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حمليات

الم�ؤتمر القومي العربي يعقد دورته ال�ساد�سة والع�شرين في بيروت
�سورية الق�ضية ...وفل�سطين البو�صلة

من الجلسة االفتتاحية

} رامز مصطفى

المتحدثون خالل افتتاح المؤتمر

حسب الرسول

سعد

عناوين التالقي

عبير حمدان
تحت سماء ملبّدة بغيوم المعركة المفترضة التي ينتظرها
محور المقاومة الرافض منطق إلغاء العقل ،والتن ّوع المتمثل
بالفكر اإلرهابي المتط ّرف ،كان اللقاء القومي العربي بما يض ّم من
تناقضات في مقاربة األمور وأسلوب التعاطي مع الراهن .فلسطين
هي البوصلة ،وفي ذلك اتفاق واضح بين القوى المدركة تفاصيل
المؤامرة .وألنها القضية المركزية ،سعى البعض ممن ارتهن
لمصالح المستعمر الغربي إلى المساهمة في تحريف المسار
والتركيز على ضرب القلب النابض على امتداد بالد الشام ،فكانت
سورية القضية اآلنية التي ال يمكن فصلها عن محيطها الممانع.
نخبة من المفكرين والمثقفين والحزبيين العرب ،جمعوا أوراقهم
وطروحاتهم ّ
ونظموا حوارا ً قد ال يبلغ مرتجاه من أولى حروفه،
لكنه قادر على التأثير في عد ٍد من المحطات المفصلية التي تم ّر بها
المنطقة العربية.
بدأت أمس أعمال المؤتمر القومي العربي في دورته السادسة
والعشرين في فندق «ك��راون ب�لازا» ـ بيروت ،بحضور ثالثمئة
شخصية عربية ،لمناقشة الحال التي وصل إليها العالم العربي،
في ظل المخاطر المتنامية والساعية تفتيت الدول العربية إلى
دويالت.
ض ّم جدول أعمال المؤتمر تقدي َم ّ
ملخص تقرير عن حال األ ّمة
( 2014ـ  )2015وهو حصيلة كتاب صادر عن «مركز دراسات
الوحدة العربية» قدمه الدكتور كمال الطويل (فلسطين/لبنان)
عضو األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي سابقاً ،ومدير «مركز
دراسات الوحدة العربية».
إلى ذلك ،كانت ورقة تقويمية ورؤية مستقبلية لتجربة المؤتمر
في دورته السادسة والعشرين قدّمها معن بشور ،أمين عام المؤتمر
القومي العربي سابقاً.
أما القضية الخاصة ،فحملت عنوان «مخاطر انهيار الدولة
الوطنية على مشروع الوحدة العربية» .إضافة إلى عدد من
المحاور المرتبطة بالوحدة العربية والديمقراطية والتنمية
المستقلة والعدالة االجتماعية واالستقالل الوطني والقومي
والتجدد الحضاري.
الفكر التكفيري كان محل نقاش لدى المشاركين في المؤتمر،
كونه الخطر الداهم الذي يتهدّد البلدان العربية ،وهو الوجه اآلخر
للمشروع الصهيوني بحسب المتكلمين في الجلسة االفتتاحية.

مكي :مواجهة الخطر
التكفيري بالمقاومة

الجلسة األولى كانت عامة ،واستهلها أمين عام المؤتمر يوسف
مكي بالتركيز على خطورة تغلغل الفكر التكفيري في البلدان
العربية ،مشيرا ً إلى أن المشروع التكفيري ال ينفصل عن المخطط
الصهيوني الهادف إلى ضرب كل دول المنطقة وشعوبها خدمة
التمسك
للمصالح الصهيونية ومن يدعمها .مشدّدا ً على أهمية
ّ
بالمقاومة كونها الخيار الوحيد لمواجهة الخطر التكفيري
المتالقي مع األطماع الصهيونية ،إذ إنّ األرض والمقدسات ال سبيل
الستعادتها إال بالمقاومة وبكافة الوسائل المتاحة ،اجتماعيا ً
وفكريا ً وثقافيا ً وعسكرياً .وانتقد مكي غياب االهتمام بالقضية
الفلسطينية من قِبل بعض األنظمة العربية ،على رغم أنها القضية
المركزية ،وأيّ تقاعس حيالها يقدم خدمة للعدو «اإلسرائيلي».

السفياني:
ح ّل الخالفات العربية

من جهته ،شدد المنسق العام للمؤتمر القومي اإلسالمي خالد
السفياني على ضرورة حل الخالفات العربية بالحوار والسياسة،
من خالل رؤية موحدة هادفة ،كي نتمكن من مواجهة خطر الفكر
التكفيري والعدوان «اإلسرائيلي» المتكرر واالستعمار المقنع الذي
يسعى إلى شرذمتنا واالستيالء على ثرواتنا وسرقة تاريخنا.

حمدي

علينا تحديد رؤية موحدة بعيدا ً عن المصالح الفئوية والضيقة،
والتمسك بالمقاومة التي حققت االنتصارات سبيالً لحفظ حقوق
األ ّمة وكرامتها.

الطاهر:
فلسطين القضية المركزية

من ناحيته ،طالب عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ماهر الطاهر ،أن تبقى فلسطين القضية المركزية
لأل ّمة ،وشدّد على أهمية التمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي
أثبت فعاليته في صناعة االنتصارات التي شهدناها في جنوب
لبنان وغزة .وأشار الطاهر إلى أن ما نشهده في سورية والعراق
واليمن وليبيا ،ما هو إال مخطط مدروس بقيادة أميركية ومن يرتهن
لها في المنطقة العربية من متآمرين على الشعوب ،وتكفيريين.

محاور المؤتمر

قدّمت رح��اب مكحل مساعدة أمين عام الشؤون التنظيمية
واإلداري��ة في المؤتمر تقريرا ً مفصالً كمحاولة لتسليط الضوء
على بعض المبادرات والمواقف لبعض أعضاء المؤتمر في الفترة
المتمدة بين انعقاد دورتيه ( 15حزيران  2014و 31أيار 2015
) ،وذلك على المستوى التنظيمي والنشاطات اإلعالمية والبيانات
والمواقف الصادرة عنه حول عدد من القضايا أبرزها العدوان
الصهيوني على الشعب الفلسطيني في ظل صمت عربي رسمي،
وعدم تحرك المجتمع الدولي.
فيورقتهالتقويميةوالرؤيةالمستقبليةلتجربةالمؤتمر،تحدث
معن بشور عن حال المؤتمر بعد  25سنة ،مستعرضا ً التحديات
واإلنجازات والعثرات ،ومشيرا ً إلى األولويات التي يجب مناقشتها
وإقرارها من قبل األعضاء ،وأبرزها عالقة المؤتمر بالهيئات الشقيقة
(المؤتمرات الثالثة) ،باالتحادات والمنظمات العربية ،وهو ما
بادرت إليه «هيئة التعبئة الشعبية» التي يرأسها أحد أعضاء
المؤتمر والتي ينبغي تعزيزها وإحياؤها لتكون نواة لجامعة
شعبية عربية تضم المؤتمرات واالتحادات والمنظمات .وإطالق
«جبهة ثقافية عربية» تضم كل الهيئات والمنتديات والملتقيات
والشخصيات الثقافية( )...ومن المؤسسات التي ينبغي االهتمام
بها أيضا ً لتجسيد عالقة المؤتمر بالقضية الفلسطينية« ،المنتدى
الدولي من أجل العدالة لفلسطين» ،والقيّمون على إطالقه وغالبية
المشاركين في اجتماعه التأسيسي ،هم أعضاء في المؤتمر.

القضية الخاصة

قدّم الدكتور ساسين عساف عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر
القومي العربي قضية خاصة عنوانها «مخاطر انهيار الدولة
ال ُقطرية على مشروع ال��وح��دة العربية» ،م��ر ّك��زا ً على أهمية
الموضوع وراهنيته .وتناول عساف في القسم األول من طرحه
استراتيجيات التفكيك والتجزئة والتقسيم ،رسائل الصهيونية
لتقسيم لبنان والمنطقة ،واستراتيجية «إسرائيل» في ثمانينات
القرن الماضي ،أوديد يينون كيسينجر والمحافظون الجدد .أما في
القسم الثاني ،فتحدث عساف عن واقع الدولة ال ُقطرية .وفي القسم
الثالث تناول التسوية التاريخية على الدولة الوطنية ومنها إلى
الوحدة العربية.
وخلص عساف إلى أن الواقع العربي الراهن يح ّتم علينا تقديم
مسألة الدولة ال ُقطرية على كل المسائل األخرى.

حسب الرسول

«البناء» التقت شخصيات عربية مشاركة على هامش المؤتمر،
وتناولت هذه اللقاءات الواقع الراهن ،وما يمكن أن تقدّمه مؤتمرات
من هذا النوع للشعوب العربية.

صالح:
التحدّيات المصيرية

أما قاسم صالح ،أمين عام المؤتمر العام لألحزاب العربية ،فقد
اعتبر أن أمتنا تواجه تحدّيات مصيرية في ظل سيطرة النعرات
والعصبيات الطائفية والمذهبية والعرقية التي تعمل على تقسيم
األقطار العربية وتفتيتها خدمة لمشاريع الغرب االستعمارية،
وتنفيذا ً ألجندتها الهادفة إلى إنتاج «سايكس ـ بيكو» جديدة.
ور ّكز صالح على حساسية المرحلة الراهنة التي تفرض على
األمة مواجهة خطرين يشكالن وجهين لعملة واحدة ،هما الخطر
الصهيوني وخطر اإلرهاب التكفيري.
واستعرض صالح واقع المنطقة العربية بدءا ً بمحاولة احتالل
جزء من أراضي العراق إلقامة دولة «داعش» عليها ،وما تتعرض
له سورية منذ أربع سنوات من دمار وخ��راب ومؤامرات بهدف
إسقاطها .وما عصف بالسودان من حروب أهلية أدّت إلى تقسيمه
إلى شمال وجنوب .وما تشهده ليبيا وأيضا ً تونس ولبنان ومصر
من أعمال إرهابية تهدّد وحدة هذه الدول ،وصوال ً إلى ما تتعرض له
القضية الفلسطينية من مخططات تستهدف تصفيتها وإسقاطها،
وأخيرا ً ما يتعرض له اليمن من عدوان لتدميره وتقسيمه .وكل
ذلك يدل على حجم الخطر ،ما يضعنا أمام تح ٍد مصيري يوجب

مسلم
الدكتور محمد حسب الرسول (السودان) ،اعتبر أن المؤتمر
يشكل بارقة أمل ورافعة لأل ّمة .وم ّما قاله« :يش ّكل هذا المؤتمر في
الحقيقة يشكل وبصورة واضحة بارقة أمل ورافعة لأل ّمة العربية
النتشالها من واقعها المريض الذي تعيش فيه اآلن ،نحو آفاق
جديدة ورحبة يعيش فيها العالم العربي واقعا ً يالمس أحالمه
وتطلعاته .هذه الرافعة الذي تضم النخبة العربية يقع على عاتقها
دور كبير ويجب أن تضطلع به لمعالجة واقعنا اآلني إلى حيث
يجب أن تكون .هذه االجتماعات ّ
تشكل مساحة للحوار والتالقي.
وحين تلتقي ال ُنخب لتتحاور حول مستقبل األ ّمة نكون قد قطعنا
شوطا ً كبيرا ً في إمكانية تغيير الواقع الراهن».
لكن إلى أي مدى تتصالح هذه ال ُنخب مع حكوماتها يجيب
حسب الرسول« :نحن ندعو هذه النخب إلى أن تتحاور وتتوافق
على المستوى الوطني على أفكار ورؤى وبرامج وتحاول أن
تفرضها على حكوماتها كي تغيّر ال��ح��ال .وف��ي المقابل على
الحكومات العربية االنتقال من موقع إلى آخر وتح ّمل مسؤولياتها
ومخاطبة وج��دان شعوبها واالبتعاد عن التبعية واالرتهان
لمصالح خارجية».
ويضيف في إطار متصل« :علينا التركيز على القضية المركزية
المتمثلة بفلسطين ،واالبتعاد على منطق التفرقة والتشرذم
والتقاتل الذي يخدم العدو اإلسرائيلي».

سعد:
أهمية النضال

يرىالدكتورأسامةسعد،أمينعام«التنظيمالشعبيالناصري»
أن المرحلة تتطلب نضاال ً يوميا ً فيقول« :ما نمر به اليوم يتطلب
نضاال ً يوميا ً وسط الناس وحول قضاياهم وهي قضايا عدّة ،هناك
أمور عدّة تهم جماهيرنا العربية ليس في المجال األمني وحسب،
إنما في مجاالت أخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية وفكرية،
وعلى صعيد الحريات العامة .ومطلوب من القوى الحية في أمتنا
أن تنزل إلى الشارع وتناضل وتقاتل مع الناس وألجل الناس».
ونسأل سعد ع ّما تبقى من القومية العربية فيجيب« :لن نكفر
في هذا الشأن ،لم تزل هذه القومية حقيقة قائمة ولو ُغيّيت نتيجة
صعود القوى الطائفية والمذهبية ،ولكنها موجودة وفاعلة ومؤثرة
وقادرة على إحداث الفرق ،هذه القومية العربية الجامعة حاضرة
ولكننا نريدها عروبة تقدمية وديمقراطية ومقاومة ،نريدها عروبة
العدالة االجتماعية .والسؤال الكبير الذي نطرحه على الطائفيين
والمذهبيين الذين يثيرون العصبيات ويدخلون في صراعات
طائفية ومذهبية ،هل هذا هو الحل ألمتنا ولنهضتها ،إذا قالوا نعم
فأين النموذج؟ ونحن نراه اآلن من خالل المجازر والتدمير الممنهج
للحضارات ،ما نطلبه وطنية جامعة وعروبية جامعة كي ننهض
بهذه األ ّمة».

كمال الدين:
االنتفاضة المهضومة

بدت المرارة واضحة على ابراهيم كمال الدين رئيس «الجمعية
البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني» ،وبدأ كالمه
من البحرين فقال« :البحرين واقع نلخصه بكلمتين :االنتفاضة
المهضومة .هذه االنتفاضة لديها مؤيدون كثر ،ولكن هناك أعداء
معروفين من قبل الجميع .ومؤلم حجم التجاهل لهذه االنتفاضة
التي بلغت سنتها الرابعة ،وحيث ُمنع دخول المنظمات الدولية
وال أحد يشير إلى حجم الظلم الذي يُما َرس على الشعب البحريني،
واالعتقاالت التعسفية والقتل والقمع .هذا المؤتمر ما هو إال ظاهرة
صوتيه قد تؤثر وقد ال تؤثر على مجريات الواقع ،وهذا كله رهن
األجواء والتوازنات العالمية ،ولكن فائدة هذا المؤتمر أننا نستطيع
إيصال صوتنا وأحقية قضيتنا إلى كل فرد مشارك ،وبحضوره

كمال الدين
يمثل بلدا ً عربياً ،وبذلك نأمل أن تصل قضيتنا إلى كل العالم
العربي».
وعن الحكومات العربية يقول كمال الدين« :الحكومات متفقة
على اإلقصاء الكامل للمواطن العربي .نحن ورثنا أن من يأتي إلى
كرسي الحكم يثبت هناك حتى الموت ،ويورث الكرسي ألوالده
وأحفاده وكأن السلطة ُملك فردي ،وال يمنح أي قيمة للشعب كما
يحصل عندنا في البحرين ،إذ ُح ّرفت انتفاضة الشعب ،وصارت
اإلش��ارة إليها بإطار طائفي تماماً .كما تم تحويل البوصلة عن
القضية المركزية المتمثلة بالصراع مع الكيان الصهيوني
الغاصب لتصبح إيران هي العدو للحكومات التي ترتهن للمصالح
االستعماريةوالصهيونية».
وختم كمال الدين بالقول« :القومية العربية موجودة على
رغم كل ما مررنا به من انتكاسات وانكسارات ومؤامرت .وما
نراه اليوم من انحطاط وهمجية وإج��رام من داعش وس��واه من
الحركات التكفيرية ،ما هو إال مرحلة عابرة ،وفي النهاية ستنتصر
المقاومة».

حميدي:
غياب اآلمال

ال يعلّق محمد زهير حمدي ،أمين عام التيار الشعبي في تونس،
اآلمال على هذا المؤتمر ،وعن ذلك يقول« :هذا المؤتمر عمره 25
سنة ،وهو ليس أداة نضالية حقيقية بقدر ما هو إطار اللتقاء وجوه
قومية ويسارية وربما إنسانية للنقاش والحوار والخروج بتمنيات
ال غير .لذلك ال نعلّق عليه اآلمال الكبيرة ،هو قدّم بعض المنجزات
لبعض القضايا مثل قضية حصار العراق والقضية الفلسطينية.
ولكن هذا اإلطار فيه عيوب كثيرة وفقا ً لتركيبته وآليات عمله ال
يسمح بإيجاد فرز نضالي وسياسي داخله لذلك نجد فيه قوى
متناقضة كثيرة وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يُعيق بلورة رؤية
حقيقية تقود عمله .ونحن في الجبهة الشعبية في تونس وفي
التيار الشعبي كمكون لهذه الجبهة التي تضم ثمانية أحزاب
تقدّمية في تونس ،ناصرية وبعثية ويسارية ،ندعو كل القوى
العربية إلى أن تحذو حذو هذه التجربة التي نجحنا من خاللها في
مواجهة الم ّد التكفيري في تونس ،وارتقى لنا قائدان شهيدان هما
شكري بلعيد ومحمد براهمي ،واستطعنا تحقيق الكثير ،وأبعدنا
شبح الم ّد التكفيري الظالمي عن تونس .وندعو الجميع على امتداد
العالم العربي أن يحذو حذونا من خالل الوحدة والرؤية الواضحة
للقضايا والتركيز على العدو الحقيقي لأل ّمة العربية بر ّمتها».

مسلم:
أهمية التأثير

رأى اللواء طلعت مسلم (مصر) ،عدم تحميل المؤتمر أكثر من
طاقته ،ومما قاله« :إذا تص ّورنا أن المؤتمر قادر على تغيير الواقع
الذي نعيشه ،فنحن بذلك نح ّمله أكثر من قدراته .ولكن أيضا ً ال
يجوز القول أنه ال يشكل أي تأثير ،يمكنه المساهمة في التصدي
للواقع الموجود سواء بمشاكله أو تطلعاته وتحدياته .وكما هو
معلوم ،فإن المؤتمر القومي العربي عبارة عن تج ّمع فكري سياسي
يجمع بين مفكرين وممارسين ،وبالتالي هو محاولة إليجاد توليفة
قد تكون مرشدة للحلول التي تحتاج إليها األ ّمة في ظل الظروف
التي تمر بها».
وعن التواصل بين ه��ؤالء المفكرين والشعب العادي يقول
مسلم« :المطلوب من المفكرين المشاركين في المؤتمر إيصال
الرسالة إلى الشعب .ويبقى الرهان على مقدرة الشعب على قراءة
الرسالة كما يجب ،قد ال يقرأها ،أو ربما يجدها غير مفهومة ،فكما
نعلم ،هناك تفاوت بين الجماهير العربية لناحية الثقافة والتعليم
وإدراك خفايا األمور».
ويشير مسلم إلى أن عوامل عدّة ساهمت في إيصال الشعوب
العربية إل��ى حيث تقف اليوم .ج��زء منها التاريخ وج��زء آخر
الجغرافيا والطبيعة البشرية ،بمعنى أن المجتمع البدوي يختلف
عن قرينه المتحضر ،ولعل األمر األصعب على المفكر يكمن في
تغيير المجتمع.

رئيس الدورة واللجان

جانب آخر من الحضور

وكان المؤتمر قد اختار الدكتور اسماعيل الشطي ( الكويت)
رئيسا ً لدورته الحالية ،واللواء طلعت مسلم (مصر) ،مصطفى
الكثيري (المغرب) ،محمد حسب الرسول (ال��س��ودان) ن ّوابا ً
للرئيس .ووداد كيكسو (البحرين) ،علي دراع (المغرب) ،مق ّر َرين
للمؤتمر.
كمااختارالمؤتمرلجنةصوغالبيانالختاميمنخالدالسفياني
(رئيساً) ،والمقررين ومقدّمي االوراق ساسين عساف (لبنان) ،عبد
اإلله المنصوري (المغرب) ،مصطفى نويصر (الجزائر) ،عبد القادر
النيال (سورية) .كمال خلف الطويل (فلسطين) ،بدر االبراهيم
(السعودية) ،وعوني فرسخ (فلسطين) ،فايز شخاترة (األردن)،
أحمد مرعي (لبنان) ،ومجدي زعبل (مصر).
ثم اختار المؤتمر لجنة إش��راف على االنتخابات برئاسة د.
مصطفى هشماوي (الجزائر) .هشام مكحل نائبا ً للرئيس (األردن)،
وأحمد كامل (مصر) ،رحاب مكحل (لبنان) ،عبد القادر آل يوسف
(السعودية) أعضاء.

قبل ع��ام عقد المؤتمر القومي العربي مؤتمره
ال��خ��ام��س والعشرين ف��ي ب��ي��روت بمشاركة 340
شخصية من  18دولة ،منهم  100شخصية بصفة
مراقب .يومها كانت قد تسللت إل��ى داخ��ل أعضاء
المؤتمر ال���وازن في تن ّوع شخصياته المشاركة،
السياسية والثقافية والفكرية والحزبية وأصحاب
ال���رأي ،الكثير م��ن التباينات وال���رؤى المتناقضة
على خلفية ما شهدته وتشهده المنطقة من تطورات
وأحداث وتح ّوالت كبرى وخطيرة.
وم���ن ال��م��ؤك��د أنّ ج���ه���ودا ً م��ن خ��ل��ف الكواليس
ق��د ُب��ذل��ت بهدف تذليل العقبات أم��ام فتح الطريق
النعقاد المؤتمر ،وه��ذه الجهود تكللت بالنجاح،
التي استكملت بالتوصل إل��ى بيان ختامي يجمع
وال يفرق ،ويحافظ في تمسكه على ثوابت األمة
في مواجهة ما يتهدّدها من مخاطر ويواجهها من
تحديات ،أسمح لنفسي القول إنها لم تواجهه منذ
اتفاق «سايكس ـ بيكو» ،وقيام «الكيان الصهيوني»
الغاصب على أرض فلسطين العام .1948
ف��األم��ة م��ه��دّدة ب��وج��وده��ا وتاريخها وثقافتها،
وت��وج��ه��ات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة ،وف���ي تسامح
مسلميها ومسيحيّيها وتعايشهم كأبناء أمة واحدة.
اليوم ،يعقد المؤتمر دورته السادسة والعشرين،
وال شك أنّ التعقيدات التي تشهدها دول المنطقة
ب��ات��ت أك��ث��ر ت��ش��اب��ك��ا ً وخ���ط���ورة .ح��ي��ث أض��ي��ف إلى
هذا المشهد المتفجر التطورات العراقية المتمثلة
ف��ي ت��م��دّد ال��ق��وى التكفيرية على ح��س��اب الدولة،
وبالتالي استفحال ال��ص��راع المذهبي والطائفي،
ومحاولة تعويم ثقافة التقسيم ،وك��ذل��ك المشهد
اليمني ال��ذي تسارعت أح��داث��ه لتتط ّور إل��ى حرب
تقودها السعودية ضدّه ،ليزيد تأزم هذه التطورات
وتشابكها وان��ح��داره��ا إل��ى ه��اوي��ة ح��رب مذهبية
وطائفية معلنة ،م��ن الصعوبات ف��ي وج��ه األمانة
العامة للمؤتمر ،والتشكيك ف��ي ان��ع��ق��اده ف��ي هذه
الظروف ،وكان ميل البعض إلى تأجيله ،من خلفية
الحرص على عدم تفجره من داخله نتيجة التباينات
التي وصلت ح�� ّد ال��خ�لاف��ات ،والبعض م��ن أعضاء
المؤتمر أشهر سيف رفضه حضور المؤتمر ،وهذا
ما أعلنه المهندس ليث شبيالت في مقالة فنّد فيها
األسباب التي تدفعه إلى عدم حضور المؤتمر في
دورته الحالية في  2و 3حزيران ،ساردا ً الكثير مما
يعتبره الضرورات التي ال ب ّد من الذهاب فيها نحو
إصالح مؤسسة المؤتمر القومي العربي ،الذي خرج
عن أساسيات تشكله في مطلع التسعينات .وكذا هو
حال المؤتمر القومي اإلسالمي الذي اتهم المهندس
شبيالت مك ّوناته من قوميين وإسالميين بأنهما ال
يصدقان بعضهما البعض في عالقاتهما ،مستشهدا ً
بكالم قاله له األستاذ عبد الباري عطوان ،مدلالً من
خ�لال ذل��ك على ح��ال المؤتمر والبعض الكثير من
أعضائه فقط يحضرون لنيل شهادة المؤتمر بأنهم
ال زال��وا على قوميتهم دون أن يقدّموا إضافات أو
أعمال تسجل في هذا السياق .خاتما ً مقالته بالقول:
«اإلص�لاح يبدأ فينا معشر اإلصالحيين ،قوميين
وإسالميين ويساريين ،ففاقد ال��ش��يء ال يعطيه.
إنهما ثابتان واضحان وضوح الشمس لم نستطع
اح��ت��رام��ه��م��ا :ع���دم االس��ت��ع��ان��ة ب��األج��ن��ب��ي ،وع���دم
االستعانة بالعسكري» .محييا ً في الختام األصوات
ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت مطالبة ب��إص�لاح المؤتمر القومي
العربي ،وشقيقه القومي اإلسالمي .وأيد ما كتبه
ك ّل من منذر األعظمي وصباح المختار .والذي رأى
يصب في نفس خانة ما حاول أن يفنّده
في ما كتباه
ّ
أو يكتبه في رسالته.
ّ
وبغض النظر عن ال��رأي حول ما جاء في مقالة
المهندس شبيالت ،إنْ ك��ان مؤيدا ً أو غير موافق،
ول��ك��ن ه��ذا ُي��دل��ل على أنّ ه��ن��اك أزم���ة يعاني منها
المؤتمر بحاجة إل��ى نقاش ه��ادئ ،وأن��ا ال أرى أنّ
المؤتمر بهذا العدد من المشاركين مكانا ً صالحا ً لهذا
النقاش ،ومعاذ الله أن يكون قد خطر في البال أنّ
األحبة المشاركين ليسوا أهالً لذلك بل على العكس،
ول��ك��ن م��ن خلفية أن���ي أح����رص ك��م��ا ال��ج��م��ي��ع على
الخروج بأفضل النتائج من الخالصات وتقييمات
تساهم جديا ً في إخراج المؤتمر مما يعتريه من خلل
أو أزم��ة .وه��ذا تتواله األمانة العامة الجديدة وفي
مقدّمتها األمين العام الذي سيت ّم انتخابه في ختام
أعمال المؤتمر .وهنا يطفو على سطح النقاشات
سؤال طرحه الكثيرون وأنا منهم ،هل كان عدم عقد
المؤتمر وم��ا سيترتب عليه من نتائج أو تداعيات
وت��ص�� ّدع��ات ،أفضل م��ن عقده ف��ي وق��ت��ه؟ بالتأكيد
وهذه وجهة نظري ال ب ّد من عقد المؤتمر وهذا ما
حصل ،ألنّ ع��دم عقده ليس هناك من ضمانة في
أن ُيعقد م��رة ثانية خصوصا ً أنّ األف��ق مغلق في
احتمال أن تجد األح��داث والتطورات التي تعصف
ب��دول المنطقة ح�لاً قريبا ُ لها ،بل وبأسى وأسف
أقول إنها مرشحة الحتماالت أكثر خطورة وتعقيداً،
على اعتبار أنّ من يديرون تلك الحروب واألحداث،
وتحديدا ً الواليات المتحدة األميركية ،لم تستنفد
بعد مخططاتها في المنطقة .وبين قوسين أقول:
لمن ي��رى أنّ نجم أميركا إل��ى أف��ول وبأنها لم تعد
العبا ً في مصير المنطقة وصراعاتها الداخلية .أقول
من المبكر التعويل على ذلك وإنْ هي مثخنة بالجراح
وتعاني ما تعانيه من أزمات اقتصادية ومالية ،وهي
مع ذلك ال تزال مصنّفة كأكبر قوة اقتصادية ومالية
في العالم ،فيما روسيا تأتي في المرتبة العاشرة.
وإنْ كنا نرغب ونتمنى أن نجد أميركا تلقى ذات
المصير ال��ذي انتهى إليه االتحاد السوفياتي قبل
أكثر من عقدين من الزمن .وهذا ال يعني أنها ستبقى
قدراً ،ليست هناك إمكانية لهزيمتها.
وإل���ى حين ال��ت��واف��ق على إج���راء ه��ذه المراجعة
والمصالحة والمشاركة (استعرتها م��ن األستاذ
معني في
العزيز معن بشور) من خلفية أنّ الجميع
ّ
إخراج المؤتمر مما علق فيه من تراجعات وإخفاقات
إذا جاز التعبير .أتوجه إلى جميع الزمالء أعضاء
المؤتمر ال��ذي��ن ي��ش��ارك��ون ف��ي ال����دورة السادسة
والعشرين ف��ي ب��ي��روت ،بالقول إنّ هناك عناوين
التقاء وتالق نتقاطع عندها وحولها وال تزال تجمع
بيننا جميعا ً (فلسطين وعناوينها كقضية مركزية
– المقاومة وثقافتها – المشروع الصهيو أميركي
ال��ذي يتمدّد سريعا ً في المنطقة على حساب أمننا
القومي – ق��وى اإلره��اب التي تتهدّدنا جميعا ً في
تاريخنا وح��اض��رن��ا ومستقبلنا ...ال���خ) .عناوين
تستحق منا جميعا ً أن نجتمع ونتالقى حولها في
المؤتمر القومي العربي بدورته المنعقدة في بيروت
عاصمة المقاومة ،وحاضنة العمل القومي العربي.

