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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

جدلية تعريف األسير الفلسطيني في املفهوم الدولي «الحرية والكرامة»

د .مصطفى يوسف اللداوي
م��ازال األسري الفلسطيين ال يتمتع بتعريف قانوني دولي
مانع يوضح حقيقة مكانته القانونية ،وموقعه يف ظل
قاطع ٍ
ٍ
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ،حيث ال يوجد
إمج��اع أو توافق دول��ي ح��ول حتديد اهلوية القانونية ل��ه ،إذ
تصر سلطات االحتالل على تعريف املعتقل الفلسطيين بأنه
سجني يستحق العقاب والتأديب ،وتتعمد يف وصفه استخدام
كلمة خمرب يف كل خطاباتها اإلعالمية واإلدارية ،وتتعامل
معه على أنه جمرم ارتكب ً
خطأ أو جرماً استحق عليه السجن
والعقاب ،وليس هلذا السجني املذنب أي حقوق أو امتيازات،
وإمنا عليه أن يبدي حسن سرية وسلوك خالل فرتة حكمه،
فتحسن إدارة السجون معاملته أو تتشدد فيها وفقاً جلرميته
األساسية ،ثم لسلوكه الشخصي داخل السجن.
ترفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفضاً باتاً االعرتاف
باملعتقلني الفلسطينيني أنهم أسرى سياسيني ،أو أنهم أسرى
وواجب ،وترفض تصنيف
حق
حرب يناضلون يف سبيل قضية ٍ
ٍ
اعتقاهلم بأنه اعتقال سياسي ،وتبذل غاية وسعها ملنع تدويل
قضيتهم أو التضامن معهم ،وحت��ول دون تدخل املؤسسات
الدولية واإلنسانية للمساهمة يف حماولة تعريفهم القانوني
حاالت سابق ٍة تشبههم،
الصحيح أسو ًة بغريهم ،وانسجاماً مع
ٍ
وقد عرقلت الكثري من املساعي الدولية واإلقليمية ،وأجهضت
العديد من احملاوالت القانونية لتعريف األسري الفلسطيين.
إال أن الفيتو اإلسرائيلي ال مينع بعض فقهاء القانون

ال��دول��ي م��ن التعبري ع��ن رأي �ه��م ال�ق��اض��ي ب��وج��وب
خضوع حالة األس ��رى الفلسطينيني م��ن الناحية
النظرية التفاقيات جنيف الثالثة والرابعة للعام
 ،1949وال�ب�روت ��وك ��ول اإلض � ��ايف األول اخل��اض��ع
هلا ،بالرغم من عدم انضمام إسرائيل له ،إال أنها
ملزمة بتطبيق أحكامه حتت إطار ما يعرف مببادئ
القانون الدولي العام .ويرون أن األسرى واملعتقلني
الفلسطينيني ن ��وع ��ان ،األول وه ��م امل��دن �ي��ون غري
امل�ق��ات�ل�ين ،مم��ن اعتقلتهم سلطات االح �ت�لال من
بيوتهم أو من األماكن العامة ،أو قامت باختطافهم
أو توقيفهم على املعابر واحلواجز األمنية ،وهؤالء
امل�خ�ت�ط�ف��ون امل��دن �ي��ون ال مي�ك��ن اع �ت �ب��اره��م أس��رى
حرب باملفهوم الدولي ألسري احل��رب ،لعدم انطباق
ش� ��روط أس�ي�ر احل� ��رب عليهم م��ن ح�ي��ث استيفاء
ش ��ارة مم�ي��زة ،واخل �ض��وع لقيادة عسكرية مسؤولة
عن أعماهلا ،واحلمل العلين للسالح ،وهل��ذا تعترب
عملية اختطاف املواطنني الفلسطينيني املدنيني
ال��ذي��ن ال ي��وج��د ل��دي�ه��م شبهة ال�ق�ت��ال ج��رمي��ة ح ��رب وف�ق�اً
للمعايري الدولية املتعارف عليها ،وه��ؤالء جيب أن خيضعوا
التفاقيات جنيف الرابعة ،وعلى سلطات االحتالل أن تتعامل
معهم مبوجب ه��ذه االتفاقيات وملحقاتها وبروتوكوهلا،
اليت تنظم عالقة قوة االحتالل مع مواطين اإلقليم احملتل
ٌ
فريق آخ��ر من الفقهاء
اخلاضع لقانونه وأحكامه .وهناك
القانونيني يصنفون املعتقلني الفلسطينيني بأنهم أسرى
ح��رب ،وجي��ب أن تتعامل معهم سلطات االحتالل على هذا
األس��اس ،ومتنحهم كامل احلقوق اليت يتمتع بها األسرى
وفق القوانني الدولية ،وقد تعزز رأيهم بعد العام  1993حيث
برز وضع قانوني جديد حيكم قضية األسرى الفلسطينيني،
حيث أصبح للسلطة الوطنية الفلسطينية مبوجب اتفاقيات
السالم «أوس�ل��و» كياناً مستق ً
ال ،وسلطة إداري ��ة على جزء
من األرض الفلسطينية ،وأصبح رعايا السلطة الفلسطينية
مواطنني غري خاضعني لسلطة االح�ت�لال يف املناطق اليت
اعتربت حتت السيادة الفلسطينية ،وعليه يعترب قيام سلطة
االحتالل باقتحام تلك األراض��ي ،واعتقال مواطنني فيها،
اعتدا ًء على إقليم غري متنازع عليه.
وعليه فإن املعتقلني الفلسطينيني يكتسبون صفة أسرى
�رب ،ألن سلطات االحتالل اإلسرائيلية قامت باعتقاهلم
ح� ٍ
�ات أم�ن�ي� ٍة حتمل صفة
يف
عمليات عسكرية ،أو يف م��داه �م� ٍ
ٍ
القتال واحلرب ،مبا جيعل من املعتقلني يف سجونهم مدنيني
خمتطفني ،خيضعون بالكلية إىل اتفاقيات جنيف املختصة،

وال جيوز لسلطات االحتالل أن تنزع عنهم صفتهم القانونية
مبوجب أهوائها وقوانينها اخلاصة ،وإمنا جيب على اجملتمع
الدولي أن يلزمها باخلضوع إىل التعريفات القانونية ،جلهة
أن�ه��م أس ��رى ح ��رب ،وهل��م ك��ام��ل ح�ق��وق األس ��رى املنصوص
عليها قانوناً.
أم��ا خبصوص األس��رى املسلحني الذين مت اعتقاهلم من
مناطق السلطة الفلسطينية ،فإن وضعهم القانوني يندرج
بسهولة يف إط��ار أس��رى احل��رب مم��ن ك��ان��وا بصدد الدفاع
أراض خ��اض�ع��ة ل��دول��ة غ�ير دول ��ة االح �ت�لال،
ال �ش��رع��ي ع��ن ٍ
وبالتالي ال يكون لسلطة االحتالل أي حق باحتجازهم يف
أراضيها ،مبعنى نقلهم خارج نطاق األراضي احملتلة ،وجيب
أن تسري عليهم اتفاقية جنيف الثالثة للعام  1949سواء
أكان هؤالء من أفراد أجهزة األمن الفلسطينية أو أعضاء
التنظيمات والفصائل الفلسطينية املختلفة.
وع�ل�ي��ه ف ��إن املعتقلني الفلسطينيني وال �ع��رب مج�ي�ع�اً يف
السجون اإلسرائيلية ،الذين اعتقلوا على خلفية مواقفهم
ال�ع�م�ل�ي��ة وال �ن �ظ��ري��ة م ��ن االح� �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ل�ل�أرض
الفلسطينية ،ونتيجة سعيهم للتخلص م��ن االح �ت�لال أو
مقاومته ،سواء اعتقلوا من مناطق السلطة الفلسطينية أو
وقتال،
اشتباك
أعمال حربية أو
خارجها ،أو اعتقلوا خالل
ٍ
ٍ
ٍ
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ٍ
خيضعوا لكافة القوانني اليت تنظم حقوق األس��رى يف وقت
احل��رب ،ويف كلتا احلالتني س��واء ك��ان املعتقلون مدنيون
أو مقاتلون حيملون السالح ويقاومون االحتالل ،فال جمال
لتطبيق القوانني اإلسرائيلية على أسرى املناطق اخلاضعة
للسلطة الفلسطينية.
وهلذا جيب على الفلسطينيني أن يسخروا كل مؤسساتهم
القانونية وامل��دن�ي��ة واإلن�س��ان�ي��ة ،واإلس�ت�ف��ادة م��ن املؤسسات
العربية والدولية املختلفة ،لصبغ صفة األسر بكل أبعادها
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال��دول �ي��ة ع�ل��ى ك��ل املعتقلني الفلسطينيني،
وإخ�ض��اع سلطات االح�ت�لال اإلسرائيلي إىل ك��ل موجبات
وحيثيات األسر السياسي ،إذ ال يوجد أي تعريف قانوني آخر
يستطيع أن يغطي حالة املعتقلني الفلسطينيني ،ومنشأ
مشكلتهم ،وأسباب اعتقاهلم ،وطريقة معاملتهم ،والكيفية
اليت يتم فيها اعتقاهلم ،إذ كلها تشري وتؤكد أن املعتقلني
الفلسطينيني إمنا هم أسرى حرب ،وأن اجلهات اليت تعتقلهم
احتالل عسكرية ،وأنها تعتقلهم وتعذبهم ألنهم
هي ق��وات
ٍ
ي�ق��اوم��ون�ه��ا ويقاتلونها إلس �ت �ع��ادة أرض �ه��م ون�ي��ل حقوقهم
الوطنية املشروعة.

لهذه األسباب ألقت اميركا «أم القنابل» على أفغانستان
نضال محادة
القرار االمريكي بقصف أفغانستان بقنبلة
ت ��زن اك �ث��ر م��ن ع �ش��رة اط �ن��ان ي�ط�ل��ق عليها
االمريكي أم القنابل يوم اخلميس  13نيسان
احلالي ،حبجة استهداف معسكر لداعش يف
حمافظة ناغارها شرقي افغانستان ،محل يف
طياته أهدافاً عديدة تعمل واشنطن عليها ،يف
هذا الوقت بالتحديد.
ف��ال�ق�ص��ف األم�ي�رك ��ي ت��زام��ن م��ع اج�ت�م��اع
إقليمي حول افغانستان عقد يف موسكو .وقد
رفضت واشنطن حضور املؤمتر ،لذلك يشري
هذا القصف وبسالح مل يستعمل من قبل يف
أفغانستان واحلملة الدعائية ال�تي واكبته
أن االمريكي أراد أن يُعلم ال��روس وكل دول
املنطقة أن واشنطن ليس لديها النية يف إنهاء
احل��رب يف أفغانستان ،وبالتالي ليست ب��وارد

إنهاء احتالهلا هلذا البلد .اهلدف االمريكي
الثاني من إلقاء أم القنابل على أفغانستان،
كان لدعم الرئيس االمريكي دونالد ترامب
يف القرار الذي أعلن عنه يوم األربعاء  11الشهر
احلالي ،أي قبل يوم واحد من عملية القصف
امل��ذك��ورة وه��ذا القرار يقضي بدراسة أوض��اع
ال�ق��وات االمريكية بأفغانستان ،حيث ينوي
ت��رام��ب ت�ع��زي��ز ال �ت��واج��د ال�ع�س�ك��ري ل�ل��والي��ات
املتحدة يف بالد األفغان.
وتشرح املصادر الفرنسية أن استخدام القنابل
امل��دم��رة ليس ل��ه أي معنى يف م��واج�ه��ة مترد
مسلح يستخدم أسلوب حرب العصابات كما
حي�ص��ل يف أف�غ��ان�س�ت��ان ،خ�ص��وص�اً أن طبيعة
البلد اجلبلية القاسية والصعبة ال جتعل هذه
القنابل فعالة وحامسة يف احلرب ،فهذا النوع
من القنابل القاتلة سبق واستخدمته الواليات
املتحدة يف فيتنام بشكل كبري ،ومل يستطع

أن يغري من النتيجة النهائية للحرب هناك.
وع�ل��ى غ ��رار فيتنام س ��وف ي ��ؤدي اإلس�ت�خ��دام
ال�ك�ث�ي��ف ل �ل �ق��وة م ��ن ق �ب��ل أم��ري �ك��ا اىل ت��زاي��د
كبري يف عدد الضحايا من املدنيني ،وبالتالي
سوف يعزز موقع طالبان ،ويعيد اليها الدعم
الشعيب احمللي .واملفارقة هنا تأتي مع الكالم
األمريكي السابق الذي نفى أن يكون لتنظيم
داع ��ش ت��واج��د ي�ه��دد ال �ت ��وازن يف أفغانستان،
وك ��ان ذل��ك ردا على ال �ك�لام ال��روس��ي ال��ذي
حتدث وقتها عن أن تنظيم داعش يعزز نفوذه
يف احملافظات الشرقية من أفغانستان وبالتالي
هذا يشكل تهديدا ملنطقة آسيا الوسطى.
ص�ح�ي�ف��ة ال �ت��امي��ز ال�بري �ط��ان �ي��ة يف ع��دده��ا
ال �ص��ادر ي ��وم  14ن�ي�س��ان احل��ال��ي حت��دث��ت عن
مقاربة أمريكية لتواجد داعش يف أفغانستان
تشبه اللغز ،وه��ذا اث��ار حفيظة دول املنطقة

ملاذا نحن منحازون إلى كوريا؟
غالب قنديل
كانت شبه اجلزيرة الكورية حتت االحتالل
ال �ي��اب��ان��ي م�ن��ذ م�ط�ل��ع ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن وق��د
شهدت انتفاضات وهبات شعبية كثرية ومتيز
ت��ارخي �ه��ا ال �س �ي��اس��ي م �ن��ذ ق� ��رون ب��ال�ت�ش��اب��ك
الوثيق مع جارتها الصني س��واء على مستوى
ن �ظ��ام احل �ك��م اإلم �ب�راط� ��وري ام ع�ل��ى صعيد
احل ��رك ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ت�ي ت�ص��دت
لالحتالل الياباني ،وساهمت جمموعات من
النخب السياسية والثقافية الكورية يف الكفاح
التحرري الصيين ضد االستعمار الياباني ويف
أربعينات القرن العشرين تبلورت طليعة ثورية
ك��وري��ة ش��ارك��ت يف ن�ض��ال احل ��زب الشيوعي
ال�ص�ي�ني وج �ي��ش ال�ت�ح��ري��ر ال�ش�ع�بي ب��زع��ام��ة
م��اوت �س��ي ت��ون��غ ،وق ��د ان�ت�ق�ل��ت ه ��ذه الطليعة
ب��زع��ام��ة ك �ي��م إي ��ل س��ون��غ إىل ب�ل�اده ��ا حيث
تأسس حزب العمل الكوري ال��ذي قاد حركة
وطنية للتحرر م��ن االح �ت�لال الياباني ونيل
االستقالل .وعندما وقعت معاهدات االستسالم
الياباني بعد احلرب العاملية الثانية تقامست
القوات األمريكية والسوفياتية السيطرة على
كوريا املوحدة اليت قسمت إىل شطرين مشالي
وجنوبي يفصل بينهما خط العرض .35
ق� ��ام� ��ت يف ال � �ش � �م� ��ال مج � �ه� ��وري� ��ة ك ��وري ��ا
الدميقراطية الشعبية ال�تي صمدت يف وجه
احل �ص��ار األم�يرك��ي واع�ت�م��دت على قدراتها
الذاتية يف بناء اقتصاد وطين مستقل وامتلكت
جبهدها الصناعي منظومات دفاعية رادع��ة

حتسبا للعدوان األمريكي احملتمل يف أي وقت
وهي حتالفت مع الصني الشعبية منذ انبثاق
مجهوريتها الدميقراطية بزعامة كيم إيل
سونغ ال��ذي ع��رف بصاحب نظرية زوت�ش��ة أي
االعتماد على النفس باللغة الكورية.
خ��اض��ت ال �ب�لاد ث ��ورة زراع �ي��ة وث ��ورة صناعية
وانطلقت عمليات تنمية شاملة رفعت مستوى
التطور العلمي والتقين ،واستطاع الكوريون
ب�ن��اء ق ��درات دف��اع�ي��ة ج�ي��دة مبعونة سوفيتية
وص�ي�ن�ي��ة ،لكنهم مت �ي��زوا ب��ال �ق��درة ع�ل��ى نقل
التكنولوجيا وتوطينها يف ب�لاده��م وتطوير
صناعاتهم احلربية اخلاصة لضرورات الدفاع.
فقد تقدم هذا البلد يف صناعة الصواريخ اليت
وصلت إىل مستوى العابرة للقارات ،كما بنى
ب��رن��اجم��ا ن��ووي��ا لتعزيز ال� ��ردع ال��دف��اع��ي وه��و
ما يعين امتالكه للتكنولوجيا النووية ذروة
التطور العلمي الصناعي يف العامل املعاصر.
تركز احلمالت اإلمربيالية منذ عقود على
شيطنة هذا البلد املستقل وحتيطه بالشائعات
واألك��اذي��ب لتشويه السمعة ،لكن مجيع من
زاروا كوريا الدميقراطية نقلوا رواي��ات أخرى
ع��ن جمتمع يكافح حلماية استقالله ومن��وه
ب �ق��درات��ه ال��وط�ن�ي��ة وب��دع��م م�ب��اش��ر م��ن امل ��ارد
ال�ص�ي�ني ،فكل م��ا ي�ق��ال ع��ن ك��وري��ا ورئيسها
يف وس��ائ��ل اإلع �ل�ام ال�غ��رب�ي��ة ل�ي��س س ��وى دس
واكاذيب تهدف إىل تشويه صورة كوريا كما
تشوه صورة سورية وإيران وروسيا والصني ،ألن
كوريا توشك ان تصبح قطبا مهما يف جوارها
اإلقليمي ويف ظ��ل شراكتها م��ع ال�ص�ين قد

تسقط ام��ام�ه��ا أس ��وار مستعمرات امريكية
ك�ث�يرة اوهل ��ا ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ،فمع ال�ق��درة
ال�ن��ووي��ة ستنهض ق��وة اقتصادية صناعية يف
بلد انطلقت تنميته من اقتصاد زراعي متخلف
وسوق حتت هيمنة االستعمار.
ع�ن��دم��ا ان��دل �ع��ت ال��ث ��ورة ال�ش�ع�ب�ي��ة ب��زع��ام��ة
ك �ي��م إي� ��ل س ��ون ��غ ال �ت�ي خ ��اض ��ت ال� �ب�ل�اد بها
ح ��رب االس �ت �ق�لال ال�ت�ي حولتها اإلم�بري��ال�ي��ة
األمريكية إىل شبح ص��دام عاملي مع االحت��اد
السوفييت والصني لتفرض تقسيم كوريا إىل
شطرين ...
ساندت كوريا الدميقراطية قضية فلسطني
ون �ض��ال امل �ق��اوم��ة الفلسطينية ط�ي�ل��ة عقود
وه��ي حليف موثوق لكل من سورية وإي��ران يف
وجه احللف االستعماري الصهيوني ،وقدمت
مساهمات جليلة ملنظومات الدفاع يف البلدين
بعد ان�ه�ي��ار االحت ��اد ال�س��وف�ي�تي .وق��د روى لي
الصديق الراحل األستاذ جربان كورية الناطق
ال��رئ��اس��ي ال �س��وري ال�س��اب��ق م��ا ق��ال ل��ه القائد
الراحل الرئيس حافظ األسد يف طريق العودة
م��ن م��وس�ك��و ب�ع��د ل�ق��اء كئيب م��ع ميخائيل

اليت ترى أن الواليات املتحدة تستخدم داعش
ذريعة للوصول اىل أه��داف إسرتاتيجية على
غ��رار ما حصل يف ال�ع��راق ويف س��وري��ا ،لذلك
فإن الكثري من احملللني ي��رون أن استخدام أم
القنابل ج��اء تعزيزا للغموض اإلسرتاتيجي
األمريكي.
وإذا ك ��ان ال ي��وج��د ت�ف�س�ير ي�ت�ع��دى ح��دود
ال�ت�ح�ل�ي�لات ل �ل �ق��رار األم�ي�رك ��ي ب��اس�ت�خ��دام
أم ال�ق�ن��اب��ل ف ��إن امل��راق �ب�ين جي��زم��ون أن حجم
القنبلة ل��ن ي�غ�ير شيئا م��ن م��واق��ف ال�ف��رق��اء
األفغان واإلقليميني ،خاصة بعد تقرير وكالة
سبوتنيك الروسية الذي حتدثت فيه أن موسكو
متتلك قنبلة ميكن تسميتها أبو القنابل وهي
تفوق قوة القنبلة االمريكية تدمريا يف حجم
املساحة ويف قوة العصف الناجتة عن انفجارها.
يف ال�ن�ه��اي��ة يظهر م��ن التصعيد األم�يرك��ي
العلين والقرار الروسي مبواجهته دون الدخول
يف بازارات أعالمية أن املنطقة ذاهبة اىل أعوام
س��اخ�ن��ة ق��ادم��ة ،فاجلميع ي�ع��رف أن احل ��روب
االمريكية خالل العقود الثالثة املاضية بدأت
كلها من افغانستان.
غورباتشوف« :مل يعد االحتاد السوفييت الذي
عرفناه م��وج��ودا ...سنركز جهودنا من اليوم
بالشراكة مع إيران على تطوير التحالف مع
الصني وكوريا الدميقراطية لتقوية قدراتنا
الدفاعية» .وف��ور العودة من موسكو انطلقت
عمليا خطة األسد إلمتالك تكنولوجيا صناعة
ال�ص��واري��خ مبساهمة ك��وري��ة مكنت العلماء
السوريني من تطوير اإلنتاج السوري للصواريخ
بالتعاون مع إي��ران اليت عقدت معها معاهدة
خ��اص��ة ب �ه��ذا ال �ش��أن يف ال�ث�م��ان�ي�ن��ات ،وج��رى
يف س��وري��ة وخب �ب�رات س��وري��ة ب �ن��اء منظومات
صاروخية متقدمة شكلت أداة ال��ردع الدفاعي
ال�تي عوضت يف م�ي��زان ال�ق��وى تفوق الطريان
احلربي الصهيوني وفقا لنظرية حافظ األسد،
وه��و ما مكن دمشق من دع��م فصائل املقاومة
اللبنانية والفلسطينية ب �ق��درات ص��اروخ�ي��ة
ه��ائ�ل��ة م��ا ت ��زال متنامية وم�س�ت�م��رة وسلمت
ال �ص��واري��خ امل �ت �ط��ورة ل�ل�م�ق��اوم�ين اللبنانيني
والفلسطينيني م��ن معامل ال��دف��اع السورية،
وباتت سببا لوجع ورعب عند الكيان الصهيوني
وهكذا انطلق تعديل ميزان ال�ق��وى ...لذلك
ك �ل��ه حن ��ن م �ع �ن �ي��ون مب �س��ان��دة ك ��وري ��ا ضد
التهديد والغطرسة األمريكية كما نفعل مع
دول أمريكا الالتينية.
إن بصمة ك��وري��ا ال��دمي�ق��راط�ي��ة الشعبية
وحليفتها ال�ص�ين م��وج��ودة يف ع��وام��ل القوة
الكامنة ل��دى حم��ور امل�ق��اوم��ة ال ��ذي استطاع
ان �ت ��زاع زم ��ام امل��ب ��ادرة م��ن ال �ك �ي��ان الصهيوني
مبنظومة ردع حي�س��ب هل��ا احل �س��اب ،وص�م��ود
كوريا يف وجه التهديد اإلستعماري والعربدة
األم�ي�رك��ي ��ة ه ��و م ��ن ع ��وام ��ل ال� �ق ��وة جلميع
ق��وى ال�ت�ح��رر يف ال�ع��امل ويف ب�لادن��ا على وجه
اخلصوص.

إيـــديـــولــوجـــــيا الهـــــيــمــنـة
د .عبد الستار قاسم*
إيديولوجيا اهليمنة عنصرية ألنها تؤمن بتفوق شعب أو أمة على األمم األخرى،
وهي تعصبية ألنها أيضاً ترى احلقيقة يف نفسها ،وهي عدوانية ألن تطويع اآلخرين
هو اهل��دف ،وال جتول بعيونها حنو زواي��ا أخ��رى .هي احلقيقة املطلقة وهي احلق
املطلق ،وكل ما عدا ذلك باطل وجيب التخلص منه.
هناك العديد من اإليديولوجيات أو النظريات على املستوى العاملي ال�تي من
شأنها ترتيب األوضاع والعالقات يف اجملتمعات .اإليديولوجيا أو النظرية السياسية
ال متكام ً
أفكار مرتابطة ومتشابكة لتكوّن ك ً
ال ينظم شؤون احلياة على مستوياتها
كافة ،وهي قناعات مسبقة يقول أصحاب بعضها إنها علمية ،بينما يكتفي أصحاب
نظريات أخ��رى بالقول إنها معيارية .لكن اإليديولوجيا تبقى بالنسبة للذين ال
يدّعونها جمرد قناعات مبنية على مشاهدات ال ترتقي إىل مستوى اإلثبات العلمي
والتحقق ،ومن الصعب أن تصلح كإطار جامع إلدارة اجملتمعات ألنها تتناول األمور
من زاوية معينة مغمضة العيون عن زوايا أخرى.
تناول علماء السياسة العديد من النظريات بالدراسة والتمحيص والتحليل مثل
النظريات الشيوعية والنفعية واألبيقورية والدميقراطية واألوليغارشية والتفويض
اإلهل��ي ،لكن من الصعب أن جند دراس��ات حول نظرية اهليمنة واملرتبطة إىل حد
كبري بنظريتني مهمتني وهما نظرية القوة يف العالقات الدولية ونظرية املنفعة يف
العالقات اجملتمعية .يف هذا املقال ،أتعرض ألهم مسات هذه النظرية وانعكاساتها
على ال��واق��ع اإلنساني العاملي .دأب أه��ل الغرب أو أصحاب النظرية الرأمسالية
والرأمسالية الليربالية احلديث عن مهامجة اإليديولوجيات باعتبارها نظريات
مشولية استبدادية يؤمن أصحابها أنهم أصحاب احلقيقة املطلقة اليت ال تتقدمها
حقيقة أخرى ،وهم يسعون دائماً لتطويع العامل وفق طروحاتهم الفكرية اليت ترتقي
إىل الطروحات العنصرية التعصبية اإلنغالقية واليت تنتهي بالكوارث على اإلنسان.
لكن الغرب نفسه مل يطرح على نفسه السؤال ما إذا كان هو عنصرياً تعصبياً أم
ال .وهنا أرى أن الغرب عموماً والواليات املتحدة خصوصاً تتبنى نظرية تعصبية
منغلقة وعدوانية وهي نظرية اهليمنة ،لكن من دون أن جتاهر بها ،وتتبنى خططاً
ومقاربات يف العالقات الدولية لتشكل أدوات اهليمنة .صحيح أن الواليات املتحدة
مل تطرح نظريتها يف اهليمنة
علناً وبصورة متكاملة ،لكننا
نستدل على التمسك بها من
خالل العديد من التصرحيات
وامل �ق��ارب��ات العملية هل��ا على
املستوى العاملي.
أط��رح ه��ذه املسألة اآلن ألن
ال�ع��دي��د م��ن األق�ل�ام العربية
ووس� � ��ائ� � ��ل اإلع� � �ل� ��ام ت��ن�ب�ري
الن �ت �ق��اد روس �ي��ا وإي � ��ران على
أنهما تسعيان للهيمنة على
ال��وط��ن العربي ،وه�ن��اك سيل
من التهم يتدفق ضد هاتني
الدولتني وما تقومان به خصوصاً يف سوريا .يبدو أن غرية العديد من الكتاب على
الوطن واألمة مومسية أو انتقائية إىل درجة أنهم تغافلوا لسنني طويلة عن هيمنة
أهل الغرب على الوطن واملواطن ،ومل جيرأوا على حتدي اهليمنة املالية واألمنية
األمريكية على العرب والعروبة بسبب سياسة األنظمة العربية الراغبة يف بقاء
اهليمنة األمريكية .أي أن العديد من الكتابات العربية مل تكن بدافع الرغبة يف
حتقيق االستقالل وحترير األمة من نري االستعمار ،وإمنا بدافع النفاق ألصحاب
السلطان الذين يوالون أهل الغرب.
نظرية اهليمنة تقوم على فكرة أساسية وهي أن أصحابها يعتربون أنفسهم األرقى
من كل الناس ،وأن أنظمتهم الفكرية واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية هي
األرقى واألفضل ،وأن حال العامل سيصلح عندما تقتنع األمم مبا يطرحونه وتلتزم
ب��ه .هم أصحاب الفكر االستعماري التقليدي ال��ذي تطور يف مراتب استعمارية
متطورة إىل أن وص��ل إىل االستعمار ال�ترب��وي والثقايف ال��ذي يسعى إىل التمدد
من خالل حتويل الناس عن ثقافاتهم وأنظمتهم الفكرية واألخالقية ليصبحوا
أمريكيني أو استعماريني بالرتبية والثقافة .وبدل أن ينهمك االستعماريون يف
جتنيد الطاقات من أجل السيطرة على اآلخرين وثرواتهم ومقدراتهم يسيطرون
عليهم تلقائياً من حيث أن الشعوب األخرى تكون قد تأدجلت ثقافياً وفكرياً بطريقة
تدافع فيها عن سيدها من دون وسائط أو حمفزات أو مغريات .وهذا حبد ذاته أقل
أنواع اهليمنة كلفة من الناحيتني املادية والبشرية.
إيديولوجيا اهليمنة عنصرية ألنها تؤمن بتفوق شعب أو أمة على األمم األخرى،
وهي تعصبية ألنها أيضاً ترى احلقيقة يف نفسها ،وهي عدوانية ألن تطويع اآلخرين
هو اهلدف ،وال جتول بعيونها حنو زوايا أخرى .هي احلقيقة املطلقة وهي احلق املطلق،
وكل ما عدا ذلك باطل وجيب التخلص منه .ويف سبيل ذلك ،ال بد أن تسعى الدولة
صاحبة إيديولوجيا اهليمنة إىل مراكمة القوة باستمرار لتبقى دائماً ذات قوة تفوق
التحدي متكنها من كسر أي حتد آخر قد يطرأ على الساحة الدولية .أما حمركها
األول فهو املنفعة ،أو وفق تعاليم الرأمسالية :القيمة األخالقية العليا دائماً هي
حتقيق األرباح ،وهي قيمة حتكم ما عداها من القيم الفرعية والثانوية واهلامشية.
إيديولوجيا اهليمنة ال تؤمن بقيم أخالقية كونية أو إنسانية ،وإمنا ترتبط أخالقها
باملصلحة ،وهي متموجة وفق متوج املصاحل وتقلبها .هي تدعو إىل االلتزام بالقوانني
الدولية ،لكنها سرعان ما تدير ظهرها هلذه القوانني إذا تناقضت مع مصاحلها ،أو
مل تعد ختدم مصاحلها .ومن هذا املنطلق ،دولة اهليمنة هي دولة إره��اب ،وأفعاهلا
تولد اإلرهاب لدى الذين يرفضون االنصياع إلرادة اآلخرين .أي أن الدول االستعمارية
القائمة اآلن واليت تقف إعالمياً ضد اإلرهاب هي إرهابية ،وال ترتدد يف دعم اإلرهاب
إذا تطلبت مصاحلها ذلك .وهذه جتربتنا حنن يف املنطقة العربية اإلسالمية مع
الواليات املتحدة .لقد دعمت أمريكا اإلره��اب واإلرهابيني عندما دعت مصلحتها
ومصلحة الصهاينة ذلك ،وما زالت حتى اآلن ترى يف اإلرهابيني إحدى األدوات اليت
ميكن تشغيلها لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية وعسكرية.
فإذا قارنا بني ما تقوم به روسيا وما تقوم به أمريكا ،نرى أن لدى روسيا مصاحل،
وتدخلها يبقى حبدود هذه املصاحل وال يرتقي إىل أبعد من ذلك ،بينما أمريكا
ال تسعى لتحقيق املصاحل فقط ،وإمنا هي تعمل على مسح سيادة الدول ،وحتويل
شعوبها ثقافياً خلدمة أمريكا .روسيا حترتم ثقافات الشعوب ،أما أمريكا فتتعامل
مع الثقافات على أنها متخلفة وقاصرة وجيب تبديلها .وإال ملاذا تقيم أمريكا كل
هذه املراكز واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية وتغدق عليها كل هذه األموال؟
أصحاب فكر اهليمنة فوقيون ،ويعانون من عقدة الفوقية ،وهم صلفون متعجرفون،
وال يفهمون لغة احملبة والسالم واألمان إال إذا أجربوا على ذلك .والتعامل معهم
يتطلب خ�براء يف علم النفس الذين قد يكون مبقدورهم وض��ع اسرتاتيجية يف
كيفية التعامل معهم .االرجتالية يف التعامل معهم قد تكون مدمرة ،واألفضل
وضع أسس علمية عند مقاربتهم .واملؤشر على إيديولوجيا اهليمنة بسيط ومشمول
يف السؤال التالي :هل يوجد مشكلة يف العامل ليست الواليات املتحدة طرفاً فيها؟
أو ال حتشر أنفها فيها؟
من هنا نفهم ملاذا ال تقبل أمريكا ارتقاء شأن أي دولة فوق شأنها هي .إنها ترى
يف نفسها سقف العامل ،وجيب أن متر خمتلف القضايا العاملية وحتى احمللية من
حتت يدها هي .ومبا أن تسوية الوضع السوري خرجت من حتت إبطها ،فال ميكن إال
أن تعمل على ختريبها واإلبقاء على سيل الدم السوري .مل يكن اهلجوم األمريكي
على مطار الشعريات بدافع احل��رص على نفوس السوريني ،إمنا كان يهدف إىل
تقزيم روسيا وإفشال احللول السياسية املطروحة حتى لو كان حلساب اإلرهاب
الذي تدعي أمريكا أنها حتاربه .األمريكيون يكسبون كلما طالت احل��روب يف
سوريا وغري سوريا ،ومواطنوهم يف النهاية ليسوا الضحايا.
*أكادميي ومفكر فلسطيين

