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دينامية الأزمات واحتمال الت�سوية
} حميدي العبدالله
ثمة اعتقاد سائد لدى عدد غير قليل من السياسيين والمحللين في
بلدان عربية كثيرة ،أنّ األزمات التي تعصف بغالبية الدول العربية،
وال سيما العراق وسورية ولبنان وليبيا ،قد تجد طريقها السريع
إلى التسوية ما أن يت ّم التوصل إلى تسويات بين المعسكرات الكبرى
المتصارعة ،وال سيما ال�ص��راع بين محور المقاومة والممانعة
من جهة ،والمحور الغربي وحلفائه في المنطقة من جهة أخرى،
وبين المحور التركي– القطري – اإلخونجي من جهة ،والمحور
السعودي – المصري من جهة ثانية.
لكن هذه التحليالت عادة ما تغفل الخصوصيات والطابع الخاص
لدينامية األزم��ات في ك ّل بلد على ح��دة .صحيح أنّ دول المنطقة
تتأثر باالستقطابات الكبرى ألسباب متعدّدة أه ّمها التمويل ،ولكن
القوى المحلية ومصالح القوى المحلية في ساحات عديدة ال يجب
إغفالها عند الحديث عن التسويات .قد تؤدّي التسوية الكبرى إلى
تراجع حدة األزمات ،إذا توفرت شروط محلية مالئمة ،ولكن العامل
الحاسم في بقاء واستمرار األزمات المحلية من عدمه مرتبط بوجود
تسويات تأخذ بعين االعتبار مصالح القوى المحلية.
ف��ي ل�ب�ن��ان م �ث�لاً ،ال يكفي أن تتفق ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ومعها
السعودية مع إيران حول قضايا المنطقة ،بما في ذلك العمل على
إنهاء األزمة القائمة في لبنان كي تح ّل هذه األزمة .فالتيار الوطني
الح ّر ممثالً بالعماد ميشال ع��ون ،وكذلك خصومه لن يقبلوا أي
تسوية يمكن أن تكون على حسابهم .وفي سورية مثالً ال يكفي
أن تتفق األط��راف اإلقليمية والدولية على تسوية سياسية لكي
أي تسوية تح ّد أو تنتقص من
تنتهي األزمة ،فسورية مثالً لن تقبل ّ
شرعية الدولة السورية بعد ك ّل هذه التضحيات ،وكذلك التنظيمات
التكفيرية مثل «داعش» و»النصرة» ليس هناك أي دولة قادرة على
إقناعهما بإلقاء السالح وإعادة النظر بنهجهما وسلوكهما ،وحتى
لو ت ّم تطبيق قرار مجلس األمن ( )2170والتزمت به دول المنطقة،
فإنّ ذلك يضعف التنظيمات التكفيرية ولكنه ال يلغيها بعد أن حصلت
على دعم في السابق يؤهّلها لمواصلة القتال سنين وليس أشهراً.
األمر ذاته ينطبق على العراق ،إذ من له القدرة من دول المنطقة
وحتى ال��دول الكبرى على إق�ن��اع األح ��زاب الكردية بالتخلي عن
مطالبها التوسعية في كركوك والموصل؟ ومن يقنع «هيئة العلماء
المسلمين» وتنظيمات ح��زب البعث أو أح��زاب التحالف الوطني
بالعمل بشكل مشترك؟ وهل تكفي مشاركة األحزاب السنية التي
شاركت بالعملية السياسية في ظ ّل االحتالل للحصول على دعم
غالبية أبناء هذه الطائفة؟
األزمات المحلية ودينامية هذه األزمات هي من القوة ما يجعل من
الصعب ،إذا لم يكن من المستحيل ،أن تقود أي تسوية بين المحاور
الرئيسية الكبرى في المنطقة إلى تسويتها بشكل آلي وسريع ،هذه
األزمات تنطوي على خصوصيات ،وإذا لم تتوفر حلول تأخذ بعين
االعتبار هذه الخصوصيات ف��إنّ هذه األزم��ات مستمرة إلى وقت
طويل.

«داع�ش» في �سورية ...م�شروع انتحار جماعي
} فؤاد عيتاني
بعد انطالق ماكينة القتل اإلرهابية واالرتباكات الدموية
وال��ت��ردّدات الدولية ،وم��ع الصعود ال��م��د ّوي والخطير
لـ«داعش» (الدولة اإلسالمية في العراق والشام) والنصرة
والعناصر «الجهادية» تنحبس «الثورات العربية» ويطول
أمدها لفترة غير معلومة ال يبدو منها سوى حقيقة واحد هي
مأساة اإلنسان العربي.
كان إعالن داعش/فرع القاعدة المتأخر في سورية في
 10نيسان سنة  ،2012بعد يوم واحد من استتباع فرع
القاعدة في العراق على لسان أميره أبو بكر البغدادي
لجبهة النصرة بقيادة أبو محمد الجوالني ،لكن األخير
لم يقبل ،فحدث انقسام لتض ّم النصرة غالبية السوريين
ّ
وينشق عنها  70في المئة من عناصرها
المقاتلين معها،
مؤسسين لداعش بقيادة مباشرة من أبي بكر البغدادي،
ّ
المؤسسون لداعش بحوالي  12ألف
ويقدّر المنش ّقون
ّ
عنصر مقاتل تقريباً.
تنتشر «داعش» في المناطق الشمالية الشرقية من دير
الزور إلى الرقة فالحسكة والمنطقة الكردية ،مرورا ً بشمال
سورية متض ّمنا ً شمالي مدينة حلب امتدادا ً نحو ريف
الالذقية الشمالي في الشمال الغربي لسورية وصوال ً إلى
الحدود التركية لتكون حدود نواة هذه الدولة المرتبطة بم ّد
أمني وثقل عسكري موجود في محافظة األنبار العراقية
المتصلة بمنطقة دير الزور السورية لناحية اتصال الحدود
البرية ،وتتخذ هذه المنطقة وفق رؤية وخطة عمل القاعدة
أسم «الدولة االسالمية في العراق والشام».
تض ّم داعش في غالبيتها مقاتلين أجانب ،وأخذت تتمدّد
في المناطق القريبة من تركيا واصطدمت بالعديد من
الفصائل األخرى ،ولكن األخطر هو سعيها ألسلمة المناطق
التي تسيطر عليها وممارسات التمييز ض ّد المسيحيين
فيها واألقليات الدينية على اختالفها.
وتقيم داعش لألهالي خيما ً دعوية في هذه المناطق،
تتبنى خطابا ً متشددا ً ينتمي للسلفية الجهادية ،ويلهج
عناصرها بلكنات غير عربية أحيانا وتمارس تسلطية
دينية في المناطق التي تسيطر عليها ،ففي مدينة الرقة
هاجم عناصر داعش الكنائس وحطموا صلبانها وخرج
سكانها على إثر ذلك في مظاهرة تندّد بهذه التصرفات التي
ترتكبها هذه الجماعة.
تتمدّد داعش كذلك في منطقة جبل األكراد في الساحل
السوري ،وتعلن قرى معينة كمناطق عسكرية مغلقة،
و«يتصرف عناصرها كما يحلو لهم ويسيئون للمدنيين»،
وذلك «بدعوى األمر بالمعروف» ،وفق ناشطين يقيمون في
المنطقة.
ويعمد عناصر «داع��ش» في ه��ذه المناطق إل��ى منع
الفتيات من اللعب وإجبارهن على العودة إلى بيوتهن
الرت��داء الحجاب .كما يمنعون الناشطين من التصوير
والتنقل ،ويفتشون السيارات بذريعة تأمين القرى.
وفي تقرير لها بتاريخ  11تشرين األول  2013اتهمت
«هيومان رايتس ووت��ش» داعش وعناصر من جماعات

مسلحة أخرى ،بارتكاب جرائم حرب خالل هجوم شنته
في آب  ،2013وأنّ المسلّحين اإلسالميين المنتمين إليها،
قتلوا أكثر من  190مدنيا ً واحتجزوا اكثر من  200رهينة
عندما سيطروا على مجموعة من القرى العلوية في الالذقية
بالقرب من الحدود التركية.

معارك داعش مع الفصائل األخرى

لم تخدم داعش والنصرة أحدا ً وقلّلت من ثقة أطراف
دوليين وإقليمين من قدرة المعارضة السورية على إدارة
البالد بعد مرحلة ما يُس ّمى إسقاط النظام في سورية نظرا ً
لالقتتال الدائر الذي تقوده داعش ض ّد غيرها من الفصائل
المسلحة وأيضا ً ض ّد ما يُسمى الجيش الحر ورغبتها
المستمرة في التمدّد واالتساع ،حتى تح ّولت تهديدا ً للباب
المفتوح على الحدود التركية ،وتهدّد بغلقه! بعد تح ّرشها
بالقوات التركية على الحدود أكثر من مرة.
بل لم تسلم منها حتى جبهة النصرة القاعدية التي
استهدفت داعش أحد مقراتها في مدينة الشدادي بالحسكة
شمال سورية ،وألول مرة في أيلول الماضي واختطفت قائد
جبهة النصرة في محافظة الرقة بعد أن قامت بنصب كمين
له في منطقة دير حافر في الريف الحلبي والذي تسيطر
عليه داعش وك ّل هذه المواجهات بين اه ّم فصيلين للقاعدة
تأتي بعد دخول جبهة النصرة محافظة الرقة وانضمام ك ّل
من لواء «ثوار الرقة» ولواء «المنتصر» إلى النصرة ،كما
استهدفت عناصر من لواء عاصفة الشمال التابع للجيش
الح ّر في تاريخ مقارب واخترقت هدنة عقدت بينهما في 21
أيلول.2013
فقد تجاوزت المعارك المناوشات الخفيفة إلى ح ّد
الحصار الكامل والسيطرة على ق��رى كاملة ،إذ سيطر

حماية غزة وانت�صاراتها
في وحدة الموقف على قاعدة المقاومة
} سعاده مصطفى ارشيد*
مع تواصل العدوان اإلجرامي على الشعب الفلسطيني
وام��ت��داد عمليات القتل واإلب����ادة م��ن ج��ان��ب العدو
واستمرار وتعاظم الصمود البطولي والردود الجريئة
للمقاومة الفلسطينية والصبر غير المتناهي الذي يبديه
أهل غزة ,بقي الموقف الرسمي العربي يغط عميقا ً في
سباته ويغرق في تخاذله وال يتحرك إال إذا كان في
تحركه ما يتساوق مع خطط العدو ،ومن ذلك ما تردّد
من أخبار على أنّ أكثر من دولة عربية تضع نفسها في
الخدمة إلدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح ،وذلك
في حال إعادة تشغيله ،ومن المعروف أنّ هذا المعبر
الذي أثار إغالقه األحداث ،هو معبر صغير ومتواضع
الحجم وال يحتاج إال إلى بضعة رجال إلدارته .وها قد
وصلت الحرب مرحلة ال يستطيع (اإلسرائيلي) تحقيق
ما يريد ،وال يستطيع االستمرار في حربه البرية فقام
بسحب جنوده من أرض المعركة ليستم ّر بالعدوان
من بعيد معتمدا ً على مدفعيته الثقيلة وطائراته ،في
حين تبدي غزة مقاومتها بذات الشجاعة واإلقدام ،فهي
وإنْ كانت األضعف سالحا ً وعتادا ً إال أنها األقوى إرادة،
وهي ال تملك خيارا ً سوى االستمرار في هذه الحرب
إلى أن تحقق مطالبها أو بعضا ً منها مؤكدة أن ال نزع
لسالحها والذي لواله لكانت غزة انهارت منذ ساعات
العدوان األول��ى وأن أسطورة الجيش الذي ال يقهر قد
احترقت وانقضت إلى غير رجعة ،ولن تعود ،مثبتة أنّ

الدم الزكي قادر على أن ينتصر على سيف الباطل ،وأنّ
العين تستطيع أن تقاوم المخرز.
في حين تنشغل مؤسسات العدو في البحث عن
أسباب الفشل وسوء التقدير وتبادل االتهامات والتراشق
بتحميل المسؤولية بين الوزارات المختلفة ومؤسسات
الجيش واألمن ،يتواجد الفلسطيني موحدا ً على أرض
المعركة في غزة كما في ساحة التفاوض بالقاهرة حيث
يض ّم الوفد الفلسطيني فتح وحماس والجهاد وغيرهم
من التنظيمات المشاركة في القتال يحملون جميعا ً
مطالب موحدة في حين تنخفض نبرة الخطاب الخالفي
لصالح الوحدة الميدانية في غزة والسياسية على
مائدة التفاوض بالقاهرة وهذا ما أثبتته التجارب المرة
تلو المرة ،وأك��دت أنّ المقاومة عامل توحيد للشعب
الفلسطيني وعامل التفاف حول الشعب الفلسطيني من
الشعوب العربية والحرة في حين أنّ الخيارات األخرى
ّ
ينفضون من حوله.
تف ّرقه وتجعل الجميع
تؤكد «إسرائيل» أنها ع ّمقت من تحالفاتها أثناء هذه
الحرب ووحدت رؤاها مع حلفائها في المنطقة لدرجة
أنها أصبحت عنصرا ً أساسيا ً وعضوا ً فعاال ً ومعلنا ً في
محور االعتدال والسالم (هكذا يُس ّمى) وهو ما أعلنه
بنيامين نتنياهو في مؤتمرة الصحافي المشترك مع
وزير دفاعه ،ومن الالفت مالحظة أنّ دول هذا المحور
تدعم دولة الكيان بالصمت حيناً ،وبالدعم المباشر حينا ً
آخر ،بالمعلومات واألمن وبالتلهّي باعتبار اإلرهاب هو
العدو وهي الظاهرة التي ساهمت دولة الكيان وحلفائها

منذ بداية الحرب التدميرية على غ��زة ونتنياهو يحاول حسمها مرة
واحدة ونهائية ...ولكنه فشل ...وامتدت أيام الحرب والدماء والبطولة...
«فحاص الجيش الذي ال يقهر والص» ...فما العمل؟
بدأ الحديث عن هدنة ثم تهدئة ثم وقف إطالق النار ...لكن نتنياهو يص ّر
«أن ال تفاوض تحت النار» كيف ذلك ودولة االحتالل منذ تأسيسها وهي
تفاوض تحت النار ...ولكن نارها هي؟ كمنتج طبيعي لمعادالت وثقافة
القوة.
ولكن في هذه المرة حصلت إزاحة نوعية في معادالت الواقع ...وكي ال
يغوص نتنياهو وجيشه أكثر في رمال غزة ويصبح تحت رحمة بسالتها
وصمودها بدأ يبحث عن مخرج ...ولكنه في ذات اللحظة يواصل اإلصرار
على جملته المحبّبة «ال تفاوض تحت النار» ...ولكن أليس الذهاب للتفاوض
في القاهرة في ظ ّل استمرار حصار غزة هو تفاوض تحت النار ،وأليست
ال�ط��ائ��رات التي تغطي سماء غ��زة وال �ب��وارج التي تربض على شواطئها
وطوق الدبابات الذي يحاصر ك ّل حدودها هو تفاوض تحت النار؟ ومنع
الماء والدواء والغذاء والكهرباء عن مليون وثمانماية ألف فلسطيني اليس
ك ّل ذلك تفاوض تحت النار؟
طبعا ً نتنياهو ال يتص ّور أنه سيفاوض يوما ً تحت نار المقاومة وذلك
ألن��ه تعود أن يفاوض ويضع شروطه ويفرضها تحت نيرانه ه��و ...أما
أن تتج ّرأ المقاومة الفلسطينية وتكسر هذه المعادلة فهذا خرق لنواميس
القوة الفاجرة...
واآلن تدور عملية «التفاوض» في القاهرة ...ولكن في هذه الجولة من
الصراع ضمن معادالت ردعية ليست سهلة أو مريحة ...ومع ذلك فإنّ
نتنياهو يواصل مراوغاته ويقدم الصورة لشعبه انطالقا ً من أنّ جيشه
ال��ذي ال يقهر ق��د أنجز بالتمام والكمال م��ا طلب منه (لقد د ّم��ر األنفاق،
ود ّم ��ر ب�ن��ى ال�م�ق��اوم��ة ،ود ّم ��ر معظم م�ن�ص��ات ال �ص��واري��خ ...و ...و)...
ولهذا فإنّ ذهاب الوفد اإلسرائيلي إلى القاهرة هو فقط ليقطف ثمار تلك

داعش ...وحدود تركيا

ظهور داعش في أجزاء من شمال سورية على الحدود

التركية شكل تهديدا ً أمنيا ً على حدودها المع ّرضة للخطر
أصالً ،وترك تساؤالت حول تأييدها الشامل للمعارضين
الذين يقاتلون النظام السوري على اختالفهم من دون
تمييز ،ويبدو أنّ تحرك تركيا في هذا االتجاه يمثل تطورا ً
جوهريا ً في مواجهة فرع القاعدة في سورية ،لخبرتها
في مواجهة العمال الكردستاني ،فضال عما ذكرته مصادر
تركية في تقرير للمخابرات التركية أنّ نحو  500تركي
يقاتلون ضمن  1200جماعة م��ع��ارض��ة ف��ي سورية
أغلبها تحمل اسم الجهاد في حين يعمل آخرون كمرتزقة
يتقاضون  1500دوالر شهرياً ،وأضاف التقرير أنّ هناك
أيضا ً أعضاء في حزب العمال الكردستاني ذهبوا للقتال
في صفوف أكراد سورية.
كذلك تواردت أنباء أنّ داعش أرسلت مئات المقاتلين
إلى الشمال المحاذي لتركيا ر ّدا ً على إغالق األخيرة لبعض
المعابر الحدودية ،لكن أي تح ّرش لداعش بتركيا سيثير
غضب قواتها المسلحة التي تتمتع ب��ق��درات عسكرية
ضخمة .وفي الحقيقة ،ليست أنقرة سوى أحد األطراف
العديدة التي تتمنى الدمار لتنظيم داعش لكنها تسكت
حالياً ،و تحشد ك ّل العداء للنظام الوطني في سورية.
وإذا استم ّر هذا التنظيم في قتال العديد من التظيمات
األخرى على جبهات عدّة ،فإنه سيك ّرر في النهاية األخطاء
التي ارتكبها تنظيم القاعدة في العراق ،األمر الذي سيؤدّي
إلى عزله وفقدانه لجميع ما حققه خالل المواجهات الدائرة
حاليا ً في سورية والعراق.

داعش عدو نفسها

سواء كانت قيادة تنظيم داعش مركزية أو محلية فإنّ
عدوانها على جبهات متعدّدة وض ّد أطراف عدّة بال هوادة
سيوقعها في فخ القتال من أربعة جهات إضافة إلى الجو.
فهذا التنظيم لديه ان��ف�لاش أفقي غير منضبط في
العراق ويقاتل أيضا ً ض ّد النظام السوري والقوات الكردية
والفصائل العلمانية المدعومة غربيا ً في سورية .بل انفصل
نهائيا ً عن «النواة الصلبة» لتنظيم القاعدة.
ومن شأن االستمرار في هذه الحرب المتعددة الجبهات
يؤجج العداوات التي ظهرت
أن يشتت قدرات داعش وأن ّ
ضدّها مؤخرا ً مما قد يؤدي الى المنحى العدواني المتزايد
والمهووس إلى فقدان «اإلنجازات» التي حققها في سورية
وال��ع��راق ،وذل��ك على غ��رار ما حدث لتنظيم القاعدة في
العراق في عام .2006
ساهمت ممارسات داعش العدوانية المجرمة في تعزيز
موقع النظام السوري ،وأكدت صوابية مساره السياسي
ّ
واألمني ،ألنّ
تدخلها في النزاع قلّص التأييد الغربي لما
يُس ّمى «الثورة السورية» بشكل كبير وب ّرر تردّده ،ولكن
في النهاية تبدو داعش أكبر عدو لنفسها طموحا ً وغربة
واغترابا ً عن المجتمع المشرقي بأسره وحافزا ً استراتيجيا ً
للجيش العربي السوري لتسجيل نصر كوني على حرب
عالمية شنتها عليه مئة دولة تقلصت مؤخرا ً بـ»داعش»
المتوجهة إلى االنتحار على أرض الشام.

جماعة العدل والإح�سان والدولة وف�صول ال تنتهي
} عبدالفتاج نعوم ـ المغرب
العرب في صناعتها وتمويلها ودعمها ،في محاولة منها
لتفكيك تحالف المقاومة ولخلق بديل للعدو الحقيقي
بهذه الظاهرة الفقاعة .بالمقابل تعزز المقاومة من
تحالفاتها مع معسكرها الطبيعي ،معسكر المقاومة
والممانعة ال��ذي ق��ام بتسليحها وتدريبها ودعمها
بالمعرفة والسياسة وال يزال ،األمر الذي بدا واضحا ً
في خطاب السيد نصرالله ،وفي خطاب القائد العسكري
لحماس محمد ضيف ،كما في رسالة قائد فيلق القدس
في الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني ،ناهيك عن
األداء الرسمي للدولة السورية الذي أظهر التباين بين
الخالف مع بعض الفلسطينيين وما اعتبرته سورية
تؤجل
خذالنا ً منهم وما بين المعركة وضروراتها التي
ّ
وترحل الخالف فال ص��وت يعلو ف��وق صوت
العتب
ّ
المعركة.
فشلت قوى الش ّر ومحوره في تحقيق أهداف الحرب
المعلنة بتحطيم المقاومة ونزع سالحها وقتل الروح
الرافضة ّ
للذل والمهانة وردم األنفاق ,وال ب ّد أنها ستحاول
من خالل التفاوض تحقيق هدفها غير المعلن وهو إعادة
بناء وتشكيل قطاع غزة وفقا ً للطريقة التي طبقت في
الضفة الغربية عبر أدوات المال المسموم وأهم مالمحها
التنسيق األمني وحماية أمن العدو واإللحاق االقتصادي
وبناء الفلسطيني الجديد الالهث دائما ً وراء قوت يومه.
على أنّ المؤكد أنّ ما يحمي غزة وانتصاراتها هو
وحدة الموقف على قاعدة المقاومة.
*باحث فلسطيني مقيم في فلسطين المحتلة

المقاومة :التفاو�ض بالنار ...ورق�صة الخيزران «البامبو»
نصار ابراهيم
} ّ

الجيش الح ّر على  11قرية بريف حلب بعد معركة ضارية
مع أنصار تنظيم دولة العراق والشام.
كما دخلت ق��وات الحماية الشعبية الكردية التابعة
لحزب االتحاد الديمقراطي في مواجهات مسلحة محتدمة
في حلب مع مقاتلي جبهة النصرة والدولة اإلسالمية في
العراق والشام في منطقة الشمال شرق سورية بالقرب من
معبر رأس العين االستراتيجي.
ووص��ل الصراع أيضا ً إل��ى درج��ة استهداف واغتيال
القيادات ،ومن هذه المعارك التي يمكن اإلشارة إليها:
ـ في  12تموز ،2013قامت عناصر من تنظيم دولة
العراق والشام باغتيال عضو المجلس العسكري األعلى
للجيش السوري الحر كمال حمامي ،المعروف باسم أبو
بصير الجبالوي بريف الالذقية ،وهو ما اعتبره الجيش
الحر بمثابة «إعالن للحرب».
ـ في  24أيلول 2013قتل أبو عبد الله الليبي أمير تنظيم
دولة العراق والشام في مواجهات مع الجيش الحر في
منطقة الدانا في إدلب.
كما شاهدنا في  28أيلول 2013محاولة داعش لغزو
اعزاز التي كان يسيطر عليها لواء عاصفة الشمال ،والتي
انتهت بخروج لواء عاصفة الشمال خارج مدينة اعزاز،
وتع ّد اعزاز المنطقة األكثر إنتاجا ً للنفط بالقرب من الحدود
التركية ،كما تحارب داعش على أكثر من جبهة سواء ض ّد
الفصائل السورية األخرى أو مع الجارة التركية التي تتبع
سياسة الباب المفتوح ض ّد السوريين ويبدو أنّ داعش
ستغلقه بهذه الطريقة!
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«االنتصارات العسكرية الحاسمة» ...وبما أنّ الواقع هو غير ذلك ،فقد اهت ّز
نتنياهو واهتزت معادالته ...فبدأ يمارس هوايته في تبديد الوقت وإشعال
التناقضات الفلسطينية الداخلية مستفيدا ً من ص��راع المحاور وحركة
األولويات العربية واإلقليمية ...ومع ذلك فشل تماما ً حتى اآلن ...ذلك ألنّ
الوفد الفلسطيني يدرك تماما ً أنه وفي هذه المرة تحديدا ً مسنود بمقاومة
باسلة وذكية وبصمود شعب وتضحيات ال تقبل أي مساس بثوابتهما...
ولهذا صمد وناور وحاور ولكنه لم يرضخ في األساسيات...
نعم قد ال تجري جلسات التفاوض في القاهرة تحت النار ...ربما ،ولكنها
بالتأكيد تجري ضمن معادالت النار وحدودها كما رسمها وحدّدها صمود
غزة وبطولة المقاومة وإدارتها للمواجهة التي لم تنته بعد...
وبما أنّ المواجهة م�س�ت�م� ّرة ...إذن على المقاومة وال��وف��د المفاوض
والقوى السياسية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أن تعي خطورة وأهمية
المعادالت الجديدة ،وأن ال تبدّد في السياسة ما أنجزته المقاومة والشعب
الفلسطيني ب��ال��دم ...وهنا بالضبط على الوفد الفلسطيني المفاوض أن
يتحرك ويتص ّرف انطالقا ً من بديهة أساسية ناظمة وه��ي :أنه لم يذهب
إلى القاهرة من أجل توقيع اتفاقية سالم أو ح ّل مشكالت اجتماعية بل هو
هناك من أجل حقوق شعب بك ّل جوانبها وبك ّل أبعادها ...فما دام االحتالل
تمس حقوق الشعب أو
قائما ً إذن يمنع ويحظر توقيع أية اتفاقية أو هدنة
ّ
ً
تض ّر أو تقيد من حق هذا الشعب في المقاومة ...هذا ليس شرطا ...بل أكثر
وأه ّم من ذلك إنه مبدأ تأسيسي راسخ.
ولتحقيق ذل��ك ...على المفاوض الفلسطيني أن يتمثل بحكمة وتجربة
المفاوض الفيتنامي ...الذي كان يتحلّى بمتانة ورشاقة ومرونة الخيزران
«البامبو» حيث كان يفاوض وهو يحتفظ بعناصر وعوامل قوته ويراكمها
ويعظمها ...وحين كان المفاوض االستعماري الفرنسي يصيبه الغرور
وي �ح��اول ف��رض ش��روط��ه أو أن يتخطى اللياقة واألدب ف�ك��ان ر ّد الوفد
الفيتنامي :بسيطة ...ميدان المواجهة والمقاومة سيغيّر رأيكم ومزاجكم...
واأليام والسنوات بيننا.

بالرغم من صعوبة فك شيفرات العالقة التي تجمع بين الدولة
وبين جماعة العدل واإلحسان في كثير من األحيان ،إال أنه من السهل
تبيان مواسم الصراع ،والذي يكون واضحا ً في خض ّمه ميل الدولة
إلى خدش بريق الجماعة ،وكبح جماحها .مؤخرا ً انتشر شريط فيديو
قصير ألحد منتسبي الجماعة أثناء إلقاء القبض عليه متلبّسا ً بجريمة
المعني باألمر ك ّذبت الخبر وقالت إنه فبركة من
خيانة زوجية .أسرة
ّ
أجل تشويه سمعته وسمعة الجماعة من خالله .أيا يكن األمر ،حقيقة
المعني باألمر بشر ووارد جدا ً أن يخطئ كما يخطئ
ناتجة عن كون
ّ
البشر ،وكما قد يفعل أي إنسان سواء كان ضمن الجماعة أو خارجها،
سواء كان ذلك أم كان مج ّرد فبركة «مخزنية» ،في جميع األحوال فعدم
تغاضي الدولة لسبب أو آخر يعني أنّ موسم صراع جديد قد ه ّل بين
الجماعة والدولة ،فما الذي يجعل العدل واإلحسان خصما ً لمن يمسك
جهاز الدولة في المغرب؟

الجماعة ،من هي وماذا تريد؟

يرجع ظهور جماعة ال��ع��دل واإلح��س��ان إل��ى عمل بطولي أق��دم
عليه مرشدها ومؤسسها عبد السالم ياسين ،كان ذلك في منتصف
السبعينيات من القرن الماضي ،وقد تمثل في تدشين خط اشتباك
مباشر مع الحسن الثاني ،وذلك من خالل رسالة مشهورة عنوانها
المؤسس والمنظر
«اإلسالم أو الطوفان» .وتعود الفرادة لشيخ الجماعة
ّ
لها من خالل كتاباته المتعدّدة ،تعود إلى جمعه بين التكوين الصوفي
الوجداني ،وبين االهتمام بشؤون السياسة وأحوال المجتمع ،لينتج
برنامجا ً قائما ً على ثالثية :التربية والتنظيم والزحف ،ويدفع أنصاره
إلى الطموح من أجل إعادة قيام «الخالفة الثانية على منهاج النبوة»
حسب موعود وارد في حديث مرويّ في مسند اإلمام احمد ابن حنبل.
في الحقيقة مختلف المضامين المشار إليها آنفا ،هي مح ّل اعتراض
شديد من طرف الكثير من األطراف المعارضة للجماعة وفكرها ،سواء
أكان هؤالء المعارضون ينتمون لتيارات إسالمية أم علمانية .لكن
المه ّم أنّ الجماعة عاشت اشتباكا ً واضحا ً مع نظام الحكم الذي كان
يقوده الحسن الثاني ،والذي ت ّوج بحصار لمرشد الجماعة جاوز العقد
من الزمن .لكن الجماعة صارعت أطرافا ً آخرين في تلك الفترات أيضاً.
فنشب صراع بينها وبين الحركة الوهابية بسبب الخلفية الصوفية
للجماعة واعتقادات مريديها في المكانة االستثنائية التي يتمتع بها
المرشد ،وكان المستفيد من هذا االشتباك نظام الحكم بحيث أدّى
بشكل أو بآخر إلى تحجيم م ّد الجماعة لسنوات ،بحيث أنها بجمعها
بين خطاب االنتفاضة على الفقر والتبشير بـ»قومة إسالمية» حاملة
للعدل ،زيادة على قدراتها التنظيمية والتزامها الديني المميّز ،كلها
الموجه
عوامل أعطتها دفعة قوية لم يكبحها إلى خطاب الوهابية
ّ
صوب ما تعتبره بدعا ً وضالالت في فكر وسلوك الجماعة.
وال��ى جانب ذلك ومنذ بدايات التسعينيات خاضت الجماعات
مع اليسار في الجامعات المغربية صراعا ً مريراً ،وهو الذي استفاد
منه نظام الحكم ال��ذي ش��رع يجني ثمار صراعه مع اليسار منذ
السبعينيات ،وساهم مناخ نهاية الحرب الباردة ودخ��ول العدل
واإلحسان على خط الحرب مع اليسار إلى جانب الشبيبة اإلسالمية
التي كانت قد دخلت على الخط سابقاً ،كلها عوامل مهّدت لاللتقاء
التاريخي بين القصر وبين اليسار اإلصالحي المعارض ممثالً آنذاك
بحزب االتحاد االشتراكي ،وهو االلتقاء الذي أنجب حكومة التناوب
نهاية التسعينيات .واستم ّر الصراع بين الش ّد والجذب بين الجماعة
ونظام الحكم في فترة حكم الملك محمد السادس ،لكن بدرجة أق ّل مما
كان عليه األمر في السنوات السابقة .فأصبحت قواعد االشتباك بينهما
راسية على نمط مزدوج يجمع بين تسخين الجبهات وتبريدها حسب
الظروف والمصالح وموازين القوى .ومنذ أن تأكد أعضاء الجماعة
يزورون بانتظام السفارة األمريكية ،أصبح نظام الحكم يحتاط كثيرا ً
في التعامل معها ،ولع ّل الجماعة أصبحت منذ تلك الفترة تتعامل
كتنظيم سياسي محترف ،بحيث تركز على ربط العالقات مع الفواعل
المؤثرة في التح ّوالت الكبرى ،كي تحجز لنفسها مقعدا ً متقدّما ً ضمن
البدائل المتاحة في خرائط الجيوبوليتيك التي ترسمها القوى الكبرى.
فخصوم الجماعة يتهمونها بالتنسيق مع األعداء قبل األصدقاء كلما
دعت الضرورة ،ولع ّل اتهام الجماعة بإجراء صفقة مع «المخزن»
للخروج من حركة  20فبراير دون أدنى استشارة مع مكونات الحركة
األخرى ،وبشكل فجائي ،ربما هو اتهام يؤكد أنّ الجماعة تسلك ذات
المسلك مع الداخل والخارج.

الجماعة حصان رابح؟

مِن دعم «ثورة الخميني» إلى االصطفاف ض ّد حلف إيران وسورية
وحزب الله ،ومن دعم حركة اإلخ��وان المسلمين في سورية ومصر
وليبيا وتونس إلى االصطدام معها في المغرب في عناوين السياسة.

تلك هي المحطات الكبرى لمواقف الجماعة ض ّد وإلى جانب ك ّل من
تتقاسم معهم شيئا ً معيناً .المهم أنّ ك ّل محطة وك ّل موقف يطبعها
يكون مب ّررا ً بموازين القوى الجديدة ،وبمصالح الجماعة في تمديد
عمرها وزيادة أعداد المنتسبين والحفاظ على بريق مشروعها ،وذلك
لحفظ الجماعة من االنشقاقات التي كانت تهدّدها ك ّل لحظة منذ
خرجات البشيري والى اليوم.
لكن المه ّم من كل هذا أنّ جماعة العدل واإلحسان جعلت نفسها
التيار األكثر تنظيما ً ومصداقية وبعدا ً عن امتيازات ما تس ّميه في
أدبياتها «السياسة السياسوية» ،زيادة على قدرتها على االندماج
مع المجتمع وقابلية أعضائها لس ّد ك ّل الفجوات التي تتركها الدولة،
وذلك توسيعا ً لقاعدة المتعاطفين .ولع ّل مثل هذه المعطيات وبشكل
أكثر تفصيال ُترفع من طرف السفارة األمريكية إلى صانعي القرار في
الواليات المتحدة ،سواء بواسطة أدوات السفارة في جمع المعلومات
أو عبر الصورة التي تقدمها الجماعة للواليات المتحدة عبر زياراتها
للسفارة ،أو المحاضرات واألنشطة اإلشعاعية التي تقوم بها الجماعة
في الواليات المتحدة ،أو الدراسات والمقاالت التي تصدرها مراكز
التفكير هناك عن الجماعة.
بالنسبة للواليات المتحدة الجماعة حصان رابح ،ينبغي التواصل
تحسبا ً أليّ تح ّول محتمل قد يحمل
معه وتجسير العالقات معه
ّ
الجماعة إلى السلطة .وبالنسبة للجماعة الواليات المتحدة دولة
عظمى ولها مصالح في العالم ،وفي حالة وصول الجماعة إلى السلطة
ال ب ّد لها من قدر معين من الرضى األمريكي عن الجماعة واالطمئنان
إلى مشروعها وأسلوب عملها .وبالتالي ،فلكي تصل الجماعة إلى
السلطة ينبغي أن يحدث تح ّول في بنية الحكم في المغرب ،وهذا
التح ّول يه ّم موقع الملكية باعتبارها مح ّل االشتباك األول والرئيسي
للجماعة مع الدولة في المغرب ،وهذه الملكية وبصرف النظر عن
تمس العالم أو اإلقليم أو الجماعة
مختلف المعطيات األخرى التي قد
ّ
نفسها ،الملكية أمامها ثالث سيناريوات:
أن يبقى الوضع على ما هو عليه ،بمعنى أن تبقى متمتعة بموقع
محوري في االقتصاد والسياسة .وهذا السيناريو غير مرجح ،ألنّ
الصراعات داخل المؤسسة الملكية نفسها ،وبينها وبين أطراف أخرى
في االقتصاد والسياسة لن تنتهي لصالح الملكية خالل السنوات
القادمة.
سيناريو التح ّوالت الهادئة والتنازالت التدريجية التي قد تذكيها من
حين إلى آخر االحتجاجات الشعبية والتح ّوالت اإلقليمية والدولية،
وهذا سيناريو مرجح ،بحيث تدعمه التنازالت التي تقدّمها الملكية
بين الفينة واألخرى في االقتصاد والسياسة.
تأجج األوضاع في فترات معينة وسحب القوى العظمى
سيناريو ّ
تأييدها للملكية ،وينتهي األمر إما بإسقاطها ،أو بتضييق الخناق على
مواقعها ،وتحجيم دورها في السياسة واالقتصاد .في كلتا الحالتين
جماعة العدل واإلحسان هي األكثر جهوزية الستالم مقاليد الحكم،
سواء عبر جلب اعتراف دولي بانتفاضة شعبية عارمة تقودها جماعة
العدل واإلح��س��ان سرعان ما تس ّميها «قومة إسالمية» ،أو نجاح
الجماعة في انتخابات برلمانية في نظام ملكية برلمانية مناسب
للشروط التي تضعها الجماعة كي تدخل غمار «التداول السلمي على
السلطة».
في حالة حدوث السيناريوين الثاني والثالث ،ستحسم القوى
العالمية أمرها على نحو يقضي بأنّ حليف األمس لم يعد حصانا ً
رابحا ً يراهن عليه ،وبالتالي وجب سحب دعمه سواء كان هبوطه
نتيجة تح ّوالت هادئة وتدريجية ،أو بسبب أحداث استثنائية ألسباب
أو ألخرى ،المهم أنه ينبغي تعويضه بحصان رابح ت ّم التأكد بعناية
ولسنوات أنه األكثر جهوزية ،واألقدر على إنجاز تفاهمات وتسويات،
بل واثبت أنه األذكى واألكثر استفادة من تجارب وأخطاء الحركات
اإلسالمية في ك ّل البلدان التي ُمنيت فيها بالخيبات منذ السودان
والجزائر إلى مصر.
لك ّل هذه األسباب يحدث االشتباك المستم ّر وتقع الهدنات بين
النظام الحاكم في المغرب وبين جماعة العدل واإلحسان ،كالهما يرى
ّ
ويشق وحدتها،
اآلخر قوة ال يستهان بها وينتظر الوقت كي يضعفها
بل ويلعب بك ّل األوراق الممكنة من أجل دفعها كي تقطع مدة حياتها
بأسرع وقت ممكن .أما بالنسبة إلى الواليات المتحدة فاآلن هي قوة
عظمى تتحلحل قبضتها رويدا ً رويدا ً في ما يتعلق باإلمساك بخيوط
اللعبة في الشرق األوس��ط ،وتبحث عن ربط الصالت بك ّل البدائل
الممكنة في مناطق أفريقيا وتحديدا ً شمال أفريقيا .وقد قال لي يوما ً
ما باحث أمريكي اشتغل لسنوات في المغرب على جماعة العدل
واإلحسان وحركة التوحيد اإلصالح ،قال إنّ الواليات المتحدة دولة
عظمى ولها مصالح معقدة مع ك ّل أنحاء العالم ،ومصالحها تقتضي أن
تكون موجودة في ك ّل مكان وأن تكون عالقتها جيدة مع ك ّل األطراف،
ألنها ال تضمن من سيحكم بلدا ً معيّنا ً في فترة معينة.

