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الحكومة الجديدة وا�ستقرار اليمن
} حميدي العبدالله
من المعروف أنّ ثالثة أطراف رئيسية تلعب الدور الحاسم والمحرك لألحداث
التي يشهدها اليمن .الطرف األول حركة أنصار الله وحلفاؤها التي تمكنت من
السيطرة على مناطق واسعة من اليمن وعلى رأسها العاصمة صنعاء وميناء
الحديدة ،إضافة إلى عدد من المحافظات التي يقطن على أرضها غالبية أبناء
الشعب اليمني.
الطرف الثاني ،الحراك الجنوبي الذي يمثل غالبية سكان الجنوب الذين عبّروا
عن تأييدهم للحراك في مناسبات كثيرة ،ول��وال القمع ال��ذي تمارسه السلطة
النفصل الجنوب عن الشمال منذ بدء الحراك الجنوبي ألنّ الغالبية تطالب بهذا
االنفصال وترفع علم جمهورية اليمن الجنوبي الديمقراطية الشعبية التي ُحلّت
بعد الوحدة مع الشمال.
الطرف الثالث ،تنظيم «القاعدة» ال��ذي يسيطر على مناطق في المحافظات
الواقعة وسط اليمن ،وله تواجد مسلح في بعض المحافظات الجنوبية ،وال سيما
في محافظتي شبوة وحضرموت.
أي حكومة في اليمن ال تض ّم على األق ّل الطرفين الرئيسيين،
ومن الواضح أنّ ّ
أي حركة أنصار الله والحراك الجنوبي ،ستكون حكومة تفتقر إلى التأييد الشعبي
الواسع الذي يوفر لها الشرعية ويمكنها من تحقيق االستقرار في اليمن ودفع
خطر تنظيم «القاعدة».
الحكومة اليمنية الجديدة لم تنجح في الحصول على دعم هذين التشكيلين
أي حركة أنصار الله ،والحراك الجنوبي .فالحراك يعلن جهارا ًأنه غير
الرئيسيينّ ،
بأي حكومة يجري تشكيلها على قاعدة استمرار الجنوب جزء من الدولة
معني ّ
ّ
اليمنية ،وك ّل من شارك في الحكومة من أبناء الجنوب ال يحوز على تأييد شعبي
ٍ
كاف يؤهّله النطق باسم أهل الجنوب ،ويمكن القول إنه في هذه الحال يشكل
تمثيالً مز ّورا ً للجنوب ،وستترتب على ذلك نتائج لجهة تأمين وقوف الجنوب إلى
جانب الحكومة ومساعدتها على تحقيق برامجها ،ومن أبرز ما في هذه البرامج،
أي إعادة االستقرار إلى ك ّل أنحاء اليمن.
األمنّ ،
كما أنّ حركة أنصار الله أعلنت عدم رضاها عن الحكومة الجديدة ،وإذا ما تط ّور
هذا الموقف إلى مقاطعة الحكومة واالنسحاب منها ،كما فعل وزراء حزب المؤتمر
الشعبي التسعة ،فهذا يعني أنّ الحكومة لم تعد تمثل سوى األحزاب الصغيرة
الهامشية المدعومة من الخارج والتي تفتقر إلى الدعم الشعبي الواسع.
أي حكومة في اليمن ،مهما كان مستوى الدعم الخارجي الذي
وبديهي أنّ ّ
تحوز عليه ،ال يمكنها النجاح في مواجهة التحديات الكثيرة األمنية واالقتصادية
التي يعيشها اليمن ،إذا لم تكن الغالبية والقوى السياسية التي تعبّر عن هذه
الغالبية تقف إلى جانبها وتقدم لها الدعم.
وهكذا فإنّ نجاح حكومة بحاح في قيادة اليمن إلى ب ّر األمان ،بات أقرب إلى
أي تقدير آخر.
الصفر منه إلى ّ

«داع�ش» و«الن�صرة» تتفقان
في �سورية ...هذا يعني؟
} روزانا ر ّمال
تقول مصادر صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية أنّ تنظيم «داع��ش» وجبهة
«النصرة» عقدا اتفاقا ً يقضي بتوقفهما عن القتال في ما بينهما ،وتوحيد صفوفهما في
بعض مناطق شمال سورية ،وذلك خالل اجتماع استغرق  4ساعات في مدينة االتارب
غربي حلب ،بتاريخ  2شهر تشرين الثاني الحالي.
اكثر من هذا ،تقول الصحيفة «انّ داعش عرض إرسال مقاتلين لمساعدة النصرة في
الهجوم الذي شنته األسبوع الماضي ض ّد مقاتلي حركة «حزم» المدعومة من الواليات
المتحدة قرب خان السنبل شمالي سورية».
في الواقع ...انه عندما تقوم إحدى فرق الجيوش العسكرية بدعم مجموعة أخرى،
أو جيش آخر من بلد حليف ،وتشكيل إسناد له او تزويده بما ينقصه ،فهي بالتالي
تشير الى ضعف تلك المجموعة او حاجتها إلى المساعدة ،وتشير إلى التوحد نحو
نفس الهدف والتوجه نحو نفس الخندق.
هذا في المنطق العسكري ...أما إذا كان الحديث هو عن توحد جبهة «النصرة»
وتنظيم «داعش» فإن األمر يتطلب التوقف عنده لكثرة أبعاده ومؤشراته بما يمثلونه
في خطوط الصراع.
هذه المجموعات التي احتلت حيّزا ً رئيسيا ً من أحداث الشرق األوسط ابتداء من
عام  2011حتى اليوم ،وغيّرت مصير منطقة بر ّمتها ،وأعادت خلط األوراق السياسية
واالستراتيجية لدى عواصم القرار الكبرى ،وأاصبحت قوى أمر واقع حقيقية تمركزت
على جزء مهم من أراضي دولتين عربيتين شديدتي األهمية في عمر صراعات المنطقة
و استراتيجيتها كسورية والعراق ،ال يمكن لها أن تتوجه نحو هكذا قرار منفردة من دون
أن يكون قرارا ً جزئيا ً من أصل مشهد كلي أو عام ومرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بتشعّ باته.
ّ
مشغلة
عند القول «مجموعات استخبارية» يعني بدون شك انها مجموعات تدار او
من دول تتقن جيدا ً إدارة الحروب ،وهي ليست جديدة عليها ،ال بل هي دون شك دول
قوية لها باع طويل في التعاطي مع هذه المجموعات واستثمارها لتنفيذ هجمات
محدودة او واسعة النطاق او عمليات هادفة تتراوح بين «انكفاء وصعود».
مشهد االنكفاء والصعود هذا فيه دالل��ة على صحة القول في هذه المجموعات
انها «موسمية» و بالسياسة «مصلحية» ،بدليل ما أقدم عليه رأس المجموعات او
المجموعة «األم» تنظيم «القاعدة» في نيويورك في أحداث  11أيلول ،وانكفائها إلى
وقت طويل ثم عملياتها المتعدّدة في اوروب��ا ،ومن ثم انكفائها وصوال ً الى الشرق
االوسط ،وتحديدا ً إلى لبنان كأحد االمثلة الحديثة الذي استهدفته تلك المجموعات
استهدافا ً مباشرا ً بسلسلة تفجيرات متقنة ص ّوبت على رموز البالد وأبرزها رئيس
الوزراء السابق رفيق الحريري ومجموعة شخصيات لبنانية رفيعة المستوى لتعود
وتنكفئ من جديد.
ك ّل هذا أكد أنّ حراك هذه المجموعات وعملياتها لم يكن يوما ً جديدا ً أو وليد لحظة أو
فكرة ،بل هو مدروس ومضبوط ومسيطر عليه بدليل التصاعد واالنكفاء الملحوظ.
باتفاق «داعش» و»النصرة» في شمال سورية يصبح الحديث أوسع وأشمل يطاول
المتغيّرات التي تدور على الساحة السياسية الدولية ،ويؤكد انّ شيئا ً كبيرا ً ي ّ
ُحضر
ليبصر النور وأنّ مرحلة جديدة باتت أقرب بكثير.
بين الحديث عن الدعم التركي ـ القطري لـ»داعش» والحديث عن الدعم «االسرائيلي»
ـ التركي ـ القطري ـ السعودي المشترك لجبهة «النصرة» تتقاطع المصالح االميركية
الغربية وتتمايل الهوامش وتتحرك وفقها وليس وفق اي شيء آخر ،وإنْ خرجت بعض
األمور عن السيطرة بسبب عقيدة القتال المتطرفة التي تغذي ميول تلك المجموعات.
معروف الخالف بين ابو بكر البغدادي وايمن الظواهري ،ومعروف أيضا ً أنّ
مجموعتيهما قاتلتا بعضهما بعضا ً في سورية بال دون ه��وادة ،وبالتالي ما هو
المستج ّد الذي يمكن من خالله االجتماع ألربع ساعات ومناقشته للخروج بقرار وقف
االشتباك؟
التوحد أمام الحلف الدولي؟ ام انّ األمر يأتي تماشيا ً مع محاوالت توحيد
هل هو
ّ
صفوف المقاتلين في سورية لتسهيل الفرز والمفاوضات؟
األكيد انّ هناك العبا ً كبيرا ً يدير المشهد ...كما أداره باحتراف منذ احداث  11أيلول،
وبالتالي ترجمة االتفاق بين «داعش» و»النصرة» وإشاراته وارتباطاته بالسياسة،
أكد أنّ الميدان وحده كلمة الفصل ،وأنّ أحدا ً من الداعين الى الحوار لم يستغن يوما ً
عن الحشد في الميدان اال عندما استنفدت الفرص ،واستنفادها هذه المرة جاء على يد
الجيش السوري الذي بث جوا ً يقول بوجوب لملمة األوراق وفرزها لتنقشع الرؤية عند
خصومه ،والتوجه كأمر واقع الى التفاوض ،وهنا ال يه ّم نوع أو فكر أو درجة خطورة
اي مجموعة من تلك المجموعات.

الت�سليم بالأ�سد
مهما تجاهلت وسائل اإلعالم المم ّولة من الخليج ما قاله على التوالي وزير الدفاع
األميركي ورئيس أركان قواته أمام الكونغرس ،فإنّ االستراتيجية األميركية انتقلت
من دائرة الحديث عن عدم امتالك خارطة طريق إلطاحة الدولة السورية ورئيسها
إلى عدم االهتمام بهذا الهدف لحساب هدف آخر هو الحرب على اإلرهاب إلى التسليم
بضرورة الح ّل السياسي في سورية كشرط للنصر في الحرب.
الح ّل السياسي التفاوضي ليس ممكنا ً رغم الرغبة األميركية بأن يت ّم تحت عنوان
تنحية األس��د ،ألن ليس هناك في الدولة السورية فرص لمن يفاوض تحت هذا
العنوان ،فاألسد هو عصب الجيش والحزب والشريحة الشعبية الداعمة للدولة يقول
األميركيون.
ال بد من مرحلة عنوانها حكومة ائتالفية تشارك فيها المعارضة والدولة تحت
سقف رئاسة األسد تكون هي موضع اعتراف دولي ودعم للمشاركة في الحرب على
اإلرهاب يعترف األميركيون أخيرا ً
المعارضة التي تقدر على ه��ذا الحمل ه��ي التي يلتقيها ال���روس و يدعمها
المصريون.
جنيف المقبل في الربيع يجري تمهيدا ً النتخابات عام  2016لبرلمان تظهر فيه
األحجام وينتج حكومة جديدة.
سينتحر السعوديون واألتراك غيظا ً وكمداً.

التعليق السياسي

طريق الحرير وا�ستراتيجية البحار الأربعة
} وسام سعد
كلما طرحت مشاريع طرق تقلص الرحالت بين الدول،
كمشروع قطار سريع بين موسكو وبكين ،أو بين طهران
وبكين وموسكو ،يستحضر مشروع إحياء «طريق الحرير»
في صورته الرومانسية  -نصفها تاريخي ونصفها اآلخر
أسطوري  -لقوافل الجمال التي سلكت طريقا ً متع ّرجا ً عبر
صحاري وجبال غير مطروقة في آسيا الوسطى.
ماض أسطوري،
لكن طريق الحرير ليس مج ّرد جزء من
ٍ
فهو سمة مهمة من سمات السياسة الخارجية الصينية
الحالية ،القادرة على الحلول بدال ً من الواليات المتحدة
جيواستراتيجيا ً باعتبارها القوة العالمية الصاعدة،
وكان عبارة عن خط مواصالت «بريه» قديمة ،ممتدة عبر
شمال وغرب الصين وآسيا بأكملها ،حتى تصل إلى افريقيا
وأوروبا ،وبواسطته انتقلت «الحضارة المادية» لتنتشر
على نطاق واسع.
وفي ضوء ذلك لعب هذا الطريق دورا ً كبيرا ً في صراعاتٍ
سياسية ،كانت أهدافها اقتصادية بحتة ،وتتركز في
الشرق العربي ،وهذا ما حدث في العهد البيزنطي ،عند
محاولة البيزنطيين بمعاونة األحباش من السيطرة على
أرباح التجار ِة الصينيّة والهندية ،عن طريق السيطر ِة على
جزيرة العرب ،وتمكين األحباش من االستيالء على اليمن.
ونستنتج أنّ ه��دم الكعبة لم يكن الهدف الرئيسي
لـ»أبرهة األشرم» ،وإنما للسيطرة على العرب والقريشيين،
وبذلك كانت دوافعه اقتصاديّة وسياسيّة بحتة.
وفي هذا اإلطار تتالقى استراتيجية الرئيس السوري
بشار األسد حول «البحار األربعة» التي كان قد اقترحها
عندما كانت تركيا من ضمن المحور مع «طريق الحرير».
التحالف او تقاطع المصالح ال��س��وري ـ الصيني ـ
االيراني ـ الروسي ـ التركي (سابقاً) كان محور تقرير
بحثي وضعته المديرة السابقة لمكتب الشؤون الصينية
في وزارة الدفاع االميركية كريستينا لين لصالح فصلية
«تشاينا بريف»« :يبدو أنّ سياسة سورية التي تتجه
نحو الشرق ُتظهر تقاربا ً مع المصالح الصينية في بحر
قزوين .إنّ تفاعل تأثير الصين المتزايد في بحر قزوين
من خالل «طريق الحرير» الحديث الخاص بها ،والذي ت ّم
تدعيمه بواسطة «استراتيجية البحار األربعة» الحديثة
التي وضعها الرئيس األسد ،ستكون له انعكاسات هامة
بالنسبة للواليات المتحدة ،واالتحاد األوروب��ي وحلفاء
آخرين».
وت��رس��خ مصالح الصين ف��ي منطقة بحر ق��زوي��ن،
«استراتيجية طريق الحرير» األوسع التي تتبعها تجاه
الشرق األوس��ط وأوروب���ا وأفريقيا التي تشكل «اتحاد
البحر المتوسط» .وال تقوم الصين باالستثمار في األسواق
الناشئة فحسب ،بل ط ّورت أسواق من خالل الديبلوماسية
التجارية باستعمال الدوالر (مثل عملية اإلنقاذ الضخمة
التي قامت بها في اليونان) وتقوم بفتح آف��اق لزيادة
النفوذ الصيني في الدول المتقدمة المتعثرة مالياً ،وهو
األمر الذي قد ال يتعلق فقط بالقروض الصينية بل يرتبط
أيضا ً باتفاقيات بيع البنية التحتية أو التكنولوجيا أو
األصول المالية.
وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار الصين غربا ً نحو
مصادر الطاقة ،تتحرك دمشق في الوقت نفسه نحو
الشرق .ومنذ عام  ،2009سعى الرئيس السوري بشار
األسد إلى تشجيع «استراتيجية البحار األربعة» لتحويل
دمشق إلى مركز تجاري وسط البحر األس��ود ،والبحر
األبيض المتوسط ،والخليج العربي/البحر العربي وبحر
قزوين .لقد قام األسد بالترويج لهذه الفكرة في محادثاته

مع تركيا في أيار/مايو  ،2009لتقريب سورية مع الدول
المطلة على تلك الشواطئ ـ تركيا ،إيران ،وأذربيجان -
حيث صرح قائالً« :عند دمج الفراغ االقتصادي القائم
بين سورية ،وتركيا ،والعراق ،وإيران ،سنربط بين البحر
المتوسط ،وبحر قزوين ،والبحر األسود ،والخليج ...نحن
ال نحظى بأهمية في الشرق األوسط فحسب ...سنصبح
نقطة تقاطع إلزامية للعالم كله في مجال االستثمار والنقل
وأكثر من ذلك ،بمجرد أن نربط بين هذه البحار األربعة».
ووصف الرابطة التي تمثلها سورية بأنها نقطة المركز
لـ»نطاق أحادي أكبر حجما ً مع تركيا وإيران وروسيا...
إننا نتحدث عن مركز العالم» ،وهكذا ،يمكن أن تعمل
سورية بمثابة وسيلة لوصول دول االتحاد األوروبي إلى
األس��واق في العالم العربي ودول غرب آسيا .وقد بحث
األسد هذه الرؤية مع ميدفيديف في أيار من هذا العام ،وفي
آب  ،2009حصل على موافقة مرشد الثورة اإليرانية السيد
علي خامنئي عندما عرض عليه هذه االستراتيجية.
ولكن هذا المشروع الحيوي والهام لألسد «دفن» موقتا ً
بعد انكشاف الدور التركي في الحرب العالمية القائمة
على سورية.
ترتبط «استراتيجية طريق الحرير» الصينية بسياسة
سورية التي تنظر شرقا ً نحو منطقة بحر قزوين التي
تعتبر مصدرا ً أساسيا ً لتغذية مشروعات خطوط أنابيب
مختلفة مثل :الغاز األذربيجاني للمرحلة األولى من خط
أنابيب «نابوكو» وصوال ً إلى أوروبا ،والذي سيرتبط في
النهاية بـ»خط الغاز العربي» وإلى الشرق األوسط؛ غاز
تركمانستان وكازاخستان عبر «آسيا الوسطى ـ خط
األنابيب الصيني» و «خط أنابيب كازاخستان  -الصين»
إلى الصين؛ غاز تركمانستان إلى أفغانستان وباكستان
والهند عبر «خط أنابيب تركمانستان – أفغانستان –
باكستان ـ الهند» إلى جنوب آسيا .وفي الوقت نفسه ،يبدو
أنّ هيكل أمان إقليمي أوراسي (أوروب��ي آسيوي) يعتمد
على تأمين الطاقة آخذ في البزوغ في «استراتيجية البحار
األربعة» لالرتباط مع «منظمة شنغهاي للتعاون».

خمسة أهداف صينية

في عام  ،1411أقام األميرال الصيني تشانغ خه قرب
مدينة جالي الساحلية في سريالنكا نصبا ً تذكاريا ً حجريا ً
يحمل نقوشا ً (ترجمت إلى الصينية والفارسية والتاميلية)
جذابة آللهة الهندوس ،لكي تبارك جهوده الرامية إلى بناء
عالم مسالم يعتمد على التجارة والتبادل التجاري.
وبعد ستمائة عام ،يتبنى الرئيس الصيني شي جين
بينغ هدفا ً مماثالً ،غير أنه يناشد الزعماء السياسيين في
مختلف أنحاء أوروبا وآسيا مساندة قضيته.
في أيلول  ،2013أعلن شي في خطاب ألقاه في جامعة
ظار باييف في كزاخستان عما أسماه «حزام طريق الحرير
االقتصادي» كمبادرة جديدة في السياسة الخارجية،
تهدف إل��ى تعزيز أواص���ر التعاون ال��دول��ي والتنمية
المشتركة في مختلف أنحاء أوراسيا.
ولتوجيه هذه السياسة ،عرض شي خمسة أهداف
محددة :تعزيز التعاون االقتصادي ،وتحسين سبل ربط
الطريق ،وتشجيع التجارة واالستثمار ،وتسهيل تحويل
العمالت ،ودعم عمليات التبادل بين الشعوب.
كما أك��د الرئيس شي أم��ام البرلمان االندونيسي أن
الهدف من مبادرة طريق الحرير االقتصادي يتلخص في
إحياء عالقات الصداقة القديمة في العالم المعاصر الذي
تحكمه العولمة .ولكن ال شك أن لديه دافعا ً وطنيا ً محليا ً
أيضاً ،وهو الدافع الذي تمت ّد جذوره إلى فجوة الرخاء
المتنامية بين شرق الصين وغربها.

تيارات العنف الإ�سالمي...
�أخطاء الأم�س تتك ّرر
} الشيخ جمال الدين شبيب
ف��ي أواس���ط تسعينات ال��ق��رن ال��م��اض��ي ...عندما
أط��ل��ق ف��ض��ي��ل��ة ال��ش��ي��خ م��ح��م��د م��ت��ول��ي الشعراوي
وفضيلة ال��ش��ي��خ محمد ال��غ��زال��ي -رح��م��ه��م��ا الله
واألستاذ فهمي هويدي مبادرتهم الطموحة لوقفالجرح النازف في مصر ,اشتعل الجدل في صفوف
جميع أطياف العمل السياسي واألمني في مصر.
وانطلقت األسئلة تترى في أعقاب بعضها محذرة
من التعاطي مع المبادرة أو مرحبة بها ،فكانت جبهة
الرفض الرسمية واإلعالمية تتساءل من جهتها:
لماذا يتحرك العلماء اآلن؟ هل يجدي مع اإلرهاب
حوار؟ هل يذعن هؤالء االرهابيون ألقوال العلماء،
وأي مرجعية لهؤالء العلماء عند اإلرهابيين؟ هل
نكافئ المجرمين على جرائمهم؟
وت���م���ن���ط���ق ال����راف����ض����ون م����ن ح���م���ل���ة ال����س��ل�اح،
بأيديولوجيا عدم االلتقاء مع «الكفر» في منتصف
الطريق ،وظلت تساؤالتهم تنطلق من نوعية :لماذا
نعطي الدنية في ديننا؟ هل نبادر إل��ى التخلي عن
مشروعنا «الجهادي» ألج��ل سالمة أجسادنا ،هل
نملك تعطيل «الجهاد»؟
ولم يستم ّر الجدل طويالً ،إذ سرعان ما طويت
صفحة الجدل حولها في أعقاب إقالة وزير الداخلية
المصري الراحل عبدالحليم موسى الذي كان ترحيبه
المبدئي بالمبادرة سببا ً في إقالته ...وبدا من األحداث
التي تلت إحباط المبادرة أنّ العالمين الجليلين كانا
يسبقان التاريخ ويستشرفان المستقبل؛ إذ حالت
ضبابية الرؤية األمنية دون تجنيب مصر سنوات
من العنف والعنف المضاد.
وبالتالي ف��إنّ تراجع الجماعة ك��ان في األساس
فكريا ً قبل أن يكون عسكرياً ،وهذا التراجع الفكري
ب��دوره تأخر كثيراً ،واستدعى مقتل  93وإصابة
 68من السياح األجانب ،ومقتل  42وإصابة 45
م���ن ال���ن���ص���ارى ،وم��ق��ت��ل  382وإص���اب���ة  400من
ضباط وجنود الشرطة ،إضافة إلى مقتل عدد من
المسؤولين والصحافيين أبرزهم رفعت المحجوب
(رئ��ي��س مجلس ال��ش��ع��ب ال��س��اب��ق) ،و(الصحافي
العلماني) ف��رج ف���ودة ،إض��اف��ة إل��ى إص��اب��ة صفوت
الشريف (وزير اإلعالم) ،عالوة على مقتل وإصابة
المئات من أف��راد الجماعة اإلسالمية ،قبل أن تبدأ
ال��دول��ة ف��ي تهيئة ال��ظ��روف المناسبة للمراجعات،
وتفسح المجال ألن يواجه الفكر نظيره.
ك��ان الشيخان ال��ش��ع��راوي وال��غ��زال��ي ي��ري��دان أن
يحدثا هذا الشرخ في منظومة األفكار التي تسيطر
على عقول قيادات الجماعة اإلسالمية ،قبل أن تجنح
الجماعة إلى االستسالم قهراً؛ ألنّ هذا األخير من
شأنه أن يبقي األمل «الجهادي» مخبوءا ً في صدور
األغرار ال يقتلعه ألف مدفع وألف كتاب .وبحكمتهما،
كانا يدركان أنّ اإلقناع كفيل بأن يح ّل القضية إلى
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األب���د ف�لا ت��ك��ون ع��رض��ة لتغيّر م��وازي��ن ال��ق��وى من
جديد.
كان من الضروري أن يلتفت الساسة المصريون
آنذاك إلى مبادرة الشيخين الجليلين في حينه ،قبل
أن يستفحل الخطر ،ولع ّل الذين راهنوا على الحلول
األمنية وحدها قد رجعوا اآلن إلى حقيقة مفادها أنّ
معضلة الجماعة الجهادية لم تستطع الدولة حلها في
ليتنسمه قادة الجماعة
األخير إال عبر إطالق الهواء
ّ
وإنْ في غياهب السجون ,حتى يتسنّى لهم مراجعة
مفاهيمهم وأفكارهم.
ومن هنا أزعم أنّ أكبر ضربة ُوجهت إلى مشروع
ال��ج��م��اع��ة اإلس�لام��ي��ة ال��م��س��ل��ح ل��م ت��ك��ن م��ن خالل
المحاكمات العسكرية المتوالية وت��دم��ي��ر حقول
القصب بمن فيها بصعيد مصر ،وإنما كان من خالل
المراجعات الفكرية التي نزعت غطاء المشروعية
عن أفعال المقاتلين بنظر قادتهم أنفسهم ،وقد كان
العلماء وقت أن أطلقوا مبادرتهم بعيدي النظر وأكثر
ح��رص��ا ً على ال��دول��ة م��ن جنراالتها؛ فالعنف الذي
ينطلق من أيديولوجية يراها أصحابها «جهادية»
غير قابل للتوجيه الصحيح إال عبر حوار مع علماء
صادقين يفهمون ما يدور في عقول الصغار من هذا
التيار.
ومن ثم يبيّن هؤالء العلماء الثقات للمغ ّرر بهم من
الشباب خطأهم ويسعون معهم إلى تحقيق الصواب
من أجندتهم؛ فإن الله لم يخلق شرا ً محضا ً كما هو
معلوم ،ولع ّل من أظهر ما ورد في كتب المراجعات
الخاصة بالجماعة اإلسالمية المصرية هو التشديد
على أنّ غياب التوجيه من قبل العلماء في تبصير
الشباب الثائر بآليات التغيّر الجائزة شرعا ً كان سببا ً
رئيسا ً في سفك كثير من الدماء بغير وجه حق.
ولقد ك��ان من أه�� ّم دروس حقبة العنف والعنف
المضاد المصرية هو أنّ ممارسة ح��وار الطرشان
بين قيادات الحركات المسلحة وجهات أمنية وعلماء
يس ّميهم الشباب علماء السلطة لم يكن ليجدي ولو
استم ّر ل��ق��رون م��ن دون تدخل علماء لهم حضور
وتقدير واستقاللية بل ومعاناة أحيانا ً لدى الشباب
الثائر ،وبالتالي فإنّ كتب المراجعات لم ولن تكون
مقنعة لقواعد التيار اإلس�لام��ي المصري لو كانت
ص���درت م��ن قبل علماء ال يتمتعون باالستقاللية
المطلوبة ،وهو ما وفر لها المصداقية والقبول لدى
قطاع عريض من أعضاء الجماعة سئم طول الطريق
الضبابي ب��رغ��م م��ا اع��ت��رى الكتب ذات��ه��ا م��ن أخطاء
كونها غير صادرة عن علماء أصالً.
فهل يعي العلماء الثقات اليوم دورهم في تحصين
الشباب من االنخراط في دوام��ة العنف؟ وهل تعي
ت��ي��ارات إسالمية تتبنى العنف وسيلة للتغيير في
غير منطقة من العالم العربي دقة المرحلة فتستفيد
من أخطاء سابقاتها فتنقذ الشباب المسلم من دوامة
عنف ال تنتهي إال بانتهاء أصحابها أو دمار بلدانهم؟

القد�س ...و�أحكام قراقو�ش «الإ�سرائيلية»
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
في الفهم لطبيعة الهجمة الشرسة والحرب الشاملة
التي تشنها حكومة االحتالل بك ّل مستوياتها السياسية
والعسكرية واألمنية والقضائية والتشريعية ،واجهزتها
من شرطة ومخابرات وجيش وبلدية وداخلية ومؤسسات
التأمين الوطني وسلطة اإلذاعة والبث ومصلحة ودوائر
الضريبة على المواطنين العرب في مدينة القدس،
وك��ذل��ك استهداف المسجد األق��ص��ى بشكل مكثف من
خالل االقتحامات بتن ّوع وتو ّزع األدوار بين الجماعات
والمؤسسات والقيادات السياسية واألمنية والدينية التي
تقوم بعمليات االقتحام لألقصى ،ال ب ّد من ق��راءة واقع
الكيان الصهيوني ،حيث نشهد اآلن إزاحات كبيرة فيه نحو
اليمين الديني والتطرف والعنصرية ،ويبلغ الصراع بين
أصحاب النظريتين ،فهناك تيار في الحكومة وفي أوساط
المستوطنين ،يرى بأنّ «أمن اسرائيل» اوال ً وأخيرا ً يجب
ان يتقدم على أيّ هدف آخر ،ولكن هناك تيارا ً آخر يبدو
أنه أخذ بحسم األمور والصراع لصالحه ،وهو التيار الذي
يرى بأنّ التوسع واالستيطان يجب أن يتقدم على أي
هدف آخر ،ويرى أنّ الفرصة سانحة والظروف مؤاتية،
لكي تستطيع «إسرائيل» أن تحقق أهدافها في االحتفاظ
باألمن والسالم واالستيطان ،من دون ان تكون مضطرة
إلى تقديم أي تنازل للفلسطينيين ،يتض ّمن إنهاء االحتالل
وإقامة دولة فلسطينية على أراض��ي الـ 67وعاصمتها
القدس ،وه��و ي��رى ب��أنّ األم��ن واح��د وليس الوحيد في
محركات صنع القرار «اإلسرائيلي» ،ويستند في ذلك
الى انّ العرب منشغلون بأمورهم الداخلية وحروبهم
وصراعاتهم المذهبية واالثنية والطائفية والجهوية ،ولم
تعد القضية الفلسطينية أولوية عندهم.
وفي المقابل الحالة الفلسطينية منقسمة على ذاتها
وتعاني من الوهن والضعف وغياب الموقف والقرار
وال��رؤي��ة واالستراتيجية الموحدة ،مع غياب العامل
الدولي الضاغط على «إسرائيل» لكي توقف إجراءاتها
وممارساتها القمعية بحق الفلسطينيين ،او تلتزم
بقرارات وقوانين ومواثيق واتفاقيات القانون الدولي
والشرعية الدولية.
اليمين الصهيوني صاحب هذه النظرية ،وجد بأنّ
فرصته هذه مؤاتية لالنقضاض على مدينة القدس وعلى
األقصى ،أثناء شنّ حربه العدوانية األخيرة في تموز
الماضي على شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة ،فهو وجد
بأنّ الحرب توفر له ضالته بتحقيق هذا الهدف ،بسبب
تسليط الضوء واالنشغال العالمي والدولي والعربي
بالحرب العدوانية على غزة ...وبدأ االحتالل بشن حرب
شاملة على القدس واألقصى ،حيث وجدنا أنّ التحريض
ض ّد العرب المقدسيين كان يجري بشكل منسق ومنظم،
وتشارك فيه قمة الهرم السياسي واألمني والمؤسسات
التشريعية والقضائية وغيرها ،حيث ج��رت عمليات
تع ّد واسعة على خلفية عنصرية ض ّد المواطنين العرب
المقدسيين ،وجرت محاوالت عدة الختطاف عدد منهم،
ولتبلغ األمور ذروتها بإقدام شلة من زعران المستوطنين
في  2014/7/3على اختطاف الفتى الشهيد محمد
أبو خضير ،الذي تع ّرض للتعذيب ومن ثم الحرق حياً،
ولتكون عملية االختطاف والقتل العنصرية والكراهية،
والتي هي «هولوكست» القرن الواحد والعشرين ،نقطة
تح ّول على الصعيد المقدسي.
فالقدس التي كان يراهن االحتالل على أنها نتيجة لك ّل
الظروف والعوامل التي ذكرتها ستكون لقمة سائغة يسهل
افتراسها ،ولكن يبدو أنّ حسابات الحقل عند العدو غير
حسابات البيدر ،وثبت بالملموس أنّ الحالة المقدسية
بك ّل مكوناتها ومركباتها جماهيرية وشعبية ووطنية
ومجتمعية ودينية ومؤسساتية ،عصية على الكسر ،بل

هي قادرة على الصمود والتحدي وتحقيق انتصار ،رغم
ك ّل أشكال القمع واإلج���راءات والقوانين والتشريعات
القمعية والعنصرية التي مارسها واتخذها االحتالل بحق
المقدسيين ،حيث كان تاريخ استشهاد الفتى ابا خضير،
تؤسس لحالة جماهيرية مقدسية
بداية مرحلة جديدة
ّ
واثبة وصاعدة ،ومرجل يغلي ليطلق ش��رارات هبات
جماهيرية متالحقة تراكم وتبني المداميك لمرحلة قد
تتح ّول مفاعليها الى انتفاضة شعبية جماهيرية واسعة،
فصحيح أنّ االحتالل أغلق األقصى أمام المسلمين بشكل
كلي في ليلة القدر ،وف��رض قيودا ً مشدّدة على دخول
المصلين لألقصى في رمضان ،بحيث لم يسمح لمن هم
دون الخمسين وأحيانا ً الستين بالصالة في المسجد
الجمعة ،وحوصر األقصى وجرى اقتحامه
األقصى أيام ُ
بشكل شبه ي��وم��ي ،م��ن قبل الجماعات االستيطانية
الصهيونية المتطرفة ،بمشاركة شخصيات دينية
وسياسية وحزبية واعضاء كنيست ووزراء ،بغرض
فرض التقسيم الزماني وإيجاد فضاء مكاني يهودي في
األقصى ،وكذلك ازداد االستيطان «توحشاً» و»تغ ّوالً»،
ف��ي ك��ل اح��ي��اء ال��ق��دس وق��راه��ا ،بحيث أق��رت مشاريع
وطرحت مناقصات إلقامة أآلالف الوحدات االستيطانية
في القدس ،وشن االحتالل اوسع عملية تحريض بحق
المقدسيين ،س��واء عبر مقاالت صحافية في الصحف
اإلسرائيلية ،يتقدمهم الصحافي اليميني المتطرف نداف
شرغاي ،وكذلك أريه الداد ،باإلضافة إلى ك ّل جوقة اليمين
المتطرف المشارك في الحكم ،ومن مختلف ألوان الطيف
الحزبي «نتنياهو ،ليبرمان ،بيني بينت ،أوري اريئيل،
موشه فيجلن ،ميري رغيف ،المتطرف غيلك ،يسرائيل
كاتس ،يتسحاق اهرونوفيتش والقائمة تطول...
رغ��م ك� ّل ذل��ك كانت إرادة المقدسيين على الصمود
وال��ت��ح��دي كبيرة ،ولتتسع ح��ال��ة الغليان الشعبي
وتتصاعد ،حيث كان استشهاد محمد األعرج على حاجز
قلنديا ،وم��ن ثم قتل الشهيد محمد جعابيص سائق
«الباجر» بدم بارد من قبل شرطة االحتالل ومستوطنيه،
وليلتحق به بعد ذلك الشهيد الفتى الشهيد محمد سنقرط،
الذي أطلقت عليه رصاصة معدنية قاتلة ،ومع ازدياد
وتصاعد حدة الهجمة االحتاللية على القدس واألقصى،
كانت القدس تنتفض في ثورة ال تهدأ ،واالحتالل حاول
بك ّل الطرق والوسائل واإلجراءات والممارسات القمعية
والعقابية ،ان يخمد هبات المقدسيين المتالحقة ،والتي
كانت تأتي ف��ي سياق ال���ر ّد الطبيعي على إج��راءات��ه
وممارساته بحقهم ،والتي تطالهم في مجمل تفاصيل
حياتهم اليومية االقتصادية واالجتماعية ،وكذلك
مست بمعتقداتهم ومقدساتهم وشعائرهم الدينية ،من
ّ
خالل محاولة السيطرة على أقصاهم عبر االقتحامات
المتك ّررة له من قبل الجمعيات اإلستيطانية وزع��ران
المستوطنين،وتدنيسهم لألقصى وأداء طقوس وشعائر
تلمودية وتوراتية في ساحاته ،والقيام بأعمال فاضحة
ومخلة باآلداب والحياء في داخله ،ولكي يتصاعد مرجل
الهبات الجماهيرية ،مع قيام الجماعات االستيطانية
المتطرفة باإلستيالء على عشرات المنازل المقدسية في
وادي حلوة بسلوان ،في محاولة جادة لتهويد سلوان،
وزرعها بالبؤر االستيطانية ،لكي تكون جسر يربط بين
البؤر االستيطانية في سلوان مع مثيلتها داخل البلدة
القديمة ،ولكي تصبح الطريق معبّدة للسيطرة على
األقصى...
ك ّل هذا دفع إلى تصاعد حالة الغليان في الشارع
المقدسي ،فكانت عملية الشهيد عبد الرحمن الشلودي...
ولتتبعها عملية نوعية أخ��رى للشهيد معتز حجازي
بإطالق الرصاص على المتطرف الصهيوني عضو اللجنة
المركزية لحزب الليكود يهودا غليك ،ال��ذي كان يقود
عمليات اقتحام المسجد األقصى بشكل شبه يومي ،وهو

من صعد على قبة الصخرة ول ّوح بالعلم الصهيوني في
تح ّد سافر لك ّل مشاعر المقدسيين والمصلين.
لقد أدرك االحتالل أنه بدأ يفقد السيطرة على القدس،
وبدأت األصوات تعلو من قبل وزير شرطة االحتالل ووزير
األمن الداخلي ومختلف وزراء وقادة األحزاب الصهيونية
المتطرفة ،وكذلك المستوطنين والجمعيات االستيطانية،
من اج��ل تشديد العقوبات واإلج���راءات القمعية بحق
المقدسيين ،وليجري استنفار شامل لكل أجهزة دولة
االحتالل من شرطة وجيش ووحدات خاصة ومستعربين
ومخابرات وأجهزة بلدية االحتالل ووزارة الداخلية،
تنسق عملها وتشارك في الحرب على المقدسيين،
لكي ّ
حيث قام وزير األمن الداخلي الصهيوني بعد إطالق النار
مباشرة على المتطرف غليك بإغالق المسجد األقصى كليا ً
أمام المصلين ،وليعاد فتحه عبر قيود مشدّدة على دخوله
وأداء الشعائر الدينية فيه ،مع استمرار عمليات االقتحام
للمتطرفين الصهاينة وال��ق��ادة اإلسرائيليين ،وكذلك
لكي تتمكن من السيطرة على شبان االنتفاضة واطفال
الحجارة ،تقدمت وزيرة العدل الصهيونية تسيبي ليفني
الى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات بمشروع قرار
يشدّد العقوبات على راشقي الحجارة على المركبات
الصهيونية وقواتها وشرطتها ،لعقوبة تصل الى عشرين
عاماً ،وقد ت ّمت المصادقة على مشروع القرار هذا ،ليصار
الى عرضه على الكنيست للمصادقة عليه ،وليكشف هذا
القرار العنصري «القراقوشي» مدى حالة الرعب والخوف
والتخبّط وف��ق��دان السيطرة واإلف�ل�اس التي تعيشها
حكومة االحتالل أمام كوكبة من الشبان المقدسيين الذين
ال يملكون سوى إرادتهم وقناعاتهم وانتماءهم إلى القدس
وحبّهم لألقصى ،ودفع االحتالل بأكثر من  3000جندي
وشرطي من أجل إعادة السيطرة على المدينة ،واالحتالل
منذ انتفاضة الشهيد الفتى أبو خضير في  3تموز الماضي
وحتى اليوم اعتقل أكثر من  1000مواطن مقدسي،
صدرت بحق أكثر من  300منهم أحكام ،وكذلك صاعد
توحشه وتغ ّوله االستيطاني باإلعالن
وضاعف من
ّ
عن مشاريع استيطانية جديدة في القدس المحتلة،
وطرح عطاءات ومناقصات إلقامة اآلالف من الوحدات
االستيطانية ،وقامت أجهزة البلدية والداخلية المدعّ مة
بالجنود والوحدات الخاصة بحملة هدم لعشرات البيوت
المقدسية تحت يافطة وذريعة البناء غير المرخص ،وليس
هذا فحسب ،بل توزعت قوات االحتالل وأجهزته بمختلف
تسمياتها على مداخل ومفارق البلدات المقدسية ،وشنت
حربا ً شعواء على المقدسيين ،يرافقها في ذلك طائرات
سمتية ومناطيد في أجواء أغلب القرى المقدسية مز ّودة
بكاميرات مراقبة ،وعمدت الى مخالفة مركبات وسيارات

المواطنين المقدسيين القانونية وغير القانونية منها،
ولم يسلم المارة والمشاة من تلك اإلجراءات ،وكذلك جرت
محاصرة القرى المقدسية ،وشنت عملية توزيع أوامر
هدم لما يُس ّمى بالبناء غير المرخص ،وشنت عمليات
بلطجة وتقشيط ،لصالح ما يسمى ضريبة «األرنونا»
المسقفات والتأمين الوطني وضريبة الدخل وسلطة
البث ،وغيرها ،وكذلك دوهمت المحالت التجارية ،للتأكد
من سجالتها المحاسبية والضرائبية والتراخيص،
ولم تسلم تلك المحالت من عمليات التقشيط وفرض
الغرامات ،وفي إطار تلك الحرب ،فرضت مخالفات على
السيارات المتوقفة امام البيوت في أكثر من منطقة (500
شيكل لكل مركبة) ،وكذلك على سبيل المثال ال الحصر
جرى دهم محالت الورود ومصادرة الورود واألزهار في
اكثر من مح ّل تحت ذريعة انّ مصدرها فلسطيني وليس
«إسرائيلياً» ،وفي مح ّل تجاري آخر في رأس العمود،
طلب من صاحب مح ّل تجاري إزالة صورة شهيد معلقة
في محله فرفض ،وفرضت عليه غرامة قدرها  500شيكل،
وكان يرفع يافطة عالسكين يا بطيخ ،وطلب منه إنزالها
فرفض ،وفرض عليه غرامة أخرى  500شيكل ،وصاحب
بيت فرضت عليه مخالفة ألن الحمام الشمسي غير مركب
بطريقة الئقة ،وص��ودرت حاويات القمامة من اكثر من
بلدة ألنّ الشبان يستخدمونها في إعاقة حركة الجيش،
والمواطن هاني سرور في جبل المكبّر ،يملك بيت عظم
بالقرب من مستوطنة «هرمون هنتسيف» استخدمه
الجيش من أجل مراقبة شبان الحجارة ،فقام بوضع
حماية عليه لمنعهم من استخدامه ،فحضرت البلدية
والشرطة وقالت له إنّ امام البيت أتربة وأوساخا ً عليه ان
يزيلها واإل سيدفع غرامة  4000شيكل ،ولترتفع مع ك ّل
تأخير الى عشرة آالف شيكل ،وغيرها عشرات الحوادث
المشابهة.
وم��ع تصاعد عمليات االق��ت��ح��ام م��ن قبل القيادات
الصهيونية والجمعيات االستيطانية والمستوطنين،
كانت عملية الشهيد ابراهيم العكاري ،التي استتبعها
االحتالل بحملة تصعيد ض ّد المقدسيين ،حيث وضعت
المكعّ بات االسمنتية على مداخل العيساوية والمكبر
وغيرها من اجل إغالقها ومحاصرتها.
االح��ت�لال فقد ص��واب��ه ووص��ل إل��ى مرحلة الجنون
واإلف�ل�اس ،وه��و لن يتو ّرع عن استخدام كل الوسائل
وإجراءات القمع من اجل استعادة السيطرة على الوضع
وإخضاع المقدسيين ،فهو يعتقد بأن!ّ الظرف مؤات لتنفيذ
مخططاته ،والقدس يجب ان تتهيأ للسيناريوات األسوأ.
Quds.45@gmail.com

