
رشا عمران

نشــرت صفحــة »إســرائيل تتكلــم العربيــة«، 
وهي صفحة على فيســبوك تروج إســرائيل 
لدى املتابعني العرب واملشــتركني في موقع 
يشــبه  مــا  نشــرت  االجتماعــي،  التواصــل 
االســتبيان عــن عــدد املســلمني الــذي قتلــوا 
في الشــرق األوســط، وحددتهم بـ11 مليونًا، 
90% منهم قتلوا على يد مسلمني، بينما لم 
يقتل في الصراع العربي اإلسرائيلي سوى 
ــق 

ّ
عل

ُ
ت إذن،  »فلمــاذا،  عامــًا،   66 فــي   %0.3

جميــع  جــذور  اإلســرائيلية  الشــماعة  علــى 
مشكالت الشرق األوسط؟« تتابع الصفحة! 
وعلــى الرغــم مــن الحقيقــة الصادمة في هذا 
مــا  منــذ  أنــه  ومــن  الترويجــي،  االســتبيان 
أن  ومنــذ  الراشــدية،  الخالفــة  مرحلــة  بعــد 
تحول اإلســالم إلى مرحلة تأســيس الدولة، 
وبالتالي، تكريس السلطة والحكم، ومن ثم 
تأســيس الطوائــف واملذاهــب، والتي ليســت 
حــروب  فــإن  الســلطة،  علــى  صــراع  ســوى 

املسلمني ضد املسلمني لم تنته.
يثيــر  مــا  االســتبيان  فــي  ثمــة  ذلــك،  مــع 
إنشــاء  توقيــت  يثيرهــا  مثلمــا  الريبــة، 
إنشــائها  علــى  يمــض  لــم  كهــذه،  صفحــة 
ألــف   500 بنحــو  اآلن  وتحظــى  عامــان، 
العربيــة.  يتقــن  يهــودي  أو  عربــي  معجــب 
وفــي تعريــف الصفحــة، أن وزارة الخارجيــة 
اإلســرائيلية هي من فتحتها. وليس خافيًا 
اســتغالل الظــرف العربــي الكارثــي إلنشــاء 
صفحــة كهــذه، يمكنها أن تروج »إنســانية« 
إسرائيل، مقارنة بما ترتكبه أنظمة عربية، 
أو مقارنــة بمــا تقترفــه تنظيمــات اإلســالم 
مــا  فمــع  املســلحة،  التكفيريــة  السياســي 
يحدث في ســورية وليبيا والعراق تحديدًا، 
وغيرهــا مــن بــالد العــرب بالعمــوم، مــن قتل 
وحــروب  متبادلــة  متنقلــة  ومجــازر  يومــي 

إياد الدليمي

يســيل حبــر كثيــر، مــذ ظهــر تنظيــم الدولة 
)داعــش(  والشــام  العــراق  فــي  اإلســالمية 
علــى خارطــة األخبــار التــي كانــت متخمــة 
الدنيــا  مالــئ  التنظيــم  هــذا  فبــات   ،

ً
أصــال

نجحــت  مــا  بعــد  خصوصــًا  وشــاغلها، 
وســائل اإلعــالم الغربيــة، ومعهــا العربيــة، 
فــي شــيطنة كل مــا يحيــط بهــذا التنظيــم، 
واختلــط حابــل األمــور بنابلهــا، فلــم يعــد 
ممكنــًا معرفــة مــا هو داعش؟ ومــن جاء به 
وزرعــه وســط كياننــا العربي واإلســالمي، 
ليجعــل منــه بعبعــًا يقتــل ويســفك الدمــاء، 

تحت مسميات شتى.
ربمــا كان مــن بــني أبــرز مــا تناولتــه األقالم 
بشــأن داعــش، موضــوع التمويــل، بشــقيه 
بهــذه  يأتــي  أيــن  فمــن  واملــادي،  البشــري 
املوارد؟ وكيف نجح وينجح في توظيفها، 
خصوصًا املوارد البشرية، لخدمة أهدافه؟
الــذي يغطــي  فــي خلفيــة املشــهد الدمــوي 
ســاحتنا العربيــة، هنــاك حقائق ال ينبغي 
محلــل  أو  متابــع  أي  بــال  عــن  تغيــب  أن 
التطــرف  هــذا  فليــس  داعــش،  لظاهــرة 
وليــد  التنظيــم  يتبنــاه  الــذي  اإلســالمي 
سياســات  تراكمــات  هــو  وإنمــا  اللحظــة، 
طويلــة ومعقــدة، عاشــتها املنطقة العربية 
عقودًا، سياسات أضاعت بوصلة اإلنسان 
وقوميتــه،  دينــه  عليــه  العربــي، وضيعــت 
مشــوهًا  ولــد  حتــى  لديــه،  انتمــاء  وكل 
وغائبــًا عــن واقعــه، ال يعرف مــن هو، وإلى 
مــن ينتمــي، فــال هــو إســالمي وال علمانــي 
وال رأســمالي وال شــيوعي، وإنمــا هجــني 

من كل شيء في الالشيء.
مارســتها  التــي  السياســات  ســاهمت 
هــذا  والدة  فــي  عقــودًا  العربيــة  األنظمــة 
اإلنســان، الالشــيء، الجاهــل هويتــه. فمــن 
كان  التــي  األكاذيــب  ســيل  ينســى  منــا 

وائل نجم

عرســال  بلــدة  فــي  أخيــرًا،  معــارك،  دارت 
وجرودهــا علــى الحــدود مــع ســورية، بــني 
ســوريني  ومســلحني  اللبنانــي  الجيــش 
تابعني، بالدرجة األولى، كما رّوج اإلعالم، 
لـ«جبهة النصرة« و«تنظيم داعش«، وأدت 
وعســكريني،  مدنيــني  ضحايــا  وقــوع  إلــى 
ووقــوع أســرى مــن الجيــش بيد املســلحني، 
ناهيــك عــن تدميــر مخيمــات كانــت تــأوي 
الجئــني ســوريني كثيريــن. ووضعــت قــوى 
إطــار  فــي  املعــارك  سياســية لبنانيــة هــذه 
مواجهــات  إلــى  الجيــش  جــر  محــاوالت 
جــزءًا  الســوريني،  املســلحني  مــع  مفتوحــة 
من استراتيجية تهدف إلى إشراك الجيش 
اللبنانــي فــي قتالهــم فــي املنطقــة املحاذيــة 
بعــد  وخصوصــًا  الســورية،  للقلمــون 
اســتنزاف قــوات النظــام الســوري وحلفائه 
مــا كان  املنطقــة، وهــو، بالطبــع،  فــي هــذه 
يمكن أن يدخل الجيش في حرب استنزاف 
طويلــة، ال يملــك قــدرة علــى تحّملهــا، وهــو 
مــا أشــار إليــه قائــد الجيــش، العمــاد جــان 
قهوجــي، فــي تصريحــات لصحيفــة النهار 
)السبت 2014/8/24(، حيث رفض أن يدمر 
تصديــه  أثنــاء  فــي  عرســال  بلــدة  الجيــش 
للمســلحني، وبذلــك، فشــلت محــاوالت جــر 
املطلوبــة،  االســتنزاف  حــرب  إلــى  الجيــش 
بــني  الفتنــة  إيقــاع  محــاوالت  وفشــلت 
الجيش والحاضنة الرئيسية له في البالد 
ي تحديــدًا، بفضــل 

ّ
املتمثلــة باملكــّون الســن

القيــادة السياســية والعســكرية مــن  وعــي 
ناحيــة، والقــوى التــي تمثل هــذا املكّون من 

جهة ثانية.
بــل  الحــد،  هــذا  عنــد  املحــاوالت  تقــف  لــم 
ارتســمت  أخــرى،  محــاوالت  إلــى  تخطتــه 
اســتفهام  عالمــات  مــن  الكثيــر  حولهــا 
كثيرة، منها، على ســبيل املثال ال الحصر، 
ذبــح الجنــدي فــي الجيــش اللبنانــي علــي 
ية( 

ّ
الســن عــكار  بلــدات  إحــدى  )مــن  الســّيد 

علــى أيــدي مســلحني، زعموا أنهــم ينتمون 
إلــى »داعــش«، فــي حادثــٍة اكتنفها غموض 
وضبابية كثيران، على الرغم من أن أهالي 
، لكــن 

ً
الضحيــة أكــدوا أن ابنهــم ذبــح فعــال

الغمــوض هــو فــي حقيقــة مــا جــرى معــه. 
فالجندي كان قد اختفى منذ أســابيع قبل 
أحــداث عرســال، وبــث شــريط فيديــو علــى 
موقــع تابــع ملــا كان يعــرف بـــ »لــواء أحــرار 

بعــد مذهبــي وطائفــي وقبلــي،  أهليــة ذات 
عبــر  مذاهبــه(  )بــكل  اإلســالم  وتصويــر 
الحــركات والتنظيمــات التي تتكنى به، كما 
لــو كان دينــًا دمويًا،ســتبدو إســرائيل معــه 
والتعايــش  للســالم  الوحيــد  املمثــل  كأنهــا 
والتسامح، ال تقتل يهوديًا، وال تعتقل أبناء 
بلدهــا، وفــي إجرامهــا ضــد الفلســطينيني، 
تعــرف كيف تظهــر بمظهر الضحية، وكيف 
العالــم،  فــي  اإلعالميــة  ماكينتهــا  تســخر 
الفلســطينيني  وتصويــر  معهــا،  للتعاطــف 

والعرب، بصفتهم معتدين ومجرمني.
علــى  الســابق،  االســتبيان  إلــى  وبالعــودة 
أنــه  إال  الصادمــة،  حقيقتــه  مــن  الرغــم 
إذ  ومــراوغ ومخــادع،  تبســيطي  اســتبيان 
كل مــا حــدث في بالد العــرب واإلقليم خالل 
إنشــاء دولــة  أي منــذ  املاضيــة،  الـــ66 عامــًا 
اســرائيل، ال يمكــن عزلــه عــن وجودها. فمن 
والــذي  العروبــي،  القومــي  للفكــر  تصعيــٍد 
استطاع الشغل على زيادة منسوب الوهم، 
وتضخيــم الشــخصية العربيــة، وبالتالــي، 
لعبــوا  الذيــن  العــرب  الزعمــاء  تســييد 
علــى هــذا الوتــر، وتحويلهــم إلــى ســلطات 
اســتبدادها  تثبيــت  فــي  تســتند  مســتبدة، 
فــي  اإلســرائيلي  العــدو  وضــع  علــى  أواًل 
ألغيــت  الواجهــة،  هــذه  وبســبب  الواجهــة. 
ومنعــت  االجتماعيــة،  التنميــة  مشــاريع 
األصــوات  كل  وقمعــت  األبحــاث،  مراكــز 
املعترضــة، وغّيــب العمــل املدنــي السياســي 
كل  مــن  املجتمعــات  وأفرغــت  والثقافــي، 
النهــوض،  علــى  مســاعدتها  يمكنــه  مــا 
العســكرية  املؤسســة  ســيطرة  فــرض  وتــم 
واألمنيــة التــي حكمــت هــذه البلــدان بقــوة 
اإلســالم  أســطورة  تضخيــم  وتــم  القمــع، 
السياسي بقمعه من جهة، وفتح الهوامش 
لــه للتغلغــل فــي قلــب املجتمعــات، فســاعد 
األنظمــة علــى تغييــب الشــعوب، وإبقائهــا 

ظــل  فــي  العربــي،  مواطننــا  فيهــا  يعيــش 
زعامة القائد األوحد الذي ال يخطئ؟ ومن 
منــا ينســى أيــام كانــت مســيرات االحتفــال 
بميــالد قادتنــا الضــرورة، تمــأ الشــوارع؟ 
ومن منا ينســى اإلعالم الذي كان ال هم له 

سوى ترديد أكاذيب قائده؟
ظلمــًا  مظلومــًا،  العربــي  اإلنســان  عــاش 
مزدوجــًا علــى مســتويني: محلــي داخلــي، 
وظلمــًا  القمعيــة،  األنظمــة  عليــه  مارســته 
بالقــوى  تعــرف  مــا  عليــه  مارســته  دوليــًا 
العظمــى. فعقــود طويلــة مــن التآمــر علــى 
هــذا االنســان، تارة بتوافــق الظلم الداخلي 
ــدت 

ّ
ول بانفصالهــا،  وتــارة  والخارجــي 

لالنفجــار،  قابــل  بظلــم،  يشــعر  إنســانًا 
سعيًا منه إلى استرداد كرامة مسلوبة، أو 

حقوق منقوصة.
هــل  لداعــش،  األكبــر  املمــول  كان  الظلــم 
فــي  يكبــر وينتشــر  التنظيــم  هــذا  وجــدت 
بــالد يعيــش فيهــا املواطــن بــال ظلــم؟ أبــدًا، 
فحتــى املتشــددون، أو مــن يوصفــون هكذا 
مــن اإلســالميني، ممــن يعيشــون فــي بــالد 

الغرب، ينتقدون تصرفات هذا التنظيم.
التنظيــم  هــذا  مولــت  التــي  األســباب  مــن 
وتموله، التضييق على اإلسالم السياسي 
املعتــدل، القــادر علــى أن يفتــح العالــم معــه 
أو وجــل،  بــال خــوف  التواصــل  أبــواب  كل 
أن  يمكــن  كان  الــذي  السياســي  اإلســالم 
يكــون متنفســًا لشــباٍب كثيريــن انخرطــوا 

في تنظيم الدولة.
عانت الدول العربية عمومًا، من التضييق 
علــى اإلســالم السياســي، وبــات كل تنظيــم 
السياســة،  معتــرك  يدخــل  إســالمي، 
مشــبوهًا ومطــاردًا، فحتــى بعــد أن فتحــت 
الثــورات العربيــة التــي انطلقــت شــرارتها 
مــن تونــس عــام 2011 البــاب واســعًا أمــام 
بــروز هــذه التنظيمــات اإلســالمية، عــادت 
خيــوط املؤامــرة لتنســج حولهــا شــبهات 

ة بعلبــك« يظهــره يعلــن انشــقاقه عــن 
ّ
الســن

الجيــش اللبنانــي، وانضمامــه إلــى »جبهة 
تــم كشــف مشــغل هــذا  النصــرة«. والحقــًا، 
الحســاب، وتبــنّي أنــه ال يمــت إلــى »جبهــة 
أن  ذلــك،  بعــد  تبــنّي،  ثــم  بصلــة.  النصــرة« 
الجنــدي ذبحــه، وفقــًا لشــريط فيديــو آخــر، 
إلــى  أوصلــه  الــذي  فمــا  داعــش،  تنظيــم 
إلــى  انضــم  الــذي  وهــو  املذكــور،  التنظيــم 
ملــاذا تذبحــه  ثــم  »النصــرة« قبــل أســابيع، 
الجيــش  عــن  انشــق  الــذي  وهــو  »داعــش«، 
وفقــًا للشــريط األول. وقــد بّينــت التحريات 
شــريط  نشــر  مصــدر  بشــأن  جــرت  التــي 
الفيديــو الثانــي الــذي أظهــر ذبــح الجنــدي 
أو  »داعــش«  علــى  يســتحيل  مــكان  أنــه 
»النصرة« الوجود فيه، وذلك وفقًا ملصادر 
أمنيــة مواكبــة. وإذا كانــت األمــور قــد جرت 
بهــذه الطريقــة، فمــن حق املواطــن اللبناني 
أن يســأل ملــاذا يجري مــا يجري؟ وملصلحة 

من؟
قــوى حزبيــة وسياســية  بــدأت  أيــام،  قبــل 
تــرّوج، بشــكل غيــر مباشــر، اتبــاع سياســة 
بالفعــل  لــه  لجــأ  وبعضهــا  الذاتــي،  األمــن 
»فــان«  علــى ســيارة  النــار  إطــالق  )حادثــة 
قــرب  تقــل ركابــًا ســوريني  لبنانيــة، كانــت 
بلدة عني عطا في قضاء راشيا(. كما أطلق 
التســلح  إلــى  صريحــة  دعــوة  سياســيون 
)السياســي جوزيــف أبــو فاضــل املقرب من 
التيــار العونــي ومــن النظــام الســوري فــي 
 ،)2014/8/25 األحــد  تلفزيونيــة  مقابلــة 
فــي  املســيحي،  الوســط  فــي  خصوصــًا 
محاولة لرفع منسوب الخوف والقلق عند 
املسيحيني، ضمن محاوالت تدعيم تحالف 
»األقليــات«، أو فــي محاولــة للفــت االنتبــاه 
عــن حقائــق بعــض األمور في ملفاٍت أخرى 
فــي البلــد. وفــي هــذا الســياق، جــاء إحــراق 
شــعار  وتتضمــن  »داعــش«  يرفعهــا  رايــة 
التوحيد »ال إله إال الله« في ساحة ساسني 

في األشرفية ذات األغلبية املسيحية.
هــذه  ضغــط  تحــت  اليــوم،  لبنــان،  يعيــش 
الدعوات واإلشاعات التي تربك كل املشهد 
اللبنانــي، ورهان بعضهم عليها قد يدخل 
لبنان في دوامة كبيرة من العنف، ويجعل 
منه مشــهدًا مشــابهًا ملا يجري في ســورية 
 عــن أنــه يدمــر الدولــة، وال 

ً
والعــراق، فضــال

يؤّمن ألصحابه ما يرجونه من خلف هذه 
الدعوات.

)كاتب لبناني(

مــن  والحــد  بالغيــب،  التعلــق  حالــة  فــي 
إعمــال العقــل وتجريــم التفكيــر والتحليــل، 
وإدراجــه تحــت بنــد املؤامــرة اإلســرائيلية/ 
اليهوديــة علــى العرب واملســلمني، ثم الحقًا 
القضــاء املبــرم علــى كل التيــارات واألحــزاب 
الوطنية التقدمية، والتي ناضلت حقًا ضد 
مســلحة،  بحــركات  واســتبدالها  إســرائيل، 
مشــابه  وطائفــي،  مذهبــي  طابــع  ذات 
الكثيــرون  أنصارهــا  وتوهــم  إلســرائيل، 
حقيقتهــا،  فــي  هــي،  خلبيــة،  بانتصــارات 
رأس  دورة  طريــق  فــي  باألبريــاء  تضحيــة 
املــال العاملــي الــذي تعــد تجــارة الســالح مــن 

مصادره األساسية.
هل كانت األنظمة العربية ســتنجح في كل 
ما فعلته بشــعوبها من قمع ونهب لثروات 
البــالد، والتصــرف بها، كما لو كانت مزارع 
وجــود  لــوال  اآلبــاء،  عــن  األبنــاء  يتوارثهــا 
كيــان هــو خالصــة مافيــا املصالــح الدولية، 
إلــى كل  املمتــدة  ذات األذرع األخطبوطيــة، 

مكان، كالكيان اإلسرائيلي؟
)شاعرة وكاتبة سورية(

حولتهــا بالتــدّرج إلى تنظيمــات إرهابية، 
يقتضــي محاربتهــا، مــن دون أن تــدري، أو 
ربمــا تــدري، تلــك الــدول التــي تشــترك فــي 
هــذه املؤامــرة على التنظيمات اإلســالمية، 
إنهــا تدفــع الشــباب دفعــًا، ليتحولــوا إلــى 
قنابــل بشــرية موقوتــة، تتالعب بها أهواء 

الدولة اإلسالمية وتشريعاتها.
ال يجب أن نسأل عن سبب تطرف املتطرف، 
وإنما عن أسباٍب دفعته إلى ذلك، وجعلت 
شبابًا بعمر الورود يلبسون أحزمة املوت 
أنهــم  يعتقــدون  مــن  بهــم، وســط  لتنفجــر 

أعداء الله.
األصلــي  األب  العــراق،  قاعــدة  تتذكــرون 
مــن  كبيــر  جــزٍء  علــى  ســيطرت  لداعــش، 
مــدن العــراق، غيــر أنهــا ظلمــت، فحاربتهــا 
حاضنتهــا الشــعبية، واليوم عــادت، تحت 
اســم جديــد. عــادت ألن مــن حاربهــا، أمــس، 
وجــد مــا وعــود األميــركان وحكومة نوري 
جــزءًا  ألن  عــادت  وجوفــاء،  زائفــة  املالكــي 
مــن العراقيــني صــار يــرى في ظلمهــا عدال،ً 
مقارنــة بآلــة القتــل التــي مارســتها بحقــه 

حكومة نوري املالكي.
)كاتب عراقي(

إسرائيل بلساٍن عربي فصيح

من يمّول داعش؟

لبنان.. جنون األمن الذاتي

ليس خافيًا استغالل 
إسرائيل الظرف 

العربي الكارثي 
والمعقد إلنشاء 

صفحة كهذه

التضييق على اإلسالم 
السياسي المعتدل 

من أهم األسباب التي 
مولت وتمول داعش

آراء

أحمد عمر

مال مني اللي ح ينضرب؟« قالها 
ُ
»هو جرى إيه للدنيا؟ الناس كلها بقت فتّوات؟ أ

توفيق الدقن ساخرًا في فيلم »الشيطان يعظ«. وليس في فيلم »ثورة الثالثني من 
يونيو أو الثالثني مليون متظاهر«!

يمكن تقســيم الطغاة، وكلهم قتلة محترفون »بمرتبة القرف«، إلى نوعني: ظرفاء 
وعلــوج. وذلــك بعــد االعتــذار مــن الضحايا. أعتقــد أّن القذافي كان مســلّيًا، بأزيائه 
 على 

ً
وخطبــه و«أفيهاتــه« وخيامــه ونوقه العصافير التي كان يصحبها معه دليال

يًا، بعد 
ّ
األعرابيــة، وحســناواته العمالقــة الحارســات. وأّن صــدام حســني كان مســل

ة«، لكّن األسد لم يكن كذلك 
ّ
االعتذار من الضحايا واملعجبني باعتباره »أسد السن

أبدًا، وأعرف صديقًا كانت أمه يغشى عليها عندما تسمع صوته املخرش للحديد. 
وربمــا يكــون رئيــس كوريا الشــمالية، كيــم جونغ أون، املعــروف بكابوريا، ظريفًا، 
ة، بعد استثناء وزير خارجية 

ّ
ولعل أحد األسباب هو املذهب، فالظرفاء العرب سن

إيــران، فليــس لــه مــن الظــرف ســوى االســم، يحبون الحضــور البصــري الدائم، بما 
فيهــم كابوريــا الشــيوعي، لكــن يبقــى أبــو عيــون جريئــة السيســي حالــة خاصــة 
)جــدًا جــدًا جــدًا( فهــو أظرفهــم علــى اإلطــالق، مــع االعتــذار مــن الضحايــا وذويهم 
مــن دون االعتــذار مــن عبيــده، ومــع أّن كثيريــن يشــككون فــي مذهبــه، ويعتبرونــه 
ابــن يهوديــة مــن املغــرب، فالزعمــاء املذكــورون تطــوروا سياســيًا وإعالميــًا مــن 
مرحلة الكومبارس إلى مرحلة النجومية، والبطل املطلق، لكن السيســي أســرعهم 
 حتــى باتــت لــه أقــوال مأثــورة 

ً
، فقــد اســتغرق توفيــق الدقــن عمــرًا كامــال

ً
نجوميــة

تميــز شــخصيته الفنيــة، وتوقيعــات صوتية مثل: »يا إكســالنس« و«صالة النبي 
أحســن«. ومثلــه فريــد شــوقي وهــو يتحضر للضرب »يا قوة اللــه«، وجملة مظهر 
أبــو النجــا الشــهيرة عنــد رؤية كل لحم أبيض متوســط: »ياحــالااااوة«، وعادل إمام 
و«أنــا بعّيــط«، ونجمــة ابراهيــم: »قطيعــه محدش بياكلها بالســاهل«، يعني تقصد 

ال بد من مذبحٍة مثل رابعة.
مصــر يحكمهــا بعــد ثــورة الثالثــني مــن يوينــو، أو األربعــني مليونــا، مجموعــة مــن 
املســاطيل يقودونهــا باإلعــالم »املاشــي علــى حــل شــعره«، بعد االعتذار من النســر 
األصلــع عمــرو أديــب. أمــا السيســي، قــّدس اللــه ســره وتســريباته. مــع مالحظــة أّن 
التســريبات تشــويق و«سوســبنز« ليــس لــه مثيــل، فقــد جــاء إلــى الوســط الفنــي، 
أقصد الوسط السياسي، وسّيان، ومعه جمل جاهزة، فقد أتاه الله الحكمة، وأرجو 
مــن هيئــة تحريــر الويكيبيديــا تثبيتهــا لــه، خوفــًا علــى بــكارة اإليــزو »اللــي زي عود 
ي بالك«، »بجد 

ّ
الكبريت«: »أنتو مش نور عينينا وإال إيه«، »الحفر ع الناشــف«، »خل

بجــد بجــد«، »أنــا عــاوز ميــة مليــار تحــت إيــدي كــده«، وجملة »كــده« مســتقلة، تعبر 
. وقالها يومئذ وهــو على أعتاب 

ً
عــن فلســفة أبــو الدنيــا السياســية جملــة وتفصيــال

معركة رابعة التي اختال بها على خالد بن الوليد والظاهر بيبرس، فأنعم به وأكرم.
هــذه أهــم جمــل »الســم فوكيــة« الصوتيــة ألدولــف السيســي، أمــا »ســّم فوكيــة«، 
الحــركات، فهــي؛ بعــد أن نقــول: يــا أرض احرســي مــا عليــك، فهــو قائــد أوركســترا 
رنــي باآللهــة 

ّ
ليــس لــه نظيــر، ال يتكلــم إال وهــو »يشــاور« علــى البضاعــة، فهــو يذك

الهنديــة كالــي »ذات األيــدي املتعــددة، اآللهــة األخطبــوط، يعني الحركــة تحمي ظهر 
الكلمة، »خلي بالك«، خوفًا من ضالل املعنى .. و«كده«.

ال يعرف مؤرخو ســيرة مصر الذاتية والعامة، فترة مضحكة من تاريخها، أكثر 
من هذه، باستثناء فترة الحاكم بأمر الله الفاطمي.

كان أبو علي الفاطمي متقشــفًا، ويركب الحمار في األســواق، والسيســي يشــبهه، 
فقد بلغ من زهده، أنه حّول مصر من أم الدنيا إلى »صندوق الدنيا«.

»مــش عيــب ابــن الحــج عبــد التــواب مــا يعرفــش أصــول التخزيــن؟« قالهــا املعلــم 
فسواني تاجر املخدرات في املشهد األخير من فيلم »العار«. 

مش عيب أن »أبو الدنيا«، ابن املؤسسة العسكرية، قائد خير مخابرات األرض، ما 
يعرفش أصول فتح معبر رفح، طيب أصول فتح علبة سلمون!

ح تدفع يعني ح تدفع.
 كده....

ملعون أبو الدنيا.

سيكوباتي وسرنجاتي وحرامي
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نيقوالي سوركوف

ينتظــر العــرب مــن روســيا البوتينية، بما 
تغير فيها واتخذ مسارات أخرى مع حكم 
بوتني، طول فترة هذا الحكم، أن تحميهم 
والقــوة  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  مــن 
فــي املنطقــة  الحليفــة ألميــركا  األساســية 
االتحــاد  يفعــل  كان  كمــا  إســرائيل،  أي 
الســوفييتي ســابقًا، أو علــى األقــل مــا كان 
يؤديــه مــن أدوار مــن شــأنها التخفيف من 
وطأة السياسية األميركية، مثل الدور في 
الحــرب التــي قامت على مصر وقت تأميم 
قناة السويس. لكن روسيا الحالية ليست 
روســيا  وليســت  الســوفييتي،  االتحــاد 
االتحاديــة نفســها اليــت ترأســها بوريــس 
يلتســن بعد تفكك االتحاد الســوفيتي في 
حقبــة التســعينات، علــى الرغــم مــن كل مــا 
تكتبه الصحافة الغربية. فقد كانت قيادة 
ثمــن،  بــأي  تريــد،  الســوفييتي  االتحــاد 
وإيجــاد  الشــيوعية،  األيديولوجيــا  نشــر 
البــاردة،  الحــرب  تخســر  ال  كــي  حلفــاء، 
ولكــي تكــون صاحبــة أوراق ذات ثقــل فــي 
تنافســها مــع الواليــات املتحدة. بينما في 
يعرفــون  براغماتيــون  اليــوم،  الكرملــني، 
جيــدًا كــم كلفــت الطموحــات الســوفييتية 

من املليارات.
معلــوم أن روســيا شــطبت، في العــام 2006، 
دوالر.  مليــار   4.7 البالغــة  الجزائــر  ديــون 
 4.6 نحــو  البالغــة  ليبيــا  ديــون  وشــطبت 
مــن  األعظــم  القســم  وكذلــك  دوالر.  مليــار 
ديــون ســورية، أي 10 مــن 13 مليــار دوالر. 
تســديد  عليــه  متوجبــًا  فــكان  العــراق  أمــا 
وبعــد  لروســيا،  دوالر  مليــار   42 مبلــغ 
مليــار   8.8 يســدد  أن  عليــه  بقــي  الشــطب، 
قــادرة  بلــدان  عــن  هنــا  والحديــث  دوالر. 
علــى تســديد ديونهــا، فقــد كانــت تحصــل 
مــن تصديــر نفطهــا ســنويًا علــى مليــارات 
الــدوالرات. لكنهــا رفضــت بصــورة قطعيــة 
ثمــن  مــن  املترتبــة عليهــا،  الديــون  تســديد 
كانــت  التــي  الحربيــة  واملعــدات  األســلحة 
ال  وبالتالــي،  موســكو.  مــن  بهــا  تتــزود 
يمكــن أن يتــرك ذلــك لــدى الكرملــني انطباعًا 
العــرب. خصوصــًا  مــع  التعامــل  عــن  طيبــًا 
تقريبــا  يعــادل  شــطبه  تــم  الــذي  املبلــغ  أن 
االجتماعــي  الضمــان  صنــدوق  نصــف 
الوطني الروسي. علما أن شطب الديون تم 
بمجملــه فــي عهــد بوتــني، ولذلــك، هــو يعلم 
علــم اليقــني الثمــن الــذي دفعتــه روســيا مــن 

صداقتها مع العرب.
لكن، هل يحتمل أن تكون روسيا قد كسبت 
مــن ســخائها مــع العــرب حلفــاء مســتعدين 

محمد الصادق

نظــام  ترســيخ  بعــد  العــراق،  فــي  الحــال 
طائفــٍة  كل  أن  الطائفيــة،  املحاصصــة 
حصلت على نسبتها في السلطة، املوافقة 
لنســبتها الديموغرافيــة. ُبنــي هــذا النظــام 
علــى أمــل أن يــؤدي هــذا التقاســم للســلطة 
إلى إرضاء الجميع واســتقرار العراق، بعد 
أن عــاث فيــه املحتــل فســادًا، لكــن النتائــج 
فيهــم  بمــن  الجميــع،  علــى  كارثيــة  كانــت 

الشيعة الذين حكموا العراق الجديد.
في الســنوات الثماني املاضية، حكم نوري 
املالكــي العراق، بتفويٍض من حزب الدعوة 
العامــة،  أمانتــه  يتــرأس  الــذي  اإلســامي 
والحزب أحد تشــّكات التشــيع السياســي، 
الذي ولد كردة فعل على انتشار الشيوعية 
الخمســينيات،  منتصــف  فــي  العــراق،  فــي 
بعــد نجــاح انقــاب عبــد الكريم قاســم، فقد 
شــكل رجــال الديــن مــن الصــف الثانــي فــي 
خرجــت  تباحــث،  لجنــة  العلميــة  الحــوزة 
تأســيس حــزب سياســي  يتــم  أن  بمقتــرح 
دعــوي، قــادر علــى لجــم الزحــف األحمر في 
املجتمع العراقي، وكان للسيد محمد باقر 
أيدولوجيــا  هندســة  فــي  الفضــل  الصــدر 
الحــزب، وقــد أعدمــه صــدام حســني، الحقــًا، 
بسبب قيادته املظاهرات ضد نظام البعث، 
اإلخــوان  لجماعــة  املقابــل  الحــزب  وهــو 
املســلمني فــي العراق، وتأثــر كثيرًا بتجربة 
الدعــوي  العمــل  فــي  وأســلوبها  الجماعــة 
حســن  الشــيخ  كتــب  تعتبــر  إذ  والحركــي، 
البنــا وســيد قطــب مــن أهم الكراســات التي 

اعتمد عليها حزب الدعوة في تنظيره.
فــي سياســته،  الدعــوة يعتمــد،  كان حــزب 
لكســب  املرجعيــة،  مــع  التماهــي  علــى 
الجمهــور الشــيعي، بمــا تمثلــه مــن مكانــٍة 
وهــي  الشــيعة،  عامــة  وجــدان  فــي  دينيــٍة 
رجــل  إليهــا  أن يصــل  يمكــن  أعلــى ســلطة 
تثبيــت  بعــد  خصوصــًا،  شــيعي،  ديــن 
نفســه،  الوقــت  فــي  ــد. 

ّ
باملقل املرجــع  عاقــة 

كان الحــزب يســعى إلــى التمايــز عنها أمام 
الســلطة، وإظهــار االســتقال التــام، لكــي ال 
تنعكــس معارضتــه السياســية عليهــا، أو 
مواقــف مرجعية النجف، املهادنة للســلطة 
فــي غالــب األحيــان، علــى الحــزب وخطابــه 
العــام. دائمــًا، مــا كان حــزب الدعــوة يســعى 
إلــى فصــل ارتباطــه باملرجعيــة فــي العلــن، 
بالتأكيــد علــى رفضــه فكــرة واليــة الفقيــه، 
االجتماعــي  نفوذهــا  حجــم  يــدرك  لكنــه 

العربــي  العالــم  فــي  مواقفهــا  عــن  للدفــاع 
فالجزائــر  ال.  اإلطــاق،  علــى  األقــل؟  علــى 
راحت تلعب، بصورة مفضوحة، على حبل 
كان  القذافــي  ومعمــر  املتحــدة،  الواليــات 
يحلــم بلعــب دور القــوة العظمــى، واألســد 
لــم يكــف عــن صداقتــه مــع أوروبــا ومغازلــة 
أفضليــة  البلــدان  هــذه  تمنــح  ولــم  أميــركا. 
ال  أنــه  علمــا  لروســيا،  محــددة  اقتصاديــة 
يجــوز أن ننســى أن الجزائــر وليبيــا وقعتــا 
عقود ساح جديدة، كما منح العراق شركة 
»لوكويــل« النفطيــة الروســية عقدًا لتطوير 

حقل »القرنة الغربية-2«. 
وعمومــًا، ال تــزال تجــارة روســيا وتعاونها 
محــدودة  العربــي  العالــم  مــع  االقتصــادي 
جدًا. وللمقارنة، فإن حجم التبادل التجاري 
بني روســيا االتحادية ودولة صغيرة، مثل 
فالبلــدان  مصــر.  مــع  منــه  أكبــر  إســرائيل، 
للتكنولوجيــا  ســوقًا  تصبــح  لــم  العربيــة 
واالســتثمارات الروســية، األمر الذي فعلته 

إسرائيل بنجاح.
الكرملــني  لــدى  كانــت  ذلــك،  جانــب  إلــى 
أســباب كافيــة لئــا ينظــر إلــى العــرب بعــني 
محبــة، وخصوصــًا إلى بلدان الخليج. ففي 
التسعينيات، من هناك بالذات، كان يحصل 
علــى التمويــل االنفصاليــون الشيشــانيون 
الذيــن قاتلوا، ســنوات طويلة، ضد الجيش 
الروســي، ونفــذوا عمليــات إرهابيــة داميــة 
بحــق املدنيــني الــروس. وهنــاك عامــل آخــر 
أن  هــو  باالعتبــار،  أخــذه  مــن  بــد  ال  مهــم، 
روســيا، بخاف االتحاد السوفييتي، ليس 
لديها طموحات عاملية. فما يعني موسكو، 
أوروبــا  أي  القريــب،  محيطهــا  فقــط  اآلن، 
ألن  والصــني،  الوســطى  وآســيا  والقوقــاز 
وضعهــا االقتصــادي واألمنــي علــى صلــة 
بالعالــم  وليــس  األقاليــم،  بهــذه  مباشــرة 
العربي. وأهمية الشرق األوسط، من وجهة 
نظر مصالح روســيا الجيوسياسية، تأتي 
ثانيــة، األمــر الذي تم الحديث عنه مباشــرة 
لروســيا  الخارجيــة  السياســة  »نهــج  فــي 

االتحادية«.
إضافــة إلــى مــا ســبق، ال تحتــاج روســيا 
النفــط العربــي، فلديهــا فائــض مــن النفط، 
القواعــد  أن  كمــا  أســواق.  عــن  تبحــث  بــل 
البحــر األبيــض املتوســط  فــي  العســكرية 
باهتمــام  تحظــى  ال  الهنــدي  واملحيــط 
مضطــرة  غيــر  فهــي  الكبيــر.  موســكو 
لحماية ناقات النفط، ألنها تصدر موارد 
الطاقــة عبــر األنابيــب. وروســيا ال تحتاج 
األســطولني  قبالــة  أســطولها  حشــد  إلــى 

األميركيني، الخامس والسادس.
العالــم  فــي  لروســيا  الوحيــدة  املصلحــة 

والسياســي جيــدًا، فيعمل على اســتثماره، 
متى ما تعّرض ألزمة سياسية.

الزالــت  هــذه  الحــزب  سياســة  أن  يبــدو 
الظهــور  يريــد  كان  فاملالكــي  مســتمرة، 
القــادر علــى  القــوي  الدولــة،  بمظهــر رجــل 
فرض هيبة القانون عبر مؤسسات الدولة 
وسلطتها، ال بالسلطة املعنوية للمرجعية 
الدينيــة، وعندمــا اصطــدم بالحائــط، وكاد 
داعــش يقبــض على العراق في ليلة ظلماء، 
عــاد نــوري املالكــي وحزبــه إلــى اســتجداء 
املرجــع السيســتاني، أكبــر مراجــع الشــيعة 
تأثيرًا على الســاحة اليوم، للتدخل وإنقاد 
مــا يمكــن إنقــاذه. وقــد ســبق وبعــث حــزب 
الدعوة رســالة إلى السيســتاني، جاء فيها 
وإرشــاداتكم،  توجيهاتكــم  إلــى  »نتطلــع 
بــكل  أمركــم،  رهــن  أننــا  علــى  ونعاهدكــم 
وفــي  املطروحــة،  املســائل  كل  فــي  صــدق، 
قيمــة  إلدراكنــا  واملناصــب،  املواقــع  كل 
نظرتكــم«، وقد اســتجاب السيســتاني عبر 
عــُه 

َّ
تمن مــن  الرغــم  علــى  للطلــب،  ممثليــه 

عــن مقابلــة املالكــي، وقــدم لرئيــس الــوزراء 
جوابه »بضرورة مراعاة اإلجماع الوطني، 

وأن يكون له صولة على الفاسدين«.
السياســي  االنخــراط  تقــدم  ممــا  يتضــح 
العــراق  فــي  النجــف  ملرجعيــة  املباشــر 
عــزوف  مــن  الســائد  عكــس  علــى  الجديــد، 
السياســي  العمــل  عــن  النجــف  فقهــاء 
بعــد فشــل ثــورة العشــرين ضــد االحتــال 
املرجــع  رأي  ظهــر  فقــد  البريطانــي. 
السيســتاني مقدمــًا علــى آراء كثيرة، منها 
رفــض  فــي  بريمــر  بــول  حكــم  قبــل  فتــواه 
االنتخابــات  وفــرض  العســكري،  الحكــم 
املبكــرة، كمــا كان ملكتبــه وممثليــه رأيــًا في 
قضايــا أخــرى كثيــرة. كمــا يبــدو أن ضغط 
املرجعيــة بوضعهــا »فيتــو« علــى ترشــح 
ترشــحه،  علــى ســحب  أجبــره  قــد  املالكــي 
وقبــول ترشــح حيــدر العبــادي، بعــد فتــرة 
املتابــع  بــه  مــا تحــدث  التعنــت، وهــو  مــن 
لشــؤون املرجعيــة، وائــل هشــام، فــي مقالــه 
)كيــف وملاذا تنحى الســيد نــوري املالكي(، 

على املوقع الرسمي للسيستاني.
هــذا الولــوج فــي السياســة مرحــب بــه عنــد 
شــرائح شــيعية كثيــرة فــي العــراق، نظــرًا 
لثقــة النــاس الكبيــرة بهــا، مقارنــة بثقتهــا 
التــي  وأجهزتهــا  ورئيســها  بالحكومــة 
عجــزت عــن توفير الحــد األدنى من الحياة 
الكريمة للمواطنني. مثل هذا األمر ينبغي 
، فقد أدى فشل 

ً
أن ُيثير قلقًا جديًا مستقبا

الروســية  العربــي اقتصاديــة. فالشــركات 
مشــاريع  إنجــاز  فــي  باملشــاركة  مهتمــة 
البنيــة التحتيــة الكبيــرة، أو فــي التنقيــب 
كمــا  واســتخراجها،  الطاقــة  مصــادر  عــن 
الروســي  للســاح  املنتجــة  الشــركات  أن 
لــم تفقــد أملهــا بعقــد صفقــات مــع البلــدان 
تــم  ذلــك دون ســواه،  أجــل  ومــن  العربيــة. 
شطب الديون البالغة مليارات الدوالرات.

أن  بالنــا  عــن  يغيــب  ال  أن  يجــب  لكــن، 
باســتخراج  مهتمــة  الروســية  الشــركات 
وال  أخــرى،  مناطــق  فــي  والغــاز  النفــط 
تقتصــر مصلحتهــا علــى العالــم العربــي، 
وفيتنــام  فنزويــا  فــي  مصالــح  لهــا  بــل 
والصــني وأميــركا الاتينية عموما، حيث 
ســوق الســاح الروســي أيضــا أكبــر وأهم. 
ولذلك، يعود تنشــيط السياســة الروسية، 
بالدرجــة  العربيــة،  املنطقــة  فــي  أخيــرًا، 
األولــى، إلــى أن أمــن روســيا نفســها وقــع 
بفعــل األحــداث هنــاك تحــت الخطــر. فبعد 
 ،2003 ســنة  للعــراق  األميركــي  االجتيــاح 
مــن  الجديــة  عــن مخاوفــه  الكرملــني  عّبــر 
الرعنــاء  األميركيــة  السياســة  تقــود  أن 
املنطقــة بمجملهــا،  اســتقرار  إلــى زعزعــة 
يمكــن  جديــده،  إرهابيــة  بــؤر  وظهــور 
أقاليــم  إلــى   ،

ً
آجــا أو  عاجــا  تصــل،  أن 

روســيا اإلســامية. وجــاءت االنتصــارات 
التــي يحققهــا »داعــش«، لتؤكــد مخــاوف 
موســكو. وهكــذا، بشــار األســد، بالنســبة 
لبراغماتيــي الكرملــني، أفضــل بكثيــر مــن 
»دولــة إســامية«. ولذلــك، يدافعــون عنــه، 
ليــس نكايــة بالواليات املتحــدة األميركية 
صداقــة  عاقــات  روســيا  تفضــل  التــي 
معهــا، لــو تخلــت األخيــرة عــن سياســتها 
موســكو  مــع  تتعــاون  وراحــت  املتعاليــة، 

على أساس من الندية.
)كاتب وباحث روسي(

املالكــي، والنخبــة الشــيعية في الحكم، إلى 
تضييــع فرصــة بنــاء الدولــة املدنيــة التــي 
وعــد بهــا حــزب الدعــوة جمهوَريــه، العــام 
الشــيعة  لــدى  شــعور  فتنامــى  والخــاص، 
بعدم االطمئنان إلى الدولة ومؤسساتها، 
فــي مقابــل تعاظــم الثقــة فــي الفقيــه، وقــد 
نخــب  وجــود  الشــعور  هــذا  مــن  ــد 

َّ
عض

سياســية انتهازيــة فــي الطوائــف اآلخــرى. 
للتمــدد  فرصــة  يفّوتــون  ال  فاألكــراد 
وبســط اليــد علــى مقــدرات املــدن العراقيــة، 
املتنازع عليها، وكذلك عشــائر أهل الُســنة 
للتحالــف  أنهــم مســتعدون  أثبتــوا  الذيــن 
مــن  يزيــدوا  لكــي  )داعــش(،  الشــيطان  مــع 

حصتهم في السلطة.
 إلــى انحســار 

ً
أدت هــذه العوامــل مجتمعــة

الدولــة  فــي  الشــيعي  املجتمــع  ثقــة 
حضــن  إلــى  والعــودة  ومؤسســاتها، 
املرجعيــة الدافــئ، القادر على توفير األمان 
النفسي، والتدخل إلنقاد الناس في الدنيا 
حــزب  تنظيــرات  فتبخــرت  اآلخــرة،  قبــل 
القانــون،  وســيادة  املواطنــة  عــن  الدعــوة 
وطــارت أحامــه طــوال العقــود املاضية في 

حكم دولة مستقلة عن سلطة الفقيه.
ويمــر العــراق بأحلــك مرحلــة فــي تاريخــه 
الشــر  قــوى  عليــه  تكالبــت  فقــد  الحديــث، 
سياســية  نخبــة  وحكمتــه  احتالــه،  منــذ 
اســتئثارية وانتهازيــة، ال يبــدو أنهــا تفقــه 
وســواء  ومتطلباتهــا،  السياســة  بــاء  ألــف 
العــراق  مــن توحيــد  النخبــة  هــذه  تمكنــت 
اتجهــت  أم  وطنيــة،  وحــدة  خلــف حكومــة 
أنانيــة الطوائــف نحــو نظــام فيدرالــي، فــإن 

العراق الذي اعتدنا عليه انتهى.
)كاتب سعودي(

روسيا لن تعادي أميركا من أجل العرب

العراق إلى نظام والية الفقيه

حجم التبادل التجاري 
بين روسيا االتحادية 
ودولة مثل إسرائيل 

أكبر منه مع مصر

ضغط المرجعية 
بوضعها »فيتو« 

على ترشح المالكي 
قد أجبره على سحب 

ترشحه

صالح الدين الجورشي

لم يسبق أن شارك رجال أعمال تونسيون في قوائم انتخابية لحزب سياسي مغاير 
لحــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي )الحاكــم ســابقًا(، وذلــك منــذ تأســيس الدولة 
الوطنيــة بعــد االســتقالل. العــدد القليــل ممن تعاطفوا مع بعض أطــراف املعارضة في 
الثمانينيــات، خصوصــًا بعــد تأســيس أحــزاب علــى أيــدي وزراء ســابقني، مثل حركة 
الديمقراطيــني االشــتراكيني علــى يــد أحمــد املســتيري، تعرضــوا ملضايقــات مختلفة، 
منها إطالق يد مكتب الضرائب ملحاصرتهم. وقد تكرر ذلك، بوضوح وقسوة أكثر، 

في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، والذي زّين مرحلته بأحزاب صورية.
بعــد الثــورة، تعرضــت شــريحة رجــال األعمــال التهامــات واســعة مــن الــرأي العــام، 
نظــرًا للعالقــات العضويــة التــي ربطــت عــددًا مــن كبار املســتثمرين بأســرتي بن علي 
 تداعياتــه مســتمرة. لهــذا، تعامــل عمــوم املســتثمرين بحذٍر 

ٌ
والطرابلســي. وهــذا ملــف

كثير مع الشأن السياسي في تلك املرحلة. وعندما جاءت انتخابات املجلس الوطني 
التأسيسي في سنة 2011، قّدم بعضهم دعمًا ماليًا، بشكل خفي، ألحزاٍب استفادت 

من ذلك في طريقها للوصول إلى السلطة. 
اليوم، وبمناسبة انتخاب أول برملان ديمقراطي ال يخضع لحزب مهيمن، غّير رجال 
األعمال، أو جزء منهم على األقل، تكتيكاتهم، وقّرروا الخروج إلى العلن، واملشــاركة 
املباشــرة وبــدون حجــاب، فــي العمليــة السياســية. ثمانيــة منهــم وضعتهــم حركــة 
النهضة على رأس ثلث قوائمها، وتصّدر آخرون إحدى عشرة قائمة من حزب نداء 
تونس، حتى الجبهة الشــعبية، ذات التوجه اليســاري، اســتعانت بثالثة منهم لخوض 

املعركة االنتخابية.
تبّرر األحزاب هذا التوجه القوي نحو االستعانة بأصحاب رؤوس األموال بالقول إن 
هؤالء جزء حيوي من شرائح املجتمع، ليس من مصلحة الوطن تغييبهم عن مراكز 
 ســليم مــن حيــث املبــدأ، ألن تونــس تحتــاج كل أبنائهــا، 

ٌ
صنــع السياســات. وهــو قــول

خصوصًا في هذه املرحلة االنتقالية الصعبة. وقد أثبتت الوقائع دور رجال األعمال 
الحيــوي فــي إنقــاذ الدولــة، وحمايــة الســلم األهلي، ألنــه من دون مشــاركٍة فاعلٍة منهم 
ينهار االقتصاد، وتتصاعد نسب البطالة، وينتشر القلق االجتماعي، وتصبح البالد 

على شفى جرف جار. لكن، مع ذلك هناك نقطتان في هذا السياق:
- مهم جدًا إبعاد هذه املسألة عن املناورات الحزبية، واعتبارها محاولة من بعض هذه 
األحزاب لتقديم نفســها في صورة األقدر على ضم شــخصياٍت فاعلة في املجتمع. 
عم انتخابي. وقد 

ُ
وبالتالي، تحويل بعض رجال األعمال، أو بقية نجوم املجتمع، إلى ط

ترتبــت عــن ذلــك أزمات عاشــتها أحــزاب عديدة، عندما ضّحــت بمناضليها، لترضية 
حســابات فوقيــة، ممــا أدى، أحيانــًا، إلــى موجة اســتقاالت جماعيــة، مثلما حصل في 
حزب نداء تونس. ومن شــأن هذا الوضع أن يفســد العملية السياســية، ويحولها إلى 
لعبٍة قائمٍة على الغش والخداع، وتلميع وجوه على حساب أخرى، وإْن تمكنت حركة 
النهضــة مــن الســيطرة علــى ردود األفعــال داخلهــا، وإْن لــم يحــل ذلــك دون انتقــادات 

واسعة، وجهها إليها معلقون كثيرون.
تخــص املســألة الثانيــة مــا قــد يترتــب عن ســيناريو زواج املال بالســلطة، وهو زواج لم 
يكــن، فــي أغلــب الحاالت، ســعيدًا وال مفيدًا. فالحــركات االحتجاجية التي هّزت أركان 
أنظمة عديدة في املنطقة العربية كان من أسبابها خضوع الدولة ملصالح فئٍة صغيرٍة 
، الحكومــة التــي تشــكلت، 

ً
علــى حســاب مصالــح الفئــات األوســع فــي املجتمــع. ومثــاال

فــي آخــر عهــد الرئيــس حســني مبــارك فــي مصر، وأصبحــت تعــرف بحكومة رجال 
األعمال الذين تقاســموا فيما بينهم القطاعات االقتصادية الرئيســية للبالد، مقّدمني 

مصالحهم على حساب مصالح الشعب، فأدى ذلك إلى اإلسراع بانهيار النظام.  
وال يــزال التونســيون فــي خطواتهــم األولــى علــى الــدرب الطويــل للديمقراطيــة. ممــا 
يقتضــي التقليــل مــن نزعــات التجريــب والتــورط فــي الحســابات الضيقــة والظرفيــة، 

فالشعب التونسي لم يعد قادرًا على مزيد من التحمل. 

لميس أندوني

لــم يكــد يســري تنفيــذ اتفاقيــة التهدئــة حتــى طفــت علــى الســطح مجــددًا الخالفــات 
الفصائلية الفلسطينية، خصوصًا بني حركتي فتح وحماس، وكأن شيئًا لم يكن؛ 
كأن ال وجود التفاقية مصالحة وال حكومة توافق وطني، وكأن الدم الفلسطيني لم 
يســل في حرب إســرائيلية عدوانية تقترب من حرب إبادة، ال تفرق بني فلســطيني 
هــو  فلســطيني  فــكل  والحمســاوي،  الفتحــاوي  بــني  تميــز  ال  فالصواريــخ  وآخــر، 

مشروع شهيد.
صحيــح أن الكثيــر مــن جــذور االنقســام لــم تعالــج بعــد، وهنــاك مســؤولية يتحملهــا 
الطرفــان، فتــح وحمــاس، إضافــة إلــى دور »الســلطة الفلســطينية«، لكــن، إذا لــم تؤثــر 
مأســاة غزة ودموعها، وصمودها وشــجاعتها، وبرز الصراع على ســلطٍة ال ســلطة 

لها، يحدد سقفها املحتل اإلسرائيلي، كما يشاء ويهوى، فمن سيؤثر؟
بعيــدًا عــن االختالفــات والخالفــات السياســية علــى أهميتهــا، فــإن املشــكلة األعمــق 
هــي فــي عــدم اعتــراف كثيريــن من أعضــاء الحركتني، وبعض القيــادات فيهما، بدور 
كل منهمــا فــي النضــال الوطنــي الفلســطيني، حاضــرًا وتاريخــًا، إلــى درجــة اإلهانــة 
واالســتخفاف املشــني أحيانــًا، وباســتهانة كل مــن الفصيلــني بتضحيــات مقاتلــي 

الفصائل األخرى ومناضليها داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها.
هنــاك نزعــة عــن الفلســطينيني، وال شــك موجــودة فــي مســيرات الشــعوب، أن يعتقد 
كل جيــل أو حركــة جديــدة، بمــا فــي ذلــك النشــطاء خــارج الوطــن، أن النضــال بــدأ من 
عندهــم: فــال اعتــراف بتراكميــة النضــال والتضحيــات، فالفاصــل بــني إعــادة تقييــم 
التجربــة، ونقدهــا ولــو بحــدة، وبــني إنــكار وتدميــر تاريخ كل ما مضى يتالشــى، في 
لحظــة نــزق وتعصــب وأحيانــًا ال وعــي بحركــة التاريــخ أو عذابــات املناضلــني الــذي 
لــواله ملــا أعيــد فرض الحقوق الفلســطينية، بل واســم فلســطني نفســه علــى الخارطة 

السياسية العاملية.
الفلســطيني  الشــعب  فــي وحدانيــة  اتقافيــة أوســلو وإفرازاتهــا نهشــت  أن  ال شــك 
وقضيتــه، إلــى درجــة مدمــرة للتاريــخ والحاضــر، لكــن ذلــك ال يعفــي أي فلســطيني، 
خصوصــًا املناضــل والكاتــب واملحلــل، مــن واجبــه بوعي وإظهار اســتمرار النضال، 
علــى الرغــم مــن كل االنقســامات، وهــذا يعنــي اإلقــرار بســجل التضحيــات تاريخــًا 

وحاضرًا، وال أتحدث عن التاريخ البعيد.
 ال أتحــدث عــن التاريــخ البعيــد، فكيــف يمكــن إنــكار مشــاركة حركــة فتــح فــي قيــادة 
االنتفاضــة الثانيــة، بمــا فــي ذلــك عناصــر مــن داخل الســلطة الفلســطينية، وكثيرون 
فيهــا، واألبــرز فيهــم األســير منــذ ســنوات، مــروان البرغوثــي. وكيــف يمكــن أن ينكر 
أحــد علــى الجبهتــني الشــعبية والديمقراطيــة، أســراهما وشــهداءهما، وهــل يجــوز أو 
يصح إنكار شجاعة مقاتلي حماس والجهاد اإلسالمي في التصدر لعدوان الحرب 

األخيرة على غزة وما قبلها؟
نعم، هناك اختالفات سياسية، لكنها بدأت تخضع للفرز القائم بني علماني وديني، 
وهــو اختــالف مشــروع. لكــن، ال يحــق للفتحاويــني اختــزال حماس بمشــروٍع ديني، 
وال يحــق لحمــاس اختــزال فتــح بـ«أوســلو«، خصوصــًا أن القيــادات والنخــب تعــرف 
، بل بصراع نفوذ وحس  الحقيقة كاملة. لكن، ال عالقة للتزييف بمشروٍع نهضويٍّ

انتقامي، ال يمكن الخضوع له، إال إذا أردنا التضحية بتضحيات شعٍب بأكلمه.
علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وبضغــط شــعبها، وخصوصًا مــن حركة فتح، 
التخلــي عــن ارتهانهــا »لعمليــة ســالم« غيــر موجــودة، إال إذا كانــت »حراســة أمــن 
إســرائيل« مصــدر شــرعيتها، وعلــى »حمــاس« أال تخضــع الفلســطينية ملشــروع 
الدولــة الدينيــة، فقضيــة فلســطني أكبــر منكــم ومنــا جميعــًا، وكل مشــروع آخــر هــو 

نقيض لفلسطني.
املفــزع أن حيــل إســرائيل املكشــوفة بتعميــق الشــرخ الفلســطيني قــد تنجــح، بفضــل 
عمى بصيرة فلسطيني، واملوجع أن تدوس املصالح الفصائلية على أجساد أطفال 

ممزقة وعلى أرواح شهداء القضية. 

زواج مصلحة في تونس

فلتحترموا الدم الفلسطيني
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هــو قدرنــا  ننــدب قدرنــا، فهــذا  ولــن  نبكــي شــهداءنا،  لــن  غــزة،  انتصــار  بعــد 
الفلســطيني. قدر الفلســطينيني أن يقاوموا ويجاهدوا ويستشــهدوا. كل ما في 
فلسطني استباحه العدو الصهيوني منذ عشرات السنني، واستباحه طوال 51 
يومــا فــي عدوانــه علــى قطــاع غــزة، إال الضميــر والكرامــة الفلســطينيني. والعالم 
العربي يصر، إصرارًا عجيبـا، على أن خيارهم اإلستراتيجي هو خيار السالم، 
ليظهــروا للعالــم أنهــم دواجــن ســالم، أمــام ذئــاب إســرائيليٍة، اغتصبــت األرض 
واملقدســات الفلســطينية. والعالــم الغربــي يمــارس مؤامرة الصمت واالســتهتار 
والالمبــاالة ضــد الشــعب الفلســطيني. تجــاوز قطــاع غــزة مســاحته الجغرافيــة 
الواقــع  املحــدودة، والحصــار الصهيونــي والعربــي املحكــم عليــه، ليجســد فــي 

الحقيقة الفلسطينية، أن هذا القطاع ال يستسلم.
عـادل أبـو هـاشـم )األردن(

يشــهد تاريخنــا أن ثمــرة تعبنــا كانــت تســرق فــي أثنــاء االحتفــال. ففــي خضــم 
األفــراح بالتحــرر، بعــد أيــام املقاومــة ضــد االســتعمار، حــني رقصنــا علــى أنغام 
األغانــي الثوريــة، حتــى بّحــت أصواتنــا وخــارت قوانا، ولفــرط فرحتنا، لم نفطن 
إلــى أن املســتعمر كان يرقــص معنــا مــن دون أن نعيــه. فوجدنــا دولــة وطنيــة 
مرتهن قرارها، لم تنجح إال في إفقادنا األمل في تحسن أحوالنا، حتى صرنا 
وفــي قمــة همنــا ممــا نحــن فيــه، نخشــى العمــل علــى الخــروج منــه. وعــادت بنــا 
املقاومة إلى املربع األول، وأكدنا للعدو أن لنا مخالب تكبر وتنمو، وقواطع نمزق 
بها أجساد من يتجرؤون علينا، وهذا مشروع وطني مختلف عما عملت عليه 
منظمة التحرير أربعة عقود، وبذلك، صارت غير صالحة ملشروع املقاومة، وإن 

قادته فستقوده إلى أوسلو جديدة.
المولدي اليوسفي )تونس(

الجنــرال  خطــاب  زبــدة  العبــارة  تلــك  جــدد«،  رجــال  بنــاء  هــو  فعلنــاه  »مــا 
كيــث دايتــون، املنســق األمنــي األميركــي بــن إســرائيل والســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، عندمــا وقــف متفاخــرًا فــي معهد واشــنطن لسياســات الشــرق 
األوسط عام 2009، وهو يستعرض مهمته في صناعة جيل أمني فلسطيني 
جديــد، ال يمكــن أن يكــون مبعــث تهديــد إلســرائيل، مقتبســا فــي خطابــه ذاك 
كلمــات ضابــط فلســطيني كبيــر، خاطــب أفــراد األجهــزة فــي حفــل تخريــج 
ب عليــه دايتون 

ّ
أمنــي: »لســتم هنــا لتتعلمــوا كيــف تقاتلــون إســرائيل«! وعق

في حينه »جعل هذا التغّير ضباطا في الجيش اإلسرائيلي يسألونني: كم 
من هؤالء الرجال الجدد تستطيع أن تصنع؟«

القريــب سياســيا وفكريــا مــن أحــزاب   الجنــرال اآلخــر، موشــيه يعلــون، 
اليمــن، وزيــر الحــرب الحالــي فــي كيان العــدو، هو مختــرع مصطلح »كّي 
الوعي«، وبدأ في اســتخدامه بعد اندالع انتفاضة األقصى، وكان يســعى 
إلــى توجيــه الضربــات القاســية واملؤملة للفلســطينين، باســتخدام املزيد 
واملزيــد مــن القــوة، وإنــزال الهزيمــة الثقافيــة والفكريــة، كمــا السياســية 
واألمنية بهم، بإجبارهم على اإلقرار بالعجز عن االنتصار على إسرائيل 
العســكري  التنــازالت، تحــت الضغــط  أو إكراههــا علــى تقديــم  عســكريا، 

واألمني.
والخطــاب الــذي ال يمكــن أن يغيــب عــن الحضــور فــي ذهن املتابع للمشــاهد 
املتناقضة على الساحة الفلسطينية، هو ذلك الذي يؤكد أن املعركة األخيرة 
أفشــلت نظريــة وزيــر الحــرب، موشــيه يعلــون، وارتــدت هــذه النظريــة إلــى 
الوســط اإلســرائيلي، وأن صــورة الفلســطيني الجديــد معاكســة ومغايــرة 
مــا يؤســس قواعــد مختلفــة لطبيعــة الصــراع،  الجنــرال دايتــون،  أراده  ملــا 
تســتهدف، هــذه املــرة، شــكل الوجــود وطبيعــة الــدور املرســوم لهــذا الكيــان 
العــدو  إعــام  االســتعماري املصطنــع. وإن إطالــة بســيطة وســريعة علــى 
واإلعــام الغربــي خــال الحــرب وبعدها، تشــي، بوضوح، وتدلــل، بما اليدع 

مجااًل للشك، على صحة ما نذهب إليه.
ماهر حسن شاويش )فلسطين(

إن ثورتنــا الســلمية التــي تحــدث اآلن فــي مصر، ويصنعها خيرة الشــباب املصري، 
 عن الرصاص املدّوي، والذي يقف أمامه 

ً
الذي ال يخشى أصوات الخرطوش، فضال

بصــدره العــاري، وبــكل ســلمية رائعــة ومبدعــة بــكل املقاييــس، لــم تنجــر إلــى العنف 
حتى اآلن. وقلما نجد ثورة مثل ثورة مصر، بعدم انجرارها إلى العنف، على الرغم 
من كل ما نراه من ظلم، بني قتل يومي واعتقال دائم واغتصاب ممنهج واستخدام 
شــتى أســاليب العنــف والظلــم واالضطهــاد ضــد الثــوار، علــى الرغــم من تمنــي نظام 
الحكم االنقالبي اســتخدام الثوار الســالح، ولو لحظة واحدة، ليتخذ من ذلك ذريعة، 

ويعيث في األرض فسادًا أكثر مما يفعل اآلن.
تداعيات هذا الظلم الكبير وهذه الترسانة الضخمة لدى االنقالبيني، من عدة وعتاد 
وســالح وشــرطة وجيــش وإعــالم وقضــاء، أدت إلــى ظهــور أصــوات تنــادي بحمــل 
السالح، على الرغم من السلمية املبدعة السائدة حتى هذه اللحظة. ويبقى السؤال، 

أيهما أفيد وأنفع لثورتنا: حمل السالح، أم استكمال السلمية املبدعة؟
إن أي خيار يطرح على الساحة يجب أن يدرس من جميع أبعاده، وال يتخذ بطريقة 
متسرعة وعشوائية فنخسر الكثير. ومن ينادون بحمل السالح، اليوم، ال يحملهم 

على ذلك إال سقوط الشهداء واملصابني املستمر، وعداء الداخلية والدولة الدائم. 
ثــم إن االنقالبيــني ومــن خلفهــم الغــرب وأميــركا ينتظــرون أي فرصــة، لكي ال يكون 
عليهــم أي حــرج فــي التصــرف معنــا كما يشــاؤون، وليس لنا نحن حجة أمام العالم 
كلــه فــي مطالبتنــا بالحــق والشــرعية. ومــن يــدري، أليس من املمكــن أن تعلن أميركا 
التدخــل العســكري بدعــوى محاربــة »اإلرهابيــني«، أو حمايــة ألمنها وأمن إســرائيل 
القومــي كمــا تّدعــي دائمــا؟ لذلــك، إن عــدم تنــازل الثــوار عن ســلمية ثورتهــم هو، في 

حقيقته، نقطة ضعف لالنقالبيني، وليس للثوار.
محمد يحيى )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

»الحــراك  بدايــة  علــى  مضــى  عــام  مــن  أكثــر 
فــي  املســلمن  اإلخــوان  لجماعــة  امليدانــي« 
مصر، قتل فيه مئات واعتقل آالف، وَمن تبقوا 
أو..  أو..  املنفــى  فــي  أو  الجئــون  أو  مطــاردون 
وعلــى الرغــم مــن ذلك، لم تنجز الجماعة شــيئا 
فــي ســبيل تحقيق هدفيها الرئيســن: إســقاط 
االنقــاب العســكري واســتعادة الســلطة التــي 

اكتسبوها باالنتخاب الشرعي.
خــال هــذا العــام، حاولــت الجماعــة اســتثارة 
معهــا،  لينتفــض  و«تثويــره«،  املجتمــع 
القهــر  عنهــا  ويدفــع  حراكهــا،  ويشــاركها 
تفلــح  ولــم  جــدوى.  دون  مــن  ولكــن،  والظلــم، 
والحشــد  النفســية  التعبئــة  سياســات 
تغييــر  فــي  اإلعامــي  والخطــاب  »الطهــوري« 
ل »طليعة« 

ّ
قناعــات كثيريــن بــأن الجماعــة تمث

ثوريــة، يمكنهــا اســتعادة ثــورة 25 ينايــر. بــل 
على العكس، ازداد يقن بعضهم بأن الجماعة 
تخــرج مــن أجــل نفســها ومطالبهــا فقــط. وفــي 
جمهــور  بعــض  فيــه  يســتعذب  الــذي  الوقــت 
»اإلخــوان« الخــروج فــي تظاهــراٍت متواصلــة، 
فقــد  املتكــرر،  اليومــي  بالطقــس  أشــبه  باتــت 
إلــى  اآلخــر،  للبعــض  بالنســبة  األمــر،  تحــّول 
»ملحمٍة« جهادية، ومعركٍة حتمية، الستعادة 

»حلم الشرعية الضائع«.
ومــع اســتمرار عمليــة القمــع والقهــر املمنهــج 
لـ«اإلخــوان« من جهــة، واإلصرار على املواجهة 

علي أنوزال

العدالــة  حــزب  بــن  املقارنــة  تجــري  مــا  كثيــرًا 
والتنميــة املغربــي ونظيــره التركــي، ليس فقط 
بالنظــر ملــا بينهمــا مــن مشــترك على املســتوى 
اإليديولوجي، أو ما يجمع بينهما من تشــابه 
فــي االســم، فهــذه مــن البديهيــات. فإلــى أي حــد 
تصــح مثــل هــذه املقارنــة بــن تجربتــن، لهمــا 
مســارات مختلفــة، ويوجــدان فــي بيئــاٍت تــكاد 
تكون متناقضة؟ ال يكفي التشابه في األسماء 
والتقــارب فــي املرجعيــات اإليديولوجيــة لعقد 
أن  كمــا  ســطحية،  تكــون  مــا  غالبــا  مقارنــات 
وجــود أكثــر مــن فــرق بــن التجربتــن يجعــل 
املقارنة بينهما غير عادلة أيضا لعدة أسباب، 

تحاول هذه السطور استعراض أهمها.
بــدءًا مــن املرجعيــة التــي ينطلق منهــا كثيرون 
لعقــد مقارناتهــم، نجــد أن »العدالــة والتنمية« 
التركــي ال يصــف نفســه بأنــه حــزب إســامي، 
وإنمــا يعــرض نفســه حزبــا سياســيا ليبراليــا 
وعائــه  مــع  ارتباطــه  فــك  فــي  نجــح  محافظــا، 
الدعــوي، واســتطاع فــي أدائه البارع أن يبرهن 
علــى أنــه يملــك تصــورًا سياســيا، وخطــة عمــل 
فيمــا  ناخبيــه.  ثقــة  نيــل  مــن  مكنتــه  منتجــة، 
نجــد أن »العدالــة والتنميــة« املغربــي يتباهــى 
علــى  يعتمــد  ومــازال  اإلســامية،  بمرجعيتــه 
»التوحيــد  حركــة  األيديولوجيــة،  ذراعــه 
واإلصــاح«، فــي التأطيــر والتعبئــة والحشــد، 
مــا يحــدث خلطــا كبيــرًا عنــد الــرأي العــام الذي 
يصعــب عليــه التمييــز بن ما هــو دعوي وبن 
الــذي  الحــزب  خطــاب  فــي  سياســي،  هــو  مــا 

أخــرى،  جهــة  مــن  الحــراك،  فــي  واالســتمرار 
»اإلخــوان«  شــهدهما  مهمــان  تحــوالن  ثمــة 
فــي الشــهور املاضيــة، علــى مســتوى الخطــاب 
اإلخوانــي،  الخطــاب  أصبــح  فقــد  والحركــة. 
خطــاب  القواعــد،  إلــى  املوّجــه  خصوصــا 
اســتعراض  فيــه  يجــري  بامتيــاز،  »محنــة« 
كاملفاصلــة  املغلقــة،  الدوغمائيــة  املفــردات  كل 
والسياســية،  العقائديــة  أيضــا(  )واملفاضلــة 
فــي  وذلــك  والتضحيــة،  والجهــاد  والتطّهــر 
املحنــة  وفقــه  ألدبيــات  واضــح  اســتحضار 
والســتينيات.  الخمســينيات  فــي  ســاد  الــذي 
الفضــاء  تمــأ  باتــت  وغيرهــا  املفــردات  هــذه 
ويجــري  والواقعــي،  االفتراضــي  اإلخوانــي 
أجــل  مــن  اإلخوانــي،  الصــف  داخــل  تســويقها 
رفــع الهمــم ومواجهــة التملمــل، والحفــاظ على 
التماسك التنظيمي، وضمان استمرار الحراك 
»اإلخواني« في الشارع. وهي مفرداٌت أنتجها 
اإلحساس الكبير باالضطهاد والظلم والقهر، 
ص 

ّ
يــه مشــاعر الكراهيــة واالنتقــام والتخل

ّ
تغذ

ويجــري  شــكل،  بــأي  القائــم  الوضــع  مــن 
ترويجها كمحاولة نفسية تعويضية، تساهم 
هــذا  ويبــدو  والحشــد.  التعبئــة  عمليــات  فــي 
 داخل األوســاط 

ً
الخطاب أكثر رواجا وجاذبية

الدلتــا  محافظــات  فــي  )خصوصــا  الريفيــة 
واملــدن  الحواضــر  أطــراف  وبعــض  وســيناء( 
)املطريــة، حلــوان، ناهيا، صفط اللنب، فيصل... 
الصعيــد  فــي  واملراكــز  املــدن  وبعــض  إلــخ(، 
وهــي  إلــخ(،  املنيــا...  ســويف،  بنــي  )الفيــوم، 

يمتــح مفرداتــه من قاموس ديني محض. ومن 
أنــه يفتقــد لخطــة  خــال أدائــه املرتبــك، يبــدو 
طريــق واضحــة، ولذلــك، مــا زال يلجــأ إلــى لغــة 
ديماغوجيــة، للتغطية علــى ضعفه، وملواجهة 

منتقديه.
كما نجد أن حزب طيب رجب أردوغان استفاد 
مــن أخطــاء ســلفه، حزب »الفضيلــة« الذي حله 
الجيش، ولم يظهر معاداته العلمانية كأساس 
تنظيمي وفكري للحكم في تركيا، وفي الوقت 
نفسه، حافظ على الهوية اإلسامية ملشروعه. 
وهــذه مرونــة أبداها الحزب، وتجلت في تبني 
خطــاب سياســي براغماتــي، يعتمد سياســات 
ليبراليــة، ومقاربــات حقوقيــة كونيــة، جعلتــه 
يواجــه العلمانيــن داخــل ملعبهم، وفي الوقت 
يقــف  كان  الــذي  الغــرب  دعــم  أكســبته  نفســه، 
التــي  العســكرية  املؤسســة  جانــب  إلــى  دائمــا 
الجمهوريــة  ألســس  حارســة  نفســها  تنصــب 

القائمة على املبادئ العلمانية.
أما حزب عبد اإلله بنكيران، فما زال متوجسا 
فــي  الحقوقيــة،  للمعاييــر  الكونــي  البعــد  مــن 
خطابــه السياســي واإلعامــي، مــا يجــّره، فــي 
خاســرة،  قضايــا  ــي 

ّ
تبن إلــى  األحيــان،  غالــب 

تنفر العلمانين والليبرالين في الداخل منه، 
وال تســاعده فــي تســويق صورته فــي الخارج، 

وخصوصا لدى الغرب.
وفي استقراء سريع للتاريخ النضالي لكل من 
الحزبــن، نجــد أن »العدالــة والتنميــة« التركــي 
حصل على شرعيته من النضال واملواجهة مع 
الســلطة العســكرية العلمانيــة، بمــا أن الصراع 
فــي تركيــا قائــم بــن مرجعيتــن متناقضتــن، 

»الدعــوة« الســبيل الناجــع والطريــق الوحيــد 
للتعامــل مع الوضــع الراهن. ويجري االحتفاء 
بـ«إنجــازات« تنظيــم مجــرم مثــل »داعــش«، في 
عــن  النفســي  والتعويــض  لإللهــام  محاولــة 
الشــعور بالهزيمــة. هــذا التحــّول فــي »الحــراك 
جديــرة  أمــور  عــدة  عــن  يكشــف  اإلخوانــي«، 
بالرصــد، أولهــا أنــه مــن الواضــح أن َمــن يديــر 
املشــهد اإلخوانــي ليســت القيــادات التاريخيــة 
للجماعــة، بــل قيادات الصفــن الثالث والرابع، 
أو َمــن يعرفــون بالقيادات امليدانية الوســيطة، 
بالتعــاون  مصــر،  فــي  املوجــودة  خصوصــا 

والتنسيق مع قيادات في الخارج.
ومــن امللفــت، أيضــا، أن هــذه القيــادات امليدانية 
فــي  وحيــوي  مهــم  ودور  تأثيــر  لديهــا  بــات 
فــي  خصوصــا  اإلخوانــي،  القــرار  صناعــة 
وأدواتــه  االحتجاجــي،  بالنشــاط  يتعلــق  مــا 
أو  أن ثمــة قبــواًل  وأســاليبه وأهدافــه، ويبــدو 
صمتــا مــن »إخــوان الخــارج« علــى هــذا الــدور 

لـ«تدويــر«، )بــكل مــا تحملــه الكلمة من معنى(، 
لتهذيبهــا  الدولــة،  دواليــب  داخــل  النخــب 

وتطويعها!
وإذا كانــت االنتخابــات فــي تركيــا آليــة حقيقــة 
للمحاســبة الشــعبية، فإنهــا فــي املغــرب مجرد 
لحظــة لشــراء الذمــم، ليــس فقط ذمــم الناخبن 
واألحــزاب  النخــب  ذمــم  وإنمــا  البســطاء، 

والنقابات على حد سواء.
الســلطة  إلــى  جــاء  الحزبــن  كا  أن  ويبقــى 
بيديــن نظيفتــن، وهــذه نقطــة تحســب لهمــا، 
عشــر  وخــال  ناخبيهمــا.  ثقــة  وتكســبهما 
سنوات، استطاع حزب أردوغان أن يقفز ببلده 
مــن املرتبــة 111 إلــى املرتبــة 14 علــى مســتوى 
العــام  فــي  لكــن،  العامليــة.  االقتصاديــة  القــوى 
املاضــي، هــزت تركيــا مظاهــرات شــعبية، علــى 
خلفيــة فضائــح فســاد تــورط فيهــا مســؤولون 
مــن حــزب »العدالــة والتنميــة« التركــي، وأثيــر 
فيها اســم نجل أردوغان. أما عن حزب العدالة 
والتنميــة املغربــي، فقــد نجــح، حتــى اآلن، فــي 
احتــواء قضايــا الفســاد املنســوبة إلــى بعــض 

األرض،  علــى  وجودهــم  لعــدم  إمــا  املتزايــد، 
أو  الحركيــة،  للشــرعية  افتقادهــم  وبالتالــي 
داخــل  تنظيمــي  انقســام  حــدوث  مــن  تخّوفــا 
ومؤيديهــا.  قواعدهــا  يفقدهــا  قــد  الجماعــة 
ثانيهــا، مــن الواضــح أن ثمة إحساســا متزايدًا 
امليدانيــة،  القيــادة  لــدى  والشــرعية  بالقــوة 
مــا يعطيهــا حريــة أوســع فــي الحركــة وإدارة 
هــذه  أن  ذلــك  وخطــورة  ميدانيــا.  التنظيــم 
الكراهيــة  بمشــاعر   

ً
مدفوعــة تبــدو  القيــادات 

واالنتقــام، وليــس بخطــة ورؤيــة اســتراتيجية 
جنوحــا  ثمــة  أن  يبــدو  وثالثهــا،  واضحــة. 
اإلخوانيــة  القواعــد  بعــض  داخــل  متزايــدًا 
باتجــاه »الردكلــة« و«التمــّرد«، ليــس فقط على 
الواقــع، وإنمــا أيضــا علــى الخطــاب التقليــدي 
اإلصــاح  فكــرة  علــى  يقــوم  الــذي  للجماعــة 

التدريجي.
لــم ينزلــق اإلخــوان، علــى األقــل حتــى اآلن، إلــى 
العنف املؤدلج واملؤسسي الذي يحاول النظام 
جّرهــم إليــه، بيــد أن مــّد الخــط علــى اســتقامته 
علــى  للجماعــة  الراهــن  الخطــاب  واســتمرار 
حالــه، ســوف يدفــع إلــى الوقــوع فــي مثــل هــذا 
الخطــأ الجســيم. صحيــٌح أن الســلطة ال تتوّرع 
عــن قمــع أي حــراٍك ســلمي، ســواء لإلخــوان أو 
خيــارًا  العنــف  إلــى  اللجــوء  أن  بيــد  لغيرهــم، 
اســتراتيجيا من شــأنه أن يوفر غطاًء سياسيا 
الدولــة،  لعنــف  وأخاقيــا  اجتماعيــا  ومبــررًا 

وحينها ستكون نهاية الفكرة والتنظيم.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري في واشنطن(

الوقــت  أن  فــي حــن  البلديــات.  ممثليــه داخــل 
مــازال مبكــرًا للحكم علــى أدائه االقتصادي في 
الثــاث مــن حكمــه،  الســنوات  الحكومــة. وفــي 
يعتبرهــا  مــا  علــى  اآلن،  حتــى  الحــزب،  ركــز 
إصاحــات جوهريــة، من قبيــل تقليص نفقات 
صندوق الدعم املخصص للمواد االستهاكية 
مــا  التقاعــد،  صنــدوق  وإصــاح  الرئيســية، 
اضطره، أو ســيضطره، إلى اتخاذ قرارات غير 
شــعبية، مثل رفع األســعار ورفع ســن التقاعد. 
إيجابــا  ســتنعكس  القــرارات  هــذه  كانــت  وإذا 
، فــإن ثمارها لن 

ً
علــى نمــو االقتصاد مســتقبا

تصــل مبكــرًا إلــى الفئــات الفقيــرة التــي تشــكل 
الوعاء االنتخابي لكل حزب سياسي.

أمــا الكلمــة الفصــل فــي إســقاط كل مقارنــة بن 
الحزبــن، فيمكــن تلخيصهــا فــي مقاربتيهمــا 
فــي مواجهــة الفســاد. ففــي وقــٍت تصــّدى فيــه 
أردوغان إلى قاع الفســاد داخل باده، ونجح 
فــي جــر مفســدين جنــراالت كبــار إلــى املحاكــم، 
لجــأ بنكيــران إلــى رفــع الرايــة البيضــاء، منــذ 
اليــوم األول، عندمــا أطلق عبارة »عفا الله عما 
ســلف« التــي تلخص مقاربته فــي التطبيع مع 

الفساد، بدل مواجهته.
وأخيــرًا، مــا كان يفــرض مثــل هــذه املقارنــة هو 
التركيــة  للتجربــة االقتصاديــة  الناجــح  األداء 
األنصــار.  قبــل  الخصــوم  تبهــر  مازالــت  التــي 
لكــن، إلــى أي حــد سيســتمر عامــل الجــذب إلــى 
تجربة أصبح هاجس روادها هو استمرارهم 
كلمــا  ــاقها 

ّ
عش تســتنزف  التــي  الســلطة  فــي 

استطابوا البقاء في حضنها!
)كاتب وصحفي مغربي(

أماكــن ال يــزال يتمتع فيها »اإلخوان« بقدٍر من 
الحضور الحركي واالجتماعي.

»إخــوان«  يتوّهــم  الحركــي،  املســتوى  علــى 
كثيرون بأن ما يقومون به، اآلن، »حراك ثوري« 
ســوف يفضــي إلــى ثورة شــاملة، لــن تبقي ولن 
فــي  الحــل  أن  منهــم  كثيــرون  يعتقــد  بــل  تــذر. 
إشعال »ثورة إخوانية« أو »إسامية«، بالتمرد 
والعنف. ويحاول بعضهم استحضار تجارب 
الوســطى  أميــركا  فــي دول  أخــرى، كمــا حــدث 
والجنوبيــة وفــي إيــران، وذلــك فــي ســوء قــراءة 
الــذات  للتاريــخ وخلــط للوقائــع، هدفــه إقنــاع 

اإلخوانية بأي شكل.
لــذا، يجــري االنتقــال تدريجيــا، وبــدون وعــي، 
إلــى  الشــاملة والحقيقيــة  الســلمية  مــن مربــع 
النوعــي«  »الحــراك  أو  اإليجابيــة«،  »الســلمية 
أو  بآخــر،  أو  بشــكل  العنــف،  يســتبطن  الــذي 
مــن خــال مــا تســميه بعــض قيــادات ومنظري 
»مــا  وفــق شــعار:  املبــدع«،  »الحــراك  الجماعــة 
دون الرصــاص فهــو ســلمية«، والــذي هــو فــي 
الحقيقــة مجــرد تبريــر وانــزالق أّولــي باتجــاه 
وقــد  االنقــاب.  إســقاط  غطــاء  تحــت  العنــف، 
تجّســد ذلــك واضحــا فــي أثنــاء إحيــاء الذكــرى 
مــن  و«النهضــة«،  »رابعــة«  ملذبحتــي  األولــى 
واألحيــاء،  الشــرطة،  وأقســام  ملقــرات  إحــراٍق 
ومحطــات  العــام  النقــل  حافــات  وإحــراق 
الكهربــاء، وقطــع الطرق فــي املناطق الحيوية.. 

إلخ.
فــي ظــل هــذا التحــّول، باتــت »القــوة« وليســت 

علمانيــة ودينيــة. فــي حــن أن ســمّيه املغربــي 
قناعاتــه.  لفــرض  يذكــر  أي نضــال  يخــض  لــم 
فهــو حــزب أوجدتــه الســلطة، عندمــا كان امللــك 
الراحــل، الحســن الثانــي، يريــد تجريــب إشــراك 
»إســامين معتدلــن« فــي اللعبــة السياســية، 
قبل ســنتن من رحيله، للتهيئة ملرحلة انتقال 

امللك إلى ولي عهده.
الحكــم  نظــام  طبيعــة  أن  ذلــك  إلــى  يضــاف 
يقــوم علــى شــرعية  الــذي  املغــرب،  فــي  امللكــي 
دينيــة تتمثــل فــي »إمــارة املؤمنــن«، ال تســمح 
ألي حــزب بــأن ينافســها مــن داخــل املرجعيــة 
نفســها التــي تســتمد منهــا شــرعية وجودهــا 

واستمرارها.
مــن  نوعــا  الحزبــن  كا  اســتعمل  ذلــك،  مــع 
القائمــة،  الســلطة  مــع  التعامــل  فــي  الليونــة 
لكــن، ألهــداف مختلفــة. فحــزب أردوغــان حاول 
التماهــي مــع النظــام العلمانــي القائــم من أجل 
فحــاول  بنكيــران،  حــزب  أمــا  للغــرب،  التقــرب 
التماهــي مــع نظام »املخزن« القائم في املغرب، 

للتقرب من امللك.
تكبــر  السياســية،  املقارنــة  مســتوى  علــى 
حقيقــي  تــداول  يوجــد  تركيــا،  ففــي  املفارقــة. 
علــى الســلطة، تكفله طبيعة النظام السياســي 
الجمهــوري، وينــص عليــه الدســتور، وتحكمه 
قواعــد لعبــة ديمقراطية شــفافة، وينظمه نمط 
اقتــراع ديمقراطــي. أمــا فــي املغــرب، فالســلطة 
كل  خــارج  وهــي  امللــك،  بيــد  توجــد  الحقيقيــة 
تنافــس حزبــي، كمــا أن نمــط االقتــراع، وعــدم 
كل  مــن  يجعــان  السياســية،  اللعبــة  شــفافية 
عمليــة انتخابيــة فــي املغــرب مجــرد محاولــة 

تحّوالت الحراك »اإلخواني« في مصر

حزبا أردوغان وبنكيران.. هل تجوز المقارنة؟

لم ينزلق اإلخوان 
حتى اآلن إلى العنف 
الذي يحاول النظام 

جرهم إليه

»العدالة والتنمية« 
التركي حصل على 
شرعيته من النضال 

والمواجهة
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