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�أوروبا وتحدّ ي تدفق
المهاجرين والالجئين
} حميدي العبدالله
تواجه أوروبا تحدّي المهاجرين والالجئين ،إذ من المعروف أنّ
كثافة الهجرة تتجه نحو أوروب��ا على عكس ما كان عليه الحال في
القرون الثالثة الماضية ،حيث كانت موجات الهجرة ،س��واء من
أوروبا ،أو أفريقيا ،أو آسيا ،تتجه باتجاه األميركيتين.
أوروب��ا مؤهّلة الستقطاب المهاجرين والالجئين بسبب اندالع
الفوضى وال�ح��روب في الشرق األوس��ط وأفريقيا ،وه��ي فوضى
وحروب تسبّب بها الغرب لسببين أساسيين :السبب األول ،قرب
أوروب ��ا م��ن منابع الهجرة وال�ل�ج��وء بالمقارنة م��ع األميركيتين.
ومعروف أنّ الهجرة واللجوء يت ّمان عبر التهريب ،وإذا كان ثمة
أمل بالوصول إلى الشواطئ األوروبية بوسائل نقل غير شرعية،
ف��إنّ ذلك أمر مستحيل بالنسبة لألميركيتين بسبب بعد المسافة
وصعوبة عبور األطلسي .لهذا فإنّ أمواج الهجرة واللجوء تتدفق إلى
أوروبا .السبب الثاني ،أنّ الواليات المتحدة ودول أميركا الشمالية
وأميركا الالتينية قد أشبعت ولم تعد ق��ادرة على استيعاب أفواج
جديدة من المهاجرين والالجئين ،كما أنّ األزمة االقتصادية التي
تعصف بالعالم منذ أكثر من عقد ،وعدم توسع االقتصاد قلّص إنتاج
فرص عمل جديدة ،وبالتالي لم تعد ثمة حوافز تدفع الحكومات في
القارتين األميركيتين الستقبال المزيد من المهاجرين والالجئين.
وس��اد انطباع ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ،دعمته دراس ��ات أع� �دّت من
قبل بعض الجهات في الحكومات األوروب�ي��ة ،وال سيما الحكومة
األلمانية ،ب��أنّ موجات الهجرة واللجوء الجديدة قد تقف وراءها
بعض الحكومات األوروبية ألسباب اقتصادية ،وأشير إلى الحكومة
األلمانية التي نشرت دراسة تفيد بأنها بحاجة إلى  9مليون عامل
من اآلن وحتى عام  2020لشغل وظائف ال يمارسها األلمان في
قطاعات الزراعة والخدمات والموانئ.
ل�ك��ن ب �ك � ّل ت��أك�ي��د أنّ ت��رك�ي��ب وح �ج��م ظ��اه��رة ال�ل�ج��وء والهجرة
أكبر بكثير مما يتطلبه سوق العمل في أوروب��ا ،وإذا كانت ألمانيا
باقتصادها الكبير وع��دد سكانها ال��ذي يتجاوز  80مليون نسمة
قادرة على استيعاب مهاجرين والجئين يصل عددهم إلى  9مليون
نسمة من اآلن وحتى عام  2020فإنّ دوالً أوروبية أخرى غير قادرة
على ذلك ،وبهذا المعنى ،ولهذا السبب فإنّ ثمة قلقا ً شديدا ً من ظاهرة
الهجرة واللجوء التي تشهدها اآلن أوروبا والتي بلغ مستواها حدا ً
يصعب على الحكومات األوروب�ي��ة تقبله ،ألنّ األع��داد الكبيرة من
المهاجرين والالجئين تكلف خزائن الحكومات األوروبية مليارات
اليورو في وقت يعاني فيه االقتصاد في أكثر من دولة أوروبية أزمة
حقيقية ،أدت إلى انتشار البطالة على نطاق واسع ،ولم تعد ثمة دولة
أوروبية ال تشكو من معدل البطالة المرتفع الذي تجاوز الرقمين.
في ظل هذه الظروف والمعطيات ،فاألرجح أنّ أوروبا سوف تكون
أكثر تشدّدا ً في مواجهة موجات الهجرة واللجوء ،وسوف تسعى
لمحاصرة وإنهاء أسباب هذه الظاهرة والتراجع عن سياسة إشعال
الحروب والفوضى التي تسبّب اللجوء الواسع.

هل يغامر نتنياهو
ويقتحم الم�سجد الأق�صى...
} سعدالله الخليل
اقتحام متواصل للمسجد األقصى ليس األول من نوعه واعتداء متك ّرر على
حراسه وحمالت اعتقال تستم ّر طوال الليل بحق المقدسيّين في عدة أحياء،
انتهاكات ممنهجة تمارسها سلطات االحتالل «اإلسرائيلي» في ما يبدو
خطة تتجاوز حدود موجة تصعيد عابرة للسير في تنفيذ مشروعها القديم
الحديث بهدم المسجد األقصى ،فما يجري أسفل المسجد يفوق ما تشهده
ساحاته ،فأعمال الحفر أحدثت انهيارات خطيرة في أماكن مختلفة كمقدّمة
إلسقاط المسجد بما ينسجم مع ما تتع ّرض له مدينة القدس كك ّل إلى عملية
تهويد منهجية بهدم المنازل ،وتشريد سكان المدينة وتوسيع المستوطنات
في القدس إلضفاء صبغة يهودية كاملة على المدينة.
يدرك رئيس حكومة االحتالل الذي تردّدت أنباء عن نيته اقتحام المسجد
بأنّ الظروف مواتية لتنفيذ مشروع أجداده وحلمهم القديم الجديد ،وك ّل ما
يجري في الساحة يقف في صالح المشروع اليهودي في الداخل والخارج
الفلسطيني س��واء اقتحم المسجد أو لم يفعل ،ففي الداخل الفلسطيني
تضيع الرؤية وبوصلة القوى الحقيقية في أماكن أخرى بعيدة عن المسجد
األقصى والمشاريع الفلسطينية الفاعلة على األرض ال وجود لألقصى في
خططها ،فالسلطة الفلسطينية عاجزة عن ح ّل مشاكل بيتها الداخلي والبت
بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من القضايا المستفحلة في
الجسد الفلسطيني ،فيما نجحت الجهود القطرية التركية بتدجين حماس
وتحويلها إلى فصيل مهادن يألف التعايش مع المشروع «اإلسرائيلي»،
ويرضى بنصيبه من الوطن واألرض الغزاوية المش ّرعة األب��واب على
القاهرة ،لتغدو القدس وأقصاها بالنسبة إلى حركة «المقاومة اإلخوانية»
شعارا ً من شعارات النضال على المنابر ،ولتلحق بركب خليجي جاهز
للسكوت عما يجري والذهاب إلى التطبيع في الس ّر والعلن مقابل ضمانات
بقاء عروشهم تحت الوصاية األميركية ،والسكوت عن مشاريعهم القذرة في
تصب في خانة أبعد ما تكون عن المصلحة الفلسطينية.
المنطقة التي
ّ
يصب في
حين قالت سورية إنّ ما تشهده المنطقة من ربيع مفترض ال
ّ
خانة مصالح الشعب الفلسطيني وال قضيته ،انبرى صانعو الثورات إلى
الهجوم عليها ،واتهموا سورية بالتستر وراء القضية الفلسطينية لتغطية
عجز داخلي عن احتواء ما تواجهه في الداخل السوري ،وحين أط ّل العدو
«اإلسرائيلي» في المشهد العربي من األب��واب سارعت تلك األص��وات إلى
اإليحاء بأنّ المنطق يفرض أليّ طرف استغالل الظروف المواتية لضرب
قوى أعدائه ،ومع بدء قوافل المهاجرين الفلسطينيين بالخروج من سورية
ولبنان مراكز الثقل األكبر في الشتات الفلسطيني ،بدا واضحا ً أنّ حق
مهب الريح كون المدافعين عنه أصبحوا في عداد المواطنين
العودة بات في ّ
األوروبيين ،ولع ّل قرار منظمة األون��روا تقليص مساعداتها والحديث عن
وقفها خالل السنوات الثالث المقبلة يكشف جانبا ً مما يحضر في الكواليس
للقضية الفلسطينية.
ما يجري في القدس يرفع الصوت عاليا ً إلطالق انتفاضة فلسطينية
ثالثة من بوابة األقصى التي فجرها الشعب الفلسطيني بدخول رئيس
وزراء العدو األسبق أرييل ش��ارون إلى باحة المسجد األقصى وأوقفتها
اتفاقات أوسلو التي خرج منها الشعب والسلطة بخفي حنين وأمام ضبابية
المشهد الفلسطيني ومأساوية المشهد العربي ثمة تفاؤل بأنّ يتمكن الشعب
ويفجر ما بداخله في ربيع فلسطيني حقيقي،
الفلسطيني من قول كلمته
ّ
فهل يفعلها نتنياهو ويطلق شرارة الربيع الفلسطيني كما فعل في بلدان
الشتات؟

«توب نيوز»

} عدنان كنفاني
هل سيستطيع المجلس الوطني الفلسطيني باجتماعه
المرتقب ،وهو أعلى سلطة ضابطة للحراك الفلسطيني،
إع��ادة ترتيب «البيت الفلسطيني» على أسس واضحة
وأصيلة وبما يتماشى ويتفق مع رأي وطموح غالبية
الشعب الفلسطيني؟ أم سيعمل على إشاعة فوضى أكثر
إيالما ً في مسار القضية؟
مؤلمة هي الحقيقة عندما نسعى ونتمنى فتح ملفات
طالها عفن الوقت ،لكنها الحقيقة التي يفترض أن ال تغيب،
بل تحضر في ك ّل محفل ،وفي ك ّل حوار ،نقولها بشجاعة
من منطلق إيماننا بأنّ الخطأ عابر ،والصحيح هو الذي
يبقى ولو اعترضته عوائق إلى حين ،وبخاصة في رؤى
شعب قدّم تضحيات بال حساب على مدى عقود من أجل
كينونته ،وأرضه وبقائه.
ال شك في أنّ أسوأ مرحلة م ّرت بها القضية الفلسطينية،
هي التي بدأت في «أوسلو» بخطوطها العريضة ،أنتجت
اتفاقيات تفصيلية أخرى أكثر تحديداً ،ثم و ّلدت ،ما أعتبره
من خالل رؤيتي الشخصية «المستقلة» ،الكارثة األكبر
التي ه ّزت قواعد القضية ،وغي ّرت «على الورق» ،وإعالميا ً
وسياسيا ً وأمنياً ،ومن خالل التنفيذ والتطبيق معايير
ومفاهيم كانت األص��ل في إص��رار الشعب الفلسطيني
على حقه ،ومن خالل الكفاح المسلّح تحديداً ،واالتفاق
على صياغة «الميثاق الوطني الفلسطيني» كدستور
للشعب الفلسطيني ،والمحدّد لتوجهه وموقفه ،وقد
تم ّثلت الكارثة ،في دخول «السلطة» بداية بشروط مهينة
كانت في أوسلو ،تحت عباءة االحتالل ،وإل��ى ما اتفق
على تسميته «المقاطعة» في رام الله ،وخرائط متشابكة
ّ
قطعت أوصال الضفة الغربية إلى ألف وباء وجيم ،وإلى
نسب مئوية غريبة عن مصطلحاتنا األساسية وأه ّمها
إيماننا المطلق بأننا أصحاب الحق وأصحاب األرض...
باألصح تحت
دخلت (السلطة) تحت عباءة االحتالل ،أو
ّ
مطرقة االحتالل ،وبشروط مذ ّلة بدأت بشطب موضوعة
الكفاح المسلّح ،وشطب بنود أساسية من الميثاق الوطني
من خالل تصويت اعتمد «رفع األيدي» ،لتخرج ك ّل األوراق
من أيدينا ،ونضعها طواعية بين أيدي المحت ّل ،وإلى ذروة
المهانة من خالل اتفاقية «التنسيق األمني» مع العدو،
أو بمعنى أكثر وضوحاً ،السيطرة األمنية «اإلسرائيلية»
المطلقة ،ولجم الحراك النضالي ومحاسبة المقاومين،
والسيطرة المطلقة حتى على رموز السلطة« ،رئيسها
وأعضاءها» وتقييد تح ّركهم ،وسلوكهم ،وقراراتهم ،حيث

التدخل الدولي الإن�ساني بين ال�شرعية والم�شروعية
} عصام الحسيني
في الحرب العالمية األول��ى ،كتب جندي فرنسي،
رسالة من الجبهة إلى والده ،يقول فيها «يا والدي ،اليوم
أطلقت النار على جندي من األعداء وصرعته ،ولما رأيت
وجهه بكيت ،ألنه كان يشبه وجه أخي الصغير ،لماذا
نتقاتل يا أبي».
ُ
بعض األسئلة التاريخية ،ال يمكن اإلجابة عنها ،هو
التاريخ اإلنساني الطويل ،القائم على التدخل والصراع،
المب ّرر وغير ال��م��ب� ّرر ،وال���ذي يستم ّد مشروعيته من
تصورات خاصة ،صاغها فكر «األنا» ،الملتزم بمصالحه،
وأعطاها بعدا ً قانونياً ،يرتكز على مشروعية القوة ،وليس
على شرعية القانون.
إنّ تاريخ التدخل والنزاع ،مرتبط بتاريخ اإلنسان
األول ،وسيبقى مرتبطا ً به طالما هو كائن ،وطالما أنّ
فكره مرتبط بمصالحه وأهدافه الخاصة ،شريعة البقاء
في زمن الالقانون ،وفي زمن القانون.
هي ظاهرة تقوم على المستوى الفردي ،مع إنسان
وح���دة ال��ع��ائ��ل��ة ،ببعدها ال��ض � ّي��ق ،وع��ل��ى المستوى
المجتمعي ،مع إنسان وحدة المجتمع السياسي ،حيث
أخذت بعدا ً ثقافيا ً متن ّوعاً ،رأينا نماذج لها في التاريخ،
أمثال الحروب الدينية في أوروبا.
إنّ ظاهرة التدخل اإلنساني ،أخذت حيّزا ً كبيرا ً في
أدبيات المجتمع الدولي:
يمس سيادة الدولة
بين رافضي التدخل باعتباره
ّ
وتكاملها اإلقليمي (المدرسة الوضعية) ،ويتناقض
وميثاق األمم المتحدة ،وفقا ً للمادة (.)2\7
وبين مؤيد ،باعتبار أنّ التدخل يقع في صميم مها ّم
األمم المتحدة ،التي ترمي إلى الحفاظ على األمن والسلم
الدوليين ،ومن مقتضياتهما احترام معايير حقوق اإلنسان
الدولية وفقا ً للمادة (( )39مدرسة القانون الطبيعي).
ومنذ تشكل معالم ال��دول��ة الحديثة ،م��ع معاهدة
(وستفاليا) عام ( ،)1648وظهور مفهوم سيادة الدولة،
بدأ النظام الدولي الجديد ،بوضع ضوابط قانونية ،تنظم
حالة االختالف والتدخل بين الكيانات الناشئة ،والتي
تمأسست منظومتها السياسية واإلدارية ،ضمن مفهوم
الدولة األمة.
لقد سمحت (وستفاليا) بانتقال أوروبا من العصور
الوسطى ،والتي كان كيانها السياسي يقوم على منظومة
التحالف بين البابا واإلمبراطور (ظ ّل الله على األرض)
إلى كيان الدولة ذات السيادة ،سيادة الشعب المنتجة
لنظام قانوني.
وسمحت المعاهدة ،بالفصل بين دين الدولة ورعاياها،
وم��ا يقابل ذل��ك من سيادة العلمانية لحكام األقاليم،
مما أدّى إلى إنهاء عمليات التدخل بسبب االختالفات
المذهبية والدينية ،باستثناء حالة روسيا القيصرية.
وبانتهاء القرن التاسع عشر ،ساد المبدأ (الهيغلي)
في النظرية الدولية القانونية ،حيث ارتبطت نظرية
التدخل ،بالتدخل اإلقليمي ،على عكس مفهوم التدخل
اآلخر ،والذي ارتبط بالتدخل المبني على قدسية القيم
والمثل ،التي تحكم بين صاحب السيادة ورعاياه.
لكن التدخل االستعماري األوروب��ي في بداية القرن
العشرين ،أدّى إل��ى خلق حربين عالميتين( ،ص��راع
االمبرياليات) ،هي تؤ ّرخ لحالة من التدخل غير المسبوق
في تاريخ العالقات الدولية ،كانت نتيجتها أكبر مذبحة
في التاريخ.

الحرب الباردة وما بعدها

مناورة رو�سية في الجو والبحر
ـ أعلنت وزارة الدفاع القبرصية أنها تبلغت من وزارة الدفاع الروسية أنها
ستجري مناورة بالصواريخ في مياه البحر المتوسط ألسبوع كامل طالبة
إبالغ السفن بالمناطق البحرية المعنية لتجنبها.
ـ نشرت الصحافة الغربية والخليجية معلومات استخبارية عن إجراء
سالح الجو الروسي مناورة في األج��واء السورية ستشارك فيها مئة طائرة
منها خمسون من طرازات سوخوي المختلفة وخمسون أخرى من أجيال ميغ
الحديثة.
ـ روسيا ق ّررت وحسمت ونفذت.
ـ صفقات السالح المق ّرة لسورية منذ العام  2010ومنها صورايخ أرض جو
حديثة ومتن ّوعة ،ومنها طائرات ودبابات ومضادات دروع حديثة من أجيال
كورنيت ،ومنها ما يعمل بالاليز لتدمير األنفاق ،ومنها متفجرات فراغية بأحجام
صغيرة للخنادق ،ومنها الرادارات الحرارية لرصد المشاة المسلحين ،ومنها
أجهزة التنصت والتشويش ،ومنها رصد المدفعية ونقاط إطالق الصواريخ كما
قالت نشرة عسكرية روسية.
تموضعت روسيا عسكريا ً بطلب سوري ضمن مفهوم تعاون استراتيجي
وليس لحاجات عسكرية ال يحتاجها الجيش السوري في معاركه.
نسقوا معنا
ـ روسيا تقول للغرب إنْ كنتم صادقين في الحرب على اإلرهاب ّ
ومع سورية ونحن الشرعيون ونحن جاهزون للتحالف وللحرب معاً.

التعليق السياسي

التوجه اإلسرائيلي األمني والسياسي ،وهم
ال تخرج عن
ّ
بالنسبة لـ«اإلسرائيليين» ليسوا أكثر من «دم��ى» ،أو
بيادق على رقعة شطرنج يحركونهم وفق مصالحهم،
وقد أنتجت ،على مدى الوقت ،سلطويين منتفعين ف ّرطوا
بالحق الفلسطيني ،وقيّدوا حركة المقاومة ،بل وساهموا
في التخلّص من المقاومين ،سواء بالقتل ،أو األسر ،أو
النفي ،وجاهروا بما هو أكثر خز ّيا ً ومذلة...
منهم من قال «الحياة مفاوضات» ونشر كتابا ً كي يثبت
«نظريته» ،وكلنا يعرف إلى أين أوصلتنا المفاوضات
العبثية تلك! ومنهم من أعلن أن ال انتفاضة للشعب
الفلسطيني بعد اليوم! ومن تنازل عن مدينته ،ومن أشهر
رغبته في تقاسم الرغيف وفنجان القهوة مع المحت ّل،
ونزع البندقية من يد الفلسطيني!
وماذا بعد؟!
لقد قتلوا «الختيار» أبو ع ّمار رحمه الله ألنه لم يتنازل
عن حق العودة ،وال عن القدس ،على الرغم مما قدّم لهم من
تنازالت ،رحل «الختيار» ،فجاؤوا بمن أعلن أنه سيفعل...
وكان ما كان.
أهل الضفة هم من يدافع عن الضفة ،والمقدسيون هم
من يدافعون عن القدس ،وأهل غ ّزة صمدوا في الدفاع عن
غزة ،هذه هي الحقيقة ،وليس للسلطة وال «لحكومة» غزة
أيّ فضل ّأو م ّنة.
يعلنون ويتحدّثون عن منظمة التحرير الفلسطينية
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ...كيف
يستقيم ذلك والمنظمة ال تجمع في إطارها مجموع الطيف
الفلسطيني ،ال المستقلين ،وال بعض التنظيمات المؤ ّثرة
(حماس والجهاد)؟
السلطويون بغالبيتهم فتحاويون ،والمنظمة «مستلبة»
من المتن ّفذين في تنظيم فتح« ،وال أتحدّث عن فتح كفصيل
وطني مناضل له تاريخه وعطاؤه» ،والمنظمة تمسك
بورقة المال للضغط على التنظيمات األخرى في أيّ قرار
يستوجب موافقة أغلبية لتمريره ،وال يجرؤ أيّ فصيل أن
يقول ال ،كي ال يتع ّرض لقطع التمويل عنه!
وسط هذا «الخراب» الذي عصف بالقضية الفلسطينية
في الحقبة الممتدّة من اتفاق أوسلو وحتى اآلن ،وعلى
إيقاع هذه النقاط السوداء التي مررت على ذكرها ،وهي
بالمناسبة ليست أكثر من مقتطفات من مشهد سوداوي
التوجه الفاعل
اشتغل على تغييب« ،أو لنقل تمييع»
ّ
للقضية الفلسطينية لصالح «إسرائيل» أوال ً وبامتياز ،ثم
لصالح بعض األفراد في السلطة ،وفي حكومة غ ّزة ،وكله
على حساب الشعب الفلسطيني...

وسط هذا المشهد تأتي الدعوة إلى عقد الدورة العادية
للمجلس الوطني الفلسطيني ،وهو ،بما يستطيع أن يشكل
مشاركة شاملة للفصائل الفلسطينية ،والمستقلين،
ي��ف��ت��رض أن ي��ك��ون أع��ل��ى س��ل��ط��ة ض��اب��ط��ة ل��ل��ح��راك
الفلسطيني على ك ّل المستويات ،والمشرف على الهيئات
والمؤسسات المفترضة لتنفيذ ما يخرج به من توصيات
صح
وتوجيهات سياسية وميدانية ملزمة للحكومة «إذا
ّ
التوصيف» ،ومنظمة التحرير ،والفصائل ،وك ّل ذلك بما
يتفق مع مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته ،فهل كان
التوجه لتحديد موعد انعقاد المجلس ،دون تحضير جيد
ّ
ومدروس ،يقع تحت مس ّمى «حق يُراد به باطل»؟
وه���ل ك��ان��ت «ن���واي���ا» السلطة ب��ري��ئ��ة م��ن اللجوء
للمجلس كأعلى سلطة وطنية فلسطينية «ليشرعن»
ديمومة الوضع الحالي ،السياسي واألمني ،واحتفاظ
«األش���خ���اص» وال��وج��وه ذات��ه��ا ف��ي ال��م��س��ار الوطني
«السلطوي» الفلسطيني ذاته لفترة مقبلة الله أعلم ماذا
يمكن أن تفرز ،وإلى أين سيصل الحال الفلسطيني؟
وهنا ،ال ب ّد أن نتوجه بكثير من التقدير لك ّل الجهات
الفلسطينية «تنظيمات وأف��راد» الذين وقفوا في وجه
التس ّرع «غير البريء» لعقد المجلس ،ولتمرير ما يُراد
تمريره ،والذي فرض تأجيل انعقاد المجلس ثالثة شهور
أعتقد أنها أكثر من كافية لتفعيل حوار جادّ ،واتفاق جا ّد
يخص الشأن
لوضع برنامج شفاف لعمل المجلس بما
ّ
الفلسطيني الوطني ،وما يستدعي طرح المشاكل حزمة
واحدة بشجاعة مسؤولة ،واستخالص العبر ،والوقوف
على السلبيات قبل اإليجابيات في المسيرة ومعالجة
الوضع بشكل عام كي يستعيد الشارع الفلسطيني نبض
األمل من جديد.
يخص
الواجب الوطني يفرض فتح ملفات كبيرة بما
ّ
الوضع الفلسطيني ،يبدأ بتقويم المرحلة السابقة بك ّل
ما فيها ،ما لها وما عليها ،وال أعتقد أنّ في هذا األمر ما
يبعث على الرضى ،فالقضية ،كما مصلحة الشعب ،كانت
في آخر اهتمام «السلطويين» ،ولو راجعنا الوضع ،على
م ّد الفترة السابقة ،لوجدنا أن ال شيء فعليا ً حقق دفعة
مهما كانت صغيرة إلى األمام ،بل العكس هو الذي حصل،
التوجه األه ّم المفترض أن يشتغل
وهذه المراجعة هي
ّ
على تصويب المسار ،وضخ دماء وطنية جديدة مخلصة
وأمينة لحمل أمانة القيادة باتفاق ك ّل الطيف الفلسطيني.
االنقسام الفلسطيني بين غ ّزة والضفة ،ما بين حكومة
حماس والسلطة ،ش ّكل مفصالً خطيرا ً يح ّز القضية
الفلسطينية بر ّمتها ،وبالتالي يعمل على تقطيع أوصال

اللّحمة بين الفلسطينيين ،وأه ّم أسباب ذلك هو تقديم
ايديولوجية هذا وذاك على مصلحة فلسطين ،فالسلطة،
وحراكها في المكان يك ّرس منظمة فتح ،والسلطويين من
فتح ،وكأنّ هذا األمر أه ّم من مسؤولية االنتماء لفلسطين،
أما حماس فهي تقدّم انتماءها لتنظيم «اإلخ��وان» كقدر
يقود لالهتمام بالقضية الفلسطينية ،أيّ تفعيل االنتماء
االيديولوجي ،ما سبّب ويسبّب هذا الخراب في نسيج
العالقة ،س��واء بين الفلسطينيين وطنيا ً أو من خالل
ّ
التدخل سلبا ً في شؤون اآلخرين.
أما موضوعة الفساد فحدّث وال حرج ،فبعد أن كان
فسادا ً موصوفا ً لكنه في خانة المواربة والخجل ،أصبح
مكشوفا ً وعلنيا ً من خالل التصريحات التي يدلي بها
هذا أو ذاك ،عندما تصاب مصالحهم ،أو يخرج أحدهم
من واجهة «التلميع» يفضح دون خجل ،وهو يعلم أو ال
يعلم أنه أيضا ً يفضح نفسه ،أو من مسؤولين ما زالوا على
كراسيهم.
أما العنوان األه ّم الذي يُفترض أن يكون على طاولة
البحث والمناقشة والحوار في المجلس الوطني ،هو في
أيّ جانب ننتمي كفلسطينيين أصحاب قضية ،ونعاني
من شتات واستالب ،واالختيار في هذا الوقت والزمن
أصبح محصورا ً بين خيارين ...إما مقاومة ،أو استسالم
مهما حاولنا «تجميل» توصيف هذا الخيار.
إنّ ما أنجزته السلطة خالل المرحلة التي «تسيّدت»
فيها القرار الفلسطيني ليس أكثر من وهم لم يحقق شيئا ً
على األرض ،ولم يكن أكثر من فقاعات إعالمية سرعان ما
تتالشى ،وال يمكن أن نضعه بميزان مع التفريط ببعض
بنود ت ّم شطبها من الميثاق الوطني الفلسطيني ،وهذه
مسؤولية أخرى على المجلس الوطني وضع نقاط على
الحروف تتماشى مع إرادة الشعب الفلسطيني ،أو على
األق ّل بأكثريته ما دام المجلس فلسطيني ويملك الصالحية
الكاملة في اتخاذ القرار الح ّر ،ويحقق مصداقيته كممثل
للشعب الفلسطيني ،وينجو من مساءلة تاريخية أق ّل
ما يُقال فيها ،إذا لم يسعً لتحقيق طموح الفلسطينيين،
وحقهم المشروع ،إنها عار...
لعلها تكون لحظة تاريخية ،يسجل فيها «المجلس
الوطني الفلسطيني» موقفا ً مش ّرفا ً يعيد بعض ألق
لمسيرة النضال الفلسطيني ،وحجم التضحيات التي
قدّمها شعب فلسطين على مذبح القضية ...وتبقى
فلسطين هي القضية.

ومع الحرب الباردة ،ت ّم احترام مبدأ سيادة الدولة
من حيث الشكل ،بحكم األمر الواقع ،النقسام العالم إلى
كتلتين شرقية وغربية ،ودخول األحالف المتقابلة مرحلة
الحشد الكلي ،مما شكل نوعا ً من توازن القوى أو توازن
الرعب ،الذي انعكس بدوره توازنا ً في العالقات الدولية،
وتوازنا ً في عمل المنظمة الدولية ،التي كانت قراراتها
تستند إلى مفهوم احترام سيادة الدولة ،المنصوص عنه
في ميثاق األمم المتحدة.
وم��ع انتهاء ال��ح��رب ال��ب��اردة ،وس��ق��وط المنظومة
االشتراكية ،وانهيار جدار برلين واالتحاد السوفياتي،
انهار ت��وازن القوى االستراتيجية بك ّل مفاهيمه ،مما
انعكس ذلك سلبا ً على موازين العالقات الدولية ،وعلى
عمل األم��م المتحدة ،وعلى النظرة الهيغلية لسيادة
الدولة.
إنّ انهيار المنظومة االشتراكية ،ليس انهيارا ً لنظام
دولي متوازن فقط ،بل هو والدة نظام دولي آخر ،ذات
أحادية قطبية ،وما ينعكس ذلك من خلل على أداء اإلدارة
العالمية ،في العالقات الدولية ،والمنظمات والهيئات
القانونية ،بفعل سيطرة وهيمنة قطب دولي واحد.
لقد برز مفهوم التدخل اإلنساني ،كعنصر من عناصر
التدخل غير الكالسيكية ،متزامنا ً مع سقوط المنظومة

االشتراكية.
وانْ ك��ان األص��ل في مفهوم العالقات الدولية ،هو
نص ميثاق األمم المتحدة في
احترام سيادة الدولة ،كما ّ
المادة ( )2الفقرة (« )7ليس في هذا الميثاق ما يسوغ
لألمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من
صميم السلطان الداخلي لدولة ما ،وليس فيه ما يقتضي
األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ألن تح ّل بحكم هذا
الميثاق».
كما تحدثت الفقرة ( )4من نفس المادة «يمتنع أعضاء
الهيئة جميعا ً في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال
القوة واستخدامها ض ّد سالمة األراض��ي أو االستقالل
السياسي ألية دولة أو على أيّ وجه آخر ال يتفق ومقاصد
األمم المتحدة».
إنّ مبدأ عدم التدخل ،هو من أصل العالقات الدولية،
تطبيقا ً لنظرية سيادة الدولة ،وقد أعلن عنه في مؤتمر
فيينا عام ( ،)1815بعد هزيمة نابليون بونابرت ،ثم
مع نقاط ولسن الـ( ،)14ثم مع معاهدة فرساي ،ثم مع
ميثاق باريس عام ( ،)1928ثم مع معاهدة مونتفيديو
عام ( ،)1933ثم مع ميثاق األمم المتحدة عام (.)1945
إنّ مبدأ عدم التدخل ،هو من المبادئ في ميثاق األمم
المتحدة ،وليس من األهداف ،وذلك ،أنه من خالل احترام
سيادة ال��دول��ة ،وع��دم التدخل في شؤونها الداخلية،
يتحقق السلم واألمن الدوليين ،وهو الهدف.
لكن القانون الدولي ،اجتهد وسمح في بعض الحاالت
خرق هذا المبدأ ،والذي عرف «باالستثناءات المشروعة
لمبدأ عدم التدخل الكالسيكية» وهي:
 – 1األم��ن الجماعي – 2 .الدفاع عن النفس– 3 .
حماية المحميات – 4 .حماية مواطني الدولة في الخارج.
 – 5التدخل بناء لدعوة – 6 .األعمال الزاجرة.
ثم ظهرت استثناءات أخرى لمبدأ عدم التدخل عرفت
«باالستثناءات المشروعة لمبدأ ع��دم التدخل غير
الكالسيكية» ،وهي:
 – 1التدخل اإلنساني – 2 .نظام مكافحة اإلرهاب.
 – 3موجبات العولمة الجديدة 4 .ـ القواعد اآلم��رة في
القانون الدولي.
وفي تعريف التدخل اإلنساني ،كما عرفه القانون

لقد ت ّم ربط انتهاكات حقوق اإلنسان في الدولة ،مع
تهديد السلم واألمن الدوليين ،وهذا مفهوم متط ّور جديد
في مبدأ العالقات الدولية ،والقانون الدولي.
وقامت على إثرها ك ّل من الواليات المتحدة األميركية
وبريطانيا وفرنسا ،واستنادا ً إلى هذا القرار ،بتنفيذ
عدوان على العراق ،من خالل عملية عسكرية في شماله،
والتي أطلق عليها اسم عملية «توفير الراحة» من أجل
حماية األكراد.
وف��ي قضية التدخل اإلنساني في العراق نستنتج
التالي:
أوالً :إنّ القرار رقم ( )788لم يصدر عن الفصل السابع
من الميثاق ،وبالتالي فهو ال يوجب استعمال القوة
العنفية لتنفيذه.
ثانياً :إنّ مجلس األمن لم يكلّف أو يف ّوض أي دولة
باستخدام القوة في العراق.
وعليه :فإنّ ما قامت به الدول الثالث ،يعتبر في نظر
القانون الدولي ،اعتداء وخرقا ً لحدود دولة ذات سيادة،
دون مب ّرر شرعي.
ب – التدخل اإلنساني في الصومال
ب��ع��د اإلط����اح����ة ب��ن��ظ��ام س���ي���اد ب�����ري ،ب��ت��اري��خ
( )1992\11\21انتشرت الفوضى في الصومال
بسبب تنازع ( )14حركة للوصول إلى السلطة ،إضافة
إلى ذلك أعلن الشمال استقالله ،وسقط في هذه الحرب
أكثر من ( )75ألف قتيل ،منذ اندالع الحرب بالصومال من
سنة ( )1991إلى سنة (.)1994
وبتاريخ ( )1994\12\3أجاز مجلس األمن التدخل
الدولي في الصومال ،بموجب القرار رقم ( ،)794حيث
عبّر عن قلقه من حجم المأساة التي يعيشها الصومال،
والتي تشكل تهديدا ً للسلم واألمن الدوليين ،وقام بإرسال
قوات عسكرية لضمان وصول المساعدات اإلنسانية في
إطار عملية إعادة األمل.
وفي قضية الصومال نالحظ القضايا التالية:
أوال :لم يقم مجلس األمن بشكل مباشر بقيادة القوات
األممية ،بل عهد بأمر قيادتها إل��ى ال��والي��ات المتحدة
األميركية.
ثانياً :الحقت القوات األميركية ،محمد فرح عيديد

مبد�أ عدم التدخل هو من المبادئ في ميثاق الأمم المتحدة
ولي�س من الأهداف فمن خالل احترام �سيادة الدولة وعدم
التدخل في �ش�ؤونها الداخلية يتحقق ال�سلم والأمن الدول ّيين
الدولي «عندما يكون المدنيون في أي دولة مهدّدين من
قبل حكوماتهم المحلية ،خارقين بذلك حقوق اإلنسان
األساسية ،ليس لهؤالء أيّ خالص سوى مجلس األمن،
ألجل حمايتهم من هذا التهديد».
هذا جديد في القانون الدولي ،ألنّ مجلس األمن يتدخل
هنا في الشأن الداخلي للدولة ،لصالح المدنيين ض ّد
حاكمهم ،واستنادا ً إلى الفصل السابع ،بموجب المواد
القمعية.
إذاً ،فالتدخل اإلنساني ليس نظرية ،وليس مصدرا ً من
مصادر القانون الدولي ،فشرعيته مستمدّة من قرارات
مجلس األمن ،والدول ملزمة بقبوله.
الوضع القانوني لألمم المتحدة ،أنها آلية من آليات
القانون الدولي ،ويفترض أن تطبّق :إما مبادئ عامة،
أو قاعدة عامة ،أيّ أنها يجب أن تستند إلى مبادئ أو
قوانين.
وألنّ التدخل اإلنساني ليس مبدأ أو قانوناً ،فإنّ إلزامية
تطبيقه كونه صادرا ً تحت الفصل السابع ،تترك أكثر من
عالمة استفهام ،بسبب الخوف من المعايير المزدوجة،
ألنّ جميع قرارات مجلس األمن يقف خلفها دول ،أيّ تكون
مسيّسة.
ومن النماذج الدالة على التدخل اإلنساني وإشكالياته،
نستعرض للحاالت التالية:
أ – التدخل اإلنساني في العراق
قدّمت ك ّل من فرنسا وبلجيكا مشروع قرار إلى مجلس
األمن ،الهدف منه تقديم المساعدات اإلنسانية إلى أكراد
العراق .وقد وافق عليه المجلس بتاريخ ()1991\4\5
تحت الرقم ( )688وهو:
«دان أعمال القمع التي يتع ّرض لها السكان المدنيون
في أج��زاء كبيرة من ال��ع��راق ،وتهديد الوضع للسلم
واألمن الدوليين ،كما طلب من العراق السماح بوصول
المنظمات اإلنسانية على الفور ،إلى جميع من يحتاج إلى
المساعدة في ك ّل أنحاء العراق ،ويوفر التسهيالت الالزمة
لعملياتها».

ومنظمته ،بغية القضاء عليه ،واإلتيان بحكومة موالية
لها.
وعليه ،أسفرت العملية اإلنسانية في الصومال ،عن
مقتل اآلالف من الشعب الصومالي ،وعن ن��زوح أعداد
كبيرة من الصوماليين إلى أثيوبيا وكينيا ،نتيجة لتجاوز
القوات األممية أهدافها اإلنسانية ،والسعي إلى تحقيق
أهداف سياسية ،دون أي مب ّرر قانوني.
ج – التدخل اإلنساني في يوغسالفيا
شنّ الحلف األطلسي حربا ً جوية على يوغسالفيا ،بعد
حرب كوسوفو ،في ربيع عام ( )1999ودون صدور قرار
من مجلس األمن يسمح بالتدخل.
وك��ان هذا التدخل ردا ً على أعمال التطهير العرقي
لألقلية األلبانية التي قام بها الصرب في إقليم كوسوفو
داخل جمهورية صربيا.
وفي القضية الصربية نالحظ التالي:
أوالً :لقد شنّ حلف الناتو باسم التدخل اإلنساني،
حربا ً على دولة ذات سيادة ،دون تكليف أو تفويض من
مجلس األمن.
ثانياً :لقد اخترق حلف الناتو ،ميثاق األمم المتحدة،
الذي يدعو إلى ح ّل النزاعات الدولية بالطرق السلمية،
واحترام استقالل وسيادة الدول.
ثالثاً :إنّ حلف الناتو هو حلف دفاعي في األصل وليس
هجومياً ،وبالتالي ال يحق له تجاوز النظرية المؤسسة
له.
لقد صرحت وزي��رة الخارجية األميركية السابقة
(مادلين اولبريت) في (« )1998\12\9انه ال يمكن
انتظار اتخاذ القرار من مجلس األمن للتدخل .إنّ حلف
شمال األطلسي من شانه أن يتمتع بصالحيات حفظ
األمن والسلم الدوليين ،ومواجهة تحديات القرن الحادي
والعشرين ،وذل��ك بالتنسيق مع األم��م المتحدة قدر
اإلمكان .ولكن الحلف ال يمكنه أن يكون رهينة اعتراض
هذا البلد أو ذاك على عملياته .فقوة الحلف هي في قدرته
على التح ّرك من تلقاء نفسه».

إذاً ،هي مرحلة جديدة في العالقات الدولية ،أعلنتها
الوزيرة األميركية صراحة ،عبر تنصيب حلف الناتو
حاميا ً ومنفذا ً للقانون الدولي ،متوازيا ً مع األمم المتحدة،
بل وسابقها ،وموسعة من مهامه ،األمنية والعسكرية
والسياسية.
وعليه ،اتضح أنّ التدخل اإلنساني في يوغسالفيا ،لم
يكن لحماية مسلمي كوسوفو ،بل تحطيم خطوط روسيا
الدفاعية األمامية ،والتي أثبتت األحداث الدولية في ما
بعد ،صحة هذه النظرية ،وخاصة بعد أحداث أوكرانيا.
د – التدخل اإلنساني في ليبيا
بعد القرار الدولي رقم ( )1970الداعي إلى وقف أعمال
العنف في ليبيا ،أصدر مجلس األمن الدولي القرار رقم
( )1973تاريخ ( )2011\3\17ويطلب فيه اإلرساء
الفوري لوقف إط�لاق النار ،واإلن��ه��اء الفوري للعنف،
والهجمات على المدنيين ،ولالعتداءات المرتكبة بحقهم.
وف��ي ال��ف��ق��رة ( )6م��ن ال��ق��رار ،ي��ق � ّرر مجلس األم��ن
حظرا ً على جميع الرحالت الجوية في المجال الجوي
للجماهيرية العربية الليبية ،من أجل المساعدة على
حماية المدنيين.
إثر ذلك ،قامت قوات الناتو بالتدخل العسكري في
ليبيا لـ»أسباب إنسانية» ،في آذار ( ،)2011مب ّررة ذلك
بأنه يستند إلى الترخيص الممنوح لها من طرف مجلس
األمن ،بموجب القرار رقم (.)1973
وفي القضية الليبية نالحظ التالي:
أوالً :لم يتض ّمن القرار الدولي المذكور ،أيّ إشارة
أو تفويض لحلف الناتو بالتدخل العسكري في ليبيا،
باستثناء نصه على إنشاء منطقة حظر جوي.
ثانياً :قام حلف الناتو ،باعتداء على دولة ذات سيادة،
خالفا ً لما نص عليه ميثاق األمم المتحدة.
ثالثاً :إنّ حلف الناتو هو حلف دفاعي ،ولم تتع ّرض
الدول القائمة عليه ،أليّ اعتداء من الجماهيرية الليبية،
وبالتالي فإنّ فعله يعتبر في نظر القانون الدولي حالة
من العدوان.
وعليه ،إنّ التدخل األطلسي في ليبيا ،كان لغايات
سياسية غير إنسانية ،وهي إسقاط جميع األنظمة غير
المتعاونة مع الراعي الدولي الجديد .والدليل على ذلك ما
تشهده ليبيا حاليا ً من تنام لحاالت اإلرهاب الموصوفة،
والتي يعتبر الغرب المسؤول األساسي عنها ،وعن تنامي
حاالته غير اإلنسانية المرعبة ،من خالل احتضانه لها،
وخاصة في سورية ،لغرض إسقاط الدولة القائمة.
ومن خالل ك ّل ما تقدّم عن «التدخل الدولي اإلنساني»،
نستنتج أنّ خالصة التجارب للمجتمع الدولي ،لم تكن
موفقة ،لألسباب التالية:
أوالً :في بعض الحاالت ذهبت القوات الدولية ،في
االستخدام المفرط للقوة ،أبعد مما تقتضيه الظروف
واألوضاع .مثال ذلك العدد الكبير للضحايا في يوغسالفيا
والصومال.
ثانياً :في بعض الحاالت عجزت القوات الدولية،
عن القيام بالمهام الموكلة اليها .مثال ذلك البوسنة
وكوسوفو.
ثالثاً :أدّى تدخل الواليات المتحدة وبريطانيا في
ال��ع��راق ،خ��ارج إط��ار الشرعية الدولية ،إل��ى إشكالية
سياسية حول شرعية هذا التدخل ،وآلياته ومب ّرراته
وعمليات تنفيذه وأهدافه وأبعاده االقتصادية.
رابعاً :انّ معظم الحروب التي قادتها الواليات المتحدة
األميركية ،بعنوان التدخل اإلنساني ،كانت ألسباب
سياسية اقتصادية استراتيجية.
وعليه نصل إلى تفسير ،ظاهرة تنامي (التدخل الدولي
اإلنساني) بعد سقوط المنظومة االشتراكية ،حيث تسعى
الواليات المتحدة األميركية ،إلى تدويل قراراتها أثناء
الحرب الباردة ،مستفيدة من تح ّول الدول الكبرى من
مرحلة المواجهة ،إلى مرحلة التعاون ،وموسعة الجتهاد
مجلس األمن ،في تفسيره لمقولة ما يهدّد السلم واألمن
الدوليّين ،أضف إلى ذلك ما أنتجته النيوعولمة وأدواتها،
مضافا ً اليها المركب العسكري الصناعي األميركي ،حيث
تهندس السياسة الدولية في مكاتب البنتاغون.
إنّ معظم التدخل ال��دول��ي اإلنساني ،قد افتقر إلى
الشرعية القانونية الدولية ،حيث ت ّم في معظمه ،دون
تكليف أو تفويض من مجلس األمن ،أو أتى خالفا ً لما نص
عليه ميثاق األمم المتحدة ،وللكثير من المواثيق والعهود
واالتفاقيات الدولية ،أو أتى خالفا ً لما نصت عليه البنود
المؤسسة لنظامه وهيكليته.
لقد استند التدخل الدولي اإلنساني ،إلى مشروعية
أطماعه وطموحاته وأحالمه ،ليبني صرح إلمبرياليته
المم ّوهة ،والتي أتت على أنقاض اإلمبريالية القديمة
الموروثة من المستعمر األوروبي.
«التدخل ال��دول��ي اإلن��س��ان��ي» ،يملك مشروعية بال
شرعية.

