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هل تنجح لقاءات الم�صالحة
بين فتح وحما�س؟
} حميدي العبدالله
وص��ل وف��د م��ن ق�ي��ادة حركة فتح إل��ى قطاع غ��زة ،ووافقت
مصر على منح إق��ام��ة دائ�م��ة لموسى أب��و م ��رزوق ،أح��د قادة
حماس ،وسمحت لـه بدخول قطاع غ��زة للمشاركة في جولة
جديدة من الحوار بين فتح وحماس إلتمام المصالحة التي طال
انتظارها وأثرت سلبا ً في القضية الفلسطينية وسمحت للعدو
«اإلسرائيلي» بالتمادي في خططه ،ال سيما تلك التي تستهدف
تهويد القدس ومناطق حيوية ومهمة في الضفة الغربية.
ثالثة تطورات جديدة ساهمت في الضغط على قيادات فتح
وحركة حماس لعقد جولة الحوار الجديدة:
التطور األول وصول المفاوضات حول التسوية إلى طريق
مسدود ،وتهديد حركة فتح بح ّل السلطة احتجاجا ً على الصمت
ال��دول��ي وال�ت��واط��ؤ األم�ي��رك��ي وال�لام �ب��االة العربية .ومعروف
أن ال �م �ف��اوض��ات ب�ي��ن ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية وح �ك��وم��ة العدو
«اإلسرائيلي» كانت سببا ً من أسباب الخالف بين فتح وحماس
على امتداد العقدين األخيرين ،وبديهي أن تراجع الرهان على
المفاوضات م��ن شأنه أن يقلّص سياسيا ً شقة ال�خ�لاف بين
الفصيلين اللذين يتقاسمان السلطة في غزة والضفة الغربية،
وال ب � ّد م��ن أن يترك ذل��ك انعكاسات على مسيرة المصالحة،
بمعزل عما إذا كان هذا العامل ق��ادر وح��ده على إزال��ة العقبات
كلّها أم ال.
التطور الثاني اتساع هجمة االستيطان ،تحديدا ً في القدس
العربية وت�ه��دي��د المسجد األق �ص��ى ،وأدت ه��ذه الممارسات
«اإلسرائيلية» معطوفة على وص��ول المفاوضات إل��ى طريق
مسدود ونشوء ظ��روف تشبه ال�ظ��روف التي أدت إل��ى اندالع
االنتفاضة األول��ى ع��ام  1987والثانية ع��ام  ،2000وبديهي
أنّ مثل هذه الظروف تولّد ضغوطا ً على القيادات الفلسطينية
للسير ف��ي طريق المصالحة ،ول��و إع�لام�ي�اً ،ل�م�ص��ادرة ردود
الفعل الشعبية واحتوائها.
التطور الثالث سقوط حكم جماعة «اإلخ��وان المسلمين» في
مصر وتصنيف هذه الجماعة من قبل بعض الدول الخليجية،
خ��اص��ة ال �س �ع��ودي��ة واإلم� � ��ارات ج�م��اع��ة إره��اب �ي��ة ،ومعروف
أنّ ح��رك��ة ح�م��اس ه��ي ج��زء م��ن جماعة «اإلخ���وان المسلمين»
واستقوت بهذه الجماعة في الفترة السابقة ،تحديدا ً منذ عام
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قراءة في اتفاق تنفيذ الم�صالحة الفل�سطينية
} رامز مصطفى

 2011وأصبحت في وضع ال يفرض عليها تقديم التنازالت
إلجراء المصالحة ،أو على األق ّل شجعها على أن تضع شروطا ً
للمصالحة انطالقا ً م��ن ت��وازن ال�ق��وى ال��ذي س��اد قبل سقوط
حكم «اإلخوان» في مصر وتونس .لكن سقوط حكم «اإلخوان»
ووضع «الجماعة» على الئحة المنظمات اإلرهابية غيّر حسابات
حماس التي لم تعد في وض��ع يتيح لها الثبات على المواقف
ذاتها من المصالحة.
ه��ل ت�ش�ك��ل ه ��ذه ال �ت �ط��ورات أس��اس��ا ً ص��ال �ح �ا ً ل�ن�ج��اح جولة
المصالحة الجديدة؟
ّ
األرج��ح أنّ العوامل التي عطلت إتمام المصالحة وتعطلها
ال ت��زال أق��وى من هذه التطورات الجديدة ،ومن أب��رز العوامل
المعرقلة للمصالحة:
أوالً ،االمتيازات التي ترافق وجود السلطة .فموازنات قطاع
غزة والضفة الغربية تقدر بمليارات ال��دوالرات ،وبالتالي فإنّ
خسارة أي طرف للسلطة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة
ستجعله يخسر هذا المصدر من االمتيازات الذي يشكل بدوره
وسيلة الستقطاب األنصار والمؤيدين والحفاظ على مكانته
الحزبية والسياسية ،ومن الصعب التوفيق بين الطرفين في
هذه المسألة.
ثانياً ،الخالف االيديولوجي ،فحركة حماس تتبنى إيديولوجية
مرتكزة على فكر «اإلخوان المسلمين» ،في حين أنّ حركة فتح
تتبنى ايديولوجية وطنية ،ويقود االختالف اإليديولوجي إلى
نشوء صراعات وتمايز في السلوك في مجاالت عديدة وتساهم
في استمرار الصراع بين فتح وحماس.
ثالثاً ،ال تزال الواليات المتحدة والكيان الصهيوني يعارضان
أي مصالحة ،ويص ّران على أن شروط المصالحة أو الموافقة
عليها م��ن ق�ب��ل واش�ن�ط��ن و«ت ��ل أب �ي��ب» م�ح�ص��ورة باالعتراف
ب �ـ«إس��رائ �ي��ل» ،وس �ت �ب��ذل ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة م �ب��اش��رة ،وعبر
وسطاء ،كل جهد مستطاع لتعطيل المصالحة.
ف��ي ض��وء مقارنة ال�ت�ط� ّورات المستجدة ،م��ع العوامل التي
تعرقل إتمام المصالحة ،يمكن االستنتاج أنّ جولة المصالحة
الجديدة لن تختلف عن سابقاتها ،ولن تحقق اختراقاً ،وج ّل ما
سيسفر عنها حملة عالقات عامة يحتاج إليها الطرفان في هذه
اللحظة.

أخ� �ي ��راً ،وب �ع��د ط ��ول ان �ت �ظ��ار ام �ت��د ثالث
س �ن��وات ،م��ن أي ��ار  2011إل��ى  23نيسان
 ،2014وف� ��ي م��ؤت �م��ر ص��ح��اف��ي ،أعلن
قطبا االن�ق�س��ام ف��ي ال�س��اح��ة الفلسطينية،
م��ن ق�ط��اع غ ��زة ،ان�ت�ه��اء م��رح�ل��ة االنقسام،
وع�م��ل المجتمعون ب��روح ال�ف��ري��ق الواحد
م��س��ت��ح��ض��ري��ن ال� �ل� �ح� �ظ ��ة ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة،
ومتجاوزين سنوات االنقسام .هذا ما ورد
في مطلع كلمة السيد إسماعيل هنية الذي
افتتح المؤتمر الصحافي المشترك لوفدي
المنظمة وحماس .وما ورد من نقاط جديدة ـ
قديمة هو موضع ترحيب وتأييد واحتضان
وإح��اط��ة م��ن ج �م��وع ال�ش�ع��ب الفلسطيني
وق� ��واه ال��وط �ن �ي��ة واإلس�ل�ام��ي��ة ف��ي الوطن
والشتات .كيف ال وشعبنا وقضيتنا دفعا
األث �م��ان الباهظة على الصعد ك��اف��ة ،خالل
سنوات التيه في دهاليز هذا االنقسام.
م��ن م��وق��ع المتابع وال �م��راق��ب ،ب��ل حتى
الشريك إذا ج��از التعبير ،وف��ي ق��راءة لهذا
االتفاق ال��ذي وصفه كثيرون بأنه على أنه
ت��اري�خ��ي ومنعطف مهم ف��ي ح�ي��اة الشعب
الفلسطيني وقضيته الوطنية ،أخلص إلى
القول:
جميع النقاط ال���واردة ف��ي ن��ص االتفاق
ه��ي نفسها ال � ��واردة ف��ي ن��ص المصالحة
الموقع عليها في أي��ار  2011في القاهرة.
لكن ال�م��وازاة في تشكيل الحكومة وإجراء
االن�ت�خ��اب��ات ورب�ط�ه��ا بالتأكيد على أهمية
دور اإلطاري القيادي الفلسطيني الموقت،
وت �ف �ع �ي��ل ال �م �ن �ظ �م��ة وت �ط��وي��ره��ا أم���ر غاية
ف��ي األه�م�ي��ة ،على اع�ت�ب��ار أن المنظمة هي
مرجعية جميع ال�م��ؤس�س��ات ال��وط�ن�ي��ة بما
فيها السلطة.
هذا االتفاق ،وفي ظل ما تعانيه الساحة
الوطنية الفلسطينية م��ن تحديات تتعاظم
ي��وم�ا ً ف��آخ��ر ،إن�م��ا ي��د ّل على أهميته ،بغض
ال �ن �ظ��ر ع ��ن ح� �س ��اب ��ات ط ��رف ��ي االن �ق �س��ام

وح��اج �ت��ه إل ��ى ه ��ذا االت� �ف ��اق ال� ��ذي وصفه
البعض بأنه اتفاق الضرورة ،كل من خلفية
م��أزق��ه واالستعصاء السياسي للخيارات
وهوامشها الضيقة .فمجرد اإلع�ل�ان عنه
خ�ط��وة مهمة ي�ح�ت��اج إل�ي�ه��ا الجميع وليس
ط��رف��ا االن �ق �س��ام ال�م�ت�م�ث��ل ب �ح �م��اس وفتح
فحسب.
إع�لان االت �ف��اق م��ن ال��داخ��ل الفلسطيني،
وم ��ن ق �ط��اع غ ��زة ت �ح��دي��دا ً ي�ب�ل�س��م ج��روح
أهلنا الغزويين ومعاناتهم بسبب الحصار
الجائر المفروض على القطاع منذ سنوات،
لكسر إرادة المقاومة والصمود على أرض
غ��زة ه��اش��م .ه��ذا م��ن ن��اح �ي��ة ،وم��ن ناحية
ثانية ،التوقيع واإلعالن عن االتفاق رسالة
سياسية ووطنية في آن واح��د ،مفادها أن
االنقسام ال��ذي ب��دأ في القطاع ال بد من أن
يدفن في تراب مخيم الشاطئ.
التأكيد على أن االجتماعين الذين عقدهما
وف��دا المنظمة وح�م��اس ليسا للحوار إنما
ألج� ��ل وض� ��ع ال � �ج� ��داول ال��زم �ن �ي��ة إلن �ه��اء
االنقسام وتنفيذ المصالحة.
إن تأجيل تنفيذ ن�ق��اط االت �ف��اق لخمسة
أس��اب��ي��ع ب�� ��دءا ً ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ،ث ��م إج� ��راء
االنتخابات افتراضيا ً للرئاسة والتشريعي
والوطني في الشهر األول من  2015ح ّدا ً
أدن��ى من تشكيل حكومة ال��وف��اق الوطني،
يحمل في طياته الكثير من األخطار على هذا
االتفاق ،كما حصل في االتفاقات السابقة،
فقيام األجهزة األمنية س��واء في الضفة أو
القطاع بأي عملية اعتقال ،من كال الطرفين،
كفيل وحده بتطيير االتفاق .خاصة أن ث ّمة
متضررين على ال ��دوام م��ن هنا أو هناك،
فضالً عن االحتالل الذي شن طيرانه غارة
ج��وي��ة ع �ل��ى ش �م��ال ب �ي��ت اله �ي��ا ،وحكومة
نتنياهو التي بدأت تهدد وتعربد ،ومن أولى
خطواتها إلغاء جلسة المفاوضات التي كانت
مقررة مساء يوم اإلعالن عن االتفاق.
ال��ح��دي��ث ع ��ن ت �ش �ك �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة وف��ق
م� �ش ��اورات ي�ج��ري�ه��ا رئ �ي��س ال �س �ل �ط��ة ،مع

تأكيد السيد إسماعيل هنية وع��زام األحمد
أن رئ�ي��س السلطة ،بسبب ك�ث��رة المهمات
الملقاة على عاتقه ،يرغب في أن يتولى أحد
سواه إما رئاسة الحكومة أو إدارتها بوجود
نائبين له ،األول في الضفة ،من المرجح أن
يكون رئيس الوزراء الحالي الدكتور الحمد
يرجح أن يكون النائب
الله ،والنائب الثاني ّ
ف��ي التشريعي ج�م��ال ال�خ�ض��ري ،بحسب
ال�ت�س��ري�ب��ات ال �ت��ي ب ��دأت ت ��رد ف��ي المواقع
اإللكترونية ُبعيد اإلعالن عن االتفاق .معنى
ذل��ك أن الحكومة ستكون بثالثة رؤوس،
وسيبقى القطاع والضفة على انقسامهما،
ب �ش �ك��ل م �س �ت �ت��ر ،م ��ع ب �ع��ض التحسينات
والتعديالت.
الحديث عن أن األجهزة األمنية ،بحسب
ال ُمس ّرب ،ستبقى مثلما هي راهنا ً حتى بعد
تشكيل الحكومة بعد خمسة أس��اب�ي��ع من
ت��اري��خ التوقيع على االت �ف��اق ،وإل��ى م��ا بعد
إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات الرئاسية والتشريعي
وال��وط�ن��ي يصار إل��ى حلها وإع ��ادة دمجها
وه�ي�ك�ل�ت�ه��ا ،وس �ت��أخ��ذ ف��ي ال �ح �س �ب��ان ضم
عناصر حماس األمنية إلى هذه األجهزة...
م��ن ش��أن ذل��ك أن ي�س��اه��م وألي س�ب��ب في
توتير األجواء وقد يؤدي إلى انهيار االتفاق
كاالتفاقات االتفاقات الكثيرة السابقة.
الحديث عن الشراكة الوطنية الحقيقية
بين جميع األط �ي��اف يجب أالّ يبقى كالما ً
إن �ش��ائ �ي �ا ً أو ن��ظ��ري��اً ،ك ��ي ال ت �ت �ح��ول هذه
الشراكة مع األي��ام إل��ى محاصصة ثنائية،
فتستبدل الهيمنة ال �ف��ردي��ة ال �ت��ي تعانيها
الساحة الفلسطينية بالهيمنة الثنائية لفتح
وحماس.
ح �ت��ى ان �ت �ه��اء م�ه�ل��ة األس��اب �ي��ع الخمسة
المقبلة بسالم ،سوف تبقى األيدي ممسكة
بالقلوب خشية أن يصاب هذا االتفاق بأي
انتكاسة تجهضه وت�ت��رك آث ��ارا ً وتداعيات
مباشرة في جموع الشعب الفلسطيني الذي
نزل إلى الشوارع محتفالً باالتفاق األمل.

ِل َم يهاجم الإعالم المملوك خليج ّي ًا في م�صر نارام �سرجون؟
}  د .رفعت سيد أحمد
حال بعض اإلعالم المصري واإلعالميين المصريين يشبه مواعظ
جحا التي ال ُيفهم منها شيء ..فهم ال يزالون ال يقولون للجماهير في
مصر أي شيء عن الحقيقة في سورية ،وكأنّ االعتراف بالحقيقة
ويصح
س ّر من أسرار القيامة .بل ال يزال هؤالء يقعون في التهافت،
ّ
ال �ي��وم ال �ق��ول إنّ نصف إع�ل�ام جحا ب��أن��ه يستحق ع �ن��وان «تهافت
التهافت» ،وفي إعالم «تهافت التهافت» ال تستطيع أن تفهم كيف أنّ
المصريين من اإلعالميين الكبار يقولون للشعب المصري بأنهم
يتع ّرضون لمؤامرة م��ن قطر وتركيا كراعيتين للتنظيم العالمي
لإلخوان المسلمين ،وأنّ قيادة حركة حماس متو ّرطة في المؤامرة
على شعب مصر ،ولكن عندما يأتون على ذكر الوضع في سورية
تغيب قطر وتركيا وقادة حماس وسفالتهم ويصبح األمر عن ثورة

الإعالم الم�صري رغم ّ
كل ما يُقال عن
يت�صرف �إلى الآن على
ا�ستقالليته
ّ
�أنه يُدار من عوا�صم النفط والغاز،
ومربوط بخيوط خفية �إلى عوا�صم
الزيت الأ�سود
وشعب و»ديكتاتور» يقتل شعبه ،رغم أنّ عدو عدوي هو صديقي،
أي أنّ سورية عدوة لتركيا ولقطر ولقادة حماس ،وبالمنطق يجب
ّ
أن تكون مصر صديقتها ،وأل ّنه بالمنطق ال يمكن أن تكون قطر تقوم
مع تركيا بأعمال خيرية في سورية ولكنّها في مصر تقوم بأعمال
دنيئة ...أو بالعكس.

إعالم أسير

ال�غ��ري��ب أنّ اإلع�ل�ام ال�م�ص��ري ف��ي قسم كبير منه ل��م ي��رت��ق إلى
مستوى الحدث المصري ،وال ي��زال يمارس ك ّل شيء إالّ ما يمكن
تسميته إع�ل�ام ال��ث��ورة ...فهو إع�ل�ام أس�ي��ر ل�ك� ّل ش��يء ول�ي��س فيه
ثورة ،وال أد ّل على ذلك من اللقاء الذي أجراه عماد أديب مع الصبي
اللبناني سعدو الحريري قبل فترة ،وكان من الواضح أنّ اللقاء مع ّد
بعناية فائقة لتقديم أتفه زعيم سياسي في الشرق األوسط على أنه
من الركائز األساسية للسياسة العربية في الشرق األوسط ،وبأن
ال�ث��ورة المصرية تريد أن تستمع إل��ى ثائر من ث��وار القرن الكبار
لتتعلّم منه ...ولكن اللقاء بصراحة لم يكن عن لبنان وال عن مصر
بل أري َد له أن يكون عن الثورة السورية والترويج لها باألفك ،وترك
عماد أديب الميكروفون مستسلما ً لقدره أمام سعدو الحريري ليقول
األخير بال توقف الكذب الكثيف كلّه الذي يريده من دون أي اعتراض
أو مقاطعة أو ج��دل أو عتاب خفيف أو اع�ت��راض ،مثل المونولوغ،
وكان ما قدمه إلى الجمهور عبارة عن وصلة من وصالت «الجزيرة»
التي أهدر المصريون دمها بسبب ما افترته عليهم ،دخلت «الجزيرة»
على المصريين من على منصة مصرية ،جزيرة مكثفة بك ّل نكهة
االفتراء والكذب ،ومن يعرف ما تقوله «الجزيرة» عن سورية وما
قاله سعدو الحريري للمصريين من على منصة عماد أديب يستغرب
كيف يتبنّى اإلع�لام المصري خطاب «الجزيرة» كامالً عبر مقابلة
مع سعدو الحريري ،ولكنه يهاجم ما تقوله من افتراء في الشأن
المصري،.عملية انتقائية معيبة مثل أن ترفض أن يقتطع شايلوك
رطالً من لحمك لكنك تعطيه رطالً من لحم إنسان آخر بك ّل الرضا
وأنت تثني عليه.
وقد أطنب عماد أديب في الثناء على الصبي اللبناني الذي تباركت
بزيارته ثورة  30يونيو ،ور ّك��ز أديب بشدة على االستقبال الحار
خص به الجنرال السيسي الزعيم اللبناني والمعاملة الخاصة
الذي
ّ
التي لقيها سعدو بين يدي السيسي .بالطبع من يتابع اللقاء يعرف
أنه لقاء متفق عليه ،وأنّ عماد كان يمثل النفاق السياسي الخالص،
وأنه كان يمثل أنه يسأل أسئلة ألن الحقيقة هي أنه كان يؤدي دوره
مثل كومبارس للبطل سعدو الحريري( ،نحن نسأل وسعدو يجيب.
ولكن األه ّم من ذلك كله أنّ المشهد يد ّل ويا لألسف على أنّ استقبال
الصبي على أنه زعيم كان إلرضاء السعودية ليس إالّ ،وأنّ المبالغة
في تدليله والمسح على غ ّرته ورأسه كان ك َمن يستقبل ابن الجيران
المدلّل ويالطفه طالما أنه ابن جار ثري والولد معاق عقلياً ،ولكنه

يعامله بلطف وظرف مالطفة ألبيه الثري ،أليس من العار أن تقدم
ث��ورة مصر بماليينها لتستعمل كحقنة مقوية لسعدو الحريري
وليستح ّم من أوساخه المذهبية في نهر النيل وفي ترع الفالحين
المصريين الفقراء الذين تركوا قراهم وترعة الماء ليصنعوا ثورة
 30يونيو ليأتي هذا الصبي المدلل التافه ليعلّمهم الثورة؟ وهو
ال�ث��ري المدلل ال��ذي يسكن القصور ،ويتسلى ف��ي ب��ارات باريس!
ويرسل شحنات الطوائف إلى الشرق! أليس من العار أن يستدعى
إل��ى مصر ليعلّم المصريين ال��دي��ان��ة ال�ث��وري��ة ال�ج��دي��دة ،وليعلمهم
أن الشمس تتعامد على وج��ه القديس رفيق الحريري كما تتعامد
الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد ابي سنبل؟
وباألمس كانت لميس الحديدي على محطة أخرى تلتقي األستاذ
محمد حسنين هيكل ال��ذي كان يقول لها ويك ّرر في ك ّل الحلقة أنّ
الدولة السورية ليست مسؤولة عن الهجوم الكيماوي في الغوطة،
وأنّ ك ّل القرائن المثبتة تشير إلى أنّ من ارتكب الهجوم هم الثوار
أنفسهم بالتواطؤ مع تركيا الستدعاء أميركا ،وم��ع ذل��ك تتجاهل
لميس الحديدي هذه المعلومة الخطيرة جدا ً التي تشير إلى تو ّرط
الثوار والدعم الخارجي في قتل الشعب السوري ،وتسأل مستهجنة
إنْ كان يمكن للرئيس السوري أن يرشح نفسه بعد أن قتل نصف
الشعب السوري! بل وتك ّرر كيف يمكن له أن يفوز وقد قتل نصف
شعبه!؟

منارات قصيرة وقزمة

يعني ماذا يمكن أن ُيقال لهذه المنارات القصيرة والقزمة التي يريد
الشعب المصري تعليق مصابيح ثورته عليها؟ يعني لقد رأى العالم
كلّه «الثوار» في سورية ينهشون الجثث ويلتهمون القلوب ،ورأى
العالم كلّه كيف يرتكب الثوار المجازر علنا ً باألسرى ويذبح علنا ً
ويحرق علناً ،وصار أصغر طفل في أدغال أفريقيا يعرف عن القلب
ال��ذي التهمه وحش من صدر جندي س��وري في حمص السورية،
وص��ار حتى أبناء الزولو يباهون برقيّهم األخالقي أم��ام انحطاط
الثوار في سورية ووحشيتهم ،وفوق ك ّل هذا يجلس أمامها األستاذ
هيكل ويقول لها إنّ مجزرة الغوطة الكيماوية ارتكبها الثوار بدعم
تركيا .وبعد ذلك تسأله ببالهة :كيف يمكن لبشار األسد أن يرشح
نفسه؟ وكيف يمكن أن يفوز وقد قتل نصف شعبه؟ نصف شعبه أي
 12مليوناً ،تخيّلوا أنه حتى من قتلهم الثوار بعشرات اآلالف رمتهم
لميس الحديدي في النسيان كأ ّنها مصابة بثقب في الذاكرة! أو أنها
من عائلة الحريري وليس الحديدي ،ألنّ زوجها عمرو أديب شقيق
عماد أديب قد أصابته لوثة الحريري ،ومال الحريري كم المال قوي
أحيانا ً فيلوي الحديد ويحيله إلى حرير! كيف يمكن أن تصمد دال
الحديد أمام حرارة الزيت األسود؟ الزيت الذي يذيب الدال ويجعلها
تتل ّوى ويحيل ملمسها إل��ى ال�ح��ري��ر ،ليصبح الحديد م��ن حرملك
الحرير!

لقد ر�أى العالم كله «الثوار» في
�سورية ينه�شون الجثث ويلتهمون
القلوب ور�أى كيف يرتكبون المجازر
علن ًا بالأ�سرى ويذبحون علن ًا
ويحرقون علن ًا
سؤال أبله ...مقصود

ال �س��ؤال األب�ل��ه للميس ال�ح��ري��ري م�ق�ص��ود ...وه��و إل�غ��اء م��ا قاله
األستاذ هيكل وإعادة الوعي المصري الذي يستمع إلى المقابلة إلى
ما قبل اإلشارة إلى مسؤولية الثوار عن المجزرة الكيماوية ،فينسى
الوعي الحقيقة ألنها غطيت بمسلّمة أخرى قدمتها لميس الحريري،
ّ
بغض النظر عما يقوله هيكل  -رغم خطورته  -ورغم أنه
وهي أنه
ً
ً
ّ
يطرح سؤاال مشروعا عن هوية المسؤول الحقيقي عن كل القتل في
سورية على مدى ثالث سنوات ،ف��إنّ «القاتل» سيبقى هو الرئيس
بشار األسد! حتى وإنْ كان هناك دليل قاطع عكس ذلك.
وهذا يعني لمن يريد الدخول في عراك المحاججة والمهاترات أنّ
ما يقوله «اإلخوان المسلمون» عن جرائم السيسي يمكن قبوله ،رغم
أنّ الجميع يعلم أنّ «اإلخوان المسلمين» هم الذين اختاروا المواجهة

في مصر واختاروا التصعيد مع الجيش ورفضوا عروض الفريق
السيسي كلّها ،وال يزالون يتر ّبصون بالجيش المصري الذي يقف
الجيش السوري كخط دفاع أول له في المعركة ،ولو هُ زم الجيش
السوري فسيكون الجيش المصري في مواجهة مباشرة مع قطعان
اإلسالميين والمهاجرين الذين سيُرسلهم أردوغ ��ان ث��أرا ً لرابعة
وابنة البلتاجي التي بكاها بحرقة ،وستدفع قطر تمويل الموت في
مصر...

أنصاف الثوار وأنصاف المثقفين

ويا لألسف هناك أمور ال تد ّل على أنّ مشروع الشعب المصري
ف��ي ال �ت �ح � ّرك ن�ح��و إن �ج��از ث ��وري ك��ام��ل ي�ل�ق��ى ال�ت�ف� ّه��م م��ن أنصاف
ال�ث��وار وأن�ص��اف المثقفين ،ف��اإلع�لام المصري ،رغ��م ك � ّل م��ا ُيقال
عن استقالليته ،يتص ّرف إلى اآلن على أنه ُي��دار من عواصم النفط

م�صر ال تزال في حالة ثورة ناق�صة
وحائرة طالما �أنّ بع�ض نخبها ال يزال
يغازل القوى الظالمية وقوى المال
العربي ،وهذا العذر ال ينا�سب ثورة
ويبقيها ناق�صة وغير مكتملة
والغاز ،ومربوط بخيوط خفية إلى عواصم الزيت األسود ،فباسم
يوسف هاجم قطر واإلخوان المسلمين ولكن ال يعرف إالّ الله إنْ كان
ُيدرك أنّ هناك بلدا ً قروسطيا ً اسمه المملكة العربية السعودية ،وهي
منجم هائل للنكتة ألنه يتقاضى ماالً من محطة تملكها شخصيات
سعودية ،ولميس الحريري نفسها التقت منذ فترة بأحمد الجارالله
ووصفته بعميد الصحافيين الكويتيين ،وخ ّفضت له جناح الذ ّل،
وق� ّدم�ت��ه للشعب المصري على أن��ه أح��د أح�ب��اب الشعب المصري
وعشاقه ،وبعد أسابيع قليلة خرجت صحيفة «السياسة» الكويتية
التي يكتب فيها الجارالله لتنبش ف��ي آث��ار مصر وتنبش قبر عبد
الناصر وتنهش ف��ي لحم مصر وف��ي ك��رام��ة عبد الناصر وشرفه
وتنشر مذكرات شمس بدران (الذي عزله عبد الناصر) في توقيت
غريب جدا ً ليقول فيها إنّ عبد الناصر كان يرفع من ه ّمته وطاقته
بمتابعة أفالم جنسية فاضحة سجلتها أجهزة استخباراته خلسة
ل�س�ع��اد ح �س �ن��ي ...ال��زع�ي��م األه� � ّم ف��ي ت��اري��خ م�ص��ر ح � ّول��ه اإلع�لام
الخليجي بعد نصف قرن تقريبا ً على رحيله إلى مخت ّل نفسيا ً ومخت ّل
أخالقيا ً ومريض ومهووس بالجنس ...ولم يتذكر شمس بدران عنه
الموبقات إالّ في صحيفة «السياسة» الكويتية! لسبب بسيط هو أنّ
صور عبد الناصر عادت لترفع في ش��وارع مصر ،وألنّ السيسي
ذ ّك��ر المصريين ببعض م��ن روح عبد الناصر وضباطه األح��رار.
وإذا عاد عبد الناصر إلى شوارع مصر فإنّ الخليج العربي سيعود
إلى حجمه الطبيعي ويتدثر برماله ،فال ب ّد من نبش القبر ...وهش
العظم.
بقص الهامات وال��رم��وز العربية
ه��ذا اإلع�ل�ام الخليجي يتسلّى
ّ
ألنّ الخليج المحت ّل والبائس ثقافيا ً وحضاريا ً غير قادر على إنتاج
زعامات وقامات عالية ،فيعمد إلى تدمير الرموز الوطنية في البالد
العربية األثرى سياسيا ً وفكرياً ،ويعمد إلى قطع النخيل وتقصير
األهرامات لتناسب كثبان الرمل .هذا اإلعالم الوقح هو نفسه الذي
ير ّوج اآلن أنّ ابن السيد حسن نصر الله الذي استشهد في جنوب
لبنان عام  1997لم يمت في المعارك مع «إسرائيل» بل في ملهى
ليلي في بيروت! ويز ّيف وثائق وينشرها لتشويه صورة استشهاد
األبطال الميامين ض ّد «إسرائيل» ...رغم أنني أذكر شخصيا ً أنني
سمعت للمرة األولى عن هادي نصر الله وعن استشهاد هادي نصر
الله من «إذاع��ة لندن» التي أوقفت إرسالها ونقلت بيانا ً ص��ادرا ً عن
قيادة الجيش «اإلسرائيلي» التي أعلنت بابتهاج أنها تمكنت من قتل
ابن األمين العام لحزب الله ،وتمكنت من سحب جثته بعد معارك
عنيفة ف��ي جنوب لبنان ،وأن�ه��ا ل��ن تسلمها إالّ بمقابل باهظ ربما
هو الطيار «اإلسرائيلي» رون أراد .وفاجأني ي��وم��ذاك ما تال ذلك
من تعليق نقلته هيئة اإلذاع��ة البريطانية التي قالت إنّ «إسرائيل»
صعقت وأصيب جنراالتها بالخيبة عندما رفض األمين العام لحزب
ُ
الله أن يعامل جثمان ولده بشكل مميّز عن باقي رفاقه الشهداء...

وأنه يرفض أن يمنحه أي تفضيل ...ومع ذلك يتواقح إعالم العرب
ويحكي حكواتيوه حكايا عن الملهى الليلي ،الذي قد نكتشف عبر
أحمد الجار الله أنّ الزعيم جمال عبد الناصر ربما كان يرتاده أيضا ً
من دون علمنا ،وأنّ هزيمة  67وقعت عندما كان ثمالً في ذلك الملهى
ليلة الرابع من حزيران ...مع سعاد حسني ...وربما يستقبل عماد
أديب سعدو الحريري كمالك لذلك الملهى الذي ح ّوله الشيخ سعدو
إلى مسجد للتوبة ...على نمط مساجد السوليدير.

كيف يتعلّمون الصدق؟

كيف يتعلم المصريون الصدق وال يزال معظم الكتاب المصريين
في الصحف يكتبون عن الثورة السورية التي يقتلها نظام بشار
األسد الذي يقتل شعبه ويقصفه؟ ومع هذا وعلى مدى ثالث سنوات
لم يتحرك أح��د من جحافل الصحافة المصرية ليأتي إل��ى سورية
من قبيل األمانة الصحافية والمقارنة التي يجريها صحافيون من
ك ّل العالم؟ بل إنّ هيكل تع ّرض لهجوم عنيف وحملة تشنيع لمج ّرد
أنه اقترب من الحدود السورية والتقى السفير السوري في لبنان
والسيد حسن نصر ال�ل��ه ...ول��م يستضف إعالمي مصري ممثالً
واح��دا ً عن الدولة السورية لشرح وجهة نظرها للشعب المصري
الذي صنع ثورة  30يونيو ض ّد العدو نفسه ،وال��ذي أفاد بال ريب
من صمود الدولة السورية التي تسبّبت بصمودها في استعجال
المشروع اإلخواني للهيمنة على مصر قبل موت الثورة السورية...
فكان هذا االستعجال سببا ً في انكشاف مشروعهم واندحاره.
ومصدرها
إنني مثل كثيرين استطيع تف ّهم حيرة مصر الحالية،
أنّ
الفريق السيسي ال يزال غامضا ً في جميع تحركاته ،وال يزال يحيّر
الكثيرين ،ولم يستطع معظم متابعيه رسم معالم لسياسته ونواياه،
أهو استمرار لمرحلة ناصر بعد انقطاع؟ أم هو عودة إلى لساداتية
التي كانت تحاول ممارسة البراغماتية من دون إلمام ومعرفة كاملة
بعلم البراغماتية السياسية؟ البعض يعتقد أن��ه نهج جديد لرجل
جديد يسير ف��ي منتصف الطريق ول��ن يكون ض� ّد ناصر وال ض ّد
السادات ،أي سيطبّق مصطلح «الناداتية» أو «الساصرية» ،من دمج
اسمي ناصر والسادات ،وسيقف بين روسيا والواليات المتحدة،
ولن يغامر خارج حدود كامب ديفيد ،ولكن إن كان الفريق السيسي
رجالً قادما ً من المستقبل إلنقاذ مصر فإنّ تحالفه مع قوى الماضي
سيعيده إلى الفراغ ،وإنْ تحالف مع قوى المستقبل فقد وضع مصر
في مكانها الصحيح ،ودخل التاريخ من بوابة بناة مصر.

ثورة ناقصة وحائرة

مصر ال ت��زال ف��ي ح��ال��ة ث��ورة ناقصة وح��ائ��رة طالما أنّ بعض
نخبها ال يزالون يغازلون القوى الظالمية وقوى المال العربي ،وهذا
العذر ال يناسب ثورة ويبقيها نافصة وغير مكتملة ...فالثورة التي
تخشى األزمات ستبيع أوراق قوتها ،ومصر ال تحتاج فقط جنراالً
يتنحى إع�ل�ام جحا ع��ن التحدث
ق��وي�ا ً ووط�ن�ي�اً ،ب��ل تحتاج إل��ى أن
ّ

على النخب الإعالمية الم�صرية
المجيء �إلى �سورية وترى ب� ّأم العين
لتكمل انت�صار الثورة الم�صرية،
�أتيت ...ر�أيت ...انت�صرت ...لأن
ال غنى عن لقاء المنارة بال�سراج �أما
غير ذلك فيعني :غبت ...فجهلت...
فهُزمت
باسم الجنرال والشعب ،والكذب على الجنرال والشعب ،فما يؤذي
الجنرال وثورة  30يونيو التي أوقفت جنون «اإلخ��وان المسلمين»
هو أن يتولى بعض اإلعالميين المصريين مخاطبة الناس على نحو
عشوائي ووفق مصالح ضيقة ،وأخطر ما يهدّد الثورات هو الخطاب
اإلعالمي للثورات عندما يكون متل ّونا ً و ُم�ص� ّرا ً على حالة اإلنكار
ولي الحقائق.
والعبث بالكالم ّ
وال شك في أنّ النخب اإلعالمية المصرية تحتاج أن تأتي إلى
سورية وترى بأ ّم العين لتكمل انتصار الثورة المصرية ،أتيت...
رأي��ت ...انتصرت ...ألن ال غنى عن لقاء المنارة بالسراج أما غير
ذلك فيعني :غبت ...فجهلت ...ف ُهزمت.

