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اإلهداء

حر خرج ذات يوـ ينشد نشيد الحرية.
إلى كؿ عربي ّ
الحرية ،العامميف الستنياض األمة مف كبوتيا.
التواقيف إلى ّ
إلى ّ
إلى المرابطيف في الساحات واألزقّة والشوارع في مواجية الثورات المضادة .
أىدي عممي ىذا ،وآمؿ أف يكوف إسياماً بسيطاً يرفد ربيع العرب بحبر الحياة عمّو
يزىر مف جديد.
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المقدمة

قبؿ حوالي أربع سنوات ونصؼ أقدـ شاب تونسي في مدينة "سيدي بوزيد" عمى
ألنو كاف يحتج عمى
مجندة في الشرطة ّ
إحراؽ نفسو احتجاجاً عمى صفعة تمقّاىا مف ّ
تكسير العربة الخشبية التي كاف يبيع عمييا بعض الخضار والفاكية مف أجؿ تأميف لقمة

العيش لو وألسرتو؛ لـ يكف "محمد البوعزيزي" يعمـ أف ىذه الش اررة ستشعؿ انتفاضة عارمة
في معظـ المدف التونسية احتجاجاً عمى األوضاع االقتصادية السيئة ،والسياسية األكثر
سوءاً ،بؿ ربما وضعيا في إطار تصعيد االحتجاج ،أو ربما في إطار الثأر لمكرامة عمى
رد فعؿ تجاه السمطة
الطريقة التي وجدىا أقؿ كمفة لو ولعائمتو مف خمفو ،إذ أف أي ّ
المستبدة كاف سيضع أىمو في دائرة العقاب الجماعي ،وىو ما كاف يدركو البوعزيزي
ّ
تحولت إلى بركاف
جيداً ،ولذلؾ ربما اتجو نحو ىذه الحركة االحتجاجية العنيفة ،التي ّ
ِ
المستبدة،
المحتكرة
غضب سممي يجتاح كافة المدف التونسية ،ويتمكف مف إسقاط السمطة
ّ
والنظاـ الذي لـ يمتفت يوماً إلى حاجة الشعب ومصالحو ،وىكذا بدأت مرحمة جديدة مف
تاريخ تونس مع فرار رئيس النظـ" ،زيف العابديف بف عمي" .إنيا ثورة الياسميف الشعبية
التقدـ كما في
تسقط أوؿ نظاـ عربي طالما حاؿ بيف الشعب وبيف تحقيؽ تطمعاتو في ّ
الحرّية والكرامة.
وكما الزىور يفوح عطرىا وعبيرىا في االرجاء ،فقد فاح عطر ثورة الياسميف عمى
دوؿ الجوار ،فإذا بالشعب المصري ينبير باإلنجاز التونسي فتخرج جموعو تطالب
بإسقاط النظاـ ويكوف ليا ما أرادت في أياـ قميمة .وما بيف تونس ومصر يتحرؾ الشعب
الميبي ليتخمّص مف عقيده الذي جعؿ مف ليبيا بمداً خارج الكرة األرضية ،إال أف جنوف
ويحوؿ ىذا الحراؾ
السمطة واالحتكار جعؿ النظاـ يمجأ إلى القوة لمبطش بالشعب األعزؿ،
ّ
السممي الراقي إلى حرب ضروس تُستخدـ فييا الطائرات والمدفعية وكؿ أنواع األسمحة،
ما دفع الشعب إلى التحرؾ مف أجؿ الدفاع عف نفسو ،وتكوف النياية مقتؿ رأس النظاـ
تحرؾ الشعب اليمني النياء
بعد تدمير جزء كبير مف البمد .ومف ليبيا إلى اليمف حيث ّ
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حماـ
ثالثة عقود مف حكـ الفرد المطمؽ ،وألف الحكمة يمنية – كما يقاؿّ -
تجنب اليمنيوف ّ

الدـ واستخداـ السالح ،واستجابوا لمبادرة الدوؿ الخميجية التي انتيت بانتقاؿ السمطة إلى
نائب الرئيس كفترة انتقالية ،ومف ثـ تقاسـ السمطة بيف كافة مكونات البمد السياسية .أما

في سوريا التي قاؿ رئيسيا ذات يوـ إنيا بعيدة عف الحراؾ الثوري ،بؿ ىمّؿ لتحركات
الشعوب التي أسقطت أنظمة مصر وتونس ،فقد أخذ الشعب السوري ق ارره بالتخمّص مف
العدة ليذا اليوـ،
أعدت ّ
حكـ العائمة والذي امتد ألربعة عقود مف الزمف .العائمة كانت قد ّ
مف خالؿ السيطرة الكاممة عمى الجيش والسمطة وأجيزة األمف ،ومف خالؿ التح ّكـ بكؿ
مفاصؿ البمد مف خالؿ نظاـ طائفي غير معمف ،فكانت المدافع والصواريخ وغيرىا مف
أنواع األسمحة حاضرة لدؾ القرى واألرياؼ والساحات الثائرة ،واالنتقاـ مف كؿ ما ىو
لمتحوؿ إلى حمؿ السالح
سوري يريد الحرية والكرامة ،ما اضطر الشعب السوري أيضاً
ّ
مف أجؿ الدفاع عف أرضو وعرضو ومالو ونفسو.
لقد فاجأت ثورات الشعوب العربية العالـ أجمع .فاجأت األنظمة الحاكمة ،كما
فاجأت العالـ الغارؽ في مصالحو ،الطامع بخيرات ىذه المنطقة وذىبيا األسود ،العامؿ
بكؿ ما أوتي مف قوة لضماف سيطرتو وتح ّكمو بكؿ مفاصؿ المنطقة وحماية أمف الكياف
ولكنو لـ ينتظر حتى تكتمؿ وتنتقؿ بأوطاننا العربية إلى
الصييوني .تفاجأ بيذه الثورات ّ

بر األماف ،لذلؾ سارع إلى حرفيا عف مسارىا بكافة الوسائؿ واالساليب الممكنة ،فبدأ

الترويج مع ثورة الشعب السوري إلى قضية محاربة االرىاب والمجموعات االرىابية ،مف
ضمف ذلؾ إطالؽ سراح عشرات المعروفيف بانتمائيـ إلى المنظمات المعروفة بػ
"التنظيمات الجيادية" مف السجوف وتوفير االمكانيات الالزمة لحمميـ السالح وتظيير
مسار آخر في تمؾ البمداف التي سقطت أنظمتيا مف خالؿ دعـ
ذلؾ إعالمياً؛ كما بدأ
اً
الثوارت المضادة ،حتى يتـ إفشاؿ الثورات المنقذة ،وقد تـ ذلؾ بشكؿ كبير في مصر،
تحولت الثورة كما في سوريا إلى نزاع مسمح ،فيما
وفي اليمف ،وكذلؾ في ليبيا حيث ّ
تم ّكنت تونس مف الخروج مف معركة استعادة األنظمة المخموعة بأق ّؿ الخسائر الممكنة،
وعبر عنو أصدؽ تعبير
وىكذا يمكف القوؿ إف الربيع العربي الذي طالما انتظره العربّ ،
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ذاؾ الكيؿ التونسي عندما قاؿ ":ىرمنا ألجؿ ىذه المحظة التاريخية" لـ يزىر في بمداننا
تقدـ ىذا الربيع
العربية ،فقد تمكنت الدوؿ العميقة ،والمؤمرات الدولية واالقميمية مف منع ّ
إلى حيف ،وىي تبذؿ أقصى ما يمكف إلجياضو بشكؿ نيائي ،ولكف المارد (الشعب)
الذي خرج مف قمقمو لف يعود إليو مرة أخرى ،والحراؾ الثوري المستمر والمتواصؿ في
مصر بشكؿ سممي ،وفي سوريا عمى ىيئة قتاؿ المعتديف ،وفي اليمف وليبيا بوجو القوى
الخارجية ،وفي تونس عمى ىيئة نشاط سياسي لف يتوقؼ حتى يزىر ىذا الربيع العربي،
وحتى تنعـ أوطاننا بالحرية والكرامة ،وحتى تستعيد أمتنا مكانتيا بيف األمـ واألوطاف.
في ىذا الكتاب "ثورات الشعوب العربية ..الربيع الذي لـ يزىر بعد" سمسمة مقاالت
ونشرت في بعض
واكب كاتبيا فييا الثورات العربية عمى مدار السنوات الماضيةُ ،

الصحؼ والمواقع اإللكترونية العربية ،وىي اليوـ تجتمع في ىذا الكتاب حتى تكوف جزءًا

مرت عمى عالمنا العربي.
مف عممية تأريخ المحظة التي ّ
بيروت في  55نيسان 5155
وائل سهيل نجم
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الياسمين يشعل الخضراء
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تودع أياـ الخريؼ
ذات يوـ مف خريؼ العاـ ٕٓٔٓ وحيث كانت تونس الخضراء ّ
مكفير تماماً كاألجواء السياسية
المتبقية متشحة بمونو األصفر ،وحيث كاف الجو
ّاً
واالقتصادية في البالد ،خرج "محمد البوعزيزي" عف صمتو ،كاس اًر صمت مالييف

الشعوب عمى الظمـ واالستبداد ،وعمى االستئثار واالحتكار؛ خرج يوـ  ٔٚكانوف األوؿ
ٕٓٔٓ في مدينتو "سيدي بو زيد" وأحرؽ نفسو احتجاجاً عمى مصادرة عربة الخضار
التي كاف يعمؿ عمييا لتأميف لقمة عيشو ومستمزمات الحياة الكريمة .ربما لـ يكف
البوعزيزي يعمـ أف ىذه الحركة التي قاـ بيا ستتحوؿ إلى كتمة ممتيبة تشعؿ البالد بمدنيا
حوؿ الخضراء إلى صحراء
ودساكرىا وأريافيا ،لتقتمع في ثمانية عشر يوماً النظاـ الذي ّ
قاحمة ال يجد فييا البوعزيزي وأمثالو لقمة عيشيـ إال بشؽ األنفس وم اررة الحياة .ربما لـ
يكف يعمـ أف ىذه الشعمة ستشعؿ فيما بعد الش اررة لثورة شعبية عارمة تطيح بػ "بف عمي"
في تونس ،وتنتقؿ إلى ليبيا المجاروة ،ومصر القريبة ،واليمف الراقد عند أطراؼ المحيط،
وسوريا الواقفة عمى حدود الوطف السميب في فمسطيف ،ومعيا تبدأ عممية تغيير لـ تنتو
تدب مف جديد في
فصوليا بعد .لقد بزغ فجر الربيع العربي مف تونس .لقد بدأت الحياة ّ
الخضراء ،ومعيا امتدت إلى كافة األرجاء عازفة نشيد الحرية ،ومرددة بيت الشعر

الشابي التونسي "إذا الشعب يوماً أراد الحياة" .ومعو جاءت مقولة
المشيور ألبي القاسـ
ّ
ذاؾ الستيني الذي أنشد معزوفة جديدة لـ ولف ينساىا العرب "ىرمنا ألجؿ ىذه المحظة

التاريخية".
كنت قد قرأت قبؿ سنوات سابقة أبياتاً مف الشعر المنثور تتحدث عف ثورة الياسميف
وتقوؿ " :قطفوا الزىرة ،قالت :مف ورائي برعـ سوؼ يثور .قطعوا البرعـ .قالت :غيره
ينبض في عمؽ الجذور .قمعوا الجذر مف التربة .قالت :لمثؿ ىذا اليوـ خبأت البذور،
ٔ

 مقاؿ افتتاحي تمييدي.6

كامف ثأري بأعماؽ الثرى ،وغداً سوؼ يرى كؿ الورى ،كيؼ تخرج صرخة الميالد مف
صمت القبور ،تبرد الشمس وال تبرد ثارات الزىور" .ومع ثورة الياسميف أيقنت فعالً مدى
التواقة إلى الحرية ،كما
صدؽ وحقيقة ىذه األبيات مف الشعر الضارب في أعماؽ النفس ّ
ٍ
تمض أياـ قميمة
أيقنت أف ثورة الياسميف ماضية إلى تحقيؽ تطمعات الشعب التونسي ،ولـ
وتمدد ربيعيا في ربوع تونس الخضراء حتى تياوى نظاـ الوجوه
مف ثورة الياسميف
ّ
الصفراء لتعود بعد ذلؾ تونس إلى خضرتيا تتنفس ىواء الحرية ،وتنشد نشيد أبي القاسـ
الشابي معمنة بدء فصؿ الربيع العربي انطالقاً مف ربوعيا الخضراء.
بيروت في ٘ٔ نيساف ٕ٘ٔٓ
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الحركة االسالمية ومسؤولية مستقبل المنطقة
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تمر المنطقة منذ مدة بفترة مف الحراؾ الشعبي الذي أطاح بنظاميف في ك ّؿ مف
ّ

مصر وتونس ،ودفع باالوضاع في أقطار أخرى إلى الواجية كميبيا واليمف وسوريا مف
وحرؾ المياه
دوف أف يكوف ىناؾ خطوات ممموسة في
ّ
تحسس مستقبؿ ىذه االقطارّ ،
الراكدة في بعض البمداف مف دوف أف يدفع بيا إلى واجية االحداث في المرحمة الحالية
كما في االردف والبحريف وسمطنة عماف ،وفي كؿ ىذه المناطؽ والبمداف تـ إظيار الحركة
المحرؾ ليا ،في وقت نفت ىذه الحركة في
االسالمية في واجية االحداث ،أو في موقع
ّ

أغمب ىذه االقطار أف تكوف ىي المحرؾ أو الناظـ ،أو أف تكوف ىي مف يقؼ خمؼ ما
تشيده ىذه االقطار مف حراؾ ،واف كانت لـ تنؼ أنيا مف السياؽ العاـ المشارؾ في
الحدث صناعة أو تحركاً أو تحريكاً مع بقية قطاعات الشعب أو القطاعات المشاركة في
الحراؾ الشعبي.
والحقيقة أ ّف الحركة االسالمية بما تممكو مف رصيد شعبي في مختمؼ االقطار

العربية واالسالمية تكاد تكوف المحرؾ األساسي ،ولو عاطفياً ،لما يجري في ىذه
االقطار ،مف دوف أف يعني أّنيا المسؤوؿ المباشر عف تنظيـ ىذا الحراؾ ،وىذا ما أ ّكدتو
جماعة االخواف المسمميف في مصر ،قبؿ وأثناء وبعد الثورة ،وىذا أيضاً ما أعمنتو حركة

صرحت بو جماعة االخواف في
النيضة في تونس ،أيضاً قبؿ وأثناء وبعد الثورة ،وىذا ما ّ
سوريا وليبيا واليمف ،مف غير أف يعني ذلؾ أّنيا غير مشاركة في ىذ الفعاليات الشعبية

المتحركة والمضطردة باستمرار .إال أ ّف الحقيقة أيضاً أ ّف الناس في مختمؼ ىذه االقطار
ممّت الروتيف والركود السياسي واالقتصادي والبطالة والفقر واالستبداد والحؿ االمني وما
سوى ذلؾ مف عناصر كاف ليا الدور األبرز واألساسي في اندالع ىذه الموجات مف
المعبر عف أزمة حقيقية في مختمؼ ىذه األقطار ،وبغض النظر عف دور
االحتجاج
ّ

الحركة االسالمية ،فشعوب ىذه االقطار تحركت مف دوف إذف مف أية قوة سياسية ،بؿ
ٔ

 مقاؿ نشر في موقع آفاؽ نيوز.8

سبقت كافة القوى السياسية وزايدت عمييا في كثير مف المواقؼ ،ومف ىنا يمكف القوؿ إف
عبرنا عنو بمصطمح الثورة في بمد ،أو حركة االحتجاج في بمد
الحراؾ الشعبي سواء ّ
آخر ،ربما لو مشروعيتو ،إال أّنو يبقى حراكاً شعبياً ،انطمؽ مف حالة تعبيرية عف استياء

قطاعات واسعة مف الشعوب عف حالتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية وما سوى
ذلؾ ،وقد شاركت أو ربما استفادت القوى السياسية مف ىذا الحراؾ ،بؿ ربما بعضيا
حاوؿ ركوب ىذه الموجة لإلفادة منيا وتطويعيا لصالح أجندتو السياسية.
لقد فاجأت حركة الشعوب ىذه أميركا وأوروبا عمى وجو الخصوص ،بمقدار ما
فاجأت االنظمة الحاكمة ،والقوى السياسية المعارضة ليا ،إال أ ّف أميركا وأوروبا وبعد
نجاح الثورة في كؿ مف تونس ومصر في بموغ نتائج سريعة وقياسية ،عممت عمى إفشاؿ

الحراؾ الشعبي في الوصوؿ إلى نتائج مماثمة في بقية األقطار ،ودخمت عمى خط األزمة
تتحوؿ إلى نزاع داخمي دائـ يستنزؼ قدرة وطاقة دوؿ وأقطار أخرى ،ولع ّؿ ما
التي باتت ّ
يجري في ليبيا واليمف وسوريا فيو داللة عمى ىذه المحاولة بؿ الخطة الغربية المحكمة
التي تريد اإلفادة مف األزمة لتحويميا إلى نزاع ،تضع مف خاللو أميركا وأوروبا يدىا عمى
المنطقة بطريقة مختمفة ،مجيضة بذلؾ حركة الشعوب ،وضاربة في ذات الوقت قوة
األنظمة ووحدة مجتمعاتيا ،ومف ىنا فإف حركة الشعوب باتت اليوـ في بعض االقطار
الممتيبة بيف فكي كماشة .بيف العنؼ المستخدـ مف النظاـ في قمع حركات االحتجاج،
وىو ما يولّد شعو اًر بالثأر واالنتقاـ الذي يدفع لالرتماء في أحضاف االعداء والخصوـ
حتى ولو عمى حساب الوطف ،وبيف استثمار الغرب لحراكيـ مف أجؿ تكريس ىيمنتو
شنتو سابقاً عمى العراؽ
عمى المنطقة عبر طريؽ آخر مختمؼ عف العدواف الذي ّ
وأفغانستاف ،وباالتالي فإف المعادلة بالنسبة لمشعوب باتت صعبة ،وكذلؾ بالنسبة

لألنظمة ،وىو ما ترؾ الشعوب العربية األخرى في حيرة مف أمرىا ،ىؿ تقؼ وتساند
حركة الشعوب الطامحة لمتحرر ،وىي ترى الغرب يفيد مف ذلؾ؟ أـ تقؼ إلى جانب
األنظمة التي تمارس القمع وال تدع فرصة لمتفاىـ مع الشعوب بحيث تمنحيا الثقة وتقطع
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بحد ذاتو؟ أـ أّنيا تقؼ عمى الحياد
تحدياً ّ
الطريؽ عمى المشروع الغربي ،وىو ما يش ّكؿ ّ
وبالتالي فيي ستدفع الثمف كغيرىا عاجالً اـ آجالً؟

ىنا يبرز دور الحركة االسالمية الريادي ،وىنا تقع المسؤولية عمى عاتؽ ىذه الحركة
التي ليا قدرة عمى محاولة إخراج األمة مف األزمة ،بمقدار ما تممؾ مف ثقة الشعوب
واألنظمة في بعض الحاالت.
الحركة االسالمية باعتبارىا جزء مف الحراؾ الشعبي ،وباعتبار الثقة التي تولييا
الشعوب ليا ،وحتى بعض األنظمة ،كما في حالة سوريا تحديداً ،وأماـ استمرار حالة
الحراؾ المتسع بشكؿ أفقي وعامودي ،وأماـ محاوالت الغرب اإلفادة مف الحراؾ والعمؿ
عمى تطويعو لصالحو ،يقع عمى عاتقيا مسؤولية العمؿ إلحداث تغيير يرضي الشعوب،
ويكوف برضا األنظمة ،ويقطع الطريؽ عمى تطمعات وأىداؼ الغرب الطامع.
وفي الموضوع السوري تحديداً ،حيث تممؾ بعض الحركات االسالمية رصيداً عند
الشعب ،وبعضيا عند الشعب والنظاـ ،وبعضيا عند النظاـ ،يمكف لمحركة القياـ بدور
يوفؽ بيف مطالب الشعب وامكانيات النظاـ ،عبر إقناع النظاـ بتقديـ إصالحات حقيقية
تجعؿ الشعب يثؽ بو ،واقناع الشعب وحركات المعارضة بعدـ الذىاب بعيداً في أخذ البمد
إلى ما يمكف أف يفيد الغرب عموماً ،خاصة وأ ّف ىذا الغرب يستخدـ إمكاناتو لتحقيؽ
مصالحو في ىذه المنطقة ولو عمى حساب الشعوب.

نحف ندرؾ مثالً اف حركة حماس تحظى بثقة كبيرة عند النظاـ في سوريا بمقدار ما
تحظى بثقة واسعة ومماثمة في أوساط الشعب السوري ،ويشاركيا في ىذه الشيء جبية
العمؿ االسالمي في األردف ،وبدرجة أقؿ الجماعة االسالمية في لبناف ،واالخواف في
مصر ،بينما يحظى حزب اهلل في لبناف ،والحركة االسالمية في السوداف بثقة كبيرة عند
تركية
النظاـ في سوريا ،وبالتالي فإف جيوداً مف ىذه األطراؼ تضاؼ إلى محاوالت ّ

لممساعدة ،يمكف أف تُقنع كال مف النظاـ والمعارضة في إمكانية التوصؿ إلى نقاط
مشتركة ،تضمف التغيير واإلصالح مف خالؿ النظاـ ،وتضع حداً لمعنؼ والفوضى،
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وتضمف قوة المجتمع والدولة ،وتقطع الطريؽ عمى التدخؿ االجنبي ،وتحفظ البمد في
الخط الداعـ لممقاومة ،ولمشروع األمة في استرجاع فمسطيف.
وجعمو
ّ
إف ىذه المسؤولية اليوـ في زمف العمؿ الغربي الحثيث لتطويع حراؾ الشعوب ْ

يصب في خدمة مشروعو ىي مسؤولية مضاعفة ،واف كانت مسؤولية الشعوب واالنظمة
ال تقؿ عنيا ابداً ،وأظف أ ّف الشعب ومعارضتو مف ناحية ،والنظاـ مف ناحية أخرى بحاجة

جدية ومخمصة يمكف أف تنيي األزمة لصالح األمة وليس لصالح القوى
إلى مساعدة ّ
الطامعة بقدراتيا.
وأما االصطفاؼ في جانب ىذا الفريؽ أو ذاؾ وتوظيؼ الطاقات لصالح ىذا الطرؼ
او ذاؾ ،ليس مف مصمحة ال ىذا الطرؼ وال مف مصمحة ذاؾ ،بؿ ربما يكوف مف االمور
ألنيا تش ّكؿ في بعض مفاصميا خدمة لمشروعو.
التي يتمناىا العدو الطامع ،نظ اًر ّ
أظف أّنو بات مف مسؤولية الحركة االسالمية بكافة اجنحتيا أف تعمؿ إلنقاذ األمة
ّ

في ىذه المرحمة ،وقطع الطريؽ عمى االعداء الطامعيف ،والعمؿ إلقناع كافّة األطراؼ
أف أي تأخير قد يجعؿ
الدوامة ،فاألمور قد يتـ إدراكيا اآلف ،إال ّ
لمخروج مف األزمة و ّ
إدراكيا في المستقبؿ ليس ممكناً ،فضالً عف أّنو قد يأخذ كؿ المنطقة إلى المجيوؿ .فيؿ
نسمع مبادارت جريئة مف ىذه الحركات إلنقاذ األمة في ربع الساعة األخير؟؟ وىؿ تكوف

ونتمناه.
قدر مسؤولية اإلصغاء؟؟ نأمؿ ذلؾ
الشعوب واألنظمة عمى ْ
ّ
بيروت في  51حزيران 5155
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رحم اهلل "بن الدن" وغير مأسوف عمى تجربته..5
فجر اليوـ فاجأ الرئيس االميركي "باراؾ اوباما" العالـ بإعالف تم ّكف فرقة مف
استخبارات الجيش االميركي مف النيؿ مف "أسامة بف الدف" بعد حوالي عشر سنوات مف
المطاردة المباشرة بعد أحداث ٔٔ ايموؿ ٕٔٓٓ ،وبالطبع فقد شكؿ االعالف بالنسبة
ىـ مطاردة
لكثيريف حوؿ العالـ مفاجأة سارة ال سيما في الدوؿ التي كانت تشارؾ اميركا ّ

"بف الدف" ،في حيف شكؿ صدمة لكثيريف حوؿ العالـ ممف وجد في "بف الدف" الثائر
الذي وقؼ في وجو الغطرسة االمريكية ،واستطاع النيؿ منيا في عقر دارىا .واعتبا اًر مف
لحظة إعالف "اوباما" عف مقتؿ "بف الدف" وفؽ النظرية االميركية ،واستشياده وفؽ نظرية
محبيو مف المسمميف ،واذا ما صدقت الرواية االمريكية ،وأغمب الظف انيا صادقة ،ولوال
ذلؾ لما كاف "اوباما" بنفسو اعمف النبأ مباشرة عبر وسائؿ االعالـ ،فإف "أسامة بف الدف"
بات اآلف بيف يدي ربو ،وبات في عالـ آخر يختمؼ اختالفاً جذرياً عف عالمنا ىذا الذي
نعيشو ،وبالتالي ليس مف حقنا بعد اليوـ اف نقوؿ شيئاً عف الرجؿ وفقاً لقاعدة "اذكروا
محاسف موتاكـ" ،إال ما كاف يتصؿ بو عمى المستوى الشخصي وكاف ايجابياً ،وىذا ليس
بحقو فقط بؿ بحؽ اي مسمـ يقبض إلى اهلل.
اليوـ يمكف اف نقوؿ "رحـ اهلل بف الدف"  ،وبؿ ونقوؿ :وتقبمو اهلل في عداد الشيداء،
إذ اف المسمميف وفقاً لعقيدتيـ ليس ليـ الحؽ في الحكـ عمى النوايا ،سوى الظاىر والمعمف
منيا ،ونحف ال نعمـ مف نوايا الرجؿ اال الشيء الطيب الذي يجعؿ اي مسمـ في مشارؽ
االرض او مغاربيا ،اتفؽ معو او اختمؼ ،ووفقاً لقاعدة النوايا ،ليس لو إال اف يقوؿ إف "
بف الدف" ىو شييد وفقاً لنيتو المعمنة ،واهلل يعمـ بعد ذلؾ اسرار القموب.
واذا كاف ليس مف حقنا اف ندخؿ في النوايا ،وال اف نحاسب عمييا ،بؿ نحف مطالبوف
بحسف الظف وترؾ النوايا إلى اهلل ،فإنو مف حؽ االمة اف تناقش فيما يتصؿ بيا وما يمكف
اف يؤثر عمى مسيرتيا ،بؿ وربما سمعتيا ودروىا ،وىنا يمكف اف يكوف لكؿ منا رأي قد
ٔ

 مقاؿ نشر في موقع آفاؽ نيوز.12

مرت وقدميا "بف
يتفؽ او يختمؼ مع "بف الدف" وىنا يحؽ لنا اف نناقش التجربة التي ّ

الدف" خالؿ اكثر مف عقد مف الزمف ،كما يحؽ ألي فرد في االمة ذلؾ ،باعتبار االمة
وتاريخيا وحاضرىا ومستقبميا ليس حك اًر ال عمى بف" الدف" وال عمى غيره ،كبر شأنو أـ
قؿ.
في مناقشة التجربة ،وبعيداً عف نوايا الرجؿ وصدقو ،نقوؿ بكؿ صراحة ،إنيا تجربة
كانت فاشمة لـ تجمب عمى االمة سوى الويالت ،ولـ يأتينا منيا سوى ما اعاد االمة إلى
الوراء عشرات السنيف ،واعاؽ تقدـ مشروعيا وجعميا محط استيداؼ مف االمـ االخرى،
حيث تـ وصفيا بػ "االرىاب" و"ارتكاب المجازر" و"اليمجية" وما سوى ذلؾ ،وأعمـ اف
الكثيريف سيقولوف :إف اعداء االمة لدييـ مشاريعيـ الجاىزة التياـ أمتنا بكؿ ذلؾ ،وقد
يكوف ىذا صحيحاً ،ولكف تجربة "بف الدف" التي ربما ال يكوف وحده مسؤوالً عنيا ،اعطت
الذريعة وعززت الحجة عند اعداء االمة.
لقد بدأ "بف الدف" حياتو رجالً ثرياً غنياً ورث عف أىمو ماال كثي اًر ،وكاف بإمكانو اف
منعماً وحياة فارىة ،وما سوى ذلؾ مف القضايا التي تسجؿ لمرجؿ في قائمة حسف
يعيش ّ

نيتو ،ولكنيا ال تدخؿ في حسف تجربتو ،إال انو اختار شيئاً آخر ،أوصمو إلى ما وصؿ
إليو.
لقد استيدؼ "بف الدف" وألوؿ مرة اميركا في عقر دارىا ،وضرب برجي التجارة
العالمية في نيويورؾ ،كما اعترؼ ىو في بعض تسجيالتو ،وفتح حرباً ال ىوادة فييا عمى
اميركا ،بؿ وعمى العالـ اجمع ،في وقت لـ تكف االمة معو ،ولـ تكف توافقو عمى ىذا
التوجو ،فاختار طريقاً مكمفاً قد يكوف ثمنو الشيادة ،وىو ما وصؿ إليو ونالو ،ونحسبو عند
اهلل كذلؾ ،إال اف االمة دفعت أثماناً غالية جراء ىذا التوجو الذي انفرد فيو دوف سائر
التنبو إلى اف المطموب في مفيوـ امتنا اف نفكر بعقمية جمعية ،ال
االمة .وىنا ال بد مف ّ

اف نفكر بعقمية فردية ،فمطمب الشيادة فيو كسب فردي ،اما مطمب النصر فيو كسب
جمعي لكؿ االمة ،وىو ما ينبغي اف تقدـ في فكرنا ويحكـ تصرفنا.
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لقد اسقط "بف الدف" برجي التجارة العالمي ،إال اف اميركا اسقطت االمة في
المجيوؿ الذي نعاني منو اليوـ ،وال ندري إلى متى سنبقى نعاني منو .فيذه افغانستاف
دولة فاشمة ،وىذا العراؽ دولة ممزقة ،وىذا االنقساـ ينسحب إلى كؿ قطر وقطر مف بالد
المسمميف ،وىذه الفتنة تطؿ برأسيا ،وىذه فمسطيف تضيع في ظؿ حممة التيويد
واالستيطاف ،وىذا الغرب يحاصر المسمميف في بالده ويضيؽ عمييـ ،ويمنعيـ مف نشر
ويخوؼ الناس منيـ ،وقائمة قد تطوؿ وتطوؿ وتطوؿ .وأذكر وفقاً لشيادة احد
دعوتيـ
ّ
االصدقاء الذيف كانوا في اميركا عندما وقعت احداث ايموؿ حيث اخبرني اف اكثر مف
مئة وخمسيف مرك اًز اسالمياً ناشطاً في مجاؿ نشر الدعوة االسالمية في اميركا وكنداف
ويديرىا مسمموف امريكيوف ،وينشطونحيث يدخؿ في كؿ يوـ عشرات االمريكييف في
االسالـ ،قد اقفمت جميعيا ،ومنع عمى المسمميف فييا القياـ بأي نشاط يسيـ في نشر
دعوة االسالـ .وأمثاؿ ىذه المراكز الكثير قد اقفؿ ،وقد شنت الحمالت لتجفيؼ ينابيع
العمؿ االسالمي في كافة ارجاء االرض ،ولوحؽ واعتقؿ مف لو عالقة بت "تنظيـ بف
الدف" ومف ليس لو عالقة بيذا التنظيـ .وقد عانى المسمموف في كافة االقطار مف
تداعيات تمؾ العممية .ولـ تكف االعماؿ االخرى التي جرت في بمداف اخرى غربية او
افريقية افضؿ حاالً لجية النتائج بالنسبة لالمة ،بؿ اقصى ما احدثتو مثؿ ىذه االعماؿ
انيا احدثت صخباً إعالمياً سرعاف ما دفعت االمة ثمنو .ناىيؾ عف اف التجربة التي
كانت خالصة فكر لـ يكف "بف الدف" مسؤوالً عنو ،بؿ كاف احد ضحاياه ،جعؿ قتؿ
المسمميف وحتى العمماء احياناً يجري عمى قاعدة التكفير حيناً والخيانة احياناً فيما
المستفيد األوؿ كانت اميركا التي نستيدقيا.
لقد كاف بإمكاف "بف الدف" الرجؿ الثري الغني الذي اختار ىذا الطريؽ ،وفضؿ ىذا
التوجو اف يخدـ امتو بما ىو افضؿ ،كاف بإمكانو اف يحاصر اميركا التي استيدفيا في
اكثر مف مكاف ،واف يجعميا تدفع الثمف بأكثر مف طريقة واسموب .كاف بإمكانو وىو
الغني اف يشكؿ حالة ضغط كبيرة عمى اميركا وعمى كؿ مف قاؿ إنو يريد مواجيتيـ،
ودوف اف يسجؿ عميو احد مالحظة ،او اف يجعؿ االمة تدقع ىذه االثماف الغالية.
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اعرؼ اف كثيريف لف يسرىـ ىذا الكالـ ،وكثيريف ايضاً سيغضبيـ ويدافعوف عف "بف
الدف" الرجؿ الذي اختار طريؽ ذات الشوكة وىو الغني الثري ،ولكني اعود واقوؿ ليس
لنا نحاكـ النوايا ،وال اف نحاسب اصحابيا ،قرب العباد ىو الذي يعمـ ما تكف الصدور،
وىو الذي يحاسب عمى ما يبدر مف اعماؿ ،ولكف مف حقنا اف نناقش في التجربة واف
ننقدىا ونقوؿ فييا ما نراه ،وغال فإف حسف النوايا قد يقودنا احياناً إلى حتفنا وحتؼ امتنا
ايضاً ،وال يكفي فقط اف نكتفي بحسف نوايا االفراد ،بؿ اقوؿ إنو مف الخيانة اف ال ننقد
التجربة ،اية تجربة ،ألنو ليس مف معصوـ إال مف عصـ اهلل ،والكؿ يؤخذ منو ويرد عميو
إال المعصوـ ،وعميو فغننا نقوؿ رحـ اهلل "بف الدف" ونحسبو وفقاً لنيتو عند اهلل مف
الشيداء ،ولكننا نقوؿ في ذات غير مأسوؼ عمى تجربتو التي نتمنى استخالص العبر
والعظات لما فيو مصمحة امتنا في ىذا الوجود" .فرحـ اهلل بف الدف وغير مأسوؼ عمى
تجربتو".
 5ايار 5155
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بعد عام عمى الثورات العربية
ٍ
ماض إلى أهدافه والتيار االسالمي ضمانته
"الربيع العربي"

5

عاـ مضى عمى ش اررة "الربيع العربي" الذي انطمؽ مف تونس في السابع عشر مف
كانوف األوؿ مف العاـ الماضي ،ويمضي ىذا "الربيع" إلى تحقيؽ أىدافو وتطمعات شعوبو
بالحرية والكرامة وما ىو أفضؿ ليذه األمة في ىذه المنطقة؛ وقد حقؽ ىذا الربيع أىدافو
في بعض األماكف طاوياً صفحة سوداء مؤلمة مف تاريخ االستبداد والظمـ واالستئثار
بالسمطة ،واعداً بمستقبؿ أفضؿ قوامو العدالة والمساواة والدولة المدنية التي تحفظ كرامة
وحقوؽ مواطنييا بعيداً عف كؿ ما يسيء إلى االنساف ويعيده إلى الحقبة الماضية التي
تخمّص ويتخمّص منيا تباعاً ،وىو التحدي الكبير واألساسي الذي يحيؽ بيذه القوى
الناىضة بيذا "الربيع".
لقد انطمؽ ىذا الحراؾ الشعبي مف تونس دوف اف يكوف أدنى شؾ فيو ،ودوف اف
تكوف اية مالحظة عميو ،ثـ انتقؿ تباعاً إلى مصر ،فميبيا ،فاليمف ،فسوريا ،وكاف وما زاؿ
الشعب بكؿ فئاتو وأطيافو ىو المحرؾ والفاعؿ األساسي فيو ،ثـ بعد ذلؾ بدأنا نسمع مف
مسيس ،وأف قوى خارجية تقؼ خمفو وتحركو
األنظمة التي استيدفيا ىذا الحراؾ أنو ّ

لمآرب ومصالح خاصة بيا ،وبدأت حممة التشكيؾ والتخويف تشنيا أجيزة اإلعالـ الرسمية
وشبو الرسمية في الدوؿ التي شيدت الحراؾ ،ولـ تنتو ىذه المقولة ولـ يكتؼ اصحابيا
بما أطمقوه بؿ ذىبوا إلى الزعـ أف ىناؾ تحالفاً أو تفاىماً سرياً بيف بعض القوى الرئيسية
في الحراؾ الثوري وبيف الغرب وعمى رأسو أميركا ،في عممية استغباء لمشعوب ،وفي
عممية تشكيؾ بيا وتخويف ليا ،وكأف ىذه الشعوب التي مألت الساحات والمياديف
والشاشات ال تممؾ يقيناً مف تحركيا ،وال تممؾ أفقاً لوجيتيا ،وكأف المطموب منيا أف تبقى
ذليمة تحت سطوة الحكاـ ،وممنوع عمييا التحرؾ لمتحرر مف ىذه الحالة التي باتت معيا
الحياة بدوف معنى وبدوف كرامة ،وقد توجيت سياـ النقد بيذا الخصوص إلى التيار
ٔ
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االسالمي عمى وجو التحديد باعتباره – وكما بات واضحاً  -العمود الفقري ليذا الحراؾ
الثوري في أكثر مف منطقة مف مناطؽ ىذا "الربيع العربي" .فما حقيقة دور التيار
االسالمي في ىذا الحراؾ الثوري مف جية؟ وما حقيقة ما يتـ زعمو وترويجو عف صفقات
وتفاىمات مف اجؿ استبداؿ ىذه األنظمة؟
في الممؼ األوؿ ال يمكف القوؿ إف التيار االسالمي ىو مف أطمؽ واشعؿ ش اررة ىذا
"الربيع الثوري" ،فالش اررة التي انطمقت مف تونس ،وكما نعمـ جميعاً أشعميا محمد
البوعزيزي الذي أضرـ النار في نفسو – نسأؿ اهلل لو العفو -في بمدتو سيدي بوزيد
التونسية عمى خمفية الوضع المعيشي الذي تعانيو بمده ،وعمى خمفية االستبداد الذي كاف
يمارسو النظاـ القمعي ىناؾ ،وقد تضامف الشعب التونسي مع مأساتو
وىب مطالباً
ّ
بالحرية والكرامة قبؿ لقمة العيش ورغيؼ الخبز ،وىكذا كانت الش اررة األولى .صحيح أف

التيار االسالمي في تونس المتمثؿ بػ "حركة النيضة" كاف جزءاً اساسياً مف ىذه الثورة،
بؿ ربما يمكف القوؿ إنيا ىي المميد ليا مف خالؿ عقود مف الوقوؼ في وجو النظاـ
الطاغي المستبد ،دفعت ثمنيا ىذه الحركة مف مستقبؿ وعمر ابنائيا حيث ُزّج باآالؼ مف
ابنائيا في السجوف ،فيما أمكف لمبعض االخر الخالص عبر الخروج مف البمد قس ًار،
وبالتالي فقد كانت ىذه الحركة األساس الذي ميّد ليذه الثورة عبر تاريخ طويؿ مف

الوقوؼ بوجو النظاـ ،وىي التي كاف ليا السبؽ ايضاً في إزكاء نار ىذه الثورة ضد
ندعي أف
الحية والفاعمة ،ولكننا ال يمكف اف ّ
النظاـ ،دوف اف ننكر دور غيرىا مف القوى ّ
ىذه الحركة التي تمثؿ التيار االسالمي ىي التي اشعمت الثورة بعيداً عف الشعب التونسي

األصيؿ ،وقد رأينا كيؼ منح ىذا الشعب ثقتو ليا بعد اف بات صندوؽ االقتراع ىو
الفيصؿ بيف الناس.
واذا أردنا اف نأتي إلى مصر فإننا سنجد النتيجة ذاتيا ،فػ "االخواف المسمموف" لـ
يدعوا يوماً أنيـ ىـ الذيف أشعموا ىذه الثورة ،واذكر أني كنت قد أجريت مقابمة مع فضيمة
ّ
المرشد العاـ لجماعة االخواف المسمميف في مصر االستاذ "محمد بديع" عندما زار بيروت
الربيع الماضي ،وقد جزـ لي خالليا أف االخواف لـ يخططوا ليذه الثورة ولـ يشعموىا إنما
17

الشعب المصري ىو مف اشعميا ،لكف األخواف كانوا الضمانة الستمرارىا مف خالؿ الثبات
الذي ابدوه خالؿ يوميات الثورة وخاصة خالؿ ما عرؼ يوماً ما بػ "موقعة الجمؿ" .كما
اذكر أف صديقاً صحفياً غير مصري كاف في ليمة مف ليالي اليجمات عمى ميداف
التحرير كاف موجوداً ىناؾ وقد أخبرني أف الفضؿ بعد اهلل يعود في نجاح الثورة لالخواف
الذيف تكفموا الدفاع عف الميداف ضد اليجمات التي كاف يشنيا "بمطجية النظاـ" .لقد كاف
تصدؽ ذلؾ مف
التيار االسالمي حاض اًر في قمب الثورة ،وىا ىي نتائج صناديؽ االقتراع
ّ
خالؿ الثقة التي منحيا الشعب المصري حتى الساعة لمتيار االسالمي.
وأما في ليبيا واليمف فمـ يكف خافياً أيضاً أف الشعب ىو صاحب القرار في التخمّص
مف الظمـ واالستبداد ،ولكف الواضح ايضاً أف التيار االسالمي كاف يشكؿ العصب
األساسي لمحراؾ الثوري الذي اطاح بيذه األنظمة االستبدادية ولعؿ في نيؿ المجاىدة
اليمنية ابنة التجمع اليمني لالصالح (التيار االسالمي) "توكؿ كرماف" جائزة "نوبؿ"
لمسالـ ما يؤكد انخراط ىذا التيار في صفوؼ الثورة اليمنية بؿ يؤكد أنو كاف يشغؿ موقع
القيادة والريادة فييا.
وأما في سوريا التي ما زالت جرحاً نازفاً حتى الساعة ،فإف الشعب السوري أيضاً ىو
مف أطمؽ ىذا الحراؾ تحت عنواف االصالح أوالً ،مف ثـ انتقؿ بعد تصاعد حممة العنؼ
ومع إراقة المزيد مف الدماء إلى المطالبة بإنياء ىذا الحكـ ،وقد شكؿ التيار االسالمي
مفجر ىذه
مدماكاً اساسياً في قمب ىذا الحراؾ ،إال أنو رفض عمى الدواـ االدعاء أنو ىو ّ

الثورة المستمرة.

أذاً التيار االسالمي كاف وما زاؿ حاض اًر في قمب ىذا "الربيع العربي" ،بؿ ش ّكؿ عمى
الدواـ المحرؾ االساسي فيو خاصة وأف ىذا التيار لو السبؽ في الوقوؼ في وجو االنظمة
مفجر ىذه الثورات التي باتت توصؼ بالربيع.
المستبدة ،إال أنو ال يمكننا القوؿ إنو ىو ّ
وأما في الممؼ الثاني الذي بات البعض يزعـ أف ىناؾ تحالفاً وتفاىماً بيف التيار
االسالمي والغرب عمى وجو العموـ مف أجؿ انتقاؿ السمطة في البمداف العربية إلى ىذا
18

التيار ،فإننا ال ندري مف أيف تـ المجيء بيذه الفكرة ،وال ندري أيضاً لماذا يقبؿ الغرب
بعد ىذه العالقة الوطيدة مع ىذه األنظمة التي يقاؿ إنيا أساساً مف صنيعة الغرب ،لماذا
يقبؿ باستبداليا بالتيار االسالمي الذي لطالما كاف الغرب يشكؾ فيو ويعاديو ويناصبو
الخصومة؟
لقد كانت األنظمة التي سقطت عمى عالقة تحالؼ وطيدة مع أميركا تحديداً وىذا ما
ال ينكره أحد عمى اإلطالؽ ،فمماذا تمجأ اميركا إلى إسقاطيا وفقاً لرؤية البعض ممف
يتحدث عف تفاىـ مع التيار االسالمي؟ إف المجوء إلى ذلؾ يستدعي مبر اًر فما ىو ىذا
المبرر لمثؿ ىذا التخمي عف الحمفاء ،إال إذا كانت أميركا تدرؾ أف ىذه األنظمة ال تمثؿ
شعوبيا فعالً وتعمـ ايضاً أنيا تصادر الحريات وتمارس االستبداد وىذا ما مف شأنو أف
يجعؿ أميركا تخسر رصيدىا في المنطقة ،لذا لـ تجد بداً أماـ ىذه الثورات سوى التسميـ
بالنتائج ،ألنيا تدرؾ ضعؼ ىذه األنظمة؟! وىنا نقوؿ :نعـ إف أميركا تعمؿ مف أجؿ
االفادة مف الواقع الجديد عمى قاعدة التخفيؼ مف الخسائر وليس عمى قاعدة صناعة
الحدث ،وىذا ال يعني مطمقاً اف التيار االسالمي عقد تفاىماً وصفقة مع مف ال يممؾ شيئاً
سوى إمكانية التخريب وىي محدودة أيضاً وتعود بسمبيات عمى أميركا والغرب ذاتو.
لقد أكد التيار االسالمي في أكثر مف مناسبة وموقع أنو غير معني بما يقاؿ وبما
يروج لو ،الشيء الوحيد الذي يعنيو ىو أف تتخمّص ىذه الشعوب مف نير العبودية
ّ
واالستبداد ،وأف تعمؿ مف أجؿ بناء دولة مدنية تسودىا العدالة والمساواة عمى قاعدة
المواطنة لمجميع .كما أكد أف كؿ االتيامات التي تسوقيا األنظمة المتياوية ليست سوى
صوت النزع األخير الذي يحاوؿ أف يتمسؾ بالقشة ظناً منو أنيا ستحميو مف الغرؽ مف
دوف أف يعرؼ أنو الوىـ.
 51كانون األول 5155

19

العالم اإلسالمي وتحديات تقسيم األمة من جديد

5

في العاـ ٖٕٓٓ عندما اجتاحت القوات األمريكية العراؽ ووصمت إلى مشارؼ
بغداد ،أعمف وزير الخارجية األمريكية في حينو ،كولف باوؿ ،أف المشروع األمريكي ييدؼ
إلى إعادة ىيكمة المنطقة مف جديد ،ووفقاً لممصالح األمريكية بكؿ تأكيد.
وىكذا أسقطت "القوات الغازية" الدولة العراقية بكؿ تفاصيؿ مؤسساتيا ،مف النظاـ
إلى الجيش إلى اإلدارات ،إلى مواقع القوى ،إلى التركيبة االجتماعية ،إلى كؿ ما مف
شأنو أف يعيد العراؽ قوة عربية إقميمية تقوـ بالدور المعتاد الذي كانت تقوـ بو عمى
الدواـ .وقد نشأ في ضوء ذلؾ في العراؽ مواقع قوى طائفية ومذىبية وعرقية ومناطقية
تتبادؿ فيما بينيا االتيامات ،وتعمؿ كؿ مف منيا انطالقاً مف ىاجس الخوؼ مف اآلخر.
وىكذا بات العراؽ أشبو بدويالت متناثرة بيف الشماؿ الذي يتمتع فيو "األكراد" بحكـ ذاتي،
وبيف الجنوب الذي يتقاسـ فيو النفوذ قوى سياسية بعضيا يقؼ إلى جانب إيراف وبعضيا
اآلخر يناصبيا العداء ،وقد الحظنا كيؼ ىددت بعض المحافظات في الوسط العراقي
بالمجوء إلى االستفتاء الذي يحوليا إلى أقاليـ تتمتع بحكـ ذاتي عمى غرار "إقميـ كردستاف"
كما طالبت بعض القوى السياسية في الجنوب العراقي عشرات المرات بتحويؿ الجنوب
إلى إقميـ كما طرحت اعتماد النظاـ الفيدرالي .ووسط يشعر أنو مستيدؼ مف الحكومة
المركزية ،وىو غالباً مف يجد نفسو أقرب إلى معادة الدولة والنظاـ مف الشعور بأنو جزء
مف ىذا الكياف ،وىنا بالطبع يتحمؿ المسؤولية النظاـ المركزي الذي ذىب في تعاطيو
المزاجي غير المسؤوؿ إلى حدود فتح ممؼ قضائي بحؽ نائب رئيس الجميورية طارؽ
الياشمي.
وقبؿ عدة أياـ أطؿ ضابط كبير في قيادة أركاف جيش االحتالؿ "اإلسرائيمي" عبر
بعض الوسائؿ اإلعالمية مف دوف أف يكشؼ عف ىويتو ليتحدث عف تقسيـ سوريا في
ضوء استمرار المواجيات بيف "ثورة الشعب السوري" وبيف النظاـ الذي يفرط في استخداـ
ٔ
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القوة ،إلى أربع كيانات سياسية جديدة ،واحدة عموية في الساحؿ وجباؿ شماؿ غرب
سوريا ،وأخرى كردية في شماؿ شرؽ سوريا ،وثالثة سنية في حمب ودمشؽ والوسط،
ورابعة درزية في جبؿ العرب ،مف دوف أف يفصح عف مصير المسيحييف في سوريا.
وقبؿ اياـ قميمة أيضاً ح ّذر العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني مف أف خسارة رئيس
النظاـ السوري بشار األسد لدمشؽ وعدـ قدرتو عمى االحتفاظ بيا ،قد يدفعو إلى المجوء
إلى منطقة الساحؿ السوري والى منطقة الجبؿ الذي يكثر فيو "العمويوف" في شماؿ غرب
سوريا إلقامة دولة "عموية" ىناؾ تكوف عمى أنقاض الدولة السورية .وىو تحذير ما كاف
العاىؿ األردني يتحدث فيو إلى جريدة "الشرؽ األوسط" لوال أنو يممس مخاطره عمى سوريا
والمنطقة.
وفي عودة إلى التاريخ قبؿ عقود مف اليوـ عندما كانت فرنسا تحتؿ سوريا ،فقد طرح
الفرنسيوف عمى "العمويف" إقامة دولة في ىذه المنطقة ،إال انيـ رفضوا ذلؾ وفضموا البقاء
في سوريا الواحدة .إال أف ذلؾ ال يعني أف خطوة األسد التي تحدث عنيا الممؾ عبداهلل قد
ال تتحقؽ في ىذه المنطقة بالنظر إلى ظروؼ المرحمة الحالية ،وبالنظر إلى اليواجس
التي بعثيا األسد مف خالؿ سياساتو التي اعتمدت خاصة في مواجية "الثورة" السورية.
وفي متابعة ألحداث وتطورات يوميات "الثورة" السورية ،فقد بات الحديث عف
خيارات وسيناريوات النتياء "االزمة" كثيرة ومتعددة ،خاصة بعد فشؿ النظاـ في القضاء
عمى "الثورة" وتجذرىا في كافة المدف السورية بما فييا العاصمة دمشؽ وكبرى مدف
الشماؿ حمب ،وبعد استعصاء النظاـ عمى "الثورة" وعدـ تمكنيا مف إسقاطو رغـ مرور
أكثر مف سبعة عشر شي اًر عمى بدء "االنتفاضة" ضده ،وذلؾ بفضؿ الدعـ المفتوح الذي
يتمقاه النظاـ مف إيراف وروسيا والصيف ،وربما دوؿ أخرى .وقد جرى الحديث في سياؽ
البحث في ىذه الخيارات عف لجوء "األسد" إلى الساحؿ إلقامة دولتو كأحد الخيارات التي
يمكف أف يمجأ إلييا في وقت مف األوقات .وبالفعؿ فقد راح "األسد" يميد ليذا الخيار مف
خالؿ تسميـ المدف والمناطؽ السورية إلى قوى محمية إلدارتيا كما حصؿ مع تسميـ
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مناطؽ كردية إلى االتحاد الديمقراطي الكردي المتحالؼ مع حزب العماؿ الكردستاني
التركي ،وتسميـ بعض المناطؽ القبمية إلى مشايخ قبمييف.
إف المجوء إلى ىذا الخيار ،وفيما لو تـ ونجح فيو يعني قياـ أوؿ دويمة عمى أنقاض
سوريا ،وىو ما يعني في موازاة ذلؾ قياـ دويالت أخرى في مناطؽ مماثمة ،حيث ستكوف
الدويمة الثانية في كردستاف ،ومف ثـ سيجد ذلؾ صداه في باقي المناطؽ المحيطة حيث
مف المنتظر أف يسير العراؽ المفكؾ أصالً عمى ىذه الخطى كما مف المتحمؿ أف يسير
لبناف الذي يعاني مف انقساـ عامودي ايضاً عمى الخطى نفسيا ،ناىيؾ عف أف ذلؾ
سيوجد إشكاالت واضطرابات في دوؿ توصؼ بالمستقرة اليوـ كػ "تركيا واألردف والسعودية
ومصر ،وحتى إيراف".
وأما عف المصمحة لألطراؼ المعنية بما يجري في سوريا في ذلؾ ،فإف األطراؼ
المعنية في سوريا معظميا ترى أف مف مصمحتيا ترؾ المواجيات مفتوحة بيف النظاـ
والشعب السوري وصوالً إلى مرحمة تصبح فييا سوريا ارضاً محروقة ليس فييا مقومات
الدوؿ القوية القادرة المقتدرة ،وبالطبع كؿ طرؼ مف زاويتو الخاصة ينظر إلى تحقيؽ ذلؾ
في ضوء الثورة السورية المباركة.
أماـ ىذا التحدي فإف العالـ االسالمي ،ومنظمة التعاوف اإلسالمي والدوؿ المعنية
بما يجري ىناؾ عمى وجو التحديد ،ال سيما تركيا والسعودية وايراف ،معنية بشكؿ رئيسي
وسريع في وقؼ المجزرة التي ترتكب بحؽ الشعب السوري مف جية ،والعمؿ الجاد مف
أجؿ إنياء األزمة بما يضمف تحقيؽ تطمعات الشعب السوري مف جية ،ويحفظ وحدة
كياف وتراب سوريا مف جية أخرى ،بدؿ االستمرار في سياسة إدارة الظير لمحؿ ،أو ترؾ
اآلخريف يقرروف مصير المنطقة ،وبدؿ االستمرار في سياسة حافة الياوية إذا صح
التعبير ،خاصة وأف ىذه الدوؿ ىي في طميعة الدوؿ التي قد تدفع ضريبة التقسيـ بالنظر
إلى التركيبة العرقية والطائفية والمذىبية التي تتشكؿ منيا ىذه الدوؿ ،وبالنظر إلى
التداخؿ الكبير بيف مكوناتيا.
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العالـ االسالمي اليوـ أماـ تحدي الحفاظ عمى وحدة الدوؿ القائمة بحدودىا الحالية
حتى ال نستيقظ لحظة ونجد أف ىذه الدوؿ باتت دويالت كثيرة متعددة ومتناحرة فبذلؾ
تصدؽ الروية التي كانت تقوؿ دائماً إف أمف "إسرائيؿ" ال يتأمف إال مف خالؿ دويالت
متناحرة فيما بينيا عمى حدود فمسطيف .فيؿ يتحمؿ العالـ االسالمي وقادتو ومؤسساتو
المعتمدة ىذه المسؤولية التاريخة ويفشموف مخطط التقسيـ الجديد ،ويتجيوف باألمة إلى
مرحمة جديدة مف تنظيـ االختالؼ والتعاوف فيما يرضي اهلل؟ أـ أف العصبيات العرقية
والطائفية والمذىبية والمناطقية ستطغى عمى إيجابية وتمنع ىذه األمة مف أف تكوف
كغيرىا مف شعوب وأمـ األرض؟
بيروت في ٕٔ آب ٕٕٔٓ
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الواقع العربي وتحديات المرحمة المقبمة !!5
يوـ الثالثاء الخامس والعشريف مف آذار انعقدت القمة العربية في الكويت في دورتيا
الخامسة والعشريف في ظؿ ظروؼ صعبة ومعقدة يعيشيا العالـ العربي عمى مستوى
يمر بيا كؿ قطر ،أو عمى صعيد العالقات الثنائية بيف األقطار،
األوضاع الداخمية التي ّ

أو عمى صعيد عالقات الدوؿ العربية منفردة أو مجتمعة مع محيطيا الجغرافي ،أو حتى
عمى صعيد عالقة األنظمة القائمة في ىذه الدوؿ مع شعوبيا ،وكؿ ذلؾ عكس حالة
الواقع العربي المأزوـ مف جية ،وحجـ التحديات التي يعنييا العالـ العربي ػ إذا نظرنا ػ
إلى ىذا العالـ باعتباره واحداً غير مفكؾ أو مج أز عمى صعيد الغايات واالخطار
تمر بو ىذه المنطقة.
يعمؽ حجـ األزمة أو المأزؽ الذي ّ
والتحديات ،وىو ما ّ
فعمى صعيد العالقة بيف الدوؿ العربية ظير جمياً حجـ االنقساـ بيف ىذه الدوؿ
سواء عمى صعيد العالقات الثنائية ،أو عمى صعيد التحالفات الجانبية .فمثالً دوؿ مجمس
التعاوف الخميجي التي ظمت إلى األمس متعاونة فيما بينيا ومتماسكة إلى حد بعيد ظيرت
وكأنيا مجموعتاف واحدة تضـ قطر والكويت وسمطنة عماف ،وأخرى تضـ البحريف
والسعودية واالمارات ،والخمفية في ىذا االنقساـ تعود السباب خارجة في جزء كبير منيا
عف االعتبارات الخميجية حيث عكس ىذا االنقساـ اختالؼ الرؤية بالنظر إلى ما جرى
ويجري في اقطار عربية أخرى خاصة في مصر ،وفي جزء آخر لو عالقة بما تعتبره
بعض الدوؿ ىيمنة مف "االشقاء الكبار" عمى غيرىـ ،وقد كاف ليذا االنقساـ أثر كبير
حيث لـ يظير الموقؼ الخميجي واحداً في ىذه القمة بخالؼ ما كاف يجري عادة في قمـ
فضؿ عدـ مقاربة ممؼ العالقات
أخرى ،ناىيؾ عف أف الكويت البمد المضيؼ لمقمة َ
الخميجية حتى ال تنفجر القمة مف الداخؿ وتفشؿ في تحقيؽ أي مف أىدافيا.

في الموضوع المصري والسوري لـ تكف األمور افضؿ حاالً ،فاالعتبارات السياسية
كانت طاغية عمى ما عداىا مف أمور ،وقد تراجعت قمة الكويت عما أقرتو قمة الدوحة
ٔ
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قبؿ عاـ مف انجاز في الممؼ السوري ،حيث أعيد مقعد سوريا في الجامعة إلى حالة
الفراغ بعدما كاف االئتالؼ الوطني السوري شغمو في قمة الدوحة العاـ الماضي ،في وقت
ىددت بعض الدوؿ العربية باالنحساب مف القمة حاؿ تقديـ المقعد لالئتالؼ السوري
المعارض ،وىو ما كشؼ أيضاً عف حجـ اليوة التي تفصؿ بيف بعض االقطار العربية
بالنظر إلى المأساة السورية.
ولـ يكف الممؼ المصري افضؿ حاالً حيث كاف االنقساـ ال يقؿ حدة عف االنقساـ
حوؿ الممؼ السوري ،فيناؾ مف الدوؿ العربية مف يعتبر ما جرى في الثالث مف تموز
ثورة جديدة عمى الرئيس المنتخب بموجب انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة محمد مرسي،
وفي طميعة ىؤالء السعودية واالمارات ،في حيف ىناؾ مف يعتبر ما جرى انقالباً عسكرياً
مكتمؿ االركاف واألوصاؼ وييدد القطر المصري وبقية االقطار العربية ،وقد تعامؿ مع
ىذا الحدث انطالقاً مف ىذا االعتبار ،وفي طميعة ىؤالء طبعاً قطر وبقية دوؿ "الربيع
العربي" ،وبالطبع ىذا ما كشؼ عف ىوة جديدة في العالقات العربية العربية ،وبالتالي عف
ضعؼ جديد في الصؼ العربي.
في ممؼ االرىاب الذي أثارتو بعض الدوؿ التي تعادي المسار الديمقراطي ،وتخشى
مف انتقاؿ عدوى "الثورة الشعبية" إلييا كاف االتفاؽ عمى العنواف ،ولكف بدا الخالؼ
واضحاً عند التفاصيؿ وتفسير المصطمح ،فما تعتبره بعض الدوؿ ارىاباً ،ترى فيو دوؿ
أخرى حراكاً سممياً ضمنتو الشرائع السماوية والقوانيف الدولية ،وبالتالي فإف الخالؼ كاف
موجوداً رغـ االتفاؽ عمى العنواف بالنظر إلى المصالح السياسية لكؿ دولة ،وىو بالطبع
كرس مزيداً مف العزلة واالنقساـ بيف ىذه الدوؿ.
ما ّ
المسألة الوحيدة التي حظيت باتفاؽ الجميع مف دوف أف يعني ذلؾ صرؼ مزيد مف
االىتماـ ليا ،أو تأكيد دعميا ىي القضية الفمسطينية ،فالكؿ أكد دعمو ومساندتو لمشعب
الفمسطيني لكف مف دوف إبداء أي موقؼ عممي فعمي يؤكد ذلؾ باستثناء أمير قطر الشيخ
تميـ بف حمد الذي أكد التزاـ بالده بدفع مبمغ ربع مميار دوالر لدعـ صندوؽ ييتـ حص اًر
25

بقضية القدس لمحفاظ عمييا ،كما أكد دعـ قطاع غزة بمزيد مف الغاز القطري النارة
القطاع المحاصر.
ال شؾ أف ىذا الواقع المأزوـ عكسو حجـ المشاركة النوعية في القمة حيث لـ
يحضر سوى ثالثة عشر رئيساً مف رؤساء الدوؿ في ظؿ غياب لزعماء دوؿ أساسية
وبارزة ،ولكف تبقى االيجابية األبرز ىي في تمكف الكويت مف عقد القمة فوؽ أراضييا
عمى الرغـ مف حالة التشرذـ واالنقساـ التي يعيشيا العالـ العربي ،وكأف التحدي األبرز
أماـ الكويت في ىذه المرحمة ،وقد نجحت فيو ،ىو في انعقاد القمة بغض النظر عف
النتائج التي تمخضت عنيا.
والحقيقة أف ىناؾ العديد مف التحديات التي تواجو العرب في ىذه المرحمة ولـ يكف
ليا نصيب وافر في قمة الكويت بالنظر إلى ىذه الخالفات ،وفي ظؿ انعداـ الرؤية
االستراتيجية عند بعض الدوؿ المؤثرة ،أو ربما بسبب تقديـ مصالح ضيقة لبعض الدوؿ
عمى حساب المصالح المشتركة لكؿ العرب!!
ولعؿ التحدي األبرز الذي يواجو كؿ العرب والذي ما زاؿ قائماً وخطي اًر ىو التحدي
الصييوني في فمسطيف المحتمة ،فاالحتالؿ يواصؿ عمميات التيويد في كافة انحاء
فمسطيف وصوالً إلى حالة فرض ييودية الدولة عمى الفمسطينيف وعمى العرب معيـ ،بينما
يسيـ بعض العرب في المؤامرة عمى الشعب الفمسطيني مف خالؿ إشغاؿ الساحة
الفمسطينية تارة بمناكفات داخمية داخؿ الحركة الواحدة كما يجري في حركة فتح عمى
سبيؿ المثاؿ حيث تعمؿ بعض الدوؿ عمى تصدير شخصيات مشبوىة لقيادة الشعب
الفمسطيني ،بينما تعمؿ دوؿ أخرى عمى حصار الشعب الفمسطيني في غزة تحت عناويف
باطمة ال تمت إلى الحقيقة بصمة ،بؿ تيدؼ إلى تصفية القضية الفمسطينية ،وىذاف
األمراف ييدأف مف حالة االنقساـ في الشارع الفمسطيني وىو ما يعطي فرصة حقيقة وجدية
لالحتالؿ الصييوني لفرض مزيد مف األمر الواقع الذي يكرس االحتالؿ ويعيؽ عممية
التحرير.
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التحدي االخر الذي تجاىمتو القمة ىو تحدي مواجية تطمعات بعض دوؿ المنطقة
بالتوسع التدريجي عمى حساب العرب ،ويأتي في طميعة ىذه الدوؿ إيراف التي تتطمع لبناء
تحالؼ واسع بقيادتيا في المنطقة عمى حساب الدور العربي في العراؽ وسوريا ولبناف
وحتى بقية الدوؿ كاليمف وفمسطيف ودوؿ في الخميج .وصحيح أف إيراف دولة صديقة
لكثير مف العرب ،وداعـ أساسي في القضية الفمسيطينة ولكف ذلؾ ال يعني التسميـ ليا
لتحقيؽ تتطمعاتيا في توسيع نفوذىا في المنطقة عمى حساب الدور العربي ،وقد أغفمت
القمة العربية النظر بيذا التحدي بالنظر إلى انخراط بعض الدوؿ في سياسات تنطمؽ مف
مبدأ الكيدية والشخصانية والعائمية والعشائرية التي ترى مصالحيا ولو عمى حساب دماء
وعرؽ الفقراء مف ابناء األمة.
التحدي األبرز الذي كاف غائباً ايضاً عف القمة ىو تحدي تنمية االقطار العربية
وتنسيؽ جيودىا ورفع مستوى الحياة الكريمة فييا وتوسيع مساحات الحريات أماـ شعوبيا،
ولعؿ القادة العرب قفزوا فوؽ ىذا التحدي متجاىميف أننا في القرف الواحد والعشريف ،وفي
حولت الكرة األرضية إلى أقؿ مف قرية كونية،
عصر الثورة االلكترونية الصاخية التي ّ
وأسقطت كؿ الحواجز أماـ الشعوب واألمـ لمتواصؿ فيما بينيا مف دوف عراقيؿ وعقبات،
وىنا يكمف جيؿ ىؤالء بالعالـ ،ويكشؼ حجـ التفكير الضيؽ الذي يديروف بو دوليـ
منصباً عمى كيفية
ىـ بعضيـ األساسي
ّ
ويتحكموف فيو بمصائر شعوبيـ ،ولذلؾ كاف ّ

التصدي لمشعوب وثوراتيا التحررية في محاولة العادة عقارب الساعة إلى الوراء وقد وجد
يسمى بممؼ االرىاب ومحاكمة شعوبيـ عمى ىذا
أف أفضؿ طريقة لذلؾ ىو في إثارة ما ّ
االساس.

تمخضت عنيا القمة العربية في
أماـ ىذا الواقع وىذه التحديات ،وأماـ النتائج التي ّ
الكويت يظير حجـ "التخمؼ" العربي المسؤوؿ عنو بالدرجة االساسية المتحكموف بناصية
القرار عمى مستوى دوؿ المنظومة العربية ،ففي الوقت الذي تتقدـ دوؿ الجوار العربي
اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وعممياً وحضارياً وترتقي بشعوبيا إلى مصافي الشعوب المحترمة
والمعتبرة والدوؿ الراقية والمتقدمة ،تتقيقر دولنا في مزيد مف التخمؼ والتراجع ألف قادتيا
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يرفضوف مصالحة شعوبيـ وتوسيع مساحات الحرية أماميـ مف ناحية ،ويريدوف االبقاء
عمى حاالت االحتكار واالستئثار التي تجعميـ اآلمريف الناىيف في دوليـ مف ناحية ثانية،
ولذلؾ فإف القمة كشفت أكثر مف أي وقت مضى كـ نحف بحاجة إلى استمرار "الربيع
العربي" في ثورتو السممية الديمقراطية التي يؤمؿ مف خالليا القضاء عمى التخمؼ مف
ناحية ،والرقي بالشعوب ورد االعتبار لألمة مف جديد.
بيروت في ٖٕٓٓٔٗ/ٖ/
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إسالميو لبنان و"الثورة السورية"

5

منذ المحظة األولى الندالع ش اررة ثورة الشعب السوري بدا لبناف متأث اًر بشكؿ كبير
بما يجري في سوريا خاصة وأف البمديف متجاوراف وما يربط بينيما كبير وكبير جداً،
ففضالً عف الجغرافيا والتاريخ ىناؾ العالقات االجتماعية والمصاىرات ،وىناؾ التداخؿ
السكاني بيف البمديف ،وىناؾ الوجود السوري في لبناف والذي امتد لحوالي ثالثيف عاماً
والذي يحمو لمبعض تسميتو بعيد الوصاية ،وقد حبس المبنانيوف انفاسيـ مع انطالؽ ش اررة
الثورة مف درعا ،بعضيـ قمقاً مف سقوط النظاـ الذي حظي بدعمو ثالثة عقود مف الزمف،
وبعضيـ رجاء انتقاؿ الثورة إلى مناطؽ ومدف أخرى ع ّؿ ىذه الثورة تريحيـ مف نظاـ
استبد بيـ ألكثر مف ثالثيف عاماً بفعؿ وجوده في لبناف ،ومع مؤشرات ازدياد جذوة الثورة
وانتقاليا مف مدينة إلى أخرى ،كاف منسوب القمؽ يقؿ ويتراجع عند المسانديف ليا،
ومنسوب التوتر والخوؼ يزداد ويرتفع عف المسانديف لمنظاـ ،وىكذا أضيؼ إلى انقساـ
كرس في مكاف ما
المبنانييف العامودي بفعؿ السياسيات الداخمية انقساـ مف نوع آخر ّ

ووسع مف فجوة الخالؼ والتباعد بيف
االنقساـ العامودي بيف فريقي  ٛوٗٔ آذار،
ّ

مكونات آخرى كانت إلى األمس عمى عالقة مقبولة .ووسط ىذه األجواء ،وفي ظؿ ىذه
الثورة التي امتدت ألكثر مف سنة ونصؼ ،وخالفاً لمنظرة إلى الثورات األخرى ،فقد كاف
لالسالمييف المبناييف نظرتيـ ليذه الثورة انطالقاً مف حسابات مختمفة.
بد
وقبؿ الدخوؿ إلى مواقؼ اإلسالمييف مف الثورة السورية ال بد مف توضيح أمر ال ّ
منو لموقوؼ عمى ىذه المواقؼ.
المعروؼ إف لبناف يتشكؿ مف مكونات طائفية ومذىبية متعددة؛ فيناؾ المسمموف
سنة،
الذيف يشكموف قرابة  %ٙٚمف عدد السكاف ،والموزعيف وفقاً لمتقسيـ المبناني بيف ( ّ
وشيعة ،ودروز) وىناؾ المسيحيوف الذيف يشكموف قرابة ٖٖ %مف عدد السكاف ،وىـ

السنة والجماعة وعدد المنتميف
موزعوف عمى مذاىب مسيحية متعددة .ويكاد عدد أىؿ ّ
ٔ
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الى المذىب الشيعي يكوف متقارباً جداً دوف إحصاء الوجود الفمسطيني في المخيمات،
ودوف إحصاء الالجئيف السورييف إلى لبناف.
يصنؼ عمى أنو مف اإلسالمييف باعتباره
والمعروؼ ايضاً أف حزب اهلل في لبناف
ّ

يرفع شعا اًر إسالمياً عاماً ،وينطمؽ مف خمفية إسالمية في طروحاتو وتطمعاتو ،ويتـ
السنة موزعوف بيف
التعامؿ معو انطالقاً مف ىذا التوصيؼ؛ في حيف أف اإلسالمييف ّ
"االخواف" (الجماعة االسالمية) والسمفييف ،وحزب التحرير ،وبعض الجمعيات االسالمية

التي نشأت تاريخياً عمى ضفاؼ ىذه الحركات.

اإلسالميون الس ّنة
السنة في لبناف
منذ المحظة األولى الندالع ش اررة الثورة السورية أعمف اإلسالميوف ّ

وقوفيـ إلى جانب ثورة الشعب السوري ،وكانت الجماعة االسالمية (االخواف) السباقة في
إعالف ذلؾ متقدمة عمى كافة القوى السياسية المبنانية بما في ذلؾ قوى ٗٔ آذار التي
تعمف خصومتيا مع النظاـ السوري منذ وجوده في لبناف ،وقد كانت الوقفة االحتجاجية
لمجماعة االسالمية في لبناف أماـ السفارة السورية في بيروت في شارع الحم ار (تـ نقؿ
السفارة إلى بعبدا بعد االحتجاج) أوؿ نشاط ميداني في مواجية النظاـ السوري في لبناف
وكاف ذلؾ في رمضاف ٕٔٔٓ ،ثـ كانت ىناؾ سمسمة مواقؼ وأنشطة وبيانات أعربت
عف التضامف الكامؿ مع الشعب السوري ،وقد فتحت ىذه البيانات واألنشطة الباب واسعاً
أماـ حركة احتجاج مستمرة في دعـ الشعب السوري.
بالنسبة لمقوى االسالمية السنية األخرى فقد قاـ بعض السمفيوف في شماؿ لبناف
بتنظيـ تظاىرات داعمة لمشعب السوري ،كما نظّـ حزب التحرير مسيرات وتظاىرات
السني في لبناف كاف إلى
داعمة لمشعب السوري ايضاً ،فضالً عف أف المزاج العاـ ّ
جانب كافة األنشطة التي أعربت عف دعميا لمشعب السوري.

31

وعمى الصعيد اإلغاثي والمساعدات فقد خصصت الجماعة اإلسالمية عدداً مف
جمعياتيا األىمية إليواء الالجئيف السورييف وتأميف المستمزمات الواجبة ليـ ،فنشطت في
شماؿ لبناف جميعة االصالح لرعاية وايواء الالجئيف ،وفي البقاع جمعية األبرار الخيرية،
وفي صيدا الييئة االسالمية لمرعاية ،وفي الجنوب المبناني الجمعية االسالمية لمرعاية
واإلنماء ،بينما تكفمت الجمعية الطبية االسالمية التابعة لمجماعة بمعالجة ونقؿ الجرحى
مف الالجئيف ،وفتحت أبواب مستشفى دار الشفاء في طرابمس أماميـ ،في حيف قامت
الجمعية بالدور ذاتو في بيروت ،وعمى الصعيد التربوي قامت جمعية التربية االسالمية
التابعة لمجماعة بإيواء قرابة سبعة آالؼ طالب سوري مف كافة المراحؿ في مدارسيا
ونظمت برنامجاً يحاكي المنياج الدراسي السوري الستكماؿ دراسة الطالب ،ووظفت في
جياز التعميـ أساتذة مف الالجئيف السورييف.
السنة بما يممكوف مف خبرات إعالمية في
وعمى الصعيد اإلعالمي قاـ اإلسالميوف ّ

مساندة الشعب السوري ال سيما مف خالؿ محطات إذاعية في بيروت والشماؿ ،وكذلؾ
مف خالؿ منشورات ودوريات مختمفة.
باختصار فقد قامت ىذه الحركات الواردة أعاله بدور ىاـ وكبير في متابعة اوضاع
الالجئيف السورييف وأكدت وقوفيا إلى جانب الشعب السوري في ثورتو لتحقيؽ الحرية
والكرامة.
في مقابؿ ذلؾ وقفت بعض الجمعيات والحركات المحسوبة عمى الشارع االسالمي
السني موقفاً سمبياً مف ثورة الشعب السوري ،نظ اًر الرتباطيا بالنظاـ السوري مف جية
ّ
وتمقييا الدعـ المالي مف إيراف مف جية ثانية ،وفي مقدمة ىذه الجمعيات والحركات التي

اعتبرت ما يجري في سوريا مؤامرة تستيدؼ المنطقة ومحور "المقاومة والممانعة" جبية
العمؿ االسالمي وبعض الجمعيات التي نشأت بق اررات معروفة عند المبنانييف ،وىو ما
جعؿ ىذه الجعيات واصحابيا معزوليف في مناطقيـ وبيف أىمييـ.
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اإلسالميون اآلخرون
السنة في لبناف بدعـ ثورة الشعب السوري ،وقؼ
في مقابؿ ىذه المواقؼ لإلسالمييف ّ

حزب اهلل الذي يصنؼ عمى أنو مف اإلسالمييف في لبناف إلى جانب النظاـ السوري
وجاىر بذلؾ معتب اًر ما يجري في سوريا مؤامرة تستيدؼ النظاـ ومحور "المقاومة
والممانعة"؛ وقد فتح الحزب قنواتو اإلعالمية (المنار والنور) إلقناع الرأي العاـ بصوابية
ىذا الموقؼ متيماً الشعب السوري بطريقة غير مباشرة بالخيانة والتعامؿ مع الغرب .وقد
ترؾ ىذا الموقؼ أث اًر سيئاً في الداخؿ المبناني عند معظـ القطاعات التي تساند الشعب
السوري .والحقيقة أف موقؼ الحزب ليس سوى صدى لمموقؼ الرسمي اإليراني مف
الموضوع السوري ،بحيث وجيت اتيامات لمحزب بالمشاركة في المعارؾ داخؿ سوريا،
وىو ما نفاه عمى الدواـ ،كما وجيت إليو بعض التيـ باالشتراؾ في خطؼ بعض
الالجئيف السورييف في لبناف.
وفي الفترة األخيرة لوحظ بعض التبدؿ في مواقؼ الحزب حياؿ الموضوع السوري
لجية التعامؿ مع الالجئيف السورييف بشكؿ أكثر إيجابية ،إال اف الموقؼ السياسي
األساسي ما زاؿ كما ىو.
وفي موازاة ىذا الموقؼ لحزب اهلل ،برز موقؼ أكثر أعتداالً في الساحة االسالمية
الشيعية (اإلسالميوف الشيعة) تمثؿ بموقؼ ابف المرجع االسالمي الشيعي السيد محمد
حسيف فضؿ اهلل ،السيد عمي فضؿ اهلل الذي يرأس مؤسسات والده الكبيرة ،حيث اعتبر
أف مف حؽ الشعب السوري أف يناؿ حريتو وكرامتو ،رافضاً تسمية ما يجري في سوريا
بالمؤامرة ،متمنياً انتياء األحداث بما يحقؽ مصمحة وتطمع الشعب السوري .وقد دعا
السيد فضؿ اهلل بشكؿ واضح وصريح إلى احتضاف الالجئيف السورييف وتأميف كافة سبؿ
العيش الكريـ ليـ.
وفي مقابؿ ىذيف الموقفيف لإلسالمييف الشيعة كاف موقؼ األميف العاـ السابؽ لحزب
اهلل الشيخ صبحي الطفيمي الذي دعا بشكؿ صريح إلى مساندة الشعب السوري في ثورتو،
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محمالً إيراف جزءاً مف مسؤولية الموقؼ تجاه
مؤكداً أف النظاـ السوري مصيره إلى الزواؿّ ،

الوضع في سوريا ،معتب اًر ذلؾ ال ينسجـ مع المبادىء اإلسالمية.

وفي مطمؽ األحواؿ فقد أثار الموقؼ مف الثورة السورية موجة مف التساؤوالت داخؿ
صؼ اإلسالمييف الشيعة وداخؿ قيادة حزب اهلل كما ينقؿ البعض ،وكاف مف نتائج ذلؾ
تأجيؿ المؤتمر التنظيمي العاـ لمحزب الذي كاف مقر اًر قبؿ نياية العاـ الجاري إلى موعد
الحؽ لـ يحدد بعد ،وقد ربط بعض المتابعيف بيف ىذا التأجيؿ وبيف النقاش الداخمي الحاد
الذي يدور داخؿ أروقة الحزب بشأف وخصوص الوضع في لبناف عموماً وفي المنطقة
بشكؿ خاص وما يتصؿ بالوضع السوري عمى وجو أخص.
انقساـ بيف االسالمييف المبناييف حياؿ الثورة السورية جعؿ الشقّة تتسع بينيـ اكثر مف
ذي قبؿ ،وقد بدا ذلؾ واضحاً مف خالؿ توقؼ المقاءات المشتركة بيف حزب اهلل والجماعة
االسالمية ،وكذلؾ المقاء اإلسالمي الذي كاف يعقد بحضور الفريقيف وكؿ مف حركة
التوحيد االسالمي ،وحزب التحرير ،وحركتي حماس والجياد الفمسطينيتيف ،وكذلؾ في
التحرج مف القياـ بأنشطة مشتركة كانت إلى األمس القريب محؿ إجماع كما في القضية
ّ
الفمسطينية.

المؤمؿ أف يقوـ ىؤالء
إسالميو لبناف عمى ىذه الصورة مف الثورة السورية بينما كاف
ّ

بدور كبير لجسر اليوة مف أجؿ التقارب االسالمي ومف أجؿ تفويت الفرصة عمى أية
فتنة مفتعمة ،فيؿ يتـ استدارؾ ما قد فات ،أـ أنو كما يقاؿ قد سبؽ السيؼ العدؿ"؟؟
ٕٕٔٓٔ/ٔٓ/
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ضج العالـ خالؿ األسبوعيف األخيريف بالضربة األمريكية التي كانت متوقعة لمنظاـ
ّ

السوري عمى خمفية استخداـ ىذا النظاـ ،وفقاً التيامات الغرب واالمـ المتحدة ،لالسمحة
الكيماوية ضد المدنييف في الغوطتيف الشرقية والغربية لدمشؽ في أواخر الشير الماضي،
والتي راح ضحيتيا أكثر مف ألؼ واربعمئة قتيؿ مف النساء واالطفاؿ واألبرياء ،وقد بمغ
األمر ببعض المصادر والمراجع االعالمية الحديث عف ساعة صفر لمضربة األمريكية
خاصة في ظؿ تصاعد الحشد العسكري األمريكي في المنطقة ،وفي ظؿ اجتماع قادة
عشر جيوش في االردف ،وفي ظؿ التيديدات األمريكية التي كانت واضحة وصريحة
بضرب النظاـ السوري وتحديد المواقع التي سيتـ استيدافيا بصواريخ "ىوؾ" و"توماىوؾ"
و"كروز" وغيرىا ،إال أف ىذا الضجيج لـ يتمخض عف شيء إلى اآلف ،بؿ عمى العكس
يمكف القوؿ إف النظاـ ربما استخدـ الكيماوي ،وقتؿ مف قتؿ ،ثـ بعد ذلؾ خرج مف ىذه
األزمة أكثر قوة خاصة عمى المستوى السياسي.
لقد وضع الرئيس األميركي ،بارؾ أوباما ،ومعو ومف خمفو أغمب دوؿ العالـ خطاً
أحمر عمى استخداـ االسمحة المحرمة دولياً (الكيماوي) في الصراع الدائر في سوريا،
ولطالما حذر أوباما مف مغبة استخداـ ىذا السالح ،إال أف الوقائع الميدانية أثبتت إلى
اآلف أف الكيماوي تـ استخدامو في سوريا في أكثر مف موقع ،وأف النظاـ عمى أغمب
الظف ىو مف استخدـ ىذا السالح ،نظ اًر لتوفر اآلليات التي يحتاجيا استخداـ ىذا السالح
وىي متوفرة بيد النظاـ ،ومع ذلؾ فإف أوباما صاحب الخط األحمر ،ومعو العالـ الذي
أصـ اآلذاف بحديثو عف الخطوط الحمر لـ يتحرؾ إزاء ىذا الخرؽ الفاضح لمقانوف
الدولي ،ولمحؽ االنساني ،وازاء ىذا "التحدي" الصارخ لالرادة األمريكية!!!
شنت االدارة األمريكية إلى اآلف حممة إعالمية عمى النظاـ السوري ،وقالت عمى
لقد ّ

الدواـ إنيا ليست بصدد توجيو ضربة عسكرية لمنظاـ السقاطو ،بؿ مف أجؿ منعو مف
ٔ

 مقاؿ نشر في موقع االسالـ اليوـ وفي موقع آفاؽ نيوز.34

استخداـ السالح الكيماوي ،ولـ ترؽ ىذه الحممة بعد إلى مستوى الفعؿ الذي يضع حداً
جدياً الستخداـ ىذا السالح ،فيا ىي المعارضة تتيـ قبؿ أياـ ،وبعد أف خرج المحققوف
مف دمشؽ ،النظاـ باستخداـ الكيماوي مرة أخرى في حي جوبر الدمشقي!! فأيف جدية
الكالـ األمريكي؟ بؿ أيف جدية المجتمع الدولي في التعامؿ مع ىذا الممؼ الخطير
والحساس والمميت؟
لقد قتؿ النظاـ السوري وفقاً لما تقولو منظمات حقوقية دولية وحتى أممية مئات
اآلؼ السورييف؛ قتميـ وال فرؽ إف كاف ذلؾ بالسالح الكيماوي أو بغيره ،ومع ذلؾ لـ
يتحرؾ "المجتمع الدولي" الذي يزعـ أنو يعمي مف شأف االنساف ،ويرفع شعار الدفاع عف
حريتو وكرامتو وديمقراطيتو وحقو بالحياة؛ وىا ىو اآلف يتردد في وضع حد الستخداـ ىذا
السالح القاتؿ المحرـ دولياً!!!
الحقيقة ىي ليست أزمة استخداـ السالح الكيماوي ،عمى خطورة ىذا السالح ،وعمى
ىمجية الذي استخدمو ّأياً يكف .الحقيقة أف األزمة ىي أزمة مبادىء عند الدوؿ التي تعمي

مف شأف مصالحيا عمى حساب مبادئيا التي ترفعيا ،تماماً كأولئؾ الذيف كانوا يعبدوف
االصناـ التي يصنعونيا بأنفسيـ مف التمر ،حتى إذا جاعوا انقمبوا إلى أصناميـ يأكمونيا
دوف التفات إلى "قدسية" مزعومة ليا.
لقد ربح النظاـ السوري الجولة حتى اآلف ...فيو قد استخدـ السالح الكيماوي ضد
شعبو في الغوطتيف ،وىو مستعد الستخدامو مرة أخرى في أية منطقة إذا دعت الحاجة،
فضالً عف أنو يستخدـ عمى نطاؽ واسع االسمحة "التقميدية" التي تبدأ بالرصاص الحي وال
تقؼ عند حدود الطائرات والصواريخ العابرة آلالؼ األمياؿ ،ومف دوف محاسبة أو حتى
مجرد إدانة مف قبؿ "المجتمع الدولي" .فأية عدالة ىذه؟ وأي قانوف ىذا الذي يستند إليو
الكوف اليوـ؟
كرس معادلة جديدة عمى ما يبدو بعد دخوؿ المبادرة
لقد ربح النظاـ السوري عندما ّ

جنب النظاـ نفسو الضربة العسكرية المحتممة عندما
حيز البحث والتفاوض .فقد ّ
الروسية ّ
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وافؽ عمى المبادرة الروسية التي دعت إلى وضع السالح الكيماوي تحت الرقابة الدولية،
ولممناسبة تكمف أىمية مثؿ ىذه األسمحة أنيا تستخدـ مرة واحدة لفرض توازنات جديدة
تكوف مقدمة إما لحؿ سياسي واما لنصر ميداني يفرض عمى الطرؼ اآلخر شروط
االنتصار!! وموافقة النظاـ السوري عمى المبادرة الروسية جاءت انطالقاً مف ىذه القاعدة،
وكرس نفسو طرفا ًًقوياً في معادلة التفاوض،
وبالتالي فقد ّ
جنب النظاـ نفسو الضربةّ ،

واف كاف الذي يتولى ذلؾ نيابة عف األسد ىو وزير الخارجية الروسي "سيرغي الفروؼ"،
وجعؿ التفاوض يدور حوؿ السالح الكيماوي وليس حوؿ حقوؽ الشعب السوري ،وبالتالي
يصور اإلشكالية عمى أنيا مع الدوؿ الغربية الطامعة
استطاع النظاـ  -إلى اآلف  -أف
ّ
بخيرات سوريا ودورىا ومكانتيا ،وليس مع الشعب السوري المتطمع إلى حريتو وكرامتو،
وبالتالي حاوؿ أف يظير نفسو بمظير "الضحية" ،وليس بمظير "الجالد" ،وعميو يكوف قد
حجز لنفسو مكانة في الحؿ ألف االنتصار في المعركة التي يقودىا منذ أكثر مف عاميف
بوجو الشعب السوري أثبتت تراجعو وفشمو وسقوطو المحتـ ولو بعد حيف.
اليوـ وفي ظؿ أزمة المبادىء التي يعانييا العالـ ،تمكف النظاـ السوري مف تجاوز
عقدة السقوط المدوي لصالح انتاج الحموؿ التي تحفظ لو بقية وجود سواء مف خالؿ إطالة
أمد األزمة ،أو مف خالؿ التضحية برأس النظاـ ولو مف خالؿ تسوية ،ثـ االبقاء بعد ذلؾ
ىميا
عمى مفاصمو الكثيرة التي يمكف أف تعيد إنتاجو مف جديد بصور وأشكاؿ مختمفة ّ

الوحيد سيكوف المحافظة عمى الصيغة التي كاف معموالً بيا طيمة العقود الماضية خاصة
لجية كياف االحتالؿ مف جية ،وتجاه الداخؿ الطامح لمحرية مف جية أخرى.
ببساطة إف ما جرى في غوطة دمشؽ بموت مئات األطفاؿ والنساء واألبرياء
ويقدـ جشعو عمى
بالسالح المحرـ دولياً أثبت أف العالـ يعمي مصالحو عمى مبادئوّ ،
أفكاره ،وبالتالي فإف األزمة في سوريا اليوـ ليست في السالح الكيماوي ...إنما ىي في
مبادىء العالـ الذي يصؼ نفسو بالحر ،وىي أزمة ال تخص سوريا فقط بقدر ما تيـ
العالـ أجمع!!
بيروت في ٕٖٗٔٓٔ/ٜ/
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ثالثة أياـ مف المفاوضات المتواصمة في جنيؼ كانت كفيمة بتوصؿ وزيري خارجية
الواليات المتحدة األمريكية ،جوف كيري ،وروسيا ،سيرغي الفروؼ ،إلى اتفاؽ بخصوص
السالح الكيماوي السوري .لـ يشأ أي مف الوزيريف المذيف أدار كؿ منيما جانباً مف طاولة
المفاوضات أف يستأذف النظاـ السوري أو حتى الشعب السوري في انجاز وتوقيع االتفاؽ
مع العمـ أف القضية تتصؿ بالنظاـ المتيـ باستخداـ ىذا السالح في الغوطة الشرقية
وغيرىا ،وبالشعب الضحية المقتوؿ بيذا السالح في الغوطة وخاف العسؿ وغيرىا .القضية
بكؿ بساطة ىي أف وزير الخارجية الروسي قرر نيابة عف النظاـ ،الذي لـ ينبس ببنت
شفة ،وجوف كيري قرر نيابة عف الشعب السوري حتى واف خرجت صيحات الرفض مف
المواء سميـ إدريس رئيس أركاف الجيش السوري الحر ،أو حتى مف االئتالؼ الوطني
السوري .لقد قاؿ كؿ مف كيري والفروؼ كؿ عمى طريقتو ،أو قاال معاً األمر لنا في ىذه
القضية وفي غيرىا مف قضايا المنطقة.
والواقع أف أزمة استخداـ السالح الكيماوي في سوريا في الغوطة الشرقية قبؿ حوالي
الشير ،ومقتؿ زىاء ٓٓ٘ٔ شخص بيذا السالح بينيـ االطفاؿ والنساء والشيوخ ،أظير
مجموعة حقائؽ ال يمكف لمتابع أف يتجاىميا عمى االطالؽ.
الحقيقة األولى أف القرار األساسي في ممؼ الوضع السوري ،وفي القتاؿ الدائر بيف
النظاـ السوري مف جية وأغمبية شعبو مف جية أخرى لـ يعد بيد أي مف النظاـ أو
المعارضة الشعبية السورية ،بؿ بات في يد القوى الدولية وباألخص الواليات المتحدة
األمريكية وروسيا ،وىذا ما أثبتو وأظيره اتفاؽ جنيؼ ،خاصة إذا سمؾ ىذا االتفاؽ سبيمو
إلى التنفيذ مف دوف عراقيؿ تذكر مف الجيات المحمية أو اإلقميمية ،وأغمب الظف أنو
سيمضي بيذا السبيؿ طالما أف التفاىـ الروسي األمريكي قائـ ،ألف مقاليد األمور حتى
بالنسبة لمدوؿ اإلقممية ليست بيدىا بشكؿ كامؿ إنما بيد ىذيف القطبيف .وىذه الحقيقة
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تظير حجـ تأثير الدوؿ اإلقميمية التي تدور في فمؾ الواليات المتحدة األمريكية ،أو حتى
في فمؾ روسيا؛ وىو تأثير يرتبط بشكؿ أساسي ومباشر بمدى اليامش الذي تدعو كؿ مف
ىاتيف الدولتيف لمحمفاء أو ربما "االتباع" ألداء دور قد يكوف في أغمب األحياف مكمالً
لمدور الذي تؤديو الدولة القطب .طبعاً مف دوف أف يعني ذلؾ انتفاء أي تأثير ليذه الدوؿ
وانما بحدود ال تحدث تأثي اًر في حدود القواعد التي باتت معروفة.
الحقيقة الثانية ىي أف النظاـ السوري الذي تشير معظـ المواقؼ والتقارير إلى
مسؤوليتو عف استخداـ السالح الكيماوي استطاع أف ينجو بنفسو مف الضربة العسكرية
التي كانت متوقعة ومرتقبة االسبوع األوؿ مف أيموؿ ،واف كاف ثمف ىذه النجاة تدمير
السالح الكيماوي الذي يعتبر مخزوناً وقوة لمدولة ككؿ وليس لمنظاـ فقط.
كما استطاع النظاـ السوري أف يظير نفسو بمظير الضحية المستيدؼ مف قبؿ
الدوؿ الغربية ،فجعؿ معركتو االعالمية عمى مدى الفترة التي تمت استخداـ الكيماوي مع
الدوؿ الغربية وال سيما الواليات المتحدة التي تريد ضربو عمى خمفية امتالؾ السالح
حوؿ جزءاً مف االنظار عف معركتو مع شعبو حوؿ شرعية وجوده،
الكيماوي ،وعميو فقد ّ
إلى معركة أخرى مف نوع آخر أراد منيا القوؿ إنو مستيدؼ مف قبؿ الدوؿ الغربية ألنو
وىـ أراد النظاـ تحويمو إلى حقيقة بنظر الناس ،وبالفعؿ
يحمؿ شعار "تحرير األمة" ،وىذا ٌ
الحظنا أف عدداً مف المواقؼ العربية وحتى المحمية السورية رفضت تعرض سوريا لضربة
عسكرية أمريكية ،وىو بحد ذاتو مكسب لمنظاـ ألنو جعؿ المعركة ليست مع شعبو بؿ مع
عدو ىذا الشعب.
الحقيقة الثالثة التي لـ يمحظيا ويقؼ عندىا كثير مف الناس تكمف في تواطؤ ىذا
النظاـ مع الدوؿ الغربية ومع روسيا ألسباب كثيرة .فالنظاـ كاف يعرؼ أف فرص بقائو
أماـ التقدـ اليومي لممعارضة ميدانياً تتقمص يوماً بعد يوـ ،وأف استعادة زماـ المبادرة
العادة األمور واألوضاع إلى ما كانت عميو بات أم اًر مف شبو المستحيؿ ،وقد أدركت
معو الدوؿ الراعية لو ىذه الحقيقة ،ولذلؾ فقد كاف استخداـ الكيماوي سبباً لمتخمص مف
النظاـ بأقؿ األضرار الممكنة لرموزه ،واألىـ مف ذلؾ تدمير السالح الكيماوي السوري
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حتى ال يرث أي نظاـ جديد ىذه المقدرات اليامة وتصبح نقطة قوة يتحكـ بيا في مواجية
أعداء األمة في المنطقة ،فكاف استخداـ السالح الكيماوي سبباً لمتخمص مف ىذا السالح
مف يد سوريا الدولة وليس سوريا النظاـ ،كما كاف السبب الذي سيتخذ ذريعة اليجاد حؿ
سياسي لمنظاـ يجنبو العقوبات والمالحقات خاصة وأف الثمف الذي دفعو النظاـ مقابؿ
ذلؾ كاف السالح الكيماوي ،وىنا يظير حجـ التواطؤ بيف النظاـ والدوؿ الغربية عموماً
وراعيتو عمى وجو الخصوص.
اليوـ بات األمر بيد روسيا والواليات المتحدة األمريكية المتيف ستذىباف إلى مجمس
األمف الدولي الستصدار قرار ممزـ لمنظاـ السوري وتحت الفصؿ السابع الذي يجيز
استخداـ القوة في حاؿ لـ يمتزـ ىذا النظاـ ببنود االتفاؽ الروسي األميركي ،أو بمعنى
آخر إذا لـ يمتزـ النظاـ والمعارضة بمصالح ىاتيف الدولتيف عمى وجو الخصوص
والتحديد ،وىو ما يعني أف األمر في سوريا بعد اليوـ لـ يعد بيد النظاـ وال حتى
المعارضة ،بؿ بات بيد الفروؼ – كيري ،ورىف بحجـ االتفاقات المبرمة والمعقودة
بينيما.
اليوـ حجـ المعمف عنو مف اتفاؽ كيري – الفروؼ يتحدث عف ايجاد حؿ لمكيماوي
السوري بعيداً عف رفض أو قبوؿ الدوؿ األخرى ،أو النظاـ أو الشعب السوري ،وأما غير
المعمف مف ىذا االتفاؽ فقد يتجاوز حدود الدولة السورية ،ويفوؽ مصير النظاـ السوري
إلى ما عداه مف أنظمة المنطقة ربما ،وىو ما يعيدنا بالذاكرة قرابة مئة سنة إلى الوراء
عندما جمس مارؾ سايكس وجورج بيكو ورسما خريطة المنطقة بحدودىا الجغرافية
والسياسية المعروفة ،فكاف األمر وقتيا ليما ،فيؿ رسـ كيري – الفروؼ حدوداً جديدة
جغرافياً أو سياسياً لواقع ىذه المنطقة عبر القفز فوؽ كؿ المكونات الموجودة فييا
وتأكيدىما بالممارسة أف األمر ليما؟؟ ىذا ما ستتكفؿ االياـ اكتشافو بؿ ربما كشفو لمناس
ولكف بعد أف يكوف قد صار حقائؽ واقعة يصعب القفز فوقيا.
بيروت في ٕٖٓٔ/ٜ/ٔٚ
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انتخابات وانتهاكات!!
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قبؿ أياـ ضج محيط السفارة السورية في جنوب بيروت بأعداد كبيرة مف السورييف
الذيف حضروا – كما قيؿ – لالدالء بأصواتيـ في االنتخابات الرئاسية التي بدأت في
الخارج ،وقد قطعت االعداد الكبيرة لممشاركيف الطرقات المحيطة بالسفارة أو المؤدية إلييا
تسبب بزحمة سير خانقة حالت دوف وصوؿ المبنانييف إلى أماكف عمميـ في الوقت
ما ّ

المحدد ،وكاف الفتاً أف المشاركة كانت أشبو بتظاىرة حزبية سياسية رفع المشاركوف فييا
صور الرئيس السوري المنتيية واليتو والمرشح لوالية ثالثة ،بشار االسد ،إضافة إلى
االعالـ السورية التي يرفعيا النظاـ عمى مقراتو ،وصور أميف عاـ حزب اهلل ،السيد حسف
نصراهلل ،وأعالـ الحزب .كما كاف الفتا أف الحضور جاء باك اًر إلى السفارة لالدالء
بأصواتيـ ،فكانوا يدخموف بالعشرات ،ويصوتوف بالعشرات أيضاً ،وربما مف دوف التأكد مف
الوثائؽ الثبوتية التي تعطي الناخب حؽ االقتراع ،حتى أف بعض الوسائؿ االعالمية
تحدثت عف اقتراع عشرات آالؼ السورييف في اليوـ األوؿ ما استدعى تمديد االنتخاب
ليوـ ثاف.
والحقيقة أف ما جرى لـ يكف يمت إلى االنتخاب وحرية التعبير والديمقراطية بأي
صح التعبير ،إظيار صورة أماـ
شكؿ مف االشكاؿ ،وقد أراد منظـ ىذا الحفؿ ،إذا
ّ
عدسات االعالـ تزعـ شعبية واسعة لمرئيس بشار االسد عمى الرغـ مف كؿ ما يجري في

سوريا مف تدمير ودماء وتيجير ،ولذلؾ حرص المنظـ عمى خروج جموع المشاركيف في
لحظة واحدة وفي مكاف واحد متعمداً إحداث إزدحاـ مروري لمفت انتباه وسائؿ االعالـ،
وىو ما حدث بالضبط حيث وقعت وسائؿ االعالـ المحمية اسيرة ىذا االزدحاـ دوف أف
روجت وسائؿ إعالـ أخرى
تمتفت بشكؿ جيد إلى ما يجري عند صناديؽ االقتراع ،وقد ّ
ليذه االعداد ووظفت الحدث في سياؽ ما اعتبرتو التأييد الجارؼ لمرئيس االسد.
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والحقيقة اآلخرى أف أعداد كبيرة مف السورييف تعرضوا لضغوط كبيرة قبيؿ
االنتخابات بأياـ وساعات ،وخاصة أولئؾ الذيف يقطنوف في أماكف تعتبر مناطؽ نفوذ
لحمفاء النظاـ السوري ال سيما في ضواحي بيروت الجنوبية ،وقد نقؿ لي بعض ىؤالء أف
عناصر نافذة في ىذه المناطؽ استقدمت حافالت صباح يوـ االنتخاب وطمب مف
السورييف الذيف يقطنوف في ىذه المناطؽ الصعود إلى الحافالت مف أجؿ االنتقاؿ إلى
السفارة لالدالء بأصواتيـ تحت طائمة التيديد في حاؿ الرفض أو التخمؼ ،ولممفارقة فإف
كثي اًر مف ىؤالء لـ يخرجوا مف سورية بطريقة رسمية أي عف طريؽ المعابر الحكومية التي
يسيطر عمييا النظاـ ،وىو ما حرميـ مف حؽ التصويت وفقاً لمقانوف الذي اعتمده النظاـ
في ىذه االنتخابات ،ومع ذلؾ أرغموا عمى الصعود في الحافالت والتوجو إلى السفارة
الحداث ىذا الضجيج االعالمي بؿ وربما الرسالة السياسية .فضالً عف ذلؾ فإف بعض
السورييف قاؿ إنو تعرض لتيديد بسحب الجنسية منو إذا لـ يشارؾ في االنتخابات
الرئاسية في لبناف ،بينما قاؿ آخروف إنيـ تعرضوا لتيديد بعدـ السماح ليـ بالعودة إلى
سوريا أو طرد ذوييـ ممف بقي ىناؾ في المناطؽ التي يسيطر عمييا النظاـ .كما وأف
بعضيـ قاؿ إف مندوبيف عف السفارة السورية انتقموا في الكثير مف المناطؽ المبنانية عمى
الالدجئيف وطمبوا منيـ مؿء استمارات بحجة تقديـ مساعدات انسانية ،كما أعمموىـ أف
التوقيع عمى ىذه االستمارات بمثابة مشاركتيـ في االنتخابات الرئاسية حتى ال يتحمموا
مسؤولية عف تخمفيـ عف المشاركة.
إذاً بغض النظر عف االعداد المشاركة في االنتخابات الرئاسية السورية مف الجيىء
لبناف ،وبغض النظر عف الدعوات التي أطمقت في لبناف مف بعض القوى السياسية
لسحب صفة الالجىء عف كؿ مف شارؾ في عممية االنتخاب واعادتو إلى سوريا ،فإف
المؤكد أف ىذه االنتخابات شيدت انتياكات واسعة ليس لحرية التعبير والعمؿ الديمقراطي
فحسب ،بؿ لكرامة الالجئيف السورييف الذيف لـ تأبو القوى التي نظمت ىذا الحفؿ
لمعاناتيـ وجراحيـ النازفة ،وتشردىـ في أصقاع األرض بسبب الحؿ األمني الذي اعتمد
لعالج المعضمة السياسية .انتياؾ ألبسط القواعد االخالقية التي تسمح لمضحية بأف
41

تضج ولو بالبكاء ،فجرى استغالؿ فقر وخوؼ وعوز الالجئيف والدفع بالكثير منيـ تحت
الضغط إللتقاط ىذا المشيد الذي أرادوا مف خاللو القوؿ إف الشعب ما زؿ ييتؼ "بالروح
بالدـ نفديؾ !!" ..
غيبيا االعالـ ،عف عمد أو عف غير عمد ،أف ىنا في
لكف الحقيقة األخرى التي ّ

لبناف أكثر مف مميوف ونصؼ مميوف الجىء سوري حرموا مف حؽ االقتراع ،بؿ ومف
أبسط الحقوؽ االنسانية .ىؤالء لـ يحضروا إلى دار السفارة ،ولـ يدلوا بأصواتيـ ألحد؛
ىؤالء اكدوا أف أغمبية الشعب السوري في مكاف آخر ،فخرجوا في طرابمس ينددوف بما
جرى ويؤكدوف أف الصوت الحقيقي لمشعب ليس ذاؾ الذي أسقط في صندوؽ االنتخاب
ودوي البراميؿ المتفجرة.
عنوة ،إنما المغيب بفعؿ أزيز الرصاص ّ
بيروت في ٖٕٔٓٔٗ/٘/
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الخاليا النائمة والخاليا القائمة!!
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كثر في اآلونة األخيرة تداوؿ مصطمح الخاليا النائمة في تعبير عف بعض
المجموعات التي قد يكوف ليا ارتباط بما يعرؼ بالتنظيمات التي تتخذ مف العنؼ وسيمة
لمتعبير عف وجية نظرىا ،أو ربما يكوف اعتماد العنؼ أسموب تنتيجو لتحقيؽ تطمعاتيا
وغاياتيا السياسية ،وليس ىنا بيت القصيد ،إنما في ىذا الحديث الذي يدور في أكثر مف
عاصمة وبمد عربي ،حتى أف السائر في شوارع ىذه العواصـ بات يرسـ مشيداً لخمية قد
وتحوؿ مسرح المنطقة التي تكوف فيو إلى شيء مختمؼ ،وىو ربما
تستيقظ في أية لحظة
ّ
يكوف نوعاً مف أنواع االرىاب التي تستعممو األنظمة والحكومات ووسائؿ االعالـ مف أجؿ
زرع الخوؼ والقمؽ الدائـ عند شعوبيا باعتبارىا ميددة عمى الدواـ مف ىذا الشيء
"األسطوري" "الخيالي" وبالتالي ليس عمييا سوى أف تبقى خاضعة لسطوة األنظمة وأجيزة
أمنيا باعتبارىا الوحيدة التي يمكنيا أف تحمي الناس مف تمؾ الخاليا النائمة التي ال
نعرؼ عنيا شيئاً ،حتى إذا قاـ لص في مدينة مف المدف بارتكاب جريمة سرقة أو سطو
أو حتى قتؿ قالوا لنا إنو مف الخاليا النائمة التي تتربص بالناس ش اًر وبالوطف خط اًر
مستطي اًر.
عندنا في لبناف وبعد االحداث الدامية التي شيدتيا مدينة طرابمس شماؿ البالد
وبعض المناطؽ المحيطة بيا عمى مدى ثالثة أياـ (الجمعة ٕٗوٕ٘و)ٕٓٔٗ/ٔٓ/ٕٙ
بيف الجيش المبناني ومجموعات مف المسمحيف الذيف قيؿ إنيـ مف أصحاب التوجو
االسالمي المناصر لمثورة السورية ،بؿ لفصيمي "جبية النصرة" و"تنظيـ الدولة االسالمية"
عمى وجو التحديد ،كثر الحديث عف الخاليا النائمة التي يمكف أف تكوف منتشرة عمى
مساحة الوطف ،ويمكف أف تعبث باألمف واالستقرار مف جديد ،حتى أف تمؾ المجموعات
تصنؼ قبؿ ذلؾ ضمف
التي خاضت مواجيات واشتباكات مع الجيش المبناني كانت
ّ
الخاليا النائمة مع أنيا كانت معروفة ومعمومة بشكؿ جيد لدى االجيزة األمنية المبنانية،
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وعمى خمفية الحديث عف الخاليا النائمة شرعت االجيزة األمنية في أكثر مف منطقة
لبنانية في عممية بحث وتحري وتفتيش وتعقّب لالجئيف السورييف ولغيرىـ مف المبنانييف
أصحاب التوجو االسالمي السمفي عمى وجو التحديد ،فألقي القبض عمى الكثيريف وجرى
التحقيؽ معيـ ومف ثـ أطمؽ سراح الكثيريف أيضاً بعد ثبوت براءتيـ مف االنتماء إلى
"الخاليا النائمة" ،ولكف العممية ظمت مستمرة وباتت وكأنيا سياسة ممنيجة سيتـ اعتمادىا
صح التعبير ،أو كجزء مف سياسة الترىيب
والسير فييا كجزء مف "الحرب االستباقية" إذا ّ

كما يقوؿ الكثير مف المبنانييف ،ولكف يبقى ذلؾ ربما مف حؽ االجيزة األمنية بعيداً عف
أي تفسير حتى لو كانت في بعض االحياف تقع في بعض االخطاء.
ولكف ماذا عف الحمالت التي تقوـ بيا أجيزة حزبية ال تتمتع بالحد األدنى مف
الشرعية القانونية مف عمميات توقيؼ وتعقب واستدعاء وتحقيؽ وما سوى ذلؾ مف
ممارسات ال تستقيـ إال لالجيزة الرسمية في أي بمد؟ ماذا عف مالحقة الالجئييف السورييف
في أماكف سكنيـ في العديد مف المناطؽ المبنانية واستدعائيـ إلى مراكز تحقيؽ حزبية
إلثبات عدـ انتمائيـ إلى "خاليا نائمة"؟ ماذا عف توقيؼ لبنانييف في بعض المناطؽ ذات
الصبغة الحزبية أو الطائفية المعروفة وذات النفوذ الحزبي الذي ال يقبؿ حتى سيادة الدولة
ودور أجيزتيا؟ وقد نقؿ لي أحد االصدقاء أف أجيزة حزبية قامت خالؿ الميالي الماضية
في مناسبة دينية معروفة بعممية دىـ لعدد كبير مف سكف الالجئيف السورييف وقامت
بتوقيؼ العديد منيـ وأخضعتيـ لتحقيؽ لمعرفة إذا ما كانوا ينتموف إلى فصائؿ سورية
معارضة.
واذا كنا نتحدث عف الخاليا النائمة التي تيدد البمد بالتفجيرات المتنقمة حيناً ،أو
إطالؽ رشقات رشاشة في زاروب أو شارع حيناً آخر ،أو عبر وسائؿ التواصؿ
االجتماعي في أغمب االحياف ،وتتصدى ليا أجيزة األمف بكؿ حزـ وتعاوف مف المواطنيف
(كما جرى في طرابمس والشماؿ) .فماذا عف الخاليا القائمة التي تمارس كؿ أنواع
"االرىاب" بحؽ المواطنيف والمقيميف؟ ماذا عف الخاليا القائمة التي تقوـ بخطؼ االبرياء
مف أجؿ ابتزاز ذوييـ بالماؿ وتمنع أجيزة الدولة مف القياـ بدورىا لتوقيفيـ بإقرار مف
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أعمى سمطة أمنية (وزير الداخمية)؟ ماذا عف الخاليا القائمة التي تظير بأسمحتيا في
وضح النيار وكأنيا جزء مف األجيزة الرسمية دونما اي اعتبار ليذ األجيزة؟ ماذا عف
تتحوؿ إلى قوة بديمة عف
الخاليا القائمة التي تعتدي عمى سيادة الدولة وسطمتيا عندما ّ
ىذه االجيزة وعمى مرأى ومسمع مف الناس ،بؿ عمى مرأى ومسمع مف دوؿ العالـ كمو
وتحت عنواف محاربة الخاليا النائمة؟
إف الحديث عف الخاليا النائمة التي تشكؿ خط اًر عمى البالد والعباد ال ينبغي أف
يغيب عف أذىاننا الحديث عف الخاليا القائمة التي ال تقؿ خطورة عمى البمد وأمنو
ّ
واستق ارره مف الخاليا النائمة ،بؿ لربما كما يقوؿ البعض فإف ىذه الخاليا النائمة ىي

نتيجة طبيعية لما قامت وتقوـ بو الخاليا القائمة ،ومف ىنا يتابع القوؿ :إف المعالجة
الجدية الحقيقية لمخاليا النائمة وخطرىا يجب أف يبدأ مف معالجة الخاليا القائمة
وممارساتيا واال فإف الجيود تبقى قاصرة ،بؿ تكوف جزءاً مف سياسة ترىيب الناس!!
بيروت في ٕٓٔٗ/ٔٓ/ٕٜ
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محمد مرسي رئيساً لكل مصر وسنداً لمعرب

5

إستوقفني المقاؿ المنشور في جريدة السفير في عددىا رقـ ٗ ٕٜٔٔتاريخ االربعاء
ٖٓ أيار ٕٕٔٓ لألستاذ "طالؿ سمماف" تحت عنواف "رئيس األقمية في مصر ال يمكف
أف يكوف رئيس العرب".
واألستاذ "سمماف" إذ ّعبر في المقاؿ عف حرصو وغيرتو عمى مصر إال أنو لـ يكف

موفقاً في احتراـ تطمعات وتوجيات الشعب المصري ،فضالً عف أنو وضع نفسو في محؿ
كؿ العرب ليحكـ عمى ىذه التجربة الوليدة ،فقط ألف نتائج االنتخابات في الدورة األولى
لـ تأت وفؽ ما يريده ويبتغيو.
واذا كنا نتشارؾ مع االستاذ "سمماف" في سخطنا عمى مرشح النظاـ السابؽ" ،أحمد
شفيؽ" ،باعتباره يمثؿ امتداداً لحكـ المخموع ومحاولة الستعادة الدولة البائدة ،كما نتشارؾ
معو في توجيو اإلتياـ لمدولة العميقة بدعـ "شفيؽ" بكافة السبؿ المتاحة و"المشروعة"
و"غير المشروعة" لموصوؿ إلى الجولة الثانية مف االنتخابات ،إال أننا ال نتفؽ معو في
القوؿ إف ىذه االنتخابات ال تعكس إرادة األغمبية الساحقة مف الناخبيف المصرييف،
خاصة بالنسبة لما نالو المرشحوف اآلخروف خاصة الدكتور محمد مرسي ،والدكتور عبد
المنعـ أبو الفتوح ،واألستاذ حمديف صباحي ،وال يمكف القوؿ أيضاً إف ىؤالء حصموا عمى
أرقاـ ولـ يحصموا عمى ثقة شريحة واسعة مف المصرييف ،إذ أف ىذا الشعب الذي أحدث
ىذا النقمة النوعية لمصر عبر ىذه الثورة المجيدة ليس مجرد أرقاماً تعد وتحصى في
انتخابات وغيرىا ،وبالتالي فإف ىؤالء المرشحيف نالوا ثقة شريحة واسعة مف المصرييف
يجب أف تكوف محؿ احتراـ الجميع.
لقد كاف بإمكاف مرشحي الثورة ( مرسي وأبو الفتوح وصباحي وغيرىـ) اإلتفاؽ عمى
مرشح واحد لخوض غمار السباؽ اإلنتخابي لمرئاسة المصرية وحسـ القضية مف الدورة
األولى ،وىو ما طرحو حزب "محمد مرسي" عمى اآلخريف دوف أف يقؼ عند شخصية
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معينة ويتمسؾ بيا ،إال أف إصرار اآلخريف عمى خوض السباؽ بشكمو الذي حصؿ،
أعطى فرصة لػ "فموؿ النظاـ" مف جية ،وبعثر أصوات الناخبيف مف جية ثانية ،حتى
تمكف مرشح النظاـ المخموع (أحمد شفيؽ) مف الوصوؿ إلى المنافسة في دورة اإلعادة.
لقد كاف مف الطبيعي جداً أف تتوزع أصوات الناخبيف المصرييف بيف المرشحيف
خاصة مرشحي الثورة في ظؿ وجود عدد كبير منيـ في سباؽ الرئاسة ،وبالتالي فإف الثقة
التي حازىا د" .محمد مرسي" رغـ وجود ىذا العدد مف المرشحيف ،ورغـ دخولو السباؽ
منافساً احتياطياً لحزب "الحرية والعدالة" بعد إقصاء المرشح األساسي لمحزب "خيرت
الشاطر" ،ورغـ الوقت الزمني المحدود الذي تحرؾ فيو كمرشح رئاسي ،ورغـ التضميؿ
اإلعالمي الذي مورس بحقو خالؿ فترة الدعاية االنتخابية ،ورغـ الحممة اإلعالمية التي
استيدفت حزبو وجماعتو ،تؤكد أف ىذه الثقة مف ىذا العدد الكبير تعكس بوضوح جمي
إرادة أغمبيو المصرييف ،وىو ما سيكوف منتظ اًر في جولة اإلعادة.
دائماً ما يحاوؿ االستاذ "سمماف" اإليحاء واعطاء اإلنطباع أف ىناؾ تواطؤاً بيف "
اإلخواف" و"العسكر" ،وال أدري مف أيف تأتي ىذه األفكار لألستاذ "سمماف" وغيره مف
بر "االخواف" مف
المناضميف المشيود لتاريخيـ ،ولكني أقوؿ إنو (أي سمماف) ىذه المرة ّأ
"تيمة" التفاىـ مع األمريكييف ،وانتقؿ ليتحدث عف "تواطؤ" مع المؤسسة العسكرية ،بينما

ألقى ىذه المرة بػ"بتيمة" التبعية لألمريكي عمى المرشح اآلخر ،وىذا ما يعكس مزاجية في
التعاطي مع الحدث أكثر مما يعني حقائؽ دامغة عمى حدوثو ،وىنا الحديث عف اتياـ
"االخواف" تحديداً.
وأما المحاوالت الدائمة لمفصؿ بيف "االخواف" و"الثورة" وىو ما حاوؿ االستاذ "سمماف"
تكريسو تك ار اًر ،فالشعب المصري يدرؾ تماماً أف "جماعة االخواف" ثورة دائمة ومتجذرة منذ
عقود ،كانت دائماً تدعو لإلصالح ومحاربة الظمـ والفساد ،وقد دفعت ثمف ذلؾ اعتقاالت
طالت كافة قياداتيا حتى أثناء اندالع الثورة ،واألستاذ "سمماف" يدرؾ أف ما حاؿ دوف
متابعة مرشح "الجماعة" "خيرت الشاطر" لسباؽ الرئاسة ىو الحكـ القضائي الذي صدر
بعد الثورة وأطمؽ سراحو ألنو كاف معتقالً ولـ يعد لو اإلعتبار القانوني ،بمعنى آخر إف
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قيادات األخواف كانت في طميعة المواجية .ثـ إف الشعب المصري يعرؼ جيداً أف مف
حمى "الثورة" يوـ موقعة "الجمؿ" الشييرة ىـ شباب "االخواف" إذ لوالىـ لربما تمكف النظاـ
المخموع مف إعادة إحكاـ السيطرة عمى ميداف التحرير ،ولربما استطاع بذلؾ إجياض
"الثورة" .فيؿ يعقؿ بعد كؿ ذلؾ أف يقاؿ إف "االخواف" لـ يشاركوا بالثورة؟ وىؿ يعقؿ أف
يصار إلى إنكار ىذه الحقائؽ الدامغة لمجرد الخالؼ الفكري؟
"محمد مرسي" اليوـ ىو مرشح الثورة المصرية بجدارة ،وىو ما يجب أف يدركو
الشعب المصري ،وكافة الشعوب العربية ،وبيذا االعتبار ال يصح القوؿ أيضاً إف "محمد
مرسي" مرشح األقمية ،ألف الثوار في مصر ليسوا أقمية وال حتى مجرد أرقاـ ،وبالتالي ال
مكاف لمحديث عف اختيار بيف "األسوأ" و"األقؿ سوءاً"؛ إف مجرد الحديث عف ذلؾ ىو
امتياف لكرامة كافة الثوار المصرييف ،بؿ لمشعب المصري التواؽ لمخروج مف دوامة الظمـ
والتبعية ،والطامح لمحرية والعدالة .اإلختيار غداً في مصر ىو بيف مرشح الثورة ،خاصة
بعد اف أكد "محمد مرسي" أنو منفتح عمى كؿ المكونات السياسية ،ومستعد لتحويؿ
الرئاسة إلى مؤسسة يمكف أف يكوف لمقوى السياسية دور فييا ،كما أكد عمى تشكيؿ
حكومة وحدة وطنية تجمع كؿ أطياؼ القطر المصري لتكوف حكومة كؿ المصرييف،
وبيف مرشح "الفموؿ" الذي يمثمو "أحمد شفيؽ".
وأما الحديث عف رئيس لكؿ العرب ،فإف احداً مف المرشحيف لـ يطرح نفسو رئيساً
يحمؿ صاحبو
لكؿ العرب ،وال أظف أف أحداً كاف في ىذا الوارد ،فضالً عف أف ذلؾ ّ
مسؤولية كبيرة ال يممؾ إنساف إمكانية حمميا .أما إذا كاف االستاذ "سمماف" يقصد حمؿ

اليـ العربي ،وأظف أنو ىو المقصود ،فإف "محمد مرسي" الرئيس ،سيكوف بالنظر إلى
ّ
خمفيتو التاريخية والفكرية والسياسية خير سند لكؿ القضايا العربية واالسالمية والمحقة
تممس آالـ
عمى امتداد العالـ ،ألنو أكثر مف عانى مف الظمـ ،وأفضؿ مف عاش تجربة ّ

وآماؿ الناس ،ويكفي أنو مف طبقة الفالحيف ،ومف مدرسة تعتبر االىتماـ بقضايا األمة
مف أوكد الواجبات.
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الميـ أف يعطى الرجؿ الفرصة الكاممة إلثبات ما يقولو ،وتنفيذ ما يعد بو ،ولندع
زىور وورود "الربيع العربي" تبزغ وتبصر النور قبؿ أف نحكـ عمى النوايا انطالقاً مف
الموروثات التاريخية ،فمساحة المتفؽ عميو أوسع وأكبر بكثير مف مساحة المختمؼ فيو،
ومصر والوطف العربي يتسعاف لمجميع ،وأظف أف ىذا ىو المطموب وىو ما ال نختمؼ فيو
مع االستاذ "سمماف" ،واهلل ولي التوفيؽ.
بيروت في ٖٕٕٔٓٔ/٘/
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مرسي في إيران  ..شجاعة الحكيم

5

قبؿ أياـ مف انطالؽ أعماؿ قمة دوؿ عدـ االنحياز في طيراف ،وقبؿ زيارتو ليذا
البمد منيياً قطيعة دامت قرابة الثالثيف عاماً ،دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى جعؿ
إيراف جزءاً مف الحؿ فيما يتصؿ باألوضاع في سوريا ،بدؿ أف يتـ التعامؿ معيا عمى
أنيا جزء مف المشكمة ،مقترحاً تشكيؿ لجنة اتصاؿ رباعية تضـ إلى جانب مصر كالً مف
إيراف والسعودية وتركيا لمبحث في الحموؿ الممكنة لموضع السوري ،وقد أوضح في اليوـ
الثاني لمقترحو أنو يتحدث عف التغيير في سوريا ،وال يتحدث عف االصالح الذي لـ يعد
لو مكاناً بعد غ ازرة الدماء التي نزفت في ىذا البمد ،داعياً الرئيس السوري إلى التنحي
وتحقيؽ تطمعات الشعب السوري؛ وأثناء كممتو في الجمسة االفتتاحية لمقمة أعاد الرئيس
مرسي التأكيد عمى دعـ الشعب السوري في تطمعاتو لمحرية والكرامة ،واصفاً النظاـ القائـ
في دمشؽ بالظالـ ،داعياً إلى انتقاؿ سممي سمس لمسمطة في سوريا يضع حداً لنزيؼ
الدـ ،مبدياً االستعداد لمتعاوف مع كؿ المعنييف مف أجؿ حجب الدـ السوري وتحقيؽ
تطمعات السوريييف.
والحقيقة أف حممة مف التيجمات حيناً والمزايدات حيناً آخر والتمنيات في بعض
األحياف انطمقت مستيدفة الرئيس مرسي لمجرد إعالف مشاركتو في مؤتمر قمة دوؿ عدـ
االنحياز في طيراف ،مع اف الرئيس الحالي لمدورة الخامسة عشرة ىي جميورية مصر،
وكؿ ذلؾ عمى خمفية موقؼ إيراف مف "الثورة السورية" ووقوفيا إلى جانب النظاـ السوري.
فقد صدرت بعض التيجمات عمى ىيئة انتقادات لمرسي لمجرد إعالنو المشاركة في
القمة وزيارة طيراف ،وأتبعت بحممة تمنيات بمقاطعة القمة وعدـ الحضور إلى إيراف ،مف
دوف مقاربة حقيقية وجدية لمجدوى مف ذلؾ عند اصحاب ىذه الدعوات ،بؿ لمجرد تسجيؿ
يقدـ وال يؤخر في مصمحة الشعب السوري شيئاً.
موقؼ "عاطفي" ،أقوؿ بصراحة ،إنو ال ّ
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وقبؿ الحديث عف صوابية ىذه المشاركة وامكانية أف تشكؿ مدخالً لحؿ األزمة
السورية وتحقيؽ تطمعات الشعب السوري بعد حجب دمو ،أسأؿ ماذا أنتجت كؿ الخطوات
والمواقؼ التي اتخذت طيمة سبعة عشر شي اًر مف دوؿ ميتمة بالوضع السوري؟ إنيا لـ
تقدـ سوى الوعود لمشعب السوري ،ولـ تفمح في تحقيؽ شيء مف تطمعاتو ،وىو ما أكده
ّ
الشعب السوري عمى الدواـ مف خالؿ الشعار الذي ما فتىء يردده في كؿ تظاىراتو "يا
اهلل ما إلنا غيرؾ يا اهلل" ،فضالً عف االنتقادات الالذعة التي وجييا لألشقاء واألصدقاء
في وقوفيـ متفرجيف وىو يذبح مف الوريد إلى الوريد.
أسأؿ لماذا لـ تمد الدوؿ التي انتقد بعض الناطقيف باسميا مف غير الرسمييف
(كتّاب ،صحفييف ،ووسائؿ إعالـ ) ...الجيش السوري الحر بالسالح الكاسر لمتوازف
والذي يمكف أف يحسـ المعركة لصالح الشعب السوري؟ والجيش السوري الحر ما فتىء
يطالب بتزويده بيذا السالح ( صوارخ مضادة لمدورع ،ومضادة لمطائرات )..مف دوف
الحاجة ال إلى تدخؿ دولي وال إلى فرض منطقة آمنة ،ومع ىذا فإف ىذه الدوؿ لـ تقدـ
شيئاً سوى الوعود واإلدانات ،وىو ما قد شبع منو الشعب السوري .وأنا أعمـ أف ىذه الدوؿ
كانت وما تزاؿ تؤمف بدعـ الشعب السوري وتتمنى لو أنيا تستطيع دعمو بالسالح ،ولكنو
التوازف اإلقميمي والدولي يحوؿ دوف ىذه الرغبة واألمنية ،فمماذا إذاً تريدوف تحميؿ الشعب
السوري كؿ ىذه األعباء وتمنعوف عنو الحؿ الذي يحجب الدماء ويحقؽ التطمعات وبأقؿ
الخسائر الممكنة ودوف ترؾ سوريا أرضاً بوا اًر خراباً ال أثر فييا لمحياة؟ أليس مف حؽ
الشعب السوري أف يعطى فرصة لمتخمص مف ىذا النظاـ ومف آلة القتؿ التي تحصد
المئات يومياً وأف يتمكف مف تحقيؽ تطمعاتو بالحد األدنى مف الخسائر؟ أليس مف حقو أف
يفيؽ بعد ىوؿ العنؼ المستخدـ ضده ليجد أف في سوريا بقية حياة؟ أـ تريدوف ليذا
النظاـ أف يدمر كؿ شيء في سوريا قبؿ رحيمو؟
ثـ إف الناطقيف باسـ ىذه الدوؿ ودوليـ ضربوا حصا اًر محكماً عمى إيراف منذ اليوـ
األوؿ لمثورة السورية بحيث وجيت االتيامات ليا بالضموع في "إبادة الشعب السوري" مف
خالؿ دعميا لمنظاـ ،واالشتراؾ المباشر في قتمو ،وىو ما أوجد فجوة عميقة بيف الشعب
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السوري وايراف قد تكوف ىي مسؤولة عنيا إلى حد كبير ،ولكف سياسة عدـ ترؾ أي تغرة
قدـ خدمة عظيمة أيضاً لمنظاـ
بسيطة وصغيرة إليراف لتسوية عالقاتيا بالشعب السوري ّ
السوري بحيث أبقى ىامش المناورة اماـ القيادة اإليرانية يصؿ إلى مستوى الصفر،
وبالتالي فإنيا إلى جانب قرارىا االستراتيجي في مساندة النظاـ ،وجدت أف الفرص
التكتيكية والمصالح الحيوية التي تتقدـ في عالـ اليوـ عمى المبادىء غير متوفرة ليا في
ظؿ الموقؼ منيا ،وبالتالي ذىبت أبعد مف الالزـ في دعـ النظاـ السوري خاصة في ظؿ
عدـ اطمئنانيا إلى مصالحيا مع البديؿ القادـ إلى سوريا؛ وىو برأي ما أضر بالثورة
السورية أكثر مما خدميا .وىذا ما أراده بعض الناطقيف نيابة عف بعض الدوؿ مف خالؿ
تمنياتيـ عمى الرئيس مرسي عدـ زيارة طيراف ،الستكماؿ الحصار الذي يدفع إلى مزيد
مف التشدد والتمسؾ بالخيارات المتخذة في ظؿ انسداد أفؽ الخيارات البديمة .وكؿ ذلؾ
برأي مزايدات في غير محميا ،ال تقدـ شيئاً لمشعب السوري إنما تسيـ في استمرار األزمة
والنزؼ الذي ال يمكف ألحد عمى اإلطالؽ أف يتكيف بالوقت الزمني الذي يمكف اف ينتيي
فيو في ظؿ ىذه المعادلة القائمة ،وال حتى النتيجية التي يمكف أف يحصدىا الشعب
السوري مف بعده.
ما فعمو الرئيس مرسي أنو فتح مف خالؿ زيارتو إلى طيراف ومف خالؿ اقتراح تشكؿ
المجنة الرباعية لمبحث في الوضع السوري ،فتح كوة أمؿ في جدار كثيؼ يمكف أف يشكؿ
معب اًر جدياً وحقيقياً لحجب الدماء السورية مف جية وتحقيؽ تطمعات الشعب السوري مف
جية أخرى ،وذلؾ مف خالؿ تحويؿ إيراف مف جزء مف المشكمة إلى جزء مف الحؿ عبر
طمأنة "الشريؾ" اإليراني عمى مصالحو ودوره في المنطقة ،والتفاىـ معو عمى تنظيـ
االتفاؽ مف جية ،واالختالؼ مف جية أخرى ،بيف كؿ أطياؼ المنطقة ومكوناتيا
السياسية ،وىو ما كانت إيراف تفتقده وتبحث عنو ،وىو ما يمكف أف يطمئنيا في ظؿ
وجود الحركات االسالمية عمى رأس السمطة في أكثر مف بمد عربي ،وىو ما قد يفتح
ويؤمف
الباب فعمياً لحؿ سياسي في سوريا يحجب الدماء ويحقؽ تطمعات الشعب السوريّ ،
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انتقاالً سممياً لمسمطة يجعؿ الشعب السوري صاحب الحؽ الوحيد والحصري الذي يقرر
مصيره بعيداً عف بشار األسد.
خطوة الرئيس محمد مرسي تؤكد مرة جديدة جدية الرجؿ في مقاربة الممفات ،وحكمتو
في اتخاذ الق اررات ،والتمطع إلى النتائج المرجوة والحقيقية أكثر مف أي شيء آخر ،إنيا
شجاعة الحكيـ ،وحكمة البصير العميؽ الذي نأمؿ أف تضع حكمتو وبصيرتو حداً لمأساة
الشعب السوري عبر تحقيؽ كامؿ تطمعاتو وأىدافو في الحرية والكرامة والتغيير ،وبعيداً
عف منطؽ المزايديف الذيف ال يبيعوف سوى األوىاـ.
بيروت في ٖٕٕٓٓٔ/ٛ/
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مرسي كممثل لـ"شعب تحرر من الواليات االستبدادية"

5

يوـ االربعاء ( )ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٕٙنشرت جريدة الحياة مقاالً لمنائب األستاذ "نياد
المشنوؽ" تحت عنواف مرسي كممثؿ لػ "والية فقيو" سنية ،تناوؿ فيو الكاتب عدة قضايا
عمى غير صورتيا الحقيقية ،فظيرت مسيئة لمرئيس مرسي ،ولجماعتو التي انتمى إلييا،
فضالً عف االساءة إلى الكاتب نفسو المعروؼ بخبرتو وكفاءتو ،ونحف ال نظف أف االساءة
كانت وراء اليدؼ مف المقاؿ بقدر ما نظنو الحرص الذي لـ يكف الكاتب موفقاً في
إظياره ،مع قناعتنا أنو مف الراسخيف في الكتابة والتحميؿ والتوجيو.
لقد حاوؿ األستاذ المشنوؽ في مطمع المقاؿ الربط بيف المقدس وبيف الرئيس مرسي
مف خالؿ الحديث عف "المصحؼ الشريؼ" أو بعض "اآليات القرآنية" التي ظيرت في
بعض الصور التي ظير فييا الرئيس مرسي ،متجاىالً (المشنوؽ) أف ىذه "اآليات
القرآنية" موجودة عمى جدراف الكثير مف المنازؿ والمكاتب وحتى اإلدارات الرسمية في
يكف "السيد المشنوؽ"
العديد مف البمداف العربية واإلسالمية بما فييا إدارات ومكاتب ّ
إلصحابيا كؿ تقدير واحتراـ و"إجالؿ" مف دوف أف يعني ذلؾ ربط أولئؾ بالقداسة

والمقدس الذي تحدث عنو ،والرئيس مرسي أبعد ما يكوف عف ذلؾ ألف المدرسة التي
ينتمي إلييا وترّبى فييا تؤمف بالمساءلة والمحاسبة دوف أف يكوف فوؽ ذلؾ كبير أو

صغير ،وليس كغيرىا مف المدارس التي ُيعد "األستاذ المشنوؽ" عمى صداقة متينة معيا
وىي ال تؤمف وال تعترؼ إال بما يقولو صاحب "اإلجالؿ".

وأما األمر اآلخر فقد اتيـ األستاذ المشنوؽ "زو اًر" الحزب والجماعة التي انتمى إلييا
مممحاً إلى أف كؿ ىدؼ الحزب والجماعة
"مرسي" بإخضاع الدولة والديف ألىوائيماّ ،

الحكـ واالستئثار بالسمطة ،وىذا مف العجب العجاب الذي ال ندري مف أيف استنبطو
"االستاذ المشنوؽ" ،خاصة وأف الحزب والجماعة أكدا عمى الدواـ قوالً وعمالً أنيما يؤمناف
بالشراكة ويعمالف بيا وليا وال يريداف االستئثار بالسمطة والحكـ كما ىو جار في بعض
ٔ
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"المناطؽ" األخرى التي ال نرى "االستاذ المشنوؽ" إال مادحاً ليا مشيداً بما ىو فييا،
فالحكـ والسمطة عند "االخواف" مغرـ وليست مغنماً ،وىنا نذ ّكر "األستاذ المشنوؽ" بأف
الرئيس مرسي عرض الشراكة عمى أحزاب المعارضة المصرية بعد إعالف نتائج
االنتخابات الرئاسية وحيف تشكيؿ الحكومة ،إال أف ىذه القوى واألحزاب رفضت ذلؾ ،كما
أصر عمى إشراؾ كافة قطاعات الشعب المصري في الجمعية التأسيسية لصياغة
وأنو
ّ

الدستور وىو ما حصؿ عمى مدار خمسة أشير ،ثـ قرر البعض االنسحاب لحسابات
خاصة وأسباب معروفة .وكذلؾ بالنسبة لالستفتاء وىو يدرؾ أنو سيأخذ مف صالحياتو،
أو لغيرىا مف المحطات التي أكد فييا "االخواف" عمى الدواـ أنيـ جزء مف الشعب
المصري ،وأنيـ يحتكموف إليو في بناء مصر وفي إدارتيا ،وال يريدوف ال اإلستئثار وال
التح ّكـ وال أي شيء مف ىذا القبيؿ مما يجري في أقطار يدافع عنيا "االستاذ المشنوؽ"
حتى االستماتة.
وأما الشيء العجيب اآلخر فقد كاف في سوؽ جممة اتيامات لممرشد العاـ لػ "جماعة
االخواف المسمميف" "االستاذ محمد بديع" ،ومع قناعتنا أنو ليس ىناؾ أشخاص فوؽ النقد
والنصح ،فإف ما ساقو "المشنوؽ" مف اتيامات ليس مف "ثقافة االخواف" وال مف منيجيـ،
وىنا نسغرب اتياـ "النائب المشنوؽ" "االستاذ بديع" بػ "اإللو الفرعوني" لمجرد وقوؼ بعض
أخوانو إلى جانبو في مؤتمرات صحفيو أو لقاءات عامة ،وىنا نسأؿ :ىؿ أف وقوؼ
"النائب المشنوؽ" إلى جانب رئيس كتمتو النيابية مع زمالئو اآلخريف مف النواب يجعؿ مف
رئيس الكتمة "إلوً فينيقيا"؟ وىؿ يصح اتياـ ىذا الرئيس عند ذلؾ بيذا الوصؼ؟
ثـ تحدث "االستاذ المشنوؽ" متيماً "االستاذ بديع" بتقسيـ الشعب المصري إلى
شعبيف ،وىنا أيضاً نسأؿ :ىؿ أف مواقؼ رئيس كتمتو النيابية مف مخالفيو سياسياً في
لبناف يقودنا إلى القوؿ إنو قسـ الشعب المبناني إلى شعبيف؟ مع أف بعض منافسيو
وخصومو السياسييف ذىبوا في اتيامو أبعد مف ذلؾ!!
يدع يوماً أنيـ قاموا
يا سعادة النائب إف المرشد العاـ أو أياً مف قادة االخواف لـ ّ
بالثورة في مصر وحدىـ ،لقد أكدوا عمى الدواـ وعمى رؤوس األشياد ،وأماـ عدسات
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الصحفييف أنيـ كانوا جزءاً مف الثورة ،وجزءاً مف الشعب المصري الذي سار بالثورة
وقادىا ،وربما يكوف صحيحاً أنيـ كانوا األكثر قدرة عمى ضبطيا وتنظيميا والحشد ليا
وىذا ما ال ينكره أحد عمى اإلطالؽ .أما الحديث عف غير ذلؾ فيو مف الغبف الذي ألحقو
"االستاذ الشمنوؽ" بػ "االخواف".
وأما الحديث عف "والية فقيو" دينية ،فػ "النائب المشنوؽ" يدرؾ أف "أىؿ السنة
والجماعة" ال يؤمنوف سوى بالشورى ،إال إذا أراد سعادتو أف يدخؿ إلى ثقافتيـ ومفاىيميـ
مصطمحات جديدة "تشرعف" بقاء بعض أصحاب األوصاؼ العالية والرفيعة في مقاماتيـ
يتوارثونيا "كابر عف كابر" إلى أف يرث اهلل األرض ومف عمييا تحت عناويف مختمفة،
و"االخواف" مف كؿ ذلؾ براء.
نحف بحسف ظننا نعتبر أف صاحب السعادة لـ يكف موفقاً فيما ذىب إليو ،وربما ىي
ليست قناعتو ،ولكنو أراد "المسايرة" لػ "بعض ما في مكاف ما" ،في حيف نظف أف تركيز
صاحب السعادة عمى الممفات الداخمية المحمية المبنانية وىي كثيرة ،أكثر نفعاً لمبنانييف
والعرب مف الحديث في شؤوف اآلخريف حتى يبقى ظننا عند حسنو ،وحتى ال تتحوؿ
نظرتنا إلى ما ال نريد.
ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٕٙ
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المحاكم الدستورية ...ومحاكم التفتيش

5

في القرنيف الخامس عشر والسادس عشر الميالدييف برزت ظاىرة محاكـ التفتيش
في أوروبا ال سيما في أسبانيا حيث كانت ىذه المحاكـ تتولى ميمة مالحقة ومحاكمة ما
عرؼ بػ "الميرطقيف" أي أولئؾ الذيف كانوا يقرأوف كتباً تخالؼ ما تديف بو "الكنيسة
الكاثوليكية" ،أو أولئؾ الذيف كانت المحكمة تختمؼ معيـ في الشرح المحدد لمنص
"اإلنجيمي" ،وبالتالي فقد كانت ىذه المحاكـ تمارس أبشع أنواع التعذيب بحؽ أولئؾ ،كما
كانت تفرض عمييـ عقوبات قاسية تصؿ إلى حدود إحراقيـ بالنار ،وقد ذىب ضحية ىذه
المحاكـ مئات اآلؼ الناس ممف انطبؽ عمييـ وصؼ "اليرطقة" ،وكانت ق ارراتيا نافذة
وغير قابمة لمطعف بأي شكؿ مف األشكاؿ ،ولنا أف نتخيؿ بعد ذلؾ حجـ الشفافية والعدالة
التي كانت تؤمنيا ىذه المحاكـ ،وحجـ الخوؼ الذي أرستو في البالد وفي عقوؿ العباد
حتى تحجرت ىذه العقوؿ وأصيبت بالشمؿ التاـ لفترات طويمة .لقد كانت ىذه المحاكـ
العصا القضائية التي أرادت مف خالليا "الكنيسة الكاثوليكية" في ذاؾ الزمف "تأديب"
المجتمع ،واخضاعو لسطوتيا ،واإلبقاء عمى قدرة التحكـ بو وممارسة كؿ ما تريده بحقو.
إنيا ببساطة "استبداد وتسمط" عف طريؽ القضاء وتحت عنواف العدالة والشفافية.
أما اليوـ في القرف الحادي والعشريف فإننا بدأنا نشيد ظاىرة المحاكـ الدستورية التي
بدأت تمعب شيئاً فشيئاً دور محاكـ التفتيش بطريقة أخرى وبأشكاؿ مغايرة.
المعروؼ أف الوظيفة األساسية والدور األساسي المنوط بالمحاكـ الدستورية العميا في
أي قطر مف األقطار يكاد ينحسر بشكؿ أساسي بالنظر في موافقة أي قرار أو قانوف أو
مرسوـ أو حكـ قضائي مع الدستور المعموؿ بو في البالد ،بمعنى آخر القوؿ إف ىذا
الحكـ أو القانوف أو المرسوـ أو القرار دستوري ينسجـ مع نص وروح الدستور أـ أنو غير
دستوري ال ينسجـ مع نص وروح الدستور ،تاركاً لألجيزة اإلدارية األخرى اتخاذ الموقؼ
المناسب باالستناد إلى حكـ المحكمة الدستورية ،بمعنى آخر تنفيذ وتطبيؽ الحكـ في
ٔ
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الوقت المالئـ .وبيذا المعنى المعموؿ بو في كافة االقطار فإف المحاكـ الدستورية
تنحصر وظيفتيا في اصدار حكميا عمى دستورية ما ينشأ ،وليس اتخاذ القرار بشأف
ذلؾ.
تتحوؿ تدريجياً إلى ما يشبو محاكـ التفتيش
إال اف المحاكـ الدستورية اليوـ راحت ّ
مف دوف اف يعني انيا تقوـ بنفس األعماؿ التي كانت تقوـ بيا تمؾ المحاكـ.
المحاكـ الدستورية اليوـ تمارس نوعا ًًمف االرىاب الفكري بحؽ المواطنيف فتعمؿ

عمى إقصاء الشعب بأسره وتحاكمو عمى قراءة يختمؼ فييا مع قراءتيا ،في حيف أف
محاكـ التفتيش كانت تحيؿ إلى المحاكمات الميدانية أولئؾ "اليراطقة" الذيف كانوا يقرأوف
قراءة تختمؼ عف "الكنيسة".
يتحوؿ مف عيد األنظمة السابقة
المحاكـ الدستورية اليوـ تحاكـ الشعب ألنو يريد أف ّ
المستبدة ،إلى زمف الثورات الجديدة التي تريد أنظمة عادلة شفافة يشارؾ الشعب في
إنتاجيا وفي ق ارراتيا .في حيف اف محاكـ التفتيش كانت تحاكـ مف يريد اف يتحوؿ عف
دينو إلى ديف آخر أو إلى اجتياد آخر في فيـ الديف ،وبالتالي كانت تمجأ إلى أقصائو
عبر قتمو أو حرقو بالنار.
المحاكـ الدستورية اليوـ تحاكـ الشعب وتصادر إرادتو مع أف الشعب ىو المصدر
األوؿ واألساسي لمسمطات في كافة األنظمة الحديثة ،وتمارس نوعاً مف االستبداد والتسمط
تماماً كما كانت تفعؿ محاكـ التفتيش.
في مصر تمارس المحكمة الدستورية العميا والتي تعتبر مف أدوات و"عدة شغؿ"
النظاـ المخموع تسمطاً منقطع النظير مف خالؿ التجاوز عمى اإلرادة الشعبية صاحبة
ومصدر الشرعية األساسية ألي سمطة ،وذلؾ مف خالؿ الق اررات التي اتخذتيا تحت
عنواف مخالفة قانوف لنص وروح الدستور ،وقضت بنتيجتيا بحؿ مجمس الشعب المنتخب
بأصوات أكثر مف ثالثيف مميوف مصري.
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لقد تجاوزت المحكمة الدستورية ،وىي التي مف المفترض أنيا ال تممؾ أدنى شرعية،
جبت ما قبميا مف كافة مؤسسات النظاـ المخموع ،تجاوزت
بموجب الثورة المصرية التي ّ

المحكمة الدستورية إرادة الشعب ،بؿ وأصدرت حكماً بحؽ ىذا الشعب قضى بإعداـ
أصوات أكثرمف ثالثيف ممويف مصري ،مف دوف اكتراث لحجـ األمواؿ التي أنفقت ،وال
لحجـ المشقة التي تكبدىا ىؤالء أثناء األدالء بأصواتيـ في طواربير طويمة ،وال لحجـ ما
تكبده المرشحوف الفائزوف او الخاسروف ،وال ما عاناه رجاؿ الشرطة والقضاء والمندوبيف،
وضربت بعرض الحائط كؿ ىذا الجيد ،وأصدرت حكماً بكؿ بساطة ببطالف مجمس
الشعب المصري ،والسؤاؿ البدييي الذي يتبادر إلى ذىف كؿ مواطف مصري وعربي أيف
كانت ىذه المحكمة الدستورية قبؿ إجراء االنتخابات حتى ال تنظر في دستورية القانوف
الذي عمى أساسو أجريت االنتخابات؟ ولماذا لـ تقـ بوظيفتيا في حينو حتى توفر عمى
المصريف كؿ ىذا اإلنفاؽ المالي والتعب؟ ولماذا لـ تصدر حكميا قبؿ االنتخابات حتى
يبنى عمى الشيء مقتضاه فيتـ تصحيح الخمؿ في القانوف (إف وجد) وتسير بعد ذلؾ
األمور عمى أتـ وجو قانوني دوف الوصوؿ إلى ىذا المأزؽ؟
إف ما جرى يؤكد اف المحكمة كانت متقاعسة عف القياـ بدورىا في الوقت المناسب
وىو ما يستدعي محاكمة ىذه المحكمة التي كبدت المصرييف كؿ ىذه المصاريؼ
واألعباء فضالً عف أنيا خمقت كؿ ىذا الجدؿ والنقاش والتوتر في مصر ،واذا لـ تكف
ىي المسؤوؿ عف ىذا فبالتأكيد ىناؾ جيات إدارية أو غير إدارية مسؤولة عف ىذا
التقصير وىو أيضاً ما يستدعي محاكمة المسؤوؿ عنو ،وىو بالطبع وبكؿ تأكيد ليس
الشعب المصري الذي اقترع ،وال مجمس الشعب الذي انتخب .مع اإلشارة إلى أف مف
أوصؿ األمور إلى ىذا الحد يعتبر خائناً إذا كاف قد فعميا عف سابؽ تصور وتخطيط ،
ويعد غبياً إذا كاف قد فعميا ودوف معرفة وفي كال الحالييف فإف المطموب محاكمة
المسؤوؿ وليس محاكمة الشعب المصري.
المحكمة الدستورية في مصر بيذا المعنى تحولت إلى محكمة تفتيش تمارس دور
القمع والتعدي ليس عمى الحرية الفردية فحسب بؿ عمى الحريات العامة وحرية الشعب
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المصري بشكؿ عاـ ،ليس مف منطمؽ قانوني بؿ مف منطمؽ سياسي ىدفو اإللتفاؼ عمى
الثورة الشعبية ،واعادة إنتاج النظاـ البائد.
ب ما قبميا ،والمطموب أماـ
تج ّ
الشعب ىو دائماً مصدر السمطات ،والثورة دائماً ُ

األحكاـ "التفتيشية" لممحكمة الدستورية أف يعيد الشعب المصري الحؽ إلى نصابو عبر
خمع مؤسسات النظاـ البائد كافة حتى يكتمؿ الربيع العربي في مصر وتورد أزىاره في
بقية الوطف العربي.
ٕٕٓٔٓٔ/ٚ/
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يكاد يكوف شير حزيراف شي اًر مصرياً بامتياز بالنظر إلى االستحقاقات التي تمر فييا
مصر في ىذا الشير ،شير العبور بمصر إلى الجميورية الثانية بعد ثورة ٕ٘ يناير
ٕٔٔٓ.
فقد أصدرت محكمة جنايات القاىرة يوـ السبت (ٕ )ٕٕٓٔ/ٙ/حكماً بالحبس المؤبد
عمى الرئيس المخموع حسني مبارؾ ،ووزير داخميتو حبيب العادلي ،وقد شكمت ىذه
المحاكمة محطة فارقة في الثورة المصرية ،إذ ىي ألوؿ مرة عمى مستوى عالمنا العربي،
وعمى مستوى العالـ الثالث تتـ محاكمة مسؤوؿ بيذا المستوى ،وىو ما يعني أف مصر
تحولت عف زمف الميالي السود التي تحدث عنيا رئيس المحكمة في مقدمتو التي استيؿ
ّ
بيا جمسة النطؽ بالحكـ إلى عيد جديد يفترض أف يسود فيو منطؽ الدولة والعدالة
والمساواة ،وأف تتحوؿ الدولة إلى راعية لممواطف ،وليس مزرعة لصالح المسؤوؿ .وقد كاف
ىذا الحكـ مسما اًر إضافياً في نعش النظاـ المخموع إذ أنيى والى األبد فكرة العائمة
والمقربيف وذوي الحظوة ،وأكد قدرة الشعب عمى محاسبة المسؤوؿ متى أراد ذلؾ وصمـ
عميو.
واذا كانت المحكمة المصرية قالت كممتيا في الرئيس المخموع ومعاونيو ووزير
ِ
يرض البعض اآلخر،
أسر البعض ولـ
داخميتو ،وبغض النظر عف مضموف الحكـ الذي ّ
فإف المحكمة قد أنيت الميمة الممقاة عمى عاتقيا فيما يتصؿ بالنظاـ البائد ،وىي واحدة

مف المعارؾ مع ىذا النظاـ ،ولكف يبقى السؤاؿ الميـ ماذا عف الشعب في المعركة الثانية
المنتظرة خالؿ ىذا الشير مع "فموؿ" ىذا النظاـ في جولة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية؟
وىؿ سيقوـ الشعب المصري في ىذا اليوـ باإلجياز بشكؿ كامؿ عمى ىذا النظاـ مف
خالؿ التدفؽ إلى صناديؽ االقتراع بمسؤولية عالية مف أجؿ الوقوؼ خمؼ مرشح الثورة
في ىذه الجولة الدكتور محمد مرسي؟
ٔ
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الشعب المصري اليوـ اماـ تحدي القياـ بثورتو الثانية ىذه المرة مف خالؿ صناديؽ
االقتراع لمقضاء عمى كؿ ما يتصؿ بالنظاـ البائد ،وجولة االعادة في السادس عشر
والسابع عشر لالنتخابات الرئاسة ىي المحطة المفصمية ليذه الثورة .وبالتالي فإف الشعب
المصري ،وكؿ مف وقؼ إلى جانب ىذه الثورة العظيمة التي أخرجت مصر مف ليالييا
السوداء ،مدعو لتسخير كؿ الطاقات واإلمكانات مف أجؿ الوصوؿ بمرشح الثورة إلى سدة
الرئاسة ،وبعيداً عف كؿ الحسابات الضيقة التي يتقدـ بيا البعض أو يروج ليا آخروف.
الشعب المصري اليوـ مدعو لمحفاظ عمى منجزات ىذه الثورة التي انطمقت في ٕ٘
يناير وأزاحت ىذا الكابوس عف كاىؿ المصرييف ،وأنيت إلى غير رجعة فكرة التوريث
وتحويؿ مصر إلى ممكية.
الشعب المصري مدعو لقطع الطريؽ عمى المحاوالت المستميتة لمنظاـ البائد لمعودة
إلى السمطة والحكـ مف خالؿ طرؽ ممتوية ووجوه أخرى.
محطة االنتخابات الرئاسية في جولة اإلعادة معركة أخرى بيف الشعب المصري
وثورتو وبيف النظاـ البائد وأعوانو وأزالمو ،وقد استطاع ىؤالء األزالـ اف يحشدوا قوتيـ في
الجولة األولى وأف يوصموا مرشحيـ (أحمد شفيؽ) إلى الجولة الثانية ،ووضعوا بذلؾ الثورة
ومنجزاتيا في خطر حقيقي مف خالؿ التمكف مف بموغ مرتبة الرئاسة عبر صناديؽ
االقتراع سواء تـ ذلؾ بالتزوير أـ بغيره .وعميو فإف مسؤولية الشعب المصري أف يقوؿ
كممتو في ىذه المحطة بشكؿ حازـ ،وأف يعمف أنو مع ثورتو ،ومع مرشحيا محمد مرسي،
قبؿ اف يستيقظ لحظة ويجد اف كؿ ما تحقؽ ذىب أدراج الرياح.
وأما مرشحو الثورة اآلخروف الذيف نافسوا عمى الرئاسة في الجولة األولى فيـ اآلف
أماـ مسؤولية كبيرة ال تحتمؿ ممارسة الكيد والتذاكي السياسي مف أجؿ تحقيؽ بعض
المكاسب ،أو مف أجؿ قضايا أخرى .ىؤالء مطالبوف أماـ ضمائرىـ وأماـ الشعب
المصري ،وأماـ الثوار كافة ،بالخروج مف منطؽ االنقساـ ،والتالحـ في معركة مصيرية
واحدة ال تحتمؿ الخسارة ،واذا كاف التنافس في الجولة األولى متاحاً ومباحاً ومشروعاً،
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فإف التالىي والتباىي والتذاكي في الجولة الثانية غير مقبوؿ ،فضالً عف أنو قد يذىب
بمنجزات الشعب المصري كمو.
ىؤالء مطالبوف اليوـ بموقؼ صريح وواضح وحازـ بالوقوؼ وراء مرشح الثورة،
محمد مرسي ،لتحقيؽ أىداؼ الثورة ،ورص الصفوؼ مف أجؿ بموغ ىذه األىداؼ .وفي
مقابؿ ذلؾ فإف مرشح الثورة ،مرسي ،مطالب مع حزبو "الحرية والعدالة" وجماعتو
"االخواف المسمموف" بطمأنة الشارع المصري ،والثوار المصرييف وكافة الشركاء في الوطف
مف خالؿ حوار جدي وجاد يكفؿ اشتراؾ كافة القطاعات الثورية في إدارة السمطة في
المرحمة المقبمة ،ويطمئف الجميع عممياً بأف منطؽ االحتكار والتفرد لـ يعد لو مكانة في
مصر الثورة ،والجميورية الثانية.
المحكمة الجنائية قالت كممتيا في الثاني مف حزيراف ،والشعب المصري ال بد أف
يقوؿ كممتو في السادس عشر والسابع عشر منو ،ويجب أف تكوف ىذه الكممة استكماالً
لممسيرة الثورية التي بدأىا ويجب أف ال تنتيي إال باجتثاث كامؿ لمنظاـ البائد.
في ٕٕٕٓٔ/ٙ/
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األزمة التي تعيشيا مصر مع إصرار البعض عمى تنحية الشرعية الشعبية
والدستورية المتمثمة بالرئيس محمد مرسي أو عمى أقؿ تقدير إفشاؿ تجريتو كاف ليا
مجموعة مسببيف وأدوات ،واذا كاف في موقؼ القوى الخارجية وبعض القوى الداخمية مف
الخاسريف في االنتخابات التشريعية والرئاسية رأس حربة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ والغايات،
فإف في الوسائؿ التي لعبت دو اًر في تأجيج األزمة واثارة الفتنة خط اًر ال يقؿ أىمية عف
موقؼ تمؾ القوى ،وقد كاف في طميعة ىذه الوسائؿ بعض االعالـ الذي شكؿ القناة التي
تبث تمؾ السموـ في أجواء وارجاء مصر ،وقمنا في مقاؿ سابؽ إنو مارس نوعاً مف
الديكتاتورية بحؽ حرية المواطنيف المصرييف عندما خرج عف نزاىتو وحياديتو ومينيتو
المتجردة ،إال أف الوسيمة التي لـ تقؿ خطورة ،بؿ كانت عمى الدواـ "الغوؿ" الذي يمتقـ كؿ
المؤسسات االخرى ذاؾ الجزء مف القضاء الذي تمثؿ بالدرجة األولى واألساسية بما
يسمى جوا اًز بػ "المحكمة الدستورية العميا" حيث أف ىذه المحكمة التي مف المفترض أف
تسير عمى دستورية القوانييف التي يمكف أف تصدر عف السمطة التشريعية أخذت دو ًار
مختمفاً وخارج سياؽ العمؿ الطبيعي لمقضاء بحيث تـ استخداميا بشكؿ سياسي لتصفية
الخصوـ السياسييف في حيف ال ينبغي لمف يريد أف يشغؿ موقعاً قضائياً عادياً وبسيطاً أف
ييتـ بالشأف السياسي اليومي فضالً عف أف يمارس وظيفة سياسية تخدـ النظاـ البائد
عمى وجو التحديد.
بيذا المعنى فقد خرج بعض القضاء المصري "المحكمة الدستورية العميا" و"نادي
تميز بالتسمط
القضاة" عف وظيفتيما المنوطة بيما ،ومارسا دو اًر وعمالً سياسياً بامتيازّ ،
تحوؿ ىذا البعض
والكيدية بعيداً عف الحد األدنى مف معايير العمؿ القضائي ،وبالتالي ّ
مف القضاء ،وىذا البعض مف القضاة مف وسيمة لحفظ االستقرار العاـ في البالد مف
خالؿ تأميف العدالة لكؿ لألفراد والمجتمع ،إلى وسيمة لتخريب االستقرار العاـ مف خالؿ
ٔ
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إصدار إحكاـ غير عادلة واستنسابية تيدؼ إلى تأميف الغمبة لفريؽ عمى فريؽ آخر ،بؿ
تيدؼ إلى إعادة إنتاج نظاـ ظالـ ثار عميو الشعب يوـ ٕ٘ يناير ،وىو ما مف شأنو
إدخاؿ مصر في فوضى وفتنة تضعؼ مصر ،وتزىؽ أرواح أبنائيا.
لقد اصدر بعض القضاء المصري "المحكمة الدستورية العميا" ق ار اًر بحؿ مجمس
الشعب المصري الذي انتخبو أكثر مف ثالثيف مميوف مصري ،وتكبدت الخزينة المصرية
ألجؿ إتمامو المالييف مف الجيينات المصرية ،فضالً عف الوقت الذي استغرقو وكاف
عمى دفعات متتالية في معظـ القطر المصري .لقد حمت "المحكمة الدستورية العميا"
مجمس الشعب بقرار قضائي "استنسابي" باالستناد إلى مخالفات في قانوف االنتخاب ،مع
أف المحكمة ذاتيا ىي التي أجازت القانوف االنتخابي ولـ تعترض عميو ،وكأنيا تركت
ىذه العيوب في القانوف االنتخابي حتى يكوف ذلؾ مدخالً وذريعة ليا لحؿ المجمس إذا
جاءت النتائج عمى غير ىوى بعض القضاة ،في حيف أف وقائع مشابية حصمت في زمف
النظاـ السابؽ لـ تمجأ فييا "المحكمة الدستورية" لحؿ مجمس الشعب المنتخب ،فضالً عف
أنيا اعتبرت في مثؿ ىذه الوقائع ق اررات رئيس الجميورية سيادية ال يمكف الطعف عمييا
او الشؾ فييا ورفضيا ،وبذلؾ ظير أف قرار "المحكمة الدستورية" لـ يكف ق ار اًر قضائياً
خالصاً وصافياً إنما كاف ق ار اًر سياسياً ألبس ثوباً قضائياً وىدؼ إلى قطع الطريؽ عمى قوة
سياسية مف العمؿ الستقرار مصر وتأميف مكتسبات الثورة.
ثـ إف الحاالت التي يمكف الحديث فييا عف تسمط بعض القضاء عمى السمطتيف
التشريعية والتنفيذية اكثر مف أف يعد ويحصى ،وآخرىا رفض االعالف الدستوري الذي
أصدره الرئيس محمد مرسي بموجب الصالحيات الممنوحة لو في التشريع وفي القضايا
السيادية ،بؿ واصطفاؼ بعض القضاة إلى جانب فريؽ سياسي واصدار أحكاـ مسبقة
بحؽ بعض القضايا التي تعتبر محؿ جداؿ بيف القوى السياسية المصرية ،ولعؿ في
الموقؼ الذي يتخذه ما يسمى بػ "نادي القضاة" في مواجية الشرعية الدستورية والشعبية
التي يمثميا الرئيس محمد مرسي ما يختصر تسمط بعض ىذا القضاء وبعض قضاتو،
والذي ينـ عف حقد دفيف وكيدية لكؿ ما يمت إلى االسالمييف بصمة ،في حيف أف مف
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يكوف عمى ىذه الشاكمة ال يجوز لو وال يميؽ بو أف يصدر أحكاماً ،فضالً عف أنو مف
غير الجائز أف يكوف لمقضاء والقضاة خصوـ وأعداء ،فالقاضي الذي يتخذ مف بعض
الناس أعداء أو خصوـ ال يجوز لو أف يصدر أحكاماً عمييـ ،فضالً عف أنو غير جدير
أف يكوف في موقع القضاء ،والقاضي الذي يريد أف يمارس دو اًر سياسياً فمف حقو ذلؾ
ولكف عميو أف يتجرد مف صفتو القضائية ،وأف ال يتخذ مف منبر القضاء ومف قوس
المحكمة وسيمة إلدارة معركتو مع الخصوـ والمنافسيف.
بيذه االعتبارات فقد ألحؽ بعض القضاة ،وبعض القضاء المصري "الدستورية" و
"نادي القضاة" ألحؽ بالقضاء المصري الضرر البالغ ،والعيب المفضوح ،وجعمو في مكاف
الشبية التي ال تجعؿ أمور العدالة تستقيـ بنظر الناس ،ومف ىنا فإف القضاء المصري
النزيو والعادؿ والشفاؼ مطالب بوضع حد ليذه الميزلة التي تمثميا تمؾ الفئة القميمة
قضاء شفافاً يثؽ بو الجميع ،ويؤمف العدالة
المتحكمة بقرار بعض القضاء ،حتى يعود
ً

لمجميع ويسيـ في ترسيخ االستقرار وبناء دولة المؤسسات في مصر بعيداً عف اي تسمط
أو كيدية أو استبداد.
ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٜ
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مرت عمى مصر كادت تنزلؽ بالبالد فييا إلى مياوي المجيوؿ
األياـ األخيرة التي ّ

والفوضى ،وكادت تقضي عمى بنياف الدولة ،وىو ما ح ّذر منو وزير الدفاع المصري
المواء عبد الفتاح السيسي بعد المواجيات التي جرت بيف مجموعات مف "المتظاىريف"
الذيف كانوا يحمموف البنادؽ واألسمحة الحربية ،واستخدموا الخرطوش في مواجية الشرطة
ورجاؿ األمف ،وعمدوا إلى إحراؽ مقرات رسمية تابعة لمدولة ،أو أخرى تابعة ألحزاب
مصرية ،وقد بمغ عدد الضحايا في ىذه المواجيات قرابة ٓ٘ شخصاً معظميـ أصيب
بطمقات خرطوش مف الخمؼ أو مف الجنب كما أكدت تقارير األطباء الشرعية ،وىو ما
يعني أف الضحايا لـ يقتموا في المواجيات مع الشرطة ،إنما بواسطة أولئؾ الذيف أطمقوا
الخرطوش والنار مف أجؿ إيقاع الضحايا واشعاؿ الفتنة.
لقد رفعت المعارضة المصرية المتمثمة بما يسمى "جبية اإلنقاذ الوطني" شعا اًر كبي اًر
وسقفاً عالياً وصؿ إلى حدود الحديث والتمويح بإسقاط الرئيس محمد مرسي ،وىو ما
جعميا ترفض الحوار الذي دعا إليو الرئيس مرسي بعد أحداث بورسعيد والسويس
واالسماعيمية ،وفضمت المضي في محاولتيا ضرب بنياف الدولة ،واسقاط الرئيس ،إال أف
الحزـ الذي أبداه الجيش في تعاممو وتحذيره ،وتماسؾ مؤسسة الرئاسة ومؤسسات الدولة
والشرطة خمؼ الرئاسة ،وتذمر الشعب المصري مف ىذه التصرفات ،وفشؿ مخطط
المعارضة في إشعاؿ الفتنة وتعميـ الفوضى في الشارع المصري  ،جعؿ ىذه المعارضة
تعيد حساباتيا وتقبؿ بعيد ساعات مف رفضيا دعوة الرئيس مرسي لمحوار تقبؿ مف جديد
الحوار ،بؿ خرج أحد أقطاب المعارضة محمد البرادعي لممطالبة بالحوار ونبذ العنؼ
واستخداـ السالح ،وكذلؾ فعؿ عمرو موسى ،كما وأف المعارضة المصرية ،وفي طميعتيا
"جبية االنقاذ" ّلبت بصورة مفاجئة دعوة األزىر الشريؼ لمحوار وحضرت بكؿ رموزىا إلى

دار األزىر وشاركت بالحوار ،ووقعت عمى وثيقة األزىر لنبذ العنؼ واعتماد الحوار سبيالً
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لحؿ المشاكؿ واألزمات ،وقد رحبت الرئاسة المصرية بدعوة األزىر ووثيقتو وأبدت
استعدادىا لمتعاوف مع الوثيقة وترحيبيا بكؿ حراؾ سممي تحت اي عنواف.
إال أف المفارقة العجيبة أف المعارضة المصرية وقبؿ أف يجؼ حبر الوثيقة الموقعة
في األزىر دعت إلى تظاىرات جديدة في ميداف التحرير ومياديف أخرى ،وىي لـ تنتو بعد
مف الخروج مف حالة الفوضى والعنؼ التي حاوؿ البعض تعميميا وتحويؿ مصر مف
خالليا إلى ساحة مفتوحة عمى كؿ االحتماالت .وبذلؾ وفّرت المعارضة مف جديد ومف
غطاء جديداً لمبمطجية والمخربيف ومروجي العنؼ والفوضى ،ىذا
خالؿ دعوتيا وموقفيا
ً

إذا أحسنا النية وقمنا إف المعارضة ال تريد تعميـ الفوضى والعنؼ.

لقد شاىدنا كيؼ استغمت بعض "الجماىير" وربما المندسة بيف المتظاىريف دعوة
المعارضة لمتظاىر بعد صالة الجمعة ،وكيؼ تحوؿ التظاىر أماـ قصر االتحادية إلى
مواجيات جديدة استخدمت فييا القنابؿ الحارقة واألسيـ النارية في محاولة إلحراؽ قصر
االتحادية واالنقالب عمى النظاـ والدولة واستكماؿ مشروع إسقاط الرئيس.
أماـ المشيد المخيؼ الذي شاىدناه أماـ قصر االتحادية مساء الجمعة بات السؤاؿ
مشروعاً لكؿ مصري عربي ميتـ ومتابع لما يجري في مصر ،ىؿ أف المعارضة أو
بعض رموزىا ومكوناتيا منخرط في مشروع االنقالب عمى الشرعية وعمى النظاـ،
وتوقيعيا عمى وثيقة األزىر ليس سوى ذر لمرماد في العيوف ،ومحاولة لمتخفي خمؼ تمؾ
العناصر المشبوىة التي سميت "بالؾ بموؾ" ،او أف ىذه المعارضة مف السذاجة التي لـ
تدرؾ معيا أف مصر فعالً أماـ خطر االنييار وأماـ خطر االنزالؽ إلى الفوضى
واستخداـ العنؼ ،وبالتالي فإنيا تعاممت بعبث مع المشيد بعيداً عف أية مسؤولية وطنية
أو غير وطنية ،وكاف ىميا الوحيد إسقاط تجربة الرئيس محمد مرسي حتى لو كاف ذلؾ
عمى حساب الدولة والنظاـ العاـ فييا.
إف المعارضة المصرية مف خالؿ توفير الغطاء لكؿ مروجي العنؼ والفوضى عبر
الدعوة مف جديد لمتظاىر مف أجؿ تحقيؽ مطالب ىي في صمب الحوار الوطني الذي
68

حضرتو وناقشت بنوده ووقعت عمى وثيقتو ،وبعد ساعات معدودة عمى اليدوء الذي ساد
الشارع المصري في أعقاب اعماؿ العنؼ والتخريب ،إف ذلؾ يدؿ بما ال يدع مجاالً لمشؾ
أف ىذه المعارضة إما أنيا تريد تخريب البمد وجره إلى الفوضى والعنؼ وتدمير البالد،
واما أنيا متواطئة مع قوى النظاـ السابؽ التي تريد إسقاط الثورة ،وفي اضعؼ
االحتماالت واقؿ التقديرات يمكف القوؿ إنيا معارضة مراىقة ،وأف قياداتيا مف حمديف
صباحي إلى عمرو موسى إلى محمد البرادعي مجموعة مراىقيف في السياسة وفي الشأف
ىـ في مصر سوى الجموس عمى كراسي الحكـ حتى لو كمّؼ ذلؾ
العاـ وليس ليـ مف ّ

إحراؽ البمد والكرسي معو.
ٕٖٔٓٔ/ٕ/
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قبؿ بضعة أشير كتبت مقاالً تحت عنواف معارضة مراىقة بالنظر إلى المواقؼ التي
اتخذتيا ما يسمى بالمعارضة المصرية حياؿ ما جرى ويجري في مصر مف احداث
وتطورات تيدؼ إلى إعادة مصر إلى عصر التخمؼ واعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
والسبب في توصيؼ ىذه المواقؼ بالمراىقة يعود إلى عدـ المسؤولية عند أقطاب ىذه
المعارضة لجية الحفاظ عمى مصر ،والعمؿ لنيضتيا أو المساىمة في تحقيؽ تطمعات
الشعب المصري في ثورة ٕ٘ يناير ،بؿ عمى العكس أدارت ىذه المعارضة الظير لنتائج
االنتخابات التشريعية بحجة عدـ دستورية القانوف ،ووقفت إلى جانب فموؿ النظاـ السابؽ،
كما وأنيا راحت تشكؾ بنتائج االنتخابات الرئاسية ألنيا لـ تحقؽ فيا نتائج تخوليـ قيادة
البالد ،واصطفوا في بعض المواقؼ والمحطات إلى جانب النظاـ السابؽ ومصالحو والتي
كانت متعارضة كؿ التعارض مع تطمعات الثورة ،ومنياعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
تشكيؿ غطاء لمقضاة الذيف ناصبوا الثورة العداء منذ اليوـ األوؿ ،وتأميف شرعية لق ارراتيـ
السياسية التي كانت تعمؿ عمى إلغاء مفاعيؿ كؿ ما تـ انجازه عمى مدى سنتيف مف عمر
الثورة .ولكؿ ذلؾ كانت ىذه المواقؼ التي أطمقتيا وتبنتيا المعارضة المصرية في تمؾ
المرحمة تعتبر مراىقة سياسية بامتياز ال تعرؼ مسؤولية بناء الدوؿ ،وال تمتفت إلى
مصالح األوطاف.
اليوـ مصر أماـ مفصؿ جديد ال يقؿ أىمية وخطورة عف المحطات السابقة التي
مرت بيا خالؿ السنتيف الماضيتيف .اليوـ دعات الخيار الديمقراطي قادوا تحركاً جديدًا
تحت عنواف "تمرد" ،والعنواف يمخص اليدؼ والمضموف ،ضد الدولة وأجيزتيا
ومؤسساتيا ،وراحوا يطالبوف في الذكرى األولى لتولي الرئيس مرسي المنتخب شعبياً ألوؿ
مرة في مصر ،راحوا يطالبوف مرسي بالتنحي ،ويتيموف فريقو بالفشؿ في إدارة البمد

ٔ
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وايجاد المخارج والحموؿ لممشاكؿ التي تعانييا مصر اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وسياسياً
..
الدعوة إلى "التمرد" عمى مؤسسات الدولة المنتخبة شعبياً والعمؿ عمى نشر الفوضى
والتخريب في طوؿ البالد وعرضيا ،وحرؽ المقرات الرسمية لالحزاب المنافسة ،والتعدي
عمى االمالؾ العامة والخاصة ،وتعطيؿ الحياة في البالد ،كؿ ذلؾ ييدد بشكؿ كبير
الدولة والمجتمع عمى حد سواء ،وقد يدفع إلى حرب فوضوية ال تعرؼ حدودىا وال
المشتركوف فييا ،كؿ ما يعرؼ أنيا في غير صالح البالد والعباد ،وأنيا خدمة مجانية
ألعداء مصر الذيف ال يريدوف ليا الخير ،وال يريدوف لثورتيا تحقيؽ تطمعات شعبيا ،وال
يريدوف ليا العودة إلى قيادة الصؼ العربي واالسالمي في مواجية المشاريع التي
تستيدؼ المنطقة العربية االسالمية.
الدعوة إلى "التمرد" تعني فيما تعنيو في المجتمعات والدوؿ األخرى الخيانة العظمى
التي تستوجب اقصى عقاب وفقاً لمقوانيف المعموؿ بيا في أغمب البمداف .فماذا يعني أف
تدعو ىذه المعارضة إلى التمرد عمى مؤسسات الدولة والحكـ؟
تشرع فييا "التمرد" عمى الشرعية
لقد تحولت المعارضة المصرية بيذه المواقؼ التي ّ

والدولة ،وعمى النتائج الرسمية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية ،تحولت مف المراىقة التي
ال تعرؼ خطورة ما تقوـ بو ،إلى التآمر عف سابؽ تصور وتصميـ الشاعة أجواء
الفوضى والخراب وتدمير البمد .واال ما معنى أف تدعو المعارضة المصرية إلى تظاىرات
في كؿ االرجاء المصرية وترفع شعار تنحي الرئيس بعد عاـ واحد عمى انتخابو دستورياً؟
ما معنى ىذه الفوضى التي ترافؽ ىذه الدعوات حيث يتـ إحراؽ المقرات الحزبية والعامة؟
تحمؿ المعارضة مسؤولية كؿ الفشؿ الذي تعاني منو الدولة المصرية مف
ما معنى أف ّ

ديوف ومشكالت اقتصادية واجتماعية وغيرىا لرئاسة الجميورية التي ومنذ اليوـ األوؿ
كانت محاصرة في كؿ الق اررات التي اتخذتيا وكأنو يراد ليا الفشؿ؟! ما معنى أف تتيـ
المعارصة المصرية "جماعة االخواف المسمميف" باالستئثار بالسطمة والتحكـ بالبمد ،في
وقت كانت ىذه المعارضة ترفض أي مشاركة الدارة البمد ،وعندما تقبؿ ترفع شروط
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تعجيزية ال تتفؽ وحجميا وقدرتيا .ما معنى أف تنادي المعارضة بالديمقراطية ثـ تخشى
الذىاب إلى صناديؽ االقتراع النتزاع حقيا بقوة ىذه الصناديؽ؟ ما معنى أف تقوـ
المعارضة بإفشاؿ كافة المبادرات التي أطمقيا الرئيس لمحوار ،ثـ بعد ذلؾ تقوؿ إف
الرئيس وفريقو السياسي الذي رشحو لموقع الرئاسة يحتكر السمطة والبمد؟
إف المعارضة بكؿ ىذه األعماؿ والتصرفات والمواقؼ تؤكد أنيا ال تريد بناء البمد
والدولة ،إنما تريد اثبات فشؿ الرئيس محمد مرسي والجماعة التي تؤيده في إدارة البمد،
حتى لو كاف ذلؾ عمى حساب مصمحة البمد.
المواطف المصري والعربي يسأؿ في ظؿ كؿ ىذه اليجمة التي تتعرض ليا مصر
والرئاسة ماذا كاف سيفعؿ اي مف المرشحيف لموقع الرئاسة لو كاف مكاف محمد مرسي؟
ماذا كاف سيفعؿ اي حزب لو كاف مكاف حزب الحرية والعدالة؟
مصر اليوـ في خطر ،والمعارضة المصرية تتحمؿ جزءاً كبي اًر مف المسؤولية
بتصرفاتيا التي توحي أنيا متآمرة!! وعميو فإف المطموب منيا العودة عف ىذا "الغي" قبؿ
أف يفوت اآلواف فتحترؽ مصر أو تعود إلى سابؽ العيد االستبدادي.
بيروت في ٕٖٓٔ/ٙ/ٕٜ
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منذ عدة أياـ تعيش مصر حالة مف االضطراب واالحتقاف السياسي الذي ييدد
تحوؿ مصر مف دولة محورية تؤدي دو اًر ريادياً عمى
بانزالؽ األمور نحو الفتنة التي ّ
التحوؿ الذي أحدثتو ثورة ٕ٘ يناير ،إلى دولة فاشمة والى
مستوى األمة ،خاصة مع
ّ
جماعات متناحرة تقضي عمى أي أمؿ بعودة مصر إلى ريادة األمة ،والى إفشاؿ ىذه

الثورة المباركة التي بدأت مصر تجدد شبابيا معيا .وكما قمنا في مقاؿ سابؽ فإف ثالثة
أطرؼ يقفوف خمؼ ما يحدث اليوـ في مصر؛ طرؼ يمثمو النظاـ السابؽ ويريد إفشاؿ
الثورة واجياض مكتسباتيا ومنجزاتيا .وطرؼ ثاني يريد إفشاؿ تجربة الرئيس والجماعة
التي جاء منيا غير عابىء بما يمكف أف يصيب مصر في سبيؿ تحقيؽ ىذه الغاية،
ويمثؿ ىذا الطرؼ شخصيات سياسية فاشمة وخاسرة في االستحقاقات النيابية والرئاسية،
وىذه الشخصيات تتمقى دعماً مالياً وسياسياً مف الخارج بشكؿ يكاد يكوف مفتوحاً .وأما
الطرؼ الثالث فيو يريد منع مصر مف قياميا بدروىا الريادي عمى مستوى األمتيف
العربية واالسالمية ،يريد تغييبيا – كما كانت غائبة  -عمى مدى السنوات الماضية عف
ىذا الدور ،ويمثؿ ىذا الطرؼ دوؿ عربية واسالمية إقميمية فضالً عف الواليات المتحدة
األمريكية والكياف الصييوني.
ولقد اطمقت ىذه المجموعات الكثير مف المواقؼ واالتيامات بحؽ السمطة المنتخبة
بشكؿ ديمقراطي والمتمثمة بالرئيس محمد مرسي ،ومارست نوعاً مف "االرىاب" الفكري
والسياسي واالعالمي عمى قطاعات واسعة مف المصرييف وحتى العرب والمسمميف ،فضالً
عف أنيا مارست نوعاً مف التزوير الفاضح الذي تولتو شبكة واسعة مف االعالـ المأجور،
المدفوع بكيدية خارج أية ممارسة إعالمية حرة وحيادية ونزيية ،وبذلؾ خرج ىذا االعالـ
عف الوظيفة الشريفة التي مف المفترض أف يتصؼ بيا ،فضالً عف أنو خرج عف صفة
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الحيادية والحد األدنى مف الموضوعية إلى ميمة تزوير الحقائؽ ،وتعبئة الشارع مف أجؿ
تحقيؽ غاية األطراؼ الثالثة الواردة مطمع المقاؿ.
قدـ بعض االعالـ المصري مف القنوات والصحؼ التي امتينت تزوير الحقائؽ،
لقد ّ
وبث الفرقة ،واثارة المشاعر ،نوعاً مف الديكتاتورية والتسمط عمى عقوؿ الناس ومشاعرىـ،
في حيف يفترض باالعالـ الحر والحيادي والموضوعي أف يكوف منصفاً وعادالً في نقؿ
الوقائع دوف تحريؼ أو تزوير أو اختالؽ األحداث .فبعض اإلعالـ المصري لـ يحترـ
عقوؿ المصرييف والعرب عندما مارس ىذا االستبداد والتسمط عمى عقوليـ في حيف أف
االنساف يفترض اف يكوف ح اًر واف ال يمارس عميو االعالـ تسمطاً عبر ساعات طويمة مف
البث المتواصؿ المعتمد عمى عناصر االثارة والتزوير والتركيز عمى قضايا ىامشية
بسيطة في مقابؿ قضايا أكثر أىمية ال لشيء إال مف أجؿ حشد الناس لمواجية السمطة
المنتخبة وفؽ انتخابات شرعية قانونية شفافة وصادقة.
لقد تغاضى بعض االعالـ المصري عف اإلحراؽ الممنيج لمقرات حزب الحرية
والعدالة ومقرات جماعة االخواف المسمميف مف دوف اف يدير ليذه الجرائـ التي اسقطت
ضحايا اي اىتماـ واعتبار ،في حيف أنو يركز بشكؿ كبير عمى تجمعات مف المتظاىريف
أحياناً ال تتعدى بعض المئات .لقد أدار االعالـ معركة قوية وشرسة في مواجية السمطة
المنتخبة مف قبؿ الناس بشكؿ ديمقراطي نزيو وشفاؼ وىو يتغنى بالديمقراطية وينظّر ليا
ويرفعيا إلى حدود مرتبة القداسة ،في حيف أنو دافع عف السمطة القضائية التي خرجت
عف وظيفتيا القضائية لممارسة الدور السياسي في ىذه المرحمة ،فضالً عف اف بعضيا
اصطؼ بشكؿ فاضح إلى جانب فريؽ سياسي يقؼ في مواجية الثورة المصرية ،في حيف
كاف مف المنتظر أف يكشؼ ىذا االعالـ ىذه الفضائح عمى عادة الوسائؿ االعالمية في
الدوؿ المتقدمة والمتحضرة ،واألمثمة عمى مثؿ ىذه القضايا أكثر مف أف تعد أو تحصى.
بعض اإلعالـ المصري مف القنوات والصحافة التي واصمت حممتيا عمى الشرعية
وشنت حمالت وصمت إلى حدود التشيير تارة واالضطياد تارة أخرى
الشعبية والقانونية ّ
بحؽ العديد مف الشخصيات وفي طميعتيا رئيس الجميورية المنتخب بأصوات ثالثة عشر
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مميوف مصري ،مارست كؿ أنواع االستبداد والتسمط عمى عقوؿ المصرييف ،وىي لـ تحترـ
لحظة واحدة خيار الشعب المصري عندما ارتضت لنفسيا أف تكوف مطية ألولئؾ الذيف
يريدوف إسقاط الدولة بكؿ مقدراتيا ومقوماتيا ،وليس فقط اسقاط الثورة أو التجربة التي
يمثميا الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي.
كفى بعض االعالـ المصري ديكتاتورية وتسمطاً واستبداداً ،وبعض العودة إلى
الضمير الميني بعيداً عف أي انقساـ سياسي ،فمصر تستحؽ مف كافة وسائؿ إعالميا
اف تكوف إلى جانبيا ،وليس إلى جانب فريؽ سياسي عمى حساب االخر ،مصر تستحؽ
أف يكوف االعالـ المصري إعالماً موضوعياً محايداً منحا اًز إلى جانب االستقرار وبناء
وحسب محمد مرسي أنو لو كاف ديكتاتو اًر
مؤسسات الدولة وليس أداة مف أدوات تخريبياْ ،

كما يحمو لبعض اإلعالـ المصري أف يطمؽ عميو ،لكاف وضع حداً ليذا اإلعالـ وىو
قادر عمى ذلؾ ،لكف زمف الديكتاتوريات السياسية واألمنية قد أنتيى فال ينبغى أف يمارس
اإلعالـ ىذه الوظيفة القذرة التي قد ال تقؿ خط اًر عف تمؾ.
ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٚ
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وفي موقف الخاسرين استبداد

5

شيدت مصر خالؿ األياـ األولى التي تمت انتياء العدواف عمى غزة والى اآلف
حممة غير مسبوقة عمى مؤسستيا الرئاسية المنتخبة بأصوات أكثر مف ثالثة عشر مميوف
مصري وبانتخابات حرة ونزيية شيد بيا الجميع ،بدأت بالتظاىر واالعتصاـ اعتراضاً
وحصف بموجبو بعض
عمى االعالف الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي
ّ

مؤسسات الدولة وق ارراتو السيادية ،وصوالً إلى رفض الجميعة التأسيسية ومسودة الدستور
الذي صدر عنيا ،وقد ذىب البعض إلى حدود اتياـ الرئيس باحتكار السمطة والتفرد
بالحكـ ،بؿ ذىب البعض إلى حدود االفتراء والتعدي الشخصي عميو باتيامو غير قادر
عمى حكـ البالد والعباد ،وقد دفعت ىذه التحركات إلى انقساـ الشارع المصري بيف مؤيد
ومعارض ،وىددت بخروج األمر عف نطاؽ السيطرة والتحكـ ،ما ييدد بإفساد ما أنجزتو
الثورة المصرية إلى اآلف ،فضالً عف أنو قد يعيد إنتاج النظاـ البائد ،ناىيؾ عف أنو قد
يدخؿ مصر في دوامة صراعات داخمية قد تجعميا أث اًر بعد عيف فيما لو نجحت بعض
المخططات لجرىا إلى ىذا المستنقع.
وبعيداً عف النية السيئة في الذىاب إلى القوؿ إف ما يجري فيو محاولة عقاب لمرئيس
المصري وادارتو الجديدة عمى دوره الرائع في إنياء العدواف عمى غزة ،والمساىمة في
انتصار المقاومة الفمسطينية ،فإف مف الغرابة أف نجد ىذه اليجمة عمى الرئاسة المصرية
وعمى الثورة تحت عناويف مفضوحة ال تكشؼ سوى نوايا المتربصيف بالشعب المصري
وثورتو حتى مف أولئؾ الذيف كانوا في يوـ مف األياـ جزءاً مف ىذه الثورة فضالً عف
أولئؾ الذيف التحقوا فييا في وقت متأخر.
وجو الغرابة أف يتـ توجيو االتياـ لمرئيس محمد مرسي بممارسة الديكتاتورية
واالستبداد وىو الذي لـ يقض في موقع كرسي الرئاسة سوى أشير قميمة ،وىو الذي إلى
اآلف لـ يستطع أف يقضي عمى فموؿ النظاـ البائد في اإلدارة وغيرىا.
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لقد انطمقت الحممة بيذه الشراسة اعتراضاً عمى اإلعالف الدستوري الذي أصدره
وحصف بموجبو بعض الق اررات والمؤسسات بشكؿ مؤقت ،في حيف اف
الرئيس مرسي
ّ

الداعي إلى ذلؾ ما كاف قد تناىى إلى مسمعو وتـ التأكد مف أف مخططاً يقوده رموز في
النظاـ إلسقاط الثورة ومؤسسة الرئاسة والتجرية االسالمية في الحكـ ،وقد كانت ىناؾ
تجربة ماثمة في إصدار حكـ سياسي مف المحكمة الدستورية العميا بحؿ مجمس الشعب
المنتخب بموجب قانوف وافقت عميو ىذه المحكمة ،وشيد العالـ بنزاىة نتائجيا ،ثـ في
محاولة حؿ الجمعية التأسيسية ومجمس الشورى ،وحتى مؤسسة الرئاسة بموجب ق اررات
قضائية .وليس ىذا بيت القصيد في ىذا المقاؿ.
لقد اطمقت االتيامات لمرئيس مرسي باحتكار السمطة التشريعية والتنفيذية والتحصف
في مواجية ق اررات السمطة القضائية.
أما بالنسبة لمسمطة التنفيذية فالرئيس فاز في انتخابات حرة نزيية وشفافة ،وبالتالي
فيي سمطتو التي ال ينازعو فييا أحد .وأما السمطة التشريعية التي يتيـ مرسي باحتكارىا
فيي مف نتائج ق اررات المحكمة الدستورية التي حمت مجمس الشعب المنتخب بقرار
سياسي أياـ المجمس العسكري وأحالت صالحياتو إلى ىذا المجمس ،وعندما انتخب
مرسي واستمـ صالحيات المجمس العسكري كاف مف ضمف ما تـ استالمو صالحيات
السطمة التشريعية ،وبالتالي فيو ليس مسؤوالً عف قرار اتخذتو المحكمة الدستورية بيذا
الخصوص .وأما تحصيف الق اررات بوجو السمطة القضائية فألف ىذه السمطة باتت
تتصرؼ بخمفية سياسية واضحة فاضحة مكشوفة (حؿ مجمس الشعب ومخطط حؿ
مجمس الشورى والتأسيسية) وبالتالي فالرئيس أعمف ىذا االعالف المؤقت مف أجؿ بناء
مؤسسات الدولة والحفاظ عمى مكتسبات ومنجزات الثورة.
وأما الحديث عف االستبداد واالحتكار فيقودنا إلى السؤاؿ ىؿ قياـ التظاىرات بيذا
الشكؿ لكؿ الفرقاء يعني ممارسة االستبداد؟ وىؿ تيجـ وسائؿ االعالـ المصرية حتى
الرسمية التابعة لمدولة عمى الرئيس المنتخب بيذا الشكؿ الفاضح وحمـ الرئيس ىو مف
االستبداد؟ وىؿ التعيد ببناء دولة المؤسسات واالنتياء مف المرحمة االنتقالية ىو مف
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االستبداد؟ ثـ ىذا يقودنا إلى سؤاؿ آخر كـ مف المتظاىريف ضد الرئيس قد اعتقؿ؟ وكـ
منيـ قد جرح أو أصيب أو قتؿ؟ إف الوحيديف المذيف قتال خالؿ التظاىرات ىما مف
أنصار الرئيس وعمى أيدي المتظاىريف!!! فأي اتياـ ىذا لمرئيس باالستبداد والديكتاتورية؟
ثـ إف األمر يقودنا إلى طرح المسألة بطريقة آخرى وىنا يأتي السؤاؿ اآلخر أليس
في تصرفات ىذه األقمية التي تخرج اليوـ وتريد أف تجبر األكثرية عمى ما تريد تحت
ضغط الشارع فترفض الدستور الجديد ،وترفض االحتكاـ إلى صناديؽ االقتراع والشعب
ىو صاحب القرار األوؿ واألخير؟ أليس في قرار ىذه األقمية إجبار الرئيس واألكثرية
والشعب المصري عمى النزوؿ عند رغبتيـ حتى ال تقع مصر في المجيوؿ؟ أليس في
ذلؾ استبداد وتعسؼ وديكتاتورية؟ أليس في ذلؾ انقالب واضح فاضح عمى الشرعية
التي منحيا الشعب المصري لمرئيس مرسي؟ إنو االستبداد بعينو تمارسو فئة قميمة بحؽ
الشعب المصري عندما ترفض االحتكاـ لصناديؽ االقتراع.
المسألة بكؿ بساطة تكمف في نوايا كؿ طرؼ مف األطراؼ المناىضة ،فبعضيا يريد
إسقاط الثورة واعادة النظاـ البائد ،وىو ما يمثمو الدور الذي تقوـ بو الدولة العميقة.
وبعضيا يريد أسقاط تجرية الرئيس مرسي والجماعة التي جاء منيا ،وىو ال يتورع عف
إسقاط مصر مف أجؿ إسقاط ىذ التجربة ،وىو ما يمثمو بعض الخاسريف في االنتخابات
الرئاسية .وبعضيا الثالث يريد تدمير مصر وانياؾ قوتيا حتى ال تعود إلى ممارسة دورىا
الريادي عمى المستوى العربي واإلقميمي ،وىو ما يمثمو الدور الخارجي الذي يقوده الماؿ
واالعالـ ومف أكثر مف اتجاه.
الديمقراطية الحقيقة التي يتغنى بيا البعض وال يمتزميا فعالً ىي في العودة عند
األزمات الوطنية إلى صناديؽ االقتراع ليكوف صوت الشعب ىو الفيصؿ فييا وىو ما
فعمو الرئيس مرسي عندما دعا الشعب المصري ليقوؿ كممتو في الدستور الجديد.
ٕٕ٘ٓٔ/ٕٔ/
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إعالن يكشف النوايا
ٌ

5

قبؿ أياـ أقدـ الرئيس المصري محمد مرسي عمى إعالف "إعالف دستوري" جديد
بموجب الصالحيات الممنوحة دستورياً ،وبموجب اإلعالف الجديد أقاؿ الرئيس النائب
العاـ المصري ،كما منح نفسو صالحيات جديدة واسعة مدد بموجبيا عمؿ المجنة
وحصف بعض ق ارراتو مف "تدخؿ وتسمط" القضاء ،وقد
التأسيسية لمدستور لمدة شيريف،
ّ
كشؼ ىذا "اإلعالف الدستوري" وخطوة إقالة النائب العاـ ،نوايا الكثير مف الحركات والقوى

السياسية والشخصيات ،التي لطالما نادت بتحقيؽ غايات وأىداؼ الثورة ،فتحركت ىذه
تروج لفكرة أف ىذا
القوى عبر إعالـ النظاـ السابؽ في تأجيج الشارع المصري وأخذت ّ
يحوؿ محمد مرسي إلى رئيس فوؽ القانوف ،وذىب البعض إلى وصفو
اإلعالف الدستوري ّ
بػ " الديكتاتور" وغيره بالتسمط ،وآخر بالحاكـ اإلليي ،وما سوى ذلؾ مف العبارات التي ال

تميؽ بحؽ المصرييف الذيف اعطوا ثقتيـ لو ،وال بحؽ الثورة التي دفع محمد مرسي كمفة
ثباتيا ونجاحيا يوـ كاف بعض أولئؾ إما مف رموز النظاـ البائد ،واما مف المتجوليف عمى
متف الطائرات بيف دوؿ العالـ.
لجوء الرئيس إلى ىذا اإلعالف الدستوري لو أسباب عديدة .بعضيا واضح ومعروؼ
وبعضيا اآلخر األياـ كفيمة بكشفو وفضحو.
في األسباب المعروفة أف النظاـ السابؽ ،أو ما اصطمح في مصر عمى تسميتو
بالدولة العميقة بات يأخذ مف القضاء وسيمة ليدـ منجزات ثورة ٕ٘ يناير ،وقد عشنا
تجربة األشير الماضية التي سبقت االنتخابات التشريعية ،وتالياً الرئاسية وما سبؽ ىذه
االنتخابات وما تالىا ،وكيؼ اف القضاء المصري حؿ مجمس الشعب المنتخب ،وكيؼ
أصدر ق اررات تبرئة بحؽ الضباط الذيف قتموا المتظاىريف ،وكيؼ وكيؼ وكيؼ. ،،،
وفي األسباب غير المعروفة الى اآلف ،أف ىذه الدولة العميقة التي ما زالت تتحكـ
بالقضاء واالعالـ والماؿ المنيوب مف رصيد المصرييف ،كانت تخطط لحؿ مجمس
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الشورى أيضاً بزعـ أف ىناؾ مخالفات لمقانوف االنتخابي كما حمت مجمس الشعب ،وكذلؾ
كانت تخطط لحؿ المجنة التأسيسية لمدستور ،وصوالً إلى التشكيؾ قضائياً بانتخاب محمد
مرسي ومف ثـ عزلو ،أو عمى أقؿ تقدير ثنيو عف تحقيؽ أي نجاحات لمشعب المصري،
وبالتالي مفاقمة المشاكؿ التي تؤثر سمباً عميو وعمى مصر .وىذا ما ستكشفو األياـ
المقبمة بعد خطوة إقالة النائب العاـ المصري.
وقد يكوف ىذا التصرؼ مفيوماً مف النظاـ البائد ودولتو العميقة الفاسدة التي كانت
متغمغمة في كؿ مفاصؿ االدارة المصرية ،وقد يكوف مفيوماً أف تمارس ىذه الدولة العميقة
كؿ الكيد السياسي وأساليب االنحطاط حتى ولو كانت عمى حساب استقرار مصر
والشعب المصري ،فيذا ىو ديدنيا منذ كانت في سدة السمطة والمسؤولية حيث لـ تعمؿ
يوماً لمصمحة كؿ الشعب المصري ،بؿ كانت تأخذ مصر أسيرة لمصالحيا الخاصة
وتجميع وتكديس الثروات بأيدي قمة قميمة مف أولئؾ "البمطجية".
أما أف يسير في ركاب ىذه العممية بعض األشخاص الذي انضووا تحت لواء الثورة،
فيذا األمر غير المفيوـ وغير المقبوؿ عمى اإلطالؽ.
أنا ال أفيـ كيؼ تجيز شخصية ثورية كاالستاذ حمديف صباحي لنفسيا المقاء مع
الدولة العميقة والعمؿ في أجندتيا مف أجؿ القضاء عمى ثورة ٕ٘ يناير .أنا أسأؿ
صباحي ما ىو الموقؼ الذي كاف سيتخذه لمواجية ىذه الدولة العميقة المتغولة لو كاف
ىو الرئيس الفائز مكاف محمد مرسي؟ كيؼ كاف سيتعامؿ مع النائب العاـ المصري
المسؤوؿ عف دماء المصرييف؟ كيؼ كاف سيتعامؿ مع القضاء الذي يستخدـ مف أجؿ
إجياض أي محاولة لقياـ مصر القوية ،وبناء مؤسساتيا الدستورية؟ كيؼ كاف سيتصرؼ
حياؿ حؿ مجمس الشعب وتأسيسية الدستور ،وربما تنحيتو ايضاً؟ أنا أسأؿ صباحي أيف
أنت مف أىداؼ الثورة التي قمت إنؾ منيا وليا؟ وىؿ ىذه المواقؼ التي تتخذىا اليوـ
تصب فعالً في صالح القوى الشعبية التي منحتؾ ثقتيا خالؿ االنتخابات الرئاسية؟ أنا ال
أجد تفسي اًر ليذه المواقؼ سوى االنتيازية وردة الفعؿ عمى النجاحات التي حققيا مرسي
خالؿ فترة قصيرة مف واليتو رغـ كؿ العراقيؿ .ليس ليذه المواقؼ تفسير سوى تقديـ
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المصالح الشخصية واألنانية الضيقة عمى حساب المصمحة الوطنية الحقيقية ،ولو كاف
صباحي يؤمف فعالً بتقديـ مصمحة مصر والثورة لما لجأ إلى ىذا الموقؼ الذي يريد منو
إفشاؿ تجرية محمد مرسي ولو عمى حساب مصر والمصرييف ،مف أجؿ القوؿ إنيا تجربة
فاشمة غير آبو لما يمكف أف يصيب المصرييف .واال فإننا رأينا كيؼ أف المرشح الرئاسي
اآلخر " أبو الفتوح" لـ يتخذ ىذا الموقؼ ولـ يقؼ في وجو ىذا االعالف الجديد.
أما "الثورجي" الجديد القادـ مف مف النعـ األمريكية ،والذي عمى ما يبدو أعجبتو
لفظة "الديكتاتورية" فراح يدندف فييا مع كؿ تصريح ومقابمة ،متيماً الرئيس محمد مرسي
بيا ،فيبدو أنو لـ يواكب أف الرئيس حصؿ عمى زىاء أصوات ربع المصرييف ،ولـ يعرؼ
انو الرئيس لو كاف ديكتاتوريا كما يزعـ ويدعي لما استطاع التمفظ ببنة شفة في مصر،
ولما استطاع أف يدوس بقدمو شارعاً مف شوارعيا ،ونسي أنو في زمف الديكتاتور البائد
كاف يحمـ بالقدوـ إلى مصر ،وال يجرؤ عمى النظر إلى قصر العروبة او االتحادية ،وال
يفكر مطمقاً في زيارة شرـ الشيخ ،وىا ىو اليوـ يقوؿ ما يريد بحؽ الرئيس وغيره ،بؿ
ويفرض شروطاً باسـ المصرييف مع أنو لـ يجرؤ عمى الترشح ألنو يدرؾ أف أمره كاف
سينفضح بيف المصرييف ،وبالتالي فإف ما يمارسو البرادعي ىي الديكتاتورية بعينيا بحؽ
الرئيس وبحؽ الشعب المصري كمو الذي ال يعرؼ عنو البرادعي إال القميؿ القميؿ .وعميو
فإف ىذا "الثورجي" القادـ إلى مصر الستغالؿ ثورة فقرائيا وبسطائيا وثوارىا الحقيقييف،
يريد أف يضرب ثورة ىؤالء النتاج منظومة جديدة تعيد نظاـ مبارؾ بشكؿ مختمؼ.
وأما المتباكي عمى الثورة والثورييف والذي أتى في لحظة تخؿ إلى ساحة الثوار مف
اجؿ سرقة انجازاتيـ فيو شاء أـ أبى أحد رموز نظاـ الفساد وأحد أركاف الدولة العميقة.
عمرو موسى الذي يحاوؿ أف يوىـ الناس أنو مف الثوار ،ىو أحد أبرز وجوه نظاـ حسني
مبارؾ ،وبالتالي ميمتو اليوـ ىي إفشاؿ الثورة واالنقضاض عمييا باسـ الثورييف.
اإلعالف الدستوري الجديد الذي وقعو الرئيس محمد مرسي كشؼ حقيقة نوايا كؿ
العامميف في الحقؿ السياسي المصري ،وأظير ىؤالء عمى حقيقتيـ ،فيـ ليسوا مع الثورة
مف أجؿ مصر ،ىـ مع الثورة مف أجؿ مصالحيـ وأنانياتيـ ،وعندما تختمؼ ىذه المصالح
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واألنانيات مع الثورة يعودوف إلى مربعيـ الذي يقبعوف فيو خمؼ ىذه األنانيات حتى لو
كاف في ذلؾ خدمة لمدولة العميقة والنظاـ البائد .واذا كاف اإلعالف الدستوري الجديد اثار
كؿ ىذا الجدؿ في الشارع المصري ،فإنو كشؼ تمؾ النوايا غير الصادقة فيما تقوؿ وغير
العفيفة فيما تعمؿ.
بيروت في ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٕٙ
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لـ يعد يختمؼ اثناف أف ما جرى في مصر ليمة االربعاء مف عزؿ الرئيس المصري
المنتخب محمد مرسي ،ىو انقالب عسكري موصوؼ بؿ مكتمؿ األوصاؼ وال يحتاج
األمر إلى أية حجة بالنظر إلى الممارسة التي تبعت بياف االنقالب.
فالفريؽ عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري وقؼ خمؼ منصة صغيرة وتال
بشيء مف القمؽ الذي كاف باد عمى وجيو بياف عزؿ الرئيس المنتخب محمد مرسي،
وخريطة الطريؽ التي رسميا مع قيادة الجيش والخارج المتورط بيذا االنقالب لممرحمة
المقبمة التي ولممفارقة لـ تختمؼ عف النقاط التي طرحيا مرسي قبؿ اربعة وعشريف ساعة
بشيء سوى عزؿ الرئيس فقط.
لقد اتخذ الجيش ق ارره بعزؿ الرئيس وال يعرؼ عمى وجو الدقة السبب الذي جعؿ
الجنراؿ السيسي الذي كاف مغمو اًر في الجيش وأتى بو مرسي إلى قمة و ازرة الدفاع يقدـ
عمى ىذا االنقالب ،وقد كاف معروفاً إلى وقت قريب التفاىـ الكامؿ بيف السيسي ومرسي،
بؿ أكثر مف ذلؾ اتيـ السيسي في وقت مف االوقات بانتمائو السري إلى جماعة االخواف،
فما الذي دفعو بيف ليمة وضحاىا لمتضحية بالرئيس مرسي واالنقالب عميو والوقوؼ إلى
جانب خصومو وال اقوؿ معارضيو؟
الصورة التي ظير فييا السيسي ألوؿ مرة بعد بياف االنقالب في لقاء يجمعو بالرئيس
المؤقت عدلي منصور لـ يكف مسرو اًر ،بؿ عمى العكس بدا في تمؾ الصورة القصيرة
متجيماً حزيناً في مقابؿ الصور الكثيرة التي كاف يبدو فييا إلى جانب الرئيس مرسي
مسرو اًر سعيداً ،ولعؿ السيسي قد يكوف أوؿ ضحايا ىذا االنقالب بعد تمكف االنقالبييف
الحقيقييف مف مفاصؿ النظاـ.
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الميـ أف ما جرى ليمة االربعاء كاف انقالباً موصوفاً خطط لو في الداخؿ والخارج،
وتـ دعمو مف داخؿ القيادة العسكرية ومف داخؿ قيادة الشرطة واالعالـ والدولة العميقة،
فضالً عف دوؿ في الخارج عربية وغير عربية ،وقد قضى االخراج بالعمؿ عمى إثارة
الشارع المصري ضد الرئيس مرسي عبر سمسمة إشكاالت واخفاقات تنسب إلى الرئيس،
وشف حمالت إعالمية منظمة ومفبركة ضده حتى يصار إلى تحطيـ صورتو أماـ الرأي
العاـ المصري ،لتكوف ذروة ىذا المخطط بالحشود الشعبية في الشارع ،وقد كانت كما
مكوف مصري واحد ،فضالً عف التظيير االعالمي
أظيرت التحقيقات في معظميا مف ّ
الذي اعطى انطباعاً لمناس بأف ما جرى ىو ثورة شعبية ،وبالغ في تصوير المشاركيف
فقاؿ إنيـ يناىزوف عشريف مميوف أو ثالثيف مميوف مصري طالبوا بعزؿ مرسي .والحقيقة
أف ىذا االسموب كاف اليدؼ منو التغطية عمى القرار الحقيقي الصادر مف قيادة الجيش
والدوؿ المتواطئة لعزؿ مرسي ،حتى يقاؿ إف ما جرى ىو ثورة شعبية ىدفيا تصحيح
ضممت ،وحتى القوى
مسار ثورة ٕ٘ يناير .والحقيقة الثانية أف ىذه الجموع الشعبية التي ُ

السياسية التي شاركت في اكماؿ الصورة ُغرر بيا وبشارعيا وىي بدأت تكتشؼ ذلؾ
سريعاً ،وبدأت تكتشؼ ايضاً أف ما جرى ىو انقالب سيطيح بكؿ المسار الديقراطي
وحتى بمنجزات ثورة ٕ٘ يناير بحيث يعيد انتاج النظاـ العسكري الذي يريد أف يحكـ
مصر مف خمؼ الستارة تماماً كما قاموا باالنقالب مف خمؼ الستارة.
لقد كاف انقالباً ناعماً ،أو ىكذا ارادوه عمى حيف غفمة مف الشعب ،وخطة محكمة مف
التضميؿ لمعودة بمصر إلى ما قبؿ ٕ٘ يناير .ولقد رأينا كيؼ بدأ ىذا العيد االنقالبي
بسياسة تكميـ األفواه عبر إسكات األصوات التي يمكف أف تكوف معارضة تحت ذريعة
وحجة عدـ التحريض عمى العنؼ ،فتـ اسكات اعداد كبيرة مف القنوات الفضائية
المصرية ،وحتى غير المصرية فتـ اقفاؿ مكاتب لقنوات عربية ،كما تـ االعتداء عمى
صحفييف أجانب وما جرى مع مراسؿ شبكة "سي أف أف" ومع مكتب الجزيرة عمى اليواء
مباشرة خير دليؿ عمى ىذا العيد العسكري االنقالبي ،الذي لـ يكتؼ بذلؾ بؿ شرع في
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عمميات اعتقاؿ واسعة لشخصيات سياسية ليس ليا اي ذنب سوى تبني وجيات نظر
ومواقؼ سياسية ال تتفؽ مع وجية نظر االنقالبييف.
لقد رفض مؤيدو الشرعية الدستورية وانصار الرئيس المنتخب محمد مرسي ىذا
"االنقالب" ونزلوا بعشرات المالييف إلى مياديف مصر وشوارعيا ،ينددوف بيذا االنقالب
الذي ال يستيدؼ الرئيس محمد مرسي وجماعة االخواف المسمميف وحزب الحرية والعدالة
فحسب ،بؿ يستيدؼ المسار الديمقراطي الذي اختارتو مصر بعد ثورة ٕ٘ يناير،
ويستيدؼ القضاء عمى مناخ الحريات العامة التي تمتع بيا المصريوف عمى اختالؼ
توجياتيـ السياسية عمى مدى عاميف بعد الثورة وخاصة في ظؿ رئاسة محمد مرسي
لمبالد .ومف ىنا أكد ىؤالء عمى رفض االنقالب العسكري المغمؼ بيذا "الديكور" الشعبي،
مع كامؿ االحتراـ لكؿ الذيف شاركوا في تظاىرات ٖٓ حزيراف ،فيؤالء عمى صفاء نوايا
الكثيريف منيـ قد استخدموا غطاء لتنفيذ االنقالب ،وىذا ما سيكتشفونو سريعاً ،بؿ ربما
بدأوا يكتشفونو مف خالؿ الخالؼ الذي بدأ يدب عمى تسمية رئيس الحكومة المؤقت،
ومف خالؿ المواقؼ التي بدأت تصدر مف الشخصيات واالحزاب المشاركة في تغطية
االنقالب حيث بدأت تعمؿ عمى الخروج مف موقعيا الذي وجدت نفسيا فيو.
عمى كؿ حاؿ عشرات مالييف المصرييف الذيف نزلوا (بحسب "سي أف أف" و "بي بي
سي" نزؿ قرابة أربعيف مميوف ليمة الجمعة) وينزلوف يومياً إلى مياديف مصر مطالبيف
بعودة الشرعية الدستورية والرئيس المنتخب محمد مرسي إلى موقعو ،لف يعودوا إلى
بيوتييـ ومنازليـ إال بتحقيؽ ىذا اليدؼ المتمثؿ قبؿ عودة الرئيس عودة المسار
الديمقراطي الصحيح والسميـ ،مبديف كامؿ االستعداد لتحمؿ كافة المشقات مف أجؿ بموغ
ىذا اليدؼ وتحقيؽ ىذا الموقؼ باعتبار أف ذلؾ يؤكد عممياً استكماؿ ثورة ٕ٘ يناير
والتخمص مف فموؿ النظاـ السابؽ ،نظاـ حسني مبارؾ.
إف المسؤولية المابشرة اليوـ تقع عمى عاتؽ الجيش ،وعمى عاتؽ قيادتو بشكؿ
أساسي ،وىو الذي اتخذ قرار عزؿ الرئيس المنتخب بالنظر إلى التظاىرات الشعبية التي
تدوي في
استند إلييا ،وىا ىي التظاىرات الشعبية األخرى ،األكثر حجماً وانتشا اًر وتنظيماً ّ
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كؿ ارجاء مصر ،وال بد مف االصغاء لصوتيا ومطمبيا ،والعودة إلى الشرعية الدستورية
واعادة الرئيس المنتخب ،واال فإف حركة االحتجاجات االعتصامات السممية المتواصمة
التي تمأل كؿ الشوارع والمدف المصرية قد تتحوؿ في اي لحظة إلى بركاف ينفجر بوجو
الجيش والدولة والمجتمع ،وعندىا ستكوف نتائج ىذا االنقالب كارثية عمى الدولة المصرية
وعمى الجيش المصري وعمى النسيج االجتماعي في مصر ،وليس في ذلؾ خدمة ألحد
عمى االطالؽ سوى اعداء مصر في الداخؿ والخارج وفي طميعتيـ الكياف االسرائيمي
الذي اعرب عف سعادتو الغامرة عندما تمت االطاحة بالرئيس المنتخب.
مصر اليوـ عمى مفترؽ طرؽ ،والجيش الذي قاد االنقالب ،أو ربما بعض قيادة
الجيش التي قادت االنقالب أماـ مسؤولية تاريخية النقاذ مصر ودورىا ،ولعؿ في العودة
عف الخطأ فضيمة وعف الخطيئة ما ينقذ مصر مف شر عظيـ ،ونرجو أف يتدارؾ الشرفاء
في الجيش وفي صفوؼ المعارضة ىذا الموقؼ لبناء مصر قوية ديمقراطية لكؿ ابنائيا
دوف تحزب أو استئثار أو اقصاء.
ٕٖٓٔ/ٚ/ٚ
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يوـ األحد جرى تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر بحضور عدد مف رؤساء
وأمراء الدوؿ العربية ،وممثمي بعض الدوؿ األوروبية واألفريقية ،وشخصيات مصرية ممف
وقؼ إلى جانب السيسي في حممتو الرئاسية ،وقبميا في حركتو التي نفذىا ليمة الثالث مف
تموز ٖٕٔٓ .وقد جرت مراسـ التنصيب وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة شيدتيا
القاىرة ،وفي ظؿ يوـ عطمة منحتيا الحكومة لمعماؿ والموظفيف مف دوف معرفة السبب
الحقيقي ليذه الخطوة ،وقد ّأدى السيسي يميف الرؤساء بعد قرار المجنة العميا لالنتخابات
التي قررت فوزه فيما عرؼ باالنتخابات الرئاسية التي جرت الشير الماضي والتي حاـ
حوؿ صدقيتيا الكثير مف الشكوؾ خاصة بعد تمديد التصويت فييا ليوـ ثالث مف دوف
حاجة حقيقية وفقاً لما بات معروفاً لدى القاصي والداني.
والحقيقة أف احتفاؿ التنصيب الذي أريد منو إضفاء ىالة كبيرة لمزيد مف تكريس
شرعية السيسي افتقر إلى حضور شخصيات مف األوزاف الثقيمة كرؤساء الدوؿ الكبرى ،ال
سيما تمؾ التي تشغؿ مقاعد دائمة في مجمس األمف ،بؿ اقتصر حضور ممثميف ليذه
الدوؿ مف درجات بمرتبة سفراء وما دوف ،في حيف أف مف حضر مف المموؾ والرؤساء
العرب ىو بمثابة شريؾ أساسي وفعمي لكؿ ما قاـ بو السيسي ،بؿ ربما بعضيـ كاف وراء
ما فعمو السيسي في تموز الماضي .واذا كاف ىذا الحضور ال يقدـ أو يؤخر كثي اًر في
إجراءات التنصيب ،إال أنو أعطى انطباعاً عف نظرة دوؿ العالـ لما جرى ويجري في
مصر.
ولكف ماذا عف نظرة المصرييف عف احتفاؿ التنصيب؟
أوؿ تعميؽ سمعتو مف صديؽ مصري قاؿ فيو" :حفمة نصب واحتفاؿ تنصيب"!!

ٔ
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واذا كاف الجذر واحداً لكممتي النصب والتنصيب ،فإف معنى كؿ كممة مختمؼ عف
اآلخر .واذا كاف التنصيب يعني تكريس واقع المنصَّب واعطاءه الحؽ القانوني لممارسة
صالحياتو ودوره الدستوري بما يعني مباشرة عممو في سدة المسؤولية التي يشغميا؛ فإف
النصب يعني االحتياؿ وممارسة كافة أعماؿ الخداع الكتساب مشروعية موىومة خادعة
ال تمت إلى الحقيقة والواقع بصمة .وىي بمعنى آخر سمب حقوؽ معينة آلخريف عف
طريؽ خداعيـ أو عف طريؽ خداع غيرىـ بحيث يتـ تحوير الحقيقة وتشويش عقوؿ
الناس تجاىيا لتنطمي عمييـ وتصبح األمور معكوسة.
ما جرى في مصر منذ الثالثيف مف حزيراف العاـ ٖٕٔٓ حفمة نصب وخداع لكؿ
الشعب المصري ،بؿ لكثير مف الناس .لقد خدعوا الناس ونصبوا عمييـ عندما قالوا إف
الذيف خرجوا في الثالثيف مف حزيراف في ميداف التحرير وأماـ قصر االتحادية فاقوا
بأعدادىـ الثالثيف مميوناً ،ولكف الحقيقة أف المساحات التي تـ ذكرىا ال تتسع في أحسف
الحاالت ألكثر مف مميوف متظاىر ،وىو ما اعترؼ بو الحقاً المخرج خالد يوسؼ الذي
قاـ بإخراج خديعة الثالثيف مميوناً.
ثـ إف الذيف خرجوا في الثالثيف مف حزيراف لـ يطمبوا سوى تقديـ موعد االنتخابات
الرئاسية ،ولكف وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حينيا أخذ ىذا المطمب واتخذ في ضوئو
قرار عزؿ الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي .فكانت عممية النصب والخداع الثانية.
قالوا إف خريطة المستقبؿ ىي مف أجؿ استكماؿ ثورة ٕ٘ يناير ،ولكف المفاجأة أف
تحولت إلى خديعة جديدة ونصب مف نوع مختمؼ .فالحريات العامة كممت
ىذه الخريطة ّ
مف المحظة األولى خالفاً لمطالب ثورة ٕ٘ يناير حيث اعتقمت أغمب القيادات ،والحريات
االعالمية لـ يكف شأنيا أفضؿ حيث أغمقت الفضائيات .والوعود التي قطعتيا عمى نفسيا
قيادات الجيش بعدـ التدخؿ بالحكـ تحولت إلى طمع ال نظير لو بالسمطة .واالنتخابات
الرئاسية التي أقرتيا خريطة المستقبؿ بعد النيابية تـ تقديميا خالفاً ليذه الخريطة ،وغير
ذلؾ الكثير الكثير مما يمكف أف يتـ سوقو كداللة عمى عمميات الخداع والتضميؿ وقمب
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الحقائؽ اعتبا اًر مف الثالث مف تموز حيث نظر قسـ كبير مف الشعب المصري إلى ما
جرى يوـ الثالث مف تموز عمى أنو انقالب عسكري وليس تصحيحاً لمسار ثورة!!
واذا ما أتينا إلى االنتخابات التي جرت أياـ  ٕٙو ٕٚو  ٕٛفإف الشكوؾ تحوـ حوؿ
كؿ ىذه االنتخابات.
فيي جرت أوالً في أجواء مف قمع الحريات واالعتقاالت العشوائية وسياسة تكميـ
األفواه .كما وأف أغمب المرشحيف الذيف شاركوا في انتخابات العاـ ٕٕٔٓ رفضوا
المشاركة فييا واقتصرت المشاركة عمى السيسي وعمى حمديف صباحي الذي قيؿ إنو
استدعي حتى تكتمؿ مسرحية االنتخاب ألف النتائج كانت معروفة سمفاً.
ثـ إف نسب المشاركة في ىذه االنتخابات كانت متدنية في اليوميف األوليف وذلؾ
باعتراؼ إعالـ السمطة نفسو ،وىو ما استدعى اعطاء يوـ عطمة لمعماؿ والموظفيف
لحثيـ عمى التصويت ،ثـ تمديد االقتراع ليوـ ثالث مع االعتراؼ بضعؼ االقباؿ في أوؿ
يوميف ،وقد تحدثت مراكز حقوقية تابعت االنتخابات أف نسبة المشاركة لـ تتجاوز في
أحسف حاالتيا ٘ٔ %ومع ذلؾ خرجت المجنة العميا المشرفة عمى االنتخابات تتحدث عف
نسب كادت تالمس الػ ٓ٘ ،%وىي خدعة وخديعة كبيرة وعممية نصب واضحة ومستمرة
عبر عنو المرشح
تستغبي الشعب المصري وتحاوؿ تجييمو واخفاء الحقيقة عنو ،وىو ما ّ

اآلخر حمديف صباحي بطريقة ذكية عندما قاؿ إف الحديث عف نسب المشاركة في
االنتخابات لف تنطمي عمى ذكاء الشعب المصري.
لكؿ ذلؾ قاؿ صديقي المصري إف ما جرى ىو حفمة نصب جديدة واف كاف المظير
العاـ اخذ شكؿ احتفاؿ التنصيب .ولكف القضية ليست ىنا ،القضية ىي أف الشعب
الصري وعى ىذه الحقائؽ ،ولف تنطمي عميو فعالً كؿ ىذه الخدع وعمميات النصب .لقد
اكتشؼ الحقيقة باك اًر وخرج مف جديد يستعيد ثورة ٕ٘ يناير ،ولف يعود إال بعد استعادة
ىذه الثورة غير مكترث بكؿ العالـ الذي كاف بعضو مشاركاً في الخداع ،وبعضو اآلخر
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صامتاً عمى الرغـ مف معرفة الحقيقة ،وبعضو الثالث عمى عيده يقؼ إلى جانب تطمعات
الشعوب.
بيروت في ٕٓٔٗ/ٙ/ٛ
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مصر  ..أوان القناعة بفشل االنقالب

5

أكثر مف مئة يوـ عمى انقالب وزير الدفاع المصري الفريؽ عبدالفتاح السيسي ومعو
"طغمة" سياسية تعود في انتمائيا إلى عيد نظاـ حسني مبارؾ المخموع ،وبعض االعالـ
المحتكر مف قبؿ رجاؿ أعماؿ فاسديف ،وبعض القضاء المصادر مف قبؿ بعض القضاة
صموا آذاننا في زمف الرئيس محمد مرسي وىـ يزعموف أنيـ يدافعوف
"المأجوريف" الذيف ّ
عف القضاء تارة ،وعف السيادة طو اًر ،وعف الحرية وحقوؽ االنساف في أغمب األحياف،

فإذا بيـ يموذوف بالصمت ،وال يحركوف ساكناً حياؿ كؿ االنتياكات التي جرت وتجري في
مصر ،والتي دفعت منظمة العفو الدولية التياـ السمطات االنقالبية باستخداـ العنؼ
المفرط ضد المتظاىريف السممييف.
أكثر مف مئة يوـ عمى االنقالب الدموي الذي أزىؽ أرواح آالؼ المصرييف في رابعة
العدوية ،ونيضة مصر ،وأماـ دار الحرس الجميوري ،وفي غيرىا مف المحافظات والمدف
المصرية ،وقد جرى ذلؾ بدـ بارد حيث استخدمت الجرافات لجرؼ االجساد الطاىرة في
رابعة العدوية ،فضالً عف عشرات اآلؼ الجرحى والمصابيف.
أكثر مف مئة يوـ عمى حمالت تكميـ األفواه والحناجر ،والتعتيـ االعالمي الذي بدأ
بإغالؽ الفضائيات "الحرة" ،واسكات األصوات الصادحة بالحؽ ،وتواصؿ مع حمالت
االعتقاالت التي طالت شخصيات ورموز سياسية ووطنية وعامة ،ال لشيء إال ألنيا
رفضت االنقالب عمى المسار الديمقراطي الذي بدأتو مصر مع ثورة ٕ٘ يناير.
أكثر مف مئة يوـ عمى استعماؿ كافة السبؿ والوسائؿ لتمكيف االنقالب مف ترسيخ
وضعو كأمر واقع ،إال أف المصرييف أصروا طيمة ىذه األياـ عمى استمرار التظاىرات
والمسيرات السممية الرافضة لالنقالب ،المنددة بأصحابو ،والداعية لعودة الشرعية
الدستورية والمسار الديمقراطي إلى البالد.
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قالوا إف المتظاىريف ينتموف إلى "جماعة االخواف المسمميف" التي ينتمي إلييا الرئيس
محمد مرسي ،وأنيـ خرجوا مف أجؿ إعادة مرسي الذي بحسب زعـ االنقالبييف فشؿ في
الحكـ ،وحنث بوعوده لممصرييف ،فإذا بالشعب المصري يدحض ىذا االدعاء ويؤكد أف
المتظاىريف في كؿ المحافظات وفي كافة المدف ينتموف إلى كؿ الشعب المصري ،وليس
إلى جماعة معينة منو ،أو فئة قميمة فيو.
قالوا إف المتظاىريف مارسوا االرىاب والوحشية والعنؼ ،ولكف الشعب المصري أكد
أف ثورتو سممية ونظيفة وال يريد أف يمطخيا بأي دـ.
قالوا إنيـ خرجوا عمى الرئيس مرسي ألنيـ يريدوف لمصر الخالص وعدـ االنزالؽ
نحو الفوضى والفتنة ،ومف أجؿ تأميف مستقبؿ أفضؿ ألبناء مصر ،وانياء المشكالت
االقتصادية واألمنية وغيرىا ،ولكف األياـ أثبتت أنيـ فريؽ انقالبي ىمو الوحيد التحكـ
بالسمطة واالستئثار بالحكـ ،واقصاء اآلخريف.
فال مصر وصمت معيـ إلى بر األماف ،وال التحذير مف مخاطر االنزالؽ نحو
الفوضى والفتنة نفعت إذ أف االنقساـ الذي خمّفو االنقالب بيف الشعب والجيش المصري
ينذر بما ىو أسوأ ،وال السمطة االنقالبية استطاعت أف تجد حموالً ناجعة وسريعة
لممشكالت الحياتية التي كاف يعاني منيا الشعب المصري ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ
تماماً فقد تفاقمت ىذه المشكالت ،وزاد بعضيا اتساعاً بشكؿ عامودي وافقي.
وفي مقابؿ ذلؾ اتسعت الشرائج الشعبية والسياسية والوطنية الرافضة لالنقالب
والمنددة بو ،وأخذت المظاىرات منحى جديداً مف خالؿ دخوؿ قطاعات جديدة عمى خط
التظاىر والرفض.
إذاً ،مئة يوـ عمى االنقالب العسكري كانت كفيمة وكافية بإثبات فشؿ الفريؽ
االنقالبي في تحقيؽ ما رفعو مف أىداؼ وشعارات النقالبو ،كما فشؿ في إقناع
المصرييف في مبررات حصولو ،فضالً عف أنو فشؿ في الحصوؿ عمى ثقة دوؿ وازنة في
العالـ باستنثاء بعضيا والتي مف بينيا الكياف الصييوني.
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أما آف أواف االعتزاؿ؟ أما آف أواف وقؼ نزيؼ الدـ؟ أما آف أواف االعتراؼ بالفشؿ
رأفة بمصر وأىميا ،أما آف أواف االنسحاب مف المشيد العاـ لمبالد ،واالنكفاء عف إدارة
المشيد السياسي لصالح عودة المسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب المصري بمؿء
إرادتو؟ أما آف أواف الرجوع إلى الضمير والحكمة والعقؿ والمصمحة الوطنية العميا التي
قررىا الشعب المصري مف خالؿ بضعة محطات انتخابية شارؾ فييا بكؿ حيوية
واندفاع ،وىا ىو كؿ يوـ يشارؾ بكؿ حيوية واندفاع في اسقاط االنقالب والتأكيد عمى
اختيار الشرعية الدستورية المتمثمة بصناديؽ االقتراع!!
إف مصر يا سيادة الفريؽ عبد الفتاح ليست ممكاً لؾ ،وال ممكاً لممصرييف وحدىـ .إف
مصر يا سيادة الفريؽ ممؾ لكؿ العرب ألنيا أـ العرب ،بؿ أـ الدنيا ،فال تقرر فييا وحدؾ
أو مع بعض مف أزالمؾ وحاشيتؾ والمستفيديف ممف ال يأبيوف سوى لمصالحيـ
وطموحاتيـ الشخصية والخاصة.

إف مصر يا سيادة الفريؽ تستحؽ أف تكوف رائدة الصؼ العربي واالسالمي ،ومع
الرئيس الشرعي المنتخب بدأنا نالحظ أنيا بدأت تعود إلى موقع الريادة والقيادة ،فمماذا
تعود بيا إلى موقع االنقياد؟
إف مف حقنا يا سيادة الفريؽ المنقمب عمى عيوده ومواثيقو ،ونحف مف الشعب العربي
المتأمؿ خي اًر بمصر وبمسارىا الديمقراطي الحر ،ورئيسيا الشرعي المنتخب ،إف مف حقنا
أف نسأؿ لماذا أجيضتـ ىذه التجرية الديمقراطية الوليدة؟ لماذا انقمبتـ عمى رئيسكـ وأعدتـ
مصر إلى الوراء بمئة يوـ مئات الشيور واالسابيع وكدتـ تجيزوف عمى ثورة ٕ٘ يناير
التي كانت محط آماؿ العرب جميعاً لمخروج مف التيو العربي!!! وقد اطمؽ عمييا "ربيع
تحوؿ ىذا الربيع إلى خريؼ يسقط كؿ اآلماؿ؟
العرب" ،فيؿ تريد أف ّ
سيظؿ الرئيس محمد مرسي رئيساً شرعياً لمصر ميما حاولتـ عزلو وتضميؿ الرأي
العاـ عف دوره وأدائو ،ألنكـ لف تسطيعوا أف تمحوا مف ذاكرة األجياؿ أف الرئيس مرسي
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وصؿ إلى قصر الرئاسة مف خالؿ صناديؽ االقتراع ،أما أنتـ فميما بذلت اآللة
االعالمية مف محاوالت القناع الناس والرأي العاـ بصوابية موقفكـ فمف تتمكف مف إلغاء
حقيقة ستظؿ ثابتة وىي أنكـ انقمبتـ عمى رئيس شرعي منتخب وعمى إرادة شعب اختار
الحرية والكرامة والخروج مف التيو ،فيؿ اقتنعتـ أنو قد آف أواف االعتراؼ بفشؿ االنقالب
وبالتالي تقديـ مصمحة مصر عمى طموحاتكـ الخاصة مف خالؿ تصحيح الخطا بإعادة
الشرعية الدستورية والرئيس المنتخب واالعتذار قبؿ ذلؾ وبعده لمشعب المصري قبؿ تقديـ
الفريؽ االنقالبي لممحاكمة؟
بيروت في ٕٕٖٓٓٔ/ٔٓ/
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الشعب إذ يقول  :إرحل !!! ....

5

آخر ما تفتقت عنو عبقرية قادة االنقالب العسكري في مصر ىو ابتكار طريقة
جديدة في العمؿ الديمقراطي سبقت بؿ وضاىت ديمقراطية العقيد الميبي الراحؿ معمر
سماه "الديمقراطية الشعبية المباشرة" ،فإذا بقادة
القذافي الذي كاف يؤمف ويعمؿ بما ّ
االنقالب يبتدعوف فكرة التفويض مف الشعب مف دوف وضع آليات ليذا التفويض سوى
جمع أعداد معينة مف الناس في صعيد واحد وتصويرىـ بطريقة سينمائية محترفة عمى
أنيـ أعداد غفيرة وغفيرة جداً ومف ثـ اتخاذ الق اررات التي يرتأونيا بعيداً عف أي منطؽ
ديمقراطي يمثؿ تطمعات الشعب حقاً.
الفريؽ عبد الفتاح السيسي عندما أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي استند في
ذلؾ إلى التفويض الشعبي ،عمى حد زعمو ،عندما اعتبر خروج الناس في ٖٓ حزيراف
في ميداف التحرير وأماـ قصر االتحادية بأعداد كبيرة ،ولكنيا قميمة قياساً بعدد الشعب
المصري ،ثـ تنفي االنقالب باالستناد إلى ىذا التفسير ،والقضاء عمى المسار الديمقراطي
الحقيقي وأجواء الحرية التي عاشتيا مصر بعد ثورة ٕ٘ يناير المجيدة.
وعندما استمرت التظاىرات والفعاليات الرافضة لالنقالب ومألت المدف والمياديف،
لجأ السيسي إلى ىذه "الديمقراطية المبتدعة" مرة أخرى وطمب مف الشعب المصري منحو
التفويض لمحاربة "االرىاب المحتمؿ" ،ومع أف االعداد التي نزلت إلى الشوراع والمياديف
كانت ىزيمة بعد ىذا الطمب ،فإف السيسي استند إلى ىذا التفسير واستخدـ كؿ آلتو
الحربية وقتؿ المتظاىريف السممييف في المياديف والشوارع المصرية باسـ الشعب المسكيف
المقتوؿ.
اليوـ يطالعنا الفريؽ السيسي بطمب جديد مف الشعب المصري لمترشح لمنصب
الرئاسة المصرية ،فقد قاؿ في ندوة ثقافية عسكرية إنو سيستجيب لمشعب إذا طمب منو
الترشح لمرئاسة ،واذا فوضو الجيش ذلؾ .إنيا بكؿ بساطة عممية قضاء عمى كؿ مظاىر
ٔ
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الديمقراطية ،واطاحة بكؿ قيـ الحرية وحقوؽ االنساف في مصر ،وتعدي عمى حقوؽ
االنساف في العالـ.
ال يكفي الفريؽ االنقالبي أنو أطاح بالرئيس المنتخب شعبياً ووفؽ آليات
ديمقراطية شيد العالـ أجمع بنزاىتيا وشفافيتيا ،كما ال يكفيو أنو أجيز عمى المسار
الديمقراطي الذي سمكتو مصر بعد ثورة ٕ٘ يناير حيث شيدت عدة محطات ديمقراطية
تذوؽ فييا الشعب طعـ الحرية الحقيقية عندما شارؾ الشعب المصري بكؿ حرية في
ّ
خمس محطات انتخابية ديمقراطية عمى األقؿ عندما اختار المجالس التمثيمية (الشعب
والشورى) واالستفتاء عمى الدستور ،وانتخاب الرئيس وغيرىا ،بؿ تعدى ذلؾ إلى ابتكار
ىذه الطريقة في معرفة وقياس توجيات الرأي العاـ عبر التجمعات الشعبية في القاعات
أو المالعب أو حتى الساحات ،واتخاذ الق اررات المصيرية وفقاً ليذا القياس المختؿ
التوازف.
ولكف بالنظر إلى ىذه الطريقة المبتكرة ألـ َير الفريؽ االنقالبي التظاىرات التي لـ

تيدأ بعد منذ لحظة االنقالب حتى الساعة وىي تمأل كؿ المدف والمحافظات المصرية
ويخشى معيا الفريؽ االنقالبي فتح المياديف العامة أماـ ىذه التظاىرات خوفاً مف تحوليا
إلى اعتصامات حاشدة تؤكد حقيقة ما يريده ويتطمع إليو الشعب المصري؟ ألـ َير بعد

الفريؽ االنقالبي أف ىؤالء يمثموف ضمير الشعب المصري حيث لـ تيدأ التظاىرات التي
تندد بانقالبو عمى المسار الديمقراطي وعمى رغـ آلة البطش والعنؼ التي يستخدميا
االنقالب يواصؿ ىؤالء "الفدئيوف" مف الرجاؿ والشباب والنساء واالطفاؿ تظاىراتيـ اليومية
المنددة باالنقالب؟ ألـ يعمـ أف ىذا ىو الشعب المصري الذي يقرر مصير ومستقبؿ
مصر؟ ألـ يدرؾ الفريؽ االنقالبي وعمى رأسو الفريؽ السيسي أف الشعب المصري الذي
ينتظر منو التفويض لمترشح لمرئاسة قاؿ كممتو منذ المحظة األولى لالنقالب عندما قاؿ لو
بصريح العبارة "إرحؿ" وزاد عمييا "يسقط يسقط حكـ العسكر" .ألـ يعمـ الفريؽ االنقالبي
أف كؿ "االالعيب" وسياسة التضميؿ التي انتيجيا لـ تؤثر في الشعب المصري بؿ زادتو
إص ار اًر عمى التمسكب بالمسار الديمقراطي ومسار الحرية ،وبالتالي فإف الشعب المصري
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قاليا بصريح العبارة ليذا الفريؽ "إرحؿ" فيؿ يقبؿ الفريؽ السيسي الذي يتطمع إلى الرئاسة
ىذا األمر مف الشعب المصري؟
القضية االخرى الثانية وبعد استطالعات الرأي التي أجرتيا بعض الصحؼ
والمجالت المصرية خالؿ الفترة األخيرة والتي جاءت نتائجيا مخيبة آلماؿ السيسي حيث
أظيرت كؿ االستطالعات التي أجريت في مصر وفي الخارج أف الرئيس الشرعي
المنتخب محمد مرسي يتقدـ بفارؽ كبير عمى السيسي وغيره ،فيؿ يتج أر الفريؽ السيسي
وفريقو خوض انتخابات حرة شفافة ونزيية وديمقراطية أماـ الرئيس الذي يحتجزه ،وىؿ
سيقبؿ عندىا بما سيقرره الشعب المصري؟ أـ أنو سينقض مرة جديدة عمى خيار الشعب
المصري ،وعمى حقوؽ االنساف ويطيح بعرض الحائط كؿ المسار الديمقرطي؟
اليوـ في مصر يجري محاسبة ومعاقبة االشخاص الذيف يرفعوف شعار رابعة العدوية
بخمس سنوات سجف ،فيؿ يجرؤ السيسي أف يترؾ المصرييف يمارسوف خياراتيـ وقناعتيـ
بكؿ حرية واطمئناف؟ ولماذا يحتجز كؿ ىذه القيادات المصرية التي قادت ثورة ٕ٘ يناير
ثـ بعد ذلؾ يبشرنا بمستقبؿ مصر!!!
حتى ال ينتظر الفريؽ االنقالبي تفويض الشعب المصري ،وكي يوفر عمى نفسو
والعالـ عميو أف يعمـ أف الشعب المصري لـ ينتظر إلى اليوـ ليقوؿ كممتو ،بؿ قاليا منذ
زمف ،قاليا عندما أسقط نظاـ مبارؾ ،وعندما رفض حكـ المجمس العسكري ،وعندما قاليا
صريحة واضحة ليذا الفريؽ االنقالبي ،قاليا ":إرحؿ" فيؿ وصمت إلى مسامع المعنييف؟
أـ أنيـ يريدوف حجب الشمس بالغرباؿ ويطمبوف منا أف نصدؽ؟؟!!
بيروت في ٕٕٔٓٔٗ/ٔ/
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االخوان والديمقراطية
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قبؿ أياـ كنت أشاىد أحد البرامج التمفزيونية عمى قناة خميجية حيث كانت المذيعة
تستضيؼ أحد قادة أجيزة واألمف والشرطة في احدى الدوؿ الخميجية ،وىو ضابط ذائع
الصيت والشيرة السباب كثيرة ،وراح يتحدث في أمور كثيرة منيا ما لو عالقة
باختصاصو ،ومنيا ما ليس لو عالقة ،ولكف ما كاف بار اًز في المقابمة ىو تجرؤ ىذا
"الموظؼ" في ىذه الدولة عمى التصريح بما لـ يجرؤ عمى التصريح بو أحد بعد ،حيث
أجاب عند سؤالو عف المخاطر التي تحدؽ بدوؿ الخميج في ىذه المرحمة ،فأعاد جدولة
وترتيب ىذه المخاطر ،فتناسى الخطر "اإلسرائيمي" الذي يبعد عف إمارتو آالؼ األمياؿ
جغرافياً ،واف كاف ىذا الخطر يجثـ عمى صدر األمة وال سيما في فمسطيف منذ ستة
عقود ،ويسوـ أىميا والمنطقة كميا مف حوليا سوء العذاب ،ويحتؿ قسماً مف أرضنا في
سوريا ولبناف فضالً عف االتفاقيات التي تكبؿ الدوؿ التي عقدت معو اتفاقات تسوية؛
وكأف ىذا الخطر الطامع بأمواؿ وأراضي ومياه ونفط العرب ال يعني سعادة الضابط
الموقر وال قيادتو المحترمة شيئاً.
كما تناسى ىذا "القائد الفذ" الخطر القريب منو حيث يحتؿ ،وفقاً لتوصيؼ قيادتو،
الجار اإليراني ثالثة جز يعتبرىا حقاً مقدساً يجب اف يكوف تحت سيادة حكومتو ،فضالً
عف أف ىذا الجار يمكنو في أية لحظة أف يقفؿ المنفذ البحري الذي يربط الخميج
ويحوؿ بذلؾ دوؿ ىذه المنظومة إلى العصر الحجري خاصة وأنيا تعتمد بشكؿ
بالمحيط،
ّ
كامؿ عمى النفط الذي لف يجد مع أي إجراء مف ىذا القبيؿ منفذاً لتصدير نفطيا إلى
الخارج ،ومع ذلؾ يتناسى ىذا القائد ىذا الخطر الجاثـ عمى حدوده وفقاً لتقديره وتوصيفو
ىو.
الخطر الذي أراد الفريؽ اف يضحي بو ىـ "االخواف المسمميف" ،فيو سيجعؿ مقبرتيـ
في الخميج ،مع أني في الحقيقة لـ أعثر عمى أي تصريح أو موقؼ تعمف فيو ىذه
ٔ
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الجماعة أنيا ستشف حممة أو "عدواناً" عمى الخميج ودولو وشعوبو ،بؿ عمى العكس مف
ذلؾ تماماً فقد أكد الرئيس المصري محمد مرسي قبؿ عزلو مف الجيش ،وىو الرئيس
القادـ مف صفوؼ االخواف ،أف أمف الخميج مف أمف مصر ،ولعؿ الزيارة األولى التي قاـ
بيا الرئيس "االخواني" بعد انتخابو إلى خارج مصر كانت إلى الخميج ،والى السعودية
عمى وجو التحديد ،وقد أطمؽ سمسمة مواقؼ كانت تيدؼ إلى طمأنة دوؿ وحكومات
وشعوب ىذه المنطقة ،ومع ذلؾ يحدد ىذا الضباط األمني "االخواف" كأوؿ وأبرز خطر
يتيدد أمف دوؿ الخميج العربي مقدماً ذلؾ عمى الخطر "االسرائيمي" ،وعمى القمؽ مف
إيراف ،ويتعيد أف يجعؿ مقبرتيـ في الخميج.
والحقيقة أنو أماـ ىذا االصرار مف ىذا الضابط األمني ،الذي ىو في الحقيقة ليس
سوى موظفاً يعكس موقؼ حكومتو ،بؿ ربما حكومات أخرى في المنطقة ،تولّد لدي
شعور بالبحث عف السبب الذي يجعؿ ىذه الحكومات تقمؽ مف "االخواف" إلى ىذا الحد!!
لقد عثرت بعد رحمة بحث في مواقؼ "االخواف" وفي تصرفاتيـ ،خاصة في مصر،
ال سيما بعد ثورة ٕ٘ يناير عمى السبب الذي يجعؿ بعض الحكومات تدفع موظفييا
لمتصريح بمثؿ ىذه المواقؼ.
لقد عانى االخواف عمى مدى ثمانية عقود تقريباً مف االضطياد واالستبداد وتسمط
نظاـ الحكـ ،ثـ استطاعوا مع جموع الشعب المصري إطالؽ ثورة ٕ٘ يناير التي يفترض
أنيا أطاحت بالنظاـ االستبدادي ،واألىـ مف ذلؾ أف "الجماعة" خضعت لممسار
الديمقراطي السممي عمى الرغـ مف االقصاء الذي مورس بحقيا طيمة العقود الماضية ،بؿ
وخاضت االستحقاقات االنتخابية الديمقراطية بكؿ كفاءة وجدارة واثبتت أنيا عمى قدر ثقة
الشعب الذي منحيا ثقتو في عدة محطات انتخابية كاف أبرزىا االنتخابات الرئاسية التي
أوصمت الرئيس محمد مرسي إلى سدة الرئاسة ،وىي المرة األولى التي يصؿ فييا رئيس
ذو توجو اسالمي إلى الرئاسة في مصر عبر صناديؽ االقتراع ،وقد أكدت الجماعة
احتراـ والتزاـ ىذا الخيار الديمقراطي ،وكؿ ما تمخض عنو ،بؿ نزلت عمى رأي وق اررات
التجني الصريح المكشوؼ"
بعض المؤسسات التي ليا مكانة كمؤسسات القضاء رغـ " ّ
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مف ىذه المؤسسات عمى مكتسبات الثورة .لقد اكد "االخواف" أنيـ ديمقراطيوف أكثر بكثير
تتغنى بالديمقراطية داخؿ مصر وخارجيا ،سواء عمى
حتى مف القوى "الميبرالية" التي ّ

مستوى مؤسساتيـ الداخمية التنظمية ( انتخابات المرشد ،اتخاذ ق اررات بالمشاركة او ما
سوى ذلؾ  )..أو عمى مستوى المشاركة في إدارة شؤوف الدولة ،ولكف مشكمتيـ الوحيدة
يعبروف فيو عف
ظمت في قوة شعبيتيـ وانتشارىا والتي لـ تترؾ لمقوى المنافسة مكاناً ّ
حضورىـ ،وىي في الحقيقة مشكمة منافسييـ وليست مشكمتيـ أبداً عمى االطالؽ.

الحقيقة أف مشكمة الضابط األمني الخميجي ،وحكومتو مف خمفو ،وحكومات أخرى
أتاحت لو ىذا التصريح والموقؼ ليست مع االخواف إنما مع الديمقراطية ،مع االنتخابات،
مع خيارات الشعوب ،مع صناديؽ االقتراع ،إذ ماذا يمكف أف تقوؿ ىذه الحكومات
لشعوبيا عندما تطالبيا ىذه الشعوب بحقيا في االختيار والمشاركة في إدارة الدولة؟ ماذا
يمكف أف تجيب شعوبيا عندما ترى ىذه الشعوب أف غيرىا يمارس حقو في ابداء الرأي
والحرية والمشاركة واالنتخاب وكؿ ما يسيـ في تعزيز دور الشعوب في نيضة
المجتمعات بشكؿ فعمي وليس كما يحدث عند البعض حيث ال دور لمشعوب سوى األكؿ
والشرب والنوـ ..
ت ىذه الحقيقة ألف ىذا الموظؼ وحكومتو مف خمفو يخافوف الخيار
لقد أدرْك ُ

الديمقراطي ،يخافوف صناديؽ االقتراع ،يخافوف اطالؽ الحريات ،يرفضوف تداوؿ السمطة،
ويفضموف االحتكار ،وألنيـ ال يستطيعوف مواجية الديمقراطية ،وال يصمدوف أماـ صناديؽ
االقتراع فمتكف المعركة مع "االخواف" الذيف باتوا بعد كؿ الذي جرى ال سيما االنقالب
الذي قاده الجيش في مصر عمى الرئيس محمد مرسي وعمى شرعيتو الدستورية ،رم اًز
لمديمقراطية والتحرر ،ولكف رغـ ىذا الغبار لف تنطمي الحقيقة عمى أحد ،وما الحديث عف
مقبرة لالخواف في الخميج سوى حديث عف مقبرة لمديقراطية التي يخافيا أعداء الصناديؽ.
ٖٕٖٓٔ/ٚ/
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عن مسافة "السكة"!!
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تسعة أياـ مف العدواف الصييوني عمى قطاع غزة ،ومف المجازر اليومية التي ترتكب
بحؽ المدنييف الفمسطينييف ىي "مسافة السكة" التي تحدث عنيا عبد الفتاح السيسي
لحماية أي قطر عربي مف أية مخاطر خارجية قد تحدؽ بو ،إال إذا كانت غزة في ظؿ
حكومة المصالحة الوطنية وفي ظؿ وجود المقاومة فييا ليست مف االقطار العربية التي
عناىا سيادة المشير ،واال إذا كاف ال يعتبر كياف االحتالؿ وعدوانو السافر عمى غزة ليس
يسير وحدات الجيش المصري لدرء ىذه المخاطر.
خط اًر خارجياً حتى ّ
تسعة أياـ مف العدواف الصييوني بكافة أنواع االسمحة عمى الشعب الفمسطيني في
غزة وقيادة االنقالب العسكري في مصر صامتة ال تتحرؾ مع أف غزة تشكؿ العمؽ
الجغرافي لمصر مف ناحية ،وتعتبر جزءاً مف األمف القومي ليا مف جية ثانية ،ومع كؿ
ذلؾ تتجاىؿ قيادة االنقالب ىذه المجازر ،وتغمض عينييا عما يجري ،وتعطي الفرصة
تمو الفرصة لمتخمص مف حماس ومف المقاومة والشعب الفمسطيني بحسب ما أفصح عنو
االعالـ الداعـ لالنقالب في مصر والمموؿ مف رعاتو االقميمييف والدولييف.
وعندما صمدت غزة ،وعندما أظيرت لمعالـ قوتيا وعنفوانيا وارادة التحدي عندىا.
عندما فاجأ المقاوموف كياف االحتالؿ بما لـ يكف يتوقعو ،عندما قصفت غزة تؿ أبيب
والقدس وحيفا وديمونا ،عندما وصمت الضفادع البشرية إلى أبرز وأىـ قواعد الجيش
االسرائيمي في الجنوب الفمسطيني ،عندما اطمقت المقاومة الفمسطينية طائرات االستطالع
فوؽ و ازرة الحرب االسرائيمية ،وعندما كشفت عف بعض ما أعدتو لقوات االحتالؿ في
حاؿ اليجوـ البري مف خالؿ االستعدادات الكثيفة ،وعندما أدرؾ قادة كياف االحتالؿ أنيـ
قد وقعوا في ورطة كبيرة ،فمعظـ المدف االسرائيمية تتعرض لصواريخ المقاومة،
والمستوطنوف يبيتوف ليالييـ في المالجىء ،ووقؼ الصواريخ بات مف المتسحيالت،
واالجتياح البري مغامرة غير محسوبة العواقب ،وعندما فشؿ العدواف الصييوني عمى غزة
ٔ
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بما تعنيو الكممة مف معنى ،بمغت "مسافة سكة السيسي" نيايتيا ،ولكف الجيش المصري
الذي وعد بو السيسي لمدفاع عف حياض العرب لـ يصؿ ،ألنو يبدو مشغوالً في شيء
آخر في الداخؿ المصري ،بؿ وصمت مبادرة وزير خارجيتو التي جاءت بمثابة طوؽ نجاة
لكياف االحتالؿ النقاذه مف ىذه الورطة وحفظ ما تبقى مف ماء وجو حكومتو ،ولذلؾ
وافقت ىذه الحكومة بصورة شبو فوريو عمى ىذه المبادرة دوف تردد لمخروج مف ىذه
الورطة أوالً ،وألف بنود المبادرة "السيسية" تمبي في أغمب بنودىا مطالب االحتالؿ ،فيي
واف جاءت متأخرة فإنيا جاءت لتنقذ كياف االحتالؿ وليس لوضع حد لعدوانو عمى غزة.
في العدواف الصييوني عمى غزة في العاـ ٕٕٔٓ لـ تكف مسافة السكة بيف مصر
وغزة سوى بضع ساعات وصؿ خالليا رئيس وزاء مصر في عيد الرئيس مرسي ،ىشاـ
قنديؿ ،مع بعض وزرائو إلى قمب غزة حيث كانت الطائرات االسرائيمية تقصؼ في
القطاع ،واستطاع أف يضع حداً فورياً لعدواف "إسرائيؿ" عمى الفمسطينييف بشروط مشرفة
ومقبولة مف الحكومة الفمسطينية في غزة يوميا .أما مسافة السكة بيف مصر وغزة اليوـ
فيي تسعة أياـ مف المجازر الصييونية لتحمؿ السكة بعدىا مبادرة تنقذ االحتالؿ قبؿ أف
تضع حداً لعدوانو.
عبر الرئيس محمد مرسي أفضؿ تعبير عف أصالة الشعب المصري ،وعف
أمس ّ

مسافة السكة الحقيقية بيف مصر وفمسطيف عندما أطمؽ في محبسو عبارات التأييد
لفمسطيف فقاؿ ":لبيؾ يا غزة" لبيؾ يا فمسطيف" "لبيؾ يا قدس" ،ليؤكد أف ضمير الشعب
المصري مع فمسطيف ،في حيف أف صمت االنقالبييف واعالميـ يريد أف يبني جدا اًر كثيفاً
سيد السكة وأصحابيا في
مف الشؾ يقضي عمى السكة وطرفييا ليبقى الكياف الصييوني ّ

المنطقة.

بيروت في ٕ٘ٔٓٔٗ/ٚ/
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االسالم والعروبة يتكامالن وفمسطين لن تسقط و"إسرائيل" تبقى العدو* ..
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* ىذا المقاؿ جاء تعميقاً عمى مقاؿ نشرتو جريدة "السفير" لالستاذ طالؿ سمماف ،يوـ
االربعاء  ٜأيارٕٕٔٓ وقد أرسمتو إلى الجريدة متمنياً نشره ،إال أف صفحاتيا لـ تتسع لو،
وىو ما يعكس عدـ رغبة في إبداء اآلراء األخرى ،أو ربما يعكس ضيؽ الصدر
التساعيا ،وىو ما يعني بشكؿ ما ممارسة ما يتـ توجيو االتياـ بو لمغير .وآمؿ أف يتسع
صدر المعنييف ،وتتسع صفحات الجريدة لنشر المقاؿ حتى بعد تعميمو.

البعض مف المتمسكيف بالخط القومي العروبي ،أو دعني أقوؿ مف أصولي ىذا
الخط ،كما أصولي الخط االسالمي الحركي ،لـ يصموا بعد إلى مرحمة مغادرة ىذا الموقع
إلى موقع أكثر قرباً وتفيماً وتكامالً وانسجاماً بيف الخطيف في الساحة العربية واالسالمية،
وكأف ىؤالء يرفضوف حركة الكوف المتقدـ ،ويرفضوف معيا اإلفادة مف التجارب الكثيرة
والمحطات البارزة التي أفاد منيا كؿ مف التياريف القومي العربي واالسالمي .وكأف ىؤالء
يأبوف إال اإلبقاء عمى حاالت التمرد في كال التياريف ،وحاالت القطيعة بينيما ،في حيف
شكمت محطات المؤتمر القومي االسالمي مناسبات أساسية وىامة لبحث أوجو التبايف،
أو االختالؼ واإلتفاؽ بيف التياريف ،ويجب أف تكوف ىذه المحطات والمناسبات كافية
إلنتاج الحد األدنى مف الثقة المتبادلة ،أو عمى األقؿ الفيـ المتبادؿ بينيما ،وبناء العالقة
عمى قاعدة "التعاوف في األمور والنقاط التي يتـ االتفاؽ عمييا ،وىي كثيرة وتش ّكؿ
المساحات الكبرى مف قضايا أمتنا ،وعذر بعضيـ بعضاً في القضايا التي تكوف محؿ
تبايف واختالؼ بينيما ،وىذا ليس عيباً وال نقصاً ،فالتبايف واالختالؼ موجود داخؿ التيار
االسالمي ،كما داخؿ التيار القومي العروبي ،وبالتالي فإف ىذيف التياريف قادراف عمى
تنظيـ التبايف واالختالؼ لما فيو مصمحة األمة ،كما أنيما قادراف عمى استيالؾ طاقتيما
منصبة عمى المكيدة لمفريؽ
في السجاالت غير المفيدة التي تجعؿ اىتماـ كؿ فريؽ
ّ
ٔ
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اآلخر .وبيذا المعنى يمكننا أف نقوؿ إف االسالـ بالمعنى الحركي ( الحركات االسالمية)
يتكامؿ مع العروبة بالمعنى السياسي ( االحزاب القومية) وال يشكؿ بديالً عنيا ،أو
محاولة إللغائيا ،فتجربة العقود الماضية التي كاف التيار القومي العروبي يمسؾ فييا
بمقاليد الحكـ والسطمة بشكؿ كامؿ ،أثبتت أف عمميات اإللغاء غير ممكنة ،بؿ تقحـ
المجتمعات في متاىات الصراعات الداخمية عمى المستويات المختمفة ،وىو ما يرىؽ
كاىؿ ىذه المجتمعات وال يسيـ بأي شكؿ مف االشكاؿ في نيضتيا.
لقد كتب االستاذ الكبير طالؿ سمماف في مقاؿ لو نشر في جريدة "السفير" يوـ
االربعاء  ٜأيار ٕٕٔٓ (العدد رقـ  )ٕٔٔٚٚبالتزامف مع جريدة الشروؽ المصرية،
تحت عنواف االسالـ بديالً عف العروبة ،وسأؿ عف موقع "إسرائيؿ" وعف فمسطيف إف
كانت قد سقطت سيواً؟ واشار االستاذ سمماف في المقاؿ إلى "أف اإلسالمييف قد تعامموا
مع القومية العربية وكأنيا أعدى األعداء"" ،وأف مواجيتيا والحاؽ اليزيمة بيا يجب أف
تكوف ليا األولوية عمى مجابية قوى االستعمار عموماً واسرائيؿ عمى وجو الخصوص".
وال أدري أيف اكتشؼ األستاذ سمماف ىذه العدائية وىذه الممارسة اإللغائية عند
"اإلسالمييف"؟ وال أدري كيؼ وضع ىؤالء مواجية القومية العربية والحاؽ اليزيمة بيا في
ْأولى أولوياتيـ؟
جميعنا يدرؾ أف "اإلسالمييف" لـ يتاح ليـ حتى الساعة استالـ سمطة فعمية في أي
قطر مف االقطار العربية ،حتى "الربيع العربي" لـ يؤىميـ الستالـ سمطة عمى غرار
االنقالبات العسكرية أو الثورية التي أطاحت بأنظمة واستبدلتيا بأخرى جذرياً ،وبالتالي ال
يجوز مساءلة "االسالمييف" عف ممارسات ىـ ليسوا في موقع القرار المسؤوؿ عنيا .نحف
نعرؼ أف طيمة العقود الماضية حيث كاف التيار القومي ممسكاً بمقاليد السمطة والحكـ
عمؿ أقصى ما يستطيع إلقصاء كؿ القوى السياسية وفي مقدمتيـ القوى االسالمية،
وحتى تمؾ التي تنتمي إلى خطو القومي ولكنيا تختمؼ معو في اآلليات ،ومارس بحقيا
وعمـ حاالت الطوارىء عمى الشعوب في
أبشع صنوؼ االعتقاؿ ومصادرة الحريات ،بؿ ّ
ظؿ ىذه الذرائع الواىية .وال يعفي الكاتب نقد ممارسات بعض األحزاب القومية العروبية،
114

واعتبار ذلؾ تبرئة لمذمة ،ثـ بعد ذلؾ تعميـ تصرفات أو ربما آراء لشخصيات في التيار
االسالمي ومحاكمة النوايا بعد ذلؾ.
ثـ إف االستاذ سمماف سأؿ عف موقع "إسرائيؿ" في خطاب ىذه الحركات االسالمية،
غام اًز مف قناة فمسطيف إذا كانت قد سقطت مف قاموس ىذه الحركات سيواً؟
أقدر عالياً غيرة األستاذ سمماف عمى فمسطيف ،وىو المعروؼ عنو أنو حمؿ
وأنا إذ ّ
لواءىا مبك اًر وما زاؿ ،إال أني ،أنا وغيري ،ال نستطيع أف نقبؿ منو ىذا الغمز وىو الذي
يدرؾ تماماً ويعرؼ جيداً أف فمسطيف بالنسبة "لمحركات االسالمية" ليست شماعة سياسية
أو "دكاف" لكسب المصالح اآلنية الظرفية بعيداً عف التفاعؿ الحقيقي معيا ومع شعبيا،
كما يتعامؿ البعض مع ىذه القضية ،وقد أورد االستاذ سمماف في مقالو أف "االسالمييف"
ربطوا فمسطيف بمعنى القداسة الدينية ،وىو ما يكفي ليؤكد أنيا لـ تسقط سيواً ،ولف تسقط
ال سيواً وال غير سيواً مف اىتماماتيـ وأولوياتيـ ،وتجارب األياـ والسنوات والعقود
المنصرمة تثبت أف "اإلسالمييف" كانوا أوؿ مف شارؾ في حروب فمسطيف ،ولف يكونوا
آخر مف يضع ىذه القضية عف كاىميـ ،بؿ سيواصموف الدرب مف أجؿ استعادة ىذا
الحؽ المسموب ،وما ربط الصراع في فمسطيف في بعده االسالمي – كما أشار االستاذ
سمماف  -إال محاولة لجمع ىذا العالـ المترامي خمؼ ىذه القضية ،إال إذا أراد االستاذ
سمماف أف يحرـ القضية الفمسطينية ىذا التفاعؿ الشعبي الكبير ليس عمى مستوى العالـ
االسالمي بؿ عمى مستوى العالـ ،وال نظنو بيذا الوارد عمى االطالؽ.
واما العداء لػ "إسرائيؿ" فيذا مما يحزننا أف يكوف مثار شؾ عند االستاذ سمماف ،وىو
العارؼ الجيد أف أي عربي ،إسالمياً كاف أـ غير إسالمي ،ال يقبؿ إسقاط العداء ليذا
قدـ "اإلسالميوف" حيثما استطاعوا خيرة قادتيـ في مواجية
الكياف المغتصب المجرـ ،وقد ّ
االحتالؿ ،وىا ىـ في فمسطيف ،وىـ طميعة "االسالمييف" في مواجية االحتالؿ يؤكدوف
ويصروف عمى عدائو ،وىي مدرسة ال تعني فقط ىؤالء،
رفضيـ االعتراؼ بيذا الكياف،
ّ
واف عنتيـ فإنيا تؤكد أف باقي "االسالمييف" ممتزموف بيا ويسيروف في ركابيا.
115

باختصار يمكف القوؿ إف "التشدد" في النظرة وفي الموقؼ في أوساط التياريف
القومي العروبي واالسالمي ،وبناء المواقؼ الحديثة المتصمة ببناء الواقع وصناعة
المستقبؿ انطالقاً مف موروثات تاريخية ال يفيد األمة بشيء ،وال يسيـ في الخروج مف تيو
ىذه األنظمة المستبدة الظالمة التي قاسى وعانى منيا كؿ مف التياريف العروبي
واالسالمي عمى حد سواء ،بؿ عمى العكس يسيـ في إنتاج الصراع بيف ىذيف التياريف
مف جديد لصالح ىذه األنظمة ،ولصالح القوى االستعمارية وفي مقدميا "الكياف
الصييوني" ،وىو ما نربأ بالمناضميف العروبييف واالسالمييف المخمصيف اف يكونوا
بصدده ،أو أحد أدواتو ،واالستاذ طالؿ سمماف في طميعة ىؤالء ،ويبقى أف نقوؿ إف
االعتداؿ والنظرة الموضوعية الواقعية واالنعتاؽ مف تراكمات التاريخ وسمبياتو كفيمة
بإحراز قفزة نوعية إلى األماـ تُ ْك ِسب ىذه الشعوب أمالً جديداً في مسيرة التغيير بدؿ
الوقوؼ عمى األطالؿ.
بيروت  ٜأيار ٕٕٔٓ
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الثأر من الماضي ال يبني المستقبل!!

5

"األمة التي ليس ليا تاريخ ليس ليا حاضر وال مستقبؿ" ،مقولة قد تبدو صحيحة
وصادقة إلى حد كبير إذ أف قراءة الماضي والوقوؼ عمى أخطائو وسمبياتو تعزز مف
فرص بناء الحاضر والتخطيط لممستقبؿ بشكؿ أفضؿ ،وفي مقابؿ ذلؾ فإف الوقوؼ عمى
الصور المشرقة مف الماضي يعطي اندفاعة إلى األماـ تسيـ في ارتقاء أية أمة وأي
مجتمع .والمقولة الصحيحة األخرى أف أية أمة تممؾ ماضياً ،ال بد أف يكوف في ماضييا
أخطاء كما فيو صور مشرقة ،وىذا ليس عيباً بحد ذاتو ،وال ينكره إال جاحد ،فنحف أوالً
بشر ،وليس مف طبيعة البشر العصمة عف الخطأ إال مف عصمو اهلل مف األنبياء
وأخي اًر ٌ

والرسؿ ،إال إذا كاف البعض يمارس مبدأ العصمة عمى نفسو ،ويحاوؿ أف يعكسو عمى
غيره .لكف العيب أف ال يكوف ألية أمة ماض ًٍ ،أو أف يخرج مف أمة مف يريد أف يحاكـ
الماضي ليثأر منو انطالقاً مف خمفيات قد يمارس فييا منطؽ القداسة والعصمة عمى
يتكيؼ مع ىواه
نفسو دوف أف يدري ،أو أف يريد أف ييدـ الحاضر والمستقبؿ ألنو ال ّ

مستنداً في ذلؾ إلى محاكمة الماضي.

في مقالة لألستاذ طالؿ سمماف (منشور في جريدتي السفير والشروؽ يوـ االربعاء
ٕٔ )ٕٕٓٔ-ٕٔ-تحدث االستاذ سمماف عف "الماضي الذي يحكـ المستقبؿ" فحاكـ
تاريخاً طويالً زاخ اًر بالعطاءات ببساطة شديدة ،دوف أف ننكر أف في بعض ىذا التاريخ
أخطاء ال ينكرىا أحد عمى اإلطالؽ ،بؿ ربما مف حاكميـ االستاذ سمماف في الحاضر ىـ
أكثر مف عانى مف ظؿ الماضي الثقيؿ.
لقد شكؾ األستاذ سمماف بػ "االخواف المسمميف" وقاؿ " :إنيـ ينطقوف باسـ االرادة
اإلليية" و "أنيـ ال يعترفوف بمسمميف مختمفيف عنيـ" ،وال أدري كيؼ استنبط األستاذ
سمماف ىذه القاعدة ،واالخواف في أدبياتيـ يقولوف إنيـ جزء مف المسمميف وليسوا كؿ
المسمميف ،وليسوا أمة المسمميف ،وال يحتكروف االسالـ ألنفسيـ ويمنعونو عف غيرىـ ،بؿ
ٔ
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قعدوا ليذا
غاية جماعتيـ الدعوة إلى اهلل بالتي ىي أحسف واقناع غيرىـ بيذا الديف ،وقد ّ

الشيء عبر المقولة الشييرة "نتعاوف فيما اتفقنا عميو ،ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختمفنا
فيو" ،فمـ ينطقوا يوماً إال باسميـ ،ورفضوا منطؽ التكفير أو االقصاء أو كؿ ما يمكف اف
وسط بعض األصدقاء المشتركيف
يجعميـ منعزليف عف العالـ ،وأنا أشيد أف أحد كبارىـ ّ

يغير مف قناعة األستاذ سمماف شيئاً
لقاء مع األستاذ سمماف نفسو وىو يدرؾ أنو لف ّ
وعقد ً
ولكف حتى ال يبقى أي جدار في الخطاب والعالقة بيف االخواف وبيف غيرىـ حتى ولو

اختمفوا معو في المنيج والتفكير واليدؼ .كما كانت المشاركة شعارىـ الذي لـ يفارقيـ
عمى الدواـ قوالً وفعالً وممارسة ،واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ويشيد بيا مف شاركيـ في
محطات بارزة وكثيرة.
ألـ يكف االخواف شركاء أساسييف في ثورة ٕ٘ يناير التي شارؾ فييا معظـ الشعب
المصري وكانوا جنباً إلى جنب مع الحركات الثورية األخرى والجميع يشيد أنو لوال
االخواف يوـ "موقعة الجمؿ" النيزـ القوـ وانتيت الثورة؟ ألـ يكف االخواف شركاء مخمصيف
وصادقيف لبعض القوى والشخصيات التي "انقمبت" إلى المقمب اآلخر بعدما أفسح ليا
االخواف بموجب مبدأ ومنطؽ الشراكة وحمموىا عمى قوائميـ االنتخابية إلى مجمس الشعب
واالستاذ سمماف يعرؼ ذلؾ جيداً؟ ألـ يفسح االخواف في المجاؿ الختيار مرشح توافقي
لرئاسة الجميورية مف االشخاص االكفاء والمحايديف لقيادة المرحمة االنتقالية ،وبذلوا
جيوداً في ىذا السبيؿ ،ونائب رئيس الجميورية الحالي كاف مف أبرز ىذه الشخصيات
التي تقدـ االخواف منيا لقيادة المرحمة إال أنو رفض بالنظر إلى حجـ المسؤولية التي
يدركيا ويدرؾ حجـ مخاطرىا ودقتيا في ىذه المرحمة .لقد أدى االخواف ىذا الدور مف
منطمؽ القناعة وليس مف أي منطمؽ آخر .أـ أف المطموب مف "جماعة االخواف" أف
تكوف جماعة "صوفية" تعيش في زوايا وتكايا المساجد وتترؾ أمور ومصير البمد لمفساد
ينخر بو مجدداً كما كاف ينخر أياـ النظاـ البائد ممتيماً جيوب وجنوب ومستقبؿ
المصرييف دوف أف يكوف لمجماعة رأي أو دور وعندىا يصبح الديف "أفيوف الشعوب"
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وبذلؾ يطمئف ويسعد البعض ويرضى عف "االخواف"؟ الجماعة ليست كذلؾ ،فيي حركة
إصالحية شاممة وال يمكنيا أف تكوف في منأى عف كؿ ما يتصؿ بيموـ المجتمع.
وأما الحديث عف "الخميفة المفوض المطمؽ صاحب الشرعية المطمقة" فيذا مف
التشوية المتعمد ومف االستيتار بعقوؿ المصرييف .إذ كيؼ يكوف رئيس مفوض ومطمؽ
الصالحية ثـ يبادر إلى طرح الدستور الذي يحد مف صالحياتو عمى استفتاء شعبي؟
كيؼ يكوف مطمؽ الصالحية وقد عمد إلى تحويؿ الرئاسة إلى مؤسسة بعدما كانت حك اًر
عمى الفرد والشخص؟ كيؼ يكوف مطمؽ الصالحية ،إال في أوىاـ البعض ومخيالتيـ،
وىو الذي يقرر المجوء إلى الشعب في المحطات الفاصمة مع يقينو أف اآللة االعالمية
التي ال تتوقؼ عف شتمو والنيؿ منو قادرة عمى التالعب بعواطؼ الناس ومشاعرىـ
وتأليبيا ضده؟
إنيا في الحقيقة ليست األوىاـ وال التخيالت عند البعض ،إنما ىو االصرار عف
سابؽ تصور وتصميـ في ىذه المحاوالت اليائسة اليادفة الخافة الشعب المصري وكافة
شعوب المنطقة مف ىذه التجربة الجديدة التي يمثميا الرئيس محمد مرسي في مصر تحت
العناويف والمسميات المتداولة ،وليس ذلؾ حباً بمصر وال حرصاً عمى مصمحة شعبيا ،بؿ
ثأ اًر مف جماعة ما زالت إلى اآلف تعاني مف عسؼ وظمـ األنظمة البائدة فضالً عف عدـ
تفيـ أقالـ كانت شريكة ليا في المعاناة مف ىذا الظمـ.
إف وصوؿ رئيس بأغمبية "الصوت الواحد" ال يمغي أنو الفائز ،وىذا منطؽ
الديمقراطية التي يتغنى بيا الجميع ،فإذا ما فاز فييا إسالمي كػ "محمد مرسي" انقمبوا
عمييا و"صاح كبيرىـ" اغرقوا المركب بمف فيو ،ونحف نقوؿ ميالً يا سيادة "حامي
الروية ،فنحف في مركب واحد ونريد أف ننجو جميعاً
العروبة" وقميالً مف االنصاؼ و ّ
بالشراكة العادلة الموضوعية التي ال تترؾ المركب لتالطـ األمواج فتعاؿ إلى ىذه الشراكة

بعيداً عف منطؽ التشكيؾ.
ٕٕٕٔٓٔ/ٕٔ/
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في أواخر العاـ ٕٓٔٓ أطمؽ بوعزيزي تونس ش اررة االنتفاضة ضد النظاـ التونسي
الذي كاف يتحكـ بكؿ شيء في البالد وذلؾ عندما اقدـ عمى إحراؽ نفسو احتجاجاً عمى
الظروؼ المعيشية الصعبة التي تعيشيا البالد ،ثـ تطور المشيد إلى ثورة شعبية أطاحت
فر خارج البالد .ثـ
بشكؿ سريع برئيس النظاـ التونسي "زيف العابديف بف عمي" الذي ّ

ىب الشعب المصري في ٕ٘ يناير
سرعاف ما انتقمت ش اررة ىذه الثورة إلى مصر حيث ّ

في ثورة شعبية عارمة شارؾ فييا كؿ الشعب المصري وانتيت يوـ ٔٔ شباط برحيؿ
رئيس النظاـ "حسني مبارؾ" عف المشيد السياسي واف ظؿ طيمة الفترة التي تمت الثورة
في البالد وخضع لمحاكمات قيؿ فييا الكثير.
الثورة ىذه انتقمت بعد ذلؾ في شباط إلى ليبيا حيث أطاح الشعب الميبي برئيس
النظاـ الذي ظؿ متحكماً بمفاصؿ البالد ألكثر مف أربعيف عاماً ،واف كانت ىذه الثورة
اخذت وقتاً أطوؿ مف ثورتي مصر وتونس بسبب لجوء العقيد معمر القذافي إلى استخداـ
السالح في مواجية التظاىرات السممية.
ومف ليبيا إلى اليمف حيث اشتعمت التظاىرات الشعبية تطالب برحيؿ حاكـ اليمف
نحت جانباً "صالح" وأرست
"عمي عبد اهلل صالح" ،وقد افضت التظاىرات إلى تسوية ّ

مرحمة انتقالية لمحفاظ عمى الدولة.

ثـ كانت ثورة سوريا التي اشعميا الشعب السوري مف دوف تدخؿ أو ايحاء مف أحد،
وقد حافظت ىذه الثورة عمى سمميتيا ألكثر مف ستة أشير رغـ استخداـ الرصاص الحي
لقمعيا منذ المحظة األولى ،ثـ بعد ذلؾ تحولت إلى العسكرة بعد سبعة أشير مف القمع
والحديد والنار ،وىي ثورة مستمرة واف كانت التدخالت اإلقميمية والدولية راحت تحوليا عف
ىدفيا الحقيقي النبيؿ الذي تطمع مف خاللو الشعب السوري إلى الحرية والك ارمة.
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لقد فاجأت ثورتا تونس ومصر األنظمة الحاكمة فييما ،كما فاجأت العالـ أجمع،
ولذلؾ استطاعت ىاتاف الثورتاف اف تنجز ىدؼ االطاحة بالنظاميف في وقت قياسي ،إال
أنيما فتحتا أعيف العالـ عمى الدوؿ التي اشتعمت فييا الثورات ،فبدأ يبرز التدخؿ االجنبي
واإلقميمي في ىذه الدوؿ وفي مصالح ىذه الشعوب.
لقد تدخؿ المجتمع الدولي والعربي في ليبيا ولوال القرار األممي بالتدخؿ العسكري
الميداني لربما استطاع "القذافي" اف يقضي عمى ثورة شعبو بفعؿ الحديد والنار الذي
استخدمو .وكذلؾ تدخؿ المجتمع العربي والدولي في اليمف واستطاع اف يقطع الطريؽ
أقرت وقضت
عمى الثورة اليمنية ومنعيا مف تحقيؽ كامؿ أىدافيا فكانت التسوية التي ّ

برحيؿ "عمي عبد اهلل صالح" واالبقاء عمى نظامو مناصفة مع المعارضة .وصحيح أف
جنبت اليمف الخراب وويالت الحرب ،إال أف الحقيقة أيضاً أنيا لـ تحقؽ كؿ
ىذه الصيغة ّ

تطمعات الشعب اليمني.

وأما في سوريا فقد كاف التدخؿ الدولي عمى ىيئة الحفاظ عمى توازف قوى بيف
االطراؼ الدولية ،وىو ما حرـ الثوار مف تحقيؽ النصر عندما غض المجتمع الدولي
الطرؼ عمى "جرائـ النظاـ" ،وعندما رفض تسميحيـ لدرء المخاطر ووضع حد ليذه
التراجيدياً المستمرة .وبيذا استطاع المجتمع الدولي وبعض المجتمع العربي المتضرر مف
ثورة الشعب السوري ،مف تدمير سوريا الدولة والبنى التحتية والمجتمع ،كما استطاع اف
يخرجيا مف المعادلة.
ىذا المجتمع الدولي الذي فاجأتو ثورتا مصر وتونس لـ يتركيما وشأنيما ،ولـ
ينسى أف يعيد حساباتو واخضاع ىاتيف المنطقتيف مف جديد عبر إفشاؿ التجربة الثورية،
والقضاء عمى كافة المكتسبات التي حققتيا.
لقد بدأ الدور في مصر باعتبارىا األكبر واألىـ ،وجرى التحضير منذ اليوـ األوؿ
لثورة مضادة تعيد كؿ األمور إلى المربع األوؿ أو ربما لما قبؿ المربع األوؿ.
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فقد جرت عدة محاوالت العادة انتاج النظاـ السابؽ مف خالؿ إفشاؿ العديد مف
المحطات المفصمية واليامة في الثورة ،بدءاً مف إفشاؿ إقرار مؤسسات دستورية منتخبة،
مرو اًر بالدفع بمرشح رئاسي محسوب عمى النظاـ "احمد شفيؽ" لخوض االنتخابات
الرئاسية ومحاوالت تزوير نتائج االنتخابات ،وصوالً إلى إفشاؿ تجربة الرئيس المنتخب
محمد مرسي عبر محاصرتو بالقضاء تارة ( المحكمة الدستورية التي حمت الجمعية
التأسيسية ،وحمت مجمس الشعب ،وحمت مجمس الشورى ،ورفضت الدستور الذي تـ
التصويت عميو ،) ،،،وبوسائؿ االعالـ تارة أخرى عندما سمطت أضواءىا وأبواقيا عمى
اي خمؿ أو خطأ كاف تقع فيو الرئاسة ،أو مف خالؿ رجاؿ االعماؿ الذي يحتكروف المواد
االساسية في البمد وكانوا يوجدوف االزمات الحياتية ( سوالر ،والكيرباء  ) ،،،أو مف
خالؿ رجاؿ الشرطة الذي لـ يقوموا بدورىـ بشكؿ كامؿ أو مف خالؿ غيرىا مف األمور
والمفاصؿ التي عطمت الدولة وجعمت "الدولة العميقة" تتحكـ بكؿ شيء وكأف الرئيس
المنتخب فشؿ في إدارة أي ممؼ مف ممفات الدولة.
لقد جرى التحضير ليذه الثورة المضادة التي تعيد عقارب الزمف الى الوراء مف خالؿ
إعادة انتاج نظاـ حسني مبارؾ المخموع ،وكاف موعد االنقضاض عمى ىذه التجربة
الوليدة بعد ثورة ٕ٘ يناير في ٖٓ حزيراف ٖٕٔٓ عبر انقالب عسكري مكتمؿ االركاف
وموصوؼ ،يطيح بالرئاسة المصرية ،والثورة المصرية ،والربيع العربي مف بعدىما.
لقد تـ التخطيط ليذه الثورة المضادة بشكؿ محترؼ في بعض العواصـ العربية فضالً
عف "تؿ أبيب" التي ىممت إلسقاط ىذه التجربة ،وجرى الدعـ المالي الكبير لشراء ذمـ
الكثيريف مف اصحاب القرار والمواقع في االدارات العسكرية واألمنية والسياسية ،كما جرى
فتح أبواؽ االعالـ الذي مارس درواً تضميمياً مف جية وتعتيماً عمى الحقائؽ مف جية
أخرى ،وىكذا تـ االنقالب تحت عنواف التظاىرات الشعبية "الموىومة" التي قيؿ إنيا
تخطت عشرات المالييف ،مع أف الحقيقة الساطعة أف كؿ الذيف شاركوا في تظاىرات ٖٓ
حزيراف لمدة ست ساعات ال يتجاوز عددىـ المميوف متظاىر في كافة المحافظات.وىكذا
انقمب العسكر عمى الحياة السياسية ،انقمب عمى المسار الديمقراطي الذي سمكتو مصر
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بعد ثورة ٕ٘ يناير ،انقمب عمى صناديؽ االقترع التي جاءت برئيس منتخب ،وعمى
الدستور الذي صوت عميو أكثر مف ٘ %ٙمف المصرييف بنعـ ،وىكذا حاوؿ العسكر
إعادة عقارب الزمف إلى الوراء وأراد أف يعيد الدولة القديمة ضارباً بعرض الحائط كؿ
المنجزات والمكتسبات التي حققتيا .إال أف الشعب المصري كاف واعياً ،وفاىماً لحقيقة ما
يجري ولذلؾ اندفع الناس في الشوارع والساحات العامة والمياديف يطالبوف بعودة الشرعية
والمسار الديمقراطي والحريات التي تحققت خالؿ عاميف مف الثورة ،إال أف العسكر أصر
عمى مواقفو التي تعيد الدولة العميقة وتنتج الثورة المضادة ،ميدداً بإغراؽ مصر ببحور
مف الدماء إذا لـ يتـ تحقيؽ ذلؾ حتى ولو كاف عمى حساب المصرييف ،وفي محاولة مف
بعض دوؿ المنطقة لمقضاء عمى الربيع العربي الذي عمقت عميو الشعوب أمالً كبي اًر،
ولكف الحكاـ المتموليف يبدو اف ليـ حساباتيـ الخاصة التي ترفض أف تعيش الناس إال
في فصوؿ تشبو وجوىـ الكالحة تحاكي كآبة فصؿ الخريؼ .وال يسعنا في ىذه المحظات
التي تمر فييا مصر بأخطر منعطؼ إال أف نقوؿ حفظ اهلل مصر مف الموتوريف
والحاقديف والسفياء.
بيروت في ٕٕٖ٘ٓٔ/ٚ/
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تمقيت دعوة كريمة مف منتدى فمسطيف الدولي لالعالـ واالتصاؿ لحضور أعماؿ
المنتدى الذي انعقد في اسطنبوؿ بتركيا يومي االربعاء والخميس ٖٕ وٕٗ نيساف ،وقد
كاف الفتاً في المنتدى أف فمسطيف ما زالت حاضرة بقوة في وجداف الشعوب العربية
واالسالمية ومثقفييا واعالميييا ،فقد ناىز الحشد الذي شارؾ في المنتدى حامالً ىـ
القضية الفمسطينية الػ ٓٓٗ شخصية مف أكثر مف اربعيف دولة عربية وأفريقية وأوروبية
وضعوا خالصة تجاربيـ وخبرتيـ االعالمية والفنية والثقافية في خدمة القضية الفمسطينية
مؤكديف أنيـ حاضروف عمى الدواـ لبذؿ ما وسعيـ مف أجؿ ىذه القضية العادلة والشعب
المضطيد.
وعمى ىامش أعماؿ المنتدى كانت لي لقاءات مع شخصيات عديدة مطّمعة ،بؿ
وبعضيا عمى صمة بمواقع القرار في دوليا ،حيث دارت بيننا نقاشات وأحاديث تخطت
الممؼ الفمسطيني إلى شؤوف وشجوف عربية واسالمية ومحمية في أقطار عدة.
عند ضفاؼ البوسفور ،وفي ليمة جميمة تشبو مدينة اسطنبوؿ التقيت صديقي التركي
المطّمع عمى كثير مف خفايا وخبايا السياسة التركية ،بؿ والمقرب جداً مف مواقع القرار في
رأس الحكومة التركية ،والمتابع بشكؿ دقيؽ لتفاصيؿ الممفات العربية خاصة الممفيف
السوري والمبناني .كاف مف الطبيعي أف يكوف سؤالي عف االنتخابات البمدية التي جرت
مؤخ اًر في تركيا والتي فاز فييا حزب العدالة والتنمية بشكؿ كبير ،فأكد لي صديؽ التركي
أف الفوز كاف متوقعاً لمحزب وأف قياداتو كانت تحدثت قبؿ االنتخابات عف نسبة فوز
تفوؽ ٘ٗ %وأنيا كانت واثقة مف تقدميا ،كما قاؿ لي إف النتائج أظيرت بما ال يدع
مجاالً لمشؾ الحجـ الشعبي الحقيقي لجماعة "فتح اهلل غولف" ،وأضاؼ إنيـ يممكوف مواقع
في الدولة ولكنيـ ال يمكموف شعبية في الشارع ،إنيا الدولة الموازية التي ستعمؿ الحكومة
عمى تفكيكيا.
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وعف االنتخابات الرئاسية أكد لي صديقي التركي أف رئيس الحكومة "رجب طيب
أردوغاف" سيترشح لالنتخابات الرئاسية التي ستجري في آب المقبؿ ،وأف قرار الترشح قد
اتخذ ،كما أكد أف تعديؿ الدستور مف أجؿ منح أردوغاف صالحيات واسعة سيتـ بعد
الفوز.
وعف الحكومة التي ستدير البمد في الفترة االنتقالية التي ستواكب عممية انتخاب
الرئيس التركي الجديد ،أكد صديقي التركي أف التوجو داخؿ حزب العدالة والتنمية ىو
لتكميؼ وزير الخارجية أحمد داوود أوغمو رئاسة الحكومة ،وتتعييف مدير المخابرات
التركية" ،فيداف ىاكاف" وزي اًر لمخارجية .أما الرئيس "عبداهلل غؿ" فإنو سينصرؼ بعد
انتخاب أردوغاف إلدارة أعمالو الخاصة.
وعما إذا كاف ىذا التغيير التي سيحدث داخؿ تركيا بعد االنتخابات سيترؾ أث اًر عمى
ّ

السياسة التركية في المنطقة ،أكد لي صديقي التركي أف تركيا بعد االنتخابات الرئاسية
ستكوف مختمفة عف تركيا قبميا .تركيا ستدخؿ مع أردوغاف الرئيس مرحمة جديدة مختمفة،
ستقوؿ لمجميع أنا ىنا ،سيختمؼ التعاطي في الكثير مف الممفات .لف تسكت تركيا بعد
اآلف عمى ما يجري ي سوريا ،لف تقبؿ أف تجري أنيار مف الدماء بجوارىا دوف أف تحرؾ
ساكناً ،سيكوف لتركيا تعاطي مختمؼ في الممؼ السوري ،قاؿ صديقي واضاؼ "القيني
بعد االنتخابات وسنرى".
يغير مف سياستو ونظرتو إلى
أما في مصر فأكد لي صديقي أف أردوغاف لف ّ

االنقالب الذي جرى في مصر ،حتى ولو جرت االنتخابات الرئاسية في مصر وأتت
بالمشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمبالد ،إال أنو أردؼ وقاؿ قد تشيد العالقات
االقتصادية تفعيالً مف جديد في حدود تأميف مصالح البمديف.
سألني صديقي أال تريد أف تعرؼ عف لبناف في أجندة القيادة التركية في المرحمة
المقبمة؟ قمت :بكؿ تأكيد .فأكد لي أف لبناف سيكوف حاض اًر بشكؿ أقوى في التفكير
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التفكير التركي ،ستعمؿ القيادة التركية عمى إعادة التوازف العادؿ إلى لبناف مف دوف أف
يعني ذلؾ الدخوؿ في خصومة مع أحد.
وفي القضايا الداخمية التركية أكد لي صديقي التركي أف أردوغاف سيأخذ مواقؼ
أكثر تقدماً وشجاعة في ممفي األكراد واألرمف ،سيكوف ىناؾ خطوات تعزز مف فرص
كمكوف اساسي في المجتمع التركي ،كما أكد أف أردوغاف سيقدـ في
السالـ مع األكراد
ّ
ممؼ األرمف عمى خطوات لـ تكف معيودة مف قبؿ ،قدـ أعتذا اًر وسيقدـ ما ىو أىـ مف
ذلؾ خالؿ األشير القادمة التي ستمي الفوز.
صديقي التركي وبعد أف طرح الكثير مف األسئمة حوؿ الشأف المبناني لتكويف فكرة
شاممة وكافية عف وضع االنتخابات الرئاسية والنيابية وما سوى ذلؾ ،أحب أف يختـ
الحديث بالتأكيد أف حزب العدالة والتنمية ،وعيد أردوغاف الجديد سيكوف مختمفاً شكالً
ومضموناً ،واعداً أف يحقؽ الحزب في االنتخبابات النيابية المقبمة قرابة ٓ %ٚمف
أصوات الناخبيف في رحمة إعادة تركيا إلى تاريخيا الذي تـ طمسو طيمة عيود
الجميورية.
بيروت في ٖٕٓٓٔٗ/ٗ/
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في ردىة مف ردىات الفندؽ المطؿ عمى المضيؽ حيث تجوب السفف عباب المياه
ذىاباً واياباً كاف لقائي مع صديقي القطري العالـ منذ زمف بأسرار السياسة القطرية،
حيرت
والمطمع عف قرب عمى خفاياىا ،والمقرب مف مواقع صناعة القرار في اإلمارة التي ّ

العالـ وشغمت الدنيا .كاف المقاء فرصة لمحديث عف االتفاؽ الخميجي بيف قطر والدوؿ
الثالثة األخرى بوساطة كويتية ،وقبؿ ذلؾ عف االسباب الحقيقية ألزمة سحب السفراء مف
الدوحة ،خاصة وأف احدى الشخصيات التي كانت مشاركة في المنتدى كاف ليا تفسير
خاص بعد االتفاؽ ذىبت فيو إلى حدود الحديث عف إذعاف قطري لالرادة الخميجية
المتمثمة بإحدى الدوؿ النافذة.
تحدث صديقي القطري بثقة تنـ عف معرفة عميقة بما تـ االتفاؽ عميو .قاؿ أزمة
سحب السفراء مف الدوحة لـ تكف عمى خمفية العالقات الخميجية الخميجية ،أبداً عمى
االطالؽ ،كانت تعكس وجية نظر بعض الدوؿ الخميجية مف االنقالب العسكري في
مصر ،ومحاولة فرض وجية نظرىا وموقفيا عمى بقية الدوؿ ،وىذا ما رفضناه في قطر
وىذا ما سنرفضو عمى الدواـ ألف ذلؾ جزء مف ممارسة حقنا في سيادتنا عمى ق اررانا
الوطني .لـ تكف االزمة عمى خمفية إساءة معينة ألي دولة خميجية ،نحف في الدوحة لف
نسيء إلى عالقات أخواننا في الدوؿ الخميجية ،ولكننا لف نقبؿ أف يسيء أحد إلينا او
يمارس وصاية عمى ق اررنا.
قمت وماذا عف االتفاؽ الذي تـ توقيعو في الرياض مؤخ اًر؟ وىؿ فعالً ستتارجع قطر
ستغير مف سياساتيا؟
عف التزاماتيا تجاه الشعوب؟ أو ىؿ
ّ
تغيرت بعد
نظر إلي صديقي القطري وتبسـ ثـ قاؿ :ىؿ وجدت أف سياسة قطر ّ

االتفاؽ؟ يا عزيزي قمنا في السر وفي الجير إننا لف نتدخؿ في شؤوف دوؿ الخميج
المجاورة ،ونتحدى أف يثبت أي شخص أننا تدخمنا في شؤوف اآلخريف ،ولكننا لف نقبؿ
ٔ
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ألي شخص أو دولة أف تتدخؿ في شؤوننا .لقد نص االتفاؽ عمى سيادة دوؿ الخميج
عمى أراضييا وعمى ق اررتيا ،وبالتالي ليس ألحد أف يحاسبنا عمى ممارسة حقنا في ق ارراتنا
فوؽ أراضينا .موقفنا مما جرى في مصر لف يتغير ،وسنمضي في الوقوؼ إلى جانب
الشعب المصري وخياراتو الديمقراطية .قاطعتو في ىذه االثناء سائالً :وماذا عف التفسير
الذي قدمو احد االشخاص المرموقيف والذيف كانوا عمى الدواـ يقفوف إلى جانب ثوارت
الشعوب ،ولممفارقة كاف الشخص في تمؾ المحظة يمر بجانب الردىة التي كنا نجمس
فييا ،وقد أعطى انطباعاً أف قطر خضعت ألرادة دوؿ الخيميج األخرى؟ قبؿ اف يباشر
كالمو أحدث حركة بأصبعيو االبياـ والسبابة يفيـ منيا االشارة إلى النقود وقاؿ  :ىذه
تحصؿ عمييا ىذا الشخص مف إحدى الدوؿ الخميجية التي تسببت باألزمة،
المعمومات
ّ
والتي تواصؿ محاوالتيا لاليقاع بيف الدوؿ الخميجية ،وبالتالي ليس لو اي تفسير .وأردؼ

 :عمى كؿ حاؿ انتظر إذا كانت السياسة القطرية ستتغير اـ ستبقى ثابتة عمى ما ىي
عميو.
قمت ماذا عف ترحيؿ االخواف المسمميف مف الدوحة؟ قاؿ :قطر أمي اًر وحكومة وشعباً
ليا تاريخ عريؽ في الضيافة واغاثة المميوؼ ،ولف نتخمى عف تاريخنا وتراثنا وتقاليدنا
وستبقى قطر مشرعة ابوابيا اماـ كؿ ضيؼ أو مميوؼ ،واذا كاف البعض يريد محاسبتنا
عمى ذلؾ فميبدأ مف غير الدوحة حيث تحتضف بعض العواصـ المجاورة بعض
الشخصيات التي ال تنفؾ توجو الشتائـ واالتيامات لقطر وحكومتيا وشعبيا مف دوف اف
تقدـ حكومة ىذه الدولة المجاورة عمى فعؿ أي شيء .أقوؿ لؾ يا صديقي فميطمئف اي
وافد إلى قطر أننا لف نقوـ بترحيؿ أي شخص ألف ذلؾ قرار سيادي ال تممؾ أي جية
فرض اي شيء عمينا فيو.
طيب وماذا عف تغطية قناة الجزيرة؟ ىؿ ستتغير؟
تغيرت في الفترة األخيرة؟ قناة الجزيرة اخذت منذ
وىؿ شعرت أف تغطية قناة الجزيرة ّ

لحظة إطالقيا خيار الوقوؼ إلى جانب الشعوب ،وىي تتبنى خيار الرأي والرأي اآلخر،
تغير مف منيج عمميا والوقوؼ إلى جانب الشعوب العربية.
ولذلؾ ليس في وارد القناة اف ّ
118

الجزيرة يا صديقي في موقع المظموـ والمعتدى عميو خاصة في مصر ،وعميو فيي في
موقع الدفاع عف صحفيييا وعف نفسيا قبؿ الدفاع حتى عف الشعب المصري ،ومع كؿ
ذلؾ ىي حريصة عمى عرض وجية الطرؼ اآلخر اقصد االنقالب.
ومتى سيعود السفراء الخميجيوف إلى الدوحة؟ قمت؟
ال ييـ يعودوف أو ال يعودوف .السفراء ليس ليـ أي عمؿ في الدوحة سوى أكؿ
"الثريد" وعمى كؿ حاؿ عندما يصموف سنقوـ بحسف ضيافتيـ ،واذا لـ يعودوا فإف ذلؾ لف
يؤثر عمى سياستنا في شيء .الميـ أننا لـ نقـ بخطوة انفعالية كغيرنا ،سنحافظ عمى
مستوى عالقتنا بجوارنا مف دوف أف نسمح بفرض اي وصاية عمينا.
يبدو أنكـ في قطر واثقوف مف أنفسكـ وكأنكـ ربحتـ ىذه الجولة أو ىذه المعركة
صح التعبير؟
الدبموماسية إذا ّ
نحف ال نبحث عف انتصارات وىمية عمى أشقائنا ،ونؤكد أننا مرتاحوف ألوضاعنا وال
نخاؼ مف أي انفعاالت غير محسوبة تعبر عف أزمة عند غيرنا ،وبإمكانؾ يا صديقي أف
تغير مف نيجيا
تحدث وكمؾ ثقة أف قطر ماضية في موقفيا المؤيد لمشعوب العربية ،ولف ّ

حتى يعو الربيع العربي ويزىر مف جديد.

بيروت في ٖٕٓٓٔٗ/ٗ/
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"الحكمة يمنية" ،قوؿ مشيور وقديـ قدـ اليمف السعيد .لقد ثار الشعب اليمني
مطالباً بتحقيؽ تطمعاتو في الحرية والكرامة والديمقراطية كغيره مف شعوب دوؿ الربيع
العربي ،وحقؽ الشعب اليمني جزءاً كبي اًر مف مطالبو وتطمعاتو بأقؿ االثماف الممكنة .لقد
أطاح برئيس النظاـ ،وفكؾ المنظومة العسكرية التي كانت تحرسو ،وبدأ مرحمة االنتقاؿ
السممي الديمقراطي ليكوف اليمف دولة مدنية ديمقراطية تتسع لكؿ أبنائيا وتسمح ليـ
بالشراكة الحقيقية في إدارة شؤونيـ .وىذا ما شرحو لي بإسياب أحد قيادات التجمع اليمني
لالصالح المشاركيف في منتدى فمسطيف الدولي لالعالـ واالتصاؿ ،ففمسطيف بالنسبة
إلييـ ال تقؿ شأناً عف اليمف ،وحضورىا في وجداف اليمنييف كحضور اليمف تماماً ،وقد
كانت فرصة طيبة أف جمعني أحد االصدقاء المشتركيف بيذا القيادي البارز في تجمع
االصالح ،وقد كاف ممماً بتفاصيؿ الوضع اليمني الدقيقة ،فضالً عف معرفتو الواسعة
بالشؤوف العربية مف مصر إلى سوريا وليبيا ولبناف وغيرىا مف البمداف.
لقد شرح لي ىذا القيادي الظروؼ التي بمغيا اليمف في ظؿ االتفاؽ بيف أحزاب المقاء
المشترؾ الذي يضـ إلى التجمع اليمني لالصالح أحزاباً ناصرية واشتراكية ويسارية
وغيرىا ،والحزب الذي كاف حاكماً (حزب المؤتمر) ،فأكد أف االتفاقيات التي تـ توقيعيا
بيف التجمعيف يجري تنفيذىا بشكؿ يضمف اشتراؾ كافة مكونات اليمف في بناء الدولة
الحديثة .فالرئيس عبد ربو منصور ىادي ورئيس الوزراء محمد سالـ باسندوة يسيراف عمى
تنفيذ االتفاقات ،وقد تـ تشكيؿ حكومة مناصفة بيف حزب المؤتمر الشعبي العاـ وأحزاب
المقاء المشترؾ بمقدار سبعة عشر وزي اًر لكؿ مف الفريقيف .ونحف في التجمع اليمني
لالصالح كانت حصتنا مف الحكومة اربع و ازرات فقط ،بينما توزيع باقي الو ازرات العائدة
لمقاء المشترؾ عمى حمفائنا مف االحزاب األخرى.

ٔ
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وماذا عف الجيش؟ قاؿ :الجيش يتـ بناؤه وفقاً لعقيدة جديدة تجعمو جيش اليمف .لقد
تـ إقالة عدد مف القيادات التي كانت ترتبط بالرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح ،نجمو
أحمد ،وأبناء أخوتو مف قيادات الجيش والحرس الجميوري ،وفي مقابؿ ذلؾ تخمى قائد
الفرقة األولى مدرع المواء الركف عمي محسف صالح األحمر عف منصبو في قيادة الفرقة،
وىو اآلف يتولى منصب مستشار رئيس الجميورية ،كما تـ إعادة ىيكمة الجيش ليكوف
جيش اليمف وليس جيش القبيمة أو العائمة أو الفرد.
وعف ممؼ الحرب في صعدة مع الحوثييف قاؿ محدثي إف الحرب مع الحوثييف ليا
حديث آخر .فالحوثيوف كانوا جزءاً مف الثورة ،ثـ ىـ اليوـ يتمقوف دعماً كبي اًر مف الرئيس
السابؽ ،كما يتمقوف دعماً آخر مف بعض الدوؿ اإلقميمية التي ليا أجندة خاصة في اليمف
وتحاوؿ أف تقيـ دويمة تختمؼ في تفكيرىا ونيجيا عف النسيج اليمني .قمت مف تقصد؟
قاؿ  :المجتمع اليمني مجتمع قبمي مف جية ،ومكوف مف نسيجيف أساسييف مف جية
أخرى :الشافعيوف (نسبة لالماـ الشافعي) والزيديوف (نسبة لالماـ زيد بف محمد) وقد
كانت العالقات طبيعية جداً ال يشعر أي يمني بأي فارؽ عف غيره بسبب ىذا التنوع .ثـ
بدأ الحوثيوف (اساسيـ مف اتباع الزيدية) يأخذوف منحى آخر يفترقوف فيو عف بقية الزيدية
وعف الشافعية ،وىو ما وجد خالفاً داخؿ المجتمع اليمني أخذ في بعض االحياف طابع
التشدد والتكفير خاصة وأنو قد نما في الشارع اليمني أيضاً فكر مف نوع آخر تأثر بفكر
الوىابية الموجود في السعودية ،ومف ىنا نشأ خالؼ تطور إلى صراع وصداـ مسمح.
وأضاؼ محدثي مبدياً أسفو ،لقد دعمت بعض الدوؿ الشقيقة والجارة الحوثييف في الفترة
األخيرة حتى ال يتمكف اليمف مف تجاوز الفترة االنتقالية ،ظناً مف ىذه الدولة أنيا بذلؾ
تحبط محاوالت التجمع اليمني لالصالح الوصوؿ إلى السمطة .قمت مف تقصد بيذه
الدولة؟ قاؿ الجميع يعرفيا عمى الرغـ مف إظيارىا العداوة لمحوثييف .قمت :يعني
السعودية؟ قاؿ :كؿ اليمنييف يعرفوف ىذه الدولة ،ويعرفوف أنو لوال دعميا في الفترة
األخيرة لما تمكف الحوثيوف مف السيطرة عمى مساحات مف المحافظات المجاورة لمعاصمة
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في صعدة وعمراف ،فضالً عف أف ىذا التدخؿ غير المعمف وراء الحديث عف خالفات في
قبيمة حاشد ،ولكننا في اليمف تجاوزنا ذلؾ ،ونستطيع أف نتجاوز ىذا الدعـ لصالح اليمف.
ماذا عف القاعدة وعف طائرات االستطالع األمريكية بدوف طيار التي تقوـ باستيداؼ
السيارات والمواطنيف؟
القاعدة في اليمف ليس ليا وجود كبير وواسع ،قاؿ محدثي ،ولكف لجوء الطائرات
األمريكية لقصؼ التجمعات القبمية التي يمجأ إلييا بعض ىؤالء األفراد ،تجعؿ القبيمة كميا
يصور األمر وكأف القاعدة متجذرة ومنتشرة
تشعر بعداء الجية التي تقصؼ ليا ،وبالتالي ّ
في اليمف ،وىذا غير صحيح وغير دقيؽ .المسألة تعود إلى أسباب استيداؼ التجمعات
القبمية ،وىو ما يظير وكأف القبيمة كميا "قاعدة" .وىذا أمر يحتاج إلى وعي عند القيادات
اليمنية لقطع الطريؽ عمى ىذا الموضوع .ولكف ماذا عف موقؼ الحكومة التي تشاركوف
فييا مف ىذا الممؼ؟ ولماذا يسمح لمطائرات األمريكية بانتياؾ االجواء اليمنية والقياـ بيذا
العمؿ العدواني ليس عمى القاعدة بؿ عمى اليمف؟
لسنا وحدنا في الحكومة ونعمؿ ما بوسعنا لوضع حد ليذه االعماؿ التي يتـ التجاوز
فييا عمى سيادتنا الوطنية.
وماذا عف الحراؾ الجنوبي الذي يعمؿ عمى إعادة تقسيـ اليمف؟
اليمف سيبقى موحداً ضمف االقاليـ التي تـ االتفاؽ عمييا في الحوار الوطني مؤخ اًر،
ولف نسمح بأي محاولة العادة تقسيـ اليمف مف جديد ،فالثورة قامت مف أجؿ اليمف
الواحد ،ومف أجؿ بناء نظاـ سياسي ديمقراطي معتدؿ تكوف المساحة فيو مفتوحة أماـ كؿ
اليمنييف لممشاركة الفاعمة التي تضمف الحياة الحرة الكريمة لكؿ أبناء الشعب اليمني.
بيروت في ٖٕٓٓٔٗ/ٗ/
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ال تكوف مناسبة مف المناسبات المتصمة بالقضايا العربية إال وتكوف مصر حاضرة
فييا ،خاصة بعد االنقالب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع ،عبد الفتاح السيسي ،عمى
الرئيس المدني المنتخب عبر انتخابات حرة نزيية وديمقراطية ،محمد مرسي ،وعمى
المسار الديمقراطي الذي سمكتو مصر بعد ثورة ٕ٘ يناير .كيؼ ال؟ ومصر وكما نقوؿ
جميعاً عمى امتداد مساحة الوطف العربي ،أـ العرب ،بؿ أـ الدنيا .فكيؼ إذا كانت
القضية فمسطيف ،ومصر ليا ما ليا مف تأثير مباشر وغير مباشر عمى قضية العرب
والمسمميف األولى ،خاصة وأف ما يبدر عف حكومة االنقالب والنظاـ االنقالبي ال يطمئف
كثي اًر حياؿ مستقبؿ القضية الفمسطينية.
لقد حضرت مصر في يوـ فمسطيف ،وحضرت فمسطيف في وجداف وضمير وعقؿ
مصر .عمى ىامش الجمسة االفتتاحية لمنتدى فمسطيف الدولي لالعالـ واالتصاؿ جرى
تكريـ عدد مف الشخصيات االعالمية والفنية التي قدمت لفمسطيف وما تزاؿ ،ومف بيف
ىؤالء وزير االعالـ المصري في زمف الرئيس محمد مرسي ،صالح عبد المقصود .كؿ
المكرميف استمموا دروعيـ التكريمة واكتفوا بأخذ صورة تذكارية مع منظمي المنتدى .وحده
صالح عبد المقصود طمب كممة قصيرة بعد استالـ درعو .تقدـ نحو منصة إلقاء
الكممات ،رفع شارة رابعة ،ونقؿ لمحضور تحيات الرئيس المختطؼ محمد مرسي ،وأكد أف
فمسطيف حاضرة عمى الدواـ في وجدانو وتفكيره ،وأكد نقالً عف مرسي أف اليـ سينفرج
عمى مصر وعمى فمسطيف بفضؿ ثبات وصبر الشعب الفمسطيني والشعب المصري ،كما
أكد عبد المقصود أف فمسطيف ستبقى عمى الدواـ ميمتنا التي لف ننشغؿ عنيا بقضايا
األخرى عمى أىمية ىذه القضايا.
بعد ىذا الموقؼ كاف ال بد مف لقاء مع الوزير "المقصود" ،وفي جمسة مف جمسات
االستراحة لتناوؿ الغداء جمسنا معاً عمى طاولة واحدة ورحت أسأؿ عف أحواؿ مصر بعد
ٔ
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االنقالب ،وعف مآالت الثورة في ضوء حاالت القمع واالستبداد والمجازر التي تركتب
بحؽ المصرييف.
لقد كاف الوزير عبد المقصود واثقاً أف ثبات المصرييف وحراكيـ الثوري السممي كفيؿ
بإطاحة ىذا االنقالب .لقد أكد خالؿ الحديث أف الشعب الذي اسقط نظاـ حسني مبارؾ،
وتذوؽ طعـ الحرية ،لف يعجز عف إسقاط نظاـ االنقالب ،ولف يقبؿ بعودة االستبداد وحكـ
ّ
العسكر .سألت الوزير عبد المقصود :ولكف عمى ماذا تراىنوف؟ وىذا االنقالب قد مضى
في تطبيؽ خريطة المستقبؿ التي وضعيا ،وىو سينظـ انتخابات رئاسية في شير أيار؟
تطمع إلي عبد المقصود مع ابتسامة خفيفة وقاؿ :وعمى ماذا كنا نارىف قبؿ ٕ٘
يناير؟ لقد خرج الشعب المصري وأسقط نظاـ حسني مبارؾ النو رفض العبودية
واالستبداد ،وىذا الشعب يكتشؼ يوماً بعد يوـ أف الذي جرى ليمة الثالث مف تموز ىو
انقالب وليس كما أشيع موجة ثورية ثانية ،وكمما اكتشؼ ىذا الشعب ىذه الحقيقة سيكوف
أكثر استعداداً لبذؿ المزيد مف التضحيات ،والثبات عمى حراكو السممي لتحقيؽ ىدفو في
أسقاط االنقالب مرة أخرى .األمر اآلخر يا صديقي أف شرائح جديدة مف الشعب المصري
دخمت عمى خط التظاىر واالحتجاج ،وىذه الشرائح لـ تكف في االياـ األولى لالنقالب
بوارد التظاىر .إضافة إلى ذلؾ فإف كافة القوى الثورية التي شاركت في ٕ٘ يناير عادت
ىذه االياـ لالصطفاؼ مع بعضيا السقاط االنقالب ،وسنسمع قريباً إعالناً مس اًر في ىذا
االتجاه (بالفعؿ تـ إعالف مجموعة مبادىء في بروكسؿ لقوى ثورية ليست مف ضمف
تحالؼ دعـ الشرعية) .وأضاؼ عبد المقصود :إذا أضفنا إلى ذلؾ االزمة االقتصادية
واالمنية التي تعيشيا مصر ،وأزمة الثقة التي يعانييا فريؽ االنقالب عمى صعيد العالقات
مع المجتمع الدولي ،وأف المساعدات المالية التي تتدفؽ عميو مف دوؿ غنية في الخميج
لف تدوـ ولف تتواصؿ إلى فترات طويمة ،ندرؾ أف مصير االنقالب ىو الفشؿ ،وأف
المسار الديمقراطي سيعود إلى مصر ،واف الشرعية ستعود مف جديد وممثمة بالرئيس
محمد مرسي.
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سألت الوزير عبد المقصود ،وىؿ أنتـ عمى استعداد لمدخوؿ في تسوية ما تعيد
االستقرار إلى مصر ،وتحافظ عمى ما تبقى مف ىيبة الدولة ،وتنقذ مصر مف حالة
االستنزاؼ التي تعيشيا اليوـ ،فأنتـ مستنزفوف ،والسمطة الحاكمة مستنزفة أيضاً؟ أجاب:
المبادرة بيد الفريؽ اآلخر ،ونحف ال نممؾ سوى الدفاع عف الشرعية والمسار الذي سمكو
الشعب المصري .وىؿ ىذا يعني أنكـ تقبموف مبدأ التسوية؟ كؿ ما يأتي تحت سقؼ
الشرعية التي أقرىا الشعب المصري عبر المحطات االنتخابية التي جرت بعد ثورة ٕ٘
يناير يمكف البحث فيو ،مع التأكيد أف كؿ مف تمطخت يداه بدماء المصرييف ال بد أف
يحاسب ويعاقب.
كانت ىذه خالصة جمسة عمى الغداء مع وزير االعالـ المصري في عيد الرئيس
محمد مرسي ،الوزير صالح عبد المقصود ،ثـ كانت لي جمسة أخرى مع باحث مصري
مقيـ في القاىرة وكاف قد وصؿ إلى اسطنبوؿ لممشاركة في أعماؿ المنتدى .سألتو عف
األوضاع العامة في مصر في ظؿ تواصؿ الحراؾ الرافض لالنقالب ،والتحضير
لالنتخابات الرئاسية؟ أكد لي ىذا الباحث والمتابع لموضع بشكؿ دقيؽ أف ما جرى يوـ
ثالثيف حزيراف والثالث مف تموز ال يمكف لمنصؼ أف يتجاوزه .فقد كانت أعداد غفيرة
وكبيرة مف المصرييف قد خرجت إلى ميداف التحرير والى أماـ قصر االتحادية تطالب
بانتخابات مبكرة ،وال يستياف بيذه االعداد عمى االطالؽ .لقد أخطأ االخواف ومعيـ
الرئيس محمد مرسي في إدارة الكثير مف الممفات ،وىو ما دفع ىذه االعداد لمتظاىر ،وأما
حكاية إصدار خريطة مستقبؿ واحتجاز الرئيس مرسي فتمؾ حكاية أخرى ،فمربما انتيز
الفريؽ عبد الفتاح السيسي المحظة واخذ ق ارره بوضع حد نيائي لحكـ مرسي .ولكف في
مطمؽ االحواؿ فإف الوضع في مصر يسير كؿ يوـ بعد يوـ إلى ما ىو أسوأ .ىناؾ أزمة
اقتصادية تتفاقـ كؿ يوـ ويدخؿ معيا شرائح عمالية في إضرابات عف العمؿ .وىناؾ أزمة
أمنية تكبر يوماً بعد يوـ ولف تستطيع الشرطة وأجيزة األمف وضع حد ليا في ظؿ
استمرار التوتر .وىناؾ حاالت القمع التي تولد مزيداً مف حاالت الرفض والشعور بحب
االنتقاـ والثأر وىو ما يشكؿ وقوداً جديداً لمحراؾ الثوري الذي يتواصؿ إلى اآلف بشكؿ
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سممي .أما غداً فقد يخرج عف سمميتو إذا لجأت الشرطة واألمف الستخداـ مزيد مف القوة
والعنؼ .الناس ببساطة مصممة عمى االنتياء مف زمف االستبداد والعسكرة ،ولكف قسماً
كبي اًر منيا ال يريد العودة أيضاً إلى زمف مرسي ،وىنا ال بد لالخواف أف يدركوا أف العودة
الكمية إلى الوراء أمر صعب إف لـ نقؿ مستحيالً ،وىنا أعود ألقوؿ صحيح أف السيسي
انتيز فرصة تجمع الناس يومي ٖٓ حزيراف وٖ تموز ،ولكف ال يمكف تجاىؿ حقيقة ىذه
الجموع أيضاً.
سألتو ىؿ تتوقع أف تجري االنتخابات في أجواء مف االستقرار والحرية؟ وماذا عف
اليوـ التالي؟ أجاب :االنتخابات ستجري في موعدىا واف حصمت بعض األمور األمنية
التي تعرقؿ في بعض المناطؽ ولكنيا ال توقؼ االنتخابات .أما عف مدى نزاىة ىذه
االنتخابات فال يمكف الحكـ عمى ذلؾ قبؿ إجرائيا ،ولكف مف خالؿ المعطيات المتوفرة
بيف أيدينا اليوـ ال يمكف الركوف إلى شفافية النتائج ،ولعؿ أصدؽ تعبير عف ذلؾ ىو في
انحسار المنافسة بيف مرشحيف فقط .وىؿ يستيطع الفائز أف يضع الحموؿ السحرية
لمصر؟ بكؿ تأكيد ال ،والواضح أف الفائز سيكوف في ىذه االنتخابات ىو عبد الفتاح
السيسي ،ولكف المؤشرات جميعيا تشير إلى أف مصر ال يمكف أف تحكـ مف قبؿ جية
واحدة حتى لو كاف الجيش والعسكر وباألخص بعد ثورة ٕ٘ يناير ،ولذلؾ الخالص ىو
في تسوية تعيد المسار الديمقراطي الحقيقي الذي يتيح الحريات العامة لممصرييف ،وما
سوى ذلؾ سيولد أزمات جديدة تستنزؼ ما تبقى مف رصيد لمدولة والشعب المصري.
بيروت في ٖٕٓٓٔٗ/ٗ/

126

الخاتمة
سنة اهلل في الطبيعة والخمؽ ،وربيع العرب
الربيع ال ّ
بد أف يزىر ولو متأخ اًر ،ىذه ّ

ىبة الشعوب العربية في أقطارىا تريد التخمّص مف نير العبودية وحياة
الذي انطمؽ مع ّ

بد أف تسطع شمسو
بد أف يزىر حرية وكرامة في كافة االقطار ،وال ّ
الذؿ واالرتياف ،ال ّ

خيمت عمى أرجائيا عقوداً مف الزمف.
في سماء العرب ّ
مبددة تمؾ الظممة التي ّ
يسمى بالثورة
صحيح أف لكؿ ثورة شعبية تريد التخمّص مف االستبداد واالستعباد ما ّ

المضادة التي تعمؿ لمقضاء عمى الثورة الحقيقية ،ولكف الصحيح أيضاً أف ثورة الشعوب
ىي دائماً التي تنتصر في النياية ألنيا وليدة حراؾ نابع مف شعور صادؽ بالتغيير لما
ىو أفضؿ وأصمح.
إف الثورة العربية عمى االستبداد واالحتكار لـ ِ
تنتو بعد حتى نقوؿ جاء الخريؼ قبؿ
أف يزىر الربيع .ىي ثورة مستمرة متواصمة في كؿ الربوع عمى شاكالت مختمفة عمى
الرغـ مف المؤامرة التي عممت وتعمؿ عمى النيؿ مف ىذه الثورة .إف المعركة مستمرة بيف
الثوار الذيف يمثموف تطمعات الشعوب ،وبيف المتضرريف سواء في الداخؿ والخارج الذيف
ال يريدوف ليذه األمة والخروج مف ذلؾ التيو الذي فرض عمييا نوعاً مف الجيؿ والفقر
واالنحدار.
توىجو ميما بذلت
إف الربيع العربي مزىر مزىر ،ولف يستطيع أحد أف يخبي ّ

المحاوالت وانفقت األمواؿ وحيكت المؤامرات .ىي مسألة وقت ليس إالّ ،والتاريخ شاىد
عمى ذلؾ وىي قناعة يجب أف تظ ّؿ راسخة عند كؿ الشعوب.
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