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غزة� :أ�سباب ف�شل مفاو�ضات القاهرة
} حميدي العبدالله
فشلت المفاوضات غير المباشرة التي تقودها القاهرة بين
الوفدين الفلسطيني والصهيوني وعادت المواجهة إلى ما كانت
عليه قبل التهدئة.
ف �ش��ل ال �م �ف��اوض��ات ي �ع��ود إل ��ى أس��ب��اب فلسطينية وأخ ��رى
صهيونية.
األس �ب��اب الفلسطينية تكمن ف��ي واق ��ع أنّ فصائل المقاومة
الفلسطينية التي رفضت في األسبوع األول من العدوان المبادرة
المصرية لوقف العدوان ،وضعت شروطا ً قالت إنها لن تقبل بوقف
إطالق الصواريخ على الكيان الصهيوني إذا لم تت ّم االستجابة لها،
ومن بين هذه الشروط رفع الحصار وفتح المعابر وفتح مطار
وميناء في غزة.
وك��ان الوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة موحدا ً حول
ه��ذه ال�م�ط��ال��ب ال�ت��ي تعكس ت�ق��اط��ع م�ص��ال��ح ب�ي��ن ح��رك��ة حماس
والسلطة الفلسطينية ،حماس ألنّ تلبية هذه المطالب يدفع عنها
اإلح��راج بشأن مسؤوليتها عن الدماء والتضحيات الكثيرة التي
قدمها سكان غزة بعد رفضها المبادرة المصرية في األسبوع
األول على العدوان ،والسلطة الفلسطينية التي تراهن على أنّ فتح
المعابر والميناء والمطار واإلش��راف على عملية إع��ادة اإلعمار،
يؤ ّمن عودة فاعلة لها إلى القطاع ،وتحدث توازنا ً أمنيا ً مع مقاتلي
حركة حماس واألجهزة التابعة لحماس.
وحدة الموقف الفلسطيني على قاعدة تقاطع المصالح ح ّد هذه
المرة من أثر الضغوط األميركية والمصرية والخليجية والتركية
على الطرف الفلسطيني لتقديم تنازالت في المفاوضات تس ّهل
على نتنياهو ال �ع��ودة إل��ى التهدئة م��ن دون دف��ع ثمن مغامرته
العدوانية الجديدة الفاشلة التي ووجهت بردود فعل غاضبة في
معسكر اليمين الصهيوني.
األس �ب��اب الصهيونية تكمن ف��ي قناعة حكومة نتنياهو بأنّ
االستجابة لمطالب الفلسطينيين ،والسيما فتح المطار والميناء،
سوف يمثل انتصارا ً سياسيا ً للوفد الفلسطيني ،وهزيمة لحكومة
نتنياهو ،وسيضاف هذا االنتصار السياسي إلى الفشل العسكري
في الحملة العدوانية على قطاع غ��زة ،وسيقود قبول مثل هذه
التنازالت إل��ى تفكك حزبه وتحالفه ،وبالتالي سقوط الحكومة
الحالية ،وان ��زالق الكيان الصهيوني إل��ى أزم��ة سياسية حادة
يصعب حصر ك� ّل تجلياتها وتداعياتها ،ولهذا سعى المفاوض
الصهيوني إلى إقناع القاهرة والوفد الفلسطيني بتوزيع المطالب
على مرحلتين ،المرحلة األول��ى ،رفع الحصار وفتح معبر رفح،
والمرحلة الثانية ،تتض ّمن البحث في فتح المرفأ والمطار على
أن يت ّم البحث في موضوع الميناء والمطار بعد شهر من اآلن.
وبديهي أنّ هذه مناورة تفاوضية ،حيث يقوم رهان حكومة العدو
على تثبيت التهدئة من دون االستجابة لمطالب المطار والميناء،
وهذا يعني العودة إلى الوضع الذي ت ّم على أساسه التوصل إلى
التهدئة عام  2012برعاية مصر ،حيث كان القيادي في اإلخوان
المسلمين محمد مرسي رئيسا ً لها ،وه��و أم��ر صعب تسويقه
فلسطينياً.
أمام تباعد المواقف ،وصعوبة جسر الهوة ،وصعوبة تراجع
أي طرف وتقديم تنازالت توازي ما يطلبه الطرف اآلخر ،كان ال
ب ّد من أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود ،وتنهار الهدنة،
ويعود الطرفان إلى المواجهة ،وهذا ما كان.

دحر االحتالل ...الآن �إمكانية واقعية
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
كنا في انتفاضة الحجر ...االنتفاضة األول��ى كانون
األول ( )1987قد اقتربنا من إمكانية تحقيق شعارنا
بنقل الدولة الفلسطينية من اإلمكانية التاريخية الى
اإلمكانية الواقعية ...ولكن أخفقنا في ذلك لعوامل ذاتية
وموضوعية ،منها االستثمار السياسي المتس ّرع من قبل
البعض لالنتفاضة الشعبية ومفاعيلها ،وكذلك موضوعيا ً
تدمير العراق واحتالله ،وانهيار النظام الرسمي العربي
المستدخل للهزائم وثقافة الخنوع واالستسالم ،ثقافة
( )99%من اوراق الح ّل بيد امريكا وسقوط الحاضنة
األممية ،انهيار االت��ح��اد السوفياتي السابق والكتلة
الشيوعية ...وكانت النتيجة الدخول في نفق اوسلو
المظلم ...الذي شكل النصر الثاني بعد النكبة إلسرائيل
بلغة ثعلب السياسة اإلسرائيلية شمعون بيرس...
ه��ذا االت��ف��اق الظالم ما زال شعبنا يدفع ثمنه حتى
قسم الشعب واألرض وهتك
اللحظة ال��راه��ن��ة ،حيث ّ
النسيج المجتمعي وف ّككه ،وأدخلنا في دهاليز مفاوضات
عبثية ،ح ّولها البعض الى ثابت في سياسته ورؤيته
واستراتيجيتهّ ،
ونظر لها عبر كتب ومحاضرات وندوات،
بأنها الطريق الوحيد النعتاق شعبنا من االحتالل.
الثابت في السياسة والفكر الصهيوني ،ضرب وتصفية
عوامل القوة العربية والفلسطينية ،لخدمة هدف استراتيجي
صهيوني ثابت ،أال وهو تصفية القضية الفلسطينية ،ولع ّل
الحرب األخيرة التي ش ّنها االحتالل على شعبنا الفلسطيني
ب��دءا ً من الخليل تحت يافطة وذريعة خطف الصهاينة
الثالثة ومن ثم قتلهم الحقاً ،والتي تدحرجت الى عدوان
شامل على قطاع غزة ،لم يكن جوهرها وهدفها األول أمنياً،
بل كانت األهداف األساسية لها سياسية بامتياز ،في أولها
االستمرار في تكريس االحتالل وتحسين شروط احتالله،
من خالل إسقاط خيار المقاومة لعشرات السنين القادمة،
عبر تصفية قوى المقاومة في قطاع غزة وتدمير ك ّل بناها
التحتية ،األنفاق والورش والمصانع ،وتدمير ترسانتها
من األسلحة وتحديدا ً الصواريخ التي تهدّد جبهة االحتالل
الداخلية ،وأيضا ً تصفية ك ّل األجنحة العسكرية للمقاومة،
وبما يمهّد لتكريس فصل الضفة عن القطاع وسلخ أجزاء
كبيرة منها وض ّمها لالحتالل والسيطرة الكاملة على مدينة
القدس ،وإغالق أي إمكانية إلعادة الوحدة واللحمة للبيت
الفلسطيني (حكومة الوفاق الوطني).
وضمن هذه السياسة واأله��داف شنّ االحتالل حربه
وعدوانه الهمجي على شعبنا في قطاع غزة ،هذا العدوان
الذي أدرك��ت فصائلنا وجماهير شعبنا ،بأنّ هدفه ليس
هذا الفصيل او ذاك ،بل هو استهداف للشعب الفلسطيني
بأكمله ،ولذلك التفت الجماهير والتحمت مع المقاومة في
صمودها وتصدّيها للعدوان ،الذي عندما فشل في تحقيق
أهدافه بكسر إرادة المقاومة وتدميرها وتصفيتها بنية
وثقافة ونهجا ً وخيارا ً وإرادة ،عمد جيشه المهزوم عندما
شعر بأنها قد أحدثت تط ّورا ً نوعيا ً على مستوى التجربة
والخبرة القتالية ألفرادها ،وكذلك بالنسبة إلى تطوير
قدراتها العسكرية كما ً وكيفاً ،وقدراتها على تنفيذ عمليات
نوعية خلف خطوط العدو ،وما أوقعته من خسائر كبيرة
في قواته العسكرية ،تحديدا ً للواء النخبة ،لواء «جوالني»
جعلته يفقد صوابه ،ويع ّوض عن ذلك بارتكاب مجازر
جماعية وجرائم ح��رب وإب��ادة جماعية وتطهير عرقي
من خالل استهداف المدنيين ودور العبادة ومق ّرات األمم
المتحدة والمدارس والمشافي ،متوهّ ما ً بأنّ ذلك قد يساعده

في خلخلة الجبهة الداخلية الفلسطينية ،وفك العالقة ما
بين الجماهير الفلسطينية وقوى المقاومة ،ولكن الجماهير
الشعبية رغ��م بشاعة الجرائم والمجازر ،قالت بشكل
واضح إنها تقف خلف المقاومة في مطالبها ،وخيارها هو
خيار المقاومة.
دول��ة االحتالل وجيشها ال��ذي «ال يقهر» وال��ذي خلق
حكام العرب المهزومون حوله هذه الهالة الكبيرة ،والذي
تع ّود على شنّ حروب خاطفة على الدول العربية معتمدا ً
على تف ّوقه العسكري وترسانته العسكرية التقليدية
والنووية ،ودعم ال محدود عسكري وسياسي ولوجستي
وأمني ومالي من قبل أمريكا والغرب االستعماري ،هذه
القوة ب��دأت بالتآكل ،وبشكل واض��ح بعد ه��روب جيش
االحتالل من الجنوب اللبناني ،وتحرير الجنوب في /25
أيار ،2000/ومن ثم ازدادت عملية تآكل قوة الردع والهيبة
للجيش «اإلسرائيلي» ،بعدما ش ّنت حربها العدوانية األولى
بالوكالة عن امريكا على حزب الله والمقاومة اللبنانية في
تموز ،2006/من اجل خلق ما يُس ّمى بـ»الشرق األوسط
الجديد» وفق تعبير وزي��رة الخارجية األميركية آنذاك
ني فيها بها الجيش
كونداليزا رايس ،هذه الحرب التي ُم َ
اإلسرائيلي بهزيمة مد ّوية.
ح��اول العدو الصهيوني بعد ذل��ك ترميم ق��وة ردعه
واستعادة هيبة جيشه من خالل حروب عدوانية ش ّنها على
شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة في أعوام ()2009–2008
و( ،)2012ولكنه لم يستطع ان يكسر إرادة المقاومة،
او ينزع أسلحتها ،بل هذه المقاومة صمدت ،وأستعدت
للجوالت القادمة ،وكانت اكثر بأسا ً وق��وة وص��م��وداً،
وأستطاعت ان تدمي جيش االحتالل وتلحق الخسائر
الكبيرة به ،وكذلك بالجبهة الداخلية اإلسرائيلية.
هزائم وإخفاقات جيش االحتالل المتالحقة ،والتي كان
آخرها في ما يُس ّمى بحرب «الجرف الصامد» ورغم أنها
لم تتح ّول حتى اآلن ،ألسباب سياسية لها عالقة بحجم
الخذالن والتآمر العربيّين واالنحياز األمريكي والغربي
االستعماري إلى جانب دولة االحتالل ،حيث رأينا أمين عام
ّ
يصطف إلى
األمم المتحدة ،الديكور األمريكي بان كي مون،
جانب مناصرة الضحية على الجالد ،إلى هزائم تجبر قادة
االحتالل على التخلي عن نظامهم السياسي العنصري
العدواني التوسعي الرافض للتسويات السياسية للصراع،
إال أنها كشفت مواطن ضعف نظامهم األمني وتآكل قدرة
جيشهم على الردع وحسم جوالت المواجهة.
الجيش الصهيوني له سجل حافل منذ نشأة دولة
االح��ت�لال ب��ارت��ك��اب ال��ج��رائ��م وال��م��ج��ازر بحق شعبنا
الفلسطيني وأبناء أمتنا ،وم��ارس ك ّل أشكال االضطهاد
والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني ،ورغم ك ّل ذلك
فشل في ردعه وتطويع إرادته وكسر معنوياته ،واستمراره
في ارتكاب مثل المجازر والجرائم نزع عنه ما تبقى له من
صفات الجيش المقاتل ،وتح ّول إلى جيش قاتل للمدنيين
حيث تجاوزت مجازره ومذابحه ك ّل حدود المعقول ،ما
يوجب اإلصرار على تقديم قادته السياسيين والعسكريين
إلى محكمة الجنايات الدولية ،لينالوا عقابهم كمجرمي
حرب.
بالموازاة مع ذلك يجب ان يكون هناك عمل سياسي
ودبلوماسي وقانوني وإع�لام��ي فلسطيني موحد جا ّد
ومثابر لتطوير وتعميم الخطوة الشجاعة للرئيس
البوليفي ،موراليس ،الذي أصاب كبد الحقيقة حين وضع
«إسرائي ّل على الئحة ال��دول اإلرهابية ،ومثلها الواليات
المتحدة الراعية لك ّل جرائم االحتالل.

المندائية ...ال�صابئة ...الأيزيديون
ونكبة الأقليات!
} محمد ح .الحاج
األيزيديون بقايا السومريين السوريين ،وهم عشائر
سورية أصيلة عرفت في ما بعد بالكورد ،تعود عقيدتهم
الدينية إلى ما قبل الديانات المعروفة وتعزى إلى الدين
التوحيدي السوري ومن األرجح أنه حتى ما قبل ابراهيم
الخليل الذي انحدر من سومر – أعالي الفرات ودجلة ،وفي
العصر الحديث يكثر الخلط ما بينهم وبين الزيدية – مذهب
إسالمي منسوب إلى زيد بن علي بن الحسين ،وأغلبهم
في اليمن ،أم��ا األيزيديون فمعتقدهم الديني معروف
بالديانة المندائية ،والبعض يطلق عليهم الصابئة ،وقد
ورد ذكرهم في القرآن الكريم «المؤمنون والمؤمنات،
الصابئون والصابئات ،القانتون لله والقانتات*...
والعقيدة المندائية لها طقوسها ومراسمها مذ عرفت حتى
اليوم وتتسم باإليمان العميق والسالم وال تحمل عداء
لآلخر ،ومثلها مثل ك ّل العقائد الموصوفة باألقليات ،نالها
من التشويه والتشهير الكثير ،كما تع ّرض معتنقوها إلى
حمالت إبادة جماعية في أكثر من مرحلة عبر التاريخ،
وخصوصا ً على أيدي االحتالل العثماني.
لم يأت القرار األممي  1270الصادر عن مجلس أمن األمم
المتف ّرقة لحماية هؤالء الذين يستهدفهم تنظيم «داعش»
كما يستهدف غيرهم ،ولم تبادر أمريكا وحلفها لحمايتهم،
وألنهم ال يمتلكون وسائل الدفاع عن النفس كما اآلخرون،
وبحكم الصلة العرقية تبادر وحدات الحماية الشعبية
الكردية إلى نجدتهم وإيوائهم كما استقبلت غيرهم من
اآلش��ور والكلدان والسريان العراقيين ،حقوق اإلنسان
المتوحش ال تظلّل
المرفوعة رايتها عاليا ً في عالم الغرب
ّ
هؤالء ،بل هي الظ ّل الحامي لمصالح الغرب ،وقد ت ّم مسخ
هذه الحقوق فاقتصرت على المصالح وانحصرت مفاهيم
الديمقراطية بحقوق االقتراع كما تقول الصحافة األميركية
حتى في الداخل األميركي ،وألنّ حقوق اإلنسان مهدورة
بقوة الحذاء العسكري واألمني في أغلب دول العالم
التابعة ،فإنّ السياسة الخارجية األميركية ّ
تفضل نسج
عالقاتها مع األقوياء متجاوزة حقوق المواطنين الفقراء
في ك ّل العالم ،حتى في الواليات المتحدة ذاتها ،القرار
األممي لم يصدر إال بعد أن وصلت موسى «داع��ش» إلى
لحية البنتاغون األمريكي في غرفة عملياته األكبر في
المنطقة «أربيل» وبعد استغاثة الجنرال القائد ...برئيسه
أوباما وتحذيره من كارثة  11أيلول جديدة.
السياسة الخارجية األميركية تجت ّر نفسها عبر التاريخ،
من زمن غير بعيد كانت «القاعدة» موصوفة في الخارجية
األميركية بالمجاهدين ،فقد كانوا يقاتلون الروس ،وكانت
تدعمهم عسكريا ً – تدريبا ً وتسليحاً ،وبعد الحادي عشر
من أيلول ،وهي بطبيعة الحال مؤامرة صهيونية لخلق
عدو جديد ،بديل للعدو الشيوعي الذي سقط – أصبحت
«القاعدة» وما ترمز إليه من إس�لام سياسي هي العدو
الجديد مع استمرار الروابط بينها وبين مستويات من
االستخبارات والمنظمات الرديفة لها في أنحاء العالم،
وما «داع��ش» إال جناح من هذه «القاعدة» ترعرع ونشا ً
بالرعاية والتمويل ذاتهما ،ولم تكن خافية روابطه المتينة
مع نظام آل سعود ،أما أن تتبدّل المواقف من هذا التنظيم
فيصبح عدوا ً للجميع فهذا ألنّ العفريت خرج من القمقم

�أ�سباب الف�شل العربي التي ن�سيتها مجلة «الإكونومي�ست»
} د .عبد اللطيف عزب
ف��ي م �ق��ال ش��ام��ل وم �ف �ص��ل ن �ش��ر ف��ي اإلكونوميست
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ه )The tragedy of the ArabsThe
 ،) ،Economistعرضت المجله تحليالً لألسباب التي
أدت بالعالم العربي إل��ى الحالة الكئيبة التي هو فيها في
أيامنا .ف��ي ه��ذا المقال ،س��أح��اول ع��رض أس�ب��اب أخرى،
مهمة جدا في نظري ،لهذا الفشل ،والتي غابت عن أعين
األكونوميست ،وس��أح��اول توضيح بعض العوامل التي
ُعرضت بشكل جزئي أو خاطئ**.
ال أعتقد أنّ هناك عربيا واحدا يفكر منطقيا ً وباستقامه ال
يعترف بفشل العالم العربي .في الواقع هذا ليس فشالً بل
كارثة تاريخية ،ستتعب الكثير من األجيال القادمة إلصالح
الدمار ال��ذي خلفته .وكما هو الحال في جميع منظومات
حكم الظالم والظلم على مدى التاريخ ،يشجع قادة الدول
العربية أسوأ نوع من الكبت النفسي عند شعوبهم :جميع
هؤالء الزعماء يتفاخرون بازدهار بالدهم.
لهذا الفشل العديد من األس�ب��اب ،حيث أن غالبيتها قد
عرضت بصورة دقيقة ومقنعة في اإلكونوميست .ولكن
مؤلفي المقال ال يكتفون بتهميش دور االستعمار الغربي
في هذا الفشل ،بل ويعرضون هذا ال��دور كنظرية فاشلة.
هذا هو الموضوع بالضبط :هذه النظرية صحيحة جدا.
ال��دم��ار ال��ذي خلفه االستعمار الغربي ه��و أح��د األسباب
الرئيسية للوضع الحالي.
كيف كان حال بغداد ،دمشق والقاهرة ،حين كانت هذه
المدن تتنافس على لقب المدينة ال��رائ��دة في العالم ،على
ح ّد تعبير اإلكونوميست؟ ما هي مميّزات التجديدات التي
ماشاها اإلسالم يدا ً بيد؟ المجلة ال تجيب على هذه األسئلة.
ولكن الجواب مذهل ببساطته :اإلسالم آنذاك ،وباألحرى
المسلمين آنذاك ،لم يعطوا ج ّل اهتمامهم للشريعة والفقه
تخص كل البشرية
بل تع ّمقوا في األوج��ه الفلسفية التي
ّ
للدين ،أو كما وصف الحال اإلمام أبو حامد الغزالي ،تع ّمق
المسلمون في ماهية الدين أي العقيدة.
ب�م��ا أنّ ال��دي��ن وال �ح �ض��ارة ال�ع��رب�ي��ة ق��د ت��رع��رع��ت في
مجتمع قبلي ،والذي كان ممزقا ً بحروب داخلية ،مع بعض
الوميض الفكري هنا وهناك (خاصة الشعر) ،كانت األمة
متعطشة للتجديد ،للقاء الحضارات األخرى وللعلم .الدليل
على ذلك أنّ علماء المسلمين نهلوا حكمة اليونان ،الفرس
والهند .في تص ّوري ،هذا مسار تاريخي تم ّر بها حتما ً ك ّل
حضارة محاربة ومحتلة (نعم ،في ذلك العصر كنا نحن
االستعمار) ،والتي تملك القليل ج��دا ً من ال�ث��روة العلمية
والنظرة اإلنسانية الشمولية ،عندما تلتقي بحضارات
أخرى لها مثل هذه الثروة .في بداية األمر يكون اللقاء عنيفا ً
دامياً ،ولكنه بعد ذلك يتح ّول إلى إث��راء علمي  -حضاري
متبادل .في مثل هذه الظروف وصلت الحضاره العربية -
اإلسالمية الى أوج ازدهارها.
توجد بين العالم العربي قبل ألف سنة تقريبا ً وبين ذلك
الذي بدأ في بداية القرن التاسع عشر وحتى أيامنا فروق
واضحة ،والتي غابت عن أعين اإلكونوميست ،وهي من
األسباب الجوهرية لفشل العالم العربي .أحد هذه الفروق
ه��و التقبّل واالن�ف�ت��اح ال�ل��ذان م�يّ��زا الحضارة العربية في
ال�م��اض��ي ،وح�ت��ى ب��ذل مجهود واض��ح ل�ج��ذب «الغرباء».
األمثلة تعيي اإلحصاء .من شخصيات «الغرباء» المشهورة
نذكر العالمة محمد ابن موسى الخوارزمي (والذي يعود
نسبه إل��ى أوزباكستان في أيامنا) ،أب��ا مسلم الخرساني
(أف �ع��ان �س �ت��ان) وب��ال �ط �ب��ع ال �ق��ائ��د ص�ل�اح ال��دي��ن األي��وب��ي
(أرمينيا).

ف��ي ع �ص��رن��ا ال �ح��ال��ي ،وب �س �ب��ب ال �ت �ي��ارات اإلسالمية
المتطرفة ،وال �ت��ي ظ�ه��رت بعد تأسيس ح��رك��ة «اإلخ ��وان
المسلمين» ف��ي م�ص��ر ،ليس «األع �ج �م��ي» فقط مرفوض
ومستحقر ،ب��ل ال�ع��رب��ي المسلم ال ��ذي ال يتبع المذهب
«الصحيح» م��ن اإلس�ل�ام .ه��ذا التوجه يشعل الفتنة بين
الشيعة وال�س�ن��ة ،وب�ي��ن الفصائل المختلفة داخ��ل هذين
المذهبين الرئيسيين .على المستوى المحلي ،المثال
األوضح لهذا التوجه هو الحركة اإلسالمية الشمالية .منذ
تأسيس دول��ة إسرائيل كان الصراع القومي – المدني -
الحضاري للعرب مواطني هذه الدولة مشتركا ً للمسلمين
والمسيحيين من أبناء الشعب الفلسطيني .مفهوم النضال
كان فوق ديني .ولكن الحركة اإلسالمية بقيادة رائد صالح
أبعدت المسيحيين ورفضتهم كشريك لهذا النضال .وعلى
مستوى العالم العربي ،حماس ،القاعدة و»النجم الصاعد»
ال��دم��وي ،تنظيم ال��دول��ه اإلسالمية (داع ��ش) ،ه��ي جميعا ً
أشكال متنوعة لنفس عدم االنفتاح ورفض ك ّل من هو ليس
عربيا ً مسلما ً أو من هو ليس على المذهب «الصحيح» من
اإلسالم.
عجت شوارع وميادين
مع بداية ثورات «الربيع العربي»ّ ،
المدن بالشباب المخلّين باألنظمة القديمة ،جيل الفيسبوك
والهواتف الذكية ،كما وصفتهم اإلكونومسيت .ولكن لو
نظرنا بعين ثاقبة إل��ى نماذج استعمال التكنولوجيا عند
العرب ،سنكتشف السبب األه ّم لهذا الفشل الذريع .نحن،
العرب ،أبناء شعب مستهلك ،وال��ذي ال ينتج شيئاً .الدول
العربية لم تسمع بعد عن التصنيع وعن التقنيات العالية
( .)High-Technologyفهي تشتري وتشتري ،وال
سيما دول الخليج ،ولكن في اللحظة الحاسمة ،العرب ال
أي شيء .لذا فهم يعتمدون كليا ً على
يعرفون كيف ينتجون ّ
الغرب.
ه��ذا هو برأيي السبب الرئيسي لهزيمة العراق بقيادة
صدام حسين .هذه الدولة التي كانت غنية وقوية عند بداية
حربها مع الواليات المتحدة األميركية ،منذ لحظة فرض
الحظر على األسلحة ،كل قطعة سالح فيها خلل ،تتح ّول
إل��ى خ��ردة ال استعمال لها .الغنى الخيالي ل��دول الخليج
هو غنى موقت وغير ثابت ،واأله ّم من ذلك ،هو غنى هش.
أي تط ّور علمي في مجال
ليبيا كانت دولة غنية جداً .كانتّ .
الطاقة المتجددة ،وال أشك أنّ هذا التط ّور قادم وليس ببعيد،
سيسبّب انهيار دول النفط .السائل الذي يشتري الهدوء
في الممالك ،على ح� ّد تعبير اإلكونومسيت ،لن يستطيع
فعل ذلك لمدة طويلة من الزمن.
ومن المظاهر األخرى التي تميّز المجتمعات الغنية الغير
منتجه هو غياب شبه كامل لمميّزين واضحين للمجتمعات
العصرية .األول هو الطموح لالستثمار في البحث العلمي.
في سنة  2000ح��از األس�ت��اذ المصري أحمد زوي��ل على
جائزة نوبل في الكيمياء بسبب أبحاثه الطالئعية والمتميّزة،
ولكنه ن��ال ه��ذه الجائزة كباحث في جامعة أمريكية .في
الحفل ال��ذي أقامه رئيس مصر آن��ذاك حسني مبارك على
شرف األستاذ زويل ،طلب الرئيس منه العودة إلى بالده
وتجنيد خبرته لتطوير البحث العلمي فيها .في ذلك الحين
سأل األستاذ زويل الرئيس مبارك بدون خجل أو وجل :ما
هي موازنة البحث العلمي في مصر؟ ما هي موازنة البحث
العلمي في العالم العربي قاطبة مقارنة مع أوروبا ،آخذين
بعين االعتبار أنّ التعداد السكاني متشابه في الحالتين؟
من الواضح أنّ السؤال المفهوم ضمنا ً لم ُيسأل (حذار
من ذكر إسرائيل) :ما هي موازنة األبحاث في العالم العربي
كله مقابل «إسرائيل»؟ لتوضيح اإلجابة سأستعين باألرقام
الموجودة في مخازن معلومات البنك الدولي حول موازنات

البحث والتطوير ( ،)R & Dكما تشير المعطيات للسنوات
 2009ـ  :2013مقالبل م��وازن��ة البحث والتطوير في
«إسرائيل» والتي تشكل  4.4في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي ( ،)GDPوموازنة البحث والتطوير في االتحاد
األوروبي والتي تصل إلى  3.1في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،معدل موازنة البحث والتطوير في الدول العربية
أق ّل من  0.1في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي!
العامل الثاني ال��ذي يميّز الشعوب الراقية هو التب ّرع
للجماعة ،للعلم وللمجتمع عامة .ك ّل من درس في إحدى
جامعات «إسرائيل» يعلم أنّ ك ّل مبنى ،مختبر أو مكتبة قد
أقيمت بتمويل كامل أو جزئي من تب ّرعات يهود أغنياء سائر
دول العالم .كبار األغنياء في العالم يتب ّرعون بمليارات
الدوالرات كل سنة لصالح البحث العلمي ،التعليم ورفاهية
مجتمعاتهم والمجتمعات األخرى .هذا العطاء مفقود تماما ً
من العالم العربي .في هذا المجال ،فشل المسلمون فشالً
تاماً.
الزكاة والصدقة من أركان ودعائم اإلسالم .في عصرنا
نرى نوعين من التب ّرعات .األول ،شحيح ج��دا ً من ناحية
ال�ك� ّم ويتمثل بتقديم ال��وج�ب��ات للمحتاجين ،أم��ا الثاني،
فيصل إل��ى م�ل�ي��ارات كثيرة م��ن ال� ��دوالرات ،وم��ن ضمنه
ُيشترى السالح الذي يشعل الحروب ،خاصة بين العرب
أنفسهم (سورية) ،ولتمويل عمليات إرهابية على المستوى
العالمي (القاعدة) .قادة العالم العربي يعملون حثيثا ً لتعظيم
ثرواتهم ،والتي تصل في بعض الحاالت إلى مبالغ خرافية
(معمر ال�ق��ذاف��ي ،حسني م �ب��ارك ،زي��ن العابدين ب��ن علي
وبالطبع قادة دول الخليج) .األثرياء في رام الله ونابلس لم
يصلوا إلى هذه المستويات من الثروة ،ولكنهم لم يتوقفوا
قط عن محاوالتهم لذلك ،حتى بطرق االحتيال .السباقون
ف��ي ه��ذا المجال ك��ان��وا بعض أول�ئ��ك «المناضلين» ،الذين
عادوا إلى فلسطين من الشتات .هؤالء ،بدالً من استعمال
تب ّرعات الدول المانحة للتخفيف من أعباء شعبهم ،سلبوا
أم��وال الالجئين وتح ّولوا خالل فترة وجيزة من الجئين
ال يملكون شيئا ً إلى أغنياء جدا ً بالمعايير الفلسطينية .هذا
هو أحد األسباب الرئيسية لفشل االنتفاضات الفلسطينية،
والذي تتجاهله المجلة.
السبب الثاني في أهميته من ناحية الوضع المتدني للعالم
العربي ،والذي ينبع من السبب األول وهو عدم اإلنتاجية،
هو الهوة الكبيرة بين التقنيات في العالم العربي وبين
العقليات .جيل الفايسبوك والهواتف الذكية م��ز ّود بآخر
الصيحات التقنية .في الواقع ،على مستوى العالم العربي،
اإلدمان على الهواتف الذكية وبرامجها يصل ذروته السيئة
ف��ي دول الخليج ،وعلى المستوى المحلي ف��ي المجتمع
البدوي في جنوب أراضي  .48في هاتين الحالتين خاصة
وفي العالم العربي عامة ،تبيّن بأنّ المسلمين قد فشلوا كليا ً
في الوصول إلى أحد األهداف الرئيسية لإلسالم :محو أي
هوية عشائرية ،عدا اإلسالم نفسه.
منذ بداية الدعوة اإلسالمية كان محو الهويات السابقة
ل��ه ه��دف�ا ً ال يقبل النقاش أو ال�ت��أوي��ل .ف��ي ال��واق��ع ،المبنى
العشائري  -العائلي بقي أحد مباني المجتمع األكثر قوة
في العالم العربي« .الربيع العربي» كشف هذا المبنى بك ّل
قوته ووحشيته ال سيما في ليبيا ،العراق وسورية .يكفي
أن نقرأ ردود متصفحي مواقع اإلنترنت في العالم العربي
عامة وفي بالدنا خاصة ،كي نفهم أنّ التبعية العشائرية -
العائلية أقوى من أي هوية أخرى.
ع��ال�م�ن��ا ،ال ��ذي ك��ان م��ن ال �م �ف��روض أن ي�ك��ون منفتحاً،
اإلن�س��ان ،ال��ذي ك��ان من المفترض أن يتح ّول إل��ى مواطن
كما في ك ّل العالم ،كل هذا تعدّى العقلية العربية العشائرية
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يتضخم ويخرج عن السيطرة
والقاعدة تقول إنه عندما
يأكل صاحبه.
التزام النظام السعودي تمليه المواقف األميركية وال
خيار في القرار الصادر عن الباب العالي الذي تمركز في
المحفل األعظم ،وقد نجاري بعضهم االدّعاء بأنّ «داعش»
صناعة مشتركة (أمريكية – سعودية – سورية) أوليس
من حق سورية أن تبدع تنظيما ً مشابها ً ردا ً على التدخل
السعودي السافر ،أم أنّ السعودية فقط هي صاحبة
هذا الحق باألمر األمريكي...؟ سورية لم تدّخر جهدا ً في
التنبيه إلى النتائج المنتظرة من دعم الغرب وتمويل
العرب للتنظيمات التخريبية ،وألنها كانت تعمل على
تخريب س��وري��ة ،وف��ي ه��ذا مصلحة للغرب ومشروعه
الصهيوني في المنطقة فقد جرى ّ
غض البصر ،بل والدفع
بأكثر من نظام في المنطقة للمساهمة ،تمويالً ،وتدريباً،
وتسهيالً لمرور المرتزقة الوافدين من ك ّل األصقاع من
دون األخذ بالحسبان أنّ هؤالء قد تجمعهم عقيدة واحدة
– سواء كانت مزيّفة أم حقيقية على أمر واحد هو النيل من
الجميع ،وها قد انتشرت النار لتدخل من األبواب الخلفية
ولتطال الجميع من دون استثناء.
اليوم فقط يصحو المجتمع الدولي على الكابوس،
ليس حبا ً بالضحايا ،ال إسالما ً وال مسيحيّين ،ال عربا ً وال
ك��ورداً ،وال حتى مندائيّين – أهل ديانة تراثية حضارية
نشأت في ظ ّل دولة كانت تشعّ نورا ً على عالم يغرق في
ظلمات الجاهلية – المندائية – دين محبة وسالم ،ونظافة
وطهارة ،حافظت على خصائصها ،أما السياسة الخارجية
األميركية فهي األكثر بعدا ً عن هذه األقانيم ،ال تعرف عنها،
وليست مهتمة بها ،وكم من أقليات انقرضت ،ومنها باليد
األميركية المل ّوثة ،التي ما زالت تقطر دما ً حتى اللحظة.
القرار  ،1270حبر على ورق ،وسيظ ّل كذلك ،لن يدخل
حيّز التنفيذ أبدا ً كما كثير من قرارات المجلس السابقة التي
ال تخدم المصالح األميركية ،وحده الصراع في المنطقة
واستمرار الفوضى والحرائق ضمن مناطق بعينها ،يخدم
هذه المصالح ،وتستم ّر الرعاية والنفخ في نارها ،ويستم ّر
اإلع�لان عن مواقف دعائية ،ضربات جوية ،عقوبات
مالية ،على جماعات ،على أف��راد ،ولكن يبقى التحالف
غير المقدّس مع الجذور راسخا ً رسوخ المصالح إياها،
وتتخبّط السياسة مك ّررة أخطاء الماضي ،تصدر قوائم
وتلغي قوائم ،تضيف أسماء ،وتشطب أسماء ،كونترا،
ق��اع��دة ،جيش أحمر ،باسك ،خمير حمر ،دول مارقة،
منظمات إرهابية فلسطينية – لبنانية  -عمال كردستاني
– حزب الله – داعش ،والنصرة ،وتوابعهما ...من سيبقى
على القوائم ،ومن يت ّم شطبه أو استبداله؟ الغرابة في
وجود أسماء تنظيمات على اللوائح األميركية تقاتل نفس
العدو اليوم ،داعش ،ويتساءل المحلّلون األمريكان كيف،
ولماذا وإلى متى...؟ العمال الكردستاني يطالب برفع
اسم تنظيمه عن القائمة اإلرهابية فهو يقاتل إلى جانب
البيشمركة المدعومة أمريكياً...
هناك دول ومنظمات مقاومة على ساحة العالم ،ليست
مهتمة وال معنية بالقوائم األميركية التي أهدافها المساومة
والدفع بالخصم إلى الرضوخ والركوع ،من هنا نثق بأنّ
هؤالء لن يطالبوا أميركا بإعادة النظر في قوائمها ،وال
عقوباتها ،ولتشرب البحر.

فل�سطين باقية
 القبلية ،ضيقة الرؤيا وضيقة اآلف��اق .أض��ف إل��ى ذلك،العربي الذي يعشق التقنيات الحديثة ال يعرف كيف يستغل
فوائد هذه التقنيات إال ألهداف التسلية .العالم العربي غارق
في مستنقع الفضائيات ،التي تبث المسلسالت ،موسيقى
تعيب الموسيقى ،وبشكل عام ،ك ّل ما يمكن يصرف انتباه
الشعوب عن حالتها المزرية .أصبح الوضع على شاكلة
«الخبز والتسلية» (كما ك��ان ف��ي عصر ال��روم��ان) ،حيث
أنّ التركيز أغلبه على التسلية أكثر من الخبز .المبدأ هو:
ال تفكروا .اإلنسان المفكر هو العدو األول ألنظمة الظلم
والظالم.
عدم الفصل بين الدين والدولة هو سبب مه ّم إضافي
للفشل ،والمقال في مجلة اإلكونوميست يتع ّرض ويحلّل
ذلك بوضوح .ولكن المقال ال يوضح أنّ اإلس�لام خاصة
وجميع األدي ��ان ع��ام��ة ،ترفض مثل ه��ذا الفصل .النتائج
الحتمية لفصل كهذا تتمثل في االنفتاح االجتماعي ،ارتفاع
مكانة المرأة وإضعاف الزعامة التقليدية .ك ّل هذه النتائج
هي أعداء شرسة ألنظمة الظلم والظالم في العالم العربي،
عدا لبنان الذي يتمتع بنوع من التقدم ،وسورية التي يتمتع
سكانها بالحرية الدينية.
م��ع م ��رور السنين ن�ش��أ ت�ح��ال��ف طبيعي ب�ي��ن األنظمة
العربية ورجال الدين ،والذي استغل أحيانا بشكل هزلي
 كارثي .رجال اإلفتاء مستعبدين (غالبا ً بمحض إرادتهمطمعا ً بالمال) للحكام ،وفتاواهم مطابقة لعبوديتهم .في
بعض الحاالت والمفاهيم تصل األمور إلى حاالت العبث،
والبارزة منها ،أننا األمة الوحيدة في العالم التي ال تعرف
تواريخ أعيادها بالدقة ،متى يح ّل رأس سنتها ،ومتى يبدأ
وينتهي شهر صيامها .ك � ّل ذل��ك ي�ح�دّد ف��ي المساء الذي
يسبق ك � ّل مناسبة ،حيث ي �ح �دّده «ع�ل�م��اء» ال��دي��ن ،الذين
تفصلهم السنين الضوئية عن الحكمة.
اإلسالم المعاصر ال يماشي الغزالي بل يمشي مع حسن
البنا م��ؤس��س ح��رك��ة «اإلخ� ��وان المسلمين» ،وم��ع «بوكو
حرام» و»داع��ش» .ك ّل هؤالء يريدون العودة إلى «السلف»
وإنْ لم يطلقوا على أنفسهم اسم السلفية بشكل واضح .في
تص ّورهم جميعاً ،نصف المجتمع يجب أن يكون مشلوالً:
النساء« .الحرام» هو مفتاح فهمهم للدين.
خالفا ً لالدّعاء الذي تورده اإلكونوميست ،اإلسالم في
شكله الحالي ال يض ّم التحديث ،وعليه أن يم ّر بعمليات
فهم معاصرة ك��ي يصبح ك��ذل��ك .م��ا دمنا نعمل بالقاعدة
تتحسن
التي تقول إنّ ك ّل شيء موجود في اإلس�لام ،لن
ّ
حالتنا ،ب��ل هناك احتمال إحصائي أن تتراجع .المعيار
الذي تستعمله اإلكونوميست للتحديث هو استعمال موقع
التويتر ( .)Twitterه��ذا ف��ي نظري معيار أع��وج ،النه
يمثل استعماالً م �ح��دودا ً ج��دا للتقنيات الحديثة ،والذي
ال يؤثر على هذه التقنيات وبالطبع ال ُينتج التقنيات .أما
بالنسبة لالدّعاء أنّ نسبة العرب التي تجيد القراءة والكتابة
قد تضاعفت ثالث مرات في الجيلين األخيرين ،فإنني ال
واألصح
أرى عالقة سببية بين هذه الحقيقة وبين اإلسالم،
ّ
برأيي هو أنّ هذا تغيير يحدث في العالم أجمع.
المجله تختتم مقالها بنصيحة للعرب ترشدهم كيف
يخرجون م��ن فشلهم :على السنة الغير متد ّينين ،وهم
أغلبية في العالم العربي ،أن يرفعوا صوتهم» .حقاً؟ ول َم
ليس العرب جميعاً؟ نصيحتي أبسط من ذل��ك بكثير :يا
عرب ،استغلوا ثروتكم لتطوير عقولكم ،جميعكم ،بدون
ف��رق ال�ع��رق ،ال��دي��ن ،واأله � ّم من ال�ك� ّل ،الجنس .كانت أمم
كثيرة ،بما فيها األمة العربية ،في حاالت انحطاط تاريخية.
يمكن الخروج منها .إذا صدقت النية وصحت العزيمة.

} طارق سامي خوري
عندما تحدثت ع��ن حقوق أب�ن��اء اﻷردن �ي��ات ردا ً على
المعجزة الدبلوماسية ووزي��ر الداخلية السابق والعين
حاليا ً نايف القاضي وافقتني الغالبية على كالمي علنا ً
أو س��راً ،وعارضني البعض علنا ً فقط وكانت حجتهم
الحفاظ على فلسطين والقضية الفلسطينية.
الى هؤﻻء أوجه كالمي بك ّل احترام
ال �ي��وم ت�ل�غ��ى م��ن ال�ك�ت��ب ال �م��درس �ي��ة ك�ل�م��ة فلسطين
وتستبدل باسم كيان صهيوني تشرئب سفارته في
وسط عمان كرقبة زرافة!
ه��ل مسح اس��م فلسطين م��ن المناهج ال��دراس�ي��ة هو
لحماية فلسطين وقضيتها وحق العودة؟
هل كتابة اس��م الكيان الصهيوني وتعليمه ﻷطفالنا
وغسل دماغهم وزراعة أفكار وأسماء أخرى هو من أجل
تحرير فلسطين وأجل تثبيت حق العودة؟
لم أسمع أح��دا ً م ّمن يقولون إننا نحافظ على قضية
فلسطين بعدم تجنيس أبناء اﻷردنيات اعترض على إلغاء
اسم فلسطين!
ول��م أسمع أح��دا ً م ّمن ي��داف�ع��ون ع��ن وج��ود السفارة
المقيتة وحجته خدمة الفلسطينيّين اعترض على كتابة
اسم الكيان الصهيوني في مناهج أطفالنا وغيرها!
ولم أسمع أحدا ً م ّمن يدافعون عن اتفاقية الذ ّل بحجج
واهية اعترض أو استنكر أو شجب هذا التالعب بعقول
وتاريخ ومستقبل المجتمع!
يا أخوتي ...عودوا الى المادة السادسة في الدستور،
أو على المش ّرعين إعادة النظر بها ،ﻷننا نخالف الدستور
بشكل علني مع أبناء اﻷردنيات.
لماذا تظنون أنّ اﻷردن �ي��ات لم يتزوجن اﻻ من أبناء
فلسطين؟
المضحك المبكي أنّ الك ّل يدّعي خوفه وحرصه على
فلسطين وقضيتها وأهلها ،مع أنّ الفلسطيني ﻻ يحصل
على تأشيرة دخول أو إقامة إﻻ بشق النفس!
ه ��ل ال� �خ ��وف ع �ل��ى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وف�ل�س�ط�ي��ن تجعل
الحكومات العربية ﻻ تقبل لجوء الفلسطيني الهارب من
اإلرهاب في سورية أو العراق وتجبره على العودة ليس
إلى فلسطين ...بل إلى الال مكان؟
انها السياسة الدولية التي تتح ّكم بنا ،فكيف سأصدق
استعراضاتكم اإنسانية بحق الشعب السوري واستقباله
كالجئ بينما الفلسطيني القادم من سورية ﻻ مكان له؟
المه ّم نشكر من يدافع عن فلسطين بمسح اسمها من
ذاكرة أطفالنا على شدة خوفه وحرصه على فلسطين!
ونشكره على كرهه للكيان الصهيوني وزرع اسمه
في عقول أطفالنا ،انه الحب الحديث والوطنية الحديثة!
وم��ن واج�ب��ي أن أب��ارك لعدونا الصهيوني بقرارات
حكوماتنا
ولكن ما يحيّرني كثيرا ً إذا كان العرب يتص ّرفون هكذا
مع العدو فكيف يتص ّرفون مع الصديق؟
أختم بقول انطون سعاده:
«ال يشعر بالعار من ال يعرف العار وال يعرف العار من
ال يعرف الشرف ،ويا لذ ّل قوم ال يعرفون ما هو الشرف
وما هو العار».
ومني لكم امسحوا والغوا وغيّروا وبدّلوا ...فلسطين
باقية في قلوب الشرفاء وعقول المقاومين رغما ً عن ك ّل
ماسحاتكم.

