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في ذكرى النكبة :م َْن الم�س�ؤول
عن م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني
} حميدي العبدالله
ال ش��ك أنّ م��أس��اة الشعب الفلسطيني المستم ّرة منذ عام
 ،1948عام إعالن قيام الكيان الصهيوني على حساب الشعب
الفلسطيني ال��ذي ش�� ّرد في ك�� ّل أصقاع الدنيا ،ك��ان المسؤول
عنها منذ بدء هذه المأساة ال��دول الغربية االستعمارية وعلى
رأس��ه��ا بريطانيا ال��دول��ة ال��ت��ي اح��ت��ل��ت فلسطين ب��ع��د سقوط
السلطنة العثمانية ،والتي م ّكنت الحركة الصهيونية من تكثيف
الهجرة إلى فلسطين ،وش ّن حرب إرهابية ض ّد غالبية الشعب
الفلسطيني وأرغمت هذه الغالبية على ترك وطنها خوفا ً من
إرهاب الصهاينة.
لكن المسؤول اآلن عن بقاء المأساة الفلسطينية ليس الكيان
الصهيوني الغاصب وال��دول الغربية وعلى رأسها الواليات
المتحدة ال��ذي��ن يقدّمون ك�� ّل أش��ك��ال ال��دع��م للعدو الصهيوني
للحفاظ على تف ّوقه ،ويمدّونه بك ّل وسائل القوة التي تجعله
أي ضغوط وال سيما ضغوط
في وض��ع يصمد في مواجهة ّ
مقاومة الشعب الفلسطيني لنيل ج��زء ،ول��و ك��ان بسيطا ً من
حقوقه المسلوبة ،ليس ال��ع��دو الصهيوني وداعميه وحدهم
المسؤولون عن هذه المأساة ،بل إنّ الحكومات العربية ،في
الماضي والحاضر ،تتح ّمل قسط كبير من هذه المسؤولية،
أي دعم يتناسب
فهذه الحكومات لم تقدّم للشعب الفلسطيني ّ
مع الدعم الذي يحصل عليه العدو الصهيوني من الحكومات
أي غضاضة في
الغربية ،بل إنّ غالبية الحكومة العربية ال تجد ّ
التحالف والتعاون مع العدو الصهيوني ،حتى وإنْ ك��ان هذا
التحالف والتعاون على حساب الشعب الفلسطيني ،ويشرع
وجود الكيان الصهيوني ،ويمكنه من تعزيز احتالله وتوسيع
استيطانه في كافة أنحاء فلسطين.
أي ره��ان على تحرير فلسطين ف��ي ظ ّل
ب��ه��ذا المعنى ف��إنّ ّ
ال��وض��ع ال��ع��رب��ي ال��س��ائ��د ،وف��ي ظ�� ّل تقديم غالبية الحكومات
العربية الدعم للكيان الصهيوني وليس للشعب الفلسطيني،
هو رهان في غير محله.
كذلك ف��إنّ التنظيمات الفلسطينية تتح ّمل قسطا ً كبيرا ً من
مسؤولية المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ،وذلك
ألنّ استمرار االنقسام الفلسطيني يضعف إرادة الفلسطينيين
ف��ي ال��ق��ت��ال ض��� ّد االح���ت�ل�ال ،وي��ت��س��بّ��ب ف��ي ح���ال م��ن اإلحباط
والالمباالة .كما أنّ التنظيمات الفلسطينية الرئيسية تتح ّمل
قسطا ً كبيرا ً من مسؤولية المأساة التي يعاني منها الفلسطينيين
نظرا ً لعالقاتها وتحالفاتها التي ال تنطلق من معيار وحيد ،هو
معيار م��دى الجدية في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في
نضاله ض ّد الكيان الصهيوني ،وتغلب حساباتها المصلحية
واإليديولوجية على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني في
أي أولوية أخرى.
تحرير أرضه كأولوية تعلو على ّ
طالما استم ّر الواقع المحيط بالقضية الفلسطينية على ما
هو عليه اآلن فإنّ مأساة الفلسطينيين مستمرة ،بل يخشى أن
تشت ّد وتسوء حالهم أكثر مما هو عليه الحال اآلن ،ال سيما أنّ
األوضاع العربية مرشحة إلى مزيد من التفتت والضياع وتبدّد
عناصر القوة ،وطالما أنّ الفلسطينيين ،أو باألحرى ،تنظيماتهم
األساسية ،ربطت مصيرها بمصير الكثير من األنظمة العربية،
فإنه من غير المتوقع أن تنهض مقاومة جدية في فلسطين
قادرة على دحر االحتالل وإنهاء هذه المأساة.

ماذا في فيينا؟
ـ في لقاء فيينا لألزمتين الليبية والسورية مشروع تفاهمات أميركية
روسية ستعرض على الطاولة.
ـ التفاهم األول يتض ّمن منح الحكومة الليبية الجديدة دعما ً دوليا ً
جامعا ً وهي الحكومة التي ال يرضى عنها قائد الجيش الليبي خليفة
حفتر ولم تنل ثقة البرلمان والتي يرضى عنها األت��راك ألنها ض ّمت
ممثليهم المنضوين في تشكيالت ميلشياوية تشبه حالة من معهم في
سورية من اخوان مسملين وجماعات مسلحة.
ـ التفاهم الثاني يخص سوريا ويضع الحرب على «جبهة النصرة»
استحقاقا ً على الطاولة ،ويدعو إلى رفع الغطاء عنها لك ّل من يريد أن
يكون جزءا ً من مسار التسوية السياسية في جنيف ومن أحكام الهدنة
في الميدان.
ـ المعنيون بالمسار الثاني يدركون أنّ حسم األم��ر مع «النصرة»
سيضعف تالعبهم بورقة ق��وة تمثلها قياسا ً بالجماعات الضعيفة
المدعومة منهم ،وأنّ القبول سيعني ارتضاء الحجم األق ّل قياسا ً بالراهن
لكن بديله الذهاب إلى مواجهة تنتهي معها «النصرة» وجماعاتهم
الملحقة بها.
ـ فيينا ستقول ما إذا كانت امرة القرار السعودي والتركي في سورية
ص��ارت «إسرائيلية» وليست أميركية وما إذا كان استشهاد القيادي
المقاوم مصطفى بدر الدين خطة.

التعليق السياسي

ترميم الردع الناق�ص...
غ�ضب العناقيد ّ
يتحدى عناقيد الغ�ضب
} نارام سرجون
تحتاج هذه األيام الى قدر كبير من تبلّد المشاعر
واألحاسيس كي ال تنفعل وال تضرب الحيطان وتخبط
على الطاوالت كما لو كانت قبضتاك سنابك حصان
بري هائج يحاصره السياج ...وربما تغويك المرايا
بتهشيمها الى شظايا بقبضتيك ...وتتشهّى أصابعك
أعناق الكؤوس لتعصرها حتى تتحطم...
كم تحتاج هذه األي��ام أال تشبه أعصابك أعصاب
ثور اسباني اعتلى ظهره المغامرون ألول مرة ...وكم
تحتاج اذا ما التقيت غبيا ً يب ّرر مجازر أردوغان والملك
سلمان ،ويثني على نتنياهو ،أن ال تكون مسلحا ً بأيّ
سالح حا ّد أو ناري ...بل حتى أال تكون لك أظافر وال
أصابع...
تكاد أعصابنا تتركنا وتهاجر من أجسادنا وتقلع
ج��ذوره��ا وترحل عن طقسنا ال��ب��ارد ألنّ أجسادنا
تح ّولت الى زنازين وثالجات لألعصاب ...نحن نمسك
أعصابنا وسالحنا وعهدنا وميثاقنا ونلتزم بالهدنة
ووقف النار حتى من أجل حياة المجرمين والقتلة...
والعدو يضع الجمر على أيدينا القابضة على الزناد
ويضع الحديد المح ّمى على وجوهنا ويحرقنا ...فال
عهد وال ميثاق وال هدنة...
تكاد بنادقنا تخاصمنا ألنّ دمها صار يغلي ونحن ال
نزال نضع أك ّفنا على فوهاتها كمن يريد منع فضيحة
مجلجلة ...ونمسك أع ّنتها الجامحة احتراما ً للعهد
والوعد ...وتكاد رصاصاتنا تنتحر وهي التي لم تخلق
لتع ّمر طويالً وال لتشيخ وتمشي على عكازات ...فال
شيء تخشاه الرصاصة اال الصدأ أو أن تنتهي كشرنقة
تموت دون أن تم ّر بتجربة التم ّزق في الوالدة وفتح
أجنحتها والطيران الى أقصى مدى...
فما ال���ذي تنتظره ال��م��ط��رق��ة...؟ وه��ل الصمت
العسكري والتريّث أمام هذا الفلتان للكالب المسعورة
يحمل معنى عميقاً؟ ق��ذائ��ف ف��ي حلب وم��وت في
الزارة ...وعربدة في إدلب ...واغتيال في دمشق ...هل
تهديد السعودية بسالح فتاك يخيفنا ونحن لم نكترث
بأساطيل سيّدها األسود في البيت األبيض؟ وهل نزق
أردوغان الذي يتص ّرف كأنه لن يترك حلب حتى وانْ
احترقت ك ّل تركيا سيمنعنا من إحراق تركيا؟ أم أنّ
حليفنا يدرك أنّ حافة اللعبة هنا؟
يالحظ في هذه األيام أنّ العدو السعودي والتركي
و«االسرائيلي» يحاول استفزازنا بأية طريقة ،ويحاول
إلحاق األذى واإلهانة بنا عبر استمرار سرقة دمنا
وتلويث انتصاراتنا ...فنكاد نعود إلى السيرة األولى
للحرب حيث تتنقل المجازر والغارات واالغتياالت...
وكأنّ درس السوخوي لم يت ّم استيعابه!...
والحقيقة هي أنّ تفسير ما يحدث ال يبدو سهالً على
اإلطالق ويتسبّب في الحيرة الشديدة ...المجموعات
المسلحة تتجرأ على ك ّل االتفاقات وهذا يعني أنّ الطرف
اآلخ��ر ال��ذي ضمن االتفاقات ينسحب من االتفاقات
ويعبّر عن ذلك االنسحاب عبر إطالق يد المجموعات
المسلحة في العنف ،وخاصة ض ّد المدنيين ...فمدنيو
حلب هم الذين دفعوا الثمن وأه��ل ال���زارة ...وهذه
سياسة تشير الى انّ األطراف الخارجية ال تريد حربا ً
كبيرة ولكنها تريد استمرار الحرب السورية بهذا
النموذج من المناوشات والضغط الشديد على اللحم
بدل محاولة كسر العظم بالحرب ...ويأتي اغتيال
الشهيد مصطفى بدر الدين في هذا التوقيت الذي ال
شك بترتيب وجهد استخباري وتوجيه «إسرائيلي»
دقيق لنيران اإلرهابيين ليعني أنّ «إسرائيل» مع
حلفائها العرب تتحدّى الجميع وتتص ّرف من منطق
أنها ص��ارت اليوم خ��ارج معادلة ال��ردع وخرجت
من ت��وازن الرعب الذي أرسته حرب  ...2006وهي
تدرك ضعفا ً ما في الحلقة المقاومة يمكنها النفاذ من
خاللها الى معادلة جديدة تفرضها بالتدريج ...فهي
تقول إنها لم تعد مهت ّمة بر ّد حزب الله وال تتوقعه..
وه��و سقوط لمعادلة ال���ردع ...وتبدو «إسرائيل»
والسعودية وتركيا على يقين من أنّ إيران لن تفرط
باتفاقها النووي من أجل ثأر حزب الله على عملية
اغتيال قادته ...وهي لذلك ستطلب منه االنتقال الى
قبول المعادلة «اإلسرائيلية» الجديدة التي ستستم ّر
في قضم كوادر حزب الله وكسر المعطف الحديدي له
المتمثل في قيادات الصف األول...
ويعتقد «اإلسرائيليون» أنّ «تنظيف الصف األول
للحزب» سيتيح المجال أم��ام قيادات أق�� ّل تجربة
وكفاءة ورمزية ...حيث ينتهي جيل الر ّواد األوائل...
كما ح��دث مع حركة حماس التي باتت بعد حملة
تصفية لك ّل قادتها العسكريين بال رأس وت ّمت تصفية
جيل الرواد األوائل ليبقى جيل المراهقين الذين أخذوا
حماس الى قفص الناتو وأدخلوها بقدميها الى بيت
الطاعة ...فما الفرق بين تركيا الناتو واميركا زعيمة
الناتو؟ وما الفرق بين القصور السعودية والقطرية

ذكرى النكبة ..والغياب!
} د .سلوى خليل األمين*

وأيّ سفارة بريطانية في الخليج؟ انّ نموذج حماس
وتغيّرها وانقالبها  -كما ت��رى «إسرائيل»  -ربما
يكون مصير ح��زب الله على شاكلتها حيث يغيب
المؤسس عسكريا ً والذي بنى األسطورة
جيل الرواد
ّ
وال��ذي يقضم بالتدريج ...وبالتالي يحدث خلل
ف��ي منظومة السيطرة القيادية والمعنوية على
المقاتلين التي تشبه ضرب األعصاب األساسية...
فيما تتولى السعودية وتركيا والحلفاء العرب قتل
جسد الحزب في معركة استنزاف طويلة بعيدا ً عن
حدود «إسرائيل» التي ستصل الى يوم تجد أمامها
حزبا ً بال ك��وادر ...ومقاتلين وكوادر جديدة بتجربة
قتال جديدة وبعقيدة جديدة حيث صار عد ّوهم األول
«جبهة النصرة» و«داع��ش» و«االخ��وان المسلمون»
والبعد الطائفي وليس «إس��رائ��ي��ل» ...وهنا تكون
ايّ ضربة «إسرائيلية» موفقة وقد تتسبّب في شق
الحزب وإثارة تم ّرد في أوساط حاضنته التي تحاول
«إسرائيل» اختراقها باستماتة ولكن بصمت ودون
كلل عبر ربطها بالنراع والخطاب المذهبي القادم من
العراق ...وال يحول بينها وبين ذلك سوى شخصية
السيد حسن نصرالله وكاريزميته الساحرة ...التي
انْ غابت أليّ سبب ...تحول جوهر الحزب كما تح ّولت
حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية عندما أفرغت
كلتاهما من كوادرهما الرئيسية التي ت ّم اغتيالها واحدا ً
واحدا ً وبقيت الهياكل الفارغة الى ان وصلنا الى زمن
«أبو مازن» ...وزمن «أبو الوليد» ...واحد يفاوض منذ
عشرين سنة على حكم بلدية ...والثاني يبحث عن
خليفة وهو ال يريد من الدنيا سوى أن يكون «واليا ً على
غزة» لخليفة عثماني يخضع له!
انّ الوضع الميداني السوري ليس سهالً على محور
المقاومة ،خاصة عندما ينتشر الجيش السوري
وحلفاؤه على مساحة البالد ألنّ غيابهم عن قرية
واحدة يعني أنّ المدنيين سيقتلون وهو المكان المؤلم
والضاغط الذي يوجع الدولة والجيش في سورية...
فرسالة قصف حلب ومجزرة الزارة هي أنّ أيّ إعادة
توزيع وتحشيد للجيش ال��ذي رك��ز على المنطقة
الشرقية ستعني فراغا ً في المنطقة الرخوة وتراجعا ً
في أمنها وثمنا ً يدفعه المدنيون ...أيّ انّ المطلوب اآلن
هو بقاء نقاط التماس دون تغيير حتى تصدأ ...والعدو
التركي مع العدو «االسرائيلي» يرتديان بزة واقية من
الرصاص اسمها «القاعدة» و«النصرة» و«داعش»
واإلسالميون والخطاب الطائفي ...وهذان العدوان
مستعدّان لتلقي ك ّل الرصاص على هذه البزة التي
تدفع عنه الثمن الباهظ ...وتمزيق البزة وهزيمتها هو
الذي سيجعل صدر «إسرائيل» عاريا ً مكشوفاً ...ولكن
حتى تت ّم هزيمة التنظيمات اإلرهابية ،فإنّ علينا نحن
أن نق ّرر معادلة التهدئة بالردع ...فتهدئة دون تسلّحها
بالردع هي تهدئة من طرف واحد ...وهذه اسمها الردع
الناقص ...سواء كان في حلب أو في جنوب لبنان...
محور المقاومة يدرك ك ّل هذا ويدرك أيضا ً أنّ هذه
الحال يجب أن تتغيّر بتغيير معادالت ضبط النفس...
ومعادالت التهدئة ...وتغيير معادالت الر ّد المحدود
والجراحي المتركز على البزة الواقية من الرصاص...
كي ال يكثر في هذه األيام أولو التفسيرات والتأويالت
الذين ال يفهمون هدوءنا في الحرب اال أنه تراجع
وح��ي��رة ...والي��ق��رأون في تريّثنا اال أن��ه بسبب قوة
اندفاع العدو...
نحن ال ننتمي الى الدول التي تفقد صبرها بسرعة
مثل تركيا التي تنجب ساسة من نمودج أردوغان الذي
يفقد صبره أمام الميكروفونات ولكنه يرتجف عندما
يقترب من السياج الحدودي فيق ّرر الصبر ...فمنذ
بداية الحرب لم نفقد صبرنا لحظة واحدة واكتفينا
بالعمل بهدوء المتصاص الموجة العاتية ...وكان في
صالبة الهدوء السوري والرقي في الحزن والغضب
درس مه ّم في العمل السياسي الذي كان دون انفعال
وته ّور ،وتمكن من تفتيت الموجة وقلب اتجاهها...
وعندما نقول فإننا نعني ما نقول دون انفالت أعصاب
ونفاذ الصبر...
ال ي��ب��دو ل��ي أنّ م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة ال���ذي يتبع
الديبلوماسية التي تتص ّرف بأناقة بالغة سيكون
غائبا ً عن تغيير ملموس قريب في معادلة الردع
التي تتغيّر على الطرف اآلخ��ر ...فالديبلوماسية
األنيقة ال تنفع مع ديبلوماسية الرعاع وديبلوماسية
ال��رع��اة ...وهناك تحالف جلي بين ذئ��اب القاعدة
ورع��اة الذئاب ...أي التحالف التركي والسعودي
و«االسرائيلي» ...والسؤال الذي تطرحه المرحلة
ويستحق التأ ّمل ...والتفحص والتساؤل ...هو كيف
ستنتهي الديبلوماسية األنيقة التي اكتفت بقتل
الذئاب ...ومن أين تبدأ ديبلوماسية ردع الرعاة دون
سقف الحرب؟
أعتقد أنّ المعطيات تشير الى أن ال أحد في ك ّل
المنطقة سيذهب نحو الحرب الكبرى اآلن رغم أنّ

هناك رغبة جامحة لدى قواعد المقاومة تضغط نحو
هذا الخيار ...ألنّ هناك قرارا ً واتفاقا ً أميركيا ً روسيا ً
بمنع التصادم بين األطراف المتصارعة بأيّ ثمن ألنّ
ذلك سيفضي الى تصادم مباشر بينهما ...وهذا تفاهم
قائم على األق�� ّل حتى االنتخابات األميركية ولكنه
سيتيح هامشا ً قويا ً لمحور المقاومة وسورية للتحرك
وفق هذه المعادلة ...فمهما حدث لن يسمح لتركيا أو
«إسرائيل» بإعالن الحرب ...وهي معادلة في اتجاهي
طرفي النزاع أيّ أنّ «إسرائيل» ممنوعة من دخول
الحرب ويترك لها هامش تدخل ودعم واغتياالت...
وهذا ما سيعني أنّ محور المقاومة سيستغله أيضا ً
وسيضرب العدو تحت هذا التفاهم وهو م��درك أنّ
«إسرائيل» ال تقدر على الحرب ألنها ليست على يقين
من نتيجتها وألنّ هناك تفاهما ً فرضه التوافق الروسي
األميركي عليها أيضاً ...وهو الردع الذي سيقوم دون
الخوف من الحرب ...وعلى هذا األساس نحن غالبا ً
في طور دخول مرحلة الردع منعطفا ً جديدا ً سيفرضه
حلف المقاومة بعمليات متتابعة قريبة تحت سقف
التفاهم الروسي األميركي بمنع الحرب ...وال يخرق
هذا التوقع ،إال أننا أمام حزب الله وعلى الجميع أن
يضع في الحسبان شيئا ً جوهرياً ...وهو أنّ حزب
الله األنيق في السياسة واألستاذ في الصبر أثبت أنه
استثنائي وال تنطبق عليه ك ّل التوقعات السياسية
وحسابات المعادالت الدولية ...وق��د يحمل عبء
توجيه التفاهم الروسي األميركي نحو معادلة تفاهم
وردع جديدين ...ألنه أحد اطراف معادلة (الالعودة)
عن خيار النصر التي تنهض في الحرب السورية..
فهناك قاعدة هي التي تمسك ك ّل المعادالت في
الحرب السورية ...وهي قاعدة (الال ع��ودة) ...حيث
أنّ األح��داث في سورية كلها تعمل وفق قاعدة (الال
عودة) ...فال عودة إطالقا ً لتركيا الى بالدنا مهما كان
الثمن ...وال عودة عن مشروع طرد السعودية وثقافة
الخليج المحت ّل من ب�لاد الشام حتى آخ��ر ارهابي
وآخر شيخ وهابي وآخر مسمار سعودي في األحزاب
السياسية ...وال ع��ودة إطالقا ً في مشروع النهضة
الكبرى الذي يبدأ بإغالق العصر الحجري اإلخواني
وال��ق��اع��دي ...وال ع��ودة عن تدمير زم��ن اب��ن تيمية
واقتالعه من شروشه ...وال عودة عن مالحقة أنفاس
محمد بن عبد الوهاب الكريهة وإبادة كل ذراري كالمه
التي تل ّوث ثقافة الشرق وتتس ّرب اليها كما يتس ّرب
الزيت األسود الى منابع الماء العذب ...وهذا سيق ّوي
من خيار الالعودة عن خيار المقاومة والالعودة عن
هدف تمزيق» بيت العنكبوت» ...وال عودة عن خيار
تحرير حلب والرقة وك ّل حارة في سورية ...وكذلك
ال عودة عن تحالف سورية وإيران وروسيا ...كقوة
ثالثية ال يستوي توازن العالم إال بها ويتطلبها مشروع
الال عودة ...وال عودة لروسيا الى زمن البيريسترويكا
وزمن الرخويات الروسية والغالسنوست ...ولذلك
ف��إنّ من يغويه صمتنا ف��إنّ عليه أن يخشى هذه
يتعجل
الغواية ...ومن يعتقد أنه يتحدّانا فعليه أال
ّ
قطف العنب من تهديدات خطابات عناقيد الغضب
لعادل الجبير ...فعناقيد الغضب والثأر «االسرائيلية»
التي تنشرها السعودية في الشرق وتحرق بساتيننا
ودوالينا وعناقيدنا وأعنابنا ...ستجد لها ك ّراما ً مقاوما ً
يجنيها ويعصرها لنا نصرا ً في كؤوس النصر ...في
عملية معاكسة تماما ً نس ّميها «غضب العناقيد»...
وعندما نقلت تص ّوراتي لخبير روسي حاذق في
معرفة مزاج موسكو قال لي ضاحكاً( :انّ هدوء الدببة
قد يعني أنها تنتظر شيئا ً خطيراً ...حدثا ً مهما ً أو صيدا ً
ثميناً)...
صديقي الروسي تركني في حيرة ...ولكنني أدركت
أنه يعلم شيئا ً سينكشف قريباً ...ألنه عندما سقطت
إدل��ب ك��ان هناك اتفاق س��وري روس��ي مسبق على
عملية عسكرية مزدوجة ...ويومها قال لي« :اني أش ّم
رائحة أوسيتيا وابخازيا في شمال سورية» وعندها
أدركت من سياق الكالم الطويل معه أنه يعني أنّ مزاج
الكرملين هو مزاج عسكري دون ت��ردّد ...ومزاج من
يريد أن يلقن أحدا ً درسا ً عسكرياً...
ت��رى م��اذا ينتظر الحلفاء في ه��ذا الصيف وهم
كامنون بين األشجار والرصاص ينهمر حولهم ...دون
أن تصدر عنهم اية حركة وعيونهم ثابتة في البعيد...
وكأنّ فريسة تقترب ..وهدفا يدخل في نطاق الصيد؟
ال أزال بما أعرف قادرا ً على أن أمسك اليوم أعصابي
بالحبال كما أثبّت الجياد الهائجة ...وال أزال قادرا ً
على القبض على السنابك التي تضرب الحيطان
وتحطم األطباق وتهشم المرايا ...وأقدر وأنا على ثقة
أن أع ّد الرصاص أنه لن يطول انتظاره ولن يشيخ
في الزنازين ولن يموت في الشرنقة النحاسية...
وستعيش الرصاصة تجربة ال��والدة والتم ّزق في
الوالدة ...وفتح أجنحتها والطيران الى أقصى مدى...
في مرحلة اسمها غضب العناقيد...

تركيا والم�صير المجهول؟
} هشام الهبيشان
إعالن رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو ،استقالته من
الحكومة التركية على أثر خالفات سياسية مع الرئيس التركي
وأس��س لمرحلة جديدة
رجب طيب اردوغ��ان «فتح األب��واب ّ
بتركيا ،ستقود تركيا الى المجهول خصوصا ً مع سعي الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان ،لالستئثار بالسلطة كما يتحدث
ُج ّل معارضيه ،كما برزت الى الواجهة مجموعة تحديات قد
تطيح بحزب التنمية والعدالة ،وهذا ما بدا واضحا ً من خالل
الثورة الداخلية التي بدأت من داخل الحزب الحاكم ،والتي
تزامنت مع مسارات وثورات إعالمية جديدة للصحف ووسائل
اإلع�لام التركية التي تعكس سخط طيف واسع من الشارع
التركي المعارض لسياسات النظام التركي الداعم للمجاميع
اإلرهابية في سورية ،باإلضافة الى سخط طيف من الشعب
التركي من سياسات النظام التركي بالداخل التركي ،فمشاهد
االعتقال األخيرة ،واالعتداء على المتظاهرين السلميّينُ ،تظهر
طبيعة وحجم األزمات المتالحقة التي يعيشها النظام التركي
وح��زب العدالة والتنمية تحديداً ،وهنا يمكن القول وبهذه
المرحلة ،إ ّنه يبدو واضحا ً لجميع المتابعين لتداخالت الفوضى
بالحالة التركية ،إنّ النظام التركي ومن خلفه حزب التنمية
والعدالة ،أصبح يعاني من حالة فوضى وتخبّط وأزمة داخلية
صعبة الى ح ّد ما.
داخلياً ،يبدو واضحا ً في هذه المرحلة تحديدا ً كما يؤكد
بعض معارضي النظام التركي ،بأنّ الدولة التركية تعاني أزمة
اجتماعية  -اقتصادية  -ثقافية  -سياسية مركبة ،فهي اليوم
تعيش كدولة على وقع أزمة اقتصادية خانقة ،خصوصا ً بعد
األرقام االقتصادية السلبية التي ظهرت مؤخراً ،والتي رافقتها
سياسة قمعية ينتهجها النظام التركي ض ّد معارضيه ،وهذه
معارضي النظام التركي بأنّ النظام
المؤشرات تؤكد حسب
ّ
التركي بات يم ّر بأزمة ثقة خارجية وداخلية ،خصوصا ً بعد أن
بات حلم تركيا بأن تكون واحدة من أعضاء دول االتحاد األوروبي
أمرا ً صعب المنال ،وعلينا أن ال ننسى هنا أنّ تركيا بالفترة
األخيرة ،بدأت تعاني عزلة إقليمية وضغوطا ً دولية بعد فشل
الرهان على اإلخوان في مصر ،وعدم حدوث اختراق ملموس
في الملف السوري التي كانت لها فيه ،مساحة نفوذ كبيرة،
ولها دو ٌر بارز بتط ّور أحداثه المتالحقة على األرض السورية من
خالل نفوذها بدعم ما يس ّمى بالمعارضة السورية.

وبالعودة الى ملف الداخل التركي ،فاليوم يقرأ بعض
المتابعين أنّ النظام التركي أثبت أ ّن ُه وصل بحواره مع بعض
مكونات رئيسية من الشعب التركي ال��ى طريق مسدودة،
وخصوصا ً بملف السالم مع األك���راد وبالتحديد مع حزب
العمال الكردستاني «بي كي كي» ،فاألكراد الذين ما زال زعيمهم
التاريخي عبد الله أوج�لان ،والمحكوم بالمؤبد محتجزا ً في
سجنه االنفرادي في بحر مرمرة ،منذ  15عاماً ،مسبّبا ً فقدان
ثقتهم بهذا النظام كما يتحدّثون ،باإلضافة الى أنّ النظام التركي
بدأ يمارس سياسة مزدوجة المعايير بتعامله مع قوى سياسية
مختلفة على الساحة التركية ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر
حزب «الشعب الجمهوري وحزب «الحركة القومية»  -اليميني
المعارض ،وح��زب الشعوب الديمقراطي الكردي ،وجماعة
فتح الله غولن ،وخصوصا ً بعد إعالن مجموعة من األحكام
واالعتقاالت على رموز سياسية ودينية بالداخل التركي ،وعلى
بعض معارضي النظام خارج تركيا.
فالسياسة البوليسية التي ينتهجها النظام التركي كما يؤكد
معارضو هذا النظام اآلن ّ
بحق معارضيه تثبت أنّ النظام التركي
يؤسس
في طبيعة الحال ،ال يمكن له أن يتبع أيّ نهج جديدّ ،
لحالة شراكة وطنية تخدم توفير حالة من األمن واالستقرار
بالدولة التركية ،فهو في النهاية وكما يتحدّث معارضوه،
نظام إخواني ،ليس له فكرة أو أداة أو أرضية أو حاضنة ،سوى
التحشيد المذهبي والتأزيم الجيو سياسي داخل تركيا بشك ٍل
خاص ،وباإلقليم بشك ٍل عام ،لضمان استمرار بقائه في سدّة
الحكم ،باإلضافة الى ك ّل ذلك ،فداخليا ً اليوم يعاني الشعب
التركي من أوضاع أقتصادية صعبة.
فهناك بعض المكونات من الشعب التركي تعيش أوضاعا ً
صعبة جداً ،فال يغ ّر البعض إنْ شاهد حجم العمران واتساعه
ونشاط االقتصاد االحتكار الضيّق الذي يُملّك المستثمرين
األجانب ما يزيد على  55%على األق ّل من حجمه ورأس ماله،
فاليوم يعلم أغلب المطلعين على خفايا ما وراء الكواليس،
وخصوصا ً الخفايا االقتصادية ،وتحديدا ً خبراء االقتصاد،
يعلمون حجم األزمة االقتصادية في الداخل التركي ،والتي
حاولت حكومة «المستقيل» أوغلو ومن أمامها الرئيس التركي
اردوغان إخفاء حقائقها عن الشعب التركي الذي بات يشعر
بنتائجها بشك ٍل ملموس بالفترة األخيرة تحديداً ،فهناك اليوم
تقارير «غير رسمية» تشير الى وصول ما مجموعه  18%من
مواطني المجتمع التركي الى حدود معدالت خطوط الفقر
أصل
ّ

و  5%الى ما دون معدالت خطوط الفقر ببعض المدن التركية،
خصوصا ً المدن التي يقطنها األك��راد بشرق وجنوب شرق
تركيا ديار بكر  -موش  -بينغول  -أورفة -عنتاب -بطمان،
فبهذه المدن يظه ُر بشك ٍل واض��ح االرتفاع في عدد مناطق
وجيوب الفقر ،وعلى هذا لنقس معدالت البطالة والتضخم
ونمو االقتصاد وحجم األزمات االقتصادية مجتمعة ،المتولدة
عن هذه األرقام بعموم هذه المدن والمحافظات التركية الـ 81
األخرى.
أ ّما داخليا ً أيضاً ،أصبح واضحا ً بالفترة األخيرة أنّ الكثير من
المؤسسات والجمعيات واألحزاب ووسائل اإلعالم المعارضة
بالداخل التركي ،باتت تفتقد أدنى حقوقها السياسية وح ّقها
في التعبير عن آرائها وامتالك حريتها ،وك ّل ذلك يت ّم بحجج
واهية ،والهدف من وراء ذلك هو تكميم األف��واه المعارضة،
والتشديد على عمل وسائل اإلعالم المعارضة التي بدأت في
الفترة األخيرة بالكشف عن الكثير من ملفات الفساد المتعلقة
بالحكومات التركية المتعاقبة ،والتي يقودها أو يشرف عليها
من سنوات ُكثر حزب العدالة والتنمية ،والذي وصل إلى الحكم
في تركيا عام  ،2002ومن هنا يمكن القول إ ّن ُه بهذه المرحلة ومع
ظهور مجموع هذه الملفات ،االقتصادية والسياسية والقبضة
البوليسية ومصادرة حرية الشعب التركي وبحجج واهية،
وباإلضافة الى االتهامات العالمية للنظام التركي بتمويل
اإلرهاب بسورية والعراق تحديداً ،فهذه بمجموعها باإلضافة

ّ
الى األحكام الجائرة
بحق المعارضين للنظام التركي ،تطرحُ
بمجموعها مجموعة تساؤالت عن المصير المستقبلي لحزب
التنمية والعدالة ،وإنْ كان هذا الحزب سيأخذ البالد بأكملها
مستقبالً الى حالة الفوضى ،والى المزيد من تعميق حاالت
االنقسامات المجتمعية بالداخل التركي «عرقيا ً وطائفياً ،والى
معارضي هذا الحزب.
المزيد من التضييق على
ّ
ختاماً ،إنّ المرحلة المقبلة بالداخل التركيُ ،تنبئ بمزي ٍد
من التعقيدات الشائكة بالحالة التركية ،وخصوصا ً بعد
أخذ النظام لوسيلة القمع وتشديد القبضة البوليسية على
معارضيه كخيا ٍر مستقبلي قابل للتطبيق بجميع المراحل ،مما
سيع ّمق حالة الشرخ بين النظام التركي وبين مكونات كثيرة
من عموم الشعب التركي ،وخصوصا ً هنا مع االكراد والعلويين
األت��راك الذين باتوا يضيقون ذرع��ا ً بسياسة النظام التركي
نحوهم ،وهي سياسة تهميش واقصاء كما يتحدثون ،وهذا
ما سيفرز كما يؤكد الكثير من المتابعين نتائج غير متوقعة،
ومفاجآت كبرى بالداخل التركي ،ستكون هي البداية لخروج
حزب العدالة والتنمية من مشهد الحزب المحتكر للسلطة؟ فهل
هذا يعني أنّ طموح أردوغان لالستئثار بالسلطة قد سقط!؟
وهنا سأترك اإلجابة على هذه االسئلة لأليام المقبلة ،لتعطينا
إجابات واضحة عن طبيعة المسار السياسي المقبل في الداخل
التركي ،الستيضاح معالم المرحلة المقبلة ،وأثرها المستقبلي
على الداخل التركي وعلى المنطقة كك ّل...

ّ
نلتف بالس ّر العظيم ،س ّر الخالق والخلق
حين تلفظ الروح أنفاسها،
والقدر المنتظر ،وحين تح ّل النكبات باألوطان والشعوب ندور كالفلك
على أجنحة اللحظات التي ت��د ّون وت�� َؤرش��ف ك�� ّل البيانات والخطابات
والمعاهدات وم��ا ي��دور ف��ي كواليس السلطات المختصة التي تصدر
قراراتها والك ّل نيام.
وحين نطوي صفحات ال��زم��ن المشغول بالقهر والظلم والنكبات
والحروب واالغتياالت واالنتخابات البلدية والتمديد لنواب األمة ،نرسم
الواقع حلما ً يرتفع حقيقة ،تستظ ّل عقولنا وضمائرنا ومسار حياتنا ،وك ّل
بوابات العبور من حالة إلى اخرى.
فنحن شعب نستسهل الكالم ،وترميم البيانات ،ووشوشات المجالس،
حين المجالس باألمانات ،وحين ديمقراطية الحكام مرهونة بحسابات
السلطة والمال ،وحين ذك��رى نكبة فلسطين تمحوها أخبار االنتخابات
البلدية المتنقلة عبر الشاشات من بلدة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى،
بإسلوب ب ّز االنتخابات الرئاسية األميركية التي تم ّول بماليين الدوالرات.
فعالً أنّ لبنان وطن مختلف ...وشعبه مختلف ...وقادته مختلفون،
فالحرية شعار مبهم لديهم ومختلف المعايير والمضامين ،والديمقراطية
حبر على ورق ،واالعتراضات الدائمة على غالء الخبز وال��دواء وقسط
المدرسة والجامعة والطبابة ولقمة العيش والبطالة واصفرار الشهادات
المعلقة على ج���دران ال��ب��ي��وت ،م��ا ه��ي س��وى فقاقيع ص��اب��ون يذروها
الهواء ...كحلم ينساه ك ّل واحد منا عند طلوع الصباح.
لهذا تشير ك ّل الوقائع المحيطة بنا أنّ زمن فلسطين قد ولى وانّ مماألة
«إسرائيل» حدث مرغوب ،ألنّ طمس التاريخ عند بعض الحكام العرب،
ومحو أثار النكبة وطمسها في دهاليز النسيان ،وعار الدفاع عن فلسطين
وشعبها ومقاومة «إس��رائ��ي��ل» ب��ات من المسلمات ،التي ال تأخذ بعين
االعتبار رفع راية الجهاد عن كرامة أمة ،فقدت بضياع فلسطين وبتحوير
القضايا العربية والقومية والوطنية إلى فقاعات صابون يذروها الهواء،
مناخها اآلمن وسالمها الموعود وعودتها الميمونة.
لقد بات تأييد اإلرهاب وعصاباته أمرا ً واقعاً ،بل من الخطط األولوية
في أجندات العرب الميامين ،الذين باتوا على وئ��ام ووص��ال مع العدو
«اإلسرائيلي» ،بحجة الخوف من الم ّد اإلي��ران��ي ال��ذي يعتبرونه حاليا ً
عد ّوهم األوحد لهذا يتباهون بمقاومته ومحاربة ك ّل دولة عربية أو فريق
عربي يسانده ،علما أنّ إي��ران رفعت راي��ة فلسطين وأول دول��ة فتحت
سفارة لفلسطين على أراضيها قبل ك ّل العرب.
هذا الوجع الدائم ،بل الجرح النازف في قلب األمة العربية ،الذي سبّبته
نكبة فلسطين ،ما زالت تديره عصابات الغفلة الواقعة تحت سيطرة مافيا
القوة العالمية ،المتمثلة بالسلطة األميركية والصهيونية العالمية ،بدليل
استمرار الحرب الكونية اإلرهابية على سورية ،والمماطلة القائمة من
قبل اإلدارة األميركية في شأن الح ّل السياسي الذي تتباه روسيا ودول
«بريكس» بموافقة من القيادة السورية ،التي ما زال جيشها بالتنسيق مع
حلفائها يسجل النصر تلو النصر على «داعش» و«النصرة» والجماعات
اإلرهابية جميعها ،التي تنضوي تحت شعارات وأسماء مختلفة ،علما ً أنها
تصب في مصدر إرهابي عنصري وصهيوني واحد ،أال وهو إكمال
كلها
ّ
تدمير سورية وتفتيتها وزعزعة المنطقة بكاملها ،مرورا ً بالعراق ولبنان
ومصر واليمن وصوالً إلى ليبيا والجزائر التي يصدّرون إليها اإلرهاب
منذ زمن ليس بالبعيد.
من هنا ال ب�� ّد لي قبل االستطراد بالكالم ،من أن أالم��س بمشاعري
الوطنية والقومية ما يحدث في سورية والعراق عطفا ً على ضياع فلسطين
ونكبتها المشؤومة ،التي تسبّبت في تشتيت أهلها ،من اإلشارة لطقوس
المعاهدات التي ت�� ّم توقيعها في كواليس ال��دول الغربية ،وعلى رأسها
بريطانيا في ذلك الزمن المشؤوم ،بحيث أفرزت معاهدة سايكس بيكو
تفتيت األمة العربية ،بعد تنفيذ وعد بلفور وضياع فلسطين وإلهاء العرب
بحروبهم الداخلية والقبلية والعشائرية والدينية والمذهبية ،التي ما زالت
أي التفات من معظم حكام العرب
تغوص في عمق الجسد العربي ،دون ّ
إلى العمل على إرساء بذور صحوة عربية متقدّمة ،تنقذ ما تبقى ،قبل أن
تنفذ الثروات البشرية والمادية.
م��ع العلم أنّ فلسطين وك�� ّل ق��وى المقاومة والصمود وال��ت��ص��دّي قد
أصبحت في أجندات بعض الحكام العرب مجاالً حيويا ً للمراهنة على
التوافق مع العدو الصهيوني ،بحيث ما يجري حالياً ،وعلى عينك يا تاجر،
من تغاض عن جرائم بني صهيون ودسائسهم وإرهابهم العدواني الدائم،
الذي رسم واقعا ً عربيا ً جبانا ً وخوفا ً من مقارعتها ،أنقذته المقاومة حين
حصدت انتصارين عظيمين على العدو الصهيوني في العامين 2000
و.2006
لهذا فإنّ من يتذ ّكر جيدا ً يق ّر بالوقائع والدالالت التي تشير إلى أنّ العدو
الصهيوني الذي رسم أجنداته على أساس عدواني شرير غايته تفتيت
العالم العربي ،ما زال قادرا ً على طمس الهوية الفلسطينية والعربية ،إنْ لم
يبادر العرب مجتمعين إلى القيام بمراجعة محسوبة النتائج ،تؤشر إلى
أنّ الح ّل السياسي في سورية أمر واجب الوجوب ،وأنّ إنجاح المباحثات
اليمنية السعودية ال ب ّد من العمل على إنجازه بالسرعة القصوى ،وأنّ
الوقوف بوجه «إسرائيل» ونظيرتها تركيا هو الهدف المكتوب ،وأنّ م ّد
رسل السالم بينهم وبين إيران هو القوة الغالبة في نهاية المطاف.
ما يؤسف له ،أنّ هذه األرض العربية الممتدّة من الخليج إلى المحيط،
لم تعد في األجندات العربية على وجه الخصوص ،أرض المجد الساكن
في تاريخ األج���داد ،وال األش���واق الغزيرة المرشوشة بماء ال��زه��ر ،بل
هي المنفى الذي يحمل حماقات البعض ونزيف الدماء العربية النظيفة
عبر بحار من الخيانات وااللتفافات على مالمح حكاياتنا ومشهدياتنا
وحروبنا واالغتياالت القائمة وفوارسها األبطال ،المنزلة سيرهم على
قراطيسنا ب��أح��رف م��ن ض��ي��اء ،حين بلوغ األم��ري��ن م��ن ف��ق��دان البعض
للذاكرة الوطنية ...ولمجريات الدهور المتدثرة بخيانات ذوي القربى
المتتابعة ...امر ال ُيستهان به.
فهذا الوطن ،لبنان ،الذي هدّدته الحرب األهلية زمنا ً بالتقسيم والفدرلة
والتفتيت ،ومن ثم بتحديات داخلية ومشاكل يومية ومعيشية ما زالت
تشغل بال الناس ،ومنها البيئة المعطوفة على تكدّس النفايات واالنقطاع
ال��دائ��م للكهرباء منذ أكثر م��ن ثالثين ع��ام��اً ،وه��دي��ر ودخ���ان المولدات
حي وبلدة وقرية بحماية سلطوية سياسية،
ومافياتها القائمة في ك ّل ّ
ومن ثم هجرة الشباب والشابات وفراغ البيوت من فلذات األكباد الذين
هم عون لألهل في شيخوختهم ،أضف إليها العنوسة الضاربة أطنابها
في البيوت وحاالت الطالق المستشرية بسبب ضيق ذات اليد ،التي تولد
الخالفات اليومية بين أفراد األسرة ،بحيث أصبح الفقر شريكا ًللناس دائما ً
ّ
وغض النظر
في مسراهم ومجراهم ،وال ح ّل سوى بالتمدّد واالسترخاء
والخالف على التحالفات االنتخابية ،التي ظهرت مؤخرا ً في االنتخابات
البلدية ،والتي أثارت اشمئزاز أغلبية اللبنانيين من النخب ومن ك ّل الفئات
الشعبية التي تعيش حالة القرف مما يربك الحياة اللبنانية اليومية ،التي لم
ألي مواطن لبناني ،فأبواب الزعماء مقفلة
تدرج سابقا ً في الحياة اليومية ّ
واألم��راض تتكاثر ومنها ما يهدّد بزوال العقل «كاأللزهايمر» ومنها من
يسرق العمر على حين غفلة بمرض جرثومي ال شفاء منه كالسرطان،
إضافة إلى الخطاب الوطني المنسي في جوارير الحكام ،والمستبدل
بالخطاب الطائفي المذهبي القائم على التكاذب وب��ث الفرقة بين أبناء
الوطن الواحد ،الذين أظهروا خالل االنتخابات البلدية أنهم صورة يل ّفها
النسيان والسقوط من األجندات المزخرفة بأجمل األلوان.
في ظ ّل ك ّل ما جرى ويجري منذ حلول نكبة فلسطين وحتى تاريخ
االنتخابات البلدية في لبنان ما زال العرب هم العرب الذين يهدمون
تواريخهم بأيديهم ،بالرغم م��ن وع���ورة الطريق وتهليل الفاجرين،
وبسمات المستعمرين الجدد ،الذين ساهموا معنا في دفن الشعور الوطني
القومي في مجاهل النسيان ،حين في الطرف اآلخر من الكرة األرضية،
أي في المحافل الدولية الغربية واألممية والعربية واللبنانية ،كان يقف
ّ
رجل شجاع ،فلسطين في قلبه وضميره حالة يقظة وراية مرفوعة على
الدوام ،يرحل دون مراسم هو السفير المقاوم الدكتور كلوفيس مقصود،
ونظيره الدكتور محمد المجذوب الذي حمل قضية العرب والعروبة صوتا ً
صارخا ً وكلمة معلنة واضحة ،هي أقطع من ح ّد السيف ،ومقاومة فاعلة
عبر ك ّل مسارات حياته العلمية والمعرفية والوظيفية.
فهل هي يا ترى مصادفة أن يغيب الرجالن في ذكرى نكبة فلسطين،
التي ارتبط اسمهما بها نضاالً وجهادا ً بالكلمة والرأي الح ّر المنطلق من
أعلى المنابر بصوتيهما الصارخ :فلسطين عربية؟!
* رئيسة ديوان أهل القلم

