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محمد طي*

 قرارات 
ّ

حتى األمس القريب، كان يخّيل للناس أن
مجلس األمن، وخصوصًا املتخذة تحت الفصل 
السابع، هي قدر ال فكاك منه. فهي ملزمة للدول 
 وال قوة، وهي تعطي 

ً
التي ال تملك إزاءه��ا حوال

ال��ح��ق ب��ال��ت��دخ��ل ف��ي ال���ش���ؤون ال��داخ��ل��ي��ة للدول، 
دون التقيد بأّي قيود، وال حتى قيود املادة 7/2 
 

ّ
م��ن م��ي��ث��اق األم����م امل��ت��ح��دة، ال��ت��ي ت��ن��ص ع��ل��ى أن

»أّي حكم من أحكام هذا امليثاق، ال يخّول األمم 
��ل ف��ي ال���ش���ؤون ال��ع��ائ��دة أساسًا 

ّ
امل��ت��ح��دة ال��ت��دخ

نفسها  الفقرة   
ّ

أن إال  الوطنية«.  الصالحية  إل��ى 
ت��س��ت��ث��ن��ي ت���دخ���ل م��ج��ل��س األم������ن ت���ح���ت الفصل 
 هذا املبدأ ال يمكن أن يؤثر 

ّ
السابع، فتقول »إال أن

ف��ي تطبيق ال��ت��داب��ي��ر ال��ق��ض��ائ��ي��ة امل��ل��ح��وظ��ة في 
الفصل السابع«.

يضاف ذلك إلى صالحيات التقدير التي يستقل 
»يالحظ وجود تهديد للسالم ....«  بها املجلس ف�
 التدابير امللحوظة في املادة 41 

ّ
ر أن

ّ
)م 39( ويقد

)تدابير غير عسكرية( غير مالئمة.
ب����ه����ذه املالحظة  م���ج���ل���س األم�������ن  ت�������ذرع  ل���ط���امل���ا 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ي��ت��دخ��ل، ح��ت��ى ع��س��ك��ري��ًا، ف���ي بقاع 
عديدة من العالم. وقد تمادى مجلس األم��ن في 
االعتداء على الحقوق األساسية لإلنسان وعلى 
منها،  املستضعفة  سّيما  وال  ال��ش��ع��وب،  ح��ق��وق 
ال��دول الكبرى، دون أن توقف  تنفيذًا لسياسات 
ع��ن تلك   

ً
أخ��الق��ي��ة، فضال أّي روادع  أعماله ه��ذه 

القانونية.
ف���ل���م تعد  م������دة،  م���ن���ذ  ي���ت���غ���ّي���ر  ب�����دأ  األم������ر   

ّ
أن إال 

تطبيقات قرارات مجلس األمن الدولي، بما فيها 
تلك املتخذة تحت الفصل السابع، محّصنة ضد 
امل��راج��ع��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة. ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، اتخذ 

مجلس االتحاد األوروب��ي تنفيذًا لطلب مجلس 
األم���ن ق����رارات »ي��وس��ف« و»ال��ق��اض��ي« )3 أيلول 
 )2009 آذار   13( و»ع���ب���ادي«  و»ح���س���ان«   )2008
ال���ع���ائ���دة ملؤسسات  ب��م��وج��ب��ه��ا األم��������وال  ج���ّم���د 
ي��م��ل��ك��ه��ا ه�����ؤالء األش����خ����اص، وق������ّرر م��ن��ع��ه��م من 
السفر، دون أن يستمع إلى دفاعهم عن أنفسهم. 
االتحاد  ع������دل  »م���ح���ك���م���ة  ت����ص����دت  ذل��������ك،  وإث��������ر 
األوروب���ي« لتطبيقات ق���رارات مجلس األم��ن في 
ف 

ّ
االتحاد األوروبي وأبطلتها. فمجلس األمن، أل

بأسامة  مرتبطني  هم 
ّ

يعد من  مفوضية ملالحقة 
القاعدة ودّون  بن الدن وحركة طالبان وتنظيم 
أموالهم.  ال��س��وداء وجمد  الالئحة  في  أسماءهم 
ب��ال��ق��رارات: 1267 )ع��ام 1999(، 1333  كما ف��رض 
)عام 2000(, 1390 )عام 2002(، 1455 )عام 2003(، 
1526 )عام 2004(، 1617 )عام 2005(، 1735 )عام 
ها تحت الفصل 

ّ
2006(، و1822 )عام 2008(، وكل

السابع, على ال���دول األع��ض��اء ف��ي األم��م املتحدة 
التنفيذ.

وات���خ���ذ »م��ج��ل��س االت���ح���اد األوروب��������ي«، قرارات 
خاصة به تنفيذًا لقرارات مجلس األمن املذكورة، 
يوسف  ب��خ��ص��وص   2002  /881 ال����ق����رار  م��ن��ه��ا 
بخصوص   2001/2062 وال�����ق�����رار  وال����ق����اض����ي، 
اآلخ���ري���ن. ف��ج��ّم��د أم��وال��ه��م وم��ن��ع��ه��م م��ن السفر. 
راجع هؤالء املحاكم الخاصة باالتحاد األوروبي، 
االتحاد  مجلس  ق���رارات  بإلغاء  املطاف  وانتهى 
األوروبي املتخذة تطبيقًا لقرارات مجلس األمن، 
ق���رارات مجلس األم���ن. وكانت  إل��غ��اء  طبعًا دون 
 هذه القرارات تخرق الحقوق األساسية 

ّ
الحجة أن

ل��إلن��س��ان، وه��ي: الحق ب��ال��دف��اع، أن يستمع إلى 
امل��ت��ه��م ق��ب��ل ت��ق��ري��ر ال��ع��ق��وب��ة، ح��ق االن��ت��ق��ال، حق 

الذهاب واإلياب، وحق امللكية.
القرار بخصوص قضية »يوسف« أولوية  د 

ّ
وأك

مبادئ القانون األوروبي األساسية على قرارات 
املراجعة  �������د ص���الح���ي���ة 

ّ
أك ك���م���ا  األم��������ن،  م���ج���ل���س 

ال��ق��ض��ائ��ي��ة ض���د ه���ذه ال����ق����رارات. وج����اء ف���ي قرار 
)تجميد  ب��ه��ا  امل��ط��ع��ون  ال����ق����رارات   

ّ
أن »ح���س���ان« 

األم���وال... إل��خ( تعتمد على األس��اس نفسه الذي 
ق���رار »ي��وس��ف« و»ال��ق��اض��ي«، لذلك  اعتمد عليه 

يجب إلغاؤها.
 الحق 

ً
حترم، وخاصة

ُ
الدفاع لم ت  حقوق 

ّ
أن كما 

ب���أن ُي��س��ت��م��ع ل��ل��م��ت��ه��م، وال��ح��ق ف��ي أن ي��ن��ظ��ر في 

المحكمة الخاصة بلبنان 
والتصدي لقرارات مجلس األمن

قضيته قضاء فعال يحترم هذه الحقوق، وكذلك 
الحق األساسي بامللكية، وهي تفرض نفسها في 
ه��ذه ال��دع��وى. لذلك ق��ررت املحكمة إلغاء تدابير 
املجلس األوروبي تطبيقًا لقرارات مجلس األمن، 
ال����ذي ي��ج��ّم��د أم�����وال ح��س��ان ع���ب���ادي. ك��م��ا أكدت 
مات 

ّ
املنظ )ل���دى  ال��ح��ص��ان��ة  اع��ت��م��اد   

ّ
أن املحكمة 

ال��ه��دف الذي  ال��دول��ي��ة(، »ي��ج��ب أن يتناسب م��ع 
تسعى إليه«، ال أن تعبث بمصائر الشعوب.

 حصانة املنظمات الدولية )ضد أي مراجعة 
ّ

ثم إن
الدول  ب��ني  اتفاقية  ق��واع��د  على  ت��ق��وم  قضائية( 

األعضاء، والعقد شريعة املتعاقدين.
ولم يقتصر األمر على محاكم االتحاد األوروبي، 
اه إلى املحاكم الوطنية، فقد كانت محكمة 

ّ
بل تعد

تدابير  ح��ول  امل��راج��ع��ة  قبلت  ق��د  اللوكسمبورغ 
أوروبية وضعت موضع التنفيذ عقوبات أقّرها 
مجلس األمن وذلك في قضية Bosphorus في 17 

تموز 1996.
وال���ى ه���ذا، ق��ال��ت امل��دع��ي��ة ال��ع��اّم��ة ل���دى »محكمة 
ع��دل االت��ح��اد األوروب�����ي«، ال��ي��ان��ور شاربستون، 
 على »املجلس األوروبي لحقوق اإلنسان« أن 

ّّ
إن

يتبنى املعاهدة املرجعية )التي وضعها االتحاد 
األوروب������ي( للحفاظ ع��ل��ى ح��ق��وق اإلن���س���ان، كما 
دولية  م��ع��اه��دات  إل��ى  تستند  أن  املحكمة  يمكن 
ر بشكل واسع 

ّ
 »املحكمة تذك

ّ
أخرى. وأضافت إن

ل جزءًا ال يتجزأ من 
ّ
 الحقوق األساسية تمث

ّ
بأن

امل���ب���ادئ ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��ان��ون، ال��ت��ي ت��ؤّم��ن املحكمة 
دت أهمية »العهد الدولي للحقوق 

ّ
احترامها«. وأك

املدنية والسياسية« )الذي ينص في املادة األولى 
على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحديد 
مركزها السياسي وتحقيق نمائها االقتصادي 
واالجتماعي والسياسي( في مجال الحفاظ على 

حقوق اإلنسان. 
 هذا االجتهاد يفتح الباب أمام املحاكم الجدّية 

ّ
إن

ل��ل��ن��ظ��ر ف���ي ال��ت��داب��ي��ر امل��ت��خ��ذة ت��ط��ب��ي��ق��ًا لقرارات 
مجلس األمن، واملخالفة للحقوق التي تضمنها 
القواعد اآلمرة في القانون الدولي. وهناك أنواع 

ة من هذه القواعد:
ّ

عد
على  تسمو  وه��ي   ،)jus cogens( اآلم���رة  منها   *
فتلغي  عليها،  األول��وي��ة  وتعطى  القواعد  سائر 
العادية عندما تتناقض مع اآلم��رة. وهنا يمكن 
ها 

ّ
 الشعوب في تقرير مصيرها، وحق

ّ
طرح حق

بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
* ومنها العادية التي يمكن أن تزاحمها قواعد 

لة للسابقة.
ّ

عادية فتكون الالحقة معد
بلبنان،  الخاصة  الدولية  املحكمة  وبخصوص 
 املخالفات منذ تأسيسها وحتى 

ّ
يمكننا إثارة كل

 
ّ

مخالفات املدعي العام القائمة اليوم، ونؤكد أن
ظنا 

ّ
امل��دع��ي ال��ع��ام ل���دى ه���ذه امل��ح��ك��م��ة، م��ع تحف

املهمة  ع��ن  ان��ح��رف  ق��د  على قانونية تأسيسها، 
االتهامات  ي���س���ّرب  ف��ه��و  ال��ح��ي��ادي��ة.  ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
ومحتويات ما يسّمى القرار االتهامي، ويتشاور 
الدولية،  االستخبارات  وأج��ه��زة  الحكومات  م��ع 
ه 

ّ
أن كما  ما يمكن عمله.  األميركية، في  وخاّصة 

وال سيما  التحقيق،  إم��ك��ان��ات  م��ن  الكثير  يغفل 
في ما خص العدّو الصهيوني، رغم القرائن التي 

طرحت أمامه.
وقف  تعلن  أن  اللبنانية  ال��ح��ك��وم��ة  يمكن  ل��ه��ذا 
تعاملها مع املحكمة، وأن تسحب اعترافها بها، 
وت���راس���ل األم����ني ال��ع��ام ل��أم��م امل��ت��ح��دة ومجلس 
األم���ن ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص، أو على األق���ل تصويب 
املذكورة.  األخ����ط����اء  ت��ص��ح��ي��ح  ل���ي���ج���ري  امل����س����ار 
وطبعًا ستكون هناك معركة قانونية، وحتى إذا 
ذ 

ّ
خسرناها، فلن يستطيع مجلس األم��ن أن ينف

ما يريد على أرضنا.
ف���ي ن��ه��اي��ة امل���ط���اف، ي��م��ك��ن ال��ت��م��ّرد ع��ل��ى قرارات 
مجلس األمن وما يسمى »الشرعية الدولية«، كما 
ال��ح��االت، وال سّيما عندما  ج��رى في الكثير من 
��ذ م��ش��ي��ئ��ة الدول 

ّ
��م��ات ال��دول��ي��ة ت��ن��ف

ّ
ك��ان��ت امل��ن��ظ

امل��ث��ال، إدراج عصبة  ن��ذك��ر على سبيل  ال��ك��ب��رى. 
األمم وعد بلفور في صك االنتداب على فلسطني، 
وغير ذلك من القرارات، وآخرها تصديق مجلس 

األمن على االحتالل األميركي للعراق.
نا نطالب القضاء اللبناني بأن يتصدى 

ّ
لهذا فإن

للقرارات التي تتناقض مع سيادة لبنان، وكذلك 
لالتفاقات  إن����ف����اذًا  م���ن���ه،  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
واألن��ظ��م��ة امل��ع��ق��ودة م���ع أج���ه���زة امل��ح��ك��م��ة، التي 
 ،

ً
��رة ال��ت��ف��اه��م مثال

ّ
ان��ح��رف��ت ع��ن م��س��اره��ا، ك��م��ذك

وكل قرار تتخذه هيئة إدارية أو عسكرية إنفاذًا 
ألوامر هذه املحكمة.

ك��م��ا ن��ط��ال��ب ال��ح��ك��وم��ة ب���أن ت��ب��ل��غ م��ج��ل��س األمن 
باملخالفات املسّجلة على تصرفات املدعي العام، 
ف��ي وث��ائ��ق ويكيليكس،  ال��ت��ي ظ��ه��رت  وال سّيما 
وتطالب بإقالته، وبإلغاء املحكمة، أو على األقل 

تصحيح مسارها.
* أستاذ جامعي

مواجهة االستفزاز
ي���زال ي��م��ارس��ه »امل��ب��ع��وث ال��خ��اص ل��أم��ني العام 
لأمم املتحدة« إلى الشرق األوسط السّيد تيري 
رود الرسن. ال داعي إلى ذكر مآثر السّيد الرسن. 
مها عن 

ّ
مها ويقد

ّ
ر تقاريره التي قد

ّ
يكفي أن نتذك

لبنان، والتي تجعله في موقع املندوب السامي 
 

ّ
 تفاصيل الوضع في لبنان وكل

ّ
الذي يراقب كل

عالقاتنا مع سوريا. في املقابل، هو يتعامى عن 
يوميًا  تتواصل  ال��ت��ي  اإلسرائيلية  االن��ت��ه��اك��ات 
في الجو والبر والبحر، دون أن يصل أّي شيء 
منها وعنها إلى مسامع املندوب الدولي النبيه 

والنزيه.
وإذا ك��ان��ت وظ��ي��ف��ة ال��س��ّي��د الرس���ن ه��ي محاولة 
ال����دول����ي ع��ل��ى اإلي����ق����اع األميركي  ال������دور  ض��ب��ط 
التوجيهات من  آخ��ر  ى 

ّ
تلق واإلس��رائ��ي��ل��ي، وه��و 

بشأن  ليتينن   ����� روس  إليانا  األميركية  النائبة 
 املحكمة الدولية 

ّ
تصاعد »خطر« حزب الله، فإن

الخاصة بلبنان هي األداة الثانية في السياسة 
األم��ي��رك��ي��ة ح���ي���ال ل��ب��ن��ان، وع���ب���ره أي���ض���ًا، حيال 

سوريا وإيران وفلسطني والعراق.
باملحكمة  امل�����ت�����ح�����دة  ال��������والي��������ات  اه�����ت�����م�����ام   

ّ
إن

 
ّ

وباستخدام تحقيقاتها وقرارها االتهامي ضد
مطالبها،  على  امل��س��اوم��ة  أج��ل  وم��ن  خصومها، 
هو أمر قد بلغ أيضًا ذروة غير مسبوقة. فبعد 
إع�����الن واش��ن��ط��ن ت��ق��دي��م دف���ع���ة س��خ��ي��ة لتمويل 
املحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واصل مساعد 
وزي������رة ال���خ���ارج���ي���ة األم���ي���رك���ي���ة ل���ش���ؤون الشرق 
األوس������ط، ال��س��ف��ي��ر األس���ب���ق ف���ي ل��ب��ن��ان، جيفري 
 

ّ
 كل

ّ
فيلتمان أوام��ره وتحذيراته وتهديداته ضد

ي��ح��اول منع تسخير املحكمة إلح���داث فتنة  م��ن 
في بلد األرز وثورته.

 ينسينا االستفزاز الذي يمثله التعاطي 
ّ

يجب أال
ال���ن���م���وذج���ني اإلي�����ران�����ي وال���ل���ب���ن���ان���ي، الدور  م����ع 
ال��دول��ي ال���ذي يضطلع ب��ه أي��ض��ًا رئ��ي��س الوزراء 
ال��ب��ري��ط��ان��ي األس��ب��ق ط��ون��ي ب��ل��ي��ر، ش��ري��ك بوش 
ال���ث���ان���ي، وت���اب���ع���ه ف���ي ال���ح���رب ع��ل��ى ال����ع����راق في 
املضّي  الفلسطيني، والسهر على  امللف  متابعة 

به حتى نهاياته السعيدة.
 ذلك إذًا جزءًا من استراتيجية جديدة 

ّ
ل كل

ّ
ويمث

الدولية  امل����ؤس����س����ات  ك���ام���ل  ب��ت��س��خ��ي��ر  ت��ق��ض��ي 
األم��ي��رك��ي��ة واألطلسية  ال��س��ي��اس��ات  خ���دم���ة  ف���ي 
وضع  بالضرورة،  ذلك  ويقتضي  واإلسرائيلية. 

امل����واق����ع الدولية  ف���ي  ب���ه���م«  م��وظ��ف��ني »م����وث����وق 
 

ّ
امل��ع��ن��ي��ة. وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، ي��م��ك��ن م��الح��ظ��ة أن
 

ّ
موظفي األمم املتحدة يخضعون غالبًا، وعلى كل

الشرط  هي  تكون  استتباع  لعملية  املستويات، 
األساسي للحصول على املوقع واالستمرار فيه 
م ان��ط��الق��ًا منه نحو م��واق��ع أك��ب��ر وأثبت 

ّ
وال��ت��ق��د

وأف���ع���ل. ي��ن��ط��ب��ق ذل�����ك، خ��ص��وص��ًا، ع��ل��ى املواقع 
الكبرى. وال ُيستثنى منها منصب األمني العام 
ت��ح��ّول، وخصوصًا  ال���ذي  نفسه،  املتحدة  ل��أم��م 
م��ع ال��س��ّي��د ب���ان ك��ي م���ون، إل���ى م��ا يشبه وظيفة 
ف��ي وزارة ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة. ف��األم��ني العام 
، لن يهتّم، كالعادة، بآخر ما 

ً
لأمم املتحدة، مثال

ف��ي 1  املتحدة  العامة لأمم  الجمعية  ع��ن  ص��در 
الحكومة  إج���راءات  باعتبار  الجاري  أول  كانون 
»ملغاة وباطلة«  القدس  في مدينة  اإلسرائيلية 
و»غ���ي���ر ق���ان���ون���ي���ة«. ل��ق��د ص���ّوت���ت مل��ص��ل��ح��ة هذا 
القرار 166 دولة، وعارضته فقط ست دول بينها 

إسرائيل والواليات املتحدة األميركية.
ف لجنة 

ّ
لن يهتّم األمني العام بهذا القرار، ولن يؤل

ملتابعة تنفيذ مفاعيله، بما في ذلك عرضه على 
مجلس األم��ن. ولن يطلب إلى تيري رود الرسن 
��ف س����واه( ال��ت��أك��د م��ن ت��وق��ف اإلجراءات 

ّ
)أو ي��ك��ل

واالنتهاكات اإلسرائيلية.
إلى ذلك، تنشط السياسات األميركية، كما ذكرنا، 
في استخدام أشكال متنّوعة من األسلحة: بينها 
والدبلوماسي.  ال��س��ي��اس��ي  وب��ي��ن��ه��ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي، 
كذلك نالحظ في امتداد ذل��ك، سياسة التخريب 
واالغ��ت��ي��االت، على غ��رار ما حصل في مصر في 
مراحل سابقة وغير بعيدة، باستهداف عدد من 
 العلماء 

ّ
العلماء، وما حصل ويحصل حاليًا ضد

اإليرانيني.
 ه��ذه امل��ج��االت نقع على استفزاز صارخ 

ّ
ف��ي ك��ل

 مصالحنا. ي��ق��ف خ��ل��ف ذل���ك أس��اس��ًا لجوء 
ّ

ض���د
م��ت��م��اٍد إل���ى م��ن��ط��ق ال���ق���وة واس��ت��خ��ف��اف بالعدل 
ي 

ّ
ف��ه��و تخل م��ا يجعل ذل���ك ممكنًا،  أم���ا  وال��ح��ق. 

ي، 
ّ
أصحاب الحق عن حقهم. ويتحّول هذا التخل

مع معظم الحكام العرب، إلى تواطؤ مع األعداء 
على حساب مصالح شعوبنا وثرواتها.

ك���ي���ف ن��س��ت��م��ر ف����ي ق���ب���ول م���ث���ل ه�����ذا ال����ن����وع من 
االستفزازات؟ وكيف نواجهه؟

* كاتب وسياسي لبناني
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لم تعد تطبيقات قرارات 
مجلس األمن الدولي، بما 

فيها تلك المتخذة تحت 
الفصل السابع، محّصنة ضد 

المراجعة القضائية

الدور العربي في الصعود  التركي واإليراني
اتفاقات تصب كما يبدو فى تقوية  والبعيدة. 

البلدين وتعظيم دوريهما فى املنطقة.
ال شك أن هناك فوارق ما بني املشروع اإليراني 
والتركي. يثير املشروع اإليراني على املستوى 
ال���رس���م���ي ال���ع���رب���ي ال ال��ش��ع��ب��ي، ال��ق��ل��ق بسبب 
ثوريًا، يصطدم  ايديولوجيًا  اعتباره مشروعًا 
بهذا القدر أو ذاك مع القوى العربية املحافظة. 
 
ً
غ���رب���ي���ة، وخاصة ب���م���ع���ارض���ة  ي���ص���ط���دم  ك���م���ا 

يومي،  شبه  صهيوني  وبتحريض  أم��ي��رك��ي��ة، 
وت���ح���دي���دًا ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ق���درات النووية 
بمنظار  إس��رائ��ي��ل  اليها  تنظر  ال��ت��ي  اإلي��ران��ي��ة 

القلق.
التركي  امل�����ش�����روع  إل�����ى  ي���ن���ظ���ر  ال���ع���ك���س،  ع���ل���ى 
الرسمي  امل��س��ت��وى  على  ��ه 

ّ
أق��ل أك��ب��ر،  باطمئنان 

ب��ت��رح��ي��ب ش��ع��ب��ي باعتباره  ال��ع��رب��ي، وي���الق���ى 
ال��ط��ب��ي��ع��ي. ويرى  إل���ى محيطها  ت��رك��ي��ة  ع����ودة 
 امل���ش���روع ب���ات حاجة 

ّ
ال��ع��دي��د م��ن امل��راق��ب��ني أن

تركية ملّحة بعد اإلحباطات التي أصابت أنقرة 
إثر قبول مالطا في السوق األوروبية املشتركة 
ها كانت من أول��ى الدول 

ّ
ورفضها ه��ي، رغ��م أن

����ه من 
ّ
امل��ت��ق��دم��ة ل��ع��ض��وي��ة ه���ذا ال���ن���ادي. ك��م��ا أن

 الدور التركي املتعاظم بات مصدر 
ّ

الواضح أن
في  التعبير عنه  قلق واضحًا إلسرئيل، ج��رى 
العديد من املقاالت في إسرائيل وأميركا. وكان 
ال��ق��ل��ق إه��ان��ة السفير  التعبير األك��ب��ر ع��ن ه���ذا 
مرمرة،  وم��ج��زرة سفينة  إسرائيل،  في  التركي 
ال��ت��ي ق��ت��ل��ت ف��ي��ه��ا ال���ق���وات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة تسعة 
ف ذلك ردود فعل قوية في 

ّ
مواطنني أت��راك. خل

ته أول اعتداء أجنبي عليها منذ 
ّ

تركيا، التي عد
الحرب العاملية األولى.

ال������رؤى التركية  ال��ن��ظ��ر ع���ن اخ���ت���الف  وب���غ���ض 
ي 

ّ
يؤد البلدين   كال 

ّ
أن املالحظ  واإلي��ران��ي��ة، من 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة. واق�����ع يؤكد  ال��ق��ض��ي��ة  ف���ي  دورًا 
العربي  الرسمي  االنكفاء   

ّ
أن واضحة  بصورة 

عن هذا املوضوع أسهم في اإلض��رار بالقضية 
هذه  وشرعية  ب��ل  دور  وأض��ع��ف  الفلسطينية، 

ال����دول. ول��ع��ل امل��ث��ال امل��ص��ري ه��و األك��ث��ر بروزًا 
ف����ى ه�����ذا ال�����ص�����دد. ف���االن���ك���ف���اء امل����ص����ري الذي 
ل 

ّ
ب���دأه ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق أن���ور ال���س���ادات، وتمث

ف����ي إخ�������راج م���ص���ر م����ن ال����ص����راع م����ع اسرائيل 
وص���ل إل���ى م��رح��ل��ة امل��س��اه��م��ة ف��ى ح��ص��ار غزة، 
ال����ى ض��ع��ف مصري  وأدى م���ع ع���وام���ل أخ�����رى 

واضح. 
وت���ت���ع���دى أه��م��ي��ة ال������دور ال���ع���رب���ي ف���ي املسألة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م��س��أل��ة ال��ت��ض��ام��ن م���ع الشعب 
املنطقة  ق������ادة  ب������رؤى  ل��ت��ت��ع��ل��ق  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، 
ع��ل��ى ض���وء وج���ود دولة   

ً
ملستقبلها، وخ���اص���ة

يمكن  ال  خ��ط��رًا  ل 
ّ
تمث ب��ات��ت  فاشية  صهيونية 

ل����م يكن  ال���ج���م���ي���ع. وح���ت���ى إذا  ت��ج��اه��ل��ه ع���ل���ى 
ه��ن��اك دول����ة ص��ه��ي��ون��ي��ة، ف��م��ن غ��ي��ر امل��ع��ق��ول أن 
يبقى الوضع العربي على هذه الحال، في ظل 
تحديات خطيرة تواجه املنطقة العربية بسبب 
التغيرات املناخية وأزمة املياه، مع ما يصاحب 

ذلك من أخطار حقيقية تهدد الجميع.
لقد أكدت أحداث املرحلة املاضية عدم قدرة دولة 
ع��رب��ي��ة واح����دة ع��ل��ى ق��ي��ادة ال��ن��ه��وض القومي. 
السعودي   ����� ال��س��وري   ����� امل��ص��ري  املثلث  ول��ع��ل 
ال��ذي كانت ثماره األق��وى فى ح��رب 1973، هو 
املثال األبرز على قدرة الدول العربية األساسية 
الوقت  ف��ي  أم��ا  املنطقة.  مستقبل  على صياغة 
ال��ح��اض��ر، فمن ال��واض��ح غ��ي��اب م��ش��روع عربي 
موحد للنهوض، وهذا له أسبابه الكثيرة التى 

ال يمكن ملقال واحد تفسيرها. 
وإذا كان العرب غير قادرين فى الوقت الحاضر 
مستقبل  ل���ص���ن���اع���ة  أس����اس����ي  دور  أداء  ع���ل���ى 
امل��ن��ط��ق��ة، ف��ع��ل��ى األق�����ل ب����ات م��ط��ل��وب��ًا التعاون 
م��ع اي����ران وت��رك��ي��ا ب����روح إي��ج��اب��ي��ة. فالتعاون 
اإليجابي معهما، سيعيد تدريجيًا إلى العرب 
دوره�����م ف���ي ص��ن��اع��ة م��س��ت��ق��ب��ل��ه��م، وسيضعف 
إسرائيل،  اليها  تسعى  التى  التفتيت  مشاريع 

وتستهدف بها املنطقة العربية. 
* مؤرخ فلسطيني


