�آراء

السنة السابعة  /اجلمعة  26 /حزيران  / 2015العــدد 1816
Seventh year / Friday / 26 June 2015 / Issue No. 1816

�أين �أ�صبحت
معركة تحرير الرمادي؟
} حميدي العبدالله
أعلن قبل أسابيع أنّ الحكومة العراقية ،ومجلس محافظة
األن���ب���ار ،ق��د واف��ق��ا ع��ل��ى االس��ت��ع��ان��ة بالحشد الشعبي لتحرير
الرمادي عاصمة محافظة األنبار ،ومنع تمدّد «داعش» إلى مناطق
جديدة في المحافظة ،مثل مدينة حديثة وغيرها من المناطق التي
لم يدخل إليها «داع���ش» .وأعلن أيضا ً أنّ ال��والي��ات المتحدة لم
تعد تعارض االستعانة بالحشد الشعبي ،وص�� ّرح مسؤولون
أميركيون أنّ الحشد الشعبي متعدّد وال يعبّر عن طرف أو جهة
واح��دة في ال��ع��راق ،في محاولة للتراجع عن مواقفهم السابقة
باالعتراض على االستعانة بالحشد الشعبي.
لكن حتى اآلن وبعد مرور أكثر من شهر على هذا القرار ،لم
تفسر هذا
تبدأ معركة تحرير ال��رم��ادي ،فما هي األسباب التي ّ
التأخير؟ هل إنّ قوات الحشد الشعبي غير مستعدّة؟ األرجح أنّ
الجواب ال ،ألنّ هذه القوات التي ح ّررت الكثير من المناطق التي
سيطر عليها «داع��ش» العام الماضي ،وال سيما في محافظات
كركوك وص�لاح الدين وديالى ،باتت جاهزة وق��ادرة من حيث
العدد والعتاد على خوض معركة تحرير الرمادي ،ومع ذلك لم
تبدأ المعركة بعد.
األرج���ح أنّ ه��ذا التأخير ي��ع��ود ب��ال��درج��ة األول���ى إل��ى أسباب
سياسية ،وبالدرجة الثانية إلى حسابات عسكرية ميدانية.
األس��ب��اب السياسية تكمن في واق��ع أنّ الغرب غير متح ّمس
لالستعانة ب��ق��وات م��ن الحشد الشعبي ،حتى وإنْ ل��م يعارض
ه��ذا الخيار بعد سيطرة «داع���ش» على ال��رم��ادي والخشية من
سيطرتها على قواعد الحبانية وعين األسد حيث يتواجد الخبراء
والمستشارون وعناصر ال��ق��وات الخاصة األميركية .كما أنّ
دوالً في المنطقة ،وتحديدا ً السعودية وقطر وتركيا ،تعارض
االس��ت��ع��ان��ة ب��ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي ،بعضها الرت��ب��اط��ه ب���ـ«داع���ش»،
وبعضها اآلخر لحسابات تتعلق بالقلق من انحسار نفوذ دول
المنطقة والدول الغربية في العراق لحساب دول وقوى منظومة
المقاومة والممانعة ،من إيران حتى روسيا.
أما األسباب العسكرية الميدانية ،فتكمن في واقع أنّ الواليات
ال��م��ت��ح��دة تسعى إل��ى ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة لزيادة
تواجدها العسكري في محافظة األنبار والمشاركة الف ّعالة في
معركة الرمادي ،واالعتماد بالدرجة األولى على الجيش العراقي
لخلق توازن مع الحشد الشعبي ،األمر الذي يحول دون انحسار
النفوذ األميركي لحساب ما تمثله فصائل الحشد الشعبي.
وبديهي أنّ أعداد الجيش العراقي ،ووصول األسلحة التي أفرج
عنها بعد زي��ارة رئيس ال��وزراء العراقي إلى الواليات المتحدة،
وتوضع الـ( )400عسكري الذين ق ّررت واشنطن إرسالهم إلى
العراق ،وتحديدا ً إلى محافظة األنبار لإلسهام في قيادة الحملة
العسكرية لتحرير ال��رم��ادي ،ساهمت باإلضافة إل��ى األسباب
السياسية ،في تأخير بدء معركة تحرير الرمادي.
هذه األسباب والحسابات هي التي ّ
أخرت بدء المعركة ،ولكن
من الصعب االستنتاج أنّ األوضاع عادت إلى نقطة الصفر لجهة
السجال حول مشاركة أو عدم مشاركة قوات الحشد الشعبي في
المعركة.

بال�صدفة ...تن�سيق �سعودي تركي
في الحرب على �سورية!
} سعدالله الخليل
تزامن إفشال الجيش العربي السوري لمخطط الهجوم على مدينة
درعا والذي أعدّت له غرفة عمليات ع ّمان مع دخول تنظيم «داعش»
إلى حي النشوة في مدينة الحسكة وإلى عين العرب (كوباني) ،تزامن
ال يمكن أن يوضع في خانة الصدفة أو في حسابات ضرورات دعم
«العمل الثوري» المحض على األرض السورية ،والذي لطالما تشدّقت
أنقرة والرياض بدعمه إنسانيا ً وسياسيا ً في المحافل واالجتماعات
العلنية ،للحفاظ على سلميته في أكثر من مناسبة ،فيما يبدو لكالم
الغرف المغلقة رأي آخر و«مفعول ثوري» بوجهه الحقيقي تظهر
نتائجه على األرض السورية قتالً وتدميراً.
بين استهداف درعا والحسكة وعين العرب ثمة رابط واحد واضح
للعيان يتمثل بالتنسيق السعودي التركي كترجم ٍة لزيارة محمد
بن نايف إلى تركيا في نيسان الماضي ،بغية تنسيق اإلسناد البري
للفصائل اإلرهابية إلحداث هزات تكتيكية عسكرية ترخي بظاللها
على «جنيف ـ  ،»3ومع إصدار التعليمات لغرفة «الموك» األردنية التي
تلقت طلب التخطيط للهجوم على مدينة درعا من كافة المحاور ،على
خلفية فشل مخطط إسقاط السويداء رسمت غرفتا «أنطاكيا» و«موك»
خطوط الهجوم المتزامن.
يكشف حجم التحضير الكبير لعملية درعا والتي رصدت لها غرفة
األردن أكثر من 40راجمة صواريخ و 30دبابة و 1500مسلحا ً حجم
لمخطط المرسوم لقلب الموازين في الجنوب السوري من بوابة
محاولة السيطرة على خربة غزالة كمقدّمة الستهداف المدينة عبر
المحاور الرئيسية ،في عملية خاطفة تفاجئ الجيش العربي السوري
الذي ر ّد بمفاجأة مخططي الهجوم ،بهجوم مضاد لمجموعات
المغاوير وسالح الجو وأسقط المشروع من أساسه.
بانتظار التصريحات األردنية التي من المتوقع أن تعيد نفس
األسطوانة المشروخة التي لطالما ك ّررها قادة المملكة بنفي التو ّرط
األردني في الحرب على سورية ودعم الجماعات المسلحة ،هناك ثابت
وحيد أنّ الحرب على سورية تدار عبر غرف عمليات مشتركة في
تركيا واألردن مرتبطة بدورها مع تل أبيب وواشنطن.
ورب صدفة خير
ال تنسيق أردنيا ًتركياً! والتزامن محض صدفة!
ّ
من ألف تنسيق! هذا ما تقوله فرق التطبيل والتزمير والتهليل للرياض
وأنقرة.
«توب نيوز»

ال�سويداء ك�شفت الكذبة
 منذ بدأت ضغوط «جبهة النصرة» على الموحدين الدروز في ريفإدلب بعد احتالل قراهم ومطالبتهم بتغيير أزيائهم وطقوسهم الدينية
تحت شعار أنهم أهل كفر ،عرفت السويداء أنّ ثمة ما يدبّر لها وأنها رسائل
توجه نحوها.
ّ
ـ تعرف السويداء مكانها في الجغرافيا السورية ومكانتها في تاريخ
سورية ،وتعرف أنها تستهدف بسببهما ولو كانت المداخل مختلفة.
ـ تعرف السويداء عندما يضع وليد جنبالط ثقله للدفاع عن «جبهة
النصرة» ،وعندما تعلنها «إسرائيل» حليفاً ،وتقدّم لها تركيا واألردن
قواعد االنطالق ،أنّ العين عليها وأنها مستهدفة.
ـ اللعبة مكشوفة« ...النصرة» تهدّد ،وجنبالط يعِ د ،وتركيا واألردن
يقبضان الثمن ،و«إسرائيل» تلعب باألوراق الرابحة.
ـ وقعت المجزرة في قلب لوزة وصار المتوقع.
ـ استغرب أهل السويداء أن يرد حصول تدخل تركي أردن��ي عنوانه
الحماية.
ـ أص ّر جنبالط أنه يقدّم الحماية للسويداء وال يطلب منها االستسالم.
ـ وزع جنبالط ما س ّماه محضر اتفاق وقرأته السويداء ورفضته وأص ّرت
على تاريخها.
كشفت الكذبة ...فتركيا واألردن و«إسرائيل» قالوا لن نتعامل مع أهل
السويداء إال كنازحين نقدّم لهم الخيم والبطانيات ...وليس الحماية.

التعليق السياسي

حال الم�ؤتمر بعد  25عام ًا :ورقة تقويمية ور�ؤية م�ستقبلية
لتجربة الم�ؤتمر القومي العربي في دورته ال�ساد�سة والع�شرين*
معن بشور**
ف��ي زم��ن االن��ق��س��ام بأبشع ص���وره ،وال��غ��ل�� ّو بأخطر
تعابيره ،والتوحش بأقسى أشكاله ،والتعصب الطائفي
والمذهبي والعرقي في أقصى توتراته ،لم يكن سهالً على
كيان فكري سياسي جامع وعابر ألقطار األ ّمة ولتياراتها
المتعدّدة ،ومك ّوناته المتن ّوعة ،أن يصمد على امتداد ربع
قرن ونيّف ،وأن يستم ّر محافظا ً على مبدئيته في القضايا
الكبرى ،وعلى صالبته في الحفاظ على استقالليته ،وعلى
توازنه الناضج في التعامل مع القضايا الخالفية التي
تعصف بحياة األ ّمة وتكاد تودي بوحدة كياناتها الوطنية،
بعد أن بدا ألعداء األمة أنهم نجحوا بإبعاد الوحدة العربية
عن هموم واهتمامات األ ّمة.
ولع ّل من أب��رز مظاهر سالمة توجهات ه��ذا الكيان
وأدائه ،أنّ معظم االتهامات واالفتراءات التي وجهت إليه
منذ انطالقته لم تجد دليالً واحدا ً يثبت صحتها ،خصوصا ً
أنها كانت تأتي من هذه الجهة وتلك المناقضة لها في
الوقت ذاته ،فيستم ّر هذا الكيان في الحياة وتتساقط من
حوله األوراق اليابسة بعد أن ج ّفت قدرتها على االخضرار،
فتح ّولت مه ّمتها الى محاولة تشويهه أو شيطنته أو اتهامه
بما هو ليس فيه ،بل بما هو نقيضه.
ولم تقتصر استمرارية هذا الكيان ،المؤتمر القومي
العربي ،عليه وح��ده ،بل شملت أيضا ً ك ّل المؤسسات
التي ساهم في إطالقها بدءا ً من مخيمات الشباب القومي
العربي ومنتديات تواصلهم ،وصوال ً إلى المؤتمر القومي
– اإلسالمي ال��ذي انعقد قبل أسابيع ،م��رورا ً بالعديد
م��ن ال��م��ب��ادرات والملتقيات والمنتديات والجمعيات
المتخصصة التي تمتأل بها حواضرنا العربية رغم ك ّل
ما تعانيه من حصار ومضايقات وتضييق على غير
مستوى.
لقد قلنا الكثير في أسباب استمرار المؤتمر القومي
العربي طيلة هذه العقود ،فيما غابت كيانات أخرى مماثلة
حصنت
في األهداف والتطلعات ،ولفتنا سابقا ً إلى ميزات ّ
هذه التجربة القومية المتمثلة 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 ،وابقائها
ألهداف المشروع النهضوي العربي الست ماثلة أمامها
تناقشها كل عام ،بل تناقش مدى اقترابنا كأ ّمة منها أو
ابتعادنا عنها ،وإقرارنا بأننا قد ابتعدنا أكثر مما اقتربنا
دون أن يعني هذا اإلقرار أننا تنازلنا عن تفاؤل إرادتنا رغم
غيوم التشاؤم الملبّدة فوق عقولنا.
إالّ أن أم���را ً رئيسيا ً ينبغي التركيز عليه والعمل
بمقتضياته ،وهو أنه ما كان ممكنا ً للمؤتمر القومي العربي
وأمثاله االستمرار لوال حاجة األ ّمة ونخبها الح ّرة المستقلّة
إليه ك��إط��ار جامع على المستوى القومي ،وكصيغة
حوار بين آراء واجتهادات متعدّدة تحت سقف الثوابت
القومية ،وكإرادة عارمة ،وأداة للتفاعل الخلاّ ق الستنباط
سبل خروج األ ّمة من محنتها ودخولها مدارج النهوض
الحضاري المأمول.
هذه الحاجة التي ت��زداد ك ّل يوم مع اشتداد ال��زالزل
واألعاصير والعواصف السياسية واالجتماعية واألمنية
والعسكرية واالقتصادية من حولنا ،تع ّزز في ك ّل واحد
م ّنا إحساسه بالمسؤولية لكنها في الوقت ذاتها تطالبنا
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 قراءة تجاربهم ،ويمضون في
مراجعة مستمرة مفتوحة العيون على ك ّل تطور ،ومفتوحة
اآلذان على ك ّل رأي ،ومفتوحة األذهان على ك ّل ما يهدي إلى
سواء السبيل.
***
تأسس المؤتمر عام  1990ورد في
الفكرة األولى :حين ّ
المادة األولى من نظامه األساسي «تعريف المؤتمر» بأنه
«تج ّمع من المثقفين والممارسين العرب» ،أي أنه تجمع
فكري – سياسي مهمته ،كما تقول المادة الثانية أيضاً،
«اإلسهام في شحذ الوعي العربي بأهداف األ ّمة المتمثلة
في مشروعها الحضاري».
وعلينا أن نعترف بعد ربع قرن ونيّف على تأسيس
المؤتمر بتراجع دوره الفكري والثقافي لصالح الدور
السياسي والنضالي (على أهميته) ،ولما ع ّمت أجواء
االنقسام معظم أقطار األ ّمة ،وحول معظم األزمات والقضايا
المطروحة ،ارتبك أيضا ً الدور السياسي والنضالي بعد
أن كان قد تعطل إلى ح ّد الدور الفكري والثقافي المأمول
للمؤتمر في مرحلة تحتاج فيها األ ّم��ة ،أكثر من أي وقت
مضى ،إل��ى بوصلة فكرية وثقافية وتحليلية تتجاوز
الخطاب التبسيطي السائد.
طبعا ً ال يمكن هنا أن نتجاهل أنّ التيار القومي العربي
كان يتميّز عبر العقود الثالثة الماضية بوجود قاعدة
فكرية هامة يرتكز إليها وه��ي مركز دراس���ات الوحدة
العربية ،وهو المركز الذي خرجت فكرة المؤتمر نفسه
من رحم ندواته وحلقاته النقاشية ،وطبعا ً ال ننكر أيضا ً
دور المركز في إعداد تقرير سنوي عن (حال األ ّمة) يش ّكل
خلفية نقاش للمؤتمر في دوراته المتعاقبة ،لكن علينا أن
ندرك أنّ المركز نفسه بعد أن اتضح عمق تأثيره وحجم
إشعاعه بات مستهدفا ً من جهات كثيرة فأحكمت ،وما
زال��ت ،الحصار المالي واللوجستي عليه بهدف ضرب
واحد من أه ّم الشرايين الفكرية للحركة القومية.
ال ننكر أيضا ً أنّ مؤتمرنا دأب ك ّل عام على مناقشة
التطورات المتصلة بك ّل هدف من أهداف المشروع النهضوي
العربي (الوحدة العربية ،الديمقراطية ،االستقالل الوطني
والقومي ،التنمية المستقلة ،العدالة االجتماعية ،والتجدّد
الحضاري) ،غير أنّ المناقشات في أغلبها كانت مناقشات
سياسية وحزبية ،وكأنّ المؤتمر هو مجرد منبر يقول فيه
عضو المؤتمر كلمته ويمشي ،ويوجه من خاللها رسالة
ويمضي ،فيما كان المطلوب أن يكون المؤتمر أيضا ً سبيالً
لكي يقدّم أعضاؤه خلفيات فكرية وثقافية واستراتيجية
لمواقفهم ،ورؤى فكرية وثقافية لتحليل ظواهر خطيرة
تعيشها األ ّمة ،فيكون نقاش في العمق وال تتك ّرر نقاشات
تعصبا ً
وخطب وجدال صاخب نرى أصداءه في الشارع
ّ
وتناحرا ً واحتراباً.
لقد أدرك المؤتمر في خلفيات تأسيسه أنّ الفكر القومي
العربي بمدارسه األساسية كان مصيبا ً في تقديم الرؤى
الكبرى والحلول الرئيسية لقضايا األ ّمة ،ولكنه أدرك أيضا ً
أنّ الكثير من الخطاب والممارسة السائدين المرتبطين
بهذا الفكر أو الرافعين لشعاراته لم يكونا دائما ً بمستوى
رقي هذا الفكر وعمقه واستشرافيته.
ّ
وب��دال ً من أن يكون الجهد الفكري والثقافي المرتبط
بهذا الفكر جهدا ً بحثيا ً تحليليا ً قائما ً على دراسات دقيقة
للواقع ،تح ّول في أغلب األحيان إلى جهد ذي طابع إعالمي
بحت ،بك ّل ما يعنيه ذلك من تغليب لإلثارة على الجدية،
وللتسطيح على التحليل العميق ،ولالنفعال بالراهن على
الرؤية العميقة ،وللعقلية الالهثة وراء النجومية على
العقل الباحث عن الحقيقة المتجردة عن األهواء.
فمهمة استعادة الدور الفكري والثقافي للمؤتمر القومي
العربي هي مهمة مركزية له كمؤسسة ،وألعضائه كأفراد،
ألنه في ذلك يعيد توجيه البوصلة باالتجاه الصحيح بعد
ضل الكثيرون الطريق ّ
أن ّ
وغلبوا االعتبارات التكتيكية
على الرؤى االستراتيجية ،والمصالح الفئوية الضيقة على
المصالح الوطنية والقومية العليا.
ومع تغليب السياسي الراهن على الفكري والثقافي
غاب عن دورات المؤتمر كبار المبدعين في الفكر واألدب
والفن والبحث التاريخي ،ممن لعبوا ،وما زالوا ،دورا ً كبيرا ً

في شحذ الهمم القومية وتعميق الوعي الشعبي.
إنّ االهتمام بالمسألة الثقافية وإعطاءها أولوية في
اهتمامات المؤتمر يجب أن يقترن بوضع خطة متكاملة
مع مركز دراسات الوحدة العربية تسعى لتعميق الفكر
القومي العربي وتطويره بما يتناسب مع التطورات
المتسارعة في الوطن العربي واإلقليم والعالم.
كما أنّ المؤتمر ،بأمانته وأعضائه ،مدع ّو إلى السعي
الستقطاب مبدعين في الفنون والعلوم من أصحاب
التوجه ال��وح��دوي العربي إل��ى صفوفه (م��ن هنا تبدو
فكرة إصدار مجلة عن السينما عن مركز دراسات الوحدة
العربية فكرة المعة).
***
الفكرة الثانية :ومرتبطة بصياغة بيانات المؤتمر
وخطابه حيث ما زال الكثير من أعضائه يطالبونه وهم في
غمرة حماستهم لموقف معيّن بإصدار بيان مؤيد لوجهة
نظرهم متناسين وج��ود رأي آخر بين أعضاء المؤتمر،
ال سيّما في أج��واء االنقسام الحا ّد ال��ذي تعيشه األ ّم��ة،
والتوترات القائمة على أنواعها وتعدّد الرؤى في التعامل
معها.
ولقد رأينا في ظ��روف سابقة أن��ه حين كانت تصدر
بيانات ،تخرج أصوات معترضة وبحدّة عليه ،فيما تخرج
أص��وات أخ��رى تعترض على ع��دم اإلش��ارة إل��ى قضايا
متصلة أو مرتبطة بها ،بما ينقل حال االنقسام السائدة إلى
صفوف المؤتمر وندخل في دوامة من التجاذبات الحادة
التي غالبا ً ما قادت إلى انشقاقات في مؤسسات قومية
أخرى ،وهو أمر يسعى المؤتمر منذ تأسيسه إلى تفاديه،
خصوصا ً أنّ المؤتمر ال يمنع أي عضو من أعضائه أن يدلي
برأيه كامالً في أية قضية دون أن يلزم المؤتمر بموقفه
ودون أن يخرج بموقفه هذا عن ثوابت المؤتمر ،وخطوطه
الحمر ،كأن يكون الموقف المعلن دعوة للتطبيع مع العدو،
أو تبريرا ً لعدوان أجنبي أو ترويجا ً طائفيا ً أو مذهبياً.
وال يخفى أيضا ً على أعضاء المؤتمر أنّ المؤتمر ال يعيش
في الفضاء ،وأنه مضطر أحيانا ً إلى األخذ بعين االعتبار
الظروف الموضوعية المحيطة به ،ولكن بالتأكيد دون
االستسالم لها والخضوع إلمالءاتها.
ولمعالجة هذه اإلشكالية وهي ضرورة مواكبة المؤتمر
لما يجري من تطورات ،وضرورة مراعاته للتنوع داخله،
فإن البيان الصادر عن ك ّل دورة من دورات��ه (بيان إلى
األ ّمة) ،يش ّكل مع المشروع النهضوي العربي ،المرجعية
الفكرية أليّ بيان أو موقف صادر عن المؤتمر ،وهو أمر ال
يتحقق بشكل ناجح إالّ إذا جاء البيان أو الموقف يتض ّمن
تحليالً عميقا ً لك ّل عناصر هذا الموقف ،وال يكتفي بالثنائية
الطاغية على خطابنا السياسي (أس��ود أو أبيض ،حق
أو باطل ،خير أو ش��ر) ،التي كثيرا ً ما تكون تبسيطية
وتضليلية وتخدم أعداء أمتنا فيما تظن أنها تواجههم.
ه��ذا ال��ت��وازن المرتبط باإلحاطة الشاملة لعناصر
الموقف ال يت ّم أيضا ً دون عمق فكري وتحليلي للموقف،
فالمؤتمر ليس حزبا ً سياسيا ً أو جمعية حركية ليصدر
بيانات ك ّل يوم ،يؤيد هنا ويندّد هناك ،بل يجب أن تخرج
عنه مواقف مدروسة وشاملة ويت ّم تبادل الرأي فيها بين
عدّة شخصيات رافقت المؤتمر منذ تأسيسه أو متخصصة
بالحدث موضوع البيان.
كما أنّ هذا التريث والتوازن ال يلغي حق ك ّل عضو من
أعضاء المؤتمر من أن يدلي بدلوه ،سواء في مخاطبته
للرأي العام أو على المنابر اإلعالمية التي تتاح له.
***
الفكرة الثالثة :إنّ المؤتمر ليس أمينه العام فقط ،وال
أمانته العامة فحسب ،وال حتى إدارت��ه اليومية ،بل هو
ك ّل عضو من أعضائه ،وك ّل هيئة أو منبر يتولى أعضاؤه
مسؤوليات قيادية فيها ،بحيث ال تخرج من المؤتمر فكرة
أو توجه ،إالّ ويسعى ك ّل عضو من أعضائه إلى نشرها
وحمل رايتها وإطالق المبادرات التي تحققها ،بل السعي
إلى تعميم ما قام به من مبادرات ليعرف ك ّل زمالئه وأبناء
أ ّمته بما قام به.
وال ينبغي قطعا ً أن تكون العالقة بين األمانة العامة
واألع��ض��اء عالقة م��ن ط��رف واح���د ،ب��ل عالقة تفاعلية
تصاعدية تشاركية يت ّم التعبير عنها بفكرة من هنا
ومالحظة من هناك ،باقتراح اليوم وبمبادرة غداً ،بفتح
آفاق جديدة في هذا المجال أو بتحقيق اختراقات معيّنة
ٍ
في ذلك المجال ،ودائما ً بتغذية المؤتمر بمعلومات عن
مبادرات فكرية أو سياسية أو نضالية يقوم بها أعضاؤه،
فيدرك ك ّل أعضاء المؤتمر حجم المساحة التي يتحرك
عليها أعضاؤه.
صحيح أنّ بعضا ً م��ن ه��ذا ك��ان يتحقق ف��ي العقود
الماضية ،فيطلق المؤتمر مثالً نداء لكسر الحصار على
العراق فتخرج طائرات من عواصم عربية بمبادرات من
أعضاء المؤتمر وينطبق األمر على كسر الحصار البحري
على غ ّزة فتخرج سفن وأساطيل على متنها أعضاء من
المؤتمر ،بل يصاب عضو أمانته العامة بالرصاص
«اإلسرائيلي».
وصحيح أنّ المؤتمر في استراتيجيته في دورته الثالثة
تب ّنى أفكارا ً إلطالق منتديات وجمعيات عربية متخصصة،
فإذا بأعضاء من المؤتمر يبادرون إلى تأسيسها ،ينجحون
حينا ً ويتعثرون حينا ً آخر ،كما تبنى المؤتمر أفكارا ً لتطوير
ّ
ونظم مركز دراس��ات الوحدة
العالقة مع دول الجوار
العربية ،ندوات في هذه الدول (إيران وتركيا) ،وخارجها
لخدمة هذا التوجه المنبثق أصالً من المشروع النهضوي
العربي ،والسعي لتحصينها على قاعدة التكافؤ بين األمم
واالحترام المتبادل لسيادة ك ّل أ ّم��ة واستقاللها ،وعدم
التدخل في شؤونها الداخلية.
وصحيح أي��ض��ا ً أنّ المؤتمر أط��ل��ق دع���وة لمقاومة
مشروع «الشرق األوس��ط الجديد الكبير» ،ولمناهضة
التطبيع ومقاطعة العدو وداعميه لتنطلق عبر أعضائه
وتؤسس جمعيات وهيئات ،بل مراصد
حمالت وحركات
ّ
إلسقاط هذه المشاريع ولمناهضة التطبيع ،ويتصاعد
عبر أعضائه ضغط لتشريع مناهضة التطبيع وإلصدار
قوانين تج ّرم التطبيع والمطبّعين ،بل ويبلغ األمر ح ّد
الحؤول دون زيارة مسؤولين صهاينة لبالد عربية (كما
جرى مع اإلرهابي بيريز في المغرب).
وصحيح أنّ أعضاء المؤتمر ،ال سيّما في اتحادات
األطباء والصيادلة ولجان المساندة ،كانوا وراء العديد
من المبادرات اإلنسانية ،حيث ج��راح األ ّم��ة تنزف في
العراق ،وفلسطين ،والسودان ،ولبنان ،وسورية ،واليمن
غير هيابين بالمخاطر والصعوبات.
وصحيح أيضا ً أنّ المؤتمر أطلق دع��وة للتأكيد على
عالمية القضية الفلسطينية ،وه��ي القضية المركزية
لأل ّمة ،عبر مراكز ومؤسسات وحمالت وملتقيات شارك
فيها اآلالف من شرفاء األ ّمة وأحرار العالم من أجل عناوين
تلك القضية ،كالقدس وحق العودة وحق المقاومة وحرية
األسرى ،والعدالة لفلسطين ،ناهيك عن مشاركات دولية
في مبادرات تتصل بقضايا األ ّم��ة الساخنة كما الحال
مع حمالت ومحاكمات قانونية عالمية لمالحقة مجرمي
الحرب في العراق ،واالنتصار لوحدة السودان ومبادرات
شعبية عربية دولية لمناهضة العدوان الخارجي على
سورية ودعم الحوار واإلصالح ،كما إلطالق حوار يمني –
يمني ،والمصالحة الفلسطينية.
وصحيح ك��ذل��ك ،أنّ المؤتمر اعتبر أنّ «المقاومة»
خيار األ ّمة وقدرها وضمانة استقاللها ومرتكز نهوضها،
وخصص دورته التاسعة عشرة في الخرطوم عام ،2009
لهذه المهمة ،وأطلق مع المؤتمرات الشقيقة العديد من
الفعاليات انتصارا ً للمقاومة في فلسطين والعراق ولبنان،
ولم يقع أب��دا ً في «فيروس» ازدواجية المواقف من تلك
المقاومة ،فلم يؤيد مقاومة هنا ويبتعد عن مقاومة هناك.

وصحيح أنّ ك ّل ما قام به المؤتمر من مبادرات كان
خاضعا ً لتعتيم إعالمي «مدروس» وأحيانا ً كثيرا ً لتشويه
إعالمي مقصود ،لكن ما كان هذا كله ليثمر لوال إحساس
المتض ّررين من العروبة وأعدائها بخطورة الظاهرة التي
يمثلها المؤتمر وفعالية دوره والعمل على تهميشه الى ح ّد
وضع أحد أمنائه العامين السابقين على الئحة المطلوبين
من االحتالل االميركي عام .2006
ك ّل هذا ال يعفي المؤتمر ،وك ّل عضو من أعضائه ،من أن
يسأل نفسه عن دوره ومساهمته ومبادراته في مسيرة
المؤتمر والحركة القومية العربية ما بين دورة للمؤتمر
وأخرى ،وأن يقدّم لنفسه ،قبل غيره كشف حساب دقيقا ً
لك ّل عمل قام به ،أو مبادرة أطلقها ،أو حتى رسالة إلى
المؤتمر تحمل اقتراحا ً أو فكرة أو مالحظة ،فال تأتي بعض
الرسائل إالّ في موسم واحد (عشية المؤتمر) لتعترض
وتتهم وتسيء الظن بأخوة لهم خصوصا ً «أنّ بعض الظن
أثم».
والمشكلة في بعض هؤالء أنهم لم يتخلّصوا بعد من
مفردات ومصطلحات واتهامات كانت وراء العديد من
األزم��ات والمحن واالنشقاقات التي م�� ّرت بها أحزابنا
وحركاتنا العربية ،وجاء المؤتمر في محاولة إليجاد مناخ
جديد ولغة تخاطب جديدة ،فال تسقطنا الخالفات في
الرأي أو الرؤية في مهاوي التطاحن السياسي والعقائدي
السائدة ،فنخ ّون بعضنا باسم الوطنية ،ونكفر بعضنا
باسم الدين ،ونلغي بعضنا البعض باسم العصبيات على
أنواعها.
وب��ه��ذا المعنى فنهوض المؤتمر بأعبائه ،وقيامه
بواجباته ،ال يت ّم فقط عبر تكرار مطالبتنا له بذلك،
وكأنّ المؤتمر غير أعضائه ،وكأنّ القيام بالمهام الملقاة
على عاتقه ليس مهام ك ّل واحد من أعضائه ،بل يت ّم هذا
النهوض أساسا ً بأن يتح ّمل ك ّل عضو مسؤولياته الفكرية
والسياسية والنضالية والمالية ألنّ ب��دون اإلمكانات
المالية الالزمة تبقى األفكار أفكارا ً واألحالم أحالماً.
***
الفكرة الرابعة :هي فكرة توفير الموارد الالزمة لعمل
نلح في ك ّل دورات
المؤتمر ونشاطه وفعاليته ،وهي فكرة ّ
المؤتمر على أهميتها والتي ال أعتقد سبيالً إلى الخروج
منها إالّ باعتماد اقتراح عضو األمانة العامة أ .عبد الرحيم
مراد سبق أن أوردته في ورقة التقييم في الدورة السابقة
 ،باإلضافة إلى االشتراكات السنوية التي يجب أن يت ّم
دفعها مع بداية ك ّل عام لتساهم بس ّد النفقات السنوية
لمق ّر المؤتمر.
وعلى الرغم من تقديرنا العالي لك ّل المشاركين في
دورات المؤتمر خالل السنوات األخيرة لتح ّملهم نفقات
سفرهم وإقامتهم ،وهو أمر ال يحصل إالّ ن��ادرا ً في أغلب
المؤسسات األخ��رى ،لكن علينا أن نتذكر أنّ شخصيات
هامة وتاريخية ومؤثرة ُتحرم من المشاركة في أعمال
المؤتمر بسبب ظروفها المالية الصعبة ،وندرك أنّ علينا
أن ال نحرم دورات المؤتمر من مشاركتها المفيدة.
ثم هل يعقل أن يكون العائق وراء تقييد حركة أمين عام
المؤتمر واألمانة العامة هو االعتبار المادي ،فيما المطلوب
أن تكون جوالتهم على األق��ط��ار ولقاءاتهم مع أعضاء
المؤتمر في ك ّل قطر أمرا ً دورياً.
ً
وهل يعقل أيضا ً أن نتحدث دائما عن الشباب ،فيما
تواجه مخيمات الشباب القومي العربي المتواصلة منذ
ربع قرن مشكالت تمويلها على نحو يهدّد استمرارها ،أال
تستحق هذه التجربة مثالً دعما ً محدودا ً خاصا ً من ك ّل
عضو من أعضاء المؤتمر لكي تستم ّر وتتح ّول إلى مؤسسة
حقيقية.
***
الفكرة الخامسة :لقد ك�� ّرر المؤتمر منذ تأسيسه في
ربيع عام  1990أنه ليس حزبا ً جديداً ،وال مركز أبحاث
ودراس��ات ،وال نقابة ،وال منبرا ً إعالمياً ،وال جمعية ،إذ
فيه حزبيون ومفكرون وباحثون وإعالميون ونقابيون
وجمعيون ،بل هو إرادة بث روح جديدة في كل هذه
المؤسسات والهيئات عبر إفساح المجال بينها للحوار
العقالني الحضاري الهادئ ،لتسير قدما ً في ما تتفق عليه
وتعذر بعضها البعض في ما تختلف عليه.
كما أ ّكد المؤتمر في ك ّل مواقفه وبياناته إلى األ ّمة ،كما
في ك ّل ممارساته ،أنه ليس امتدادا ً أليّ جهة كانت ،نظاما ً
أو حزبا ً أو جماعة ،وفي ك ّل م�� ّرة جرت محاولة لتغيير
طبيعته ووجهته ومصادرة استقالليته ،كان المؤتمر
يتصدّى لها بك ّل قوة ويحبطها ،مما كان يزيد من الحصار
عليه حصاراً ،ومن التضييق عليه تضييقاً ،ومن االفتراء
واإلفتئات عليه افترا ًء وافتئاتاً.
ولكن مع ذلك ،فما زال البعض داخل المؤتمر أو خارجه،
عن سوء فهم أو سوء قصد ،يتعامل مع المؤتمر كأنه امتداد
لرأيه أو جماعته أو النظام الذي يرتبط به ،وأحيانا ً كمنبر
لتصفية حسابات مع جهات أخرى وعلى حساب المؤتمر
ذاته ،فيسهم في خلق بلبلة أو تشويش تسيء إلى سمعة
المؤتمر ومكانته ،وعلى نحو يسيء لألهداف التي نذر
أعضاء المؤتمر أنفسهم للعمل من أجلها ،بل إلى فكرة
العروبة ذاتها ،وإلى كيان عربي ما زال محافظا ً على هذه
السمة القومية الجامعة التي بتنا جميعا ً ندرك أنّ أعداء
األ ّمة حين تمكنوا من ضرب هويتها القومية والحضارية
الجامعة ،مستفيدين من أخطاء وخطايا ارتكبت باسمها،
تمكنوا من ضرب أه ّم كياناتها الوطنية ،وأطلقوا مرحلة
جديدة عن التفتيت الدموي والتدمير المنهجي كالتي
نعيشها منذ سنوات.
***
الفكرة السادسة :وهي التي تتصل بدور المؤتمر في
احتضان المسألة االقتصادية واالجتماعية لدى ابناء
األمة في اطار تحقيق هدفين رئيسيين من اهداف المشروع
النهضوي العربي وهما «التنمية المستقلة والعدالة
االجتماعية».
إنّ المؤتمر في غمرة انهماكه ،ومعه األم��ة كلها ،في
مواجهة التحديات المصيرية التي واجهتها األمة على مدى
الربع قرن الماضي ،من حروب واحتالل واحتراب واقتتال،
لم يول المسألة االقتصادية االجتماعية ما تستحقه من
اهتمام ،علما ً انّ التردي االقتصادي االجتماعي في الوطن
العربي هو احد اه ّم روافد االحتقان والتوتر السائد في
المنطقة.
معني بهذه المسألة ،قدر
وبهذا المعنى فالمؤتمر
ّ
عنايته بالمسائل األخرى ،وهذا يتطلب ان يدرس المؤتمر
االقتراحات التالية:
 1ـ ال��دع��وة ال��ى مؤتمر اق��ت��ص��ادي اجتماعي عربي
عام ،وبعد اعداد جيد ليتدارس ك ّل القضايا والتحديات
المطروحة سواء على مستوى التنمية المستقلة أو العدالة
االجتماعية لوضع استراتيجية اقتصادية اجتماعية
عربية متكاملة.
 2ـ الدعوة الى تأسيس منتديات اقتصادية اجتماعية
في ك ّل قطر تض ّم خبراء اقتصاديين وقادة نقابيين لمتابعة
ك ّل التطورات ذات الصلة.
 3ـ فتح حوارات مع القوى التقدّمية المنشغلة بالقضية
االجتماعية االقتصادية من غير الممثلة في المؤتمر (ال
سيّما مع اللقاء اليساري العربي) من اجل بحث سبل
التعاون والتكامل معها.
***
الفكرة السابعة :وتتصل بالشأن التربوي الذي لم يكن
موضع االهتمام المطلوب من المؤتمر ومن سائر فاعليات
األ ّمة على مدى السنوات الماضية ،فيما تبرز يوما ً بعد
يوم أهمية التربية كحصن للمستقبل وضمانة للتواصل
العميق بين التراث والعصر خصوصا ً أننا نالحظ أنّ
المدرسة ،كوسيط تربوي ،هي المسؤول عما تعانيه األمة
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من غل ّو وتطرف من جهة ،ومن تغ ّرب واستالب من جهة
أخرى.
فأين المدرسة العربية الجامعة؟ أين المناهج العصرية
التي تركز على مفاهيم المواطنة ومواكبة العصر؟ أين
التنشئة الوطنية؟ ما الذي يحول دون تأسيس مدارس
وجامعات حريصة على مستواها األكاديمي ،كما على
روحها الوطنية والقومية؟ مع اإلش��ادة دون شك بجهد
مميّز ألحد مؤسسي هذا المؤتمر في تأسيس جامعة باتت
لها فروع في العديد من األقطار العربية.
أليس من واجب المؤتمر أن يولي الشأن التربوي عموماً،
وشأن اللغة العربية خصوصا ً ما يستحقانه من اهتمام،
فيجري االت��ص��االت مع المرجعيات المختصة ،ويعقد
الندوات بالتعاون مع المراكز المتخصصة ،ويسعى الى
التواصل مع المدارس والجامعات القائمة.
بعد  25سنة على تأسيس المؤتمر القومي العربي
ينبغي أن تعود التربية والتعليم الى الصدارة من االهتمام،
وأن تصبح مهمة الدفاع عن اللغة العربية أولوية من
أولويات المؤتمر.
***
الفكرة الثامنة :وهي المتصلة بالمسألة اإلعالمية ،حيث
ال يزال المؤتمر وأنشطته ومبادراته يواجهون تعتيما ً
إعالميا ً مدروساً ،إما ألسباب تتعلق بمن ال يريد أن يكون
للتيار القومي العربي مكان في حياتنا العربية ،أو ألسباب
تتعلق بتقصير أو قصور ذاتي متعلق بنا.
ولقد تناول المؤتمر في أكثر من ورقة من أوراقه هذه
المسألة وأقترح لها حلوالً ،ال بل حرص عام  2004أن يدعو
الى مؤتمر خاص بأعضاء المؤتمر اإلعالميين في الدوحة،
وطرح منذ فترة طويلة فكرة إنشاء فضائية خاصة بالتيار
القومي العربي ،لكن علينا أن نعترف بأنّ تقدّما ً طفيفا ً قد
حصل في هذا المجال ،ال بل إنّ قلة من أعضاء المؤتمر
الذين تستضيفهم القنوات والمنابر اإلعالمية يشيرون الى
مواقف المؤتمر وتوجهاته خالل أحاديثهم.
لذلك ال ب ّد من عقد خلية عمل إعالمية ألعضاء المؤتمر
من رؤس��اء التحرير والصحافيين والكتاب وألصدقاء
المؤتمر اإلعالميين إلعداد برنامج متكامل يجري العمل
على تنفيذه فور توفر اإلمكانات الالزمة وبعد إقراره من
األمانة العامة.
ولتدرس هذه الخلية فكرة إنشاء مؤسسة إعالمية
عربية مستقلة تبدأ عملها بالتد ّرج من التعاون مع المنابر
القائمة وتنظيم مشاركات منتظمة عبر نوافذها الى
تأسيس منابر إعالمية جديدة.

أفكار أخرى

هناك بالتأكيد أفكار أخ��رى تتصل ب��دور الشباب في
المؤتمر الذي يعتز المؤتمر أنه حريص على إطالق فكرة
مخيماتهم مع انطالقته عام  ،1990وعلى دور المرأة التي
يتحدّث أعضاء المؤتمر كثيرا ً عن أهمية مشاركتها فيه
وقليالً ما يتقدّمون بترشيحات لنساء مؤهالت لحضور
المؤتمر م ّمن لهنّ دور فكري أو ثقافي أو نقابي أو نضالي
بارز.
من األفكار المطلوب مناقشتها وإق��راره��ا هي عالقة
المؤتمر بالهيئات الشقيقة (ال��م��ؤت��م��رات ال��ث�لاث)،
باالتحادات والمنظمات العربية ،وهو ما بادرت إليه «هيئة
التعبئة الشعبية» التي يرأسها أحد أعضاء المؤتمر التي
ينبغي تعزيزها وإحياؤها لتكون نواة لجامعة شعبية
عربية تض ّم المؤتمرات واالتحادات والمنظمات.
ومن األفكار التي ينبغي دعمها من أعضاء المؤتمر
إطالق «جبهة ثقافية عربية» تض ّم ك ّل الهيئات والمنتديات
والملتقيات والشخصيات الثقافية العربية حيث سيدعى
في الخريف المقبل إلى «الملتقى الثاني للهيئات الثقافية
العربية» بمبادرة مشتركة من المنتدى القومي العربي في
لبنان والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن ويرأس
كالهما أعضاء في المؤتمر.
من المؤسسات التي ينبغي االهتمام بها أيضا ً لتجسيد
عالقة المؤتمر بالقضية الفلسطينية هو «المنتدى الدولي
من أجل العدالة لفلسطين» ،والق ّيمون على إطالقه وأغلبية
المشاركين في اجتماعه التأسيسي هم أعضاء في المؤتمر،
كما أنّ منسقه العام المنتخب هو أيضا ً من أعضاء المؤتمر،
الذي يسعى ألن يكون إطارا ً للتفاعل العربي الدولي من
أجل فلسطين.
***
وفي الختام ال ب ّد من اإلشارة الى ومضات مضيئة في
زم��ن الظلمة والظلم ،وال��ى لحظات مفعمة باألمل فيما
اإلحباط واليأس سائدان ،والى تراكم قومي يتعاظم يجمع
بين التكامل والتواصل والمبادرات الخالقة.
• في الذكرى الـ  57للوحدة المصرية السورية التقى
في بيروت حوالى  180شابا ً وشابة من  16قطرا ً عربيا ً
في ندوة للتواصل الفكري الشبابي العربي هي الخامسة
التي تقام ك ّل عام ويديرها ويقدم أوراقها الشباب وكانت
بعنوان «ارب��ع سنوات على الحراك الشعبي العربي:
رؤية شبابية» .وبالطبع كان القيمون عليها هم أعضاء
في المؤتمر ،وكانت أغلب مناقشتها تتميّز بالعملية
والموضوعية وااللتزام القومي العربي.
• وف��ي الذكرى ذاتها ،وبمبادرة من هيئات قومية
ومقاومة يأتي المؤتمر في مقدّمها ،التقى في بيروت ايضا ً
حوالى  450شخصية عربية وعالمية في «منتدى دولي
من أجل العدالة لفلسطين» وت�� ّم االتفاق على أن يكون
المنتدى إطارا ً لشبكة تض ّم ك ّل العاملين من أجل فلسطين
من شرفاء االمة واحرار العالم.
{ في المغرب أيضاً ،تحركت احزاب وجمعيات ونقابات
ومنظمات حقوقية لمنع زيارة اإلرهابي شمعون بيريز الى
المغرب للمشاركة في «منتدى هيالري كلينتون» ،وكان
في مقدّمة المشاركين في هذه الحملة أعضاء المؤتمر ،وقد
نجحوا في منع بيريز من زيارة المغرب ،كما نجحوا في
تعزيز األمل بموقع فلسطين في حياة األمة.
{ وعلى مواقع التواصل االجتماعي ،ب��ادرت شابة
مصرية الى اطالق مجموعة «بالد العرب أوطاني» ،خاصة
بالشباب والشابات الذين شاركوا في مخيمات الشباب
القومي العربي منذ  25سنة ،فإذ وخالل ساعات يتالقى
عبر الموقع حوالى الف شاب وشابة وأكثرهم يقول« :لقد
كان المخيم نقطة تح ّول في حياتي».
• قبل أسبوعين تقريبا ً أجرت صحيفة «الرأي» الكويتية
تحقيقا ً الفتا ً بعنوان» القوميون يعودون في الكويت»
تض ّمنت إش���ارات ال��ى م��ب��ادرات تفيد عن ح��راك يوحي
بعودة الروح الى التيار العروبي القومي الديمقراطي في
الكويت ،ويض ّم أجياال ً متعددة من الكويتيين ،بعضهم من
المؤسس وتالمذتهم ،وبينهم أحد مؤسسي
رفاق الجيل
ّ
مؤتمرنا ال��راح��ل الكبير جاسم القطامي والبعض من
األجيال الشابة ،وقد تحدّث ك ّل من حاورتهم الصحيفة بك ّل
نضج ومسؤولية قائلين ان ال طريق لمجابهة العصبيات
الطائفية المذهبية االّ بالعروبة والديمقراطية والحركة
القومية العربية.
مما ال شك فيه انّ ك ّل واحد منا له في بلده ومضات تشي
بتعاظم نمو التيار القومي العربي المتح ّرر من سلبيات
واخطاء الماضي المستع ّد لمواجهة التحديات على أنواعها.
قيل قديما ً لزعيم عشيرة عربية ك��ب��رى :م��ا أخبار
متحسراً :عشيرتنا بخير ال
عشيرتكم ...فأجاب الشيخ
ّ
ينقصها سوى الخام والطعام.
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