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هل لبنان فع ًال ...دولة م�ستقلة؟!

تغيير للأولويات
ولي�س مراجعة لل�سيا�سات

} د .سلوى الخليل األمين*
} حميدي العبدالله

ما صدر عن لقاءات فيينا  2وما أطلق من مواقف على هامش هذه اللقاءات وما
صدر عن قمة العشرين في أنطاليا يؤكد حقيقة ال جدال فيها ،مفادها أنّ مواقف
أي
األط��راف الدولية واإلقليمية المشاركة في الحرب على سورية ال يشير إلى ّ
تغيير في مواقف هذه الدول مما يجري في سورية ،على الرغم من اتضاح خطأ
السياسات المعتمدة ،ومسؤوليتها الحصرية عن تعاظم خطر اإلرهاب وامتالكه
ال��ق��درات التي باتت ت��ه��دّد ليس س��وري��ة وال��ع��راق واليمن ولبنان ،وه��ي الدول
المستهدفة من قبل التحالف اإلقليمي والدولي ال��ذي يص ّر على إطاحة الدولة
السورية ،بل بات هذا الخطر يتهدّد أكثر الدول حماسا ً له ،والتي قدّمت دعما ً كان
وراء بناء الخاليا وتوفير القدرات التي س ّهلت لهذه الجماعات اإلرهابية تنفيذ
هجماتها االرتدادية سواء في فرنسا ،أو في السعودية أو الكويت أو تونس.
رغم وضوح مخاطر اإلرهاب إال أنه ليس هناك ما يشير إلى مراجعة السياسات
الخاطئة التي أوصلت اإلره��اب إلى هذه الدرجة من القوة ،ليس هناك استعداد
لدى الدول التي دعمت اإلرهاب لوقف تقديم الدعم المالي والسياسي له ،بل ثمة
محاوالت التفاف على المواقف الجديدة من خالل السعي إلى استثناء منظمات
إرهابية بعينها من تصنيفها بأنها تنظيمات إرهابية الستمرار اعتمادها في
الحرب التي شنّت على الدول التي ال تدور في الفلك األميركي ،ومعروف أنّ ثمة
محاوالت قد بذلت من أجل سحب تصنيف «جبهة النصرة» كتنظيم إرهابي ،ولكن
هذه المحاوالت قد فشلت لسببين ،السبب األول ،رفض هذه المنظمة اإلرهابية فك
تحسبا ً الستغالله من
ارتباطها العلني مع تنظيم «القاعدة» حتى لو كان ذلك شكليا ً ّ
قبل «داعش» واتهامها بالخروج عن خط «القاعدة» ،السبب الثاني ،ألنه سيكون
من الصعب شطب هذا التصنيف بعد ما صدر في ق��رارات لمجلس األم��ن ،كما
أنه يمكن االستدالل على مراجعة السياسات ،لو تغيّرت مواقف هذه الدول من
الحكومة السورية ،ووافقت على التعاون معها لمكافحة اإلرهاب والتنسيق مع
مؤسساتها المختلفة ،وال سيما الجيش السوري.
لكن طالما أنّ مواقف ال��دول المنخرطة في الحرب على سورية لم تتغيّر في
هاتين المسألتين ،فهذا يعني بوضوح أن ال تغيّر في موقفها من سورية يساعد
على الوصول إلى ح ّل سياسي .ج ّل ما يمكن لحظه من تغيير هو أنّ هذه الدول،
وخصوصا ً بعد الهجمات اإلرهابية في فرنسا ،وما تركه ذلك من ردود فعل وقلق
وخوف على مستوى الرأي العام األوروبي والغربي ،لم تعد قادرة على تجاهل
خطر اإلره��اب والتسليم بأولوية محاربته ،وه��ذا يعني أنّ ما ح��دث هو تغيير
لألولويات وليس تغييرا ً للسياسات.

ر�أي عام غربي من نوع �آخر
كان من المفترض أن تتبنى أحداث الربيع العربي في الشرق األوسط أجندة سياسية
وفكرية جديدة تؤسس للسنوات المقبلة وتعطي زخما ً غربيا ً أكبر في الحضور السياسي
في مختلف دولها العربية.
يؤسس الربيع العربي لدعم الكيان «اإلسرائيلي» والعمل على
كان من المفترض أن ِّ
حمايته وتعزيز مواطن الضغط على التنظيمات واألحزاب التي تحاربه وأبرزها حزب الله
وإضعافها بإسقاط أنظمة حليفة له ،وبالتالي افترض مصنعو الربيع كسلعة تعرض على
العالم العربي ،أنه قادر على تحقيق هذه األهداف برمتها».
فشل الربيع العربي في أخذ المنطقة نحو انهيار دراماتيكي للدول التي فقدت السيطرة
عليها بعدما تسلمت زمام األمور فيها قوى اإلرهاب حيث لم تعد قادرة على كبح جماحها
أوالً وال المنافسة بينها كتنظيمات إرهابية ثانياً ،واألهم فقدان السيطرة على مشغليها من
األجهزة االستخبارية ثالثاً.
كان من المفترض أن يخلق الربيع العربي رأيا ً عاما ً غربيا ً يدعم أمن «إسرائيل» ويحمي
حدودها من الفوضى التي لحقت بالجوار وخلق حالة من التعاطف مع قضيتها ،ككيان
يجب أن يخطو خطواته األولى على طريق تأسيس الدولة اليهودية ،حلم مؤسسي الكيان
منذ النكبة الفلسطينية.
كان من المفترض أن يتكون رأي عام غربي يحكي مظلومية «إسرائيل» ويحشد
للتعاطف مع ضرور رفع حماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي إلى أعلى المستويات،
ما سيعود عليها كسبا ً ماديا ً ومعنويا ً وصفقات عسكرية وتعزيزا ً لموقعها السياسي في
المنطقة وتكريسا ً لها كقوى إقليمية عظمى وحيدة بعد النجاح في تفكيك الجيوش العربية
واحدا ً تلو اآلخر وتفردها مجدّدا ً واستعادة لقب الجيش الذي ال ُيقهر وهو اللقب الذي
سلبها إياه حزب الله.
تكون الرأي العام الغربي لعقدين من الزمن على مفهوم المحاربة والقتال على غير
أرضه من دون اعتبار أنّ ذلك سيؤثر مباشرة على أمن مجتمعاته ومن دون توقع أي
ضرر سيلحق به قد يكلفه خوض حرب كبرى وإذ به يفاجأ اليوم بأنّ الحروب التي
افتتحتها الواليات المتحدة في العراق أسست إلرهاب انتشر في كافة أصقاع األرض
يستحيل السيطرة عليه اليوم ويستحيل تجاهله من دون التورط في حرب لمكافحته،
واألهم اكتشف الرأي العام الغربي أنّ حكوماته كانت تراوغ منذ اجتياح العراق وتبتدع
حججا ً مثل التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل التي كان من المفترض أنها بحوزة نظام
صدام حسين وبأنّ واشنطن تدخل الحرب من أجل مكافحة اإلرهاب من أفغانستان
والعراق بعد حوادث  11أيلول وإذ بالجماعات اإلرهابية تتمدّد أكثر من أي وقت مضى
منذ أن دخل الغرب المنطقة.
سقطت اليوم ك ّل هذا االعتبارات ويبدو أنّ رأيا ً عاما ً غربيا ً جديدا ً يتكون أعاد ترتيب
األولويات وهو يؤسس اليوم لمرحلة شديدة األهمية أول ما تسقطه عنها اعتبار أمن
«إسرائيل» أولويتها ألنّ أمنها بات على المح ّك وألنّ أكذوبة أمن «إسرائيل» كأولوية هي
التي جلبت ك ّل هذه الويالت إليهم ،والنقطة الثانية هي موجة انتقادات عارمة للحكومات
التي أصبحت مطالبة بموقف مسؤول بعد هجمات باريس التي ال تشكل هما ً فرنسيا ً
فحسب ،بل أصبحت هما ً أوروبيا ً ودولياً ،لرمزية فرنسا وما يمكن لها أن تحصده من
تعاطف دولي عام.
تدخل فرنسا اليوم من باب المسؤولية الوطنية الحرب على اإلرهاب حليفة لروسيا
واألصوات اليوم بدت أكثر صراحة وجرأة وبدأت تعلو وتنادي برفع األولويات في
المنطقة بلونها األحمر لقتال «داعش» وليس إسقاط الرئيس السوري بشار األسد وهذا
ما تحدث عنه شاك هاغل وزير الدفاع األميركي السابق الذي عايش فترة األزمة السورية
بمفاصلها األساسية ،قائالً« :على الواليات المتحدة التركيز بشكل أكبر على هزيمة تنظيم
داعش من اإلطاحة بالرئيس السوري بشار األسد ،فتنظيم داعش يمثل تهديدا ً حقيقيا ً
لبالدنا ،والعالم».
هكذا إذا ً تتغير النبرة ويعرف الرأي العام الغربي أكثر فأكثر وجهة التحدي والصوت
اليوم سيكون هدفا ً لغد قادر على إسقاط حكومات تلك الدول إذا فكرت باللعب بمصير
الشعوب والمراوغة في موضوع مكافحة اإلرهاب .من هنا فإنّ مسارعة فرنسا كمقدمة
يشرح نوايا بريطانيا أيضا ً بعدها التي تتحضر على ما يبدو للدخول جديا ً ضمن المنطق
نفسه .وها هو رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون يؤكد أنّ «وجود القتلى في
شوارع باريس يذكرنا بأنّ تنظيم داعش ليس مشكلة تبعد آالف األميال ،بل هو تهديد
مباشر ألمننا» ،الفتا ً إلى أنّ «استراتيجيته تشمل تعزيز التعاون الدولي بشأن مكافحة
اإلرهاب لرصد وإحباط المؤامرات أينما ظهرت في العالم».
الرأي العام الغربي الجديد اليوم يتكون على قاعدة أمننا أوالً ،وليس أمن «إسرائيل»
ومصالحها وال يعنينا إسقاط الرئيس بشار األسد ،بل إنّ جزءا ً كبيرا ً منهم بات يرى فيه
رئيسا ً جا ّدا ً في مكافحة اإلرهاب.

«توب نيوز»

بوتين وخامنئي معادلة القرن
ـ يكفي النظر إلى الخريطة إلدراك س ّر التضامن السعودي األميركي وتأسيس تنظيم
«القاعدة» بعد انتصار الثورة في إيران ،وس ّر الدخول السوفياتي إلى افغانستان.
ـ التسابق على أفغانستان كان تسابقا ً على ربط او فصل موسكو عن طهران برا ً ألنهما بالد
الحروب البرية.
ـ شرق آسيا حسم للصين منذ حرب فييتنام واألزمة الكورية مهما ناوروا وداوروا سيعودون
إلى بكين بحثا ً عن حلول.
ـ الشرق األوسط إما يكون بثالثي «إسرائيلي» تركي سعودي تعينه «القاعدة» وتقوده
أميركا مدعومة من بريطانيا وفرنسا ،أو يكون بثالثي سوري مصري عراقي تعينه المقاومة
ويقف وراءه الثنائي الروسي اإليراني مدعوما ً من الصين ودول بريكس.
ـ ربح األميركيون ومن معهم حرب الربع األخير من القرن الماضي.
ـ افتتح القرن بنصر حزب الله في جنوب لبنان وبدء الهزال «اإلسرائيلي» ،وجاءت حرب
تموز  ،2006وفشل األميركيون في العراق وأفغانستان ،وبدأت حرب «الربيع العربي»
وسقطت مصر وتونس بيد «اإلخوان المسلمين» ،وحان وقت حرب سورية وبعدها اليمن
حيث مصير السعودية وتركيا وحصدت إيران نصر ملفها النووي.
ـ بوتين والخامنئي يكتبان قرنا ً جديدا ً كامالً ربعه األول سيزهر في سورية.
التعليق السياسي

لبنان حاليا ً دولة بال رأس ،واالستقالل يأتي هذا العام مريضا ً
بصفائح خريفية مهترئة ،مع العلم أنّ تاريخ  22تشرين الثاني
مكتوب في أجنداتنا تحت مس ّمى :عيد االستقالل ،وللعيد دائما ً
بهجته وأفراحه ،لكن عيد بأية حال عدت يا عيد ،كما قال الشاعر
منذ مئات السنين ،حيث لألسف ،ما زال لبنان مرتهنا ً للغريب،
بمعنى أنه ال يملك حقه في االستقالل الناجز ،أيّ باستقالل
ق��راره ،ألنّ رج��االت السياسة فيه توزعوا بين ش��رق وغرب
واتجاهات مختلفة ،تح ّرك مساراتهم ،وترسم جغرافية أفكارهم
وتحركاتهم وتطلعاتهم وحتى مناكفاتهم التي تأمرهم باالمتثال
إلى مضامين التعليمات المقبلة من خلف الحدود ،التي تستف ّز
فئات الشعب اللبناني الوطني الح ّر والمستقل.
ما يجب تسليط الضوء عليه ،ونحن نم ّر بمناسبة االستقالل
المؤلمة والحزينة ،هو أنّ هذا الوطن ما زال مستعمرا ً ومك ّبالً ال
يملك إرادته وحق شعبه في ممارسة الحرية باتخاذ القرارات
الوطنية التي تحدّد المسار والمصير ومنها الحفاظ على السيادة
من المعتدين والمتسلطين والخونة والفاسدين ،إضافة إلى حق
الجميع في االحتفال باالستقالل حتى لو كان لك ّل طريقته في
التعبير وأسلوبه في إظهار البهجة التي ارتسمت في أذهان
الجيل الجديد من خالل كتاب التاريخ الذي لتاريخه لم يت ّم
التوافق على إصداره بصيغة موحدة ،خصوصا ً أنّ لالستقالل
عند شعوب العالم قاطبة المكانة األرفع واألبهى ألنها ذكرى
ال تسقط مع مرور الزمن مهما حاول المغرضون الذين ما زالوا
يفك ّرون في من سيكون رئيسا ً للجمهورية اللبنانية التي نالت
االستقالل في العام .1943
لقد أصبحت عبارة االستقالل في هذا الزمن المز ّنر بالغضب
والتل ّوث ،مضمونا ً بال معنى ،بحيث ال لون لها ،وال خطوط
تصونها ،وال ضمائر تحدّد معاييرها وأبعاد مساراتها اآلمنة،
حين الك ّل تنازل باختياره عن االستقالل والسيادة ،حين سلّم
الوطن بعد حرب أهلية إلى زعماء الميليشيات ،الذين عاثوا في
األرض فسادا ً ما زال مستشريا ً حتى يومنا هذا ،وعلى ازدياد،
مغلّفا ً بصراعات وانقسامات واتهامات ،وفتن دينية مذهبية
وحزبية ضيقة ،شعارها الفوضى واالض��ط��راب المستم ّر،
المتسربل برداء الوطنية المزيفة ،التي تجعل مصالحهم هي
الهدف المرتجى ،بحيث بات قبول الوصايات أم��را ً واقعاً ،ال
يخجل منه إال ك ّل ح ّر مؤمن باستمرار النضال ...من أجل رسم
االستقالل الحقيقي للبنان.
ما لفتني في ذكرى يوم االستقالل وأنا أشاهد التلفزيون ،تلك
التظاهرات الشبابية والحزبية التي تحمل األع�لام اللبنانية
واليافطات المندّدة بمن سلب لبنان استقالله التام ،تابعت
تعليقات مندوبات المحطات التلفزيونية المختلفة ،وإذ بصوت
يأتيني من ابنتي الصغيرة «كنده» المتخ ّرجة منذ عامين من
الجامعة اللبنانية األميركية ( ،)LAUوهي خريجة «كوليج
لويز فكمان» أيضاً ،بمعنى أنها نالت العلم من أرفع وأقوى
المدارس والجامعات التي جعلتها متم ّكنة من اللغات الثالث
اإلنكليزية والفرنسية والعربية باتقان تا ّم ،ولتاريخه لم تجد
وظيفة ألنها غير مدعومة سياسياً ،ال من زعيم مذهبها وال من أيّ
جهة أخرى ،وتؤمن إيمانا ً مطلقا ً بوطنها واستقالله ،تقدّس حرية
التعبير كمواطنة لها ملء الحق بأن تبقى في وطنها من أجل
خدمته انطالقا ً من قدراتها وكفاءاتها التي تملكها علما ً وأخالقا ً
وتربية نالتها من عائلة كريمة ،لقد استف ّزت كنده مشاعري
بسؤالها المضطرب والقلق والمحق بقولها :ماما أن��ا لست
حزبية ،ومع هذا أنا أؤمن بلبنانيتي وعروبتي وبانتمائي للبنان
الوطن الح ّر المستق ّل كما تعلمنا في الكتب ،لكن كيف لنا ترجمة
هذا االستقالل حين أبناء جيلنا أيّ جيل المستقبل المستق ّل ،ال
مكان لهم في أجندة المسؤولين السياسيين في بلدنا؟ وكيف
يطالب ه��ؤالء الشبان والشابات ببناء الوطن والتغيير إلى
األفضل ،ومعظمهم ينتمون إلى األحزاب وتشيكالتها المتنوعة؟
ثم ماذا تعني هذه اليافطات التي يرفعونها؟ وتلك الشعارات
التي ال تمثل أهدافهم الحزبية؟ أليس من األفضل التظاهر أمام
قصور رؤسائهم قبل احتالل الساحات والشوارع لمطالبتهم
بإصالح ال��وط��ن؟! ثم كيف لرجاالت السياسة في لبنان أن
ينقذوا لبنان من أزمته وهم ال يملكون القدرة على انتخاب رئيس
للجمهورية ،وك ّل ما يفعلونه التمديد ثم التمديد ثم التمديد
لسلطاتهم وفسادهم وفساد أعوانهم؟! ثم لماذا يحق البن
الزعيم الفالني» اعتذر عن ذكر اسمه» وهو زميلي في الجامعة
ومن عمري أن يتخ ّرج والمال الوفير في جعبته من مال الناس
المع ّترين ومن سرقة أموال الدولة ،وأبي الذي خدم الدولة بوفاء
وإخالص ال يملك سوى ما ورثه من أراض من أبيه ،إضافة إلى

الم�ؤتمر العربي العام والنتائج

راتبه التقاعدي الذي ال يكفيه حتى آخر الشهر؟ أنا يا ماما نزلت
إلى التظاهرات في بيروت انتفاضا ً على هذه السطة الحاكمة،
ولست تابعة ألحد سوى إلى وطني لبنان ،كنت متفائلة بصرخة
الناس ك�� ّل ال��ن��اس ،وقلت ح��ان الخالص ويمكن أن نتوصل
إلى بناء وطن حقيقي ،واالتفاق على محاربة عدونا الدائم
«إسرائيل» ،الذي ربيتمونا على مقاومته ،لكن لألسف استطاعوا
تنفيس االنتفاضة الشبابية عبر إرسال مرتزقتهم من أجل إفشال
الحراك الذي بسحر ساحر تح ّول إلى حراك وطني ال تشوبه
شائبة وهذا ما أغاظهم ألنّ سياستهم قائمة على شعار« :ف ّرق
تسد» االستعماري ،كم كنت أتمنى لو نزل معنا أوالد المسؤولين
زمالءنا في المدارس والجامعات منتفضين ،ربما كنا نجونا من
خراطيم المياه وكنا نجحنا في الوصول إلى ما نطمح إليه؟ ثم
علي أن أقف مستجدية الوظيفة من الزعيم السياسي الذي
لماذا ّ
أنتمي مذهبيا ً إليه ،وأنا أؤمن بدستور بالدي الذي يعطيني
الحق كمواطنة بأن أكون عنصرا ً مسؤوال ً في بناء الوطن؟ ال أريد
وظيفة من أيّ مسؤول سياسي د ّمر استقالل وطني ،ويحاول
حاليا ً شطبه من لوائح يومياتنا ،بدفعنا إلى تركه والهجرة
إلى أوطان أخرى نحمل هويتها ونخدمها وننجح على أرضها
والغصة في القلب كما يحدث مع أخي الدكتور العالم المتف ّوق
في أميركا؟! وأكملت كنده صغيرة البيت التي لم انتبه يوما ً
إلى تطلعاتها وأفكارها الكالم بغصة آلمتني :ماما وعدي لك،
أنني لن أهاجر وسأبقى قربكم في الوطن ،ما دمتم أنت ووالدي
رمزا ً للعطاء وللكرامة والتمسك بلبنانيتكم ،عبر تط ّوعكم الدائم
للخدمة العامة دون دعم أو منة من أحد ...أنتما النموذج والمثال
ل��ي ،ومثلكم كثر في ه��ذا الوطن ال��ذي اختزله ه��ؤالء الحكام
بشخصياتهم الديكتاتورية.
أق��ول ما أقوله ليس فخرا ً بابنة حفظت التربية الوطنية
واألخالقية في شكلها والمضمون ،مع أنّ كالمها المتحشرج
المغلّف بالغضب أبكاني وجعلني انتبه إلى تطلعات شابة
من وطني لبنان ،تعاني كما زميالتها وزمالئها من الظلم والقهر
الذي يمارسه المسؤولون في الوطن ،وألقول :افسحوا المجال
لهذه األجيال ولهؤالء الشباب والشابات كي يصنعوا من جديد
االستقالل الحقيقي لوطنهم لبنان ،قبل أن نخسرهم كطاقات
نالت المستوى التعليمي العالي الجيّد ،وتملك القدرات الهائلة
كي تعطي وطنها بال منة وتزلف أو ارتهان.
أيها الساسة العظام في وطني لبنان ،انظروا إلى المستقبل
وإل��ى التاريخ ال��ذي سيلعنكم كما تلعنكم صرخات هؤالء
الشباب والشابات سرا ً وعالنية ،واحرصوا على أال تستفيقوا
يوما ً لتجدوا أنفسكم في وطن بال شعب شبابي يحسن البناء
والعطاء ،فالمحيطون بكم من جماعة النفعيّين والمتزلفين هم
رأس الفساد المالي واإلداري ،ألنّ حمايتكم لهم م ّكنتهم من سرقة
مقدرات الوطن ،من مال الضمان االجتماعي إلى أمالك الدولة
البحرية إلى مستحقات رواتب الموظفين إلى أموال الوزارات
الخ ...الذي نتج عنه مسح الطبقة الوسطى من الوجود ،التي
هي العماد األساس للمجتمع االستهالكي ،والركيزة األساس
للبنان الوطن المزدهر والمشعّ في ما مضى.
لقد باتت األمور مكشوفة في نهب مالية الدولة ،وكذلك تعبئة
الخزائن الخاصة! فمن أين لهذه الفئة من الناس ما هي عليه من
بهرجة وثراء ودور وقصور وناطحات سحاب وشركات ومشاريع
تجارية وصناعية وغيرها ،مما ورد عنه ملفات وملفات في إحدى
الصحف اللبنانية ،وعلى إحدى شاشات التلفزة اللبنانية ،أضف
إلى ك ّل هذا أنّ هذا البلد صغير الحجم والمساحة ،والك ّل يعرف
الك ّل حسبا ً ونسبا ً وغنى وفقراً ،فبالله عليكم من أين لكم ما أنتم
عليه؟ وهل باستطاعتكم لو كنتم أبرياء أن تضعوا قانون اإلثراء
غير المشروع برسم العدالة بهدف المحاسبة :من أين لك هذا؟
علنا ً وأمام الناس أجمعين؟؟
ثم هل اإلس��راف في البذخ والترف والغرف من محاصيل
الدولة هو معيار حربكم ونضالكم من أجل استقالل الوطن
وسيادته؟؟ علما انّ في المحطة األخرى في هذا الوطن ،هناك
إن��اس يدفعون ال��دم ضريبة استشهاد من أجل الحفاظ على
سيادة الوطن واستقالله ،ومنهم قائد ال يملك سوى عمامته
وعباءته التي تتسع لتغطي ك ّل الطاهرين المجاهدين والشرفاء
من أبناء هذا الوطن ،الذي أصبحت فيه القيم والمبادئ تشترى
بالمال ،وحتى العدالة أصبحت في خانة تعيين األنسباء
واألقارب والمق ّربين في وظائف الدولة والمناصب العليا ،دون
التطلع إلى الكفاءة والمؤهالت الضرورية التي تلحظها ،ليست
فقط الشهادة العليا والتخصص الجامعي ،وإنما حسن األخالق
والسلوك المرتبط باللياقة واحترام القوانين التي يجب أن تكون
فوق الجميع.

* رئيسة ديوان أهل القلم

} عباس الجمعة*
شكل انعقاد المؤتمر العربي العام السادس لدعم االنتفاضة في فلسطين نقطة تح ّول
هامة ،وخاصة انّ المؤتمر بحضور القوى واالحزاب العربية والشعبية منها وكافة الفصائل
الفلسطينية دون استثناء ،شدّد على اهمية دعم االنتفاضة الفلسطينية ،لتكون بذلك خطوة
مهمة من نوعها على المستوى الشعبي العربي ،إنْ لم نقل أكثر من ذلك ،باعتبار انّ االنتفاضة
على امتداد فلسطين ارادت ان تضع الجميع امام مسؤولياتهم القومية على مختلف الصعد ،وها
هي تفاعالتها على مختلف الصعد والساحات تتواصل حاملة في طياتها شتى االحتماالت.
فاالنتفاضة ما كان لها أن تستم ّر وتتصاعد ،لوال امتالكها آللية االستمرار والتصاعد ،ولوال
تفسر هذا االستمرار وتبعث على
امتالكها واستنادها إلى جملة من الخصائص والسمات التي ّ
الثقة بأننا أمام نمط حياة جديد لجماهيرنا تحت االحتالل يبشر بأنّ االنتفاضة ستتواصل حتى
الظفر بالحرية واالستقالل.
وأساسي من عناصر استمرار االنتفاضة وتصاعدها ،وهو ال يقتصر
انّ التنظيم عنصر ها ّم
ّ
على القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة ،بل من خالل لجانها التي شكلها شابات وشباب
فلسطين ،وهذا العنصر يشكل المتط ّور في ضمان استمرار االنتفاضة وفق برامج مدروسة
بعناية وضرورات إبقاء جذوة االنتفاضة مشتعلة.
من هنا نحن نث ّمن الجهد الذي قام به رئيس مركز التواصل العربي الدولي االستاذ معن
بشور واألمناء العامون لألحزاب العربية والقومي العربي والقومي االسالمي حتى تبقى قضية
فلسطين القضية المركزية لألمة العربية ،ويجب ان تبقى البوصلة فلسطين كما اكد احرار العالم
بمسيرتهم الحاشدة التي تشهدها العديد من العواصم الغربية وهي أبلغ دليل على ذلك.
وهذا يقتضي من كافة األحزاب العربية مراجعة كاملة لك ّل المناهج والبرامج والمهمات
المطروحة علينا ،للخروج بفهم جديد يعيدنا إلى دائرة الفعل المؤثر في حركة الواقع ،على
مستوى االستراتيجيا والتكتيك الصحيح المالئم لظروف المرحلة الراهنة ،ولذلك فإننا نرى ما
خرج به المؤتمر العربي العام السادس من قرارات بحضور مختلف التيارات والحركات الفاعلة
على اختالف مشاربها الفكرية وااليديولوجية اليسارية ،والقومية ،واإلسالمية المتن ّورة ،مع
الصهيوني
تسارع وتيرة األحداث والمواجهات الدامية بين الشعب الفلسطيني وقوات االحتالل ّ
ّ
والضفة المحتلتين ،حيث تؤكد االنتفاضة في فترة زمنية غاية في الحراجة
في مدن القدس
والدقة تعيشها المنطقة العربية نتيجة ما تقوم به القوى المعادية من زرع الفتنة واالحتراب
للوصول بتقسيم الدول وتجزئتها وتوفير ديمومة االحتالل.
انّ االنتفاضة أعادت القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الصدارة ،ومن شأن استمرارها
والنجاح في عودتها إلى مركزيتها على المستوى العربي لتحت ّل الموقع األول على األجندة
لحركة التح ّرر العربي ،ونحن نأمل ان تسهم االنتفاضة في تحرير العقل العربي مما لحق به
من انحراف فكري حول صيغة الصراع ومكونات أعدائنا ليعيد تسليط الضوء على الكيان
الصهيوني كمشروع على النقيض تماما ً مع مشروع األمة وطموحها.
ومن هذا المنطلق نرى انّ ما تتع ّرض له المنطقة يتطلب من كافة األحزاب العربية وقواها
القومية الوقوف في مواجهة الهجمة االمبريالية الصهيونية الرجعية اإلرهابية التكفيرية التي
تستهدف تفتيتها بما يخدم المشروع الصهيوني في المنطقة والذي يهدف الى تحيقيق حلم
الحركة الصهيونية بدولة يهودية ،رغم قناعتنا بأنّ الشعوب العربية ستنتصر مهما جيّشوا
لها من جيوش إرهاب يت ّم استيرادها من مختلف دول العالم.
وامام ما لفت انتباهي خطابات الفصائل والقوى الفلسطينية في المؤتمر حول ضرورة دعم
ّ
بغض النظر عن التباين السياسي ،وهذا يشكل ثمة ضرورة لتوحيد ك ّل الطاقات
االنتفاضة
واالتجاهات السياسية لمواجهة الخطر الرئيسي المتجسد بالمشروع األميركي الصهيوني.
من هنا نحن نعتبر انّ مواجهة الخطر الذي يحيق بالساحة الفلسطينية يتطلب تجسيد
الوحدة الوطنية ،وضرورة إعادة ربط البعد الوطني بالبعد القومي ،حتى يستطيع الشعب
الفلسطيني أخذ دوره على المستوى القومي ،وانّ الجهد الذي قامت به القوى واألحزاب العربية
مشكورة هو جهد عربي يرغب بمساعدتنا باالتجاه الذي يؤدّي إلى تحقيق الوحدة الوطنية على
قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.
إننا على قناعة بأنّ ما اتخذ من قرارات في المؤتمر العربي العام السادس سيشكل بيئة شعبية
حاضنة لالنتفاضة ،ألنّ االحزاب العربية والقوى المشاركة معنية في ظفر الشعب الفلسطيني
بحريته واستقالله الوطني ،وبممارسة حقوقه الوطنية المشروعة ،فإنّ للشعب الفلسطيني
مصلحة أكيدة في ان تنال الشعوب العربية حقها في التح ّرر الوطني والديمقراطية والحرية
والعدالة االجتماعية ،التح ّرر من نير التبعية االمبريالية واالستعمارية و الرأسمالية ،ألنّ ذلك
يعكس بصدق ،مواقف القوى واألحزاب والتيارات السياسية المختلفة من القضية الفلسطينية،
التي كانت وال تزال ،تعتبر القضية المركزية لجميع الشعوب العربية ،والتي ال تزال تستأثر
باهتمام شديد من قبل القوى واألحزاب والتيارات اليسارية والديمقراطية في العالم أجمع.
لهذا نعتبر أنّ انعقاد المؤتمر العربي دعوة لتضامن الجماهير العربية مع الشعب الفلسطيني
وانتفاضته ،والوقوف في وجه غطرسة القوة والتهديد وممارسة الضغوط من قبل اإلدارة
األميركية الصهيونية لفرض شروط الهيمنة على المنطقة العربية بر ّمتها ،وندعو ألن يكون
اإلنسان العربي في قلب الحدث ،وأن ينتفض على واقع الهزيمة واإلحباط ،وأن يواصل دفاعه
عن الحرية واالستقالل ،ليس في فلسطين فحسب بل في ك ّل أرجاء الوطن العربي .فاإلنسان
معني بالدفاع عن وجوده وكيانه وإنسانيته وثقافته وتراثه الوطني ،والوقوف في
العربي
ّ
وجه الهيمنة واألطماع األميركية الصهيونية في المنطقة العربية.
ختاما ً ال ب ّد من القول إنّ النموذج الفلسطيني للمقاومة ،مدعوم بعمق شعبي قومي عربي،
كفيل في تفعيل روح المقاومة واالنتفاضة والتصدّي للمشروع اإلمبريالي األميركي الصهيوني،
الذي يستهدف الحجر والشجر والبشر .بهدف الوصول لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة
رسم خارطة العالم وفق المقاييس األميركية ،اال انّ ارادة انتفاضة الشعب الفلسطيني بدعم
العمق الشعبي العربي ،وإص��راره على تمسكه بالمقاومة المشروعة ،ستنتصر مهما غلت
التضحيات حتى الوصول الى تحقيق حقوقه الوطنية وفي المقدمة منها حقه في العودة إلى
بيوته وأراضيه ومدنه وقراه التي هُ جر منها ،وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة
وعاصمتها القدس.

معركة تعز ...قراءة في التوقيت والدالالت؟!

* كاتب سياسي

فتح ...حا�ضنة ّ
لكل الفتحاويين
} األسير الفتحاوي أمجد أبو لطيفة

} هشام الهبيشان*
ت��زام��ن��ا ً م���ع ع����ودة م��ج��م��وع��ة م���ن ك��ب��ار
المسؤوليين اليمنيين من الرياض إلى عدن،
لتوفير غطاء شرعي لمعارك قوى العدوان
بمحافظة ت��ع��ز ،أعلنت ق��وى ال��ع��دوان عن
سيطرتها اإلع�لام��ي��ة على م��واق��ع ع��دة في
محافظة تعز ،ه��ذه المعركة بمحافظة تعز
ت��أت��ي ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ي��راق��ب العالم كك ّل
مسار الحرب الشعواء على اليمن ،خصوصا ً
بعدما تقدم الجيش اليمني وأنصار الله إلى
م��ش��ارف محافظة ع��دن جنوب اليمن ،هذه
ال��ت��ط��ورات بمجموعها تؤكد أنّ مسار هذه
الحرب العدوانية ،بدأ يأخذ منحى تصعيديا ً
هستيريا ً من قوى العدوان على اليمن.
اليوم ،من الواضح أنّ تداعيات سيطرة
ق���وى ال���ع���دوان اإلع�لام��ي��ة وم���ن م��ع��ه��ا من
اليمنيين «أنصار هادي وحزب االصالح ومن
معهم من بعض القبائل اليمنية» على مناطق
ومساحات محدودة من محافظة تعز ،ستكون
لها تأثيرات سلبية جدا ً على قوى العدوان،
فهذه القوى ما زالت مص ّرة على الغرق بشكل

أعمق ف��ي المستنقع اليمني ،وم��ن ك�� ّل هذا
نستنتج أنّ السعوديين ومعهم قوى العدوان
سيستميتون ،في معركتهم العدوانية على
تعز وعلى ك�� ّل ال��م��دن الشمالية والوسطى
اليمنية.
السعوديون بدورهم يعلمون جيدا ً معنى
أن يفتحوا جبهة كبيرة وجديدة بمحافظة
تعز ،ويعلمون ما مدى الخطورة المستقبلية
وحجم التداعيات المستقبلية التي ستفرزها
هذه المعركة بمحافظة تعز ،وباألحرى هم
يعلمون حجم اإلفرازات المباشرة لالنغماس
ال��س��ع��ودي ف��ي ه��ذه المعركة على ال��داخ��ل
السعودي شرقا ً وجنوباً ،ومع ك ّل هذا وذاك
ق ّرر السعوديون أن يخوضوا هذه المغامرة،
علهم يستطيعون أن يحققوا انتصارا ً حتى
وإنْ كان إعالمياً ،لع ّل هذا االنتصار يعطيهم
جرعة أمل بعد سلسلة الهزائم المد ّوية التي
تلقوها في أكثر من ساحة صراع إقليمي.
اليوم ال يمكن بأيّ حال من األح��وال إنكار
حقيقة أنّ تصعيد قوى العدوان في معركتهم
على محافظة تعز ،ستكون ل��ه بشكل عام
تداعيات كبرى على مستقبل الحرب على

اليمن ،ويأتي ك�� ّل ذل��ك التصعيد في الوقت
الذي تزداد فيه المطالبات اإلقليمية والدولية
لوضع حلول عاجلة وإيجاد مسار تسويات
لألزمة اليمنية ومعظم ملفات اإلقليم العالقة.
ختاماً ،من الواضح أنّ قوى العدوان تحاول
من خالل تصعيد مسار معركتها بمحافظة
تعز ،أن تحقق تغييرا ً كامالً ومطلقا ً في شروط
التفاوض المقبلة بين جميع قوى اإلقليم من
خالل السعي إلى السيطرة واحتالل المزيد
من المدن والمحافظات اليمنية ،والواضح أنّ
المرحلة المقبلة ستحمل بين طياتها الكثير من
التكهّنات والتساؤالت ،بل واحتمال المفاجآت
الكبرى ،حول طبيعة ومسار عدوان السعودية
على اليمن ،فالمعركة بمحافظة تعز اليوم لها
أبعاد عدة مستقبلية ومرحلية ،وال يمكن ألحد
أن يتنبّأ مرحليا ً بنتائجها المستقبلية ،فمسار
ونتائج المعركة تخضع لتطورات الميدان
المتوقعة مستقبالً ،واحتماالت تط ّور هذا
الصراع في اليمن إلى حرب إقليمية كبرى...
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كك ّل حركة ثورية في التاريخ تع ّرضت حركة فتح للعديد
م��ن ال��م��ؤام��رات وم��ح��اوالت التصفية واالح��ت��واء وح��رف��ه��ا عن
مسارها الثوري الذي حدّدته منذ انطالقتها نهجا ً لتحرير الوطن
واجتثاث االحتالل ،وفي ك ّل مرة نجحت فتح في تجاوز ك ّل المحن
والمؤامرات ...محافظة على هويتها الوطنية والكفاحية في وجه
ك ّل محاوالت التصفية واالحتواء ...متخذة من مبادئها وأهدافها
وأساليبها نظرية عمل ثوري هدفها األسمى تحرير الوطن وبناء
مجتمع ديموقراطي تعدّدي ،رافضة نفي اآلخر ،وألنّ فتح رفضت
فكرة نفي اآلخ��ر حافظت دائما ً على وحدتها اوالً ...وك��ان نهج
القائد المؤسس الشهيد ياسر عرفات اعتبار فتح التنظيم األ ّم
والحاضن ...فاحتكمت عالقة الك ّل الفتحاوي دائما ً إلى النظام
األساسي للحركة بوصفه الناظم للعالقات الداخلية ،ولم يكن هذا
النهج العرفاتي الحكيم اال إدراكا ً منه بأنّ بقاء فتح قوية موحدة
هو الضامن الستمرار الثورة وقدرتها على إنجاز األهداف وتحقيق
المصالح الوطنية العليا ،وصوال ً إلى تحرير الوطن وبناء مجتمع
ديمقراطي تعدّدي.
فبالرغم من ك ّل ما تعرضت له الحركة عبر مسيرتها الطويلة لم
يلجأ الشهيد ياسر عرفات يوما ً إلى سياسة اإلقصاء ،على العكس
تماما ً حافظ على نفسه ومكانته كقائد وطني وكأب للجميع مؤكدا ً
دائما ً انّ فتح ال تقصي أبناءها الشرفاء وستبقى الحاضنة للجميع...
ورأينا به نموذج القائد الذي بغيره ال يمكن أن يقبل الفتحاويون....
لكن لألسف بدأ هذا النهج يغيب والنموذج يختفي باستشهاده
رحمه الله ...حيث بات نهج اإلقصاء والنفي هو الح ّل األسهل
لدى قيادة الحركة ممثلة برئيسها كوسيلة للخالص من الخصوم
ومن يختلف معهم في الرأي ...فغاب الحوار ...وح ّل النفاق مكان
تعدّد اآلراء ...افرغوا فتح من جوهرها الثوري وغ��اب التنظيم
واستبدوله بشراء الذمم واالستزالم ...سمعنا بشخوص يتحدّثون
في شؤون الحركة وقضايانا الوطنية االستراتيجية ال نعرف شيئا ً
عن تاريخهم الوطني ...وكأنه أصبح المطلوب إضعاف الحركة
وتدميرها لصالح االحتالل ومشروعه االستيطاني.
لقد وقف شرفاء الحركة رافضين دوم��ا ً لهذا النهج الغريب،
ونظرنا إلى المؤتمر الحركي السادس بأمل كبير ...معتبرين نتائجه
إعادة انبعاث للحركة من جديد ،خاصة بعد ما تلقته من ضربات
سواء نتائج انتخابات  2006وانقالب حماس األسود في قطاعنا
الحبيب .لكن لألسف تبدّد األمل وساد النهج اإلقصائي وتع ّزز...
وانقلبوا على نتائج المؤتمر وخيارات الفتحاويين ...وبدأنا نسمع
بقرارات الفصل التي طاولت العديد من اخوتنا الذين حازوا على
ثقة المؤتمر وعلى رأسهم عضو اللجنة المركزية للحركة األخ محمد
دحالن.
على الرغم من ك ّل ذلك فإننا كفتحاويين سنبقى نناضل ض ّد هذا
النهج اإلقصائي ومحاوالت استمالك الحركة من قبل فئة ليس لها إال
مصالحها الخاصة ال تبالي لوحدة الحركة وأهميتها من أجل إنجاز
أهدافنا الوطنية .وسنبقى نناضل دائما ً من أجل وحدة الحركة،
مؤكدين في هذا السياق على ضرورة إنجاز المصالح الفتحاوية
الداخلية والذهاب إلى المؤتمر الحركي السابع موحدين حتى
نتمكن من اختيار قيادة فتحاوية وطنية قادرة على قيادة الحركة
نحو إنجاز مشروعنا الوطني ...مباركين في هذا السياق ك ّل جهد
وطني وعربي شريف ،خاصة الجهد المصري الذي نرى فيه فرصة
تاريخية صادقة يمكن أن تؤدّي إلى إنجاز هذه المصالحة خاصة
بين الرئيس أبو مازن واألخ محمد دحالن.

