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ليس المطلوب مجرد مساعدات إنقاذ
بعد موجة التظاهرات ضد الغالء والضائقة االقتصادية ،سارعت بعض الدول وفي
المقدمة اسرائيل والواليات المتحدة واالتحاد االوروبي لبحث سبل توفير مساعدات
مالية النقاذ الوضع وعدم تدهوره الى مستوى يهدد بقاء السلطة نفسها ،فاسرائيل
ستفرج عن بعض مستحقات الضرائب والكونغرس سيبحث زيادة المساعدات
وكذلك منطقة اليورو.
ولو افترضنا جدال ان كل هذه المساعدات وصلت فعال الى الخزينة الفلسطينية
فانها بالكاد تفي باالحتياجات المالية لمدة شهر او شهرين وسنعود بعدها الى
نقطة الصفر التي نعاني منها ماليا ،وسنعود الى الدائرة المفرغة التي ال نجد منها
مخرجا حقيقيا حتى اآلن.
المطلوب ليس مثل هذه المساعدات رغم اهميتها وضرورتها ،وانما البحث عن
وسائل دعم دائمة او ما يسمى بشبكة االمان المالية حتى يتم التصرف والتعامل
مع الوضع بصورة حقيقية ومستقرة .الخطوات الحقيقية في هذا االتجاه تنقسم الى
قسمين  ،االول مالي والثاني سياسي :الدعم المالي يجب ان يكون ثابتا وكافيا لكي
تستطيع السلطة تأمين أبسط متطلبات الحياة للمواطنين من جهة ،ولكي تستطيع
تطوير قدراتها الذاتية وبناء اقتصاد يخفف من االعتماد على الدعم الخارجي ،وهذا
ما حاولت فعله الحكومة ولكنها لم تستطع انجاز المهمة.
اما االهم فهو الدعم السياسي اي الضغط على اسرائيل النهاء ممارساتها
ومضايقاتها واعتداءاتها على االرض والناس وتحكمها في المعابر والحدود برا وجوا
وبحرا ،ورفضها الواضح ألية حلول سياسية تنهي االحتالل.
ومن أشد االمور مدعاة لالستغراب واأللم في هذا المجال ،ان الدول العربية لم
تهتز ولم تتحرك او تتدخل للمساعدة وكأن شيئا ال يعنيها ،بينما ترى اآلخرين
يسارعون للتدخل  ،ال حبا بنا ولكن خوفا من انفجار الوضع نهائيا وكليا في الضفة
الغربية ،اما االخوة العرب فهم مشغولون بكل شيء ما عدا همومنا ومأزقنا ومصير
ارضنا ومستقبلنا ،ولم يبادروا حتى لتقديم المساعدات العاجلة.
ان وضعنا ،وإن هدأ على السطح قليال ،مرشح لالنفجار في كل لحظة ،ألن نيران
الغضب واالستياء واالحباط ،تشتد تحت الرماد ،ومن يتجاهل ذلك هو إما جاهل حقا
او اعمى ال يبصر ،ومن يعتقد ان النتائج ستظل محصورة فينا مخطىء ايضا ،سواء
أكان اسرائيليا او عربيا ،فقد فاض الكيل وضعفت القدرة على االحتمال طويال ،وهذا
ما يجب ان يدركه الجميع في السلطة واسرائيل والعرب والغرب.

المناورة العسكرية في الخليج
بدأت الواليات المتحدة بقيادة مناورات عسكرية تشارك فيها  ٢٥دولة بينها
السعودية واالمارات ،لمواجهة العدو المفترض وهو ايران بالطبع التي تحولت الى
عدو لسببين :االول هو الخالفات السنية  -الشيعية وتخوف دول الخليج من النفوذ
المتزايد لطهران في المنطقة ،اما السبب الثاني فهو ان اسرائيل استطاعت ان تجعل
مخاوفها من السالح النووي االيراني المزعوم قضية دولية وفرض عقوبات ال تتوقف
على ايران وسط التهديدات االسرائيلية بشن عملية عسكرية لضرب المفاعالت.
ايران من جانبها لم تسكت ،وستجري مناورات كبيرة ايضا وهي تهدد باغالق
مضيق هرمز  ،اي وقف معظم امدادات النفط في المنطقة .كما تهدد بضرب كل
القواعد االميركية في الخليج واسرائيل نفسها بالتأكيد.
ويؤكد كل الخبراء ان أية أعمال عسكرية ضد ايران ستكون لها تداعيات عسكرية
واقتصادية وانسانية على المنطقة ،كلها ،ولهذا فان كثيرين يتظاهرون داخل
اسرائيل ضد حرب كهذه ومسؤولون كبار يحذرون من تداعياتها .فهل هذه المناورات
مقدمة لمعركة قادمة ام انها مجرد تحذيرات ؟
ال أحد يستطيع الجزم فالمعركة محتملة خاصة بعد االنتخابات الرئاسية االميركية
والمخاوف الخليجية كبيرة من االهداف االيرانية .وقد يحسم االمور نتائج الحرب
الدائرة في بالد الشام ألن سوريا هي الحليف القوي اليران ،فاذا سقط النظام ضعفت
ايران وقلت مخاطرها الخليجية وضعف نفوذها االقليمي ،مما سيؤثر على حسابات
الذين يجرون المناورات العسكرية هذه.

ضيع ليبيا؟
َمن ّ

االن فيليبس*
ذي ناشيونال

على الواليات المتحدة أن تقلق اليوم بشأن سوريا
تحظ السياسة الخارجية باهتمام كبير خالل
لم َ
الحملة االنتخابية األميركية حتى اليوم ،فعندما
أدلى منافس أوباما الجمهوري ،ميت رومني ،بخطاب
قبوله ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة األميركية
الشهر الماضي ،لم يكد يأتي على ذكر السياسة
جدال
الخارجية .فقد بدا رومني كما لو أنه ّ
سلم ً
يقدم أداء ممتازًا في مجاالت
بأن الرئيس الحالي ّ
يحقق فيها الجمهوريون ع��ادة إنجازات تنال
رضا الناخبين.
لكن رومني سارع إلى الهجوم ما إن اجتاحت
الجماهير ،التي تتظاهر ضد شريط فيديو مناهض
مجمع السفارة
لإلسالم ُأ نتج في كاليفورنياّ ،
األميركية في القاهرة ،وتابع هجومه هذا بعد
أن وصلت أخبار عن مقتل عدد من العاملين في
القنصلية األميركية في مدينة بنغازي شرق ليبيا،
حيث كان يقيم السفير األميركي ،فاتهم رومني
أوباما “باالعتذار نيابة عن الواليات المتحدة” .ولم
يتردد مساعدوه في لوم الرئيس على “ضعفه”.
سارع الليبراليون األميركيون إلى تصوير رومني
على أنه سياسي غير مؤهل لالضطالع بمهام
الرئيس ،قائلين إنه أساء معالجة هذا الوضع ألنه
ّبدى المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية ،حتى

إن بول راين ،الذي يترشح إلى جانب رومني ،رفض
أن يحذو حذوه.
ّ
وتحولت الثورات
لكن األوان قد فات اليوم،
العربية إلى مسألة تعني الحزبين المتنافسين
في الواليات المتحدة ،وال شك أن وضع أوباما
سيزداد سوءًا مع تراكم األدلة على أن الهجوم
على القنصلية في بنغازي ليس تظاهرة خرجت
عن السيطرة ،بل عملية خططت لها مجموعات
جهادية واستخدمت خاللها قاذفات صواريخ
وبنادق رشاشة.
ال عجب في انهيار التعاون بين الحزبين في
الواليات المتحدة ،ففي السياسة األميركية ،ما
من عصفور صغير يسقط من السماء في مكان ما
حول العالم من دون أن يتحمل أحد المسؤولية في
واشنطن .وبما أن في الواليات المتحدة َمن يتحمل
اللوم ،إذن ما من تطور خارجي يستحق االنتباه.
بان هذا الوضع جليًا حين سقطت الصين
في قبضة الشيوعيين عام  1949بعد سنوات
ّ
“من
من الحرب األهلية؛ لذلك تحو ل السؤال َ
ّ
ضيع الصين؟” إلى قضية سياسية ملحة خالل
خمسينيات القرن الماضي وما بعدهاُ .ألقي جزء
من اللوم على الرئيس هاري ترومان ،إال أن الجزء

الق ـ ــدس قب ـ ــل عـشــرين عام ــا

األكبر وقع على كاهل الجنرال جورج مارشال ،أحد
مهندسي انتصار الحلفاء في الحرب العالمية
الثانية ال��ذي أصبح الحقًا وزي��ر خارجية وأطلق
خطة مارشال للنهوض بأوروبا ،خطة نال عنها
جائزة نوبل للسالم.
لم يأبه أحد لواقع أن ماو تسي تونغ كان أكثر

يرتكز اتهام الرئيس بالضعف على وهم أن ما
وضعه جورج بوش االبن ُوعرف بـ”أجندة الحرية”
كان سيؤدي إلى تغييرات سلمية ،ال ثورات ،لكن
بوش ،الذي راح يتخبط في العراق وأفغانستان،
تخلى فعليًا عن فكرة إحداث تغيير ديمقراطي
في مصر وتمسك بنظام مبارك ،غير أن البعض قد

ُ
سيضطر أوباما إلى اإلجابة عن أسئلة كثيرة بشأن سماحه
باقتحام القنصلية ،ولكن إن ُّاتهم بأنه سارع إلى تغيير النظام
في ليبيا من دون معرفة ما سيحل محله في المستقبل ،يجب أال
يكون الوحيد الملوم ،فقد اقترف بوش الخطأ ذاته في العراق،
قسوة وتنظيمًا من الوطنيين غير المنظمين ،الذين
ً
دعمتهم الواليات المتحدة .كان من الضروري أن
يتحمل أحد اللوم في الواليات المتحدة على ما
اعتبر آنذاك اإلخفاق الدبلوماسي األميركي األعظم
ُ
في القرن العشرين.
التهم الموجهة إلى الرئيس الحالي اليوم
لكن ُّ
واهية ،فخالل حديث مع موقع Foreign Policy
اإللكترونيّ ،اتهم ريتش وليامسون ،مستشارة بارز
يقدم قيادة فاعلة للعالم
لرومني ،الرئيس بأنه لم ّ
العربي .وذكر“ :نشهد اليوم نمطًا يقلل من نفوذ
الواليات المتحدة واحترامها وقدرتها على الترويج
لمصالحها”.

ّ
يحاجون ،قائلين إن تدريب مجموعات المعارضة
الشعبية المصرية ،الذي مولته الواليات المتحدة
خالل عهد بوش ،لعب على األرجح دورًا صغيرًا في
تحفيز تلك الثورات التي يندد بها رومني اليوم.
لكن التفاصيل غير مهمة على األرجح ،فلن
يعلق في ذهن الناخبين إال أن ستيفنز أول سفير
أميركي ُقتل منذ عهد جيمي كارتر ،الذي هوجم
ُوأذل بسبب الثورة اإليرانية ،أما الرسالة التي
تتناقلها محطات التلفزة راهنًا ،فهي أن ذلك
الربيع الذي انتمى خالله العرب إلى جيل فيسبوك
قد انتهى .فقد ع��ادوا اليوم إلى تلك األحكام
المسبقة بحق هذا الشعب الذي ص� ّ�وروه خالل

سبعينيات القرن الماضي كعصابات تطلق النار
عشوائيًا من بنادق كالشنكوف ،وال شك أن هذا ال
يشكل أمرًا إيجابيًا بالنسبة إلى الواليات المتحدة
ّ
في أذهان العامة.
ال نحاول تبرئة أوباما من أي لوم ،فكانت خطوة
متهورة بالتأكيد ترك القنصلية في بنغازي تحت
حماية ستة حراس ليبيين من السهل التشكيك
حضت وزارة
في والئهم ،ففي الشهر الماضيّ ،
الخارجية األميركية مواطنيها على تفادي السفر
واصفة هذا البلد
إلى ليبيا ما لم يكن ذلك ضروريًا،
ً
كمكان يسوده العنف السياسي والمعارك بين
الميليشيات ،ولكن يبدو أن وزارة الخارجية أخفقت
في العمل بنصيحتها الخاصة.
وما يزيد الطين بلة أن الواليات المتحدة شاركت
فرنسا وبريطانيا في التخطيط لتغيير النظام في
قدمت
ليبيا من دون التفكير في المستقبل .فقد ّ
ليبيا الكثير من المجاهدين للحرب في أفغانستان،
منهم الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بعد موت
أسامة بن الدن ،أبو يحيى الليبي ،الذي قتلته طائرة
أميركية بدون طيار في شهرحزيران.
تأكد موت أبو يحيى الليبي في شريط فيديو
لتنظيم القاعدة ُنشر في الذكرى الحادية عشرة
شكل
العتداءات الحادي عشر من ايلول .وربما ّ
هذا الفيديو إشارة إلى رفاق السالح القدماء من
يكن األعضاء
المجاهدين لمهاجمة القنصلية ،إذ ّ

السابقون لجماعة القتال اإلسالمية الليبية الكثير
من الحقد للواليات المتحدة وبريطانيا ،اللتين
تآمرتا لتسليم مشتبه فيهم ألقي القبض عليهم
إلى سجون القذافي ،حيث تعرضوا للتعذيب
قبل االنتفاضة.
يشكل المجاهدون أقلية في ليبيا ،ففي
ّ
انتخابات شهر تموز ،حققت األحزاب العلمانية
االنتصار بفارق بسيط ،ومهما افتعل المجاهدون
المشاكل ،فلن يستلموا الحكم ،مع أن الحكومة،
التي تعاني الفوضى اليوم ،ستحتاج إلى سنوات،
كما يتضح ،لتفرض مشيئتها عليهم.
ُ
سيضطر أوباما إلى اإلجابة عن أسئلة كثيرة
بشأن سماحه باقتحام القنصلية ،ولكن إن ُّاتهم
بأنه سارع إلى تغيير النظام في ليبيا من دون
معرفة ما سيحل محله في المستقبل ،يجب أال
يكون الوحيد الملوم ،فقد اقترف بوش الخطأ
ذاته في العراق ،علمًا أن هذه كانت حربًا اختيارية
طويال.
ُخطط لها
ً
ستتمكن ليبيا من ترتيب شؤونها بمرور الوقت،
لكن المسألة األهم تبقى :ماذا لو نجحت العناصر
الجهادية في المعارضة خالل الحرب األهلية
الطويلة في سورية في البروز واالستيالء على
الحكم في دمشق؟ من سيكون قد ّ
ضيع سورية
َ
عندئذ السؤال األهم،
في هذه الحالة؟ سيكون هذا
ٍ
وسيرغب كل العالم في معرفة الجواب.

الفيلم المسيء لإلنسانية !
الفيلم المسيء للنبي والرسول محمد خاتم
األنبياء وال��رس��ل في الحقيقة هو إس��اءة لكل
اإلنسانية بقيمها  ،وإساءة لكل القيم والمبادئ
التي تنادي بها الديموقراطيات الغربية ،فالرسول
محمد عليه الصالة والسالم ليس مجرد رسول ،
وديانته ليست مجرد إضافة للديانات السماوية
 ،بل هو الدين الخاتم  ،وألنه الدين الخاتم فهو
يؤسس لنظام حياة كاملة يرسي لها كل القيم
واألخالق التي يقوم عليها النظام اإلنساني الذي
يقوم على وحدانية اإلنسانية  ،ووحدانية القيم
الحضارية  ،ووحدانية الديانات.

الغنية بمواردها وحضارتها  ،وهي الدول اإلسالمية
 ،والمدخل لهذه السيطرة تكمن في محاربة الدين
اإلسالمي واإلساءة لرسوله  ،وتصوير المسلمين
بانهم شعوب متخلفة متعطشة للعنف والدم
 ،وأنها شعوب تكره غيرها ويدفعها الحقد في
التعامل مع اآلخرين .
والمفارقة اننا كمسلمين قد نساهم بوعي أو
بدون وعي في تحقيق هدف هؤالء المسيئين ،
وهذا ما تحقق من الفيلم األخير  ،فخروج المسلمين
وردة فعلهم القوية والتي أدت إلى قتل السفير
األمريكي وغيره في ليبيا  ،وفي عواصم عربية

اننا كمسلمين قد نساهم بوعي أو بدون وعي في تحقيق هدف هؤالء
المسيئين  ،وهذا ما تحقق من الفيلم األخير  ،فخروج المسلمين وردة
فعلهم القوية والتي أدت إلى قتل السفير األمريكي وغيره في ليبيا
 ،وفي عواصم عربية أخرى ادت إلى تثبيت هذه الصورة التي يسعى
المسيئون إلى تحقيقها
فاإلسالم ال يلغي وجود أي دين  ،وال ينفي وجود
أي رسول  ،بل هو دين مكمل ومتمم لما بعثه الله
من رسل بديانات سماوية تؤسس لحياة إنسانية
تسمو على العنصرية والعصبية  ،والكراهية والحقد
والتمايز .واإلسالم جاء ليؤكد على القيم السماوية
التي جاءت بها كل األديان السماوية .
في سياق هذا الفهم وهذا الهدف السماوي
للدين اإلس�لام��ي يمكن أن نفهم المسلسل
العنصري والالاخالقي واألعمى البصيرة الذي يطال
الرسول الكريم  ،والدين الذي يحمله للبشرية
جمعاء  ،فالهدف الحقيقي لهذا المسلسل الذي لن
ينتهي بالفيلم األخير هو اإلساءة للدين اإلسالمي
 ،وتصوير معتنقيه بانهم أهل عنف  ،وأهل
تعصب  ،وأن هذا الدين غير حقيقي  ،ومن صنع
البشر  ،وأن المسلمين غير مؤهلين للحكم  ،وحتى
إدارة شؤون أنفسهم  ،ومن ثم يكمن وراء هذا
المسلسل الخوف من سمو اإلسالم  ،وإدراك طابور
المتعصبين والحاقدين من بابوات وكتاب وشعراء
وحاخامات ومنتجي أف�لام ومخرجين جاهلين
وقناعتهم أن لهذا الدين السمو  ،وله الحكم وله
اإلنتشار لما يحمله من قيم إنسانية وحضارية
تتوافق مع الفطرة البشرية  ،وألهله في النهاية
السيطرة الكاملة بقيام دولة اإلسالم القائمة على
مبدأ اإلنسانية الواحدة .
وم��ن خ�لال فهمي ه��ذا ل��م أف��اج��أ م��ن هذا
المسلسل بقدر مفاجأتي من ردة فعل المسلمين
الغاضبين والناصرين لرسول كل البشرية  ،والذين
لهم له الحق والمبرر للتصدي لكل ما يسيء
للرسول الكريم  ،ألن اإلساءة له هي إساءة لوجود
كل مسلم وبقائه وإستمرار هدفه بإستمرار الدفاع
عن الدين اإلسالمي  ،الذي هو مسؤولية كل مسلم
 .وعدم المفاجأة التي قد تغيب عن بال المسلم
العادي انها ليست المرة األولى وال األخيرة  ،وتعود
بجذورها إلى أكثر من أربعة عشر قرنا  ،أي منذ أن
ظهر الرسول عليه الصالة والسالم والدعوة إلى
دين الله دين التوحيد دين اإلسالم  ،منذ ذلك
الوقت ومسلسل اإلساءة والنكران والرفض قائم
وصاحب نشر الدين اإلسالمي  ،لسبب بسيط كما
أشرنا إدراك الجميع انه دين سماوي  ،وان محمد
هو رسول الله  .وبالتالي ال بد من العمل على إحتواء
هذا الدين وإجهاضه باإلساءة إلى الرسول الكريم ،
ألن هذا الدين إذا ما سمح له باإلنتشار فسيعني ان
تفقد تلك الدول هيمنتها ونزعتها للسيطرة على
مصائر الدول والشعوب وخصوصا الدول والشعوب

أخرى ادت إلى تثبيت هذه الصورة التي يسعى
المسيئون إلى تحقيقها  ،ألن في الحقيقة لو قرأنا
ووزنا هذا الفيلم المسيء سنجد أنه ال يساوي شيئا،
ال قيمة له من كل األبعاد ،ولو تصورنا جدال أنه
عرض في صالة ما سيتبخر مثل أصحابه ،ال قيمة
وال وزن لهم حتى في مجتمعاتهم  ،فالمتخلفون
والجاهلون والمتعصبون  ،والحاقدون ال ينتجون إال
ما يعكس كل هذا في داخلهم .
فاإلسالم والرسول أكبر من هذه البذاءات
الالانسانية والالحضارية التي تؤكد إن دوال بها
هذه النماذج من البشر في نهايتها للتدهور
واإلندثار والزوال .ولبذاءة هذا الفيلم وتفاهته ،
وفقدانه ألي قيمة لم أجد أي دافع لرؤيته ألن العين
ال ترى أفالما أو أعماال ال ترقى للسمو اإلنساني ،ولو
تصورنا اننا جميعا لم نر هذا الفيلم وعلينا إن ال
نسمح برؤية فيلم فقد منتجوه عقلهم  ،وفشلوا
فيما يسعون له من نشر التعصب والحقد والجهل
في مجتمعاتهم  .وبقراءة تاريخية للموقف من
اإلسالم سنجد إن العالقة التي قد حكمت الدين
اإلسالمي بالدين المسيحي وحتى الدين اليهودي
 ،وبدقة أكبر المتعصبون الذين يقفون وراء هذه
العالقة أنها كانت دائما عالقة تصادمية  ،وقد
أخذت اشكاال متعددة أبرزها الحروب والتدخالت
العسكرية  ،في العديد من الكتب التي صدرت
مثل كتاب الراهب يوحنا الدمشقي والذي توفي
عام  ،749والذي إتهم اإلسالم بالتزوير والنقل من
اإلنجيل والتوراة .
ومنذ فتح دمشق عام  634وهذا المسلسل
من اإلس���اءات لم يتوقف  ،حتى التنويريين
واإلصالحيين مثل مارتن لوثر  ،ودانتي أساءوا
للرسول واإلسالم.
والمفارقة أن هذه اإلس��اءة تأتي في ظل ما
تنادي به الديموقراطيات الغربية من مبادئ الحرية
 ،وحرية التعبير والرأي  ،متجاهلة قدسية األديان
 ،وقدسية الرسل ،وأن المساس بهذه القدسية
مساس بوجود اصحابها  ،ولذلك الرد الطبيعي على
هذه الحمالت هو كشف زيف هذه الديموقراطيات
بقيمها ومبادئها .وأن مثل هذه األعمال الحاقدة
والجاهلة أول ما تتضرر منها الدول التي تصدر
منها ،وتعمق فجوة الكراهية للسياسات األمريكية
وللسياسات الغربية وليس لشعوبها  ،فالمسلمين
يحملون الكثير من مشاعر التقدير والقبول للشعب
األمريكي كما الغربي  ،وال ننسى أن هناك الماليين
من المسلمين األمريكيين والغربيين الذين تقع

عليهم مسؤولية مباشرة في تقديم النموذج
الحضاري والقيمي للدين اإلسالمي بسلوكهم ،
وبإبراز الجوانب اإلنسانية في الدين اإلسالمي ،
والتصدي لهذه الفقاعات البذيئة .
ولعل من اب��رز ال��دروس التي على الجميع
اإلستفادة منها التساؤل أين مسؤولية الدول
اإلسالمية  ،ومسؤولية الفضائيات العربية
واإلسالمية ومسؤولية العلماء والكتاب والمفكرين،
والجامعات وم��راك��ز البحث ،التي تقع عليها
مسؤولية تقديم النموذج الذي يليق بالرسول
الكريم  ،وابراز القيم اإلنسانية والحضارية التي
يؤكدها الدين اإلسالمي .
ويبقى أن أشير إلى حقيقة أساسية على كل
مسلم إدراكها إذا كان الرسول الكريم قد أدى
رسالته  ،نتحمل كل الظلم والغبن من اجل نشر

بقلم :د .ناجي صادق شراب
استاذ علوم سياسية  -غزة

اإلسالم  ،فهذه المسؤولية اليوم تقع على كل مسلم
بالعقل واإلقناع وليس بالقوة وحد السيف كما يزعم
دائما  ،ويبقى أن نملك الرؤية والبصيرة إلثبات أن
اإلسالم هو دين اإلنسانية  ،وهذا لن يتحقق إال
بتعلم وبتعليم سيرة الرسول عليه الصالة والسالم
 ،والتركيز على ما جاء في اإلسالم من مبادئ الحرية
والعدالة والمساواة واإلنسانية التي تسمو على أي
ايدولوجية عنصرية .
وأختتم بقوله تعالى( :اليوم أكملت لكم
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
اإلسالم دينا).

معادلــــــــــة
في انتظار أن يحرروا لنا فلسطين
بقلم :حمدي فراج
دان سليم الزعنون بما يمثله من رئاسة للمجلس الوطني الفلسطيني موقف احمد
جبريل المنحاز للنظام السوري ضد ما اسماه الثورة الشعبية المتواصلة منذ عشرين
شهرا السقاط نظام بشار االسد  ،وحدد الزعنون اسباب ادانته ألحمد جبريل مخالفته
للسياسة التي تتبعها منظمة التحرير الفلسطينية تجاه الدول العربية عدم التدخل
في شؤونها الداخلية  ،وهو الموقف الذي طاله خالفات عميقة على مدى عمر هذه
المنظمة خاصة لدى شعوب هذه االنظمة التي تعاني االمرين جراء سياسات انظمتها
 ،والتي بدى هذا الموقف بعدم التدخل وكأنه اقرار ثوري بأن هذه االوطان وشعوبها
ملك شخصي لهذه االنظمة تستطيع ان تعاملها كما يحلو لها  ،ومن الناحية الفعلية
فإنه كان وما يزال للمنظمة موقفها وتدخلها في كل شأن ذو بال ينتاب الدول العربية
 ،ولكن مع االنظمة ضد شعوبها وثوراتها  ،بما في ذلك موقف الزعنون نفسه الداعم
هذه المرة لما يسميه بالثورة الشعبية متناغما بذلك مع االنظمة االكثر تخلفا على
الصعيد العربي واالكثر عداء واستهدافا لطموحات الشعب الفلسطيني الذي ما يزال
ينشد حريته واستقالله  ،ونقصد امريكا وبقية حلفائها .
ال يمثل احمد جبريل الكثير  ،ال على صعيد الشعب وال الثورة وال المجلس
الوطني الذي يرأسه سليم الزعنون منذ عقود  ،ونعتقد ان المجلس الوطني نفسه
اصابه التآكل بعد تشكيل السلطة الوطنية وبعد ان ألغى عددا من بنود الميثاق
الوطني بناء على طلب امريكا واسرائيل  ،وكأن الدور المناط به في هذه المرحلة
قد استوفاه بنجاح .
وفي المقابلة التي اجرتها العربية نت مع الزعنون  ،دعا جبريل الى "التراجع عن
موقفه المرفوض فلسطينيا وااللتزام بموقف المنظمة " وهو موقف معروف انه ضد
النظام السوري منذ سبعينات القرن الماضي  ،وتتوج يوم الخروج من بيروت حيث
رفض الرئيس الراحل ياسر عرفات الذهاب الى دمشق وآثر عليها القاهرة .
ويتساءل البعض  ،صادقين في االغلب  ،لماذا ال يتم فعليا دعم الثورة الشعبية
في سوريا ضد بشار وضد امريكا وضد الرجعية العربية  ،وكأنه يريد ان يقول مثلما
هو موقف المجلس الوطني ومنظمة التحرير  ،وفي نفس الوقت تأنيب وتفنيد موقف
احمد جبريل المنحاز لهذا النظام .
ولكي ال ندخل في تفاصيل اين هي هذه الثورة الشعبية في سوريا  ،التي على
بعض خيوط من دخانها غادرت حماس واغلقت مكاتبها على أمل ان تعود الى سدة
الحكم كما في بقية الثورات العربية  ،نتساءل  ،لماذا لم يتم دعم الثورات الشعبية
في بقية الدول العربية  ،ولماذا خبت هذه الثورات على هذه الشاكلة  ،اال إذا قال لنا
هذا البعض الذي يتضح هنا انهم ليسوا صادقين  ،ان انظمتها استجابت لمطالبها
وهي اليوم تعيش في كنف ملوكها وامرائها بحرية وأمن ونماء وانتعاش  ،في
انتظار ان يحرروا فلسطين .

