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حمليات

�أبو خاروف لـ«البناء» و«توب نيوز»:
ُّ
التدخل الرو�سي يُنهي الفو�ضى الدولية

مناق�صة الخلوي ...هل تك�سب «حبيبة �إ�سرائيل»؟
يوسف الصايغ
ت��م� ّ
�خ��ض��ت م��ن��اق��ص��ة ال��خ��ل��ي��وي بقبول
س��تّ ش��رك��ات م��ن بينها ث�لاث على عالقة
بـ«إسرائيل» ،وفي مقدّمها شركة «أورانج»
الفرنسية ،إلى جانب شركتي «فودافون»
اإلنكليزية و«داتاكوم» األلمانية.
وبانتظار اإلعالن عن اسم الشركة التي
ستفوز بعقد تشغيل قطاع الخليوي ،بعد
عملية ّ
فض العروض يوم غد الخميس (8
تشرين األول الحالي) ،تلوح في األفق بوادر
ترجِّ ح كفة شركة «أورانج» ،وسط معلومات
تشير إلى أنّ أحد مدرائها بدأ اتصاالته مع
موظفين سابقين في شركة «سيليس» التي
كانت تشغلها شركة «ف��ران��س تيليكوم»
سابقاً ،ما يوحي بأنّ المناقصة في طريقها
إلى الرس ّو على شركة «أورانج» ،وتحديدا ً
لتشغيل شبكة «ألفا».
لكنّ المفارقة ف��ي م��ا يتعلق بمناقصة
ال��خ��ل��ي��وي ،أن���ه ف���ي وق���ت ت��ؤك��د وزارة
االت��ص��االت أنّ مناقصة الخليوي تخضع
للقوانين اللبنانية وف��ي مقدّمها قانون
مقاطعة «إس��رائ��ي��ل» ،إال أنّ ق��ب��ول ثالث
شركات على عالقة بكيان العدو يشير إلى
عكس ما تدّعيه الوزارة .كذلك تبرز ثغرة في
ما يتعلق بشركة «فرانس تيليكوم» ،فهل
يُمكن أن تتعامل الدولة معها مجدّدا ً بعد
الشكوى التي رفعتها ض ّد الدولة اللبنانية
عام  2002بعد فسخ العقود آن��ذاك ،حيث
كبّدت الشركة المذكورة الدولة اللبنانية
تعويضا ً بقيمة  180مليون دوالر؟
إل���ى ج��ان��ب أه��م��ي��ة ق��ط��اع ال��خ��ل��ي��وي
اق��ت��ص��ادي�اً ،لجهة ال��م��ردود العالي ال��ذي
يدره على الخزينة العامة ،إال أنه يكتسب
أهمية أمنيّة برزت بعد اغتيال رئيس وزراء
لبنان األسبق رفيق الحريري ،وم��ا رافق
ذلك من محاوالت من قبل المحكمة الخاصة
بلبنان لالستحواذ على «دات��ا» اتصاالت
المواطنين اللبنانيين ،كما ت ّم الكشف عن
عدد من العمالء الذين ج ّندتهم «إسرائيل»
ومن بينهم موظفون في قطاع االتصاالت
الخليوية تبيّن قيامهم بمه ّمات أمنية تهدّد
لبنان وقطاع االتصاالت فيه.

غدار

وف��ي ه��ذا السياق ،أك��د رئيس التج ّمع
العربي واإلس�لام��ي لدعم خيار المقاومة
الدكتور يحيى غدار في تصريح لـ«البناء»
ض��رورة القيام «بخطوات تصعيدية ض ّد
عملية التطبيع الواضحة التي يقوم بها
وزي��ر االت��ص��االت بطرس ح��رب ،من خالل
قبوله دخ��ول شركة مرتبطة بكيان العدو
إل��ى مناقصة قطاع الخليوي في لبنان»،
الفتا ً إلى «أنّ الشركة تم ّول أيضا ً إسرائيلياً،
إضافة إلى دعمها للمستوطنات ولجيش
االحتالل ،وبالتالي ما عجزت إسرائيل عن
أخذه في  5أيار عام  2008عبر سعيها إلى
تفكيك شبكة اتصاالت المقاومة ،لن تنجح
في الحصول عليه عبر تشغيل شركة تابعة
لها في لبنان».
واعتبر غدار «أنّ وزير االتصاالت بطرس
حرب ارتكب خطأ كبيرا ً من خالل موافقته
على وج��ود ه��ذه الشركة ضمن الشركات
التي تقدّمت إلدارة شركات الخليوي ،كما أنّ
طريقة تعاطيه مع األمر لم َ
ترق إلى مستوى
المسؤولية ،حيث ع�لّ��ق على الموضوع
س��ائ�لاً« :ه��ل سنقاطع ك � ّل شركة تتعامل
مع إسرائيل؟ ونحن نر ّد عليه بنعم كبيرة
ّ
المحك ،وقطاع
ألنّ أمن لبنان القومي على

حاوره :سعد الله الخليل
منذ س��ق��وط االت��ح��اد السوفياتي
وال��دول االشتراكية ،تستفرد الواليات
المتحدة بالمشهد الدولي وتدير العالم،
وف��ق نظرياتها السياسية والفكرية،
المبنية على احتكار القوة الضاربة
ال��ق��ادرة على تأجيج ال��ح��روب خارج
حدودها ،بأشكالها الناعمة والخشنة.
ُّ
التدخل العسكري المباشر ودعم
فبين
االض��ط��راب��ات لتفتيت م��راك��ز ال��ق��وة،
تنوعت استراتيجيات واشنطن التي
أقلقها ال��دور ال��روس��ي الفاعل وال��ذي
يبدو بداية النهاية ألح��ادي��ة القطب
الدولية ،دور ترسمه موسكو بنجاح
تظهر تجلياته في المشهد السوري
ب��وق��ف م��ش��روع إس��ق��اط دم��ش��ق من
ب��واب��ة م��واج��ه��ة اإلره����اب العالمي.
االستراتيجية الروسية وم��ا تشهده
الساحة الفلسطينية من تطورات شكال
محور الحوار المشترك بين صحيفة
«البناء» وشبكة «توب نيوز» مع األمين
العام للجبهة القومية الفلسطينية
للعودة الدكتور نبيل أبو خاروف.

أخطاء أميركية
وفشل متك ِّرر

حرب

الخنسا

غدار

االتصـاالت ليس مسـألـة اقتصادية فقط،
بـل لديـه شق أمنـي يطـال كـ ّل مـواطــن،
ون��ح��ـ��ن ن��ع��رف ال��م��ح��اوالت اإلسرائيلية
المتواصلة الختـراق شبكـات االتصـاالت
فـي لبنـان».
وح ّذر «من أنّ الشركة المذكورة ستقوم
بتوصيل المعلومات إلى الكيان الصهيوني،
إضافة إلى القدرة الصهيونية على خرق
الشبكة التابعة لشركة أورانج العاملة على
األراض��ي المحتلة» ،داعيا ً رئيس مجلس
النواب نبيه بري «إلى التحرك لمنع وزير
االتصاالت من القيام بهذه الخطوة» .وأكد
غ��دار «أنّ القوى المؤمنة بالمقاومة ض ّد
العدو يجب أن تتح ّرك ض� ّد ه��ذه الخطوة
التطبيعية بامتياز».

ولفتت من جهة أخرى ،إلى أنه «في حال
كان التمويل اإلسرائيلي يقتصر على أسهم
بسيطة ،وبالتالي ال يمكن ألصحابها التأثير
على سياسية الشركة ،ف��إنّ ذلك ال يجعل
من الشركة تابعة لكيان العدو» ،موضحة
«أنّ القانون اللبناني يمنع أيّ شركة تثبت
عالقتها بالعدو من العمل في لبنان ،وهناك
نصوص قانونية واضحة تمنع التعامل مع
هذه الشركات وعملها في لبنان».
ّ
الحق
ولفتت إل��ى «أنّ ال��ق��ان��ون يمنح
أليّ مواطن لبناني بأن يتقدّم لدى قاضي
العجلة أو النيابة العامة التمييزية للطعن
بوجود هذه الشركة ،والمطالبة بمنعها من
العمل في لبنان الرتباطها بالعدو» ،مؤكدة
«أنّ ذلك يُعتبر تمكينا ً للعدو من الحصول
على معلوماتنا عبر هذه الشركة».
وختمت الخنسا« :لألسف هناك تجاوزات
تحصل من خالل عمل بعض الشركات التي
تكون مرتبطة بكيان العدو ،حيث يت ّم اللجوء
إلى استخدام جوازات سفر أوروبية».

اتصاالت لها ارتباطات مع «إسرائيل» في
مناقصة الخليوي «يع ّد نوعا ً من التطبيع
مع كيان العدو ،وبالتالي ال يمكن للحراك أن
يسكت عن هذه الخطوة ،وال سيما أننا نرى
تضحيات شعبنا الفلسطيني في األراضي
المحتلة ،ال��ذي يتع ّرض لحملة عدوانية
جديدة».
ولفت ع��ازار إلى «أنّ الحراك قد يتح ّرك
ض ّد وزير االتصاالت بطرس حرب في حال
رست المناقصة على شركة أورانج لتشغيل
إحدى شركات الخليوي في لبنان» .وقال:
«نحن نح ّذره من أنّ ه��ذه الخطوة تشكل
استفزازا ً للبنانيين ،كما أنها تع ّرض أمنهم
ومعلوماتهم للخطر ،وتعتبر خدمة مجانية
لثقافة الخيانة ،ونحن نع ّول على القوى
الواعية للعمل على رف��ض ه��ذه الخطوة
التطبيعية وإسقاطها».
وفي حال الموافقة على دخ��ول الشركة
المذكورة قطاع االتصاالت في لبنان ،أوضح
عازار «أنّ ذلك يرتب خطوات من قبل الحراك
ف��ي ال��ش��ارع لرفض ه��ذا األم���ر ،ومواجهة
السلطة التي ال تقيم وزن �ا ً للقوانين التي
تح ّرم أيّ نوع من أنواع التعامل أو التطبيع
االقتصادي مع العدو ،ونحن نعتبره خطا ً
أحمر».

الخنسا

من الناحية القانونية ،أكدت المحامية
مي الحنسا في تصريح لـ«البناء» أنه في
حال تأكيد تمويل شركة «أوران��ج» لجيش
االحتالل ووجود شراكة مالية مع مم ّولين
«إسرائيليين» ،ف��إنّ ذل��ك «يمنع من دون
أدن��ى ش� ّ
�ك التعامل م��ع ه��ذه الشركة في
لبنان ،حتى ول��و ك��ان تعاونها مع كيان
العدو غير ُمعلن».

عازار

وأكد الناشط في حملة «بدنا نحاسب»
ج��ورج ع���ازار ،م��ن ناحيته ،ف��ي تصريح
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ ال��ق��ب��ول ب��دخ��ول شركة

نحب «�إ�سرائيل»!
«�أورانج» :نحن
ّ

خدمة �أمنية مجانية للعدو

ت��دخ��ل ش��رك��ة «أوران����ج» ف��ي عقد ش��راك��ة م��ع ش��رك��ة «بارتنر
اإلسرائيلية» التي تستحوذ على  28في المئة من سوق االتصاالت في
األراضي المحتلة ،كما تدعم وحد َتين عسكري َت ْين في جيش االحتالل،
إحداها اقتحمت مدينة رفح وقتلت  250فلسطينياً ،وتدعم جيش
العدو بمحطات تقوية متح ّركة ،كما قدّمت دقائق مجانية لجنود
االحتالل أثناء العدوان األخير على قطاع غزة العام الماضي .ووفقا ً
لكالم قائد وحدة عسكرية صهيونية ،فإنّ
«منصة إيزوز» الخاصة
ّ
بشركة «أوران��ج» و ّف��رت لجنوده دعما ً هائالً خالل مهاجمة منازل
تحصن فيها عناصر من حركة حماس في بلدة دير البلح وتسويتها
ّ
باألرض.
ورغم محاوالت الشركة الفرنسية الر ّد على منتقدي تعاملها مع
كيان االحتالل ،بتأكيدها أنّ الشراكة تقتصر على استخدام عالمتها
التجارية ،إال أنّ الرئيس التنفيذي للشركة الذي كان قد أعلن من مصر
استعداده ّ
لفض الشراكة مع «بارتنر» بعد الضغوط الكبيرة من حملة
مقاطعة «إسرائيل» في مصر ،عاد ورضخ للضغط «اإلسرائيلي»
معلنا ً أنّ «أورانج باقية في إسرائيل» ،مضيفاً« :نحن نحب إسرائيل»،
ما يُع ّد دليالً على حجم العالقة بين الشركة وكيان العدو.

مما ال شك فيه أنّ قطاع االتصاالت خصوصا ً الخليوي
يعتبر كنزا ً ثمينا ً تسعى األجهزة األمنية التابعة لكيان
االحتالل إلى توظيفه في الحرب مع لبنان ،بحيث لم يترك
كيان العدو وسيلة إال وحاول من خاللها اختراق شبكات
االتصال اللبنانية.
وي��أت��ي الكشف ع��ن احتمال تولي شركة «أوران���ج»
إلحدى محطات شبكات الخليوي في لبنان ،بمثابة خدمة
أمنية مجانية للعدو ،ال سيما أنّ «أوران��ج اإلسرائيلية»
تسعى إل��ى تقوية ب� ّ
�ث محطاتها في األراض��ي المحتلة
باتجاه األراضي اللبنانية ،ما يطرح عالمة استفهام حول
إمكانية استفادة «إسرائيل» وتوظيفها شركة «أورانج»،
التجسسية ض ّد
في حال ت ّم قبولها ،في سياق مخططاتها
ّ
األراضي اللبنانية .وبالتالي هل سيكون لبنان قادرا ً على
ضبط أمن شبكاته الخليوية في ظ ّل محاوالت اختراقها
«إسرائيلياً»؟ وعليه :هل يمكن لشركة «أورانج» المرتبطة
بكيان االحتالل أن تلعب دورا ً حياديا ً في الحرب بين لبنان
و«إسرائيل»؟

من «فودافون» �إلى «داتا كوم»...
�شراكة ُ
و�شبهات
لم تصل عالقة شركتي «داتاكوم» األلمانية و«فودافون»
البريطانية مع كيان العدو إلى مستوى عالقة «أورانج»،
لكنّ شركة «فودافون» تملك فرعا ً في األراضي المحتلة ،كما
تقدّم خدمات المالحة لعدد من الشركات «اإلسرائيلية»،
بينما ترتبط شركة «دات��اك��وم» بمشاريع مع جامعات
«إسرائيلية» ،ال سيما منها «جامعة بن غوريون».
ودارت الشبهات ع��ام  2008بعد م��غ��ادرة المديرة
التنفيذية لشركة «فال ديتي» وممثلة الشريك األلماني
«داتش تيليكوم» آنيكي بوتر لبنان ،من دون إبالغ وزارة
االتصاالت وإدارة الشركة والموظفين ،في ظ ّل معلومات
حينها عن اختفاء قسم من «داتا» االتصاالت التي أثارت
عاصفة كبيرة في ظ ّل ما ت ّم تسريبه من معلومات حول
تسريب ه��ذه ال��ـ»دات��ا» إل��ى المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان في خرق واضح ألمن اللبنانيين ،بينما ت ّم الحديث
عن دور مشبوه لبوتر في عدوان تموز عام .2006

قانون مقاطعة «�إ�سرائيل»
أق ّر مجلس النواب اللبناني في  23حزيران من العام
نص على ما يلي:
 1955قانون مقاطعة «إسرائيل» والذي ّ
ال��م��ادة األول���ى :ي ّ
ُحظر على ك�� ّل شخص طبيعي أو
معنوي أن يعقد ،بالذات أو بالواسطة ،اتفاقا ً مع هيئات أو
أشخاص مقيمين في «إسرائيل» أو لمصلحتها ،وذلك متى
كان موضوع االتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية
أو أيّ تعامل آخر ،أيا ً كانت طبيعته .و ُتعتبر الشركات
والمؤسسات الوطنية واألجنبية التي لها مصانع أو فروع
تجميع أو توكيالت عامة في «إسرائيل» في حكم الهيئات
واألشخاص المحظور التعامل معهم ،طبقا ً للفقرة السابقة،
بحسب ما يق ّرره مجلس الوزراء بقرار يُنشر في الجريدة
الرسمية.
المادة الثانية :يُحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات
«اإلسرائيلية» ،بأنواعها كافة ،إلى لبنان وتبادلها أو االتجار
بها ،وكذلك السندات المالية وغيرها من القيم «اإلسرائيلية»
المنقولة .و ُتعتبر «إسرائيلية» البضائع والسلع المصنوعة
في «إسرائيل» أو التي دخل في صنعها ج��زء ،أي�ا ً كانت
نسبته ،من منتجات «إسرائيل» على اختالف أنواعها ،سواء
وردت من «إسرائيل» مباشرة أو بطريق غير مباشر.و ُتعتبر
في حكم البضائع «اإلسرائيلية» السلع والمنتجات ال ُمعاد
شحنها من «إسرائيل» أو المصنوعة خارج «إسرائيل»،
بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد األشخاص أو
الهيئات المنصوص عنها في المادة األولى.
المادة الثالثة :على المستورد في الحاالت التي يعينها
مجلس الوزراء أن يقدّم شهادة منشأ ،يوضح فيها البيانات
صنعت فيه السلع.ب ـ أنه لم
التالية:أ ـ بيان البلد الذي ُ
يدخل في صنع السلع أية مادة من منتجات «إسرائيل» أيا ً
كانت نسبتها.

المادة الرابعة :يتخذ مجلس الوزراء ما يلزم من تدابير
لمنع تصدير السلع التي يثبت أنّ البالد المستوردة تعيد
تصديرها إلى «إسرائيل».
المادة الخامسة :تسري أحكام المواد  2و 3و 4على
السلع التي تنزل إلى لبنان أو تم ّر عبر أراضيه وتكون
برسم «إسرائيل» أو أحد األشخاص أو الهيئات المقيمين
فيها ،على أن ال تخ ّل أحكام هذه المادة بأحكام االتفاقات
الدولية التي يكون لبنان طرفا ً فيها.
ال��م��ادة ال��س��ادس��ة :يُحظر ع��رض البضائع والسلع
والمنتجات المشار إليها في المادة الثانية أو بيعها أو
شراؤها أو حيازتها .و ُتعتبر في حكم البيع والشراء في
تطبيق أحكام هذه المادة ك ّل صفقة تت ّم على سبيل التب ّرع
أو المقايضة.
المادة السابعة :يُعاقب ك ّل من يخالف أحكام المادتين
األولى والثانية باألشغال الشاقة الموقتة من ثالث إلى
عشر سنوات وبغرامة من خمسة آالف ليرة إلى أربعين
ألف ليرة لبنانية .ويمكن أن يُحكم عليه أيضا ً بالمنع
من مزاولة العمل وفقا ً للمادة  94من قانون العقوبات.
ويعاقب ك ّل من يخالف أحكام المادة الثالثة والتدابير
المتخذة بموجب المادة الرابعة بالحبس من ثالثة أشهر
الى ثالث سنوات وبغرامة خمسماية إلى خمسة آالف ليرة
أو بإحدى هاتين العقوبتين.وعلى المحكمة أن تقضي
بمصادرة األشياء واألم��وال التي نتجت عن الجريمة أو
التي استعملت القترافها مع االحتفاظ بحقوق الغير ذي
النية الحسنة.وللمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل
التي استعملت الرتكاب الجريمة إذا كان صاحبها على علم
باألمر.في حال اقتراف الجرم من قبل شخص معنوي يمكن
أن تقضي بالغرامة والمصادرة كما بالتدابير االحترازية

المنصوص عليها في المواد  103حتى  111من قانون
العقوبات.
المادة الثامنة :يُعفى من العقوبات المنصوص عليها
في المادة السابقة ،عدا المصادرة ،من بادر من المجرمين
إلى إخبار الحكومة عن المشتركين في الجريمة وأدّى هذا
اإلخبار فعالً إلى اكتشافها.
ّ
المادة التاسعة :تعلق خالصة كل حكم باإلدانة في
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأحرف كبيرة
على واجهة مح ّل تجارة المحكوم عليه أو المصنع أو
المخزن أو غيره من األماكن التي يعمل فيها وذلك على
نفقته ولمدة ثالثة أشهر.ويعاقب على نزع خالصة الحكم
أو إخفائها ،بأية طريقة أو إتالفها ،بالحبس مدة ال تزيد
على ثالثة أشهر وبغرامة ال تجاوز مائتي ليرة لبنانية أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة العاشرةُ :تصرف بالطريقة اإلدارية مكافآت مالية
لك ّل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم
يكون قد ضبط األشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون أو سهّل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة
 20في المئة من قيمة األشياء المحكوم بمصادرتها ،إال
نصت القوانين المرعية على أكثر من ذلك .وعند تعدّد
إذا ّ
مستحقي المكافآت توزع بينهم ك ّل بنسبة مجهوده.
المادة الحادية عشرة :يتولى إثبات الجرائم التي تقع
مخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون
المنوطة بهم هذه المهمة ،وفقا ً للقوانين المرعية.
المادة الثانية عشرة :إنّ النظر في جرائم ومخالفات هذا
القانون يعود للمحاكم العسكرية.
المادة الثالثة عشرةُ :تلغى جميع النصوص التي
تتعارض مع أحكام هذا القانون.

ورأى أب��و خ��اروف «أنّ التطورات
األخيرة على الساحة السورية التي
تمثلت ب��ال��دخ��ول ال��روس��ي المباشر
على خط المواجهة مع اإلره��اب على
المساحة السورية ،ج��اءت كتتويج
لجهود إنهاء الفوضى التي اجتاحت
العالقات الدولية منذ سقوط االتحاد
السوفياتي والتي شهدت أخطاء فادحة
وسياسات عدوانية ارتكبتها الواليات
المتحدة األميركية التي اعتقدت أنها
الوريث الشرعي ،بعد نهاية حقبة من
تاريخية امتدّت من الحرب العالمية
الثانية حتى أواخر الثمانينات بسقوط
االتحاد السوفياتي ومجموعة الدول
االشتراكية».
ولفت إلى ظهور «أيديولوجيا على
مسرح العالقات الدولية أطلقها فالسفة
الفكر السياسي األميركيين لحقبة أطلق
عليها «نهاية التاريخ» تحدث عنها
فرانسيس فوكوياما من أصل ياباني،
بنهاية حقبة أيديولوجية وصعود
أخ���رى ،كما ع ّبر عنها هيغل مشيرا ً
إل��ى نهاية ال��ح��روب «النابليونية»،
باالنتصار على أوروب���ا» ،مشيرا ً إلى
«ما قاله فرانسيس عن نهاية التاريخ
بمعنى انتصار القيم الرأسمالية سواء
االق��ت��ص��ادي��ة ـ السياسية للواليات
المتحدة األميركية أو المعسكر الغربي
الذي تقوده الواليات المتحدة».

مشروع فكري أميركي

وتط ّرق أبو خاروف إلى اآلراء التي
طرحها صموئيل هنتنغتون عن التبشير
بالصراع الحضاري القادم ،بدل حوار
ال��ح��ض��ارات ،معتبرا ً أنها «إش���ارات
واضحة إلى أنّ الفكر السياسي األميركي
ينحو تجاه الهيمنة والقطب السياسي
الواحد» ،موضحا ً «أنّ هذه التجليات
�ج والمباشر في
ُوج���دت بشكلها ال��ف� ّ
مشروع الشرق األوسط الكبير ومشروع
الفوضى الخالقة اللذين تحدثت عنهما
كونداليزا راي��س عبر التدخل السافر
في شؤون دول المنطقة وهو ما يؤكد أنّ
التجليات لم تكن عارضة بل جاءت في
سياق استراتيجية الواليات المتحدة
األميركية ،وص��وال ً إلى تحقيق أهداف
م��ح �دّدة على رأس��ه��ا المزيد م��ن ربط
االقتصاد العالمي النفطي باقتصادها
ال��م��رك��زي للحصول على المزيد من
الرساميل لهذه العائدات .ترافق ذلك مع
المزيد من التغيرات على األرض تمثلت
بنشر ق��واع��د عسكرية ف��ي المنطقة،
وقد لعب الفيلسوف السياسي برنارد
لويس دورا ً مهما ً في التأثير على مسار
سياسة المحافظين في واشنطن من
الرئيس جورج بوش األب مرورا ً باالبن
وحتى عهد الرئيس باراك أوباما ،تلك
السياسة التي تمثلت بضرورة إحداث
تفجير في مجتمعات الشرق األوسط،
موضحا ً أنّ أفكار لويس القت رواج�ا ً
لدى المحافظين الجدد في سياساتهم
تجاه ال��ش��رق األوس���ط ،بما ينسجم
مع مشروع تقويض القومية العربية
والوطنيات المنصهرة في بوتقة الفكر
القومي» .وأضاف« :الكيان الصهيوني
ُزرع لتدمير هذه الهوية القومية ،وما
ج��رى منذ الغزو ال��ع��راق وص��وال ً إلى
الحرب الكونية على سورية ،يهدف إلى
تدمير الوعي التاريخي والهوية كمقدمة
لحماية المشاريع المتعدّدة للغرب
وعلى رأسها الكيان الصهيوني وهو ما
يُفسر التكامل بين اإلرهاب الصهيوني
والجماعات اإلسالموية المنبثقة عن
اإلسالم الوهّ ابي لتكون بديالً لإلسالم
الحضاري».

إعادة اعتبار
للعالقات الدولية

ووضع أبو خاروف التدخل الروسي
في سياق «الح ّد من البعد االستراتيجي
للواليات المتحدة األمركية وإنهاء
تدخلها في شؤون الدول من دون مظلة
األمم المتحدة» .وقال« :الحرب ال ُمعلنة
على سورية منذ خمس سنوات ليست
تحت أي شرعية وال ُتص َّنف بأي شكل
من األشكال في إطار شرعي وهي حرب
سعت ال��والي��ات المتحدة بتوجهاتها
السياسية إلى جعلها امتدادا ً للحقبة
األميركية ليأتي التدخل الروسي في
سياق إع���ادة االعتبار إل��ى العالقات
الدولية والقانون الدولي وإلى القطبية
المتعدّدة .وأضاف :الوقائع على األرض
السياسية واالقتصادية والعسكرية
تشكل حضورا ً مهما ً في ساحة العمل
الدولي وال يمكن االستمرار في الهيمنة
على مجلس األمن وتفجير مجتمعات

الشرق األوسط وكياناته السياسية».
واستشهد أبو خاروف بخطاب الرئيس
األميركي ب��اراك أوب��ام��ا في الجمعية
العامة لألمم المتحدة وحديثه عن
القوة األميركية .وتابع« :في المقابل
ك��ان هناك خطاب الرئيس الروسي
فالديمير بوتين يتحدث عن الشرعية
الدولية وتفعيل دور المجتمع الدولي.
كان واضحا ً أنّ خطاب أوباما يدافع
عن ّ
حق أميركا في استخدام القوة ،في
حين تحدث بوتين عن سعي إلى خلق
عالقات دولية تحترم القانون الدولي
وتحت مظلة الشرعية الدولية» .ولفت
إل��ى أن��ه «ال يمكن أن نصل إل��ى عالم
م��ت��وازن متعدّد األق��ط��اب ي��ق��وم على
احترام الشرعية الدولية وإعادة تقييم
واقع العالقات الدولية بعيدا ً من فكرة
العمل القومي المشترك وهو ما يعطي
روسيا والصين والمجموعة الدولية
األخرى التي انضمت عمليا ً إلى التحالف
المضاد لإلرهاب في سورية وسيحظى
بإجماع دولي ،قوة تنبع من ارتكازها
على الشرعية ال��دول��ي��ة» .ورأى أنّ
القانون الدولي « ُوضع لتنظيم العالقة
بين األعضاء في الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،واحترام ّ
حق دول العالم كافة
في التعبير عن نفسها ،حسب ما ضمنه
قانون الحماية الشعبية ومواد القانون
الدولي المنظم للعالقات الدولية».

اإلرهاب في سورية
متشعِّب المصالح

وأكد أبو خاروف «أنّ وجود اإلرهاب
يمس مصالح دول كثيرة
في سورية
ّ
وهو تحرك له عالقة بالمصالح الدولية،
وروس��ي��ا أعلنت ال��ي��وم على ألسنة
مسؤوليها وعلى رأسهم الرئيس بوتين
أنّ اإلرهاب الذي يستهدف سورية بدأ
يطرق أب��واب موسكو كما طرق أبواب
بعض دول االتحاد السوفياتي السابق
المجاورة لروسيا ،حيث ت��دور بعض
القوى في فلك السياسات األميركية
كما تفتعل المشاكل في الصين بتحريك
المسلمين «اإليغور» لتحريك اإلرهاب
وإدخال الصين في متاهات عرقية تؤثر
على السلم الدولي ،كجزء من فلسفة
السياسات األميركية المتعاقبة بإعادة
عسكرة العالم والهيمنة على االقتصاد
العالمي ،ومن هنا تأتي محاولة التدخل
ف��ي أوك��ران��ي��ا والضغط على روسيا
ونشر الصواريخ في أوروبا حيث ترى
واشنطن أنّ من حقها أن تهيمن على
العالم ،بما تمتلك من عقيدة سياسية».
وتابع« :روسيا تعلم مكانتها وتعي
دورها جيدا ً وهي تملك من القدرات ما
يؤهلها ألن تكون قطبا ً موازيا ً للواليات
المتحدة األميركية ومشاعر ال��روس
القومية عالية وأي قومي روس��ي لن
يقبل ول��ن يساهم ف��ي تنمية النزعة
العدوانية األميركية لتشمل النصف
الثاني من العالم روسيا».
وفي الشأن الفلسطيني ،أش��ار أبو
خاروف إلى «أنّ صانعي األيديولوجية
ف��ي الكيان الصهيوني وج���دوا أنها
الفرصة التاريخية األكثر مالءمة لتنفيذ
الجزء الثاني من مشروع بناء الدولة
الصهيونية» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا الكيان
يجد نفسه أم���ام منعطف تاريخي،
وعليه أن ينضم إل��ى جوقة اإلره��اب
الدولي التي تتمثل بالواليات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة وأع���ض���اء ح��ل��ف «ن��ات��و»
والرجعيات الخليجية العربية في
ضرب وحدة الجغرافية والهوية للوطن
العربي» ،م��ؤك��دا ً «أنّ جيوش ال��دول
الثالث ليبيا والعراق وسورية تمتلك
عمقا ً قوميا ً واستراتيجيا ً لدعم القضايا
العربية ومنها القضية الفلسطينة».
وش���دّد على «أنّ الكيان الصهيوني
يسعى إل��ى اإلجهاز على سورية بما
تمثله من قيم حضارية ومن جغرافية
سياسية ،ما دفع بدول الجوار السوري
ودول الخليج إلى استمداد شرعيتها من
هذا الكيان الالشرعي ،وقد وج��دوا أنّ
تب ّني السياسات الصهيونية أق ّل كلفة
من الحشد ألجل تحرير فلسطين».

مشروع طارئ

ولفت أبو خاروف إلى «أنّ المشروع
الصهيوني مشروع طارئ على المنطقة
والجغرافية والثقافة والفكر ومحكوم
بالزوال ،كمشروع عدواني يهدف إلى
إنهاء وجود الشعب العربي الفلسطيني
وهو ما يفرض في ظ ّل هذا االضطراب
الدولي تفعيل القرارات الدولية حول
فلسطين بما يمكن استثمارها إذا أُحسن
استخدامها» ،معربا ً عن اعتقاده بأنّ
«الفرصة سانحة لوضع بداية النهاية
للكيان الصهيوني ،ألنّ الوعي التاريخي
ال ُيجزأ» .ولفت إلى «أنّ اتفاقية أوسلو
جزأتالوعيالتاريخيوالقوميوالذاتي
للشعب الفلسطيني» ،موضحا ً «أنّ
محاوالت تشجيع هجرة الفلسطينيين
من سورية إلى دول العالم هي محاولة
لخلق واق��ع سياسي نابع من تدخل
القوى الكبرى االستعمارية».
ورأى «أنّ زمام المبادرة ال يزال في
ي��د الصهاينة لعدم تحديد األه��داف

االستراتيجية» ،متسائالً« :هل الحركة
الفلسطينية حركة ت��ح � ُّرر أم حركة
استقالل .وهو سؤال غير مطروح اآلن
وي��ج��ب أن ُي��ط��رح وب��ق��وة ف��ي ساحة
العمل الوطني الفلسطيني» .ولفت
إلى «أنّ الحراك الفلسطيني هو حركة
تح ُّرر ليس هدفها إج�لاء االحتالل من
الضفة ب��ل إج�لاء االح��ت�لال م��ن كامل
فلسطين» ،م��ش��ي��را ً إل��ى «أنّ وضع
الميثاق الوطني شكل أرضية لإلجماع
الوطني الفلسطيني المفقود اآلن ،وقد
أسست اتفاقية أوسلو لحركة وطنية
ّ
في الضفة والقطاع تنادي باالستقالل
عن الدور الصهيوني واعترفت بالرواية
الصهيونية واليهودية للصراع ،لذلك
أقصت ّ
حق العودة معتبرة أنّ الصراع قد
انفجر مع الموضوع الصهيوني ،1967
لذا ت ّم الحديث عن ح ّل الدوليتين ،بناء
على االعتراف بإسرائيل كدولة مقابل
اعتراف إسرائيل ّ
بحق المنظمة».

بوادر انتفاضة

وفي الموضوع الفلسطيني أيضاً،
رأى أبو خ��اروف «أنّ الضفة تنتفض
ولكن هناك تنسيقا ً مقدسا ً ودقيقا ً
بين ق��وات السلطة واالح��ت�لال حيث
يرفض رئيس السلطة رفضا ً قاطعا ً
اللجوء إلى خيارات مواجهة المحت ّل،
إال إذا صعَّ د االحتالل من عدوانه على
الشعب الفلسطيني ،بالرغم من أنّ
الشعب الفلسطيني يحاول أن يبني
استراتيجيته على استعادة وطنه.
محمود ع��ب��اس م��وظ��ف ي��أخ��ذ راتبه
من الدول المانحة والتي تمارس ،بما
فيها صندوق النقد ال��دول��ي ،التدخل
في ك� ّل صغيرة وكبيرة في الشؤون
اإلدارية» .وأضاف« :ال يمكن السير في
مشروع حركة التح ُّرر الوطنية ما لم
يوضع مشروع استراتيجي ال يتوقف
عند بناء السلطة في الضفة الغربية
وغزة بل يجب أن يشمل ضمان حقوق
مليون ونصف فلسطيني في فلسطين
التاريخية و 6مليون ف��ي الشتات
ُت��م��ارس ف��ي حقهم عملية مخططة
ومبرمجة إللغاء حقهم في العودة،
وم��ا تشهده المخيمات ف��ي سورية
ولبنان تأتي في سياق منظم لتهجير
الفلسطينيين وتقديم التسهيالت لهم
في تركيا عبر منظمات تسهِّل الهجرة
ضالعة في المشروع المعادي للشعب
الفلسطيني».
ورأى الدكتور نبيل خ���اروف «أنّ
االنتفاضة الثالثة موجودة قائمة في
وعي الناس وفي العمليات التي تعبِّر
ع��ن ال��غ��ض��ب الشعبي الفلسطيني
بعمقه االستراتيجي ،رغم أنها ال تمتلك
القدرة على الخروج إلى الشارع ألنّ
األجهزة األمنية اإلسرائيلية تمنع قيام
االنتفاضة ،أما إذا رفعت أجهزة السلطة
يدها عن الشارع الفلسطيني سنجد
االنتفاضة تعم ك� ّل الضفة الغربية،
ّ
بحق
فالشعب الفلسطيني متمسك
العودة وح� ّ
�ق أهله وهناك العديد من
األسر التي ال تزال في الخارج».
كما أك��د «أنّ الخيارات التاريخية
يمكن أن تضع العملية النضالية
للشعب الفلسطيني ف��ي سياقها
التاريخي والواعي ،وال ب ّد من تحديد
طبيعة المشروع الصهيوني وتقييمه
ورس��م��ه م��رة أخ���رى» ،موضحا ً «أنّ
المشروع بدأ يتبلور سواء في الواقع
المجتمعي الفلسطيني ،بما يض ّم من
ط�لائ��ع مثقفة ت��واج��ه التعتيم على
دورها الفكري والثقافي في بناء ثقافة
سياسية ذات عمق استراتيجي إلدامة
ال��ص��راع م��ع ال��م��ش��روع الصهيوني
الواضح المعالم ،أو عبر خلق محاور
بعد تحطيم بنية ال��دول القومية في
الشرق األوسط والوطن العربي ،إنتاج
بنية مذهبية طائفية ال تقوم على فكرة
ال��وع��ي المجتمعي ال��ذي يض ّم كيان
الدولة ،بما يساهم في ترسيخ العقيدة
الصهيونية التي تسعى إلى تفتيت بنية
المجتمع العربي وه��و برنامج والدة
الشرق األوسط الجديد نفسه ،وذلك عبر
تحويل الفلسطينيين إلى مهاجرين ،بما
يضمن تذويب الهوية الفلسطينية».

بلورة المشروع الوطني

وطالب أبو خاروف بـ«بلورة مشروع
يستند إلى رؤية تاريخية للصراع مع
الصهيونية ينطلق من اعتبار أنّ حركة
التح ّرر الفلسطينية ال تسعى إلى إقامة
كيان فلسطيني في الضفة والقطاع
ف��ق��ط ،وأنّ البرنامج الوطني يجب
أال يتعارض مع ح� ّ
�ق ال��ع��ودة وال عن
فلسطين التاريخية ،ما يضمن برنامج
اإلج��م��اع ال��وط��ن��ي ال���ذي م��ن الممكن
إقامته والوصول إلى نقطة اإلجماع عبر
االستفتاء الفلسطيني ،بما يضمن إقامة
الدولة المستقلة بعيدا ً من ح ّل الدولتين
الذي لم يعد ممكناً».

ُيبثّ هذا الحوار كامالً اليوم الساعة
الخامسة مسا ًء ،و ُيعاد بثه الساعة
الحادية عشرة ليالً على قناة «توب
نيوز» على التردُّد 12034

