاح دول� ّ
سورية «األسد» إلى الصدارة العربية واإلقليمية
مجدداً...
بالمقاربة مع مشهد اليوم في نفس المنطقة
حرب سعودي ٌة على
ولنفس الفاعلين اإلقليميين،
ٌ
اإليراني ،والوكيالن التركي
ذات المحور السوريّ
ّ
– األردني يشنان حربا ً عدوانية ظالمة ض ّد سورية
ٌ
وعبث سعوديّ في العراق
عبر أذرعهم اإلرهابية،
وتعطيل سياسي في لبنان ،لتشتيت المحور
الصديق لسورية ،في سيناريو مشابه لما قامت
به المملكة إبان الحرب العراقية اإليرانية ،عبر
تشتيت المحور الصديق إلي��ران حينها ،وإي��ران
تقف إلى جانب سورية ،إذا ً ذاته المشهد يتك ّرر،
مع انعكاس في األدوار ،فالحرب السابقة كانت
على إيران الثورة ،وسورية تدعم وتخوض حربا ً
حرب على سورية،
باإلنابة في لبنان ،أما اليوم
ٌ
والحليف اإليراني يدعم ويخوض حروبا ً سياسية
واقتصادية ودعما ً لوجستيا ً باإلنابة عن المحور
برمته ،تتابع األح��داث وتنتصر إي��ران سياسيا ً
وتنجح في توقيع «ات��ف��اق اإلط���ار» ال��ن��ووي مع
الغرب ،هذا االتفاق أربك الحسابات السعودية
التركية األردنية ،وتعالت معه األبواق اإلعالمية
التي تشير إل��ى «عاصفة ح��زم» ض � ّد سورية ال
تعدو كونها ضجيجا ً إعالميا ً لتحسين المواقع
التفاوضية في األزمة السورية ،فجنيف  3اقترب،
والح ّل السياسي في سورية بدأ بالتبلور ،بدأنا
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نشهد مالمحه ان��ط�لاق �ا ً م��ن اخ��ت��راق��ات مؤتمر
موسكو 2التشاوري ،وكما كان اتفاق الطائف هو
نتيجة التخوف السعودي من انتصار سورية في
لبنان ،فجنيف  3وما يليه وما يشابهه هو نتيجة
الخوف والفوبيا السعودية من انتصار سورية
مجدداً ،والفرق بين الحالتين هو أنّ سورية كانت
مستعدة للتفاوض في لبنان على قاعدة أولوية
إنهاء الصراع هناك ،إلاّ أ ّنها غير مستعدة للتفاوض
على أراضيها وشعبها ،ولكن من الجائز التفاوض
على ملفات أخرى تحدّدها القيادة السورية الحقاً،
المس بالحلفاء وشركاء االنتصار،
وعلى قاعدة عدم
ّ
هذا التخ ّوف السعودي من انتصار المحور المقاوم
قادها إلى خطأ استراتيجي بدخولها المستنقع
أميركي
اليمني ،وه��ذا الخطأ هو نتيجة توريط
ّ
تركي للمملكة إلضعافها واستبدال الدور السعوديّ
ّ
تركي أكثر عقالنية في إدارة الصراع مع إيران
بدور
ّ
النووية ،في سيناريوات سبق مناقشتها إعالميا ً
وصحافياً ،لكن عدم ال��ر ّد اليمني أفشل العدوان
األميركي من تحقيق
التركي
برمته ،ومنع التحالف
ّ
ّ
أهدافه في المملكة إلى ح ّد اآلن ،هنا نتوقع من
باب التحليل الصحافي ظهورا ً «داعشياً» داخل
المملكة ،ضمن نظرية «السمكة في الصحراء»
التي تتبناها «داعش» ،لتحقيق ذات األهداف في
المملكة ،وبهذا تكون تركيا األردوغانية (الراعية
لإلرهاب في المنطقة) قد انقلبت على حليفتها في
الحرب الظالمة على سورية المملكة السعودية
الوهابية كما انقلب عليها ص��دام حسين سابقا ً
في العام  ،1990هنا تظهر عبقرية القادة العظام
مجدداً ،واقتناص لحظات في التاريخ ،يتغيّر معها
المستقبل ،فسورية تمثل الحربة األولى في الحرب
على اإلره��اب «الداعشي» ،والثابت أنّ سورية
لن تغيّر موقفها في مكافحة اإلرهاب ،فالسياسة
السورية تحكمها المبادئ ال األحقاد ،فمن يريد أن
ينتصر على «داعش وأخواتها» ال بد له من زيارة
دمشق مجدداً ،دمشق التي اكتسبت رغم الجراح
وال��دم��ار خبرة ال مثيل لها في مكافحة اإلره��اب
«الداعشي» ومشتقاته ،زي��ار ٌة خليجي ٌة مرتقب ٌة
إلى دمشق سيكون معها المستقبل مغايرا ً لتاريخ
قريب ،مثبّتا ً االنتصار السوريّ  ،وكما تهافت حكام
يتوسلونه
الخليج إلى القائد الراحل حافظ األسد
ّ
إنقاذهم من براثن صدام حسين ،حليفهم السابق،
وكان معه إعالن دمشق في العام  ،1990سيتهافت
أبناء هؤالء الحكام وهم حكام الخليج اليوم إلى
دمشق يتوسلون «القائد بشار» الح ّل ،وإخراجهم
من مساعي أردوغ��ان حليفهم الحالي ،االنقالب
عليهم وتدمير بلدانهم ...ومعه سيكون إعالن
دمشق مجدداً ،عنوانه االنتصار السوري ،والخيبة
الدولي لتركيا العثمانية...
السعودية ،والعقاب
ّ
*باحث بدرجة الدكتوراه
في العلوم السياسية

} محمد ح .الحاج
بداية القرن الثامن عشر انتقل الج ّد األول آلل سعود من
الكوت جنوب العراق ،وكان يعيش في كنف آل الصباح الذين
ك��ان��ت تحميهم ب��ري��ط��ان��ي��ا ،إل���ى أراض����ي ن��ج��د واس��ت��وط��ن في
الدرعية ،وي��ورد كثير من المؤ ّرخين المهت ّمين أصول العائلة
إلى تجار انحدروا من الشمال – (األناضول) وبعضهم يذكر
أنهم ينتسبون إلى الدونمه (اليهود الذين أعلنوا إسالمهم في
تركيا وانتشرت منهم عائالت كثيرة في مناطق االمبراطورية
العثمانية) ،وربما يذكر أكثر من م��ؤرخ أنّ أحد ج��دود العائلة
ُيدعى مردخاي.
انطلق ابن سعود عبر مناطق نجد غازيا ً بح ّد السيف مرتكبا ً
مجازر بحق قبائلها وسكانها المحليين ،وبعد العام ،1933
حيث كان يحكم الدرعية ومحيطها إلى فتح المناطق األخرى
ف��ي ب�لاد نجد والحجاز معتمدا ً فتوى اب��ن عبد ال��وه��اب الذي
التحق بآل سعود قادما ً من الجنوب العراقي ،بعد أن طرده أبوه
وأخوه ،وكان قد التقى الجاسوس البريطاني اليهودي هيمفر
الذي وجهه البريطانيون لتلقينه مبادئ التلمود على أنها مذهب
جديد ،وهكذا اتفق مع ابن سعود على اقتسام النفوذ ،وجرى
ذلك طبقا ً لخطة وضعها البريطانيون ،وفي الربع األخير من
ذلك القرن سيطر ابن سعود على كامل شبه جزيرة العرب بعد
أن قتل زعماء القبائل وسباهم وفرض على آخرين الطاعة ،ولم
يكتف بذلك بل اتجه شماالً وغربا ً مستندا ً إلى دعم بريطاني
ح��ت��ى وص��ل��ت ط�لائ��ع ق��وات��ه إل���ى م��ش��ارف دم��ش��ق الجنوبية
��ج ال��س��وري��ة وال��م��ص��ري��ة م��ا دفع
( )1803وق��ط��ع ط���رق ال��ح ّ
بالسلطان العثماني لالستنجاد بمحمد علي باشا الذي أرسل
حملته األول���ى بقيادة ابنه ط��ول��ون ،ث��م حملته الثانية بقيادة
ابراهيم الذي تمكن من دحر الوهابيين السعوديين عام ،1813
كما ت��ح�� ّررت مناطق واس��ع��ة م��ن نجد وال��ح��ج��از م��ن نفوذهم
وع���ادوا إل��ى ملجأهم األول ف��ي ال��درع��ي��ة م��ع استمرارهم في
الغزو والنهب وقتال العشائر األخرى.
لم يظهر آل سعود ثانية إال في نهاية القرن التاسع عشر وقد
كانوا الورقة االحتياط بيد بريطانيا التي عادت إلى تزويدهم
ب��ال��م��ال وال���س�ل�اح ب��ع��د أن ت��� ّم اك��ت��ش��اف ال��ن��ف��ط وم���ا تختزنه
الصحراء العربية من احتياطات ،ولعبت االمبراطورية العجوز
ورقتها بعد عقد اتفاقيات سرية مع أشراف مكة وعلى رأسهم
الشريف حسين ودفعته إلى محاربة العثمانيين ومالحقتهم
شماالً عبر األردن والشام في الوقت الذي دفعت آل سعود إلى
مهاجمة آل الرشيد وأنصارهم من أشراف وحكام المناطق في
نجد والحجاز ،وارتكبوا مجازر بشعة تشتت على أثرها هؤالء،
ول��م يعد من آل الشريف حسين أح��د إل��ى وطنه بعد أن بسط
ال��درع��ي��ون سلطتهم بالسيف وال��س�لاح البريطاني الحديث،
وهكذا اعترفت بهم الواليات المتحدة عام  1935وعقدت مع
مؤسس الدولة الدموية اتفاقيات تلزمه
عبد العزيز آل سعود
ّ
وأب��ن��اءه وأح��ف��اده بتنفيذها ،وكما تع ّهد خطيا ً «حتى تصيح
أي إلى يوم القيامة.
الساعة» ّ
وإذا كان آل سعود لم يتابعوا سيرتهم فألنهم بعد االتفاق
م��ع ال��والي��ات المتحدة واكتشاف النفط وال��ث��روات استداروا
إلى جني الثروات وبدالً من مهاجمة الجوار لجأوا إلى التآمر
وال��دس��ائ��س ،وس��ج��ل ال��ت��اري��خ ال��ح��دي��ث ص��ف��ح��ات ع��دي��دة عن
ص��راع��ه��م م��ع مصر وال��ع��راق ف��ي النصف ال��ث��ان��ي م��ن القرن
العشرين ،وتأليبهم الدول الغربية على عبد الناصر ومحاولة
اغتياله بأدوات محلية من «اإلخوان المسلمين» ،كما أنهم دفعوا
العدو الصهيوني إلى مهاجمة مصر عام  ،1967وهذا ثابت في
رسالة الملك فيصل إلى الرئيس األميركي جونسون ،والتي
نشرتها الخارجية األميركية قبل سنوات ،وقد تع ّهد بموجبها
أن يدفع تكاليف الحرب وتعويضات كاملة للعدو الصهيوني...
الخ القصة وقد ت ّم نشرها سابقاً.
أن يتآمر آل سعود على الشام ويحاولون وضع يدهم على
لبنان ،أمر ال غرابة فيه بعد أن تمكنوا من تكديس ثروات هائلة
أنفقوا الكثير منها لنشر «ثقافتهم» ال��دم��وي��ة المستندة إلى
فتاوى تناقض العقل والتط ّور اإلنساني ،وبعد أن سيطروا على
دول الخليج ،ومصر ودول إسالمية كبيرة عن طريق المال
والمعونات ،وألنهم ال يثقون بأبناء المنطقة التي أقاموا عليها
مملكنهم ،أنشأوا لهم جيشا ً أغلبه مرتزقة من دول أخرى بزعم
أنهم من «األمة اإلسالمية» وعليهم واجب الدفاع عن الحرمين
الشريفين ،والحقيقة أنهم للدفاع عن عرش آل سعود.
يبدو أنّ ما تمتع به كبار آل سعود من حنكة ودهاء
س��ي��اس��ي��ي��ن وع����زوف ع��ن خ���وض غ��م��ار ال���ح���روب ب��ع��د حرب
الستينات من القرن الماضي في اليمن ،افتقده اليوم الحكام
الجدد الذين ال خبرة لهم وربما يدفع بهم الغرور والغطرسة
وأكداس السالح إلى ركوب موجة الحروب ومهاجمة اآلخرين
وقد بدأوها من اليمن األعرق حضارة ،لكنها األكثر فقراً ،إذ لم
ينفع اإلغ��راء والرشوة مع شعبها وقياداته الجديدة الشابة،
وه��ك��ذا أك��ل آل س��ع��ود ال��ف��ول وع���ادوا إل��ى األص���ول ،أصولهم
القبلية  -التلمودية  -القائمة على الغزو والقتل وإلغاء اآلخر
مؤكدين انتماءهم إلى نفس الفئة التي وصمها التاريخ باألكثر
إف��س��ادا ً ف��ي األرض واألك��ث��ر خبثا ً وده����اء ،وإذا ك��ان اليهود
يستطيعون تجنيد القوى الكبرى في العالم لخوض حروبهم،
ف��إنّ السعوديين سلكوا الطريق ذات��ه بمواجهة دول��ة صغيرة
بقدراتها ،وحشدوا عشرات ال��دول بمواجهتها لتدمير بنيتها
التحتية ومقومات الحياة فيها.
ث�لاث��ون ي��وم��ا ً م��ن ال��ع��رب��دة ج����واً ،ت��م��ام��ا ً ك��م��ا ي��ف��ع��ل العدو
الصهيوني بداية ك ّل حرب يشنّها ،الفارق أنّ الصهيوني كان
يهاجم برا ً بعد أن يمارس سياسة األرض المحروقة ،وأعتقد
أنه لن يك ّرر ذلك بعد تجربتين فاشلتين في لبنان وغزة ،وبعد
أن دفع ثمنا ً باهظاً ،قد يدفع السعوديون أكثر منه إنْ تج ّرأوا
وق��� ّرروا هجوما ً بريا ً إال أن يدفعوا بجيوش دول أخ��رى إلى
القيام بما يعجزون عنه ،وبذلك يدفعون المنطقة إل��ى حرب
طاحنة تج ّر دوالً أخ��رى إل��ى أتونها ،وال نجانب الصواب إذا
قلنا إنّ الموقف السعودي على مساحة المنطقة المشرقية إنما
الهدف منه هو جر ال��دول��ة اإليرانية إل��ى ح��رب ال تريدها وال
تخطط للمشاركة فيها ،ليس خوفا ً إنما إلدراك القادة اإليرانيين
أنها ال تخدم إال العدو الصهيوني ،وأنّ من يعمل لها إنما يؤكد
ارتباطه بالمشاريع الصهيونية والتنسيق مع ق��ادة الكيان،
متجاهالً ما يتهدّد المناطق المقدّسة مسيحيا ً وإسالميا ً في
األرض المحتلة ،وأنّ هذه المقدسات ال تق ّل قيمة عند ك ّل أبناء
المنطقة المشرقية عن الحرمين الشريفين ،وليتذكر آل سعود
أنّ القدس هي أولى القبلتين ،فليوقفوا تآمرهم المكشوف عليها
ويسحبوا تنازلهم عنها قبل أن تلفظهم المنطقة وشعوبها وهم
على شفا حفرة من السقوط.
ال شك أنّ من أه ّم أسباب ما تعانيه المنطقة العربية
هو ما عملت له السعودية على مدى عقود من إضعاف الروابط
القومية بين أمم العالم العربي ومحاولة خلق أمة وهمية تقوم
ّ
المتحضر،
على راب��ط الدين وهو الرابط األضعف في العالم
أي عالم متخلف.
لكنه األفعل في ّ
هامش :ال يصدق ّن أح��د في منطقتنا أنّ أح��دا ً من أبناء عبد
العزيز أو أحفاده يجرؤ على مهاجمة الشام أو االق��ت��راب من
ح��دوده��ا ،ول��ي��ت��ذك��روا ال��ن��ب��وءة :أن��ه على أب���واب دم��ش��ق نهاية
«إسرائيل» ي��وم تصرخ الصخور واألش��ج��ار ...يا عبد الله...
هذا يهودي يختبئ خلفي ...باألحرى هي ليست نهاية اليهود،
بل قبلهم أدواتهم ومن يقف معهم وتمت ّد يده بسوء إلى الشام
المقدسة.

