�آراء  /تتمات

السنة السابعة  /االثنني  15 /حزيران  / 2015العــدد 1806
Seventh year / Monday / 15 June 2015 / Issue No. 1806

ثمانمئة عام على الماغنا كارتا و 1420عام ًا على حلف الف�ضول

لقاء بوتين� -أردوغان:
هل من جديد؟

} د .جورج ج ّبور*
} حميدي العبدالله

عقد لقاء قمة جمع الرئيس الروسي فالديمير بوتين بالرئيس التركي
رجب طيب أردوغان .من المعروف أنّ لقاءات القمة بين بوتين وأردوغان لم
تتوقف على امتداد سنوات األزمة في سورية ،بل إنّ العالقات االقتصادية
تحسنا ً مضطردا ً في هذه الفترة.
بين البلدين شهدت
ّ
وك��ان واض��ح��ا ً أنّ القمم السابقة كانت تخيّم عليها حسابات تدفع كال
الطرفين إلى تعزيز العالقات بينهما على الرغم من اختالف وجهات نظرهما
حول ما يجري في سورية على وجه الخصوص .ومن بين هذه الحسابات،
وال سيما في السنتين الماضيتين ،حرص روسيا على دفع تركيا إلى اعتماد
سياسة منفصلة عن الحكومات الغربية ،وخلق مصالح تركية مع روسيا
تدفع أنقرة إلى عدم مواكبة الغرب في حملته ض ّد روسيا ،وال سيما على
صعيد ف��رض عقوبات اقتصادية وسياسية ،حيث ل ّوحت أنقرة بعد ض ّم
جزيرة القرم إلى احتمال التصعيد ض ّد روسيا بذريعة الدفاع عن األقلية
المسلمة في القرم ،كما أنّ لدى القيادة الروسية قناعة بأنّ تعزيز العالقات
يصب فقط في وجهة تحييد تركيا عن
االقتصادية بين روسيا وتركيا ،ال
ّ
صراع روسيا مع الغرب ،بل يمنحها تأثيرا ً إيجابيا ً يمكن أن يؤدّي إلى إقناع
الحكومة التركية بمراجعة سياساتها إزاء سورية ،حتى وإنْ لم ت��ؤ ّد هذه
أي نتيجة.
الرهانات إلى ّ
القمة الجديدة التي جمعت بوتين مع أردوغان تأتي هذه المرة في سياق
سياسي يختلف عن السياق السياسي للقمم السابقة ،ويتمثل هذا السياق
بنتائج االنتخابات التركية األخ��ي��رة .فمن المعروف أنّ نتائج االنتخابات
قلّصت ق��درة حكومة العدالة والتنمية وح��دّت من خ��ي��ارات أردوغ���ان إزاء
ال��ح��ك��وم��ات ال��غ��رب��ي��ة .نتائج ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات سيكون لها تأثير م���زدوج،
واألرجح أنّ ذلك كان حاضرا ً في القمة الروسية – التركية .يتجلى هذا التأثير
أوالً ،في أنّ نفوذ وتأثير الغرب على أردوغان وعلى سياسة تركيا بات أكبر
مما كان عليه الحال قبل هذه االنتخابات .فجميع أحزاب المعارضة التي نالت
 60في المئة من مقاعد البرلمان هي أحزاب موالية للغرب بقوة أكبر من
مواالة أردوغان وحزبه ،وبالتالي يتوقع أن يكون حزب العدالة  ،سواء ذهب
إلى انتخابات مبكرة ،أو شكل حكومة ائتالفية مع أحد أحزاب المعارضة ،أو
شكلت المعارضة بمفردها الحكومة التركية وانتقل حزب العدالة والتنمية
إل��ى المعارضة ،أكثر إذع��ان��ا ً للضغوط الغربية ،كما أنّ أردوغ���ان كرئيس
للجمهورية محدود الصالحيات في نظام برلماني لن يكون قادرا ً على تحدّي
الغرب وأن يتبنّى مواقف ال يرضى عنها الغرب ،وهذا يعني أنّ هامش الرهان
الروسي على تحييد تركيا في الصراع بين موسكو والغرب ،سيكون أق ّل مما
كان عليه الحال قبل االنتخابات ،حيث كان هناك تقاطع مصالح يجمع القيادة
الروسية وقيادة حزب العدالة والتنمية قائم على االستقواء المتبادل للوقوف
في وجه الضغوط الغربية وتحسين موقع موسكو وأنقرة التفاوضي في
مواجهة الضغوط الغربية ،ثانياً ،باتت الحكومة التركية ،والنظام التركي
عموماً ،في وضع أضعف من السابق لجهة رفض وجهة نظر روسيا إزاء
وتصب حصيلة التوازنات الداخلية التركية الجديدة
األوضاع في سورية،
ّ
في مصلحة وجهة نظر روسيا التي تدعو إلى الح ّد من التدخل التركي في
الشأن السوري ،وعرقلة الحلول السياسية ،وهو الخيار الذي تسعى دائما ً
موسكو للترويج له ،ولكنه لم يكن يجد آذانا ً صاغية في أنقرة.

ال جنيف يمني ًا وال �سوري ًا...
} سعد الله الخليل
بعد أخذ ور ّد وتأجيل متك ّرر يعلن المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
عن إطالق المشاورات الشاملة األولية بين المكونات السياسية اليمنية برعاية األمم
المتحدة في مدينة جنيف ،وكعادتها طالبت األمم المتحدة المكونات السياسية اليمنية
المشاركة في المشاورات بحسن نية وبدون شروط مسبقة وفي جو من الثقة
واالحترام المتبادل ،للعمل على إيجاد سبل إلحياء العملية السياسية والتوصل إلى ح ّل
ينقذ اليمن وشعبه من األزمة الحالية الخطيرة ،بحسب ما ورد في بيان المبعوث األممي
اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يبدو أنّ داء القلق المزمن الذي يعاني منه األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون لم ينتقل إليه بعد ،كونه لم يكمل الشهرين بعد في مهمته
أي قلق مفاجئ حتى أنّ
األممية في بالد اليمن السعيد ،ومسار األحداث ال يستدعي ّ
أي رد فعل ألصوات الطائرات السعودية وهي تقصف
المبعوث األممي لم يتولد لديه ّ
العاصمة اليمنية ،فيما يخط بيانه الخارق الذي يدعو الضحية إلى طاوالت مفاوضات
أي هدنة أقلها إنسانية.
تستبعد الجالد وال تفرض ّ
دون أية شروط مسبقة يطلب من الحوثيين وأنصار الله وك ّل األطراف اليمنية
القبول بالحضور إلى جنيف كي ال تعرقل الح ّل السلمي لألزمة اليمنية ،وكأنّ الطائرات
السعودية ترمي بالمعونات الغذائية واألدوية وتمور مملكة آل سعود على الشعب
اليمني مع اقتراب شهر رمضان كبادرة حسن نية وعربون محبة أخوية من خادم
ألي فصيل يمني أن
الحرمين الشريفين أطال الله في عمره ذخرا ً ألبناء األمة ،ال يحق ّ
يعترض على غارات السعودية المدافعة عن الشرعية ،حتى لو راح ضحيتها نصف
ومهجر فكله يهون في سبيل شرعية رئيس مستقيل.
الشعب اليمني بين شهيد وجريح
ّ
المضي في حرب مملكته إلى النهاية ،معتبرا ً أنّ إعادة
يص ّر عسيري آل سعود على
ّ
األمل تقوم على شقين عسكري وسياسي ،وك ّل يأخذ مساره حتى يت ّم تطبيق قرار
مجلس األمن رقم  2216على أرض الواقع ،ضاربا ً بعرض الحائط الدعوات األممية
لتسهيل الحوار .إذا ً هو جنيف يمني إنْ أنجر على هدير الطائرات السعودية دون أي
شروط مسبقة كتسهيل للعمل السياسي.
في جنيف نفسها التي يبدو أنها باتت مربط فرس العرب على بعد مسافة
جس نبض ولقاءات لفريق األمم المتحدة
ليست بالبعيدة ثمة جولة من مباحثات ّ
مع األطراف السورية حيث يدلي ك ّل طرف بدلوه تحضيرا ً إلطالق جولة ثالثة من
المباحثات الرسمية في جنيف ،وال ضير في الشأن السوري أن تضع المعارضة
السورية شروطها وترفع بأعلى الصوت مستحيالتها وتقدّم خريطة طريق مستمدّة
من هلوسات صقورها في القاهرة بما ال يتوافق مع مبادئ جنيف وال مع مسار
األحداث السياسية اإلقليمية وال الواقع الميداني على األرض السورية ،لتأتي خريطة
الطريق االئتالفية ضمن سياق المساعي السعودية القطرية لعرقلة أي محاولة
إلطالق مسار سياسي وفق تفاهمات موسكو ،وأمام تفرد المعارضة االسطنبولية
بالرأي المعارض وضعت األطراف المعارضة خريطة طريق وطنية منطلقة من
اجتماعها في العاصمة الكازاخستانية األستانة تقوم على خطوات قابلة للتنفيذ ،وفي
زحمة الخرائط بين إقليمي وسوري ودولي تبدو إطاللة المبعوث األممي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا إلى دمشق من باب رفع العتب والتذكير بأنه ما زال موجودا ً
على الساحة األممية.
بين دمشق وصنعاء والقاهرة والرياض وغيرها من عواصم القرار اإلقليمي
والدولي ثمة خطوط تتشابك ومصالح ورؤى واستراتيجيات ترمي بثقلها على الساحة
إال أنّ الثابت الوحيد أنّ ك ّل هذا الحراك لم يصل صداه بعد إلى جنيف لخلق حالة حوارية
تفاوضية حقيقية توحي بغير ما يلوح في األفق بأنه ال جنيف سوريا ً وال يمنيا ً قبل 30
من حزيران الجاري الموعد النهائي لتوقيع التفاهم النووي اإليراني.
«توب نيوز»

طالل �أر�سالن
عندما تقترب الساحة السياسية من لحظات فاصلة يكون فيها دور مرسوم لقطبةمخفية يؤدّيها وليد جنبالط يبرز بسرعة إلى الساحة حضور طالل أرسالن.
ّ
يدل هذا بما يملك أرسالن من قدرات زعامة شعبية ووزن بين مشايخ الجبل انّ هدوءهكان اسلوب عمل وليس ابتعادا ً او غيابا ً او نقصا ً في المتابعة او تهيّبا ً للمسؤولية.
محطتان بدا انّ لجنبالط فيهما ما يتعدّى الصراخ الى الفعل ،األولى كانت عشيةأحداث السابع من أيار ،وكان ألرسالن الدور الحاسم في تعطيل الدور المرسوم لجنبالط،
مفاجئا ً المراهنين على الذكاء الجنبالطي.
يومها وقف جنبالط يعلن تسليم الراية إلى أرسالن الذي ظهر في وقت واحد كزعيملك ّل أبناء الجبل يحفظهم بال تمييز ،وكحليف للمقاومة ال يقبل أن تطعن من الجبل وال ان
يمس أمنها أو مشروعها.
ّ
اليوم وجنبالط يقترب من القطبة المخفية الجديدة يبرز له أرسالن معلنا ً بوضوحقاطع أنّ جبل العرب سيبقى عربيا ً له مرجعية واحدة هي الرئيس بشار األسد.
كما يع ّد جنبالط العدة لترجمة مشروعه إقليميا ً ودوليا ً إلذالل الجبل بالمشروعالمعادي.
-يع ّد أرسالن النتصار الجبل.

التعليق السياسي

يحتفل البريطانيون هذه األيام ،وتحتفل معهم
ال���دول الناطقة باالنكليزية ،ب��ال��ذك��رى الثمانمئة
لتوقيع وثيقة هامة في تاريخ حقوق اإلنسان ،هي
وثيقة «العهد العظيم أو الكبير» ،واسمها أساساً:
«ماغنا كارتا».
أه��نّ��ئ المحتفلين ون��ف��س��ي .و ّق���ع ال��م��ل��ك جون
ه��ذه الوثيقة ف��ي  15ح��زي��ران  1215بعد ثورة
عليه قادها المتميّزون من رعاياه .فقيّدت الوثيقة
صالحياته المطلقة ،وأشركت في الحكم معارضيه
المتميّزين من رعاياه .لم يكن تاريخ الوثيقة خاليا ً
م��ن ال��ع��ث��رات ،لكنها ك��ان��ت خ��ط��وة تأسيسية في
االنتقال من حكم مطلق إل��ى حكم يتّجه إل��ى نوع
من الديمقراطية .وفي تاريخ تط ّور فكرة حقوق
اإلنسان ،تحتل «ماغنا كارتا» مرتبة متقدمة.
من النادر ألاّ نجد للوثيقة البريطانية ذكرا ً يسبق
ذك��ر إع�لان حقوق اإلن��س��ان وال��م��واط��ن الفرنسي
ال���ذي ص���در ف��ي  ،1789ب��ع��د أس��اب��ي��ع قليلة من
تجسد وثائق األمم
ال��ث��ورة الفرنسية .وبالطبع،
ّ
المتحدة ال��خ��اص��ة بحقوق اإلن��س��ان ،ه��ذا التميّز
«الماغنا كارتي».
وكما قلت سابقاً ،لم يكن تاريخ «ماغنا كارتا»
خاليا ً من العثرات .شهدت بريطانيا في السنوات
الثمانمئة السابقة ثورات وتقطيع رؤوس وتغيّرات
س��ي��اس��ي��ة ان��ق�لاب��ي��ة ،ول��ك��ن ال��ث��ق��اف��ة السياسية
البريطانية حافظت على تقديسها تلك الوثيقة
وال��م��ب��ادئ ال��ت��ي بنيت عليها .وإذا كنت ال أتذكر
بالضبط متى بدأ وعيي بـ«الماغنا كارتا» ،فإ ّنني
لن أنسى أن زميل دراس��ة بريطانياً ،في النصف
األول م��ن الستينات ف��ي الجامعة األميركية في
واشنطن العاصمة ،كان كثيرا ً ما يفتخر بأنه ابن

ثقافة «ماغنا كارتا» .وفي األيام التالية ،أتيح لي أن
أشهد كيف أن متكلمين كثيرين باإلنكليزية كلغة
أ ّم ،إ ّنما يعتبرون «ماغنا كارتا» مرجعا ً أخالقيا ً لهم
في تفكيرهم السياسي.
قول كهذا يتطلب منّي المسارعة إلى التأكيد أنّ
الظلم الذي أوقعه البريطانيون بالفلسطيينيين من
خالل وعد بلفور ،وأوقعوه بغيرهم من الشعوب،
ال ينسجم أب��دا ً مع «ماغنا كارتا» .وأح��د شهودي
على صحة التأكيد تصريح لجاك سترو ،في 16
تشرين الثاني  ،2002وهو آن��ذاك وزير خارجية
المملكة المتحدة ،نال به نيالً جادا ً من وعد بلفور.
وينسجم م��ع التأكيد السابق ات��ج��اه ف��ي التفكير
السياسي ي��رى أنّ البريطانيين هم الشعب الذي
مارس على الشعوب األخ��رى أكبر قدر من الظلم
في تاريخ العالم .لكن «بيت القصيد» في كلمتي
اليوم ليس عن هذا الموضوع.
ب��ي��ت القصيد ف��ي ه��ذه الكلمة يتمثل بالتباين
ف��ي التعامل م��ع وثيقة تاريخية ف��ي ش��أن حقوق
اإلن��س��ان بين البريطانيين وال��ع��رب .بينما نجد
«ماغنا كارتا» متألقة في أدبيات حقوق اإلنسان،
نجد وثيقة عربية هي «حلف الفضول» مهملة في
تلك االدبيات ،ما خال ذكر واحد لها جاء في بيان
ص��در ع��ن المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
بمناسبة بدء العقد السادس لالعالن العالمي ،أي
في  10كانون األول  .2007وي��رد التفصيل في
موضع الحق.
«ح��ل��ف ال��ف��ض��ول» وث��ي��ق��ة غ��ي��ر مجهولة عربيا ً
وإس�ل�ام���ي���اً .ف���ي ك��ت��ب ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة نجدها
حاضرة ،سواء على نحو مقتضب أو مط ّول ،يت ّوج
��ص��ه كما يلي:
ح��ض��وره��ا ح��دي��ث ن��ب ّ
��وي ي��ت��وات��ر ن ّ
«شهدت مع أعمامي في دار عبد الله بن جدعان
حلفا ً لو دعيت إلى مثله في اإلسالم ألجبت» .لكن

هذه الوثيقة إنما تبدو خاصة بالسيرة ،حتى لكأن
يصح أن يشار إليه إلاّ
المبدأ ال��ذي بنيت عليه ال
ّ
في معرض الحديث عن السيرة النبوية .فما هو
المبدأ الذي بني عليه الحلف؟ تخبرنا كتب السيرة
أن فضالء مكة تعاهدوا ،أواخ��ر القرن السادس
ال��م��ي�لادي« ،وت��س��ه��ي�لاً ،اق��ت��رح أن ن��ت��واف��ق على
العام  595م ،»...أال يدعوا ببطن مكة مظلوما ً من
أهلها أو من غيرهم ممن دخلها من سائر الناس،
إال كانوا معه على ظالمه حتى ُتر ّد مظلمته .إذن،
فالوثيقة تعتمد مبدأ إقامة العدل ،وهو مبدأ أساس
في ثقافة حقوق اإلنسان.
أختصر القول في المقارنة بين «حلف الفضول»
وبين وثيقة أتت بعده بنيّف وستة قرون .الحلف
وثيقة صيغت ف��ي كلمات قليلة ،و«ماغنا كارتا»
نص يمتد إلى  63فقرة تفصيلية تبحث في دقائق
ّ
األم��ور عند تباين اآلراء ف��ي ش��ؤون الحكم .ولم
يلجأ المظلومون إلى الحلف إال في مدة زمنية ال
تزيد عن ثالثة أرباع القرن .بينما استمرت «ماغنا
ك��ارت��ا» م��رج��ع��ا ً يستحضر دائ��م��ا ً ف��ي ال��ح��وارات
السياسية البريطانية « .ح��ل��ف ال��ف��ض��ول» حدث
تاريخي مضى ،و«ماغنا ك��ارت��ا» ثقافة سياسية
إنسانية مستمرة .اال أن الحلف يمتاز على «ماغنا
مدني
كارتا» بأنه تنظيم فاعل .إن��ه هيئة مجتمع
ّ
ي��رى أعضاؤها أنّ من واجبهم العمل على إقامة
العدل .ليس الحلف مرشدا ً لعمل فقط ،إنه العمل
المطلوب منجزا ً به ّمة أعضائه .هو الج ّد األعلى
لمنظمة العفو الدولية.
لدى التحضير لمؤتمر فيينا لحقوق اإلنسان في
فيينا عام  ،1993تنبّهت إلى أهمية أن نعولم العلم
بـ«حلف ال��ف��ض��ول» .نشرت ف��ي ج��ري��دة «الثورة»
الدمشقية ،بتاريخ  21كانون الثاني  ،1993مقاالً
عنوانه« :حلف الفضول» :الجمعية األولى للدفاع

ال�سويداء كما دم�شق ( ...تتمة �ص)1
الخيار الثاني ،األكثر إثارة ،أن يتجه مقاتلوها شرقا ً إلى مطار الثعلة،
غرب محافظة السويداء ،وبالتالي تهديد مدينة السويداء التي ال تبعد عنه
سوى كيلومترات معدودة ،وربما أيضا ً ْ
قطع طريق السويداء – دمشق.
الخيار الثالث ،األق ّل احتماالً ،أن يتجه مقاتلوها شماال ً بقصد مهاجمة
دمشق العاصمة.
قادة «النصرة « تخ ّيروا ،موقتاً ،الخيار الثاني بمباشرتهم هجمات متك ّررة
على مطار الثعلة بقصد ترويع سكان السويداء والمحافظة ووضعهم أمام
خيارين :قطع صلتهم بدمشق ،أو معاناة آثار الحرب ومآسيها.
رافق الهجمات على محافظة السويداء حدثان متزامنان يشيان بأمر
مريب:
في «إسرائيل» ،تعالت أصوات ،في مق ّدمهم صوت رئيس الدولة رؤفين
رفلين في حضور رئيس هيئة األركان المشتركة األميركية الجنرال مارتن
ديمبسي ،وص��وت نائب الوزير ال��درزي «اإلسرائيلي» أي��وب ق � ّرا ،بدعو ٍة
مريبة إلى «حماية» دروز سورية من بطش «داعش» وحلفائه (مع أن القوة
المهاجمة تقودها «جبهة النصرة»).
في شمال سورية ،قامت «النصرة» بارتكاب مجزرة رهيبة في بلدة «قلب
ل��وزة» (محافظة إدل��ب) ذهب ضحيتها نحو  40رج�لاً وشيخا ً وطفالً من
سكانها الدروز.
ه��ك��ذا أصبحت ال��س��وي��داء ودروز س��وري��ة بين ع��د ّوي��ن« :ال��ن��ص��رة»
و«إسرائيل».
فجرت ردود فعل غاضبة وأطلقت دعوات متباينة:
المجزرة ّ
 حلفاء سورية والمقاومة في لبنان (ط�لال أرس�لان ووئ��ام وهاب
والحزب السوري القومي االجتماعي والقوى العروبية واليسارية) دانوا
همجية «النصرة» وحلفائها ،ودعوا إلى الوحدة والمواجهة ومساندة
المقاومة ،كما ح ّرضوا أهل جبل العرب على حمل السالح ومؤازرة الجيش
السوري للدفاع عن األرض والعرض والكرامة.
 حليف سورية األق��وى حزب الله دعا إلى الصبر والوحدة في وجه
مشاريع التفتيت والتشتيت وز ْرع بذور االنقسام بين أبناء الشعب الواحد،
متع ّهدا ً إنهاء وجود اإلرهابيين التكفيريين في جرود القلمون.
 وليد جنبالط حاول تنفيس السخط بالقول إنّ ما حدث ليس مجزرة
بل مج ّرد إشكال فردي (!) تح ّول إلى اشتباك ،داعيا ً إلى التهدئة والحكمة،
فنجح في تأجيج السخط على شخصه وتكريس فشله في إقناع الناس بأنّ
مهادنته لـِ«النصرة» تشفع للدروز لديها أو تحميهم من بطشها.
 سعد الحريري استنكر المجزرة معتبرا ً «أن أسوأ ما يمكن أن تنحدر
إليه الثورة السورية هو التط ّوع في مهمات قتالية ال وظيفة لها سوى تقديم
الخدمات لنظام األسد».

د .عصام نعمان

«الدورة  »26للم�ؤتمر ( ...تتمة �ص)1
ولع ّل من أبرز مظاهر سالمة توجهات هذا الكيان
القومي وأدائ��ه ،أن معظم االتهامات واالفتراءات
التي وجهت إليه منذ انطالقته ل��م تجد دليالً
واح��دا ً يثبت صحتها ،خصوصا ً أنها كانت تأتي
من هذه الجهة ومن تلك المناقضة لها في الوقت
ذاته ،فيستمر هذا الكيان في الحياة وتتساقط من
حوله األوراق اليابسة بعد أن ج ّفت قدرتها على
االخضرار ،فتحولت مهمتها الى محاولة تشويهه
أو شيطنته أو اتهامه بما هو ليس فيه ،بل بما هو
نقيضه.
ول��م تقتصر استمرارية ه��ذا الكيان ،المؤتمر
القومي العربي ،عليه وح��ده ،بل شملت أيضا ً
كل المؤسسات التي ساهم في إطالقها ب��دءا ً من
مخيمات الشباب القومي العربي ومنتديات
تواصلهم ،وصوال ً إلى المؤتمر القومي – اإلسالمي
ال��ذي انعقد قبل أس��اب��ي��ع ،م���رورا ً بالعديد من
المبادرات والملتقيات والمنتديات والجمعيات
المتخصصة التي تمتأل بها حواضرنا العربية على
رغم كل ما تعانيه من حصار ومضايقات وتضييق
على غير مستوى.
لقد قلنا الكثير في أسباب استمرار المؤتمر
القومي العربي طيلة ه��ذه العقود ،فيما غابت
كيانات أخ��رى مماثلة في األه��داف والتطلعات،
حصنت هذه التجربة
ولفتنا سابقا ً إلى ميزات
ّ
القومية متم ّثلة باستقالليتها ،وتوازنها ،وحفاظها
على ديمقراطية العالقات وشفافيتها ،وعلى تطلعها
نحو القضايا الكبرى في األ ّمة وعدم االنجراف في
الصراعات الدموية التي ح ّذر منها المؤتمر مبكراً،
وحرصها على إبقاء المشروع النهضوي العربي
وأهدافه الست ماثلة أمامها تناقشها كل عام ،بل
تناقش مدى اقترابنا كأ ّمة منها أو ابتعادنا عنها،
واإلقرار بأننا قد ابتعدنا أكثر مما اقتربنا من دون
أن يعني هذا اإلقرار أننا تنازلنا عن تفاؤل إرادتنا
على رغم غيوم التشاؤم المل ّبدة فوق عقولنا.
إالّ أن أمرا ً رئيسيا ً ينبغي التركيز عليه والعمل
بمقتضياته ،وه��و أن��ه م��ا ك��ان ممكنا ً للمؤتمر
القومي العربي وأمثاله االستمرار ل��وال حاجة
األ ّمة ونخبها الح ّرة المستقلّة إليه كإطار جامع
على المستوى القومي ،وكصيغة حوار بين آراء
واجتهادات متع ّددة تحت سقف الثوابت القومية،
وكإرادة عارمة ،وأداة للتفاعل الخلاّ ق الستنباط
سبل خ��روج األ ّم��ة من محنتها ودخولها م��دارج
النهوض الحضاري المأمول ،بل حتى كمرجعية
فكرية وسياسية تحتكم األ ّمة إليها في اللحظات
المصيرية الصعبة.
ه��ذه الحاجة التي ت��زداد كل ي��وم مع اشتداد

ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان ف��ي ال��ع��ال��م .ك��ان��ت األص���داء
إي��ج��اب��ي��ة ف���ي س���وري���ة .وردت���ن���ي ات���ص���االت من
مسؤولين كبار ج�� ّدا ً كلّها ثناء على المقال .إلاّ أنّ
أي ذِكر ـ في فيينا.
الحلف لم يفز بذك ٍر له ـ ّ
تابعت .لن أتحدث عن عشرات المقاالت ومئات
ال��رس��ائ��ل ،وال��ح��دي��ث ع��ن ك�� ّل منها متعة وثقافة.
أكتفي ،ونحن في موسم «ماغنا ك��ارت��ا» بذكر أن
المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ،السيدة آربور
إلي جيّدا ً حين حدّثتها والعاملين
الكندية ،أنصتت ّ
م��ع��ه��ا ع���ن ال��ح��ل��ف .ظ��ه��رت ال��ح��ص��ي��ل��ة ف���ي بضع
كلمات عنه تض ّمنها ال��ب��ي��ان ال���ذي ص��در ف��ي بدء
العقد السادس لصدور االع�لان العالمي لحقوق
اإلن��س��ان .ما ت��زال كل ال��دول العربية صامتة عن
ذك��ر الحلف ف��ي بياناتها بشأن حقوق اإلنسان.
ّ
ومنظمة
تشاركها في صمتها جامعة الدول العربية
ال��ت��ع��اون االس�لام��ي ،على رغ��م ت��ك��رار مطالباتي
ومطالبات غيري للجامعة وللمنظمة ،وعلى رغم
م����داوالت م��ب��اش��رة ل��ي ف��ي ه��ذا ال��ش��أن م��ع عمرو
موسى أمين عام الجامعة (آنذاك) ،والمغربي الذي
ك��ان أمين ع��ام منظمة المؤتمر االس�لام��ي ،وكان
السفير بشار الجعفري شاهدا ً على تلك المداولة
في مؤتمر عقد في اليمن.
هنيئا ً ل��ـ«م��اغ��ن��ا ك��ارت��ا» ف��ي ذك��راه��ا الثمانمئة.
أ ّم���ا «ح��ل��ف ال��ف��ض��ول» ،التجربة ال��ف��ذة ف��ي تنظيم
الدفاع عن حقوق اإلنسان ،فيبدو أنّ مكانه عندنا،
نحن ال��ع��رب ،كتب التاريخ .هو خ��ارج مكانه في
ممارساتنا السياسية وف��ي منظوماتنا الفكرية.
وم���ع ذل���ك ،م��ا أزال أدع���و المخلصين القادرين
منّا إل��ى تأسيس الهيئة العالمية للتعريف بحلف
الفضول .أدعو ،فهل من مجيب؟
* رئيس الرابطة السورية لألمم المتحدة

القطبة المخفية ( ...تتمة �ص)1

 سمير جعجع دعا «دول المنطقة وغير المنطقة التي تدعم المعارضة
السورية إلى التدخل بقوة لوضع ح ّد لبعض المجموعات التي ترتكب أعماال ً
كهذه».
 األوس��اط السياسية المؤيدة للمقاومة في بيروت ودمشق وصفت
المجزرة بأنها ضربة مدروسة لترويع ال��دروز عموما ً وأهل جبل العرب
فسرت
خصوصا ً لحملهم على التخلي عن دمشق والجيش السوري .كما ّ
ّ
تنطح المسؤولين «اإلسرائيليين» «لحماية» دروز سورية بأنه حلقة في
سلسلة مناورات سياسية وتحركات عمالنية لمساعدة «النصرة» وحلفائها
على إقامة منطقة عازلة في جنوب سورية خارجة عن سيادة دمشق.
غير أن تطورات عسكرية متزامنة ق ّدمت مؤشرات وشواهد على أن دمشق
وليس السويداء فقط باتت بين عد ّوين« :إسرائيل» و«نصرتها» على مقربة
من الجوالن المحت ّل في الجنوب من جهة و«داعش» المتم ّدد من مدينة تدمر
المحتلة في شرق سورية إلى آبار النفط والغاز على مقربة من مدينة حمص
توغلت غربا ً
في قلب البالد من جهة أخرى .قيل أيضا ً إنّ مجموعة داعشية ّ
حتى اتصلت بأوتوستراد دمشق  -حمص وأقامت حاجزا ً عليه بعض الوقت
قبل اضطرارها إلى الفرار بعد تص ّدي الجيش السوري لها.
ماذا وراء هذا التق ّرب الداعشي المريب من حمص؟
في المسألة قوالن:
األول ،يشير إلى رغبة تنظيم «الدولة اإلسالمية» في السيطرة على آبار
النفط والغاز بين تدمر وحمص بغية تعتيم سورية بتركها بال كهرباء
التوجه إلى مؤتمر جنيف  3 -وفق الشروط
بغية إضعافها وحملها على
ّ
األميركية.
الثاني ،يشير إل��ى وج��ود مخطط أميركي تقسيمي يرمي إل��ى تمكين
«داع��ش» من السيطرة على حمص بغية فصل جنوب البالد عن شمالها
ووسط البالد عن ساحلها.
قادة كثر في دمشق يسلّمون بوجود مخطط صهيوني أميركي من هذا
القبيل ،لكنهم يسارعون إلى تأكيد قدرة سورية على صده ودحره ،مل ّمحين
في هذا المجال إلى تط ّورين واعدين :نجاح الجيش السوري والمقاومة
اللبنانية في طرد «النصرة» و«داعش» من منطقة القلمون المحاذية للحدود
مع لبنان والممت ّدة إلى أطراف حمص الغربية من جهة ،وتدفق مدد بشري
ولوجيستي نوعي من إيران سيكون له تأثير ميداني فارق في قابل األيام
من جهة أخرى.
في هذه األثناء يبقى الصراع مستمرا ً وكذلك معاناة الشعب.

ال����زالزل واألع��اص��ي��ر وال��ع��واص��ف السياسية
واالجتماعية واألمنية والعسكرية واالقتصادية
من حولنا ،تعزّز في كل واحد من أعضاء المؤتمر
إحساسه بالمسؤولية لكنها في الوقت ذاتها
تطالبنا جميعا ً أن نكون أكثر استعدادا ً لمراجعة
تجربتنا ،نط ّور ما هو إيجابي ومفيد ،ونتخلص
مما هو سلبي ومض ّر ،فنعطي بذلك مثاال ً يحتذي
به آخرون ،أنظمة وتنظيمات فيخرجون من أسر
المكابرة واإلنكار في ق��راءة تجاربهم ،ويمضون
في مراجعة نقدية مستمرة مفتوحة العيون على
كل تطور ،ومفتوحة اآلذان على كل رأي ،ومفتوحة
األذهان على كل ما يهدي إلى سواء السبيل.
في ظل هذه الظروف انعقدت الدورة السادسة
والعشرين للمؤتمر القومي العربي في بيروت
يومي  2و  3حزيران  ،2015بمشاركة حوالي 200
عضوا ً عامالً ،فيما حضر جلسة االفتتاح أيضا ً ما
ال يقل عن  100ضيف من الشخصيات اللبنانية
والعربية والدولية ،سياسية ودبلوماسية ونقابية
وثقافية واجتماعية وإعالمية في تعبير عن مدى
اتساع االهتمام بهذه الظاهرة الوحدوية في زمن
تفشي روح االنقسام ومخططات التقسيم.
ت��م� ّي��زت ال����دورة الحالية للمؤتمر بحيوية
نقاشاتها ،وت��ب��اي��ن ال���رؤى وال��ت��ق��وي��م��ات بين
أعضائها ،بما يؤكّد ح��رص ه��ذه التجربة على
أن ت��ك��ون كالعروبة نفسها ،جامعة ال تلغي
الخصوصيات ،ديمقراطية ال يطغى فيها فرد أو
رأي على بقية األفراد واآلراء.
ولعل الجلسة األخيرة التي شهدت مناقشة
مسودة البيان الختامي أ ّك��دت أن المؤتمر س ّيد
نفسه ،وأن ما من جهة ق��ادرة على فرض رأيها
على اآلخرين ،وأن كل ما سيق من اتهامات بحق
المؤتمر ،عشية الدورة ،تأتي الوقائع لتكذبها ،كما
«المي تكذب الغطاس».
يقول المثل الشائع:
ّ
لقد أعاد المؤتمر مسودة البيان ،كما في الدورة
الماضية ،لألمانة العامة للمؤتمر لصياغته
النهائية على نحو يراعي مالحظات األعضاء،
المتباينة أحياناً ،وقد أدلى كل واحد من أعضاء هذه
األمانة التي جرى انتخابها في هذه الدورة أيضا ً
بمالحظاته على مسودة البيان بهدف أن يصدر
البيان مع ّبرا ً عن غالبية آراء أعضاء المؤتمر ،وت ّم
التأكيد على ثوابت المؤتمر ومشروعه النهضوي.
ول��م تكن ه��ذه الممارسة الديمقراطية هي
تحلى بها المؤتمر ،بل تجلّت أيضا ً
الوحيدة التي
ّ
باإلصرار على تداول المسؤوليات في كل دورة من
دوراته االنتخابية (كل ثالث سنوات) حيث تعاقب
على منصب األمين العام سبعة أمناء عامين من كل
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أقاليم الوطن العربي باإلضافة إلى األمين العام
الجديد الدكتور زي��اد حافظ ال��ذي فاز بالتزكية
خلفا ً لألمين العام السابق للمؤتمر األستاذ عبد
الملك المخالفي ال��ذي حالت ظ��روف قاهرة دون
حضوره الشخصي.
وانتخاب حافظ ،وهو الباحث االستراتيجي ذو
الثقافة الواسعة والموسوعية ،وصاحب البعد
الفكري المنفتح على تطورات العصر ،والملتزم
بتراث األ ّمة ومخزونها الحضاري ،ومردد مقولة:
«أن العرب دخلوا عصور االنحطاط حين توقفوا عن
إنتاج المعرفة ،وأن نهضتهم مرهونة بإعادة إنتاج
المعرفة» ،هو رغبة عارمة من المؤتمر للتأكيد على
أهمية ال��دور الفكري والثقافي ويعتبره مهمة
مركزية له كمؤسسة ،وألعضائه كأفراد ،فيعاد
توجيه بوصلة األ ّمة ونخبها باالتجاه الصحيح
بعد أن ض ّل الكثيرون الطريق وغلّبوا االعتبارات
التكتيكية على الرؤى االستراتيجية ،والمصالح
الفئوية الضيقة على المصالح الوطنية والقومية
العليا ،والهويات الفرعية على الهوية الجامعة.
وعلى رغم اآلراء المتباينة والرؤى المتعددة في
المؤتمر ،لكن برز أيضا ً إجماع حول ثالث قضايا،
أولها مركزية القضية الفلسطينية في النضال
العربي على رغم كل محاوالت الطمس والتصفية
وحرف األنظار ،وثانيها المقاومة كخيار وثقافة
ونهج ،وثالثها الحوار كمدخل للحلول السياسية
لكل م��ا تواجهه أ ّمتنا م��ن اض��ط��راب واح��ت��راب
وانقسام ودمار وسفك دماء وغلو وتطرف وتعصب
وتوحش ،بل الحوار كمدخل لقبول اآلخر ،وكإقرار
بأنه ال يمكن ألحد ،فئة أو جماعة أو طائفة أو حزباً،
أن يلغي اآلخرين في األ ّمة.
سألني صديقي وهو يتابع التحضيرات المهنية
الدقيقة للمؤتمر :أيستحق المؤتمر كل هذا الجهد
والتكاليف؟ .فأجبته« :بالنسبة للتكاليف يجب
أن تعلم أن كل أعضاء المؤتمر يتحملون نفقات
سفرهم وإقامتهم وتنقالتهم ويتبرعون أيضا ً
للمؤتمر ،أما أهمية المؤتمر نفسه فيكفي أن تتابع
الحصار المفروض عليه والحمالت المركّزة من
هذه الجهة أو تلك ،ال بل «اإلجراءات» المتخذة ض ّد
بعض رموزه على مدى السنوات الماضية ،لتدرك
كم بات المؤتمر يشكّل إزعاجا ً وإرباكا ً لكثيرين من
أعداء األ ّمة ولبعض فاقدي االستقاللية الذين يع ّز
عليهم وجود كيان قومي يعت ّز بهذه االستقاللية
التي هي س ّر استمراريته المزعجة ألع��داء األ ّمة
ومن يدور في فلكهم.

معن ّ
بشور

 ف��ي ل��ق��اء جمعه برئيس هيئة األرك���ان األميركيةالمشتركة الجنرال مارتن ديمبسي في القدس ،صرح
الرئيس «اإلسرائيلي» بأنّ «ما يجري في الوقت الحالي
ت��ره��ي��ب وت��ه��دي��د ل���وج���ود ن��ص��ف م��ل��ي��ون درزي في
جبل ال��دروز القريب ج��دا ً من الحدود اإلسرائيلية»...
وق��ال مسؤول أميركي« :إنّ تسليح ال��دروز لم يطرح
في محادثات ديمبسي في إسرائيل ،على الرغم من
أنّ ال��م��وض��وع ال���س���وري ك���ان ف��ي أول ن��ق��اط أجندة
المحادثات» .وأضاف المسؤول بأن «الدروز أنفسهم
هم من طلبوا من الجميع تسليحهم» ،مشيرا ً إلى «أنّ
دروز إسرائيل أث���اروا األم��ر م��ع إسرائيل والواليات
ال��م��ت��ح��دة واألردن وال��ك��ث��ي��ر م���ن ال�������دول» ،بحسب
تصريحاته  -وكاالت –  11حزيران 2015
 ال يمكن لعاقل أن يقرأ ك ّل هذا ويصدّق أن االنتباهالجنبالطي نحو شيء ما يجب فعله في منطقة السويداء
بسورية بدأ مع مجزرة قلب لوزة في ريف إدلب وذهب
ضحيتها العشرات من أبنائها على أيدي جماعة «جبهة
النصرة» ووصفها جنبالط بالحادث الفردي ،فحركة
جنبالط بدأت قبل ذلك وتواصلت بعد ذلك نحو ك ّل من
تركيا واألردن ،والموضوع هو السويداء كما تقول
تحب جنبالط ويحبّها.
صحف
ّ
 طالما عتب جنبالط على أبناء جبل العرب ألنهمخ��ذل��وه ف��ي توقعاته أن يلبّي قسم وازن منهم نداءه
فيكونون جزءا ً من حركة المواجهة مع الدولة السورية،
وك��م خ��رج ش��ات��م��ا ً وم���ه���دّدا ً ل��رم��وز الجيش السوري
م��ن أب��ن��اء ال��س��وي��داء ،وك��م م��ن م��رة عتب السعوديون
واألميركيون واألتراك على جنبالط لضعف تأثيره في
السويداء ،وفشله على رغم ك ّل الموازنات المرصودة
ف���ي ن��ق��ل��ه��ـ��ا م���ن ض��ف��ـ��ة إل���ى ض��ف��ـ��ة ف���ي ال��ح��ـ��رب علـى
سورية.
 الخطة بالتأكيد ليست ض�� ّم أب��ن��اء ال��س��وي��داء إلى«ال��ن��ص��رة» أو «داع����ش» ،ب��ل ش��يء آخ��ر يجب لضمان
تسويقه أن تقوم ك ّل من «النصرة» و«داع��ش» برعاية
ت��رك��ي��ة منسقة م��ع ج��ن��ب��ـ�لاط ب���دور م��ا ي��ج��ع��ل للخطة
حظوظ واقعية ،وهو الشيء الذي قامت به «النصرة»
في قلب ل��وزة ،وك��ان قلب جنبالط ب��اردا ً تجاهه ،ولم
ي ّ
��رف له جفن معاقبا ً ال��دروز بأيدي «جبهة النصرة»
ً
على خـذالنه ،وواعـدا إيـاهـم بالتهجيـر إلـى تركيـا من
إدلـب.
 مجازر ومجازر في ق��رى درزي��ة في ري��ف إدلبتنتهي بالتهجير إلى تركيا هي نصف الخطة ،حيث كان
نصف الزيارات لجنبالط وموفديه وهذا النصف يطبّق
بنجاح ،وفقا ً لالتفاق ،وإذا كان النصف األول واضحا ً
وم���ح���وره زي����ارات ت��رك��ي��ا ف��ي��ب��دو أنّ ال��ن��ص��ف الثاني
المتصل بالسويداء لم يبدأ بعد ،لكن خطته مرسومة
ومحورها ع�� ّم��ان ،وليس ف��ي ع�� ّم��ان حاجة للقاء قادة
المعارضة السورية وال للقاء «جبهة النصرة» وال من
يشغل «النصرة» ،ففي تركيا الخبر اليقين.
 ف���ي ع��� ّم���ان ت��ت��ع��ث��ر م��واع��ي��د ك��م��ا ت��ق��ول «ال��ن��ه��ار»و«الجمهورية» وتتأجل زيارات ألنّ المفترض لقاءهم
ليسوا ه��ن��اك ،فهم زوار ل��ع�� ّم��ان إذن مثل الموفدين!
ويأتي الجنرال ديمبسي ويلتقي الرئيس «اإلسرائيلي»
والموضوع تسليح دروز السويداء من أميركا وليس
فقط من األردن و«إسرائيل».
 ع��ش��ائ��ر األن���ب���ار ودروز ال��س��وي��داء ع��ل��ى ج��دولأعمال ديمبسي ...والبحث يدور على عنوان التشكيل
العسكري وكيفية تمريره تحت غطاء ال يثير العواصف
وأن تت ّم تسمية ضباط موثوقين م��ن ال��دول المعنية
لقيادة هذا التشكيل ،موثوقون م ّمن؟ من «إسرائيل»
وأميركا! ومكان المحادثات ع ّمان التي أعلنت أنها تد ّرب
عشائر عراقية و«معارضة سورية معتدلة» ...ويجلس
جنبالط على مقعد وثير وازن بين ع ّرابي «المعارضة
المعتدلة» التي يقول األميركيون إنها يجب أن تقاتل
«داع���ش» وال��ج��ي��ش ال��س��وري م��ع��اً ،وي��ف��ت��رض بدخول
البركة الجنبالطية على الخط أن ال تعود «فانتازيا»،
وليس القصد هنا أن تقاتل بل أن تتولى حراسة الحياد
الذي هو التسمية المخففة لالنسالخ.
 ي��ح��ف��ظ ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون م��ن أي����ام ال��ث��م��ان��ي��ن��ات بعضاألسماء التي كانت تدير التواصل مع «اإلسرائيليين»
ف��ي المناطق المحتلة ويتساءلون ع��ن صلة ذل��ك بما
يجري ويخطط له أن يجري في السويداء السورية.
ناصر قنديل

