12

�آراء  /درا�سات

السنة السابعة  /اجلمعة  5 /شباط  / 2016العــدد 1998
Seventh year / Friday / 5 February 2016 / Issue No. 1998

من يخمد الفتنة التي ت�شتعل ب�سبب التكفير الداع�شي في بالدنا؟

تفا�ؤل الدكتور قدري جميل
} حميدي العبدالله
في سياق ال��ر ّد على س��ؤال طرحه مراسل قناة
«الميادين» على الدكتور قدري جميل األمين العام
لحزب اإلرادة الشعبية ،حول الطابع االستشاري
لوفد القوى العلمانية ،نفي ذلك بقوة ،وقال إنّ وفد
العلمانيين سوف يشارك في «جنيف  »3كجزء أصيل
ون��دّي مع بقية أط��راف المعارضة ،وال سيما وفد
أي العلمانيون ،بانتظار ح ّل مسألة
الرياض ،وأنهمّ ،
تمثيل ح��زب االت��ح��اد الديمقراطي ال��ك��ردي ،وقال
جازما ً إنّ هذه المسألة ستح ّل في غضون أيام ،بل
ساعات قليلة ،وإنّ «جنيف  »3قرار نهائي بالتسوية
أي أنّ الدكتور قدري جميل ال يرى في
في سورية ّ
ك ّل ما يجري اآلن سوى عقبات آنية تعترض انعقاد
المؤتمر ،لكن القرار قد اتخذ بالتسوية السياسية
أي طرف تعطيل ذلك.
دولياً ،وال يستطيع ّ
عشية انعقاد «جنيف  »2أدلى الدكتور قدري جميل
بتصريحات مماثلة ،ويومها قال حرفيا ًفي مقابلة مع
قناة «الميادين» أيضاً ،إنّ قرار تسوية األزمة سلميا ً
في «جنيف  »2قد اتخذ من قبل ال��والي��ات المتحدة
وروسيا ،ولم يبق سوى عملية إخ��راج هذا االتفاق
 التسوية ،ليتبيّن الحقا ً أنّ «جنيف  »2لم يكن أكثرمن حملة عالقات عامة ،على األق ّل من قبل الواليات
المتحدة وحلفائها ،لكسب مزيد من الوقت للتحضير
للحسم العسكري ض ّد الدولة والجيش السوري،
ومنذ انعقاد «جنيف  »2وحتى ب��دء الجلسات بين
المبعوث األم��م��ي ووف����ود ال��م��ع��ارض��ة والحكومة

ال��س��وري��ة ف��ي جنيف اآلن م��� ّرت سنتان بالكامل،
شهدت سورية فيها أش ّد وأقسى الحروب ،وتصاعد
التدخل الخارجي إل��ى مستوى ال��غ��زو ،كما حدث
بالنسبة إلى محافظة إدلب عام  ،2015وهو األمر
ال��ذي ف��رض على روسيا التدخل عبر قواتها الجو
فضائية لمساندة الجيش السوري الستعادة زمام
المبادرة في مواجهة الغزو الخارجي لسورية عبر
التشكيالت اإلرهابية عابرة الجنسيات والقوميات.
ال شك سيكون من الظلم بالنسبة للدكتور جميل
القول إنّ تفاؤله إزاء «جنيف  »3سيالقي مصير
ت��ف��اؤل��ه ف��ي «ج��ن��ي��ف  ،»2ألنّ ال��ظ��روف والسياق
والتوازنات تختلف اآلن جذريا ً عما كانت عليه عند
انعقاد «جنيف  ،»2وال سيما بعد إسهام روسيا في
الحرب على اإلره���اب إل��ى جانب الجيش السوري
وحلفائه ،والمكاسب الواسعة التي ت ّم تحقيقها على
ك��اف��ة الجبهات ،وال سيما أكثرها خ��ط��ورة والتي
تشكل بوابة تدفق اإلرهابيين إل��ى سورية من ك ّل
أصقاع الدنيا ،مثل أري��اف الالذقية وحلب ،إال أنه
في ظ�� ّل مجموعة من العوامل ،بنيها ت��ردّد اإلدارة
األميركية في ع��ام االنتخابات ،وف��ي ظ�� ّل الهجوم
المتواصل على سياسة إدارة أوب��ام��ا ف��ي سورية
من قبل جناح في النخبة األميركية مدعوما ً بمواقف
الكيان الصهيوني وحكومات تركيا والمملكة العربية
السعودية ،ال يجب اإلفراط بالتفاؤل والرهان على
أي
«جنيف  ،»3فالميدان ال ي��زال المق ّرر وليس ّ
شيء آخر.

لعبة الوقت والتالعب بالوقت
 راهن فريق الرياض وأنقرة على قدرته في ممارسة التالعب بالوقت ووضع سقفا ً لتالعبه نهاية أيلول المقبلحيث يمضي عام كامل على مجيء روسيا بقوة إلى سورية ،ويكون البيت البيض قد حسم نحوه السباق الرئاسي
األميركي.
 تعتبر جماعة الرياض وأنقرة أنّ موسكو بعد عام إذا لم تح ّول دورها العسكري في سورية إلى بوابة ح ّلسياسي يحفظ الدولة السورية وجيشها أو سببا ً لحسم عسكري لذات الهدف ستبدأ بالتراجع.
 ترى جماعة الرياض وأنقرة أنّ االنتظار حتى نهاية االنتخابات األميركية سيسمح بحسم المواقف ،فإنْ فازالجمهوريون يكون التصعيد بالتنسيق معهم ض ّد روسيا وإيران ومن سورية خصوصاً ،وإنْ فاز الديمقراطيون ال
يكون ثمة سبب لتعطيل التسويات.
 تنطلق موسكو وطهران ودمشق من معادلة معاكِسة تقوم على اعتبار أنّ العملية السياسية قد ولدت من جديدتحت ضغط متغيّرات الميدان العسكري ،وأنّ أيّ استغراق باألوهام حول هذه العملية بدون مواصلة الضغط
العسكري سيح ّول لعبة الوقت إلى التالعب به.
 في قلب جنيف كانت عملية نبّل والزهراء أداء ديبلوماسيا ً أصاب األعداء بالذهول والهستيريا. -الوقت سيف في يد سورية وحلفائها.

التعليق السياسي

} د .رفعت س ّيد أحمد
*انّ الحديث عن تاريخ اإلسالم وتجاربه
الكبرى ،وم��آث��ره ،ليس هروبا ً من مشكالت
الواقع ،بل هو ولوج إليها ،ما امتلكنا منهجا ً
واعيا ً للتعامل ،منهجا ً يقوم على تعظيم القيم
اإليجابية التي قامت عليها تلك االمبراطوريات
وال���دول ،ومحاصرة وإن��ه��اء القيم السلبية
التي ال تفيد األمة ،في هذا السياق من الفهم
ي��أت��ي حديثنا ع��ن ال��دول��ة (دول���ة النبي)
وتجارب خلفائه الكرام وتأسيسهم لدولة
ت��دع��و ف��ي دس��ت��وره��ا ال��ى ال��ح��ري��ة م��ن غير
قتل ،وال��ى ال��م��س��اواة وال��ع��دال��ة ،وال��ى قيم
التسامح المذهبي ،وال��ق��درة العملية على
درء الفتن ،وتقديم فقه سياسي وحضاري
متجاوز للعصبيات ،هذا الحديث إذا ما ت ّمت
قراءته بعقالنية ووعي في اللحظة الراهنة
وتحدّياتها ،سوف يصبح سالحا ً فعّ اال ً في
م��واج��ه��ة ال��ت��ح�دّي��ات ال��ج��دي��دة ،وسيصبح
ولوجا ً فعليا ً الى ّ
أدق مشكالت واقعنا العربي
وأكثرها سخونة وعلى رأسها مشكلة الفتنة
المذهبية ال��ت��ي تكتوي العديد م��ن بالدنا
العربية بها ،خاصة مع ابتالئها بـ»داعش»
وأخواتها من تنظيمات الغل ّو والتطرف.
تجارب وتقارب في هذا السياق من الفهم،
علينا ان ننتبّه الى ما يقوم به أعداء التقارب
المذهبي بين أبناء األم��ة ،وخاصة خلطهم
المتع ّمد بين ال��دي��ن والسياسة بمعناهما
السطحي ،وكيف أنّ ذل��ك ه��و ال��ذي ي��ؤدّي
ال��ى الفتنة ،فوفقا ً لما ي��رى علماء اإلس�لام
فإنّ ثمة خطورة من تلك الفتنة التي بعثت
اليوم من بطون التاريخ ،ونقصد بها تكفير
فقهاء السلفية الوهابية التي هي المرجعية
الرئيسية لـ»داعش» و»القاعدة» وأخواتهما،
انّ اس��ت��دع��اء الفتنة ال��ي��وم ج��اء م��ن عبث
السياسة الخليجية والتركية التي تم ّول
«داعش» بالمال والفتاوى التكفيرية وبخاصة
بالدين ،لن يستفيد منه سواء العدو األميركي
و»االسرائيلي» ،ومن يرى غير ذلك فهو إما
جاهل وإما مغرض.
األمر اآلخر الذي نشير إليه هنا ،وفي أجواء
فتنة «داع��ش» وأخواتها هو غياب «ثقافة
االختالف» ،وهنا نذ ّكر بما تعلّمناه من أئمتنا
تلك الجملة الرائعة «اختالفهم رحمة» ،أيّ أنّ
اإلسالم له من السعة في قبول اآلراء المتعددة،
ما يجعل العقول المتفاوتة واألزمان المتفاوتة
واألماكن المبتاعدة ،يتوفر لها أكثر من فهم
للنص الواحد .وكلنا نعلم القصة الشهيرة

حين ق��ال النبي ألص��ح��اب��ه وق��د ع��زم على
الخروج لقتال بني قريظة« :ال يصلين أحدكم
العصر إال ف��ي ق��ري��ظ��ة» ،فخرج المسلمون
وحين اقترب موعد المغرب ،انقسم المسلمون
فريقين :فريق تأ ّو َل كالم النبي وقال :إنما قصد
النبي تعجيلنا للخروج ،واألفضل أداء الصالة
في الطريق حتى ال يخرج وقتها ،وفريق آخر
فهم األمر على حرفيته ،فصلى العصر حين
وصل قريظة بعد غروب الشمس ،وهنا لم ير ّد
النبي فعل أيّ من الفريقين.

تفتيت األمة بسبب الصراع
المذهبي وسهولة التكفير

لقد أك��د العديد م��ن المفكرين والعلماء
أنّ ثمة م��ؤام��رة لتفتيت ال��ص� ّ
�ف اإلس�لام��ي
من الداخل ،وه��ذا أمر ال ريبة فيه ،ولم يعد
مجرد خطط مستترة ،بل أصبحت المسائل
معلنة ،تقال في المعاهد العلمية والجامعات
الكبرى ،وال ّ
أدل على ذلك من كتاب صمويل
هنتغتون القديم والخطير المعنون بـ»صدام
ال��ح��ض��ارات» ،وهنتنغتون ليس شخصية
هامشية ،بل هو مدير معهد «ج��ون أول��ن»
للدراسات االستراتيجية في جامعة هارفارد،
أيّ شخصية مهمة ف��ي الفكر والسياسة
األميركية ،ومع ذلك فهو ينظر إلى صدام بين
الحضارة الغربية واإلسالم؛ انّ مسألة التكفير
مسألة خطيرة ،وذات جذور فكرية ،وال باس
أن نع ّرج على هذه الجذور الفكرية سريعاً،
لننتقل إلى اللحظة الحاضرة.
يرتبط التكفير بفرقة ال��خ��وارج ،وأكثر
البحوث التي تناولت قضية التكفير ،ظهرت
حول فرقة الخوارج ،ألنهم يمثلون نوعا ً من
فساد الفكرة ،ال فساد الضمير ،ومعنى هذا أنه
ينبغي أن نحذر من أن نؤذي من فساد الفكر،
بمعنى أنّ مسلما ً لو وقع في أيدي الخوارج،
ولم يبايع أميرهم كانوا يقطعون رأسه ،فإذا
قال لهم أنا مشرك ،مستجير أخلوا سبيله،
بموجب قوله تعالى «وإن أحدا ً من المشركين
استجارك فأجره حتى يسمع ك�لام الله ثم
أبلغه مأمنه» ،فانظر معي إلى فساد الفكر
ال��ذي يضطر معه عالم كبير الدّع��اء الشرك
حتى يأمن القتل! لقد وضع لنا النبي قواعد
عامة ال ينبغي العدول عنها...
صح في الحديث أنّ أحد المشركين في
أوالً:
ّ
إحدى الغزوات قال ال إله إال الله ،فقتله أسامة
بن زي��د ،فالمه النبي في ذلك وق��ال ألسامة:
أقتلته وقد نطق الشهادتين؟ قال له :يا رسول
الله إنما قالها تعوذا من السيف؟! (أيّ خوفا ً

تتوحد خلف �شهدائها
انتفا�ضة فل�سطين َّ

من القتل وليس اقتناعا ً أو إيماناً) فقال له
النبي الكلمة المشهورة :هال شققت عن قلبه؟!
وفي رواي��ة :ما تصنع بـ ال إله إال الله؟! إذن
مسألة التكفير مسألة خطيرة!
ق��ال النبي :أم��رت أن أقاتل الناس حتى
يقولوا :ال إله إال الله ،فإنْ قالوها فقد عصموا
دمائهم وأموالهم إال بحقها ،وحسابهم علي
الله» ،والقضية أنّ حكم التكفير تترتب عليه
مجموعة أحكام الحقة ،فإذا حكم بكفر إنسان
ما ،كان معنى ذلك خروجه عن الملة ،والتفريق
بينه وبين زوج��ه ،وأال يغسل وال يدفن في
مقابر المسلمين ،وأن تعلن األمة البراءة منه،
في منظومة شديدة الخطورة تترتب على حكم
التكفير ،حتى أنّ اب��ن تيمية في رسالة من
رسائله حلّل هذه المسألة ،فقال لو أنّ إنسانا ً
ندت عنه مقولة كفرية تمثل خروجا ً عن الملة،
ال يحكم بكفره حتى تت ّم مناقشته وإزال��ة
الشبه من ذهنه ،وإقامة الحجة عليه ،فيما
يعرف في التكييف الفقهي بفكرة «االستتابة»
إذن ال ينبغي أن تكون المسألة يسيرة فنبادر
إلى التكفير ونغلو فيه ،فمسألة التكفير مسألة
خطيرة ،حتى إنّ بعض ال��ن��اس ق��د ياتون
ذنوبا ً يراها غيرهم موجبة للخروج من الملة،
وسأضرب مثالً من واقع التاريخ االسالمي:
حاطب ابن أبي بلتعة ،ثبت ـ وهو صحابي
جليل ـ أنه س ّرب نبأ خروج المسلمين لفتح
مكة (تسريب أس��رار عسكرية يمثل جريمة
خيانة عظمى) ومع ذلك لم يصدر عن النبي
شيء يفهم منه مطلقا ً أنه نقل حاطب أبن أبي
بلتعة إلى مس ّمى «الكفر».
نعود إل��ى مسألة وح��دة األم��ة التي هي
تعجب العديد من
ضرورة اليوم ،ونسجل هنا
ّ
العلماء الذين تساءلوا لماذا ينقسم المسلمون
مع أنّ األصل واحد ،والقبلة واحدة ،والصوم
واح���د ،وه��ن��اك ق��واس��م تجمعنا بأكثر مما
تف ّرقنا ،وهنا أستدعي مقولة هامة أورده��ا
اإلم��ام القرطبي في تفسيره ،وأراه��ا تصلح
أساسا ً لما أس ّميه «فقه االئتالف» ،وبعضهم
يس ّميه «ف��ق��ه االخ���ت�ل�اف» ،ق���ال« :م���ا زال
أصحاب النبي يختلفون في أحكام الحوادث،
وهم مع ذلك متآلفون» ،فما دام الخالف في
الفروع والتفاصيل فال مشكلة على اإلطالق،
وتأ ّملوا معي طبائع أصحاب النبي ،كان فيهم
المترخص كابن عباس ،وكان فيهم من يأخذ
بالعزائم كابن عمر ،ولكن كان النبي يمثل
«خيمة موحدة تجمع بين االتجاهين» ،ألنّ
هناك أص��وال ً عامة تجمع المترخص واألخذ
بالعزيمة ،هذا الفقه نحتاج إلى تعلّمه وتعلم

آداب الحوار ،وهنا أذكر مقولة رائعة لإلمام
الشافعي عقب إحدى مناظراته ،حين أخذ بيد
وحب ،متسائالً« :أال يستقيم أن
مناظره في و ّد
ّ
نكون إخوة ولو اختلفنا في المسألة؟

إلى أين
تأخذنا الفتنة؟

نريد أن نعرف إلى أين تأخذنا فتنة السنة
والشيعة؟ بل بين السنة والسنة كما نرى في
نموذج «داع��ش» ال��ذي ال يك ّفر الشيعة فقط
بل وك ّل فرق السنة م ّمن ليسوا على مذهبه
الوهابي! اننا وبدقة شديدة أمام ثغرة يحاول
أعداؤنا النفاذ إلينا منها ،ونذكر هنا عبارة
أورده��ا الدكتور محمد عمارة  -عندما كان
باحثا ً مستقالً وغير إخواني او وهابي كما هو
حاله اليوم بعد ثورة  2013/6/30وسقوط
حلفائه من اإلخ��وان  -في كتاب له بعنوان
«الطريق إلى اليقظة االسالمية»« :كان السني
يناظر الشيعي والشيعي يناظر السني في
المسألة ،وال يمنعهما هذا أن يشتركا في مح ّل
تجاري واح���د» ،ك��ان ذل��ك في عصور تث ّمن
فيها األم��ة االخ��ت�لاف وتستطيع أن تجعله
ضمانة لقوة األم��ة ،ألنّ االختالف ث��راء فكر،
ولكننا اليوم عاجزون عن الوصول إلى نقطة
المؤالفة بين المختلفين كما فعلت دولة النبي
في المدينة.
يبقى أن نسأل في ختام هذه الدراسة عن
عالقة التكفير بالمذهب الوهابي ،وعالقة
ال��م��ذه��ب ال��وه��اب��ي ب���األس���رة ال��س��ع��ودي��ة
الحاكمة ،وك ّل من االستعمار البريطاني قديما ً
واالم��ي��رك��ي – اإلسرائيلي حديثاً ،واعتبار
اإلسالم هو «العدو األخضر» ،بعد القضاء على
«العدو األحمر» والذي يقصد به السوفيات،
رغم أنّ القضاء علي المعسكر االشتراكي لم
يكن ليت ّم دون استغالل المذهب الوهابي
واستخدامه في حشد الشباب لقتال الروس،
كما يقال استراتيجيا ً «في بطنهم الرخو» في
أفغانستان وما حولها ،وذلك باسم اإلسالم؟!
*ثم نسأل أيضا ً ومعنا العديد من العلماء
والمفكرين :ال��ع��رب ال��ذي��ن آلمهم الموقف
السلبي من قبل بعض الساسة والفقهاء ،الى
متى صمت المؤسسات الدينية الوسطية،
مثل األزهر ،عن فكر «داعش» وأخواتها الذي
يشيّعه بيننا بعض السلفيين دون اعتذار
ومراجعة رغم الثورات التي حدثت في مصرنا
 /وتحديدا ً ثورة يناير /كانون الثاني و30
يونيو /حزيران؟ أين األزهر ...سؤال رغم ك ّل
الضجيج ال يزال يبحث عن إجابة حاسمة...

دي مي�ستورا يعبث في الفراغ من جديد
} محمد شادي توتونجي

*

} عباس الجمعة

تتجه االنتفاضة الفلسطينية الثالثة نحو
أهدافها ،حيث يتصدّى الشباب في الميادين
وال��ش��وارع بصدور عارية وأي��ا ٍد متشابكة
ويهتفون :ال لالحتالل وال لالستيطان وال
للتهويد ونعم للحرية واالستقالل.
تتوحد خلف شهدائها ،وتنضم
فلسطين
ّ
ال��ج��م��وع إل���ى ال��ش��ب��اب ال��ث��ائ��ر ،يأتلفون
وينتفضون في مواجهة آلة القتل الصهيونية
الجهنمية ،فيُحسنون انتقاء الشعار المتوافق
مع طبيعة المرحلة ،ينزعون رداء اإلحباط،
يلبسون ثوب األم��ل ،وهم المنتفضون من
الشباب والشابات ،يخلعون عن أنفسهم
العصبوية الفصائلية ،ويمتشقون الحجر
والسكين وعمليات ال��ده��س ،ويتل ّفحون
الكوفية ،ويمضون مواطنين أح��رارا ً بوعي
وطني جامع ،يطابق ديمومة االنتفاضة،
يسكنون الصيرورة دون أن يفلسفوا المرحلة،
يتحدون الصهاينة العنصريين وقطعان
الحي باتجاه
المستوطنين ،ينهمر الرصاص
ّ
أجسادهم الطاهرة ،يرسمون األفق لفلسطين
المستقلة الحرة بخيوط الشمس الذهبية،
وبقليل من اإليديولوجيا وكثير من المقاومة
وي��ؤس��س��ون لزمن
يصنعون ت��اري��خ��ه��م
ِّ
فلسطيني جديد.
الجيل الفلسطيني الجديد من المناضلين
والمتظاهرين ي��رع��ب الصهاينة ،خياره
االنتفاضة والمقاومة التي هي ثمرة تراكم
تاريخي لوعي جديد سقط معه وهم الدولتين
والحقيقة ال��م��رة التي يتج َّنب الصهاينة
االعتراف بها هي انتفاضة جديدة تولد في
ك ّل فلسطين وتعمل لتحرير ك ّل فلسطين وهم
يتحسسون توغلها وانتشارها.
َّ
وب��ال��رغ��م م��ن م���رور خمسة أش��ه��ر على
االنتفاضة ،فإنها قدمت نفسها بأسلوب
مدني متطور ،س��واء على صعيد تحديد
الهدف المباشر ب��وض��وح ،أم على صعيد
اختيار أشكال المقاومة القادرة على مخاطبة
الرأي العام العالمي بلغة الحرية والعدالة
والحقوق اإلنسانية ،حيث كشفت هشاشة
سياسة ونهج حكومة نتنياهو القائمة على
استخدام القوة العسكرية ال ُمفرطة ،وبيّنت

فشل كبار القادة الصهاينة في كسر اإلرادة
الوطنية للشعب الفلسطيني وإخضاعه ،كما
ساهمت في إعادة االعتبار لدى الرأي العام
العالمي إلى النضال الوطني الفلسطيني،
باعتباره نضاال ً من أجل الحرية واالستقالل
وض�� ّد االح��ت�لال الكولونيالي والغطرسة
العنصرية.
لكن يبقى أمام الحركة الوطنية الفلسطينية
بجميع مكوناتها وفصائلها ،أسئلة ال مف ّر من
التعامل معها واإلجابة عليها ،وتستدعي
رؤى وأدوات وبناء استراتيجية جديدة،
لحة التي
إضافة إلى عدد من القضايا ال ُم ّ
وتوجهات جادّة بشأنها
تحتاج إلى قرارات
ُّ
وأب��رزه��ا ض��رورة إنهاء االنقسام ،وإنجاز
المصالحة الوطنية ال��ش��ام��ل��ة ،وم��ن ثم
المؤسسات
تنظيم العالقة بين مختلف
ّ
الوطنية بما في ذلك مؤسسات “م.ت.ف”
وم��ؤس��س��ات السلطة نفسها على قاعدة
والتخصص والشرعية المستندة إلى
التكامل
ُّ
القانون األساسي ،وعلى أساس ر ّد االعتبار
للمؤسسة الوطنية الجامعة كإطار لصناعة
القرار الوطني ،واعتبار االنتفاضة خيارا ً
أساسيا ً للشعب الفلسطيني على طريق
تحرير أرضه واسترداد حقوقه المشروعة،
وحماية مقدساته اإلسالمية والمسيحية.
إنّ الشعب الفلسطيني في حالة انتفاضة
دائمة ،ومن يدرس حالة الفلسطيني سواء
ك��ان على أرض��ه أو حولها أو في مخيمات
البؤس ،سيرى جسدا ً ال يهدأ ،وعقالً مسيطرا ً
على واقعه في حالة استنفار دائ��م ،ومن
الظلم أن نحبس الفلسطيني ضمن حلم نعيد
تكرار صوره وهو الذي يمكنه تجاوزها دائما ً
بقدراته وإمكانياته التي جوهرها الزمن
الصعب ،أي زمنه.
أم��ام ك ّل ذلك نقول بك ّل أسف أنّ العرب
يتفرجون ك��ال��ع��ادة ،فمنهم الخائف على
المحتل “اإلسرائيلي” ،بينما هناك من ينشرح
صدره بالمشاهد التي نحتاج لعشرات مثلها
يومياً ،فلسفة الحجر والسكين والدهس
تجربة ال ب� ّد أنّ من خاضها ك��ان قد ت��د َّرب
على طريقتها ال لكي ينجو بعد فعلته ،وهو
ال��ع��ارف بمصيره ،ب��ل ليصطاد أك��ث��ر من
صهيوني محت ّل ،ثم يستشهد بعدها ،ال فرق.

لهذا نرى أنّ لغة السكين والحجر الجارحة
الحادّة إنما صنعت لتقول ما هو أقوى من
الكلمات ،لتتفوه برمزية مفادها أنّ الشعب
الفلسطيني يعيش خيار انتفاضته هذه المرة
بأسلوب متواضع لكنه باهر في نتائجها ،هي
االنتفاضة التي تستحق ك ّل اللغات التي يعبر
بها الفلسطيني عن احترام قداستها ،سواء
استعمل أي نوع من السالح ،أو قام بعملية
شق بطن صهيوني ،أو ضرب حجرا ً
دهس ،أو ّ
سقط على رأس جندي مذعور.
في ظ ّل هذه الظروف نقول إنّ االنتفاضة
الفلسطينية هي امتداد لالنتفاضات التي
كانت ثورات بمعناها الحقيقي ،وإن توقفت،
فإنّ مفهومها مستمر في عقل ك ّل فلسطيني
وفي جسده ،وليس غريبا ً أن نرى بين الفينة
واألخرى ما ت ّمت تسميته بالهبة الفلسطينية،
وصوال ً إلى االنتفاضة التي نراها اآلن ونعيش
تفاصيلها.
ونحن نتحدث عن االنتفاضة لم نتفاجأ بما
أقدمت عليه وكالة الغوث الدولية (أونروا)
منذ فترة بتقليص الخدمات التى تقدمها
للالجئين الفلسطينيين فى لبنان ،خاصة
على المستوى الصحي ،وقبلها على مستوى
التعليم واالغاثة والقروض الصغيرة والمواد
الغذائية وزيادة عدد الطلبة تحت حجة األزمة
المالية التى تمر بها ،وهي تأتي بشكل ُمتع َّمد
تصب في اتجاه تصفية
العتبارات سياسية
ُّ
قضية الالجئين وتصفية ّ
حق العودة ،وهي
سياسة قديمة جديدة تحت يافطة العجز
في الميزانية وعدم إيفاء الدول بالتزاماتها
وتعهداتها المالية تجاهها والمتتبع لهذه
السياسة منذ عشرات السنوات ولكنها هذه
المرة وف��ي ظ� ّل ه��ذه الظروف خاصة أمام
انتفاضة شعبنا في فلسطين لم يكن اإلعالن
عن التقليصات بعيدا ً عن المشروع اإلمبريالي
الصهيوني الذي يُحاك بهدف تصفية الحقوق
المشروعة للشعب الفلسطيني وإزاحتها عن
المسرح السياسي كشاهد عيان على نكبة
فلسطين ،وهي مؤامرة تستهدف “أونروا”
إلنهاء دوره��ا من قبل اللوبي الصهيوني
وبعض الجماعات الضاغطة في الكونغرس
األم��ي��رك��ي ال���ذي يطالب بنقل صالحيات
الوكالة إل��ى المفوضية السامية لشؤون

الالجئين وللدول المضيفة وأنّ هناك بعض
الدول الغربية والعربية التي باتت تتماشى
مع هذا المخطط ،األم��ر ال��ذي أصبح يشكل
خطرا ً سياسيا ً على القضية الفلسطينية،
ال سيما قضية الالجئين التي تعتبر جوهر
القضية الفلسطينية ،لذا يجب أن تكون هناك
وقفة جادّة لتج ُّنب ومنع الخطر القادم على
قضيتنا ،ما يستدعي تضافر جهود الك ّل
رسميا ً وشعبيا ً وتنسيق العمل للتصدي
للمؤامرات الخطيرة التي تحدق بقضيتنا
وعدم المساس بحقوق الالجئين مع التمسك
بوكالة “أونروا” وواليتها ومسؤولياتها
وعدم تغيير اسمها أو نقل مسؤولياتها إلى
أي جهة أخرى لضمان ّ
حق عودة الالجئين
إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُ جِّ روا منها
على أرض فلسطين التاريخية وفقا ً للقرار
األم��م��ي  ،194وه���ذا ال��ح � ّل ه��و مسؤولية
ال ُمجتمع الدولي بأسره الذي أهمل القضية
الفلسطينية لما يزيد عن سبعة وستين عاما ً
من دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
إنّ الشعب الفلسطيني في أماكن اللجوء
والشتات يعتبر االنتفاضة خياره النضالي
والكفاحي ،وأنّ المعركة واحدة ،وإن تعدّدت
الساحات ،ولن يعطونا حقوقنا إال مرغمين،
فقط فالحجر والسكين الفلسطيني ،والنضال
ُّ
تخط
الوطني سيضطرهم لذلك ،ففي ك ّل يوم
فيه جماهير الشعب الفلسطيني باعتصاماتها
ُّ
يخط
ض � ّد سياسة “أونروا” المجحفة،
الحجر والسكين الفلسطينيين سطرا ً جديدا ً
الموحد
في أسطورة الكفاح ليكتمل النضال
َّ
ونحن بك ّل تأكيد نقترب خطوة باتجاه
النصر.
ختاماً :ال ب ّد من القول إنّ مقياس نجاح
نضالنا الوطني هو م��دى تحقيق األه��داف
الوطنية المشروعه لشعبنا حيث يسجل
التاريخ اليوم ملحمة متواصلة على طريق
تحرير األرض واإلن��س��ان ،فتحية التقدير
واإلكبار ألبطال االنتفاضة الذين يسجدون
حلم الحرية واالستقالل والعودة بدمائهم
الطاهرة.

*كاتب سياسي

يدرك المبعوث الدولي الخاص إلى
س��وري��ة ستيفان دي ميستورا ومن
خلفه األميركي وحلفائه أنّ صفر %
هي النتيجة الحتمية التي سيصل إليها
«جنيف  »3و»ج��ن��ي��ف  »6و»جنيف
 »100ما لم يت ّم القضاء على اإلرهاب
على األرض ،ووح��ده الميدان هو من
يصنع الفوارق ويضع الخطوط للمسار
السياسي في سورية.
فك ّل المعارضات السورية الداخلية
والخارجية من ائتالف وتنسيق وك ّل
مفراداتها التي تطول أسماؤها ،والتي
بتنا ال نستطيع حفظها م��ن كثرتها
وتعدّدها وتشرذمها ،وهي ال تستطيع
أن ت��ق �دّم أيّ ش���يء ف��ي ال��م��ف��اوض��ات
وال��م��ب��اح��ث��ات ع��ل��ى ط��ري��ق ال��م��س��ار
السياسي إلن��ه��اء ال��ح��رب ف��ي سورية
على اإلط�ل�اق ،كما ال تستطيع تقديم
أيّ تنازالت أو تعهّدات ال بوقف إطالق
نار أو أيّ التزام سياسي لعدّة أسباب
متعلقة بدق رأس العثماني والسعودي
والصهيوني على الجبهات الثالث ،أيّ
أنها تتعلق في الميدان والميدان وحده
فقط ،ألنّ األغلبية العظمى من الجماعات
المقاتلة على األرض السورية وصاحبة
التسليح والتنظيم األكبر هي من تنظيم
«داعش» وجبهة «النصرة» وما يس ّمى
بـ»جيش اإلس�ل�ام» المنبثقة كلها من
تنظيم «ال��ق��اع��دة» اإلره��اب��ي الوهابي
الذي ال يملك أح ٌد من الحاضرين ورقة
التحكم أو الضغط عليهم لوقف إجرامهم
إال مشغليهم ابتداء من الواليات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة وم�����رورا ً بتركيا وان��ت��ه��اء
ب��آل س��ع��ود وق��ط��ر ،وب��م��ا أنّ األغلبية
العظمى من الحاضرين من وق��ود تلك
المعارضات مم ّولين ومشكلين وتابعين
لهاتين الحكومتين ،فإنهم مجتمعين
ال يستطيعون أن يقدّموا أيّ شيء ولو
دام��ت المفاوضات  60سنة وليس 6
أشهر ،ما لم يعط األميركي إشارته إلى
تلك الدول باالنكفاء واإلذعان للهزيمة.
ف����آل س���ع���ود وح��ل��ي��ف��ه��م ال��ك��ي��ان
الصهيوني ال��ذي��ن ي��ت��ول��ون مباشرة
ومداورة الجبهة الجنوبية ،قد تلقوا وما
زالوا يتلقون الهزائم تباعا ً بعد أن فشلت
عواصف جنوبهم لعدة م��رات ،وت ّمت
تصفية الكثير م��ن ق��ادة المجموعات
التي يديرونها من ريف دمشق وغوطتها
وص���وال ً إل��ى درع��ا وريفها والقنيطرة
والجوالن ،واليوم ومع الـ 90%التي بات
يسيطر عليه الجيش العربي السوري
وح��ل��ف��اؤه ف��ي ال��ش��ي��خ مسكين ذات
األهمية االستراتيجية العظمى ،والتي
تماثل أو ربما أكثر أهمية من معركة
القص ْير ،والتي ال يفهم معناها أحد أكثر
من «اإلسرائيلي» الذي اضطر للدخول
بجسده مباشرة في تلك المعارك ليحمي
أزالمه هناك ،وفشل وخرج منها خالي
ال��وف��اض ،وال��ت��ي جعل منها الجيش
وح��ل��ف��اؤه م��ص��ي��دة لقتل الجماعات
اإلرهابية هناك ،فأدرك الحلف الصهيو
ـ وهابي أنّ الجيش العربي السوري
وحلفاءه باتوا قاب قوسين أو أدنى من
استرجاع درعا كاملة ،وصوال ً الستعادة
السيطرة كاملة على المنطقة الجنوبية
السورية ،وسقط وهم الحزام اآلمن الذي
بناه وحماه الكيان الصهيوني على طول
الجبهة الجنوبية من إرهابيّي «النصرة»

وعلى سفوح الجوالن ،كما سقط معه
الحلم في الوصول إلى دمشق ،بالرغم
م��ن أل��ف ساعة صفر أعلنوها ،ودق��ت
ساعة صفرهم.
وه���و ن��ف��س ال��ح��ل��م وال���وه���م ال��ذي
يتلقى الصفعات وتتوالى هزائمه في
الشمال والساحل السوري اللذين كان
يع ّول عليهما العثماني كثيرا ً في تلك
الحرب الضروس على الدولة والشعب
السوري.
فهذا العثماني اإلخ��وان��ي اإلرهابي
ما زال مصرا ً على ص��دم رأس��ه بنعال
الجيش العربي ال��س��وري وحلفائه،
ولم يفهم الدرس الذي تلقنه في كسب
واستم ّر بحق ٍد وكي ٍد وإج��رام ،فدحر في
كسب وسلمى وسهل الغاب وربيعة التي
كانت تع ّد من النقاط الثالثة األهّ��م في
استراتيجيته المأفونة في إقامة منطقة
تمدّده في الشمال السوري والتي تشمل
كالً من ربيعة والباب وجرابلس ،وربما
أنّ الكثيرين من أبناء الشعب السوري
ف��ي الجيل الحالي ال ي��درك��ون أهمية
ربيعة االستراتجية ،رغم صغر حجمها
الجغرافي ،لكن موقعها ه��ا ّم وكبير
جدا ً في الخرائط الجيوسياسية ،وهي
التي لم يتمكن حتى االحتالل الفرنسي
من دخولها نظرا ً إلى وع��ورة المنطقة
وتضاريسها الحادة والصعبة عسكرياً،
ولكن وعي القيادة العسكرية للجيش
العربي السوري وحلفائه وإدراكهم لهذا
المخطط ،وبالرغم من ك� ّل المعوقات
الجغرافية والتحصينات العسكرية
المدعّ مة لإلرهابيين وخطوط اإلم��داد
العثمانية المفتوحة ،فقد أص ّر الجيش
على حسم هذه المعركة وبشكل نهائي
إلسقاط الوهم العثماني في السيطرة
ّ
يتبق في هذا
على ري��ف الالذقية ول��م
ال��ري��ف الصعب عسكريا ً وجغرافيا ً
إال منطقة كنسبا على تخوم الحدود
التركية م��ن جهة الساحل ال��س��وري،
ويكون حينها قد ت ّم دك الحلم العثماني
في تلك المنطقة وتطهيرها بالكامل من
المجموعات اإلرهابية األردوغانية.
أما النقطة الثانية فك ّل األخبار التي
ت��رد من ري��ف حلب الشمالي الشرقي
والشرقي تتحدّث عن أنّ الجيش بات
على بعد أق ّل من  5كيلومترات من مدينة
الباب وأصبح سقوطها أقرب من حبل
الوريد ،وجغرافيا ً ف��إنّ السيطرة على
مدينة الباب هي مفتاح الطريق باتجاه

الرقة ،وبالوقت ذات��ه هي مفتاح ريف
حلب الشمالي من جهته الشرقية ،ومدينة
الباب أيضا ً تعتبر من أه ّم معاقل تنظيم
«داع���ش» المدعوم والمحمي من قبل
نظام أردوغان العثماني وتحصيناته في
ريف حلب ،وعند سقوطها المح ّتم خالل
األيام القليلة المقبلة ،سيعلم التركي أنّ
وهمه في سورية انتهى مهما فعل ومهما
جنّ جنونه ،ألنّ جرابلس التي ذكرناها
من النقاط الثالثة والمتاخمة والقريبة
جدا ً من الحدود التركية والواقعة على
الجهة الغربية من نهر ال��ف��رات باتت
وح��دات الحماية الكردية قريبة جدا ً
منها ،وستعلن استعادتها من قبضة
«داعش» قريبا ً جداً ،وهذا األمر هو الذي
دفع حكومة العدالة والتنمية اإلخوانية
للتصريح منذ يومين بأنّ تركيا لن تسمح
لوحدات الحماية الكردية في العبور إلى
غرب نهر الفرات ودعت التركي إلى أن
يجنّ ويحشد قواته هناك أكثر.
أكثر من ذل��ك ك��ان التركي وال يزال
موجودا ًعسكريا ً واستخباراتيا ً ويدير ك ّل
المعارك في الشمال السوري ،عسكريا ً
ولوجستيا ً وعبر الحرب االلكترونية
على طول الحدود السورية التركية.
وب��ال��ت��ال��ي ورب���ط���ا ً ب��ال��ح��دي��ث عن
جنيف بعد ك ّل تلك الهزائم على الميدان
واألراضي السورية فإننا نؤكد القول بأنّ
الح ّل الوحيد السياسي لم ولن يت ّم إال
بعد القضاء على المجموعات المسلحة
اإلره��اب��ي��ة ،وب��ع��ده��ا ل��ن ي��ك��ون الح ّل
السياسي في سورية إال حسب مبادرة
الرئيس األسد التي طرحها في خطابه
التاريخي في  2013/1/6والتي رسم
فيها خارطة الطريق للمسار السياسي
والعودة بسورية إلى ب ّر األمان ،وحصرا ً
عبر االحتكام للشعب السوري وحده،
ووح���ده فقط ،عبر صناديق االق��ت��راع
ل��ي��ح�دّد مستقبله وم��ص��ي��ره ،ويكون
الشعب السوري وح��ده صاحب الحق
األول واألخ��ي��ر في تقرير مصيره عبر
«دمشق  »1فقط.
وعلى ك� ّل الراغبين بحجز أماكنهم
في النصر السوري وتحقيق مستقبل
س��وري��ة المش ّرف والثابت على نهج
المقاومة وتحرير فلسطين والجوالن
ولواء اسكندرون وتثبيت سورية دولة
ح��رة سيدة كما كانت عبر العصور،
أن يدركوا أنّ تذاكر العبور إلى النصر
والخالص تباع في دمشق حصراً.

