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م�ساع �أميركية لفتح جبهة �أرمينيا ـ �أذربيجان
بعد �أوكرانيا ٍ ...
ت�شاغل بها رو�سيا عن �سورية

لماذا �إدارة �أوباما
محرجة من تحرير تدمر؟
} حميدي العبدالله

} ميشيل حنا الحاج

تأخرت الواليات المتحدة في إعالن ترحيبها بتحرير
ت��دم��ر م��ن تنظيم «داع � ��ش» .ع � َك��س ه��ذا ال �ت��أخ��ر إرب��اك �ا ً
وإح ��راج� �اً ،ون �ب��ع ه ��ذا اإلح� ��راج م��ن حقيقة أنّ الدولة
ال�س��وري��ة وح�ل�ف��اءه��ا وع�ل��ى رأس�ه��م االت �ح��اد الروسي،
نجحوا في أي��ام قليلة في تحقيق ما عجز عنه التحالف
األميركي ض ّد «داع��ش» على امتداد سنتين ،كما أنّ هذا
الحرج يعود إلى حقيقة أنّ الواليات المتحدة والحكومات
الغربية دأبت على اتهام روسيا منذ أن بدأت اإلسهام إلى
جانب الجيش السوري في مكافحة اإلرهاب على ترويج
زعم مفاده أنّ الطائرات الروسية تستهدف المعارضة
المعتدلة ول��م تستهدف «داع ��ش» ،علما ً أنّ روس�ي��ا منذ
ب��داي��ة دخولها إل��ى س��وري��ة سعت إل��ى تحييد م��ا يس ّمى
بالمعارضة المعتدلة وق� ّدم��ت لها إغ ��راءات وضمانات
للمشاركة في الح ّل السياسي ،واستهدفت المواقع التي
تتمركز فيها تشكيالت مسلحة تابعة لـ»القاعدة» مثل
«جبهة النصرة» و»أجناد الشام» والجيش التركستاني
والمجاميع الشيشانية و»جند األقصى».
في الحرب من أجل تحرير تدمر من سيطرة «داعش»
لم يعد بوسع الحكومات الغربية وعلى رأسها اإلدارة
األميركية تكرار الزعم ب��أنّ القوات الروسية تستهدف
ال�ف�ص��ائ��ل ال�م�ع��ارض��ة وال ت��رك��ز ع�ل��ى تنظيم «داع ��ش»،
ألنّ معركة تدمر ج��اءت أوالً في سياق وق��ف العمليات
على الجبهات األخرى ،بما في ذلك العمليات التي كانت
تستهدف «جبهة ال�ن�ص��رة» المصنّفة م��ن قبل مجلس
األم��ن ومن قبل الواليات المتحدة والحكومات الغربية
أي تشكيل
بأنها تنظيم إره��اب��ي ،وثانيا ً ل��م يكن هناك ّ
مسلح آخر يشارك «داعش» السيطرة على مدينة تدمر،
وبالتالي يمكن القول إنّ معركة تدمر هي معركة نظيفة
بأي حال من األحوال التشويش
ض ّد اإلرهاب ،وال يمكن ّ
عليها ،ولع ّل ه��ذا ما شكل أح��د مصادر الحرج لإلدارة
األميركية.
ثمة م�ص��در ث��ال��ث ل�ح��رج اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة أش��ارت
إليه صحيفة «ل��وس أنجلوس تايمز» بتاريخ - 3 – 27
 ،2016إذ جاء في تقرير نشرته الصحيفة وأعدّه باتريك
ماكدونيل أنّ «العديد من الجماعات المتم ّردة التي كانت
تعتبر معتدلة وال�ت��ي تتلقى ال�م�س��اع��دات م��ن الواليات
المتحدة وحلفائها قد أق � ّروا بأنهم يتعاونون مع جبهة
النصرة فرع تنظيم القاعدة في سورية ،واآلن تستع ّد
ق��وات الرئيس األس��د للتوجه نحو ال��رق��ة ،مق ّر الخالفة
المعلنة ل�ل��دول��ة اإلس�لام �ي��ة ،ع�ل��ى ب�ع��د ح��وال��ى 100كم
شمال شرق تدمر ،وفي صياغة سياستهم المقبلة نحو
س��وري��ة ي��واج��ه المسؤولون األميركيون مفارقة ،فهم
يسعون نحو إضعاف حكومة األس��د ،ولكن ليس كثيرا ً
وذل��ك لتعزيز ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة والفصائل المسلحة،
والهدف من ذلك دفع حكومة األسد لتقديم تنازالت أثناء
المفاوضات التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف
تنحيه عن منصبه» ،وبالتالي يخلص التقرير إلى
إل��ى ّ
العبارة اآلت�ي��ة« :بالنسبة إلدارة أوب��ام��ا وحلفائها ،فإنّ
اس�ت��رداد السيطرة على تدمر من قبل حكومة الرئيس
ال��س��وري ب �ش��ار األس ��د وم��دع��وم��ة ب �ع �ش��رات ال �غ��ارات
الجوية الروسية ،يسلّط الضوء على المعضلة ،وذلك ألنّ
واشنطن سعت لتصوير المعركة ض ّد الدولة اإلسالمية
كمشروع خاص بالواليات المتحدة وحلفائها».



اتضح لألميركيين تدريجيا ً أنّ االنسحاب الروسي
المعلن من سورية ،لم يكن إال انسحابا ً جزئياً ،ولم
يمنعها من خوض معركة كبرى إلى جانب السوريين
في تدمر ،قيل إنها تضمنت ألفي غارة جوية على تلك
المدينة األثرية .كما لم يمنعها من مواصلة تقديم
الدعم الجوي وربما البري أيضاً ،في معركة تحرير
مدينة القريتين في ريف حمص ،والتي دخلتها القوات
السورية فعالً من عدة اتجاهات.
فمنذ النجاح الكبير الذي حققته روسيا في تدمر،
يبدو أنّ اإلدارة األميركية وج��دت من ال��ض��رورة أن
تلجأ إلى فتح جبهة جديدة تشاغل اإلدارة الروسية.
وتلك كانت جبهة أرمينيا ـ أذربيجان ،بعد أن فشلت
محاولتها األول��ى قبل عامين أو أكثر ،بفتح جبهة
أوكرانيا التي انتهت نهاية سيئة ،إذ أف��رزت إقدام
روسيا على احتالل وض�� ّم شبه جزيرة القرم إليها،
والتي كانت أصالً جزءا ً من األراض��ي الروسية تبرع
خروتشوف األوكراني األصل ،بضمها إلى أوكرانيا.
كما انتهت بحرب ضروس في شرق وجنوب أوكرانيا
ذات األغلبية من المواطنين الروس ،تطالب باالستقالل
موسع في أدنى الحاالت،
عن أوكرانيا ،أو بحكم ذاتي
ّ
وتحاول اتفاقية مينسك وضع نهاية لها.
وكانت روسيا االتحادية مستشعرة وجود خطر
كهذا على أرمينيا ،قد بادرت منذ عدة شهور إلى إرسال
قوات روسية للمرابطة على الحدود األرمنية ـ التركية،
فتركيا وأرمينيا بينهما ثأر تاريخي نتيجة المذبحة
التركية العثمانية بحق آالف األرمن في بدايات القرن
الماضي .وكانت مخاوفها حينئذ تقتصر على مخاوف
من قيام تركيا بممارسة الضغط على أرمينيا كوسيلة
النتقام تركي من روسيا التي بادرت ،إثر إسقاط إحدى
طائراتها العسكرية في األجواء السورية ،إلى فرض
حظر على قيام المواطنين الروس بزيارات سياحية
إلى تركيا ،إضافة إلى حظر اقتصادي يمنع التعامل
مع البضائع التركية أو غيرها من النشاطات التركية،
إضافة إلى عقوبات أخرى عديدة.
ل��م تكن هناك وقتها م��خ��اوف جدية م��ن الخطر
التركي على أرمينيا .أما اآلن ،فقد بات يبدو للروس،
بعد التحرك األذربيجاني المفاجىء ،أن��ه مخطط
مدروس يشارك فيه األميركيون ،كوسيلة لفتح جبهة
جديدة للروس تضاف إلى الجبهة التي فتحت لها قبل
أعوام في أوكرانيا ،بغية تشتيت االهتمام ،وخفض
التركيز الروسي على سورية سعيا ً إلى تعزيز موقف
حكومتها.
موضوع النزاع الجديد هو «ناغورنو قرة باخ»
المتنازع على السيادة عليها بين الدولتين األذرية
واألرم��ن��ي��ة ،وق��د نشبت ح��رب بين ال��دول��ت��ي��ن في
تسعينات القرن الماضي ،انتهت بإعالن وقف إطالق
النار عام  .1994إال أنّ أذربيجان باتت فجأة وبقدرة
قادر ،تسعى إلى إشعالها من جديد .وقد أعلن الناطق
باسم الحكومة األذربيجانية بعد االشتباكات األخيرة
في اليومين الماضيين ،أنه يعلن من جانب واحد وقفا ً
إلطالق النار الذي أدى إلى وقوع ضحايا من الجانبين،
ولكنه سوف ير ّد بشدة إذا لم يلتزم األرمن به ،كما قال،

مضيفا ً أنّ بالده قد ح ّررت بعض التالل االستراتيجية
في المنطقة ،في مسعى منه إل��ى استفزاز األرم��ن
لمواصلة القتال ضمن خطة مبيتة تسعى الستدارج
روسيا ،جارة أرمينيا والتي تربطها بها عالقة مودة
واضحة ،للتدخل في تلك الحرب ،مع وجود مؤشر
سابق على تدخل ال��روس قبل أشهر قليلة ،بقيامها
فعالً بإرسال قوات روسية لحماية الحدود األرمنية من
مخاطر التهديد التركي .ومن هنا قد تجد روسيا نفسها
مستدرجة إلرسال مزيد من القوات الروسية لحماية
أرمينيا و»ناغورنو قرة باخ» من التدخل األذربيجاني
المع ّزز بتشجيع تركي وأميركي على األرجح ،بغية
تفتيت الجهد الروسي في سورية.
ولكن كما فشلت المحاولة األميركية في مشاغلة
روسيا عن سورية بفتح الجبهة األوكرانية ،يرجح
المراقبون أن تفشل أيضا ً الجهود الحالية لمشاغلتها
في حرب مرشحة لالشتعال على نطاق واس��ع بين
أرمينيا وأذربيجان ،خصوصا ً أنّ الرئيس األرميني
ق��د س��ارع إل��ى التعليق على اإلع�ل�ان األذربيجاني
بوقف إطالق النار من جانب واحد ،بأنه مجرد لعبة
سياسية.
فالمخططون األميركيون يتناسون أنّ روسيا كانت
قلب االتحاد السوفياتي ،بل كانت االتحاد السوفياتي
ذات��ه ،الذي كان ق��ادرا ً في الماضي على مواجهة ك ّل
ُّ
والتدخالت األميركية في ط��ول أراض��ي
المؤامرات
العالم وعرضها ،بما فيها حرب فيتنام وحرب كوريا،
وال شيء يحول بينها اآلن وبين خوض معارك على
جبهات عدة ،تماما ً كما كان االتحاد السوفياتي يع ّد
نفسه لمواجهة العديد من االحتماالت والجبهات في
آن واحد.
وقد الحظ المراقبون ،أنّ ذلك قد تزامن مع إقدام
«جبهة النصرة» التي ال يشملها وقف إطالق النار في
سورية وتتعرض لهجمات سورية ـ روسية ،على
مهاجمة مواقع في ريف حلب الجنوبي والسيطرة
عليها وهي ت ّل العيس وتالل أخ��رى .لكنّ ما الحظه
المراقبون أيضاً ،أنّ ذلك الهجوم قد شاركت في تنفيذه
«كتائب األقصى» التابعة لإلخوان المسلمين ،وكذلك
«أح��رار الشام» ،وكالهما ممن يشملهما وقف إطالق
النار .وفي ذلك ما فيه من احتماالت انقضاء وقف
إطالق النار ،وإع��ادة فتح الجبهة السورية ،نتيجة
خرق «كتائب األقصى» و»أحرار الشام» له باعتبارهما
ممن يشملهم وقف إطالق النار ،وقد خرقوه بالمشاركة
في ذاك الهجوم على ت�لال في ري��ف حلب .وتع ّزز
مشاركة «كتائب األقصى» و»أح��رار الشام» في تلك
المعركة ،قيامهما بنعي ش��ه��داء على صفحاتهم
اإللكترونية ،قضوا في تلك المعركة ،وفي ذلك ما فيه
من استفزاز مقصود للقوات الروسية ،بغية استدراجها
لمواصلة الحرب ض ّد المعارضة المسلحة الموصوفة
بالمعارضة المعتدلة.
إنّ االتفاقات الروسية ـ األميركية حول القضية
السورية ،تظ ّل في نطاق التمنيات ،وربما اضطرت
الواليات المتحدة إلى تقبلها على مضض ،خصوصا ً
بعد اإلحراج الكبير الذي تسبّب به لها التدخل الروسي
القوي في سورية .حيث نفذ الروس خالل ستة أشهر
فقط ،آالف الغارات على «داعش» ،بل وعلى المعارضة

المسلحة قبل إعالن وقف إطالق النار .وهي غارات
تفوقت كثيرا ً على حفنة من الغارات الجوية التي
نفذها التحالف األميركي ض ّد التنظيم اإلرهابي على
مدى عامين أو أكثر من إعالن الحرب عليها.
فهذا التنافس بين المواجهة الجدية الروسية
ض�� ّد «داع���ش» ،والمواجهة األميركية الصورية أو
الضعيفة ضدها ،ك��ان يفرض عليها أحيانا ً تقديم
بعض التنازالت ،ولكن على مضض وكسبا ً للوقت،
انتظارا ً لتطور آخر منتظر ،وقد تكون احتماالت حرب
بين أرمينيا وأذربيجان يستدرج الروس إليها ،هي ذاك
الح ّل المنتظر أميركيا ً وتركيا ،رغم الخالفات المعلنة
بين أميركا وتركيا التي تهدد بإغالق حدودها ،مانعة
دخ��ول المسلحين إل��ى سورية ،في وق��ت يؤكد فيه
الروس ،كما قال ناطق روسي رسمي مؤخراً ،أنها ال
تزال تأذن بمرورهم عبر حدودها.
حاولت الواليات المتحدة ،مؤخراً ،أن تخوض
حربا ً استخبارية ض ّد الدولة اإلسالمية والقاعدة
في محاولة لتعزيز موقفها العاجز ،أو غير الراغب،
في تكثيف غاراتها الجوية الفعلية .فقامت باغتيال
أح��د ق��ادة شباب ال��ص��وم��ال بطائرة ب��دون طيار.
وفعلت الشيء نفسه قبل أيام قليلة ،باغتيال بعض
قادة الدولة اإلسالمية والقاعدة في اليمن ،وكذلك في
ويرجح
ليبيا مستخدمة أيضا ً طائرة من دون طيار.
ّ
أنّ الهجوم الجوي الواسع الذي نفذه السعوديون
على محافظة المكال في اليمن التي تسيطر القاعدة
عليها ،قد ت ّم بتشجيع ونتيجة معلومات استخبارية
أميركية .لكنّ هذا التطور في النهج األميركي ،لم
يكن كافيا ً لتجميل صورتها كمنافسة بشكل جدي
للجهود الروسية في مالحقة «داعش» بشكل خاص،
واإلرهاب بشكل عام .فذلك كله ،لن يجمل وجهها بما
فيه الكفاية ،ولن يقدمها كمنافس حقيقي للمجابهة
الروسية الحقيقية مع تنظيم الدولة .ومن هنا بات
من المرجح أن تسعى إلى فتح جبهة أخرى لروسيا،
تشاغلها بعض الشيء ولو إلى حين ،عن تفرغها
الكامل للتعامل مع الورقة السورية .لكنّ تصميم
روسيا على المحافظة على مصالحها وقواعدها في
سورية ،لن يردعها عن مواصلة القتال هناك ،وربما
بشكل أوسع قد يفاجىء األميركيين واألتراك في آن
واح��د ،خصوصا ً أنّ أرمينيا المحاذية في حدودها
لروسيا االت��ح��ادي��ة ،ل��ن يشكل تقديم ال��ع��ون لها
عبئا ً كبيرا ً عليها ،تماما ً كما لم يشكل فتح الجبهة
األوكرانية ذات الحدود المشتركة مع روسيا ،عبئا ً
كبيرا ً عليها .فالواليات المتحدة ،ومعها تركيا،
تسعى إلى فتح جبهات جديدة لروسيا ،لكنها ،أي
الواليات المتحدة ،ال تحسن اختيار الجبهات البعيدة
عن الحدود الروسية والتي قد يشكل مشاغلتها فيها
عبئا ً أكبر على روسيا االتحادية.

تركيا وحلب
ـ برغم ك ّل المؤشرات عن نهاية الدور التركي في سورية ،وخصوصا ً
مع سقوط مشروع المنطقة اآلمنة وخيبة الرهان على تبييض «جبهة
النصرة» وفشل استثنائها من تصنيف التنظيمات اإلرهابية ،وسقوط
دمجها في المسار السياسي ،بقي لألتراك إصبع في شمال سورية.
ـ سقط المشروع التركي يوم ق ّرر األطلسي عدم التو ّرط في نظرية
المنطقة اآلمنة وما تعنيه من دخول حرب مع روسيا وإيران وسورية
معاً.
ـ سقط الشمروع التركي يوم صدر قرار الهدنة عن مجلس األمن
وك ّرس استثناء «النصرة» منها بصفتها تنظيما ً إرهابياً.
ـ بقي األتراك يتحدّثون عن جيب جرابلس أعزاز وبقوا يتحدّثون عن
خط أحمر يطال الحراك الكردي عسكرياً.
ـ بقيت روسيا تعتبر انّ الحدود السورية التركية لم تغلق نهائيا ً
وتصف التح ّرشات التركية باألكراد مخالفة للقانون الدولي.
ـ معارك حلب وأريافها تضع العنجهية التركية على المحك ،فسياق
المعارك يقول إنها كما كانت تدمر لتحديد مصير «داع��ش» فحلب
لتحديد مصير «النصرة» ،وكما بعد تدمر الرقة ودير الزور فبعد حلب
إدلب.
ـ سيخسر األتراك ثالث مرات ...مرة الجيب السري الحدودي ،ومرة
بنهاية «النصرة» ،وثالثة مع األكراد...
«التعليق السياسي»

 م�س�ت�ش��ار ف��ي ال �م��رك��ز األوروب� ��ي
العربي لمكافحة اإلرهاب – برلين
ع��ض��و ف���ي م ��رك ��ز ال � �ح� ��وار ال �ع��رب��ي
األميركي – واشنطن
عضو ف��ي مجموعة ص��وت الالجئين
الفلسطينيين

لكي ي�ستحق �أوباما
جائزة نوبل لل�سالم...
} د .جورج ج ّبور



في  11نيسان ( 2016االثنين المقبل) يعقد في هيروشيما اجتماع
وزاري يحضره وزير خارجية أميركا السيد جون كيري .من الثابت أنّ
الوزير األميركي لن يغادر المدينة اليابانية التي شهدت ،في لحظات قليلة،
أكبر مقتلة للبشر عرفها التاريخ ،اال بعد أن ينحني أمام نصب تذكاري يخلد
الضحايا .سيكون أرف��ع مسؤول أميركي قائم بالمسؤولية ينحني أمام
نصب يتحدّث عن جريمة أميركية .قبله قام الرئيس كارتر بالزيارة بعد
تقاعده .وحين زرت هيروشيما قرأت ما خطه الرئيس كارتر عن الجريمة -
المأساة .لم يترك في نفسي كبير أثر ،لم يرتفع الى اعتذار صريح واضح.
في  23أيار  ،2016قبل أشهر من االنتخابات الرئاسية األميركية ،يقوم
الرئيس أوباما بزيارة اليابان .قبل شهرين بالضبط من موعد الزيارة أخذت
تتوالى التسريبات عن اعتزامه االعتذار .حسنا ً يفعل إذ ينحني أمام النصب
التذكاري ويعتذر.
في  31تموز  ،2013قبل نحو من ثالث سنوات ،كتبت مقاالً في جريدة
«البعث» السورية وفي جريدة «الحياة» اللبنانية ،قلت فيه إنّ الرئيس أوباما
سيكون جديرا ً بجائزة نوبل للسالم إذا زار اليابان «لكي يقدّم هو شخصيا ً
الى أحفاد ضحايا القنبلتين اعتذارا ً عما فعلته أميركا في آب  .»1945هكذا
يبدو وكأنّ الرئيس األميركي في طريقه لالستجابة الى نصيحة قدّمها له
س��وري ،نصيحة من المرجح انه لم يسمع بها .بل من ي��دري؟ لعله فعل.
ظهر المقال عشية الذكرى السنوية للقنبلة التي ألقيت على هيروشيما،
وهو موعد تراقبه أميركا ،وظهر في وقت كان الرئيس أوباما يستع ّد لتوقيع
قراره تعيين ابنة الرئيس كيندي سفيرة إلى اليابان ،وهو قرار أثار اهتماما ً
عالمياً.
في ك ّل حال ،سمع الرئيس أوباما بنصيحتي له ،او لم يسمع ،ليس هذا
األمر ،ما يه ّمني هنا هو ما سيرد في الفقرة التالية ...ما يه ّمني هو إسماعي
ل��ه نصيحة ج��دي��دة موعدها اي��ام قليلة قبل موعد االنتخابات الرئاسية
األميركية.
م��ا ك��ان وع��د بلفور ليصدر ف��ي  2تشرين الثاني  1917ل��وال رسالة
تأييد  -شفهية او كتابية – حملها الى اللورد بلفور ،وزير خارجية برطانيا
آن��ذاك ،قاض أميركي شهير هو براندايس ،مق ّرب من الرئيس ويلسون،
وذكره مخلّد في جامعة تحمل اسمه .اقترنت جريمة تهجير الفلسطينيين
باسم بلفور ووعده ،وهذا أمر حق .اال انّ ثمة اشتراكا ً جرميا ً في الوعد بين
الرئيس األميركي وبين الوزير البريطاني .لم ينل الرئيس ويلسون نصيبه
العادل من اللوم العربي والعالمي .بل انّ جريمة الرئيس األميركي تتف ّوق
على جريمة الوزير البريطاني ،ألنّ االول كان صاحب نظرية حق الشعوب
في تقرير مصيرها ،ولم يكن الثاني من دعاة ذلك الحق .في جريمة الرئيس
األميركي عنصر خ��داع .دعا الى احترام حق الشعب في تقرير مصيره
بنفسه أوائل عام  ،1918وحرم الفلسطينيين من هذا الحق قبل ذلك الموعد
بأق ّل من ثالثة أشهر .هل كان مغفالً؟ كال بالتأكيد .هل مارس الخداع؟ في
األرجح .بل ولعله اندفع خطوات أبعد في ممارسة الخداع علينا ،نحن ابناء
نص المادة الثانية
«البالد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية» (حسب ّ
من مشروع الدستور السوري الذي وضعه المجلس التأسيسي السوري
عام  .)1928في اوائل عام  1919اعلن نيته إرسال بعثة الينا تستطلع آراءنا
في مستقبلنا .فعل .في صيف  1919أتتنا بعثة منه ،هي تلك المعروفة
باسم لجنة كينغ  -كرين ،وعلقنا عليها اآلم��ال .بل انّ أحد اعالميينا طلع
علينا بنظرية مؤدّاها انّ الرئيس ويلسون «هو الوالد الثالث للبشرية بعد آدم
ونوح» (جريدة حلب ،ربيع .)1919
كان الرئيس ويلسون يعلم ال ريب بأننا نرفض وعد بلفور ،واننا نريد
االستقالل .اال انّ رسالته الى بلفور كانت سرية .اعتمد على سرية رسالته
أس��س سمعته األخالقية على أساس
ليخدعنا بإرسال بعثته ،هو ال��ذي ّ
مناهضته لالتفاقيات السرية ،وأب��رزه��ا ف��ي ال �ت��داول آن��ذاك ه��ي اتفاقية
سايكس – بيكو .وأكمل الرئيس ويلسون خداعه لنا بإهماله تقرير بعثته
الذي علّقنا عليه اآلمال.
يفصح عنوان المقال عن الهدف منه .إنه ليس فقط حث الرئيس األميركي
على تقديم اعتذار الى اليابانيين .انه حث له لتقديم اعتذار الى الفلسطينيين
ايضاً .وهو أمر يتطلب جرأة أكبر ،والتزاما ً ادقّ بالقيم اإلنسانية العليا .ليس
في أميركا من معارضين جادّين لالعتذار رغم ما ُيقال عن ألم عميق مستق ّر
في النفس األميركية نتيجة الهجوم الياباني على بيرل هاربور .اال انّ اعتذار
الرئيس أوباما الى الفلسطينيين ،وقبل أيام من االنتخابات الرئاسية ،سوف
يطيح بحزبه ،وربما انه يطيح به مباشرة مانعا ً إياه من استمراره رئيساً.
لماذا اذن أقدم له النصيحة بشأن الوعد المشؤوم الظالم الذي ش ّرد شعبا ً
من ارضه ،وأنا أعلم صعوبات تنفيذ تلك النصيحة؟
لالعتذار مهابته وحساباته .لن يعيد الحياة الى الضحايا اعتذار يقدّم الى
أحفادهم .اال انه تطهير للنفس ،ورفض للباطل ،وقطيعة مع الظلم .انه فعل
شجاعة في مغالبة الذات .في الشأن الياباني تبدو نتيجة المغالبة محسومة.
ال يتطلب األمر جرأة استثنائية .وليس األمر كذلك في الشأن الفلسطيني.
انه يتطلب جرأة استثنائية كبرى ،وانفتاحا ً صريحا ً على اتجاهات صاعدة
في الرأي العام الدولي تؤمن بأنّ ظلما ً كبيرا ً لحق بالفلسطينيين وما يزال.
لكن رجل الدولة هو الذي يرى الى أيام أبعد من أيام االنتخابات الرئاسية.
فإن فعل ،فلن يكون رجل دولة فقط ،بل رجل اإلنسانية .لن يستحق فقط
جائزة نوبل للسالم ،بل يستحق جائزة سالم من ك ّل إنسان ضعيف.
قد ُيقال :أمِن سورية تأتي النصيحة؟ «عليكم أنفسكم» كما في القرآن
الكريم .وأق��ول بلى .منا ك��ان حمورابي .وف��ي قيظ الصحراء ول��د حلف
الفضول .لنا تاريخنا ف��ي حقوق اإلن �س��ان ،ول��ن نفقد حقنا ف��ي توجيه
النصح.
رئيس الرابطة السورية لألمم المتحدة
وسابقاً :خبير مستق ّل لدى مجلس حقوق اإلنسان
في األمم المتحدة

لماذا ال�صمت على فل�سطين؟
} عباس الجمعة



تراجعت قضية فلسطين إل��ى آخ��ر اهتمام الحكام
العرب ،وبعضهم أصالً لم تكن تعني له شيئا ً سوى في
المزايدة في البازار السياسي لتسجيل موقف رفع العتب،
باستثناء الجزائر وسورية والشعوب العربية وأحزابها
التقدمية التي كانت فلسطين بالنسبة لها بوصلة العمل
والنضال.
وب��رغ��م م��ا تم ّر ب��ه المنطقة ،أس��أل :أي��ن ه��و الموقف

العربي من رفع علم الكيان الصهيوني في قطر واستقبال
فريق رياضي صهيوني؟ هل ه��ذا لمصلحة فلسطين،
وأين الموقف العربي من التطبيع الذي يجري على مرأى
ومسمع الجميع.
إنّ ما يدفعني إلى الكتابة بهذه الطرق والوسائل هو ما
نراه من واقع عربي وفلسطيني مؤلم ،خاصة أنّ بعض من
في السلطة ما زال يراهن على التنسيق األمني مقابل عدم
تسليم منطقة «أ» في الضفة الفلسطينية ،علما ً أنّ اتفاق
ّ
يجف حبره وبقيت السلطة متمسكة
«أوسلو» مات قبل أن

به .ألم يدرك البعض أنّ الكيان الصهيوني ما زال يرفض
أيّ شيء يتحدّث عن حقوق الشعب الفلسطيني ،وهو
مستم ّر في سياسة االستيطان وتهويد األرض والمقدسات
اإلسالمية والمسيحية؟
نترحم على الشهداء القادة العظام في
نحن اليوم
ّ
مقدّمتهم الرئيس الرمز ياسر عرفات وأبو العباس وجورج
حبش وأبو جهاد وأبو علي مصطفى وك ّل الشهداء العمالقة
الذين شكلوا صمام أمان لفلسطين وقضيتها ،فاستحضار
حب وتقدير الشعب الفلسطيني،
سيرتهم التي تعبر عن ّ
يعبّر عن حنين لمرحلة ونهج في العمل الوطني نفتقدهما
اليوم .حنين لزمن كان يحكم فيه قادة كبار لم يسمحوا
للخالفات األيديولوجية وال ألصحاب األجندة الخارجية
وال للمال السياسي ،أن يكونوا سببا ً في االنقسام وتدمير
المشروع الوطني ،زمن كان فيه القادة العمالقة يختلفون
ويتنافسون ولكن على قاعدة المصلحة الوطنية ،ولم
تكن خالفاتهم تصل إلى درجة تكفير أو تخوين بعضهم
البعض.
وم��ن هنا أس���أل :ل��م��اذا ال��ص��م��ت ،ف��ي ظ�� ّل انتفاضة
فلسطينية تقدم شهداءها وشهيداتها من أجل فلسطين
فترسم خارطة الوطن بدمائهم ،ه��ؤالء الذين يقاومون
بأجسادهم وسواعدهم وإرادت��ه��م الصلبة وبعض ما
يملكون من وسائل بدائية مثل الحجر والمقالع والسكين،
يؤكدون للقريب والبعيد أنّ اإلرهاب الصهيوني لن يخيفهم
ولن يحملهم على االستسالم ،ولن يخضعوا إلرادة المحتل
مهما طغى وتجبّر ،وأنهم على استعداد لتقديم قوافل
الشهداء .فلماذا نحاول إجهاض انتفاضتهم؟
ّ
ويلتف حوله الشعب
نعم الشباب الفلسطيني يقاوم
الفلسطيني ،بعد أن تعب الجميع أو م ّل من مسيرة النضال
كونها تحولت إلى عبء عليه ،لكنّ هؤالء الشباب أرادوا أن
يعيدوا قضيتهم إلى واجهة الحدث حتى ال تبقى شعارا ً
ليس أكثر ،وغطاء ألنظمة الذين يريدون استعمالها في

صراعهم مع اآلخ��ر ،ونحن نسأل ك ّل ه��ؤالء ما إذا كانت
فلسطين هي قضيتهم فعالً ،وما إذا كانت تستحق أن تكون
فوق خالفاتهم ومصالحهم وارتباطاتهم اإلقليمية ،وما إذا
كانت أكبر من إيديولوجياتهم وانتماءاتهم الفكرية ،وإذا
كانت تستحق التنازل عما هو ضئيل أو صغير من أجل
قضية أكبر منهم ومن فصائلهم ،وسقط من أجلها مئات
آالف الشهداء خالل مسيرة الصراع وما زالوا يسقطون.
ربما سيكون من الصعب ج��داً ،ان نكتب عن شباب
االنتفاضة ،وأن نعطيهم حقهم ،وإظهار انتفاضتهم بك ّل
أبعادها ،فهؤالء هم شعلة النضال والكفاح من أجل القضية
الوطنية ،ومن أجل استعادة الحقوق الثابتة والمشروعة
ّ
حق العودة ،ألنهم
للشعب الفلسطيني ،وفي مقدمتها
يدركون أنّ الشعب الفلسطيني في أماكن اللجوء والشتات
عانى وال يزال مرارة التشرد ،وفقدان البيت والممتلكات،
وذل العيش في المنافي والمخيمات ،وهم اليوم أيضا ً
ّ
يدافعون عن األرض والقضية والهوية من خالل دعوتهم
ك ّل الفصائل إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في
إطار منظمة التحرير الفلسطينية ،وفي صفوف الشعب
ومجمل قواه وفعالياته السياسية واالجتماعية ،ألنهم
يعتبرون أنّ سالح الوحدة ،هو أحد أهم األسلحة لمعركة
المواجهة وتحقيق األهداف.
ومن هنا نقول للجميع كفى انقساماً ،فالعمل بحاجة
إل��ى ال��رب��ط ال��دائ��م بين ال��وح��دة وض��رورات��ه��ا الوطنية
والسياسية ،وبين األسس والقواعد التي يجب أن تبني
عليها ،فالوحدة يجب أن ترتكز إلى القواسم السياسية
والوطنية المشتركــة.
وفي هذه اللحظات المصيرية نقول إنّ الشعب الفلسطيني
يعاني اليوم من أوضاع صعبة على المستويات كافة،
ونحن نسأل من يقولون إنهم نخب وقادة ،أال تتطلب هذه
المرحلة ممارسة النقد الذاتي والمراجعة االستراتيجية،
في ظ�� ّل وج��ود بعض القيادات المأزومة والفاشلة في

الفصائل؟ ألم تخجل هذه القيادات من نفسها وهي التي
هبطت بـ»البراشوت»؟ هؤالء ال يمتون إلى الشعب بصلة،
فهذه االنتفاضة وشبابها وشاباتها هم من يق ّررون مصير
النضال ،من يناضل ويضحي ويدفع الثمن ويستمر في
المقاومة وصون األه��داف وحقوق الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني هو من يجب أن يتح ّمل المسؤولية.
وأمام ما تتعرض له فلسطين يأتي أيضا ً قرار قرار شركة
«نايلسات» وقف ّ
بث قناة «المنار» الفضائية على أقمارها
الصناعية ،والسؤال :هل الهدف من إسكات قناة «المنار»
إسكات صوت فلسطين باعتبارها تشكل قناة المقاومة
في مواجهة المشروع الصهيو ـ أميركي الذي يستهدف
فلسطين والمنطقة؟ نحن نعلم أنّ ه��ذه الحرب بدأت
تأخذ أنماطا ً وص��ورا ً مختلفة بطريقة عملها ومفاعيلها
ونتائجها ،واليوم تحاول بعض األنظمة والدول المرتبطة
بالمشروع االستعماري تغييب دور اإلعالم العربي المقاوم
بشكل شبه كامل ،لطمس حقائق ما يجري في فلسطين
والمنطقة ،ولكن في الوقت نفسه نحن على ثقة بأنّ قناة
«المنار» ستبقى منارة مضيئة رغم المحاوالت الخماد
صورتها وصوتها.
ّ
محك الوطنية
ختاماً ،ال ب ّد من القول إنّ الجميع على
الحقيقية واإلخ�لاص للقضية وص��دق شعارات الدفاع
عنها ،وتأكيد شرف االنتماء إليها ،وذلك بالمباشرة فورا ً
في استرجاع الوحدة الوطنية وتأكيد وح��دة الشعب
الفلسطيني وتطوير االنتفاضة من خالل وضع برنامج
نضالي بعيد المدى يضع إمكانات الشعب الفلسطيني
وق��درات��ه كلها ف��ي خ��دم��ة م��واج��ه��ة ع��دو أع��ل��ن الحرب
تصب
المفتوحة عليه ،والتخلي عن ك ّل االتفاقات التي
ّ
ّ
تستحق التضحية وهي في
في خدمة العدو ،ألنّ فلسطين
مواجهة خطر وجودي.

 كاتب سياسي

