22

رأي

االثنني  23حزيران  2014العدد 2325

محمود عباس ...ارحل
سيف دعنا *
«يا رب كفى حكامًا مثقوبني»

مظفر النواب

َج � � � ِّ�ر ْب ه� ��ذا ال �ت �م��ري��ن :ل �ن �ف �ت��رض أن «م�ن�ظ�م��ة
ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام ��ي» ،ال �ت��ي ي�ش�ب��ه اجتماعها
األخ�ي��ر م��ؤت�م��رات الحركة الصهيونية ،قامت
بعمل خياني من الدرجة األولى ووجهت دعوة
إل��ى ب�ن�ي��ام�ين نتنياهو أو أف �ي �غ��دور ليبرمان
إللقاء كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية الدول
األعضاء في املنظمة ،وهو أمر لم يعد مستبعدًا
ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل .ل�ن�ف�ت��رض ،ك��ذل��ك ،أن نتنياهو
(أو ليبرمان) ك��ان في قمة الوقاحة في كلمته
ولغته ومطالبهّ .
تخيل أوقح ما يمكن أن يقوله
نتنياهو للعرب واملسلمني في اجتماع كهذا.
أطلق لخيالك العنان .ولو لجأ نتنياهو للغة
الصهيونية االس�ت�ع�م��اري��ة الجلفة امل�ع�ه��ودة،
فإنه سيطالب العرب باالستسالم ،وسيتوعد
ّ
ويحملها م�س��ؤول�ي��ة «ال��دم��ار» ال��ذي
امل�ق��اوم��ة
سيلحق بالشعب الفلسطيني عقب كل عملية
م�ق��اوم��ة .ول��و ط��ق «ع��رق ال�ح�ي��اء» عنده فربما
وع ��ظ ال �ع ��رب ع ��ن م �ح��اس��ن ال�ت�ن�س�ي��ق األم �ن��ي
وأهميته ،وربما تجرأ على ادعاء أن مصلحتهم
تتطلب التنسيق األمني معه .اآلن ،قارن كل ما
تخيلت مع ما قاله محمود عباس في اجتماع
م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام ��ي ف ��ي  18ح��زي��ران
ال �ج��اري .ه��ل ه�ن��اك اخ�ت�لاف عما سمعناه من
«رئ �ي��س» س�ل�ط��ة أوس �ل��و؟ َج� � ِّ�ر ْب ت�م��ري�ن��ًا آخ��ر:
تخيل أنك ال ت��زال تعيش في الثمانينيات من
القرن املاضي ،وأن هناك منافسة محتدمة على
ق�ي��ادة «رواب ��ط ال �ق��رى» العميلة ال�ت��ي أسسها
االح � �ت �ل�ال .ت �خ� ّ�ي��ل أي �ض��ًا أن أح� ��د امل�ت�ن��اف�س�ين
اليائسني لهذا املنصب ،املستعدين لقول وفعل
أي ش��يء لتحسني ش��روط تنافسهم وإرض��اء
السيد الصهيوني ،حظي «ب�ش��رف» مخاطبة
م �م �ث �ل�ين «ع � ��ن ش �ع��ب ال� �ل ��ه امل� �خ� �ت ��ار» ل�ت�ق��دي��م
برنامج عمله ومشروعه لقيادة رواب��ط القرى
وخدمة أسياده املستعمرين الصهاينة .أطلق

العنان لخيالك .اآلن ،ق��ارن كل ما يمكن لك أن
تتخيل من مواقف ساقطة لعميل روابط القرى
م��ع م��ا ق��ال��ه م��ن يحمل أل �ق��اب «رئ �ي��س اللجنة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ملنظمة ال�ت�ح��ري��ر» و«رئ �ي��س دول��ة
ف�ل�س�ط�ين» و«رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة لحركة
التحرر الوطني الفلسطيني» في كلمته أمام
وزراء خارجية «منظمة التعاون اإلس�لام��ي».
م��ا رأي��ك؟ تمرين أخ�ي��ر :لتعرف حجم الكارثة
ُاملتمثلة بأن يكون عباس في مواقعه املتعددة،
ً
قم بما يأتي .أوال :اسمع ،أو اق��رأ ،خطابه أمام
«وزراء خ��ارج�ي��ة منظمة ال�ت�ع��اون اإلس�لام��ي»
جيدًا .ثانيًاً :
بناء على ما ورد في الخطاب ،قم
بتركيب ص��ورة ع��ن الشعب الفلسطيني كما
يتخيلها عباس وكما ورد في خطابه .ثالثًا:
قم بتقدير مدى احترام «رئيس» أوسلو لشعبه
ً
بناء على تلك الصورة املتضمنة في الخطاب
للشعب الفلسطيني .رابعًا :اقرأ ما كتبه زئيف
جابوتنسكي ،أحد أكثر عتاة الصهاينة تطرفًا
وفاشية واألب الروحي لـ«الليكود» ،في «الجدار
الحديدي» .خامسًا :قم بتركيب صورة للشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ك �م��ا ت�خ�ي�ل�ه��ا ج��اب��وت�ن�س�ك��ي في
كتابه .سادسًا :قارن بني الرأيني واستنتج من
يحتقر الشعب الفلسطيني أكثر .ال نعرف إن
كان عباس قد قرأ ما كتبه جابوتنسكي ،لكننا
ن �ع��رف أن �ه��ا م�ص�ي�ب��ة أن ُي�ظ�ه��ر جابوتنسكي
الفاشي والعنصري وملهم بيغن ونتنياهو
اح �ت �ق��ارًا أق ��ل ل�ل�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين م��ن «رئ �ي �س �ه��م».
ً
م �ص �ي �ب��ة أص� �ل ��ا أن ن �ل �ج��أ إل� � ��ى اق� �ت� �ب ��اس أي
صهيوني لتبيان مدى فداحة ما قاله عباس.
ل �ك��ن ،ل ��و اس �ت �م��ع ج��اب��وت �ن �س �ك��ي إل ��ى م ��ا ق��ال��ه
عباس ،القتبس له من كتابه ما يلي بالحرف.
ً
أوال :إن «العرب ليسوا أغبياء» ،وثانيًا «ليسوا
كلهم فاسدين يمكن شراؤهم» ،ولذكره ثالثًا أن
«كل السكان األصليني يقاومون االستعمار»،
وراب �ع��ًا إن ال��وص��ول «إل ��ى ات �ف��اق» ب�ين ال�ع��رب
وال � �ص � �ه� ��اي � �ن� ��ة «م � �س � �ت � �ح � �ي� ��ل» ،وخ� ��ام � �س� ��ًا إن
الصهاينة يريدون كل شيء .حني تصبح أكثر
األدبيات الصهيونية فاشية ملجأنا ومعيارنا
لتقويم «الرئيس» وصالحيته ،فنحن أمام ما

هو أفظع من نكبة  .1948ماذا فعلت بشعبك؟

عباس نكبتنا :ارحل
لسنا بحاجة ألي خ�ي��ال ،ولسنا حقًا بحاجة
ح� �ت ��ى ل � �ج � ��ردة ح � �س� ��اب م � ��ع م� �ح� �م ��ود ع �ب��اس
لنستنتج أن عليه ال��رح�ي��ل .فليس ف��ي سجل
م��ن ي�ت��رب��ع ال �ي��وم ع�ل��ى ق �ي��ادة م��ن ك��ان��ت ي��وم��ًا
أه ��م م�ن�ظ�م��ة ث��وري��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ح�ت��ى م��وق��ف
واحد ،واحد فقطُ ،يمكنه ادعاؤه كإرث يستحق
االستذكار ،أو الفخر به ،أو ادعاء أن هذا املوقف
يؤهله ألن ينافس على أي منصب في أي هيئة
فلسطينية .كل ما في السجل مخجل في الحد

ويستمع إلى نصائحه).
ق��د ي�ع�ل��ق ال �ب �ع��ض م�ح�ق��ًا ب ��أن دع� ��وة ال��رح�ي��ل
وح��ده��ا ق��اص��رة ،فما يجب فعله حقًا ه��و حل
ال�س�ل�ط��ة وميليشياتها األم�ن�ي��ة وطفيلييها،
هذا إذا غضضنا الطرف عن ضرورة املحاسبة
واملحاكمة ملن ت��ورط في ما وصلنا إليه .هذا
صحيح .يجب حل السلطة ،بل لم يكن يجب أن

ارحل وخذ منسقيك
األمنيين وميليشيات دايتون
ومفاوضيك الكبير منهم
والصغير
األدن � ��ى ،إذا اس�ت�خ��دم�ن��ا رط��ان��ة م��ن يعتبرون
«ال�خ�ي��ان��ة وج�ه��ة ن�ظ��ر» وي��رف �ض��ون أي ع�ب��ارة
تحمل ه��ذه ال��دالل��ة ،وأق��ل م��ا ف��ي ه��ذا السجل،
حتى قبل الخطاب األخ�ي��ر ب�س�ن��وات ،م��ا يبرر
ال��دع��وة للرحيل ،ب��ل ويجعلها ض ��رورة .فلقد
أصبح أخيرًا بإمكان «طرطور» ومهرج برتبة
«كبير املفاوضني» أن ينتقد ويشتم عباس علنًا
على مواقفه غير القابلة للتبرير أو التفسير
ب��أي منطق سياسي (ح�ت��ى وإن ك��ان تسجيل
عريقات املسرب له عالقة بالتنافس على وراثة
ّ
ع�ب��اس ول�ي��س ن�ق��ده ح�ق��ًا ع��ن ق�ن��اع��ة .ي�ب��دو أن
ً
عريقات هذا قد صدق فعال أن ورود اسمه على
بعض قوائم ما بعد عباس في بعض املقاالت
الغربية والصهيونية يؤكد أنه منافس جدي
رغ��م الصورة الهزلية التي يحملها له الناس.
ربما على عريقات أيضًا أن ي��رى اختصاصيًا

تمدد اإلرهاب في العالم العربي :كيف نواجهه؟
علي إبراهيم مطر *
«اإلره ��اب محاولة إلخ�ض��اع أو قسر السكان املدنيني
أو حكومة ما ،من طريق االغتيال أو الخطف أو أعمال
العنف ،وذلك لتحقيق أهداف سياسية»
نعوم تشومسكي
م �ن��ذ ب � ��دء «ال ��رب� �ي ��ع ال� �ع ��رب ��ي» ت� �ض ��رب ع��امل �ن��ا
العربي موجة من اإلرهاب ،وخاصة في سوريا
وال� �ع ��راق ح�ي��ث ب ��دأ ت�ن�ظ�ي��م «داع � ��ش» (ال��دول��ة
اإلسالمية في العراق والشام) يسعى إلى إقامة
«دول� �ت ��ه امل ��زع ��وم ��ة» ،م��ا ي �ه��دد م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق
األوس� � ��ط ب ��أس ��ره ��ا ،وي �ج �ع��ل ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
ف��ي خ �ط��ر ع �ل��ى ك��اف��ة امل �س �ت��وي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة،
االقتصادية ،االجتماعية واألمنية .وال سيما
أن موجة اإلرهاب هذه ترافقها موجة تكفيرية
غير مسبوقة ،وإن لم تكن بجديدة ،ما يجعل
األعمال اإلرهابية منطلقة من خلفيات عقائدية
تكفيرية خطيرة جدًا.
ً
وما يزيد الوضع خطورة ،أنه حتى اآلن لم يجد
ً
املجتمع الدولي سبيال إلى حل هذه املعضلة،
ولم تستطع الكثير من الدول العربية مواجهة
هذا املد من اإلرهاب التكفيري ،وقد رأينا كيف

تمدد «داعش» في سوريا والعراق.
وتكمن املشكلة األساسية في مكافحة اإلرهاب
ف� ��ي م �ن �ط �ق �ت �ن��ا ،ب��ال �ت �ع��ام��ل م� ��ع امل �ج �م��وع��ات
اإلره� ��اب � �ي� ��ة ب �م �ع��اي �ي��ر م � ��زدوج � ��ة ،ب �ح �ي��ث إن��ه
ع�ن��دم��ا راح ��ت س��وري��ا ت��واج��ه ه��ذه الجماعات
ق��ام��ت ال �ع��دي��د م ��ن ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة وال�ع��رب�ي��ة
بالوقوف ضدها ،باإلضافة إل��ى تبرير أعمال
بعض الجماعات التابعة لتنظيم «ال�ق��اع��دة»
ُ
ال �ت��ي ت� َ�ع� ّ�د خ�ط�ي��رة ج� �دًا ،ك�ـ«ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة»،
و«داعش».
ل �ق ��د أص� �ب ��ح م �ص �ط �ل��ح «اإلره � � � � ��اب» م� ��ن أك �ث��ر
االص� �ط�ل�اح ��ات ش �ي��وع��ًا ف ��ي ال �ع ��ال ��م ،وأص �ب��ح
ً
اإلره ��اب ف�ع�لا كما ج��رى تعريفه ي�ه��دد السلم
واألم��ن ال��دول��ي .وأص�ب��ح هناك ض��رورة فعلية
ل��وض��ع استراتيجية دول�ي��ة ملواجهته بعد أن
ت��م ال�ت�س��وي��ق ل��ه كمصطلح م��ن ق�ب��ل ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة ،بعد أح ��داث  11اي�ل��ول من
أج��ل دخ��ول�ه��ا إل��ى ال�ش��رق األوس ��ط عبر إع�لان
الحرب على اإلره��اب ،وتاليًا استخدامه كأحد
أخطر األساليب لتشويه ص��ورة اإلس�ل�ام عبر
خ�ل��ق ت�ن�ظ�ي�م��ات إج��رام �ي��ة ـ إره��اب �ي��ة كتنظيم
«ال �ق��اع��دة» ،علمًا أن اإلره ��اب كمصطلح قديم
العهد.
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اإلره���اب يشكل تهديدًا للسالم واألم��ن
الدوليني

لقد ع� ّ�رف مجلس األم��ن ال��دول��ي اإلره ��اب بأنه
«كل عمل جرمي ضد املدنيني بقصد التسبب
بالوفاة أو بالجروح البليغة أو أخ��ذ الرهائن
م ��ن أج� ��ل إث� � ��ارة ال ��رع ��ب ب�ي�ن ال� �ن ��اس أو إك� ��راه
حكومة أو منظمة دول�ي��ة للقيام بعمل م��ا أو
االمتناع عنه ،وكل األعمال األخرى التي تشكل
إساءات ضمن نطاق املعاهدات الدولية املتعلقة
باإلرهاب ووفقًا لتعريفها وال يمكن تبريرها
بأي اعتبار سياسي أو فلسفي أو إيديولوجي
أو ع��رق��ي أو دي �ن��ي» .ف��إذا نظرنا إل��ى اإلره��اب
واألعمال العنفية التي عرفتها املنطقة العربية
ف��ي اآلون� ��ة األخ �ي ��رة ،ن�ج��د أن �ه��ا األخ �ط��ر حيث
زادت ه��ذه العمليات وزادت أع ��داد الضحايا
مع اتساع نطاق تلك العمليات وظهور أشكال
ج��دي��دة مستخدمة مبتكرات ال�ت�ط��ور العلمي
وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ،وق ��د ارت �ق��ت ال�ك�ث�ي��ر م��ن ه��ذه
الجرائم إلى جرائم ضد اإلنسانية.
وحظرت األم��م املتحدة ،في قراراتها الصادرة
ع��ن فروعها ،اإلره��اب واعتبرته م�ه��ددًا للسلم
واألم � � ��ن ال ��دول� �ي�ي�ن .ف �ف��ي ع� ��ام  1994أص� ��درت
الجمعية ال�ع��ام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة إع�لان��ًا عامليًا
إلزال� ��ة اإلره� ��اب ال ��دول ��ي ،وك��ذل��ك م��ن خ�ل�ال 12
م�ع��اه��دة دول �ي��ة م�ل��زم��ة ورد ذك��ره��ا ف��ي ال�ق��رار
 1373الصادر عام  2001عن مجلس األمن ،منها
م �ع��اه��دة م��ون �ت��ري��ال  1971وم �ع��اه��دة طوكيو
 1963وم�ع��اه��دة منع التعذيب وم�ع��اه��دة منع
اإلخفاء القسري وغيرها من املعاهدات.
وهناك أيضًا ق��رارات صادرة عن مجلس األمن
قبل عام  ،2001منها قرار صادر عام  1992في
مسألة طائرة لوكربي وق��رار ص��ادر عام 1996
بحق ال �س��ودان عندما ات�ه��م ب��إي��واء اس��ام��ة بن
الدن.
وصدرت قرارات عن مجلس األمن تحت الفصل
ال�س��اب��ع ،وه��ي تعني املجتمع ال��دول��ي بأكمله
وال ت �ع �ن��ى ف �ق��ط ب ��إره ��اب ل� ��دى دول � ��ة واح � ��دة،
وذل��ك بعد أح��داث  11أيلول حيث ص��در القرار

 1373ال��ذي اعتبر أن «اإلر ُه ��اب يشكل تهديدًا
للسالم واألمن الدوليني» ،وأنشئت لجنة دولية
مل�ك��اف�ح��ة اإلره � � � ��ابCTC: Counter Terrorism
 .Commissionب�ع��د ذل ��ك ص ��در ق� ��رار م �ه� ّ�م عن
مجلس األم��ن ،هو القرار  1540عام  2004الذي
يتناول حظر اإلره ��اب ال�ن��ووي ،وص��در القرار
الثالث  1566ع��ام  2004ال��ذي أك��د أن اإلره��اب
الدولي في كل أشكاله ومظاهره يشكل أخطر
التهديدات للسالم واألمن الدوليني Threat To
 ،Peace and Securityوهو ع� ّ�رف اإلره��اب بأنه:
«كل عمل جرمي ّ
ضد املدنيني بقصد التسبب
بالوفاة أو بالجروح البليغة أو أخ��ذ الرهائن
م ��ن أج� ��ل ُإث� � ��ارة ال ��رع ��ب ب�ي�ن ال� �ن ��اس أو إك� ��راه
حكومة» ،ذكر في التعريف األول أعاله.
وك��ان��ت امل�ح�ط��ة ال�ث��ان�ي��ة للجمعية ال�ع��ام��ة في
م �ك��اف �ح��ة اإلره� � � ��اب ع � ��ام  2006ع �ن��دم��ا أق ��رت
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��دول�ي��ة ملكافحة اإلره� ��ابThe
.UN Global Counter Terrorism Strategy
كذلك هناك العديد م��ن امل��ؤت�م��رات واالتفاقات
اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت� ��ؤك� ��د ه� � ��ذه ال� �ت� �ع ��ري� �ف ��ات.
(محاضرات جامعية للدكتور شفيق املصري
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وك��ذل��ك ف��ي الجامعة
اإلسالمية في لبنان).
وقد أصدر مجلس األمن قرارًا مهمًا هو القرار
 2133في  27كانون الثاني عام  2014يعيد من
خالله تأكيد تنفيذ ق��راره  ،1373ويشدد على
ال�ع��ودة إل��ى املنتدى العاملي ملكافحة اإلره��اب،
ويدعو الدول إلى منع اإلرهابيني من االستفادة
من أموال الفدية نتيجة الخطف وأخذ الرهائن.

نوعان من اإلرهاب
يجب التمييز بني نوعني من اإلره��اب :املحلي
والدولي .فاإلرهاب املحلي ُي َع ّد جريمة تخضع
للقانون الجنائي بحسب كل دول��ة ،وبالتالي
ف��إن ه��ذه الجريمة ليست جريمة إرهابية وال
تشكل تهديدًا للسلم واألمن الدوليني وتخضع
للتقادم الزمني  Prescriptionاملسقط لألحكام
وال عالقة ملجلس األم��ن بها على اإلط�ل�اق ،إال

