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�إهانات الغرب لرو�سيا...
الدب الرو�سي؟
متى ينفد �صبر ّ
} حميدي العبدالله
اتخذت الحكومات الغربية سلسلة جديدة
م��ن ال�ع�ق��وب��ات استهدفت سبع شخصيات
روس �ي��ة تنشط ف��ي إط ��ار األع��م��ال ،ووقف
حصول روسيا على تكنولوجيا متط ّورة في
مجال البحوث العسكرية.
وب�م�ع��زل ع��ن فاعلية ه��ذه ال�ع�ق��وب��ات ،إن
لجهة ت��روي��ض ال�ق�ي��ادة ال��روس�ي��ة ،أو لجهة
ت��ول�ي��د ض�غ��وط اق�ت�ص��ادي��ة ف��اع�ل��ة ت��ؤث��ر في
أداء االق �ت �ص��اد وت�ت�س�ب��ب ب��أزم��ة ،أو تح ّد
م��ن ق ��درات روس �ي��ا العسكرية ،إالّ أن هذه
العقوبات تشكل مساسا ً واضحا ً باستقاللية
القرار الروسي ،وتدخالً سافرا ً في الشؤون
ال��داخ �ل �ي��ة ال��روس��ي��ة ،وم��ح��اول�� ًة لمحاربة
أعمدة ارتكاز النظام القائم في روسيا اآلن،
اقتصاديا ً وعسكرياً ،وهذا عمل يوازي العمل
على إسقاط النظام.
ال ش��ك ف��ي أن م�ب��دأ ف��رض ع�ق��وب��ات على
روسيا يحمل الدالالت اآلتية:
أوالً ،ال �ت �ع��ام��ل م��ع روس �ي��ا ل �ي��س كدولة
عظمى ،أو على األق��ل كدولة كبرى وشريك
ندّي للغرب في إدارة النظام الدولي .ال سيما
أن روسيا تملك جميع مقومات الدول الكبرى
للعب هذا الدور ،سواء المتالكها حق الفيتو
ف��ي مجلس األم ��ن ،أو لكونها دول��ة نووية
ت�ض��اه��ي ال �غ��رب مجتمعا ً ف��ي ق��درت�ه��ا على
هذا الصعيد ،أو أل ّنها تمتلك جيشا ً وأسلح ًة
م�ت�ط��ورة تجعلها ف��ي وض��ع يؤهلها لخلق
ت��وازن عسكري مع الجيوش الغربية كلّها،
غنى
وأخ �ي��را ً كونها م��ن أك�ث��ر دول اإلع�ل�ام
ً
بالموارد الطبيعية من النفط والغاز ،مرورا ً
بالزراعة ،وانتها ًء بالموارد المعدنية .تجاهل
ه��ذه المعطيات كلّها ف��ي تعامل ال�غ��رب مع
روسيا ينطوي على خفة ومراهقة سياسية
وقلة بصيرة وتدبر سيكون لها ثمنٌ  ،عاجالً
أم آجالً.
ً
ث��ان �ي �ا ،ت��وج �ي��ه إه ��ان ��ات ح� ��ادة لروسيا،
فروسيا ليست دول��ة مثل كوبا أو سورية
أو إي��ران ،يمكن استسهال فرض العقوبات
ع�ل�ي�ه��ا وم �م��ارس��ة ال �ض �غ��وط ل�ح�م�ل�ه��ا على
االمتثال للسياسات الغربية وقبول التبعية
ل �ل �غ��رب .وك� ��ان م��ن� ّ
�ظ��رون استراتيجيون
ّ
أم �ي��رك �يّ��ون م ��ن ال �ن �خ �ب��ة ال �ح��اك �م��ة ح � �ذروا
م��رارا ً من االن��زالق إلى مثل هذا التعامل مع
روسيا ،وبين هؤالء وزير خارجية الواليات
المتحدة المشهور هنري كيسنجر في كتاب

أع �دّه ح��ول السياسة الخارجية األميركية،
ومستشار األمن القومي األميركي في عهد
كارتر زبغنيو بريجنسكي في كتاب ك ّرس
أي �ض �ا ً لتحديد م�ع��ال��م ال�س�ي��اس��ة الخارجية
األميركية .لكن سياسة واشنطن والعواصم
الغربية عبر ال�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي ف��رض��ت على
روس �ي��ا ت �ج��اوزت ه��ذه ال�ت�ح��ذي��رات ومثّلت
استفزازا ً تجاوز الخطوط الحمر.
ثالثاً ،طبيعة العقوبات المفروضة على
روسيا تستهدف بالدرجة األول��ى إضعاف
القيادة الروسية الحالية ،وحتى السعي إلى
إسقاط النظام الروسي ،وهذا تط ّور خطير
وغير مسبوق في العالقات الدولية يستهدف
دول ��ة ك�ب��رى يصعب عليها ق�ب��ول م�ث��ل هذا
االستفزاز الخطير والجنوح االستراتيجي
غير المسؤول والتعايش معهما.
ه��ذه ال��دالالت تؤكد على أن روس�ي��ا التي
ك��ان رد فعلها ح�ت��ى اآلن م �ع �ت��دالً ،وأب��دت
رغبة في معالجة األزمة عبر تعاون بنّاء مع
الغرب ،ال يمكنها السكوت طويالً ،وال يمكنها
أن تسمح باستمرار لعبة العقوبات .صحيح
أن السياسات العاجلة ال�ت��ي ق��د تعتمد من
قبل القيادة الروسية تقوم بالدرجة األولى
على التكيّف مع هذه العقوبات والرهان على
تأثيرها المتبادل في ردع الغرب عن فرض
ال�م��زي��د م�ن�ه��ا ،إالّ أن ر ّدا ً روس �ي��ا سياسيا ً
واقتصادياً ،وربما عسكرياً ،في منطقة ما
من جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق،
ب�م��ا فيها أوك��ران �ي��ا ،ق��د ي�ك��ون أق ��وى وأش � ّد
ح��زم��اً ،وق ��د أل �م �ح��ت ال �خ��ارج �ي��ة الروسية
اإلثنين الفائت إلى أن العقوبات الغربية لن
تظل من دون رد مؤلم ،إذ أعلن نائب وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس��ي س�ي��رغ��ي ريبابكوف
أن «ال��ر ّد الروسي سيكون مؤلما ً للواليات
المتحدة» ،مضيفاً« :ال يحق ألحد أن يتحدث
م��ع روس �ي��ا بلغة ال�ع�ق��وب��ات ،فسترتد على
أصحابها محاوالت إم�لاء شيء ما علينا أو
توجيه إنذارات لنا».
ي�ج��ب أن ي��أخ��ذ ال �غ��رب ع�ل��ى محمل الجد
م �ث��ل ه ��ذا ال �ت �ح��ذي��ر ال� �ح ��ازم ،ألنّ موسكو
مقتنعة ب��أن ال�ع�ق��وب��ات ت�ه��دف إل��ى إسقاط
ال�ن�ظ��ام واس�ت�ه��داف روس�ي��ا وتحويلها إلى
دول��ة منهكة وفقيرة ت��دور في فلك التبعية
للغرب ،وهذا ما يتعارض مع تاريخ روسيا
وحاضرها وقدراتها الفعلية.

ثقافة البلطجة ونهب المال العام
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ال أعرف كيف لنا أن نبني مجتمعات سوية ونخلق
ب �ش��را ً منتميا ً إل��ى ال��وط��ن وال�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ،فيما
نعاني خلالً جوهريا ً ف��ي التربية والثقافة ومنظومة
ال�ق�ي��م وال �م �ب��ادئ واألخ �ل��اق ،ول �ي��س م�ط�ل��وب�ا ً م�ن��ا أن
نصل الى مرحلة ما شاهدناه في كوريا الجنوبية ،إذ
قدم رئيس ال��وزراء اعتذاره إلى الشعب الكوري وإلى
أهالي الضحايا ،فقد غرقت عبّارة كورية ونتج من ذلك
ِ
يكتف
وفاة وإصابة  300مواطن كوري جنوبي ،ولم
باالعتذار بل أعلن عن تحمله المسؤولية واالستقالة من
منصبه ،لعدم نجاحه في منع الكارثة وأكثر من ذلك قام
والد أحد الضحايا ،ووجه إليه صفعة قوية على الوجه
أثناء خطابه ،ورغم ذلك استمر في خطابه واعتذاره لهذا
الوالد ولجميع أهالي الضحايا ،وال تقولوا لي إن مثل
هذا السلوك أو تلك الثقافة على صلة بالدين من قريب
أو بعيد ،ب��ل ه��ذا إن�ت��اج تربية وثقافة ووع��ي وشعور
عال بالمسؤولية واالنتماء ،فمعظم مجتمعاتنا العربية
متدينة والدين مرتكز أساسي في وجودها وحياتها،
إن �م��ا ت�ش�ي��ع ف�ي�ه��ا ث�ق��اف��ة ال�ب�ل�ط�ج��ة وال �ن �ه��ب والسرقة
والفساد وه��در المال العام والكثير من السلوك غير
المعياري :كذب ،دجل ،نفاق ،تملق ،فهلوة وغير ذلك...
ما يثبت أن الخلل بنيوي وأبعد وأكبر من أن ُيختزل
بالتدين والقرب أو البعد عن الدين ،فالدين في جوهر
تعاليمه سمحة وأخالقية ،لكن تلك التعاليم والعقيدة ال
تترجم وتنعكس الى فعل في سلوكنا وحياتنا اليومية،
إذ ترى أناسا ً يؤدون الفروض وسائر الطقوس الدينية.
ل�ك��ن ع�ل��ى ال�م�س�ت��وى ال�س�ل��وك��ي واألخ�ل�اق ��ي ،نماذج
سيئة في السرقة والنهب وه��در وسرقة المال العام،
واستغالل المنصب والموقع الوظيفي .والحرام لديهم
هو ما ال تطوله أيديهم ،وربما تكون غياب الديمقراطية
والوعي ووجود حكومات قامعة وديكتاتورية وسلطة
أبوية وثقافة تقديس للفرد ،هي من المسببات لمثل
هذه القيم غير المعيارية .لكن القوى التي تطلق على
نفسها ق��وى ديمقراطية وتقدمية وث��وري��ة ،ل��م تقدم
ب��دي�لاً ج��دي �ا ً وح�ق�ي�ق�ي�اً ،ال ع�ل��ى صعيد ال�م�م��ارس��ة أو
النموذج ،أو خلق وعي وتربية بديلة ،بل كانت امتدادا ً
لما ه��و ق��ائ��م .فعلى سبيل ال�م�ث��ال عندما نتحدث عن
فساد السلطة الفلسطينية الممأسس ،نجد في المقابل
أن ف��ي المنظمات غير الحكومية أب��اط��رة وحيتان من
ناهيبي وه��ادري المال العام ،ح ّولوا تلك المؤسسات
الى إقطاعيات عائلية وعشائرية.
نحن أم��ام أزم��ة شاملة تلف السلطة والمعارضة
وحتى الجماهير ،أزم��ة من القمة للقاعدة ،إذ تجد من
يمارس كل الموبقات :يسرق ،ينهب ،فاسد ومفسد،
بلطجي وأزعر ...يتحدث عن القيم واألخالق والمبادئ
وال��وط��ن وال��وط�ن�ي��ة ،وي�ط��رح نفسه مثل م��ارت��ن لوثر
زعيما ً وطنيا ً وسياسياً ،ويتصدر المشهد والمسرح
السياسي واالج�ت�م��اع��ي واالق �ت �ص��ادي .وك��ذل��ك لدينا
سلوكيات مرتبطة بوعي مش ّوه وثقافة عجيبة غريبة،
ال أع��رف كيف يصنفها علماء االج�ت�م��اع وال�ن�ف��س ،إذ
تع ّودنا على ثقافة الخوف والترهيب ،وكذلك سرقة
ال�م��ال ال�ع��ام ونهبه وه ��دره .ن�س��ارع ال��ى دف��ع فواتير

وأي قروض
ال �م��اء وض��ري�ب��ة المسقفات (األرن ��ون ��ا) ّ
نحصل عليها م��ن ب�ن��وك وم��ؤس �س��ات «اإسرائيلية»،
أي فواتير
وفي المقابل نفاخر ونشجع على عدم دفع ّ
لها عالقة بمؤسساتنا الوطنية من كهرباء وقروض
مجلس إسكان وغيرها ،فالفكرة المتك ّونة لدى الناس
والجماهير ،معتبرين أن تلك األموال حق لهم ،وأن تلك
المؤسسات فاسدة وشلل من «الحرامية» .تلك الفكرة
وال�ق�ن��اع��ات ترسخت بسبب ك��ون السلطة القائمة لم
تشكل أو تقدم نموذجا ً إيجابيا ً للجماهير .فضالً عن
اعتقاد ص��ادق أحياناً ،بأن من يحاسب أو يطبق عليه
القانون والعقاب ،هم الناس «الغالبة» والمسحوقين،
أم��ا الحيتان ورم��وز السرقة والفساد فهم يصولون
وي�ج��ول��ون وال أح��د يقترب منهم .وال �ش��يء بالشيء
ي��ذك��ر ف��ي إط ��ار س��رق��ة ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ،إذ ن�ج��د أن
هناك أشخاصا ً ال يكتفون بالسرقة ألنفسهم ،بل باتوا
يسرقون ويبيعون التيار لآلخرين ،كذلك العديد من
أصحاب المصالح التجارية واالقتصادية والمصانع
وج��دوا ف��ي مناطق «ج» والعديد م��ن المخيمات مالذا ً
لهم ،إلنشاء مصانعهم ومصالحهم التجارية وسرقة
التيار الكهربائي ،فالتيار ال��ذي يسرقونه ربما يغطي
فواتير سكان المخيم أو القرية التي أقاموا أنشأوا فيها
مصانعهم ومصالحهم.
المسألة ليست حكرا ً على شركة الكهرباء أو غيرها
م��ن ال�م��ؤس�س��ات ال�ع��ام��ة ،ب��ل تجد ذل��ك ف��ي الكثير من
المؤسسات العامة .مثالً ،أحد سارقي التيار الكهربائي
يفاخر ويتباهى ب��أن المكيفات ل��دي��ه «ش�غ��ال��ة» طوال
النهار ،وصاحب مزرعة يقول إن مزارع دجاجه مؤمنة
صيفا ً وشتاء بالتدفئة والتهوئة.
نحن «جهابذة» في الطرح والتشخيص والحديث عما
تلحقه تلك األمراض والمظاهر السلبية من أخطار جدية
على مجتمعنا ،على ثقافته وقيمه وأخالقه وسلوكياته
ووع�ي��ه ،إنما ال نعمل ألج��ل تغيرها أو تعديلها ،فعلى
سبيل المثال ال الحصر ،كثر منا يعرف جيدا ً أن فالن
أو عالن يقيم حفلة عرس ابنه أو ابنته ،ويقوم بسرقة
ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ،وغ�ي��ر مستعد ل�ق��ول��ه ل��ه ب��أن ذلك
سلوك غير حضاري وسرقة للمال العام ،والكثير منا
يعرف أن هناك من يتعدّى على أراضي الغير ،يزورها
ويسمسر عليها ،من دون أن نقول له إن ذلك جريمة
في حق الوطن والمجتمع ،وهناك العديد من البلطجية
وال��زع��ران الذين ي�ه��ددون السلم واألم��ن االجتماعي،
من خ�لال اإلستقواء على االخرين وابتزازهم ،لكون
ه��ؤالء غير مدعومين عشائريا ً أو حزبيا ً أو جهوياً،
ونجد أن شعورهم بالظلم االجتماعي قد يدفع بهم الى
خانات خطيرة ،أو ربما يخضعون ويلجأوون إلى آخر
لحمايتهم والدفاع عنهم ،أو يؤثرون السكوت.
م��ن ينهب وي �س��رق م��االً ع��ام �ا ً أو ي �م��ارس البلطجة
وال �ع��رب��دة وال��زع��رن��ة ع �ل��ى ال �ن��اس وأب��ن��اء ش �ع �ب��ه ،ال
يمكن أن ي �ك��ون أم �ي �ن �ا ًُ ع�ل��ى وط��ن ش�ع��ب ومصالحه.
واللصوصية والنهب والهدر للمال العام ال تستقيم مع
مصالح الوطن أو النهوض به .نحن في حاجة الى ثورة
شاملة في مناحي حياتنا كلها ،في حاجة إل��ى تربية
ج��دي��دة ،إل��ى زرع قيم وم�ب��ادئ وخلق وع��ي ،إل��ى بناء
ثقافة جديدة ،لننهض بوطننا ومجتمعنا.
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� ّأي الح�سناويين هو «ال�شهيد»؟...
وجهة نظر حول مقتل طالب «�إخواني»
} عبد الفتاح نعوم
ع�ل��ى م��أل��وف �ه��ا ،ت �ق � ّرر منظمة ال�ت�ج��دي��د الطالبي
والذراع الطالبية لـ»اإلخوان المسلمين» في المغرب
أن تقيم نشاطا ً للتسويق لخطها الفكري والسياسي
م�ث��ل أي ت �ي��ار أخ ��ر ،وه ��ذه ال �م��رة ق� � ّررت أن يكون
الضيف المميّز ال��ذي سيح ّل على جامعة سيدي
محمد بن عبد الله في فاس القيادي في حزب العدالة
والتنمية ،الذراع السياسية لـ»اإلخوان المسلمين»،
عبد العالي حامي الدين.
دالل ��ة ه��ذه ال�خ�ط��وة ال ت�ق��ف ع�ن��د م��ا ت��وح��ي إليه
كنشاط ع��ادي ضمن سلسلة األنشطة التي يقوم
ب�ه��ا «اإلخ� ��وان ال�م�س�ل�م��ون» ل�ت��دع�ي��م وج��وده��م في
ال�ج��ام�ع��ات ،إن�م��ا ت�ت��أت��ى م��ن ت��اري��خ ال�ض�ي��ف نفسه
وعالقته بالجامعة المزمع عقد اللقاء في رحابها.
قبل أن يصبح عبد العالي ح��ام��ي ال��دي��ن أستاذا ً
جامعياً ،كان طالبا ً في كلية الحقوق ضهر المهراز
في ف��اس ،أي الجامعة نفسها ،لكنه ك��ان أيضا ً من
الضالعين في اغتيال الطالب الماركسي ايت الجيد
بنعيسى وه��ذا لم تتعرض له ال��دول��ة حتى الساعة
بتحقيقات جدية ،رغم أن القضية باتت قضية رأي
ع��ام وس��ط م�ط��ال�ب��ات م �ك��رورة ألس ��رة اي��ت الجيد
بنعيسى ومطالبات قوى سياسية أخرى بالتحقيق
والقصاص .لذلك فإن الخطوة كان الهدف منها جس
نبض التيار السياسي والفكري الذي كان ينتمي إليه
إيت الجيد بنعيسى واختبار قدرته على الر ّد وتبيان
طبيعة رده ،كما كان استعراضا ً للعضالت ،فالمتهم
باغتيال ايت الجيد أصبح أستاذا ً جامعيا ً وقياديا ً في
حزب يقود الحكومة!
ً
تأتي الخطوة أيضا في سياق الرغبة المحمومة
ال�ت��ي يلتقي عليها «اإلخ���وان المسلمون» والنظام
الحاكم في المغرب ،فلدى «اإلخوان» أكثر من سبب
لعداء الماركسيين ،في حين أن نظام الحكم يعادي
الماركسيين في الجامعة المغربية لكونهم األكثر
ق��درة على إح��داث ممانعة قوية في وجه طموحاته
الرامية إلى خصخصة التعليم ،وهو المخطط الذي
شرع في التأسيس له منذ اخ��راج الميثاق الوطني
ل�ل�ت��رب�ي��ة وال �ت �ك��وي��ن وك���ان ال ب��د م��ن ك �س��ر الحلقة
الصلبة أمامه ،وه��ي الحركة الطالبية التي يقودها
منذ والدتها تقريبا ً الطالب الماركسيون.
طالما أن الحكم في المغرب هو قسمة بين النخب
التقليدية و«اإلخوان المسلمين» فال بد من كسر آخر
قالع الماركسيين في المغرب ،والبداية من ضهر
المهراز ،وب��دا واضحا ً أن ه��ؤالء منذ وصولهم إلى
السلطة وقيادتهم الحكومة وف��ق منطق الصفقات
الذي م ّكنهم من الوصول إلى ما وصلوا إليه إقليميا ً
وف ��ي ال �م �غ��رب ،ف�م�ن��ذئ��ذ وه ��م ي �ه��رع��ون إل ��ى إتيان

�س بمصالح الفقراء وتضييق
ك � ّل م��ا م��ن شأنه ال�م� ّ
الخناق عليهم في التعليم والتشغيل وفواتير الماء
والكهرباء وأس�ع��ار المحروقات ،وال ي��زال صخب
عويل وزرائهم في اآلذان حول رسوم التسجيل في
التعليم العالي وخصخصة التعليم وجلب الجامعات
ال�خ��اص��ة ك��ي تفتح ف��روع �ا ً ل�ه��ا ف��ي ال �م �غ��رب ،وعن
األقطاب الجامعية ،والك ّل يعلم أن ه��ذه اإلج��راءات
تعتبر مقدمات ل�ض��رب مجانية التعليم ال�ت��ي رفع
ألجلها الماركسيون دون سواهم شعار «المجانية
أو االستشهاد».
لذلك شعر ه��ؤالء الطالب الذين يمثلون االمتداد
الفكري والسياسي اليت الجيد ورفاقه هم وجماهير
الطالب الذين يثقون بمناضلين يرون بأ ّم العين أنهم
يحرمون أنفسهم من ك� ّل ش��يء للمبادئ ومصالح
الجماهير الشعبية ،وأنهم يعرضون أنفسهم لكل
األخ�ط��ار م��ن ج��راء ذل��ك .ش�ع��روا جميعا ً بضرورة
التصدي ألي استفزاز من أي نوع ،خاصة إذا تعلق
األم��ر بجلوس متهم بالقتل أمامهم م�ح��اض��را ً عن
الديمقراطي!!
أم��ا ف��ي ش��أن مالبسات ال �ح��ادث ،ه��رول��ت جميع
الصحف والمنابر الموالية للتحالف الحاكم إللقاء
المسؤولية على «فصيل النهج الديمقراطي القاعدي»
ذي التوجه الماركسي ،من دون تحقيق في الحادثة،
ما يعكس التحامل على هذا التيار والرغبة في شرعنة
محاصرته والرغبة ف��ي اجتثاته ،فكيف يسمح له
بالبقاء وهو الوحيد الذي ال يزال يقول إن «القضية
الفلسطينية قضية وطنية» في حين يكاد يعتبرها
الجميع مجرد خبر في صفحة الحوادث الدولية في
الصحف الصفراء ،وهو التيار الوحيد في المغرب
ال��ذي ال ي��زال يعري ويفضح تبعية معظم األنظمة
العربية لإلمبريالية ومصالحها ويفضح مخططاتها
ال��رام �ي��ة ال��ى التقسيم واالس �ت �ع �م��ار ال �ج��دي��د تحت
غطاء الحريات والديمقراطية ،كما جرى في العراق
ويجري اآلن في أكثر من بلد ،وهو الوحيد الذي ال
يزال يعتبر قضية التعليم مقدسة ومصيرية ويدافع
عن تعليم علماني ومجاني.
ق��د ي �ك��ون ف��ي األم ��ر اس �ت �ف��زاز ن�ت��ج م�ن��ه اشتباك
أس �ف��ر ع��ن ج� ��روح ف��ي ق ��دم «ال��ح��س��ن��اوي» عضو
منظمة التجديد الطالبي ،لكن المسؤولية على من
يستفز ذاكرة المناضلين ويتحداهم بأن يأتي إليهم
بقاتل رفيقهم كي يحاضر فيهم عن «الشرف» ،ثم
يستفزهم كي يورطهم في اشتباك تقام ضجة على
جروح أصابت أف��رادا ً في فريقهم من دون أن يذكر
شيئا ً عن ج��روح الطالب الماركسيين وكسورهم،
وقد ح��ررت منذ زمن مذكرات بحث في حقهم ،بل
ربما تعمد ط��رف ما أالّ ينقذه في الوقت المناسب

ك��ي تكتمل ال ��ذرائ ��ع ،خ��اص��ة أن��ه م�ن��ذ ف �ت��رة قريبة
يرفع قياديو أحد األح��زاب المحسوبة على اليسار
«الوديع» مذكرة إلى رئيس الحكومة تطالبه بالتدخل
ل�ح�م��اي�ت�ه��م ،ب�ح�س��ب ت�ع�ب�ي��ره��م ،م��ن إج� ��رام النهج
الديمقراطي «القاعدي» ،فال شك أن في األمر حملة
مدروسة الجتثات هذا التوجه.
ن �ت �ف � ّه��م أن ي �ف �ع��ل اإلس�ل�ام� �ي ��ون ذل� ��ك ف ��ي وج��ه
المناضلين الماركسيين ،لكن ما يعصي الفهم أن
ي�ن�خ��رط ف��ي ه��ذه الحملة م��ن ه��م م�ح�س��وب��ون على
اليسار بشكل أو بآخر ،وإن كان ه��ؤالء يتوسمون
خيرا ً في تلك التيارات ويسعون إلى خطب ودها فلنا
في التاريخ القريب عبرة .معظم الطالب يذكرون
الفتح اإلس�لام��ي وأص ��وات تكبير طلبة «اإلخ ��وان
المسلمين» وهم يحملون علم الفتح متجهين صوب
األحياء الجامعية قادمين باإلسالم إلى ديار الكفر!
ليس غريبا ً على م��ن ي�ق��رأ «معالم ف��ي ال�ط��ري��ق» أن
ينظر إل��ى المجتمع على أن��ه ج��اه�ل��ي ،فربما أخطأ
ال��وج�ه��ة ،ب ��دالً م��ن أن ي�ق��رأ «ال�ع�ق��د االج�ت�م��اع��ي» أو
«منطق الكشف العلمي» أو أي سطر ألي رجل فكر
إنساني ،ق��رأ لسيّد قطب وسمع خطب الظواهري
قبل أن يتجه إلى أسوار الجامعة.
قبل سنوات اغتيل «الحسناوي» ،وهو طالب آخر
يحمل اللقب نفسه ،لكنه كان مناضالً في صفوف
ال�ط�لاب الماركسيين ،لكن ي��ا لألسف ل��م تقم مثل
ال�ض�ج��ة وط �ل �ب��ات التحقيق ف��ي قضية وف��ات��ه .أما
ف��ي ش��أن ح�س�ن��اوي «اإلخ� ��وان المسلمين» فحتى
«ل �ي �ب �ي��رال �ي��ون��ا» ح �م��ائ��م ال��س�ل�ام م �ت �ض��ام �ن��ون معه
وش��اج �ب��ون إلج ��رام ال�م��ارك�س�ي�ي��ن ،بطبيعة الحال
بالنسبة إليهم .هذا تضامن انساني مبدئي بصرف
النظر عن خالفهم مع اإلسالميين ،لكنهم ال يرون
ض��رورة للتضامن مع معتقلي ومفقودي وشهداء
ال �ح��رك��ة ال�م��ارك�س�ي��ة اللينينة ألن �ه��م ب�ع��رف�ه��م ،هم
وإسالميوهم ومن واالهم ،ليسوا (أي الماركسيين)
من اإلنسانية في شيء ،وهنا ُيظهرون أنهم بعلم أو
بغير علم جزء من الحملة السالفة الذكر.
«الحسناويان» كالهما من الشعب المغربي ،لك ّن
ك�ل ًّ
�ا منهما اخ �ت��ار االص �ط �ف��اف ع�ل��ى جبهة مقابلة
ً
ّ
لآلخر ،وك�لا منهما شهيد بحسب مفهوم الشهادة
الذي يتبناه كل طرف ،لكن الحسناوي األخير هناك
م��ن أراده أن يكون شهيدا ً ك��ي ينتقم الستشهاده
بحصد رؤوس المئات ،وبعد ذلك يتفرغ كي يقضي
على ما تبقى من لقمة الماليين ،يقضمها منهم تباعا ً
في تعليمهم ،والبقية تأتي...

الأ ّمة في خطر ...ممنوع الجدال مع ال�صغار

فا�ش ّية �أردوغان
} سارة بن مزيان ـ الجزائر
لقد آمن بينيتو موسوليني بأنّ العنف هو السبيل الوحيد لتغيير األوضاع وأنه
يجب أالّ يعطى هامش كبير للفرد على حساب الدولة ،فالدولة امر مطلق فالحرية
ضا ّرة للفرد ،وال يمكن أن ينظر لهذا األخير إال من زاوية الدولة .الدولة هي الوحيدة
التي تملك كلمة الفصل وليس الفرد .وبعد نحو قرن من الزمن ،ها التاريخ يعيد
نفسه ،وها نحن نشهدها مرة أخرى عقيدة تؤمن بإعطاء كامل القوة والصالحية
للسلطة التنفيذية ،وكانت متمثلة آنذاك في رئيس الوزراء بنيتو موسوليني وقائد
الحزب الفاشيستي ،وتتمثل اليوم في أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية ،إذ
تشبه ممارسات شرطته كثيرا ً ما فعله أعضاء الفاشيست (الكتائب الفاشية) الذين
زرعوا الرعب في صفوف العمال في المصانع .واليوم نرى أردوغان يأمر أعوان
شرطته بقمع المتظاهرين ومنعهم من ممارسة حقهم في التظاهر والتجمهر
والرفض في حكم يصفه بالديمقراطي.
إيمان موسوليني بأنه القائد والمنقذ وأن عقيدته هي العقيدة األمثل لحكم إيطاليا
آن��ذاك يشبه إيمان أردوغ��ان اليوم بأنه سلطان عثماني ،وه��ذا ما يبدو واضحا ً
في سياسته الداخلية والخارجية ،خاصة عندما سعى إل��ى تعظيم دور تركيا
اإلقليمي كمحور للمسلمين السنّة ومواجهة إيران ،كما بنى عالقات استراتيجية
مع «إسرائيل» بحسب ما صرح به القادة األتراك انهم ليسو على استعداد لقطع
عالقاتهم مع «إسرائيل» أو دعمهم لفسلطين في  2009من خالل أسطول الحرية
فلم يكن إالّ بفضل الجمعيات اإلنسانية التركية والعالمية وضغط المجتمع المدني
فاستغل أردوغان هذه الظروف في مطالبته باالنضمام لالتحاد األوروبي لكنها
فشلت.
تأمل هتلر في المدرسة الفاشية مدة عشر سنوات وكذلك القائد السوفياتي
ستالين وال��ذي تعلّم ب��دوره من موسوليني مؤسس الدعاية والفكر الشمولي
والرافض للسالم ،والمؤمن بأنّ قهر الناس هو أساس العقيدة السياسية .ويبدو
أن السيد رجب طيب أردوغان أخذ الكثير من هذا الطاغية فبعدما كان رئيسا ً لبلدية
اسطنبول سنة  1994واستطاع أن يجعل موازنتها في غضون سنة تضاهي
موازنة دولة .كما استطاع حل مشاكل كثيرة مثل المياه وغيرها من اإلنجازات
وبعدما أصبح هذا األخير رئيسا ً للحكومة أعتقد أن الشعوب تحتاج إلى الجانب
االقتصادي والمالي فحسب .أما الرموز التاريخية مثل الحديقة العثمانية والتي أمر
بتحويلها الى مركز تجاري لم تعد تعني لها شيئا ً وأن اإلرث الحضاري العثماني
لم تعد له أهمية في المجتمع التركي الحديث وال��ذي نعتقد أن��ه ما زال محتفظا ً
بأصالته فخورا ً بانتمائه الحضاري ومتمسكا ً بكامل رموزه الثقافية االجتماعية
والتاريخية ،ما جعل االتراك يرفضون قرار التحويل الذي لم يعتقد أردوغان أنه
سيتسبّب له بانفجار في الشارع وشعارات تطالب برحيله ،لكنه لم يتقبّل ذلك
وال يزال يؤكد في تصريحاته أن األمور تحت السيطرة وهذا التقليد السياسي لم
يبق جديدا ً بعد الحراك الشعبي الذي عرفته معظم أقطار المنطقة العربية وخلّف
إطاحات متتالية لعدة رؤس��اء ع��رب ،وها حان دور السلطان العثماني ال��ذي بدأ
يتخبط في كرسيه رافضا ً تنحي حكومته التي وصفها بالمنتخبة وق��رر إجراء
محادثات مع ممثلي المتظاهرين كما أقصى ممثلين ساحة «تقسيم».
بعدما وص��ف الرئيس السوري بشار االس��د بالديكتاتور وأدان ممارساته
وطالبه بالتنحي من كرسي الرئاسة ودعم المعارضة بكل قوته ،ها هو يقمعها على
أرضه ،ما يثبت أن إدانته ممارسات األسد الرامية إلى محاربة اإلرهاب وتطهير
بالده من الجماعات المسلحة لم تكن إال محاولة منه لكسب رضا القوى الكبرى
و«إسرائيل» التي تهدف الى إطاحة الرئيس األسد ،فجنون العظمة ما جعله يجرؤ
على إهانة شعب منحه صوته وثقته التي خانها في أول احتجاج.
إن الديمقراطية تمثل الحكم األنسب للمجتمعات الحديثة للخروج من االستبداد
السياسي ومنع قيامه ومنع اغتصاب القوانين وقمع الشعوب ،وهذا ما تعانيه
مختلف الدول التي عرفت ثورات مناهضة لألنظمة والتي تجاوزت الحدود كافة
ومارست االستبداد بمختلف أشكاله .وما يحدث في تركيا هذه األيام يؤكد مرة
أخرى أن الشعوب لن ترض بغير الحرية والديمقراطية ،فهنيئا ً لالنسانية بشعوب
تؤمن بالتغيير شعوب مؤمنة بذاتها فخورة ومتمسكة بماضيها ،مص ّرة على
التخطيط لبناء مستقبلها .شعوب ال ترضى بغير حكم الراشد وجوهره العدالة
وأساسه الحق والقانون ودعائمه األخالق.

} ماجدي البسيوني
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بلى ،األمة العربية في خطر لم تشهد له مثيالً من قبل،
حتى في ما س ّمي بـ»الحروب الصليبية» .األرض تحرق
والعقائد طعنت واإلنسان يذبح بنشوة وتؤكل األكباد
وتقطع الرؤوس ويطلب من األطفال قذفها مثل الكرة في
الحواري ،ثم تشوى على نيران من حطب وتنعقد عليها
الوالئم!
ال وقت لرفاهية الجدال مع الصغار الصغار .األمة في
خطر ،ولن نجلس القرفصاء نشاهد النيران المستعرة
وهي تأكل حتى النخاع لنقول  :لو أن هذه النيران لونها
«بمبي» لفعلنا وفعلنا .
فعن أي فتح إس�لام��ي جديد للوطن ت�ق��وده أميركا،
وج �م �ي��ع أش � ��رار ال �ع��ال��م ج �ل �ب��وا إل ��ى ال �ب �ل��دان العربية
الحية تحت دع��اوى معظمها خادعة وك��اذب��ة؟ وع��ن أي
ديمقراطية تتحدثون والنهب المنظم لثروات األمة تغدق
بكرم فاحش على إفناءه بينما الحرمان يزحف في ثنايا
الوطن وأنين الجوع والحاجة يذ ّل الرجال؟!
نتغزل بحضارتنا الضاربة منذ فجر التاريخ ،وها هي
مساجدنا بجميع الرموز التاريخية تمسح بعد تفجيرها،
وها أقدم كنائس وأديرة ومعابد عرفتها البشرية تد ّمر.
ه �ج��رات ،ون ��زوح بالماليين ي�ف��وق م��ا ح�ص��ل ع�ل��ى يد
المغول والصهاينة ،بغية تفتيت خريطة ال��وط��ن إلى
إم��ارات ومشايخ وعشائر ،لنعود مثلما ك��ان االنسان
األول بال أدغال .
هكذا يريدون لنا ،وهكذا يخططون لفنائنا عمداً ،فهل
يحق لنا أن ننساق خلف رفاهية الجدال وهو من أدوات
غض البصر عما يد ّبر؟!
ف�لا مصر بكل ثقلها ،وإن س��رق��ت وغيبت عقوداً،
يستطيع أي ك��وم �ب��ارس أن ي �ق��وده��ا .لحظة المصير
أزفت وال مناص من إنقاذها ب��إرادة شعب استيقظ بعد
ثبات ويدرك حتمية أن يدفع ثمن غفوته مهما كان وجع
استئصال السرطان الذي أصاب الجسد .لن ينقذنا إالّ
نحن .انتظار قافلة معونة من هنا أو هناك لن تغيث.
ال ح ّل آتيا ً من خ��ارج سورية ،حتى ولو مئة جنيف،
اللهم إالّ كسر الحصار اإلع�لام��ي .قلناها منذ البداية
ون��ؤك��د :إالّ س��وري��ة .وه��ا الحجر تكلم :خلفي إرهابي.
وغ��دا ً سيعلنها الشعب السوري :متمسكون بكل تراب
الوطن من الجوالن حتى لواء اإلسكندرون ولن نتخلى
عن ثوابتنا القومية وذاهبون إلى استكمال الطريق مع
بشار األسد.
قلناها ونقولها ،ل��ن ن��و ّق��ع على بياض للرئيس ،أيا
يكن هذا الرئيس ،رغم يقيننا أن الشعب في مصر اختار
عبد الفتاح السيسي بعدما تم االختبار الذي ال يقل عن
االختبار األول للزعيم الخالد جمال عبد الناصر عندما
وضع حياته أمام تحديات بريطانيا حين عزل مليكهم.
هكذا فعل السيسي عندما وقف بجانب السواد األعظم
من الشعب وتم عزل أدوات واشنطن في المنطقة المتمثلة
في «خوان المسلمين».
جمال عبد الناصر قالها م ��راراً :إذا وج��دت��م أميركا
راضية عني فاعلموا أني أسير في الطريق الخاطئ ،وها

بشار األسد يؤكد عليها يومياً ،ولذلك انتصرت سورية.
دائما ً وأبدا ً سنقولها لعبد الفتاح السيسي :إن الماليين
ال �ت��ى خ��رج��ت ل�ت��أي�ي��دك��م س�ت�خ��رج أض �ع��اف أضعافها
لتعزلكم إن لم تلبوا مطالبها وهي أوالً :السيادة الوطنية
واالستقالل الوطني واستعادة كامل الحقوق المنهوبة
على مدى عقود التبعية والخنوع لألميركيين وأذيالهم
في الخارج والداخل .مطالب الماليين تقتضي استعادة
ما ُنهب منهم على مدى العقود األربعة األخيرة ،عندئذ
ت�ع��ود مصر إل��ى م�ص��ر ،وتصير «أد ال��دن�ي��ا» ل��و أعادت
المعنى الحقيقي الكامن في علم العروبة الذي تمسكت به
القيادة في اإلقليم الشمالي.
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هل ثمة قوي ما ج ّر الجيش المصرى ّ
لدك معاقل ما
يسمى بالجيش الحر «المصرى» الموجود على األراضي
الليبية والذي أعلن عن قوامه ومدى جهوزيته بعدما تلقى
التدريبات س��واء في تركيا أو حتى في األردن على يد
مدربين أميركيين أو صهاينة بأموال قطرية وسعودية،
في حين كان يتهيّأ للدخول الى األراضى السورية على
مدى ما يزيد على ثالثة أعوام ماضية؟
هل الصمت أمام هذا الجيش واالنتظار حتى يتسرب
ال��ى ال��داخ��ل المصري عبر ال�ح��دود الممتدة م��ن البحر
ال�م�ت��وس��ط غ��رب �ا ً وح �ت��ى نقطة ت�لاق��ى ال �ح��دود الليبية
المصرية السودانية؟
م��ا ب �ي��ن م� �ح ��اوالت ج� � ّر م �ص��ر إل ��ى دك م �ع��اق��ل هذا
التكوين اإلره��اب��ي المكون م��ن جنسيات ع��دي��دة ربما
ال ت �ق��ل ع��ن ال�ج�ن�س�ي��ات ال �ت��ي أع� ��دت ودرب� ��ت وذهبت
بتخطيط االستخبارات األميركية الصهيونية ،واالنتظار
والتر ّقب ،تكمن األخطار التي تنتظر القيادة القادمة التي
أظن أن حساباتها غاية في الدقة وتحاكي كل لحظة تمر.
لي
لكنها تؤكد على عدة نقاط أهمها أن واشنطن تريد ّ
عنق مصر لتعود مثلما كانت ،سواء إبان عهد مبارك ،أو
ضمن الدور المخطط لها إبان حكم «اإلخوان» بغية تنفيذ
المخطط األميركي الصهيوني.
يعرف كل من يفكر في هذا األمر أن اإلسراع فى ّ
دك
معاقل هؤالء اإلرهابيين يتطلب تالحم الجبهة الداخلية
وتماسكها مع األخذ في االعتبار حجم المصريين على
األراضي الليبية التي تحولت إلى جغرافيا ميلشيات أكثر
من كونها دول��ة بمعنى ال��دول��ة ،كما أن الظرف الراهن
وأع�ن��ي اإلنتخابات الرئاسية وه�ي��اج فلول «اإلخ ��وان»
وتوابعهم في الداخل والذين يمثلون الطابور الخامس
والخاليا النائمة ،كل ذلك مؤكد في حسابات القائمين
على ال �ش��أن ،ل��ذا أق��ول بيقين أن لحظة ال�ق�ي��ام بعملية
كهذه ستظهر الماليين ال �ه��ادرة م��ن شعب مصر التى
باتت تدرك ما يحاك وما يخطط لها من الجبهات كافة.
سنجدها في الخط األول للدفاع عن كل ذرة تراب .
ترى لو بقي «اإلخوان» حتى اليوم على قلب مصر ماذا
كان ليحدث؟!
ت��رى لو ال ق��در الله انتصرت أميركا بجميع أدواتها
على سورية وحولتها إلى ليبيا أخ��رى ،ماذا كان ليبقى
من األ ّمة حتى اآلن؟
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