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منبر
سيرغي ستيباشين *
الى رئيس الواليات املتحدة األميركية باراك
حسني أوباما
ّ
أتوجه إليك كونك حصلت على جائزة
نــوبــل لـلـســام ع ــام  2009لـ ـ «الـجـهــود
االستثنائية في تعزيز الدبلوماسية
الدولية والتعاون بني الشعوب».
انني رئيس «الجمعية الفلسطينية
األرثــوذكـسـيــة اإلم ـبــراطــوريــة» ،أقــدم
مـنـظـمــة غ ـيــر حـكــومـيــة ف ــي روس ـي ــا،
هــدفــت ،خــال  132عــامــا ،إلــى تعزيز
عــاقــات الـصــداقــة بــن سـكــان الشرق
األوسط وتنظيم البعثات اإلنسانية
في هذه املنطقة (الرجاء عدم الخلط
مع التدخالت اإلنسانية).
ف ــي االول م ــن اي ـل ــول م ــن ه ــذا ال ـعــام
ضـ ــي املـقــدســة وبـيــت لحم،
زرت األرا ّ
وط ـ ــن املـ ـخ ــل ــص ،الفـ ـتـ ـت ــاح امل ــدرس ــة
الـ ـث ــان ــوي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ب ـنــاهــا
االت ـح ــاد ال ــروس ــي .عـقــدنــا اجـتـمــاعــا
مع رئيس الدولة الفلسطينية السيد
مـحـمــود ع ـبــاس ،والـتـقـيــت مواطنني
فـلـسـطـيـنـيــن مـنـهـكــن م ــن ال ـع ــدوان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي غ ـ ــزة .ك ـمــا الـتـقـيــت
اسرائيليني .وقبل ذلــك ،زرت سوريا
لغرض الدعم اإلنساني وتحدثت مع
الرئيس بشار األسد .وخالل زيارتي
للفاتيكان ناقشت والبابا فرانسيس
ال ـح ـلــول ل ــأزم ــة ال ـســوريــة والــوضــع
اإلنساني في املنطقة.
ان عـمـلــي ف ــي ال ـش ــأن ال ـع ــام منحني
تجربة فريدة من نوعها للتواصل مع
قــادة الشرق األوس ــط ،فضال عن لقاء
السكان املحليني ،والزعماء الروحيني
وممثلي الطوائف واملعتقدات واآلراء.
لذلك فإنني أعبر عن تطلعات كثيرين
مـ ـم ــن يـ ـعـ ـيـ ـش ــون ف ـ ــي أرض ت ـج ـمــع
الديانات العاملية الثالث ،وقد تحولت
ال ـ ـيـ ــوم ك ـ ــرة ن ـ ــار عـ ـم ــاق ــة .وك ـ ــل ذل ــك
بمباركتك الشخصية.
يسأل كثيرون :ملــاذا تخلق الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة مـ ـن ــاط ــق أزمـ ـ ـ ـ ــات ج ــدي ــدة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط وم ـ ـنـ ــاطـ ــق
أخ ــرى؟ مل ــاذا تـخــرب ال ـســام الــدولــي
وال ـن ـظ ــام األمـ ـن ــي؟ مل ـ ــاذا ت ـف ــرض مــا
يـسـمــى «ال ـح ــق ال ـح ـصــري» م ــن أجــل
ال ـس ـي ـط ــرة وال ـه ـي ـم ـن ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم؟
أل ـه ـبــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سياسيًا
ن ـصــف ال ـع ــال ــم ت ـحــت ش ـع ــار ال ــدف ــاع
عن املصالح الوطنية ،في ما يسمى
اليوم «الفوضى املسيطر عليها» .اال
ان ه ــذه الـفــوضــى تـقــود فــي النهاية
إل ــى ان ـع ــدام االس ـت ـقــرار الـخـطـيــر في
ّ
ويحولها إلــى أت ــون يغلي،
املنطقة،
وح ـصــن ل ــإره ــاب ال ــدول ــي ،وســاحــة
ح ـ ـ ـ ــروب أهـ ـلـ ـي ــة م ـ ـت ـ ـعـ ــددة األع ـ ـ ـ ــراق
وال ـطــوائــف ،مما يـهــدد ليس منطقة
الشرق األوسط فحسب ،ولكن أوروبا
وروسيا أيضًا.
ّ
آسف للقول إنك تذكرني بطفل فشل
في درس الكيمياء اليوم ،وبالصدفة
أخفق في اختيار أنابيب الخلط في
االخ ـت ـبــار ،وأثـ ــار رد فـعــل كيميائيًا
خطيرًا .االعصار الشديد الناتج عن
الربيع العربي كشف الوجه الحقيقي
ّ
للديمقراطية األميركية التي ولــدت
إسالمًا راديكاليًا متطرفًا ،وانتصارًا
لــإرهــاب الــدولــي ،في نهاية املطاف،
انـ ــزالقـ ــا ن ـح ــو ال ـس ـي ـن ــاري ــو ال ـعــاملــي
املـ ـ ـ ـ ّ
ـروع .ق ـبــل ك ــل ش ـ ــيء ،انـ ــه الـخـطــر
الحقيقي على بلدك ،سيدي الرئيس.
ال ــوحـ ـشـ ـي ــة ف ـ ــي اعـ ـ ـ ـ ــدام ال ـص ـح ــاف ــي
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي فـ ـ ــولـ ـ ــي وزمـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــه ه ــو

(كاميرون كاردو ــ كندا)

ّ
عراب الديكتاتوريات
الجهادية والحرب الباردة
الجديدة
انـتـقــام مــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وهــو
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه دل ـي ــل ع ـلــى خيبة
اآلمــال ازاء فشل بلدكم أمــام اإلرهــاب
الــدولــي .مما يثبت أيضا أنــك زرعت
البذور لهجمات إرهابية مروعة في
املستقبل.
ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ك ـث ـيــرون يـســألــون:
مل ـ ـ ـ ـ ــاذا ق ـ ـمـ ــت ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة»
ومقاتليها الذين خـ ّـربــوا الحياة في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي  11سبتمبر
2001؟ ملـ ــاذا طـلـبــت م ــن الـكــونـغــرس
األم ـيــركــي مــؤخــرا  500مـلـيــار دوالر
امـ ـي ــرك ــي إض ــافـ ـي ــة ل ــدع ــم اإلرهـ ـ ــاب
السوري؟ ملــاذا التقيت أحمد الجربا
وق ــدم ــت ل ـه ــذا املـ ـج ــرم م ــا ي ـق ــرب من
 300م ـل ـيــار دوالر؟ ه ــل أدركـ ـ ــت في
أي وق ــت أن ــك كـنــت شخصيًا تشجع
الديكتاتوريات الجهادية الجديدة؟
لـ ـق ــد واج ـ ـه ـ ــت ش ـخ ـص ـي ــا وح ـش ـي ــة
اإلرهـ ـ ـ ــاب أثـ ـن ــاء خ ــدم ـت ــي الــرس ـم ـيــة
لبلدي فــي وقــت الحملة الشيشانية
عــام  ،1990عندما كنت أتفاوض مع
ال ـق ــادة امل ـجــرمــن .وأدرك ت ـمــامــا أي
ن ـم ــور قــات ـلــة تـلـعــب م ـع ـهــا« .ال ــدول ــة
اإلسالمية في الـعــراق والـشــام» التي
أعلنت دولــة الـخــافــة ،هــي املسؤولة
عن سفك الدماء في العراق وسوريا
وتسيطر على ثلث أراضيهما .وغدًا
ستقوم بتفجير نــاطـحــات السحاب
األمـيــركـيــة وقـتــل «خــائــن» فــي بـلــدان
أخرى .الكيد دائما يعود أقوى.
على الرغم من كل هــذا ال زلــت تقول:
«الدكتاتور األسد يجب ان يستقيل!».
يثبت التاريخ الحديث أن هذا القائد
الــذكــي رف ــض كــل حـجــج الهستيريا
األميركية مثبتا ليس قيادة وطنية
حـقـيـقـيــة فـحـســب ول ـك ــن ،ف ــي نـهــايــة
املطاف ،أصبح رئيسا أعيد انتخابه
من قبل غالبية املواطنني السوريني.
ألكثر من ثالث سنوات واجه الرئيس
األسـ ــد بـبـطــولــة مــوجــة م ــن اإلرهـ ــاب

إبادة جماعية ضد
المسيحيين في الشرق
األوسط بسبب فشل
السياسة الخارجية
األميركية

الــدولــي الــذي تتم عسكرته وتمويله
من قبلكم ،سيد أوباما ،ومستشاري
وكـ ـ ــالـ ـ ــة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ــارات املـ ــركـ ــزيـ ــة
وم ـج ـم ــوع ــة م ــن الـ ـبـ ـل ــدان امل ـع ــروف ــة.
باملناسبة ،عندما قمت وحلفائك في
االت ـحــاد األوروب ـ ــي بـفــرض عقوبات
ضد سوريا ،هل كنت على بينة عن
حــرمــان األط ـفــال الـســوريــن األبــريــاء
من أغذية األطفال؟ أرسلت الجمعية
الفلسطينية األرثوذكسية الروسية
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي  10ارسـ ــال ـ ـيـ ــات مــن
املساعدات االجتماعية إلــى األطفال
السوريني.
ما من وسيلة لالنتصار على األسد.
ف ـهــو ل ــن يـتـخـلــى ع ــن ب ـلــده وشـعـبــه.
أث ـب ـت ــت ال ـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ـس ــوري ــة
املعنويات القوية والخبرة ملعارضة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي ظـ ـ ـ ــروف مــن
املخاطر العالية ،بالرغم من جهودكم
املنتظمة لتحويل سوريا الى منصة
اختبار عسكرية لتدريب جيل جديد
م ــن الـ ـجـ ـه ــادي ــن ،ب ـخ ـب ــرة عـسـكــريــة
حــدي ـثــة ،وانـ ـع ــدام ال ـق ـيــم بــاسـتـثـنــاء
السالح.
ال ـ ـيـ ــوم س ـم ـح ــت ل ـل ـك ـش ــاف ــة ال ـج ــوي ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــال ـت ــدخ ــل فـ ــي ال ـس ـم ــاء
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ل ـج ـم ــع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات عــن
اره ــاب ـي ــي «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» .في
غياب االذن السوري ينبغي التعامل

م ــع هـ ــذه ال ـح ــال ــة ع ـلــى ان ـه ــا اع ـت ــداء
وانـ ـتـ ـه ــاك ل ــدول ــة ذات س ـ ـيـ ــادة .ه ــذا
واضـ ـ ــح ج ـ ــدا بــال ـن ـس ـبــة ل ــي أن ـ ــه فــي
حال اتخذت الواليات املتحدة القرار
ب ـق ـصــف اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن فـ ــي األراض ـ ــي
الـســوريــة ،وهــذا سـيــؤدي إلــى قصف
القوات الحكومية أيضا ،على الرغم
مــن الـنــوايــا الحكومية لـلـتـعــاون مع
املجتمع الدولي في مكافحة اإلرهاب.
ه ــذه األي ـ ــام ت ـه ــدد ب ـف ــرض عـقــوبــات
جــديــدة ضــد روس ـيــا مستخلصا أن
مــوس ـكــو ه ــي امل ـس ــؤول ــة ع ــن الـعـنــف
في جنوب شرق أوكرانيا وهي تقوم
بعسكرة وتمويل وتدريب املقاتلني،
وان ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ال ــروسـ ـي ــة
مــوجــودة في جنوب شــرق أوكرانيا.
هـ ـ ـ ــذه هـ ـ ــي تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ــدعـ ــايـ ــة
امل ـع ـتــادة بالنسبة ال ـيــك .تــذهــب الــى
االفـتــراءات والتزوير لتبرير حمالت
غير قانونية وتغيير االنظمة ،وذلك
ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة ضــد
ال ــدول ذات الـسـيــادة ( )...قمت بدعم
مباشر للنازية األوكــرانـيــة الجديدة
من حيث التمويل ،وتوفير التدريب
والـعـسـكــرة ،فــي حــن انـهــم يقصفون
املــواطـنــن املـســاملــن ،واملستشفيات،
والكنائس.
من الواضح أنك تقوم بإعداد األرض
لالقتراب من نقطة رئيسية« :بوتني
ي ـج ــب ان ي ـس ـت ـق ـيــل»« ،روس ـ ـيـ ــا إل ــى
ال ـعــزلــة ال ــدول ـي ــة» .روس ـي ــا بالنسبة
الـيــك هــي فـقــط «ق ــوة إقليمية ،تهدد
ج ـيــران ـهــا ل ـكــون ـهــم ض ـع ـف ــاء» .ربـمــا
أن ــت غـيــر مـتــآلــف مــع ال ــروس وعمق
«الـ ــروح الــوطـنـيــة الــروسـيــة الـقــويــة»
الـتــي ال ينفع معها ف ــرض املـخــاوف
أو محاولة الخنق .ان بيانكم األخير
في استونيا أدى الى مواقف شديدة
ال ـت ـفــاعــل ف ــي روسـ ـي ــا ،ع ـنــد م ـقــارنــة
الروس مع النازية في الحرب العاملية
ال ـثــان ـيــة ،ات ـه ـمــت روس ـي ــا بـمـحــاولــة

استعادة األراض ــي التي فقدتها في
القرن التاسع عشر .كاشفًا بذلك عن
ع ــدم ك ـفــاء تــك ف ــي ال ـت ــاري ــخ ونـتــائــج
ال ـح ــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة والـ ــدروس
املستفادة .سيدي الرئيس ،يجب أن
تـخـجــل ،كــونــك رئـيـســا ل ــدول ــة عضو
في قــوات التحالف املناهض لهتلر،
مــن ه ــذه الـكـلـمــات الـتــي أسـ ــاءت الــى
كل الشعب الروسي ،ودنست الذاكرة
املـقــدســة لـلـجـنــود الـســوفـيـيــت الــذيــن
ف ـق ــدوا ح ـيــات ـهــم إلن ـق ــاذ أوروب ـ ــا من
الـفــاشـيــة ،وتـجــاهـلــت ذاك ــرة الجنود
األميركيني املقاتلني ضد الفاشية.
ب ـع ــد ك ــل ش ـ ــيء ،وأف ـ ـتـ ــرض أن ب ـيــان
الـ ـت ــدنـ ـي ــس ال ـ ـخـ ــاص بـ ــك ن ــات ــج عــن
جــرح كبريائك ،بعد ان قــام الرئيس
بوتني علنا بحفظ سمعتك بتقديم
املـ ـب ــادرة ال ــدول ـي ــة ملــراق ـبــة األسـلـحــة
الكيميائية فــي ســوريــا .الـيــوم ألقى
الــرئ ـيــس ال ــروس ــي خـطــة ال ـس ــام في
أوكرانيا .لن تقبل علنًا فقدان وجهك
م ــرة أخـ ــرى ،لــذلــك تـسـمــي الـ ــروس ب ـ
«املعتدين».
م ــن ال ــواض ــح ان ال ـس ـيــاســة الــدول ـيــة
االمـيــركـيــة قــد فشلت تـمــامــا .فبالدك
تــذهــب إلــى طــريــق مـســدود مــع حلف
ش ـم ــال االط ـل ـس ــي ،وربـ ـم ــا ل ــن يـكــون
الـقــرار أفضل مــع االتـحــاد االوروب ــي.
العديد من األميركيني واألوروبـيــن
ض ـ ــد سـ ـي ــاسـ ـتـ ـك ــم امل ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة ن ـحــو
«أيديولوجية الحرب الباردة» وعزل
روسيا.
أود أي ـضــا أن أت ـط ــرق إل ــى مــوضــوع
ح ـس ــاس ج ـ ـدًا .ي ـق ــول مـمـثـلــو الـبـيــت
األبـ ـي ــض إنـ ـ ــك ،ك ـم ـس ـي ـحــي ،تـصـلــي،
وغــال ـبــا م ــا تـثـيــر ق ـضــايــا ال ـض ــرورة
لـلــدفــاع عــن القيم املسيحية .فلماذا
تـتـجــاهــل مـصـيــر ش ـه ــداء املسيحية
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط؟ مـ ـحـ ـك ــوم
ع ـلــى امل ـس ـي ـح ـيــن ب ــامل ــوت ،ي ـعــانــون
م ــن الـ ـش ــراس ــة ،وغـ ـي ــاب االن ـســان ـيــة
والعنف غير املسبوق من املتطرفني
اإلســام ـيــن الــذيــن يـعــدمــون الـنــاس
علنا ،ويدمرون منازلهم وكنائسهم.
إبادة جماعية هائلة ضد املسيحيني
مستمرة حاليا في الشرق األوســط.
ألس ـبــاب كـثـيــرة ،ي ـحــدث ذل ــك بسبب
فشل السياسة الخارجية األميركية
في هذه املنطقة.
السيد الرئيس ،لقد تطرقت فقط الى
بـعــض الـحـقــائــق املـتــاحــة للجمهور،
وأث ــرت ت ـســاؤالت لــديـهــم .باعتباري
رئيسًا ملنظمة معروفة غير حكومية
اجابة
في روسيا ،اود الحصول على ّ
ع ــن ال ـق ـضــايــا امل ــذك ــورة أع ـ ــاه ،عــلــك
تعالجها بطريقة تتسم بالشفافية
وتتبادل الرسالة مع الشعب الروسي
واملجتمع الدولي.
أم ــا الـنـقـطــة ال ـن ـهــائ ـيــة .فــأعـتـقــد أنــك
يجب أن ترفض جائزة نوبل للسالم
ألن ــه ،بــن يــديــك ،تفقد هــذه الـجــائــزة
قـيـمـتـهــا ال ـعــال ـيــة .ج ــائ ــزة ال ـس ــام ال
ينبغي أن تذهب إلــى «عــراب الحرب
الباردة الجديدة» .وهناك الكثير من
املواطنني األميركيني اليوم يعتقدون
بأنك أسوأ رئيس للواليات املتحدة،
يقود أميركا إلى العار .وأنا أوافقهم
تمامًا.
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