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�آراء

عقيدة �أوباما :تعبير عن ر�أي
م�س�ؤول �أنهى خدمته �أم ماذا؟
} حميدي العبدالله
يعتقد كثيرون أنّ المواقف التي أطلقها الرئيس أوب��ام��ا في
ح��واره م��ع مجلة «ذي أت�لان�ت��ك» تعبِّر ع��ن م��وق��ف رئ�ي��س أنهى
خدمته ،وهي ال تعبِّر عن السياسة الرسمية للواليات المتحدة
في السنوات المقبلة .وعلى الرغم من أنّ أوباما طبّق في واليتيه
الرئاسيتين ،األول��ى والثانية ،م��ا ب��ات يعرف بعقيدة أوباما،
إال أنّ االعتقاد بأنّ آراءه غير ملزمة وغير معبِّرة عن السياسة
األميركية الرسمية هو االعتقاد السائد لدى الكثيرين .علما ً أنّ
عقيدة أوباما هي تعبير عن المسلمات التي صاغتها لجنة بيكرـ
هاملتون على خلفية فشل الغزو األميركي للعراق في تحقيق
األهداف التي كانت تسعى إليها الواليات المتحدة.
الحقيقة أنّ المسلمات التي صاغتها بيكرـ هاملتون وعقيدة
أوباما هما ثمرة لتحوالت جذرية عميقة يصعب االرتداد عنها،
ومن أب��رز هذه التحوالت ما ُيجمع عليه أشخاص ب��ارزون في
النخبة الحاكمة األميركية ،من أمثال رئيس مجلس العالقات
ال �خ��ارج �ي��ة ري �ت �ش��ارد ه��اس ال ��ذي ش�غ��ل م�ن�ص��ب رئ �ي��س قسم
التخطيط في الخارجية األميركية في والية الرئيس جورج بوش
االبن األولى ومستشار األمن القومي في إدارة الرئيس جيمي
كاتر زبغنيو برجنسكي اللذين أك��دا أنّ تقهقر ال��دور األميركي
على المستوى العالمي يعود إلى أمرين أساسيين ،األمر األول
ت��راج��ع حصة ال��والي��ات المتحدة م��ن إج�م��ال��ي ال�ن��ات��ج الدولي.
المعطيات اإلحصائية ،بما في ذلك معطيات صندوق النقد الدولي
تشير إلى أنّ ك ّل الدول الغربية تساهم في إجمالي الناتج العالمي
بحوالى  56في المئة في حين أنّ إسهامها في النمو االقتصادي
العالمي ال يتجاوز  24في المئة وبالتالي ف��إنّ ه��ذه التحوالت
قادت إلى تغيير في توزيع القدرات االقتصادية ،وانتقال جزء
من هذه القدرات من الغرب إلى الشرق ،كما يقول برجنسكي ،بما
أنّ االقتصاد قاطرة السياسة فبديهي أن تتأثر قوة الدول بتأثر
توزيع الثروة العالمية .األمر الثاني ،حروب الواليات المتحدة
والغرب المكلفة والفاشلة ،س��واء في أفغانستان أو العراق أو
ليبيا .وقد كبّدت هذه الحروب الواليات المتحدة والدول الغربية
خسائر كبيرة ،كما أنها أثرت على معدالت النمو بسبب الفوضى
واالض �ط��راب الشديد ال��ذي يسميه كبير خبراء صندوق النقد
الدولي بالتوتر الجيوسياسي الذي كان لـه تأثير كبير في إبطاء
معدالت نمو االقتصاد على المستوى العالمي.
م��ن ال �م �ع��روف أنّ س �ي��اس��ات ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ع�ل��ى وجه
الخصوص ،تلعب مصالح الشركات الكبرى دورا ً هاما ً في رسم
معالمها ،وب��ات واضحا ً أنّ مصالح ه��ذه الشركات تتأثر سلبا ً
من جراء سياسة الفوضى والتوتر الجيوسياسي والمزيد من
الحروب ،وهذه النتائج المترتبة عليها هي التي أضعفت معسكر
الحرب داخل الواليات المتحدة وجعلت غالبية النخبة األميركية
تجنح إل��ى كبح جماح ه��ذا المعسكر ،ول�ع� ّل نتائج االنتخابات
التمهيدية للرئاسة األميركية أفضل دليل على التبدُّل في مزاج
النخبة األميركية.
في ضوء هذا التغيير في مزاج النخبة األميركية ،فإنّ عقيدة
أوب��ام��ا ،تتحول إل��ى سياسة جامعة أملتها المصالح الحيوية
للواليات المتحدة ،وبالتالي يص ُعب على الرئيس ال��ذي يخلف
أوباما نقض هذه العقيدة.

ماذا يريد بوتين؟
 أعلن الرئيس الروسي أنه أمر بسحب القوات الرئيسية الروسية من سوريةوبقاء القاعدة البحرية والجوية بذات المه ّمات لتعمل كما في السابق.
 الحدود المرسومة للمساهمة العسكرية الروسية في الحرب ال يستطيعأحد التحقق منها طالما بقيت القواعد بمه ّماتها ومؤمنة ،برا ً وبحرا ً وجواً ،وال
يستطيع أحد أن يتهم روسيا بأنها لم تنفذ قرارها إذا بقيت الغارات والمه ّمات
مستمرة.
 توقيت اإلعالن مع بدء المفاوضات السياسية في جنيف يظهر روسياكطرف داعم للسالم والح ّل السياسي بين السوريين ويسحب موسكو كعنوان
للهجوم السياسي للسعودية وتركيا وجماعاتهما السورية ويقول :ابحثوا عن
غيرنا كمب ِّرر لهزيمتكم وفشلكم.
 الغرب اآلن ال يتسطيع التعامل مع الدور الروسي ،كمطلب يريده ضمنا ًويهاجمه علنا ً ويقول :ما لم يتم تسريع الح ّل السياسي تحت سقف القرارات
الدولية فإنّ «داع��ش» و«النصرة» سيكونان المستفيدين وال يستطيع أحد
عرقلة الح ّل ال ُمتفق عليه وتحميل روسيا أعباء الحرب على اإلرهاب كأنها قضية
موسكو وحدها.
 ميزان القوى العسكري لصالح الجيش السوري وحلفائه صار ثابتاً.التنسيق بين الرئيسين الروسي والسوري يقود المعادالت والمبادرات
السياسية والعسكرية.
«التعليق السياسي»

حكاية غيفارا ال�شرق  ...ح�سن ن�صراهلل ...

عناق ال�س ّر الدفين والأقانيم الثالثة  ...الآب واالبن وروح «القد�س»
} نارام سرجون
لسنا في حاجة إلى وضع كالم العرب في أنابيب
اختبار وسكب األحماض والقلويات عليه وتثقيله
وفصل المصل عن المصل لتحليله لمعرفة تركيبه
السري ومعانيه العميقة .وليست هناك ض��رورة
لتسخينه وص��ه��ره لمعرفة طبيعة ه��ذا المعدن
الخسيس الذي يصنعه العرب ويصبونه في بيانات
خسيسة .بل دعونا نفحص زمرة دمه وندخله إلى
اختبار الفلسفة واللغة حيث يمكن تفكيك الشيء إلى
أشياء  ...من هنا يسأل المنطق الفلسفي :ماهو الفرق
بين منع الدعاء لحزب الله في حربه ض ّد «إسرائيل»
وبين إعالنه منظمة إرهابية ض ّد «إسرائيل» ،طالما أنّ
منع الدعاء له كان من أجل دعم «إسرائيل» معنويا ً وأنّ
وصمه باإلرهاب كان من أجل دعم «إسرائيل» معنوياً؟
وما هو الفرق بين إع�لان الحرب على السيد حسن
نصرالله وإعالنها على جمال عبد الناصر الذي اتهمته
السعودية بالكفر وال��ردّة والزندقة ،طالما أنّ العداء
لالثنين كان من أجل «إسرائيل»؟ وماهو الفرق بين
المؤامرة على سورية والمؤامرة على العراق والمؤامرة
على ليبيا وال��م��ؤام��رة على لبنان وال��م��ؤام��رة على
فلسطين ،طالما أنّ ك ّل المؤامرات التي انخرطت فيها
دول الخليج سرا ً وعلنا ً كانت من أجل «إسرائيل» وفي
سبيلها؟
على عكس ك ّل من غضب وانفعل بشأن قرار العرب
اعتبار حزب الله منظمة إرهابية ،فإنني أنظر إلى
الغضب بعين الغضب ألنه ي� ّ
�دل على أنّ فهمنا لما
يحدث منذ عقود ال يزال بدائيا ً وطفوليا ً وال نزال في
مرحلة ما قبل الوالدة وما قبل الوعي .لكنّ عجبي كان
أكثر من عدم فهم مدلول ارتفاع عيار الكالم ومنسوب
االتهام والكيد لحزب الله ،وهو في أي تحليل مؤشر
قوي جدا ً على أنّ العرب و»إسرائيل» قد أصابهم حال
من العجز والحيرة وأعيتهم الحيلة في شأن التخلص
من هذا الحزب...
لع ّل أجمل ما يمكن قراءته في «جموح» العرب
وإصرارهم على إعالن الحرب على حزب الله هو أنه
أكثر قرار ين ُّم عن عجز العرب و»إسرائيل» معا ً عن
النيل من هذا الحزب ...وفوق هذا يظهر عجز الغرب كله
عن استئصال هذا الحزب ،ووصل األمر بالقلق من اسم
نصرالله أنّ صورته وعلم الحزب صارا ممنوعين في
«فيسبوك» ويُعتبر نشر أي صورة لها عالقة بنصرالله
وحزب الله سببا ً كافيا ً العتباره إس��اءة إلى مبادئ
النشر وكفيالً بإغالق الحساب ...تخيلوا أنّ صورة
أدولف هتلر وصورة الس ّفاح أبو بكر البغدادي ليستا
مسيئتين في الغرب وال تستف ّزان أحداً ...لكنّ صورة
نصرالله مسيئة ومخيفة وته ّز ع��رش «فيسبوك»
والغرب يريد أن يمحو ذكره وصورته التي تحولت إلى
أيقونة في عالم األحرار وهو يرى أنّ حسن نصرالله
يتحول على مستوى العالم إل��ى «تشي غيفارا» ال
يتحدث اإلسبانية بل العربية ويضع على رأسه عمامة
سوداء بدل البيريه ذات النجمة.
المؤامرة على السيد نصر الله لم تبدأ منذ عام
 2011بل بدأت قبل  16عاماً ،وتحديدا ً عام 2000
عندما وج��دت «إسرائيل» والغرب أن ال مناص من
االنكفاء ألول مرة في مواجهة حزب الله الذي يقوده
السيد نصرالله ...لم يكن الغرب يريد من «إسرائيل»
االنسحاب من لبنان من دون شروط بل أن تنسحب
من جنوب لبنان إلى ك ّل لبنان عبر اتفاقية من أخوات
«كامب دايفيد» و»أوسلو» و»وادي عربة» واضطرت
«إسرائيل» ،بسبب ذلك إلى تكرار ذلك في غزة التي
تعلمت من درس حزب الله أنّ العدو ال يجب أن ينسحب
إلى األمام ،فهذه أول مرة ترجع «إسرائيل» فيها إلى
ال��وراء وهي التي اعتادت أن تنسحب إلى األم��ام...
«إسرائيل» انسحبت من سيناء ولكنها انسحبت إلى
قلب مصر وأمسكته بمخالب «كامب دايفيد» ،ومصر
ال تزال تتصرف وكأنها محتلة بقوات «إسرائيلية»
منذ عام  1967مهما حاول الساسة المصريون تلوين
الحقيقة والتالعب بمفهوم االنسحاب الذي دخل مصر،
وال أبالغ إن قلت إنّ مصر كانت أكثر حرية عندما كانت
سيناؤها محتلة...
كذلك انسحبت «إسرائيل» من غور اإلردن إلى ك ّل
األردن الذي تحول إلى قاعدة «إسرائيلية» وحديقة
توراتية شرقية يديرها ملك توراتي ،وانسحبت من
الضفة الغربية وف��ق اتفاق «أوس��ل��و» لكنها دخلت
فلسطين كلها ألول مرة وحلت محلها وص��ار رئيس
فلسطين مثل رئيس بلدية «إسرائيلية» ،لكنّ «إسرائيل»
بقيت في الجوالن ولم تتمكن من الدخول إلى سورية
ألنّ الرئيس الراحل حافظ األسد لم يكن يريد أن تدخل
إلى ك ّل سورية وتتدفق من فوهة الجوالن كما فعلت
في سيناء والضفة ،ولكنه بعبقرية الدهاء السياسي
هو من فتح على «إسرائيل» فوهة جنوب لبنان التي
لم تتمكن من إغالقها حتى هذه اللحظة ...هذه الثغرة
التي فتحها األسد على «إسرائيل» ليتدفق منها العمل
المقاوم بدل أن تتدفق «إسرائيل» علينا من فوهات
السالم هي التي تصدى لقيادتها السيد حسن نصرالله
ورفاقه ،فكان نعم القائد وكانت نعم المقاومة ...
وح��ده ح��زب الله بقيادة السيد نصرالله قلب

المعادلة «اإلسرائيلية» القاضية باالنسحاب دوما ً
نحو األم��ام ،وكانت المعادلة الجديدة بعد ستين
عاما ً من الصراع أنّ المحتل ينسحب ويندحر ،وهذه
المعادلة كانت رغم ك ّل الالمباالة الغربية والترحيب
الفاتر والمنافق النسحاب «إسرائيل» من جنوب لبنان
مصدر هلع في الغرب ألنّ هذا يعني أنّ الغرب نفسه
معرض لهذا المصير باالنسحاب إلى الغرب من ك ّل
مستعمراته في العالم المستضعف وقد رأى الناس
درسا ً عمليا ً قدمه حزب الله وحسن نصرالله بأنّ إرادة
الغرب يمكن قهرها ،لذلك لوحظ أنّ الغرب بات مستعدا ً
لتقديم أي ثمن مقابل دحر هذا الحزب الخطر والقائد
الكاريزمي الساحر الذي يعلم العالم درسا ً خطرا ً جداً.
إنه غيفارا الذي يتحدث العربية ويرتدي عمامة سوداء
بدل البيريه ذات النجمة واسمه السيد حسن...
ويالحظ الجميع أنّ هزيمة «إسرائيل» والغرب
في جنوب لبنان عام  2000هي التي فتحت الباب
الجدد للعودة إلى اسطنبول ،فلم تكد
للعثمانيين ُ
تمض سنتان على تحرير الجنوب اللبناني حتى قبل
الغرب ،وألول مرة منذ مئة سنة ،بأن تفوح رائحة
الخالفة اإلسالمية في اسطنبول وك��ان ذلك أول ر ّد
غربي على حزب الله .ففي عام  2002ت ّم «إيصال»
حزب العدالة والتنمية في مشهد بريء عن صعود
ب��ريء ونموذجي لقوى إسالمية معتدلة ب ّراقة في
تركيا بحركة ديمقراطية (في محاكاة لبريق اإلسالم
الصاعد الذي قدمه حسن نصرالله) وأرغ��م الجيش
التركي ال��ذي ك��ان يُس ّمى (حامي العلمانية) على
الصمت وربط بالسالسل كما كالب الحراسة التي يُراد
ضبطها ،وهو الجيش الذي رباه «ناتو» منذ خمسين
سنة على أن يفتك بك ّل من يعيد إلى تركيا ذكرياتها
اإلسالمية العثمانية ،إال أنّ السيد حسن نصرالله
كان أخطر من الخالفة ومن ك ّل الخلفاء ،فكان ال ب ّد من
إطالق العدو الطبيعي لحزب الله ،أي النقيض المذهبي
والتاريخي وهو العقل العثماني العنصري الذي ينظر
إل��ى ال��م��دارس الفقهية اإلسالمية والعربية عموما ً
والمدرسة الشيعية تحديدا ً على أنها دونه ألنّ العنصر
ال��ط��وران��ي التركي ه��و الحامي للدين ،وال��دي��ن هو
المذهب السني بنكهته العثمانية العنصرية فقط .من
هنا نجد أنّ عملية إنضاج الحركة اإلسالمية في تركيا
بدأت في نهاية التسعينات عندما ت ّم اتخاذ القرار بأنّ
«إسرائيل» ال تستطيع االنسحاب هذه المرة إلى األمام
بل إلى الوراء ...وألول مرة ،وخالل سنتين وصل حزب
العدالة والتنمية على عجل إلى الحكم في اسطنبول
ع��ام  2002لتحويل األنظار عن نموذج ح��زب الله
وملء الفراغ الديني السياسي في الجانب السني الذي
مال بشدة نحو نموذج انتصارات حزب الله اإللهية
وكاريزما غيفارا العربي .كان ال ب ّد من إيقاف هذه
الموجة بموجة مضادة ،وكان كلب الحراسة (حامي
ّ
والعض واالحتجاج
العلمانية) قد توقف عن النباح
واالنقالب وكأنّ أمرا ً ما صدح يأمره بأن يربض مقعيا ً
على قائمتيه الخلفيتين ينظر بصمت إلى القادمين
الجدد (من اإلسالميين العثمانيين) إلى البيت التركي
ُ
الذين كانوا األعداء األزليين للجيش التركي ومصدر
الخطر على األمة التركية العلمانية وصاروا فجأة قوة
كبرى في البرلمان تلوي ذراع الجيش وتكتم نفسه.
مع تحضير المسرح التركي ع��ام  2002إلبعاد
السنة عن نموذج حزب الله ،دخل بوش العراق عام
 2003وعينه في الحقيقة على تجربة تناسق فريد بين
حزب الله والجيش السوري اللذين تبين أنّ العالقة
بينهما مثل عالقة «اآلب واالبن وبينهما روح «القدس»
في فلسطين ،وهناك استولى بوش على جيش صدام
حسين وحرسه الجمهوري ال��ذي انتقاه ص��دام من
المحافظات البيضاء التي لم تتمرد عليه يوما ً  ...انتقاه
من تلك المحافظات التي شكلت المثلث السني خوفا ً
من الثورة اإلسالمية اإليرانية وتأثيرها الشيعي ،لكنّ
بوش استولى على الجيش العراقي وح ّوله إلى جيش
من الصحوات لتبدأ حرب شعواء جهادية على الشيعة
آمالً أن تصل طالئع هذه القوات إلى حزب الله أيقونة
الجهاد الشيعي ...وفيما هو يحضر المشهد الذي
وصل من أجله ،كان ال ب ّد من أن يجرد السيد نصرالله
المخيف من درعه الواقي الفوالذي ،أي الجيش السوري
ومن أجل ذلك ق ّرر بوش قتل رئيس ال��وزراء اللبناني
األسبق رفيق الحريري عام  2005من أجل أن يتمكن
من االنفراد بالسيد نصرالله وحزبه ،وطلب القاتل
بوش في الحال خروج الجيش السوري ليبقى حسن
نصرالله وحيدا ً وبال معين ألنّ الحليف السوري ينتظر
خلفه على الحدود العراقية غزوا ً أميركيا ً في أية لحظة
وال يقدر على م ّد يد العون وهو خارج حدود لبنان...
وعند هذه اللحظة القاطعة ،حيث أعطي الجمهور
السني بديالً جذابا ً لحزب الله في تركيا ،وانكشف ظهر
حزب الله بال حليف قريب وصار األب بعيدا ً عن االبن،
عند هذه اللحظة تدخل المنطقة في الضربة الحاسمة
التي من أجلها أبحر بوش آالف األميال بجيوشه إلى
المنطقة ،وهي استئصال السيد حسن نصرالله وقصته
ونموذج حزبه الذي أغلق فوهة التدفق «اإلسرائيلي»
نحو األمام ،فوقعت معركة طاحنة في جنوب لبنان
عام  ،2006لكنّ المفاجأة أنّ ك ّل هذا اإلعداد من العراق
إلى لبنان لم يهزم نصرالله وظهر الرجل على أنه أصلب

مما كان يتوقعه أحد .فقد أُلقي من المتفجرات ما يعادل
قنبلة ذرية على الضاحية الجنوبية أمالً في اغتيال
حزب الله ،وأُلقيت قنبلة ذرية أخرى على الجنوب
فقط من أجل أن يرفع «اإلسرائيليون» علمهم فوق
المبنى في بنت جبيل الذي ألقى فيه نصرالله خطبة
(العنكبوت) التي تحدى فيها نصرالله الغرب كله من
خالل تحديه لـ»إسرائيل» .والحقيقة أنّ الغرب أُصيب
بالهلع ، ،أكثر من «إسرائيل» ،من ذلك الخطاب ألنه كان
يقول إنّ «إسرائيل» أوهن من بيت العنكبوت ،ومعناه
الحقيقي أنّ الغرب الذي صنع العنكبوت وبيته ،وهو
الذي يخيف الشعوب ،هو أوهى من خيط العنكبوت
ألنّ ذروة نتاجه وأيقونته «إسرائيل» ه��وت كبيت
العنكبوت في جنوب لبنان ...لكنّ العلم «اإلسرائيلي»،
ورغم قنبلتين ذريتيتن لم يرتفع فوق بنت جبيل ،ولم
يتقدم الجيش «اإلسرائيلي» مترا ً واحدا ً رغم قنبلتين
ذريتيتن إال على جثث الميركافا التي تعرضت للدمار
وكان رجال نصرالله يأكلون حديدها بشوكة وسكين
الكورنيت...
هنا أدرك الغرب كله وليس «إسرائيل» فقط ،أنّ
الرجل وحزبه وظهيره السوري هو من أخطر النماذج
التي واجهها الغرب وأنّ نموذجه الساحر يجب حشد
ك� ّل ما يمكن لتحطيمه ،ويجب إخ��راج ك� ّل األسلحة
الخفية والسرية لقهر نصرالله وجعله عبرة لمن
يعتبر ،وكان السالح هو االتفاق مع اإلسالميين عبر
النموذج التركي البديل على صفقة تسليمهم الحكم
في المنطقة مقابل إطالق الحرب الدينية التي ال ب ّد
ستصيب نصرالله بمقتل ،وال نجاة له منها ،خاصة
إذا ما انهار حكم األس��د والجيش األب ال��ذي صنع
أسطورة حزب نصرالله وتسلم اإلسالميون الحكم في
البلدان الرئيسية ،وعلى الفور بدأوا تنفيذ االتفاق وهو
التبشير بالحرب الدينية وإعالن الجهاد على الرافضة،
والمقصود بالرافضة فقط هو حزب الله وأبيه الجيش
ال��س��وري أي رف��ض ح��زب الله والجيش السوري
لـ»إسرائيل» ،وكانت لحظة التوقيع على االتفاق هي
خطاب محمد مرسي الشهير (لبيك يا سورية) ...لم
يكن محمد مرسي يخطط للقدوم إلى سورية لنصرة
«الثورة السورية» بل إلخ��راج نصرالله من سورية
واللحاق به ومطاردته في لبنان والمنطقة وقتل األب
واالبن ،ألنّ سعير الهجوم الديني على الرافضة كان
مريعا ً حتى أنّ مصر بدأت في مسلسل مالحقة الشيعة
وقتلهم وسحلهم في الشوارع أمالً في أن يصل المشهد
إلى الضاحية الجنوبية...
ك ّل هذا فشل وخرج األب واالب��ن من تحت الرماد،
ومن تحت النيران الطائفية .وه��ذا الخروج المظفر
سيعني أنّ اإلسالميين األت��راك سقطوا معنويا ً وأنّ
نموذجهم لم يعد يخدع أح��دا ً وأنّ من أطلق الشعار
الطائفي سيحترق به في تركيا نفسها ،وأنّ العرب
ال��ذي��ن أسقطوا ال��دع��اء لحزب الله ف��ي حربه ض ّد
«إسرائيل» ص��اروا يستجيرون بـ»إسرائيل» على
حزب الله ويصفونه باإلرهابي ويعاملونه كما لو أنّ
الجامعة العربية ص��ارت كنيست يرفع شعار (من
الفرات إلى النيل سنحارب عدو إسرائيل) ...إنه الحزب
الذي أرعب الغرب وأرعب العرب ...
ما أغبى العرب في قرارهم ...هم يريدون محاربة
حزب الله وأوباما يتركهم لحربهم وبنأى ينفسه عن
هذه المواجهة الرهيبة مع هذا الحزب الذي ه ّز العالم
والكنيست «اإلسرائيلي» وعجز عنه شياطين العالم
ودهاقنة السياسة ...هل سيسقطه الكنيست العربي؟
وإن كان هناك من أحد أضحكه القرار فهو ترسانة السالح
الصاروخي الهائلة لدى حزب الله التي ستضحك من
بيانات العرب وتقول لهم إنّ سيدكم عجز عن خلخلة
اآلب واالب��ن وروح «ال��ق��دس» فهل أنتم ستقدرون؟
لذلك أيها ال��ق��راء ...سأستميحكم ع��ذرا ً إن قلت لكم
إن��ن��ي س��أت��وج��ه بالشكر ال��ج��زي��ل للعرب ولحكام
الخليج ال��ذي��ن ه���دأوا قلبي وروح���ي ب��ق��رار طالما
انتظرته على أح ّر من الجمر ،وهو قرار إعالن حزب
الله منظمة إرهابية واسمحوا لي أن أق��ول لهم:
شكرا ً لكم ...شكرا ً لكم...
وشكري هذا ليست له عالقة برثائية نزار قباني
لزوجته بلقيس  ...فهو قالها جريحا ً ومتوجعا ً
وصب
ّ
فيها ش��ع��وره بالخيبة والعتب والتأنيب واللوم
المستسلم للقدر ،أما أنا فإنني أعنيها وال أريدها أن
تكون ناقصة ،ألنهم يستحقون ك ّل الشكر لهذه الهدية
الثمينة وهذا االعتراف بأنّ قدر هذه المنطقة هو اآلب
واالبن وروح «القدس» الفلسطينية ...
ّ
ويستحق حزب الله التهنئة من أعماق القلب على
هذا االعتراف الثمين أنه الحزب األفضل على اإلطالق
والحزب األقوى واألبقى واألنقى ...فهل بعد استهدافه
من قبل العرب مباشرة شرف يفوقه شرفاً؟
عاش غيفارا الشرق  ...وعاش اآلب واالبن وروح
القدس التي تربط بينهما ...
سؤال وجيه :هل سمعتم إلى اآلن موقف «اإلخوة»
المقاومين في حماس من قرار الجامعة العربية أم أنّ
مشعل سيرفع علم الجامعة العربية اآلن ألنه يرفع
األع�لام ،حسب سوق الثورات ...باألمس كان سوق
الثورة السورية  ...واليوم هو سوق الجامعة العربية
 ...كنيست بني سعود...

الإعالم وتغييب ذكرى �شهداء عمالقة
} عباس الجمعة



بصراحة أقف ألوجِّ ه رسالة عتب لبعض وسائل اإلعالم
والمواقع اإلعالمية ألنني أحترم قدسية اإلعالم ودوره ،خاصة
أنّ اإلعالم يجب أن يبقى إعالما ً متنورا ً وعلى مسافة واحدة
من الجميع ،ال سيما أمام المناسبات والذكريات الوطنية،
وبالتحديد أمام ذكرى شهداء عمالقة.
أردت توجيه ه��ذا المقال ف��ي ال��ذك��رى الثانية عشرة
الستشهاد قائد وفارس من قادة النضال الوطني والقومي ،أال
وهو الشهيد الكبير محمد عباس «أبو العباس» األمين العام
لجبهة التحرير الفلسطينية ،ألنّ الكثيرين ممن عايشوا أبو
العباس وناضلوا معه يعرفون تجربته وفكره وشخصيته
ومنتوجه وإرثه النضالي والسياسي والفكري ،فهو شخصية
وتجربة أكبر من أن يحيط بهما مقال أو حتى عدة مقاالت ،وقد
يراها البعض جزئية وغير مكتملة ،وهذا شيء طبيعي ،فهي
خطوة تأتي في سياق أشمل ،سبقني إليها كتاب فلسطينيون
وعرب وغير عرب ...ومع ذلك يبقى الكالم عن الشهيد القائد
أبو العباس بحاجة إلى المزيد من البحث والتع ُّمق.
وهنا يهمني أن أشير إلى مسألة أساسية وأطرح سؤاال ً
مهماً :لماذا تحاول بعض المواقع اإلعالمية ووسائل اإلعالم
الفلسطينية تغييب ذك��رى هذا المناضل الكبير ،ولماذ لم
تع ّد بحثا ً توثيقيا ً عنه بالمعنى العلمي للكلمة ،وهل تغييب
الشهيد أب��و العباس يتعلق باللحظة الراهنة ،وبالواقع
والظروف التي تمر بها المنطقة و القضية الفلسطينية؟ أرجو
أن تكون مقاربتي ذات فائدة ولو جزئية ...فهذا يكفي.
الشهيد القائد أب��و العباس ظاهرة تختلف اآلراء حين
مقاربتها دائماً ،سواء في وجودها أو بعد رحيلها ،فالشهيد
ك��ان صاحب تجربة عريقة ،ألن��ه شخصية تختزن ثروة
من المعرفة ،وث��روة من التجارب ،وه��و ال��ذي ك��ان يدرك
بوعيه وانتمائه وحدسه وصدقه معنى أن يكون قائدا ً ثائرا ً
فلسطينيا ً عربيا ً وأممياً ،كما كان يدرك أنّ من يتقدم ليرفع
راية فلسطين وشعبها ،كان يواجه التحديات القاسية التي
تطرحها القضية الفلسطينية عليه ،ألنه يملك الوعي واإلرادة
والعناد لكي يتجاوز المصائد وااللتباسات واإلغراءات ،فهو لم
يذهب إلى هذا الخيار بقلب مرتبك ،أو في سياق أحالم وردية

أو انتهازية في تلك اللحظة بل كان يرى النضال بهدوئه،
بوفائه ،بعاطفته ،بحركة جسده ،بنبرة صوته ،بقدرته على
اإلصغاء ،وبضحكته الصافية أحيانا ً أخرى ،وأيضا ً من خالل
اهتمامه بالتفاصيل كما اهتمامه بالقضايا الكبرى ،بغضبه،
وبقدرته واس��ت��ع��داده ال��دائ��م للعطاء والعمل ب�لا ح��دود،
فالنضال بالنسبة إليه ليس نزهة أو امتيازات أو مظاهر ،بل
إنه كان يكره وبطبعه المظاهر ،ويكره الخداع والكذب ،وال
يساوم على البديهيات ،ولع ّل هذه السمات قد امتدت لتترك
آثارها على جبهة التحرير الفلسطينية بكاملها ،قد يختلف
الكثيرون معها وقد تثير غضبهم وقد تستفزهم ،ومع ذلك
حس عاطفته إال أنه كان يتمتع بحدس علمي
يدرك الجميع ّ
رائع وإحساس عميق بالمسؤولية ،ألنّ النظرية عنده هي
تفاعل مع الواقع وليس فوقه ،بل هي ضرورة للفعل الثوري
أثناء حركته وليس مجرد مقوالت جامدة.
لقد ك��ان الشهيد القائد أب��و العباس شديد االهتمام،
وبصورة خاصة ،بتجارب حركات التح ُّرر العالمية في
فيتنام ،وتجربة كاسترو وتشي جيفارا في الثورة الكوبية،
إلى جانب حركات التح ُّرر في أميركا الالتينية وآسيا وأفريقيا،
هذا اإلعجاب وهذا االهتمام لم يكونا عفويين ،بل ألنه يؤمن
أنّ تلك التجارب التحررية هي أكثر فائدة وجدوى للنضال
التح ُّرري الفلسطيني ألنّ تلك التجارب التح ُّررية تتقاطع من
حيث الواقع واألهداف أكثر مع واقع حال الشعب الفلسطيني
والتحديات التي تواجهه.
في هذا السياق المتحرك من النضوج النظري والسياسي
والعملي في شخصية وتجربة الشهيد أبو العباس الممتدة
من باكورة العمليات االستشهادية التي أشرف عليها في
الخالصة مع رفيقيه الشهيدين فؤاد زيدان «أبو العمرين»
وحفظي قاسم «أبو بكر ،مرورا ً بالعمليات البطولية للجبهة
من الزيب إلى نهاريا التي قادها القائد األسير البطل الشهيد
سمير القنطار وعملية المنطاد والطائرات الشراعية وبرختا
واكيلي الورو والقدس البحرية والقدس االستشهادية والتي
أشرف عليها مع الشهيدين القائدين سعيد اليوسف وأبو
العز ،وصوال ً إلى المشاركة الفعلية في انتفاضة األقصى من
خالل كتائب الفارس العربي وطالئع التحرير الفلسطينية،
اغتنت ثوابته وقناعاته بصورة عميقة ومقنعة وأصبحت

أكثر رسوخاً ،من هنا تأتي أهمية إعادة التذكير بتلك الثوابت
وبهذا نعطي لذكرى أبو العباس قيمة عملية وليس فقط
وجدانية عاطفية.
أهم وأول تلك الثوابت الراسخة أنّ قضية فلسطين ومهما
كانت الظروف ،ومهما بدا الواقع العربي سيئا ً ومعاكسا ً
تبقى قضية األمة العربية المركزية ،كان يرفض شعار يا
وحدنا ،وه��ذه المسألة تعود إلى رؤيته وانتمائه القومي
العربي ،فخطورة احتالل فلسطين كما هي في وعي الشهيد
القائد أبو العباس العميق ،ال تنبع وفق قناعته الراسخة
من خسارة فلسطين على خطورة ذل��ك ،بل ألن��ه يعي أنّ
الهدف األعمق واألخطر تاريخيا ً من اغتصاب فلسطين هو
يلح
الهيمنة على العالم العربي وتمزيقه ونهبه ،وقد كان ّ
ويعبر عن ذلك في خطاباته وكتاباته وأحاديثه بصورة ال
تقبل الغموض ،فالكيان الصهيوني هو بمثابة سرطان في
جسد األمة العربية ،واحتالل فلسطين هو مجرد رأس جسر
للسيطرة على تلك األمة ،وبالتالي فإنّ المشروع الصهيوني
هو مشروع استعماري من أول��ه إل��ى منتهاه ،وعليه فإنّ
مواجهته هي مسؤولية األم��ة ،وانطالقا ً من ذلك فإنّ هدف
توحيد األمة العربية بقي ثابتا ً ال يتزحزح في فكر الشهيد
القائد أبو العباس ،وانطالقا ً من هذا الثابت لم يكن يقارب أية
قضية عربية من منطلق انتهازي  ،بل من كون ك ّل قضايا األمة
العربية هي قضاياه ،هكذا تقاطعت الثوابت القومية في فكر
الشهيد وممارسته السياسية مع ثوابته الوطنية الفلسطينية،
من دون أن يشكل ذلك أي تناقض لديه ،وك ّل ذلك كان يتقاطع
مع ثوابته األممية ،انطالقا ً من أنّ مواجهة االستعمار ووقوى
االستغالل الطبقية (كدول وقوى اجتماعية ورجعية عربية
وعالمية) هي مه ّمة أممية أيضاً ،وبالتالي فإنّ قضية فلسطين
هي قضية وطنية قومية أممية وإنسانية في ذات اللحظة،
وه��ذا الموقف ال��ذي أك��ده الشهيد القائد أبو العباس أثناء
اعتقاله فهو كان يكتب لرفاقه برسائل تحمل عبق الثورة،
ويطمئن فيها عن االنتفاضة والوضع الفلسطيني والمقاومة،
وكان يؤكد أنّ المقاومة ُتلحق الهزائم بالكيان الصهيوني في
لبنان وتدافع عن فلسطين رغم جراحاتها ،بناء على ك ّل ذلك
كان يحدِّد الحكيم مواقفه من دون التباس.
إن��ه أب��و العباس ال��ذي تميزت مسيرة كفاحه الطويلة

بمحطات نضالية استثنائية ،يشهد له أع��داؤه قبل رفاقه،
وقد تعامل معها بصالبة ال تعرف ال ُمهادنة ،فمن البدايات
وص��وال ً إلى غزو لبنان ،وبعد الخروج من لبنان ،محطات
بارزة في تاريخ قضيتنا الفلسطينية أكدت جميعها شموخ
جسد ما قاله دوما ً «ال وجود لليأس
وبسالة هذا الرجل الذي ّ
في قاموسي ،وال أستطيع التسليم بانتصار دائم للظلم» .ك ّل
من عرفه طوال مراحل نضاله أكد أ ّنه يمتلك إرادة فوالذية ال
تؤثر فيها وحشية أدوات االحتالل الرهيبة ،وهو من قال أيضا ً
«تستطيعون أن تدمروا ك ّل شيء لكنكم ال تستطيعون تدمير
إرادة المقاومة فينا «هذه اإلرادة التي صمدت على مدى عام
من االعتقال حتى ت ّم اغنياله على أيدي قوات االحتالل الصهيو
ـ أميركي في العراق ،كانت آخر وصاياه لرفاقه ولك ّل الفصائل
الوحدة والحفاظ على المقاومة ،إنه صاحب مسيرة حافلة
بالبطوالت قضاها في خدمة شعبه ووطنه وقضيته بوعي
مستنير وبعزيمة ق ّل نظيرها ،حيث نذر حياته من أجلها،
ولكن يبقى السؤال :لماذا لم تسع منظمة التحرير الفلسطينية
إلى إعطاء هذا القائد أدنى واجبات عرفان الجميل من خالل
تسمية شارع أو حديقة صغيرة باسمه مع الفتة تزيّن ركنا ً
صغيرا ً مع صورته في فلسطين.
ختاماً ،ال ب ّد من القول رغم تقديري واحترامي لك ّل وسائل
اإلع�لام ،هذا هو فارس فلسطين الشهيد القائد أبو العباس
الذي كانت بوصلته فلسطين ويرتكز دوما ً إلى الوعي وإلى
الثقة بالناس ،فهو لم يستكن ،ولم يخضع ،بل واصل مسيرة
العطاء التي وهب نفسه لها ،هذه المسيرة التي يجهلها
العديد من أبناء فلسطين ،كما يجهلها العديد من أبناء هذه
األمة ،فهي مسيرة أبطالنا العظماء الذين مثلوا مدرسة فكرية
وثورية ،ورسموا تاريخا ً مشرقا ً مع قادة تعملقوا نجوما ً في
سماء فلسطين ،لم يعشقوا سوى فلسطين الوطن والهوية
واالنتماء ،تر ّفعوا عن ثقافة التعصب والحقد ،وزرعوا أشجار
الوطنية لتنبت في صحارى قاحلة قوافل الشهداء.

 كاتب سياسي

الحقيقة المخفية على الدوام
لغاية في نف�س يعقوب
} د .سلوى خليل األمين



حين خلق الله اإلنسان ،خلقه من ذكر وأنثى ،وجعلهما شركاء في
الفعل الحياتي المتط ّور صعدا ً عبر العصور ،التي ما زالت في تقدّم
مستم ّر ،بفعل العقل البشري الذي يؤدّي مهامه اإلبداعية بمنتهى
ال��دق��ة عند العديد م��ن بني البشر ،ال��ذي��ن ت �ص �دّروا م��راح��ل تاريخ
االمبراطوريات واألم��م ،خصوصا ً في مندرجات الحياة العملية
والعلمية والمعرفية والفكرية والثقافية وحتى المراسم والتشريفات
وما إليها .لهذا من واجب الكاتب الصحافي تسليط الضوء على أمور
تجري في الوطن تحت أنظار الجميع دون حسيب او رقيب.
ل �ه��ذا ،س��أط��رح ال �ي��وم خ�لال مقالتي األس�ب��وع�ي��ة ث�لاث قضايا
مجتمعية وطنية ،ع� ّل وعسى يلتفت إليها المسؤول ويعمل على
معالجتها بالسرعة التي ال تتطلب عامين كرئاسة الجمهورية أو
شهورا ً كمسألة النفايات ،بل المطلوب إصدار تعاميم وزارية ،وهذه
المختص العمل على إصدارها وتطبيقها من دون
باستطاعة الوزير
ّ
الرجوع إلى مجلس ال��وزراء مجتمعاً ،ألنّ القانون اللبناني واضح
بالنسبة إلى هذه المسائل.
 1ـ كما هو معروف أنّ مراحل التط ّور الحياتي لإلنسان ارتفعت
تدريجيا ً من حياة الغابات إلى الحياة المدنية وصوالً إلى التمكن من
وضع الشرائع والمراسم التي تحدّد أنظمة الحكم ووسائل التبادل
والزيارات الرسمية ،وما يتبعها من تشريفات بين الحكام وعالقات
الناس بعضهم بالبعض اآلخ��ر ،خصوصا ً عند إقامة المهرجانات
والحفالت وما يتبعها من قواعد بروتوكولية تراعي قواعد السلوك
المتبعة في الدولة وأصول المجامالت ،التي تط ّورت عبر العصور
وارتفعت إل��ى مراحل تنظيمية ،عرفت بعلم المراسم التي تحدّد
االل�ت��زام بالقواعد البرتوكولية عند إقامة المهرجانات والحفالت
ال�ك�ب��رى ،ال�ت��ي يحضرها ك�ب��ار الشخصيات م��ن رؤس ��اء ووزراء
وسفراء ورج��ال دول��ة حسب التسلسل الوظيفي واإلداري الذي
يجب أن يراعى في تطبيقها نظام التشريفات الرسمي.
ألي دول��ة أن
ل�ه��ذا كله ك��ان لعلم ال �ب��روت��وك��ول ،ال��ذي ال يمكن ّ
تتجاهله ،مكانه األرحب بين القوانين المرعية اإلجراء ،لهذا أوجدت
الدول بمختلف أنظمتها ما يس ّمى مديرية المراسم ،التي باتت من
ض��رورات سير العمل في ك� ّل من رئاسة الجمهورية أو الديوان
األميري أو الملكي ،إضافة إلى مجلس النواب ومجلس ال��وزراء،
كما وزارة الخارجية التي هي رأس الديبلوماسية في ك ّل دولة ،بل
هي المخ ّولة األولى حكما ً في اإلشراف على إدارة المراسم حسب
األصول في ك ّل المناسبات الرسمية.
لهذا فإنّ في الدول قاطبة ال مجال للقفز فوق المراسم الرسمية
في ح��ال حضور الشخصيات الرسمية ،إال في لبنان حيث يأتي
المسؤول الرسمي دون سابق إنذار كي يحت ّل الصف األول ،حتى
لو كان مسؤوالً سابقا ً وغير مدرج في لوائح البروتوكول الرسمي،
واألغ��رب أن يأتيك شخص ممثالً لرئيس أو مسؤول كبير ورتبته
ال تخ ّوله تجاوز رتبة وزير حالي مثالَ ،أو تأتيك زوجة رئيس أو
م�س��ؤول حكومي سابق وه��ي ال صفة رسمية لها وغير مدرجة
حالتها ف��ي ل��وائ��ح التشريفات ،وت�ص� ّر على ت�ج��اوز م��وق��ع وزير
حالي أو نائب او مسؤول كبير في الدولة ،هنا تقع المشكلة ويخرج
المسؤول السابق مزمجرا ً ومعربدا ً والعنا ً ك ّل من نظم االحتفال،
ألنهم لم يحترموا موقعه الذي ما زال يحمله من دون وجه حق ،حيث
في الدول الراقية حين تنتهي مهام رئيس الجمهورية أو النائب أو
الوزير يعود شخصا ً عاديا ً كما غيره من المواطنين ال يحق له صفة
الفخامة أو السيادة أو الدولة أو المعالي أو السعادة وهلم جرا.
 2ـ الك ّل يعلم أنّ لبنان في ما مضى كان مستعمرة فرنسية،
وبالتالي كانت اللغة الفرنسية هي اللغة األجنبية الثانية بعد اللغة
العربية الرسمية ،التي بتنا نشهد غربتها في الوطن األ ّم منذ زمن
بعيد ،وحاليا ً أيضا ً حين معظم المواطنين يرطنون بلغة المستعمر
الجديد التي ه��ي اإلنكليزية ،علما ً أن��ه ف��ي النصوص الدستورية
اس�ت�ع�م��ال ال�ل�غ��ة األ ّم أم��ر م�ل��زم للجميع م�س��ؤول�ي��ن ومواطنين،
خصوصا ً في المعامالت اإلداري��ة حتى لو كانت شركات خاصة
تعمل على األراضي اللبنانية ،ألنّ عملية الحرص على اللغة األ ّم التي
ح ّولتها العولمة بعد انتشار اللغة اإلنكليزية إلى لغة جديدة هجينة
مط ّعمة بمفردات فرنسية وإنكليزية والقليل منها عربي ،أو كما
يقول البعض لبناني ،بدأت تفقد األجيال الجديدة هويتها الوطنية
حين التنكر للغة الوطن األ ّم وطغيان اللغات األجنبية على ك ّل ما
يتعلق بالمراسالت والبطاقات والمعامالت والبيانات ،وهنا الطامة
الكبرى ،حين الدولة غافية عن هذا الموضوع المثبت في الدستور،
فال مراقبة وال محاسبة وال تنفيذ للقوانين المرعية اإلجراء ،علما ً أنّ
لبنان احتفل بيوم األبجدية ،ويحتفل حاليا ً بمعارض الكتب المتنقلة،
وبالمهرجانات الثقافية والتربوية المتميّزة .أضف إلى هذا اختفاء
اللغة العربية عن لوحات اإلعالنات وواجهات المحالت التجارية
والسوبر ماركت والمخازن الكبرى «الموالت» والمتاجر الصغرى
حتى في األحياء الشعبية وفي القرى والبلدات الجبلية ،إضافة إلى
لوائح الطعام في المطاعم والمقاهي والفنادق ،التي من المفروض
أن تكون باللغتين العربية واألجنبية حسب نصوص القوانين
الموجودة في وزارة السياحة ،التي أصبحت في غياب الرقابة
الرسمية تكتب باللغة اإلنكليزية فقط.
هذا الفعل الالمسؤول هو استعمار مقنّع ،يتسلل بين ظهرانينا
بغفلة من المواطن ومن أهل السياسة في لبنان المشغولين بصفقات
النفايات ،وبنهب خزينة الدولة ،وإيقاف استخراج البترول والغاز
الخاضع للتجاذبات السياسية القائمة على المنافع الشخصية التي
تسقط حقوق المواطن وحقه في العيش الكريم في ظ ّل دولة تحترم
صحته ونظافة بيئته ،وك ّل ما هو حق عام لشعب مغلوب على أمره.
 3ـ التعمية على ك � ّل نشاط لبناني متميّز يظهر ص��ورة لبنان
اإلبداع والحضارة ،الذي يقوم به مجتهدون من أهل الفكر والقلم،
المنذورون للخدمة التطوعية العامة ،الذين أخذوا على عاتقهم إظهار
الصورة المش ّعة للبنان عوضا ً عن الصورة السوداء المستشرية
عبر العالم ،حين الصحف ووسائل اإلعالم المرئية ال تهت ّم بتسليط
الضوء على األفعال النيّرة ،وهذا ما حدث معنا خالل احتفال «ديوان
أهل القلم» األخير الذي جمع حشدا ً جماهيريا ً ال ُيستهان ض ّم أكثر
من  1100مدعو في القاعة الكبرى في قصر األونيسكو ،خالل
تكريم سيدة لبنانية عربية تم ّكنت من بناء صرح تربوي متميّز أثبت
قدرة المرأة على النجاح والعطاء .فالغريب انّ قاعة االحتفال خلت
من مص ّوري محطات التلفزة ،حيث المفروض أنهم مسؤولون عن
إظهار الصورة المشرقة للبنان العلم والثقافة والفن الرفيع.
لهذا ال ب� ّد من ال�ق��ول :ما ض ّركم لو التفتّم إل��ى ما يقوم به أهل
الثقافة وال�ف� ّن ال��ذي��ن يبرعون ف��ي تلميع ص��ورة لبنان الحقيقية،
التي غابت زمنا ً ليس بالقصير عن الشاشات ،وعملنا في «ديوان
أهل القلم» كما غيرنا من استحضارها ،من خالل إقامة مهرجان
اإلبداع اللبناني األول للعام  2016في قصر األونيسكو ،بحضور
معظم السفراء األجانب والعرب والمسؤولين بمختلف مواقعهم
وتوجهاتهم السياسية أيضا ،وبحضور الضيفين المشاركين :نائب
رئيس جامعة فيالنوفا /األميركية ،وهو من أصل لبناني ،كما وزير
التعليم العالي األردني الباحث الدكتور عمر شديفات ،أليس هذا هو
وجه لبنان الحقيقي وليس جبل النفايات وما يتبعه؟
على هامش ه��ذا ال �ق��ول ،ال ب � ّد م��ن إدراج م��ا حدّثني ب��ه صديق
شهد المهرجان الضخم الذي قمنا به ،وهو مهندس وناشط بيئي
واجتماعي بالقول :قرأت في مجلة  Le Pointالفرنسية منذ ثالث
سنوات إحصاء يحدّد أسماء األشخاص المه ّمين في تاريخ فرنسا،
كانت النتيجة كالتالي :الشاعر المارتين نال  55%والرئيس الراحل
شارل ديغول  22%أما األمبراطور نابليون بونابرت العظيم فقد
نال  ...11%فأين نحن في لبنان من هذه الحقيقة التي يعمل على
إخفائها لغاية في نفس يعقوب وفي هذا خسارة كبيرة للبنان!
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