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الم�ؤتمر القومي العربي وا�ستنها�ض العمل العروبي

ماذا يجري في المملكة ال�سعودية؟
} حميدي العبدالله
في يوم واحد أفردت صحيفتا «الحياة» و«الشرق األوس��ط» أه ّم وأوسع
صحيفتين سعوديتين في االنتشار داخل السعودية وفي الوطن العربي،
افتتاحيتين ألبرز كاتبين في المملكة العربية السعودية ،هما عبد الرحمن
الراشد الذي شغل في فترة سابقة رئاسة تحرير صحيفة «الشرق األوسط»
وإدارة «قناة العربية» ،وداوود الشريان مقدّم أبرز البرامج النقدية في محطة
 ،MBCافتتاحيتين ركزتا على مواقف «مجلس الشورى» السعودي في
بعض القضايا الراهنة في المملكة.
داوود الشريان دافع عن «مجلس الشورى» في وجه االنتقادات الموجهة
له ،ال سيما في قضايا لها صلة باألوضاع االقتصادية في المملكة ،وشدّد
على أنّ المشكلة ليست في «مجلس ال��ش��ورى» بل في ح��دود الصالحيات
الممنوحة لهذا المجلس ،ويقول حرفيا ً «إننا جميعا ً صدّقنا مع الوقت ،أنّ
مجلس الشورى يقوم بدور رقابي وكأننا نخاطب مجلس العموم البريطاني،
وهذا فيه ظلم للشورى والشوريين» ويؤكد الشريان «أنّ مجلس الشورى
أصبح يشكل عبئا ً إضافيا ً على الدورة البيروقراطية في الجهاز الحكومي»
أي
ويخلص إلى نتيجة معبّرة وذات دالالت« :الجميع يدرك أن ال دور له» ّ
لمجلس الشورى.
بدوره عبد الرحمن الراشد ش ّن هجوما ً عنيفا ً على مجلس الشورى ألنه
ص ّوت ض ّد «مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية» واتهم مجلس الشورى
بأنه غير مكترث لما يحيق بالمملكة العربية السعودية من أخطار ،وقال
حرفياً :كيف وببساطة ،وسرعة ،يرفض المجلس دراسة مشروع النظام رغم
الخطر الصريح والداهم جراء انتشار دعوات الطائفية والعنصرية المختلفة
التي د ّم��رت دوالً مجاورة مثل العراق وسورية واليمن ،وتنشر في فضاء
المنطقة اإلعالمي والديني واالجتماعي عموماً؟ والسعودية ال تعيش في فلك
وحدها ،بل مهدّدة بنفس الفيروسات الخطيرة ،والهجمات التحريضية عليها
عبر الحدود من قوى مختلفة ،وبعضها ارتكب جرائم ذات أهداف طائفية في
مسجدين شرق السعودية» ويخلص إلى أنّ «الذين ال يشعرون بالمشكلة،
وال يرون الخطر ،ال يستحقون المكانة الكبيرة التي منحوا إياها».
لكن ه��ل «مجلس ال��ش��ورى» ال��س��ع��ودي ه��و أ ّم ال��م��ؤس��س��ات ف��ي الدولة
السعودية ،وكيف يمكن التوفيق بين ما خلص إليه داوود الشريان من أنّ هذه
المؤسسة ال دور لها ،ورأيها مج ّرد رأي استشاري ،وبين ما خلص إليه عبد
الرحمن الراشد من تحميل «مجلس الشورى» مسؤولية ص ّد المخاطر التي
تتهدّد السعودية وأشار إليها بنفسه؟
ال شك أنّ ه��ذا السجال ح��ول «مجلس ال��ش��ورى» ودوره ومسؤولياته،
واالعتراف بحجم األخطار الناجمة عن التعبئة الطائفية والمذهبية يعكس
حراكا ًَ سياسيا ً وفكريا ً غير مسبوق داخل المملكة العربية السعودية ،حراكا ً
ليس هذا السجال مظهره الوحيد ،بل الهجمات اإلرهابية مظهر
آخر له ،ور ّد الفعل عبر خروج اآلالف في تشييع شهداء الدمام والقديح
مظهر ثالث ،ولع ّل الحرب على اليمن والمأزق الذي دخلت فيه مظهرا ً رابعاً،
وفي ك ّل األحوال فإنّ سياسة الفوضى واالضطراب تقترب من السعودية،
أي دولة عربية قادرة على النجاة من هذا الخطر الرهيب.
وبالتالي لم تعد ّ

على �إيقاع النووي
يتحرك ال�شرق الأو�سط
يقترب كثيرا ً موعد حسم مصير المفاوضات حول الملف النووي اإليراني،
لكن األمور ال تبدو مرتبطة بالتاريخ الدقيق بعينه ،فقد أعلنت واشنطن أنّ
مرجح ،بعدما كانت طهران قد
التمديد التقني أليام بعد الثالثين من حزيران
ّ
أعلنت شيئا ً مماثالً من قبل ،وصار واضحا ً انّ القضايا التي تض ّمنها االتفاق
االطار الموقع في نهاية شهر آذار الماضي بين إيران ودول الخمسة زائدا واحد
قد أنجزت صياغتها بتوافق تا ّم بالكامل ،وأنّ النقاش حول القضايا المستجدة،
مثل المطالبة بتفتيش المنشآت العسكرية اإليرانية واستجواب العلماء
اإليرانيين ،قد ت ّم التوصل إلى مخارج بصددها ،باعتبارها قضايا من خارج
الملف النووي ،ويفترض لبلوغها تبلور شكوك مبنية على معطيات كافية لدى
وكالة الطاقة الذرية تستدعي التوجه إلى مجلس األمن الدولي الذي سيصير
الجهة المرجعية للملف النووي من الزاوية السياسية بتراضي الفرقاء جميعا ً
بعد توقيع التفاهم ،وتصير صالحية المجلس في ضوء المعطيات أن يق ّرر
التوجه إلى منح الوكالة في هذه الحالة التفويض والصالحية الالزمين لمثل هذه
الخطوات ،أو الرفض أو وضع ضوابط وشروط محددة لحاالت بعينها.
ما تبقى هو صياغة هذه التفاهمات النهائية من جهة ومن جهة مقابلة حسم
اآلليات التفصيلية لرفع العقوبات التي تشترط إيران تبلورها مكتوبة لترضى
منح تأشيرة وفدها المفاوض على النصوص المتفق عليها ،ومنحها صفة
االتفاق المبدئي قبل التوقيع ،وهذا ما حدا بنائب وزير الخارجية الروسي
سيرغي رياكوف للقول ،إنّ نص االتفاق النهائي بين إيران والدول الست
الكبرى منجز وجاهز بنسبة  90في المئة ،موضحا أنّ هذه النسبة ال تطاول
فقط حجم النصوص المنجزة قياسا ً إلى الحجم اإلجمالي لالتفاق ،بل طبيعة
ونوعية المواضيع التي ت ّم التوصل إلى تفاهمات نهائية مكتوبة حولها ودرجة
أهميتها ،ليمكن القول إنّ الباقي لبلوغ النهاية السعيدة هو قطع الـ 10في المئة
من الطريق فقط.
حلف الخاسرين يبادر إلى التحرك في الوقت المتب ّقي ،ولكن لحماية جنباته
من االرتدادات بعدما فشل في تجميع األوراق ،فالسعودية تحت ضغط الفشل
اليمني تستشعر تغيّر مناخات المبادرات األممية نحو اليمن خارج الرؤية
الخليجية وتركيا تستشعر تبلور حضانة لألكراد لتكوين شريط على الحدود
السورية التركية ،و«اإلسرائيلي» المتو ّرط في لعبة السويداء السورية يستشعر
الفشل ،ومثله وليد جنبالط ،وما تبقى من الجماعات المسلحة خصوصا ً «جبهة
النصرة» تعرف مخاطر ما يجري وتص ّعد وتشعل الجبهات لفرض دور ووجود
وحماية مواقع لها ولمن تمثل إقليمياً.
التح ّوالت األبرز ،بعد هجوم المسلحين على درعا جنوب سورية كانت
انتفاضة الرئيس التركي رجب أردوغان وحزبه على األكراد في سورية بعد
نجاحهم في التقدّم في تل أبيض وريف الرقة ،فكانت عمليات التفجير التي شنها
إنتحاريو داعش ض ّد التج ّمعات الكردية في عين العرب كوباني على دفعات
أشبه بحرب إبادة أرادت رسم خط أحمر للميليشيا الكردية ،من البوابة التركية
عشية تبلور التفاهمات اإلقليمية بدءا ً من الملف النووي اإليراني ،وعلى خلفية
ما حملته االنتخابات التركية ،من إضعاف لمكانة تركيا ورئيسها ،بالقول إنّ
ثمة ما لن تساوم عليه تركيا وهو تشجيع األكراد على بناء شريط مستق ّل على
الحدود مع سورية يتواصل مع ك ّل من أكراد العراق وتركيا.
أشياء كثيرة ستتغيّر وسخونة عالية وصراخ وضجيج هي سمات األيام
الحارة جدا ً حتى منتصف تموز الموعد الذي يتوقع توقيع التفاهم النووي فيه
أو قبله أو بعده بقليل.

«توب نيوز»

ليالي الهم�س في فيينا
يجتمع في فيينا للمرة العاشرة تقريبا ً وزراء خارجية وص ّناع القرار في أه ّم دولالعالم مع إيران من أصل قرابة المئة اجتماع.
 بلغ مجموع ساعات االجتماعات على مستوى وزراء  1000ساعة ،وعلى مستوىالطاقم قرابة العشرة آالف...
من يتوهّ م أنّ األمر هو مج ّرد انصراف لبحث تقني تفصيلي في كيف ال تملك إيرانقنبلة نووية واهم.
اجتماعات قد ال يتط ّرق فيها المجتمعون إلى غير الملف النووي. اإلصرار على مواصلة االجتماعات هو إعالن انضمام إيران إلى منظومة تشكلتعالميا ً لحسابها هي مجموعة السبعة أي ستة زائدا ً إيران.
اإلعالن عن التفاهم النووي بسيط أمام اإلعالن عن مجموعة السبعة. للمفاوضات مع إيران تشكلت مجموعة الستة أيّ الدول صاحبة حق الفيتو فيمجلس األمن ومعهم ألمانيا فقط واآلن إيران.
مجموعة الثماني القديمة صارت سبعة بعد خروج روسيا والمجموعة تض ّم دوال ًغربية فقط بعضها كانت وازنة وما عادت فال قيمة للمجموعة.
مجموعة العشرين أقرب إلى الواقع في تمثيل القوى االقتصادية.-السبع الكبار ومنهم إيران يرسمون خريطة العالم سياسيا ً وأمنيا ً وعسكرياً.

التعليق السياسي

} زياد حافظ*
أنهى المؤتمر القومي العربي أعماله في دورته
السادسة والعشرين التي عقدت في بيروت في
 2و 3حزيران/يونيو  .2015فت ّم انتخاب أمانة
عامة وأمين عام جديدين لمدة ثالث سنوات،
كما أصدر بيانه الختامي .ولقد جاءت في البيان
مواقف من األزم��ات التي تعصف باألمة بشكل
يعكس مزاج األمة في ضرورة إنهاء الصراعات
الدامية والمد ّمرة للنسيج الوطني والقومي
وض���رورة سلوك خطوط ال��ح��وار ف��ي مختلف
المل ّفات الداخلية .كما أ ّكد المؤتمر على ثوابته
في مركزية قضية فلسطين وخيار المقاومة في
مواجهة االحتالالت والظلم والتركيز على الدفاع
عن اللغة العربية كجزء من خطة الدفاع عن
الهوية الجامعة.
وال نخفي على أحد أنّ المؤتمر تع ّرض قبل
انعقاده وخالله وحتى بعد انتهاء أعماله إلى
حملة ،بل حمالت من جهات متناقضة في الصراع
اإلقليمي والدولى مما ّ
يدل على أنّ للمؤتمر أهمية
ربما ال يدركها أعضاء المؤتمر أنفسهم .فاتهام
المؤتمر بأنه منحاز إل��ى محور إقليمي يدعم
خيار المقاومة أو انحيازه إلى المحور المضا ّد
الذي يتساهل مع أعداء األمة ّ
يدل بوضوح على
شهية المحاور المتصارعة في اجتذاب المؤتمر
لمواقف تلك المحاور .غير أنّ استقاللية المؤتمر،
المؤسسون
وهي من الثوابت التي عمد األعضاء
ّ
على صونها منذ تأسيسه ،هي ما يجعل المؤتمر
محطة اهتمام للقوى السياسية الفاعلة في
األمة.
المؤتمر ليس حزبا ً سياسيا ً وال يهدف إلى
إنشاء حزب سياسي يُضاف إلى قائمة األحزاب
العاملة على الساحة العربية .المؤتمر منبر
أوال ً وأخيرا ً يتفاعل فيه أعضاء المؤتمر وهم من
كافة التيّارات السياسية سواء كانوا ملتزمين
في أحزاب أو تنظيمات ،أو كانوا من الناشطين
المستقلين أو الباحثين أو الجامعيين .فما
يربطهم بعضهم ببعض إعالنهم عن التزامهم
بأبعاد المشروع النهضوي العربي الست والذي
ساهم في صوغه نشطاء ومف ّكرون وباحثون من
مختلف التيّارات السياسية ،أيّ من السالالت
القومية التقليدية ،م��ن ال��ت� ّي��ارات اإلسالمية
السياسية ،من اليساريين ،ومن الليبراليين.
فااللتزام بالمشروع النهضوي العربي هو ما
يع ّرف عن العروبي في مطلع القرن الواحد
والعشرين ويشكل المحطة الحالية في مسارات
العروبة ،وهو مصطلح أوجده الباحث الصديق
ال��دك��ت��ور يوسف ش��وي��ري .وي��ع��ود إل��ى مركز
دراس���ات ال��وح��دة العربية الفضل ف��ي دع��وة
المشاركين في ص��وغ المشروع ،فاستضاف
المناقشات التي امتدّت على عشرين سنة حتى
اإلعالن عن المشروع في شباط/فبراير 2010
في ال��ذك��رى الثامنة والخمسين إلع�لان قيام
الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسورية
عام .1958
إذن ،المشروع النهضوي العربي هو الذي
يربطنا جميعا ً في المؤتمر القومي العربي.
وهو ال��ذي يجب أن يتح ّول إلى متن الخطاب
العروبي المعاصر في مواجهة التحدّيات التي
تواجه األم��ة من مشاريع مشبوهة تهدف إلى
تمزيق وتفتيت األمة ،دوالً ،ومجتمعات ،وهوية،
وثقافة ،وحضارة ،وتاريخ ،ومستقبل في آن
واحد .ولو كانت هناك إمكانية من إبادة جماعية
للعرب وللمسلمين ،لما ت��ردّد أع��داء األم��ة في
القيام بذلك!
لكن ماذا بعد؟ كيف يمكننا من خالل المؤتمر
ومؤسساته ومن خالل مبادرات المشاركين في
المؤتمر تحويل المشروع إلى حقيقة قائمة؟
س��ؤال برسم الجميع والحريصين على بقاء
عروبتهم .ال ندّعي أننا نملك اإلجابة على ذلك
السؤال ،بل ربما لدينا بعض األفكار التي يمكن
مناقاشتها.
ن��ن��ط��ل��ق م���ن ج����ردة إي��ج��اب��ي��ات ال��م��ؤت��م��ر
وسلبياته.

جردة اإليجابيات

نسجل أوال ً الوعي
ففي خانة اإليجابيات،
ّ
المتزايد عند أكثرية األطراف العربية لضرورة
الخطاب الجامع الذي يم ّثله الخطاب العروبي.
المؤسسين للمؤتمر
فهذا الخطاب كان في نفس
ّ
في ظ� ّل موازين ق � ّوة آن��ذاك كانت على نقيض
من مضمون الخطاب العروبي .واليوم يعتبر

العديد من العروبيين أنّ اللحظة الراهنة مؤاتية
الستعادة الخطاب العروبي مكانته في توجيه
األمة.
نسجل استقاللية المؤتمر في مواجهة
ثانياً،
ّ
التجاذبات المحورية داخ��ل األم��ة .والحرص
على تلك االستقاللية هي مصدر قوة وضعف
في آن واحد .مصدر القوة هو في قيمة الموقف
المعنوي ال��ذي يم ّثله المؤتمر وخاصة على
الصعيد القوى الشعبية .ولكن هذه االستقاللية
ال تستهوي دول النظام العربي القائم الذي
يريد ك ّل من دوله اجتذاب المؤتمر إلى أجندته
الخاصة .فالمؤتمر مع جميع هذه ال��دول في
مواجهة أعدائها كما هو في مواجهة أخطائها
بحق شعوبها .أما مصدر ضعف المؤتمر من
خالل استقالليته فيكمن في الحصار الممنهج
على المؤتمر وعلى خطابه سواء في اإلعالم أو
في السياسة.
نسجل أيضا ً في قائمة اإليجابيات
ثالثاً:
ّ
بلورة ثقافة ال��ت��دوال في المناصب س��واء في
األمانة العامة ،أو في منصب األمين العام ،أو
في إدارة جلسات المؤتمر .ولكن أه ّم من ك ّل ذلك
بلورة ثقافة استيعاب الرأي اآلخر في مختلف
القضايا .قد ينزعج البعض لعدم تب ّني المؤتمر
مواقف حادّة ترضيهم .فنهج المؤتمر هو اعتماد
الخطاب ال��ذي يفيد ب��دال ً ع��ن الخطاب ال��ذي
يرضي .فاالت ّزان ليس نقيضا ً للمواقف الواضحة
وال للثوابت التي لم يتخ ّل عنها المؤتمر منذ
تأسيسه .واالت ّزان هو مزاج األمة والمؤتمر هو
ميزانها.
راب���ع���اً :ن�لاح��ظ ت��ن�� ّوع أع��ض��اء ال��م��ؤت��م��ر.
فجميعهم شخصيات مرموقة في مجتمعاتهم
ويأتون من بيئات ومشارب مختلفة .وجميعهم
متفقون على إنجاز المشروع النهضوي العربي.
والتن ّوع من ِ
سمات المشروع النهضوي العربي،
ول��ذل��ك ي��ح��رص المؤتمر على ال��ح��ف��اظ على
التعصب
التن ّوع ،خاصة في مواجهة ثقافة
ّ
واالستئثار واإلقصاء .هذه هي إح��دى دروس
الحقبة القومية حيث األحزاب القومية مارست
التعصب
ذلك االستئثار واإلقصاء فكانت ثقافة
ّ
والتوحش الوجه اآلخر لذلك النهج!
ّ
خ��ام��س�اً :وه���ذه النقطة ف��ي رأي��ن��ا م��ن أه � ّم
إنجازات المؤتمر ،وهي االلتفات إلى الشباب
تتجسد في المثابرة
العربي .ه��ذه االلتفاتة
ّ
ك�� ّل سنة وبشكل دوري حسب اإلمكانيات،
على عقد مخيّم للشباب القومي .وهذه السنة
يُعقد المخيّم في لبنان بينما عُ قد في السنوات
السابقة في تونس والجزائر والمغرب وليبيا
ومصر وال��س��ودان واليمن وس��وري��ة والعراق
واألردن .األه ّ��م من ك ّل ذلك هو حرص الشباب
على االستمرار في التواصل بينهم بعد انعقاد
المخيّمات .الجدير بالذكر أنّ من متخ ّرجي
المخيمات من قاد الحراك الشعبي في العديد من
البلدان العربية.
نسجل اإلبداع في العمل السياسي
سادساً:
ّ
الجماعي .والدليل على ذلك إطالق أفكار من رحم
المؤتمر ،فكانت مبادرات قام بها عدد من أعضاء
المؤتمر على الصعيد العربي واإلقليمي والدولي
حملوا فيها قضايا األمة كقضية القدس ،وقضايا
األسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية،
وقضية حق العودة ،وقضية الدفاع عن المقاومة،
وقضية ال��ج��والن المحت ّل ،وقضية التمييز
العنصري داخل الكيان ،ومقاومة التطبيع في
ونخص
الدول العربية مع الكيان الصهيوني،
ّ
بذلك النصر الكبير في المغرب العربي في منع
المجرم شيمون بيريز من القدوم إلى المغرب،
وقضية كسر الحصار على العراق قبل االحتالل،
وكسر الحصار على غ��زة عبر سفينة األخ��وة
وبعدها أسطول الحرية .كما يجب اإلشارة إلى
مؤسسات تربوية وإعالمية في الوطن العربي
قام بها أعضاء من المؤتمر القومي العربي .هذه
المبادرات ّ
تدل على حيوية أعضاء المؤتمر وعلى
حرصهم على معالجة العديد من القضايا عبر
اإلبداع في طرح المبادارات وطريقة التحضير
لها عبر إشراك ك ّل من يريد المساهمة في تلك
المبادرات من أحزاب وقوى سياسية وفعّ اليات
وشخصيات وطنية.
هذه ايجابيات المؤتمر .قد يعتبر البعض
أنها غير كافية .وربما هم مح ّقون .ولكن مقارنة
بما نشهده على الساحة العربية فإنّ ما ح ّققه
المؤتمر أثار حفيظة الحاسدين الذين ال يقبلون
نجاحات مهما كان حجمها ،بينما أخفقوا هم رغم
اإلمكانيات الهائلة لديهم في تحقيق الح ّد األدنى.

من هنا القوة المعنوية للمؤتمر ومن هنا الهجوم
على المؤتمر .رغم ك ّل ذلك نسعى إلى المزيد من
اإلنجازات رغم السلبيات القائمة.

 ...والسلبيات

فنسجل ضعف
أم��ا ف��ي خ��ان��ة السلبيات
ّ
اإلمكانيات المادية ل��دى المؤتمر .المطلوب
حمل هموم األم��ة ومعالجتها والممكن ضئيل
جداً .فالحصار المفروض على المؤتمر ،وعلى
الخطاب العروبي ،سياسيا ً فإعالمياً ،يح ّد من
المزيد من اإلنجازات .لقد اطلع أعضاء المؤتمر
على ميزانية المؤتمر فعرفوا ق��درات المؤتمر
يتعجب البعض كيف استطاع
م��ال��ي�اً .وق��د
ّ
المؤتمر أن يحصل على تلك القوة المعنوية
وإمكانياته هزيلة للغاية! لكن رغ��م ضحالة
اإلمكانيات ،لم يتوقف المؤتمر عن القيام بما
يلزم ضمن الممكن.
السلبية ال��ث��ان��ي��ة ه��ي ث��ق��اف��ة «ق��ل كلمتك
وام��ش» .ه��ذه الثقافة الموجودة عند العديد
من المؤتمرين ّ
تدل على عدم وجود ثقافة ربط
الفكرة بالمجهود والمتابعة لتحضير أرضية
المساءلة والمحاسبة .فالمؤتمر ينعقد م ّرة
واحدة ك ّل سنة ويتف ّرق بعد انعقاده المؤتمرون
بعد أن ن ّفسوا عن هواجسهم .أما المتابعة أو
المبادرة إلى تفعيل المؤتمر وترويج الخطاب
العروبي خارج أروق��ة المؤتمر فهي مسؤولية
الجميع ،وال تقتصر على األمين العام و/أو
األمانة العامة .العديد من أعضاء المؤتمر لهم
إط�لاالت إعالمية وثقافية .ن��ادرا ً ما نرى إبراز
انتمائهم إلى المؤتمر القومي العربي وترويج
خطابه وخاصة المشروع النهضوي العربي.
رغم ك ّل ذلك فلدى المؤتمر القومي العربي
رأس مال معنويا ً ال ُيستهان به ،وإالّ لما كان
الهجوم المستم ّر عليه .فكما يُنعى بشكل دوري
وف��اة العروبة في زمن ال��ردّة السياسية ،يت ّم
التهجم على ربما آخر حصن للعروبة .ولكن
ّ
عصية على ذل��ك ومستم ّرة رغ��م ك ّل
العروبة ّ
التآمر عليها.

المهام الممكن إنجازها؟

ويبقى السؤال ما هي المهام التي يمكننا أن
ننجزها؟
في رأينا ،هناك أربعة أنواع من المهام .المهمة
األولى هي االستمرار في مقاربة القضايا الساخنة
وال��ب��اردة على ح � ّد س��واء في األم��ة على ثالث
قواعد .القاعدة األولى هي قاعدة الثوابت التي
أكدّها المؤتمر منذ تأسيسه وفي مقدّمتها قضية
والمتجسدة
فلسطين والذي يذ ّكر بها في بياناته
ّ
في األبعاد الست للمشروع النهضوي العربي.
القاعدة الثانية هي قاعدة تقدير الموقف بدقة
وبعقل بارد لموازين القوة في اللحظة الراهنة.
والقاعدة الثالثة هي االتزان في صوغ الموقف.
وفقا ً لتلك القواعد يستطيع المؤتمر الحفاظ على
استقالليته وقوته المعنوية.
المهمة الثانية هي تحصين وتطوير العالقات
بين المك ّونات السياسية لألمة ،وخاصة الكتلة
التاريخية بين التيّار القومي التقليدي والتيّار
اإلس�لام��ي السياسي بتشكيالته المتن ّوعة.
هناك من ال يريد تقارب التيّارين على قاعدة
المشتركات ،وذلك عند الطرفين ،ولكن مزاج األمة
كما نلمسه من لقاءاتنا مع العديد من العروبيين
في مختلف األقطار يحبّذ ثقافة التقارب ألنها من
نسيج ثقافة الوحدة.
أم��ا المهمة ال��ث��ال��ث��ة ،فهي توسيع قاعدة
المؤتمرين المقتصرة حتى اآلن على الباحثين
والناشطين السياسيين والنقابيين .نو ّد إدخال
إلى تلك القاعدة المبدعين من أدب��اء وف ّنانين
ومسرحيين ومخرجين وعلماء ف��ي العلوم.
فجميعهم يستطيعون التعبير عن هواجس
األمة وتعبئة القدرات والطاقات.
المهمة الرابعة هي التشجيع على إطالق
مبادرات كالمبادرات المذكورة سابقا ً والتي
تحمل قضايا األمة للعالم .فالترابط بين قضايا
األمة وقضايا اإلقليم وقضايا أحرار العالم في
عالم معولم يفرض التالقي والنقاش .فعلى
سبيل المثال يتعاظم التأييد للقضية الفلسطينية
وتتراجع شرعية الكيان ،وقد ساهمت المبادرات
المذكورة في ذلك.
هذه بعض األفكار نتم ّنى أن يت ّم النقاش بها.
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الحكومة الفل�سطينية
بين التهدئة والمبادرة الفرن�سية

} رامز مصطفى
ملفات سياسية ثالثة أو على األق ّل اثنان منها ،باتت مطروحة بقوة أمام
السلطة الفلسطينية ورئيسها وفريقه السياسي ،وهي التهدئة في غزة،
والحكومة الجديدة ،والمبادرة الفرنسية .والثالثة أتت في توقيت متزامن،
وتمثل تحدّيا ً مضافا ً لجملة التحديات التي تواجهها السلطة ومنظمة
التحرير ،بل وسائر الفصائل الفلسطينية .هل ثمة رابط بين هذه الملفات،
وإنْ كانت ال تبدو كذلك ،ولكن تتقاطع عند موضوع حيوي واستراتيجي
يمس القضية الفلسطينية وعناوينها الوطنية ،وتحديدا ً نقطتي التهدئة
ّ
والمبادرة الفرنسية .ومسألة تشكيل حكومة جديدة تحت مسمى «حكومة
وحدة وطنية» ،التي ستكون إما برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ،أو كما
ُنقل عن لسان ع��زام األحمد ف��إنّ رئيس الحكومة الجديدة من الممكن أن
يكون رئيس السلطة السيد محمود عباس ذاته.
وهنا ال ب ّد من التذكير بأنّ حركة حماس لم تمانع في اتفاق الدوحة في
شباط  2012بينها وبين فتح ،أن يتولى أبو مازن رئاسة الحكومة ،واألمر
ذات��ه تك ّرر في اتفاق مخيّم الشاطئ  .2014وعلى الرغم من محاوالت
تسويق أنّ استقالة حكومة الدكتور رامي الحمدالله قد جاءت من خلفية
أنّ عدم التجانس والتفاهم بين رئيسها وعدد من وزرائه هو السبب ،وهذا
ظاهر األمور التي يطلقها الناطقون اإلعالميون باسم السلطة أو فتح .وهذا
مشكوك فيه ،فالحديث عن الحكومة يأتي بعد تصاعد وتيرة الحديث عن
قرب التوقيع على تهدئة طويلة في غزة يكون طرفاها حماس و«إسرائيل»
برعاية ومواكبة من جهات دولية وإقليمية كان الفتا ً لالنتباه .فقرار تشكيل
حكومة وطنية جديدة مك ّوناتها من الفصائل ،هي على صلة مباشرة أوالً
بالتهدئة وثانيا ً بالمبادرة الفرنسية.
الشق المتعلق بالتهدئة يقود إلى احتمالين ،األول يتمثل في محاولة
السلطة قطع الطريق على أصحابها والعاملين عليها ،والقول ال يمكن تجاوز
السلطة أو تجاهلها .وتشكيل الحكومة تحت مس ّمى «وحدة وطنية» ،يأتي
في سياق وضع الفصائل المكونة للحكومة في مواجهة حركة حماس،
الطرف الثاني المفترض في التهدئة ،وبالتالي االستقواء بالفصائل في
مواجهة الطرف «اإلسرائيلي» .أم��ا االحتمال الثاني يتمثل في تحضير
المشهد الفلسطيني للمرحلة المقبلة باتجاهين ،األول أنّ التهدئة وعلى
الرغم من االتهامات المتبادلة بين حماس من جهة والسلطة وفتح من جهة
ثانية ،ال تمنع نقاشات وح��وارات قد تجري أو اجتماعات تعقد بعيدا ً عن
وسائل اإلعالم تتطرق لملف التهدئة ،خصوصا ً إذا ما الحظنا أنّ حكومة
التوافق الوطني كانت ثمرة اتفاق مخيم الشاطئ في نيسان  ،2014الذي
أنهى حكومة حماس في غزة إذا ما جاز التعبير ،لصالح حكومة التوافق.
مما يعني أنّ تشكيل الحكومة الجديدة مم ّره الوحيد هو موافقة حماس
عليها ،ودون ذلك سيُح ّرر حماس من أية التزامات ،وقد يدفعها إلى إعادة
بأي صيغة تذهب باتجاه تكريس
إحياء حكومة السيد إسماعيل هنية ،أو ّ
االنقسام الجغرافي بعد السياسي.
وب��ال��ض��رورة أنّ أخ��ذ رأي ح��م��اس ف��ي تشكيل الحكومة سيقود إلى
ن��ق��اش��ات وح�����وارات ف��ي م��واض��ي��ع أخ����رى ،وال��ح��دي��ث ع��ن ال��ت��ه��دئ��ة في
األولويات .أما االتجاه الثاني يتعلق بالمبادرة الفرنسية ،والتي حملها إلى
المنطقة وزير الخارجية الفرنسية ل��وران فابيوس ،مس ّوقا ً لها بعناوين
وم��ح��دّدات سياسية وإج��رائ��ي��ة تنتهي بح ّل نهائي بين منظمة التحرير
رحب
والسلطة من جانب ،و«إسرائيل» من جانب آخر .هذه المبادرة التي ّ
بها رئيس السلطة الفلسطينية ،ذهبت وسائل اإلعالم وعلى لسان مصادر،
إلى القول إنّ الفرنسيين قد طالبوا الجانبين الفلسطيني و«اإلسرائيلي»
بالتوقف عن أية إجراءات أحادية الجانب في حال البدء بالمفاوضات مجدّدا ً
وفق المبادرة ،وبالتالي تع ّهد رئيس السلطة بوقف التوجهات الدولية ض ّد
الكيان «اإلسرائيلي».
لذلك سارعت السلطة إلى تسليم الجنائية الدولية أول إضبارة اتهام
ف��ي ح��ق الكيان على جرائمه ،وك���أنّ المقصود وض��ع ودي��ع��ة االتهامات
واستخدامها الحقا ً بحسب تط ّور المسار السياسي نحو المفاوضات من
عدمه.
لذلك يأتي تشكيل الحكومة ،في سياق االستعداد للتعامل مع المبادرة
الفرنسية ،بمعنى أنّ رئيس السلطة الفلسطينية السيد أبو مازن يريد أن
يظهر بمظهر الغير متف ّرد .وهو يسعى إلى استدراج الفصائل التي ستشارك
في حكومة الوحدة ،وبعضها منذ اآلن وجد في المبادرة الفرنسية أنها ال
تستجيب إلى التطلعات الفلسطينية ،وتضرب الثوابت الوطنية ،فأعلنت
أي المبادرة تعترف صراحة بـ«إسرائيل» على أنها دولة
رفضها لها .فهي ّ
ذات طابع يهودي ،ناهينا عن موضوع مدينة القدس ،وشطب حق العودة.
لذلك وإنْ افترضنا أنّ الحكومة قد ُشكلت ،فهي في وراد أنّ الكثير من
الفصائل لن توافق على االنخراط في مفاوضات جديدة وفق المبادرة التي
أعلن نتنياهو رفضه لها.
من يضمن في حال ت ّم تليين مواقف نتنياهو من المبادرة ،أن ال ُيقدم
رئيس السلطة على الضرب بعرض الحائط مواقف الفصائل الرافضة
للمبادرة الفرنسية ويذهب مجددا ً إلى مفاوضات وفقها ،خصوصا ً أنّ
السيد أبو مازن لديه سابقة في تجاوز اللجنة التنفيذية للمنظمة ،عندما
واف��ق على استئناف المفاوضات م��ن الجديد إرض���ا ًء ل��وزي��ر الخارجية
األميركية جون كيري ،والتي استم ّرت  9أشهر ،وفي نهاية المطاف عمدت
«إسرائيل « وبادرت إلى وقفها بعد أن رفضت اإلفراج عن الدفعة الرابعة من
أسرى ما قبل «اتفاق أوسلو» عام .1993

ه�ستيريا الخليج والبحث عن تحالفات!...
} سومر صالح
يم ّر ال��ش��رق األوس���ط بلحظة تاريخية ومفصلية
عنوانها عدم اليقين ،فتغيّر مركزية الشرق األوسط في
السياسة األميركية لصالح إعادة التوازن في شرق آسيا
لمنع تمدّد القوة الصينية ،وفي شرق أوروبا لتطويق
االندفاعة الروسية تجاه أوروب��ا ،خسر معه الشرق
األوسط أهميته الجيو استراتيجية في العقيدة األميركية
على أق ّل تقدير كأولوية في السياسة ،وحتى في العقيدة
الروسية والتي بدأت باالهتمام جدّيا ًبالتحالف األوراسي
وتحالف منظمة شنغهاي كنقطة ارتكاز في عقيدتيها
الجديدة جيو سياسيا ً وجيو اقتصاديا ً في مواجهة
التوجهات الجديدة للواليات المتحدة على الساحة
الدولية ،إذا ما أضفنا فشل القوتين الروسية واألميركية
في تحقيق نصر استراتيجي حقيقي في أزمات الشرق
األوسط ،والتي كانت نتيجتها الكلية صفرية نظرا ً لعدم
قدرة أيّ طرف على فرض انتصار حاسم في ميادين
االشتباك المفتوحة في الشرق األوسط.
وفي ظ ّل السياسة االوبامية المرتبكة في الشرق
األوس��ط من الصعب القول إنّ السياسة األميركية
الجديدة هي تغي ٌر في األولويات ،أم تغيّر في العقيدة
كلها ،حتى أق��رب الحلفاء إل��ى ال��والي��ات المتحدة ال
يعلمون حقيقة الموقف األميركي الجديد في انتظار
اإلدارة األميركية القادمة مع مطلع العام  2017ليتضح
حقيقة ذلك الموقف ،وفي ظ ّل هذه الفوضى العارمة في
الشرق األوسط والتي أنتجها ارتباك السياسة األميركية
ازداد منسوب القلق الخليجي من تلك السياسة ،والتي
اعتمدت على مدى عامين تقريبا ً على مركزية المفاوضات
النووية اإليرانية كأساس لبقية تف ّرعات السياسة
األميركية في المنطقة ،وقد حاولت الواليات المتحدة
طمأنة حلفائها في اجتماع كامب ديفيد ،إال أنّ منسوب
القلق لم يتغيّر مستندا ً إلى متغيّرين رئيسيّين...
المتغيّر األول ظهر في تصريحات الرئيس أوباما
حول مصادر التهديد الجديدة في الخليج والتي ابتدأها
بالتحديات الداخلية ومطالب الشعوب المحقة في تلك
المنطقة ،ولم يغب عن أذه��ان ممالك النفط التجربة
البحرينية ،والتي قد تتسع نارها لتشمل ك � ّل دول
الخليج تقريباً.
والمتغيّر الثاني هو مبدأ المفاوضات والمساومات

خشية خليجية من مرحلة ما بعد االتفاق النووي
بح ّد ذاته الذي تتبعه الواليات المتحدة في سياستها
الجديدة ،وليس منطق القوة السابق في تعامالت
واشنطن ،والذي اعتمدته الممالك الخليجية رأس حربة
في صنع سياستها العدوانية في المنطقة ،طبعا ً دول
الخليج ال تنظر بعين الخوف إلى برنامج إيران النووي
باعتباره يشكل م��ص��درا ً لتهديد دولهم من الناحية
العسكرية ،لكنهم يخشون إيران النووية كقوة إقليمية
معترف بها وبمصالحها الحيوية في المنطقة ،كما
يخشون النموذج اإلسالمي اإليراني في الحكم ،والذي
قد يُغري الغرب بر ّمته ،وال��ذي أنتج تقدّما ً وتط ّورا ً
وحضورا ً بعكس دول الخليج والتي تمتلك مقومات
اقتصادية هامة ،لكنها لم تنتج الكثير باستثناء دولة
اإلمارات العربية التي أنتجت شراكات تجارية مهمة،
بل تح ّولت السعودية بدرجة كبيرة إلى منبع لتصدير
اإلره��اب الوهابي المتطرف ،وال��ذي كان سابقا ً يلقى
قبوال ً ودعما ً أميركيا ً لتناغم المصالح المشتركة ،وقدرة
الواليات المتحدة على ضبط تلك المجاميع اإلرهابية
بتنسيق استخباري سعودي أميركي ،أما في مرحلة ما
بعد االنسحاب األميركي من ملفات الشرق األوسط ،وهو

ما يعتبره السعوديون تخليا ً عنهم في مواجهة القوة
اإليرانية ،قد ينقلب الموقف على السعوديين فتصبح
المملكة بصيغتها الراهنة خطرا ً على المصالح األميركية
الجديدة في الشرق األوس��ط ،لذلك ب��دأ السعوديون
رحلة البحث عن حليف جديد يضمن صيغة الحكم في
منطقة الخليج بل وأكثر من ذلك بدأوا رحلة البحث عن
الشرعية المفقودة ،هم يدركون أنّ ما بعد توقيع االتفاق
النووي بين الغرب وإيران ليس كما قبله وهم يخشون
االنتقام اإليراني من قبيل دعم تحركات شعبية داخلية
على أنظمة الحكم في الخليج ،تلك األنظمة كانت سابقا ً
المس بصيغتها أما
ضمن الكفالة األميركية وممنوع
ّ
مستقبالً يخشى حكام الخليج أن يتح ّول األم��ر إلى
ش��أن داخلي ال يقلق ال��والي��ات المتحدة والتي كبّلت
دول الخليج باتفاقات اقتصادية اليمكن المساس بها،
واحتكرت التريليونات النفطية في بنوكها.
ف��ي ظ��� ّل م��س��ت��وي��ات ال��ق��ل��ق الخليجية ه���ذه ،ب��دأ
الخليجيون بمهمة البحث عن بديل استراتيجي جديد،
لكن دون وجود استراتيجية خليجية موحدة ،عززتها
حالة الصدام السعودي القطري في األزم��ة السورية

وعلى ملفات مصر وليبيا ،ف��ب��دأت قطر تعمل على
إع��ادة إحياء العالقات القطرية اإليرانية ببراغماتية
شديدة ،وأنشأت قواعد عسكرية تركية على أراضيها
في تح ّد واض��ح للمصالح السعودية المستقبلية،
وبدأ السعوديون بتعزيز التعاون مع فرنسا الباحثة
ع��ن دور سياسي لها ف��ي مستقبل ال��ش��رق األوس��ط،
وخصوصا ً في مجال إنشاء محطات نووية ألغراض
الطاقة ،كما بدأ السعوديون بإرسال إش��ارات و ّد إلى
روسيا مل ّوحين بمليارات ال��دوالرات كأساس الشراكة
الجديدة ،لكن السعوديين يدركون جيدا ً أنّ عقودا ً خلت
من العداء السعودي لروسيا وقبله االتحاد السوفياتي
ستلقي بظاللها على مستقبل العالقة الناشئة ،ناهيك
عن حالة التحدي الواضحة في األزم��ة السورية ،لذا
بدأ السعوديون العمل على تعزيز العالقات مع العدو
«اإلسرائيلي» باعتباره قوة يمكن التحالف معها في
مواجهة القوة اإليرانية ،و«إسرائيل» رحبت بالسعودية
كشريك استراتيجي في المنطقة ،وهو ما بدا واضحا ً في
مؤتمر هرتزليا الرابع عشر والذي أوصى بالتحالف مع
آل سعود ،لعلهم يستطيعون تمرير اتفاقات تاريخية
مع السلطة الفلسطينية والتي تملك السعودية قدرة
الضغط عليها ،ومن جهة أخرى استخدام السعودية
كمنصة متقدّمة لمناوشة القوة اإليرانية العائدة إلى
مسرح العالقات اإلقليمية من البوابة الغربية...
حالة التخبّط الخليجي وفوضى التحالفات تلك
سيكون أول انعكاساتها أف��ول نجم مجلس التعاون
الخليجي ،وال��ذي سيتفكك في ظ ّل تضارب المصالح
الخليجية لدوله الهشة ،والحقا ً تفكك هذه الدول بفعل
السياسات الداخلية الخاطئة وانتهاكها ألبسط الحقوق
السياسية واالقتصادية واالجتماعية لشعوبها ،في ظ ّل
التخلي األميركي عن صيغة أنظمة الحكم تلك وعدم
وجود شريك استراتيجي فاعل ومؤثر يضمن تلك الصيغ
في الحكم ،هذا التفكك سيكون نتيجة حتمية في مرحلة
ما بعد التسويات النهائية ألزم��ات الشرق األوس��ط
وفي مقدّمها األزمة السورية ،لذلك تعمد السعودية من
خالل دعم اإلرهابيين إلى إطالة عمر األزمة السورية في
محاولة منها للبحث عن بدائل ممكنة تج ّنبها سقوط
نظامها السياسي الهش ،وتفكك مجتمعها ب��أدوات
ابتدعتها لتفكيك المجتمع السوري وال��ذي بدا عصيا ً
على المؤامرات.

