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  المنطقة في مفترق طرق المنطقة في مفترق طرق 

 تكـون   ،في الخبرة التاريخية القديمة والمتوسطة والحديثة     

 ،هناك أحداث معينة لها تـأثيرات اسـتراتيجية أو مفصـلية          

صـل   واألمر هنا ال يت    ،وأخرى ذات تأثير تكتيكي أو مؤقت     

بحجم الحدث فربما يكون حدث صغير أو متوسط من النوع          

  . وحدث كبير من النوع الثاني،األول

التـي قـام    " الوهم المتبدد   " وال شك أن عمليات من نوع       

 جيش  – لجان المقاومة الشعبية     –حماس  " فيها الفلسطينيون   

بعملية نوعية ضد الجيش الصهيوني انتهت بقتـل        " اإلسالم  

كانت مـن   " جلعاد شاليت   " يش وأسر الجندي    جنود هذا الج  

  .هذا النوع المحوري

ما حدث بعد تلك العملية كان تصعيداً خطيراً له أسـبابه           

 كانت هنا أهم وكـذا      ، ولكن األسباب الحقيقية الكامنة    ،بالطبع

  .النتائج المترتبة
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منذ تلك العملية قامت إسرائيل بعدوان واسع النطاق على         

استهدفت فيه إسـرائيل كـل      " ر الصيف   عملية أمطا " غزة  

شيء من مرافق وطرق ومدارس ومبان حكومية واستخدمت        

  .فيه كل األسلحة

التي تـم   " الوعد الصادق   " بعد ذلك قام حزب اهللا بعملية       

فيها قتل عدد من جنود العدو الصهيوني في مـزارع شـبعا            

 وترتب على ذلـك تنفيـذ العـدوان         .المحتلة وأسر جنديين  

  ."عملية الثمن الرادع " ي الواسع النطاق على لبنان الصهيون

وإذا قرأنا األسباب الصـحيحة والمزعومـة لكـل تلـك           

األحداث نجد أنه من الجانب اإلسرائيلي هناك اتهام مباشـر          

ألطراف إقليمية بأنها كانت وراء التصعيد أو عمليات حماس         

يل  وأنها أي إسرائ   – تقصد سوريا ثم إيران      – !!ثم حزب اهللا  

قامت بالعدوان واسع النطاق على غزة وعلى لبنان كنوع من          

 واآلخـرين   ،االنتقام ولفك أسر الجندي المخطوف في غـزة       

 وبـديهي أن تلـك الـذرائع ال    .المخطوفين في مزارع شبعا  

 فإن الكثير من عمليات خطـف       ،تنطلي على أحد فمن ناحية    

ن قبل   وكذا م  ،وأسر الجنود تمت من قبل المقاومة الفلسطينية      

 وكان يتم تبادلهم كأسرى مع عدد من المسجونين         ،حزب اهللا 
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 ولم يكن ذلـك     ،واألسرى الفلسطينيين أو اللبنانيين أو العرب     

 ،أمراً غريباً وال عجيباً بالنسبة إلسرائيل خاصة مع حزب اهللا         

 وكذا فإن   ،بل إن إسرائيل هي التي كانت تسعى إليه باألساس        

عقب كل حالـة لـن يـؤدي        الهجوم واسع النطاق الذي تم      

بالضرورة إلى اإلفراج عن األسرى بل ربما يؤدي إلى قتلهم          

في حالة عدم التمكن من استمرار إخضاعهم وفضالً عن ذلك          

فإن من المعروف في العلوم العسكرية والعمليات مـن هـذا           

النوع أنها تتم بناء على تحديد موقع تواجد هؤالء األسرى ثم           

 وهذا لم يحدث    ،ت الخاصة لتحريرهم  تنفيذ عملية من العمليا   

أمطار الصيف ضـد    "  ولكن الذي حدث أنه في حالة        ،أصالً

فإن المستهدف أوالً كان    " الثمن الرادع ضد لبنان     " و  " غزة  

المدنيين وثانياً الجسور والطرق ومرافق المياه والكهرباء ثم        

 ،مراكز حكومية في غزة أو مبان تابعة لحزب اهللا في لبنـان           

 كـان   .ي أن ذلك األسلوب يسـتهدف أهـدافاً أخـرى         وبديه

 أي جماعات   ، وحزب اهللا  ،المستهدف في العمليتين هو حماس    

 أن إسرائيل نفذت عمليـات      ،المقاومة ونالحظ في هذا الصدد    

" مـروحين   "  وفـي    ،مباشرة ومذابح ضد المدنيين في رفح     

 وأنها قصفت معامل الكهرباء والماء      ،جنوب لبنان وغيرهما  
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 والطرق أي تصعيب حياة الناس وقـتلهم لـدفعهم          والجسور

 في نفـس    ،للتململ من حركات المقاومة والمطالبة بتصفيتها     

الوقت استهداف رموز وعناصر ومبـان ومؤسسـات تلـك          

 نالحـظ هنـا     -الحركات وكذا عملية حصار شامل عليهـا        

 ،-ضرب كل الجسور والطرق التي تربط لبنـان بسـوريا           

مرات لقطع االتصال بين سوريا     وضرب المطار الدولي عدة     

 ويدخل في هذا    ،ولبنان لحصار حزب اهللا عسكرياً واقتصادياً     

  .النطاق ضرب الموانئ اللبنانية والحصار الجوي

وفي الحقيقة فإن اسـتهداف المقاومـة للتصـفية هـدف           

إسرائيلي ثابت ولكنه أخذ في اآلونة األخيرة بعداً استراتيجياً         

 ففي تقرير موقف    ،سياسة اإلسرائيلية خاصاً بل ووحيداً لدى ال    

استراتيجي استخباراتي مقدمه الجنرال ايلياهو فركشن رئيس       

جناح االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية تنـاول التهديـدات        

االستراتيجية التي يواجهها الكيان الصهيوني فـي السـنوات         

 ونشره الباحث الفلسطيني حلمي الزعبي مدير مركز        ،القادمة

 فإن إسرائيل ترى أن خطر      ،لعربية للدراسات والنشر  الدار ا 

 ،الحرب التقليدية عليها من دول وحكومات عربية قد انتهـى         

 مع استبعادها جـداً  – وأنه في هذه الحالة ،أو أصبح بال قيمة  
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 وأن  ، فإن إسرائيل قادرة على حسم المعركة بسهولة ويسر        –

 الخطر الحقيقي على إسرائيل هو فـي حركـات المقاومـة          

 التي يرى التقرير أن الواليات المتحـدة        ،األصولية اإلسالمية 

األمريكية قد فشلت في القضاء عليها وأن الحرب األمريكيـة          

 بل إن حماس الجمهور األمريكي ومن       ،ضد اإلرهاب تتراجع  

وبمـا أن    ثم اإلدارة األمريكية في هذا الصدد سوف يتراجع       

ل فـإن علـى     تلك الحركات تمثل خطراً شديداً على إسـرائي       

 وأن ذلك ينبغي أن يكـون       ،إسرائيل أن تقوم بنفسها بالمهمة    

 بمعنى أن يكون ذلك قبل االنسـحاب        ،سرياً قبل فوات األوان   

 وقبل خفوت حماس الواليات المتحـدة       ،األمريكي من العراق  

  .للحرب على اإلرهاب

 لقتل وأسـر وزراء     ،وهكذا فإن الخطط تم وضعها بالفعل     

وضرب كل ما هو حمساوي عسكرياً       ،حماس ونواب حماس  

 واألمر نفسه بالنسبة لحزب اهللا باإلضافة طبعـاً         ،واقتصادياً

 لجـان المقاومـة     –الجهـاد   " إلى كل حركـات المقاومـة       

"  وهذه الخطط وضعت في عهـد الـوزير          ." الخ   ...الشعبية

 وجاءت اللحظة المناسبة لتنفيذ     ،وزير الدفاع السابق  " موفاز  

  .ذلك
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 الذي يقضي   ١٥٥٩ فإن هناك القرار     ،حزب اهللا فبالنسبة ل 

 وهناك نوع من الحصـار الشـعبي        ،بنزع سالح حزب اهللا   

اللبناني لحزب اهللا خاصة من الموارنـة والـدروز والسـنة           

 ومنها أن حزب اهللا لم يعد يحظى في الشارع          ،ألسباب كثيرة 

العربي واإلسالمي بنفس الزخم السابق نتيجة موقف شـيعة         

 وهناك ظرف إقليمي يسـمح      ،حتالل األمريكي العراق من اال  

بالحصول على نوع من السكوت الحكومي العربـي علـى          

 وبالفعـل   . وهكذا جاءت اللحظة المناسـبة     ،تصفية حزب اهللا  

حصلت إسرائيل على تأييد مباشر وواضح مـن الواليـات          

 ونوع من التأييد الضـمني مـن روسـيا          ،المتحدة األمريكية 

ع يتحدث عن عدم ضرورة ضرب       فالجمي ،وفرنسا وغيرهما 

 بل  ،المدنيين في لبنان مع نوع من النقد لمغامرات حزب اهللا         

إن وصف أعمال حزب اهللا بالمغامرة التي تضـر بشـعوب           

 ثم مصر   ، السعودية –المنطقة كان وصف أطلقه حكام عرب       

 وهذا يعني أن الضغط األمريكي لحصار حزب        ،-واألردن  

 ومن ثم فإن الضوء األخضر      اهللا سياسياً كان في أقصى مداه     

  .كان موجوداً بالنسبة إلسرائيل لتصفية حزب اهللا
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 ،ولكن األمور ال تجري على هـوى أمريكـا وإسـرائيل          

 ،فالحقيقة أن حزب اهللا رغم ظروفه الصعبة إقليميـاً ودوليـاً         

 ولو خرج سالماً من     ،فإنه حقق مع حلفائه الكثير من األهداف      

 ومسـتقبل   ،ئيل ذاته في خطر   هذه المعركة فإن مستقبل إسرا    

 فالتصـعيد بهـذه     ،المنطقة كلها ستطاله تغييرات استراتيجية    

 ونجاح حزب اهللا في ضرب مدن إسـرائيلية مثـل           ،الطريقة

 والتصدي بكفاءة   ، وضرب سفن حربية   ،الجليل ونهاريا وحيفا  

 كلها يعني أن الحزب سيثق في نفسه وقدرته         ،للهجوم البري 

 وفـي ظـل     ،سوريا من لبنان  على الصمود في ظل خروج      

 وهذا معنـاه نـوع مـن        ،ظرف دولي وإقليمي غير موات    

 ثـم   ،التحصين المستقبلي ضد إمكانية نزع سالح هذا الحزب       

إن األداء العسكري الجيد للحزب ضد إسرائيل وإيقاع خسائر         

كبيرة بها لم تفعلها من قبل جيوش ودول وحكومـات يعيـد            

 وربما يعيـده    ،المي بقوة حزب اهللا إلى الشارع العربي واإلس     

 باإلضافة طبعاً إلـى  ،إلى الشارع اللبناني وخاصة السني منه     

مطالبة حزب اهللا باإلفراج عـن أسـرى لبنـانيين وعـرب            

وفلسطينيين مقابل اإلفراج عن الجنديين الصهيونيين يعني أن        

 وهذا وال شك مـا افتقـده        ،الحزب أصبح هو ذراع العرب    
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حة وال المبررة من المقاومـة      الحزب بعد مواقفه غير الواض    

" العراقية وعلى سبيل المثال فإن المطالبـة بـاإلفراج عـن            

 يعني  ،وهو أسير لبناني درزي لدى إسرائيل     " سمير القنطار   

 المعادي لحزب اهللا تماماً اآلن      –إضعاف موقف وليد جنبالط     

  .... داخل الطائفة الدرزية–

 أو دفـع    –وحزب اهللا بالتصعيد اإلسرائيلي فـي لبنـان         

 يكون قد اختار الزمان الصحيح      –إسرائيل للتصعيد في لبنان     

 فهو لن ينتظر ساكناً حتى يتم نزع سالحه         ،والمكان الصحيح 

 وإذا كان فليكن على يـد إسـرائيل فيقاتـل           ،لبنانياً أو عربياً  

 ، أو يفلت فيصبح حالة مستعصية على التصفية       ،فيموت شهيداً 

المدن اإلسرائيلية في أقصى     وإمكانية ضرب    ،وهو بالتصعيد 

 أن الضغط   ، يحقق نوع من الرسالة اإليرانية ألمريكا      ،العمق

على إيران في الملف النووي وغير الملف النووي لن يمـر           

 وهو أيضاً رسالة سورية أن لها من األوراق القوية          ،بسهولة

داخل لبنان وفلسطين ما ال يسـمح بحصـارها أو إذاللهـا            

 ،وني فوق القصر الرئاسـي بدمشـق      وتحليق الطيران الصهي  

وال شك أن حزب اهللا حين يحقق ذلك لحلفائه يحصل علـى            

  .المزيد من الدعم السياسي والعسكري واالقتصادي
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وفي الحقيقة فإن أورق حزب اهللا في اإلفالت من المخطط          

الصهيوني والعودة بقوة إلـى الشـارع اللبنـاني والعربـي           

رائيل في تصفية حـزب     واإلسالمي كثيرة وحقيقية وفشل إس    

 ومن قبل فشل أمريكا في تصفية المقاومـة العراقيـة أو    ،اهللا

 يعني أن   ، أو فشلها في حربها على اإلرهاب حماس       ،األفغانية

 وتحديداً إسرائيل على مفتـرق      ،العالم كله على مفترق طرق    

 فقد نجحت حركات مقاومة مثل حماس وحلفائها فـي          ،طرق

لوصول إلى مواقع عسـكرية      وا ، متراً ٤٠٠حفر نفق طوله    

وقتل وأسر جنود صهاينة ثم العـودة       " كفر سالم   " صهيونية  

 ، وهذا يعني فشل إسرائيلي استخباراتي وعسـكري       ،باألسير

ويعني أن الذراع النفسي لإلسـرائيليين فـي الحمايـة مـن            

 واألمر ذاتـه    ،"نعني الجيش الصهيوني    " اإلرهاب قد سقط    

التي نفذها حـزب اهللا فـي       " دق  الوعد الصا " بالنسبة لعملية   

 في المدن بسـالح     –لبنان أي أن إسرائيل أصبحت مستهدفة       

 وفي المواقع العسـكرية     ،الكاتيوشا أو العمليات االستشهادية   

 ومع ذلك فإنها لم تنجح رغم حملتهـا         ،-بالعمليات النوعية   

 أي أن   ،العسكرية الواسعة النطـاق فـي تصـفية المقاومـة         

 وحتـى   ، سيشعر وبقوة أنه لم يعد آمـن       المواطن اإلسرائيلي 
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 ،الجندي الصهيوني نفسه لم يعد آمناً في مواقعه العسـكرية         

وهذا يعني ببساطة نسف فكرة الصهيونية ذاتها التي قامـت          

على فكرة إقامة مكان آمن يعيش فيه اليهود بعـد شـعورهم            

 وال شك أن إسرائيل اآلن بعد       ،باالضطهاد الطويل في أوروبا   

 والوعد  ،الصواريخ وبعد عمليتي الوهم المتبدد    ضرب حيفا ب  

الصادق أصبحت أقل األماكن فـي العـالم أمانـاً بالنسـبة            

  .لليهودي

 بـل   ، وإسـرائيل أيضـاً    ،حزب اهللا على مفترق طـرق     

  .والمنطقة لكها
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  مصير حزب اهللا مصير حزب اهللا 

  السم الذي ال يميتني يزيدني قوة السم الذي ال يميتني يزيدني قوة 

ف  يسـتهد  ،العدوان الصهيوني واسع النطاق على لبنـان      

 وهو هـدف إسـرائيلي      ...بالدرجة األولى تصفية حزب اهللا    

 ولكن هناك أيضاً مستجدات في      ، وكذا هدف أمريكي   ،تقليدي

 .هذا الصدد

" الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بتنفيذ العدوان المسـمى          

 فالضربات  ....تؤشر إلى الهدف المرجو منه    " الثمن الرادع   

م تنفيذ مذبحة في سـكان       بل ت  ،األساسية موجهة إلى المدنيين   

 وذلك بـدون أي     ،قرية مروحين عند محاولتهم الخروج منها     

 ونالحـظ   ،خطأ في الرصد الصهيوني أو أي مبرر عسكري       

كانت " الوعد الصادق   " هنا أن العملية التي نفذها حزب اهللا        

ضد دورية عسكرية صهيونية وراح ضحيتها قتلى وأسـرى         

سرائيليين رغم اعترافنـا    من الجنود الصهاينة وليس مدنيين إ     

طبعاً بعدم وجود مدنيين في إسرائيل فهي بمثابة معسكر وكل          

 المهـم أنـه بكـل       ،من يقيم عليها مغتصب لحق اآلخـرين      

المقاييس حتى اإلسرائيلية منها فإن ما قام به حزب اهللا فـي            
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 ومـن قبـل     ،عملية الوعد الصادق كان ضد هدف عسكري      

 بـأن اسـتهداف     !!الحاليةأقرت وزيرة الخارجية الصهيونية     

 أما استهداف العسكريين    ،المدنيين اإلسرائيليين هو المرفوض   

 وأياً كانت دوافع هذا التصريح مـن        ،الصهيونيين فهو مبرر  

وزيرة الخارجية اإلسرائيلية فإنه مقيـاس صـهيوني يبـرر          

 أي أن عملية الوعد الصادق      ،العمل ضد العسكريين الصهاينة   

نظر الدولية والشرعية واإلسرائيلية    كانت مبررة من وجهة ال    

 واسـتهداف   ، ومن ثم فإن رد الفعل الواسـع النطـاق         ،ذاتها

المدنيين بصورة متعمدة يعني أن هناك هدف من وراء ذلـك           

 ويدخل في هـذا     ،هو تحريض الشعب اللبناني على المقاومة     

اإلطار ضرب مرافق المياه والكهرباء والطـرق والكبـاري         

 إلى الداخل اللبناني لتكـوين حصـان         إنها رسالة  ،والجسور

طروادة لبناني أو إعطاء هـذا الحصـان الموجـود أصـالً            

المبررات من مثل أن قرار التصعيد يجب أال يكون لحـزب           

 ومن  ، ألنه يمس لبنان كله أو لبنان كلها تدفع الثمن         ،اهللا وحده 

مثل أن أسر جنديين إسرائيليين حتى ولو كان معناه اإلفراج          

نانيين في عملية تبادل ال يستحق هـذا الـثمن          عن أسرى لب  

 بل ويصل هؤالء إلى حد القول أن        ،الباهظ الذي تدفعه لبنان   
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األسرى اللبنانيين ليسوا بالضرورة أعز على لبنان من القتلى         

الذين سقطوا في العدوان الصهيوني وهو قول منافق ومراوغ         

 ومن مثل أن ما يفعلـه حـزب اهللا يـدمر الموسـم              .طبعاً

 ويضر لبنان اقتصادياً وأنه حتى لو كـان يضـر           ،سياحيال

 فإن االقتصاد اإلسرائيلي أقوى من االقتصاد       ،إسرائيل بالمثل 

 مليـار دوالر وأن هنـاك       ٤٠اللبناني المنهك والمدين بــ      

 ويجب في النهاية    ،سلطتان في لبنان ويجب إنهاء هذا الوضع      

  .نزع سالح حزب اهللا

 مكاتـب حـزب اهللا      استهدف الضرب الصهيوني أيضـاً    

 والضاحية الجنوبية في بيـروت      ،ومرافقه والمراكز التابعة له   

وأيضاً استهدف الضرب الموانئ والمطار وكل الطرق المؤدية        

 أي منع أي مسـاعدات عسـكرية أو اقتصـادية           ،إلى سوريا 

 أي حصار حـزب اهللا تمهيـداً   ،إيرانية أو سورية عبر سوريا  

 الثمن الرادع ال تتالءم مـع        وبديهي أن حجم عملية    ،لتصفيته

ألن االنتقام للعسكريين الصهاينة من     " الوعد الصادق   " عملية  

 أمام محاولة   ،قتلى وأسرى ال يكون بضرب المدنيين والمرافق      

فك أسر الجنديين اإلسرائيليين المأسورين فلـن يكـون بهـذه           

 يكون مثالً بجمع معلومات عن المكان المحتجـزين         ،الطريقة
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 وعمومـاً فـإن     ، القيام بعملية نوعية لتحريرهمـا     فيه ومن ثم  

 وتمت العشرات   ،عمليات خطف الجنود الصهاينة ليست جديدة     

 وكـان يـتم     ،منها على يد المقاومة الفلسطينية أو حـزب اهللا        

 وإطالق سراح أسرى ومسجونين عرب وفلسطينيين       ،التفاوض

في المقابل أو تنفيذ عملية محدودة ضد الخليـة التـي قامـت             

 وهكذا فنحن أمام عملية لها أهداف أكبـر         .لية الخطف مثالً  بعم

 إننـا أمـام     ،من مجرد رد الفعل على عملية الوعد الصـادق        

 وقـد تـم تجهيـز       ،محاولة واضحة للقضاء على حـزب اهللا      

 وهناك التباطؤ من مجلس     ،١٥٥٩ فهناك القرار    ،المسرح لذلك 

ع  بل هناك نـو    ، وهناك دعم وتنسيق مسبق من أمريكا      ،األمن

من النقد لحزب اهللا تم على يـد دول مثـل روسـيا أو دول               

أوروبية بل حتى دول عربية كبيرة اتهمـت حـزب اهللا بـأن            

 وهنـاك الـداخل اللبنـاني       .مغامراته تضر بشعوب المنطقة   

 العداء التاريخي بين حزب اهللا والقطاع االنعزالي مـن          ،المعقد

إلسرائيل وأمريكا   أو قل العمالة التقليدية لهذا القطاع        ،الموارنة

 وهنـاك   – باستثناء التيار الوطني الحر بقيادة ميشيل عون         –

الموقف المتردي بين وليد جنبالط وسوريا والذي يصب فـي          

النهاية في خانة العداء لحزب اهللا وطلب نزع سالحه باعتباره          
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 وهناك تيار الحريري والعداء مع سـوريا        ،أكبر حلفاء سوريا  

 وهناك الخطأ   ، هذا التيار إقليمياً ودولياً    أو المصالح المرتبط بها   

التاريخي الذي وقع فيه شيعة العـراق وعمـالتهم ودعمهـم           

 ومواقف إيـران المراوغـة والمتـرددة        ،لالحتالل األمريكي 

 ،وأحياناً الطائفية والسنية في الموضوعين األفغاني والعراقـي       

 فـي سـنة     – وهو األصل    –كل هذا يصرف القطاع الوطني      

 حزب اهللا باعتباره حزباً شيعياً ومن ثم فإن المسرح          لبنان عن 

تم تجهيزه لبنانياً وعربياً ودولياً للقضاء على حزب اهللا وتنفيذ          

 علـى يـد الجـيش       ، بنزع سالح حـزب اهللا     ١٥٥٩القرار  

  ....اإلسرائيلي

ولكن هذا مجرد سيناريو أعدته إسرائيل وأمريكا وحلفائها        
 ال تـدور بهـذه الطريقـة         ولكن األمور  ،في لبنان والمنطقة  

 وإرادة أمريكـا    ،فالطرف اآلخر لن يقف مكتـوف األيـدي       
 ومن ثم فإنني أعتقد أن حزب اهللا كان         ،وإسرائيل ليست ثوراً  

يدرك أن استهدافه قادم ال محالة فقرر اختيار الزمان والمكان          
 حيث كانت   ، فاختار توقيتاً ممتازاً   ،لجر إسرائيل إلى المعركة   

 وتحاصـر الشـعب     ،ال هوادة في غـزة    إسرائيل تضرب ب  
 ،الفلسطيني وتقتل وتذبح وتدمر الطرق والجسور والمرافـق       

وعجزت الدول العربية أو حتى الحركات السياسية عن فعل         
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 فقامت قوات حـزب اهللا      ،شيء للشعب الفلسطيني أو حماس    
بالهجوم على دورية صهيونية وقتلت وأسرت جنوداً صهاينة        

لى السجل الرائع لحزب اهللا ومن      وهي عملية ناجحة تضاف إ    
ثم فقد أعادت العزة والثقة إلى اإلنسـان العربـي وأعطـت            
رسالة أيضاً أن حزب اهللا هو القوة الوحيدة العربيـة التـي            

 وهذا بالطبع يعيد إليها شيئاً      ،فعلت شيئاً من أجل الفلسطينيين    
من المشروعية الشعبية التي فقدتها بسـبب مواقـف شـيعة           

ت دوائر التخطيط فـي حـزب اهللا تـدرك أن            وكان .العراق
إسرائيل لن تستطيع أن تصمت أمام شعبها على هذه اإلهانة          

 ،التي لحقت بالعسكرية الصهيونية في عملية الوعد الصـادق        
خاصة أنها جاءت بعد عملية أكثر روعة نفـذتها حركـات           

والتي تـم   " الوهم المتبدد   " المقاومة في فلسطين هي عملية      
 والوصول إلـى    ،ق تحت أقدام الجيش الصهيوني    فيها حفر نف  

موقع عسكري صهيوني في كفر سالم وتنفيذ معركة عسكرية         
جلعـاد  " رائعة انتهت بقتل جنود صهاينة وأسر جندي آخر         

والعودة به ومن ثم فإن سكوت إسرائيل يعني ضياع         " شاليت  
أي إحساس باألمان لدى الشعب الصـهيوني بعـد أن فقـد            

 أي أن العدوان على لبنـان       ،راعه العسكرية االطمئنان إلى ذ  
 وهذا يفيد حزب اهللا ألنه يجيء في الوقـت          ،كان أمراً حتمياً  

 فالشارع العربي واإلسالمي المستفز تماماً مـن        ،المناسب له 
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 لن يجعل أحـداً مـن       ،العدوان الصهيوني على الفلسطينيين   
الحكومات أو القوى في قدرة على الوقوف بقوة ضد حـزب           

 ثم الضغط األمريكي والصـهيوني      ،ي لبنان أو خارجه   اهللا ف 
 لدرجة تحليق طائرات إسرائيلية فوق القصـر        ،على سوريا 

الرئاسي في دمشق يجعل قيام حزب اهللا بالعمـل فـي ذلـك        
الوقت يحظى بتحريض سوري أو رضا سوري ومن ثم دعم          

 وكذا الملف النووي اإليراني وتهديد أمريكا باللجوء        ،سوري
ألمن في هذا الصدد يجعل تحرك حزب اهللا هنـا       إلى مجلس ا  

نوعاً من الرسالة إلى األمريكان بأن لإليرانيين ورقة قويـة          
جداً تسمى حزب اهللا يمكنها العمل ضد إسرائيل وربما أمريكا          

 وهكذا فإن العملية تحظى بالتحريض اإليراني       ،إذا لزم األمر  
لـى  أو الرضا على األقل ومن ثم الدعم المطلوب وخاصة ع         

مستوى الصواريخ متوسطة المدى أو الكاتيوشا أو أي دعـم          
يحدده حزب اهللا وعملية الوعد الصادق ذاتها بما فيهـا مـن            
أسر جنديين إسرائيليين وإمكانية تبادلهما مع أسرى لبنـانيين         
سيضغط بدوره شعبياً في لبنان لصالح حـزب اهللا وخاصـة           

 واستهداف  ، "سمير القنطار لبناني درزي مثالً    " عند الدروز   
إسرائيل عموماً يرضي السنة تقليدياً فما بالك إذا كـان ذلـك     

  .دفاعاً عن حكومة حماس
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حزب اهللا إذن كان يدرك أن لديه الكثير من األوراق وهو           

 فأمكنه توجيه الصـواريخ     ،بالطبع كان مستعداً لتلك الحرب    

 ونهاريا وحيفـا وإظهـار      ،إلى المدن الصهيونية في الجليل    

 وقتل وجرح   ،لى الوصول إلى كل مكان في إسرائيل      قدرته ع 

إسرائيليين وشعور إسرائيلي كامل بعدم األمان وهي قوة ردع   

 أي أن تقديرات حزب اهللا      ،لن تستطيع إسرائيل تحملها طويالً    

 وأن العدوان سينتهي حتمـاً      ،كانت تقول أن بإمكاننا الصمود    

الوقت ومن ثم نكون قد أجهضنا مخطط التصفية مبكراً وفي          

المالئم لنا واستعدنا مشروعيتنا الثورية في الشارع العربـي         

 ،واإلسالمي واللبناني بعد أن شوهتها مواقف شيعة العـراق        

وإذا ما انتهى العدوان بدون تصفية حزب اهللا فهذا يعنـي أن            

 ألن  ،كثيراً من القوى ستغير موقفها من نزع سالح حزب اهللا         

 بدرجات  –أمريكية وعربية   إسرائيل ذاتها مع مباركة دولية و     

 إذاً فإن هذا األمر صـار غيـر         ، لم تنجح في ذلك    –مختلفة  

 ولكـن أخطـر مـا فـي         ،متاح لسنوات طويلة على األقل    

الموضوع هو أن الدعم اإليراني والسوري لحزب اهللا أصبح         

 ومن ثم فإنه لـو نجحـت المفاوضـات أو           ،أمراً حيوياً جداً  

 وتم نـوع مـن تبـادل        ،المساومات بين أمريكا وإيران مثالً    
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 فـإن   – وهو أمر ال يزال مستبعداً ولكنه محتمل         –المصالح  

 ولعـل قـراءة تفاصـيل       ،حزب اهللا وحده سـيدفع الـثمن      

المشروعات المطروحة دوليـاً والتـي حملهـا المبعوثـون          

الدوليون إلى بيروت والتي كانت تطـرح بوضـوح تبـادل           

ي إلـى    ووقف العدوان وانتشـار الجـيش اللبنـان        ،األسرى

 ونزع سالح حزب اهللا جزئياً أو كلياً ال يمكن فهمها           ،الجنوب

إال في إطار أن هذا جزء من صفقة متوقعـة بـين أمريكـا              

وإيران ألن حزب اهللا بداهة لن يقبل بنزع سالحه مهما كانت           

الظروف ألنه أوالً قتل أمريكان وإسرائيليين وقصف المـدن         

ع سالحه سـيكون     أي أنه بمجرد نز    ،الصهيونية بالصواريخ 

عرضة لحملة مطالبة دولية بمحاكمة قادته وربما حمل عـدد          

  .كبير من عناصره إلى سجن جوانتانامو

 فإنه سـيزداد    ،إذا أفلت حزب اهللا من التصفية هذه المرة       

 بل ربما يكون البديل المزيد مـن التراجـع األمريكـي            ،قوة

إن الصهيوني والصمود السوري اإليراني وفي أقل األحوال ف       

  .السم الذي ال يقتلني يزيدني قوة
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  اإليمان واإلرادة أقوىاإليمان واإلرادة أقوى

  من الطائرة والدبابة من الطائرة والدبابة 

 –الذي ال يكتفي بمراقبة السـطح الخـارجي لألحـداث           

خاصة بما يتصل بخبرات شعوبنا فـي مواجهـة التحـديات           

 يدرك على الفـور     –االستعمارية وآخرها أمريكا وإسرائيل     

الصمود وتفشـيل العـدو     أننا نمتلك القدرة على المواجهة و     

ومنعه من تحقيق أهدافه بوسـائل غيـر تقليديـة اكتشـفها            

 وأن قوة أمريكا وإسـرائيل      ،المجاهدون على مدى الصراع   

 ولـو   ، بل هي قوة يمكن مواجهتهـا وهزيمتهـا        ،ليست قدراً 

بمنعها على األقل من تحقيق أهدافها وأننا إن كنا نتـألم مـن             

 ،هم يتألمون مثلما نتـألم    جراء ممارسات تلك القوى ضدنا فإن     

 ولكننـا نرجـو     ،أي أننا قادرون على إنزال األلم بهم أيضاً       

 وهذا عامل قوة    ،رضا اهللا تعالى والجنة وهم ال يرجون شيئاً       

لمون وترجـون مـن اهللا مـا ال         فإنهم يألمون كما تـأ    " لنا  

 ."يرجون



 - ٢٥ -

حقيقة إمكانية مواجهة القوى الظالمة مهما كانـت قوتهـا          

أن اإلنسان أقوى من التكنولوجيا هـي حقيقـة          و ،وجبروتها

 الـذي يـأتي للمـؤمنين       ،يؤكدها اإليمان بمـدد اهللا تعـالى      

 ومن ثم فـإن     ، الذين بذلوا غاية الجهد    ،المجاهدين الصادقين 

القعود عن الجهاد والمقاومة بدعوى عدم تكافؤ القوى هـي          

هجمة مرفوضة شرعياً ومرفوضة علـى مسـتوى دراسـة          

 بل إن تلك الحجة ليست إال وسيلة        ،صراعتاريخ وحوادث ال  

 ،للهزيمة من قبل بدء المعركة وتوفير جهد األعداء من ثـم          

 ،وهي ال تحقق قطعاً حقن دمائنا بل العكس هـو الصـحيح           

مذبحة صابرا وشاتيال   " فاالستسالم عادة ما يؤدي إلى مذابح       

  .وكل المذابح التي تمت من قبل ومن بعد" مثالً 

فتـرى الـذين فـي      " آنية يقول اهللا تعالى     من الناحية القر  

قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة         

فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على مـا      

 إنها نفس الحجج الخـوف مـن        ."أسروا في أنفسهم نادمين     

  .مواجهة األعداء وانتقامهم بدعوى عدم تكافؤ القوى
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 –راع مع العدو الصهيوني واألمريكـي       في مراحل الص  

 أي منذ أن    ،ومن قبل مراحل الصراع مع االستعمار الغربي      

 فـإن الخبـرات    ،بدأت عناصر القوة تكون في صالح أعدائنا      

المتراكمة تقول أن مواجهة العدو بجيوش نظامية أو بـدول          

 وأن الطريقة الوحيدة التي تم      ،وحكومات فشلت إلى حد كبير    

 واألمثلـة   ، المواجهة كانت الحـرب الشـعبية      بها النجاح في  

"  مع أولى الحمالت االستعمارية مثالً       ،كثيرة متواترة متكررة  

نجحت المقاومة الشعبية التي نظمها      " ١٧٩٨الحملة الفرنسية   

األهالي بقيادة علماء األزهر في إخراج الحملـة وهزيمتهـا          

  .في ذلك" الحكومة والدولة " حين فشل المماليك 

 في  ،١٨٠٧ر نفسه تكرر في حملة فريزر على مصر         األم

التاريخ الحديث مثالً فشلت الدول العربية متفرقة ومجتمعـة         

 ولكن المقاومة الشعبية فـي مدينـة        ،في التصدي إلسرائيل  

 نجحت في ذلك وهزمت القـوات       ١٩٧٣السويس في مصر    

 في الحملة العسكرية    ،الصهيونية التي حاولت احتالل المدينة    

 فشلت حكومـة العـراق      ٢٠٠٣ية على العراق مثالً     األمريك

بجيشها الكبير وحزبها المنظم وقيادتها الصارمة في التصدي        

 ولكن المقاومة الشـعبية     ، واحتل األمريكيون العراق   ،للعدوان
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 ونجحت في إنزال أكبـر الخسـائر بجـيش          ،اندلعت سريعاً 

 وخيانـة   ، بل إنها صمدت رغم الظروف السـيئة       ،االحتالل

 صمدت للحمالت العسكرية    ، وطوائف وزعماء وقادة   أحزاب

 وهـي علـى     ٢٠٠٣المتكررة طوال تلك السنوات منذ عام       

  .وشك تحقيق اندحار القوات األمريكية

 فشلت الحكومة والدولـة     ،نفس األمر حدث في أفغانستان    

بقيادة طالبان في مواجهة االحتالل األمريكـي ثـم نجحـت           

لى االحتالل الذي تم عام      وبعد أربع سنوات ع    ،كحركة شعبية 

 كانـت الحكومـة     ٢٠٠٥ أي تحديداً منذ نهاية عام       ،٢٠٠١

 وجيوش حلف األطلسـي ال تسـيطر إال         ،والجيش األمريكي 

 أي أن   ، وتزايدت قوة المقاومة التابعة لطالبان     ،على العاصمة 

  .طالبان ذاتها نجحت كحركة فيما فشلت فيه كحكومة

دت لكـل أنـواع    األمر نفسه تكرر مع حماس التي صـم       

 وال تـزال تنفـذ عملياتهـا وتطلـق          ،ومحاوالت التصـفية  

  .صواريخها ضد إسرائيل
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 فلم يستطع إخـراج االحـتالل       ،نفس المنطق تم في لبنان    

 ٢٠٠٠الصهيوني من الجنوب إال المقاومة اإلسالمية عـام         

 حين نجحت إسرائيل في الحصـول علـى         ٢٠٠٦وفي عام   

ل وعربي وجزء منـه     ضوء أخضر أمريكي أوروبي دولي ب     

 ١٥٥٩لبناني لتصفية حزب اهللا ونزع سالحه وتنفيذ القـرار          

  .فإنها قد فشلت في ذلك

ال يرجع ذلك بالطبع إلى قلة أو ضعف اإلمكانيات لـدى           

 بل يرجع إلى أن تلك      ،الجيش الصهيوني أو الجيش األمريكي    

الجيوش قد تنجح مع جيوش مثلها هي بالضـرورة أضـعف         

ي مواجهة دول وحكومـات ولكنهـا تفشـل     أو تنجح ف  ،منها

 وهكـذا فـإن     .بالضرورة في مواجهة حركات ومجتمعـات     

الخبرة الكبرى تقول أنه من الممكن هزيمة األعداء بحـرب          

 وبحـرب المنظمـات     ،المجتمعات وليس الجيوش والـدول    

 وأن اإليمان واإلرادة أقوى مـن       ، وبحرب الشعب  ،الصغيرة

 اهللا طبعـاً بنـا وبالبشـر         وهذا من رحمة   .الطائرة والدبابة 

 ، ألن من سننه تعالى أن اإلنسان أقوى من التكنولوجيا         ،جميعاً

  .وأن المجتمعات أقوى من جيوش الظالمين
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 هذه حقيقة دللت    ،مسألة أن اإلنسان أقوى من التكنولوجيا     

 فما معنى أنه في ظروف صعبة للغاية        ،عليها آالف الحوادث  

 ال تملـك إال     ،جهـاد تنشأ حركات مقاومة مثل حمـاس وال      

 وأنها تستطيع أن تقوم بعمليات استشـهادية        ،إمكانيات بسيطة 

 لمدة طويلة وفي كل مكان مـن        ،متكررة في الزمان والمكان   

 في القدس وتل أبيب وحيفا علـى        ،أرض فلسطين التاريخية  

 وبـديهي أن    ، في الشمال والجنوب في غزة والضفة      ،الساحل

ـ       زات واسـتخبارات   ذلك اقتضى اختراق تحصـينات وتجهي

 ما معنى أن تفشل إسرائيل      ،صهيونية هي األقوى من نوعها    

 رغـم   ،في منع تلـك العمليـات رغـم جيـوش العمـالء           

 رغم الجيش القـوي     ،االستخبارات رغم الميزانيات الباهظة   

 ورغم الدعم   ، رغم األقمار الصناعية   ،والتحصينات الضخمة 

 العمليات   وأن تصل تلك   ،العسكري واالستخباراتي األمريكي  

في كل الظروف الصعبة والسهلة إلى داخل إسـرائيل فـي           

 معناه ببساطة أن    ،القلب وعلى الساحل وفي الشمال والجنوب     

  . وهذا من رحمة اهللا–اإلنسان أقوى من التكنولوجيا 
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ثم معنى أن تستمر حماس والجهاد رغم عشرات الحمالت         

ت والمدفعيـة   العدوانية واستخدام كل أنواع الطائرات والدبابا     

 وهدم البيوت والجسـور والمرافـق       ، واقتحام المدن  ،والمشاة

 الخ ما معنى اسـتمرار قصـف        ....والضغط على المدنيين  

 معناه إن اإلنسـان     ...إسرائيل بصواريخ القسام بعد ذلك كله     

 وصاروخ القسام نفسه يؤكد ذلك فهـو        ،أقوى من التكنولوجيا  

اريخ اإلسرائيلية  صاروخ بسيط صغير ال تستطيع شبكة الصو      

والتي تكلفت المليارات من الـدوالرات      " باتريوت وحيتس   " 

 ويحقق نوع من الخـوف      !! ربما ألنه صغير   ،أن تتصدى له  

وعدم األمان بالنسبة لإلسرائيلي وهذا ينسف فكرة الصهيونية        

  .ذاتها

 وكـل مـن     ،األمر نفسه ينطبق على سـالح الكاتيوشـا       

مكن تصنيعه بأبسط الوسـائل     الكاتيوشا والقسام سالح بسيط ي    

 بل يمكن لطالب العلوم والهندسة تطويره وزيادة        ،والخبرات

 وسـالح الكاتيوشـا     ، وال يمكن كشفه أو التصدي لـه       ،مداه

وصواريخ حزب اهللا مـثالً وصـلت إلـى معظـم المـدن             

  .اإلسرائيلية وحققت نوعاً من الردع وأسقطت قتلى وجرحى
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 وهنـاك طريقـة مـا       ،إنه اإلنسان أقوى من التكنولوجيا    

 ،يستطيع بها اإلنسان مهما كان ضعفه أن يواجه أعتى القوى         

  .!!إنها حرب النمل مع الفيل

 فيمكننا أن نرصد عدداً من الحـوادث        ...ليس هذا فحسب  

 حتى فـي مواجهـة      ،دللت أن اإلنسان أقوى من التكنولوجيا     

  .الجيوش األمريكية الصهيونية مباشرة

فـي  " المارينز  " لقوات األمريكية   عملية نسف مقر قيادة ا    

 إنها عمليـة    ، وقتل وجرح مئات الجنود    ١٩٨٤بيروت عام   

استشهادية نفذها فرد في مواجهة جيش محصن وقـد سـئل           

وقتئذ الرئيس األمريكي دونالد ريجان في الكونجرس كيـف         

 ، أين االستخبارات فأفـاد    ، أين التحصينات  ،يمكن حدوث ذلك  

م قائمة على فكرة خوف المهاجم      أن كل التحصينات في العال    

 صدق  ... فإذا انتفى هذا الخوف فإنه ال حل هناك        ،من الموت 

  .وهو كذوب
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عمليات نسف مقر الحاكم اإلسرائيلي في صور عام         -

  . وغيرها من العمليات المماثلة١٩٨٥

 والتي جاء فيها أقوى     ،١٩٩٨عملية أنصارية عام     -

 يتكلف  وحدة خاصة " وحدة إسرائيلية على اإلطالق     

عن طريق اإلبـرار    "  مليون دوالر    ٥الجندي فيها   

 فوجدت رجال المقاومة بانتظارها ليبيـدوا       ،الجوي

 وتضطر إسرائيل إلى إلغـاء      ،كل القوة اإلسرائيلية  

 كيف علمت المقاومـة بمكـان وزمـان         ...العملية

العملية وكيف نجح رجال المقاومة في إبادة وحـدة         

 إنـه   ...!!؟عسكريةإسرائيلية من أفضل وحداتها ال    

  .اإلنسان أقوى من التكنولوجيا

حيث حفر   " ٢٠٠٦يونيو  " في عملية الوهم المتبدد      -

 متر تحـت الجـدار      ٤٠٠المجاهدون خندقاً بطول    

 ،العازل دون أن يحس بذلك العدو وال اسـتخباراته        

كـرم  " ووصلوا إلى موقع عسكري إسرائيلي فـي      

نى ذلـك    ما مع  ...وقتلوا وأسروا ورجعوا  " شالوم  

معناه أن اإليمـان واإلرادة أقـوى مـن الجـيش           

  .الصهيوني
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التي تم فيها الهجوم علـى     " الوعد الصادق   " عملية   -

فـي  " زرعيرت  " وحدة صهيونية في جنوب لبنان      

 ، جنـود وأسـر جنـديين      ٩ وتم قتل    ٢٠٠٦يوليو  

 ما معنى ذلك معناه أنه حتـى        ...وجرح العشرات 

 إنزال الضربات   الجيش الصهيوني بات من الممكن    

 معناه أن اإلنسان أقـوى مـن        ،به على يد المقاومة   

 وأن هنــاك مــدد اهللا دائمــاً يــأتي ،التكنولوجيــا

  .للمجاهدين الصادقين بعد بذل كل الجهد

وفي الحقيقة فإن الوقائع من هذا النـوع أكثـر مـن أن             

  .تحصى والحمد هللا رب العالمين
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  تقرير تقرير 

د عملية د عملية مستقبل النضال الفلسطيني بعمستقبل النضال الفلسطيني بع

  أمطار الصيف أمطار الصيف 

 ، وفلسطين عموماً هذه األيام    ،ما يحدث في غزة خصوصاً    

 بل هو يدخل في باب االستراتيجية الجديدة        ،ليس أمراً تكتيكياً  

لدولة إسرائيل ومن ثم فإن له آثاراً كميـة ونوعيـة كثيـرة             

ومتنوعة يجب أن ندركها لكي نستطيع أن نواجهها أو علـى           

 فنقلل اآلثار السلبية علـى قـدر        ،ااألقل نحسن التعامل معه   

  .اإلمكان ونزيد من اإليجابيات إن كان هناك إيجابيات

أدركت إسرائيل من خالل مراكز األبحاث االسـتراتيجية        

ومن خالل قدرتها على معرفـة المعلومـات داخـل اإلدارة           

األمريكية وغيرها أن المشروع األمريكـي اإلمبراطـوري        

حرب األمريكية على ما يسمى     يعاني من تراجع كبير وأن ال     

باإلرهاب قد خفت الحماس لها داخـل المجتمـع األمريكـي           

 وأن  ،وأصبحت مجرد حرب دفاعية بالنسبة لإلدارة األمريكية      

أمريكا قد هزمت بالفعل في العراق ومن ثم فإن االنسـحاب           
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 وهكـذا فـإن علـى       ،األمريكي من العراق بات مسألة وقت     

ايلياهو " يجيتها ويخلص الجنرال    إسرائيل أن تعيد بناء استرات    

رئيس جناح االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية في      " فركشن  

تقرير موقف استراتيجي استخباراتي إلى أن المخاطر الحقيقة        

على إسرائيل لم تعد الحـرب الكالسـيكية بـل الحركـات            

 وأن على إسـرائيل أن تقـوم بنفسـها          .اإلسالمية المقاومة 

حركات خاصة الفلسطينية منها وهكذا     بضرب وتفكيك هذه ال   

فإن الحملة العسكرية اإلسرائيلية على غزة والضفة والمسماة        

 ، فالحملة واسعة جـداً    ،بأمطار الصيف تدخل في هذا اإلطار     

 وتم استخدام كل األسلحة فيهـا مـن         ،واستمرت لمدة طويلة  

طائرات ثقيلة وطائرات مروحية ومدفعية ودبابـات وسـفن         

كما أن األهداف التي تم ضربها داخل غـزة          ، الخ ...حربية

والضفة شملت الجسور والكباري والـوزارات والمـدارس        

 أي أنها محاولة للمزيد من حصار       ،ومرافق الكهرباء والمياه  

 ألن تلك الممارسـات     ، وفض الجماهير عنها   ،حكومة حماس 

 فبعد حصار الجـوع     ،الصهيونية تزيد من معاناة الفلسطينيين    

 يأتي ضرب المرافق أي تحويل حياة       ،تباتوعدم صرف المر  

 وتهدف إسرائيل بذلك إلـى      ،الفلسطينيين إلى جحيم ال يحتمل    
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 وإحداث حالة من عـدم القـدرة        ،فض الجماهير عن حماس   

"  ومن ثم إسقاط حكومة حماس       ،على احتمال حكومة حماس   

ثم اعتقال ثلث وزراء حماس وعدد كبير من أعضاء المجلس          

باإلضـافة إلـى    "  التـابعين لحمـاس      التشريعي الفلسطيني 

الممارسات التقليدية الصـهيونية مـن ضـرب المـدارس          

والجامعات والمراكز الطبية واالجتماعية التابعـة لحمـاس        

ومطاردة كل عناصر حماس من كـل المسـتويات األفقيـة           

 ، وتصفيتها تماماً  ،والرأسية أي أن المطلوب هو رأس حماس      

ذلك ال يعني إن شـاء اهللا       وبديهي أن كون إسرائيل تستهدف      

 بل إن عناصر القوة واالستمرار فـي حمـاس          ،نجاحها فيه 

وحركات المقاومة أكبر من طاقة إسرائيل ومن طاقة أمريكا         

  . وهذه خبرة الشعوب وخبرة التاريخ،ذاتها

على كل حال فإن الهدف المعلن وهو تحريـر الجنـدي           
 ، على أحـد   لم يعد ينطلي  " جلعاد شاليت   "اإلسرائيلي األسير   

 ٨ فقد سبقتها    ،ولم تكن عملية الخطف هي األولى من نوعها       
عمليات خطف لم تؤدي إلى مثل هذه المعارك الكبيرة بـدءاً           

في فبراير  " العريف سبورتس   " من أسر الجندي اإلسرائيلي     
" أوليك شـايحط    "  وصوالً ألسر الجندي اإلسرائيلي      ١٩٨٩

  .٢٠٠٣في يوليو 
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استراتيجياً وتاريخيـاً أن هنـاك      وإذا كان من المعروف     

 ربما تكون تلك األحـداث      ،أحداث معينة تغير مسار التاريخ    

 ولكنها شديدة التأثير وأعتقد أن      ،كبيرة أو متوسطة أو صغيرة    

التي قام فيها ثالث مجموعات مقاومة      " الوهم المتبدد   " عملية  

 ولجان المقاومة الشعبية وجيش     ،فلسطينية هي كل من حماس    

 وتنفيذ عملية خلـف     .م بحفر نفق طوله مئات األمتار     اإلسال

خطوط الجيش اإلسرائيلي تم فيها قتل وجرح وأسـر جنـود           

" إسرائيليين ومن ثم االنسحاب بنجاح بعد معركة مذهلة فـي     

 هي من العمليات التي     ٢٠٠٦ / ٦ / ٢٥في يوم   " كفر سالم   

 ألنها أوالً تمت ضـد      ،ستكون مفصلية في التاريخ الفلسطيني    

الجيش الصهيوني وأعترف قادة هذا الجيش بأن من نفـذوها          

 وألنها ثانيـاً تمـت خلـف        ،كانوا يتمتعون بكفاءة عالية جداً    

 ومن خالل عمل استمر التجهيز له عدة        ،خطوط ذلك الجيش  

شهور بما فيها الحفر تحت أقدام الجيش الصـهيوني دون أن           

 كفـاءة    أي أنها من الناحية االستخباراتية تثبـت       ،يشعر بذلك 

استخبارات وسرية المقاومة في مواجهة فشل االسـتخبارات        

 وهذا يعني أن بإمكان تجمعات شـعبية خـداع          ،اإلسرائيلية

 ومن ثم النجاح ضد أقـوى الجيـوش دون          ،الدول الجيوش 
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إغفال مدد اهللا تعالى طبعاً الذي ينزل على المجاهدين الـذين           

 وفـي   .!!عـاً استنفذوا الجهد في األخذ باألسباب واإليمان م      

 ومـن الناحيـة     ،الحقيقة فإن هذه العملية من الناحية الدولية      

الفلسطينية ال يمكن أن تخضع ألي نقد ألنها تمت ضد قوات           

 ، بل إن اإلسرائيليين أنفسهم ال يجرؤن على إدانتهـا         ،مسلحة

فوزير السياحة الصهيونية كانت قد دعت الفلسطينيين أنفسهم        

القتصـار علـى مهاجمـة      إلى عدم مهاجمـة المـدنيين وا      

 وكـذا   ،العسكريين وأن مهاجمة العسكريين أمـر مشـروع       

اعتبرت حركة السالم في إسرائيل أن الجنـدي الصـهيوني          

الذي تم اختطافه في تلك العملية هو أسير أي أنها تقر بواقع            

 والعملية ذاتها تـدل     ،مشروعية العمل ضد الجيش الصهيوني    

ين القـوى الفلسـطينية     على أن هناك إمكانية وجود تعاون ب      

المجاهدة على اختالف مشاربها وهذا تطور نوعي فـي أداء          

تلك الحركات باإلضافة إلى ظهور اسم جديد فـي حركـات           

 الذي وصفه بعض المـراقبين      ،المقاومة وهو جيش اإلسالم   

 أو هو نوع    ،بأنه الذراع العسكرية لتنظيم القاعدة في فلسطين      

بقياداتها المعروفـة فـي     من ظهور فكر القاعدة دون اتصال       

 المهم أن هناك تطور في االتجاه األخطر بالنسـبة          ،فلسطين
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 وأن الفلسطينيين ينتقلون إلى خانـة فقـد         ،ألمريكا وإسرائيل 

 بل  ،الثقة واألمل في أي نوع من الحوار مع إسرائيل وأمريكا         

اقتربوا كثيراً من أسلوب فكر القاعـدة حتـى دون وجـود            

" باإلضافة إلى ذلك فإن نجاح عملية        ،عالقات تنظيمية معها  

قـد بـددت وهـم الجـيش        " الوهم المتبدد   " أو  " كفر سالم   

الصهيوني وأسقطته من عقل الشـعب اإلسـرائيلي كـذراع          

 وإذا كانـت    ،فوالذية يمكن الحماية بها واالرتكـاز عليهـا       

المقاومة كانت قد نجحـت فـي الوصـول إلـى المـدنيين             

ها هي تنجح في الوصول إلى       ثم   ،اإلسرائيليين في كل مكان   

 ، فإن إسرائيل ذاتها تصبح في مهب الريح       ،جنود الجيش ذاته  

 ألنه لـم  ،ويصبح المشروع الصهيوني برمته في مهب الريح    

 وال عسـكري إسـرائيلي داخـل        ،يعد هناك أمان ال لمدني    

 وهذا يعني بداية النهاية لدولة إسرائيل ذاتها        ،فلسطين المحتلة 

 وكذا فإن مـا تعانيـه       ،ح نهج المقاومة  ويعطي الثقة في نجا   

 وعـدم حصـولها   ،حكومة حماس بعد مشاركتها في السياسة    

على أي مكسب لها أو لشعبها بعد المشاركة السياسـية تلـك            

 بل باتجـاه أشـد      ،يدفع الشعب الفلسطيني في اتجاه المقاومة     

إفرازاتها تشدداً خاصة بعد قيام إسـرائيل باسـتهداف حيـاة       
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 أي أنـه    ...اء وكهرباء وجسـور وكبـاري     الفلسطيني من م  

 فربمـا   ،بالسياسة وصلنا إلى الموت جوعاً وظالماً وعطشـاً       

بالمقاومة نصل إلى الكرامة على األقل وهكذا فـإن الشـعب           

 أو حتى باليأس ومستقبل     ،الفلسطيني سيعرف طريقه بالصبر   

النضال الفلسطيني سيتحدد علـى ضـوء تمسـك حمـاس           

لقوى المجاهدة التـي عرفـت منـذ        بالمقاومة وتعاونها مع ا   

 أن استحقاقات السياسة ربما تؤثر علـى مصـداقية          ،البداية

  .المقاومة ومن ثم فالطريق الوحيد هو المقاومة
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  تقريرتقرير

  سبع مرات إحداهن بالتراب سبع مرات إحداهن بالتراب 

سيناريوهات إسرائيل وسيناريوهات سيناريوهات إسرائيل وسيناريوهات 

  حماس حماس 

هل يمكن أن نقول أن هناك لعبة القط والفأر المشـهورة           

 وهل يمكن أن تكون رشاقة      ،بين إسرائيل وحماس  تليفزيونياً  

 وهل يمكن أصـالً أن      ،الفأر وذكاءه أقوى من مؤامرات القط     

 سـنبدأ   ....تكون هناك مصالحة ومفاوضات بين القط والفأر      

بالخبرة التاريخية المعروفة والتي تقـول أن السـقوط فـي           

التفاوض بالنسبة ألي قوة مناضلة هو فـي الحقيقـة حكـم            

 وأن قدرة األعداء على تصـفية حركـة         ،ونهايتهابإعدامها  

 ومن ثم فـإن اسـتدراجها إلـى         ،مناضلة هي قدرة محدودة   

التفاوض هو الطريق الوحيد المتاح أمـام األعـداء لعـزل           

الحركة عن جماهيرها ومن ثم ضربها بعد ذلك وبخصوص         

 ، فإن النفسية اليهودية الصهيونية ال تترك ثأرها أبداً        ،إسرائيل

 وقد فعل ياسر عرفات كـل  ،رة أصالً على التسامح  وغير قاد 
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 وذلك ألنه كان متهماً     ،شيء إلرضاء إسرائيل فلم ترض عنه     

 ،لديها بإهدار دماء يهودية في وقت ما من مراحـل نضـاله           

 وقـد فعلـت     ،ومن ثم فإن العقاب اليهودي يجب أن ينزل به        

 المهم أنـه    ،إسرائيل أشياء تؤكد ذلك مع زعماء ألمان نازيين       

النسبة إلسرائيل فإنك لو غسلت ثوبك الثوري سبع مـرات          ب

 وقد عاقبت   ،إحداهن بالتراب فلن تتركك إسرائيل بدون عقاب      

 حاصـرت ياسـر     ،إسرائيل أو حاولت كل من قتل يهـوداً       

 رغـم أنـه     ،عرفات في المقاطعة ثم جرعته السم في النهاية       

غير ميثاق المنظمـة وأعتـرف بإسـرائيل وأدان الكفـاح           

 ولم تعط إسرائيل ألبي مازن أي شيء رغم         ... الخ ...المسلح

 وهكذا فمـن    ،كل ما قاله وفعله ألن الحدأة ال تلقي بالكتاكيت        

الناحية الواقعية فإن حماس التي نفذت عناصـرها عمليـات          

 وهذا  –استشهادية وتسببت من ثم في قتل مئات اإلسرائيليين         

 سـواء   ،ي لن تكون بمنأى عن العقاب اإلسرائيل      –حقها طبعاً   

 ثـم   ، اعترفت أو لم تعترف بإسرائيل     ،فاوضت أو لم تفاوض   

 لم يرض به عرفات في كامب       ،إن المتاح إسرائيلياً قليل جداً    

 بل لم يرض عرفات يومها بأكثر مما        ٢٠٠٠ديفيد الثانية عام    

  ....هو متاح اآلن
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أن تعتـرف   " حكومة حمـاس    " إسرائيل تريد من حماس     

 بل وتقوم بنفسها بتفكيـك البنيـة        ،بإسرائيل وأن تنبذ العنف   

 حماس والجهاد   –التحتية لنفسها ولغيرها من جماعات العنف       

والجبهة الشعبية ولجان المقاومة الشـعبية وكتائـب شـهداء          

 وهو أمر مسـتحيل نظريـاً       ،-األقصى التابعة لحركة فتح     

 وكذلك الـدخول    ،وعملياً ألن معناه فقدان المصداقية الشعبية     

 واألجنحة العسكرية األخرى    ،احها العسكري في حرب مع جن   

  . أي الحرب األهلية،التابعة للجماعات والحركات األخرى

 فهناك حصـار    ،والحقيقة أن حماس موقفها دقيق وصعب     

 ،أمريكي إسرائيلي أوروبي وحكومي عربي أيضـاً ضـدها        

 وقد وصل   ، ولكن الجوع وال الركوع    ،وهناك معاناة اقتصادية  

ادي إلى حـد منـع البنـوك العربيـة          هذا الحصار االقتص  

والفلسطينية ذاتها من تحويل األموال التي جمعتها الشـعوب         

 إلى  ...العربية لصالح الحكومة الفلسطينية إلى داخل فلسطين      

 وهل حقاً يصبر الشعب الفلسـطيني       ،متى يكون هذا الصمود   

 هذا ما تـراهن     ،على حصار الجوع والمعاناة وإلى أي مدى      

 ولكـن   ،أمريكا على المدى الطويل والمتوسط    عليه إسرائيل و  

 هو أوالً حالة انتفاضة     ،حماس تمتلك هامشاً هاماً من المناورة     
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شعبية عربية شاملة يساعدها عليها انتمائها إلى تيار سياسـي      

 وهـو ثانيـاً الخـوف       ،هو األقوى اآلن في الشارع العربي     

ة اإلسرائيلي التقليدي من وصول األمور في األراضي المحتل       

 ،إلى حالة الفوضى الشـاملة إذا انهـارت حكومـة حمـاس          

إسرائيل بالطبع ال تريد الوصول إلى حالة انهيـار حكومـة           

حماس اللهم إال إذا كان البديل هو أبو مازن وفتح من جديـد             

 ، فال األوضاع داخل فتح تسمح به      ،وهو أمر صعب جداً اآلن    

 فـإن    وهكذا ،وال األوضاع داخل األراضي المحتلة تسمح به      

السيناريو اإلسرائيلي المفضل هو الضغط بكل الوسائل على        

 والـدخول فـي     ، ونبذ العنـف   ،حماس لالعتراف بإسرائيل  

 وتنتهـي مصـداقية   ،مفاوضات ثم تماطل إسرائيل كعادتهـا    

 ثم ال مانع أن تقوم إسرائيل بعدها بتصـفية          ،حماس الشعبية 

ي من تشاء من قيادات حماس المتورطين من وجهة نظرها ف         

 ، وهكذا تخسر حماس الـدنيا واآلخـرة       ،أعمال عنف سابقة  

وإسرائيل وأمريكا فعلتا كل شيء من أجل الوصول إلى هذا          

 المشاكل األمنية مع عناصر     ، الحصار االقتصادي  ،السيناريو

 الحصار السياسي الذي وصل إلـى درجـة عـدم           ،من فتح 

استقبال وزراء خارجيـة دول عربيـة لـوزير الخارجيـة           
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 الضغط عن طريق افتعال مؤامرة      ،ي محمود الزهار  الفلسطين

 وكـل أنـواع     ، الحصـار اإلعالمـي    ،حمساوية في األردن  

الضغوط عموماً وأمريكا لم توفر شيئاً في هذا الصدد يمكـن           

 حتى لو كان الضغط على الدول العربية والتدخل فـي           ،فعله

 أو دفعها إلـى ممارسـة       ،شئونها وإخراج العين الحمراء لها    

الضغط على حماس وحتى لو كان التدخل الفج فـي          نوع من   

شئون البنوك العربية والفلسطينية وأعتقد أن أوراق حمـاس         

 ألن إسرائيل وأمريكا ال ترغبان في حدوث الفوضى         ...أكثر

 ومن  ،المتوقعة إذا انهارت حكومة حماس بدون بديل فتحاوي       

ثم فإن صمود حماس يعني فتح ثقب كبير في جدار السياسـة       

 واهللا  ،يونية واألمريكية اعتماداً على مدد اهللا وقدرة اهللا       الصه

  .تعالى لن يتخلى عن عباده الصامدين الصابرين
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  وهواية إسقاط اإلمبراطورياتوهواية إسقاط اإلمبراطوريات. . ..األفغاناألفغان

حادث السير الذي وقع في العاصمة األفغانية كابول قبـل          

عدة أيام بين مدرعة أمريكية وسيارات مدنية أفغانية والـذي          

الع مظاهرات ضد الوجود األمريكي، وإطـالق       أدى إلى اند  

 مما أدى إلى سقوط     ،القوات األمريكية النار على المتظاهرين    

هذا الحادث كان يمكـن أن يمـر        ..عدد من القتلى والجرحى   

مثل غيره من حوادث السير بدون رد فعل كبير، ولكـن أن            

يكون هذا الحادث سبباً في اندالع مظاهرات واسعة النطاق،         

ثورة شاملة في العاصمة األفغانية ومهاجمة منـازل        أو شبه   

ومصالح األجانب، والسفارة األمريكية والقصـور الرئاسـية        

والمراكز الحكومية، ويصل األمر إلى حد نشر الدبابات فـي          

الشوارع، وإخالء السفارة األمريكية من الموظفين، وهروب       

عني عدد كبير من األجانب المقيمين في العاصمة األفغانية، ي        

أن الحادث كان بمثابة القشة التي قصمت ظهـر البعيـر، أو            

بمعنى آخر أن الرفض الشعبي األفغاني لالحتالل األمريكي،        

وللحكومة التابعة لألمريكان في كابول هو من العمق والقـوة          

 .بحيث لم يعد باإلمكان تجاهله أو التعتيم عليه
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ـ  ٢٠٠٦ مايو   ٢٩ثورة كابول إذن والتي اندلعت يوم        ي  ه

في رأيي المقدمة األولى لهزيمة أمريكا في أفغانستان، ومـن          

 ،ثم تحرير البالد من االحتالل وعـودة الـبالد إلـى أهلهـا         

واإلطاحة بالحكومة العمليـة المرتبطـة شـكالً ومضـموناً          

باالحتالل؛ وعلينا أن ندرك المعـاني الكامنـة فـي توّجـه            

 المتظاهرين إلى الحـي الدبلوماسـي ومهاجمـة المصـالح         

األجنبية؛ إنه نوع من إعالن الرفض لكل القـوات األجنبيـة           

 وكذا  -التابعة لحلف األطلنطي واألمم المتحدة في أفغانستان        

فإن ترديد شعارات من مثل الموت ألمريكا، الموت لكرزاي         

رير البالد من االحتالل    تعني أن األفغان قد حّددوا هدفهم، تح      

تساع بحيث إن جميـع     المسألة كانت من القوة واال     .وعمالئه

المراقبين ووكاالت األنباء وصفتها بأنها أسوأ اضطرا بـات         

، ٢٠٠١وأعمال عنف منذ سقوط نظام حركة طالبـان عـام           

والبعض بدوره اعتبر األمر صحوة تقليديـة بـدأت تظهـر           

مالمحها في أفغانستان على أساس أن األفغان عادة يسـكتون          

د ضد االحـتالل    ثالث أو أربع سنوات، ثم يثورون من جدي       

األجنبي، وأن اسم األفغان ارتبط بإسقاط إمبراطوريات، وأنه        

 .شعب يرفض دائماً الخضوع لحكم األجانب
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وفي الحقيقة فإن اندالع المقاومة األفغانيـة مـن جديـد،           

وعلى نطاق واسع بات حقيقة معروفة في أفغانستان، وانهيار         

 ،فـة وضعف وتهافت حكومة كرازي بات أيضاً حقيقة معرو       

لدرجة أن النظام األفغاني العميل راح يتهم باكسـتان مـثالً           

بدعم المقاومة األفغانية، وهو من نوع حجة البليد، وبـديهي          

أن من الصعب تصديق ذلك، قد يكون هنـاك دعـم شـعبي             

باكستاني للمقاومة األفغانية، أو نوع من التـداخل العرقـي          

األمـر البـد    للبشتون على جانبي الحدود بين البلدين، ولكن        

وأن يكون نوعاً من الدعم الشعبي الباكستاني لألفغان رغـم          

أنف حكومة الجنرال برويز مشرف، الذي فعل كل شيء من          

أجل أمريكا، وهو الذي هزم أو تسبب في هزيمـة طالبـان            

أصالً، ودوره في مناهضة تنظيم القاعدة أكبر بكثيـر مـن           

ى جـزاء   الدور األمريكي واألفغاني، وصحيح أنه حصل عل      

 عندما أعلنت اإلدارة األمريكية تحالفاً      ،سمنار من األمريكان  

إستراتيجياً مع الهند، ولكن هذا يدخل في باب من أعان ظالماً           

سلّطه اهللا عليه، وهي سنة تقليدية معروفة ومجربة، وحالـة          

 .نرال برويز مشرف خير مثال عليهاالج
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حركة طالبان  األعمال الفدائية التي يشنها مقاتلون تابعون ل      

أو القاعدة في أفغانستان أصبحت من القوة واالنتشار بحيـث          

إنها تشكل حرب تحرير شعبية كاملة، وال يمكـن وصـفها           

بحاالت محدودة، بل أصبحت تنافس الحالة العراقية وأحيانـاً         

تزيد عليها، واإلخفاق األمريكـي العسـكري فـي العـراق           

مريكية قادمـة ال    وأفغانستان بات حقيقة مؤكدة، والهزيمة األ     

محالة، والمسألة مسألة وقت والباقي كله تفاصيل، إنها إرادة         

الشعوب التي إن اعتمدت على مدد اهللا فلن يهزمهـا أحـد،            

ونالحظ في حالة العراق وأفغانستان أن دول الجوار تتـآمر          

وهذا يعني  . على المقاومة، أو ال تبدي ترحيباً بها على األقل        

 .ن حائالً دون المقاومة والتحريركوأن الظروف ليست ولن ت

كما نالحظ أن األفغان بدؤوا يستخدمون سالح العمليـات         

االستشهادية، وهو نقلة نوعية هامة على أكثر من مسـتوى          

 .سياسي وعقائدي وعسكري وإستراتيجي
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اندالع المقاومة األفغانية، وظهور طالبان من جديد علـى         

ان علـى منـاطق     مسرح األحداث، بل وسيطرة مقاتلي طالب     

كبيرة في الشرق والجنوب، وانحسار النفوذ الحكـومي فـي          

العاصمة األفغانية وحدها، ثم تخلخل النفوذ الحكـومي فـي          

وعلى . العاصمة نفسها يعني أن نهاية األمريكان باتت قريبة       

فعـت  كل حال فإن هناك أسباباً تقليدية، وأخرى مسـتجدة د         

 :األمور إلى هذا النحو، منها

التقليدي في رفض األفغاني للوجود األجنبي،      العامل   -

وعادة ما يسكت األفغـان سـنوات قليلـة علـى           

  .االحتالل، ثم تبدأ عملية المقاومة

إخفاق الحكومة األفغانيـة فـي تحقيـق أي نهضـة       -

اقتصادية، وتفشي الفساد والمحسوبية والفلتان األمني،      

مما جعل األفغاني يشعر بكذب الوعـود األمريكيـة         

مية، وأن فترة حكـم طالبـان كانـت أكثـر           والحكو

 .ية والدينيةاستقراراً، فضالً عن عامل الكرامة العرق
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تغيرات إستراتيجية وتكتيكية على المسرح الـدولي        -

 وضـعف   ،بين باكستان وأمريكا والهند ثم إيـران      

اومـة  قالروح المعنوية للجيش األمريكي بسبب الم     

دوليـة   واكتشاف عدد كبير من القـوى ال       ،العراقية

والمحلية أن المشروع األمريكي قد أخفق، ومن ثم        

فإن المراهنة عليه خسارة كبيرة، ومن ثم ضرورة        

مد الجسور مع أعداء المشروع األمريكي، أو حتى        

 .راط في مشروع لمقاومة األمريكاناالنخ

ألف جندي  ) ٣٥(والحقيقة الواضحة للعيان اآلن أن هناك       

ـ        ألـف جنـدي    ) ١٦(نهم  من حلف الناتو في أفغانسـتان، م

أمريكي، مع دعم جوي هائل، لم يستطيعوا تأمين كابول ذاتها          

أو الجزء الرئاسي ـ على غرار المنطقة الخضراء في بغداد  

ـ من كابل، أما باقي أفغانستان فهي تحت السيطرة أو النفوذ           

القبائلي ـ بعضها يتحالف مع األمريكان خاصة في الشمال،  

لجنوب والشرق، وجزء محدود تـابع  واآلخر مع طالبان في ا   

، وهو جزء متحـالف     "قلب الدين حكمتيار  "للحزب اإلسالمي   

 .مع طالبان والقاعدة
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  إلى متى؟إلى متى؟. . ..المذابح األمريكية في العراقالمذابح األمريكية في العراق

كشفت الشبكات اإلعالمية مؤخرا عـن وقـوع مذبحـة          

مرّوعة ارتكبتها قوات االحتالل األمريكي في العـراق فـي          

بغداد، وقد أسفرت تلك المذبحة حسب      مدينة اإلسحاقي شمال    

 مدنياً عراقياً، من بينهم خمسـة       ١١وسائل اإلعالم عن قتل     

 وكانت دوائر الجيش    .٢٠٠٦أطفال وأربع سيدات في مارس      

إن القتلى سقطوا بسبب انهيار أحد      : األمريكي قد قالت وقتها   

المنازل في البلدة، ولكن شريطاً مصوراً تم العثور عليه فيما          

 بها الجنود األمريكـان بـدم       شف عن وجود مذبحة قام    بعد ك 

 .بارد

قبل ذلك بعدة أسابيع ارتكبت نفس القوات مذبحة في مدينة          

الحديثة العراقية، قتلوا خاللها ستة أطفال وسبع نساء وعـدداً          

بالطبع يمكن أن نجد أن مذبحة قد       . آخر من الشيوخ والرجال   

 على يـد قـوات      حدثت تقريباً في كل مدينة أو قرية عراقية       

االحتالل األمريكي أو البريطاني أو غيرهما، وقد تم الكشف         

عن بعض تلك المذابح واالنتهاكات، ولكن غيـر المعـروف          

وغير المكشوف منها أكبـر بكثيـر جـداً مـن المعـروف             
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 لدرجة أن رئيس وزراء العراق ذاته ـ جـواد   ،والمكشوف

أمريكـا،  المالكي ـ وهو من التحالف العراقي المتعاون مع  

إن عمليات القتل األمريكي للعراقيين أصـبحت بمثابـة         : قال

ظاهرة يومية، وأن العنف ضد المدنيين العـراقيين أصـبح          

ظاهرة روتينية يمارسها جنود االحتالل الذين ال يحترمـون         

الشعب العراقي، وأن هؤالء الجنود يدهسون الناس بعرباتهم،        

  .ويقتلونهم لمجرد الشك فيهم

تصور مدى ما وصل إليه الحال من مثـل هـذا           ولنا أن ن  

التصريح من رئيس الوزراء العراقي ـ المتحالف والمتعاون  

والمستند أصالً في وجوده في السلطة إلى القوات األمريكيـة          

  .المحتلة

في كل مرة يتم الكشف عن مذبحة أمريكيـة أو انتهـاك            
 إن القوات األمريكية كانت تبحث عـن      : لحقوق اإلنسان ُيقال  

المتمردين، أو أن أهالي تلـك القريـة أو المدينـة يـأوون             
اإلرهابيين أو الثوار أو يساعدونهم، أو أن تلك المذابح تّمـت       

حدث هـذا األمـر،     . من أجل البحث أو القبض على الثوار      
ونفس التسويغ في مذابح األمريكان فـي قريـة مـاي الي            

سرى ، وفي قلعة جانجي حين قتلوا مئات األ       ١٩٦٨الفيتنامية  
، وفي سجن   ٢٠٠١األفغان، وفي قندهار، في أفغانستان عام       
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 والفلوجـة،   ، وفي الرمادي، وتل اعفـر     ،٢٠٠٤أبي غريب   
ــة واإلســحاقي، والبصــرة  ! والقائمــة تطــول .. والحديث

والغريب أن الصفاقة األمريكية ال حدود لها؛ في كل مرة يتم           
 فيها  اإلعالن عن لجنة تحقيق، ومحاكمات وتصدر إدانات يتم       

تقديم كبش فداء، دون النظر إلى أن ذلك تـم بـأوامر مـن              
مستويات قيادية عليا في الجـيش األمريكـي، بـل والقـادة            
السياسيين أنفسهم، وفي كل مرة يعلن القادة األمريكيون عـن          
ضرورة تنظيم دورات تدريبية للجنود على أخالقيات وقواعد        

شاراً، واألفضل  االشتباك، ومع ذلك تتكرر الحاالت وتزداد انت      
طبعاً أن تنظم األمم المتحدة دورات تدريبية للقادة السياسيين         
في أمريكا حول أخالقيات احترام اآلخر واسـتقالل الـدول          
والشعوب، وعدم التدخل في شؤون اآلخرين، وما نُِشر مـن          
أنباء حول حادث أو مذبحة الحديثة يؤكـد أن األمـر لـيس             

 والصـحيح أنـه جريمـة       سلوكاً فردياً، بل جريمة مؤسسة،    
حضارة كاملة؛ ألن هذه الجرائم الجديدة ال يمكن عزلها عن          
الجرائم التاريخية الممتدة في الزمان والمكان، والتي ارتكبتها        
أوروبا ثم أمريكا في حق المستعمرات، أو السود، أو الهنود          

الخ، مما يؤكد أننا بصـدد وجـود        ....الحمر، أو الفلسطينيين  
ل الحضارة الغربية يقود إلى مثـل هـذه         مناخ عنصري داخ  
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الجريمة، ويسوغها أحياناً ويتغافل عنها أحياناً أخرى، أو يقدم         
كبش فداء صغير لنسيانها أو تخفيف الضغط حولها، أو عدم          
وصول الشعوب إلى حقيقة أن الطريق الوحيد للتحـرر هـو          

 .المقاومة، وليس البحث عن إمكانية وجود ضمير في الغرب        
نا مجزرة الحديثة كنموذج، وحسب ما نقله مراسـل         وإذا أخذ 

األهرام في واشنطن الزميل خالد داود؛ بـأن أحـد جنـود            
االحتالل من مشاة البحرية صرح بأنهم كانوا ينتقلـون مـن           
منزل إلى منزل يقتلون ساكنيها بغض النظر عـن اسـتغاثة           
األمهات وتوسالت اآلباء وصرخات األطفال، قتلوا أطفـاال        

اجزين عن الحركة على كرسـي متحـرك، وأن         وشيوخاً ع 
 كـرد   ،العملية كانت عبارة عن عملية إعدام منظم للمـدنيين        

 بعد  ٢٠٠٥ نوفمبر   ١٩على مصرع أحد جنود االحتالل يوم       
اصطدام مدرعة بشحنة ناسفة كانت مزروعة علـى جانـب          

 .الطريق بالقرب من مدينة الحديثة

ـ        ة الـذين ال    وبدهي أن تلك القنبلة زرعها رجال المقاوم

يستطيع األمريكان الوصول إليهم، فـانتقموا مـن المـدنيين          

العزل، وهو أمر يـنّم عـن الجـبن واالنحطـاط الفـردي             

 .والمؤسسي، والحضاري ألمريكا
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  تقرير تقرير 

الصومال عودة لالستقرار أم صراع الصومال عودة لالستقرار أم صراع 

  ألسباب أخرى ألسباب أخرى 

 الموقـع   ، اآلمـال واألحـالم    ، الدولة والشعب  ،الصومال

 الصومال ذلـك البلـد العربـي        ،مزمنةالمتميز والمشاكل ال  

 ،اإلفريقي الذي يقع على ساحل المحيط الهندي وخليج عـدن         

ويملك ساحالً من أطول السواحل اإلفريقية مع األخـذ فـي           

االعتبار أن دولة جوار كبيرة هي إثيوبيا ليس لها منفذ كبير           

 األمر الذي يجعل حلم الوصول إلى المياه مـن          ،على البحر 

 أو إريتريا أمـراً مثيـراً للمشـاكل طبعـاً           خالل الصومال 

باإلضافة إلى منطقة أوجادين الصومالية التي تسيطر عليهـا         

 ، كيلو متر مربـع    ٦٥٠ تبلغ مساحة الصومال حوالي      ،إثيوبيا

 تعتمـد علـى الزراعـة       ، مليـون  ١٠وعدد السكان حوالي    

 ومـا أدراك مـا      ،والرعي ولكنها تمتلك أيضـاً اليورانيـوم      

  .لحديد والقصدير والنحاساليورانيوم وا
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 ولكنها حملت مع استقاللها     ،١٩٦٠استقلت الصومال عام    

 فهناك حلم صومالي بضم     ،الكثير من عناصر عدم االستقرار    

 الصومال الفرنسـي أو جيبـوتي       ،كل األراضي الصومالية  

 وصـومال  ، وبونت الند،وأوجادين التي تسيطر عليها إثيوبيا  

لجغرافي الخطير علـى سـاحل       باإلضافة إلى موقعها ا    ،الند

المحيط الهندي وتحكمها في كثير من عناصر التـأثير فـي           

 ومن الجنوب   ، ويجاورها من الغرب إثيوبيا    ،القرن اإلفريقي 

 أي أن هناك أطماع دوليـة وإقليميـة تحـيط           .الغربي كينيا 

 ولكن الصومال تملك عنصر قوة كبير وهو أنـه          ،بالصومال

إال أن كل شعب الصومال مسلم      رغم التعدد القبلي والعشائر     

  .سني على المذهب الشافعي

 حيث ، لم يعرف الصومال االستقرار١٩٩١منذ يناير عام    

 يسيطر  ،انقسم الصومال منذ ذلك الوقت إلى مناطق متنازعة       

على كل منها أحد أمراء الحرب حيـث السـطوة والنفـوذ            

د  وتم عق  ،والطغيان واإلتاوات والحواجز واالنحالل األخالقي    

 دون  ٢٠٠٦ حتى عام    ١٩٩١ مؤتمراً للمصالحة منذ عام      ١٤

 ووصل عدد أمراء الحرب أحيانـاً       .حل حقيقي لتلك المشكلة   

 أمراء مـن    ٧ وفي مقديشيو وحدها كان هناك       ، أمير ٢٢إلى  
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 ويعترف مارك المي    ،أمراء الحرب مارسوا الفساد واإلفساد    

د رجال  في صحيفة نيويورك تايمز أنه في مقديشيو مثالً اعتا        

الميليشيات اقتحام المنازل وسحب امرأة أو فتاة إلى الشـارع          

 وكان من المعتاد سـماع أصـوات الرصـاص          ،واغتصابها

ويضع المسلحون المتاريس على الطريق ويحصـلون علـى         

  .الضرائب من أي شخص يمر بهم

 إلـى أن نجحـت قـوات        ، عاماً ١٥استمر ذلك الوضع    

 وإنهاء عصـر    ،ى الموقف المحاكم اإلسالمية في السيطرة عل    

 فمع انتصار المحـاكم     ،أمراء الحرب والعودة إلى االستقرار    

 ،الشرعية وغياب أمراء الحرب أصبحت الصومال عمومـاً       

 ولم يعـد هنـاك إتـاوات أو         ،ومقديشيو خصوصاً أكثر أمناً   

  .اغتصاب أو متاريس في الشوارع

كيف يمكن أن نفسر نجاح المحاكم اإلسالمية في تحقيـق          

 اإلنجاز رغم كل الخالفات القبلية والتـدخالت الدوليـة          هذا

 مـن   ،واإلقليمية وما هو غير معروف أكثر مما هو معروف        

المعروف أن الواليات المتحدة األمريكية كانت تمـد أمـراء          

الحرب بالمال والسالح على أساس أن ذلك نوع من مكافحة          

 ألن الجماعات اإلسالمية في الصومال يمكـن أن         ،اإلرهاب
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 وهناك التدخالت اإلقليمية لدعم     !!تشكل خطراً على واشنطن   

 فكل دولة جوار أو غير جوار اختارت زعيماً         ،أمراء الحرب 

 ورغم ذلك فـإن المحـاكم       !!أو أميراً لتدعمه وخاصة إثيوبيا    

 كنـوع مـن     ،الشرعية التي تشكلت منذ عامين على األكثر      

ة إلـى    تحولت بسرع  ،القضاء البديل للحكم في مشاكل الناس     

 بل رغم أنف    ،قوة كبيرة بدون دعم غير الدعم والثقة الشعبية       

 وأصبحت هي القوة الرئيسية فـي       ،القوى الدولية واإلقليمية  

البالد حيث سيطرت بسرعة كبيرة على معظم السودان وكل         

 وحـازت ثقـة     ، وحققت األمن واألمـان    ،العاصمة مقديشيو 

ة تلوذ بالدين    فالناس عاد  ، وهذا أمر طبيعي   ،الشعب بال حدود  

 وال شك   ،عموماً واإلسالم خصوصاً في حالة األزمة الشاملة      

 ولكـن   ،أن الصوماليين جربوا كل أنواع الحلول بال جدوى       

هل انتصار المحاكم الشرعية سوف ينهي المشاكل الصومالية        

 بـالطبع األمـر شـديد       ،ويحقق وحدة الـبالد واسـتقرارها     

 لـن تسـمح بهـذا        ألن هناك قوى دولية وإقليمية     ،الصعوبة

 وسوف تبدأ المؤامرات على الصـومال اإلسـالمي         ،بسهولة

 ، أي أن الصراع سيأخذ شـكالً جديـداً        ،الموحد من الخارج  

 فإن الصـراع    ،فبدالً من صراع أمراء الداخل بدعم خارجي      
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 وأمريكا وأدواتهـا مـن أمـراء        ،سيكون الصومال من جهة   

علـى   وهذا أفضل للصـوماليين      ،وعمالء من ناحية أخرى   

 ولعل من المثير في هذا الصدد       ،األقل تكون المعركة واضحة   

أن االتهام الموجه إلـى المحـاكم الشـرعية والجماعـات           

اإلسالمية الصومالية ورئيس تلك المحاكم تحديداً هـي أنـه          

 وأن تلـك الجماعـات علـى عالقـة          ،على قوائم اإلرهاب  

  ولكن هـل تسـتطيع     ، وأنها تكرار لتجربة طالبان    ،بالقاعدة

الواليات المتحدة فعالً إرسال جيشها إلى الصـومال لتفعـل          

 ، المسألة شديدة الصعوبة   ،بالمحاكم الشرعية ما فعلته بطالبان    

خاصة مع المستنقع العراقي والمسـتنقع األفغـاني اللـذان          

يوسـي  "  كتب الكاتـب اإلسـرائيلي       ،انغرزت فيهما أمريكا  

ل المتخصص في شئون االسـتخبارات فـي مقـا        " ميلمان  

وفقاً لمصـادر   "  يقول   ٢٠٠٦ / ٦ / ١٣بصحيفة الهاآرتس   

استخباراتية أمريكية فإن بعض العناصر اإلسالمية الصومالية       

قد استغلت سيطرتها على األوضاع في الصومال لتحويلهـا         

 ،إلى مأوى لكوادر تنظيم القاعدة ممن نشطوا في أفغانسـتان         

 وقعت في   وأن هذه العناصر هي التي نفذت االعتداءات التي       

 ،"منطقة القرن اإلفريقي ضد أهداف أمريكيـة وإسـرائيلية          
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وهذه الراوية أي أنها رواية إسـرائيلية مزعومـة تريـد أن            

 أو أنها رواية أمريكية تشجعها إسـرائيل        ،تورط أمريكا فيها  

وتعمل على نشرها تمهيداً لنـوع مـن التـآمر األمريكـي            

  . الخ...السودان الصومال و،اإلسرائيلي على القرن اإلفريقي

 أن الواليات المتحدة قامت فـي       ،األمر المؤكد في المسألة   

اآلونة األخيرة بدعم كامل لكل أمراء الحرب ضد المحـاكم          

 بل وأطلق هؤالء على أنفسهم اسم التحالف ضـد          ،الشرعية

 ومـع   ،ومع كل هذا الـدعم    " كاسم على مسمى    " اإلرهاب  

ن المحاكم الشرعية قد     فإ ،الدعم اإلثيوبي والتغلغل الصهيوني   

 وهـذا يعنـي أن إرادة الشـعب         ،انتصرت انتصاراً كـامالً   

 أقوى مـن كـل المـؤامرات        ،الصومالي من خالل اإلسالم   

 فإنها تسـتطيع    ، وأنه عندما تلوذ الشعوب باإلسالم     ،الخارجية

 ،مواجهة أعتى المؤامرات وأقوى الجيوش وأشد العمالء بأساً       

راق تضـاف إليهـا تجربـة       وهذه هي تجربة أفغانستان والع    

  .الصومال
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ريق النصائح ريق النصائح  حماس عن ط حماس عن طحصارحصار

  المسمومة المسمومة 

 وأهم انواع الحصار ـ من وجهة  واشكال، انواع الحصار

نظرى ـ هو حصار النصائح المسـمومة، وقـد تعرضـت     

 قبل االنتخابات وبعد أن شكلت الوزارة لكـل انـوع           حماس

  فقـد منعـت    اقتصادي،واشكال الحصار، تعرضت لحصار     

الدول المانحة المال عن الشعب الفلسطينى بعد فوز حمـاس،          

 على الدول العربية واالسالمية لمنعهـا       امريكياوتم الضغط   

 منذ اللحظـة    بالطبعمن تقديم دعم لحكومة حماس، اسرائيل       

االولى لفوز حماس منعت تحويل اموال الجمارك المسـتحقة         

تـى   مليون دوالر شـهريا ـ وح  ٦٠ حوالى ـللفلسطينيين  

 التبرعـات عندما نجحت القوات الشعبية فى جمـع امـوال          

للشعب الفلسطينى فان الواليات المتحدة االمريكيـة تـدخلت         

 من تحويلها ومن ثم وصولها الى       وغيرالبنوكومنعت البنوك   

 اسـرائيلى  ـالشعب الفلسطيني، وهذا بالطبع سلوك امريكى  

ـ      ادئ ـ دولى غير اخالقي، يتنافى مع مبادئ االقتصـاد ومب

 .معاًالديمقراطية 
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 ان عدم تحويل االموال ادى الى شكل من افـالس           ورغم

 وانهيار الخـدمات    الموظفين،الحكومة وعدم صرف مرتبات     

الصحية والتعليمية واالجتماعية للشعب الفلسطينى فى غـزة        

 الغربية، اال ان الضمير الدولى لم يكترث لذلك حتى          والضفة

لشعب الفلسطينى قادران    ا وصبرومع ذلك فان حماس     . اآلن

حتى اآلن على الصمود تحت شـعار الجـوع ال الركـوع،            

 لنوع من الحصار السياسـى فالمسـئولون        حماسوتعرضت  

 وزيـر الحكوميون التابعون لحكومـة حمـاس، وخاصـة         

الخارجية يمتنع وزراء خارجية عـرب واوروبيـون عـن          

 حتى يرفضون دخـولهم  اواالجتماع به ـ بذرائع مختلفة ـ   

 اراضى تلك الدول وصمدت حكومة حماس ايضا علـى          الى

 وتعرضت ايضا حكومة حماس الـى       السياسي،هذا الحصار   

 اوروبـا حملة دعائية منظمة فى اكثر من مكان، وخاصـة          

وامريكا، فهى منظمة ارهابية ومن ثم حكومة ارهابية، وهو         

 بالكامل باالرهاب ألنه اختار     الفلسطينىنوع من اتهام الشعب     

 االنتخابـات ع من الحكومة، الموصوفة مـن قبـل         هذا النو 

 .امريكيا واوروبيا باالرهاب
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 امنيـة  حماس ايضا وحكومة حمـاس لحملـة         وتعرضت

متصاعدة نظمتها عناصر منفلتة من فتح ـ التمثل فتح كلها  

 القوى الشريفة فى فتح وكان منبالطبع ـ بل هى مرفوضة  

ـ        ين هناك صراع واشتباكات وسقوط قتلى وجرحى ومختطف

 ومن مدنيين فلسطينيين بمن فيهم طلبة مدارس        الجانبين،من  

 مـن الحصـار،   النوعايضا، ونجحت حماس فى تخطى هذا      

وتمت عملية هجوم امنى اردنى على حماس بدعوى اكتشاف         

 وذخيرة وغيرهـا داخـل االردن       واسلحةمؤامرة حمساوية   

  ولكن .تابعة لحماس، وصمدت حماس امام هذا التحدى ايضا       

هو الحصار عـن طريـق النصـائح        .. ر من كل هذا   االخط

 محايـدة وثالثـة     واخرىالمسمومة، فقد نشطت قوى معادية      

صديقة لحماس، تنصحها فى اتجاه واحد تقريبا رغم اختالف         

 هذا االتجـاه هـو ضـرورة نبـذ العنـف            هؤالء،مشارب  

 انه لـو    وبديهىواالعتراف باسرائيل وتغيير ميثاق المنظمة،      

نتهت، ولفقدت مبررات وجودها اصـالً،      فعلت حماس ذلك ال   

 او سارت فى نفس مسـار فـتح فـى           اخالقية،وكانت غير   

 علـى   حمـاس النهاية، فما هو الجديد الذى يستدعى تفضيل        

غيرها، ثم ان الشعب الفلسطينى الذى اختار حماس اختـار           
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 الخيار مجرد الضـيق مـن فسـاد         كاننهج المقاومة، اذ لو     

ب الفلسطينى القـوائم االخـرى   عناصر من فتح الختار الشع  

 حماس وفتح غير المتهمة بالفسـاد وكانـت موجـودة           غير

 حنان عشـراوى    قائمةوموصوفة بعدم الفساد بوضوح، مثل      

الـخ  .. او مصطفى البرغوثى او قائمة ابو على مصـطفي        

 فى هذا الفخ هو نوع مـن خيانـة دمـاء            الوقوعوهكذا فان   

 .ينيالفلسطالشهداء والتخلى عن خيار الشعب 

 ان نرصد فى هذا الصدد العديد مـن الضـغوط           ويمكننا

 تصريحات امريكية، اوروبيـة     االتجاه،والمناشدات فى هذا    

 وهىواسرائيلية وهذه التهمنا، وضغوط من حكومات عربية        

ايضا التهمنا ألنها مفهومة سلفا، ولكن الخطير فى المسـألة          

ين  من مراقبين وكتاب وصـحفي     تأتىهى تلك النصائح التى     

 بـه بهدف خلق نوع من الرأى العام فى هذا االتجاه فينخدع           

الجمهور العربى ومن ثم يكون ضاغطا حقيقيا على حمـاس          

فاالسـتاذ مكـرم    . الشعبيالتى التملك رصيدا اال رصيدها      

محمد احمد الصحفى المصرى المخضرم ونقيب الصـحفيين        

 يرى انه المبرر لوجـود حمـاس فـى          االسبق،المصريين  

 !! العنف خياراال اذا تفاوضت مع اسرائيل واسقطت       السلطة  
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 الى ان هذا الوضع يضـر الشـعب الفلسـطينى ألن            ويلمح

 ووراءها الشعب االسرائيلى كله تمضى      االسرائيليةالحكومة  

 فـى غيـاب اى   الحدودقدما فى وضع الحل النهائى وترسيم    

وجود فلسطيني، ورغم ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية كان         

 الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير      بامكانبأن  قد صرح   

 ذلك اال ان    فىاالضطالع بهذه المهمة، وان حماس ال تمانع        

اسرائيل هى التى ترفض، ثم هب ان حماس وافقت ونبـذت           

 هل تحصل شيء لـم يحصـل        مفاوضاتالعنف ودخلت فى    

عليه اصالً ال الرئيس عرفات طوال سـنوات ومـن بعـده            

ـ    الرئيس ان تكـون الحكومـة حكومـة       ل   محمود عباس قب

 .!!حمساوية

 فيصل ابو خضرا ـ كاتـب   االستاذ االطار ذاته يلمح فى

 بأن ما تفعله حماس هـو  ١٣/٥/٢٠٠٦فلسطينى ـ االهرام  

 من المزايدة يفيد امريكا واسرائيل ويعطيهمـا المبـرر،          نوع

 على الحكومة الفلسـطينية     وانوانها مزايدة غير ضرورية،     

لطريق وتمضى قدما فى تنفيذها علـى       ان تعترف بخارطة ا   

 : التاليالنحو
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ح وواضح بدولة   ان يصدر اعتراف فلسطينى صري     -١

 .اسرائيل

العنيفين وتفكيك بنيـتهم     للعنف واعتقال    حدوضع   -٢

 .التحتية

 باشراف امريكى   اسرائيلاعادة التنسيق االمنى مع      -٣

 .ـ مصرى ـ اردني

 محمـود ان يصادق المجلس التشريعى على سلطة        -٤

ى يصبح الناطق الرسمى والشعبى باسـم       عباس ك 

 .الفلسطينيالسلطة الفلسطينية والشعب 

ان القوى الحية لم    :  الحقيقة فان تجارب التاريخ تقول     وفى

 ضغط االعداد العسـكرى او السياسـى او         بسببتسقط يوما   

 النصائح  الىاالقتصادى ولكن بسبب السقوط فى فخ االستماع        

 .شى ما نخشاه على حماسالمسمومة من االصدقاء، وهذا اخ
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    تقريرتقرير

  من أفغانستان إلى الصومال من أفغانستان إلى الصومال 

 ،اإلرهاب على الحرب تسميه فيما أمريكا فعلته ما كل بعد

 ،الذريع األمريكي الفشل هي والمرئية الواضحة المحصلة نإف

 وذيـالً   أمريكيـاً وكيالً باعتبارها  وإسرائيل- أمريكا فعلت

 أنواع كل استخدمت ،هدفها تحقيق جلأ من شيء كل أمريكياً

 واحتلتهـا  دوالً غزت ،والغبية الذكية القنابل ،والجنود السالح

 أو وحصلت أخري دول على ضغطت( العراق –أفغانستان (

 وشخصيات ومعلومات إجراءات من هما تريد على تحصل لم

 اشـترت  ،الـدوالرات  من المليارات مئات أنفقت ،وسياسات

 ،جبـارة  إعـالم  آلة تخدمتاس ،إذاعات أنشأت ،وأدباء أقالماً

 هامش على واعتدت بل ،الدول بعض في التعليم مناهج غيرت

 .أمريكا داخل ذاته الفردية الحريات
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 ،الـذريع  الفشل هي والمحصلة شيء وأي شيء كل فعلت

 شـعوب  احتجـاج  عن تعبير بل مافيا ليس اإلرهاب نأل ذلك

 واالسـتكبار  والغطرسـة  الهيمنة ضد وأمم وحركات وعقائد

 بنسب أو ،خاطئاً أو صحيحاً كذل عن التعبير يكون قد ،والنهب

 ومصـالح  وعقائد وجدان عن تعبير النهاية في ولكنه ،متفاوتة

 التي الموضوعية ظروفه نأل عليه القضاء يمكن فال وبالتالي

 عـن  وإسـرائيل  أمريكا تكف لم وما ،موجودة التزال أفرزته

ـ  والغطرسـة  واالحتالل والنهب القمع  وهـذا  - تكبارواالس

 يتوقف لن اإلرهاب نإف -األشياء  طبيعة ىبالنظر إل مستحيل

 .حالياً المعروفة ورموزه عناصره كل على القضاء تم لو حتى

 نـه إف ،اإلرهاب هذا به يقوم فيما الرأي نالنظر ع بصرف

 والقاعـدة  طالبـان  التزال أفغانستان ففي وفاعالً قوياً الزال

 التابعـة  القوات وضد ،ألمريكيا الوجود ضد عمليات تنفذان

 شـئون  في المتخصصين دتعبير أح حد وعلى ،المتحدة لألمم

 بمعهد اإلرهاب أبحاث وحدة رئيس جونترانا جوهان اإلرهاب

 الكتب أحد ومؤلف سنغافورة في واالستراتيجية األمن دراسات

 فشـل  كبرأ حققت قد المتحدة الواليات نإف القاعدة تنظيم عن

 إلى محتاجة التزال وأنها ،اإلرهاب على الحرب في عسكري
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 عـن  ناهيـك  تلك في لالستمرار والجنود الموارد من المزيد

 كميـة  أو الجنـود  بعدد مرهونة تكون لن النتيجة نأل نتيجتها

 أمـر  وهـو  موضوعية ظروف بتغيير ولكن المنفقة األموال

 تتصل موضوعية سبابأل قبل من قلنا كما مستحيل أو صعب

 العالمي االستكبار بنية في الداخلية والتوجهات يبالترك بطبيعة

ـ  مثالً ٢٠٠١ عام منذ ،الصهيوني األمريكي  ال المقاومـة  نإف

 إلـى  منسـوبة  عمليات وحدثت ،أفغانستان في موجودة تزال

ال  القاعـدة  تنظيم نإف وهكذاوآسيا وأوروبا  إفريقيا في القاعدة

 بـل  ومطـاردة  حـرب  مـن  حدث ما كل رغم يعمل ليزا

 آخر جانب منكثيرة و دول من منيةأو معلوماتية ساعداتوم

 فـي  ذريعاً فشالً فشلت قد - بالتالي  وأمريكا- إسرائيل فان

 لنفسها األمن تحقيق أو ،المقاومة على القضاء في هدفها تحقيق

 الضـخمة  العسـكرية  واالسـتحكامات  ،الـواقي  الجدار مع

 ونسـف  لواالغتيا القتل وممارسة ،األضخم واالستخباراتية

 مباركة شجرة المقاومة كأن ويبدو ،الناشطين واعتقال البيوت

 أو مالئكية بسرعة األجزاء آالف نبتت جزءاً منها قطعت كلما

 خير هو االستشهادية العمليات استمرار ولعل ،مباركة سحرية

 .ذلك على دليل
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 وتتجـذر  تتصاعد العراقية المقاومة نإف ثالث جانب يوف

 فهي تقوم ،شملواأل األعظم أصبحت أنها ةلدرج يوم بعد يوماً

 والنعوش ،ومنتشرة ومستمرة وجريئة متنوعة يومية عملياتب

 إلـى  يومياً تعود وجرحى قتلى من األمريكيين للجنود الحاملة

 !!أيضا وبريطانيا بل نفسه األمريكي الداخل يهدد مما واشنطن

 تدخل محاولة أي تجنب على يصر كان الذي مثالً ورامسفيلد

 مـن  أن بقولـه  علناً ذلك عن ويعبر العراقي الشأن في دولية

 نفسه هو ،العراق في ثما يحد سيقرر الذي هو الحرب خاض

 بـل  واآلسيوية األوروبية األخرى الدول ييستجد راح الذي

 بـل  ،السابقة الشرقية والكتلة السابق السوفيتي االتحاد ودول

 محـل  تحـل  لكي للعراق جنودها ترسل لكي العربية والدول

 ،المتحـدة  األمم إشراك على وافق األمريكي والرئيس جنوده

 راح العراق في السريع باالنتصار ويتباهى يتبجح كان أن وبعد

 ،العـراق  في األمريكية القوات استمرار وعن نفسه عن يدافع

 كبير عدد مصالح ولوال ،كبري أمريكية شركات مصالح ولوال

 اليمين وصالبة أفق ضيق الولو ،األمريكية اإلدارة رموز من

 فـي  المسـتنقع  لـيس  !!العراق من االنسحاب لتم ،األمريكي

 قتلـى  يـوم  كل يسقطون الذين الجنود عدد يفو فقط العراق
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 ضـرب  في العراقية المقاومة نجاح في أيضاً ولكن ،وجرحي

 المستمرة التفجيرات طريق عن شاملة بصورة النفط إمدادات

 بحيـث  االمتداد من وهى ،النفط بألنابي والمتنوعة والكبيرة

 بتكاليف إال اللهم -ا امتداده طول على حراستها عملياً يستحيل

 المـردود  نسفت العراقية المقاومة نإف وهكذا - وباهظة عالية

 وبالتالي ،للعراق األمريكي لالحتالل واالستراتيجي االقتصادي

ـ  للعراق أمريكي غزو محصلة نإف   ألـف جنـدي  ١٦٠ـ ب

 وعشـرات  ،المساعدة القواعد في  ألف آخرين٢٠٠وحوالي 

 الخ ..ا جورجي، بولندا، استراليا،بريطانيا الحلفاء من اآلالف

 األمريكـي  الفشل هي ،دوالر مليار ٥٠٠على زادت وتكاليف

  .الذريع

وباإلضافة لذلك كله فإن التحالف الموالي ألمريكـا فـي          

م الصومال قد تمت هزيمته هزيمة كاملة علـي يـد المحـاك           

اإلسالمية رغم كل ما قدمته أمريكا من دعم مالي وعسكري          

 .ألمراء الحرب هناك
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  تقرير تقرير 

   بوش الثانية عن استراتيجية بوش الثانية عن استراتيجيةوثيقة جورجوثيقة جورج

  األمن القومي األمريكي األمن القومي األمريكي 

 نهـتم   أن السياسي وال حتى    الفكري من قبيل الترف     ليس

 جورج بـوش عـن      األمريكي الرئيس   أصدرها التيبالوثيقة  

 ذلك  ، السنوات القادمة  في األمريكي القومي األمن استراتيجية

 األمريكية النشاط والسياسات    محور أن تلك الوثيقة تكشف     أن

ن إ ف ثم ومن   ، منطقتنا تحديداً  في السنوات القادمة سيكون     في

 وحكومات وجماعات   تأثير هذه الوثيقة سينصب علينا شعوباً     

  . على السواءوالمستقبل الحاضر في ،سياسية

 جـورج   أصـدرها  التي الوثيقة الثانية    هيديدة   الج الوثيقة

 قـد   األولـى  سنوات وكانت الوثيقـة      أربع غضون   فيبوش  

 ٢٠٠١ سـنة  عشر من سبتمبر     الحادي أحداثصدرت عقب   

 ولعـل   أمريكـا هداف وسياسات   أ و أولوياتوحددت ساعتها   

 المتغيـرات عـن الوثيقـة       بعضصدور وثيقة جديدة تحمل     

 فـي  بين الوثيقتين يعبـر       مشتركة قواسم رغم وجود    األولى
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  كلياً األهداف تحقيق   في فشلت   األولى الوثيقة   أن عن   الحقيقة

 كقاعدة سياسية وفكرية    لالستمرار لم تعد صالحة     أو  جزئياً أو

  .والمستقبلية الراهنة األمريكيةللسياسات والممارسات 

 فـي  أمريكاصفحة بعنوان    ٤٩ في الجديدة جاءت    الوثيقة

 أفكـار  بالطبع اشـتمل علـى       ثيقتينالوحالة حرب كل من     

 ،بـوش  الرئيس   إدارةالمحافظين الجدد الذين يسيطرون على      

 الـوثيقتين واحـدة وهـى       فـي  األمريكية فاألهدافومن ثم   

 التصـرف  فـي  للعالم وحقها    المتحدةضرورة قيادة الواليات    

 واالستباقيةبشكل منفرد واستخدام القوة العسكرية والضربات       

 ،أمنهـا  مشكوك فيه يواجه     أو حقيقييد   تهد أيللقضاء على   

 األمم إلى دون الرجوع    األخرى الدول   غزو في أمريكاوحق  

 اإلمبراطوريـة  تعبر عن روح     فإنها وبكلمة واحدة    ،المتحدة

 األولي وجهت للوثيقة    التي االنتقادات   أن والغريب   ،األمريكية

 استخدام القوة ضد اآلخـرين      في المتحدة   الوالياتحول حق   

 نوع من   وهو وجود خطر محتمل     في لمجرد الشك    وغزوهم

 الحكم عليهم   أو ،اآلخرين تحديد نوايا    في الحق   أمريكا إعطاء

  .!! والجالد معاوالحكم الخصم أي
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 الوثيقـة   في تغيير هذه الرؤية     في االنتقادات لم تفلح     هذه

 واأللفـاظ  تخفيـف الهجمـة      فـي  بل حتى لم تفلح      ،الجديدة

  .الصدد هذا فيالمستخدمة 

كثر بالحديث عن الحرب والضرب     أ القديمة اهتمت    الوثيقة

 والوثيقـة   ، الـخ  ..األمريكيـة  والقوةوالضربات االستباقية   

 عن  بالحديثكثر  أن كانت قد اهتمت     إالجديدة لم تغفل ذلك و    

 وليس السـالح    األفكار ومعركة   ، العالم فينشر الديمقراطية   

 إدراكـاً ك   هنا أن وهذا يعنى    ،اإلرهاب على الحرب   فيفقط  

 ،السـهولة  ليست بهـذه     اإلرهاب بأن الحرب على     ،أمريكياً

 ، ليست معركة عسكرية فقـط     وأنها ، معركة طويلة جداً   وأنها

 الوثيقـة الجديـدة حـول نشـر         فـي  فيهواالهتمام المبالغ   

 بـأن  أمريكيـاً  إحساساً هناك   أن ي العالم يعن  فيالديمقراطية  

 ،د قابلـة للتصـديق     الدمار الشامل لم تع    وأسلحةلعبة الخطر   

 بـأن   ، وعالمياً  داخلياً أمريكياً إحساساً هناك   أن أيضاً يوتعن

ما إ هزمت و  أنها إما وأفغانستان العراق   فيالقوات األمريكية   

 ومن ثم فالبد مـن      واألموال من الدماء     باهظاً  تدفع ثمناً  أنها

 الحرب وتكون   في طويلة المدى لالستمرار     حجةالبحث عن   

 نفس  في األمريكي وعاطفية بالنسبة للشعب     تلك الحجة براقة  

  .الوقت
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 ليس نتيجـة حتميـة      اإلرهاب الوثيقة الجديدة بأن     تعترف

 وهـذا   ، ظروف ميسرة  في تربوا اإلرهابيينللفقر فالعديد من    

 بأن هـذا  واإلحساس الربط بين الفقر إلىصحيح ولكنه يفتقر    

 بـالظلم   فاإلحسـاس  ومن ثم    ، ناتج عن نهب استعماري    الفقر

 يؤثر علـى    أن يمكن   االقتصادي الترديوالتعاطف مع حالة    

 العامل  أن ظروف ميسورة أي     في تربت   أوشخصيات غنية   

 غيـره ولـيس     أو ثقـافي  أو عـاطفي  أو دينـي  عاملهنا  

 حركـات   كل في موجود   أمر وهذا   ، طبقياً بالضرورة عامالً 

 فـي  فهناك يساريون تربوا     ،المقاومة بما فيها اليسارية ذاتها    

  .ميسورة ظروف

 قولهـا   في  على الوثيقة واضحاً   الصهيوني التأثير   ويظهر

 نتيجــة للقضــايا الخاصــة ببســاطة لــيس اإلرهــاب أن

 لحـادث  والفلسطينيين فالقاعدة قامت بالتخطيط      باإلسرائيليين

 مسيرة السالم ولعل تلك     في فترة كانت نشطة     فيسبتمبر   ١١

 ةاإلدار فـي  جهـل مركـب      عـن  تكشف   األمريكيةالرؤية  

ن القضية الفلسطينية وما يحدث فيها مثلها مثل         أل ،األمريكية

 ليست وليدة تلك السنوات      تأثيراً األكثر هين كانت   إ و غيرها

 ،فتـرة طويلـة    المسلمين منذ    لدى بالظلم يتراكم    فاإلحساس
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 ، االستعمار فترة إبان المذابح   أو االستعماري النهب   فيسواء  

 تلـك   آثـار  تظهـر    نأ ومن الممكن    ، فلسطين وهكذا  فيثم  

 السـالم   إن ثـم    ، الحـرب  أو السـالم    فترات فيالتراكمات  

 الشـعوب  على    المزعوم لم ينطل يوماً    اإلسرائيلي األمريكي

ـ   أن والشعوب تعرف    ،ولم تشعر بجديته    إنهـاء  ي السالم يعن

 جاءوا  التي بالدهم   إلى اليهود   وعودة ، كدولة إسرائيلوجود  

 وتعويضهم ، كل ديارهم  ىإل ومن ثم عودة الفلسطينيين      ،منها

  .-األرض كل  -األرض  تم طردهم من هذه التيعن المدة 

 ي يـؤد  الذي األمريكي النهب   أو بالظلم   اإلحساس دام وما

 فلسـطين   في األهالي وذبح   األراضي اغتصاب   أو الفقر إلى

 -األمـريكيين    نظر من وجهة    الحقيقيوالعراق ليس السبب    

  !؟إذن فما هو السبب هاب لإلر-  هذه الوثيقة بالتحديدأو

 وجـود نـوع مـن       إلـى  السبب يرجع    إن:  الوثيقة تقول
 الكـالم   مـن وهو نوع    -اإلرهابيين   لدى   السياسياالغتراب  

 إلـى  شيء وكل شيء ويرجع      أي يصلح لتفسير    الذيالمطاط  
 اإلسـالمي  اتهام الدين     أي -اإلرهاب   تبرر   أيديولوجيةوجود  

 السـحرية  الوصفة   في بعاً والحل ط  !! له إرهابيبوجود تفسير   
 ي سوف تنه  التي الديمقراطية   ي وه األمريكيةمن وجهة النظر    

  .!!اإلسالمي من االعتدال  نوعاًوتحقق السياسياالغتراب 
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 الديمقراطية حديث الوثيقة عن     أن الغريب والعجيب    ولكن

 بفوز  أمريكا مثالً بعدم ترحيب     األولىسوف يصطدم للوهلة    

 الفلسطينية ودعوة الكـونجرس     اتاالنتخاب فيحركة حماس   

 انتخـاب   على له    عقاباً الفلسطينيلقطع المعونات عن الشعب     

 مـن قـانون      نوعـاً  أمريكا بإعالن أيضاً ويصطدم   ،حماس

 تشاء من المسـلمين وتعـذبهم       من فتعتقل   ،الطوارئ الدولي 

 بأفغانستان جانجي قلعة   في ،كثر من مكان بالعالم   أ فيوتقتلهم  

 داخـل   في بل   ، العراق في غريب   وأبيوبا   ك في وجوانتانامو

 فـي  وفى البقع السـوداء  ، السريةاألدلة بقانون نفسها  أمريكا

 كسجون دائمـة    لها أمريكا ثبت استخدام    التي وغيرها   أوروبا

  . مؤقتةأو

 فـي ربما الوحيـد     - ن الجزء الصحيح  إ كل حال ف   على

 تعترف بأن الحرب علـى      األمريكية اإلدارة أنهو   - الوثيقة

 الحـرب البـاردة ضـد       تشبه وأنها ستكون طويلة    اإلرهاب

 قاعدة  إلى يستند   اإلرهاب أن السابق بحجة    السوفيتياالتحاد  

  . ذات بريق معينوأيديولوجية وقمعية ولكنها فكرية شمولية
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  مخاطر انسحاب أمريكا من العراقمخاطر انسحاب أمريكا من العراق

  !!على إسرائيلعلى إسرائيل

يجب أن نعترف أن الكيان الصهيوني به قدر ال بأس بـه            

تخطيط ورسم السيناريوهات المسـتقبلية، واالسـتعداد       من ال 

للمخاطر التي يمكن أن تواجهها إسرائيل في المدى القصـير          

وهذه ميزة يجب أن نقرها ألعدائنا، ولكـن هـل          . أو البعيد 

هناك مراكز أبحاث عربيـة أو إسـالمية ترسـم سياسـات            

مستقبلية، وترصد المتغيرات التي يمكن أن تحدث ومن ثـم          

 .؟ياسات المالئمة لمواجهتهاتضع الس

في تقريـر اسـتراتيجي اسـتخباراتي قدمـه الجنـرال           

رئــيس جنــاح االســتخبارات العســكرية ) إيليــاهوفركن(

اإلسرائيلية تناول فيه التهديدات االستراتيجية التي يواجههـا        

والتقرير نشرته بعض الصـحف     . الكيان في السنوات القادمة   

ني حلمـي الزغبـي مـدير       العربية نقالً عن الباحث الفلسطي    

 . الدار العربية للدراسات والنشرمركز



 - ٨٠ -

يحتوي التقرير على العديد من السـيناريوهات، ويطـرح      

الكثير من األسئلة، ولكن جوهر التقريـر يهـتم بالمخـاطر           

المحتملة على إسرائيل في حالة االنسحاب األمريكـي مـن          

 العراق، وهزيمة أمريكا في حربها ضد اإلرهاب، أو فتـور         

ويعد التقرير األصولية اإلسالمية هي     . همتها في هذا الصدد   

ل التقرير قضايا أخرى    وبالطبع يتناو . األخطر في هذا الصدد   

 .أقل أهمية

 إلسرائيل  يرى التقرير أن مواجهة حرب كالسيكية بالنسبة      

أمر غير واقعي، ومن ثم غيـر خطيـر؛ فـالعراق بقواتـه             

المسلحة خرج من تلك المعادلة بعـد االحـتالل األمريكـي           

، وكذلك فإن كـالً مـن مصـر واألردن      ٢٠٠٣للعراق عام   

مرتبطان باتفاقيات سالم مع الكيان الصـهيوني، ويصـعب         

كذلك من الناحية السياسية واالقتصادية لكل منهمـا خـوض          

ب كالسيكية ضد إسرائيل، ولكن تظـل فقـط خطـورة           حر

 .القصف الصاروخي من سوريا أو لبنان أو حتى إيران قائمة         

يطرح التقرير سيناريو سقوط حكومة حماس، ومن ثم انتشار         

الفوضى في قطاع غزة والضفة الغربية، ويرى التقرير أنـه          

" االستشهاديين"في هذه الحالة فإن هناك مخاطر زيادة أعداد         
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ل وزيادة نشاط تنظيم القاعـدة فـي المنطقـة وفلسـطين،            ب

وإمكانية حصول المقاومة الفلسطينية على صواريخ الكاتيوشا       

من مصادر خارجية، أو أسلحة مضادة للـدبابات، وينصـح          

باستمرار لمنع حـدوث    التقرير باجتياح المناطق الفلسطينية     

 .هذه المخاطر

الروسـي إلـى    يطرح التقرير أيضا إمكانية عودة النفوذ       

المنطقة وإمكانية مقاومة القوى المعادية إلسرائيل مع روسيا،        

ويرى واضع التقرير أن روسيا تحاول استعادة وجودها فـي          

المنطقة بعد انحساره بانهيار االتحاد السـوفيتي منـذ عـام           

 ولكنها بعد ذلك أي روسيا حاولـت إقامـة تعـاون            .١٩٩١

ـ        ودان، وهـذه   عسكري مع إيران وسوريا والجزائـر والس

المخاطر قد تتصاعد بوصول رئيس روسي جديد يصّعد من         

الحرب الباردة مع أمريكا من جديد، وهـذا يعنـي إمكانيـة            

حصول دول وجماعات بالشرق األوسط على سالح روسـي         

 .متطور يشكل تهديداً جديداً لإلمكانيات العسكرية اإلسرائيلية      

ه المخـاطر   إن هذ : ويعلق واضع التقرير على كل ذلك بقوله      

السابقة هي من النوع الذي يمكن مواجهته، أما أخطـر مـا            

سوف تواجهه إسرائيل فهو تصاعد األصولية اإلسالمية فـي         
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المنطقة في حالة انسحاب أمريكا من العراق، ولعل تطـرق          

التقرير إلى مسألة إمكانية انسحاب القوات األمريكيـة مـن          

واضحة للجميع،  العراق هو نوع من رؤية الحقيقة التي باتت         

وهي أن المقاومة العراقية أفشلت المشروع األمريكـي فـي          

المنطقة، وأن الهزيمة األمريكية في العراق باتت من الحقائق         

التي تبني مراكز األبحاث واالسـتخبارات علـى أساسـها          

 .سياسات ومواقف الدول والحكومات

إن هناك عالمات ومؤشرات دالـة علـى        : يقول التقرير 

الوهن تبدو واضـحة داخـل الواليـات المتحـدة          اإلرهاق و 

األمريكية بل في عصـب مراكـز اإلدارة األمريكيـة فـي            

الكونجرس والقيادة العسكرية العليا ولدى الرأي العام، وهذه        

العالمات ال شك أنها مقلقة؛ ألن تراجع الواليات المتحدة عن          

حربها ضد اإلرهاب وانسحابها من المنطقـة سـتكون لـه           

ارثية على إسرائيل، وأنه اعتماداً إلى اعترافـات        تداعيات ك 

وتقارير استخباراتية فإن الواليات المتحدة تخوض اآلن حرباً        

 ،دفاعية ضد اإلرهاب والتي ستتحول إلى حـرب هجوميـة         

وحتى بالنسبة للحرب الدفاعية األمريكيـة ضـد اإلرهـاب          

سيتسع نطاق عملياتها، وخاصة في الشرق األوسط وشـمال         
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والقرن اإلفريقي وفي باكستان والقوقـاز، وإذا مـا         إفريقية  

وصلت هذه الجماعات األصولية ـ بصورة أو بأخرى إلـى   

السلطة في إحدى دول ما كان يعرف بالمواجهة فإن الموقف          

سيكون خطيرا جداً بالنسبة إلسرائيل، وهكذا يقول التقرير أو         

يصل إلى نتيجة مؤداها أن تراجع النفـوذ األمريكـي فـي            

 سيفاقم من التحديات األمنيـة      -وفي العراق تحديداً  -طقة  المن

ليس بالنسبة إلى إسرائيل فقط، بل كذلك لحكومات عديدة في          

المنطقة، وأنه ربما يتغير الشرق األوسط برمته في اتجاهات         

ات المتحدة من سلبية ـ وغير محسوبة عندما تنسحب الوالي 

 .العراق

عـدد مـن    وينصح واضع التقريـر باتخـاذ إسـرائيل ل        

اإلجراءات والسياسات لمواجهة هذا األمر، فمن الضـروري        

 أن تصبح إسرائيل طرفاً أساسياً في الحـرب         -وفقاً للتقرير -

ضد الحركات اإلسالمية؛ ألن إسرائيل هدف أسـاس لهـذه          

الجماعات، والبد ـ وفقاً للتقرير أيضاًـ من عودة إسـرائيل   

ل مكوناتها علـى    لالعتماد على قدراتها الدفاعية الرادعة بك     

ضوء االحتمال المتزايد لسحب القوات األمريكية أو تقليصها        

في المنطقة، وخاصة في العراق وأفغانستان والقرن اإلفريقي        
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والبحرين األحمر والمتوسط، وأنه يجب علـى إسـرائيل أن          

يكون لها قواعد في المحيط الهندي والبحر األحمـر وآسـيا           

ذي قد ينجح في الوصول     حيث الخطر األصولي اإلسالمي ال    

نسـتان وفـي    إلى السلطة في باكستان والعودة للحكم في أفغا       

 .جمهوريات آسيا الوسطى

وما لم يقله التقرير، أو ما لم يواجهه واضع التقريـر، أن            

نصائحه غير قابلة للتحقيق، ألنه إذا كانـت أمريكـا بكـل            

إمكانياتها قد أخفقت في مواجهة هذا األمر فـي كـل مـن             

تان والعراق والقـرن اإلفريقـي والشـرق األوسـط          أفغانس

 .!الخ، فهل تنجح إسرائيل في ذلك؟..والقوقاز
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  بين التحدي النوويبين التحدي النووي.. .. إيرانإيران

  ولعبة السياسةولعبة السياسة

لم يكن اإلعالن الذي وصفته الدوائر اإلعالمية بـاإلعالن        

المفاجئ عن تخصيب اليورانيوم في إيران، ومن ثّم النجـاح          

ات الذرية والنووية، لم يكن هذا      في الوقوف على عتبات القدر    

اإلعالن شيئاً عادياً يمكن أن يمر بسهولة، بل لـم يكـن إال             

ت واألوضـاع واحتمـاالت   محصلة لكثيـر مـن المتغيـرا    

 . المستقبل

اإلعالن بالنجاح في التخصـيب قـام بـه كبـار القـادة        

اإليرانيين، بطريقة زف بشرى كبيـرة للشـعب اإليرانـي،          

ه أعرب عن فرحـه الشـديد بهـذه         والشعب اإليراني بدور  

المسألة، وخرجت المسيرات المليونية، ونُظّمت المهرجانـات       

االحتفالية، وهو أمر يعني أن الحكومة اإليرانية استعادت إلى         

حد كبير سخونة الشارع السياسي اإليراني، ودعمت موقفهـا         

الشعبي و رّسخت وجودها، واستعادت القدرة علـى إلهـاب          

وفي الحقيقة فإن تلك السمة الجديدة لم تكن        مشاعر الجماهير،   

 بل  ،وليدة لحظة اإلعالن عن النجاح في تخصيب اليورانيوم       
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قل إنها سياسية ومتعمدة للرئيس محمود أحمدي نجاد الـذي          

أطاح بحقبة الليبرالية واالنفتاح واإلصالح ومحاولـة بنـاء         

 .لتي صبغت حكم الرئيس محمد خاتمي ا،جسور مع الغرب

جاد والذي أعاد إلى األذهـان صـورة الحـاكم          الرئيس ن 

المتواضع والنظيف، تعّمد أن يعلن بوضـوح وقوفـه ضـد           

إسرائيل ـ وهو أمر يستفّز الغرب، وتحـّدث عـن إنكـاره     

للهلوكست، وكذا رغبته في إنهاء دولة إسرائيل، وإقامة دولة         

ـ             ة بديلة لليهود في النمسا أو ألمانيا، أي أنـه اسـتفز السياس

 .ي أكثر نقاطها حرجاًالغربية ف

وهو بذلك يفتح معركة متعمدة مـع أمريكـا وإسـرائيل           

والغرب ـ وربما كان يقصـد اسـتعادة النفـوذ والسـمعة      

اإليرانية لدى الشارع اإلسالمي وخاصة السني منه الذي أّيد         

قطاع منه إيران على قاعدة العداء ألمريكا وإسرائيل، وعندما         

لك التأييد، بل بدأ فقْـد      ضعف أو تراجع هذا العداء ضعف ذ      

إيران لشعبيتها بسبب موقفهـا المتـواطئ فـي أفغانسـتان،           

والعراق، وكذا موقف شيعة السيستاني في العراق والمجلـس     

األعلى وحزب الدعوة المتعاونين مع االحتالل، مما أساء إلى         

حزب اهللا نفسه في لبنان، وقلص مساحة التعـاطف السـني           
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لبعض يرى أن تصـعيد أحمـدي       ا. معه، وكذا إيران بالطبع   

نجاد في هذا الصدد كان نوعاً من غسيل المواقـف، ولكـن            

األمر ليس بهذه السهولة، فما تم إفساده في أعوام لن يكـون            

خاصـة أن الموقـف     . من السهل عالجه في أيام وبكلمـات      

اإليراني في العراق ما زال يدور حـول التقسـيم، أو مـد             

التناقضات، وليس موقفاً   الجسور مع كل القوى واللعب على       

معادياً بوضوح ألمريكا وجنودها، وداعماً للمقاومة ضد تلك        

وبديهي أن هذا خطأ إستراتيجي؛ ألن األوضاع فـي         . القوات

المنطقة، و تخصيب إيران لليورانيوم والملف النووي عموماً،        

وكذا تطور السالح البحري اإليراني لدرجة إنتـاج أسـرع          

لم، يعني أن الصدام مـع الواليـات        صاروخ بحري في العا   

المتحدة أمر حتمي، ويجب من ثم تغيير السياسة اإليرانية في          

 والضغط علـى األحـزاب      ،العراق لصالح مشروع المقاومة   

الشيعية المتورطة في التعاون مع األمريكـان فـي العـراق           

على أي حال فـإن     . لتغيير موقفها، وهذا صعب جداً بالطبع     

لن دعمها المالي لحكومة حماس، ونظمت      إيران تعّمدت أن تع   

قال في هذا   " نجاد"مؤتمراً لنصرة الشعب الفلسطيني والرئيس      

شجرة جافة عفنة في طريقهـا إلـى        " إن إسرائيل   : المؤتمر
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الزوال، وإن الشعب الفلسطيني سيتم تحريـره قريبـاً، وإن          

 أي أن الحكومة    ،"بالده لن تخضع ألمريكا، وال لغير أمريكا      

 وهي ترى أن أمريكا أضـعف       ،ية عادت للغة التحدي   اإليران

من أن تفعل لها شيئاً، ولكن في نفس الوقت فـإن الحكومـة             

اإليرانية ال تمانع في إجراء حوار حول الشأن العراقي مـع           

األمريكان، أي تقبل أن تكون بديالً عن الشـعب العراقـي،           

وهذا مرفوض طبعاً، ولكنه في جانب منه يعني أن أمريكـا           

ت تعترف بأن إليران نفوذاً هو األكبر في العـراق، وأن           بات

 .امل مع إيران كقوة إقليمية كبرىأمريكا تتع

بخصوص الملف النووي؛ فإن الحـديث عـن ضـربات          

أمريكية أو إسرائيلية إليـران ال يتعـدى كونـه ضـربات            

محدودة، وليس غزواً شامالً كمـا حـدث مـع أفغانسـتان            

إيران وال يضـعفها، ولعـل      والعراق، وبديهي أن هذا يقوي      

نجاح إيران في المراوغة والقدرة في النهاية علـى دخـول           

النادي الذري رغم أنف األمريكـان واألوروبيـين ووكالـة          

الخ يعني أن اإلرادة أقوى من كل التحديات،        ...الطاقة الدولية 

وهو درس للجميع، وأن أمريكا ليست قدراً ال يمكن الفكـاك           

ري من الناحية التحليلية العلمية أن      منه، على أنه من الضرو    
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نضع في اعتبارنا هنا عامالً هاماً ساعد إيران في ذلك، وهو           

تصاعد المقاومة العراقية ـ وهي سنية معظمها ـ وتصاعد   

هذه المقاومة حال دون قدرة أمريكا على ضرب إيـران أو           

سوريا أو لبنان، وحال دون تفرغهـا للملـف اإليرانـي أو            

قع اإلدارة األمريكية في مستنقع يصعب معه        بل وأو  ،السوري

مضايقة إيران بشكل جّدي؛ لذا فإن استمرار تلك المقاومـة،          

وكل مقاومة في المنطقة هو الضـمانة األولـى ـ وليسـت     

الوحيدة بالطبع ـ الستمرار النجاح اإليراني في هذا الصـدد   

وهي حقيقة يتعين على المسئولين اإليـرانيين أخـذها فـي           

اقيـة  وإعادة النظر في تحالفاتهم على الساحة العر       ،الحسبان

 .!في ضوء تلك الحقيقة الساطعة
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  ""أبو مازنأبو مازن""استفتاء استفتاء 

  هو المقدمة األولى لإلطاحة بحماس هو المقدمة األولى لإلطاحة بحماس 

ومـا  " الضفة وغزة   " لم يعد هناك شك أن ما يحدث في         

 وكذا التحركـات الصـهيونية      ،يحدث حولها في دول الجوار    

اومة اإلسالمية حماس إلى    واألمريكية منذ وصول حركة المق    

 لم يعد هناك شـك أن       ،السلطة عقب انتخابات برلمانية نزيهة    

 وإجراء انتخابات   ، هو اإلطاحة بحماس   ،الهدف الواضح جداً  

 أكثـر   . تعيد فتح ومنظمة التحرير من ثم إلى السلطة        ،جديدة

من طريقة وأسلوب تمت للضغط علـى حمـاس وصـرف           

تجويع الشعب الفلسـطيني     فال شك أن عملية      ،الجماهير عنها 

في الضفة وغزة وعدم صرف مرتبـات مـوظفي السـلطة           

سيؤثر بالضرورة على مدى التفاف الشعب الفلسطيني حـول       

حماس التي أعطاها الناخبون الفلسطينيون نسبة تزيد علـى         

 ذلـك أن مـن      ،في االنتخابات البرلمانيـة األخيـرة      % ٦٠

عـذر طبعـاً    الصعب جداً الصبر على الجوع ونحن نلتمس ال       

 وصحيح أن شعوباً عربية     ،للشعب الفلسطيني في هذا الصدد    

بل أحياناً حكومات قدمت الـدعم لسـلطة حمـاس ولكـن            
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 وللبنوك حالت دون وصول هـذا       ،التهديدات األمريكية للدول  

 ومن ثم فهي وسيلة غير أخالقية       ،الدعم أو الجزء األكبر منه    

 ،ييد حمـاس  مارستها أمريكا وإسرائيل لصرف الناس عن تأ      

ولكي تتم ترجمة هذا األمر إلـى نتيجتـه المرجـوة وهـي             

اإلطاحة بحماس فإن التهم كانت جاهزة تجاه حمـاس بأنهـا           

حركة إرهابية وأن عليها أن تنبذ العنف وتعترف بإسـرائيل          

وتصفي جناحها العسكري بنفسها وهـي طلبـات مسـتحيلة          

سـاعدة   بل ووصل األمر إلى حد اتهام فلسطينيين بالم        ،طبعاً

 أي حصار حماس والسلطة     ،في تنفيذ حادث دهب في سيناء     

 وصحيح أن   ،مصرياً نظراً لحسن العالقة بين حماس ومصر      

 إال أن   ،حماس نفت ذلك وحكومة مصـر اقتنعـت بـالنفي         

أوساطاً سياسية وإعالمية مصرية اصطادت في الماء العكـر     

 واعتبـرت أن السـكوت علـى فـوز حمـاس            ،بال هوادة 

في السلطة بدون االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف       واستمرارها  

والتحرك العتقال المسـئولين عـن مسـاعدة اإلرهـابيين          

المصريين في دهب وتسليمهم إلى مصر يخلق أجواء مشجعة         

 على نفـس المنـوال      .لإلرهاب ستدفع المنطقة كلها ثمناً له     

 ،كانت حادثة اتهام حمـاس بتهريـب سـالح مـن األردن           

  .!! حمساوية هناكوالضلوع في مؤامرة
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تمهيد األجواء لإلطاحة بحماس استدعى إصرار الرئاسـة        

 ،الفلسطينية إلى التمسك بالسيطرة التامة على أجهزة األمـن        

ورفض إعادة تشكيلها أو استماع قادتها إلى تعليمات وزيـر          

الداخلية أي أن تصبح حماس وحكومتها في المجال األمنـي          

 ومع اسـتمرار الفلتـان      ،مجرد شاهد شرف ال أكثر وال أقل      

 ،األمني الذي كان أحد أسباب انصراف الناس ناحية حمـاس         

فإن جزءاً هاماً من أسباب فوز حماس وانصراف الفلسطينيين         

 الخطوات األساسـية فـي      .!!عن فتح يكون قد تم مصادرته     

 ،تكتيك اإلطاحة بحماس كان باتجاه الضغط السياسي عليهـا        

سرى تقول بضرورة توحيد    ومن ثم تسريب وثيقة منسوبة لأل     

 أي لفـتح وحمـاس أو       ،الخطاب السياسي للرئاسة والوزراء   

بمعنى أصح وضع الخطاب تحت رحمة الرئاسة فقط وعلـى          

 والقبول بحدود   ،حماس التنفيذ ومن ثم فقدان دورها السياسي      

 وحـديث   ، وعدم ممارسة العنف خارج تلك الحـدود       ١٩٦٧

 شخصياً لم يطرح     وبديهي أن أبو مازن    ،مطاط عن الالجئين  

 –مثل هذا المشروع فهو شخصياً ضد كل أنواع العسـكرة           

 وهو متنازل عن موضـوع      – ١٩٦٧داخل وخارج أراضي    

 ولكنها المزايـدة المحمولـة زوراً علـى رمـوز           ،الالجئين
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 وصـحيح أن    ،المسجونين الفلسطينيين في سجون االحـتالل     

أسرى أحد رموز حماس قد وقع تلك الوثيقة التي وقعها معه           

 ولكن أغلبيـة أسـرى      ،فتح وعلى رأسهم مروان البرغوثي    

 وقد  ،حماس في السجون اإلسرائيلية نفت توقيعها لتلك الوثيقة       

 كما رفضـت موضـوع      ،رفضتها حركة الجهاد الفلسطيني   

 والحقيقة أن كلمة االستفتاء هنا هي من نوع         ،االستفتاء أساساً 

توريط الشعب   فاالستفتاء نوع من     ،الحق الذي يراد به باطل    

 فإسرائيل أصالً لم تطـرح      ،الفلسطيني في تنازالت بال مقابل    

 وخطة أولمرت في االنسـحاب والتـي        ،القبول بهذه األمور  

وافقت عليها أمريكا فيها إصرار على استمرار احتالل كل ما          

 وال  ، والقـدس  ، بل وغور األردن   ،هو غرب الجدار العازل   

ـ     ،حديث عن الالجئين   ر لالسـتغراب أن     والغريـب أو المثي

أوساط الرئاسة الفلسطينية تروج لمقولة أن من حق الـرئيس          

 ولكن فـي الظـرف      ،االلتجاء إلى حكم الشعب وهذا صحيح     

 وليس كمقدمة إلحراج حماس واإلطاحة بها حتـى         ،المناسب

لو كان المقابل التنـازل عـن حقـوق جوهريـة للشـعب             

مـأزق   وبديهي أن قبول أو رفض االستفتاء هو         ،الفلسطيني

 فلن تجرؤ بسهولة علـى رفـض االحتكـام          ،حقيقي لحماس 
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للشعب واألزمة االقتصادية خانقة وقطاعـات مـن حمـاس          

 وهناك أموال ستدفع بغزارة لتمريرهـا       ،وافقت على الوثيقة  

في االستفتاء وهناك حديث عن رصد أوروبا وأمريكا لمئات         

و  والمحصلة المتوقعة ه   ،الماليين من الدوالرات لهذا الغرض    

 وسحب أوراق هامـة مـن رصـيد     ،تبرير اإلطاحة بحماس  

 دون أن يكون هناك فـي       ،الشعب الفلسطيني لصالح إسرائيل   

 فأبو مازن وقبله عرفـات عرضـا        ،المقابل أي مكسب جدي   

 ولم تقبل إسـرائيل وال أمريكـا بـذلك          ،نفس تلك العروض  

 وتعود األمور إلـى سـابق       ،استفتاء يطيح بحماس ويحرجها   

ديد على مستوى حصول الشعب الفلسطيني على       عهدها وال ج  

 ربما المكسب الوحيد المتاح     ،حقوقه أو أي جزء حقيقي منها     

هو عودة تدفق المسـاعدات األمريكيـة واألوروبيـة إلـى           

 أي شراء لقمة العيش ومقايضتها بثوابت وهـو         ،الفلسطينيين

 وال حول وال قوة إال      ، ومن يفعله مكار جداً    ،أمر صعب جداً  

  .باهللا



 - ٩٥ -

  تقرير تقرير 

  هل يتجه شرقاً هل يتجه شرقاً   الصراع في السودانالصراع في السودان

 من مشاكل ضـخمة     – وال تزال تعاني     –عانت السودان   

 وحتى اآلن ورغم    ١٩٥٦ومتفاقمة ومزمنة منذ استقاللها عام      

تداول السلطة في السودان بين المدنيين والعسكريين فإن أي         

حكومة مدنية أو عسكرية لم تنجح في إنهاء تلك المشاكل من           

ا ومن ثم فإنها كانت تظهر إلى السـطح مـن وقـت             جذوره

  ويرجع هذا األمر إلى عدد من العوامل كالتالي .آلخر

 تصل إلـى مليـون      ،أن مساحة السودان كبيرة جداً     -

ميل مربع وهو يعادل فـي مسـاحته ثمـاني دول           

أوروبية هي السويد والنرويج والدانمارك وبريطانيا      

 الـدول  – وإيطاليا وأسـبانيا وفرنسـا والبرتغـال     

 وبديهي أن أي حكومة     – دولة   ١٣األوروبية كلها   

سودانية ال تستطيع السيطرة بكفـاءة علـى تلـك          

  .المساحة الهائلة
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 ،السودان من المنظور الغربي هو مفتـاح إفريقيـا         -

 ،وهو جسر التواصل بين الشمال العربي وإفريقيـا       

 ومـن ثـم فـإن       ،وهو بوابة اإلسالم إلى إفريقيـا     

أو تفكيكه غربياً هو هدف صـليبي       السيطرة عليه   

  .ثابت

أن هناك مصالح دوليـة أمريكيـة وفرنسـية بـل           -

 وبديهي أن السودان يتمتـع      ،وإسرائيلية في إفريقيا  

بموقع مهم سياسياً وجغرافياً واقتصادياً وثقافياً فـي        

  .هذه المصالح والصراعات

 فإن هناك مشاكل مزمنة     ،وعلى المستوى اإلقليمي   -

وهناك صراعات إقليميـة يلعـب      مع دول الجوار    

 والسودان يشترك   ،السودان ويشكل جزءاً هاماً منها    

في حدوده الجنوبية مع أوغندا وزائير وكينيا ومـن         

 ومن الغرب مع تشـاد      ،الشرق مع إثيوبيا وإريتريا   

 .وإفريقيا الوسطى ومن الشمال مع مصـر وليبيـا        

وبديهي أن تضارب المصالح وتداخل القبائل فـي        

  .اطق يخلق صراعات واحتكاكات مستمرةتلك المن
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أن السودان يمتلك قدرة إنتاجيـة زراعيـة هائلـة           -
تستطيع لو تم استثمارها أن تحدث اكتفـاءاً ذاتيـاً          

 ،عربياً وإسالمياً من المواد الغذائية وغير الغذائيـة       
أي تحقق استقالالً عربياً وإسالمياً يقلص بالضرورة       

 فإن تفكيك السودان  ومن ثم،من النفوذ الغربي علينا   
  .أو إرهاقه بالمشاكل هدف غربي استعماري ثابت

أن السودان به تنوع عرقي وثقافي كبير يفتح الباب          -
  .!!للمشاكل ويفتحه أيضاً للتدخل الدولي واإلقليمي

 وهـو   ،أن السودان هو الخصر الجنـوبي لمصـر        -
المجال الحيوي لها وهو مصدر المياه ومن ثم فإن         

سودان هو نوع من حصار مصـر       السيطرة على ال  
 ، وهذا هدف إسـرائيلي معـروف      ،أمنياً واقتصادياً 

  .وهدف استعماري ثابت
أن الكثير من المناطق السودانية بعيداً عن العاصمة         -

 ،والمناطق النيلية العمرانية تعاني من إهمال وتخلف      

ومن ثم فهي تسعى إلى الحصول على نصيبها في         

 أن حكومات السودان    الثروة والسلطة ولكن الحقيقة   

 ولكن ما يـدور     ،ربما تكون مهملة في هذا الصدد     

بالسودان وحوله أكبـر مـن طاقـة أي حكومـة           
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 والحـل الوحيـد التـاريخي والشـرعي         ،سودانية

واالستراتيجي في هذا الصدد هـو وحـدة مصـر          

 ولن تحل مشاكل السودان إال بالوحـدة        ،والسودان

البشـرية  مع مصر التي تمتلك القدرات اإلدارية و      

والعسكرية والفنية لحل مشاكل السودان ومن ثم فإن        

 كانـت مصـر    –جريمة فصل السودان عن مصر      

 هـي   – ١٩٥٦والسودان دولة واحدة حتى عـام       

جريمة بشعة ومستمرة وال تزال آثارها تظهر حتى        

  .اليوم

هل تنجح حكومة اإلنقاذ في السـودان فـي حـل هـذه             

 ال شـك أن     ،تي ذكرناها  مع كل هذه االعتبارات ال     ،المشاكل

 فـي الجنـوب     ،حكومة اإلنقاذ واجهت مشاكل خطيرة جـداً      

 والتدخل الكنسي واالستعماري وانتهى األمـر إلـى         ،بالتمرد

توقيع اتفاقية نفاشا التي أعطت الجنوبيين جزءاً من الثـروة          

"  وأعطتهم الحق في االنفصال بعد المدة االنتقاليـة          ،والسلطة

 وما إن انتهت حكومة     ،"ع االتفاقية    سنوات من تاريخ توقي    ٦

 حتى اندلعت مشكلة    ، وراحت تلتقط أنفاسها   ،السودان من ذلك  

دارفور في الغرب وظهر التدخل الدولي واإلقليمي واضـحاً         
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 ، وكذا التوتر مع حكومة تشـاد المجـاورة        ،في تلك المشكلة  

حيث هناك تداخل أعراق بين أهل دارفور وأهـل تشـاد أو            

بين واستطاعت حكومة السودان في النهاية      بعضهم على الجان  

 ،من توقيع اتفاقية مع بعض حركات التمـرد فـي دارفـور           

ورفض البعض اآلخر إال أن االتحاد اإلفريقي دعم السـودان          

 ونجحـت   ، مما حاصر المتمردين الرافضين لالتفاق     ،في ذلك 

حكومة الخرطوم في الحصول على تأييد إفريقي في استمرار         

 اإلفريقية وهو األمر الـذي دعـم حكومـة          عمل قوة السالم  

الخرطوم في رفضها للتدخل الدولي في دارفور الذي تصـر          

 على أي حال فإن ما تحقق على جبهة         ،عليه الواليات المتحدة  

 ، وجبهة الغرب هو إلى حد كبير نزع لفتيل المشاكل         ،الجنوب

ولكنه بالطبع مؤقت وغير مستقر ويمكن أن تندلع الصراعات         

  . والقالقل في أي لحظةوالمشاكل

* * * 



 - ١٠٠ -

 ،إذا كانت األمور في الجنوب والغرب قد استقرت شيئاً ما         

فإن هناك صراعاً تحت السطح يمكن أن يندلع في أي لحظة           

 وكأنه قد كتب على السودان أن تخرج من مشكلة          ،في الشرق 

 وتتمثل المشكلة في الشرق في وجود عدم        ،لتدخل في أخرى  

 وخاصة قبائل البجا عـن األوضـاع        رضا من القبائل هناك   

 وضعف  ، وضعف اهتمام الحكومة بهم    ،االقتصادية المتردية 

التنمية وقلة مشاركتهم في السلطة والثروة التـي يحتكرهـا          

 وهو نفس الكالم الذي رددته كل حركات        ،العرب الشماليون 

 ولكن األكثر تأثيراً في     ،التمرد وهو يحمل جانب من الحقيقة     

 فإريتريا المجاورة   ،التدخل اإلقليمي والدولي   هو   ،هذا الصدد 

 تلعب هذه الورقة في إطار الصـراع مـع          ،لشرق السودان 

 وفي إطار منع السـودان مـن دعـم المعارضـة            ،السودان

 وتحدث بالطبع لقاءات واتفاقـات بـين حكومـة          ،اإلريترية

السودان وحكومة إريتريا يمكن أن تسهم في تهدئة األمـور          

 على حسب النتيجة المترتبـة علـى تلـك          مؤقتاً أو تأجيجها  

 تتـزعم قبائـل     ، ولكن أصل المشكلة يظل موجوداً     ،اللقاءات

 ،البجا حالة التمرد المكتوم حتى اآلن فـي شـرق السـودان           

وهناك جبهة متمردي الشرق بقيادة موسى محمد علي وهـو          
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من البجا ولكنه يسعى لضم كل أهالي الشرق إلـى جبهتـه            

 وهنـاك تظـاهرات     ،رحها الجبهـة  وتبني المطالب التي تط   

 وتمردات واشتباكات أحياناً مازالـت أقـل مـن أن           ،تحدث

 ،توصف بالتمرد الشامل على غرار دارفور أو الجنوب سابقاً        

 وهم موجودون فـي     ، ماليين نسمة  ٤يبلغ تعداد قبائل البجا     

 وهم من البدو    ، وفي إريتريا وإثيوبيا وجنوب مصر     ،السودان

بائل البجا إلى إقامة حكومة فيدراليـة        ويدعو مجلس ق   ،الرحل

 ومن ثم حكومة محلية في الشرق تتمتع بنـوع          ،في السودان 

من الحكم الذاتي والمشاركة بنصـيب عـادل فـي الثـروة            

 وبديهي  ، وتحظى قبائل البجا بدعم إريتري واضح      ،والسلطة

أن التدخل الدولي سيكون جاهزاً لتبني مطالب البجا إذا اندلع          

طار الموقف التقليدي الغربي واإلسرائيلي فـي        في إ  ،التمرد

 وهكذا فإن السؤال المطروح اآلن      ،استهداف السودان ومصر  

هل يتجه الصراع إلى الشـرق      " على الساحة السودانية هو     

هـل  " ولكن السؤال األكثر أهميـة       " !؟بعد الجنوب والغرب  

تستطيع حكومة السودان تحمل المزيد من الضـربات فـي          

هل تظل السودان سالمة بعد كل هـذا الـذي          "  و   ، "؟الرأس

يحدث لها من نزيف وقالقل ومشاكل أم تصـل إلـى حالـة             
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 وهو األمر الذي سيكون أكبـر األخطـار التـي           ، "؟التفكيك

 ،واجهها الغرب عموماً ومصر خصوصاً بعد ظهور إسرائيل       

 ومصيرها المائي وأمنها    ،هل تقف مصر مكتوفة األيدي    " و  

  . "؟ا لهزات عنيفة في خصرها الجنوبياالستراتيجي يتعرض
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  اتفاقية أبوجا اتفاقية أبوجا 

  نهاية لمشكلة دارفور أم مجرد هدنة نهاية لمشكلة دارفور أم مجرد هدنة 

قبل أن يجف الحبر الذي تمت به كتابة اتفاقية أبوجا للسالم           
 تقدمت الواليات المتحدة األمريكية بمشروع قرار       ،في دارفور 

إلى مجلس األمن الدولي ينص على توسيع صالحيات قـوات          
 إلـى دعـم     ،متحدة الموجودة حالياً في جنوب السودان     األمم ال 

 أي فتح الباب واسعاً أمام تدخل دولـي         ،االتفاق بشأن دارفور  
بقوات موجودة في جنوب السودان أصالً أو بقوات إضافية من          

 وبديهي أن هذا القرار يتناقض مع روح اتفـاق          ،األمم المتحدة 
ومـة السـودانية     فاتفاق أبوجا الذي تم توقيعه بين الحك       ،أبوجا

 ،وقطاع من المتمردين في دارفور تم بإشراف إفريقي كامـل         
 ومن ثم فهـو نجـاح للجهـود         ،وبوجود قوات سالم إفريقية   

 فما الداعي إذن إلدخال أو إقحام مجلس        ،اإلفريقية في دارفور  
 ومن ثم الواليات المتحدة اللهـم       ،األمن ومن ثم القوات الدولية    
ضوع برمته هو فتح الطريق أمام      إال أن يكون الهدف من المو     

 يستهدف عدداً من األهداف منهـا       ،نفوذ أمريكي في السودان   
توسيع الدور األمريكي في إفريقيا على حساب الدور الفرنسي         

 وتمكين الواليات المتحدة من اإلمساك باألوراق فـي         ،التقليدي
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 ، والتحكم في مستقبل السـودان     ، للضغط على مصر   ،السودان
عده االقتراب من ثروات دارفور وخاصة البترول       وقبل ذلك وب  
 على كل حال فإن الـدكتور الم أكـول وزيـر            ،واليورانيوم

 وهو بالمناسبة من الجنوب قال إن بـالده         ،الخارجية السودانية 
لم توافق حتى اآلن على مسألة نشر قوات حفظ سالم دوليـة            

ال أنـه   "  وقال الرجـل     ،تابعة لألمم المتحدة في إقليم دارفور     
يمكن ألي قوة حفظ سالم أن تنتشر في دولة ذات سـيادة دون             

 وال يوجد حتى اآلن أي اتفـاق بـين          ،االتفاق مع هذه الدولة   
السودان واألمم المتحدة أو مع أي دولة أخرى لنشر مثل هـذه            

 بل إن المتتبع لتفاصيل وظروف توقيع اتفاق أبوجـا          ."القوات  
ت حريصة على توقيـع     نفسه يشعر بأن الحكومة السودانية كان     

 وأنها وافقت على ما طرحتـه المجموعـة         ،االتفاق بأي ثمن  
 ، حتى دون انتظار لموافقة المتمـردين      ،اإلفريقية دون شروط  

وأنها أبدت قدراً هائالً من المرونة فـي ذلـك بهـدف قطـع              
 ومن ثم فتح البـاب أمـام       ،الطريق على إمكانية تدويل األزمة    

ئيس السوداني غازي صـالح      مستشار الر  ،التدخل األمريكي 
إنه ال يوجد أي مبرر سياسي أو       "  قائالً   ، أكد نفس األمر   ،الدين

قانوني لتدخل الواليات المتحدة أو األمم المتحدة في دارفـور          
 وقال إن السودان ليس له أي مصـلحة         ،بعد توقيع اتفاق أبوجا   
  ."لتدويل قضية دارفور 
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 ،ى تدويل القضية  الواليات المتحدة كانت تسعى منذ فترة إل      

 ،وقد تحركت كل من مصر والسودان وليبيـا لمنـع ذلـك           

 ووصل األمر إلى أن الرئيس السوداني هدد        ،ألسباب معروفة 

 وكذا أعلن عدد    ،بتكرار نموذج المقاومة العراقية في دارفور     

 بـل   ،من الحركات السياسية والشعبية في دارفور والسودان      

 تقـاوم التـدخل     وفي مناطق عربية وإسالمية أنهـا سـوف       

 ووصل األمر إلى أن أيمن الظواهري       ،األمريكي في دارفور  

هدد بنقل نشاط القاعدة إلى دارفور ليس حباً فـي حكومـة            

 وألن الموضوع حسـاس     ،السودان ولكن كراهية في أمريكا    

 فإنـه رغـم عالقـة التحـالف         ،وخطير جداً بالنسبة لمصر   

لى فعـل   المصري األمريكي فإن الحكومة المصرية دأبت ع      

 ويقال أنها حرضت الـرئيس      ،كل شيء لمنع تدويل القضية    

السوداني على إعالن التصريحات التي أدلى بها فـي هـذا           

الصدد والتي تتحدث عـن تحويـل دارفـور إلـى مقبـرة             

 وقال مسئولون سودانيون آخـرون أن التـدخل         ،لألمريكان

األمريكي في دارفور ربما يؤدي إلى انفالت أمنـي خطيـر           

 وهو تهديد بأن تصـبح      ،دارفور بل في كل إفريقيا    ليس في   

المنطقة قاعدة انطالق لتنظيم القاعدة والمنظمات التي تـرى         
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 وكذا فإن الحكومة المصرية     ،نفس الرؤية غير تنظيم القاعدة    

أصرت على عقد مؤتمر القمة العربي األخير في الخرطـوم          

ه  الذي نجحت القمة في إصدار     – ربما الوحيد    –وكان القرار   

هو قرار عدم القبول بقوات دولية في دارفـور إال بموافقـة            

حكومة السودان وكذا توفير التمويل الالزم لعمل قوة السـالم     

  .اإلفريقية

 ،اتفاق أبوجا إذن كان نقطة التقاء بـين إرادات مختلفـة          

فالحكومة السودانية أرادت أن تقطع به الطريق على التدخل         

ألدوار فيما بينها فبعضـها      وحركات التمرد قسمت ا    ،الدولي

 حتى يمكن نسف االتفـاق فـي أي         ،وافق وبعضها أعترض  

 واألمريكان وحلفائهم ضغطوا على المتمردين لتوقيع       ،لحظة

االتفاق لعله يكون مدخالً للتفاهم على تواجد أمريكـي فـي           

 ،دارفور يسمح باستثمار النفط واليورانيوم وتحقيـق النفـوذ        

 ألن  ،غم أنف حكومة السـودان    وحتى ال يكون هذا التدخل ر     

األمريكان يدركون أنه بدون موافقة حكومة السـودان علـى          

 فإن الدخول عنوة إلى دارفور ربما يتحول إلى مستنقع          ،ذلك

 فتقوم الحكومة السـودانية     ،جديد للقوات األمريكية أو الدولية    

 ويصـل   ، ويقوم الشـعب السـوداني بالمقاومـة       ،بالمقاومة
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 بل ويمكـن أن تتحـول       . الخ ...متطوعون عرب ومسلمون  

المسألة إلى قاعدة لضرب النفـوذ األمريكـي فـي إفريقيـا            

 أي إعطاء قاعدة أخـرى غيـر العـراق          ،والشرق األوسط 

 وهكذا فإن األمريكـان     ،وأفغانستان لقوى المقاومة الراديكالية   

فضلوا الوصول إلى اتفاق وضغطوا في هذا االتجاه كهدنـة          

  . نسفها حسب الظروف واألحوالمؤقتة يمكن السير فيها أو
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  !!ولعبة النفاق السياسيولعبة النفاق السياسي.. .. الضمير الغربيالضمير الغربي

ليس جديداً على الذاكرة العربية واإلسالمية أن تقـوم دول          
أوروبية أو غيرها بدور مشبوه لصالح قوة أخرى، بـل لـيس            
جديداً أن تزعم إحدى هذه الدول صداقتها لنا، ثم نكتشف فـي            

وماً في جنبنـا دون أن نـدري،        النهاية أنها كانت خنجراً مسم    
وليس جديداً علينا أن نعرف أن التناقضات بين القوى األوروبية     

 . أو يتم حلها على حسابنا أساساًيمكن أن تتالشى فجأة،

لدينا خبرة تجربة محمد علي مع فرنسا، تلك التي زعمت          
صداقتها له، وقدمت له كل المعونات الفنية لتغريه بالصـدام          

عثمانية في بداية القرن التاسع عشر، وكانـت        ضد الخالفة ال  
النتيجة أنه استنزف طاقات جّبارة في مصر كان يمكـن أن           
تكون نواة لمشروع مصري إفريقي عمالق، واستنزف أيضا        
قوة الخالفة العثمانية، وعندما كان محمد علي يسعى إلسقاط         
الخالفة العثمانية، وأصبح على بعد أميال من قصر السلطان         

نبول، أي كان من الممكن أن يصـبح هـو الخليفـة،            في است 
ويجّدد شباب الخالفة، قامت الدول األوروبية بما فيها فرنسا         
بإنذار محمد علي بالتوقف، وتجّمعت عليه، وقامت بضـرب         

 واضطرته للتراجـع وتوقيـع    ) نافارين(أسطوله في موقعة    
 . م١٨٤٠اتفاقية لندن 
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فّضـلت فرنسـا    وتكّرر األمر مع الثورة العرابية حـين        

التضحية بنفوذها في مصر ـ وكـان أكبـر مـن النفـوذ      

، وسمحت إلنجلتـرا بـالفوز      ١٨٨١اإلنجليزي، وقتها سنة    

بالكتلة كلها، واحتالل مصر بالجيش اإلنجليزي في مقابل ذبح         

الثورة العرابية، وعلى حد قول وزير الخارجيـة الفرنسـية          

مكن أن تهدد   وقتها، فإن ذلك أفضل من نجاح ثورة إسالمية ي        

الفرنسي في شمال   المشروع االستعماري عموماً، والمشروع     

 .إفريقية خصوصاً

مصطفى "ومرة أخرى ثالثة مع الحركة الوطنية المصرية        

، حين زعمت فرنسا تعاطفها مع الحركة الوطنية، ثـم          "كامل

، وقّعت االتفاق الوّدي مع إنجلترا، وتخلّـت        ١٩٠٤في عام   

 .رية مقابل مكاسب فـي إفريقيـة      عن الحركة الوطنية المص   

، ١٩٦٧ومرة رابعة مع االتحاد السوفيتي السابق ومصر عام         

 ... ؛ وهكذا١٩٩١سة مع صدام حسين ثم خام

 . وأحمق من يعتمد عليه!! إنه الضمير األوروبي المطاط

وفي األيام األخيرة تكشّفت حقائق مريرة عن دور ألماني         

؛ فعلى الرغم   ٢٠٠٣مريب في الغزو األمريكي للعراق عام       

من أن المعلن والمعروف أن كالًً من ألمانيا وفرنسا عارضتا          
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 إال أن المفاجأة كانت في قيام ألمانيا بدور سري          ؛الغزو بقوة 

تكشّف تباعاً في ذلك الغزو، وهو ما يمثل فضـيحة كاملـة            

 .ة عموماً واأللمانية خصوصاًلألخالق األوروبي

والقناة ) شه تسايتونج زود دويت (وقد قامت كل من صحيفة      

بنشر تقارير تؤكد أن المخـابرات      ) ARD(األلمانية األولى   

األلمانية ـ وبديهي بمعرفة الحكومة األلمانية ـ قـد قـدمت     

خدمات استخباراتية جليلة للقوات األمريكية إبان غزو العراق        

، وأن عـدداً مـن عناصـر المخـابرات          ٢٠٠٣في مارس   

ـ       وال مـدة الحـرب، وقـّدموا       األلمانية قد بقوا في بغداد ط

معلومات عسكرية هامة للقوات األمريكية، وجهاز المخابرات       

األلمانية ـ بعلم الحكومة وموافقتها ـ قام بجمع معلومـات    

وتحليلها وتقديمها لألمريكان، وقد اعترف األمريكان أنفسهم       

أن المخابرات األلمانية قّدمت لهم دعماً هاماً في إطار عملية          

 من ضمن تلك المعلومات، أماكن تواجد الرئيس        الغزو، وأن 

العراقي السابق صدام حسين، وقد قُِصف أحُد المطاعم فـي          

 بناء على معلومات من المخابرات      ٢٠٠٣ أبريل   ٧بغداد في   

األلمانية بأن صدام حسين كان موجوداً فيه في ذلك الوقـت،           

 .مدنياً عراقياً وجرح العشرات) ١٢(مما أّدى إلى وفاة 
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 / ٢٧األمريكية في   ) نيويورك تايمز (نشرت صحيفة   كما  

إن وكالـة االسـتخبارات     : " تقريراً قالـت فيـه     ٢٠٠٦ / ٢

األلمانية قد أّدت خدمات جليلة للواليات المتحـدة األمريكيـة          

أثناء حربها على العراق، وأنها زّودت القـوات األمريكيـة          

بمعلومات حساسة عن خطط دفـاع الحـرس الجمهـوري          

قبل شهر من انـدالع     " بغداد" العاصمة العراقية    العراقي عن 

الحرب، وأن ضابط االستخبارات األلماني الذي سـلّم هـذه          

 )تومي فـرانكس  (المعلومات لألمريكان كان يالزم الجنرال      

في القاعدة األمريكيـة بقطـر، ونشـرت        " قائد قوات الغزو  "

وثيقـة ثّبتـت تقـديم ضـابط        ) النيويورك تـايمز  (صحيفة  

تقريراً اسـتخباراتياً عـن     ) ٢٥(أللماني حوالي   المخابرات ا 

وخرائط وضع القوات العراقية في ذلك الوقت، مرفَقة برسوم         

 .للخطط العراقية الدفاعية

وهكذا فإن الموقف األلماني بخصوص معارضة الحـرب        

لم يكن أكثر من موقف مطاط يستهدف خداع العراق والعرب          

لبترولية من ناحية   الكعكة ا من ناحية، والمشاركة السرية في      

 .أخرى
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وفي الحقيقة فالمسألة بالنسبة للمراقبين المحايدين الذين لم        

يتم برمجتهم أمريكياً وأوروبياً ليس مفاجأة؛ فالرئيس الفرنسي        

نفسه قال عندما تعاظمت المقاومة العراقية، وبات من الممكن         

إنه على الرغم مـن معارضـته       : هزيمة أمريكا في العراق   

تنهزم هنـاك   " وأمريكا" ال يحّب أن يرى الغرب       للحرب فإنه 

على يد المقاومة اإلسالمية، وهو مـا رّدده أيضـاً وزيـر            

، وبديهي أن نفس الكـالم،      )هانز جينشر (الخارجية األلماني   

وأوضح منه قاله كل مـن تـوني بليـر رئـيس الـوزراء              

البريطاني، وهنري كسنجر وزير الخارجية األمريكية األسبق       

إن خسارة أمريكا للحـرب     : "المسألة كلها بقوله  الذي لخّص   

الغرب كله،  في العراق تعني ضياع جهود أربعة قرون على         

 ". وليس أمريكا وحدها

  .إنه الغرب كل الغرب وليست أمريكا وحدها
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تحليل نتائج االنتخابات اإلسرائيلية تحليل نتائج االنتخابات اإلسرائيلية 

  إسرائيل ال تعرف إلى أين تتجه إسرائيل ال تعرف إلى أين تتجه 

 بما فيهـا    ،حالة سيولة يبدو أن المنطقة العربية برمتها في       

 الذي أصابته عدوى عدم معرفة      ،أيضاً الكيان الصهيوني ذاته   

 ،االتجاه ولعل الذي يطالع نتـائج االنتخابـات اإلسـرائيلية         

ومقررات القمة العربية وكانتا متـزامنتين يكتشـف للوهلـة      

  .األولى غياب توجه حقيقي وواضح في العمليتين

 ،خابـات اإلسـرائيلية   نحن هنا بصدد تحليل نتـائج االنت      

بقيـادة  " إلى األمام   " والنتائج المعلنة تقول أن حزب كاديما       

 مقعد أي أقل    ١٢٠ مقعد من أصل     ٢٨ايهود أولمرت فاز بـ     

 وهو رقم يعني أنه ال يوجد حزب إسرائيلي قـادر           ،من الربع 

 ،على الزعم بأنه يمثل الشعب اإلسرائيلي أو قطاع هام منـه          

ت الرأي في أوائل غيبوبة شارون      مع مالحظة أن استطالعا   

 مقعد وهذا يعني أن الحزب فقد مع        ٤٣كانت تعطي الحزب    

 األمر الذي يعني أن غياب شـارون      ،الزمن حوالي ثلث قوته   

 وأن  ،سيكون عامالً مؤثراً في قوة الحزب مع مرور الوقـت         

إسرائيل لم تعد قادرة على إنجاب شخصـيات قويـة أمثـال         
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 الخ وهذا يعني أن الدولـة       ...رابين وشارون وبن جوريون   

 وأنها لم تعد تعرف ماذا تريد       ،العبرية في طريقها إلى التفكك    

 صحيح أن أولمرت يسير على خطـى        .وإلى أي طريق تتجه   

 وأعلن أنه سوف ينسحب من كل المستعمرات شرق         ،شارون

 أي يقصر حدود إسرائيل على ما هو داخـل          ،الجدار العازل 

 ولكن  ،كانت خلف تنفيذ هذا الجدار     وهي الفكرة التي     ،الجدار

هذا يعني أوالً تجاهل الشعب الفلسطيني وسلطته والتصـرف         

 وهذا يعني نوع من الخـوف اإلسـرائيلي         ،من طرف واحد  

  .!!الداخلي

وقد جاء في المرتبة الثانية حزب العمل اإلسرائيلي بــ          

 ولكن هـذا    ، مقعداً وهو نوع من ارتفاع نصيب الحزب       ٢٠

لى حالة التفكك وعدم وضوح الرؤيـة لـدى         بدوره تأكيد ع  

 ألن هـذه    ،الناخب اإلسرائيلي ومن ثم مستقبل إسرائيل ذاته      

 ألن  ،النسبة بين األصوات ال تعبر عن موقف سياسي معـين         

 اهـتم فـي     ،رئيس حزب العمل الجديد السيد عامير بيرتس      

 ،برنامجه االنتخـابي بالقضـايا االقتصـادية واالجتماعيـة        

إلسرائيلي من اليهود الشرقيين باعتبـاره      وخاطب الجمهور ا  

 وثانياً باعتباره من أصل مغربي أي       ،أوالً زعيم نقابي عمالي   
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 فحصل على أصوات كانت تتجه إلى اليمـين         ،يهودي شرقي 

عادة ولكن أهم ما في األمر أن هناك تغيـر فـي القواعـد              

 فحـزب   ،الشعبية لألحزاب اإلسرائيلية والقيادات اإلسرائيلية    

إلسرائيلي الذي كان صاحب النصيب األوفر في بناء        العمل ا 

 والذي كان يعتمد على     ،وقيادة إسرائيل أيام التأسيس والتمدد    

اليهود من أصل أوروبي وغربـي      " األسكيناز بشكل خاص    

أو " اليهود الشرقيين   " بات يعتمد على السفارديم     " وأمريكي  

 وهذا يعني تغييـراً فـي بنيـة الحـزب           ،يحظى بجزء منهم  

  .وهيكلته له ما بعده بالطبع

وهـو  "  مقعـد    ١٣" جاء في المرتبة الثالثة حزب شاس       

حزب يميني ديني متفوقاً بذلك على حـزب الليكـود الـذي            

 وهذا يعني أن الليكود في أزمـة        ، مقعد ١٢حصل فقط على    

 بل هذا يعني أن حـزب الليكـود         ،حقيقية تحت قيادة نتنياهو   

ز األول أو الثـاني فـي       الذي كان يحظى عادة إما بـالمرك      

 فهو أقل من    ،االنتخابات اإلسرائيلية نزل إلى المركز الخامس     

 شاس ومتعادالً في عدد األصوات مع       ، العمل ،أحزاب كاديما 

 ولعل تلك النتيجة المتواضعة لحزب      ،"إسرائيل بيتنا   " حزب  

الليكود يعني أن الذين تحدثوا عـن أن فـوز حمـاس فـي              

فلسطينية وتشـكيلها للحكومـة فـي       االنتخابات التشريعية ال  
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األراضي المحتلة سيدفع اإلسرائيليين إلى التشـدد واالتجـاه         

يميناً أكثر ومن ثم فوز الليكود أو زيادة نسبته التصويتية هذا           

 وليس هناك ارتباط شرطي بـين فـوز         ،الرأي ليس صحيحاً  

 ومـزاج الناخـب     ،االتجاه اإلسالمي أو حماس أو غيرهـا      

 يعني بدوره أن المجتمع الصـهيوني فقـد          وهذا ،اإلسرائيلي

 وأنه ال يعـرف     ،تماسكه وفقد القدرة على فهم ما يدور حوله       

 وأنه يعاني من أزمة بنيوية طاحنة وأنه فـي          ،إلى أين يتجه  

  .طريقه إلى التفكك

 وكذا تشرذم مقاعد    ،تواضع نسبة الفوز الذي حققه كاديما     
من عشرة أحزاب   بين أكثر   " الكنيست  " البرلمان اإلسرائيلي   

 يعني مباشرة ما كررنا دائماً وهـو أن إسـرائيل           ،وتكتالت
 وأن الفكرة الصهيونية ذاتها أصبحت      ،تسير في طريق التفكك   

 بسبب العمليات االستشـهادية واسـتمرار       –في مهب الريح    
 وأن جيل الشباب اإلسرائيلي ليس قـادراً        –الكفاح والنضال   

 وأنه  ، اآلباء المؤسسين  وال راغباً في دفع تضحيات مثل جيل      
 ومن ثم سئم من استمرار إسرائيل       ،سئم من استمرار الموت   

 ،ذاتها رغم تفوقها العسكري والسياسي ونفوذها الدولي الهائل       
 % ٦٢ولعل هذا يفسر ضعف نسبة اإلقبال على االنتخابات         

  .!!وهي أقل نسبة في تاريخ إسرائيل كلها
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   الدستورى فى مصر يسير الدستورى فى مصر يسيرالتعديلالتعديل

  التجاه اآلخر التجاه اآلخر فى افى ا

 الدستور برمته ليتناسب مع عملية      تغيير الدستور أو    تعديل

 وبديهى  سنواتاإلصالح كان وال يزال حديثا متداوال منذ عدة         

أن كال يغنى على لياله، فهناك من يدعو إلى تغيير الدسـتور            

 ويعطى المزيد من الضـمانات للحريـة        ليبراليةليصبح أكثر   

 إلى تغيير بسيط    يدعوون، وهناك من    والديمقراطية وسيادة القان  

أو متوسط فى الدستور أى تعديل بعض المواد التى تتعـارض          

 وخاصة تلك المواد المتصلة بطريقة انتخـاب        الحريةمع مناخ   

 من الدسـتور    ٦٧ المادةرئيس الجمهورية، وكان قد تم تعديل       

لهذا الغرض، إال أن دعاة التغيير قالوا إنه تم رسمها بصـورة            

تحول دون وجود انتخابات تعددية حقيقية ألنها اشترطت         معينة

 تأييد عدد كبير من أعضـاء       علىفيمن يتم ترشيحه الحصول     

 ٤١مجلس الشعب والشورى وأعضاء من مجالس محلية مـن          

 على األقل، وهو أمر يحول عمليـا دون ترشـيح أى            محافظة

 االنتخابـات بـين     إجراءشخص ال ترضى عنه الحكومة، أى       

ضى عنهم الحكومة القائمة، وهناك من يدعو إلى        مرشحين تر 
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 الثانية من الدستور التى تنص على أن الشـريعة          المادةتعديل  

 وهؤالء بالطبع مـن     للتشريع،اإلسالمية هى المصدر الرئيسى     

 تلـك العلمانيين أو من المتشددين المسيحيين، ويرى هؤالء أن         

 .ادة فيها نوع من التمييز الدينيالم

 على كل   للقضاءلب بتحقيق إشراف حقيقى      من يطا  وهناك

العملية االنتخابية بدءا من تسجيل الناخبين مرورا بالعمليـة         

 . وانتهاء باعالن النتائجاالنتخابية

 الحرية  دعاة إلى أين يسير قطار التغيير، وهل ينجح         ولكن

فى تحقيق مطلبهم؟ الحقيقة أن الرياح ربما تسير فى االتجـاه          

 .المعاكس

 مـن   ٦٧ فإن ما تعلنه الحكومة بشأن المـادة          ناحية، فمن

 انتخابات الرئاسة يؤكد أنه ال تغييـر        بتنظيمالدستور المرتبطة   

 المصرية قـد    السياسيةهناك فى هذا الصدد، وإذا كانت القوى        

نجحت ألسباب معينة منها استغالل الظرف الدولى الضـاغط         

  فى تحقيق إشراف قضائى على االنتخابات فـإن      الحكومةعلى  

 ووفقـاً للتقريـر     المكسب،نية الحكومة تتجه نحو احتواء هذا       

الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فإن الحكومـة         

 من الدستور المرتبطـة     ٨٨ تتجه نحو تعديل المادة      المصرية
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 ويرى التقرير الذى أعدته     االنتخاباتباإلشراف القضائى على    

 كـل   على لإلشراف   اللجنة أن عدد القضاة فى مصر ال يكفى       

اللجان الرئيسية والفرعية فـى االنتخابـات، وأن اإلشـراف          

 قد عطـل أعمـال المحـاكم علـى          االنتخاباتالقضائى على   

 أعضـاء اختالف درجاتها على النحو المرجو لـه النشـغال          

الهيئات القضائية بهذه المهمة، مما يؤثر على مصالح النـاس          

لسامية فى إقامة العدل     ألداء رسالتهم ا   القضاةوأنه يجب تفرغ    

 المرشحين فـى    بينوالنأى به عن النزاعات التى تحدث عادة        

مجال االنتخابات، وينال رذاذها من ثوب رجال القضاء النقى         

 على بقائه نقيا طاهرا بعيدا عـن شـحناء       الدولةالذى تحرص   

 القضاة علـى    إشرافالمتنافسين، وهكذا يقترح التقرير قصر      

 اقتـرح   يل الدستور فى هـذا االتجـاه      اللجان الرئيسية وتعد  

التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وتحدثنا        

 إنشـاء هيئـة مسـتقلة لإلشـراف علـى           أيضاًعنه باألمس   

 واتجاهـات االنتخابات تضم شخصيات ال تنتمى إلى أحـزاب         

سياسية، ويخلص التقرير إلى أنه ال يوجد إشـراف قضـائى           

 فى أى مكان فى العالم، وتـرى        االنتخاباتكامل فى كل لجان     

 إلى إطالق   بالضرورةاألوساط المعارضة أن هذا االتجاه يقود       

 .!كومة فى تحديد نتائج االنتخاباتيد الح
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 إجراء االنتخابـات علـى      التقرير ناحية أخرى يقترح     من

أساس القائمة النسبية وليس على األساس الفردى كمـا هـو           

معينة للمرأة مثل العمال والفالحين      حالياً، ووضع نسبة     متبع

 على نسبة معينة من المقاعد      المرأةيشترط بمقتضاها حصول    

 االنتخابيـة ال تقل عنها، ويرى المعارضون أن هذه الطريقة         

تستهدف استبعاد اإلخوان المسلمين تحديدا عن طريق عـدم         

 شرعى يشارك فى االنتخابات من      سياسىالسماح ألى حزب    

 الدكتوره وكان رئيس الوزراء المصرى      وضعهم على قوائم  

أحمد نظيف قد صرح لمجلة النيوزويـك األمريكيـة بـأن           

رلمانيـة   بتشكيل كتلة ب   المسلمينالحكومة لن تسمح لإلخوان     

 .مرة أخرى فى مجلس الشعب

 إلغـاء منصـب     والتقريـر  ضمن اقتراحات اللجنة     ومن

 أمر  المدعى االشتراكي، واسناد دوره إلى النيابة العامة وهو       

 يثير اهتمام أحد، ومن ثم فليس عليـه معارضـة أو            يعدلم  

 صـفة المـدعى     أنموافقة، ولكن الجانـب الرمـزى فيـه         

االشتراكى لم تعد مالئمة للصـيغة السياسـية واالقتصـادية          

 . على الخصخصة والعولمةالقائمةالمصرية 
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 أحالم المعارضين وتشبث الحكومـة بكـل مراكـز          بين

اس فى هذا االتجـاه أو ذاك سـوف          وبين نضال الن   السلطة،

 وإن كان المراقبـون     التغيير،تتحدد إلى أى جهة يسير قطار       

يعتقدون أن الحكومة ستنجح فى النهاية فى تمرير ما تريـد           

 . الدستور وبشأن الحياة السياسية عموماًبشأن
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  ......العملية اإلرهابية في دهبالعملية اإلرهابية في دهب

  فتش عن إسرائيل فتش عن إسرائيل 

  فتش عن أمريكا فتش عن أمريكا 

إرهابية هزت ليل مدينة دهب في سـيناء        ثالثة انفجارات   

 / ٤ / ٢٤في توقيت متزامن هو السابعة والربع مساء يـوم          

 ال يفصل الواحدة عن األخرى سوى نصـف دقيقـة           ٢٠٠٦

وحسب البيانات الرسمية فإن التفجيـر األول وقـع داخـل           

 والثـاني داخـل     ،كافيتريا نيلسون على شاطئ خليج العقبـة      

 متراً فقط من االنفجار     ٥٠عد نحو   منتجع عالء الدين الذي يب    

 متراً  ٤٠األول والثالث داخل سوبر ماركت غزالة على بعد         

  .من موقع االنفجار الثاني

وقد جاءت االنفجارات الثالثة في توقيت تكتظ فيه المنطقة         

 وعيـد   ،بالرواد حيث تزامنت التفجيرات مع عيد شم النسيم       

  .ذكرى تحرير سيناء



 - ١٢٣ -

المصادر المصرية عـن ثالثـة      والتفجيران نشأت حسب    

عبوات ناسفة زرعت في تلك األماكن وليس نتيجة عمليـات          

  .انتحارية

 فهذا شأن أمني ولكنـه  ،من الطبيعي أن نبحث عن الفاعل   

 وكل من الشأنين ال بد أن يبحـث عـن           ،شأن سياسي أيضاً  

 التوقيـت أوالً    ،المستفيد وعن المالبسات المرتبطة بالحادث    

ني مصري لـه صـلة بالصـراع مـع          يتزامن مع عيد وط   

 أبريل مـن    ٢٥ وهو عيد تحرير سيناء الذي يوافق        ،إسرائيل

 مع األخذ في االعتبار أن هذا هو العمل اإلرهـابي           ،كل عام 

 وكان األول هو حادث طابا      ،الثالث للعام الثالث على التوالي    

 أكتوبر هو عيد حـرب أكتـوبر        ٦ و – ٢٠٠٤ أكتوبر   ٦في  

ات المصرية على اإلسـرائيلية عـام       الذي انتصرت فيه القو   

 ٢٣ وهو ذكرى ثورة     ٢٠٠٥ يوليو   ٢٣ والثاني في    – ١٩٧٣

 وال يمكـن تجاهـل أن       ، وهو أمر له داللتـه     ١٩٥٢يوليو  

  .المنفذين قصدوا اختيار مناسبات بعينها
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 فإن الحوادث الثالثة اسـتهدفت سـيناء        ،من حيث المكان  

 السياحة فـي     أي أن ضرب   ،وتحديداً منتجعات سياحية فيها   

 األمر الذي يؤدي تلقائيـاً      ، وليس غيرها هدف واضح    ،سيناء

" إلى نقل السياحة في ذك المكان إلى مكان مشـابه وقريـب             

 وكذا فإن سيناء تعني الحدود مع       .!!"إيالت اإلسرائيلية مثالً    

 وخبـرات   ، أي إمكانية نقل عبوات ناسفة     ،الكيان الصهيوني 

 نـوع مـن االختـراق        أو إحـداث   ،إسرائيلية وتسـهيالت  

اإلسرائيلي لمجموعات من البدو في سيناء وتجنيدهم وبعلم أو         

  .بدون علم لتنفيذ ذلك المخطط

إسرائيل مستفيدة بالطبع ألنها تريد مصر ضعيفة اقتصادياً        

 وإسرائيل مسـتفيدة ألن ضـرب       ،ومن ثم سياسياً وعسكرياً   

  .!!ةالسياحة في ذلك المكان يعني نقلها إلى إسرائيل مباشر
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 بل قل إنها وحدها القادرة على       ،وإسرائيل قادرة على ذلك   

ذلك فهي تملك معلومات لوجستية هامة عـن سـيناء التـي            

 عاماً ودرست كل شيء فيها مـن ناحيـة          ٢٧احتلتها قرابة   

 ...األرض والضروب ومن ناحية تركيبة السكان وأنـواعهم       

يـة ال    ثم إن تنفيذ ثالث عمليات في ثالث سنوات متوال         ،الخ

 ،يمكن تفسيره بأنه عمل مجموعة من الهواة من أبناء سـيناء          

فمهما كانت قدراتهم ال يمكن لهم القيام بهـذا العمـل الـذي             

يحتاج إلى معلومات دقيقة وإمكانيات معينـة خصوصـاً أن          

العامل االنتحاري ليس موجوداً في العملية األخيـرة علـى          

 األمنية في تلك     وكذا فإن من الطبيعي أن االحتياطات      ،األقل

 وال يمكن تصور اختراقها بهـذه       ،المنطقة عموماً عالية جداً   

البساطة ووضع عبوات ناسفة ثم العودة بدون لفت النظر فما          

 ومـا بالـك     ،بالك والمسألة تتكرر وليست األولى من نوعها      

والوقت في كل مرة كان مناسبة وطنيـة تسـتدعي الحـذر            

 باسـم مجلـس     بالضرورة وتصريحات المتحدث الرسـمي    

 .C. Nالوزراء المصري الدكتور مجدي راضي لشبكة الـ 
N        وأنه كان قد    ،األمريكية أكد أنه لم يكن هناك قصور أمني 

تم تشديد الحراسة واإلجراءات األمنية في ذلك اليوم بسـبب          

  . أي قبل الحادث،اإلجازات واألعياد
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 ألنها تشعر بنوع من الغـيظ مـن         ،أمريكا أيضاً مستفيدة  

 ،نظام المصري لرفضه إرسال قوات مصرية إلى العـراق        ال

وفي رأيها فإن القوات المصرية والسورية هما فقط القادرتان         

 وهي أيضاً غيـر     ، ورطتها في العراق   منعلى إنقاذ أمريكا    

مرتاحة لسياسة الحكومة المصرية بشأن رفض تدويل أزمـة         

 دارفور والوقوف مع السودان في مواجهة المخطط األمريكي       

 ومن ثم فإن إضعاف الحكومـة المصـرية         .في هذا الصدد  

 وإضعاف الدولة المصـرية     ،مطلب أمريكي في تلك اللحظة    

  .مطلب أمريكي إسرائيلي تقليدي

 فإن عدد مـن الخبـراء فـي الشـأن           ،من ناحية أخرى  

 ومنهم الدكتور ضياء رشوان رئيس تحرير وحدة        ،اإلرهابي

ت السياسـية   الجماعات اإلسـالمية فـي مراكـز الدراسـا        

واالستراتيجية في األهرام يرى أن القاعدة ليست وراء هـذا          

 ألن أيمن الظواهري    ،الحادث وال الحوادث السابقة في سيناء     

 حديثاً تليفزيونياً منذ    ١٢ أدلى بحوالي    ،المتحدث باسم القاعدة  

 ولم يعلن مسئوليته عن أي      ٢٠٠٤ أكتوبر   ٦حادث طابا في    

الشديد على الحكومة المصرية    من هذه الحوادث رغم هجومه      

 وبديهي أنه لو كانت القاعدة وراء هـذه         ،في تلك التسجيالت  
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 وكذا فإن القول أنه نوع      ، ألعلنت عن ذلك كعادتها    ،العمليات

من االنتقام قام به بدو سيناء كرد فعـل علـى التجـاوزات             

 مردود عليـه    ،األمنية بحقهم التي مارستها الشرطة المصرية     

 لـم تسـبقه تلـك       ٢٠٠٤ طابا األول فـي      بالقول أن حادث  

  .التجاوزات ومن ثم يصعب حصر األمر في هذا االتجاه

أياً كان األمر فإن ممارسة العنف ضد الحكومات العربية         

 ألنه يضر بمجتمعاتنا قبـل أي شـيء         ،واإلسالمية مرفوض 

 ويجب أن تتوجه كل     – ويفيد األعداء أمريكا وإسرائيل      ،أخر

 ولالحـتالل   ،صهيوني قفـي فلسـطين    الطاقات لالحتالل ال  

 فهذا هو الجهاد الحقيقي أما      ،األمريكي في العراق وأفغانستان   

  .اآلخر فهو الحماقة
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  بمناسبة أحداث اإلسكندريةبمناسبة أحداث اإلسكندرية

  كيف ننزع فتيل الفتنة الطائفية كيف ننزع فتيل الفتنة الطائفية 

لم يعد مناسباً وال موضوعياً أن نقـول أن العالقـة بـين       

 فمما ال   ،تينةالمسلمين واألقباط في مصر هي عالقة قوية وم       

 لـه   ،شك فيه أن هناك احتقان طائفي حقيقـي وموضـوعي         

الكثير من األسباب التي لو استمرت لهددت بالفعـل نسـيج           

الوحدة الوطنية المصرية ولكن هذه األسباب في الحقيقة يمكن         

القضاء عليها بشيء من المجهود الحكومي والشعبي وقبل كل         

  .شيء الكنسي

مـن   % ٦مصر يبلغون حوالي    بداية فإن المسيحيين في     

 وأغلبيـة هـؤالء     ، مليـون نسـمة    ٤عدد السكان أي قرابة     

 وهناك باإلضافة   ،المسيحيين ينتمون إلى الطائفة األرثوذكسية    

 الخ ومن   ...إلى األرثوذكس الكاثوليك والبروتستانت واألرمن    

المعروف أن عقائد الكنيسة األرثوذكسـية تمنـع البابـا أو           

ة أو االقتراب من األمـور الزمنيـة        البطريرك من المشارك  

 وتعقد دوره على األمور     ،السياسية واالجتماعية واالقتصادية  

الروحية وكان ذلك أحد السمات التاريخية للكنيسة المصـرية         
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األرثوذكسية حيث أن هذا الحق تم انتزاعـه مـن القيصـر            

 ولكن الـذي    .الروماني بالدم والدموع والقتلى والمضطهدين    

ات الثالثين األخيرة أن هنـاك دوراً سياسـياً         حدث في السنو  

نشيطاً للكهنة وللكنائس وهو أمر حذر منه عقـالء األقبـاط           

 ولعل عودة الكنيسة إلى األمور الروحية فقط أحد أهم          .أنفسهم

  .الطرق لنزع فتيل الفتنة الطائفية

أحداث اإلسكندرية تتلخص في أن شاباً مصـرياً مسـلماً          

ويدعي محمود صالح الدين عبـد      يحمل بكالوريوس تجارة    

 آخـرين   ٦ قد قام بقتل شخص مسـيحي وإصـابة          ،الرازق

بجراح عن طريق اقتحام كنيسة وطعن المصلين بها وقامـت          

 وقد  ،قوات األمن باعتقاله عندما حاول اقتحام الكنيسة الثالثة       

قالت وزارة الداخلية وتحقيقات النيابة أن الشـخص مختـل          

سية رفضت هذا التبرير واعتبـرت      عقلياً ولكن األوساط الكن   

 األمر الذي لـم     ،أن هناك مجموعة كانت وراء هذا الشخص      

 واندلعت مظـاهرات مسـيحية أمـام        ،يثبت بتحقيقات النيابة  

 ثم حدثت احتكاكات واعتداءات من بعض       ،كنائس اإلسكندرية 

المسيحيين على الجمهور المسلم مما أدى إلى جـرح ثالثـة           

 وكذا إلقاء الحجارة على     ، بجراحه مسلمين مات أحدهم متأثراً   
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بعض المساجد وتحطيم واجهة مسجد الواحد األحـد وبعـد          

يومين من المناوشـات بـين المسـلمين والمسـيحيين فـي            

 ، بجهود أجهزة األمـن    – مؤقتاً   –اإلسكندرية انتهت المسألة    

ورجال الدين من الطرفين وقامت مظاهرات مشتركة تنـدد         

ألحداث المؤسفة أن اندلعت مـن      بحوادث العنف ثم ما لبثت ا     

  .جديد باإلسكندرية

القصة متكررة بصورة أو بأخرى في أكثر مـن مكـان           

 والقصة هذه المرة بدأت باعتداء شخص مختل عقلياً         ،بمصر

 مع مالحظة أنه يحدث أن يهاجم مختالً عقليـاً          ،على الكنائس 

 وقد حدث شيء من ذلـك فـي نفـس           !!أحد المساجد أيضاً  

 وحدثت قبل ذلـك بعـد       ،دينة المنصورة مثالً  التوقيت في م  

إدعاء عدد من اآلباء المسيحيين أن بناتهن قد خطفن وأجبرن          

على اعتناق اإلسالم ثم ثبت بعد ذلك أنهن تزوجن بمسـلمين           

بمحض إرادتهن ووصل األمر في بعـض المـرات أن تـم            

" إرجاع سيدة قد أسلمت وهي زوجة أحد القساوسة الكبـار           

 وتم تسليمها للكنيسة مما اعتبر وقتها إهدار        "وفاء قسطنطين   

 ونوع من ممارسة الكنيسة سلطة الدولة حيث        ،لحرية العقيدة 

 وهو األمـر الـذي      ،قامت بحبس تلك السيدة في أحد األديرة      

  .أثار حفيظة المسلمين
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 ،ال يكفي بالطبع أن نقول أن هناك متطرفين على الجانبين         

وهو بحـد ذاتـه ال       ،فالتطرف موجود في كل زمان ومكان     

 أسباباً موضـوعية لـذلك      يكفي إلثارة الفتنة ما لم تكن هناك      

 :نلخصها في

 فحين يـتم    ،إحساس المسلمين بوجود تمييز ضدهم     -

قتل مسلم ال تتحرك األجهزة للقصاص على العكس        

  .تماماً في حالة قتل المسيحي

إذا تم اعتقال مسلمين ومسيحيين على خلفية أحـد          -

با يصوم احتجاجـاً ويـنجح فـي        الحوادث فإن البا  

إطالق سراح المعتقلين المسيحيين وهو ما ال يحدث        

  .في حالة المسلمين حيث ال بابا لهم
إحساس لدى المسلمين بأن هنـاك اسـتقواء مـن           -

 وأنهم يضغطون على    ،المسيحيين بالواليات المتحدة  

 ،الحكومة التي تستجيب لهم خوفاً من غضب أمريكا       

طني تماماً ويزيد االحتقان بـين  مما يهدد النسيج الو  

 وال شـك أن تـراكم اإلحسـاس لـدى           ،الطرفين

بأن الطرف المسـيحي يسـتقوي       % ٩٤المسلمين  

بالعدو األمريكي أمر ينبغي معالجته قبـل فـوات         

  .األوان
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األحاديث والتحركات التي يقوم بها ما يسمى بأقباط         -
 ،المهجر وهي منقولة بالطبع عن طريق الفضائيات      

حول إمكانية الوالء ألمريكا علـى حسـاب        وتدور  
"  أو أن مصر محتلة بـاالحتالل العربـي          ،مصر

 التحالف  ،ومن ثم يجب رحيل المحتلين    " اإلسالمي  
 موقف  ،مع إسرائيل على حساب العرب والمسلمين     

معادي لقضايا العرب والمسلمين باعتبارهم غرباء      
على مصر ومن ثم فال مجال هناك للقصاص مـع          

  . الخ...ين أو العراقيين أو األفغانالفلسطيني
 وعـدم   ، بل قل غيابهـا    ،ضعف األحزاب السياسية   -

"  أو اإلخـوان المسـلمين       ،اكتراث حزب الحكومة  
 ،بما يكفي فـي هـذا الصـدد    " الحزبين الرئيسيين   

  .وغياب األحزاب األخرى
 وهو ما   ،اختالط الديني بالسياسي في الكنيسة المصرية      -

ية المسيحيين إلى حزب يقـوده      يحول من الناحية العمل   
 ومن  ،البابا ألن مخالفة المسيحي للبابا مجّرمة ومؤثّمة      

ثم فالبد من طاعته وإذا كانت طاعتـه فـي األمـور            
 فإن طاعته فـي السياسـة تحـول         ،الروحية مفهومة 

 وتقسم الـبالد    ،المسيحيين إلى حزب سياسي مسيحي    
  .طائفياً وهي أمور حذر منها عقالء األقباط أنفسهم
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  تقرير تقرير 

  عملية اإلصالح السياسي في مصر عملية اإلصالح السياسي في مصر 

  هل تراجعت وإلى أي مدى هل تراجعت وإلى أي مدى 

عملية اإلصالح السياسي في مصر ومن ثم في غيرها من          

 والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً في      ،الدول العربية واإلسالمية  

 وكذا وعود حكومية من مختلـف األنـواع         ،الفترة الماضية 

شـعبية   وآمال وأحـالم وتحركـات وحركـات         ،والمقاسات

وسياسية راهنت على هذا اإلصالح هل تراجعت وإلـى أي          

 ذلك هو سؤال الفترة القادمة يمكننا اإلجابة على هذا          ...مدى

السؤال لو بحثنا عن األسباب التي تم على أساسها الحـديث           

 هل هي أسباب داخلية محصـنة تعبـر         ...عن هذا اإلصالح  

ريقـة   أو حتى ط   ،عن عملية حراك حقيقي داخل المجتمعات     

حكومية المتصاص الغضب الشعبي الـذي تـراكم بسـبب          

التحديات الخارجية وخاصة األمريكية والصـهيونية بمعنـى        

تسريب هذا الغضب الشعبي في مسارات ال تتصل بالمقاومة         

أو الكفاح الوطني بقدر ما تتصل بإصالح أوضاع الحريـات          

 ، وبديهي أنه ال انفصـام بـين القضـيتين         ،وحقوق اإلنسان 
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 ،فاح الشعبي بالضرورة يؤدي إلى اإلصـالح الـداخلي        فالك

والعكس صحيح شريطة أن يكون الكفاح والضغط يعبـران         

عن حراك حقيقي أما إذا كانت المسألة كلها محكومـة مـن            

خارج عملية الحراك سواء بين الحكومات أو بـين القـوى           

 فإن القوى التي راهنـت علـى اإلصـالح أوالً           ،الخارجية

 وإذا كانـت    ،ا كانت تجري وراء سـراب     ستكتشف فجأة أنه  

 –عملية الحراك السياسي جاءت نتيجة ضـغوط خارجيـة          

 ترى ضـرورة اإلصـالح      –أمريكية أو أوروبية أو دولية      

وإقصاء الحكومات الديكتاتورية أو إحداث تعديل في بنيتهـا         

 علـى أسـاس أن    ،بهدف تجفيف منابع العنـف واإلرهـاب      

 البحث والقرار الغربـي     الديكتاتورية في رؤية بعض مراكز    

تفرز بالضرورة تطرفاً وعنفاً وإرهاباً فإن األمر قد وصـل          

في الحقيقة إلى نوع من التوافق الخارجي علـى أن البـديل            

الديمقراطي بالضرورة لن يكون أكثـر راحـة لهـم عـن            

الديكتاتورية ويمكننا في هذا الصدد أن نقـول أن الحكومـة           

هانها على توصيل فكرة    المصرية مثالً راهنت ونجحت في ر     

أنه ليست هناك بنية شعبية ليبرالية أو حتى علمانية يسـارية           

 إن هذه القوى العلمانية     ،أو يمينية قادرة على أن تكون البديل      
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ضعيفة وهشة وال تمثـل شـيئاً فـي         " الليبرالية واليسارية   " 

 أكثر من هذا أن الحكومة المصرية دفعت في         ،الواقع الشعبي 

 حقيقيـة أو    –دفعاً عن طريق إخراج المخالفات      هذا االتجاه   

 أو حتى الفضائح ومن ثم الصراعات داخل أجنحـة          –مفتعلة  

 في مصر لتصل إلى حد      – الوفد والغد    –األحزاب الليبرالية   

الصراع المسلح واستخدام العنف ومن ثـم أعطـت إشـارة           

 وكذا أخرجت من األدراج قضايا حقيقية أو ملفقـة          ،بإفالسها

يمن أنور ليصل إلى السجن خمس سـنوات بتهمـة          ألمثال أ 

 وهو ما حكمت به محكمة الجنايات ثم تأييد الحكـم           ،التزوير

في محكمة النقض األمر الذي يعني نهاية قانونيـة لشـخص           

 ومـدعوم غربيـاً     ،كان مرشحاً ألن يكون البديل الليبرالـي      

 المهم أن الحكومة    ،وأمريكياً وأوروبياً حتى ولو لم يطلب ذلك      

 ونجحت في وصـول     ،مصرية نجحت في تصفية أيمن نور     ال

األوضاع في حزب الوفد إلى حالـة الصـراع بالسالسـل           

والجنازير واأليدي والرصاص األمر الذي أخـرج الحـزب         

عملياً من العملية السياسية أو أساء إليه كحزب ليبرالي عريق          

لم يعد قادراً على ممارسة الديمقراطية وحـل الصـراعات          

خله ومن باب أولى فهو غير قادر على ذلـك لـو            سلمياً بدا 
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 في اإلطـار نفسـه نجحـت الحكومـة          ،وصل إلى السلطة  

المصرية في إثبات عدم وجود قيادات سياسية علمانيـة فـي           

الواقع الشعبي عن طريق نتائج االنتخابات البرلمانية األخيرة        

 ٣التي حصلت فيها األحزاب العلمانية مجتمعة على أقل من          

 ، %٢٠حصل اإلخوان المسلمون على أكثر من       في حين   % 

وهي رسالة إلى دعاة اإلصالح من أمريكا وأوروبا أن البديل          

هو االتجاه اإلسالمي وبديهي أنه بديل غير مـريح ألمريكـا           

والغرب وخطر بشكل ما على إسرائيل وهكذا فإن الـدوائر          

األمريكية واألوروبية اضطرت في النهايـة إلـى تخفيـف          

لنظام المصري باتجاه اإلصالح الـديمقراطي      ضغطها على ا  

وحولته إلى مجرد كالم يقال في المناسبات دون وجود ضغط          

أمريكي حقيقي في هذا الصدد وهكذا فإننا أمام غياب أكثـر           

من عامل هام من عوامل الضغط باتجاه اإلصالح وبعد عام          

 فـإن   ،على وعود الرئيس مبارك بعملية إصـالح سياسـي        

ن وفقط حول تعديل الدستور لـيس باتجـاه         الحديث يدور اآل  

 تغييـر   ،اإلصالح الديمقراطي ولكن في عكس هذا االتجـاه       

الدستور المقترح ينحو نحو إلغاء المـواد الدسـتورية التـي           

تحصن المواطن من ظلم السلطة وهي مواد فـي الدسـتور           
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الذي جاء به الرئيس السادات ألسباب وظروف معينـة فـي           

موعة سياسية أخرى كانت تفضل     إطار صراع سياسي مع مج    

 مايو المعروفة بمراكز القوى     ١٥مجموعة  " النظام الشمولي   

 ونحو إطالق يد السلطة تمهيداً لصدور قـانون اإلرهـاب           ،"

الذي يعطي السلطة واألجهزة األمنية صالحيات واسعة فـي         

 وهو األمر الذي يتعارض مـع       ،االعتقال والمراقبة وغيرها  

رغم ما فيه من عيوب وفي هذه الحالة        مواد الدستور الحالي    

يمكن إلغاء قانون الطوارئ أو بمعنى أصح تحويـل قـوانين      

 وهكذا تصبح اآلمال واألحـالم      ،الطوارئ إلى قوانين دائمة   

حول المزيد من الحريات مجرد سـراب وأن العكـس هـو            

  .!!الصحيح

وفي الحقيقة فإن رموز النظام المصري يصرحون بـذلك         

 وهو أستاذ   ، فتحي سرور رئيس مجلس الشعب      فالدكتور ،علناً

قانون كبير قال إن تأخير إلغاء قانون الطـوارئ وإصـدار           

 ألن قـانون اإلرهـاب      ،قانون بديل لإلرهـاب قـد تـأخر       

سيتعارض مع مواد دستورية ومن ثم فإن مـن الضـروري           

أوالً تعديل الدستور إلصدار قانون اإلرهاب بـدون خشـية          

سـتورية بعـض المـواد فيـه     الطعن بعدم دسـتوريته أو د   
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 وقد أعلنت   ،لتعارضها مع مواد معينة من الدستور المصري      

دوائر حكومية أن تغيير مواد الدستور تلك سيتم في الـدورة           

 ، ومن ثم إجراء استفتاء لتعديل تلك المواد       ،البرلمانية القادمة 

  .ثم إصدار قانون اإلرهاب ثم إلغاء قانون الطوارئ

يف رئيس الوزراء المصري كـان      ولعل الدكتور أحمد نظ   

 حيث صـرح الرجـل علـى        ،أكثر وضوحاً في هذا الصدد    

هامش منتدى دافوس االقتصادي الذي عقد في مدينة شـرم          

 بأن الحكومة المصـرية     ٢٠٠٦ مايو   ٢٠الشيخ بدءاً من يوم     

 وأن مثـل هـذه      ،ليست في عجلة لتغيير النظـام السياسـي       

يستغرق أعواماً  اإلصالحات لن تحدث في شهور بل إن ذلك         

 وأن  ،وأن الحكومة ليست في عجلة من أمرها في هذا الصدد         

الحكومة ستأخذ في اعتبارها النجاحات التي حققها اإلخـوان         

المسلمون في االنتخابات البرلمانية ويجب من ثم إعادة النظر         

 وختم حديثـه    ،في حسابات الحكومة بشأن اإلصالح السياسي     

  .اإلصالحبأن ذلك ال يعني التراجع عن 



 - ١٣٩ -

  ....الحكومة المصريةالحكومة المصرية

  والفشل في مواجهة األزماتوالفشل في مواجهة األزمات

المتتبع لعملية الحراك السياسي في مصـر فـي اآلونـة           

 يكتشف للوهلـة    ٢٠٠٦األخيرة وتحديداً منذ بداية هذا العام       

األولى أن هناك أزمات حقيقية يعاني منها الواقع المصـري،          

جديد تمثلت  فمن ناحيته فإن الفتنة الطائفية أطلت برأسها من         

في أحداث اإلسكندرية، وكانت هذه المـرة مـن الخطـورة           

بمكان؛ إذ إن المراقبين اعتبروا الموضوع قد تحول إلى أزمة          

بنيوية بعد أن كان يوصف ـ بالخطأ أو بالصواب ـ بأنـه    

مجرد أزمات عابرة، ومن ناحية ثانية فـإن االحتقـان بـين            

ة الرئيسة فـي    جماعة اإلخوان المسلمين وهي القوة السياسي     

 وبين النظام المصري قد قفز خطـوات        ،المعارضة المصرية 

كبيرة؛ إذ تعددت عمليات االعتقال لعناصر من اإلخوان، وتم         

عمل أكثر من قضية لهم، كما تم التشـهير بالمرشـد العـام             

بدعوى أنه صرح تصريحات معينة اّدعى المشهرون أنهـا         

 جريدة اإلخوان   تسيء إلى الوطنية المصرية، وكذا تم تعطيل      

ألسباب معينة يرى اإلخوان أن     ) آفاق عربية (الناطقة باسمهم   
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أصابع األمن وراءها، ومن ناحية ثالثة فإن الناس في مصـر   

يشعرون بإخفاق النظام المصري في معالجة كـل األزمـات          

المستجدة، من أزمة العبارة المنكوبة، إلـى أزمـة أنفلـونزا           

ئفية، إلى الصدام الحكومي مع     الطيور، إلى تصاعد الفتنة الطا    

القضاة، وكذا الضيق الشديد بأي ممارسة صحفية تمثلت في         

القبض على مراسل الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغنـي،          

وتوجيه تهمة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير األمن العام          

في البالد ـ وهي تهمة عقوبتها خمس سنوات، ولم تتعـود    

جيهها إلى أحد المراسلين من قبل، كلها       األجهزة المصرية تو  

 .ة ال يفصل بينها إال توقيت قصيرأحداث متزامن

على أن أخطر تلك األزمات هي الصدام مـع القضـاة،           

وكان وزير العدل المصري ـ وهو وزيـر فـي حكومـة     

الحزب الوطني طبعاً، وممثالً للحكومة بالطبع، قـد صـّعد          

شيوخ القضاة همـا    موضوع القضاة، وذلك بإحالة اثنين من       

كل من المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نـائبي         

رئيس محكمة النقض ـ أعلى سلطة قضائية في مصـر ـ    

إلى مجلس تحقيق ـ ُيسّمى مجلس التأديـب أو الصـالحية،    

الذي يمكنه إحالتهما إلى التقاعد أو فصلهما من عملهمـا أو           



 - ١٤١ -

ـ        وا علـى   غيرها من العقوبات، وذلك ألنهما وغيرها خرج

مقتضى الواجب الوظيفي في رأي وزير العـدل، أو أنهمـا           

رفضا السكوت على جريمة تزوير االنتخابات في رأي نادي         

القضاة، الذي اعتصم داخله عدد كبير من القضاة احتجاجـاً          

على ذلك التصعيد وهناك بالطبع نقاط صراع بين الحكومـة          

قابـات  والقضاة، فالحكومة فرضت الحراسة على عدد من الن       

المهنية وغيرها، ومن ناحية رابعة فإن النخبة المصرية تشعر         

بأن آمال اإلصالح السياسي قد تم اإلطاحة بها أو االلتفـاف           

حولها، ومن ناحية أخرى فإن أعمال العنف واإلرهاب بدأت         

تأخذ طابعاً خطيراً، وصحيح أنها ال تهدد بإسقاط النظام، وال          

الب على غرار مـا كـان       تسعى إلحداث ثورة شاملة أو انق     

 إال أنهـا تشـكل      ؛١٩٨١يستهدفه عناصر العنف في عـام       

مصدر قلق كبير على النظام المصري اقتصـادياً وسياسـياً،    

وظهر أن هناك جيل ثالث من أجيال العنف، يعتمـد علـى            

الخاليا المحدودة التي تضرب ضرباتها هنا أو هنـاك؛ ممـا           

مـان وعناصـر   يصعب على األجهزة األمنية توقع مكان وز  

هذه األعمال، ومن ثم السيطرة المسبقة عليهـا أو ضـربها           

ضربة واحدة تجهضها لمدة طويلة؛ أما أن ألن العنف تحّول          
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إلى فكرة يمكن اعتناقها والحصول على تقنياتها من الشـبكة          

ألي فرد أو مجموعة أفراد، بحيـث إن        " اإلنترنت"العنكبوتية  

 أو مجموعة صغيرة من     من الممكن توقع أن يكّون أي إنسان      

األصدقاء أو األقارب مشروعات إرهابية محتملة مع حالـة         

اإلحساس بالمهانة القومية والدينيـة واألزمـة االقتصـادية         

واالجتماعية وانسداد أفق التغيير السـلمي؛ وفـي األزمـة          

األخيرة فإن حوادث العنف واإلرهاب تريد إصـدار قـانون          

قضاة، وكذا تريد الحكومة    للسلطة القضائية ال يرضي نادي ال     

منهم أالّ يتحدثوا في موضوع تزوير االنتخابات، وأن تقتصر         

سلطتهم على داخل اللجان االنتخابية فقط، وهـو مـا يتـيح            

على -للحكومة تزوير االنتخابات ويصبح القضاة شهود زور        

 وهو ما ال يرضاه القضاة ألنفسـهم،        -حد رأي نادي القضاة   

موضوعات كانت وال تزال مطروقة     على أية حال فإن تلك ال     

منذ فترة طويلة، وتصـاعدت عقـب أحـداث االنتخابـات           

البرلمانية في العام الماضي، ثم تصاعدت األحـداث كثيـراً          

عقب إحالة المستشارين نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة         

التحقيق، وصلت إلى الذروة بعد أن قام عدد من الصـحفيين           

ة بالتضامن مـع القضـاة، ونفـذ        والرموز الفكرية والسياسي  
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هؤالء اعتصاماً أمام نادي القضـاة تضـامناً مـع القضـاة            

المعتصمين في المسألة، وهو من هؤالء المستشار محمـود         

عبد اللطيف حمزة الذي جرى االعتداء عليه أمـام النـادي،           

ويقول المستشار محمود عبد اللطيف حمزة، وهو بالمناسـبة         

بير من شيوخ القضاة، وشقيقه     رئيس محكمة، وابن مستشار ك    

إنـه علـى   : رئيس نيابة، أي من عائلة قضائية عريقة، يقول 

الرغم من إظهار شخصيته أمام الشرطة إال أنه تم سبه بأمه           

وأبيه، وداسوا على وجهه باألحذية، وراحوا يسـحلونه فـي          

الشارع ثم ألقوا به في سيارة الشرطة حيث أخذوه إلى قسـم            

النتيجة تحويله إلى المستشفى حيـث      شرطة عابدين، وكانت    

ُأصيب بالكسر في ثالث فقرات في العمـود الفقـري وفـي            

 إنه لم يعد    -كما يقول -الترقوة، وإصابة في الكلية، واألخطر      

قادراً على منصة القضاء للحكم بين الناس، وهـو نفسـه ال            

 .ن يحمي نفسه من تجاوزات الشرطةيستطيع أ
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رون من المحسـوبين علـى      األجواء محتقنة، وهناك الكثي   

النظام رأوا أن المسألة وصلت إلى منحنى خطير، وأن النظام          

بات ال يعرف مصلحته ويبحث عن أسرع الطـرق إلثـارة           

الخ ولم  ..الناس، وأنه يستعدي المحامين والصحفيين والقضاة     

يعد يعتمد إال على هراوة الشرطة، وهو أمر يهدد بالفوضى           

 هـي   ٢٠٠٦م أن أجواء ربيع     والخراب، ويرى منتقدو النظا   

 فاالحتقان يتزايد، وصدام النظام     ؛١٩٨١ذاتها أجواء خريف    

مع كل القوى السياسية والمهنية يـزداد، واإلصـرار علـى           

المضّي قدماً في ذلك الطريق هو الحماقة والخطر، وأنه ال بد           

من وقفة سريعة مع النفس حماية ألمن مصر ومستقبلها، وأن          

 يعلو على صوت الحمقى، أو الـذين        صوت العقالء يجب أن   

  .ينصحون النظام بنصائح تؤدي إلى المزيد من عزلته
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  ....الفتنة الطائفية في مصرالفتنة الطائفية في مصر

  من ظاهرة عابرة إلى أزمة بنيوية من ظاهرة عابرة إلى أزمة بنيوية 

 طوال  –تميزت العالقة بين المسلمين واألقباط في مصر        

 بأنها عالقة متينـة     ، ما عدا الثالثين عاماً األخيرة     –التاريخ  

ة حتى وصل األمر إلى حد القول بأن المسيحيين         وقوية وسوي 

 بل جزأ ال    ، وخاصة األرثوذكس منهم ليسوا أقلية     ،في مصر 

 ،يتجزأ من النسيج الوطني المصري والعربـي واإلسـالمي        

 وكان ذلك يرجع إلى مجموعة من العوامل البنيوية منها 

 وسماح اإلسالم لغير    ،التسامح اإلسالمي المعروف   -

 ،كة في البناء الثقافي والحضاري    المسلمين بالمشار 

وقد ساهم المسيحيون المصريون في ذلـك البنـاء         

 مثـل خليـل     ، وبرز منهم العديد من الرموز     ،بقوة

اليازجي الذي دافع عن اللغة العربية في وجه الذين         

يهاجمونها أو يدعون إلى اللغة العامية مثل صحيفة        

  .١٨٨١ عام ،المقتطف
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رر المسيحيين مـن    أن اإلسالم حين دخل مصر ح      -

االضطهاد الروماني وكان لذلك أثره باإلضافة إلى       

عوامل أخرى فـي قبـول المصـريين مسـلمين          

 التـي أصـبحت الوعـاء       ،ومسيحيين للغة العربية  

الثقافي للجميع وال شك أن هذا صـنع نـوع مـن            

  .التصور والوعي والتفكير المشترك

أن تراث الكنيسة المصرية ومن خـالل صـراع          -

ط فيه العديد من الشهداء المسيحيين ارتبط       طويل سق 

بفصل ما هو زمني بما هـو روحـي ومـن ثـم             

أصبحت الكنيسة ممثالً للمسيحيين فـي الجوانـب        

الروحية فقط وهكذا كان من الطبيعي أن يشـارك         

المسيحيون مثل المسلمين في العمـل العـام سـلباً          

وإيجاباً بمعنى أن منهم من وقـف مـع الحركـة           

ية والعروبة واإلسـالم الحضـاري      الوطنية المصر 

 الـخ   ....ومنهم من وقف مع االنعزالية واالستعمار     

مثلهم مثل ما حدث بين المسلمين األمر الذي جعل         

  .الموضوع خارج إطار الطائفية أصالً
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أن الكنيسة المصرية وقفت ضد عمليـات التبشـير     -

 بل إن البابا كيرلس اشـترى       ،والتذويب األوروبي 

ا منشورات التبشـير الـذي رآه       مطبعة ليواجه به  

خطراً على األرثوذكسية المصرية قبل أن يكـون         

 كما وقف بطريـرك األقبـاط       ،خطراً على اإلسالم  

مثل مشايخ اإلسالم وحاخام اليهـود مـع الثـورة          

 في صراعها مـع الخـديوي       ١٨٨٢العرابية عام   

  .توفيق

 ،١٩٧٢ولكن األمور تغيرت فيما بعد وخاصة منـذ عـام           

اث الفتنة الطائفية تتكرر بدءاً من حـادث الخانكـة          وبدأت أحد 

 ثم أحداث قبـل     ،١٩٨١ وحادث الزاوية الحمراء     ،١٩٧٢عام  

 الذي قام فيه أحد     ٢٠٠٦ذلك وبعده انتهت بحادث اإلسكندرية      

 بمهاجمة ثـالث كنـائس      ،المسلمين هو محمود صالح الدين    

الواحدة تلو األخرى مما أدى إلى مصرع شخص واحد وجرح          

 وكان قد تـم     ،رين وقد ثبت أن هذا الشخص مختل عقلياً        آخ ٦

عالجه من هذا الخلل العقلـي عـدة مـرات أثبتتهـا دفـاتر              

المستشفيات التي تم تحويله إليها ومنها المستشـفى العسـكري    

 بل إنه هو نفسه كان قد هاجم في العـام           ،الرسمي في المعادي  

 ،ئر ولم تحدث خسا   ،كنيسة الحضرة  " ٢٠٠٥أبريل  " الماضي  
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وتوسطت الكنيسة ذاتها في حفظ التحقيق معه ألنه كان معروفاً          

 – المتهم ينتمي إلى منطقة الحضرة باإلسكندرية        –في المنطقة   

وهي نفس منطقة الكنيسة ومعروف جيداً للمسلمين والمسيحيين        

 وهكـذا فـإن     ، بل ومعروف أنه مصاب بخلل عقلـي       ،هناك

ـ         ود منـاخ طـائفي     المسألة كان يمكن أن تمر بهدوء لوال وج

 المهم أن المسألة تطورت     ،واحتقان موجود أصالً بين الطرفين    

 حيث تجمع المسيحيون فـي تلـك الكنيسـة          ،باتجاه التصعيد 

 ، وضـد الحكومـة المصـرية      ،وبدءوا يهتفون ضد المسلمين   

وصدرت بيانات عن الكنيسة تزعم وجـود مـؤامرة لعبـت           

لتقـاف الحـدث     وتـم ا   ،الحكومة واألجهزة األمنية دوراً فيها    

وتصعيده إقليمياً وعالمياً إلثبات وجود اضطهاد يمارس ضـد         

 وقام المتظاهرون المسيحيون باالعتداء     .المسيحيين المصريين 

 وتم جرح عـدد     ،على عدد من المسلمين وقتلوا أحد المسلمين      

 وفي  ، ورد المسلمون بالمثل   ،آخر من المسلمين ورجال األمن    

سالم والقيادات السياسية وبعض    النهاية نجحت جهود علماء اإل    

المسيحيين في تهدئة األوضاع وقامت مظاهرة من الطـرفين         

 ،تحمل شعار الهالل مع الصليب ثم بدأت نفس النغمة المتكررة         

 وأنه  ، وأن مصر بخير   ،فالذي حدث لم يخرس الوحدة الوطنية     

  .ال داعي للقلق من تصرفات قلة متشددة هنا أو هناك
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 ونكاد نقول أنه منذ عام      ،حوادث تتكرر وفي الحقيقة فإن ال   

 ، حدثت مئات الحوادث الطائفية المعلنة وغير المعلنة       ١٩٧٢

 وفي كل مرة تتم معالجة المسألة بـنفس         ،الكبيرة والصغيرة 

الطريقة على طريقة دفن الرؤوس في الرمـال دون البحـث      

 ومحاولة عالجها جذرياً بهدوء     ،عن األسباب البنيوية الكامنة   

 وليس إغالق الجراح على ما فيهـا        ،على وقت كاف  وببطء و 

  .من صديد

هناك ما يمكن أن نسميه بالمسألة القبطيـة نشـأت منـذ            

 هذه المسألة تدور    ، ألسباب سوف نناقشها فيما بعد     ،السبعينات

 ، نسبة التمثيل في األجهزة الحكومية     ،حول حق بناء الكنائس   

 .... الخ ....فعدم التمييز بين األقباط والمسلمين في الوظائ      

 ،وبديهي أن هناك طلبات معقولـة وأخـرى غيـر معقولـة      

حسـب اإلحصـائيات    % ٦فالمسيحيون في مصر يبلغـون   

منـذ   % ٦,٢ ،٥,٨ تراوحت تلك النسـبة بـين        ...الرسمية

اإلحصاءات التي تمت أيام االحتالل اإلنجليزي وحتى آخـر         

 إحصاء األمر الذي يقطع بعدم القدرة على التشكيك في تلـك          

مـن   % ٢٠النسبة ولكن المشكلة أن هؤالء يتحدثون عـن         

السكان ومن ثم حين يقارنون تلك النسـبة المزعومـة مـع            
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 المهـم   ،وجودهم في الوظائف العليا مثالً يبدو أن هناك خلالً        

أن الحكومة المصرية استجابت لطلب بناء الكنائس وجعلتـه         

ة من سلطة المحافظين ومديري األمن وليس رئيس الجمهوري       

 مع العلم أن عدد الكنائس بالنسـبة لعـدد          ،كما كان من قبل   

المسيحيين في مصر يزيد عن عدد المساجد بالنسـبة لعـدد           

 وكذا فإن الحديث عن تمثيل نسبي فـي         ،المسلمين في مصر  

 ،الوزارات والبرلمان وغيرها هو نوع من تكريس الطائفيـة        

تـأتي  وال يمكن تحقيقه إال باالنتخابات وبديهي أن هذه لـن           

 ومن ثم فإن الديمقراطيـة ال تتفـق مـع           ،بمسيحيين بسهولة 

  .!!مسألة التمثيل النسبي لهم

 فإن مثل هذه المشاكل يمكن مناقشتها فـي         ،أياً كان األمر  

 ويشـارك فيهـا     ، عن طريق األحزاب مثالً    ،األوساط المدنية 

 التـي   ، ولكن أن تكون مطالب مرفوعة من الكنيسة       ،الجميع

لنسبة للمسيحيين على عكس شـيخ األزهـر       طاعتها واجبة با  

مثالً الذي ال تلزم طاعته المسلمين يحول البلد عمليـاً إلـى            

 حزب مسيحي أرثوذكسي بقيـادة البطريـك        ،حزبين كبيرين 

 ولعل هذا في حـد      .وحزب إسالمي بقيادة رئيس الجمهورية    

ذاته أحد األسباب البنيوية في ظهور المسألة الطائفيـة فـي           
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يقة فإن ممارسة البطريرك للسياسة يخـالف        وفي الحق  ،مصر

عقائد الكنيسة ويوقعها في حرج ويخالف التـراث القبطـي          

 وهو ما لم ُيعرف في تاريخنـا إال بعـد           ،المصري التقليدي 

 واألكثـر   ،١٩٧١صعود البابا شنودة لسدة البطريركية عام       

خطورة في هذا الصدد أن البابا الحالي قبل االنخـراط فـي            

 الذي وصفه مفكرون أقباط مثل وليم       ، العالمي مجلس الكنائس 

سليمان قالدة وكتاب مسلمين مثل محمد حسنين هيكل بأنهـا          

 – وكان الباب كيرلس السادس      ،صنيعة المخابرات األمريكية  

 قد رفض دخول هذا المجلس عند إنشائه وهذا         –البابا السابق   

بالطبع يدفع في اتجاه استغالل الواليـات المتحـدة للمسـألة           

 ومحاولة زرع عوامل طائفية في البنيـة        ،القبطية في مصر  

 وقد تحركت أجهزة أمريكية وبعثات تبشير في هذا         ،المصرية

 كما تم الضغط أكثر من مرة على الحكومة المصرية          ،الصدد

 األمـر الـذي أشـعر       ،عن طريق األمريكان في هذا الصدد     

 بأن هناك مـن     ، بل والمصريين جميعاً   ،المسلمين المصريين 

 وانتظر هـؤالء أن تتخـذ الكنيسـة         ،يريد استغالل المسألة  

 األمر  ،المصرية موقفاً حازماً من ذلك فلم يجدوا هذا الموقف        

الذي تم ترجمته في الشعور المصري العام بأن هناك استقواء          

 وقد لفت األستاذ    ،من الجانب المسيحي المصري باألمريكان    
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كنيسـة  جمال أسعد وهو مسيحي أرثوذكسي مصري نظر ال       

 ولكن الرد كان من     ،عدة مرات وندد بهذا الشعور باالستقواء     

الكنيسة وعدد كبير من الرموز المسيحية بالهجوم على جمال         

أسعد بل والتشكيك في مسيحيته التي يعتز بها كما يعلق دائماً           

في اإلطار نفسه نجد أن هناك جماعات مسيحية مصرية في          

 وأنه ينبغي إخـراج     ، تدعي أن مصر محتلة بالعرب     ،المهجر

 وتعقد هذه الجماعات مـؤتمرات      ،المحتلين العرب من مصر   

تقول فيها ذلك علناً بدعم معروف ومكشوف مـن منظمـات           

 ووصل األمـر    ،يهودية وصهيونية وأمريكية وكنسية غربية    

بهؤالء إلى حد تقديم شكوى إلى األمم المتحدة بدعوى وجود          

بع يترك بصمات    كل هذا بالط   ،اضطهاد في مصر للمسيحيين   

من المرارة لدى المصريين عموماً والمسلمين منهم خصوصاً        

 وال يمكن بالطبع هنا للعقـالء مـن         ،تجاه الكنيسة المصرية  

الطرفين أن يدافعوا عن موقف الكنيسة طالما أنها لم تصـدر           

قرارات حرمان لرموز جماعات المهجر التي تسـلك هـذا          

د استقواء مسـيحي    السلوك وبديهي أن شعور المسلمين بوجو     

باألجنبي سيجد تعبيرات كثيرة متوقعة وغير متوقعة مثل رد         

 ألن  ،الفعل الذي قام به محمود صالح رغم أنه مختل عقليـاً          

هذا اإلحساس يزيد االحتقان الطائفي ليصبح جواً عاماً مـن          
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الغيظ وعدم الثقة بين الطرفين سيعبر عن نفسه يوماً بطريقة          

 في نفس اإلطار فـإن معالجـة        ،جهغير سوية إذا لم يتم عال     

 فإذا حدث اعتداء على     ،الحكومة للمسألة كانت شديدة القصور    

 أو لمنع   ،مسيحي مثالً قامت الحكومة تحت الضغط األمريكي      

 وهـذا يخلـق     ،وجود هذا الضغط بالتحيز لصالح المسيحي     

 وهو فـي غيـر صـالح المسـلمين          ،وجداناً طائفياً خطيراً  

 وعلى سبيل المثال فإن السيدة      ،لطويلوالمسيحيين في المدى ا   

 اضـطرت   ،وفاء قسطنطين مثالً حين أسلمت وهـذا حقهـا        

الحكومة في النهاية إلى تسليمها إلى الكنيسـة التـي قامـت            

 مما ترك شعوراً بـالمرارة لـدى        ،بحبسها داخل أحد األديرة   

 في أن موضوع حرية العقيدة تتم مخالفته لصـالح          ،المسلمين

 لدرجة أن   ،نيسة أصبحت دولة داخل الدولة     وأن الك  ،الكنيسة

إن الحكومـة   " أحد الكتاب العلمانيين علق على األمر بقوله        

 وهكذا  .!!"المصرية ليس لها سفارة في دير وادي النطرون         

فإنه حين تحدث أحداث طائفيـة ويـتم اعتقـال مسـيحيين            

ومسلمين فإن البابا يصوم من أجل إطالق سراح المسـيحيين          

ج عنهم وتتـردد الحكومـة فـي اإلفـراج عـن            فيتم اإلفرا 

 الدكتور  – وقد وصف أحد الكتاب اإلسالميين ذلك        ،المسلمين

  . بقوله إن المسلمين في مصر يعاملون كأقلية–محمد عباس 
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هذه العوامل السابقة ورغم كونها تكتيكية بمعنى أنه يمكن         

تغييرها بقدر من الجهد تصب كلها فـي تحويـل المسـألة            

 وبديهي أن هناك أسباباً أخرى أكثر       ،لى أزمة بنيوية  الطائفية إ 

عمقاً منها غياب المشروع الـوطني القـومي أو اإلسـالمي           

 ومن ثم فإن البحث عن االنتمـاء        ،بالنسبة للحكومة المصرية  

 وكذلك وجود أزمة    ،الديني كان هو البديل الطبيعي والبديهي     

ـ           ة اقتصادية طاحنة جعلت الناس تلـوذ بالمسـجد أو الكنيس

 وكذا غياب أو ضعف األحـزاب السياسـية         ،ألسباب كثيرة 

 أو حتى العمـل السياسـي       ،وانسداد أفق التغيير الديمقراطي   

 ،اآلمن المشروع ومن ثم يصبح المالذ هو المسجد أو الكنيسة         

 وما تمخض عنها مـن محاولـة        ،وأخيراً فإن ظهور العولمة   

ـ         ات تفتيت الكيانات القومية والوطنية وعدم تصـدي الحكوم

واألحزاب لذلك جعل من السهولة بمكـان اختـراق البنـاء           

الثقافي للمجتمع وزرعه باألفكـار الطائفيـة والممارسـات         

الطائفية وكلها عوامل سواء منها الظاهر أو العميق تحتـاج          

 وإال فـإن علينـا أن       ،إلى وقت وجهد ودأب وعالج طويـل      

مـع  نتعامل مع حوادث الفتنة الطائفية كشيء بنيوي في المجت        

  .وهو أمر شديد الخطورة
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  توريث الحكم في مصرتوريث الحكم في مصر

  ..!!؟؟ومتىومتى  هل هو حقيقةهل هو حقيقة

رغم أن قضية توريث الحكم في مصر لنجـل الـرئيس           

المصري محمد حسني مبارك قضية مطروحـة منـذ عـدة           

 بل إنها اجتذبت الرأي     ،سنوات وظهرت حولها تكهنات كثيرة    

العام لدرجة كبيرة وخاصة في القطاع المعارض منه لـذلك          

ال " لتوريث لدرجة ظهور حركات ليس لها سـوى شـعار           ا

مثالً رغم كل ذلك فإن قضية التوريث دخلت اآلن         " للتوريث  

 ، وأنها باتت قريبـة جـداً      ،في رأي البعض مراحلها األخيرة    

فالكاتب المصري المعروف محمد حسـنين هيكـل قـال أن           

شخصاً مهماً من المطلعين على األمور أكد لـه أن توريـث            

  .رئيس سيتم قبل نهاية العام الحالينجل ال
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وفي الحقيقة فإن القضية تحمل الكثيـر مـن التحلـيالت           

 وهناك بالطبع من يرى وخاصة داخـل   ،والتحليالت المضادة 

أروقة الصحافة الحكومية والموالية أن من حق نجل الرئيس         

 ،مثل أي شخص آخر أو مواطن آخر أن يترشـح للرئاسـة           

 وأنه ليس ذنبـه     ،حاً سياسياً معيناً  ومن حقه أن يكون له طمو     

 وأن  ،أن يكون ابن الرئيس مثالً فيحرم من حقه الدسـتوري         

 أو ينشأ   ،من حق ابن الرئيس أن يدخل ما شاء من األحزاب         

حزباً خاصاً به كغيره من المصريين ومن ثم فـإن دخولـه            

الحزب الوطني ثم قيام الحزب الوطني بترشيحه هـو أمـر           

 وهـم أكثريـة     - ويرد المعارضـون     ،طبيعي ال غبار عليه   

 على تلك النقطـة     ،المثقفين والكتاب والصحفيين والسياسيين   

 فلو لـم    ،بقولهم هذا صحيح ولكن شرط وجود تكافؤ الفرص       

يكن جمال مبارك نجل الرئيس لما أصبح فجأة رئيساً للجنـة           

 ، ولما ظهرت صوره في صدر الصفحات األولى       ،السياسات

ويجه للرأي العام وإجراء الحـوارات      وثم تلميعه وتقديمه وتر   

 وكذلك فإن الشـفافية تقتضـي أن        ،التليفزيونية الطويلة معه  

 أي أن   ،يكون هناك فاصل بين رئاسة األب وترشيح االبـن        

 وفـي تلـك     ،يكون هناك رئيس جمهورية آخر بين الطرفين      

 فإن من حق ابن الرئيس      ،الحالة حتى ولو كانت لمدة بسيطة     



 - ١٥٧ -

 السادات أو جمال عبد الناصر أو محمد        أن يترشح مثل أبناء   

 وألننا في دولة تعيش فـي       ، أو أبناء الناس العاديين    ...نجيب

 وفيما عدا فتـرات     ١٩٥٢طوارئ وقوانين استثنائية منذ عام      

 فإن الخوف من الحاكم ومن ثم نفاقـه سـيكون           ،بسيطة جداً 

عامالً هاماً ومساعداً لفوز نجل الرئيس في حياة أبيه الرئيس          

 من الدسـتور تـم تعـديلها        ٧٦ن ناحية ثانية فإن المادة      وم

وصياغتها بطريقة معينة تشترط حصول أي مرشـح علـى          

من  % ٥عدد من توصيات أعضاء مجلس الشعب والشورى        

 محافظة على   ١٤األعضاء وتوقيع أعضاء مجالس محلية في       

 وهي شروط مستحيلة لمن ال تدعمه السلطة أو تعطيه          ،األقل

ومن ثم فإن الترشيح سيقتصر علـى نجـل          ،ضوءاً أخضر 

الرئيس مع أشخاص آخرين يتم اختيارهم من السلطة ذاتهـا          

ودفعهم للترشيح بالتالي وتسهيل حصولهم علـى التوقيعـات         

 ومن ثم إدارة المعركة بالطريقـة التـي تريـدها           ،المطلوبة

 ،الجهات الحكومية وتكون نتيجتها مضمونة ومعروفة سـلفاً       

 لتم إسقاط الشروط الخاصة     ، منافسة شفافة  وأن األمر لو كان   

 ، ألف مواطن مثالً   ١٠٠بالترشيح باتجاه الحصول على توقيع      

وفي تلك الحالة فإن عدداً أكبر من المستقلين أو الحزبيين أو           

  .اإلخوان المسلمين سيكون في إمكانهم دخول تلك االنتخابات
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لعملية  فإن المسرح السياسي قد أعد بالفعل        ،أياً كان األمر  
التوريث إذا ما أراد الرئيس المصري ونجله المضـي قـدماً           

 فمن ناحية فإنه تم إضعاف كل األحزاب السياسية تقريباً          ،فيه
 أو قل تم كشـف الحقيقـة حـول          –من يمين ويسار ووسط     

 فحزب الوفد تقريباً خرج من الحياة السياسية        ،ضعفها الشديد 
 اقتحام المقـر  بعد الصراع على رئاسته والذي وصل إلى حد   

 وما حـدث    ،وتبادل إطالق النار وسقوط الجرحى بالعشرات     
 وعلى العمـوم    ،في الوفد يمكن أن يحدث في أي حزب آخر        

 –فإن كل األحزاب المصرية وكل القوى السياسية المصرية         
 وال  ، أصبحت أضعف من أن تفعل شـيئاً       –ما عدا اإلخوان    

ال إذا قرر   تستطيع أن تخرج مظاهرة من عدة آالف مواطن إ        
 وهذا األمر يعني إزاحة     ،اإلخوان المشاركة في تلك المظاهرة    

 واستخدام األمر أيضاً فـي      ،تلك القوى من أمام نجل الرئيس     
رسالة إلى الخارج مفادها أنه ليس هناك بـديل ليبرالـي أو            

 ومن ثـم  ،حتى يساري للنظام وأن البديل الوحيد هو اإلخوان   
 ولعل ترك   ،شيح نجل الرئيس  قبول القوى الخارجية لفكرة تر    

اإلخوان المسلمين في االنتخابات الماضية يظهـرون مـدى         
 ولسبب آخر هو تخويـف المثقفـين        ،قوتهم كان لهذا السبب   

 ومن ثم   ،وخاصة العلمانيين منهم داخل مصر من هذا البديل       
  .القبول بتوريث السيد جمال مبارك
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 نجـل   من ناحية ثانية فإن لجنة السياسات التي يترأسـها        

 وهي التـي    ،الرئيس باتت الرقم األهم داخل الحزب الوطني      

ترشح رؤساء ومجالس إدارات الصحف القوميـة ورؤسـاء         

 األمر الذي   ،الجامعات والوزراء أو لها نصيب كبير في ذلك       

يعني إضعاف وإطاحة الحرس القديم في الحزب الـوطني أو          

ترويضه باتجاه دعم ترشيح السيد جمال مبارك عن طريـق          

 علـى   ،الحزب والحماس له كثمن لالستمرار في مـواقعهم       

الجانب اإلعالمي فإن نشاطات السيد جمـال مبـارك يـتم           

 ،تغطيتها بكثافة أكثر من أي مسئول آخر ما عدا أبيه بالطبع          

 فهو يتجـول فـي      ،ويتم الترويج لصورته الدافئة والعقالنية    

 كما تـم عمـل برنـامج        ، ويصافح البسطاء  ،األحياء الفقيرة 

 ،تليفزيوني لمدة ساعتين معه على القناة التليفزيونية المصرية       

  .وتمت إعادته عدة مرات كما لو كان إعالناً

الغريب أن السيد جمال مبارك يصر في كل تصـريحاته          

 وأنه ليست لديه نية أو رغبة فـي  ،على أنه ال ينوي الترشيح 

 واألغرب من ذلك أن المصـريين       ،الترشيح لمنصب الرئاسة  

  .!!صدقون ذلكال ي
 




