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بعد مرور � 66سنة على النكبة
�أين حقوق الالجئين الفل�سطينيين في لبنان؟

محادثات كيري في مو�سكو
حول �سورية :مكانك راوح
} حميدي العبدالله
ماذا حملت محادثات وزير خارجية الواليات المتحدة جون كيري مع الرئيس
ال��روس��ي فالديمير بوتين ووزي���ر الخارجية سيرغي الف���روف ح��ول األزم��ة
السورية؟
تبعا ً لتصريحات مسؤولين أميركيين لصحيفة «الحياة» السعودية ،فإنّ هدف
محادثات كيري في موسكو حول سورية تتلخص بـ«قياس مدى دعم موسكو
لحليفها الرئيس السوري بشار األسد ،الذي ُمنيت قواته ببعض الخسارات أخيراً،
ّ
وحض روسيا على دعم مسيرة انتقالية قد تتيح إنهاء الحرب في سورية».
إذا كان هذا هو الهدف من وراء زيارة كيري إلى موسكو ،فما الذي حققه على
هذا الصعيد؟
التصريحات التي أدل��ى بها كيري ،وكذلك وزي��ر خارجية روسيا سيرغي
الف��روف ،تساعد على اإلجابة على هذا السؤال .فالمعلومات التي س ّربت إلى
وسائل اإلعالم حول نتائج محادثات كيري بشأن سورية أكدت على «مواصلة
جهود إط�لاق ح��وار شامل وج��دي بين النظام السوري والمعارضة ،كما أوليا
(كيري والفروف) اهتماما ً خاصا ً بالتهديدات الناشئة بسبب احتالل تنظيم داعش
أجزاء من سورية والعراق وليبيا».
كيري اعتبر أنّ ح ّل األزمة السورية يجب أن يكون سياسيا ً ومن خالل «انتقال
سلمي للسلطة» والفروف أكد «أنّ الطرفين اتفقا على تفعيل الجهود من أجل اتفاق
جنيف» وأضاف «إنّ على الالعبين الخارجيين أن يدفعوا طرفي النزاع في سورية
إلى تطبيق اتفاق جنيف».
من هذه التصريحات يمكن استنتاج اآلتي:
أوالً ،أولوية مكافحة اإلره��اب ،وال سيما تنظيم «داع��ش» ،ألنّ هذا التنظيم ال
يشكل تهديدا ً لسورية وحدها ،أو «لنظام الرئيس السوري بشار األسد وحده،
بل العالم أجمع» على ح ّد تعبير كيري ،وروسيا كما قال كيري «شريك مهم في
محاربة اإلرهاب ،والتنظيمات المتطرفة».
ثانياً ،االتفاق على مبدأ الح ّل السياسي لألزمة السورية ،حيث أكد كيري أنّ
«روسيا والواليات المتحدة اتفقتا على تفعيل الحوار حول األزمة السورية خالل
األسابيع المقبلة».
ثالثاً ،عكست تصريحات الفروف وتصريحات كيري فهما ً متباينا ً لتفاهمات
جنيف ،كيري تحدث عن «انتقال سلمي للسلطة» ،والفروف تحدّث عن «تطبيق
اتفاق جنيف» ،ومعروف أنه منذ اللحظة األولى على إعالن تفاهمات جنيف واحد،
أي الوصول
كان هناك تفسيران لها ،تفسير أميركي يشدّد على «انتقال السلطة» ّ
سياسيا ً إلى ما عجزت عن تحقيقه الحرب ،وتفسير روسي يؤكد أنّ هذه المسألة
أي تدخل خارجي.
يق ّررها السوريون عبر الحوار ،بعيدا ً عن ّ
في المسائل الثالث يمكن االستنتاج أنّ مواقف واشنطن وموسكو ال تزال كما
كانت عليه قبل محادثات كيري في موسكو ،وبالتالي لم تحمل المحادثات أي
جديد ،ويمكن القول إنّ الموقف بعد محادثات موسكو تنطبق عليها عبارة «مكانك
راوح» بانتظار نتائج التطورات الميدانية.

توافقات �سوت�شي وخطة وا�شنطن على مائدة
«كامب ديفيد» والغائبون �إلى التقاعد
سعد الله الخليل
قبل ساعات من انطالق القمة األميركية الخليجية ،التي تنعقد تحت يافطة بحث آلية
وسبل رفع مستوى التعاون األمني والعسكري في الخليج وح ّل الصراعات المتعدّدة
التي سبّبت الكثير من االضطرابات في الشرق األوسط ،وبحث االتفاق النووي مع إيران،
ثمة تساؤالت حول األسباب الحقيقية لغياب الملكين السعودي سلمان بن عبد العزيز
والبحريني حمد بن عيسى آل خليفة ،خاصة أنّ األسباب المعلنة للقمة األولى من نوعها ال
أي جديد وال تستحق عقدها من األساس ،فالتمثيل العسكري والتعاون األمني قائم
تحمل ّ
منذ عقود وقوامه صفقات أسلحة أميركية بتمويل خليجي وإدارة من القواعد األميركية
ُتبر َمج وفق الروزنامة األميركية بما تقتضيه سياسات البنتاغون ومصانع األسلحة
األميركية ،أما الحديث عن استشارة خليجية تطلبها واشنطن لح ّل الصراعات في المنطقة
فهو من باب التندّر تماما ً كتفسير غياب الملوك بأنه توبيخ ورفض للمفاوضات التي يجريها
أوباما ،والقوى الكبرى مع إيران بشأن برنامجها النووي ،توبيخ ربما يدفع أوباما إلعادة
حساباته النووية ،لكن الثابت أنه سيقضي عدة ليال من دون نوم كتبعات للتوبيخ السعودي
البحريني.
للحج إلى واشنطن
يصعب لعاقل أن يقتنع بأنّ العاهل السعودي يف ّوت فرصة سانحة
ّ
ونيل بركة الديار األميركية ،لذلك أتى اإلخراج السعودي لمسرحية إغاثة اليمنيين رديء
الصورة ،هزلي الحبكة ،عبر افتتاح مركز الملك سلمان لإلغاثة ،لتوفير االحتياجات
اإلنسانية للشعب اليمني ،بعد أن قتلتهم طائراتهم بما يعيد للذاكرة مهمة مركز الملك
عبدالله لحوار األديان للتقريب بين الشعوب والمذاهب ،بعد أن ك ّفرتهم الفتاوى الوهابية
واستباحت التنظيمات اإلرهابية المدعومة من آل سعود أعراضهم وممتلكاتهم.
لطالما اعتبر منتجع «كامب ديفيد» الذي ُس ّمي بهذا االسم تي ّمنا ً بحفيد الرئيس دوايت
أيزنهاور مطبخ الصفقات األميركية المشبوهة ،ولع ّل اسم رواية «األفق المفقود» التي اتخذ
منها الرئيس فرانكلين روزفلت اسم المنتجع السابق «شانغريال» أصدق تمثيل عما شهده
المنتجع الرئاسي عبر تاريخه من مفاوضات وصفقات بما يتعلق بقضايا العرب ،ففي
أي أفق منذ
المنتجع ذو الطبيعة الخالبة لم يبق المفاوضون العرب لقضيتهم األم فلسطين ّ
سبعينيات القرن الماضي ،بمعاهدات سالم مفقود تارة واستسالم علني تارة أخرى.
يبدو أنه حان دور من بارك وس ّهل ور ّوج في الس ّر والعلن التفاقيات القرن الماضي
أن يقدّم التنازالت في القرن الحالي ،ولع ّل الغائبين عن القمة الحالية أول الضحايا على
مذبح «كامب ديفيد» ،فالفشل السعودي في اليمن والتفاهم النووي مع إيران يتطلبان
ترتيب البيت الخليجي وإحالة الملوك إلى التقاعد واالعتماد على أجيال شابة غير مصابة
بالزهايمر.
قمة كامب ديفيد تشابه في ظروفها أول قمة شهدها المنتجع عام  1973وجمعت
الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون ،واألمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي ليونيد
بريجنيف ،والتي نظمت العالقات بين واشنطن وموسكو بعد تغيير ميزان القوى في
العالم بانتهاء الحرب العالمية الثانية والتوازن االستراتيجي التقليدي وغير التقليدي
بين البلدين ،مع فارق أساسي بأنّ ثنائية القطب الحالية أدخلت أطرافا ً جديدة إلى حلف
موسكو ال يق ّل في القدرات واإلمكانيات ما يفرض على واشنطن إعادة تدوير أوراقها
الخليجية كي ال تبدو خرقا ً مهترءة في العهد الجديد ،القائم على تسوية الملفات الخالفية
من البوابة الديبلوماسية من اليمن إلى سورية والتوحد بمواجهة التنظيمات اإلرهابية،
وهذا ما أكدته محادثات وزير الخارجية األميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي
الفروف في سوتشي وأول الخطى تع ّهد خليجي بوقف دعمها وتمويلها وهو ما
ستفرضه واشنطن في كامب ديفيد.
توافقات سوتشي والخطة األميركية الجديدة في المنطقة ستُبلّغ في كامب ديفيد
والغائبين إلى التقاعد بانتظار اتصال نهاية الخدمة.

«توب نيوز»

كيري يبد�أ الت�سويات من مو�سكو
في مثل هذه األي��ام قبل سنتين قام جون كيري بزيارة تشبه زيارته الحالية إلى
موسكو.
في الزيارة السابقة وضع كيري مع سيرغي الفروف إطار الح ّل السياسي كسقف لمواجهة
األزمات المتفجرة في العالم دون تحديد آليات.
دارت سنتان من المواجهات في المنطقة والعالم وتبلورت نتائج تؤكد أنّ نهج التسويات
قدر أميركا.
من أوكرانيا إلى اليمن وسورية ،وخصوصا ً مع إي��ران ليس هناك مجال للرهان على
العسكرة من جانب أميركا وحلفائها.
ذهب كيري ليضع روزنامة التفاهم مع الروس انطالقا ً من النهاية التي بلغتها حرب اليمن
وتمهيدا ً لالقتراب من توقيع التفاهم مع إيران.
األزمة في سورية كانت حاضرة وعلى األميركيين ضبط أداء حلفائها عن الدعم الذي ال يزال
يصل منهم إلى مجموعات «القاعدة» ،إذا كانت أميركا صادقة في سعيها إلى الح ّل السياسي
ومكافحة اإلرهاب.
عاد كيري ومعه التزامات يجب ان تؤدّيها حكومته خالل األسابيع المقبلة بينما حرب
القلمون ترسم الخريطة الجديدة.
بعد كامب ديفيد ووضع الخدوة األولى لترتيب البيت الخليجي الداخلي ستبدأ الخطوات
نحو التسويات من اليمن.

«التعليق السياسي»

} رامز مصطفى
جيدا ً يُدرك الجميع الخلفية التاريخية واألسباب الحقيقية
للوجود الفلسطيني في لبنان .فهُم ،أيّ الفلسطينيين ،لم
يتع ّرضوا في وطنهم لكارثة إنسانية ناجمة عن زلزال أو إعصار
مد ّمر ،أو كارثة بيئية أو مرض قاتل .الوجود الفلسطيني في
لبنان كما في دول الشتات المحيطة بفلسطين كان بسبب احتالل
إجالئي إحاللي تمثل بزرع شعب ال يملك في فلسطين أيّ حقوق
ّ
تاريخية .فكان الطرد األكثر وحشية ،والجريمة األكثر بشاعة
تلك التي ارتكبها العالم المتمدّن بحق الشعب الفلسطيني عام
ّ
ُستدل من ذلك أنّ هذه
 1948عن سابق تصميم وتص ّور .إذن ي
القضية هي قضية شعب وأرض وعليه فهي سياسية بامتياز
بأبعاد متعددة ومنها اإلنساني .ومحور حديثنا هو في األكثر
مأسوية ومعاناة ،والذي لألسف شكل الصفحة السوداء في
تاريخ لبنان في معالجاته الملف الفلسطيني .وهو الذي نعت ّز به
كفلسطينيين ونقدّر تضحيات أبنائه وقواه الوطنية واإلسالمية
ِ
تعف
في سبيل قضية فلسطين ونصرتها .هذه التضحيات لم
الدولة اللبنانية على المستوى الرسمي من مسؤولياتها في
حرمان الفلسطينيين من كافة حقوقهم االجتماعية والمدنية
واالقتصادية وحق العمل بموجب المادة األول��ى من قانون
دخول األجانب إلى لبنان واإلقامة فيه والصادر عام ،1962
حيث ع ّرف األجنبي باآلتي :األجنبي بمعناه المقصود أن كل
شخص حقيقي أو معنوي من غير التابعية اللبنانية .وترتب
على ذلك صدور القرار  147/2002والذي حصر حق ممارسة
أعمال مهن محددة باللبنانيين مساويا ً الفلسطيني باألجنبي
باالستناد إل��ى المرسوم رق��م  17561تاريخ أيلول 1968
والمتعلق بتنظيم عمل األجانب والذي اشترط حصول األجنبي
على إجازة عمل.
وم��ا زاد من ح��دة ه��ذا الحرمان واإلم��ع��ان فيه ما ص��در عن
حكومة الرئيس رفيق الحريري آن��ذاك م��ن م��رس��وم يفرض
بموجبه ض��رورة حصول الفلسطينيين على تأشيرة دخول
وخ��روج ،سرعان ما قام الرئيس الحص بإلغائه عام .1998
وكذلك التشريع الذي صدر عن مجلس النواب في نيسان من
عام  2001قضى بتعديل قانون  1969والمتضمن اكتساب
نص التعديل على
غير اللبنانيين حقوقا ً عينية عقارية ،إذ ّ
حرمان أي شخص ال يحمل جنسية من دولة معترف بها ،أو
أي شخص يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين.
وبذلك ،تعرض الفلسطيني لظلم مضاعف .وفتح لبنان أمام
تملك األجانب تحت ذريعة تشجيع االستثمار في لبنان من أجل
سد العجز االقتصادي المتمثل في الديون ،ما أفسح المجال أمام
شركات يمتلكها مستثمرون «إسرائيليون» أو أجانب وحتى
ع��رب ،يمولهم رج��ال أعمال «إسرائيليون» .وعلى رغم قيام
الوزير طراد حمادة مشكورا ً عام  2005باستثناء الفلسطينيين
اللبنانيين من أحكام القرار  147/2002عمالً بالمادة الثالثة
م ّمن تتوفر فيهم شروط المادة الثامنة من مرسوم  ،1967ثم
أتى المرسوم المق ّر عام  2010ليمثل خطوة خجولة نحو منح
بعض التسهيالت للفلسطينيين من ضمنها منحهم إج��ازات
العمل من دون رسوم .إال أن ذلك لم يغير في الواقع شيئا ً على
اإلطالق.
نضيف إلى سلة هذا الحرمان ما تعرض له مخيم نهر البارد
من تدمير وتشريد أهله البالغ عددهم ما يقارب  34ألف نسمة
وما راف��ق ذلك من إج��راءات أمنية في محيط المخيم تعرض
يوميا ً الفلسطينيين لألذى النفسي والمعنوي والمادي ،وعلى
رغم بدء عمليات إعادة البناء والتي تسير ببطء شديد ،فإن
الخوف ال يزال قائما ً من توقفه في أيّ لحظة لسبب أو آخر.
وقد رفضت الدولة اللبنانية وخالل ما يزيد عن ستة عقود
التعاطي مع قضية الالجئين من منظور وبع ٍد سياسييَن ،ال
بل تعمدت وما زالت التعامل مع الملف الفلسطيني من بعده
ومنظوره األمنيين .وهي قد تحينت الفرصة من أجل االنقضاض
على اتفاق القاهرة عام  1969والذي نظم الوجود الفلسطيني
بكل عناوينه بما فيه الوجود المسلح ،إذ ألغته ومن طرف واحد
عام  ،1991وكأن أحد أهداف االجتياح الصهيوني للبنان عام
 1982قد تحقق على رغم إسقاط اتفاق  17أيار .هذا الرفض
وال��ذي ال سند قانونيا ً أو تشريعيا ً ل��ه ،إذ وقعت وم��ا زالت
الدولة اللبنانية في تناقض حاد بين سلوكها وممارساتها،
وبين الوضع التشريعي للفلسطينيين في لبنان ،والتي نظمت
بموجب مراسيم عدّة:
.1مرسوم ع��ام ِ 1950ب��اس��م اللجنة المركزية لشؤون
الالجئين ويرأسها ج��ورج حيموري وق��د كلف االجتماع مع
رئيس وكالة «أونروا» والتباحث معه من أجل تشغيل الالجئين
في مشروعات خاصة في الجنوب والبقاع ومنطقة الشمال.
.2مرسوم عام  1959باستحداث مديرية شؤون الالجئين،
وألحِ َقت بوزارة الداخلية ومن مهامها االتصال بوكالة الغوث،
وتأمين العناية بالشؤون االجتماعية والصحية وتنظيم
أمورهم الشخصية وأمكنة إقامتهم وحركة تنقلهم.
.3مرسوم عام  1960وقضى بتشكيل هيئة عليا لشؤون

الالجئين ب��إش��راف الخارجية اللبنانية ومهمتها االهتمام
بمتابعة الملف الفلسطيني من جوانبه المدنية المتصلة
باألوراق والوثائق الرسمية ،واالقتصادية والسياسية.
ولم تقف الدولة اللبنانية عند هذا الحد من التناقضات ،فهي
عملت عمدا ً على تغييب التزاماتها على الصعيدين العربي
والدولي ،التي التزمت بها ومنها:
.1وكالة «أون���روا» منذ تشكيلها عام  ،1949اتخذت من
بيروت مقرا ً رئيسا ً لوكالة الغوث ،بموجب مذكرة التفاهم
الموقعة مع الحكومة اللبنانية.
.2اإلعالن العالمي لحقوق اإلن��س��ان ،إذ ش��ارك لبنان في
صوغه.
.3بروتوكول ال���دار البيضاء ع��ام  ،1964وفيه يعامل
الفلسطيني في الدول العربية التي يقيم فيها معاملة الرعايا
العرب في السفر واإلقامة واالحتفاظ بجنسيتهم ،وخلق فرص
العمل .وفق المادة األولى منه.
.4عام  1972واف��ق لبنان على العهد ال��دول��ي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام  1966والذي كفل
حقوقا ً أصلية لإلنسان ،ال يمكن التنازل عنها من ضمنها الحرية
واإلقرار بشخصيته القانونية.
.5العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية عام  ،1966فقد وافق لبنان عليه أيضا ً في أيلول
ٍ
كاف وكذلك
 ،1972والذي يحفظ الحق في العيش بمستوى
العمل والتملك وتشكيل النقابات ومؤسساته الثقافية وحقه في
الصحة والتعليم.
.6توقيعه على االتفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز
العنصري والصادرة عام  .1963وذلك في حزيران .1971
.7مقدمة الدستور اللبناني والمعدل عام  ،1991إذ ورد فيها
أن لبنان عضو عامل ومؤسس في جامعة الدول العربية ويلتزم
مواثيقها ،وكما أنه عضو مؤسس وعامل في األم��م المتحدة
وملتزم مواثيقها واإلع�لان العالمي لحقوق اإلنسان وتجسد
الدولة هذه المبادئ في جميع المجاالت.
.8ما نصت عليه المادة رقم  2من أصول المحاكمات المدنية
وال��ص��ادرة عام  ،1985بحيث كرس قاعدة تقدم من خاللها
التشريع الدولي على التشريع الداخلي ،وتنص المادة على
أنه عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون
العادي يتقدم التطبيق األول على الثاني ،بمعنى النص الدولي
على النص الوطني أو المطبق في الدول.
ومما تقدم ،فإنّ التعاطي المجحف والظالم والذي يصل في
منسوب التعامل مع الوجود على أنه سلوك عنصري في بعض
منه ،ال مب ّرر له وال مسوغ قانونيا ً أو تشريعيا ً له .صحيح أن
غياب المرجعية الفلسطينية الموحدة في لبنان ،وبالتالي ما
تشهده الساحة الفلسطينية من انقسام حاد ،قد أرخى بظالله
على الواقع الفلسطيني على األراضي اللبنانية .ولكن األصح
أن ذلك يجب ألاّ يُشكل مبررا ً للدولة اللبنانية في ما تنتهجه
من سياسات مجحفة بحق الفلسطينيين في لبنان .ألن هذه
السياسة مبنية على قاعدة ثابتة في التعاطي مع الوجود
الفلسطيني ،أن ال حقوق لهم في لبنان .وأنه في أحسن األحوال
تحسين للظروف الحياتية لهم ،وهذا ما عبّر عنه وزير الخارجية
جبران باسيل في لقائه مع الفصائل وبحضور السفير أشرف
دبور ،وقوله صراحة« :أن ال حقوق لكم في لبنان ،حقوقكم هناك
على أرض بلدكم» ،واستطرد قائالً« :تحسين الظروف الحياتية
أمر من الممكن بحثه والنظر في شأنه».
وم��ا التبديل المتواصل لرئاسة لجنة ال��ح��وار اللبناني ـ
الفلسطيني ،والمشكلة منذ عام  ،2005إلاّ الداللة على عدم
ج�دّي��ة ال��دول��ة اللبنانية ف��ي التعاطي م��ع حقوق الالجئين
الفلسطينيين ،ال بل عدم الرغبة في الخوض المسؤول في حوار
جدّي مع الفصائل الفلسطينية في لبنان .وج ّل ما يحصل على
رغم تثمينه من قبل الفصائل ،عقد اجتماعات متقطعة مع رئيس
لجنة الحوار والتي تعاقب على رئاستها عدد من الشخصيات
التي نكنّ لها كل التقدير واالحترام .ونحن ال نح ّمل رئاسة لجنة
الحوار المسؤولية ألننا ندرك أن المسألة أبعد من رغبة ونيّة
صادقة متوفرة لدى هؤالء السادة ،بل تتجاوزهم إلى عدم توفر
القرار السياسي والتوافق واالتفاق اللبناني ـ اللبناني على منح
الحقوق المدنية واالجتماعية للفلسطينيين ،وفتح حوار يتناول
كل العناوين الفلسطينية في لبنان سلة واحدة.
على رغم اإلش��ارات التي ترسل من هنا أو هناك ،والجهود
المبذولة على الصعيد الداخلي اللبناني بين المك ّونات
السياسية والطائفية م��ن خ�لال م��ق��ارب��ات ف��ي م��ا بين هذه
المك ّونات ،بهدف إيجاد رؤية لبنانية موحدةُ ،تسهل فتح حوار
لبناني ـ فلسطيني .ولكن علىرغم ما يلوح في األفق اللبناني
من هذا القبيل من دون الخوض في تفاصيله ،إلاّ أن الرهانات
للبعض في لبنان في انفراجات سياسية دولية وإقليمية من
شأنه أن يُعفي الدولة اللبنانية بمكوناتها من استحقاقات منح
الحقوق لالجئين الفلسطينيين المتأخرة  66سنة ،والعدّاد
الزمني ال ضمانات لتو ّقفه عند سقف معلوم في استمرار الدولة
اللبنانية في تهريبها هذه الحقوق.
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في هذا العالم الجميل ،لك ّل مكان رونقه وروعته .ومن المؤسف أنّ السياسة
العالمية ح ّولت بقاعا ً عدّة من العالم في عقولنا إلى مناطق تعتبر معادية أو مكروهة
أو حتى بشعة ،قبل أن تراها أعيننا .وهو شعور مب ّرر .فلنأخذ مثالً دول االستعمار
المعروفة منذ القدم ،من دول أوروبا ،إلى أميركا اليوم ،التي تتربّع على رأس التسلّط
والظلم .ومن المنطق ان يعتبر الذي لم يزر أميركا بعد أنّ الشعب األميركي نسخة
عن حكامه .وهو الذي انتخبهم ووضعهم في موقع القوة والقرار .والدعم األميركي
الظالم للكيان الصهيوني الغاصب ال ب ّد أن يكون بالنسبة إلى بعض المحللين أو
األناس العاديين ،نابعا ً من نفسية ما لدى الناخب األميركي انعكس غطرسة وتسلطا ً
لدى حاكمه المنتخب .لكن الصورة تبدو مختلفة جدا ً لو اختلط المرء بعدد كاف
من األميركيين «األصليين» ،وأعني بذلك األميركيين من أصول بيضاء أوروبية،
ألنّ السكان األصليين في القارة األميركية هم من «الهنود االميرنديين» كما س ّماهم
المستكشفون .وهوالء «الهنود» ينتمون إلى قبائل مختلفة ال عالقة لها بالهند الغربية
أو الهند الشرقية ،كما ارتأى كولمبوس زمنذاك ،ويعاملون من قبل السلطات األميركية
كدخالء أو حتى طفيليات يجب تح ّملها ،يعطونهم القليل لكي يبقوا على قيد الحياة،
ويحرمونهم السبل الحقيقية لتحسين ظروف عيشهم .ولو أخذنا كندا باالعتبار مثالً،
لوجدنا انّ المواطن من سكان البالد األصليين من الهنود يتمتع بإعفاءات ضرائبية
معينة ،لكن المحميات المعطاة لهم لسنين خلت ضيقة تقع في أماكن صعبة الحياة
فيها من حيث الموقع والبيئة ،وهي بالكاد تتسع لبيوتهم الصغيرة ولو تمدّدوا كما
يجب بقصد االسترخاء لوجدوا أقدامهم تكاد تتخطى حدود المحمية وال أراض زراعية
بقيت لهم الستثمارها بعدما كانوا ومنذ عدة قرون ،يتمتعون بخيرات القارة بكاملها
ويجولون في أرجائها .واليوم يمنع عليهم صيد الكركند المربح مثالً في والية نيو
برنزويك ،وإقامة أنظمة مصرفية على طراز «أوف شور» في محمياتهم المختلفة
التي أضفي عليه طابع االستقاللية بالنصوص الدستورية فقط ،وهي بعيدة عن
هذا المفهوم ك ّل البعد مع التنويه بأنّ حال السكان األصليين اليوم أفضل بكثير من
حالهم في منتصف القرن الماضي ،حين ظلمتهم الكنيسة الكاثوليكية وحرمتهم
لغتهم وأسماءهم وحتى أباءهم وأمهاتهم ،وأعطتهم آلباء بيض بالتبني في محاولة
لمحو حضارتهم بوساطة هذا التطهير العرقي «اللطيف» ،أي بغير القوة العسكرية.
ومن السذاجة أن يب ّرئ المرء الشعوب من ارتكابات حكامها وانظمتها وإداراتها،
وهناك شعوب بطبعها استعمارية ،كاالنكليز والفرنسيين مثالً ،وهذا ينعكس في
مسيرتهم منذ الزمن القديم وحتى اليوم ،وتطور الحياة ومفهوم حقوق االنسان .في
هاتين الدولتين نتيجة الرخاء االقتصادي بعدما نهبتا الهند وأفريقيا وجنوب شرق
آسيا ،ما جعل من النظام الداخلي فيهما أكثر رأفة وعدال ً ومساواة بين أبناء الشعب
الواحد ،سواء كانوا من المهاجرين أو من السكان «االصليين» ،مع التنويه أن االنكليز
وعلى رغم وحشية تاريخهم االستعماري ،خصوصا ً المجازر التي ارتكبوها في الهند
وحتى نكبتنا في الجنوب السوري في فلسطين ،كانوا مجتمعا على الصعيد الداخلي
متجانسا ً عادال ً خاليا ً من العنصرية إلى حد كبير ،فيما لم يتعلم الفرنسيون شيئا ً
من تاريخهم االستعماري في شمال أفريقيا مثالً ،وه ّمشوا أبناء الجزائر في مدنهم
الفرنسية لدرجة أن تقوم قيامة االخيرين بين الفينة واالخرى بسبب القوانين غير
العادلة كمنع الحجاب وغير ذلك من االمور ،وتمثل االمتعاض األخير بمجزرة «شارلي
إيبدو» التي نفذها فرنسيون من أصل جزائري ،ناهيك عن «المهابيل الثالثة» الرؤساء
شيراك وساركوزي وهوالند المتعطشين إلى الدماء وكأنهم لم يتعلموا شيئا ً من
التاريخ ،وما برحوا يعيشون زمن مجالت «آستيريكس» الكوميدية ،يتغذون على
الخنزير الب ّري ويضربون أعداءهم بالهراوات ،وطبعا ً لئال نحسب أن بريطانيا
أضحت مملكة عطف وحنان على طراز األم تيريزا في وداعتها وإحسانها ،ما زلنا نذكر
رئيس الوزراء السابق طوني بلير الذي تورط في حرب العراق ككلب أميركا الوفي
حتى أذنيه ،وها هو لعاب البريطانيين يسيل مجدّدا ً لحرب جديدة مع االرجنتين
حول جزر «فولكالند» كما يسمونها ،أو «مالفيناس» كما يعرفها االرجنتينيون ،ومن
الصعب التعاطف مع أي من الطرفين مع التنويه أن رئيسة وزراء االرجنتين جريئة
في دعم قضايانا ،والحرب المرتقبة ليست في النهاية سوى حرب اقتصادية على
نفط مكتشف في هذه البقعة من العالم.
ويحتار خبثاء حول كيفية وصول القطع الحربية البريطانية إلى «مالفيناس» هذه
المرة لو وقعت الحرب ،علما ً أنّ السفن التي يشار إليها لم تعد موجودة لدى بريطانيا
«العظمى» التي أضحت عسكريا ً اليوم بحسب التعبير العامي «جلدة على عظمة».
وعلى رغم كل ما تقدّم ،إن تجربتنا الشخصية والبالد المشار إليها آنفا ً ال ترتبط
دائما ً بموقف البالد السياسي وتاريخها االستعماري ،وشعوب البالد تلك هم مثل
البشر جميعا ً يطمحون إلى حياة مريحة سعيدة ويعملون لذلك .طبعا باستثناء
الكيان الصهيوني الغاصب ومستعمريه ،وأخص بذلك الشعب األميركي وهو شعب
كريم له بالد غنية شاسعة ونستطيع التعلم من األميركيين كثيراً ،خصوصا ً في
مجال الصدق .وهم في معظمهم صادقون ،والطبيعة الجميلة في بعض أنحاء بالدهم
الرقي في التعامل
أمر مغر لالقامة أو للزيارة .واالنكليز أيضا ً لهم خصوصيتهم في
ّ
التجاري واالنساني على مستوى العالقات الشخصية وعالقة الدولة بالفرد .وفي
الشهي والمشروبات الروحية اللذيذة العريقة كالشمبانيا مثالً ،وهذه
فرنسا الطعام
ّ
مقاربة من منظاري الشخصي ولكل شخص مقاربته وأموره المحببة على أنواعها في
بالد العالم المختلفة .ويبقى الناس الذين نعرفهم ونحبهم في البالد المتعدّدة أفضل
صورة لنا عن تلك البالد ،ونعشق بالدهم بقدر ما نعشقهم والعكس أيضا ً صحيح،
لكنه ينطبق فقط على البالد التي لم نختبرها بعمق ولم نتعرف إلى عدد كاف من
أبنائها.
طبعا ً تبقى بالدنا «ت��وأم التاريخ» وقبلة إثمنا الكنعاني ،تشتعل بنا الطائرة
تصفيقا ً وفرحا ً وبهحة حالما تلمس إطاراتها أرض مدرج المطار في بيروت مثالً ،وال
يثلج قلوبنا سوى رؤية بالدنا والحياة فيها ،لكن لبعضنا أجزاء من أجسادنا وقطرات
من دمائنا متناثرة في بالد عدّة تركناها لتبقى هناك إلى األبد ،معظمها في قلوب أناس
تنبض بالحب المتبادل بيننا ،والبعض االخر في تراب من رحلوا وودّعناهم وأضحى
ترابهم جزءا ً م ّنا ومن أرضنا .ولكل بالد تركنا فيها بعضا ً م ّنا سواء في قلوب البشر أو
في التراب أو الطعام أو الطبيعة قصة مع التاريخ يفتخر بها أبناؤها ويرون بالدهم
من خاللها توأما ً لتاريخ آخر يعبّر عن حقيقتهم.

* أبو أليسار ـ كاتب سوري من جبل لبنان موقعه على اإلنترنت:
www.gkaram.com

�صيف ملتهب من طرابل�س حتى �صنعاء وفل�سطين
} راسم عبيدات
حروب ومعارك طاحنة ستخاض على أكثر من
جبهة عربية على مدار الصيف المقبل ،ومشروع
الفوضى الخالقة األميركي الذي يهدف إلى تفكيك
الجغرافيا العربية وإع��ادة تركيبها على أسس:
مذهبي وطائفي وث��روات��ي ،يتقدم خطوات إلى
األمام ،وبتسارع كبير إذا هزم السوريون وحزب
الله في معركة القلمون .تلك المعركة التي ستكون
لنتائجها أبعادها االستراتيجية ،خارج الفضاءين
السوري واللبناني لتطاول كامل اإلقليم ،وكذلك
هي الحرب العبثية والوحشية التي تشنّ على
اليمن ،والتي يبدو أن الحوثيين قد استوعبوا
يدب
الضربات السعودية الهادفة إلى قتل كل ما
ّ
على األرض ،وتدمير كامل البنى المؤسساتية
واالق��ت��ص��ادي��ة والتحتية اليمنية والمشافي
وال��م��دارس وال��م��ط��ارات..ال��خ .وه��م االن يقومون
بنقل المعارك إلى داخل السعودية ،ويبدو انه ـ في
األفق القريب ـ ال لحلحة أو فكفة لألزمات العربية
التي وجدت بفعل ما يسمى «الثورات العربية»،
والتي كان التجيير واالختطاف لها من قبل جماعة
اإلخوان المسلمين كأكبر جماعة ممتدة ومنتشرة
جماهيريا ً ومنظمة في العالم العربي ،وبفعل
حنفيات المال والبنى التحتية والمؤسساتية
الدينية واالجتماعية والخدماتية التي انشأتها
وراكمتها بفعل المال الخليجي وما تجمعه من
مال ِباسم الدين من مختلف دول العالم .إذ أجريت
عملية ت��زاوج ال شرعي بين األميركيين أصحاب
م��ش��روع ال��ف��وض��ى ال��خ�لاق��ة ،وج��م��اع��ة اإلخ���وان
الطامحة إلى الحكم لخدمة مشروع حركة اإلخوان
المسلمين كأولوية على أي م��ش��روع وطني أو
قومي عربي ،فهي ال تعترف بالمصالح الوطنية
أو القومية ألي قطر عربي ،بل مصلحة الجماعة
(اإلخوان) فوق أي اعتبار.
وك��ان التشارك م��ع مشيخات النفط والغاز
الخليجية (م��ال وب��ت��رودوالر) ،وف��ت��اوى «فقه»
ال���ب���داوة م��ن اج���ل ح��ف��ظ ع��روش��ه��ا وممالكها
وإقطاعياتها من أي اه��ت��زازات أو تأثيرات لما
يحدث في المنطقة العربية ،مقابل مشاركتها في
هذا المشروع تمويالً وتسليحا ً
ّ
وضخا ً بشريا ً لكل
أشكال الجماعات اإلرهابية بمسمياتها المختلفة،
العناوين واألس��م��اء للمنتج الوهابي التكفيري

نفسه ،وفي إطار الواقع الملموس وجدنا كيف أن
ليبيا التي تمت فيها اإلطاحة بموافقة ومشاركة
أم��ي��رك��ي��ة وأوروب���ي���ة غ��رب��ي��ة بمعمر ال��ق��ذاف��ي،
تلك ال��ب�لاد المفتقرة إل��ى م��ؤس��س��ات المجتمع
المدني ومؤسسات الدولة ،والتي هي اقرب إلى
العشائرية والقبلية منها إلى دولة مركزية ،فما إن
غادر القذافي ،حتى دخلت ليبيا في أتون حروب
عشائرية وقبلية ،وص��راع��ات بين الميليشيات
المسلّحة والمافيات متعدّدة الوالءات واالنتماءات
على السلطة والنفوذ وال��ث��روات ،ودخلت ليبيا
مرحلة التقسيم الفعلي ،وأصبحت م�لاذا ً لكل
أشكال وأن��واع العصابات والقتلة والمجرمين،
ولتزداد مأساة الشعب الليبي جوعا ً وفقرا ً وتخلفا ً
وجهالً ،ولتصبح الدولة المنتجة والمصدّرة للنفط
مستوردة له ،وتفتقر لألمن واألمان.
أما في العراق فخطر التقسيم تحول إلى واقع
فعلي ...فأميركا نائب رئيسها جو بايدن يتحدث
عن التقسيم ...والبرزاني أثناء وجوده في أميركا،
مقتنصا ً فرصة الموقف األميركي ه��ذا يقول إنّ
الفرصة مواتية لدولة كردية ...وكذلك هي العشائر
والقبائل الس ّنية يستهويها التقسيم ،وهناك من
يغذي هذا التقسيم من المحيط العربي قبل غيره،
يضاف إلى ذلك المسلمون الس ّنة يعانون من أزمة
هوية وتمثيل وقيادة وتعدد ال��والءات ،في حين
النظام السياسي القائم والمر ّكبات السياسية
الداعمة له ،يبدو أن قدراتها على لجم «داعش»
ومنع تمدّده ،ودح��ره محدودة ،خصوصا ً أن ما
يسمى قوى التحالف ال تستهدف تصفية «داعش»
بقدر ما تعمل على تدجينه ،وبقائه مهدّدا ً االستقرار
في العراق خدمة لمشروعها في المنطقة.
أم��ا س��وري��ة ،فهي المستهدفة بشكل أساسي
بهذه المشاريع االستعمارية ،لكون سورية تشكل
القاعدة المتقدمة للمشروع القومي العربي في
المنطقة ،وهي من حضنت قوى المقاومة ودعمتها
بغض النظر عن انتماءاتها وهويتها السياسية
والفكرية .وكذلك لسورية أهميتها الجغرافية
والسياسية عربيا ً وإقليميا ً ودولياً ،ومن هنا كان
الرهان األميركي ـ اإلسرائيلي ـ التركي ـ الخليجي
ـ العربي ،على كسر الحلقة السورية وسقوطها
من أجل اإلجهاز النهائي على المشروع القومي
العربي ،ولكن صمود الحلقة ال��س��وري��ة ،بعثر
أوراق الحلف المعادي فتارة يتحدثون عن خيار

ح ّل سياسي ببقاء الرئيس األس��د ،وت��ارة أخرى
يتحدثون عن ح � ّل عسكري ينهي حكم الرئيس
األسد .ولعل ما حدث مؤخرا ً من اندفاعات كبيرة
آلالف من القوى اإلرهابية من شيشان وتركمان
وع���رب وأج��ان��ب ،ب��دع��م غير مسبوق عسكريا ً
وماليا ً ولوجستيا ً واستخباريا ً وإعالميا ً من قبل
جماعة التتريك ومشيخات النفط السعودية وقطر
على وجه التحديد ،كان يستهدف قلب الموازين
العسكرية على األرض ،وخلق مناخات إحباطية
في الشارع السوري ،مترافقا ً مع حملة مضللة عن
قرب سقوط النظام السوري .ولكن تلك الحملة التي
تشبه ما يسمى «عاصفة الحزم» السعودي على
اليمن فشلت ،وإن حققت سيطرة على إدلب وجسر
الشاغور ،لكنها في الميزان العسكري العام لم
تحدث أي اختراق جدّي ،بل ما يجري في القلمون
من عملية تطهير ألوك��ار الجماعات اإلرهابية من
«نصرة» وجماعة «الفتح» وغيرها من التشكيالت
اإلرهابية ،يؤكد أن النظام وحزب الله مقبالن على
معارك طاحنة مع تلك القوى ،انتصارهما فيها
يفتح الطريق لعملية تنظيف شاملة للوطن من
كل دنس تلك الجماعات اإلرهابية ،وإن كانت مدة
الحسم ستطول ،ولكنها ستشكل عمقا ً استراتيجيا ً
لقوى المقاومة في مواجهة «إسرائيل» وأدواتها في
المنطقة.
واليمن ليست ببعيدة عن هذا الواقع ،حيث حرب
مضى عليها أكثر من ستة أسابيع ال تبقي وال تذر،
حرب إب��ادة ترتكبها السعودية ض ّد فقراء اليمن،
تطاول كل شيء ،مؤسسات مدنية وعسكرية وبنى
تحتية ومؤسسات تعليمية وم��ط��ارات وموانئ
ومستشفيات ،وحتى المساجد لم تسلم من التدمير.
وعلى رغم ك ّل الجرائم المرتكبة ،ووصول الوضع
في اليمن إل��ى مستوى الكارثة اإلنسانية ،حيث
تمنع السعودية بحصارها وقصفها وصول المواد
الطبية واإلنسانية ،ولكن على رغ��م كل ذل��ك لم
يستسلم الحوثيون ،ولم يرفعوا الراية البيضاء،
ول��م ينسحبوا من مراكز المدن ،بل استم ّروا في
التقدم إلحكام السيطرة على الوضع واليمن بشكل
كلي ،ولم تنجح السعودية في إعادة هادي ،أو إجبار
الحوثيين على الحوار تحت الحراب في الرياض أو
أي عاصمة خليجية أخ��رى تحدّدها الرياض ،بل
استوعب الحوثيون الضربات السعودية ،وانتقلوت
إلى مرحلة الردّ ،وبما يؤكد أنهم سيكونون قادرين

على فرض شروطهم في التفاوض ،وال مجال ألن
يكون اليمن ما قبل ما يسمى «عاصفة الحزم» ،كما
هو عليه بعدها ،فلن يكون هناك نظام «كرتوني»
يمني يتلقى أوام���ره مباشرة م��ن ال��ري��اض ،بل
هناك حرب ستطول ستدفع السعودية ثمنها ماال ً
ورجاالً ،وحتى خروجا ً على النظام بما يهدّد بقاءه
واستمراره ،وتشكيل خطر على وحدته الجغرافية
والمجتمعية.
لبنان أي��ض �ا ً ل��ه مشاكله وأزم��ات��ه المتعددة
والكثيرة ،فال ح� ّل قريبا ً لمشكلة الرئاسة ،حيث
الخالفات العربية واإلقليمية والدولية تمنع ذلك،
وكذلك األوضاع األمنية سواء في الداخل أو ما يجري
على الحدود مع سورية ،وخطر انتقال الجماعات
اإلرهابية إلى لبنان ،وتفجير األوض��اع الداخلية
واألمنية الهشة ،وتهديد السلم األهلي واالجتماعي،
ودفع لبنان نحو االحتراب الطائفي والمذهبي...
وإذا كان هذا البلد الصغير قد نجا نسبيا ً حتى اآلن،
بفعل «شبكة األم��ان» اإلقليمية الدولية التي توفر
عليها ،فليس من المؤكد أن يستمر الحال على حاله،
خصوصا ً إذا ما تفاقمت األزمة وبلغ الصراع نقطة
«الالعودة» أو لحظة تكسير العظام.
على الجبهة الفلسطينية المشهد نفسه وعلى
نحو أسوأ ،حكومة يمينية متطرفة ،تبدّد أي آمال
بحل للدولتين ،ال بل أنّ نتنياهو سيكرس جهده
ووقته لتوسيع االستيطان والتهويد وتعميقهما
ومواصلتهما ،من دون االلتفات إلى أي مبادرات
هنا أو هناك .فهو يعرف حدود سقفها ،وهي تأتي
في إطار إدارة األزمة وسياقاتها ال حلّها.
أما ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية ،فهو
ال يتقدم ،ال بل أنّ االنقسام يطول ويتعمق ويتسيد
بفعل الصراع بين طرفي االنقسام على اقتسام
كعكة سلطة خالية من الدسم ،وكذلك سياسات
المحاور واألجندات والتدخالت العربية واإلقليمية
لها دور كبير في هذا الشأن.
األم��ور قد تندفع إلى ما هو أبعد من ذلك على
خلفية ال��ص��راع في سورية واليمن ،نحو حرب
إقليمية شاملة ،ال يبقى فيها القرار والمشاركة
ل��ل��وك�لاء ،ب��ل مشاركة فعلية م��ن قبل األط��راف
ال��م��ت��ص��ارع��ة :إي����ران م��ن ج��ه��ة ،وال��س��ع��ودي��ة
و«إسرائيل» من جهة أخرى.
Quds.45@gmail.com

