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وثيقة «كامبل» ...و�أ�شكال اال�ستعمار الجديد

عن الحرب الباردة
بين رو�سيا والغرب

د .سلوى الخليل األمين
} حميدي العبدالله

يصف كثيرون التوتر الحاصل في العالقات الروسية  -الغربية ،بأنه عودة
إلى الحرب الباردة التي كانت قائمة بين االتحاد السوفياتي والغرب قبل عام
 .1991والمظاهر التي تؤكد صحة هذا االستنتاج كثيرة ،أبرزها العقوبات
المفروضة على روسيا من قبل الواليات المتحدة وشركائها الغربيين وعلى
رأسهم االتحاد األوروبي وكندا وأستراليا ،إضاف ًة إلى الصراع غير المباشر في
جبهات عديدة ،ليست أوكرانيا ساحتها الوحيدة ،بل ثمة ساحات أخرى ،وفي
مقدّمتها ساحات سورية والعراق ،حيث تتعارض سياسة روسيا مع سياسات
الحكومات الغربية تعارضا ً كامالً حول تقييم ما يجري وسبل الوصول إلى
ح ّل على الرغم من التصريحات التي يدلي بها بعض القادة الروس عن تقارب
وجهات النظر مع الحكومات الغربية التي يس ّميها هؤالء القادة بـ«شركائنا»،
واألحرى أن يس ّمونها بخصومنا ،وصف شركائنا ال يعبّر عن حقيقة العالقات
القائمة بين روسيا والغرب ،فكيف تكون موسكو شريكة للغرب وهي عرضة
لشتى أن��واع العقوبات التي أرهقت اقتصادها ،حيث يسعى الغرب لزعزعة
استقرارها؟
ال شك أنّ وصف المسؤولين ال��روس ،أو بعضهم ،للغرب بشركاء روسيا
ينطوي على إط���راء يفتقر إل��ى ال��دق��ة والموضوعية ،وه��و أق���رب إل��ى النفاق
السياسي إذا لم تكن هذه التصريحات نوعا ً من أنواع السخرية.
لكن السؤال األه�� ّم ال��ذي يطرحه الكثير من المحللين أو المتابعين للشأن
الروسي -الغربي ،هل يستم ّر التوتر ،أم أنّ ثمة إمكانية لوضع حد له في وقت
قريب؟
من ال��واض��ح أنّ موسكو ليست هي المسؤولة عن التدهور الحاصل في
عالقاتها مع الغرب ،فروسيا تسعى إلى استعادة نفوذها التقليدي الذي تمليه
االعتبارات الجيو سياسية ،وهو نفوذ يستم ّد شرعيته من طبيعة العالقات
الدولية ماضيا ً وح��اض��راً ،وال يمكن لدولة بحجم وق��وة وتاريخ روسيا ،أن
تتجاهل مصالحها الحيوية ،وتتخلى عن هذه المصالح وتقبل عالقات تبعية
مع الغرب على حساب هذه المصالح .آجالً أو عاجالً ،مع بوتين أو دونه ،كان
من الطبيعي أن تنهض روسيا وتخرج من التيه الذي وجدت نفسها فيه بعد
انهيار االتحاد السوفياتي .وكان من البديهي ومن الطبيعي ومن ضمن القوانين
الموضوعية التي تفرضها االعتبارات الجيو سياسية أن تسعى روسيا ،أوالً
للدفاع عن وجودها في وجه محاوالت السيطرة واإلخضاع ،وثانياً ،تأمين
خطوط دفاعية لهذا الوجود في محيطها المباشر ،وكانت أحداث أبخازيا مع
جورجيا ومن خلفها الغرب ،واآلن أحداث أوكرانيا.
تتحسن إذا قبل الغرب التخلي عن
يمكن للعالقات الغربية  -الروسية أن
ّ
مطامعه في مجال النفوذ التقليدي لروسيا والتعامل معها كشريك حقيقي في
العالقات الدولية .لكن مثل هذا التط ّور يتنافى مع وجود األنظمة الرأسمالية
الغربية ،القائمة على التوسع واالستئثار ،وبالتالي ليس أمام روسيا من خيار
سوى خيار الدفاع عن وجودها وعن مصالحها ،وهذا يضعها في حالة تصادم،
بصورة دائمة ،ولن يأتي اليوم الذي تصبح فيه روسيا شريكا ً للغرب ،إال إذا
كان تعريف هذه الشراكة على شكل الشراكة التي جمعت االتحاد السوفياتي
مع الغرب بدءا ً من الحرب العالمية الثانية وحتى لحظة سقوطه .وال يبدو أنّ
مثل هذه التوازنات تلوح في األفق ،ألنّ الغرب ال يزال ينظر إلى روسيا على
أنها أضعف من أن تحظى بمكانة االتحاد السوفياتي وتلعب الدور الذي لعبه
في السياسة الدولية.

ر�سائل «�إ�سرائيل» لل�سعوديين
«على المك�شوف»
يبدو انّ رسائل التصعيد التي ترسلها «إسرائيل» الى السعوديين باتت على المكشوف،
وتشير الى أنّ حسابا ً ما بين الطرفين بات يظهر الى العلن ،وانّ العالقة التي كانت يوما ً
عبارة عن مج ّرد محاوالت بث شائعات والتأثير على مجريات األمور واألحداث السياسية
باتت واقعا ً ق ّرر أحد الطرفين أن يكشفه ويخ ّل بأحد أه ّم بنود العالقة ...وهو السرية.
«إسرائيل» هي الطرف المخ ّل دائماً ،وقد اعتاد ك ّل من عمل معها سياسيا ً وعسكريا ً ان
تزج بمصالحه في الهاوية لحظة ترى في ذلك مصلحة ألمنها الذي جنّدت ألجله عقودا ً
ّ
من الزمن ودوالً ورجال أعمال وجيوشاً ،حتى نجحت في التوصل إلى ما يسمى «اتفاقات
سالم» مع دول عربية ،وفتحت سفارات بقيت المملكة العربية السعودية بعيدة عنها لعدة
أسباب أه ّمها رمزيتها في العالم اإلسالمي ،لكن من دون ان يمنع هذا وجود سفارات
«إسرائيلية» في الخليج او ممثليات ديبلوماسية ابرزها في قطر ،علما ً انّ الدولة األقوى
أي حال تبقى السعودية التي ال يمكن ان تسمح لهذا التمثيل ان يم ّر حينها
واألقدر في ّ
من دون مواقفتها وتدقيقها في ما يمكن ان يؤثر على مصلحة الخليجيين ودول مجلس
التعاون الخليجي الذي ترأسه بحكم القادر على البت في مصلحة الخليج أكثر من اي دولة
اخرى.
الصراع بين «االسرائيليين» والسعودين برز بشكل واضح منذ شهر تقريباً ،وتجلى
بالتوصية األممية التي صنّفت «إسرائيل» الى جانب «داعش» في القائمة الدولية االممية
السوداء ،النها تقتل أطفاالً ،وهو ما استدعى ردا ً مدهشا ً من الخارجية «االسرائيلية» جاء
فيه وللمرة األولى مجاهرة باتهام او اعتبار السعودية أيضا ً قاتلة لألطفال في مشهد بدت
فيه «إسرائيل» تطلب العدالة والمساواة بين كافة الدول او المنظمات «المعتدية والمجرمة»
معتبرة عبر الخارجية «أنّ أعداء إسرائيل يهدّدون ويرعبون» األمم المتحدة بهدف ض ّم
الجيش اإلسرائيلي إلى القائمة السوداء ...إنه نفاق وهناك حاالت عديدة ،حيث يقتلون
األطفال في النزاعات ،لكن ال أحد يجرؤ على إدخال األطراف المسؤولة إلى القائمة...
الجميع يعلم كيف تقتل السعودية األطفال في اليمن ...نريد أن نرى كيف سيت ّم إدخال
السعودية إلى هذه القائمة» .وك ّل هذا استهداف مباشر للسعودية ولكن األمر لم يتوقف
عند هذا الحدّ.
القناة العاشرة «اإلسرائيلية» من جهتها استكملت الحملة فنقلت عن وكالة أنباء إيرانية
بغرابة أنه «ت ّم العثور على سالح إسرائيلي في السفارة السعودية في صنعاء» ،وأوضحت
القناة «أنّ إسرائيل أرسلت ضابطا ً الى العاصمة السعودية الرياض من أجل مساعدتها في
حربها على اليمن» ،فيما ذكر الحوثيون أنهم وجدوا وثائق تشمل على خطط أميركية إلقامة
قاعدة عسكرية في المنطقة السعودية لمضيق باب المندب بهدف حماية مصالح الواليات
المتحدة و«إسرائيل» في المنطقة .وبحسب القناة ،ادّعى اإليرانيون أنه ظهر من الوثائق أنّ
السعودية خططت لهجمة واسعة النطاق ض ّد اليمن ،بالتعاون مع دول عدة منها «إسرائيل»،
مشيرة إلى أنّ السعودية طلبت من «إسرائيل» سالحا ً متط ّورا ً لمساعدتها في حربها على
اليمن.
حرب واضحة تبدأ بين السعوديين و«االسرائيليين» تفضح مرحلة ماضية يبدو انّ
«اسرائيل» ق ّررت ان تكون أسرارها « شفيعة» مستقبلها اآلتي حيث يمكنها االبتزاز
والتهديد والضغط على السعودية بفضح المستور اذا حاولت السعودية ان تخرج
عن الطاعة ،وربما يزيد هذا المشهد من تعقيد األمور اكثر في الشهر الحاسم الحالي،
وهو حزيران شهر حبس األنفاس وتلقف التصعيد السياسي والعسكري الذي تحاول
«إسرائيل» استنفاده آلخر لحظة من لحظات التوقيع التاريخي بين الغرب وإيران وتبدّل
المشهد بر ّمته.

«توب نيوز»

�ستك�سر رجل كيري الثانية
ذهب كيري لمفاوضة ظريف وهو يظن الذي جرى في الرمادي وتدمر يشكل سببا ً كافيا ً
لفرض التنازالت على إيران.
طلب كيري ثمنا ً مرتفعا ً للتفاهم النووي عنوانه دمج المنشآت العسكرية اإليرانية مع
المنشآت النووية في برامج التفتيش الدولى الدوري تحت شعار التحقق من عدم وجود
برامج نووية عسكرية.
ر ّد اإليرانيون بقوة وحسم أنّ هذا غير وارد.
كتب اإليرانيون وقرأ األميركيون أنّ رسالة فتح الباب ورفع اإلبط لـ«داعش» نحو
الرمادي وتدمر وصلت ،وأنّ األميركي الذي فعل ذلك ستكسر رجله.
ثم وصلت رسالة األميركيين التي كتبوها وقرأها اإليرانيون وفيها أنّ تفتيش المنشآت
العسكرية شرط رئيس إلنجاز التفاهم النووي.
ر ّد اإليرانيون أنّ منشآتهم العسكرية خط أحمر ،والتحقيق مع علمائهم خط احمر ،وأن
من يفكر بالتطاول على إيران ستكسر رجله.
خرج كيري من لقاء ظريف لنزهة على الدراجة فكسر رجله األولى.
سيعقد لقاء ثان األسبوع المقبل بين كيري وظريف ورجل كيري مكسورة ،وستكون
الترتيبات التي تتخذها إيران مع حلفائها في العراق وسورية بدأت تظهر نتائجها.
ستكسر رجل كيري الثانية...

التعليق السياسي

منذ ع��ص��ور سلفت وب�ل�اد ال��ع��رب ما
زالت ترزح تحت نيران الحروب المتنقلة،
ف��ه��ذه المنطقة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي المنطقة
الوحيدة حاليا ً في العالم التي تد ّكها
ال��ح��روب بمختلف أوج��ه��ه��ا العسكرية
والحربية والثقافية واالجتماعية وحتى
االقتصادية ،وما قيام دول��ة «إسرائيل»
في فلسطين المطلة على البحر األبيض
المتوسط والتي هي جزء ال يتجزأ من بالد
الشام ،وإشغال العرب على مدى سبعة
وستين عاما ً من عمر النكبة بالدفاع عن
ه��ذه القضية ،قضية الوطن المغتصب
عمدا ً وجهاراً ،والمطالبة بعودة الشعب
الفلسطيني التائه في الشتات ،سوى خطة
مدروسة وموقعة من الدول التي اجتمعت
في العام  1905في لندن ،وأص��درت في
العام  1907مق ّرراتها تحت اسم «وثيقة
كامبل» التي رسمت الخطط الستعمار
جديد ،وحروب متنقلة بأشكال مختلفة،
واأله��� ّم وضعها آلية أو ب��األح��رى خطة
عمل هدفها المحافظة على تف ّوق ومكاسب
الدول االستعمارية قديما ً وحديثاً.
لقد ت�� ّم رس��م الخطط اآليلة إل��ى رسم
تاريخ جديد للمنطقة العربية ،وأه ّمها
فصل الشرق العربي عن مغربه خصوصا ً
أنّ ه��ذه المنطقة تمسك بمنافذ البحار
الممتدّة من البحر األبيض المتوسط إلى
البحر األحمر امتدادا ً إلى المحيط األطلسي
والمحيط الهندي ،وبالتالي فهي تربط
مسار القارات في آسيا وأوروبا وأفريقيا،
وهنا يكمن الخطر الكبير.
لهذا كان ال ب ّد من العمل على تشكيل
ج��ب��ه��ة ج��دي��دة م��ن أج���ل ال��ق��ض��اء على

األمبراطورية العثمانية التي تمدّدت شرقا ً
التوسع األلماني
وغرباً ،ومن أجل مواجهة
ّ
الجديد .لهذا كان العمل على خلق حالة
تؤسس لسقوط األمبراطورية
من الفوضى ّ
العثمانية ،التي دبّت في أوصالها حالة
ال��رك��ود ،خ��ص��وص��ا ً ب��ع��د ظ��ه��ور ح��االت
الضعف وال��ت��ح�� ّول ال��ج��وه��ري ف��ي أي��ام
السلطان عبد الحميد ،بحيث هدّدت الدولة
العثمانية بالسقوط واالنهيار.
في العام  1914بدأت الحرب العالمية
األول���ى التي ُس ّميت بالحرب العظمى،
هذه الحرب التي كان من نتائجها سقوط
األمبراطورية العثمانية وتقسيم المشرق
ال��ع��رب��ي ب��ع��د ال��ث��ورة ال��ع��رب��ي��ة بقيادة
الشريف حسين إلى كانتونات خاضعة
لسيطرة ال���دول االستعمارية ضمن ما
عرف باتفاقية «سايكس ـ بيكو» المرجع:
(ويكيبيديا/األنترنت).
هكذا بدأت اتفاقية «مؤتمر كامبل» التي
عقدت في لندن بدعوة سرية من حزب
المحافظين بتحقيق أهدافها بعد سقوط
األمبراطورية العثمانية ،ب��دءا ً بتقسيم
العالم العربي لعدة أسباب ومنها:
ـ انّ ال��ع��رب تجمعهم وح��دة التاريخ
واللغة وال��دي��ن ،باإلضافة إل��ى األه��داف
التحريرية واآلم���ال ال��وح��دوي��ة وتزايد
السكان ،باإلضافة إلى تعطشهم للتقدّم
العلمي والتقني والفني والثقافي وهم
المشهود لهم ببناء حضارة استقطبت
علوم اليونان والفرس والهند ،خصوصا ً
في العهد العباسي إب��ان حكم الخليفة
المأمون ،الذي بنى بيت الحكمة واستقطب
الفالسفة والحكماء والمفكرين ،الذين
عملوا على تزاوج الحضارات التي أنتجت
حضارة عربية نجحت في تسطير نتائجها

في علوم الجبر والهندسة والطب والفلسفة
والشعر واألدب وغيرها.
وما يثير االنتباه أنّ المؤتمرين في لندن
قد ش���دّدوا ،وه��م ،إل��ى جانب بريطانيا،
فرنسا وأسبانيا وبلجيكا والبرتغال
وإيطاليا ،إل��ى االت��ف��اق على العمل على
تقسيم وتفكيك وتجزئة هذه المنطقة إلى
دويالت مصطنعة تابعة للدول األوروبية،
واأله ّم فصل المشرق العربي عن مغربه،
والهدف المه ّم السيطرة على منافذ البحار،
حيث يشكل البحر األب��ي��ض المتوسط
الشريان الحيوي لالستعمار ،ألنه الجسر
ال���ذي ي��رب��ط ال��ش��رق ب���أوروب���ا ،ويربط
القارتين اآلسيوية واإلفريقية ببعضهما
البعض عبر مضيق جبل طارق .لهذا كان
من ال��ض��روري أيضا ً إبقاء شعوب هذه
المنطقة مفككة وجاهلة ومتأخرة ،لهذا
عمدوا إلى تقسيم دول العالم إلى  3فئات:
ـ دول ال��ح��ض��ارة :أوروب����ا وأم��ي��رك��ا
الشمالية وأوستراليا.
ـ دول ال نفع لها ضمن الحضارة الغربية
المسيحية :دول أميركا الجنوبية واليابان
وكوريا وغيرها.
ـ دول ال تقع ضمن الحضارة الغربية
المسيحية ويوجد تصادم حضاري معها
وتشكل ت��ه��دي��دا ً لتف ّوقها وه���ي :ال��دول
العربية واإلسالمية ،ومن الواجب حرمانها
من الدعم ومن اكتساب المعارف والعلوم
ومحاربة أيّ اتجاه المتالك العلوم التقنية
واألسلحة المتطورة وأيّ توجه وحدوي،
ومن أج��ل تحقيق ذلك كله شجعوا على
تحقيق وع��د بلفور باحتالل فلسطين.
«المرجع :ويكيبيديا».
إنّ ما يجري حاليا ً في المنطقة العربية
والذي بدأ بما ُس ّمي «الربيع العربي» ما

هو س��وى تطبيق حرفي لما اتفق عليه
وما زال ساري المفعول حتى تاريخنا هذا
بموجب «وثيقة كامبل» ،من تمدّد تنظيم
«داع���ش» وجبهة النصرة» اإلرهابيّين
وجعلهما يكتسحان ج���زءا ً ك��ب��ي��را ً من
األراض���ي السورية وال��ع��راق��ي��ة ،وص��وال ً
إلى جرود عرسال ،وبث الفتن المذهبية
والعرقية ،أضف إليهما الحرب على اليمن
من قبل دولة عربية هي المملكة العربية
السعودية ،م��ا ه��و س��وى تنفيذ مباشر
لتوصيات «مؤتمر كامبل بانرمان» التي
صدرت في العام  1907وما زالت خطط
ذلك المؤتمر تعمل على هدم العالم العربي
وتفكيكه ،عبر ال��ق��ض��اء على العروبة
والقومية واالنتماء الصحيح للوطن ،وعبر
تسلل اللغة األجنبية التي أصبحت اللغة
المتداولة في دول الخليج ولبنان أيضاً،
وفي هذا األمر قضاء واضح على الهوية
العربية ،إضافة إلى محاربتهم األحزاب
ومؤسسيها وإع��دام
القومية العلمانية
ّ
أنطوان سعاده ،واجتثاث حزب البعث
من العراق بعد احتالله ،ومحاولة القضاء
على النظام العلماني في سورية ،الداعم
للمقاومة ض ّد العدو الصهيوني.
أض��ف إل��ى ك�� ّل ه��ذا العمل على نهب
ث���روات ال��ع��رب م��ن نفط وغ��از ووضعها
تحت الهيمنة والتسلط األميركي وعبر زرع
القواعد العسكرية األميركية في ك ّل من
قطر والبحرين والسعودية وغيرها ومن
دول الخليج وإدخال بعض الدول العربية
في «معاهدات سالم مع إسرائيل» ،ومنها
مصر واألردن ،وإق��ام��ة دول��ة فلسطينية
م��ج��ت��زأة ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه��ا «إس���رائ���ي���ل»،
إضافة إل��ى محو التاريخ وت��زوي��ره عبر
تحطيم األواب��د والقالع وسرقة المتاحف
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واآلث����ارات ،بدليل أنّ الجيش األميركي
عند احتالله بغداد عمد إلى حماية وزارة
النفط وت ّم ترك المتاحف واآلثارات للنهب
والسرقة ،كما حصل الحقا ً في الموصل،
وال��خ��وف حاليا ً من تدمير آث��ارات تدمر
التي سيطرت عليها «داعش» تحت أنظار
ق���وات التحالف األم��ي��رك��ي ومناظيرهم
القمرية المغروسة على امتداد السماوات
في هذا المشرق المبتلي بحكام لم يقرأوا
التاريخ ،ولم يطلعوا على مق ّررات وثيقة
كامبل الخطيرة.
ال��ي��وم ون��ح��ن نشهد عملية التناحر
والخالف القائم بين األف��رق��اء في لبنان
بخصوص الخطر التكفيري الداعشي
ال��م��ح��اص��ر ل��ب��ل��دة ع��رس��ال وال��م��ق��ي��م في
جرودها ،واستنفار فريق من اللبنانيين
لبث الفتنة المذهبية بين أه��ل البقاع
ع��ب��ر ال��م��زي��د م��ن ال��ت��ح��ري��ض واع��ت��ب��ار
الحالة المأزومة في عرسال ليس باألمر
الخطير ،واالستهتار بأرواح أهل عرسال
المحاصرين من الدواعش ،وهم من األغلبية
الوطنية التي قاومت العدو الصهيوني
وتصدّت ألعداء الوطن ،وتاريخهم يشهد،
يستفزنا للقول إنّ المتآمرين على وحدة
الوطن هم أذناب االستعمار الجديد الذي
م��ا زال يعمل بموجب م��ق�� ّررات «وثيقة
كامبل» ،التي تعتبر في كواليس إداراتهم
مقدسة كالكتب السماوية .لهذا من المفيد
العمل على تعميم ونشر هذه الوثيقة حتى
يل ّم بها القاصي والداني ،وكي ينتبه ك ّل
الغارقين في متاهات العولمة التي حذفت
لغتنا وهويتنا من التداول والثبات إلى ما
خطط لهم سابقا ً وما يخطط لهم حاليا ً وما
هو مكتوب وموقع لمسارات المستقبل
اآلتي.

ر�سالة �إلى �أع�ضاء ( ...تتمة �ص)1
ف��ي ح��رب تشرين وإع����ادة الثقة ب��ق��درات األمة
وجيوشها على التصدي لمهمة التحرير ،رغم
االختالف على كثير من المحطات األخ��رى في
م��ي��راث��ه ك��دخ��ول ق��وات��ه إل��ى لبنان ودوره����ا فيه
أو مشاركته في ح��رب تحرير الكويت ،وكذلك
ه��و ح���ال االت���ف���اق ع��ل��ى ال��ت��ح��دي التكنولوجي
والعسكري ال���ذي مثله الرئيس ص���دام حسين
بمشروعه النووي واشتباكه الوجودي األخير
م��ع ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي ع��ل��ى رغ���م االختالف
ع��ل��ى م��ح��ط��ات أخ���رى ف��ي م��ي��راث��ه ك��ال��ح��رب مع
إي��ران والكثير من السياسات الداخلية ،وحال
الرئيس ياسر عرفات واالت��ف��اق باإلجماع على
مكانته في إع��ادة االعتبار للقضية الفلسطينية
كقضية مركزية لألمة وللكفاح المسلح كطريق
لتحريرها على رغ��م االخ��ت�لاف على الكثير من
السياسات واالجتهادات ،ومثلهم ،ممن غادرونا
بنسب مختلفة يطاولها بعض قليل من اإلجماع
وكثير م��ن االخ��ت�لاف آخ���رون م��ن ق��ام��ات أمثال
أحمد بن بيال وه��واري بو مدين والعقيد معمر
القذافي ،وسواهما ،أما من األحياء فيتقدّم اسم
ك ّل من الرئيس بشار األسد بدعمه للمقاومة في
حربي التحرير وال���ردع للمشروع الصهيوني
ف��ي لبنان وفلسطين وت��ص�� ّدي��ه ال��ن��ادر للغزوة
األم��ي��رك��ي��ة ل��ل��ع��راق ودف��ت��ر ش���روط ك��ول��ن باول
للهيمنة األميركية على سورية بعدها ،ونجاحه
في تثبيت ثقافة للمواجهة عنوانها الممانعة إذا
تعذر التحرير ،والتباين بيننا حوله في الموقف
من السياسات الداخلية ،وكذلك قامة هائلة التأثير

بما أنجزت هو السيد حسن نصرالله ،واإلجماع
ح���ول دوره ف��ي إع����ادة تثبيت ث��ق��اف��ة المقاومة
كمنهج وفلسفة وطريق لصناعة النصر ،على
رغم االختالف على أبعاد عالقته بملفات أخرى
كثيرة في المنطقة.
 أن نتفق على المكانة المرجعية للزعيم جمالعبد الناصر ،وأن نحصر بالقادة المذكورين صفة
ق��ادة في الحركة القومية العربية ،وحصرا ً في
مواضع اإلجماع بيننا حولهم ،يعني أن نعترف
بأنّ المشروعية لتحديد ماهية المشروع القومي
ال يستمدّها أح��د م��ن اال ّدع����اء ب��ل م��ن اإلنجاز،
المت ّوج بإجماع األمة ونخبها ،وهذا عندما نطبقه
بصرامة على من ورد من قادة عظام وكبار ،يعني
أن نتواضع كجمع وأفراد ،والتواضع نحتاجه هنا
كشرط للنزاهة ،ونحتاجه مثبتا ً كشرط فكري
تاريخي لمهمتنا ،لنقول إن ليس بيننا من له هذه
المشروعية في اإلضافة والتعديل.
 في ثوابت المشروع القومي بمعيار اإلنجازواإلج��م��اع ،ال تبدو قضية ال��وح��دة م��ن عناوين
اإلنجاز في تاريخ الحركة القومية حتى في ذروة
صعودها ،مع أعظم زعمائها ،جمال عبد الناصر،
على رغ��م تقدير التجارب والمحاوالت وأهمية
قراءتها واستيعاب دروسها ،كما ال تبدو نماذج
التنمية وال��ع��دال��ة كوجهين للبناء االقتصادي
االجتماعي قد نجحتا في تقديم مشروع متكامل
األرك��ان يضعها في مصاف الثوابت ،والشعار
أي االش��ت��راك��ي��ة ،ق��د أصابته الكثير من
نفسهّ ،
الجراحات ،ليتقدّم مفهوم األمن القومي العربي

«�آل �سعود» ( ...تتمة �ص)1
وذلك بفضل سلطة مالية غير خاضعة لخريطة
أمان يمكنها أن تساهم إيجابا ً في توطين مفهوم
الدولة ،وإخضاع هذا المفهوم لصيرورة طبيعية
تحاكي صعود المفهوم ذاته توازيا ً مع ما يحصل
على هذا المستوى في مواقع وأماكن ،قريبة أو
بعيدة ،من محيط هذه «المملكة»...
إنّ العائلة المالكة والحاكمة في «مملكة آل
سعود» تأتي من خ��ارج سياق اللحظة الراهنة،
على مستويات ع ّدة ،أه ّمها المعرفي بك ّل أبعاده،
وه��و ال��ذي يبقي على ه��ذه العائلة بعيدة عن
سياقات صيرورة اللحظة ذاتها ،كون أنّ إحدى أه ّم
األسباب للحفاظ على العائلة السكون إلى حالة
ماضوية ،وإال فإنها سوف تفقد شرعيتها وبالتالي
وجودها ،األمر الذي يح ّتم عليها أن تبقى ساكنة
في الماضي بك ّل أبعاده ،وأن تبقى أيضا ً مشدودة
إلى هذا الماضي غير المنطقي وغير الموضوعي،
كي تبقى تستم ّد منه لغة حقيقية لبقائها بالشكل
الذي عليه.
إنّ إحدى أه ّم األسباب الرئيسية لبقاء منظومة
العائلة ،بالتالي بقاء دولة العائلة ،أو مملكتها ،هي
في اآلن ذاته إحدى أه ّم أسباب فنائها ،ألنّ العائلة
تستم ّد شرعيتها من نمط تاريخي أسري ال يمكن
تجاوزه ،كونه ال يمتلك إمكانية حقيقية أو طاقة
أي تجاوز
داخلية دافعة إلمكانية هذا التجاوز ،ألنّ ّ
لهذا النمط الذي يسكن الماضي سوف يساهم في
انهيار «دولة العائلة»!
من هنا يبدو واضحا ً لماذا لم تستطع «مملكة
العائلة» أن تحاكي جملة تطورات حصلت على
مستوى مفهوم الدولة الحديثة ،كون أنّ النمط
ال��ذي تستم ّد «مملكة العائلة» منه شرعيتها
ووجودها ال يمنحها إمكانية توفر طاقة الدولة
الحية ،أو الدولة القادرة على الخضوع لمفهوم
صيرورة الدولة الحية ،باعتبار أنّ الدولة الحية
تمتلك خصائص ع ّدة تمكّنها من امتالك عناصر
االستمرار الموضوعية والطبيعية ،أ ّما بالنسبة إلى
«مملكة آل سعود» فإنّ إمكانية امتالكها لعناصر
الدولة الحية تتناقض مع العناصر الرئيسية
الستمراريتها ،بالتالي ف��إنّ التراكم التاريخي
الحاصل على مفهوم الدولة الحديثة والمعاصرة
في ظل الحاجة الملحاحة لبقاء «مملكة آل سعود»،
سوف يخرج هذه المملكة في لحظة معينة خارج
سياق حركة التاريخ ،أو خارج السياق الطبيعي
والموضوعي لعدم ثبات اللحظة التي تمر بها
الدولة الحديثة.
كما أنّ النمط العائلي التاريخي ال��ذي يمنح
«المملكة» بقاءها ،يتناقض مع تطور حتى «دولة
العائلة» ،فالنمط مثالً ال يتح ّمل إمكانية تجاوز
أي ال يمكنه التق ّدم
المشهد التاريخي للعائلةّ ،
وتجاوز اللحظة الماضوية للعائلة ،بالتالي فإنّ

بصفته ث��اب��ت ال��ح�� ّد األدن���ى ال���ذي يسقط مب ّرر
الحديث عن القومية العربية وعن قوميين عرب
وعن مؤتمر قومي عربي إذا سقط.
 ح����دّد ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��اص��ر م��ف��ه��وم األم���نيتجسد بثالثية
القومي العربي بثالثيتين ،العدو
ّ
ه��ي :االستعمار وعلى رأس��ه م��ش��روع الهيمنة
األميركية ،والصهيونية وتجسيدها في بالدنا
ال��ك��ي��ان ال��غ��اص��ب لفلسطين ،وال��رج��ع��ي��ة التي
تحاكي مصالح االستعمار والصهيونية وتتآمر
معهما على األمة وقضاياها وعلى رأسها المملكة
السعودية ،أما الثالثية الثانية فهي أوالً مواجهة
االس��ت��ع��م��ار ب���رف���ع راي�����ة االس���ت���ق�ل�ال الوطني
وط��رد النفوذ األجنبي االقتصادي والسياسي
والعسكري وتقدّمها كراية حصرية على رايات
الديمقراطية والتنمية والعدالة بصفتها شرطا ً
وج��ودي��ا ً ل��ك�� ّل راي���ة أخ���رى ،واع��ت��ب��ار ك�� ّل تقديم
ل���راي���ة أخ����رى ع��ل��ى االس��ت��ق�لال ع��م��ل��ي��ة افتعال
لتسويق العمالة والتبعية ،وثانيا ً اعتبار األولوية
للقتال ض�� ّد «إس��رائ��ي��ل» وإع���داد الجيوش لهذه
المهمة ورف��ض ك�� ّل صلح م��ع ال��ع��دو ،وتشجيع
روح المقاومة وتنميتها ،لدى الشعوب ،لتكون
فلسطين دائما ً قضية العرب المركزية ،واعتبار
ك�� ّل محاولة لحرف الصراع معها نحو عداوات
أخرى حماية لها وتشريعا ً الغتصابها لفلسطين،
فما أخذ بالقوة ال يستر ّد بغير القوة ،وال صلح
ال ت���ف���اوض ال اع���ت���راف ،وث���ال���ث���اً ،ال���ص���راع مع
الرجعية تتمة ال مف ّر منها للمواجهة المفتوحة
مع االستعمار والصهيونية ،ألنّ مهمة الرجعية

إثارة الفتن وضرب الروح القومية وتبرير التبعية
وإشاعة ثقافة الخنوع لالستعمار والتطبيع مع
الصهيونية.
 أثبتت تجارب القادة الذين جاؤوا بعد جمالعبد الناصر ونالوا مشروعية اإلضافة واالجتهاد
ب��إن��ج��ازات��ه��م ف��ي م��ا تحقق ح��ول��ه اإلج���م���اع ،أنّ
ثوابت األمن القومي العربي التي وضعها جمال
عبد ال��ن��اص��ر ،ل��م يلحقها أي تبديل ،فمن غامر
باالجتهاد من هؤالء القادة بمهادنة االستعمار أو
الصهيونية أو الرجعية أو ائتمن أي منها لمرحلة
أو سانحة ،أصيب مشروعه في الصميم جراء
هذه المهادنة.
 التحدّي ال��ي��وم أمامنا أن نطلق ال��ن��داء الذييستعيد ث��واب��ت األم��ن القومي العربي ليستحق
مؤتمرنا بجدارة هويته وصفته ،فيكون مؤتمراً،
قومياً ،وع��رب��ي��اً ،وعندها ستهون علينا مقاربة
مسائل الوضع الراهن من موقع هذه الثوابت ،فال
تتش ّوش رؤيتنا ال في سورية وال في اليمن وال في
العراق وال في لبنان وخصوصا ً في فلسطين.
 فليكن البيان الختامي مرفقا ً بنداء يحمل اسمنداء جمال عبد الناصر من بيروت لثوابت األمن
القومي العربي ،ويتض ّمن فقط استعادة حرفية
لكلمات ال��زع��ي��م ال��خ��ال��د ح��ول ع��ن��اوي��ن وثوابت
األمن القومي العربي.
 ما أشبه اليوم باألمس ،وما أبسط الوصولإلى الحقيقة إنْ توافر صفاء النية والعزم والحزم
بال عواصف.
ناصر قنديل

�س�ؤال من �أجل ( ...تتمة �ص)1

الدولة بهذا المعنى دولة قائمة على معنى تاريخي
ماضوي ،ال يمكن لفعل اللحظة الراهنة مهما كان
قو ّيا ً وفاعالً أن يتجاوز أو أن يكسر النمط الماضوي
للعائلة وإال سقطت دولة العائلة!
من هنا يمكننا القول أ ّننا عندما نتحدث عن
«مملكة آل سعود» ال نتح ّدث عن مملكة قائمة
وحاضرة اآلن ،بمقدار ما هي مملكة تسكن نمطا ً
تاريخ ّيا ً مسكونا ً في تفاصيل الماضي ،وال يمكن
ب��أي شكل من األش��ك��ال ،إال في اللحظة
ت��ج��اوزه
ّ
التي يت ّم فيها ومن خاللها تجاوز «المملكة» ذاتها،
كما أ ّنه ال يت ّم التعامل اآلن مع هذه المملكة على
أساس أ ّنها قائمة وحاضرة بمقدار ما يت ّم التعامل
معها على أساس أ ّنها «مملكة بائدة» ،مملكة من
الماضي ،غير أنّ هذه المملكة قائمة اآلن نتيجة
حاجة البعض لها ،وليس نتيجة حاجة من فيها
لها ،صحيح أنّ مصلحة عائلة «آل سعود» مرتبطة
في هذه المملكة ،لكنّ هذه الحاجة ليست كافية لهذا
البقاء ،وإنما مصلحة وحاجة قوى ودول أخرى لها
هي التي أ ّمنت استمرارية هذا البقاء!
إذن ...بقاؤها ووجودها مستم ّدان من حاجة
اآلخرين لها ،م��اد ّي��ا ً ومعنو ّياً ،فعلى المستوى
المادي يمكننا اإلحاطة ج ّيدا ً بالدور الوظيفي الذي
يؤ ّديه هذا الشكل من الممالك البائدة ،لجهة قوى
ودول أخرى لها ،لكن ما هي الحاجة المعنوية لهذا
الشكل البائد من الممالك؟ وهو سؤال ها ّم ،خصوصا ً
عندما ندرك أنّ هذا الشكل السياسي الذي يحافظ
عليه من هو بحاجة ماسة ل��ه ،أضحى رئيس ّيا ً
من أجل اإلبقاء عليه في تعبئة الفراغ السياسي
المحتمل في الشكل الذي يمكن أن يتق ّدم كي يمأل
المجال الحيوي الذي يملؤه شكل «المملكة البائدة»
في ظ ّل احتمال سقوطها أو انعدام وجودها.
إنّ هذه الممالك البائدة بهذا المعنى هي حاجة
سياسية أساسية ،ليس لمن يقيم فيها ،أو يكون من
رعاياها ،ألنّ هؤالء يشعرون بالعجز المطلق لجهة
إمكانية أن يتجاوزوا مفهوم الرقم في قائمة الرعية،
وإنما هي حاجة سياسية تؤ ّدي دورا ً وظيف ّيا ً يشابه
ال��دور ال��ذي تلعبه محطات القطارات والموانئ
والمستوصفات والمستشفيات ودورات المياه...
على المستوى الخدمي ،فهذه جميعها ال تؤ ّدي
دورها لمن يسكنها أو يقيم فيها ،بمقدار ما تؤ ّدي
دورها لمن يحتاجها ،كذلك هي الممالك البائدة!
بقي واحدة ال ب ّد من االنتباه لها ،وهي أنّ اإلعالم
م��ن الصحف واإلذاع����ات والفضائيات وم��واق��ع
االنترنت والمال الذي يقف وراءها جميعها ،ال يمكنه
أن يفيد إال في إخفاء شروط حاجة اآلخرين لها ،وهو
كلّه ال يستطيع أن يفعل شيئا ً أمام هذه الحقيقة
الموضوعية ،ألنّ ورقة التوت ال تستطيع أن تستر
سوءة خنزير يحاول أن يتص ّدر شرفة التاريخ!

خالد الع ّبود

في خرائط المنطقة لمصلحة فريق على آخر .في عرسال
وج��روده��ا على سبيل المثال ص��راع يجري مجرى
الصراعات الكبرى في المنطقة .إرادتا طرفين تتواجهان
لتعديل مقادير القوة في العقيدة كما في السياسة
واألم��ن .غير أنّ طرفا ً آخر وهو الدولة اللبنانية التي
يجب أن تكون حاضرة لتحافظ على بلد عرف بالتسامح
والحرية والتآخي والتعايش بين مختلف مكوناته تبدو
غائبة بفعل التجاذب الذي يحكم جوانبها وهي تعرف
أنّ نأ ّيها بنفسها عما يحدث في عرسال يعني استقالة
كاملة عن دوره��ا الوطني لحساب النخبة الطائفية
المرتبطة بالتوجهات السعودية والتركية والقطرية.
فلنسأل :لماذا تتحرك المواقف الطائفية على أعتاب
كل استحقاق وطني ُيراد منه الحفاظ على أمن اللبنانيين
واستقرارهم وانتظام مؤسساتهم وبقاء كيانهم؟ هكذا هي
الحال عند مقاربة الملف الرئاسي والقادة العسكريين،
وهكذا هي الحال أيضا ً عند مقاربة ملف عرسال .حيث
نسمع أصواتا ً عالية تريد أن تمنع إجراء عملية جراحية
الستئصال اإلرهابيين المنتشرين في عرسال وجرودها.
ولكن لماذا هذا المنع طالما أن النخبة الطائفية تعترف أن
هؤالء يشكلون تهديدا ً مباشرا ً على أمن البقاع وأمن لبنان.
وأنهم يخططون إلقامة منطقة عازلة أو إمارة خاصة تكون
امتدادا ً للدولة اإلسالمية المزعومة في العراق والشام،
وأنهم يسعون للوصول إلى بيروت ،وأنهم ال يؤمنون
بوجود وإيمان معظم الطوائف اللبنانية.
ف��إذا ك��ان ه��ؤالء اإلرهابيون على ه��ذا المستوى من

ال��خ��ط��ورة .فلماذا ال تتحرك ال��دول��ة بكل مؤسساتها
السياسة واألمنية لتدافع عن نفسها .وإذا كان منطق هذه
النخبة ترك اإلرهابيين يقاتلون في سورية إلسقاط الدولة
في سورية ،فهل تقبل بالمنطق نفسه لهؤالء وترضى عن
ممارساتهم إلسقاط الدولة في لبنان.
إن اإلرهابيين التكفيريين ال يفرقون بين حكم وحكم
وبلد وبلد فكل أرض يستطيعون الوصول إليها سيقيمون
فيها حكمهم الضال والشاذ.
من هنا ننبه بعض القيادات في لبنان أن ال يستم ّروا في
الخطأ ،ويحولوا عملية تحرير جرود عرسال من اإلرهابيين
إلى قضية طائفية .إن من يمتنع عن مساعدة الجيش عن
القيام بواجبه في تلك المنطقة هو من يعمل على تكريس
ّ
يحضر لهم البيئة إلسقاط الدولة
منطق الدواعش وهو من
في لبنان.
فحذار حذار من هذه اللعبة .لقد تخلت الطبقة السياسية
عن الجيش عندما احتلت «إسرائيل» لبنان فسقط الجنوب
وسقطت معه بيروت.
فهل من المعقول أن تقع هذه النخبة في الخطأ نفسه
فتتخلى عن الجيش ليحتل الدواعش بقاعنا الحبيب
وص��وال ً إلى العاصمة بيروت! وإذا لم يتحرك الجيش
سيتحرك أه��ل النخوة من العشائر وح��زب الله ،ألنّ
أحدا ً من الشرفاء في هذا البلد لن يقبل أن ُتداس األرض
التي ُحررت بالدماء من الصهاينة أن يعاد احتاللها من
الدواعش!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

خلفيات ظهور ( ...تتمة �ص)1
وضمن الترويج لهذه الفكرة في الغرب إلقناعه بتسليح
«المعارضة السورية» بسالح كاسر من دون الخوف من
أن تستخدمه الحقا ً ض ّد أميركا ومصالحها ،كان «أمير
جبهة النصرة» في حلب خرج خالل معارك شمال سورية،
لي ّدعي «أنّ النصرة ال تريد السيطرة على األرض وال على
الحكم بعد إسقاط الدولة السورية (النظام السوري) ،وأنّ
ك ّل هدفها هو تحقيق طموح شعب سورية»!
لقد حاولت أنقرة أيضا ً مساعدة ه��ذه الفكرة عن
طريق طرحها خ�لال تشكيل «جيش الفتح» إط�لاق
تسمية «جيش الفاتح» عليه ،وذلك حتى يسود انطباع
في الغرب أن هذا التشكيل اإلسالمي ينتمي إلى اإلرث
اإلسالمي التركي!
والواقع أن خروج الجوالني على فضائية «الجزيرة»
ليقول إنه «ال يحمل إال الخير للعلويين والمسيحيين
والدروز وأيضا ً للغرب» ،يمثل ذروة محاوالت متج ّددة
منذ فترة لتلميع ص��ورة «ال��ن��ص��رة» التي ل��م يخف
الجوالني حتى خ�لال مقابلته على «الجزيرة» أنها
جزء من تنظيم «القاعدة» ،وأنه شخصيا ً يتبع أيمن
الظواهري.

وفكرة تلميع صورة «النصرة» تأتي بعد إخفاق ما تبقى
من «نادي دول دعم ما ُيسمى بالثورة السورية» بإنتاج
«معارضة معتدلة» في سورية ،أو حتى إنتاج «معارضة
نصف إره��اب��ي��ة» .وعليه التجأت إل��ى أس��ل��وب تلميع
«النصرة» والتواطؤ معها على إجراء تعديالت في خطابها
العقائدي والسياسي ،لكي يمكن خداع الغرب وجعله يقبل
بتسليح المتطرفين حتى يتسنى إسقاط الدولة السورية.
يتوسل
ال شك أنّ هذا االتجاه العربي الرسمي ال��ذي
ّ
حتى «القاعدة» من أجل تدمير قوى المقاومة في المنطقة،
له تتمات عملية حتى في اليمن ،وأيضا ً في لبنان من خالل
التلطي وراء عرسال ومصالح أهلها لدعم «النصرة» في
جرودها.
أحدث المعلومات تفيد أن طائرات عربية ت ّم رصدها من
قبل استخبارات الرعب وهي تحط في حضرموت وتترك
أسلحة لـ«القاعدة» هناك .وفي لبنان ليس هناك حاجة
لمعلومات إلثبات أن معركة «النصرة» في جرود عرسال
لديها خطوط إسناد داخلية سياسية ،وهي ته ّدد بأن
تتح ّول إلى عسكرية أيضاً!
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