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الجمعة 8 / 12 اجتماع  يــوم  أن أحــضــر فــي  لــي   قــدر 
البند  املتحدة عند مناقشتها  العامة لألمم  الجمعية 
الــــ15 مــن جـــدول األعــمــال املــعــنــي بـــ» ثــقــافــة الــســالم». 
كانت بيانات الدول األعضاء إما في شكل مجموعات 
أو دول مــنــفــردة تــحــض عــلــى إشــاعــة ثــقــافــة الــســالم 
ومبادئ الحوار والتفاهم والتعاون بني األمم من أجل 

تحقيق األمن والسلم بني شعوب العالم.
Æ

والخليجي خاصة واضحا  العربي عامة  الغياب  كان 
ــن تــحــدثــوا مـــن الـــعـــرب أمـــام  ــذيـ وضــــوح الــشــمــس، والـ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــم يــتــنــاولــوا فــي كــلــمــاتــهــم مــن على 
الفلسطينية، مندوب  القضية  العامة  الجمعية  منبر 
الجمعية  فــي  فــي كلمته  املــثــال  البحرين على سبيل 
العامة كان يتحدث عن إنجازات ملك البحرين باالسم 
وأشــاد بمشاركة  العهد  وولــي  الـــوزراء  وكذلك رئيس 
ــيـــر نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة في  ــــي الــعــهــد األمـ ول
أنجلوس  لــوس  فيزنتال) في  افتتاح مركز (شيمون 
املــاضــي، وهــو مركز يهودي  نوفمبر  ــ كلفورنيا في 
يميني موال إلسرائيل وعزفت األوركسترا البحرينية 
ــــي الــعــهــد  «الـــســـالم الــوطــنــي اإلســـرائـــيـــلـــي» ووقــــف ول
الــعــلــم اإلســرائــيــلــي  لــرفــع  املــيــمــون احــتــرامــا  البحريني 
ــــك تــحــت بند  ــلــســالم الــوطــنــي اإلســـرائـــيـــلـــي. كـــل ذل ول
البحريني في خطابه  املندوب  قال  السالم كما  ثقافة 

املشار إليه. 
يذكر كلمة  لم  البحريني  املــنــدوب  أن خطاب  املالحظ 
واحدة عن القضية الفلسطينية وال عن قرار الرئيس 

األمريكي باعتبار القدس عاصمة إسرائيل.
البند نفسه مندوب  العامة وفي  الجمعية   تحدث في 
اسمه من  السعودي  املندوب  الكويت وعمان وسحب 
قــائــمــة املــتــحــدثــني فــي الــجــلــســات الــتــي حضرتها ولــم 
يتناول املذكورون القضية الفلسطينية عامة والقدس 
القدس  وما لحق بها الحقا من اعتراف أمريكي بأن 
ــتـــراف الـــدولـــي ومجلس  عــاصــمــة إســرائــيــل رغـــم االعـ
األمن بأن القدس مدينة محتلة من قبل إسرائيل وال 
فــي معاملها طبقا  تغيير  أي  إجـــراء  أو  يجوز ضمها 

لقرارات مجلس األمن والجمعية العامة.
Ç

الــذي  الــوحــيــدة  الــعــربــيــة والخليجية  الــدولــة  أن  والــحــق 
تــحــدث مــنــدوبــهــا فــي هـــذا الــبــنــد هــي دولـــة قــطــر، فقد 

ــم املــتــحــدة الشيخة  أســهــبــت املـــنـــدوب الـــدائـــم فـــي األمــ
ــيــوم بند  عــالــيــة آل ثــانــي وقـــالـــت: «بــمــا أنــنــا نــنــاقــش ال
ثقافة السالم فنحن في خضم التطورات التي تخص 
للتأكيد  يدعونا  السالم  فإن تحقيق  األوسط،  الشرق 
على أهمية تجنب أية إجراءات تتناقض مع هذا الهدف 
السامي، وأعني السالم املستدام، الذي يحتاجه العالم 
الشرق  أي وقت مضى. وفيما يخص  أكثر من  اليوم 
األوســـــط فـــإنـــه مـــن دون حـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لقد  املــنــال».   املنطقة هــدفــا بعيد  فــي  الــســالم  سيظل 
أن دولة  ثاني عن  آل  الشيخة عالية  السفيرة  أعربت 
قطر ترفض رفضا صريحا واضحا اإلجراءات التي 
تدعو إلى االعتراف بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل، 
ــة قطر  وقـــد أشــــارت إلـــى الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا دولـ
لتحقيق ثقافة السالم وكان آخر الجهود القطرية في 
افتتحه  الــذي  العربي»  الثقافي  «البيت  املجال هو  هذا 
ــــوزراء الشيخ محمد  ال وزيـــر الــخــارجــيــة نــائــب رئــيــس 
ــر خــارجــيــة  ــادة وزيــ ــعـ بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي وسـ
أملانيا في برلني في نوفمبر املاضي والذي يهدف إلى 

تعميق التعاون بني الثقافتني العربية واألملانية.
È

تبنته دولة  قرار  العامة مشروع  الجمعية  أمام  ُعرض 
«ثقافة  بند  املتحدة وماليزيا تحت  العربية  اإلمـــارات 
السالم» لم يتضمن هذا القرار أي كلمة عن فلسطني 
ومـــا يــجــري عــلــى أرضــهــا مــن أعــمــال عــنــف وعـــدوان 
إسرائيلي، ولعلها كبوة فارس، األمر الثاني أن الفقرة 
«تعزيز  املقترح تنص على  القرار  األولــى في  العاملة 
الــحــوار والــتــســامــح والــتــفــاهــم والــتــعــاون، إلـــخ» وتــؤكــد 
الخامسة  العاملة رقم  الفقرة  السامي في  الهدف  ذلك 
ــوات االعـــتـــدال  ــ ــراز أصـ ــ وتــنــص عــلــى «الــســعــي إلـــى إبـ
ــنــهــوض بـــالـــحـــوار والــتــســامــح والــتــفــاهــم  مـــن خـــالل ال
ــعـــاون». لــقــد اســتــوقــفــنــي ذلـــك الــنــص املـــقـــدم إلــى  ــتـ والـ
املجتمع الدولي وأثار عندي سؤاال إذا كان ذلك األمر 
هو املطلوب فلماذا ترفض اإلمارات الدعوة إلى الحوار 
القطري.  مــع جــوارهــا  والــتــعــاون  والتفاهم  والتسامح 

سؤال يبحث عن جواب.
É

أعاله حظيت بحضور جلسة  إليه  املشار  اليوم  وفي 
مجلس األمن الدولي عند مناقشة «الحالة في الشرق 
فــلــســطــني»، واستمعت  بــمــا فــي ذلــك قضية  األوســــط، 

إلى مداخالت الدول األعضاء في املجلس وكان هناك 
شــبــه إجــمــاع عــلــى رفـــض الـــقـــرار األمــريــكــي باعتبار 
ــيـــل ونـــقـــل الــســفــارة  مــديــنــة الـــقـــدس عــاصــمــة إســـرائـ
العرب في جلسة مجلس  اليها، تحدث من  األمريكية 
األمـــن املعنية مــنــدوب مــصــر، وعــبــر عــن «اســتــنــكــار» 
ــلــقــرار األمـــريـــكـــي بــاعــتــبــار الـــقـــدس عــاصــمــة  مــصــر ل
القاري  إليها ال حظ سيدي  السفارة  إسرائيل ونقل 
للقرار  تعبر عن استنكارها فقط  الكبيرة  أن مصر 
األمريكي بينما أدان معظم املتحدثني القرار األمريكي 
معلنني رفــضــهــم اعــتــبــار الــقــدس عــاصــمــة إســرائــيــل، 
الـــحـــديـــث عن  فـــي  ــهـــب  ــنـــدوب األردن وأسـ مـ وتـــحـــدث 
األمريكي رافضا نصه ومضمونه وعدم  القرار  هذا 
الشرق  االعتراف به وأنه سيخل بالسالم في منطقة 
الواقع  الفلسطيني شارحا  املندوب  األوسط، وتحدث 
األمريكي من كارثة ستحل  القرار  إليه  وما سيؤدي 
أتــوقــع في  الــدولــي. كنت  بالسلم واألمـــن واالســتــقــرار 
مثل هذه الحالة أن يتدافع املندوبون العرب واملسلمون 
أكبر عدد من  ليتمكن  املجلس  اجتماعات  إطالة  نحو 
املندوبني من املشاركة في مناقشات املجلس معبرين 
الــقــرار األمــريــكــي. في  عــن مــواقــف حكوماتهم تــجــاه 
بعدد من  التقيت  املتحدة  األمــم  الوفود في مقر  قاعة 
لم تساهموا  الدول اإلسالمية وسألتهم ملاذا  مندوبي 
فـــي مــشــاركــة الــحــديــث فـــي مــجــلــس األمــــن عـــن شــأن 
لــم يطلب منا  انــفــراد:  الــقــدس؟ كــان جوابهم كــل على 
بــالــحــضــور.   اكتفينا  ذلـــك  الــعــرب مــشــاركــتــهــم وعــلــى 
الـــدول اإلسالمية  الــعــزوف مــن مــنــدوبــي  إن عبر ذلــك 
والصديقة عن املشاركة في مناقشة املجلس لقضية 
القدس والقرار األمريكي باعتبارها عاصمة إسرائيل 
الحال  إليه  العربية وما وصل  الحالة  يعبر عن  فإنما 
ق املندوبني العرب لتفرق حكوماتهم وضعف  من تفرُّ
دورهــــم لــضــعــف دور دولــهــم ألن مــعــظــم الــحــكــومــات 
العربية رهنت استقالل دولهم وسيادتها السترضاء 
اإلســالمــيــة، وهكذا  الـــدول  ذلــك على  وانعكس  أمريكا 

تضيع قضايانا.
 آخر القول: تفرق العرب، واختالف أهدافهم، وقسوة 
حروبهم البينية أدى إلى ضعفهم في الساحة الدولية 
ــدول األخـــرى  ــ ــدم أخـــذهـــم مــأخــذ الــجــد مـــن قــبــل الـ وعــ
العدو، هكذا تضيع  الصديق واستشرس  فتجاهلهم 

العربية.  حقوقنا 

العرب في األمم املتحدة جثة هامدة

كاتب قطري
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