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أن تكتب عن ميشيل كيلو

لماذا لم يَسقط القرآن؟

ُ
ال تـنـقــاد إل ـيــك امل ـف ــردات بـ ُـي ـســر ،عـنــدمــا تـبــاشــر الـكـتــابــة عــن مـيـشـيــل كـيـلــو .ليس
ّ
ستحيرك ،وإنما أيضا ألن الغزير من الشخصي والعام،
فقط ألن ضربة البداية
ّ
ُ
السوري والفلسطيني والعربي ،الفكري والسياسي والثقافي ،سيحتشد قدامك.
ُ
َ
رجل أقام عقودا على قيم الحرية
ستخفق غالبا في الذي تنتقيه لتبدأ سطورك عن ٍ
ّ
والديمقراطية والعدالة واملواطنة ،وزاول مهمة املثقف الطليعي ،عن حق ،بني شعبه
ُ
وأمته ،وكان جديرا بها .ستخفق ألن نهرا من الكلمات سيجري عن مثقف عربي،
ّ
موقف معلن ،بال مهادنة
بدور له ،بمهم ٍة يؤديها ،صاحب
ٍ
نادر املثال ،كان مهجوسا ٍ
َ
أو مراوغة .ولذلك احتمل أكالف ما قال وكتب وصنع ،عندما لم تتسامح معه سلطة
االستبداد في وطنه سوريةُ .سجن غير ّ
مرة ،بتهم من الصنف إياه ،إضعاف الشعور
َ
ُ
َ
القومي مثال ،وغالب عنتا معلوما .لن تحسن وقف نهر الكلمات إن بدأت تكتب عن
شطر إلى شطر آخر في هذا
ميشيل كيلو .قد ال يصير في وسعك أن تنتقل من
ّ
مناقبيته الرفيعة ،للوداعة ٍالوفيرة فيه ،للروح الشابةّ
الرجلّ ،
للسعة التي كانت عليها
ّ
التي ظل عليها ،وإليمانه الــذي بقي عليه ،حتى وهو يرى الحطام السوري الراهن،
وشاباتها وشبابها قد ُ
ّ
ينقص طورا لكنه
والقاع العربي الركيك ،بأن األمل في األمة
لن يغيب ،قد ُ
ينطفئ.
يضعف مرة لكنه لن
ٌ
ُ
تحتاج للكتابة عــن ميشيل كيلو أن تسعفك ،أوال وتــالـيــا ،دراي ــة حسنة بسورية،
ماضيها وراهنها ،سيما في عقود «البعث» وما سبقها ،فقد كانت للراحل الكبير
مساهماته الفكرية ،ذات املسحة التأملية الحاذقة في جريان الــذي جــرى لسورية.
ولذلك ،ليس مفاجئا ،لنا ،نحن قـ ّـراء ميشيل كيلو وأصــدقــاءه ،أن يـ ّ
ـودع الحياة بعد
ّ
إنجازه كتابا ،تكثفت فيه املعاني واملغازي ،عنوانه «من األمة إلى الطائفة  ..سورية
تحت حكم البعث والعسكر» (موازييك ،إسطنبول .)2021 ،طاف فيه الكاتب الذي
َ
ّ
انتسب إلى ثورتهم منذ
السوريون ،وهو ٌالذي
نحب على ألوان التسلط التي كابدها
ٌ
اللحظة األولــى ،الثورة التي هجست بها نخبة سورية متنورة ،في مبادراتها غير
القليلة ،من أجل عبور وطنها إلى ضفاف أخرى ،مضادة للدكتاتورية املاثلة ،فكان أبو
ّ
أيهم ،في مطالع األلفية ،من صناع ربيع دمشق ونشطائه ،ومن الذين اشتغلوا على
جهد منه موصول بمواجهاته مع
لجان
وتجمعات مدنية ،في سورية نفسها ،في ٍ
ٍ
ٍ
أصوات
من
األثناء،
تلك
في
كيلو،
ميشيل
كان
ملا
أيضا،
اعتقله
الذي
األب
األسد
نظام
ٍ
سوري ٍة ديمقراطي ٍة مناضلة ،جهرت بحقوق املواطن السورية بالعدالة.
تحتاج للكتابة عن ميشيل كيلو أن تختبر قدرتك على اإلحاطة باملشاغل التي بال
عدد ،وتنوعت فيها عطاءات هذا املثقف املجتهد ّ
املجد .لقد نشر ،قبل ثالثة أعوام،
ّ
ً َ
ـواضــع ّ
وسماها قصة طويلة ،دلــت على كـفــاء ٍة أدبـيـ ٍة فيه عالية ،فبالترميز
رواي ــة تـ
املوحي ،وباللغة العالية الشحنات ،أمكن لروايته تلك «دير الجسور» (دار ميسلون،
ّ
اختصت
إسطنبول  )2019أن يكون لها مطرحها في التجربة الروائية العربية التي
بالعسف واالستبداد .لقد جعل القامع ،وليس املقموع ،الشخصية املركزية في الرواية،
ّ
ليأخذك السرد إلى ما آلت إليه أحوال هذا املخلوق األداة ،ملا صار مسخا مرذوال ممن
طور من مساره الثقافي مترجما
استخدموه .وقد كان «الروائي» ميشيل كيلو ،في ٍ
نشطا عــن الفرنسية ،فـقـ ّـدم للمكتبة العربية إصـ ــدارات مترجمة عــن اإلمبريالية
واالشتراكية وصناعة السياسة وغيرها.
تحتاج للكتابة عن ميشيل كيلو أن تعرف جيدا أي عروبي ٍة وطني ٍة أقام عليها هذا
االسم السوري البهي .لقد قدم إلى معسكرات الفدائيني الفلسطينيني في األردن ،في
ّ
ليتطوع ،وليكون في منت التجربة الفدائية .ثم كان له أن أصبح
خواتيم الستينيات،
من أبهى املثقفني العرب الذين انتسبوا إلى فلسطني أفقا للحرية والنضال في كل بلد
عربي من أجل زمن عربي آخر ،مضاد للدكتاتوريات املقيتة.
أما صاحب هذه السطور فيحتاج وقتا غير قليل ليتعافى من ُمصابه الشخصي
ّ
ناصح ومحاور .أتذكرني أصادف اسمه على كتاب
بفقدان أستاذ صديق ،وأخ كبير،
ٍّ
ترجمه ،قبل نحو أربعة عقود ،ثم يحدثني قبل ثالثني عاما أو أكثر كاتب مغربي
ّ
صحف كنت أقرأها ..وبعد
عنه مثقفا طليعيا ،ألبادر بتسقط مقاالته وكتاباته في
ٍ
ّ
وبلقاءات معه،
بالتعرف عن قرب إلى شخصه الغزير السجايا،
سنوات ،سأسعد
ٍ
ّ
ليشيع ّ
في سرورا به ،وهو املحدث الباسم والعميق .وألفرح في كل مقالة أسبوعية
يرسلها للنشر في «العربي الجديد» مرفقة بتباسط وتحايا ّ
محبة «إلــى الصديق
العزيز»  ..وداعا ميشيل كيلو.

مهنا الحبيل

معن البياري

سد النهضة ...ما الخيارات
المصرية السودانية؟
ضحى عبد الجواد

ّ
مــثــل فشل مـفــاوضــات كينشاسا (عاصمة
الـكــونـغــو) ،مـصــر وال ـس ــودان مــع إثيوبيا،
ً
مطلع شهر إبريل /نيسان الحالي تحول
خ ـط ـي ـ ًـرا ف ــي م ـس ــار ال ـت ـف ــاوض حـ ــول بـنــاء
س ــد ال ـن ـه ـضــة اإلثـ ـي ــوب ــي وم ـل ـئ ــه ،فــال ـســد
الــذي يعد من أكبر الـســدود إلنتاج الطاقة
ال ـك ـهــرومــائ ـيــة ف ــي أفــري ـق ـيــا ج ــاء ف ــي إط ــار
خطة تنموية إثيوبية شاملة؛ كما أنه أحد
اإلنجازات التي يعمد إليها حزب االزدهار
املــؤســس مــن رئـيــس الـ ــوزراء الـحــالــي ،آبــي
أح ـ ـمـ ــد ،ل ـك ـس ــب االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة فــي
ب ــاده .ومــن ثــم يمكن تفهم أسـبــاب تعنت
أديـ ــس أب ــاب ــا ف ــي ق ـبــول ال ـش ــروط املـصــريــة
والسودانية في املفاوضات ،فإثيوبيا طاملا
طالبت بسحب امتيازات الحق التاريخي
ل ــدول املـنـبــع (مـصــر والـ ـس ــودان) املكتسبة
بحكم اتفاقيات  1929و .1959وسعت ،في
املـقــابــل ،إل ــى إب ــرام ات ـفــاق إط ــاري للتعاون
فـ ــي حـ ـ ــوض نـ ـه ــر الـ ـنـ ـي ــل ،وهـ ـ ــو مـ ــا ع ــرف
ب ــات ـف ــاق عـنـتـيـبــي  ،2010لـتـنـظـيــم مـســألــة
االنتفاع املنصف للموارد املائية .ولم يتم
االت ـف ــاق عـلــى جميع بـنــود االتـفــاقـيــة ،فقد
اعـتــرضــت مصر وال ـســودان على امل ــادة 14
ال ـخ ــاص ــة ب ــاألم ــن امل ــائ ــي ل ـ ــدول ال ـح ــوض،
بسبب رف ــض أثـيــوبـيــا الـصـيــاغــة املصرية
السودانية الداعية إلى عدم التأثير السلبي
على الحقوق واالستخدامات املائية لدول
املـ ـص ــب .وبـ ـن ــاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،رف ـض ــت مـصــر
والـ ـس ــودان الـتــوق ـيــع عـلــى االت ـفــاق ـيــة ،كما
رفضتا بناء إثيوبيا السد ،إال بعد تشكيل
لجنة فنية مشتركة لدراسة تأثيراته على
الـبـلــديــن .وبــالـفـعــل ،قــدمــت اللجنة تـقــريـ ًـرا.
وبناء عليه ،تم توقيع إعالن مبادئ ()2015
الثالث.
في الخرطوم بني الدول
ً
ش ـك ــل إع ـ ــان امل ـ ـبـ ــادئ اعـ ـت ــراف ــا س ــودان ـ ًـي ــا
م ـ ـصـ ـ ً
ـريـ ــا بـ ـح ــق إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ف ـ ــي ب ـ ـنـ ــاء ســد
الـنـهـضــة ،إال أن أوج ــه ال ـخــاف بــن مصر
وإثيوبيا تعود إلــى إطــار مــلء السد الــذي
تـطــالــب مـصــر ب ــأن ي ـكــون عـلــى م ــدار – 12
 21ع ـ ً
ـام ــا ،حـتــى ال يـتــأثــر امل ـخ ــزون املــائــي
املصري ،بينما تصر إثيوبيا على أن يكون

امللء على ست سنوات فقط .هذا وتعترض
السودان على اآلثار التشغيلية للسد؛ حيث
يـتــوقــع أن يــؤثــر الـســد عـلــى قــاطـنــي الـقــرى
على النيل األزرق حــول ســد الــروصـيــرص
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي الـ ـق ــري ــب م ـ ــن س ـ ــد ال ـن ـه ـض ــة،
فسيمنع السد الجديد جريان النيل األزرق
ّ
نحو شهرين ،وذلك لكي تتمكن إثيوبيا من
تخزين املياه مللء السد في شهري يوليو/
تموز وأغسطس /آب املقبلني ،األمــر الذي
سيؤثر ً
سلبا على االحتياجات املائية ملا
ي ـقــرب م ــن عـشــريــن مـلـيــون س ــودان ــي .وقــد
اسـتـمــرت إثـيــوبـيــا فــي م ــلء الـســد مــن دون
م ــراع ــاة املـ ـخ ــاوف امل ـصــريــة وال ـس ــودان ـي ــة.
ولذلك استندت مفاوضات كينشاسا إلى
املـطــالـبــة بـتــدويــل األزم ــة ،لـضـمــان االلـتــزام
اإلث ـيــوبــي ،مــن خ ــال تشكيل لجنة دولـيــة
ربــاع ـيــة م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة واالت ـح ــاد
األوروبي والصني واالتحاد األفريقي ،وهو
ما رفضته إثيوبيا بشكل قاطع.
وق ـ ــد عـ ـم ــدت م ـص ــر ف ــي م ـف ــاوض ــات ـه ــا مــع
إثيوبيا ،والتي مرت بمراحل مختلفة منذ
 ،2011إل ــى وض ــع ات ـف ــاق تـفـصـيـلــي م ـلــزم،
فيما يخص الحد األدنــى من تدفقات نهر
النيل ،وذلك ملواجهة الطموحات اإلثيوبية
الرامية إلــى بناء خمسة ســدود أخــرى .في
املقابل ،قامت إثيوبيا بامللء األول للسد في
يوليو /تموز  ،2020ويتوقع أن تقوم بامللء
الثاني في أغسطس /آب  ،2021كما رفضت
االعتراف باالتفاقيات التاريخية الخاصة
بتقسيم مياه نهر النيل.
لم تخرج التهديدات املصرية السودانية عن
حيز التهديد اللفظي ،كما أن اإلطار الزمني
املتاح للقيام بعمل عسكري قبل امللء الثاني
للسد ضيق ،يعكس مدى التراخي املصري
السوداني في التعامل مع امللف للحيلولة
دون ال ــوص ــول إل ــى ه ــذه املــرح ـلــة .وم ــن ثم
على البلدين اتخاذ إج ــراءات سريعة على
امل ـس ـتــويــن ،ال ـقــانــونــي وال ـع ـس ـكــري ،ل ــردع
املـ ـح ــاوالت اإلث ـيــوب ـيــة .ك ـمــا ي ـجــب تحقيق
تفاهمات مع الدول املمولة والداعمة للسد،
وفــي مقدمتهم الـصــن وإســرائـيــل لضمان
موقف حازم من مجلس األمن.
(كاتبة مصرية)

يعود املسلمون كل عام في شهر رمضان
املبارك إلى االستجابة للدعوة اإللهية في
تــأمــل الكتاب املـقــدس فــي اإلس ــام ،الـقــرآن
ال ـكــريــم .وم ــع تـفــاقــم األزم ـ ــات ال ـك ـبــرى في
حاضر العالم اإلســامــي ،وخصوصا في
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،مــوطــن ال ـب ــاغ ال ـقــرآنــي،
ت ــزداد أهـمـيــة ه ــذه املــراج ـعــة ،لفهم أس ــرار
الــوصــف الــدقـيــق لـبــدء الـحـيــاة اإلنسانية
ع ـل ــى املـ ـعـ ـم ــورة ،ورحـ ـل ــة ال ـب ـش ــر األولـ ـ ــى،
وأصول االستدالل املركزي للرؤية الكونية
املتميزة لإلسالم.
وتعتبر هــذه الحقبة مــن حـيــاة املسلمني
الـ ـي ــوم م ــن أش ـ ــرس م ــا ي ـعــانــونــه ف ــي فهم
عالقتهم بــاإلســام ،وفــي حياتهم املدنية،
ح ـيــث ال يـمـكــن أن تـسـتـقــر ح ـي ــاة األفـ ــراد
واألسـ ــر واملـجـتـمـعــات ،مــن دون أن تكون
على قاعدة أمــن اجتماعي وطمأنينة في
املعيشة والحياة .ولذلك ،ما يعانيه حاضر
ّ
متعدد االستقطاب
العالم اإلسالمي اليوم
في تأثير هذه األوضاع عليه ،وإن كان هذا
الـعــالــم اإلســامــي قــد مــر بتجربة عسيرة
جدًا في العهود األخيرة للدولة العثمانية،
وكذلك في مواجهة الغزو التتري الهمجي.
غـيــر أن ذل ــك الـهـجــوم الـتـتــري ال ـشــرس لم
يستطع أن يقتلع الفكرة اإلسالمية والعهد

كاريكاتير

القرآني مــن املسلمني .والعجيب أن األمــة
التترية ب ــدأت ،منذ ذلــك الـحــن ،بالتحول
جـ ـ ــدت ف ـي ــه س ــؤال
إل ـ ــى اإلس ـ ـ ـ ــام ،ح ـي ــث و ّ
الروح واألخالق الذي ّ ُيهذب ذلك التوحش
ف ــي ال ـن ـف ــس ،ك ـمــا هـ ــذب جــاه ـل ـيــة ال ـع ــرب،
واعتنقت الشعوب التترية اإلســام ،وهي
جزء مهم من األنثروبولوجيا التي شكلت
أم ـ ــم األن ـ ــاض ـ ــول ب ــن ال ـس ــاج ـق ــة وال ـت ـتــر
والقبائل الحليفة.
والحديث هنا ،من حيث الفكرة اإليمانية
ومعناها الحضاري ،وداللتها الفلسفية
ال ـتــي يعتني بـهــا الـبــاحـثــون لـفـهــم رحلة
الـ ــديـ ــن فـ ــي حـ ـي ــاة الـ ـشـ ـع ــوب ،ولـ ـي ــس مــن
خ ـ ـ ــال الـ ـ ــوقـ ـ ــوف عـ ـن ــد ح ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـصـ ــراع
ال ـس ـيــاســي ،خ ـصــوصــا أن ك ــل منعطفات
الصراع والتخلف واالشتباكات املتعددة،
وانحطاط رؤيــة النظر الفقهية في تاريخ
املسلمني ،مرتبط ،في الحقيقة ،بانحراف
هــذه الــرؤيــة عــن مقاصد اإلس ــام الكبرى.
أم ــا م ــا واج ـه ــه حــاضــر ال ـعــالــم اإلســامــي
عند سقوط الدولة العثمانية فله ارتباط
ب ــال ــواق ــع الـ ــذي خـلـفـتــه ع ـهــود االن ـح ـطــاط
وال ـ ـض ـ ـعـ ــف الـ ـ ـ ـ ــذي مـ ـ ـ ــزج بـ ـ ــن إشـ ـك ــالـ ـي ــة
االسـ ـتـ ـب ــداد وض ـع ــف امل ـن ـظــوم ــة اإلداري ـ ــة
ل ـلــدولــة ،بـسـبــب مــركــزيــة الـسـلـطــة وتفجر
إشكاالت الصراع القومي املتعدد ،وغياب
هياكل االسـتـيـعــاب السياسي الفيدرالي

انفجار نطنز ...عشرة أسئلة
عيسى الشعيبي

وغ ـي ــره .وق ــد تــزامــن ذل ــك مــع ق ــوة ممثلي
الـ ــدول األوروبـ ـي ــة ،وتــدخـلـهــم فــي الـحـيــاة
السياسية في األستانة ،ومــن ثم األقاليم
العربية وغيرها.
وهـنــاك خلط واس ــع ال نستطيع أن نفرزه
اليوم بني مسؤولية الهيكل اإلداري للدولة
وث ـق ــاف ــة ال ـح ـكــم ال ـع ـث ـمــانــي وب ــن م ـشــروع
الغرب الذي تدخل باسم األقليات ،مستثمرًا
الغياب القانوني والسياسي الذي كان من
املـمـكــن أن ُي ـح ـ ّـدث ف ــي ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة،
ُ
وي ـن ـظ ــم عــاق ـت ـهــا م ــع الـ ـع ــرب وم ـ ــع بـقـيــة
الـقــومـيــات ،وهــو املـشــروع الـفـيــدرالــي الــذي
حــاول اإلصالحيون العرب وغيرهم إقناع
األستانة به ،من دون جدوى ،فانهار مسرح
حاضر العالم اإلســامــي في ذلــك التاريخ،
وكان يتزامن مع حملة فكرية قوية ،نفذها
الكيان املوازي للحمالت الغربية منذ قرنني
وأكثر ،عبر الخطابية األكاديمية ،ومركزها
ّ
االسـ ـتـ ـش ــراق ــي .وق ـ ــد رك ـ ـ ــزت ه ـ ــذه الـحـمـلــة
ال ـض ـخ ـمــة ،م ــن ض ـمــن خـطـتـهــا ،ع ـلــى غــزو
فـكــري حقيقي إلسـقــاط ال ـقــرآن ،عبر حملة
تشكيك واسـعــة فــي ال ـقــرآن الـكــريــم ،تحوي
ُ
ّ
متعددًا من املزاعم ،وبأن القرآن كتب
خليطًا
عـبــر مـجـمــوع مــا وص ــل إل ــى الـنـبــي محمد
صلى الله عليه وسلم ،وبسبب طموحاته
كعربي مصلح اجتماعي.
ومن السهولة بمكان للباحث املحقق ،بل

عماد حجاج

القرآن ،بوصفه بيانًا
إلهيًا للناس ،يُفصح
عن أن وحدة الرساالت
متفقة مع وحدة
الكتب التي نُسخت
بعض أحكامها

ال ـق ــارئ ال ــذي يتتبع س ـيــرة الـنـبــي صلى
الله عليه وسلم ،ويقف أمــام آيــات القرآن
ومفرداته ،وتاريخ النبوات ،وواقع العرب
الـجــاهـلــي وثـقــافـتـهــم ،أن يـقـطــع بسقوط
هذا الزعم بغض النظر عن دينه ،فتاريخ
ال ـح ـي ــاة ال ـب ـش ــري ــة ف ــي الـ ـ ـق ـ ــرآن ،وت ــاري ــخ
الـ ـنـ ـب ــوات وحـ ـش ــد األحـ ـ ـ ـ ــداث ،وال ـخ ـط ــاب
ُاإللهي وطبيعته ،والنص القرآني املعجز
َ
ست َ
شعر في املقارنة مع أي نص ديني
امل

أبو القاسم علي الربو

الطريق إلى الديكتاتورية
تيسير الرداوي

على غــرار «الطريق إلى العبودية» ،الكتاب
الصغير الذي ألفه الفيلسوف واالقتصادي
ال ـن ـم ـس ــاوي األمـ ـي ــرك ــي فـ ــان ه ــاي ــك (1899
  )1992ع ــام  ،1944وي ـع ــاد إحـ ـي ــاؤه منذسنوات ،كان عنوان هذه املقالة التي سوف
ت ـتــأثــر ب ــه ك ـث ـي ــرا ،ألن ـه ــا تـعـتـقــد أن تــدخــل
الــدولــة املباشر في االقتصاد ســوف يجعل
منها دولة ديكتاتورية .وعلى الرغم من أن
هايك كان يعتبر زعيم املدرسة النمساوية
ّ
فــي االقـتـصــاد ،وأصـبــح مــن أكـبــر املنظرين
االجتماعيني والفالسفة السياسيني طوال
القرن العشرين ،لم يلق الكتاب عند نشره
االه ـت ـم ــام ال ــائ ــق ،ألن أفـ ـك ــار ك ـي ـنــز كــانــت
املهيمنة على الفكر االقتصادي في مرحلة
مــا بعد األزم ــة العاملية الكبرى لعام ،1929
وكانت تتلخص في تدخل الدولة ،من دون
تـحــديــد دقـيــق ل ــه ،تــدخــل مــن أج ــل معالجة
مشكلة البطالة التي ضربت العالم ،والتي
خصص لها كينز جل كتابه «النظرية العامة
في العمالة والفائدة والنقد» ،والــذي يبني
فيه قصور النظرية البرجوازية التقليدية،
ّ
عوضا عنها نظرية جديدة ،اعتبرت
ويقدم ً
تــدخ ـل ـيــة ف ــي االق ـت ـص ــاد ،مل ـعــال ـجــة مشكلة
التشغيل .وأثارت أفكار كينز التدخلية فزع
هايك ،وتوقع نتائجها الكارثية في هيمنة
الفكر «الجماعي» على االقتصاد ،ما حمله
على إصدار مؤلفه «الطريق إلى العبودية»،
ال ــذي يعتقد فيه أن الـنــزعــة األيديولوجية
التدخلية الجماعية االشتراكية الديمقراطية
ه ــي الـ ـت ــي ق ـ ــادت وتـ ـق ــود إل ـ ــى ال ـش ـيــوع ـيــة
والنازية والفاشية ،وأنها الخطر القادم على
مستقبل القيم الـفــرديــة التي تستند إليها
الحضارة الغربية .هل يمكن القول مع هايك
إن الـعــدالــة وامل ـس ــاواة تـنـهــزم فــي املــواجـهــة
أو ال ـت ـمــاهــي م ــع أط ــروح ــات «ال ـج ـمــاع ـيــة»
و«التدخلية» و«التوجيهية»؟ .وهــل يمكن
القول ،بوضوح أكثر ،إن العدالة واملساواة
ان ـ ـهـ ــزمـ ــت ،وتـ ـنـ ـه ــزم أمـ ـ ـ ــام تـ ــدخـ ــل الـ ــدولـ ــة
واستحواذها على اإلنتاج والتوزيع ،بمعية
الـقـطــاع املـسـ ّـمــى «ع ــام ــا» ،وبــالـتــالــي تـغـ ّـول
األجهزة البيروقراطية والحزبية واألمنية
على السوق ،وبالتالي عرقلة تحقيق العدالة
وامل ـ ـسـ ــاواة ب ــن امل ـن ـت ـجــن وامل ـتــدخ ـلــن في

آخ ــرُ ،يـبـطــل ه ــذا االس ـت ــدالل املــزيــف كليا.
ً
هذا فضال عن أن تلك الحملة على القرآن
كانت في سياق غــزو كولونيالي ،العمق
ال ـث ـق ــاف ــي ف ـي ــه ك ـ ــان ي ـس ـت ـبــق آل ـ ــة اإلبـ ـ ــادة
وسالح املستعمر.
ومـ ـ ـ ــن خـ ـص ــوصـ ـي ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرآن أنـ ـ ـ ــه ي ـث ـبــت
التسلسل التاريخي للنبوات والـشــرائــع،
وي ّ
ُ
قدمها في سرد تاريخي محكم ،وينقل
ص ــورة ال ـصــراع بــن األنـبـيــاء ومـعــاديـهــم.
ويالحظ هنا أن كل تلك النماذج العدائية
لـلـنـبــوات تـجـ ّـســدت فــي شـخـصـيــات ظاملة
دم ــوي ــة م ـس ـت ـبــدة ك ـف ــرع ــون ،أف ـح ـشــت في
حق األبرياء ،وأبادت شعوبًا من األمم من
اليهود واملسيحيني وغيرهما.
ه ــذا املــركــز األخــاقــي فــي تــوصـيــف الظلم
فــي ال ـتــاريــخ اإلن ـســانــي دالل ــة مـهـمــة لهذا
التسلسل واالنسجام الــذي ّ
يقدمه القرآن
ف ــي ال ــوح ــدة امل ــوض ــوع ـي ــة امل ـت ـمــاس ـكــة ملا
ُي ـقـ ّـرره الـكـتــاب الـعــزيــز فــي دالل ــة تاريخية
وفـ ـك ــري ــة ،ف ــالـ ـق ــرآن الـ ـك ـ ّـري ــم هـ ــو ال ـك ـت ــاب
امل ـق ـ ّـدس ال ـي ــوم الـ ــذي ي ــوث ــق نـ ــزول الـكـتــب
الـسـمــاويــة الـتــي تغطي مــراحــل الـنـبــوات.
وي ـقـ ّـدم تفسيرًا واض ـحــا وجـلـيــا فــي كيف
أن هذه الكتب ،التوراة واإلنجيل والزبور
وال ـص ـح ــف األخـ ـ ـ ــرى ،م ــوث ـق ــة ف ــي الـ ـق ــرآن
ال ـك ــري ــم ،لـكـنــه ُي ـب ـ ّـن ل ـل ـنــاس ،ك ــل ال ـن ــاس،
قضية التحريف الـتــي ط ــرأت على تاريخ

التدوين ،في حني يتبني القرآن ،في حجته
ال ـظ ــاه ــرة ،م ــا ب ــن دف ـتــي ال ـك ـتــاب الـعــزيــز،
كبالغ ثابت للناس ،ال يمكن أن يتطابق
مع باقي الكتب السماوية بنصها الحالي.
م ــن دون أن ُي ـس ـقــط الـ ـق ــرآن شــرع ـيــة هــذه
الكتب في أصلها ،ومن دون أن يكون ذلك
ً
م ــدع ــاة لـلـمــواجـهــة مــع معتنقيها ،وإنـمــا
القرآن ،بوصفه بيانا إلهيا للناسُ ،يفصح
عــن أن وح ــدة ُالــرســاالت متفقة مــع وحــدة
ال ـك ـتــب ال ـت ــي ن ـس ــخ ب ـعــض أح ـكــام ـهــا في
دالل ــةٍ عـلــى اخ ـتــاف ال ـت ـطــورات الـبـشــريــة،
ـاريــخ األمــم
وال ـتــي يــراعـيـهــا اإلس ــام فــي تـ ّ
واألرض ،وأن الجامع الــذي تمثله كليات
الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم مـتـفـقــة ت ـمــامــا م ــع كـلـيــات
الكتب املقدسة ،فهو تحرير ملعنى الوحدة
في تاريخ النبوات في إطار علمي واضح
ُ
وتصالحي ،يدعو إلــى كلمة س ــواء ،تنقذ
عبرها البشرية برسالة العدالة السماوية.
وه ـن ــا يـسـتـبــن ال ـف ــرق ب ــن م ــرك ــز الـفـكــرة
وإدان ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـح ــري ــف الـ ـ ـ ــذي خـ ـل ــط رس ــال ــة
السماء وصراعات املجتمعات املعادية في
تدافعهم مع النبوة ،أو من اختلق مسارًا
دي ـن ـيــا خــراف ـيــا ي ـســيء لـلـنـبــوة وال ـخــالــق،
ول ـي ــس م ــن خـ ــال ت ــوج ـي ــه ذلـ ــك ال ــوص ــف
ص ــراع ــا م ــع أت ـب ــاع ال ــدي ــان ــات الـ ــذي ينظم
العالقة معهم قرآن املقام ،ال قرآن املآل.
(كاتب عربي في كندا)

الحكومة الليبية بين الداخل والخارج

النشاط االقتصادي .تعرف الدولة أن السوق
وحدها ،إذا ضبطت بشكل صحيح ،تحقق
ال ـعــدالــة لـلـنــاس جـمـيـعــا ،وال ـس ــوق وحــدهــا
ه ــي ال ـت ــي ال تـسـمــح لـلـمـتـغــولــن بــالـســرقــة
والكسب الحرام واإلثراء على حساب العمال
واملنتجني .اإلنسان يولد حرا ولكنه ُيستعبد
باالقتصاد ،أو بتدخل الدولة في االقتصاد
الذي يجعل منها دولة فاسدة ،قوية أمنيا،
وضعيفة إنتاجيا ،وديكتاتورية سياسيا.
إذا كانت األيديولوجيات والنظم الجماعية
بــاســم «ال ـح ـق ــوق ال ـج ـمــاع ـيــة» هـ ـ ـ ّـددت ،كما
يعتقد هايك ،الحضارة الغربية ،فإنها ّ
هددت
ح ـيــاة ال ـن ــاس بــال ـعــوز وال ـف ـقــر وامل ـجــاعــات
في املجتمعات الناشئة ،ألن الفردية فطرة
إن ـس ــان ـي ــة م ـع ـل ـنــة وم ـ ـقـ ــدرة ف ــي ال ـح ـض ــارة
الغربية ،ولكنها مخفية ومنكرة ومدانة لدى
الشعوب األخرى التي تتستر «بالجماعية»،
وتـمــارس فــي الــواقــع كــل موبقات املصلحة
الفردية .هل كل تدخل للدولة في االقتصاد
مدان؟ يجيب هايك بأن تدخل الدولة الوحيد
املـقـبــول فــي االقـتـصــاد هــو مــن أج ــل ضمان
املنافسة التي هي ضمان الحرية ،وبالتالي
هي ضمان ما ّ
سماها الترجمة االقتصادية
للقيم «الفردية الليبرالية الصافية».
ّ
رب ـمــا ك ــان عـلــى هــايــك أن ي ـكــون أك ـثــر دق ــة،
ويـضـيــف أن تــدخــل ال ــدول ــة الــوح ـيــد امل ــدان
ه ــو ال ـتــدخــل امل ـبــاشــر ف ــي االق ـت ـص ــاد ،ألنــه
الذي ّ
يقوي االستبداد ،ويسبب بالتالي كل
الكوارث التي نعرفها ،بدءا من التفاوت في
ً
وانتهاء بالسالل الغذائية وبطوابير
الدخل
الـ ـ ـن ـ ــاس عـ ـل ــى أفـ ـ ـ ـ ــران املـ ـخ ــاب ــز وم ـح ـط ــات
ال ــوق ــود .مــا يهمنا مــن ه ــذا الـحــديــث :كيف
يتطور التدخل املباشر فــي االقـتـصــاد إلى
ديـكـتــاتــوريــة فــي الـسـيــاســة؟ ه ــذا مــا حــدث
فــي امل ـشــرق الـعــربــي بـعــد االس ـت ـقــال ،تحت
شعارات االشتراكية والعدالة والقطاع العام
ّ
املوجه ،حيث بدأت الدول الفتية
واالقتصاد
بتأميم وسائل اإلنتاج وجعلها ملكية عامة،
ّ
تتحكم بها الــدولــة والـحــزب والحاكم الذي
يـتـحــول ســريـعــا إل ــى واح ــد أوحـ ــد ،ويسلم
إدارة اإلن ـتــاج إل ــى املــوالــن واألت ـب ــاع الذين
يـ ّ
ـؤدون له الــوالء ويتقاسمون معه الغنائم.
تــدخــل الــدولــة هــو ببساطة مــن أج ــل فرض
سلطتها على اإلنـتــاج واملنتجني والسوق،
وال ـت ـخ ـلــص م ــن األح ـ ـ ــرار امل ـنــاف ـســن .هـكــذا
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ال شيء يحبط
طاقات الناس أكثر
من تدخل الدولة
المباشر في االقتصاد

ّ
وتتحول تدريجيا
تقوى الــدولــة وتتغول،
إلى دولةٍ بوليسيةٍ  ،تتحكم بالسوق والثروة
وال ـب ــاد وال ـع ـبــاد .إعـ ــادة االع ـت ـبــار للسوق
واملنافسة واليد الخفية هي إعادة االعتبار
لإلنسان وعقله وطاقاته ومبادراته الخالقة.
ال شيء يحبط طاقات الناس أكثر من تدخل
الدولة املباشر في االقتصاد ،ألنها ،بذريعة
ال ـح ــرص ع ـلــى األمـ ــن االق ـت ـص ــادي وع ــدال ــة
ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل وت ــوف ـي ــر ح ــاج ــات ال ـن ــاس،
تنتزع حريتهم وتتركهم بال أمن وال حرية.
وال يـعـنــي ه ــذا ال ـك ــام أن ال ــدول ــة حـيــاديــة،
ويعفيها مــن مهامها ،املتمثلة أســاســا في
مراقبة السوق وضمان الشفافية واملنافسة
وامل ـس ــاوة ،ورس ــم الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
واملالية والنقدية ،وتحقيق التنمية بإقامة
املـ ـش ــروع ــات الـ ـكـ ـب ــرى ،والـ ـقـ ـي ــام بـمـهــامـهــا
االجتماعية املتعلقة بتوفير العمل وحماية
العمال وتوفير الصحة والتعليم والسكن.
س ـ ــؤال أخ ـي ــر ي ـت ــداع ــى س ــري ـع ــا :ه ــل يمكن
دمــج نظام الـســوق مــع التدخل املباشر في
االقتصاد؟ أو بمعنى آخــر ،هل يمكن دمج
نـظــام الـســوق مــع االقـتـصــاد املـ ّ
ـوجــه؟ عــودة
مــرة أخـيــرة إلــى صديقنا هــايــك ،لنجد أنه
يرفض بقوة الدمج بينهما ،ألن الدمج ،في
رأيه ،سوف يقضي على مزايا كال النظامني،
إذ م ــن املـسـتـحـيــل ال ــدم ــج ب ــن «االس ـت ـبــداد
االقتصادي» و«الحرية السياسية» .وهذه
حقيقة ،فكل الــدول التي دمجت ،خصوصا
ال ـص ـغ ـيــرة ،ت ـحــولــت إل ــى دول دك ـتــاتــوريــة
وتالشت ،أو في طريقها إلى التالشي.
(كاتب سوري)

ش ـهــد ال ــواق ــع ال ـل ـي ـبــي ص ــراع ــا إقـلـيـمـيــا
مـنــذ ان ــدالع ال ـحــراك الشعبي ضــد نظام
معمر الـقــذافــي ،وال ــذي ّأدى ،فــي مــا أدى
إلـيــه ،إلــى قـيــام دول كـثـيــرة ،وخصوصا
ت ـ ـلـ ــك امل ـ ـن ـ ـضـ ــويـ ــة ت ـ ـحـ ــت ح ـ ـلـ ــف شـ ـم ــال
األطلسي (الـنــاتــو) بحملة قصف جــوي،
اس ـت ـه ــدف م ــواق ــع ق ـ ــوات الـ ـق ــذاف ــي ال ـتــي
ارت ـك ـبــت م ـج ــازر ملــواج ـهــة ه ــذا ال ـح ــراك.
وم ـنــذ ذل ــك ال ـتــاريــخ فــي ال ـعــام  ،2011لم
ً
منأى
يكن الصراع الليبي املتواصل في
عــن الـتــدخــات والـتـجــاذبــات الخارجية،
حيث حرصت األطــراف املتأثرة واملؤثرة
في هذا الصراع على تحقيق مصالحها
من خالل وكالء لها في الداخل ،اعتمدت
عـلـيـهــم ف ــي تـحـقـيــق ه ــذه األهـ ـ ــداف ،وقــد
ت ـنـ ّـوعــت م ـصــالــح ه ــذه األطـ ـ ــراف م ــا بني
االقـتـصــاديــة الـتــي تــرى فــي ليبيا سوقا
يـ ـحـ ـق ــق مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــاتـ ـه ــاّ ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
ُ
م ـجــال ال ـطــاقــة ،وه ــي ت ـمــنــي اقـتـصــادهــا
بــالـحـصــول عـلــى ح ـصــةٍ مــن نـفــط ليبيا،
ص ــاحـ ـب ــة أك ـ ـبـ ــر احـ ـتـ ـي ــاط ــي ن ـف ـط ــي فــي
القارة األفريقية ،إضافة إلى أنها وجهة
رئيسية لعمالة بعض الــدول اإلقليمية،
خصوصا العمالة املصرية التي وصلت،
بحسب منظمة الهجرة الدولية في العام
 ،2010إلــى نحو مليون ونصف املليون
عامل ،تقدر تحويالتهم املالية إلى مصر
بنحو  33مليون دوالر سـنــويــا ،ناهيك
عن طموح دول كثيرة متداخلة في الشأن
نصيب
الليبي في حصول شركاتها على
ٍ
من إعادة اإلعمار ،والتي يمكن أن تساهم
في إنعاش اقتصادها.
وال يـعـتـبــر ال ـع ــام ــل االق ـت ـص ــادي وح ــده
م ـح ـ ّـرك ــا وداف ـ ـعـ ــا مل ـث ــل هـ ــذه ال ـت ــدخ ــات،
فهناك مصالح أخــرى كثيرة تمتد على
ط ـي ــف واس ـ ــع م ــن االه ـت ـم ــام ــات األم ـن ـيــة
واألي ــدي ــول ــوج ـي ــة ،خ ـصــوصــا أن بعض
هذه الدول ترى في ليبيا موقعا أساسيا
لتنفيذ استراتيجيتها فــي شــرق البحر
املتوسط وجنوبه ،ومــدخــا ملــد نفوذها
فــي ش ـمــال أفــريـقـيــا وشــرق ـهــا ،وبــالـتــالــي
م ــواج ـه ــة الـ ـ ــدول ال ـت ــي تـ ـح ــاول ال ــوق ــوف
ف ــي وج ــه تـنـفـيــذ ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــات،
وخـصــوصــا فــي منطقة املـغــرب العربي،
وقت تنظر فيه دول أخرى إلى ليبيا
في
ٍ
بــوابــة تستطيع مــن خاللها الــولــوج إلى
مستعمراتها القديمة فــي أفريقيا .وما
ب ــن ه ــذه امل ـصــالــح وت ـل ــك ،ي ـظــل الـقــاســم
امل ـش ـتــرك بـيـنـهــا جـمـيـعــا ه ــو بـحــث هــذه
الـ ـ ـ ــدول عـ ــن م ـص ــال ـح ـه ــا ،واسـ ـتـ ـع ــداده ــا
ل ـل ــدف ــاع ع ــن ه ـ ــذه املـ ـص ــال ــح ،ح ـت ــى وإن
تعارضت مع مصالح الليبيني أنفسهم.
ّ
متعددة ومتعارضة لــدول عدة
مصالح
ّ
ـات أل ـقــت بـظــالـهــا على
أدت إل ــى ت ــدخ ـ ٍ
الـ ــواقـ ــع ال ـل ـي ـب ــي ،وأصـ ـبـ ـح ــت جـ ـ ــزءا مــن
مشكالته ،إن لم تكن مشكلته الرئيسية،
جعلت هذه الــدول تدعم ،علنا ،حلفاءها
ف ــي ال ــداخ ــل ،بـكــل أن ـ ــواع ال ــدع ــم ،لتشهد
الـ ـب ــاد ت ــدف ـق ــا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق لــأسـلـحــة
وامل ـ ــرت ـ ــزق ـ ــة ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي جـ ـع ــل امل ـم ـثــل
الخاص لألمني العام في ليبيا السابق،
غسان سالمة ،يوجه نـ ً
ـداء قبل استقالته
قائال «ارفعوا أيديكم عن ليبيا ،هذا البلد
يعاني كثيرا من التدخل األجنبي بشتى
الطرق ،من األسلحة التي تباع لليبيني،
وم ـ ـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة األج ـن ـب ـي ــة
املـ ـب ــاش ــرة ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،ومـ ــن ال ـب ـح ــث عــن
قواعد دائمة فيها».
وأضــاف أن «كل هذه األنــواع من التدخل
تجعل األمــور صعبة للغاية ،وما أطالب
به من هذه البلدان جميعها واضح جدا:
اب ـت ـعــدوا عــن لـيـبـيــا ،ه ـنــاك مــا يـكـفــي من

السالح في ليبيا ،وال يحتاجون املزيد،
هناك ما يكفي من املرتزقة في ليبيا .لذا
توقفوا عن إرسال املزيد».
ويبدو أن حقيقة ارتباط املشكل الليبي
باألطراف الخارجية جعلت حكومة عبد
الـحـمـيــد الــدبـيـبــة املـعـلـنــة أخ ـي ــرا ،والـتــي
نالت ثقة البرملان في مارس /آذار املاضي،
ت ـقــوم ب ـجــوالت مــاراثــون ـيــة إل ــى عــواصــم
عــديــدة ،فــي زيـ ــارات ُيـخـشــى ان ُت ّ
نسيها
الشأن املحلي الداخلي ،وبالتالي تجاوز
الــوعــود التي قطعتها على نفسها أمــام
لجنة الـ  75وأمام البرملان ،وتمثلت بشكل
أس ــاس ــي ف ــي مـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد ،وتــوفـيــر
الـلـقــاح ضــد ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وتحسني
الوضع املعيشي لليبيني ،وتوفير املناخ
املـنــاســب إلج ــراء االنـتـخــابــات فــي نهاية
ٌ
وعود
السنة الجارية ،وهي على كل حال
ال يـحـتــاج ال ـبــدء فــي الـتـعــامــل معها إلــى
دعــم دول ــي وزيـ ــارات مـتـكـ ّـررة إلــى الجار
القريب أو ذلــك البعيد ،بقدر احتياجها
لجهود صادقة ،وسعي جاد إلى تحقيق
م ـصــال ـحــة وط ـن ـي ــة ،وإي ـ ـقـ ــاف اس ـت ـن ــزاف
مـ ـ ـق ـ ـ ّـدرات ال ـ ــدول ـ ــة ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى بـســط
سيادة الحكومة على مؤسسات الدولة،
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة الـ ـجـ ـي ــش وم ـ ًـؤسـ ـس ــات
مؤسسات مركزية موحدة،
األمن لتكون
ٍ
وإي ـجــاد آلـيــةٍ ملنع وج ــود الـســاح خــارج
اإلطار القانوني.
لــن يـ ـ ّ
ـؤدي تسليم املـفــاتـيــح إل ــى ال ـخــارج
إال إل ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات عـ ـل ــى كــل
األصعدة ،ولن يساعد اآلخــر في حلحلة
أي مـ ـنـ ـه ــا ،إال بـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــدم م ـص ــال ـح ــه،
فالدول الخارجية الصديقة( ،والشقيقة
أي ـضــا) ،ليست جمعيات خيرية تسعى
إلــى إغــاثــة املـلـهــوف ومـســاعــدة املحتاج،
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ك ـ ـيـ ــانـ ــات ت ـ ـضـ ــع م ـص ــال ـح ـه ــا
اآلنـيــة واالستراتيجية فــوق كــل اعتبار،
وقـ ــد ت ـعــام ـلــت م ــع ال ـح ـك ــوم ــات الـلـيـبـيــة
السابقة وفق هذا املعيار .وعلى الدبيبة
االستفادة من هذه التجارب ،وعدم تكرار
أخطاء املسؤولني السابقني ،والذين تفنن
معظمهم في االرتماء في أحضان الخارج،
لـيـنـفــذ أوام ـ ــر ه ــذه ال ـ ــدول ب ـكــل إخ ــاص
وحرفية ،بل وفــي أحيان كثيرة التطوع
«وب ـس ـخ ــاء» بــأك ـثــر م ــن امل ـط ـلــوب مـنـهــم،
ارتـمــاء أوصلهم إلــى درجــة من الضعف،
ع ـ ـجـ ــزوا ف ـي ـه ــا عـ ــن م ــراجـ ـع ــة ح ـس ــاب ــات
امل ـصــرف املــركــزي الليبي بـفــرعـيــه ،حتى
اوكلت هذه املهمة إلى بعثة األمم املتحدة
الـ ـت ــي أس ـن ــدت ـه ــا إل ـ ــى إحـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
العاملية (ستنتهي من تقريرها النهائي
خـ ــال ش ـهــر إب ــري ــل /ن ـي ـســان الـ ـج ــاري)،
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن اس ـت ـن ـك ــار اق ـت ـصــاديــن
وحقوقيني ليبيني كثيرين هذه الخطوة،
باعتبارها سـتـ ّ
ـؤدي إلــى انكشاف سرية
األرصــدة والحسابات املصرفية ،والتي
تعتبر معلومات وطنية تتسم بالسرية
التامة ،جرم القانون الليبي اإلدالء بها أو
كشفها إال تحت ظروف استثنائية ،وبعد
الحصول على املوافقات الالزمة.
وعلى الرغم من كل األخطاء التي وقعت
فيها الحكومات السابقة ،وأف ــرزت آثــارا
س ـل ـب ـيــة ك ـث ـي ــرة ن ــات ـج ــة م ــن ت ــوج ــه ه ــذه
ال ـح ـك ــوم ــات إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ع ـل ــى ح ـســاب
القضايا الداخلية امللحة ،إال أن حكومة
الدبيبة ،حتى هذا الوقت ،اختارت السير
تتعامل
على املنوال نفسه ،حيث ال تزال
ٌ
مع هذه الزيارات الخارجية وكأنها هدف
تسعى إلى تحقيقه منذ استالمها زمام
األم ـ ــور ،فـبـمـجــرد حـصــولـهــا عـلــى الثقة
ـات
مـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،بـ ــاشـ ــرت رح ـ ـ ٍ
خارجية في زمــن قياسي ،سبق سعيها
إلــى الحصول على موافقة البرملان على
امل ـ ــوازن ـ ــة الـ ـت ــي اق ـت ــرح ـت ـه ــا ،أو االتـ ـف ــاق

متعددة
مصالح
ّ
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عدة ّ
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مـعــه عـلــى اخ ـت ـيــار م ــن يـتــولــى املـنــاصــب
السيادية ،فكانت القاهرة التي استعجل
الدبيبة زيــارتـهــا قبل حصوله على ثقة
الـبــرملــان .ويــرى كثيرون أن هــذه الــزيــارة
ساهمت فــي انـعـقــاد جلسة الـبــرملــان في
ســرت ،وبالتالي إعطاء الثقة للحكومة،
وذل ــك م ــن خ ــال الـضـغــط ال ـتــي مــارسـتــه
الـ ـق ــاه ــرة ع ـل ــى رئ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان ،عـقـيـلــة
صالح .ثم كانت الجولة الخليجية التي
أثارت لغطا كثيرا في األوساط الشعبية
والسياسية ،حيث اقتصر الوفد املرافق
لرئيس الحكومة على أقاربه بمن فيهم
ابنه ،وغابت عنه وزيــرة الخارجية التي
ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن ت ـكــون ف ــي مـقــدمــة
الوفد ،األمر الذي شبهه بعضهم بالزيارة
العائلية التي قد تناقش الوضع الليبي
إذا كــان لديهم متسع من الوقت .وكانت
تركيا املحطة املهمة التي اختار لزيارتها
 14وزي ــرا ،باإلضافة
وبمعيته وفــد ضــم ّ
إلــى رجــال أعـمــال .ولــخــص مصدر تركي
ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة ب ـق ــول ــه إن شـ ـع ــار ال ـل ـقــاء
فــي أن ـقــرة ال ـخــدمــات ،واملـ ــال ،وال ـت ـجــارة،
وتحويل املصالح مــن العالقات األمنية
وال ـع ـس ـك ــري ــة إل ـ ــى ع ــاق ــات اق ـت ـص ــادي ــة.
واختتم الدبيبة جولته بزيارة موسكو،
واس ـت ـق ـب ـلــه ف ـي ـهــا ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ،واك ـت ـفــى
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ،بـ ــوتـ ــن ،ب ـم ـحــادثــه
هاتفيا.
االع ـتــراف بحقيقة ارتـبــاط امللف الليبي
ـات خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــةٍ كـ ـثـ ـي ــرة ال ي ـع ـنــي
بـ ـمـ ـلـ ـف ـ ٍ
بــال ـضــرورة أن ت ـكــون ال ـبــدايــة مــن هناك
لنصل إلى هنا ،والتوصل إلى اتفاق مع
الدول املتدخلة في الشأن الليبي لن يقود
إلـ ــى ح ــل امل ـش ـك ــات ال ـح ـيــات ـيــة الـيــومـيــة
ل ـل ـم ــواط ــن ،وال ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـظــر ت ـن ـف ـيــذ تـلــك
الوعود التي ّ
زودته بجرعة أمل ،يخشى
بواقع
ما يخشاه أن تصطدم من جديد
ٍ
يـعـيــده إل ــى املــربــع األول ،فعلى حكومة
الــوحــدة الــوطـنـيــة أن تـكــون أكـثــر إدراك ــا
ّ
والتحديات التي تواجهها ،وأن
للمهام
تـبــاشــر ف ــي ب ـنــاء الـثـقــة امل ـف ـقــودة بينها
وب ــن امل ــواط ــن ،وأن تـعــي أن للمصالحة
الداخلية بني الشرق والغرب ،وبني التبو
والـ ـط ــوارق ،وب ــن تــرهــونــة فـيـمــا بينها،
أولوية تفوق السعي إلى املصالحة بني
تركيا واليونان .كما أن زيارة أم األرانب
والقطرون والكفرة في الجنوب أهــم من
زيـ ــارة ال ـقــاهــرة وأن ـق ــرة وأبــوظ ـبــي ،قــرى
ليبية قد تفتقر إلى فنادق راقية وموائد
فاخرة ،إال أن قاطنيها ينتظرون تحسن
ظ ـ ـ ــروف م ـع ـي ـش ـيــة ُوع ـ ـ ـ ــدوا ب ـ ــه ،ول ـس ــان
حالهم يقول فــي اسـتـغــراب :هــل تحسني
هـ ــذه الـ ـظ ــروف ي ـجــب أن ي ـمــر م ــن خــال
عواصم الخارج؟
(كاتب ليبي)

مــن بــن عــدد ال حصر لــه مــن األسئلة املتناسلة مــن واقـعــة تفجير منشأة نطنز
النووية في إي ــران ،وفيض هائل من الـقــراءات والتكهنات حــول مــآالت هــذه الفعلة
الكاشفة أكثر من صفحة مطوية ،يجد املراقب نفسه أمام عشرة أسئلة مفتاحية،
ُ
تشكل في حصيلتها «دليل الحيران بني البوح والكتمان» ،لفهم مغزى ومبنى هذه
الــواقـعــة الفاصلة بــن زمنني مــن عمر مواجهة مــديــدة ،جــرت بعض فصولها في
الظل ،فيما دار بعضها اآلخــر على رؤوس األشهاد ،كما يمكن أيضًا للمتسائل
مقاربات
عن عقابيل هــذا الحدث الزلزالي ،من خــال هــذه األسئلة املفتوحة على
ٍ
غير نمطية ،أن يقف على تخوم حقائق نسبية قابلة ملزيد من النقاش املوضوعي.
في غمرة االرت ــدادات الناجمة عن تفجير أثمن املمتلكات النووية لدى الجمهورية
ّ
اإلسالمية ،هناك ثالثة أسئلة مطروحة على إيــران ،وهناك ثالثة مثلها معلقة في
ْ
سؤالي اثنني .أما نصيبنا ،نحن املشتغلني
عنق إسرائيل ،فيما تبلغ حصة أميركا
ّ
بغواية السياسة وشقاء الصحافة ،فال يتعدى السؤالني املتبقيني في سلة عالمات
االستفهام والتعجب املنتخبة هذه .ولعل السؤال األول ،األشد إلحاحًا على العقل
اإليراني في هذه اآلونــة ،هو ليس ملــاذا ،وإنما كيف ّ
يتكرر كل هذا الخرق الفاضح
بسهولة مفرطة؟ أين يوجد؟ وعلى أي مستوى في املنظومة األمنية؟ حيث بدأ قبل
سرقة طن ونصف الطن من وثائق البرنامج الـنــووي ،أو قل اختطاف ّ
درة التاج،
ونقلها من قلب طهران إلى تل أبيب ،وتواصل باغتيال فخري زادة ،وهو أبو املشروع
ّ
املسيجة بالحرس والعسس ،وقد ال يكون آخرًا تفجير الحلقة
كله ،في العاصمة
الذهبية في القالدة املدفونة عميقًا تحت األرض ،من دون ان يترك الجناة أثرًا لهم؟
ّ
املشروع النووي ذاته ،الذي يثقل أكتاف دولة محاصرة
السؤال الثاني متعلق بكلفة
ٌ
ٌ
كــل هــذا الــوقــت الـطــويــل ،وهــو س ــؤال متصل بـســؤال «إل ــى مـتــى» يمكن املـضــي به
مكشوفًا إلى هذا الحد ،وبقاؤه عرضة لالستهداف على طول الخط ،ال سيما إذا
كانت كل هذه الفيالق العسكرية ووحدات الحرس الثوري واألجهزة األمنية ،ومعها
الصواريخ البالستية واالستعراضات وامل ـنــاورات الحربية في البر والبحر ،غير
قادرة على حماية هذا املشروع الذي استثمرت فيه إيران الكثير من الجهد واملال،
ّ
وتحملت ألجله كل العقوبات ،وها هو صار مسرحًا يلعب فيه األعداء؟
غير أن ثالث األسئلة الثالثة املطروحة على إيران هو األكثر حرجًا :ما الذي تفعله طهران
في فيينا هذه األيام ،بعد أن فقدت رافعة الضغط الكبرى لديها عقب انتزاع ورقة التهديد
برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة  ،%60فيما مفاعل نطنز بات أثرًا بعد عني ،حيث تقول
معلومات غربية إن نحو  150كليو غرامًا من املتفجرات قد تم إدخالها على مراحل في
املنشأة التحت أرضية (على عمق  50مترًا) وأن تفجيرها املضاعف في مكان مغلق
قد أحرج املفاعل عن الخدمةّ ،
ولوثه باإلشعاعات ،األمر الذي ال يمكن التغطية عليه برفع
الصوت عاليا في فيينا أمام من يعلمون علم اليقني أن مسدس املفاوض اإليراني بات
محشوًا بخرطوشة فارغة .على الجانب املقابل ،يتجلى السؤال ّ
عما جعل إسرائيل
ً
واثـقــة إلــى هــذه الــدرجــة ،ليس بقدرتها على تفجير نطنز في أفضل توقيت مناسب
لحساباتها السياسية وأهدافها االستراتيجية ،وهذ أمر درجت على فعله طوال الوقت
الطويل من غير مساءلة ،وإنما أساسًا (وهو السؤال الثاني) عن سبب اطمئنانها إلى
انعدام رد فعل انتقامي محتمل من نظام كثيرًا ما ّ
توعد بمسحها عن الخريطة؟ وفوق
ذلــك ،ما الــذي جعل املعتدي يفقد رشــده ،ويكسر قواعد لعبة الغموض املعتمدة لديه،
ويجاهر هذه املرة ،بارتكاب الفعلة ،بغبط ٍة مفعم ٍة بعدواني ٍة وغطرسة شديدة.
يبقى سؤاالن حارقان ،ونحن نتابع إعالم املحور اإليراني املهلل ملنطق االحتفاظ
ّ
بحق الرد ،وهو ليس ردًا على أي حال ،واملصفق لرفع نسبة التخصيب عاليًا :هل
لدى الجمهورية اإلسالمية خط أحمر ،وإن كان كذلك فأين يقع هذا الخط بعد كل
هذه الضربات املوجعة؟ والثاني يوحي به خطاب املحور :هل تم تفجير نطنز أم
ديمونا بحق السماء؟

لماذا تكذب األنظمة
بهذه البجاحة؟
محمد طلبة رضوان

ي ـت ـ ّ
ـردد ال ـس ــؤال مـ ــرارا ،ويـحـمــل كـثـيــرا مــن األل ــم والــده ـشــة والـغـيــظ وال ـح ـنــق؟ كيف
يفعلونها؟ كيف يكذبون بهذه البجاحة؟ كيف يتناقضون بهذا الــوضــوح؟ كيف
ّ
يكررون أكاذيبهم وتناقضاتهم؟ وكيف ينجحون؟ مثال ،غرقت مصر ،بعد  3يوليو
 ،2013فــي مستنقع مــن األكــاذيــب ،وص ــار مــن املمكن قــول أي ش ــيء ،وكــل شــيء،
ثورة يناير مؤامرة ،ونشطاؤها عمالء ،اليساريون املعارضون «إخوان» ،والليبراليون
«إخوان» ،والعلمانيون «إخوان» ،وامللحدون «إخوان» ...،إلخ .تبدو االتهامات كوميدية
وعبثية وغير قابلة للتصديق ،كما أنها شديدة التناقض ،فاالتهامات صـ ّـرح بها
من سبق لهم التصريح بــأن يناير ثــورة عظيمة ،وشبابها أعظم .وعلى الرغم من
ذلك ،واجهوا الشاشات مرة أخرى بمنتهى القوة والجرأة واألريحية ،وقالوا بالعكس،
وكرروهّ ،
ّ
وقرروه ،عبر آالف الخطابات .ومع الوقت تحول التكرار إلى اعتياد ،واالعتياد
إلى قبول ،والقبول إلى تصديق ،وبات من الصعب جدا إقناع الناس بالبديهيات!
تشير مقالة (دراسة) بعنوان «نموذج الدعاية الروسية ..خرطوم األباطيل» ،لكريستوفر
بــول وميريام ماثيوز ،إلــى هــذه الـظــاهــرة ،وأسـبــاب نجاحها .واملـهــم هنا اإلش ــارة إلى
تقاطعات التجربة املصرية ،بعد انقالب  ،2013مع نظيرتها الروسية «الغلبانة» .يعتمد
النموذج الروسي باألساس على «حجم» الدعاية ،وليس نوعها .قل أي شيء ،لكن قله
كثيرا ،ال تدع الناس يسمعون غيره ،أو يشاهدون غيره ،ال تسمح لصوت معارض أو
مختلف أن يكون له أي وجود أو تأثير يذكر .انشر أكاذيبك بمنتهى القوة .في البداية
يسخرون ،كـ ّـرر .يسخرون ،كـ ّـرر .يغضبون ،كـ ّـرر .يشتبكون ،كـ ّـرر .يصرخونّ ،
كرر.
كررُ .ينهكونّ ،
يفقدون أعصابهم وسيطرتهمّ ،
كرر .مع اإلصرار ،يتحول التكرار إلى
ُ
ُ
اعتياد ،واالعتياد إلى قبول ،والقبول إلى تصديق .يصدق سواد الناس ،وقد يصدق
بعض خصومك سعيا ،طبيعيا ،إلى االتساق مع الرائج .هنا يمكن أن نفهم ملاذا ّ
تحول
بعض مؤيدي «يناير» إلى «نظام السيسي» ،من دون مصلحة .تفيد دراسات علم النفس
التجريبي ،وفقا للدراسة ،بأنه «مع بقاء األوضاع على ما هي عليه ،فإن الرسائل التي
ّ
تلقيها بحجم أكبر ،ومن مصادر ّ
متعددة ،ستكون أشد ً
إقناعا .يستطيع الحجم
يتم
الضخم استنفاد انتباه الجمهور الحاضر وسعة النطاق املتوفر له ،كما يستطيع الحجم
طوفان من الخالفات .تزيد القنوات املتعددة من
الضخم إغراق الرسائل املنافسة في
ٍ
ّ
ّ
تلقي رسالة من طرق ّ
متعددة،
فرص اطالع «الجماهير املستهدفة» على الرسالة ،كما أن
ٍ
ّ
املتصورة للرسالة ،ال سيما إذا كان املصدر
ومن مصادر مختلفة ،يزيد من املصداقية
الناشر لها مما يتماهى معه الفرد من الجمهور» .ناهيك عن أن املعلومات الكاذبة أكثر
ً
ً
ـذاذة بما يضيفه إليها «طباخ املعلومات» من بهارات ومواد ّ
حريفة ،كما أن
جاذبية ولـ
ّ
«تكلفة» شرائها وتناولها أرخص ،وهو ما يدفع كثيرين إلى التهامها ،ويقلل من قدرة
آخرين على مقاومتها .يتجاوز األمر القدرة ،املرعبة ،على تغيير قناعات أغلب الناس
إلى «إذالل» األقلية الواعية ،وهو ما يشير إليه خبراء آخرون ،وينقله عنهم الباحث عبد
السالم املحمدي ،في مقدمة ترجمته كتاب «حول الطغيان» لتيموثي سنايدر ،حيث يرى
ّ
بتصوراتها
مراقبون أن السلطة االستبدادية ،في بعض األحيان ،ال يعنيها إقناع الناس
وأكاذيبها ،قدر ما يعنيها الكشف عن هيمنتها وقدرتها على قول ما تريد ،وفرضه
صدق الناس أم لم ّ
بالقوةّ ،
يصدقوا ،رضوا أم لم يرضوا .هنا يصبح كل شيء قابال
ّ
للقول ،كما أن كل شيء مهما بدا بدهيا وواضحا فباإلمكان تحديه وتجاوزه .لسان
حال السلطة ،وهي تكذب ببجاحة« :أعلم أنكم تعلمون أن ما أقوله غير صحيح ،وأعلم
أنكم تعلمون أنني أكذب ،ولكني أريد أن أؤكد لكم على حقي في أن أقول ما أشاء .وهو
مشهد هزلي يجعل من اشتباك املرء مع تلك األكاذيب ّ
الفجة طلبا لفضحها وكشف
زيفها أمرا مهينا .كما أنه يعبر عن خلل في إدراك طبيعة املعركة ،وإفــراغ للجهد في
املوضع الخطأ ،إذ مقصود السلطة التعبير عن قوتها في اصطناع الواقع الذي تراه ،ولن
ّ
تتمكن من صد قوة املاء املنهمر من خراطيم األباطيل برذاذ الصدق».
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آراء

واقع الشطرنج السياسي واحتماالته في منطقتنا
عبد الباسط سيدا

تشهد منطقتنا سلسلة مــن عمليات إعــادة
الـنـظــر فــي االص ـط ـفــافــات ،وتــرتـيــب األوراق،
وت ـ ـحـ ــديـ ــد األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات م ـ ــن جـ ــانـ ــب ق ــواه ــا
اإلقـلـيـمـيــة؛ وه ــي عـمـلـيـ ٌ
ـات ت ـهــدف ،فــي املـقــام
األول ،إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز املـ ــواقـ ــع ض ـم ــن ال ـن ـظــام
ّ
ات ك ـبــرى منذ
اإلق ـل ـي ـمــي الـ ــذي ت ـعــرض لـ ـه ــز ٍ
ان ـ ــدالع ث ـ ــورات الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي ،وه ــي الـتــي
ك ـش ـفــت ع ــن أبـ ـع ــاد امل ـع ــان ــاة ال ـت ــي تعيشها
شعوب املنطقة ،في ظل أنظمة أخفقت في كل
شــيء ســوى في تكريس النظام األمني ،هذا
ّ
النظام الــذي مكنها من االحتفاظ بالسلطة
ً
طويال على الرغم من انعدام اإلنجازات.
ومن املالحظ أن وتيرة العمليات املشار إليها
ق ــد ت ـســارعــت م ــع م ـجــيء اإلدارة األمـيــركـيــة
الـجــديــدة بــرئــاســة جــو بــايــدن؛ وه ــي اإلدارة
ّ
ال ـتــي ت ــؤك ــد أن أول ــوي ــات ـه ــا ،واهـتـمــامــاتـهــا،
ٌ
مـتـمـحــورة ب ـصــورة أســاسـيــة بـشــأن الــوضــع
األمـيــركــي الــداخـلــي ال ــذي يعاني مــن ارتـفــاع
ً
وتـيــرة االسـتـقـطــاب والـعـنـصــريــة ،فـضــا عن
ت ـب ـعــات أزم ـ ــة جــائ ـحــة كــوف ـيــد  .19 -وع ـلــى
امل ـس ـت ــوى الـ ـخ ــارج ــي ،ه ـن ــاك ثـ ــاث أو أرب ــع
قضايا رئيسة ،مــن الــواضــح أنـهــا ستحظى
ب ــااله ـت ـم ــام األك ـ ـثـ ــر ،وال ـت ــرك ـي ــز األك ـ ـبـ ــر ،مــن
ّ
التحدي الصيني ،امللف
اإلدارة الديمقراطية:
ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،أمــن اســرائـيــل .مــع وجــود
احتمالية بروز قضية رابعة ،تتمثل في حرب
ب ــاردة جــديــدة مــع روس ـيــا ،نتيجة تراكمات
الـخــافــات املستمرة بــن أوكــرانـيــا وروسـيــا،
ومحاولة الروس الضغط على دول البلطيق،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـث ـي ــر هـ ــواجـ ــس دول أوروب ـ ـ ــا
الـغــربـيــة ،خـصــوصــا دول الـشـمــال .ويـضــاف
إلى ذلك الوجود الروسي القوي في سورية،
والــرغ ـبــة الــروس ـيــة فــي تـعــزيــز ال ـعــاقــات مع
دول ال ـخ ـل ـيــج ،خ ـصــوصــا ال ـس ـعــوديــة الـتــي
ت ـت ــرق ــب ،ه ــي األخ ـ ـ ــرى ،األوض ـ ـ ــاع ع ــن كـثــب،
وذلك لتأثرها املباشر بما جرى ويجري في
اإلقليم من ّ
تحركات واصطفافات في ضوء
املباحثات الخاصة بامللف النووي اإليراني.
ً
ه ــذا ف ـضــا عــن الـ ــدور الـتــركــي فــي ع ــدة دول
عــربـيــة .كما أن األوض ــاع فــي افغانستان ما
زال ــت مـفـتــوحــة عـلــى جـمـيــع االح ـت ـم ــاالت؛ إذ
لم تصل املفاوضات بني الحكومة األفغانية
وحركة طالبان بعد إلــى االتـفــاق الــذي ُروج،
وه ـنــاك رغـبــة روس ـيــة فــي م ــلء ال ـفــراغ هناك
بعد انسحاب أميركي مرتقب.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ه ـن ــاك ت ـفــاه ـمــات تــرك ـيــة -
مصرية على املستوي األمـنــي ،ومــن املتوقع
أن تـتــرجــم عمليًا عـلــى أرض ال ــواق ــع ،وعلى

املستوى السياسي ،إذا ما سارت األمور على
وتـيــرتـهــا الـحــالـيــة .وي ـبــدو أن ه ـنــاك ملفات
ع ــدة اس ـتــدعــت ه ــذه االسـ ـت ــدارة ف ــي مــواقــف
ال ـب ـلــديــن ،م ــن أه ـم ـهــا :امل ـلــف الـلـيـبــي ،ومـلــف
شرقي املتوسط ،خصوصا في ظل الحديث
عــن احـتـمــاالت اكـتـشــاف واسـتـخــراج كميات
كبيرة من النفط والـغــاز هناك :هل سيشمل
ال ـت ـقــارب ال ـتــركــي  -امل ـص ــري امل ـلــف ال ـســوري
أيـ ـض ــا؟ أم أنـ ــه سـيـبـقــى ف ــي دائ ـ ــرة ال ـبــدائــل
ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا ال ـن ـظــام امل ـص ــري لتعزيز
موقعه اإلقليمي ،خصوصا في أجواء ّ
تفجر
ال ـخــافــات ح ــول ســد الـنـهـضــة مــع إثـيــوبـيــا،
وانتقال هذه الخالفات من دائــرة املختصني
إل ــى امل ـس ـتــوى ال ـش ـع ـبــوي ال ـت ـع ـبــوي ،بـهــدف
تقوية موقف الحكومة املصرية داخليًا عبر
إسكات املعارضني ،بحجة أن ال صوت يعلو
فوق صوت معركة املياه الحيوية الوجودية
ّ
بالنسبة إلى كل مصري .وقد تمكنت الحكومة
املعنية من تعزيز موقعها عربيًا عبر تنسيق
املواقف مع السودان ،بخصوص املفاوضات
املتمحورة حول السد اإلثيوبي ،والحصول
على تاييد الرئيس التونسي ،قيس سعيد،
الــذي يبدو أنــه قــد دخــل فــي خصومة علنية
م ــع رئـيـســي الـ ـ ــوزراء وال ـب ــرمل ــان ،األمـ ــر ال ــذي
باضطرابات سياسيةٍ نتيجة الخالفات
ُينذر
ٍ
ب ــن ح ــرك ــة ال ـن ـه ـضــة واألحـ ـ ـ ــزاب الـتــونـسـيــة
األخــرى من جهة ،والخالفات البينية ضمن
«ال ـن ـه ـضــة» نـفـسـهــا .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،من
يساهم التقارب التركي -املصري
املتوقع أن ّ
فــي ترجيح كــفــة مـعــارضــي سـيــاســات حركة
النهضة واتـجــاهــاتـهــا الـحــالـيــة .كـمــا أن ــه قد
ساهم ،ويساهم في تقليص حدة التباينات
بني الليبيني عبر إخراج اإلشكاليني ،إذا صح
التعبير ،من املشهد السياسي ،مع أن األمور
فــي ليبيا فــي بــدايــاتـهــا ،وهـنــاك قــوى كثيرة
ّ
مـتـحــكـمــة بــالـنـفــط واملـ ــال وال ـس ــاح مــا زالــت
تتريث ،وتراقب األوضاع عن كثب.
وفي هذه األجواء ،ظهرت على السطح األزمة
ضمن األسرة املالكة األردنية لتلقي األضواء
عـلــى الـصـعــوبــات الــداخـلـيــة ال ـتــي يواجهها
ّ
األردن ،وتـ ــؤكـ ــد أن لــأن ـظ ـمــة امل ـل ـك ـي ــة ،هــي
األخ ــرى ،مشكالتها وهواجسها ،خصوصا
ّ
التي ال تمتلك من املوارد املالية ما يمكنها من
تأمني الحد املقبول من الخدمات ملواطنيها،
ّ
ول ـ ــم ت ـت ـم ــك ــن ،ن ـت ـي ـجــة ال ـ ـظـ ــروف ال ــداخ ـل ـي ــة
واإلقليمية ،من جذب رؤوس األموال العربية
واألج ـن ـب ـيــة ،لـتـســاهــم فــي االسـتـثـمــار ضمن
م ـشــاريــع اقـتـصــاديــة مــن شــأنـهــا امـتـصــاص
الـ ـبـ ـط ــال ــة امل ــرتـ ـفـ ـع ــة بـ ــن أوس ـ ـ ـ ــاط ال ـش ـب ــاب
م ــن خ ـ ّـري ـج ــي امل ـع ــاه ــد وال ـج ــام ـع ــات ،وفـتــح

اآلف ــاق أم ــام تنمية شــامـلــة ،تمتلك مقومات
االستمرارية في ظل قوانني واضـحــة ،تفتح
ّ
األبـ ــواب أم ــام امل ـســاء لــة وامل ـحــاس ـبــة ،وت ـعــزز
النزاهة والشفافية ،وتطمئن املستثمرين.
وفي سياق آخر ،متداخل مع ما ّ
تقدم ،هناك
اليوم محاولة لالنفتاح على الـعــراق من كل
من مصر واألردن .وقبلها كانت هناك مساع
خليجية ،خـصــوصــا مــن كــل مــن الـسـعــوديــة
وقـطــر والـكــويــت ،فهناك جـهــود تــرمــي ،وفق
املعلن ،إلى بلوغ صيغة من التنسيق بني كل
من العراق واألردن ومصر في ملفات إقليمية،
خـ ـص ــوص ــا املـ ـل ــف ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري .وقـ ـ ــد صـ ــدرت
تصريحات ،وهناك تسريبات صحافية ،عن
نية إلعادة النظام السوري إلى جامعة الدول
العربية التي تمثل النظام العربي الرسمي
ال ــذي لــم يقطع االت ـص ــاالت األم ـن ـيــة ،املعلنة
وغير املعلنة ،مع النظام السوري في أي يوم،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل الـتـصــريـحــات وامل ــواق ــف
السياسية املعلنة التي تشير إلى عكس ذلك.
وليس مستبعدا أن تلقى هذه الخطوة الدعم
من الجانب األميركي ،لكونها تحقق شيئًا من
التوازن بني العاملني ،اإليراني والتركي ،في
املنطقة .وربما كان التقارب التركي  -املصري
نفسه ،هــو اآلخ ــر ،يــأتــي ضمن هــذا السياق،
ـات
ف ـتــرك ـيــا ال ـت ــي ت ـعــانــي الـ ـي ــوم م ــن ص ـعــوبـ ٍ
اق ـت ـصــاديــة ،وت ــراج ــع شـعـبـيــة ح ــزب الـعــدالــة
والتنمية (الـحــاكــم) ،تــدرك أن االسـتـمــرار في
السياسات السابقة ،خصوصا على صعيد
التنسيق مع الــروس واإليرانيني ،عبر مسار
ّ
أستانة – سوتشي ،لــن يمكنها مــن معالجة
أوضاعها الداخلية ،ولن يمنحها فرصة أداء
ال ــدور اإلقـلـيـمــي ال ــذي يتناسب مــع حجمها
ومصالحها وطموحاتها في أجواء املحاوالت
اإليــران ـيــة ،لـلـتـمـ ّـدد فــي مختلف االتـجــاهــات،
وط ــرح إي ــران نفسها الـقــوة اإلقليمية األكبر
التي في استطاعتها مواجهة القوى الدولية
الغربية مجتمعة .ولم يعد خافيًا أنها تلعب،
في هذا السياق ،على وتر الخالفات الروسية
الصينية من جهة ،واألميركية من جهة ثانية.
وهي تحاول أن تكون جزءًا من تلك الخالفات،
إن لــم نـقــل ال ـصــراعــات ،طــاملــا أن أهــداف ـهــا لم
تتحقق ،سواء ما يتصل منها بامللف السوري
وال ــدور األمـيــركــي فــي الـعــراق .وعلى األغلب،
ّ
لــن تتمكن تركيا بفعل عالقاتها التحالفية
التاريخية مع القوى الغربية ،خصوصا مع
الــواليــات املتحدة ،وكونها عضوا فاعال في
حلف شمال األطلسي (الناتو) ،من االستمرار
ف ــي ت ـفــاه ـم ـهــا م ــع اإليـ ــران ـ ـيـ ــن؛ ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن م ـصــالــح م ـش ـتــركــة ك ـث ـيــرة ب ــن ال ـطــرفــن
(الـتــركــي واإلي ــران ــي) على صعيد االقـتـصــاد.

التحديات التي
ّ
تواجهها مجتمعات
المنطقة ودولها
كبيرة ،وتستوجب رؤى
وتوجهات جديدة
لم يعد خافيًا أن إيران
تلعب على وتر الخالفات
الروسية الصينية من
جهة ،واألميركية من
جهة ثانية

ولعل التوافق الــذي تــم أخـيــرا بشأن تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية الليبية،
واإلعداد لالنتخابات البرملانيةّ ،
يفسر واحدا
م ــن ج ــوان ــب االسـ ـ ـت ـ ــدارة ال ـت ــرك ـي ــة ،والــرغ ـبــة
الـتــركـيــة فــي ال ـتــوافــق مــع الـجــانــب األوروب ــي
ف ــي امل ــوض ــوع الـلـيـبــي الـ ــذي ي ـظــل هــامــا إلــى
الـحــد األقـصــى بالنسبة إلــى أوروب ــا ،ومصر
وتونس والـســودان ،فليبيا هي دولــة نفطية
ك ـب ـي ــرة ،ت ـم ـت ـلــك ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـن ـف ــط ،مـ ــوارد
ومؤهالت اقتصادية كثيرة أخرى ،خصوصا
في الزراعة والتجارة والسياحة .وهي ،بحكم
مــوقـعـهــا الـقــريــب مــن أوروب ـ ــا ،تـمـثــل مـصــدرًا
أساسيًا من مصادر الطاقة التقليدية ،وحتى
ّ
املتجددة بالنسبة إلى األوروبيني .وواضح أن
هناك رغبة أميركية  -أوروبية إلبعاد روسيا
ع ــن امل ــوض ــوع ال ـل ـي ـبــي ،ع ـبــر ب ـنــاء تـفــاهـمــات
وتوافقات بني القوى اإلقليمية املعنية بامللف
الليبي؛ وهــذا ما يتبلور على األرض راهنًا،
سواء من جهة التوافقات املصرية  -التركية،
أو الليبية والـيــونــانـيــة ،وحـتــى اليونانية –
التركية ،وغيرها من التفاهمات.
وإلـ ــى ج ــان ــب ك ــل م ــا تـ ـق ـ ّـدم ،ي ـظــل مــوضــوع
امل ـلــف ال ـن ــووي اإلي ــران ــي م ــن ب ــن أول ــوي ــات

إدارة بــايــدن الـتــي تـحــاول الـيــوم التفاوض
م ــع اإلي ــران ـي ــن بمختلف ال ـس ـبــل ،م ــن أجــل
الوصول إلى صيغةٍ من التوافق ،تأخذ في
اعـتـبــارهــا املـتـغـيــرات الـجــديــدة فــي اإلقليم،
م ـن ــذ إع ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ال ـس ــابــق
دون ــال ــد ت ــرام ــب االن ـس ـح ــاب م ــن االتـفــاق ـيــة
املعنية .ومــن بني املتغيرات ،أيضًا ،املوقف
اإلسرائيلي املتشدد املعلن تجاه االتفاقية
املـ ــذكـ ــورة ،إل ــى جــانــب ات ـفــاق ـيــات التطبيع
ب ــن إس ــرائـ ـي ــل ودول ع ــرب ـي ــة .إل ـ ــى جــانــب
الصعوبات التي بــدأت إيــران تواجهها في
كل من الـعــراق وســوريــة ،وحتى في لبنان،
إذ بــاتــت لـعـبـتـهــا م ـك ـشــوفــة ،وه ـن ــاك نقمة
شعبية عارمة في هذه البلدان ،حتى ضمن
األوسـ ــاط الـشـيـعـيــة ،عـلــى األذرع اإليــرانـيــة
وم ـم ــارس ــات ـه ــا ال ـت ـس ـل ـط ـيــة ،وأدواره ـ ـ ـ ــا في
عمليات الفساد الكبرى التي باتت خطرًا
وج ــودي ــا ي ـهـ ّـدد ك ـيــان الـ ــدول واملـجـتـمـعــات.
والنظام اإليراني ماض في لعبة التصعيد
مع اإلدارة األميركية ،سواء عبر اإلعالن عن
رفع مستويات تخصيب اليورانيوم ،أو من
خالل إطــاق الصواريخ ،من حني إلى آخر،
على مواقع في محيط بغداد وأربيل ،حيث
توجد قوات ومصالح أميركية.
أمـ ـ ــا اإلدارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،فـ ـه ــي م ـش ـغــولــة
بـ ــأوضـ ــاع ـ ـهـ ــا الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا مــن
ج ـه ــة ت ـن ــام ــي الـ ـن ــزع ــات ال ـع ـن ـصــريــة ال ـتــي
تـ ـه ـ ّـدد ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي ال ـص ـم ـي ــم ،وه ــي
ن ـ ــزع ـ ـ ٌ
ـات ت ـس ـت ـغ ـل ـهــا األحـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـتـ ـي ــارات
ّ
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة املـ ـتـ ـط ــرف ــة ،س ـ ـ ــواء فـ ــي أم ـي ــرك ــا
أو ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،ب ـش ـع ـبــويــةٍ الفـ ـت ــة ،تـشـكــل
تـهــديـدًا جـ ّـديــا لألنظمة الديمقراطية التي
تــواجــه أخ ـطــارا ملموسة عـلــى املستويني،
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي والـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ،ن ـت ـي ـج ــة ت ــوح ــش
األنـظـمــة االسـتـبــداديــة الـتــي تعتمد العنف
في الــداخــل والـخــارج من أجــل البقاء .وهي
تـحــاول تغطية نزعاتها االسـتـبــداديــة عبر
انتخابات شكلية ،تجري بموجب دساتير
ق ــد فـصـلـتـهــا وفـ ــق م ـقــاســات ـهــا ،وه ـ ــي ،من
حني إلى آخــر ،تدخل عليها من التعديالت
واإلض ـ ــاف ـ ــات م ــا يـمـنـحـهــا ف ــرص ــة تـشــديــد
قبضتها األمنية على شعوبها.
ّ
التحديات التي تواجهها مجتمعات املنطقة
ودولها كبيرة ،وتستوجب رؤى وتوجهات
ج ــدي ــدة ال تـمـتـلـكـهــا األن ـظ ـم ــة الـ ـت ــي س ـ ّـدت
جميع أبــواب املستقبل أمــام شعوبها ،وذلك
بعد أن استنزفت مواردها بشعارات كبرى،
استخدمت باستمرار إلطالة عمر االستبداد
والفساد واإلفساد.
(كاتب سوري)

عندما تنتخب «حماس» قيادة ثالثية الرؤوس
ماجد عزام

انـتـهــت االن ـت ـخــابــات الــداخـلـيــة ال ـتــي انتظمت
أخيرا في حركة املقاومة اإلسالمية (حماس)
عــن ف ــوز ،أو لـلــدقــة ال ـتــوافــق عـلــى تــولــي ثــاث
شخصيات رئيسية وازن ــة قـيــادة الحركة في
املــرحـلــة املـقـبـلــة .يتعلق األم ــر بــاخـتـيــار خالد
م ـش ـعــل ل ــرئ ــاس ــة امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي لـلـحــركــة
فــي الـخــارج ،ويحيى السنوار لرئاسة املكتب
فــي غــزة ،بينما سيتم اإلع ــان قريبًا عــن بقاء
إسـمــاعـيــل هنية فــي منصبه رئـيـســا للمكتب
السياسي العام للحركة ،بعد أن حالت الظروف
معظم
دون قـيــامــه بـمـهــامــه ،كـمــا يـنـبـغــي ف ــي
ً
فـتــرتــه األول ـ ــى الـبــالـغــة أربـ ــع س ـن ــوات .ب ــداي ــة،
تـجــب اإلشـ ــارة إل ــى معطى مـهــم ج ـدًا لفهم ما
جرى ويجري داخل «حماس» ،مفاده أن كلمة
انتخابات هنا نسبية أو مجازية تحديدًا في
ً
غــزة ،حيث جرى اقتراع فعال ،ولكن لقطاع أو
تيار معني للحركة ،وغابت الشفافية واملساءلة
والتنافس الجدي العادل ،في ظل عدم اعتماد
آلـيــة املــؤتـمــر ال ـع ــام ،كـمــا األح ـ ــزاب السياسية
فــي الـعــالــم ،بما فيها اإلســام ـيــة ،وع ــدم طرح
املرشحني برامجهم أو إج ــراء مراجعة نقدية
ألح ــداث املرحلة السابقة ،الستخالص العبر
منها عـلــى طــريــق اس ـت ـشــراف مــامــح املرحلة
املقبلة .وج ــرت انتخابات غــزة بذهنيةٍ أقــرب
إلى التنظيم السري منها إلى حركة سياسية
ً
ترى نفسها جديرة بقيادة للشعب الفلسطيني
ككل ،بل تحكم وتدير شؤون حياته في املعيشة
في مناحيها املختلفة في غزة منذ عقد ونصف
العقد تقريبًا .أما التنافس على رئاسة املكتب
الـسـيــاســي بــن يحيى الـسـنــوار ون ــزار عــوض
الله فكان ّ
جديا ،ولكن ضمن التيار الواحد ،أي
تيار الصقور األمنيني والعسكريني ،من دون
طرح وجهات نظر ومقاربات مختلفة ،غير أنه
(التنافس) ّ
عبر بالتأكيد عن استياء قطاعات
حمساوية معتبرة من قيادة السنوار وأسلوب
تـعــاطـيــه مــع املـلـفــات امل ـطــروحــة فــي الـسـنــوات
األربع السابقة.
ك ــان ع ــوض ال ـل ــه ق ــاب ق ــوس ــن أو أدنـ ــى من
ال ـف ــوز ،ل ـكــن تــأج ـيــل االن ـت ـخــابــات ج ــرى إلــى
يوم الحق ،بما يتناقض مع النظام الداخلي
ل ـل ـحــركــة ،ف ـقــد كـ ــان ي ـف ـتــرض ال ـح ـســم خــال

ثالث جــوالت اقتراع متتالية في يوم واحد،
ي ـت ــم ف ــي األول ـ ـ ــى ت ـص ـع ـيــد أول مـتـنــافـســن،
وفــي الثانية يفوز من ينال غالبية النصف
زائـ ــد واحـ ــد ث ــم الـغــالـبـيــة الـنـسـبـيــة فـقــط في
الجولة ،وهــو ما لم يتم .ويعتقد الكاتب أن
ف ـتــرة الـتــأجـيــل كــانــت لـلـتــربـيــط أو للتفاهم
ربـمــا عـلــى اخـتـيــار ال ـس ـنــوار (م ــع ت ــوازن في
أع ـض ــاء املـكـتــب الـسـيــاســي املـعـيـنــن ،تسعة
من أصــل  )18ضمن فهم عــام يلحظ إعطاءه
ح ــق ال ـق ـي ــادة ف ـتــرة أخ ـ ــرى ،فـيـمــا ب ــات ُعــرفــا
ّ
داخل الحركة ،ولتحاشي إحداث هزة قيادية
فيها على أعـتــاب االنـتـخــابــات الفلسطينية
العامة ،التشريعية والرئاسية ،التي قد تكون
حاسمه وفاصلة ،أجريت أو تم إلغاؤها.
وع ـمــومــا ،ج ــاء أف ـضــل تــوصـيــف النـتـخــابــات
غزة من عضو املجلس التشريعي أحد صقور
الحركة ،يحيى موسى ،الــذي قــال حرفيًا في
 8الشهر املاضي (مــارس /آذار) إنها افتقدت
إل ــى ال ـن ــزاه ــة وال ـش ـفــاف ـيــة ،وغ ـي ــاب امل ـس ــاواة
وتكافؤ الفرص بني األعضاء ،وعــدم حيادية
املــؤسـســة أو بـعــض أجــزائ ـهــا .وطــالــب بعقد
مــؤت ـمــر ع ــام لـلـتـقـيـيــم وامل ــراج ـع ــة ومـنــاقـشــة
املرشحني في برامجهم ورؤاهم ،بينما تجري
االنتخابات اآلن من دون حق ألي عضو في
الـتــرشــح مــن تلقاء نفسه ،وفــق قــاعــدة طالب
اإلمارة ال ّ
يؤمر ،علمًا أننا أمام عمل سياسي
حزبي بامتياز ،ال فقهي وال دعوي.
ك ــان ــت األج ـ ـ ــواء ف ــي الـ ـخ ــارج أك ـث ــر انـفـتــاحــا
وحـ ــريـ ــة ،وغـ ــابـ ــت ع ـن ـه ــا ال ــذه ـن ـي ــة األم ـن ـيــة
ال ـع ـس ـكــريــة .وح ـض ــرت األجـ ـ ــواء التنظيمية
التقليدية أكـثــر ،وج ــرت انـتـخــابــات للمكتب
السياسي ،ولكن من دون مؤتمر عام وبرامج
وت ـن ــاف ــس ب ــن امل ــرش ـح ــن ،وأف ـ ـ ــرزت تـقــريـبــا
الوجوه القيادية املعروفة نفسها ،مع تجديد
نـسـبــي ،بينما لــم تحصل أي مـنــافـســة على
رئاسة املكتب في الخارج ،حيث فاز بالتزكية
خــالــد مشعل ال ــذي سيخلف الـقـيــادي ماهر
عـبـيــد ال ــذي ك ــان يــوصــف بــأنــه م ـســؤول (أو
رئـيــس) الـحــركــة فــي ال ـخــارج .ولـكــن نـظـرًا ملا
يـمـثـلــه مـشـعــل تنظيميًا وإقـلـيـمـيــا ،فـقــد تم
اس ـت ـخ ــدام امل ـص ـط ـلــح أو ال ـتــوص ـيــف بشكل
أدق ،رئـيــس املـكـتــب الـسـيــاســي فــي ال ـخــارج،
ولـ ـلـ ـم ــوازن ــة ،مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،مـ ــع يـحـيــى
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السنوار رئيسا للمكتب في غزة .وإذا سارت
األمــور في سياقها الصحيح ،سيتم اإلعالن
قــري ـبــا ع ــن تــزك ـيــة إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة رئـيـســا
للمكتب السياسي العام فترة أخرى ،وغالبًا
يستمر صالح ال ـعــاروري فــي منصبه نائبا
لـلــرئـيــس ،ف ــي ع ــرف يـلـحــظ إحـ ــداث ال ـت ــوازن
الـقـيــادي بــن الـســاحــات التنظيمية الـثــاث،
غزة والضفة الغربية والخارج.
وقـبــل الـحــديــث عــن خلفيات اخـتـيــار الـقـيــادة
ّ
املحدثة،
الثالثية الجديدة القديمة ،أو للدقة
لـ ـح ــرك ــة حـ ـ ـم ـ ــاس ،ال ب ـ ــد م ـ ــن اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
التقاسم الوظيفي ،أو الئحة العمل التنظيمي
ل ـل ـحــركــة ال ـت ــي ت ــم االتـ ـف ــاق عـلـيـهــا ف ــي ال ـعــام
 ،2009مــع سماح القاهرة لـقــادة غــزة بالسفر
إل ــى ال ـخــارج إث ــر ال ـع ــدوان اإلســرائـيـلــي األول
عـلــى غ ــزة ،ومطالبتهم بحصتهم فــي الـقــرار
الحركي املركزي (كان ذلك حصرًا لديهم زمن
املؤسسني الشيخ أحمد ياسني وعبد العزيز
الرنتيسي) ،حيث جــرى التوصل إلــى الئحة
تعطي فترتني فقط لرئيس املكتب السياسي
العام ،مع تقاسم عــادل للمهام بني الساحات
ال ـث ــاث بـسـتــة أع ـض ــاء لـكــل مـنـهــا ف ــي املكتب
السياسي الـعــام ( 18عـضــوا) على أن تتولى
كــل ســاحــة مــواجـهــة مـشـكــاتـهــا والـتـحـ ّـديــات
املـطــروحــة أمــامـهــا بشكل مـبــاشــر .أعـطــى هذا
ً
التقاسم قوة تنظيمية لغزة التي تمثل أصال
م ــرك ــز ال ـث ـقــل لـلـحــركــة ع ـلــى م ـس ـتــويــات ع ــدة،
كونها تتولى التعاطي مع امللفات الساخنة
فيما يخص العالقة مع حركة فتح والسلطة
في رام الله ،املصالحة ،والصراع مع االحتالل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،عـمـلـيــة ال ـت ـهــدئــة  -ال ـعــاقــة مع
النظام املصري بحضوره الثقيل في الساحة
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،غ ـيــر أن ــه أع ـط ــى ،من
جهة أخ ــرى ،مـيــزة نسبية لـلـخــارج بمناطقه
املختلفة ،تـحــديـدًا فــي مــا يتعلق بالعالقات
الخارجية مع الدول والحكومات واملؤسسات
العربية واإلسالمية والدولية املختلفة.
تـ ــزامـ ــن خ ـ ـ ــروج م ـش ـع ــل مـ ــن رئـ ــاسـ ــة امل ـك ـتــب
السياسي قبل أربــع سـنــوات (فــي عــام )2017
ب ـعــدمــا ش ـغــل امل ـن ـصــب ف ـت ــرت ــن ،إثـ ــر تـعــديــل
الالئحة الداخلية ،مع انتخاب إسماعيل هنية
ً
بــدال منه ،غير أن منع النظام املصري له من
ّ
السفر إلى الخارج ثالث سنوات أدى إلى بقاء
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تجربة القيادة ثالثية
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مرحلية ألربع سنوات،
وغالبًا يعود مشعل
بعدها إلى رئاسة
المكتب السياسي
العام
جرت انتخابات غزة
بذهنية أقرب إلى
التنظيم السري منها
إلى حركة سياسية ترى
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الـقــرار الحركي الـعــام فــي غــزة ،وبالتالي بني
يدي رجلها القوي ،يحيى السنوار ،خصوصا
م ــع تـمــاهــي صــالــح الـ ـع ــاروري ،نــائــب رئـيــس
املكتب السياسي املقيم في الخارج التام مع
سياساته .وهــذا أدى أيضًا إلــى فــراغ قيادي
هــائــل فــي ال ـخ ــارج ،تنظيميًا وسـيــاسـيــا ،مع
افـتـقــاد قـيــادة ال ـخــارج للكاريزما والـعــاقــات
الخارجية التي كان يتمتع بها خالد مشعل،
وسمحت لــه بــإحــداث ت ــوازن مــع غــزة ،بثقلها
الحركي والسياسي .يبدو أننا اآلن أمام تفاهم
ما يتضمن توزيع أدوار املهام وتقاسمها بني
أع ـض ــاء ال ـق ـيــادة الـثــاثـيــة لـلـحــركــة ،ملــواجـهــة

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

امل ــرحـ ـل ــة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ق ــد تـ ـك ــون فــاص ـلــة
فـلـسـطـيـنـيــا وع ــرب ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـيــا ،وامل ـحــاف ـظــة
ع ـلــى امل ـكــاســب ال ـســاب ـقــة ل ـل ـحــركــة ،ول ـك ــن مع
س ــد ال ـث ـغ ــرات ال ـت ــي ظ ـه ــرت خـ ــال ال ـس ـنــوات
األربــع املاضية ،وتحديدًا الفراغ القيادي في
الخارج .بناء عليه ،سيتولى يحيى السنوار
وقيادة غــزة عمومًا ملفات العالقة مع حركة
فتح ،بما فيها املصالحة واالنتخابات وإدارة
ال ـصــراع والـتـهــدئــة مــع إســرائـيــل ،إضــافــة إلى
العالقة املعقدة واملركبة مع النظام املصري،
بما تحمله من تفاصيل تتعلق بالوساطة مع
«فتح» وإسرائيل ،إضافة إلى معبر رفح وما
يمثله للحركة وغزة بشكل عام .وفي الخارج،
س ـي ـت ــول ــى خ ــال ــد م ـش ـع ــل عـ ـ ــبء سـ ـ ـ ّـد الـ ـف ــراغ
التنظيمي الـسـيــاســي واإلع ــام ــي ال ــذي ظهر
خالل السنوات املاضية ،باإلضافة إلى إدارة
جيدة
العالقة مع ٍ
دول لحركة حماس عالقات ّ
مـعـهــا ،مـثــل قـطــر وتــركـيــا ومــال ـيــزيــا ،وتـبــنــي
ـاب يــرضــي جـمـهــور الـحــركــة فــي الـخــارج
خ ـطـ ٍ
اإلخواني املــزاج ،والداعم للثورات ،والرافض
أو املتحفظ في الحد األدنــى على العالقة مع
رموز الثورات املضادة ودولها ،كما مع إيران
وأذرعها ،كونهم شركاء في محاربة الثورات
األصيلة في سورية واليمن وساحات عربية
أخ ـ ــرى .بـيـنـمــا سـيـتــولــى هـنـيــة الـتـعـبـيــر عن
وحدة الحركة تنظيميًا وسياسيًا ،والتنسيق
مع ما يسمى محور املقاومة الذي يضم إيران
وأذرعها اإلقليمية ،على أن يتولى العاروري
الجانب اللوجسيتي امليداني من تلك العالقة.
فــي األخـيــر ،تجربة القيادة ثالثية الــرؤوس
ل ـح ـمــاس مــرح ـل ـيــة ألرب ـ ــع سـ ـن ــوات ،وغــال ـبــا
ي ـع ــود مـشـعــل ب ـعــدهــا إل ــى رئ ــاس ــة للمكتب
السياسي الـعــام ،بينما ّ لــن يستطيع هنية،
وك ــذل ــك ال ـس ـن ــوار ،ال ـت ــرش ــح ل ـف ـتــرة ج ــدي ــدة،
وس ـي ـعــود ع ـنــدهــا الـ ـت ــوازن الـتـنـظـيـمــي بني
الـ ـس ــاح ــات ،م ــع عـ ــدم ه ـي ـم ـنــة إحـ ــداهـ ــا عـلــى
األخــرى بشكل صريح ،وغالبًا سنعود «مع
تحديث مــا طبعًا» إلــى الــوضــع مــا قبل عام
 2017لجهة التوازن في املهام والحضور بني
القيادة السياسية في الخارج برئاسة خالد
مـشـعــل ،وق ـيــادة غ ــزة بجناحيها السياسي
والعسكري.
(كاتب فلسطيني في إسطنبول)
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