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في البداية

الفلسطينية يأخذ خصوصي ًة أكبر بوصف املؤسسة

طغى النقاش حول هوية الدولة العربية بعد الربيع
العربي ،حني بات واضح ًا أن اإلس�لام السياسي

السياسية الفلسطينية ليست دولة؛ لذا فإن عالقتها

الذي بقي في ظل املشهد السياسي العربي عشرات

التضامنية مع املواطنني تنبع من نوع آخر من العقد

السنني قد قفز على صهوة احلصان ليقود الدول
العربية التي لم يتصالح معها يوم ًا .وبعد أن خرجت

االجتماعي ،كما أن السؤال العميق حول دور الدين
في الصراع يظل دائم احلضور في األذهان.

اجلماهير العربية للشوارع ضد الطغاة ،وجد

لذا حت��اول «سياسات» في هذا العدد تسليط

اإلس�لام السياسي فرصته السانحة في التقاط

الضوء على هذا السؤال ،حول عالقة الدين باملجتمع

دفة القيادة ،إال أن اجلماهير نفسها التي خرجت

واملؤسسة السياسية في السياق الفلسطيني من

وصوتت لإلسالم السياسي ،خرجت رافض ًة محاوالته

خ�لال تقدمي مجموعة م��ن ال��دراس��ات وامل��ق��االت

صبغ الدولة بهويته اخلاصة ،كما حدث في مصر في

والندوة حول املوضوع لتقدمي مدخل يصلح للمزيد

موضوع الدستور وبعض القرارات مثل تلك املتعلقة

من الدراسات حول هذا املوضوع املهم .في زاوية

بصالحيات الرئيس وتشكيل احملكمة الدستورية.

الدراسات في جعبة «سياسات» ثالث دراسات حول

كانت فلسطني سباقة في كل شيء ،ففي فلسطني

املوضوع .األول��ى للدكتور إبراهيم أب��راش أستاذ

صعد ألول م��رة اإلس�لام السياسي للحكم عبر

العلوم السياسية في جامعة األزه��ر بغزة بعنوان

انتخابات نزيهة ،وفيها استخدم اإلسالم السياسي
القوة لفرض رؤيته؛ ما أحدث شقاق ًا وانقسام ًا في

«أسئلة الدين والسياسة في فلسطني :من تأجيل
التحرير وصو ًال إلى مقايضات اإلسالم السياسي»،

املجتمع وفي املؤسسة احلاكمة ،كما فيها خرجت

فيما يكتب الدكتور وليد الشرفا من جامعة بيرزيت

اجلماهير عن بكرة أبيها ،مؤكد ًة على هويتها الوطنية

دراس��ة بعنوان «إسالمية -علمانية ،أم هندسة

كما حدث في مليونية انطالقة الثورة الفلسطينية

إخضاع؟» ،ويكتب الباحثان تيسير محيسن وعياد

املعاصرة الثامنة واألربعني.

البطنيجي دراسة بعنوان «التمركز الفلسطيني حول

في ظل هذا الصراع بقي النقاش دائم ًا حول

خطاب الدولة :خيار االنزياح لـ «مجتمع الصمود».

عالقة الدين واملجتمع واملؤسسة السياسية أو الدولة
في احلالة العربية أساسي ًا في ظل البحث عن تطوير

وكما تدلل عناوين ومحتويات الدراسات السابقة
فإنها حتاول سبر أغوار املوضوع من جوانب مختلفة

دعائم الدولة الوطنية التي ولدت من رحم املرحلة ما

سواء نظرية أو تطبيقية.

بعد االستعمارية ،وهو سؤال عام واجهته الكثير من

وتنشر «سياسات» في زاوية املقاالت أربع مقاالت.
يكتب محمد ه��واش مقا ًال بعنوان «أوسلو :طريق

الدول التي خرجت من نير االستعمار ،لكنه في حالته
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االنتقال من الفكرة إلى الدولة» ،وتكتب الباحثة ريهام
عودة مقا ًال بعنوان «الدولة املدنية والدولة الدينية:

األميركي من حركات اإلسالم السياسي :اإلخوان
املسلمون منوذج ًا» يحاول فيها فهم موقف الواليات

وجهة نظر» تستكمل فيه نقاش «سياسات» حول

املتحدة من اإلسالم السياسي وذلك ملوضعة النقاش

الدين واملجتمع والدولة ،ويكتب الشاعر والصحافي

حول عالقات الدين باملجتمع والدولة في سياقها

املصري جرجس شكري دراس��ة بعنوان «مصر:

الدولي.

الواقع على مسرح التاريخ» يعالج فيه السياق

في زاوي��ة مراجعات الكتب تقدم «سياسات»

املصري ،أما الدكتور محمد الدجاني الداودي رئيس

قراءتني ،واحدة لكتاب السفير علي القزق املوسوم

قسم الدراسات األميركية في جامعة القدس فيكتب

بـ»أستراليا وال��ع��رب» ال��ص��ادر العام املاضي،

حول « تأرجح السياسة اخلارجية األمريكية».

واألخرى لكتاب موسى الشيخ بعنوان «الشمس تطلع

وتعود «سياسات» في زاوية الندوة للتركيز على

من اجلبل» الصادر هذا العام .وكما العادة تقوم

موضوع عددها األساسي ح��ول الدين واملجتمع

«سياسات» بتقدمي مجموعة من الكتب الفلسطينية
والعربية الصادرة حديث ًا في املكتبات.

الفصائل حول هذه العالقة ،حيث تقرر هذه املرة أن

ما زالت مصر حتاول اخلروج من أزمتها ،فيما

تقوم بلقاء ممثلني عن الفصائل املختلفة حملاورتهم

دخلت األزم��ة السورية مرحلة الهدوء احل��ذر ،ومت

منفردين حول هذه العالقة .تلتقي «سياسات» عضو

تأجيل الضربة األميركية بسبب التدخل الروسي،

ثوري فتح إبراهيم أبو النجا وعضو التشريعي عن

وتونس تبحث عن مخرج للتخلص من حكامها
اجلدد .فلسطيني ًا فإن املفاوضات التي استؤنفت

اجلهاد اإلسالمي الشيخ خالد البطش ،وعضو املكتب

ما زال��ت ت��راوح مكانها ،وال حديث عن مصاحلة
وطنية بل إن الوضع في غزة يزداد سوء ًا خاصة

املكتب السياسي حلزب الشعب طلعت الصفدي.

على الصعيد االقتصادي ودع��وات كثيرة للخروج

والدولة ،وهي تفعل هذا هنا من خالل استقراء موقف

حماس يحيى موسى ،وعضو القيادة السياسية حلركة
السياسي للجبهة الدميقراطية صالح زيدان ،وعضو
وفي زاوية السياسات العامة تقدم «سياسات»

من املأزق الذي عرف اجلميع بوابة اخلروج الوحيدة

دراس��ة للدكتور محمد حمودة من جامعة النهرين

الصاحلة منها بإنهاء االنقسام .و»سياسات»

العراقية حول سبل تقييم السياسات العامة بغية

تضم صوتها مر ًة أخرى كما في كل عدد إلى تلك

حتفيز البحث في السياسات العامة وطرق تقييمها.

األص��وات التي تطالب بإنهاء هذا االنقسام حتى

وفي زاوية السياسة الدولية تقدم «سياسات» دراسة

يعاود الفلسطينيون البحث عن مستقبلهم بصورة

للباحث والكاتب السياسي مأمون سويدان «املوقف

أفضل.

العدد (2013 )24
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دراسات

أسئلة الدين والسياسة في فلسطين:
ً
من تأجيل التحرير وصوال إلى مقايضات اإلسالم السياسي

أ.د إبراهيم أبراش

مقدمة

*

قوميني ويساريني وعلمانيني.
بتن���ا نعيش زم���ن صعود جماعات إس�ل�ام
سياس���ي استطاعت توظيف نفوذها املالي ودقة
وس���رية تنظيمها وسياس���تها البراغماتية التي
تؤس���س لتحالفات غير مبدئية من أجل الوصول
للس���لطة على حس���اب الدولة الوطني���ة والثقافة
الوطني���ة والوح���دة الوطني���ة ،وأصبحنا نعيش
زمن ًا جتري فيه عملية أدجلة وتسييس فظ للدين
اإلس�ل�امي مبا ُيخرجه ع���ن روحانيته وجوهرة
املتسامح واملنفتح.
ما كان كل ذلك ليحدث لوال تراجع األيديولوجيات
القومية واملاركسية والثورية ،وأزمة الدولة الوطنية،
وفش���ل النخب احلاكمة وغير احلاكمة في عملية
االنتقال الدميقراطي ،ولوال اجلهل والفقر ،وهما

أينما ميمت النظر في ربوع الش���رق األوسط
وخصوص ًا في العال���م العربي تصطدم بحروب
أهلي���ة وصراعات مذهبي���ة وطائفية تهدد وحدة
األمة ووحدة الدولة الوطنية .فمنذ ظهور جماعات
اإلس�ل�ام السياس���ي لم تعد األمة هي األمة وال
الوطن هو الوطن وال املواطن هو املواطن.
انقلب���ت مفاهيم الع���داوة والصداقة ،أصبح
املسلم عدو املسلم ،والعربي عدو العربي ،واجلار
عدو جاره ،بل األخ يناصب أخاه العداء ،وأصبح
(الع���دو القريب أولى باجلهاد من العدو البعيد)،
وأصب���ح األميركيون والغرب أه���ل كتاب يجوز
التحالف معهم حملاربة (املس���لمني املرتدين) من
*أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر،غزة،فلسطني.
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الترب���ة اخلصبة لترع���رع التط���رف والتعصب
الديني .وحيث إن السياسة ال تعرف الفراغ فقد
فرضت اجلماعات اإلسالمية نفسها على املشهد
السياسي من خالل العمل االجتماعي واإلغاثي
حين ًا ،والعن���ف أحيان ًا ،والتواط���ؤ مع األنظمة
الدكتاتوري���ة احلاكمة حين ًا آخر ،وتوظيف آليات
الدميقراطي���ة أخير ًا كما ج���رى في تونس ،وفي
مصر بعد ثورة  25يناير (كانون الثاني) ،2011
مع تعاون وتنس���يق خفي حين ًا وظاهر حين ًا آخر
مع الغرب ،وعلى رأس���ه واشنطن ،وهو ما جتلى
فيما يسمى الربيع العربي.
يحدث كل ذلك على حساب القضايا االقتصادية
والتنموية املستعصية من فقر وجوع وتخلف معمم
في قطاعات الصحة والتعليم والسكن . ...خالل
ثالث���ة عقود تقريب ًا من حال���ة الفوضى واخلراب
التي تش���هدها غالبية الدول العربية واستنزاف
مق���درات األمة وثرواتها في حروب ومؤامرات لم
يستفد منها سوى أعداء األمة.
تعي���ش الواليات املتح���دة عصرها الذهبي
وتنتش���ي إس���رائيل فرح ًة ألنها لم تعرف هدوء ًا
عل���ى جبهاتها مع العرب كما تعرفه اليوم ،كيف
ال وقد انش���غل دعاة اجلهاد واملقاومة بالصراع
من أجل السلطة ومواجهة أنظمة وحكومات عربية
إلسقاطها واحللول محلها.
ليس���ت املش���كلة بطبيعة احلال في اإلسالم
كدي���ن ،بل ف���ي جماعات ص���ادرت الدين الذي
هو ملكية مش���تركة لكل املسلمني ،لتحوله مللكية
خاصة بها بعد أدجلته وتسييس���ه مبا يتناس���ب
العدد (2013 )25

مع مصاحلها وتطلعاتها الس���لطوية أو مصالح
حلفائها الغربيني.
صيرت القضية الفلس���طينية
وس���ط كل ذلك ُ
أرض ًا وش���عب ًا كبش فداء املرحلة ،حيث تراجع
االهتمام بالقضية الفلسطينية رسمي ًا وشعبي ًا ولم
يقتصر األمر على ذلك ،بل عدنا لزمن كنا نعتقد
أنه ولى ،زمن توظيف القضية الفلسطينية خدم ًة
ألجندة ومشاريع خارجية ،وتغلغل االنقسام الذي
تش���هده الدول العربية واإلسالمية بني مشروع
إس�ل�امي ومشروع وطني أو قومي إلى الساحة
الفلس���طينية في جتاهل خلصوصية أن الشعب
الفلسطيني يخضع لالحتالل ،وظروفه ال تسمح
بالدخول في جدل اإلسالمي والوطني ،بل يحتاج
جلبهة وطنية يتم فيها توطني كل األيديولوجيات،
ففي فلس���طني ليس مطلوب ًا إقص���اء الدين من
الص���راع مع إس���رائيل ،وال إقص���اء جماعات
اإلسالم السياسي الفلسطينية – حماس ،اجلهاد
اإلسالمي ،حزب التحرير ،السلفيني  -بل املطلوب
توظي���ف الدين في إط���ار إس���تراتيجية وطنية
بعيد ًا عن حس���ابات السعي للسلطة أو االرتباط
بأجن���دة خارجية ،واملطل���وب أن ت َو ِطن جماعات
اإلسالم السياس���ي أيديولوجيتها لتصبح جزء ًا
من املش���روع الوطني التحرري ال أن نلحق هذا
املشروع مبش���اريع وأجندة خارجية ،حتى وإن
كانت تزعم أنها إسالمية.
س���نقارب إش���كاالت الدين والسياس���ة في
فلسطني من خالل احملاور اآلتية:
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1 .1احملور األول ـ إشكاالت الدين والسياسة

الذين ُيغلب���ون األيديولوجيا على العقل  -عندما
يتحول الدين ألحزاب ديني���ة يصبح أيديولوجيا
وتسقط القدسية عن هذه اجلماعات بشخوصها
وفكرها  -ذلك أن املصالح الوطنية العليا والفعل
السياسي املؤسس لها واحملافظ عليها ،ال تقوم إال
على العقالنية السياسية ،ولو عدنا لتاريخ الشعوب
لوجدنا أن الشعوب التي احتكمت للعقل والعقالنية
هي التي أسست احلضارات و ُكتب لها الدوام ،أما
الشعوب التي انساقت وراء األيديولوجيا أو حولت
الدين أليديولوجيا يتالعب بها القادة والسالطني
وفقهاؤهم فقد تراجعت مكانتها وبعضها تعرض
لالنهيار والزوال.
ال يعني هذا رفض ًا مطلق ًا لكل األيديولوجيات،
فق���د لعبت أيديولوجي���ات دور ًا مهم ًا في مراحل
تاريخي���ة من حياة الش���عوب وخصوص ًا عندما
ع ّبرت عن ثقافة وهوية ش���مولية ألمم تستنهض
قواها في مواجهة حتديات خارجية .يكمن اخللل
في األيديولوجيا عندما تتحول وعي ًا كاذب ًا للواقع
وحتريف ًا صارخ ًا للدين .السياسة الواقعية ميكن
أن توظ���ف األيديولوجيا ب���كل تالوينها الدينية
والدنيوي���ة الس���تنهاض املش���اعر وكل الرموز
املس���تبطنة لتحويلها إلى محف���زات لبناء القوة
الذاتي���ة وأداة في لعب���ة موازين القوى ،دون أن
تصبح أسيرة لها.
التب���س مفه���وم الواقعية العقالني���ة مبفهوم
االستسالم لألمر الواقع ،كما تصور البعض أن
العقالنية وخصوص ًا السياس���ية منها تتعارض
بالضرورة مع الدي���ن كمكون مجتمعي وثقافي،

في العالم العربي
2 .2احمل���ور الثان���ي ـ استش���كاالت الدين
والسياسة في فلسطني – معادلة مختلفة
3 .3احملور الثالث ـ حركة حماس وإش���كالية
الوطني واإلسالمي

المحور األول

«استشكاالت» الدين والسياسة
في العالم العربي
ً
أوال ـ الدين بين العقلنة واألدلجة
عندم���ا يتداخل الدين مع السياس���ة وتتنطع
جماعات (إس�ل�امية) ملمارسة السياسة ،حينئذ
فنح���ن ال نتحدث ع���ن املقدس الدين���ي بل عن
ممارسات وسلوكيات سياسية عليها أن تخضع
لقواعد العمل السياس���ي وقوانينه ال أن حتتمي
بقدسية موهومة ومصطنعة.
يج���ب أن يؤَس���س كل فعل سياس���ي ــ على
مستوى القرارات املصيرية لألمة ــ على العقالنية
والواقعي���ة وليس على األيديولوجيا واألس���اطير
والتاريخ غير التاريخي .عندما تؤسس السياسة
على األيديولوجيات والدين املؤدلج املنس���لخ عن
أصول���ه ومعانيه األولى تفقد السياس���ة معناها
وتصير سياسة بال قوانني ومرجعيات مضبوطة،
ويصبح مصيره���ا مرتبط ًا مبصير األيديولوجيا
ومن َي ُ
نظم مقوالتها من أحزاب وزعامات ورجال
دين جهلهم في الدين ال يقل عن جهلهم بالسياسة.
أس���وأ السياس���يني واألحزاب السياسية هم
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وه���ذا تقويل وتلبيس ال أس���اس له من الصحة،
فالعقالنية ببس���اطة منط تفكي���ر ونهج عقالني
في املمارس���ة السياس���ية تقوم على فهم الواقع
وموازي���ن القوى التي حتكم���ه والبيئة الداخلية
واخلارجية املؤثرة فيه ،وتعني التحرر من التفكير
امليتافيزيقي واألسطوري ،وما أقام من منظومات
ونظم ثقافية وسياسية ،وبالتالي ارتبطت الواقعية
العقالنية في مسار التطور التاريخي لألمم بوجود
قيادة سياس���ية قومية تتمتع ببصيرة وتعرف ما
تريد ،ومبش���روع سياسي قومي (وطني) يشكل
احلاضنة لهذه السياسة والقيادة.
ل���و عدنا إل���ى تاري���خ الواقعي���ة والعقالنية
السياسية في الغرب مع عصر النهضة ثم األنوار
وال���ذي جاء على أنقاض فكر القرون الوس���طى
وأوضاعها ،س���نالحظ تساوق التفكير العقالني
والواقع���ي املتحرر من امليتافيزيقا واأليديولوجيا
والتاريخ مع ظهور النزعة القومية  2مبا هي تَط ُّلع
كل ش���عب ليعبر عن هويته وشخصيته في إطار
دولة خاصة به ،أعني مواكب ًا لوجود مشروع قومي
(وطني) محل توافق غالبية طبقات الشعب وفئاته.
تق���وم عالقة جدلية بني ظه���ور الدولة الوطنية
والعقالنية السياسية ،فما كانت أوروبا ستخرج
من عصر الظلمات ،وما كانت العلمانية كمظهر
م���ن مظاهر العقالنية إن ل���م تكن هي العقالنية
السياسية ،وما كانت الثورة الصناعية لتكون ،لو
لم تظهر النزعة القومية ثم الدولة القومية املتحررة
من أممية الكنيسة ،بل حتى الدميقراطية ما كانت
ستأخذ السيرورة التي صيرتها ما هي عليه اليوم
العدد (2013 )25

ل���وال التحالف بني الدولة القومية كحيز جغرافي
والعقالنية كمنظومة ثقافية وفكرية.
هذا ال ينفي أن شعوب ًا غربي ًة أخرى سارت في
سياق مختلف كالواليات املتحدة األميركية ،فهذه
الدول لم متر بالسيرورة نفسها ،أي تطور الدولة
واألمة في أوروبا ،فحتى اليوم ما زالت في مرحلة
بناء الدولة القومية ،وكذلك دول آس���يوية كالهند
وباكس���تان ،ولكن الدميقراطية ودولة املؤسسات
والقان���ون التي قامت على العقالنية السياس���ية
واحتضنتها عوضتها عن الدولة القومية اخلالصة.
ستنش���أ ف���ي التجرب���ة السياس���ية العربية
اإلس�ل�امية الدولة والسياس���ة ويتش���كل العقل
السياسي بشكل مغاير ،حيث العالقة بني العقل
والدول���ة والدين أخذت س���ياق ًا مغاير ًا من حيث
الشكل واملضمون والسياق التاريخي .ففي الوقت
الذي أخذت فيه الواقعية والعقالنية السياس���ية
ش���كل مترد الش���عوب األوروبية عل���ى التاريخ
السياسي للقرون الوس���طى باعتباره متعارض ًا
مع العقالنية ومترد ًا على العقل الفقهي السياسي
املس���يحي الذي ش���كل حالة خارجة عن النص
املقدس واملس���يحية احلقيقية 3،وفي الوقت الذي
وجدت أوروبا في الدولة القومية العلمانية اإلطار
الذي يجمع ويوفق بني السياس���ة التي تقوم على
الواقعية والعقالنية ،والفكر الوضعي ،واملسيحية
احلقيقية (الن���ص املقدس) التي تقبل بلعب دور
اخلادم للدولة القومية املُجسدة إلرادة األمة ،في
هذا الوقت كان املسلمون يؤسسون مفهوم ًا لألمة
والدولة ال يستمد من نصوص مؤكدة من القرآن
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دينية لها متظهرات سياسية ،أو خالفات سياسية
بأبعاد دينية ،أكثر مما يوحدها ويجعل منها كتلة
واحدة في مواجهة عدو مشترك ،وهي االختالفات
التي تتمظهر اليوم في تباين مواقفها من الدولة
والسلطة والدميقراطية والقوانني الوضعية . ...
ً
ممارس���ة
حتتاج صيرورة الواقعية العقالنية
سياسي ًة على مستوى األمة إلى أربعة مرتكزات:

والسنة ،وال من إرادة األمة والعقد االجتماعي وال
من العقالنية ،فهذه أمور لم تكن معروفة في الفقه
السياس���ي وال في التاريخ السياسي .حتى من
حاول من علماء املسلمني كابن رشد استحضارها
من الثقافة السياسية اليونانية ومن فهم عقالني
للق���رآن ـ حيث للعقل حض���ور أكبر مما هو في
التاريخ السياس���ي والفقهي كما يذهب كثير من
4
املفكرين املسلمني ـ ووجه بعنت شديد.
ط���وال أكثر من ألف عام واملس���لمون والعرب
5
يعيش���ون أزمة دولة وسلطة وعالقتهما بالدين،
وغموض في عالقة العقل بالنقل أو اإلميان والعقل،
ه���ذا ناهيك عن غموض في املفهوم اإلس�ل�امي
لألمة وعالقته بالوطني���ة والقومية .أكثر من ألف
عام والعقل السياسي العربي واملسلم تائه وغارق
ف���ي جتريبية ال توصِ ل لليق�ي�ن بقدر ما تعمق من
اإلش���كاالت املطروحة ،حتى محاوالت مصلحي
عصر النهضة العربية استعادة العقل والعقالنية
وإيج���اد حالة مصاحلة ب�ي�ن مقتضيات العصر
واإلسالم ومش���روع الدولة القومية العربية باءت
بالفشل ألسباب داخلية وأخرى خارجية 6 ،وليس
احلاضر باألفضل حيث تأخذ محاوالت استنهاض
احلالة العربية واإلسالمية شكل الرجوع للتاريخ
اإلس�ل�امي وفقه إس�ل�ام سياس���ي ال يعبر عن
اإلسالم احلقيقي إن لم يكن معادي ًا له .ومن الالفت
لالنتباه أن ما تسمى اليوم «الصحوة اإلسالمية»
وخصوص ًا ما يندرج منها حتت مسمى اإلسالم
السياسي ،تعيش حالة انقسام وفرقة حتى أن ما
يفرقها أحيان ًا من تصورات وتفسيرات واجتهادات

 .1العقل والعلم كمرجعية فكرية متجاوزة أو سابقة
في األهمية لأليديولوجيا واألسطورة والتاريخ
السياسي.
 .2توافق وطني أو قومي على ثوابت أو مرجعيات
وطنية أو قومية.
 .3قي���ادة حكيم���ة عقالنية في فكره���ا وثقافتها
السياسية.
 .4تواف���ق وطني على دور الدين وموقعه ووظيفته
في املجتمع والدولة.

ال يعني ذلك أنه في حالة وجود هذه العناصر
املُشَ ِّكلة للعقالنية الواقعية في أكثر من بلد سنكون
أمام أنظمة ومجتمعات متشابهة ،ذلك أن لكل أمة
عقالنيتها ،وعقالنية األمة ال تنفصل عن ثقافتها
ومصاحلها القومية ،فللواليات املتحدة األميركية
عقالنيتها كم���ا لليابان عقالنيتها ،وإلس���رائيل
عقالنيتها كما لتركيا والصني والهند عقالنيتها،
وفي حالة الش���عوب اخلاضعة لالحتالل كاحلالة
الفلس���طينية فالعقالنية تعني وجود إستراتيجية
واح���دة وقيادة واحدة في إطار مش���روع حترر
وطني ،فاملقاومة حتتاج ملمارسة واقعية عقالنية
والتسوية والسالم أيض ًا فعل عقالني واقعي.
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ثانيًا ـ مشكلة اإلس�لام في (المسلمين)

وطبيع���ة عالقتها بالرج���ل واملجتمع ،وعمم ذلك
على مختلف أنشطة احلياة ،فاملسلمون من أكثر
املجتمعات احتفالية بدينهم .ولكن هناك فرق ًا بني
الدين والتدي���ن وخصوص ًا إن أخذ الدين طابع
7
التطرف ،وبني اإلسالم واملسلمني.
التط���رف الديني تصرف ال عقالن���ي ،بينما
اإلس�ل�ام في مغزاه العميق الروحي واألخالقي
تص���رف عقالن���ي 8 ،وكلما متت عقلن���ة الواقع
بجعله قائم��� ًا على العدل واإلنص���اف واحترام
إنسانية اإلنس���ان وحقوقه؛ ُنزِعت من املتطرفني
ديني��� ًا صواع���ق تفجيره���م الت���ي حتولهم إلى
ممارسي سلوك متطرف غير عقالني .كلما جعلنا
احلاضر أفضل من املاضي الذي تتقمصه بعض
احل���ركات األصولية وجتعله منوذج ًا ملا يجب أن
يكون ،وكلما أصبحت املجتمعات املس���لمة أكثر
قدرة على التحك���م في واقعها وعلى التحرر من
عوامل الهيمنة واالس���تالب التي حتكم عالقتها
باملجتمعات األخرى؛ قلت احلاجة إلى االستنجاد
باملاضي والسلف الصالح ،وانتفى مبرر انتشار
النزعة الدينية املتطرفة.
األسباب احلقيقية الكامنة وراء تفجر ظاهرة
التطرف واحت���دام الصراع ب�ي�ن «األصوليني»
ومعارضيه���م ،هي أس���باب دنيوي���ة لها عالقة
بالصراع على الس���لطة ومشاكل ترتبط باجلهل
والفق���ر والبطالة والهيمن���ة األجنبية ،واإلحباط
واليأس املس���يطر على الش���باب ،أي أنها غير
مرتبطة مباش���رة باإلميان بالله أو عدم اإلميان
ب���ه ،أو بأن نكون مس���لمني أو غير مس���لمني.

– ض��رورة تحرير اإلس�لام من جماعات
اإلسالم السياسي
لم يكن استحضار الرب أو املقدس غائب ًا في
يوم من األيام عن احلياة االجتماعية لدى شعوب
الشرق عامة ،فالشرق هو عالم الروحانيات كما
يقول الغربيون ،انطالق ًا من كونه منبع الديانات
الس���ماوية ،إال أن االس���تحضار املكث���ف للرب
(املُ َتخَ يل وليس احلقيقي) وجعله مرجعية لبعضهم،
للتحرمي والتحليل ،وإضفاء املشروعية على الوضع
القائ���م أو جتريده منها ،أخذ اليوم ش���ك ًال أكثر
حدة ،وخل���ق حالة من الترعس الديني اجلماعي
جعلت كل األوضاع القائمة ،سياسية واقتصادية
واجتماعية ،أنظمة وأيديولوجيات وعالقات ،يعاد
النظر فيها وتخض���ع لعملية تقييم جديدة ،ليس
على أس���اس شرعيتها القانونية أو الشعبية ،بل
على أساس مدى ما يربطها بالشريعة اإلسالمية
وتعاليم الرب ،كما يحدد معاملهما أصحاب التيار
الدين���ي ،من أنظم���ة ثيوقراطية Theocracy
وحركات سياسية دينية.
فأينم���ا ميمت وجهك الي���وم تصطدم بالدين:
فإذا حتدثت عن السياس���ة والدميقراطية ،عليك
أن جتد صلة بينهما وبني اإلسالم ،وإذا حتدثت
عن االقتصاد والتنمية فيجب استحضار موقف
الدين من هذه األنش���طة وحتديد احملرم واحمللل
منها ،وإذا حتدثت عن األس���رة والزواج فإنهما
أكثر املوضوعات إثارة للجدل ،وكأن الرب ال هم
ل���ه وال ش���غل إال املرأة وما تلب���س وكيف تلبس
العدد (2013 )25
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املش���كلة تكمن في املس���لمني أنفسهم وبالثقافة
الس���ائدة التي أحيان ًا تتفوق ف���ي تأثيرها على
الدين أو توظفه ملقتضياتها .تركيز بعض احلركات
اإلس�ل�امية وخصوص��� ًا العربية عل���ى اجلانب
السلوكي والطقوسي من الدين ال يعبر عن حقيقة
املش���كلة ولن يساعد على حلها ،ألنه ببساطة ال
9
يتعامل مع جوهر املشكلة.
حت���ى في اجلانب الديني اإلمياني ،حيث إننا
لسنا في زمن األنبياء والرسل والقديسني ،وهذه
احلركات ال ميكنه���ا أن تدعي أنها على اتصال
ب���رب العاملني أو أنها حتتكر الس���ر اإللهي ،وال
تدعي أنها ج���اءت بآية قرآنية جديدة أو بحديث
نبوي جدي���د ،إذن فهي تس���عى لتوظيف الدين
واستحضاره الذي هو للجميع من أجل أهداف
سياس���ية واجتماعي���ة أو اقتصادية ،أي دنيوية
بش���كل عام ،أو بصيغة أخ���رى إنها تصادر أو
تس���تولي على ما هو عام – الدين اإلسالمي –
وتوظفه ملصاحلها الشخصية.
ال غ���رو في أن توظي���ف الدين لصالح الدنيا
ليس باألمر اخلطأ بل هو أس���اس الدين وهدفه،
ولك���ن يجب عقلنته من خالل إعادة النظر ،ليس
في الدين بحد ذاته ،ولكن في املوضع الذي يحتله
في املجتم���ع .كان للدين م���ن حيث هو عنصر
استقطاب ومتيز عن اآلخر وقيم أخالقية وروحية
دور مفصلي عبر التاريخ في معارك الشعوب ضد
أعدائها وفي استنهاض الهمم وشحذها ،إال أن
هذا الدور الديني ما كان ليكون لوال وجود قيادة
عاقلة تحُ ْسِ ن توظيف الدين في هذا املجال ،ولوال

وجود مجتمع نشط ومبدع وفاعل ،ووجود مثقفني
وعلماء ليس���وا أدوات في يد السلطة السياسية،
أي ل���وال توافر ش���روط موضوعية -سياس���ية
اقتصادية اجتماعية -تهيئ املناخ املناسب للدين
ليلعب هذا الدور.
الفرق بني مسيحية أوروبا في عصر الظلمات
ومس���يحيتها في عصر األنوار ،ليس اكتش���اف
كت���اب مق���دس جدي���د أو نص دين���ي غاب عن
األولني ،وليس في تخلي أوروبا في عصر األنوار
وم���ا بعد عن الكتاب املقدس ،ولكن الفرق يكمن
في تغيير العقليات وظهور طبقات ونخب جديدة
متردت على جتهيل املجتمع باس���م الدين وعلى
احت���كار الدين من قلة حتتكره وتنصب نفس���ها
وسيط ًا بني البشر والسماء ،وأضفت هذه النخب
اجلدي���دة معنى وقيم���ة ودور ًا مختلف ًا من خالل
إع���ادة موضعة الدين ودوره في املجتمع .واألمر
نفسه بالنسبة إلى احلضارة العربية اإلسالمية.
ففي ظل اإلسالم  -قرآن وسنة  -شيد املسلمون
حضارة من أعرق احلضارات ،وفي ظل اإلسالم
نفسه  -قرآن وسنة  -وصل العرب واملسلمون إلى
احلضيض ،فاخللل إذن ليس في القرآن والسنة،
ولكن في البشر املتعاملني معهما ،اخللل في نظم
وقيادات ومؤسسات ومثقفني ،اخللل أن أشخاص ًا
محددين احتكروا (السر اإللهي) ووظفوا الدين
ليس في خدمة الرب وال في خدمة البش���رية وال
في خدمة ش���عوبهم أو غالبيتها ،لكن في خدمة
مصالح شخصية وفئوية ضيقة.
إذن ،في ظل املأزق الذي متر به األمة العربية
15

اليوم ،وفي ظل الهجمة االستعمارية والصهيونية
الشرس���ة إلفقاد العرب ما تبقى لديهم من منعة
وعزة وكرامة ،ميكن توظيف الدين ليكون عنصر
قوة ومنعة ،عنصر توحيد واستنهاض للهمم ،ليقوم
مبا عجزت عن القيام به األنظمة واأليديولوجيات
املنهارة ،ولكن ليس من خالل التعامل مع احلركات
اإلسالمية باعتبارها حركات (إحيائية) بل التعامل
معها كحركة مس���تقبلية ،حركة تعانق احلاضر
وعينها على املس���تقبل وليس على املاضي  -إال
باعتبار املاضي عبر ًا ودروس ًا تستلهم  -وحصر
مظاهر التقديس على أساسيات اإلسالم التي ال
خالف عليها ،على أن تبقى العالقة بني اإلنسان
ورب���ه ،وعدم قبول تنصيب أي كان نفس���ه نائب ًا
عن الله في التحرمي والتحليل ،وفي منح صكوك
الغف���ران أو الوعي���د بنار جهنم ،وم���ا عدا ذلك
من أمور يتم التعامل معها كمؤسس���ات وأفكار
اجتماعي���ة تس���تمد مصداقيته���ا وأحقيتها في
اإلظه���ار على غيرها ،ليس بزعم انتس���ابها إلى
اإلس�ل�ام ،ولكن بقدرتها عل���ى إثبات الذات في
معركة احلياة وفي مواجهة املؤسسات والفلسفات
واأليديولوجيات األخرى.
أيضا فإن قيام أحزاب سياسية على أساس
دين���ي أمر مثير للجدل ،فال اإلس�ل�ام يقره ،وال
مبادئ الدولة املدني���ة والدميقراطية تقره ،وعلى
املجتم���ع والدول���ة رف���ض قيام أح���زاب تدعي
احتكارها للمجال الديني ،وما يوجد من أحزاب
إسالم سياسي هي أحزاب دينية وليست مرجعية
ديني���ة ،فاملرجعية الدينية يج���ب أن تكون جلهة
العدد (2013 )25

وطنية غير حزبية ومحل توافق وطني.
من غير املعقول مواجهة واقع فاسد وحضارة
الغرب املادية املتفوقة ،بالروحانيات والنصوص
والتاري���خ ،بل يج���ب أن نواجهه���ا بواقع قوي
متماسك ،وإال كيف يعقل أن ندعي عظمة اإلسالم
وعظمة حضارة العرب واملسلمني ،ونحن ضعفاء
متفرق���ون متخلف���ون؟ ذلك أن مج���رد امتالكنا
القرآن والسنة النبوية وحفظنا إياهما ،وامتالكنا
تاريخ��� ًا مجيد ًا مليئ ًا باإلجنازات احلضارية ،لن
يغير هذه األمور في الواقع ش���يئ ًا ،فليس تردي
واقعنا وتخلفنا من إرادة الله فقط ،بل هو بإرادة
البش���ر وتقاعسهم ،واخلروج من هذه احلالة لن
يكون بانتظار إرادة الله بأن يقول للش���يء (كن
فيكون) ،بل يكون بإرادة البشر وعملهم .والتغيير
االجتماعي ومسيرة التاريخ يسيران حسب إرادة
األقوي���اء الفاعلني ،وكل عظمة احلضارة العربية
اإلسالمية التليدة املاضية ،ال تستطيع اليوم أن
تطعم طف ًال جائع ًا رغيف ًا من اخلبز.
لم ينتظر كل أتباع الديانات األخرى ،سماوية
أو غير س���ماوية ،والتي قد تكون أقل ش���أن ًا من
اإلس�ل�ام ،إذن ًا من ربهم أو وحي��� ًا منه ليطوروا
أوضاعهم ويحسنوا شروط حياتهم ،ولم يرجعوا
نكس���ة أصابتهم أو أزمة تعرضوا لها إلى إرادة
فوق بش���رية ،ب���ل بحثوا عن اخلل���ل في ذاتهم،
ونظمه���م وعالقاته���م ،وبالتالي حتركوا مبحض
إرادتهم وع���ن قناعة عقلي���ة ،وبدافع املصلحة،
محيدين الرب من صراعاتهم السياسية ،وانطلقوا
وه���م مؤمنون بأن عملهم على ما فيه خير الدنيا
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وحتس�ي�ن ظروف حياة اإلنسان وشروطها ،هو
عمل يرض���ي الرب ألن ال���رب ال يرضى لعباده
أن يكونوا اتكاليني س���لبيني ضعفاء ،وهم بذلك
لم يتخلوا عن دينهم ،فال املس���يحيون تخلوا عن
مسيحيتهم ،وال البوذيون كفروا ببوذا ،وال اليهود
تخلوا عن دينهم ،فعندما أصبح هؤالء أقوياء قويت
معهم دياناتهم.
وعليه ،ال ميكن إنكار أن اللجوء إلى اإلسالم
كخط دفاع يوقف حالة التراجع العربي ،وعنصر
تعبئة وحتريض ،وكتعبي���ر عن رفض االنضواء
حتت هيمنة اآلخر واستالبه ،وكهوية متايز ،يصبح
عم ًال مشروع ًا ومبرر ًا .إال أنه حتى يكون له الدور
االجتماعي املتضمن في جوهر اإلسالم ،باعتباره
ثورة ومشروع ًا حضاري ًا ،يفترض أن تكون طريقة
توظيف الدين مؤسس���ة على العق���ل والعقالنية
وف���ي اجتاه التوحيد ال التفرقة ،في اجتاه البناء
املستقبلي ال النظر إلى املاضي ،في اجتاه إظهار
عناصر التمايز عن اآلخر ال على أساس النص
الدين���ي أو عظمة املاضي ،ب���ل متايز يقوم على
األفضلي���ة واإلظهار املبنيني على قدرة الفعل في
التعامل مع احلاض���ر .وال ميكن للدين أن يقوم
بهذا الدور في ظل جماعات إسالمية متحالفة مع
الغرب وكل هدفها الوصول إلى السلطة واحلكم.
يتناقض مع جوهر اإلسالم ،ومع قدرة اخلالق
الالمتناهية ،أن نحبس���ه في نصوص بعينها ،أو
نحوزه ضمن أوضاع وظروف دون غيرها ،أو أن
يصبح أداة لش���خص أو جماعة ،ال يكون الرب
حاضر ًا إال بهما ومعهما وال يعرف أس���راره إال

هما .وحيث إنه ال يعقل أن يكون الله رب العاملني
ض���د أن يكون عباده أقوي���اء ومتحضرين ،فإن
الرب ،رب املسلمني والعاملني ،البد أن يكون محبذ ًا
بل وداعي ًا إلى كل ما من شأنه رفع راية املؤمنني،
بل ومحبذ ًا كسر حاجز اخلوف من املحُ َرم امل َبالَغ
فيه ،وغير املستمد من نصوص واضحة وصريحة
في تناول القضايا الدنيوية ،حيث إن اخلوف من
احملرم  -املتخي���ل واملصطنع بل واملؤدلج وليس
احمل���رم الديني الصريح النص  -وإضفاء صفة
التقديس على أوضاع وأشخاص باسم اإلسالم
كالقول (حكومة ربانية) أو حزب الله أو جند الله،
ش���يء يتناقض مع جوهر اإلس�ل�ام ويسيء إليه
أكث���ر مما ينفعه :أمر ُيرهب الناس ويبعدهم عن
اإلسالم بد ًال من أن يقربهم إليه.
ال ش���ك في أنه ال ميكن ألحد اآلن أن يدعي
أنه ميلك احلقيقة اإللهية ،أو يزعم أنه يوحى إليه،
بالتالي فإن أي شخص  -أو حركة  -يتحدث عن
اإلسالم ،وباسمه ،إمنا يتحدث عن تأويل خاص
أو وجه���ة نظر خاص���ة ،كونه غير مفوض إلهي ًا،
وليس فوق البشر.
إن مقي���اس احلكم على أي تفس���ير أو ادعاء
ح���ول الدين يجد محكه العملي ليس في امتالكه
احلقيقة اإللهي���ة أو الدفاع عنها  -فهي خارجة
عن نطاق البحث ،ألنه ال يوجد من يجادل فيها -
ولكن في الواقع اإلنساني ،في قدرته على توظيف
قيم اإلس�ل�ام ومبادئه األخالقية خلدمة اإلنسان
يؤسس
واالجتماع اإلنساني ،هذا األخير ،الذي ال َّ
على املقدس فقط ،بل على نظم يضعها البش���ر
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ويقيمونها ،وتكييف ألوضاع مس���تحدثة ال عهد
لألقدمني بها .فاإلسالم هو سعي متواصل نحو
الكمال ،وأي ش���خص  -أو جماعة  -يدعي أنه
وصل إلى الكمال اإلسالمي ،وأنه ميثل احلقيقة
اإلس�ل�امية والنموذج الكامل لإلسالم ،إمنا هو
ضد الله مبا هو مطلق وال نهائي وضد اإلس�ل�ام
الذي لكل األزمنة ولكل البشر.
أكث���ر الناس حرص ًا على اإلس�ل�ام أكثرهم
حرص ًا على كرامة اإلنسان وإنسانيته ،وهذه ال
تتأت���ى بالدعوات الصاحلات بل بالعمل وتوظيف
العقل لتوفير ش���روط احلياة الكرمية من صحة
وتعليم وعمل ...اإلس�ل�ام لي���س مجرد رب ُيع َبد
ونصوص تحُ َفظ وتُقدس ،ولكنه اإلنسان أيض ًا،
وج َد الدين من أجله ،والعقل الذي تكررت
ال���ذي ِ
اإلشارة إليه في القرآن؛ ألن اإلسالم جاء لينقل
البش���رية من وضع التردي والعبودية إلى احلياة
الكرمية ،فإن أكثر الناس -أشخاص أو حركات
وأحزاب وأنظمة  -إس�ل�ام ًا هم أكثرهم احترام ًا
لإلنس���ان وحتقيق��� ًا ملصاحله وصون��� ًا حلريته
والتزام��� ًا بالعدالة واحلق واإلنصاف .وال ش���ك
في أن أنظمة فاس���دة ونخب ًا سياس���ية مأجورة
تستدعي النضال ضدها ومقاومتها بكل السبل
املتاح���ة ،ولكن حي���ث إن هذا الظلم والفس���اد
هو من صنع البش���ر وبإرادته���م ،فإن مقاومته
مهمة وطنية ومصلحة للش���عب ،وال حتتاج هذه
املقاومة إلى إضفاء صبغة دينية عليها الكتساب
الش���رعية .فال يعقل اس���تنكار احتكار األنظمة
للدين وتوظيفها له خلدمة أغراضها ،وفي الوقت
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نفس���ه تطرح قوى أخرى نفس���ها ناطقة باسم
الدين! فأي نظام وأي حزب أو جماعة تلجأ إلى
الدين الكتساب الشرعية واملصداقية ،إمنا تعبر
عن اعتراف بالعجز عن اكتساب شرعية شعبية
ومصداقية مستمدة من قدرتها على التعامل مع
قضايا املجتمع ومش���اكله ،مصداقية نابعة من
تلمس هموم الناس وإعطاء إجابات وحلول لهذه
القضايا واملشاكل ،فاملسلمون تواقون بال شك،
إلى اكتساب موقع في اجلنة ،ولكنهم ،أيض ًا ،في
حاج���ة إلى حياة كرمية في دنياهم وبحاجة إلى
عمل وبيت ومدرسة ومستشفى.
انطالق ًا مما س���بق فإن كثي���ر ًا ممن يرفعون
شعار (اإلسالم هو احلل) أو (اجلهاد في سبيل
الله) أو (تطبيق الشريعة اإلسالمية) إمنا يخدعون
الناس ،فهذه شعارات تنطبق عليها مقولة (كالم
حق ي���راد به باطل) ألنه���ا غامضة وفضفاضة
وميكن أن تفتح املجال لكل من هب ودب لتوظيف
الدين ألغراض ال عالقة لها بالدين احلقيقي ،بل
ق���د تفتح املجال لتجار السياس���ة وجتار الدين
وجلهلة ال يفقهون من الدين إال شكلياته من حلية
وجلباب وحفظ بعض اآليات ،وتفتح املجال لهؤالء
للتغرير بشعوب فقيرة وشبه جاهلة تسودها ثقافة
دينية ،ليحقق هؤالء املتأس���لمون مصالح خاصة
باسم الدين ومبا يسيء للدين نفسه.
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المحور الثاني

وانتهاك حرماتهم وهذا ما يقول به كتابهم املقدس
وعلى لس���ان نبيهم يشع بن نون« :ابقِ روا بطون
احلوامل ،اذبحوا األطفال ،اقتلوا الرجال ،أحرقوا
األرض ث���م اس���تولوا عليها» .إس���رائيل الدولة
الوحي���دة التي ال تعترف بالش���رعية الدولية وال
بالقانون العام وال حتترم معاهدات أو اتفاقات إال
مبا يتفق مع كتبهم املقدسة وأساطيرهم املزعومة
التي على أساسها مت ارتكاب مجازر دير ياسني
وقانا ،وتدمير البيوت واالعتقاالت واإلرهاب ضد
األطفال واملدنيني ،وتدنس املقدسات اإلسالمية
واملس���يحية ومصادرة األرض .هذه إس���رائيل
التي تطالب الفلسطينيني بأن يعترفوا بها كدولة
يهودية فيما ترفض االعتراف بحق الفلسطينيني
بدولة مس���تقلة حتى في احلدود التي تعترف بها
الشرعية الدولية.
ال يقتص���ر البعد الديني على قيام إس���رائيل
وسياس���تها جت���اه الفلس���طينيني والع���رب بل
أصبح محدد ًا في عالقات إس���رائيل اخلارجية
وحتالفاته���ا ،فالعالقات املتميزة بني إس���رائيل
والغرب وخصوص��� ًا الواليات املتحدة األميركية
ال تقوم على األس���س نفسها التي حتكم عالقات
ال���دول بعضها ببعض ،بل للدين دور في حتديد
هذه السياسة وخصوص ًا عند قطاع من املتدينني
املسيحيني املؤمنني بالكتاب املقدس الذي يشمل
العهد القدمي (التوراة) والعهد اجلديد (اإلجنيل)،
كم���ا أن صعود (احملافظني اجلدد) في الواليات
املتح���دة عزز م���ن البعد الديني ف���ي العالقات
األميركية اإلسرائيلية وفي نظرة الواليات املتحدة

استشكاالت الدين والسياسة
في فلسطين – معادلة مختلفة
ً
أوال ـ المس��ألة الديني��ة ف��ي الص��راع العرب��ي
اإلسرائيلي
نقاش���نا أعاله كان يدور حول توظيف الدين
في احلياة السياسية الداخلية وفي الصراع على
السلطة وهو أمر يختلف عن دور الدين ووظيفته
في مجتمعات خاضعة لالستعمار وخصوص ًا إن
كانت الدولة املستعمِرة تبرر قيامها واستمراريتها
على أساس الدين.
ال تقوم التحالفات ويتم نسج شبكة الصداقات
والعداوات في الصراع العربي اإلس����رائيلي على
أس����س واضحة بل يتداخل املاضي مع احلاضر
والدي����ن مع السياس����ة مع القان����ون ،الوطني مع
القومي مع الديني .ويتموقع الدين ،سواء في جانبه
اإلمياني أو من جانب توظيفه السياسي 10 ،كأهم
عناصر الصراع.
 .1يهودية دولة إسرائيل تستدعي استحضار
الدين عند الطرف اآلخر
تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي
يتشكل ساكنوها اليهود من أفراد ُجلبوا من كل
بق���اع الدنيا وال يربطهم ب���األرض التي يقيمون
عليها س���وى مزاعم دينية أسطورية ،إنها الدولة
الوحيدة التي تقوم على أساطير دينية كمقوالت
(ش���عب الله املختار) و(أرض امليعاد) ،والدولة
الوحي���دة التي تتعام���ل مع اآلخري���ن كأغيار،
واألغيار حس���ب التوراة يج���وز قتلهم وتعذيبهم
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للصراع في الش���رق األوس���ط 11 ،وليس حديث
الرئيس بوش االبن عن احلرب الصليبية عش���ية
احل���رب على العراق مجرد زلة لس���ان – مع أنه
تراجع عنها الحق ًا.-

الفلس���طينيني والعرب واملسلمني ،إال أن احلركة
الوطني���ة الفلس���طينية املعاص���رة ل���م ترد على
العنصرية الصهيونية بعنصرية مماثلة ،فقد ميزت
بني اليهود كأصحاب ديانة سماوية والصهيونية
كفئة من اليهود يوظفون الدين ألغراض سياسية
استعمارية ،هذا الشعار الذي حتول إلى سياسة
رس���مية عند (م.ت.ف) والنص عليه في مقررات
املجلس الوطني الفلسطيني الحق ًا.
وقف���ت اعتبارات متع���ددة وراء تغييب البعد
الدين���ي كمحدد رئيس ف���ي املواجهة مع الكيان
الصهيون���ي طوال عق���د الس���بعينيات .طبيعة
التركيبة الس���كانية في فلسطني عنصر يدفع في
هذا االجتاه ،حيث يوجد مواطنون فلس���طينيون
مسيحيون ويهود ،كما أن العديد من قادة حركة
املقاومة الفلسطينية وشهدائها كانوا مسيحيني،
باإلضافة إلى ذلك فإن الفكر السياس���ي العربي
الذي س���اد خالل تلك الفترة ،والفكر السياسي
الفلسطيني جزء منه ،كان فكر ًا قومي ًا اشتراكي ًا
ويساري ًا ،ال يؤسِ س برنامجه على منطلقات دينية
بل طغى علي���ه اخلطاب العلمان���ي ،ورمبا كان
لتحال���ف حركة التحرر العربي���ة آنذاك مبا فيها
احلركة الوطنية الفلسطينية مع املعسكر الشيوعي
دور ف���ي تهميش دور الدي���ن كعامل رئيس من
عوامل الصراع.
كان ش���عار /ه���دف الدول���ة الفلس���طينية
الدميقراطي���ة الت���ي يتعاي���ش فيها املس���لمون
واملسيحيون واليهود املقيمون على أرض فلسطني
وال���ذي رفعته منظمة التحرير ،وخصوص ًا حركة

 .2البعد الديني في املشروع
الوطني الفلسطيني
على الرغم من انكش���اف املش���روع الصهيوني
بأبعاده الدينية منذ بداية القرن العش���رين ،فإن
احلركة الوطنية الفلسطينية الوليدة نأت بنفسها
ع���ن الطائفية والتعصب الدين���ي .فبداية ظهور
احلرك���ة الوطنية الفلس���طينية ف���ي نهاية العقد
الثان���ي من القرن املاض���ي  -1918-كان من
خالل جمعيات حملت اسم (اجلمعيات اإلسالمية
– املس���يحية) وهي التي مه���دت لظهور أحزاب
وطنية ،وكان ظهور هذه اجلمعيات كمؤطر للحركة
السياسية الفلسطينية و ُمع ّبر عن مطالب الشعب
الفلس���طيني له داللة واضحة وهي أن الش���عب
الفلسطيني مبسلميه ومسيحييه متحد في مواجهة
الغزو الصهيوني واالس���تعمار البريطاني ،وأنه
شعب يؤمن بالتعايش بني أصحاب الديانات في
الوطن الواحد.
قيام الكيان الصهيوني عام  1948وتش���ريد
غالبية الش���عب الفلس���طيني وممارسته سياسة
تهوي���د األرض وتدنيس املقدس���ات ،ثم احتالله
بقي���ة أجزاء فلس���طني وأراض عربية أخرى عام
 ،1967وإعالن���ه ضم القدس واعتبارها عاصمة
موحدة له ،كل هذا اس���تفز الشعور الديني لدى
العدد (2013 )25
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الص���ادرة عن املجلس الوطني الفلس���طيني في
اجلزائر عام  1988وجاء فيها« :مطعم ًا بسالالت
احلضارة وتعدد الثقافات ،ومس���تلهم ًا نصوص
تراثه الروحي والزمني ،واصل الش���عب العربي
الفلسطيني ،عبر التاريخ ،تطوير ذاته في التوحد
الكل���ي على كل مئذنة صالة احلمد للخالق ،ودق
م���ع كل جرس كنيس���ة ومعبد ترنيم���ة الرحمة
والسالم .إن دولة فلسطني هي للفلسطينيني أينما
كان���وا ،فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية،
ويتمتعون باملساواة الكاملة في احلقوق ،وتصان
فيها معتقداتهم الدينية ،والسياس���ية ،وكرامتهم
اإلنسانية ،في ظل نظام دميقراطي برملاني يقوم
على أساس حرية الرأي ،وحرية تكوين األحزاب،
ورعاية األغلبية حقوق األقلية ،واحترام األقليات
ق���رارات األغلبي���ة ،وعل���ى الع���دل االجتماعي،
واملساواة وعدم التمييز في احلقوق على أساس
العرق ،أو الدين ،أو اللون ،أو بني الرجل واملرأة،
وفي ظل دس���تور يؤمن سيادة القانون والقضاء
املس���تقل ،وعلى أس���اس الوف���اء الكامل لتراث
فلس���طني الروح���ي ،واحلضاري في التس���امح
والتعايش بني األديان عبر القرون».
إذا كانت االنتفاضة الفلسطينية هي اللحظة
التاريخي���ة والس���احة العملياتي���ة التي أظهرت
ق���وة التيار الديني في الس���احة الفلس���طينية،
فإن اتفاقية أوس���لو الت���ي وقعتها (م.ت.ف) مع
إسرائيل وما استدعته من استحقاقات سياسية
وأمنية كانت املناس���بة ليعلن هذا التيار الديني
برنامجه السياس���ي ذا األبعاد الدينية الواضحة

فتح في بداية الس���بعينيات أول مالمسة حقيقية
خلصوصية املسألة الدينية في فلسطني ،ومحاولة
إليجاد حل واقعي دميقراطي لها يرد على املزاعم
الصهيونية.
ووجه هذا الشعار مبعارضة من أحزاب وقوى
سياسية علمانية يس���ارية رأت أن هذا الشعار
أو اله���دف يتناقض مع نصوص امليثاق الوطني
الفلس���طيني ،ألنه يعترف لليه���ود الذين جلبتهم
احلرك���ة الصهيوني���ة إلى فلس���طني بعد 1948
بحقوق في فلس���طني مس���اوية حلق���وق العرب
أصحاب األرض ،وفي اجلهة األخرى ،فإن ترحيب
بعض قوى اليس���ار في الكيان الصهيوني بهذا
الشعار قابله رفض شديد من الدولة العبرية وكل
القوى السياس���ية وخصوص ًا اليمينية اليهودية
كونه في نظرها يتضمن إلغاء وجود دولة إسرائيل
ويتناق���ض مع فكر احلرك���ة الصهيونية وهدفها
بإقامة دولة يهودية خالصة.
شهدت املنطقة العربية منذ نهاية السبعينيات
أحداث��� ًا وحت���والت منه���ا تراجع امل���د القومي
اليساري العلماني وقيام الثورتني األفغانية 1978
واإليرانية  1979ثم انهيار املعسكر االشتراكي
حليف القوى اليس���ارية والعلمانية الفلس���طينية
والعربي���ة  ،1991األم���ر الذي أفس���ح املجال
للتيار األصولي اإلس�ل�امي للصع���ود ومزاحمة
التيار الوطني للمشهد السياسي العربي مبا فيه
املشهد الفلسطيني .ظهر تأثير املد الديني على
اخلطاب السياس���ي ملنظمة التحرير الفلسطينية
في الصياغة اإلبداعية لوثيقة إعالن االس���تقالل
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التناقض مع الطرح السياسي الرسمي للسلطة
الوطنية الفلسطينية .كان أهم ما نتج عن دخول
البعد الديني في الصراع مع الكيان الصهيوني
بشكل مكثف مدعوم بتأييد شعبي ،تراجع الوطنية
الفلسطينية والتشكيك باملشروع الوطني ،وإعادة
النظر في طبيعة الصراع مع الكيان الصهيوني،
هل هو صراع سياس���ي حول األراضي احملتلة
عام  ،1967وبالتالي ميكن أن ُيحس���م الصراع
باتفاقيات سياسية بني الطرفني؟ أم صراع ديني
ب�ي�ن اليهود واملس���لمني ال ُيحس���م إال باجتثاث
الوجود اليهودي الصهيوني من أرض فلسطني؟.
إذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية اتخذت
موقف ًا واضح ًا باستعدادها لطي صفحة الصراع
م���ع الكيان الصهيوني مب���ا يتضمنه من أبعاد
دينية إذا قبل هذا األخير إقامة دولة فلس���طينية
عاصمتها القدس الش���رقية ،وهو املوقف نفسه
للعدي���د من الدول العربية ،ف���إن موقف حركتي
حماس واجلهاد اإلسالمي كان وما زال يتراوح
ب�ي�ن إعالن���ه اجلهاد حتى حتري���ر كامل التراب
الفلس���طيني واعتبار الص���راع صراع ًا ديني ًا ال
حلول وس���طية فيه ،وموقف وس���طي يقبل بدولة
فلسطينية على حدود حزيران  67مبا فيها القدس
الش���رقية ،إال أن هذا املوق���ف يندرج في إطار
املن���اورة والبراغماتية أحيان ًا وحين ًا آخر كبادرة
حسن نية جتاه الس���لطة الفلسطينية وإعطائها
فرصة حملاولة حتقيق برنامجها السياس���ي مع
احتف���اظ حركت���ي حماس واجلهاد اإلس�ل�امي
ببرنامجهما البديل إذا ما فش���لت الس���لطة في
العدد (2013 )25

حتقيق هذا الهدف.
ميكن القول إن البعد الديني س���يبقى عنصر
صراع مع الكيان الصهيوني حتى وإن حس���مت
أوجه الصراع األخرى من سياسية واقتصادية
وقانوني���ة ،فما دام الكيان الصهيوني يؤس���س
وج���وده على عقيدة صهيوني���ة يهودية متعصبة،
وما دام يس���تحضر بقوة كل الرموز واألساطير
الدينية اليهودية التي ال تعترف بأصحاب الديانات
األخرى مس���لمني ومسيحيني كأصحاب حق في
فلسطني ،وفي ظل التحالف املتني بني اجلماعات
الديني���ة اليهودية املتطرفة والنخبة السياس���ية
احلاكمة التي تريد حتويل إسرائيل لدولة يهودية،
كل هذا سيعطي مبرر ًا جلماعات دينية فلسطينية
وعربية لتوظيف الدين في صراعها مع إسرائيل.

ثاني��ًا ـ اإلس�لام السياس��ي والوطني��ة
الفلسطينية
 .1الجماع��ات اإلس�لامية في فلس��طين
اليوم
وج���دت اجلماعات الدينية في فلس���طني منذ
الربع األول م���ن القرن املاضي من خالل فروع
اإلخوان ،فكان لهم حضور في كل ربوع فلسطني
قب���ل النكبة ،وإلى اليوم فلإلخوان وجود تنظيمي
بأسماء مختلفة داخل اخلط األخضر وفي الضفة
والقطاع ،كما كان للفلسطينيني دور في تأسيس
ح���زب التحرير 12.إن كان���ت حركة حماس أكبر
جماعات اإلس�ل�ام السياس���ي في فلسطني فإن
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جماعات أخرى توجد في فلس���طني وخصوص ًا
في قطاع غزة وأهمها:
أ .حركة اجلهاد اإلسالمي .ظهرت متزامنة تقريب ًا

ويتهم الس���لطتني واحلكومت�ي�ن باخلروج عن

مع حرك���ة حماس ومؤسس���ها األول فتحي

الشرع والثوابت الوطنية ،كما يتهم السلطتني

الش���قاقي اغتاله املوس���اد اإلس���رائيلي في

باضطه���اد عناصره ،وتعتب���ر اخلالفة أهم

تشرين األول  1995في مالطا ،ويتزعمه اآلن

مبادئه وأهدافه.

يسعى للمشاركة في االنتخابات أو السلطة،
ويعارض السلطة الفلسطينية وسلطة حماس

عبد الله رمضان شلح املقيم في بيروت .وكما

ث .جيش اإلس�ل�ام الذي يتزعم���ه ممتاز دغمش

هو احلال بالنسبة لبقية الفصائل الفلسطينية

وتأسس قبل عقد من الزمن فقط ،وهو قريب
من تنظيم القاعدة ،وكان في بدايته قريب ًا من

الضفة ويقتصر حضورها املسلح على قطاع

حركة حماس حتى أن العملية العسكرية التي

غزة وما زالت هذه احلركة ترفض املش���اركة

أدت إلى خطف اجلندي ش���اليت عام 2006

في الس���لطة ،وكان لها حض���ور كبير ودور

كان���ت مش���تركة بني جيش اإلس�ل�ام وألوية

فاعل في كل املواجهات املسلحة مع إسرائيل
وخصوص ًا على مس���توى إطالق الصواريخ

الناصر ص�ل�اح الدين وحرك���ة حماس ،إال
أن العالقة توترت بني جيش اإلس�ل�ام وحركة

خالل العدوان األخير على القطاع ،واحلركة

حم���اس ،وهاجمت احلركة مواقع قادة جيش

قريبة من إيران وتعتمد في متويلها وتسليحها

اإلسالم ومنازلهم وقتلت العديد منهم.

فال يوجد حضور مسلح للجهاد اإلسالمي في

ج .جماعات سلفية دعوية موجودة في الضفة وغزة

عليها.
ب .ألوي���ة الناص���ر صالح الدي���ن ،وهي اجلناح

تنأى بنفس���ها عن العمل اجلهادي العسكري

العسكري للجان املقاومة الشعبية ،وتأسست

ب���ل وتكفر من يقومون ب���ه ،وهذه اجلماعات

في العام  2001مع بداية االنتفاضة الثانية،

قدمي���ة العهد في فلس���طني وبعضها موجود

وشاركت في العملية التي أدت خلطف اجلندي

قبل النكبة ،وتعتبر اململكة العربية الس���عودية

اإلس���رائيلي جلعاد شاليت ،كما شاركت في

أهم ممول وحليف لهذه اجلماعات.

معارك مواجهة العدوان على القطاع ،وكانت

ح .جماعات س���لفية جهادي���ة موجودة في قطاع

مسؤولة عن إطالق الصواريخ على إسرائيل.

غزة فقط ،وقد تعاظم ش���أنها خالل السنوات

وقد قامت إسرائيل باغتيال عدد من قادتها.

الس���ت املاضية ،بعضه���ا مرتب���ط بتنظيم

ت .ح���زب التحرير ،تأس���س في الع���ام 1953

القاعدة والبعض اآلخر مرتبط بجماعات في

وه���و تنظيم أممي له فروع في كثير من دول

س���يناء .مارس���ت هذه اجلماعات في فترات

العالم كما أنه ال يتبنى العمل العس���كري وال

عمليات محدودة ضد إسرائيل ،ولكنها كانت
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أيض ًا مس���ؤولة عن أعمال داخل قطاع غزة

اإلسالمية .ولتحقيق هذا الهدف لم تكن احلركة
معني���ة بالدخول بصراع���ات تعتبرها جانبية مع
القوى االستعمارية واإلمبريالية كما أنها لم تعلن
اجلهاد لتحرير فلس���طني  -باستثناء مشاركتها
في حرب .-1948
يعد هدف تغيير األوض���اع الداخلية وتعزيز
فروع احلركة في اخلارج أس َبق وأكثر أهمية من
اجلهاد املسلح ضد إس���رائيل وضد اإلمبريالية
األميركية والدول االس���تعمارية ،وقد الحظنا في
الفترة األخيرة دخول فروع اجلماعة في العملية
االنتخابي���ة في أكث���ر من بلد عرب���ي وإقرارها
االتفاق���ات والعالقات التي تقيمه���ا احلكومات
م���ع العالم اخلارجي وخطاب املهادنة مع الغرب
13
والواليات املتحدة األميركية.
سواء أكان األمر تكتيك ًا أم نهج ًا إستراتيجي ًا،
فإن الصراع من أجل الوصول للس���لطة في كل
بلد توجد فيه احلركة أصبح القضية األساس���ية
لدى جماعات اإلسالم السياسي اإلخوانية ،أما
حترير فلسطني فهي مهمة مؤجلة.
وألن حركة حماس امت���داد جلماعة اإلخوان
املس���لمني ،فإن مش���روعها السياسي في غزة
مشروع اإلخوان املسلمني الذي ُيغلب متطلبات
هذا املش���روع على أي مشاريع أخرى مبا فيها
املشروع الوطني والدولة الوطنية .فصل غزة عن
فلسطني وتأسيس سلطة إسالمية بالقطاع وهو
ما يعتب���ره القائلون باملش���روع الوطني تهديد ًا
للمش���روع الوطني هو بالنس���بة حلركة حماس
ولإلخوان املسلمني نصر وقاعدة ومنطلق لتأسيس

كتفجي���ر صالون���ات حالقة ومق���اه واغتيال
متضامنني أجانب ومنهم املتضامن اإليطالي
فيكت���ور أريغوني في نيس���ان  .2010ومن
هذه اجلماعات ،جماع���ة (التوحيد واجلهاد)
بزعامة الشيخ عبد اللطيف موسى «أبو النور
املقدسي» الذي أعلن عن إقامة إمارة إسالمية
في مدينة رفح  -منتصف آب  ،2009ما دفع
حم���اس إلى محاصرة موس���ى ومرافقيه في
مس���جد ابن تيمية ثم تدميره إثر اشتباكات
واسعة استمرت ساعات عدة وأدت إلى مقتل
أربعة وعشرين شخص ًا بينهم موسى نفسه،
إضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

 -2حركة حماس والمشروع الوطني
إن كان من املفهوم توظيف الدين في الصراع
مع إسرائيل حلشد أكبر عدد من احللفاء ملواجهة
التحالف اإلس���رائيلي الصهيون���ي الغربي ،فإنه
ُيؤخذ على ه���ذا التوظيف وخصوص ًا من طرف
حركة حماس أنه خرج عن متطلبات املش���روع
الوطني بل دخل في مواجهة مع املشروع الوطني
الذي متثله منظمة التحرير؛ ما أدى حلالة انقسام
حاد ما زال الفلسطينيون يعيشون تداعياته.
من املعروف أن جماعة اإلخوان املسلمني وكل
اجلماعات املنبثقة عنها ،حركة عقائدية تس���عى
لنش���ر الدين اإلسالمي وتعزيزه كأيديولوجيا في
املجتمعات اإلس�ل�امية متهي���د ًا لتحقيق هدفها
األعل���ى بالوصول للس���لطة وإقامة دولة اخلالفة
العدد (2013 )25
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 .1االنتخابات التش���ريعية تكشف تعارض
المشروع الوطني مع مشروع حركة حماس
لم يكن ف���وز حركة حماس ف���ي االنتخابات
التش���ريعية في  2006/1/25مجرد فوز حلزب
على بقية األحزاب في انتخابات تشريعية تعرف
ً
مثي�ل�ا لها غالبي���ة دول العالم ،ب���ل كان انقالب ًا
وزل���زا ًال ،ولكنه ليس زلزا ًال من حيث اكتس���اح

املشروع اإلسالمي الذي حتلم به جماعة اإلخوان
املس���لمني منذ أكثر من ثمانني عام ًا وفشلت في
إجنازه في أي دولة عربية أو إس�ل�امية ووجدوا
في قطاع غزة الفقير واحملاصر واحملتل (حيطة
واطية) وحقل جتارب لتنفيذ مخططهم.
اجلهود التي بذلتها جماعة اإلخوان املسلمني
وكل جماعات اإلسالم السياسي لرفع احلصار
عن القط���اع إن كانت س���تؤدي لتكريس فصل
غزة عن الضفة وإنهاء املش���روع الوطني ملنظمة
التحري���ر فإن هذا الرفع م���ن وجهة نظر حركة
حماس يعني حتري���ر القطاع من االحتالل ومن
س���لطة علمانية فلس���طينية كانت تسيطر عليه،
وإقام���ة إمارة أو دولة ف���ي القطاع تكون مبثابة
اإلقلي���م /القاع���دة ملش���روع جماع���ة اإلخوان
املس���لمني .كل ذل���ك فرض س���ؤا ًال محوري ًا عن
عالقة املش���روع اإلسالمي اإلخواني الذي يتخذ
م���ن قطاع قاعدة مرتكز وحقل جتربة له ،عالقته
باملش���روع الوطني الفلس���طيني كأحزاب وقوى
سياس���ية وكسياسات وإستراتيجيات وحتالفات
وعالقات إقليمية ودولية ،كما أثار ش���كوك ًا حول
م���دى مالئمة اجلغرافيا السياس���ية لقيام إمارة
إخوانية بقطاع غزة ترفض االعتراف بالشرعيات
الوطنية الفلسطينية والعربية والدولية .إن كان ما
يسمى الربيع العربي وخصوص ًا بعد فوز محمد
مرس���ي بالرئاسة في مصر أوجد وهم ًا بإمكانية
جناح هذا املش���روع ،فإن سقوط حكم اإلخوان
في مصر وما يجري من أحداث في دول (الربيع
العربي) جعل حتقيق هذا املشروع شبه مستحيل.

حركة حماس لغالبية مقاعد املجلس التش���ريعي
بل من حيث التداعيات القانونية واإلستراتيجية
لهذا الفوز على مجمل الصراع في املنطقة وعلى
املرجعية القانونية والشرعية للشعب الفلسطيني.
ل���و كان الفوز من نصيب ح���زب من أحزاب
منظم���ة التحرير ما كان األمر ليثير إش���كاالت
كثي���رة ،ولو فازت حماس وأخذت موقعها كحزب
معارض في املجلس التشريعي واستمرت السلطة
بيد حرك���ة فتح أو حتالف م���ن فصائل منظمة
التحرير أيض ًا لكان األمر قاب ًال للتعامل معه ضمن
الثوابت واملرجعيات نفس���ها املؤسسة واملسيرة
للنظام السياسي ،ولكن َمن فاز هي حركة حماس
التي هي خ���ارج منظمة التحرير وخارج النظام
السياسي ولها ميثاقها اخلاص بها والذي يعتبر
بدي ًال مليثاق منظمة التحرير ،ومن املعلوم أن كل
احملاوالت الت���ي جرت إلدماج حركة حماس في
منظمة التحرير قد باءت بالفشل.
م���ن املفت���رض أن تك���ون االنتخابات مجرد
انتخابات ملجلس تش���ريعي لس���لطة حكم ذاتي
منبثق���ة ع���ن اتفاقية أوس���لو ،وه���ذا يعني أن
صالحي���ات املجلس التش���ريعي واحلكومة التي
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فإنهم جميع ًا يرون ضرورة التزام حركة حماس
باالتفاقات املوقعة وبقرارات الش���رعية الدولية.
نظر ًا ألن إس���رائيل ترف���ض التعامل مع حكومة
حماس فقد جلأ الرئيس أبو مازن وفي إطار إنقاذ
ما ميكن إنقاذه من الس���لطة واملشروع الوطني
إلى سحب كثير من الصالحيات من يد احلكومة
لتصبح حتت إشرافه املباشر ،ما زاد من التوتر
بني الرئاسة واحلكومة 14 ،وآل األمر إلى صدامات
مس���لحة أدت لتوقيع اتفاق مكة وتشكيل حكومة
توافق وطني لم تس���تمر إال ثالثة أشهر وبعدها
ح���دث االنقالب الذي س���يطرت من خالله حركة
حماس على قطاع غزة ،وأصبح النظام السياسي
برأسني ومشروعني سياسيني :مشروع (إسالم)
إخواني في غزة ومش���روع (وطني) تقوده حركة
فتح في الضفة.
هن���اك قضية أخرى نتجت ع���ن فوز حماس
وتتعلق مبس���ألة الهوي���ة ومفهوم االس���تقاللية
الوطنية .فقد ناضل الفلس���طينيون طوي ًال إلبراز
الهوية الوطنية املس���تقلة والتخلص من الوصاية
الرس���مية العربية ،ولكن حماس اليوم تقول إنها
امتداد جلماعة اإلخوان املس���لمني وهو ما يثير
حفيظة الكثيرين ،فلو بقيت حماس خارج السلطة
فمن حقها أن تتص���رف وكأنها امتداد جلماعة
اإلخ���وان املس���لمني ،ولكن أن تزع���م أنها متثل
الشعب الفلسطيني وتتصرف على هذا األساس
وفي الوقت نفس���ه تقول إنها امتداد حلزب غير
فلس���طيني املنش���أ أو القيادة أو املقر فهذا أمر
غي���ر مقبول ،فكي���ف نُرهن أنفس���نا ومصيرنا

ستنبثق عنه لن تتعدى إدارة أمور الفلسطينيني
داخل املناطق التي تس���يطر عليها السلطة ،أما
القضايا اإلس���تراتيجية كاالعتراف بإس���رائيل
واملفاوض���ات والعالقات اخلارجية فليس���ت من
اختصاص الس���لطة الوطنية بل من اختصاص
منظم���ة التحرير الفلس���طينية الت���ي هي املمثل
الش���رعي والوحيد للش���عب الفلس���طيني ،وهي
بصفتها هذه وقعت االتفاقات وما زالت تس���تلم
ملف املفاوضات.
ال ميكن حس���ب املنط���ق ومقتضيات القانون
األساسي للس���لطة ملجلس منتخب من جزء من
الشعب ملمارسة حكم ذاتي على جزء من الوطن
أن يتحدث باسم كل الشعب الفلسطيني ويطرح
نفس���ه ممث ًال عنه ُمغيب ًا املمثل الشرعي والوحيد
 منظمة التحرير الفلسطينية.وهكذا فإن وصول حركة حماس للسلطة بعد
االنتخابات أوجد نظام ًا سياسي ًا متعدد الرؤوس
واملرجعيات ،فباإلضافة حلكومة حمساوية ال تقر
مبرجعية السلطة الوطنية ،يوجد الرئيس أبو مازن
رئيس السلطة ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية
ورئيس حركة فتح اخلاس���رة ف���ي االنتخابات،
وتوجد منظمة التحرير كممثل شرعي لكل الشعب
واجلهة املعترف بها دولي ًا ،وهناك أيض ًا السلطة
الوطني���ة امللتزم���ة باتفاقات أوس���لو وما تالها،
باإلضافة إلى اجله���از البيروقراطي (اإلداري)
ال���ذي هو ف���ي غالبيته من حرك���ة فتح ،يضاف
إلى ذلك إس���رائيل والعال���م اخلارجي والعربي
اللذي���ن وإن تفاوت قبولهم���ا للعملية االنتخابية
العدد (2013 )25
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الي���وم وخصوص ًا بعد توقيع هدنة رس���مية مع
إس���رائيل عنوانها (وقف األعم���ال العدائية بني
الطرفني) تثير شكوك ًا في أن السلطة واحلكم هما
كل ما كانت تسعى إليهما بعض القيادات النافذة
في احلركة منذ تأسيسها .كما أن استمرار حركة
حم���اس في القول إنها جزء من جماعة اإلخوان
املس���لمني يعني تخليها عن املش���روع الوطني
والهوية الوطنية والثقافة الوطنية.
قد يقول قائل ،وهذا ما تقول به حركة حماس
أيض��� ًا ،إن التآمر على احلركة هو الس���بب في
تقليص أهدافها وفي القبول بالتهدئة ،وإن احلركة
ل���م تتخل ع���ن الثوابت بل ه���ي مرحلية وتكتيك
ومناورة حلني تغير الظروف واألوضاع .!...ولكن
متى كان الشعب الفلس���طيني وسلطته الوطنية
وكل فصائل العمل الوطني غير معرضني للتآمر؟
ألم تدمر إسرائيل مؤسسات السلطة واجتاحت
الضفة وحاصرت الرئي���س أبو عمار ثم اغتالته
قبل أن تكون حماس في الس���لطة؟ ألم حتاصر
إسرائيل مناطق السلطة عدة مرات قبل أن تكون
حماس جزء ًا من الس���لطة؟ ألم تغتل إس���رائيل
مقاومني وقيادات من كل الفصائل الفلس���طينية
دون أن حتترم أو حتسب حساب ًا لوجود السلطة
الوطني���ة؟ أل���م تكن حركة حم���اس متآمرة على
حركة فتح والسلطة منذ تأسيس السلطة عندما
رفضت املش���اركة بانتخابات  96وفي الس���لطة
ومارس���ت سياس���ة التخوين والتشكيك بكل ما
متارس���ه السلطة؟ .التآمر اإلسرائيلي ليس فقط
على حماس وحكومتها بل هو سياس���ة متأصلة

بح���زب أو حركة أجنبية؟ ه���ذا ال يعني بطبيعة
احلال التهرب من أننا جزء من األمة اإلس�ل�امية
ومن األمة العربي���ة ،بل املرام القول إننا نرفض
أن نخضع حلكومة تقودها جماعة سياسية تقول
إنها جزء من جماعة سياس���ية أجنبية حتى وإن
كانت جماعة دينية.
كان من املمكن أن يكون وصول حركة حماس
للسلطة أمر ًا إيجابي ًا لو وافقت حركة حماس على
أن تكون جزء ًا من املشروع الوطني الذي جتسده
منظمة التحرير بعد إصالحها واستنهاضها من
كبوتها وحتريرها من بع���ض رموزها وقياداتها
التي جتاوزها الزمن ،ال أن يغيب املشروع الوطني
والهوية الوطنية في ثنايا املشروع الديني حلماس.
ميكن للمنظمة مبيثاقها ووسطيتها وأريحيتها
السياس���ية واأليديولوجي���ة اس���تيعاب كل قوى
وفصائل الش���عب بكل ألوانها السياسية ،ولكن
حركة حماس كحركة عقائدية ال تستطيع استيعاب
اجلميع وخصوص ًا أن الشعب الفلسطيني يعرف
منذ زمن طويل تعددية سياسية وأيديولوجية.
بررت حركة حماس ما أقدمت عليه من انقالب
وترددها ف���ي دخول منظم���ة التحرير بأن هذه
األخيرة منظمة علمانية تخلت عن املقاومة وتعترف
بإس���رائيل ،وأن كل م���ا أقدمت عليه الس���لطة
واملنظمة ضرب من اخليانة الوطنية .فأين حركة
حماس اليوم من منطلقاتها وشعاراتها األولى؟.
مع كامل التقدير واالحترام للش���هداء واألسرى
واملصاب�ي�ن من حرك���ة حماس فإن املمارس���ة
الواقعية حلركة حماس وحكومتها في قطاع غزة
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عند اإلس���رائيليني ضد الشعب الفلسطيني وأي
حكومة فلس���طينية ،كما أن التآمر الداخلي جزء
م���ن احلياة السياس���ية لكل دولة ،فال سياس���ة
تخلو من تآم���ر وخصوص ًا عندما يغيب التوافق
الوطن���ي وحكومة وحدة وطني���ة ،وعليه ال يجوز
تبرير التراجع باألهداف وقبول ما قبلت به حركة
حم���اس حتت ذريعة العدوان الصهيوني والتآمر
السياسي.
 .2ضرورة توطين اإلسالم
السياسي في فلسطين
ال يوجد ش���عب دون وطن ميارس فيه أبناؤه
حياته���م الطبيعية ويحقق���ون ذواتهم ويفتخرون
باالنتساب إليه ،وال وطن دون فكر وثقافة وهوية
وطني���ة تعزز انتماء أبناء الش���عب لوطنهم ،وال
فكر وطني ًا دون مش���روع وطن���ي يحدد أهداف
وطموحات الشعب وآليات حتقيق هذه األهداف،
وال مش���روع وطني ًا دون ثوابت ومرجعيات تعبر
عن القواس���م املش���تركة واحلقوق الوطنية محل
التواف���ق الوطن���ي بصرف النظر ع���ن الدين أو
الل���ون أو الطبقة أو األيديولوجيا ،وحتش���د من
خلفها الشعب في مواجهة النزعات واالرتباطات
ما قبل الوطنية وفي مواجهة التحديات اخلارجية.
إذا كان الوطن متجسد ًا بدولة مستقلة ينتفي
مبرر احلديث عن مشروع وطني ألن املشروع هو
الفكرة قبل التحقق ،وعندما ُينجز املشروع بقيام
الدولة يتم التعبير عن الفكرة والثوابت الوطنية من
خالل الثقافة ورموز الهوية والقانون األساس���ي
أو الدس���تور ،أو من خالل أحزاب أو قوى وطنية
العدد (2013 )25

قد تدخل في حالة صراع مع أيديولوجيات ذات
امت���دادات عبر وطنية كاألممية االش���تراكية أو
الشيوعية واأليديولوجية القومية واأليديولوجيات
الدينية وفي مواجه���ة النزعات التي تهدد وجود
الدولة الوطني���ة ووحدة األمة .ولكن عندما تغيب
الدولة ويصبح الوطن كهوية وثقافة مهدد ًا وجودي ًا
بسبب االحتالل ،يصبح املشروع الوطني ضرورة
وجودي���ة وينتفي مبرر وجود أيديولوجيات عابرة
للوطنيات أو ما قبل الوطنية إال كتوظيف وسائلي
وغائي خلدمة املش���روع الوطني ،مبعنى أنه في
حال���ة وجود أح���زاب وحركات ف���ي إطار حركة
التح���رر ،فعلى هذه القوى توطني أيديولوجياتها
وإس���تراتيجياتها ضمن ثواب���ت وطنية ال يجوز
االخت�ل�اف عليها ،فتوظ���ف امتداداتها القومية
أو األممية أو الدينية لصالح املش���روع الوطني
وليس العكس ،وإال س���يصبح االش���تغال على
هذه األيديولوجيات على حس���اب العمل الوطني
ومتطلبات حتقيق الوطن كهوية ودولة.
يالح���ظ املتتب���ع لتاريخ الش���عوب اخلاضعة
لالس���تعمار والتي أطرت حركتها السياسية في
إطار مش���روع وطني أن هذه املش���اريع كانت
دوم ًا مشاريع وحركات حترر وطني واحد بثوابت
ومرجعيات محل توافق األمة وال يجوز وجود أكثر
من مشروع وطني أو قيادة وطنية أو إستراتيجية
عمل وطني للشعب نفسه وفي مرحلة حركة التحرر
نفسها وإال ستتضارب وتتصارع هذه املشاريع
مع بعضها البعض ويتحول الصراع من صراع
الشعب ،كل الش���عب ،ضد العدو املُهدِ د للوجود
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الوطني ،لصراعات داخلية؛ ما يس���تنزف جهود
الشعب.
سيكتشف املتابع لتاريخ الشعوب أن املستعمِ ر
كان يعمل دوم ًا على ش���ق وحدة الش���عب بخلق
ق���وى وأحزاب حتت مس���ميات متع���ددة لتدخل
في مواجهات م���ع الوطنيني احلقيقيني أصحاب
املشروع الوطني التحرري.
يفت���رض في الوضع الطبيعي أال يكون هناك
تناق���ض بني االنتماء الوطن���ي واالنتماء القومي
واالنتماء اإلس�ل�امي أو الديني بشكل عام ،فأن
أكون مصري ًا أو سوري ًا أو فلسطيني ًا ال يتعارض
م���ع حقيقة كون���ي قومي ًا عربي ًا ومس���لم ًا ،تبرز
املش���كلة عندما تتم أدجلة الهويات واالنتماءات،
أي عندم���ا تظهر أح���زاب ونخب تصادِ ر الفكرة
ُنصب نفس���ها صاحبة احلق بالتعبير
واالنتماء وت ِّ
عن هذه الفكرة وهذا االنتماء أو الهوية ،أحزاب
تزعم أنها وطني���ة وبالتالي تصيغ مفهوم الهوية
واالنتماء الوطني حس���ب مش���يئتها ومبا يخدم
مصاحلها ومصالح النخب أو الطبقة التي متثلها،
وأحزاب تصادر الدين وحتتكره وتنصب نفسها
ناطقة باس���مه فتفس���ر وتؤول وتلون في الدين
وحتلل وحترم ومتنح صكوك غفران للبعض وتكفر
آخرين ،وأحزاب تصادر الفكرة القومية وتنصب
نفسها ناطقة باسم األمة العربية وتقصي بتهمة
اإلقليمية والشعوبية ...كل من يناصبها العداء،
وحيث إن هذه القوى واحلركات تس���عى للسلطة
فإنها توظف هذه االنتماءات كأيديولوجيا تعبوية
وحتريضية في مواجهة خصومها السياس���يني،

فتبتعد الوطني���ة والقومية والدي���ن عن معانيها
ودالالته���ا األصلية واألصيلة وبد ًال من أن تكون
موحدة لألمة تتحول لعوامل فرقة وفتنة،
انتماءات ِّ
وقد الحظنا خطورة تسييس وحتزب االنتماءات
عندما مارس���ت الس���لطة أحزاب باسم القومية
العربية ونالحظه اليوم في ممارس���ات جماعات
إسالمية في أكثر من بلد إسالمي.
عل���ى الرغم م���ن املنزل���ق الذي ت���ؤدي إليه
أدجل���ة االنتم���اءات والهوي���ات ف���إن املوضوع
يبقى حتت الس���يطرة وقاب ًال للفه���م في البلدان
العربية واإلسالمية ،فشعوب هذه البلدان حققت
مش���روعها الوطني ،وبص���رف النظر عن طبيعة
النظام السياس���ي ،فإن املواطن العربي ميارس
حيات���ه الطبيعي���ة في وطن يعيش فيه و ُينس���ب
إليه ،وبالتالي تصبح الدعوة ملش���روع إسالمي
أو قومي ش���يئ ًا زائ���د ًا أو إضافي��� ًا أو عقائدي ًا
يستمد ش���رعيته أو مبرراته من البعد العقائدي
للقائلني به أكثر من تأسيسه على حقائق تاريخية
وسياسية واقعية ويبقى تطلع ًا مشروع ًا من حيث
املب���دأ ،فإذا حتقق فال بأس بذلك وإن لم يتحقق
يبقى املصري مصري ًا والسوري سوري ًا واملغربي
مغربي ًا في وطنه فالوطن الصغير مينحه تعويض ًا
نفسي ًا ومادي ًا عن فشل حتقق حلمه الكبير ،أيض ًا
ميكن للدميقراطية أن تعالج بعض أوجه اخلالف
وجتد بعض القواسم املشتركة بني القوى الوطنية
واإلس�ل�امية املعتدلة والقومية ،ولكن بالنس���بة
للفلسطيني الذي ال ميلك وطن ًا خاص ًا به وهويته
الوطنية بل وجوده الوطني مهدد بعدو يؤس���س
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وج���وده على نفي الوجود الوطني الفلس���طيني،
ف���إن صراعات أيديولوجية كه���ذه تعتبر خارج
سياق مرحلة التحرر الوطني.
ليست املشكلة في رأينا في اإلسالم كدين كما
ُيروج البعض حيث يس ّوقون اخلالف في الساحة
الفلسطينية وكأنه صراع بني مسلمني وكفرة أو
بني مس���لمني وعلمانيني مع تسويق فهم خاطئ
للعلماني���ة بأنها الكفر واخلروج عن اإلس�ل�ام،
املش���كلة ليست كذلك ألن اإلسالم لم يكن غائب ًا
يوم ًا عن املجتمع الفلس���طيني وحتى عن النظام
السياسي واملمارسة السياسية ،فامليثاق الوطني
الفلسطيني أكد البعد الديني للصراع واالنتماء
اإلس�ل�امي للشعب الفلس���طيني وكذا األمر في
وثيقة االس���تقالل  1988والقانون األساس���ي
للس���لطة ،ه���ذا باإلضافة إلى أن ق���ادة منظمة
التحري���ر وحركة فتح لهم خلفية إس�ل�امية وكان
خطابهم وطني ًا إسالمي ًا ومن يعرف هؤالء القادة
يدرك أن اإلسالم والبعد اإلسالمي كانا حاضرين
وموجهني لنهجهم وسلوكم السياسي ولكن ضمن
ِّ
رؤية عقالنية وفي إطار املشروع الوطني.
ال ن���دري إن كان���ت حركة حم���اس تدرك أن
م���ن يدعمها من الدول والزعم���اء إمنا يوظفون
تأييده���م حلركة حماس لي���س بالضرورة خدمة
ملش���روع إسالمي بل خدمة ملصاحلهم ونظامهم
ودولهم الوطنية ،وس���واء أكانوا يدرون أم ال فإن
سياس���تهم تصب في خدمة مخططات خارجية
لتدمير املش���روع الوطني الفلسطيني ،فال نعتقد
أن قادة الدول التي تدعم حركة حماس بال حدود
العدد (2013 )25

يريدون إقامة اخلالفة اإلسالمية.
لذا ما نتمناه من املنتمني لإلسالم السياسي
في فلسطني ،أن يكون اإلسالم السياسي داعم ًا
للمش���روع الوطني ولي���س نقيض��� ًا وبدي ًال له،
واملش���كلة في فلسطني ليس���ت في وجود حركة
حم���اس ،فهي ج���زء أصيل من حرك���ة املقاومة
ومن الشعب ،بل املشكلة فيما يمُ ا َرس عليها من
تأثيرات خارجية؛ إلخراجها من اإلطار الوطني،
كما أن املش���كلة ليست في أن نكون مسلمني أو
ال نكون ،ألن اإلسالم متأصل فينا منذ أكثر من
ألف وأربعمائة سنة  -كما سبق الذكر في احملور
األول  -املشكلة في كيفية توظيف الدين في معركة
التحرر الوطني إلجناز املشروع الوطني دون رهن
البعد الديني مبش���اريع بعض جماعات اإلسالم
السياس���ي واحملاور اخلارجية املغامرة سياسي ًا
والغامضة وامللتبسة ديني ًا.
ليت حركة حماس تتعظ مما يجري في مصر
من صدامات مرش���حة للتحول إلى حرب أهلية
بسبب غياب التوافق على ثوابت ومرجعيات وطنية
بني التيار اإلسالمي والقوى الوطنية من علمانية
ودميقراطي���ة ،فكي���ف في حالة كحالة الش���عب
الفلسطيني الواقع بني مطرقة االحتالل وسندان
األجندة واملشاريع اخلارجية .يعني العمل الوطني
وج���ود حتديات ومه���ام وثواب���ت وطنية حتتاج
ملعاجلات وطنية ،مبعنى أن القرار في هذه األمور
يجب أن يكون قرار ًا وطني ًا ال يخضع ألي مرجعية
خارجية حتى وإن كانت دينية ،فال ميكن أن تكون
وطني ًا وقرارك خارج الوطن ،وهذا يتطلب (توطني)
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اجلماعات اإلس�ل�امية سياسي ًا ال ديني ًا ،مبعنى
أن تصب���ح حركتا حماس واجلهاد اإلس�ل�امي
وغيرهما من جماعات اإلس�ل�ام السياسي جزء ًا
من املشروع الوطني ال أن ُيلحق املشروع الوطني
بأجن���دة هذه اجلماعات اإلس�ل�امية وخصوص ًا
األممية منها كجماعة اإلخوان املسلمني وتنظيم
القاعدة.

الق���وة واملصلح���ة والتفاهم���ات واالتفاقات غير
املعلنة .س���اذج من يعتقد أن كل سياسات الدول
وخصوص��� ًا الكبرى تقوم على الش���رعية الدولية
والقانون الدولي واالتفاقات املعلنة ،فما خفي من
هذه السياسات أكثر مما هو معلن.
كان صعود اإلس�ل�ام املعتدل على حس���اب
تراجع بل وضرب اإلسالم املتطرف ،وهدف الغرب
وخصوص ًا واش���نطن من دعمه جماعة اإلخوان
لي���س ألنه يعتق���د أن هذه اجلماعة ستؤس���س
نظام ًا دميقراطي ًا وحتقق التنمية بل إلدراكه أنها
ستفشل في قيادة البالد وبالتالي ستحدث حالة
(الفوضى البناءة) التي ّ
بشرت بها واشنطن منذ
 .2004لم يعد هناك مجال للشك في أن االنقسام
الذي يؤس���س إلمارة أو دولة غزة كان جزء ًا من
اإلستراتيجية التي أشرنا إليها وإجناز ًا متقدم ًا ملا
يسمى (الربيع العربي) ،إال أن سقوط أو إسقاط
حكم اإلخوان في مصر سيؤثر بشكل خطير على
مس���تقبل حكم حماس لقطاع غ���زة ،وكما دفع
الفلس���طينيون ثمن صعود اإلس�ل�ام السياسي
سيدفعون ثمن سقوطه السريع.
دف���ع الفلس���طينيون ثمن وص���ول وإيصال
اإلس�ل�ام السياسي املعتدل – خصوص ًا جماعة
اإلخ���وان املس���لمني  -للحك���م في إط���ار أكبر
تخطيط إس���تراتيجي غربي  /إس�ل�ام سياسي
عبر التاريخ ،تشارك فيه حركة حماس باعتبارها
امتداد ًا جلماعة اإلخوان املسلمني في فلسطني.
إن كانت مؤشرات التنس���يق بني الطرفني تعود
لسنوات خلت حيث بداياتها مع العالقة اخلاصة

ثالثًا ـ المشروع الوطني الفلسطيني
كبش فداء صعود اإلسالم السياسي
ق���د يقول البعض إن تزامن صعود اإلس�ل�ام
السياسي وسيطرته على احلكم في أكثر من بلد
عربي من خالل ما يس���مى (الربيع العربي) مع
السياسة األميركية للهيمنة على الشرق األوسط
من خالل مشروع الشرق األوسط الكبير وسياسة
(الفوضى اخلالقة) مع حالة االنقسام الفلسطينية
يعود للمصادف���ة البحتة ،وبالتالي ال يوجد رابط
يرب���ط بينها وأي محاولة للرب���ط بينها وتصوير
األم���ر وكأنه مخطط إمنا ين���درج في إطار فكر
املؤامرة ونظريتها.
نعتق���د أن ش���واهد الواقع وم���ا يتوافر من
معلومات يؤكد وجود ه���ذا املخطط الذي يعرفه
كثيرون من أصحاب القرار وبعضهم يشارك فيه
بوعي ولكنهم يخفون احلقيقة عن الش���عب حتى
ال تتضرر مصاحلهم وتتزعزع مواقعهم .كما أن
نظرية املؤامرة التي يتذرع بها كل من يخش���ى
احلقيقة جزء أصيل من احلياة السياسية املعاصرة
وهي جوهر السياسة الواقعية التي تؤسس على
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الت���ي ربط���ت جماع���ة اإلخوان املس���لمني في
بداية ظهورها مع مراكز القرار اإلس���تراتيجية
ف���ي بريطانيا ثم تواصلت مع واش���نطن وحلف
(الناتو) منذ خمسينيات القرن املاضي ملواجهة
اخلطر الشيوعي في املنطقة ،إال أن أهداف هذا
التحالف تغيرت من مواجهة اخلطر الشيوعي إلى
مواجهة خطر اإلسالم املتطرف ومنه إلى السيطرة
اإلس���تراتيجية الكاملة عل���ى املنطقة من خالل
الفوضى .وعليه فهدف حتالف الغرب  /اإلخوان
املس���لمني يتجاوز إس���قاط أنظمة دكتاتورية أو
تأسيس أنظمة دميقراطية.
إن كان من حق الشعوب العربية السعي إلى
الدميقراطي���ة والتخلص م���ن الدكتاتورية ،ومن
حقه���ا قبول الدعم من أي جه���ة كانت واختيار
شبكة عالقاتها وحتالفاتها ،كما من حق جماعات
اإلسالم السياسي املشاركة في احلياة السياسية
وتولي الس���لطة ما دام الش���عب اختارها ،فإن
أهداف واش���نطن من وراء دعم احلراك الشعبي
العرب���ي تتجاوز نش���ر الدميقراطي���ة في العالم
العربي بل وتتجاوز مواجهة اإلس�ل�ام املتطرف
واإلرهاب كما كان مرس���وم ًا ف���ي البداية .هذه
أهداف جزئية أو مرحلية خلدمة هدف أكبر.
توظف واش���نطن فزاعة التطرف اإلس�ل�امي
لتحقيق أهداف أكبر من القضاء على اإلرهاب،
وال نستبعد أن جزء ًا كبير ًا من العمليات اإلرهابية
الت���ي تقوم به���ا جماع���ات ُيقال إنه���ا منتمية
للقاعدة موجهة بطريقة غير مباش���رة من أجهزة
املخابرات األميركية واإلس���رائيلية التي اخترقت
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هذه التنظيمات ،حتى يجوز القول إن لواشنطن
وإسرائيل (تنظيم قاعدة) خاص ًا بهما.
س���يعيد ما يج���ري اليوم ف���ي العالم العربي
والشرق األوسط ترتيب األوضاع اجليوسياسية
ف���ي املنطق���ة على ع���دة مس���تويات أهمها أنه
س���يجعل املنطقة العربية والش���رق األوسط كله
منطقة نفوذ لواش���نطن وحلف الناتو وإسرائيل،
من خ�ل�ال جتديد أنظم���ة احلك���م والتحالفات
في املنطقة مبا س���يعزز ويؤم���ن مصالح الغرب
لس���نوات قادمة ،وهي سيطرة س���تؤدي أيض ًا
لتعزيز مكانة الغرب في صراعه اإلستراتيجي مع
منافسيه وخصومه الدوليني احلاليني واملستقبليني
كروسيا والصني وأي قوة اقتصادية أو عسكرية
صاعدة ،ومع إيران إن س���اءت العالقة بينهم .لو
اقتص���رت نتائج هذه اإلس���تراتيجية أو املعادلة
اجلديدة في املنطقة على إس���قاط بعض األنظمة
الدكتاتورية الت���ي انتهت صالحيتها لهان األمر
ورمب���ا وجدنا عذر ًا لقوى اإلس�ل�ام السياس���ي
في التنسيق مع واش���نطن ،إال أن اخلطورة أن
هذه اإلس���تراتيجية تس���تهدف القوى التحررية
والوطني���ة والقومي���ة والدميقراطي���ة احلقيقي���ة
وتستهدف املشروع الوطني التحرري الفلسطيني
س���واء كان بش���كل مباش���ر أو غير مباش���ر.
وهكذا من ليبيا إلى مصر مرور ًا بتونس وسورية
فإن حركات اإلس�ل�ام السياس���ي ،التي وصلت
إلى الس���لطة أو ش���اركت فيها أو تسعى إليها،
تش���ارك بوعي أو دون وعي في جرمية التضحية
باملشروع الوطني الفلس���طيني مقابل وصولها
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اإلخوان املسلمني  -وأطراف خارجية – واشنطن
وحلف الناتو– .أطراف تالقت مصاحلها لتوجيه
األمور ضمن معادلة جديدة يتم تخريجها وكأنها
انتصار للثورة .ما كان جلماعة اإلخوان املسلمني
أن تصل السلطة أو تشارك فيها لو لم تكن هناك
تفاهمات مس���بقة بينها وبني واشنطن على عدم
اإلخالل بالوضع القائم بني إس���رائيل والعرب،
أيض��� ًا أن تش���جع جماعة اإلخوان املس���لمني
حركات املقاومة الفلسطينية التابعة لها على تهدئة
األوضاع مع إس���رائيل .ومن هنا نالحظ أن كل
قوى املعارضة (اإلس�ل�امية) وخصوص ًا إخوان
مصر أرسلت رسائل مزدوجة ،رسائل لواشنطن
بأنها غي���ر معادية للغرب ومصاحله ووجوده في
املنطق���ة ،والكل تابع االتصاالت والزيارات التي
ق���ام بها ممثلون عن هذه اجلماعات للس���فارات
األميركية في بلدانهم ولواشنطن وعواصم الغرب
للتنسيق معها وطمأنتها إلى التزامها مبصاحلها
في املنطقة ،أيض ًا أرسلت هذه اجلماعات رسائل
عبر واش���نطن وعبر ممثلي اليهود في واشنطن
إلس���رائيل بأنها حتترم االتفاقات املوقعة معها
وبالتالي تستمر باعترافها بوجود إسرائيل.
مما ال شك فيه أن الوضع في دول ما يسمى
(الربيع العربي) قد انكش���ف بس���رعة سواء من
خ�ل�ال ما يجري في مصر أو تونس أو ليبيا ولن
نتوسع فيما يجري في هذه البلدان ألن الشعوب
العربية هي املعنية بتقيي���م هذا التغيير واحلكم
عليه سلب ًا أو إيجاب ًا ،كما أنها صاحبة احلق في
اختيار نظامها السياس���ي وتوجهاته السياسية

إلى السلطة .صحيح أن املشروع الوطني بشقيه
املقاوم واملفاوض كان مير مبأزق بسبب التعنت
اإلسرائيلي والتواطؤ األميركي والتخاذل العربي
باإلضافة إلى فش���ل الس���لطة ومنظمة التحرير
الفلس���طينية وعجزهما عن القي���ام بواجباتهما
الوطنية ،إال أن الفلس���طينيني والشعوب العربية
لم تكن تنتظر م���ن يطلق رصاصة الرحمة على
املش���روع الوطني بل كانوا يأملون أن س���قوط
زعماء تآمروا على الفلسطينيني وتاجروا بقضيتهم
س���يؤدي إلنقاذ املش���روع الوطني الفلسطيني
واستنهاض حالة شعبية ورسمية عربية مناهضة
إلسرائيل وحلفاء إسرائيل وخصوص ًا واشنطن،
ويأمل���ون التراجع عن كل االتفاقات والتفاهمات
والعالق���ات التي كانت تربط العرب بإس���رائيل،
وكذل���ك إع���ادة النظر ف���ي التحال���ف األمني
والعس���كري مع الغرب وإع���ادة النظر بالقواعد
العسكرية األميركية في املنطقة .كل ذلك متهيد ًا
إلعادة تشكيل دول الطوق حول فلسطني ووضع
إستراتيجية لتحرير األراضي العربية احملتلة عام
 1967إن ل���م يكن أكثر من ذلك .أليس هذا هو
احللم العربي ط���وال العقود املوالية لهزمية 67؟
وم���ا قيمة ربيع عربي أو ثورات عربية إن لم يتم
رد االعتبار لإلهانة التي حلقت بالعرب عام  67؟.
مع كامل االحترام والتقدير للش���عوب العربية
التي قامت بالثورة فإن سقوط احلكام املستبدين
لم يكن فق���ط بفعل احلراك الش���عبي بل نتيجة
دخ���ول أطراف أخرى على خط الثورة  ،أطراف
داخلية – جماعات إس�ل�امية وخصوص ًا جماعة
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خاتمة

واأليديولوجية ،ونحن مع إرادة الشعوب العربية.
ما يعنينا كفلسطينيني أال ندفع ثمن الصراع
على الس���لطة وتقاسم النفوذ في العالم العربي،
ما يعنينا وما يجب عدم السكوت عنه أن تستمر
النخب واحلركات السياسية العربية في توظيف
قضيتن���ا ومعاناة ش���عبنا كأدوات للوصول إلى
الس���لطة وتتكرر جتربتنا مع الق���وى واألنظمة
القومي���ة والثورية التي صادرت قضيتنا وقرارنا
املستقل أربعة عقود ،فانتكست وانتكست قضيتنا
معها.
ال نريد أن نخرج من س���طوة أنظمة مستبدة
تاجرت بالقضية وس���اومت عليها حتت شعارات
وأيديولوجيات قومية ووطنية وثورية ...إلى أنظمة
وحركات إس�ل�ام سياس���ي تضحي باملش���روع
الوطني الفلسطيني وبحقنا في دولة مستقلة حتت
شعار املشروع اإلسالمي أو ًال ،أو تبرير مهادنتها
وحتالفها مع واشنطن وإسرائيل بضرورات بناء
الوضع الداخلي أو ًال.
أليست مفارقة خطيرة تسترعي التوقف عندها
أنه في زمن ما يسمى الربيع العربي يتزايد النفوذ
األميرك���ي والغربي في املنطقة العربية بحيث لم
تعد ول���و دولة واحدة خارج إط���ار هذا النفوذ،
وأنه في زمن ما يس���مى الربي���ع العربي يزداد
االس���تيطان اإلس���رائيلي والتهويد في الضفة
والقدس وتدنيس املقدسات بشكل غير مسبوق،
كما يزداد الوض���ع املالي واالقتصادي تدهور ًا،
بل وتوقفت حتى اجلهود العربية إلمتام املصاحلة
الفلسطينية وإنهاء االنقسام.
العدد (2013 )25

مهم���ا تفاقمت اخلالفات ب�ي�ن القوى الوطنية
الفلس���طينية وجماعات اإلسالم السياسي ،فإن
ذل���ك يج���ب أ ّال يغير م���ن طبيع���ة الصراع في
فلسطني وأطرافه ،فستبقى الصهيونية ومشروعها
االستيطاني االس���تعماري – إسرائيل  -العدو
األول للش���عب الفلسطيني ،العدو الذي يجب أن
تتوح���د كل اجلهود حملاربته مب���ا هو متاح من
وسائل ،أما اخلالفات الداخلية وحتى وإن كانت
خطيرة وتصل ملرحلة الصدام الدموي فيجب أن
تبقى ضمن اخلالفات الثانوية.
ال يج���وز أن نغير طبيعة الصراع من صراع
عربي إس���رائيلي لصراع وطني إسالمي ،كما ال
يجوز تغيير أطراف الصراع بحيث حتل دولة أو
تنظيم إسالمي محل الكيان الصهيوني.
على الرغم من التداعيات اخلطيرة لالنقس���ام
وممارس���ات حرك���ة حم���اس ومراهناتها على
أطراف خارجية بد ًال م���ن املراهنة على الوطنية
واملصاحلة ،وعلى الرغم م���ن الضربة القاصمة
التي أصابت حركة حماس بعد انكش���اف وهم
الربيع العربي وس���قوط حكم اإلخوان في مصر،
فإن حركة حماس تبقى جزء ًا من احلالة السياسية
الفلس���طينية وال ميكن كم���ا ال يجوز إقصاؤها
نهائي ًا من املش���هد السياس���ي ،ب���ل مطلوب أن
تس���تمر وغيرها من اجلماعات اإلسالمية ولكن
مع توظيف عقالني للدين في إطار إس���تراتيجية
وطنية فلسطينية ملواجهة إسرائيل العدو املشترك
لكل الفلسطينيني.
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وأخي���ر ًا ،وإن كنا نتح���دث بالتعميم أحيان ًا
ع���ن اجلماعات الدينية في فلس���طني فإن هناك
تباين���ات بينها ،وفي هذا الس���ياق يجب التأكيد
على متيز حركة اجلهاد اإلس�ل�امي عن غيرها،
وف���ي ظني وعلى الرغم من عالقاتها املتميزة مع
إيران وعالقاته���ا الطيبة مع حركة حماس ،فإن
اجلهاد اإلسالمي أقرب للتيار الوطني اإلسالمي
ً
تأهي�ل�ا لتوطني أيديولوجيته لتصبح جزء ًا
وأكثر
من الوطنية الفلس���طينية الشاملة أو الدخول في
حتالف مع التيار الوطني.

.2
.3

.4

.5

.6

الوحدة العربية ،بيروت.2006 ،
 .7ميكن أن نستخلص أن القرآن والسنة مبادئ عامة في السياسة
واالقتصاد وفي مختلف مناحي احلياة ،ولكن ال توجد نظرية
سياسية إسالمية أو نظرية دولة في اإلسالم أو نظرية اقتصادية
إسالمية أو اقتصاد إسالمي كما يدعي البعض.
 .8وردت كلمة العقل باسمه وأفعاله ومرادفاته كالفؤاد وأولي األلباب
وأولي النهي (جمع نُهية -بالضم -أي العقول) ...تسعني مرة.
وهذا يدل على مكانة العقل في اإلسالم وأن ال تناقض بني العقل
والدين وبني العقل والنقل.
 .9العرب أكثر من غيرهم يهتمون باجلانب الشكالني من الدين
– اللحية والسواك وتكرار احلج بنوع من البهرجة والنقاب
والفصل بني الذكور واإلناث ...بينما في دول أخرى كتركيا في
عهد حزب العدالة والتنمية وماليزيا يوجد اإلسالم العملي الذي
يأخذ باألسباب ويعمر األرض دون االهتمام باملظهر  -قلة من
األتراك واملاليزيني يطلقون حلاهم أو يلبسون ما يسمى اللباس
الشرعي  -وهذا ما أدى لنهضة وتنمية شمولية في هذين البلدين
والستقرار أضفى احترام ًا على اإلسالم والسياسة مع ًا.
 .10كثير من القادة املؤسسني للحركة الصهيونية في نشأتها األولى
كانوا علمانيني واشتراكيني بل كان بعضهم ال يخفي إحلاده ،إال
أن احلركة الصهيونية وظفت الدين خلدمة الصهيونية كمشروع
استعماري.
 .11ميكن الرجوع في هذا السياق إلى كتاب :جهاد اخلازن،
احملافظون اجلدد واملسيحيون الصهيونيون ،دار الساقي
للطباعة والنشر.2005،
 .12ذكر القيادي الفتحاوي املرحوم خالد احلسن أنه كان من
مؤسسي حزب التحرير قبل أن ينتمي حلركة فتح .
 .13مباشرة بعد أن طرحت واشنطن مشروعها للشرق األوسط
الكبير في إطار سياستها ملواجهة التطرف اإلسالمي وخلق
الفوضى اخلالقة في نظرها ،ضغطت اإلدارة األميركية على
السلطات القائمة في مصر واألردن واملغرب إلشراك جماعات
اإلسالم السياسي املعتدل في السلطة ،وهذا ما جرى حيث
شارك اإلسالميون في االنتخابات التشريعية التي جرت في هذه
البلدان عامي  2005و.2006
 .14وأهم هذه املؤسسات :إدارة املعابر واحلدود وهيئة اإلذاعة
والتلفزيون واألمن الداخلي.

هوامش

كلمة  nationفي اإلجنليزية والفرنسية وبقية اللغات األوروبية
تعني القومية والوطنية مع ًا ،على خالف معناها في احلالة العربية
حيث لم يصل العرب إلى مرحلة الدولة القومية.
حدث التمرد على الكنيسة بدء ًا من القرن اخلامس عشر على
يد رجال دين متنورين عملوا على إصالح الكنيسة كمارتن لوثر
وكالفن ودانتي ،ولم يكن موقفهم ضد املسيحية كدين ،بل ضد
الكنيسة ورجال الدين (الكهنوت) الذين سيطروا على السلطتني
الزمنية والدينية في خروج عن جوهر املسيحية التي تفصل بني
السلطة الدينية والسلطة الدنيوية.
ابن رشد ولد عام  1126وتوفي عام  .1189تذكر الروايات أن
اخلليفة أبو يوسف يعقوب املنصور أمير املوحدين أمر بنفي أبو
الوليد ابن رشد إلى قرية ال يسكنها إال اليهود ،كما طرده العامة
من املساجد بتهم لفقت له لها عالقة بالفلسفة وازدراء الدين ،كما
مت حرق كتبه ومنعها من التداول .هذا مع العلم أن العقالنية
األوروبية في عصر النهضة قامت على فلسفة ابن رشد العقالنية
وكانت كتبه تُدرس في اجلامعات األوروبية .ملزيد من التفاصيل
ميكن الرجوع إلى :املثقفون في احلضارة العربية  -محنة ابن
حنبل ونكبة ابن رشد -محمد عابد اجلابري ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت. 2000 ،
االستشكاالت املطروحة اليوم حول مفهوم اخلالفة وعالقتها
بالدولة الوطنية سبق طرحها في الربع األول من القرن العشرين
وعلى يد أشخاص من داخل املؤسسة الدينية ،فعلي عبد الرازق
وهو من شيوخ األزهر في مصر وضع مؤلف ًا صدر عام 1925
بعنوان (اإلسالم وأصول احلكم) توصل فيه لنتيجة مفادها أن
اخلالفة نظام دنيوي وليست نظام ًا ديني ًا ،مطالبا بدولة مدنية،
وقد ثار عليه علماء األزهر ومتت محاكمته وفصله من األزهر.
ميكن الرجوع بهذا الشأن إلى :إبراهيم أبراش ،العوملة جتدد
تساؤالت عصر النهضة ،مجلة املستقبل العربي ،مركز دراسات
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دراسات

إسالمية – علمانية ،أم هندسة إخضاع !
من التأويل المقدس إلى الرأي العام
د .وليد الشرفا

*

م���ا بني إبليس والش���يطان كفعل أولي ،وبني

لألوالنية اإلسالمية فيما ينتج عقدة األصل ،التي

الهب���وط إل���ى األرض كفعل جترب���ة ثان قلص
االحتمال ،وما بني الغواية بصفتها قانون ًا يحكم

ل���م يكن هناك أي تأوي���ل قبلها ،أي هي الدرجة
الصفر للمعنى األولي الذي يؤسس وتقاس عليه
النسخ ،ويستخدم فيه البرهان ،لذلك فإن القياس

العالقة وال يحدد االستجابة ،هذا القانون الذي
حتول إلى عالمة إلنتاج املعنى والذي ح ّول تلقائي ًا

والبره���ان هما عالقة اإلحل���اق باألصل ،عندما
يح���دث طارئ تاريخي ،يراد التأصيل إليه بفوق

إبليس والشيطان والهبوط والغواية إلى عالمات
واستعارات تتداخل مع التاريخي ،بحيث تصعب

تاريخية ،بعد ديني ،هدف رباني ،حكمة سماوية،

عملي���ة الفصل ب�ي�ن األص���ل؛ األول ،والتجربة؛

وغير ذلك.

بطريقة أكثر جتس���يد ًا ،هل هناك نسق يحدد

الثاني ،والقانون؛ الثالث ،وأي من كل هذه املراحل

بثبات األصل والفرع في التجربة اإلسالمية ،على
كافة الصعد والصعيد السياسي حتديد ًا! الذي

يعط���ي املعنى لآلخ���ر 1،وأي هذه احلركات كان
األصل الذي وزع التس���ميات والعالمات وأنتج

فجر قضية التأويل في اإلسالم وخلق شرخ ًا في

التأويل؛ أي العودة إلى األول.

مفاهيم القياس والبرهان والنص ،بشكل أفضى

سيطرح هذا التساؤل حول إمكانية التأصيل

إلى تشكيل ثالث مجموعات متناقضة التصورات

* إستاذ االعالم في جامعة بيرزيت.
العدد (2013 )25
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الفرق الصغيرة في األمصار.

والتواريخ ،على الرغ���م من أنها خلقت من رحم

4

تاريخ واحد ،هي :الس���نة والش���يعة واخلوارج،

ال تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة الصيرورة

التي اس���تمرت حتى اآلن حتت مسمى الصحوة

التاريخية القدمية ،وإمنا تهدف إلى قراءة مشروع

والتجديد واالجتهاد.

التأصيل اإلسالمي املعاصر بعد انهيار اخلالفة

كي���ف ميكن فهم الش���رخ الرهي���ب في هذه

العثمانية وتشريع ما يطلق عليه استعادة احللم،

التجربة التأصيلية التي أنتجت البعد الثالث دون

أو الفردوس املفقود والوصفة الربانية حلل مشاكل

أن تنت���ج القانون في التجربة بني النص والواقع

العصر اإلس�ل�امي الداخلية ،م���ن حيث تنظيم
املجتمع سياس���ي ًا واقتصادي ًا وعس���كري ًا ،فيما

والتأويل ،كيف ميكن فهم حصار اخلليفة عثمان
ب���ن عفان أربعني يوم ًا ومن ثم اقتحام بيته وقتله

ُيعرف بوصفة احلل الرباني اإلس�ل�امي ،وكذلك

بصورة غير إنس���انية ،وف���ي املقابل ميكن فهم

حتديد العالقة مع اآلخر ،احمللي املسيحي وغير

الثبات الذي ميز صمود عثمان ومقولته
الشهيرة  :لن أنزع سربا ًال سربلنيه الله 2.إن

املسيحي ،ومع اآلخر الغريب ،الغرب والشرق.
تفتح التس���مية املعاص���رة له���ذة الثنائية ــ

التس���اؤل الذي تطرحه هذه احلادثة التأصيلية

العلمانية في مواجهة اإلسالم ــ التساؤل املعرفي

املول���دة لألزمات والقوانني :ما الذي دفع اخلليفة

حول ماهية اإلسالم املقصود هنا ،هل هو إسالم

عثمان واملسلمني إلى التصرف وفق ما تصرفوا

األنبياء ،أم اخللفاء ،أم الفقهاء ،أم السياسيني،

– غير الفتنة – سوى بداية

أم كل ذلك؟ على اعتبار أن اإلس�ل�ام دين ودولة،

الصراع ،بداية االنتقال من خالفة النبي إلى

أم هو إس�ل�ام النص القرآني املعطل الذي ال بد

متثي���ل الله لتأس���يس املس���تودع الرباني الذي

من اس���تئناف تفعيله ،وكي���ف ميكن اجلمع بني

سينتقل مع التجربة األموية إلى كون اخلليفة ظل

مقولة االستئناف واالجتهاد ،ومقولة« :ال اجتهاد

الله على األرض بتعبير هشام جعيط.

فيما في���ه نص» ،إذا علم أن احل���رب العقائدية

3

تكمن العقدة اإلسالمية في اجلمع بني مطلق

للحركات اإلسالمية الصحوية ،تستند إلى إعادة

الس���ماء (الوحي) وبني مطلق األرض (السلطة
واخلالفة) ،هذه اخلالفة التي بدأت تتل ّون تاريخي ًا

إنتاج نصوص واضح���ة إذا عزلت عن التاريخ،
ونصوص متشابكة إذا تداخلت مع التاريخ ،علم ًا
أن هذه احلرب ال تقف عند العالقة مع احلركات
العلمانية ،بل تشتعل ،أيض ًا ،بني صراع التأويل

وتقسم العالم اإلسالمي
حسب التجربة التاريخية ّ

إلى إمبراطوريات عقدية تاريخية سياس���ية حتى

عند احلركات اإلسالمية نفسها.

اللحظ���ة ،فيم���ا ينتج اإلس�ل�امية ف���ي مواجهة
اإلسالمية الضالة ،السنة في مواجهة الباطنية،

حولت هذه املعضلة الفعل اإلسالمي إلى نص

والش���يعة في مواجهة اخل���وارج ،وغير ذلك من

متحرك ،كما حولت النص إلى فعل متجسد ثابت،
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مبعنى؛ كيف يعمل النص دون حامل للنص ،ومن

ميكن جتس���يد ه���ذا التناقض بني الس���ماء

ه���و حامل النص ،هل ه���و الفرد أم اجلماعة –

(الن���ص) وب�ي�ن األرض (التجرب���ة) ،في ذروة

األمة – وهل حامل النص كائن تاريخي خاضع

مفهومي���ة ،كاآلتي :الس���ماء الفوقية هي النص

لش���رط تاريخي في اللغة والسياسة واالقتصاد

الفوقي وبالتال���ي اجلماعة الفوقية ،واألرض هي

واالجتماع ،وال تص���ح املغامرة رمبا بالقول إن

اجلماع���ة األرضية التحتي���ة القاصرة عن الفهم

تاريخ التأويل واحلركات السياسية والفكرية في

والتسامي.

6

اإلسالم هو تاريخ اجتماعي طبقي كما ذهب في

ضمن هذه التصورات ميكن الدخول إلى خضم

حتلي���ل املعتزلة على أنه���م تأويل طبقة احلرفيني

الوعي في التجربة املعاصرة للصحوة اإلسالمية

لإلس�ل�ام 5 .أم أن ه���ذا احلامل هو كائن رباني

التي جعلت نفس���ها في تعارض مع العلمانية –

يسقط على شكل وحي جديد.
تفوق الص���راع حول ثنائية الدولة والدين في

الدميقراطي���ة – ألنها تقوم على هاجس تدميري
صراعي مع اإلس�ل�ام الذي هو دين ودولة مع ًا،

التجربة اإلس�ل�امية عل���ى كل مقتضيات املعرفة

فهو ش���مولي ينظم حياة الف���رد واجلماعة وفق

العلمية وجتاوزها إلى حالة اس���تعارية ،حتاكم

شريعته ،ولضمان ذلك يحكم هذا املجتمع احلاكم

التاريخ بأدوات البالغة ،كما أنها حتاكم البالغة

اإلسالمي وفق الشريعة اإلسالمية وما يعنيه ذلك
من تخ ٍّل للفرد ضمن منطق اإلميان عن املشاركة

هلوس���ة نصية ،تعيد إنتاج «حتليم» الواقع على

في عملية التش���ريع ،إال إذا كان من أولي األمر

باحلدث ،مبعن���ى أن هذه الثنائية تع ّبر عن حالة
أنه صراع بني األسلمة وغيرها ،أو بني شرع الله

أو العلماء – الفقهاء ،وأن واجب الفرد املس���لم

وشرع اإلنسان ،لكن البعد الوحيد الذي يفضي

االنخراط في أي جهد يستهدف استئناف منظومة

إليه هذا اخلطاب هو الصراع على متثيل النص،
مبعنى التمظهر فيه ،على طريقة «فتمثل لها بشر ًا

العمل اإلسالمية.

سيد قطب :المعارضة المقدسة

سوي ًا» ،فالوحي املتمثل بشر ًا فوق تاريخي ،يحيل
بهذا املعنى إلى النص املتمثل بش���ر ًا مغرق ًا في

والنص فوق التاريخ
ميثل تراث س���يد قطب وخطابه ونزوعه حال ًة
ن���ادر ًة من االلتح���ام باأليديولوجيا ،إضافة إلى
تراتبية الوعي الطامح للكمال ،املتوثب قدم ًا نحو
اخلالص ،واملستنسخ لعقل رسولي يتوسط فجوة
بني عاملني وتاريخ�ي�ن ونظامني مزمنني في حالة
املواجهة ال ميكن ألحدهما أن يعرف نفس���ه من

تاريخيته ،هذا النص املتجس���د في الفرد الفقيه
وم���ن ثم في جماعة املس���لمني ،وصو ًال إلى قلب
املعادلة لتصبح أن املتكلم في النص هو صاحب
س���لطة النص وهو موضوع���ه – الدين – وهذا
املوض���وع هو الذي يخلق أولوياته وتعريفه للدين
والناس والتاريخ والعلمانية.
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– الباط���ل ،ومن ثم الضالل والهدى ،وصو ًال إلى
الثنائية األكثر توتر ًا وقرب ًا من التاريخ :اجلاهلية

دون اآلخر ،هما :اإلسالم وأي منظومة غيره ،هنا
متوت اجلغرافيا ،وتصبح املقارنة سرمدية زمنية،
وألن اإلنسان يعيش دائم ًا حالة من التعطل الذي

جسدا مطلق ًا
واإلسالم .وهما سياقان تاريخيان ّ
رباني��� ًا على صعيد التحول الزمني والقيمي ومن

تسببه األفكار الفاسدة على مستوى السياق ،يتم
هنا إحياء اجلغرافيا والتاريخ ،بني ماض اكتمل

ث���م اجلغرافي .وأنتجا الس���لف الصالح الكامل

وكان وصفة ربانية؛ اإلسالم األول ،وبني حاضر

اإلميان والربان���ي التاريخي ،لذلك فإن املطلوب

مت فيه تعطيل الوصفة الربانية ،لذلك متت الهزمية

من الن���ص أن يحافط على اس���تاتيكيته  10من

واالنحالل في الواقع اإلسالمي ،أما على سبيل
اجلغرافيا ،فإن الفصل يتم قس���ري ًا بني اإلسالم

ناحية ،وأن يعيد موضعة السلف الصالح كمنتج
نصي جديد في زمن جديد ،وعليه تخلق املواجهة
نصي ًا في س���ياق تاريخي بني حاملي النصوص

– أرض اإلس�ل�ام – وبني الغرب ،الذي لم يحكم
باإلسالم ويحاول تدميره ألنه خطر على حضارته

الربانيني وبني كافة الناس ،الذين يساهمون في

الفاسدة.

عودة اجلاهلية ،ألنهم ال يعيرون اخللفية التاريخية

خطاب سيد قطب «يتلمس عدو ًا يحاول أن يقضي

أي قيمة ،فال وجود للسياق أو املطلق الرباني.

عليه ،كي يصبح في اإلمكان حصره ومعاجلته على

دفعت هذه األس���باب وغيرها سيد قطب إلى

نحو يكفل إدانته والتهيؤ لتصفيته» 8 .من أجل ذلك

إنتاج ثنائياته املعروف���ة التي تقود إلى تعارض

يلتحم قطب بالنص القرآني على أنه آلية معطلة

كامل بني فكرتني وتصورين ومجتمعني وحقيقتني:

حلل مشاكل البش���رية ،وعلى البشرية االهتداء
واإلمي���ان بهذا الن���ص وصو ًال إلى الس���عادة

اإلسالم واجلاهلية ،اإلميان والكفر ،اخلير والشر،
حاكمية الله وحاكمية البشر.

11

والعدالة ،وألن ذلك متعطل ،كان البد من استئناف
النص تاريخي ًا وبفعل تاريخي ملتحم رباني ًا ويقوم

االس���تبدال بني املطل���ق والس���ياق التاريخي،

ب���دور إلهي مقدس ،لذلك ظل س���يد قطب يؤمن

ليتلبس السياق التاريخي صفة املطلق وقداسته،

بحاكمي���ة النص وتكريس���ه وانفراده ،كما يؤمن
بأن���ه صاحب نفس رس���ولي مهمته احلفاظ على

فسيعتمد البحث على الوثيقة التاريخية التي ع ّبر

فيها قطب عن رحلته مع املطلق والسياقات ،من

9

خالل رسالته املعروفة (ملاذا أعدموني!) وقد اعتمد

يبدأ س���يد قطب مبحاولة «ألرخنة النص» من

البحث على النس���خة املنشورة في مالحق كتاب

خالل إنت���اج تاريخ معاصر يستنس���خ التاريخ

الدكتور محمد حافظ ذياب ،سيد قطب :اخلطاب

األول للدعوة اإلس�ل�امية ،ه���ذا التاريخ احملكوم
مس���بق ًا إلى تصور نصي مطل���ق الداللة ،احلق

واأليديولوجي���ا؛ ألن البحث ال يريد إعادة أفكار

األمة وأخالقها ومصيرها وعالقتها باالستعمار.

أم���ا كيف ب���دأ س���يد قطب مي���ارس عملية

سيد قطب بقدر ما يتوخى تأطيرها ضمن مفهوم
39

من خالل إهداء كتابه (العدالة االجتماعية في

التحول واالستبدال بني املطلق النصي والسياق
التاريخي ،ويعترف فيه سيد قطب تاريخي ًا بأن

اإلسالم) «إلى الفتية الذين أحملهم في خيالي،
يريدون ه����ذا الدين جديد ًا كما بدأ ،يجاهدون

الصراع السياس����ي بني الغرب واإلسالم كان
أول دافع لتعلقه بحركة اإلخوان املسلمني.

في سبيل ،ال يخافون لومة الئم».

12

ه����ذه اجلماعة وحدها قادرة على إبطال أي

النخبة الربانية القادرة على اإلبطال
يقدم س����يد قطب اجلماعة على أنها النخبة
الربانية القادرة على إبطال أي مشروع تاريخي
ال يتوخ����ى اس����تئناف احلياة اإلس��ل�امية وال
يحك����م مبا أنزل الله وهي مت ّث ٌل تاريخي للنص
الربان����ي املطلق القادر على فع����ل املعجزات،
يقول« :وه����ي احلركة التي ليس لها في نظري
بدي����ل يكافئه����ا للوقوف في وج����ه املخططات
الصهيونية والصليبية واالستعمارية» 13 .وعليه
نظر س����يد قطب إلى اجلماعة بصفتها مالئكة
تاريخية تعادل النص الرباني الذي يسحق أي
سياق غير س����ياق العودة إلى الله ،وعليه فإن
اجلماعة املؤهلة لهذا الدور يجب أن تكون على
درج����ة الصفر في العالقة مع النص الذي يعي
رسالته وهدف الله من خلقه ،وواجبه جتاه ربه
وأمته ،وهو واجب وحيد :استئناف حاكمية الله
واخلالص من الرذيل����ة التي أنتجتها اجلاهلية
اجلدي����دة ،وعليه فإن ه����ذه اجلماعة في حالة
صراع مقدس تبطل أي كيان ال يش����ترك معها
في تعريف التاريخ والنص .ولذلك فهي جماعة
نخبوي����ة مصطفاة ،ال تتعام����ل مبعايير الربح
واخلس����ارة واإلجنازـ ب����ل معيارها واحد هو،
رضا الله ،يصف قطب هؤالء املالئكة النصيني
العدد (2013 )25
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مش����روع ال يحك����م مبا أنزل الل����ه وال يجاهد
الغ����رب ،وعليه فإن س����يد قطب يعتبر نفس����ه
شهيد ًا قدم واجبه في مواجهة األفكار البائدة
واالنحالل األخالقي الذي ميثله الظلم والطغيان
ف����ي عص����ره  ،وعليه صنف األف����كار جميع ًا:
الش����يوعية ،القومية ،الصليبية في خانة واحدة
هي العدو الذي يجب أن يقارع ،وحتى يحدث
ذلك ال بد من تعزيز النخبوية القادرة على تفكيك
املنظومات املضادة من خالل التربية اإلسالمية،
لذلك فإن السلطة عند سيد قطب هي سلطة ضد
الس����لطة ،العالقة معها عالقة إبطال ،والسلطة
دون متكن تربوي إس��ل�امي عملية فارغة ليس
لها أي خصوصية؛ لذلك فإن الفهم اإلسالمي
الصحيح ظل هاجس سيد قطب الذي ال ينقطع،
فأك����د أكثر من م����رة أن أي حتول غير ممنهج
باخللق اإلسالمي الصحيح سيفشل ،يقول« :ال
يج����وز البدء بأي تنظيم إال بعد وصول األفراد
إلى درجة عالي����ة من فهم العقيدة ،ومن األخذ
باخللق اإلسالمي في الس����لوك والتعامل ومن
الوعي».

15

إس��ل�ام سيد قطب هو إسالم مؤجل معطل
تقوم احلركة اإلس��ل�امية بإحيائه ،هذا اإلحياء
املالئك����ي ،فأبناء احلركة اإلس��ل�امية نصوص
40

االستعمار والغرب عدوي سيد قطب التاريخيني

ربانية متشي على األرض ،مهمتهم إبطال من
ال يحكم بشريعة الله في الناس ،فالناس جميع ًا

والنصيني.

يقيم سيد قطب معمار ًا على سبيل التصور

في ضالل ،والس����لطة مهما كانت حتد للحالة
الربانية ال سبيل للتعامل معها إال مبواجهتها،

للبديل اإلس��ل�امي ،أداته هو الثورة على كل ما

وال يوجد أي متغير بني السماء واألرض ،سوى

هو غير إسالمي حتى لو كان يحارب العدوان

آلية وحيدة هي احلركة اإلسالمية ،ويربط سيد
قطب دائم ًا الضالل واالنحالل واالس����تعمار

الثالثي .أما اجلماعة فهي آلية التحول املقدس،
ووجودها مرتبط بتناسخ رباني نصي يتجسد
تاريخي ًا ،مهمته إحياء النص وإبطال التاريخ،

باالنحالل األخالقي بصفته رديف ًا ألي حضارة

ال تقوم على اإلسالم ال فرق إن كانت في بالد

م����ن هنا كانت املعارض����ة ألي طاغوت ال يقيم

املس����لمني أو خارجها ،لكن سيد قطب عندما
يق����دم األخالق بصفتها مطلق ًا نصي ًا ،ال يحدد

الش����ريعة ال يعيد احلاكمية إلى الله ،يقول :إن
اإلسالم ال يقوم وال يوجد في بلد ليس فيه حركة

أي سياق أو معيار يعرف هذه األخالق ،إضافة

تربية ،ثم قيام نظام إسالمي يحكم بشريعة الله

إلى ذلك ،فإنه رب����ط أكثر من مرة بني اإلحلاد

في النهاية.

ميارس هذا اخلطاب إخضاع ًا ثالثي األبعاد:

والس����قوط األخالقي واالرتباط مع الصهيونية
واالستعمار.
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فهو يخضع أبناء اجلماعة بشكل مالئكي؛ أي

16

ال ميكن ألي منطق أن يحكم هذه املتتاليات،

أنه����م يفعلون ما يؤم����رون ،وإخضاع مقدس

إذ كي����ف ميك����ن فهم الصراع ال����ذي دار بني

للمواجهة مع أي سلطة ال تقيم شرع الله وفق
تأويل اجلماعة طبع ًا ،حتى لو كانت ثورة جذرية

واإلسرائيلي بأنه س����ياق غير أخالقي ! املهم

ض����د نظام ملكي يقوده����ا زعيم يحظى بتأييد

هنا أن منطلقات قطب منطلقات ذات بعد نصي
فوقي على التاريخ ،فهو يقيم تضاد ًا ثنائي ًا بني

جماهيري ج����ارف مثل جمال عب����د الناصر،

احل����ركات الش����يوعية واالس����تعمار األميركي

فاملعيار الوحيد هو احلاكمية لله ،أما اإلخضاع
الثالث فهو لألرض جميع ًا.

جتربتني في التاريخ ،التجربة اإلسالمية الكاملة
وهي الوصفة الربانية حلل مشاكل األرض كلها،

حتول����ت اجلماعة وفق س����يد قطب إلى أداة

وهي جتربة تعطلت بفعل عطب تاريخي وحالة

رباني����ة إلجن����از التحقق التاريخي لإلس��ل�ام،

ضالل ،لذلك ظل حلم االستئناف هاجس قطب

وعليه حتول كل من يعاديها إلى عدو لإلسالم،

املقدس للتواص����ل عبر التصور بواقع مقدس،

حتت مس����ميات :العلمانية واإلحلاد واالنحالل

أما التجارب الكونية األخرى فهي خطأ تاريخي

األخالق����ي؛ لذلك كان اإلخوان في مرحلة قطب

مزمن رغ����م جناحها املؤقت واملغري ،لذلك ظل

املعارض����ة املقدس����ة القادرة عل����ى إبطال أي
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كيان غير الكيان اإلس��ل�امي ،مهما كان دوره

ألي س����لطة ال تق����وم على حكم الل����ه ،كمتغير

التاريخي ،حتى ل����و كان في حرب مع أميركا

وحيد يحكم عالقة اجلماعة بالعالم ،فإن يوسف

وإسرائيل.

القرض����اوي اس����تطاع وراث����ة املطلق (النص

عمد قطب إل����ى إنتاج الفاعل املقدس الذي

املتعالي) واستطاع كذلك استبدال السياقات

مهمته الوحيدة إعادة إنتاج اإلسالم وإبطال من

إلى حد التناقض املطلق ،بعد أن حتولت جماعة

يعاديه ،وكانت السلطة ،مهما كانت هي الهدف

اإلخوان إلى أيقونة لإلسالم ،تعيد تعريفه كما

األول لإلبطال ،وهي ساحة الفعل كونها العائق

يعيد هو إنتاجها على شكل قانون رباني ينتج

أمام التربية اإلسالمية والرغبة الربانية ،أمامها

هو تعريفاته لإلس��ل�ام في عالقة تشبه التصور

خياران في التعامل مع احلركة اإلسالمية ،إما

الداللي السيميائي للدال واملدلول ،فاإلسالم هو

الهداية وإما املواجهة األبدية .لذلك ،فإنه يعيد

دين الله ،واإلخوان ه����م جماعة الله ،وبالتالي

بشكل أو بآخر منوذج القراء واخلوارج وحتى

اإلخوان هم موضوع اإلسالم.

18

الشيعة ضمن جيل جديد للحركات اإلسالمية

أعاد «الربيع العربي» التس����اؤل حول اإلرث

املتناقضة النزوع ،واملتوحدة في األصل اللغوي

التأسيسي للجماعة التي قامت بدور املعارضات

النص����ي ،أو مبعنى آخ����ر املتوحدة في املطلق

املقدس����ة املتدرعة بالنص القرآني كحكم وحيد

النصي واملتصارعة في السياق التاريخي.

ومعيار ثابت يحدد احلالل واحلرام ،في العالقة
مع العالم ،التساؤل املعياري هو :ما قيمة هذا

القرضاوي :الحكومات الربانية

اإلرث العقائدي وتلك التضحيات وما جدواها
اآلن؟ أم����ا اإلش����كالية املثارة هن����ا فهي :هل

والنص الجماهيري
تتناول هذه اجلزئية تراث سيد قطب وتراث
اجلماع����ة التأويلي بصفتهما آلي����ة اجتماعية
تاريخية لتح ّقق اإلس��ل�ام عل����ى األرض ،كما
حتاكم التحوالت املتض����ادة في فعل اجلماعة
بشكل يطرح التساؤل :كيف تتناقض اجلماعة
تاريخي ًا وحتفط متاسكها النصي؟ وكيف حتولت
من دعوة إلى أيديولوجيا محترفة تخاطب الرأي
العالم وترى في السلطة فقط آلية لتحقق الرباني
اإلسالمي ،فإذا كان سيد قطب قد خلق النواة
الصلبة القادرة على اإلبطال والتفتيت املقدس
العدد (2013 )25

بالفع����ل كانت اجلماعة عقائدية أم أنها وجدت
في النص آلية وحيدة إلبطال اخلصم بس����بب
عدم متكنها من دخول اللعبة السياسية أو عدم
امتالكها أغلبي����ة جماهيرية؟ مبعنى هل حتيي
اجلماعة النصوص العقائدية كمحرض تدميري
للسلطة إذا فقدت األغلبية ،وتعيد إنتاج نفسها
كدميقراطية رباني����ة إذا امتكلت األغلبية التي
استبدلتها بالدميقراطية؟!
تصرح هذه القراءة بأن اجلماعة تس����تبدل
سياقات اإلخضاع مع إبقائها على تعلق بخيط
42

الشاشة نصًا مقدسًا

املقدس النصي الذي يلزم إلعطاء الش����رعية
للسياقات املتناقضة ،على اعتبار أن اجلماعة

وآلية إخضاع جديدة
كان فوز اإلخوان في انتخابات مصر وتونس
عالمة عل����ى النصر الرباني والتمكني األرضي
الذي سعت إليه اجلماعة ،وحتولت بفعل ذلك إلى
حكومات ربانية ودستورية ،تعيد إنتاج تاريخها،
وهي بذلك حتتاج إلى اآلليات التي تستفيد من
ال����رأي العام وحتافظ عليه ،ألنه هو الذي جعل
حلم اجلماعة يتحقق من خالل صندوق االقتراع
الذي عمل����ت اجلماعة مس����تعينة بفضائياتها
ومتحالفة مع (اجلزيرة) على إنتاجه ،لقد شكلت
ه����ذا الرأي الكامن الذي تفجر في االنتخابات
19
بأغلبية حتى لو كانت بنسبة ضئيلة.
تع���رض هذا الرأي الع���ام ،الذي حتول إلى
ن���ص اجلماعة املقدس اآلن ،إلى أقصى حاالت
اإلخض���اع اجلماهيري التواصلي���ة من أخبار
وتعليق���ات وصور وحوارات وفتاوى تس���تهدف
جميع��� ًا إعادة إنتاج اإلبطال واإلخضاع املنظم
لأليقونة املقدسة رباني ًا ودستوري ًا ،وهي اجلماعة.
كان الشيخ القرضاوي بصفته الوريث النصي
للجماعة يقيم عالقة جتاور بالغية مع مفردات
اجلماع����ة التقليدية :اإلس��ل�ام ،اجلهاد ،احلق.
كما أنه رمز جلماعة العلماء ،وهم الطبقة التي
أوكلت إليه����ا ،وفق االجتهادات ،وراثة األنبياء
والتصرف الفقهي الشامل سياسي ًا واجتماعي ًا
وثقافي ًا ،وهي جماعة ممؤسسة فع ًال بهيئة علماء
املس����لمني التي تعتبر اجلهاز التأويلي املقدس

سياق احلق ،وبالتالي فإن ما تفعله حق رغم
األخطاء إن حدثت .إن النقد املباش����ر الذي
يوجه ألداء اجلماعة في الربيع املس����تعار هو
حتولها إلى النقيض الس����لوكي والعقائدي،
فهي تعيد إنتاج نفسها كممثل لقيم احلداثة
الغربية من دميقراطية ومجتمع مدني وشرعية
انتخابي����ة ،كم����ا أنها حتتف����ظ وحيدة بحق
التصرف باملقدس وقت احلاجة ،وقد تستخدم
آليتي اإلخضاع في اللحظة نفسها ،املقصود
بآليتي اإلخضاع :الدميقراطية واإلسالم مع ًا.
كانت أحداث الثالثني م����ن حزيران التي
شهدت تظاهرات عارمة رفض ًا حلكم اإلخوان
املس����لمني التح����ول الهائ����ل ال����ذي عصف
باجلماعة ووضع إرثها كمعارضة مقدس����ة،
ووضع إجنازها كحكومة ربانية «دميقراطية»
في مهب الرياح ،وكش����ف كذلك عن طاقتها
اإلخضاعي����ة الت����ي بدأت باإلس��ل�ام ومرت
بالدميقراطية لتعود مرة أخرى إلى اإلسالم،
لكن هذه العودة لم تكن نخبوية على الطريقة
القطبي����ة بل كانت جماهيري����ة محضة ،ألن
آلية احلكم أصبح����ت بيد الرأي العام الذي
اتخذ ش����ك ً
ال كتلوي ًا مبا ع����رف باملليونيات،
التي اعتبرت معاد ًال للش����رعية اجلديدة وهي
صن����دوق االقتراع ،بدي ً
ال عن النخبة الربانية
وصندوق النصوص املقدسة.
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إلعطاء س����ياقات اجلماعة طاقتها اإلخضاعية

وغزة واملعارضة املقدس����ة في سورية ،ميارس
فتن ًة مزدوج ًة؛ فهو يخالف سنة الله ،كما يخالف

طاقة إخضاعية اختزالية لتاريخ اجلماعة الذي

الدس����تور واألغلبي����ة ،من هن����ا كان اخلطاب
اجلماهيري خطاب ًا سلطوي ًا رباني ًا ،يشترك مع

التربوي والهوس النصي الذي كان هاجس سيد
قطب ،وصو ًال إلى االستفادة من قوة اإلخضاع

خطاب الس����لطة أو املعارضة الربانية في أنه
خط����اب يوزع األدوار داخل جغرافيا اجلماعة

التي متارس����ها الفضائيات ووسائل اإلعالم،

التي حتولت من عالقة أيقونية مع اإلسالم إلى

فيم����ا ُعرف باحلتمية التقني����ة وعصر اإلعالم،

عالقة أصلية ،فاجلماعة ال تش����به اإلسالم ،بل
هي اإلس��ل�ام ،هذا اإلسالم املتوحد زمني ًا من

ُيشاهد وليس فيما يحدث ،وعليه؛ فقد تراجعت

خالل النص واحلكم واملعارضة ،حتى لو كان
أحد أعضائه حلف ًا ف����ي (الناتو) ،وحارب مع

أم����ام النص وأمام الناس .وعليه فإن الش����يخ
يتحول اآلن إلى وجبة يومية تتجاوز التحضير

واإلخض����اع في مفرداته املعاصرة يكمن فيما
وتفج����ر اإلدراك األول����ي املقترب من
النخب،
ّ
الغرائز النهمة لتلقي املعلومات التي حتبها ،في

الق����وات األميركية ،كل ذل����ك ال يهم ،املهم أن
اجلماعة أصبحت ق����ادر ًة على إيجاد قانونها

هذا السيل الرهيب من األخبار والصور ،التي
دفع����ت جانب ًا آليات التربي����ة الدقيقة والتأويل

اخل����اص ،الذي يبيح لها إنت����اج مجموعة من

التأمل����ي الذي أنتج قطب وأعاد قطب إنتاجه،
فب����د ًال م����ن (معالم في الطريق) و(املس����تقبل

الفتاوى والصور العابرة للفضاء ،والتي جتعل
من مهم����ة معارضتها أمر ًا مس����تحي ًال ،فهي

لهذا الدين) ،هناك برنامج (الشريعة واحلياة)
الذي يعتبر س����ياق ًا لتشريع التوجه السياسي

متتلك التنظيم املادي على األرض ،كما متتلك
آلي����ات اإلخضاع الرمزي����ة ،من صور وأخبار
وف����رت األمن الرمزي ملؤيديه����ا ،وخلقت حال ًة

للجماعة ،وفق هندس����ة في اختي����ار العنوان
واملداخلة.

من االنس����جام داخل خطابها ،على الرغم من

يعتبر التح����ول الذي طرأ على اجلماعة في
عص����ر الصور والرأي الع����ام نق ًال للعالقة بني

االنقالب املطلق فيه وإلغاء كل خطوطه احلمر
عند تقمص خطاب السلطة ،هذا االنقالب الذي

الفقة اإلس��ل�امي من عالق����ة تأويل نصية إلى

ل����م يكن في التأويل فقط ،بل في النزوع الذي

عالقة تأويل صورية ،ومن إخضاع نصي إلى

دم����ر اإلرث العقائدي للجماع����ة طيلة حياتها

إخض����اع صوري مزدوج كانت مهمته إعطاء

املعارضة ،فما قيمة تراث س����يد قطب اآلن؟!

قوة إخضاعية للس����لطة اإلس��ل�امية اجلديدة

وما قيم����ة احلاكمية؟ وكي����ف ميكن تصنيف

بأدوات املعارضة املقدس����ة ،مفاد ذلك أن من

أميركا والغرب في عصر الربيع العربي؟ واألهم

يقف في وجه السلطة الربانية في مصر وتونس

م����ن ذلك :أين العالقة مع إس����رائيل وما هو

العدد (2013 )25
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تصورها؟ وهل كان هذا التحول نضج ًا أم أنه

والتح ّيز ضمن اجلوقة التي تعبر عن الرأسمال

تبدل في األدوات اإلخضاعية الالزمة للسلطة؟

الكامن في الش����خصية واملجتم����ع ،لذلك فإن
تعريف احلضور العقائدي يتأسس جماهيري ًا

اإلخضاعية املرتبطة باملعارضة.
كيف اس����تطاع خطاب السلطة التواصلي

من خالل احلضور اإلعالمي املكتوب والسمعي
والبصري ،إذ ينتج التأثير الصادم للصورة أو ًال

إجناز حالة االنس����جام في خطاب اجلماعة /

عن الشعور بالبداهة اليقينية الذي تخلقه لدى

السلطة ،رغم كل ما حدث من براهني وفتاوى

املتفرج ،حيث يقال باألمس :هذا صحيح ،فقد

ومفارقات ،وكيف حافظت اجلماعة على دورها

قرأت عنه في اجلريدة ،بينما اليوم يقال« :هذا

كموزع ل��ل�أدوار ومصنف ألدوار املمثلني على

صحيح ،فقد شاهدت ذلك في التلفزة»؛ فالصورة
ً 20
جتعلنا حاضرين وجتعل منا شهودا.

متى ما أراد ،وإحياء املطلق إن رغب في ذلك،

تعتب����ر الش����هادة الت����ي تؤديه����ا الصورة
التلفزيونية ش����هاد ًة موزع ًة بذكاء ش����ديد في

وإلغاء الفعل لصالح هذا التصور ،مبعنى كيف

اختيار املوضوع والعنوان والتوقيت ،ويكتسب
كل ذلك بعد ًا مضاعف ًا إذا كانت الشاشة إعادة

وه����ي أدوات تختل����ف بالتأكيد ع����ن األدوات

املس����رح ،والقدرة الهائلة على إلغاء الس����ياق
وكي����ف متكن اخلطاب من بلوغ قوته بالتصور
أنتج احلدث في س����ياق تصور مضاد للقياس

إنتاج للفتوى وتواص ًال مع النص وتأكيد ًا لبنية
الش����يخ واملريد التي تتناسل ديني ًا وسياسي ًا،

والبره����ان؟ واألخطر من ذلك كيف اس����تطاع
هذا اخلطاب جمع النقائض في سياق تلفظي
وص����وري واحد ،أو مبعنى كيف حتول حاملو

وميك����ن أن يحدث االس����تبدال بينهما في أي

خطاب اجلماعة إلى قوة أسطورية تلغي قانون

حلظة.

احملاكمة املنطقية لصالح الهالة الروحية التي

(الشريعة والحياة) :النسخة الجماهيرية

تنتج احلدث التاريخي بخلفيات روحية؟ وكيف

من (معالم في الطريق)

تقمص����ت عقلية الفقيه املفتي الصور واألخبار

حتول الش����يخ القرضاوي من����ذ أن أصدر

وحتول����ت إلى إجابات كامن����ة وفتاوى صامتة
متارس قمع ًا خفي ًا وتقدمه على حالة إشكالية

كتابه (احلالل واحلرام في اإلسالم) إلى شيخ
جماهيري تهوي إليه األفئدة املترددة واخلائفة

إذا كانت هي صاحبته ،وتقدم احلدث نفس����ه

من موضوعة احلالل واحلرام ،وهو بذلك حتول

على أنه شبهة إذا اقترن بخصومها .فهي تنقل

إل����ى نقطة الضوء وإلى املعي����ار في تفاصيل

املفاهيم وتش����حنها بطاقة صورية ومعلوماتية

االجتهاد واحلالل واحلرام ،فكان الشيخ ،وكان

لتأكيد فعل اإلرغام وعدم احلياد بعد تأسيس

حوله املريدون ،ولعل هذا الكتاب وما حواه من

منطلق رمزي للطقس ،الذي يجبر على الدخول

تسامح ،دفع بأحد الفقهاء إلى مخاطبة الشيخ
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بتسميته احلالل واحلالل في اإلسالم .

والسياق والنسق والعالمة (لغة وصورة وحركة

21

ولون وتصورات وحجج) وكلها عناصر تتفاعل

حتضر ثنائية املطلق والسياق في العنوان،
ف����ي برنامج (الش����ريعة واحلي����اة) الذي هو

فيما بينها لتأسيس املعنى.

22

نس����خة إخضاع خطابية بامتياز ،فالش����ريعة

يعكس الطاب����ع اجلماهيري للبرنامج الدور

مطلق رباني ،في حني أن احلياة مطلق مفتوح

التعبوي له ،فهو مجموعة من الفتاوى الناعمة،

على االحتماالت تربطه بالشريعة عالقة توجيه

وهو مترير ذكي حلالة من االستبدال بني موقف

واحتياج ،فالش����ريعة للحي����اة ،وال حياة دون

اجلماعة – الشيخ – وموقف اإلسالم ،وبالتالي

ش����ريعة ،والنتيجة مفادها املطلق :الش����ريعة

القدرة على إنتاج احلالل واحلرام في نس����خته
الصوري����ة اجلماهيرية ،صم����م ليكون إبطا ًال

ف����ي املعاني املفهومية ،على مس����توى النص،

للسلطات القائمة التي تعارضها اجلماعة ،في
حني كان إبطا ًال خطابي ًا ذكي ًا للمعارضات التي

سيتلبس السياقات الضيقة التي تتحول إلى أنا

تعارض اجلماعة.
لرصد هذه الظواهر الخطابية نرصد الحلقة
الت���ي بثت ي���وم  2013/7/21من برنامج
(الشريعة والحياة).
عنوان الحلقة:
القرضاوي يجيب عن أسئلة المشاهدين
المحاور:
 اإلعالم المصري والتحريض على السوريينوالفلسطينيين.
 فتوى عزل مرسي من السلطة. آلي���ة التعامل مع البلطجي���ة في الدولةالمصرية.
 أحكام فقهية رمضاني���ة ووجوب نصرةالسوريين.

حلل مش����اكل احلياةـ يبدأ هذ االنفتاح املطلق
باالنزياح والتحول على مستوى اخلطاب ،الذي
الشيخ املتكلم بدل الشريعة ،فيصبح اخلطاب:
الشيخ هو الش����ريعة ،في حني تتحول احلياة
إلى الس����ياقات السياسية في العالم العربي،
هذه السياقات التي تتحول إلى إعالن محاكمة
للعالقة بني الشريعة والناس وجماعة املسلمني،
لتصل املعادلة إلى أن موقف الشيخ من احلياة
هو موقف الشريعة ،وألن الشيخ ممثل أيقوني
للجماعة؛ تتخذ العالقة شكل العالمة القانونية
ف����ي التعامل مع النصوص الش����رعية املطلقة
وجتنيده����ا في خدمة س����ياق اجلماعة ،خدمة
كونها معارضة في سورية مث ًال ،وخدمة كونها
س����لطة في مصر وتونس وغ����زة مث ًال ،إن هذا

التآل����ف اخلفي للعناصر الذي س����يؤدي إلى
اس����تمالة العامة مبعناها املشكل ،فال يستقيم

تتوزع محاور اخلطاب املشار إليها بطبيعة

اخلط����اب بفعل فاعل واحد ،إنه نتاج ش����راكة

احلوار ومح����اوره ،فالفضاء هو فضاء البحث

ب��ي�ن فاعلني متعددين :الب����اث واملتقبل واملقام
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عن اإلجاب����ة حتت أفق الش����ريعة وهي مقام

دون اإلش����ارة إل����ى الهوية السياس����ية للفئة،

احل����ال ،أما احملاور فهي س����ياقات وأحداث
متارس أساس ًا عنف ًا معنوي ًا توصيفي ًا ،لكن هذا

لإليهام ب����أن هذا الفئة تحُ����ا َرب ألنها تصلي
وتذكر الله ،وهو ما صرح به الشيخ الحق ًا.

التوصي����ف( ،بلطجية ،عزل) ال يحتمل الرأي،

يبدأ بعد ذلك محاور الش����يخ بإنتاج معنى

ألن داللته اخلطابية منحصرة بالشريعة ،فهو
قول ش����رعي وليس قو ًال سياسي ًا ،أما تداخل

اخلط����اب للحلقة ،ويط����رح احملور األول حول
حتري����ض اإلع��ل�ام املصري على الس����وريني
والفلسطينيني ،يجيب الشيخ قائ ًال :لألسف ما

السياقات الش����رعية والسياسية ،فعلى الرغم
من وضوحه السافر في احملاور فإنه يعبر عن

تبثه هذه الطائف����ة التي انقلبت على الوضعية

تعارض وانسجام بني س����ياقني ،األول فقهي

الش����رعية في مصر ج����اء بأفكار عجيبة حول

صرف .والثاني سياس����ي صرف .وهو احملور

الفلسطينيني وأهل غزة والسوريني ،ثم يضيف:

األخير ،أحكام فقهية رمضانية ،واجلزء األخير

مصر لها احلق حينما أعلن محمد مرسي أننا

من العبارة ووجوب نصرة السوريني.

س����نقف مع السوريني ،وس����نقف ضد الذين

يتض����ح أن عماي����ة اجلم����ع اخلطابي بني

يقاتلونه����م ،هاجت الدنيا وهاجت إيران وهاج

سياقات الشريعة والسياسة هي إستراتيجية

حزب الله ،الذين يس����مون أنفسهم حزب الله

دائمة في خط����اب (اجلزيرة) ،املهم هنا كيف

وما هم إال حزب الشيطان وحزب الطاغوت.
يقترب الش����يخ ليعلن الس����ياق السياسي

س����يتم الكش����ف عن العالقة الداخلية في بناء

للش����ريعة ،فيقول :كانوا يش����اورون – يقصد

املعنى لصالح اجلماعة هنا.
تبدأ احللقة بسؤال حول موقع الشيخ وعالقته

اإليرانيني – في مصر إحنا مس����تعدين نديكم

بقطر ،فيؤكد أنه في قطر مع شعبها وأميرها،

بعشرات املليارات بس سيبونا في سورية ،لكن

لكنه يؤكد حبه ملصر ،ولألقطار العربية ،يقول:

اإلخوان رفضوا.

«لك����ن قلبي مع املصري��ي�ن والله ال يفارق هذه

مي����ارس الش����يخ هنا عملي����ة إنتاج معنى

الفئ����ة التي جتاهد في س����بيل الل����ه بالصالة

حقيقي للشريعة بس����ياقها السياسي املقترن

والقيام والذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى في

مبوقف اإلخوان املس����لمني ،وفي املقابل يعلن

رابعة العدوية وفي ميادين مصر املختلفة وفي

الشيخ نزع الشرعية عن خصومهم باعتبارهم
خصوم ًا للمطل����ق :احلق والدين والواجب ،بل

يبدأ التورط الس����ياقي لصالح اجلماعة من

ميارس مصادرة توصيفية بحقهم ،فهم أتباع

محافظات الوطن».

الشيطان والطاغوت.

خالل اإلشارة إلى الفئة التي جتاهد في سبيل

يس����تمر الش����يخ القرضاوي بالتعاون مع

الله بالصالة والقيام والذكر والدعاء لله تعالى،
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الدميقراطية ،هذا الرجل انتخب فأصبح رئيس ًا
شرعي ًا ،الرئيس الشرعي يأتي مجلس عسكري

احمل����اور بخل����ق فضاءات املعان����ي من خالل
خطاب القيم والس����لطة الغيبية والسفس����طة
أحيان ًا ،وتداخل الس����ياقات والداللة ،بعد ذلك

يعزله ،مجلس عسكري ،من الذي أعطاه احلق

االعتراف والدعوة الصريحة إلى إرغام سلوكي

في عزل الرئيس الشرعي؟» ميارس الشيخ هنا

يتضمن التعاطي مع أي موقف يتخذه اإلخوان

عملية تبسيط للس����ياقات ،ويتجاهل األحداث

على أنه املوقف الشرعي الوحيد ،مع اختالف

الهائلة املعقدة في مصر ،ألنه يعود مرة أخرى

موقعهم السياسي ،السلطة املعزولة في مصر،

إلى احلاكمية دون حاكمية ،فمرس����ي لم يطبق

املعارضة في س����ورية ،الس����لطة احلاكمة في

الش����ريعة ،احلجة الوحيدة كان����ت االنتخاب،

غزة ،فقد قدم الشيخ الفلسطينيني مبستوييني

االنتخ����اب عند القرضاوي يتح����ول إلى بديل

دالني ،الفلس����طينيني وأهل غ����زة ،وأهل غزة

للحاكمية وتطبيق الش����ريعة عند س����يد قطب،

هنا تخصيصية كبعد جوهري لفلسطني ،بعد

لكن الش����يخ يحرض على معارضي مرس����ي،

التخصيص يعيد الشيخ تقدميه بشكل مطلق

لي����س بطريقة مدنية أو سياس����ية ،بل بطريقة

ويستبدل اجلزء بالكل والكل باجلزء ،فاإلخوان

فقهية ،فيعود الستئجار أحاديث البيعة والوالء،

هم الس����وريون ،وأهل غزة هم الفلسطينيون،

وحتضر صور القتل عند اخلروج على احلاكم
املس����لم ،يقول :مستعير ًا قول النبي صلى الله

على كل مس����لم ،كل مسلم يشهد أن ال إله إال
الله وأن محمد ًا رس����ول الله ،ثم يورد احلديث

عليه وسلم «ستكون هنات وهنات فمن أراد أن

يقول :أقول إن نصرة اإلخوة السوريني واجب

يفرق أمر هذه األم����ة ،وهي جميع ،فاضربوه
بالس����يف كائن ًا من كان «يكون هناك غلطات

الش����ريف« :املسلم أخو املس����لم ال يظلمه وال
يسلمه» ،يتس����اءل محلل اخلطاب ،هل املسلم

هناك عيوب ه����ذا ال بد ما فيش واحد خالي،

املقصود به هنا املسلم الذي يؤمن بالشهادتني،

إمنا هذا ال يوجب أنك تخرج على اإلمام يعني

أم املسلم أخو اإلخوان املسلمني؟!

فم����ن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي جميع
اضربوه بالس����يف كائن ًا من كان ،هذا ما جاء

فيما يخص فتوى عزل مرسي ،وبعد التأكيد
على حرمة هذه اخلطوة شرعي ًا كونها تؤدي إلى

به اإلسالم ،فاألصل الشريعة».

الفتنة يعود متبني ًا الدميقراطية ،واالنتخاب ،بل

حت����رم اإلس��ل�امية اخلروج عل����ى احلاكم

يحدد هو تعريفها ،يقول :حسني مبارك لم يجبر

املختار أو املعاهد أو املنتخب ،إن هذه الفتوى

على التنازل وأجبر محمد مرسي الذي انتخب
انتخاب ًا حر ًا شرعي ًا باإلجماع لم يشك في ذلك

املغلفة باحلديث الشريف تعيد إنتاج املعضلة
اإلس��ل�امية جميع ًا ،ما تعنيه من عنف وتأويل

أح����د أنه صحيح فش فرق كبير إمنا هذه هي

مبتور ،حيث اجلم����ع بني أدوات منطقية وغير
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فيش شيء اسمه إسالم سياسي كل اإلسالم

منطقية ،أدوات من سياقات دميقراطية وشرعية
وطائفية أحيان ًا واس����تثمارها ألسطرة اجلماعة

سياس����ي في إسالم من غير سياسة ما فيش

باعتبارها خارقة لكل منطق ،وقادرة على وضع

فصل بني الدين والسياسة هذا وهم ال أساس

جميع التناقضات في سياق واحد ،إذ كيف ميكن

له من الصحة فهؤالء شوف املاليني هذه كلها

التأكي����د على من خرق إجم����اع األمة ،وما هو
املعي����ار في توحيد األمة ،هل هو العدد مث ًال! أم

بعدين جاؤوا بعض الش����باب من شباب دعوا
اللي بسموهم شباب إيه».
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النص الديني ،وإذا لم يفز مرسي في االنتخاب

يعيد الش����يخ إنتاج األس����طورة ويلغي أي

فهل س����يفتي الش����يخ بضرورة ال����والء للزعيم

مس����احة بني اجلماعة واإلس��ل�ام ،ب����ل يعلن

اجلديد ،أم سيعطل الدميقراطية لصالح التأويل

توحدهما ،وفي املقابل فإن كل من يعارضها،

الش����رعي ،ال طاعة ملخلوق في معصية اخلالق،

مهم����ا كان العدد ،هم إما مس����يحيون ،وإما

أي العودة إلى النص القطبي ،وهذا س����ؤال عن

بلطجية وإما مأجورون ،كما يلغي الش����يخ أي

ش����رعية معارضة اجلماعة لزعماء منتخبني مثل

انسجام مع نفسه ،فقد حول التظاهر إلى فعل
مشبوه بعد كان مقدس���� ًا قبل استالم مرسي

الناصر الذي هتفت باسمه املاليني.

للس����لطة ،إذن هذا الهوس بقداس����ة اجلماعة

ياسر عرفات وأبو مازن ،واملعارضة األهم لعبد
يحدد الش����يخ موقفه من األع����داد الهائلة

وقدرتها على تقديس الس����ياقات التي تدخلها

الت����ي مهدت له����ا أجواء احللق����ة بالنكران أو

حول الشيخ إلى مفتي سياسي مقدس ،داخل

االش����تباه صراح����ة بقوله« :ال ي����زال األقباط

لعبة العالقات الدولي����ة ،فهو يهاجم اإلمارات

يخافون اإلس��ل�ام ويخافون اإلسالميني ،هذه

وأموالها ،ويس����خر من الش����باب املعارضني،

هي احلقيقة ،فمعظم األقباط إال بعض األقباط

ف����ي حني ميجد األموال القطرية ،ال ميكن ألي

مع املسلمني رأينا معظمهم واقف ،لكن األغلبية

قي����اس أن يوحد هذ التأويل مع تأويل س����يد

الساحقة من األقباط تخاف من اإلسالم وضد

قطب ،إال باالنقالب الذي مارسه الشيخ حتى

اإلسالم السياسي هذا مهما يعني لم يصرحوا

كاد اخلطاب يقول إن اجلماعة مصدر اإلسالم

بهذا ،لكن احلقيقة راح األقباط وحزب حسني

وروح الل����ه ،لكن دون عق����د البرهان والقياس

مبارك احلزب الوطن����ي والبلطجية الذين كان

الذي مارسه الفقاء املسلمون ،إنه فقه الشاشة

يستأجرهم واملستأجرون من اإلمارات والبالد

احملرض عل����ى الفعل الس����حري القادر على

الت����ي تدفع باآلالف باملالي��ي�ن باملليارات يدفع

الض����رب دون أي حتليل ،ويبقى جتنيد اآليات

لهؤالء ال والداخلية والش����رطة أصبحوا أعلنوا

مطلقة الداللة أداة الش����يخ لتقديس س����ياقات

أنهم ضد هذا ما يسمى اإلسالم السياسي ما

اجلماعة يستخدمها وفق التوتر واحلاجة.
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الفتوى :قانون المعجزة ومنطق االنفعال
تقتضي ه����ذه العملية املعق����دة للغنوصية
التي حول����ت اجلماعة إلى وصفة لالنفعال في
عالقة هوس مع السلطة ،تأجيل الفعالية حتى
احلضور ،وألن احلضور نفسه ال يتم في حيز
مشغول ،كان البد من أسلوبني لتأكيد احلضور،
األس����لوب هو إنكار وجود النقيض أص ًال ،أو
قتله بالتسمية التي تبطل الشرعية متهيد ًا لفعل
اإللغ����اء واحلتف باليد ،هك����ذا كانت اجلماعة
معارضة مقدسة ،وهكذا كان القرضاوي املفتي
النازع للقداس����ة واملفرغ الش����بهة على جمال
عبد الناصر ،ألنه يحارب اإلس��ل�ام ويستورد
األف����كار ويدع����و إلى املفاس����د ،ويتحالف مع
الش����يوعيني الذين كانت أسلحتهم السبب في
الهزمية ،هكذا يدمر القرضاوي بفتواه التاريخ
والفعل واملواجهة لصال����ح عالم لغوي متهالك
خلقه التعصب ورفض االعتراف باآلخر ،فخلق
الفتوى املقدسة باختزال عدمي بني نص احلق
ون����ص الباطل ،وال معادل����ة جتلب اخلير غير
اإلرادة الرباني����ة املخصوصة باجلماعة فقط.
جعل����ت فتوى اإلبط����ال املق����دس التي جعلت
اإلخوان معارضة مقدس����ة ،تعود اآلن لتسير
بعكس س����ير املنظومة الت����ي حكمت اجلماعة
نحو أربعني سنة ،فالقرضاوي الذي دفعه موقعه
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املعارض إلى إصباغ الش����بهة على أي تأويل
يتع����ارض مع نص اجلماع����ة باعتبارها األمة
املؤجلة ،حتى لو كان التأويل محاربة إسرائيل
وأميركا وتوزيع األراضي على الفقراء ،كل ذلك
باطل ألن النص هو الوكالة احلصرية للجماعة
وهو التجس����يد املؤجل للرغبة الربانية التي ال
متيز بني علماني وآخر إال باخلضوع للجماعة.
يفت���ي القرضاوي بجواز االس���تعانة بأميركا
ويدعوها صراحة ملؤازرة املعارضة في سورية،
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ويعلن كذلك أن اجليش اإلس����رائيلي أرحم من
اجليش املصري ،ويخلط الفقه بالسحر ويحطم
كل عالق����ات املنطق ،ويصرح بأن أميركا أداة
انتقام ربانية ،كالبرق والرعد رمبا.
أعيد هنا ما قاله س����يد قطب في تشخيص
العالقة الشرعية مع أميركا بعد عودته منها ،إذ
كتب في مجلة الرسالة اآلتي :من الذي ال يحتقر
أميركا ،ويحتق����ر معها آدمية األميركان ،وهو
يجد املع����دات األميركية والدوالرات األميركية
تش����د أزر االستعمار األوروبي في كل مكان،
لقاء مس����اومات اقتصادية أو إستراتيجية أو
عسكرية.
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دراسات

التمركز الفلسطيني حول خطاب الدولة:
خيار االنزياح لـ «مجتمع الصمود»
تيسير محيسن * عياد البطنيجي

**

المقدمة

الربي���ع العربي .كل ذلك ول���د قناعة لدى النخب
احلاكمة املثقفة بأن أفق الدولة الفلسطينية معطل،
ومن هنا يجري احلديث عن «بدائل إستراتيجية».
يفرض االستفحال املتزايد لالنسداد السياسي
الذي ترزح حتت وطأته احلركة الوطنية الفلسطينية،
والذي مينعها من التقدم أو فتح األفق نحو التقدم،
على هذه احلركة التفكير العميق واملسؤول لبلورة
رؤى جديدة مبتكرة تشكل خريطة طريق تضيء
املسار الوطني الفلسطيني من جديد.
نط���رح في ض���وء ما تقدم التس���اؤل اآلتي:
إذ كان املس���ار االنتقالي من أمنوذج الس���لطة
إلى أمنوذج الدولة الفلس���طينية معط ًال فما هي
اخليارات البديلة؟
يسعى البحث إلى تشكيل «براديغم» (أمنوذج)

مترك���ز الفكر السياس���ي الفلس���طيني بعد
أوسلو حول الدولة ال بوصفها واقع ًا بل وهم ًا أو
خطاب ًا .وبعد تدشني السلطة الوطنية الفلسطينية
كسلطة انتقالية إلى الدولة ،أخذت السلطة تدشن
مؤسسات دوالنية بقيت تنتظر الدولة املوعودة وفق
م���ا مت االتفاق عليه في نهاي���ة املرحلة االنتقالية
التي مر عل���ى انتهائها  14عام��� ًا؛ األمر الذي
يعني فشل املسار االنتقالي ،وهو ٌ
فشل صاح َبته
حتوالت كبرى أجرتها إسرائيل من توسع جغرافي
واس���تيطاني ،فض ًال عن التح���والت الكبرى في
النظ���ام الدولي ،ناهيك عن حتوالت اإلقليم بفعل
* كاتب وباحث في الشؤون التنموية.
** باحث في الشؤون السياسية.
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بديل للبراديغم السياسي املهيمن على املمارسة
اخلطابية للفلس���طينيني بعد أوسلو ،وينطلق من
املقولة اآلتية :ال يكمن اخلوف احلقيقي على مسار
الدولة الفلسطينية فحسب ،بل إن اخلوف األكثر
خطور ًة يكمن في صيرورة املجتمع الفلسطيني،
وج���ود ًا وتط���ور ًا .في ض���وء ه���ذه املقولة فإن
املطلوب هو إحداث حتول في اخلطاب السياسي
الفلسطيني املتمركز حول وهم الدولة إلى التمركز
حول املجتمع.
تكم���ن أهمية هذه الرؤية املختلفة فيما متهده
من إنتاج نظري ،نعن���ي نظام ًا مفهومي ًا متمتع ًا
بقدر من التماسك ،حيث ميوضع إشكالية احلقل
النظري الفلسطيني في إطار واقعه وخصوصيته
باعتبار أن الواقع الفلسطيني مازال واقع ًا حتت
االحتالل االستيطاني؛ ما يفرض مستوى إشكالي ًا
ونظري��� ًا مختلف ًا حول طبيعة العالقة بني املجتمع
الفلسطيني وأمنوذج السلطة القائمة ،حيث الدولة
غي���ر موجودة ،وبني مس���توى العالقة بني الفكر
السياس���ي الفلس���طيني وبني الواقع التاريخي
والسياس���ي ،من حيث إن هذه العالقة هي التي
تؤس���س وتتيح قيام عالقة نظرية سليمة بني هذا
الفك���ر وبني تاريخه الذي ي���روم قراءته وحتقيبه
وتوليد حقل داللي ومفاهيمي مس���تقر يعبر عن
واقع مخصوص ومتعني ويعيش إشكاليات نظرية
وواقعية مختلفة عن اإلش���كاليات التي تعكسها
النظرية السياس���ية احلديث���ة فيما يتعلق بعالقة
الدولة واملجتمع ،وأيض ًا إش���كاليات مختلفة عن
اإلشكاليات املطروحة على الواقع العربي.

ال يعني التمركز ح���ول املجتمع كـ»براديغم»
جدي���د عوض التمركز حول وه���م الدولة تعطي َل
مس���ار الدولنة ،ويجب أال ُينظ���ر ملا لهذه الرؤية
املختلف���ة من منظور أن املس���ارين متعارضان:
صيرورة املجتمع تعارض صيرورة الدولة .سيكون
ه���ذا التعارض مصطنع ًا ،ولي���س حقيقي ًا ،ولذا
فنحن نس���ميها رؤية مختلفة وليست رؤية بديلة.
ونؤكد على العكس ،أي أن التمركز حول املجتمع
يكفل ويساهم في مسار حتقق الدولة.
تؤكد صي���رورة الواقع القائ���م أن اخلطاب
األوسلوي املتمركز حول وهم الدولة يضعف مسار
الدولة ويقوض بنيان املجتمع الفلسطيني .كما أن
احلكومة التي تدير قطاع غزة تعيد إنتاج اخلطاب
األوس���لوي املتمركز حول وه���م الدولة ،أي أنها
تتصرف بوصفها س���لطة دولة فارضة سيطرتها
على املجتمع ،ما يساهم أيض ًا في تعطيل تطور
املجتمع الفلسطيني.
يحجب اخلطاب الفلسطيني املهيمن املتمركز
ح���ول وهم الدولة حقيقة التطورات الواقعية التي
تعمل بش���كل حثيث على إضعاف بنية املجتمع
الفلسطيني ،بعد أن ضعفت بنية السلطة الوطنية
الفلس���طينية وتعطل مس���ار حتوله���ا إلى دولة.
وعلي���ه ثم���ة خطورة كبرى على مس���تقبل وجود
املجتمع الفلس���طيني .ومن هنا فاملطلوب انزياح
في الرؤية املهيمنة باجتاه التمركز حول املجتمع
الفلسطيني عوض التمركز حول وهم الدولة .رؤية
مختلفة عن الرؤية املهيمنة على الوعي السياسي
واالجتماع���ي للحركة السياس���ية الفلس���طينية
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الرغ���م من تصريحات قيادات فلس���طينية تعلن
فش���ل خيار حل الدولتني .حيث كتب السياسي
الفلس���طيني وعض���و اللجنة التنفيذي���ة ملنظمة
التحرير أحمد قريع حتت عنوان «حل الدولتني بني
الفشل والتفشيل» ما يلي« :لقد فقد هذا املشروع
الذي لم ي َر النور بتات ًا قوة اندفاعه األولى وذوى
تدريجي��� ًا ،بعد أن ظل فت���رة طويلة يزرع األمل
بحل عادل وس�ل�ام ش���امل في املنطق���ة ،ويلهم
القادة والدبلوماس���يني واملفكرين والصحافيني،
ويس���تقطب االهتمام كفكرة تستبطن ح ًال ميكن
إنضاجه .2»...ويقول أيض ًا عن حل الدولتني :إن
«هذا احلل املوؤود على مرأى من قابلته القانونية،
مجرد مترين فكري في رياضة العبث السياسي
والالجدوى»3.األم���ر الذي يعني أن حل الدولتني
أصبح ملهاة سياسية ،يستوجب إحداث استدارة
كاملة عن حل الدولتني بعد أن تعطلت آلياته وفقد
4
مقوماته ،والتحول من ثم إلى خيارات بديلة.
وهك���ذا ف���إن اخلط���اب الدس���توري ما زال
يس���تحكم به وهم الدولة ع���دا افتراضه املضمر
أنه���ا موجودة ،فيوجه خطابه إلى واقع غير قائم
ً
فض�ل�ا عن أنه خط���ا ٌب يحجب حقيقة
بالفع���ل.
حت���والت الواقع ،ويغفل أو ه���و عاجز عن توليد
رؤى ومخارج جديدة لألزمة الفلسطينية القائمة،
عوض النقاش القانون���ي الفارغ الذي ال يتالءم
مع احتياجات الواقع الفلسطيني ،عدا أنه يغفل
املش���كالت املس���تفحلة في الواقع الفلس���طيني
القائم.
م���ن جهة ثانية ،ثمة خط���اب آخر يبحث عن

بش���قيها الوطن���ي واإلس�ل�امي ،مضمونها بناء
مجتم���ع الصم���ود كاس���تجابة للتحدي���ات التي
تواجه املجتمع الفلس���طيني .وم���ا نريد قوله هو:
ليس صحيح ًا أن اخلط���ورة ،كما تعتقد األغلبية
م���ن النخب الفلس���طينية ،حتيق مبس���ار الدولة
الفلس���طينية ،ب���ل إن األخطر يحي���ق بصيرورة
املجتمع الفلسطيني ،وجود ًا وتطور ًا.

في البدائل والخيارات المطروحة
يوجد عيب مستحكم وعميق في تداول اخلطاب
السياس���ي الرسمي وغير الرس���مي على السواء
لألزمة الفلس���طينية واملخاط���ر والتهديدات التي
تنتظ���ره ومتس وج���وده كمجتم���ع ،ال يرقى هذا
التداول إلى مس���توى التحديات سواء القائمة أو
التحديات املنتظرة التي يشي بها املستقبل القريب.
فم����ن جهة ،ثمة من يتن����اول األزمة من منظور
قانوني ودس���توري وكأن الدولة واقع قائم .فيتم
تناول اإلشكاليات الدستورية ،وقانون االنتخابات،
والنظام احلزبي ،وصياغة دس���تور فلس���طيني
جديد * .فهل يعقل تناول أزمة حركة حترر وطني
من منظ���ور قانوني ودس���توري؟! .وكيف ميكن
اختزال األزمة الفلسطينية الوجودية حتت عنوان
«مستقبل النظام السياسي الفلسطيني»؟! 1.على
* .حول هذا اخلطاب ،انظر املؤمتر الذي عقده منتدى غزة للدراسات
السياسية واإلستراتيجية ،حتت عنوان «مستقبل النظام السياسي
الفلسطيني» ،غزة ،مركز التخطيط الفلسطيني ،منظمة التحرير
الفلسطينية . 2012 ،كما جتدر اإلشارة إلى أن هذا اخلطاب
القانوني هو املهيمن على خطاب السلطة الفلسطينية ومنظمة
التحرير .حول عينة من الكتابات التي يتم تداولها في أروقة
السلطة واملنظمة التي يهيمن عليها اخلطاب القانوني ،انظر:
صائب عريقات ،الوضع السياسي الفلسطيني على ضوء استمرار
وقف املفاوضات وجناح اخليارات الفلسطينية ،منظمة التحرير
الفلسطينية ،دائرة شؤون املفاوضات.2011-2010 ،
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مخ���ارج وبدائل جديدة حتت عنوان «اس���تعادة
زمام املبادرة :اخليارات اإلستراتيجية الفلسطينية
إلنهاء االحتالل» ،وتقوم على بلورة هذا اخلطاب
اإلستراتيجي مجموعة من األفراد الفلسطينيني
من داخل األراضي الفلسطينية وخارجها.
ن ََّظمت اللقاءات مجموعة أكس���فورد لألبحاث
 لندن ،بتمويل من االحتاد األوروبي ،وأصدرتحتى اآلن وثيقتني حتددان مجموعة من اخليارات
الفلسطينية والس���يناريوهات كاستجابة لتحدي
فشل خيار حل الدولتني.
يش���كل هذا اخلطاب اإلس���تراتيجي نضج ًا
وتقدم ًا على اخلطاب الدس���توري الذي س���بقت
اإلش���ارة إليهَ ،ب ْي َد أن م���ا يؤخذ عليه أنه خطا ٌب
متمرك���ز حول وهم الدولة ،إذ إنه لم يش���ر إلى
مستقبل املجتمع الفلسطيني ،وال إلى املشكالت
الت���ي تعتمل في���ه ،وال إلى مس���تقبله ،فال يعقل
التمرك���ز ح���ول الدولة فيم���ا ديناميات تقويض
بنيان املجتمع الفلس���طيني تسير بخطى حثيثة
بفعل عوامل داخلي���ة وخارجية مع ًا .فعلى ماذا
سوف تقوم الدولة إذن حني يكون املجتمع ُمنهك ًا
و ُمفكك ًا و ُمهجر ًا؟! .إال أن األمانة العلمية تقتضي
منا اإلش���ارة إلى أن الوثيقة األولى املوس���ومة
بـ«استعادة زمام املبادرة :اخليارات اإلستراتيجية
الفلسطينية إلنهاء االحتالل» ،والتي مت تصديرها
في العام  ،2008أشارت ضمن آليات التنفيذ إلى
ما أس���مته «متكني الشعب الفلسطيني» ،إال أن
الوثيقة لم تتطرق إلى ذلك بش���كل مناس���ب رغم
إشارتها إلى أن متكني الشعب الفلسطيني يشكل

أعظم مورد يقع في قلب التفكير اإلس���تراتيجي
ووسائل تنفيذه 5.وكان من املأمول أن يتم تداول
ه���ذه الفكرة اجلوهرية الت���ي يتمركز حولها هذا
البح���ث ،في الوثيقة الثاني���ة التي مت تصديرها
في العام  6 .2011غير أنه لألسف الشديد فإن
الوثيقة الثانية لم تتوس���ع فيما أش���ارت إليه في
الوثيقة األولى فحسب ،بل لم ترد فكرة التمكني،
عل���ى اإلطالق ،التي وردت ف���ي الوثيقة األولى،
إش���ارة واحدة ،وهو م���ا يعنى
حت���ى ولو ف���ي
ٍ
غياب التناس���ق والترابط واالنتظ���ام في تناول
اإلش���كاليات اإلس���تراتيجية والرؤى البديلة مبا
يش���ي بغياب التحليل املتعمق لواقع املش���كالت
الفلس���طينية التي من أهمها ،من وجهة نظرنا،
تلك التي تتعلق بالتهديدات التي تواجه مستقبل
مجتمعنا الفلس���طيني في الضف���ة وقطاع غزة
والقدس واملتعلقة بصيرورته كمجتمع يرزح حتت
نير االحتالل ،وهو ما نسعى إلى االشتغال عليه.
م���ن جه���ة ثالثة ،هناك خط���اب يقدمه بعض
الباحثني الثقات من أفراد املجتمع الفلسطيني،
بيد أنه كسابقيه ينطلق من التمركز حول الدولة،
ويغفل مش���كالت املجتمع الفلس���طيني ،وبينما
يتموضع هذا اخلطاب حول خطاب حداثي عقالني
يرى في كل ما هو تقليدي س���واء أكان تشكي ًال
قبلي ًا أم مناطقي ًا أم جهوي ًا ،يقوض الفكرة الوطنية
الشاملة ،ويهدم املؤسسات الدوالنية الفلسطينية.
فالروابط احمللية التي تعود إلى الظهور تهدد
7
كلها بتسريع االبتعاد عن الهوية الوطنية احلقة.
ومن «دون حس وطني وهوية وطنية قوية ،تتهمش
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اإلعداد ،ولكنه غير ُمعلَن بصفة صريحة ،ونظام
تقلي���دي يهت ّز ولكنه ما انه���ار بعد نهائي ًا» 10فهو
مجتمع يعيش إذن بني ما لم يحدث بعد (ترسيخ
املجتم���ع احلدي���ث) وما ل���ن يعود أب���د ًا (عودة
املجتمع التقليدي) .إال أن هذا اخلطاب يتجاوز
ه���ذه الثنائية رغ���م واقعيتها امللموس���ة لصالح
بنى حديثة رغم عدم ترس���خها بالكامل .وهو ما
نأخذه عليه ،ونضيف إن البنى التقليدية تش���كل
في منظورنا حول بنى السلطة االنضباطية التي
نطالب باستثمارها لصالح رؤيتنا املختلفة التي
تأخذ ضمن حساباتها طبيعة البنية االجتماعية
الفلس���طينية املزدوجة لصال���ح تصور جديد ال
ي���رى في التقليدي ،ضمن احلالة الفلس���طينية،
مشكلة كبرى بل ميكن توظيفه في مسار الدولنة،
فالبنى التقليدية ،التي يراها هذا اخلطاب خطر ًا
على الهوية الوطنية اجلامعة التي تعطل مس���ار
الدولنة ،تعتب���ر من منظورنا ،وحدات متثل عامل ًا
شبه مستقل له آلياته القضائية ،ومناهجه للتنظيم
وإدارة حياته اخلاصة ،وسبله لفرض االنضباط،
ميك���ن توظيفها وظيفي ًا مبا يفيد مس���ار التحرر
الوطني الفلسطيني.

الهوية الوطنية ،وتصبح األولوية للمصالح احمللية
والش���خصية ،وتفقد املؤسسات الوطنية معناها
ومب���رر الدفاع عنها»« 8 ،إن غي���اب أي قوة أو
سلطة سياسية موحدة ومتماسكة وقابلة للحياة
جعل البلدات الكبرى واملناطق جزر ًا سياسي ًة في
ح���د ذاتها ،وقد ترافق ذل���ك مع انبعاث للهويات
والوالءات العائلية والعش���ائرية واحمللية .فزعيم
رام الله اليوم ،ال يحظى باعتبار كبير في اخلليل،
والعكس صحيح .كما أن السياس���ي النابلسي
عليه أن يناض���ل بجهد لينال اعتراف بيت حلم،
بينما يبدو املقدسيون املعزولون وكأنهم أسقطوا
حقه���م التقليدي في القي���ادة الوطنية ككل ،ومع
بهتان حضور الس���لطة الفلسطينية في الضفة
الغربي���ة ،عادت عم���ان محور اس���تقطاب من
9
جديد».
ما يؤخذ على هذا اخلطاب أنه كسابقه متمركز
حول وهم الدولة ،ويرى أن السلطة تكمن في مركز
متعال عل���ى املجتمع .إن منظور الرؤية املختلفة
الت���ي نقدمها هنا يناقض ه���ذا اخلطاب متام ًا،
ون���رى أن م���ا يطلِق عليه ه���ذا اخلطاب «عودة
الوالءات التقليدية واجلهوية» هو مضمون فكرتنا
حول الس���لطة االنضباطية ،التي ال نضعها في
تعارض مع مس���ار الدولة ،وهذا ما سوف نبينه
الحق ًا.
كما أن هذا اخلطاب يقفز على واقع املجتمع
الفلسطيني مزدوج الوضعية والبنية االجتماعية،
والواقع ب�ي�ن ثنائية تقليد  /حديث ،فهو مجتمع
يعي���ش «مرحلة انتقالية ب�ي�ن حدث هو في طور
العدد (2013 )25

اإلطار النظري
ً
أوال ـ ميشيل فوكو والمجتمع االنضباطي
ينطل���ق فوكو في رؤيته إلى الس���لطة احلديثة
من خالل مفهوم املجتمع االنضباطي 11 .ويعني
االنضباط السيطرة والرقابة على الفعالية اعتبار ًا
من اجلس���د الف���ردي إلى اجلس���د االجتماعي،
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وذلك حس���ب علم تشريح سياس���ي موجه أساس ًا
مبب���دأ توزيع القوى ومراكز التوجيه وأدوات التنفيذ
12
وهيكليات عالقات القوة بني األفراد واجلماعات؛
األم���ر الذي يحقق متوضع��� ًا وظيفي ًا للجماعات
االنضباطية وحس���ابات دقيقة لكيفية استخدام
الزمن والبشر واستيعاب األخطاء األخالقية مبا
فيها االنحراف���ات واجلرائم ،ودمجها في وظيفة
التأهي���ل العام .وه���ذا ال يعني أن الس���لطات
االنضباطية رغم أنها تعمل وفق منطق وديناميات
عمل ذاتي���ة التنظيم مبا يضعها في تناقض مع
السلطة العامة بل العكس «فال ميكن فهم جاهزية
السلطة الشاملة دون تشفيف الهيكليات الدقيقة
ألس���اليب وكيفيات تشغيل الس���لطات األخرى
13
امليكروفيزيائية».
وبالتال���ي ،ف���إن املجتم���ع االنضباطي ليس
مجرد تفريغ لش���بكات من السلطة ،تتنزل كلها
من الس���لطة العليا احلاكمة أي الدولة ،باألحرى
ف���إن املجتمع االنضباطي يقوم على مبدأ توزيع
الس���لطات ،ولي���س تفريع س���لطة واحدة ،حيث
تعمل وفق ميكانيات وعناصر خاصة تستخدمها
لتحقيق وظيفة الضبط والتحكم والس���يطرة على
اجلس���د الف���ردي واالجتماعي ،رغ���م أن ذلك ال
يقطع الصلة بينها وبني السلطة العامة (الدولة)،
فإن هذه الصلة ال تعني أن املجتمع االنضباطي
متطابق أو مستغرق في سلطة الدولة ،أي يعمل
وفق إرادتها الشاملة ملغي ًا بذلك استقالليته.
تف���رض طبيعة عم���ل ميكروفيزياء الس���لطة
اس���تقاللية خاصة به���ا ،مبا تفرضه���ا طبيعة

ومس���تلزمات السيطرة لتنظيم املكان .إن املعنى
أن املجتمع االنضباطي يعمل وفق منطق خاص
مفروض حس���بما تقتضي احتياجات ومتطلبات
ضبط املكان والس���يطرة عليه .وفق هذا املنظور
ثمة موضعة للسلطة ،أي ترتيبات سلطوية كثيرة
لها جاهزية ُش���غلها اخلاص املتميز .إن موضعة
الس���لطة تعني أنها منتش���رة وليست متمركزة،
وبالتالي فإن هرمية الس���لطة العليا للدولة ليست
هي الوحيدة ،بل هناك هرميات أو ترتيبات سلطوية
كثيرة لها جاهزية ُشغلها اخلاص املتميز .وتبقى
وظيفة السلطة االنضباطية هي تنظيم السيطرة
على املكان مبا يعني إش���راف وتوجيه وإصالح
اجلس���د الفردي واالجتماع���ي ،فـ»االنضباط»
يعني السيطرة والرقابة على الفعالية من اجلسد
الفردي إلى اجلس���د االجتماعي ،بحيث تشتغل
جاهزية املكان في إنتاج اجلس���د االنضباطي.
إن املؤسسات االنضباطية مثل أمكنة املؤسسات
العامة من املستشفى إلى املدرسة ،إلى السجن،
إل���ى الدوائر احلكومي���ة ،إلى ثكنات الش���رطة
واجليش ،كلها مواقع «استمدت هندستها وتوزيع
املالء والفراغ فيها ( )...بحيث تش���تغل جاهزية
املكان في إنتاج اجلسد االنضباطي .تلك األمكنة
للعالج والتقومي ،والصحة وإعادة التالؤم والتنميط
14
والتوجيه».
يعترف تيموتي ميتشل باألهمية البالغة ملناهج
النظام صغيرة النطاق ومتعددة األش���كال ،تلك
التي يسميها فوكو «االنضباطات» ،والتي يستفيد
منها ميتش���ل لبلورة نظرية سياسية تساهم في
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تفس���ير نش���أة الدولة احلديثة ،حي���ث إن هذه
الس���لطات االنضباطية املصغ���رة واملتعددة أو
املش���تتة التي تنظم وتراقب وتدير املكان حدثت
فيما بعد عن ش���كل سيادة يحتضنها مبا ساهم
تاريخي ًا في تشكل الدولة القومية احلديثة.
ميك���ن م���ن ذل���ك االس���تنتاج أن املجتم���ع
االنضباط���ي يتعارض مع منظور (هوبز) ،حيث
ي���رى األخير أن غياب الدولة ي���ؤدي بالضرورة
إل���ى حرب الكل ضد ال���كل ،بينما يرى فوكو أن
الس���لطة االنضباطية حت���ول دون حدوث حرب
الكل ضد الكل ،بل إنها قادرة على تنظيم وضبط
وق���ع مكاني مخصوص دون انتظامه أو ارتهانه
وفق إرادة الدولة ،وكما بينا س���ابق ًا فإن السلطة
االنضباطية تتمتع باس���تقاللية ذاتية مبا حتوزه
من ميكانيات وعناصر وآليات خاصة تستخدمها
لتحقيق وظيفة الضبط والتحكم والس���يطرة على
اجلسد االجتماعي.
وه���ذا ما يؤكده الواقع الفلس���طيني ،فغياب
الدول���ة لم يؤدِ إلى حرب أهلي���ة ،بل إن املجتمع
الفلس���طيني استطاع طوال تاريخه املعاصر أن
يتعاي���ش مع غياب الدولة ،واس���تطاع أيض ًا أن
ينظم نفس���ه ذاتي ًا .كم���ا أن الواقع القائم يؤكد
وج���ود س���لطات انضباطية ل���م يطلها اخلطاب
القانون���ي ول���م ينظ���م فعاليتها مث���ل األجنحة
العس���كرية املنتشرة في املجتمع الفلسطيني في
الضف���ة وقطاع غزة التي ل���م تخض حرب ًا فيما
بينها رغم أن آليات السلطة الوطنية الفلسطينية
لم تطلها.
العدد (2013 )25

وعليه ،لن نغال���ي إن قلنا إن اخلطورة تكمن
عندم���ا ُيلحق املجتمع بالكام���ل بالدولة ،ويرتهن
بإرادتها ،ففي هذه احلالة فإن غياب الدولة ،بعد
ارته���ان املجتمع بها ،يؤدي بالضرورة إلى حرب
الكل ضد ال���كل؛ ألن املجتمع تع ّود على انتظام
خارجي مفروض عليه من اخلارج ،لكن السلطة
االنضباطية ،خالف ًا لذلك ،ال تعمل من اخلارج بل
من الداخل وفق إرادة ذاتية من خالل استبطانها
العوامل اخلارجية ،وليس على املجتمع الكلي أو
على مستوى املجتمع بأس���ره ،بل على مستوى
التفصيل ،وليس عن طريق كبح األفراد وأفعالهم،
بل عن طريق إنتاج هؤالء وتلك ،فالسلطة اخلارجية
إمنا تخلي الس���بيل أمام سلطة داخلية منتجة.
حيث تعمل الس���لطة االنضباطية على املستوى
املوضعي ،فتدخل العملي���ات االجتماعية وتقوم
بتجزئته���ا إلى وظائف منفصل���ة ،وتعيد ترتيب
األج���زاء ،وتزيد م���ن فعاليتها ودقته���ا ،وتعيد
15
جتميعها في توليفات أكثر إنتاج ًا وقوة.
نريد من هذا املنظور أن نؤكد أهمية املنظور
الفوكوي في إطار احلالة الفلس���طينية ،وتطبيقه
مبا يتواءم مع حاجة املجتمع الفلس���طيني ،مبا
يفتح سب ًال جديدة لتطوير مسار احلركة الوطنية
الفلسطينية ،ويطرق أبواب ًا غير معهودة من قبل،
حيث نعمل على اس���تحضار رؤية مختلفة مغ ّيبة
عن املسار الوطني الفلسطيني ،من خالل تثبيت
منظ���ور اجتماعي وسياس���ي تكش���ف حتوالت
الوقائ���ع االجتماعية الفلس���طينية عن ضرورة
اس���تحضاره ف���ي هذه الغض���ون التي مير بها
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املجتمع الفلس���طيني في ظل مخاطر جس���يمة
ومنعطف���ات تفرض علينا مس���ؤولية البحث في
مستقبل احلركة الوطنية الفلسطينية.
وبالتال���ي فإن ما ي���راه اخلط���اب القانوني
والدوالني واحلداثي ــ م���ن تصور جتاه القبيلة
والعش���يرة مث ًال ،وكل ما يعمل خارج الس���لطة
احلديثة ــ خطر ًا على السلطة الفلسطينية ،ال تراه
الرؤية املختلفة التي نشتغل عليها خطر ًا ،بل فيه
مصلحة وطنية ووجودية ،باعتبار أنها تشكيالت
اجتماعية وسلطات انضباطية قادرة على تنظيم
نفسها بنفسها؛ ما يقوى إرادتها وتثبيت وجودها
ف���ي املكان .وبالتالي يصعب في مثل هذه احلالة
اقتالعها من املكان الذي تسيطر عليه ،وبخاصة
أن االقتالع والتهجير والطرد هي مشكالت قائمة
ومحتملة تواجه املجتمع الفلس���طيني طاملا بقي
االحتالل جاثم ًا على صدور الفلسطينيني.

عالقتهم باحلقل تشكل منظومة استعدادات تتولد
بس���بب متاثل ظروف الوجود ،يستبطنها الفاعل
وتنتج متاث ًال وانتظام ًا في السلوك ،تصير ذاتها
فعال ًة ومحدث ًة أثرها على املمارسة التي تنضبط
وف���ق املنظومة التي تش���كل انضباط���ات ذاتية
وتلقائية للفاعلني داخل احلقل.
واحلق���ل فض���اء أو مس���احة يتفاع���ل فيها
الفاعلون ،مس���احة تتق َّوم من مواقع وس���لطات
وخيارات ،أو مصالح وإستراتيجيات ،أو رهانات
واس���تثمارات ،ومراكز ق���وى تتصارع وتتهادن
داخله لتحقي���ق النفوذ والس���يطرة واالنضباط
الذات���ي والهيمنة على احلقل ،باعتبار أن للحقل
ساحة صراع على املواقع ،يتوجه فيها الفاعلون
إم���ا إلدامة اللعبة أو لالنقالب عليها ،أو للحفاظ
على عالقات القوة الس���ائدة أو لتغييرها .للحقل
قوانني اش���تغال ش���به ثابتة ،وبنية تتعالى على
القوى واألفراد ،وبنيته حتتية مستترة باعتبارها
«البنية الالش���خصية للمج���ال هي التي متارس
16
سلطتها على األفراد».
يعني احلقل الرهانات واملصالح النوعية املستقلة
عن احلقول األخرى ،وفق ًا لقواعد اشتغال خاصة
به متيزه عن غيره .وفق ذلك يتش���كل نس���ق من
االستعدادات املكتسبة داخل احلقل ،فعالقة القوة
بني الفاعلني املتصارعني على الهيمنة والسيطرة
داخ���ل إطار معرفي ناظم وضابط حلركة الفعل،
وفي حدود قواعد اللعبة املتفق عليها طبق ًا لضريبة
الدخول إلى املجال ،أي االعتراف بقوانني املجال
وقواعد اللعبة واحلف���اظ على مصاحله .من هنا

ثانيًا :بيير بورديو ..الحقل والهابيتوس
إذا كان فوك���و ينطل���ق من مفهوم الس���لطة
االنضباطية الت���ي تنظم مكان ًا موضعي ًا ،لتبيان
كيف تتوزع السلطة مبا يظهر تشتتها وتعدديتها،
وعدم متركزه���ا ،وقدرتها عل���ى ضبط وجودها
املكاني باس���تقاللية عن السيادة أو الدولة دون
إح���داث حالة فوضى أو ح���رب الكل ضد الكل
كم���ا يرى هوبز ،فإن بوردي���و ينطلق من تصور
للوجود االجتماع���ي من مقولة احلقل ،حيث لكل
حقل فاعالن ورأس مال يتطابق مع وظيفته كحقل
اجتماعي ،فاخلبرات التي يشكلها الفاعلون خالل
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تتش���كل خبرات ،ويتولد نسق من االستعدادات
يضبط املمارس���ات؛ ما يجعلها تتأقلم مع هوية
احلقل وش���روطه ورهاناته ،ويس���اهم في تك ّيف
االستجابات مع املتطلبات الوظيفية للحقل .وهو
ما يطلق علي���ه بورديو «الهابيت���وس» (التطبع)
وهو منظومة االستعدادات التي يكتسبها الفاعل
داخل احلقل ،ورأس���ماله اخلاص ،حيث يتشكل
من املعتقدات واخلبرات واملهارات التي متكنه من
اللعب ،ويتكون من خالل صيرورة تاريخية جمعية
وفردي���ة .و«الهابيتوس» ال���ذي يقتضي املعرفة
واالعتراف بالرهان���ات والقوانني املالزمة للعبة،
وهي في مجملها رسم دخول املجال ،حيث يز ّود
الفاعل�ي�ن بقدرات على اللعب واالنضباط ،ومينع
املمارسات من العبث ويضفي عليها املعنى.
إن مبدأ املصلح���ة ،كبنية كلية داخل احلقل،
يقف كبني���ة مضمرة خل���ف كل التناحرات بني
الفاعلني في احلقل ،ويش���كل مص���در التواطؤ
املوضوعي الذي يدفع الفاعلني إلى االتفاق على
ما يستحق أن يكون مدار ًا للصراع ،أي االتفاق
عل���ى قواعد ومبادئ حاكم���ة حتدد الفعل داخل
احلقل ،حتى ال يتح���ول الصراع إلى عبث ومن
ثم نفي احلقل ،هكذا ينضبط احلقل بإرادة ذاتية
وديناميات متول���دة من داخله ال من خارجه مبا
يضبط لعبة الصراع ،وتتعني داخل احلقل مبا ال
يس���مح بتدميره .وبذلك يصبح احلقل عبارة عن
عالقة جدلية بني القوانني املوضوعية التي حتكم
صيرورته واإلنش���اءات الذاتي���ة للفاعلني داخل
احلقل ،ب�ي�ن الفعل والش���روط الفعلية لإلنتاج،
العدد (2013 )25

بني املقتضيات املوضوعية التي تفرض نفس���ها،
وإس���تراتيجيات الفاعلني .وهكذا ال يترك احلقل
إلرادة ال���ذوات أن تخرج عل���ى تقاليده وقواعده
واملب���ادئ املنظمة لصيرورت���ه .فالفاعلون داخل
احلقل واج���ب عليهم احترام قواع���ده واتباعها
والعمل مبقتضاها وااللتزام بها .وهي تأخذ شكل
بنية أو أمنوذج يضبط املمارسة.
ما نود التأكيد عليه أن بورديو يلتقي مع فوكو
حول اإلدارة واالنضباط���ات الذاتية للجماعات
بعيد ًا عن اإلكراهات املفروضة من السلطة العامة
أو الدولة .أي قدرة اجلماعة أو احلقل أو السلطة
االنضباطي���ة ـ���ـ كالقبيلة والعش���يرة واملجتمع
احمللي واألهلي واملناطق اجلهوية واملؤسس���ات
التعليمية والصحية وغيرها من بنى ومؤسس���ات
املجتمع الفلسطيني ــ على إدارة شأنها بطريقتها
اخلاصة دون تعلقها ببنية دولة أو أمنوذج سلطوي
ش���مولي .فالدول���ة ليس الش���رط والوحيد خللق
انتظام في س���لوك األفراد ،فاحلقل (بورديو) أو
السلطة االنضباطية (فوكو) مثل القبيلة والعائلة
وكاف���ة االنتماءات األولية واملؤسس���ة التعليمية
واملستشفى والقطاع الصحي وغير ذلك من بنى
ومؤسسات حديثة وش���به حديثة التي تعمل في
املجتمع الفلسطيني ،ففي ظل غياب الدولة فإنها
ق���ادرة على العمل مبقتضى اس���تقالل إرادتها،
م���ا يؤهلها لتنظيم إطار مكان���ي ،حيث إن ذلك
يعم���ل على تكريس وجودها وتقويته في مواجهة
كل مشاريع االقتالع واللجوء والتهجير .من هنا
يجب عدم إلغاء العرف لصالح القانون ،والسلطة
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االنضباطية لصالح س���لطة س���يادية وشمولية،
وفرض القان���ون املفروض مح���ل «الهابيتوس»
املتولد بش���كل ذاتي ع���ن اجلماعات القادر على
ضبط أفعالها ،وخلق انتظامات في املمارسة كما
يقول بورديو .وسوف نبني أهمية هذه املفاهيم في
إطار توصيف البنية االجتماعية الفلسطينية.
توصيف التشكيلة االجتماعية الفلسطينية
الناظر للمجتمع الفلس���طيني ال يسعه إال أن
يقر بالطبيعة املزدوجة للبنية االجتماعية الواقعة
ضمن ثنائية حدي���ث  /تقليدي .فهناك قطاعات
حديثة كاملؤسس���ات السياس���ية مثل األحزاب
والبرملان والقضاء ،وأخرى اجتماعية اقتصادية
كالنقابات واملنظمات غير احلكومية ،ومؤسسات
مالية مثل القطاع البنكي واملصرفي .في املقابل
ثم����ة بنى اجتماعي����ة تقليدية مثل ال����والءات التي
تس����تند إلى اجلهة واملنطقة ،وتشكيالت اجتماعية
مثل القبيلة والعشيرة .ومن حيث القواعد الناظمة
للسلوك االجتماعي والفردي ،يوجد القانون كنظام
معياري ناظم ملجاالت معينة ،وهناك الدين كقواعد
ومبادئ حتدد الس����لوك ،وهناك األخالق كمبادئ
ناظمة ،أيض ًا ،ألفعال البشر .وأخير ًا هناك العرف
والقضاء العشائري والعادات والتقاليد االجتماعية.
وكل مج���ال من هذه املج���االت يحكمه نظام
معي���اري يتناس���ب معه .حيث ال وج���ود لنظام
معياري أحادي مهيمن وناظم ملجمل التش���كيلة
االجتماعية الفلسطينية .فالدولة احلديثة ،مث ًال ،ال
تنحكم إال لنظام معياري أحادي وليس إلى نظام
متعدد ،وهذه الوضعية هي نتاج صيرورة طويلة

متخضت عن ترس���يخ مقومات املجتمع احلديث
الذي ال ينضبط إال بقواعد قانونية ،وهي األنسب
لعملية ضبط املجتمع الرأسمالي وتنظيمه .وهكذا
انزوت كل القواعد األخرى كالعرف والدين .بينما
في املجتمع الواقع ضمن ثنائية حديث  /تقلدي
يفتقر إلى نظام معياري أحادي مهيمن على مجمل
التشكيلة االجتماعية ،وهي تشكيلة واقعة ضمن
نظ���ام معياري متعدد .فالقان���ون ،واحلالة هذه،
ال يطال مجمل التش���كيلة وهو عاجز عن فرض
هيمنته الش���املة ،حيث يبق���ى تأثيره محدود ًا ال
يطال إال التشكيالت احلديثة .فاألجنحة العسكرية
الفلس���طينية ال تخضع للقواع���د القانونية التي
يس���نها البرملان الفلس���طيني ،وكذلك العشائر
والقبائل الفلس���طينية ال تخضع للقانون ،حيث
تنتظم بنظام عرفي وحسب «هابيتوس» اجلماعة.
أما البنوك والقطاعات املصرفية احلديثة فهي ال
تخضع للعرف ويس���تحيل تنظيمها وفق القواعد
العرفية ،فالقانون هو األنسب إلدارة عملها.
إذن فهي تش���كيلة متعددة النظ���م املعيارية،
وهنا يثار التس���اؤل :ما هي العالقة بني مكونات
التش���كيلة االجتماعي���ة هذه ؟ بالطب���ع يعاني
املجتم���ع العربي م���ن هذه اإلش���كالية غير أن
احلالة الفلس���طينية تقتضي منا معاجلة مختلفة
ملا يت���م تداوله في علم االجتماع العربي .فهناك
في املجتمع العربي اإلش���كالية تتموضع ضمن
إش���كالية احلداثة ،وصي���رورة حتديث املجتمع
والدول���ة ف���ي العال���م العربي .أما ف���ي احلالة
الفلس���طينية فال وجود للدول���ة ،حتى تتصارع
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القوى االجتماعية على حتديثها وعقلنتها ،ومن ثم
السيطرة عليها واستخدامها في توجيه العمليات
االجتماعية .كما ال وجود لالحتالل الذي يش���كل
التناقض الرئيس في مثل هذه احلالة ،مبا يقتضي
من���ا جتميع اجلهود وتكثيفه���ا ملصارعته وتقوية
ارتباط اجلماعات باملكان.
وهذا يدفعنا إلى تش���كيل منظور مختلف في
العالقة بني الدولة (السلطة الفلسطينية) واملجتمع
الفلسطيني ،رؤية تنطلق من أساسني جوهريني،
هما :أن مش���روع التح���رر الوطني ما زال غير
مستكمل بعد ،فمشكلة االحتالل تشكل هاجسنا
األول .وبالتال���ي يجب أن يخضع منظورنا لهذا
الهاجس .واألساس اآلخر هو أن مجتمع حديث
 /تقلي���دي في ظل واق���ع احتاللي بغيض يجب
أال يدفعن���ا إلى نفي التقليدي وتقويضه ملصلحة
احلديث ،وهو مس���ار ل���م ينجح بعد في املجتمع
العربي فما بالنا في املجتمع الفلس���طيني الذي
ما زال خاضع ًا لسيطرة االحتالل ،وهو ما يدفعنا
إلى خلق وتأويل معان مختلفة للتقليدي في احلالة
الفلسطينية ،معان تخضع إلطار وظيفي يستفيد
منه املش���روع الوطني التحرري الفلس���طيني.
وبالتال���ي عدم حصر معن���ى التقليدي في إطار
تناقضه ومن ث���م تقويضه للدولة التي هي غائبة
في احلالة الفلس���طينية .هذا املعنى قد يناسب
وضعية الدولة في املجتمع العربي ،أما الوضعية
الفلس���طينية فهي ال ت���زال واقعة ضمن أمنوذج
السلطة وليس الدولة في ظل سياق حترري وليس
صراع ًا بني احلديث والتقليدي.
العدد (2013 )25

إن املعنى الذي نريد إنشاءه وتثبيته يستند إلى
النظر إلى هذه البنى كسلطات انضباطية باملفهوم
الفوكوي ،ومبفهوم احلقل والهابيتوس لدى بورديو،
تعم���ل وفق منطق وديناميات عمل ذاتية التنظيم،
تقوم عل���ى مبدأ توزيع الس���لطة وتعددها وعدم
متركزها في نطاق سلطة واحدة ،حيث تعمل وفق
ميكانيات وعناصر خاصة تستخدم لتحقيق وظيفة
الضبط والتحكم والس���يطرة على اجلسد الفردي
واالجتماع���ي .وهو ما يعني أن ذلك يعطي حرية
أوسع للعمل االجتماعي والنضالي والتحرري.
ففي احلالة الفلس���طينية إن متركز الس���لطة
ضار وله ومخاطر وخيمة على املشروع الوطني
التحرري .فتمركز الس���لطة يعني تفريغ املجتمع
الفلس���طيني م���ن كل مصادر الق���وة ،وبالتالي
إحلاق���ه بالس���لطة وتعلق���ه بها .وح���ري بنا أن
نتخيل أنه لو تعلق املجتمع الفلس���طيني بسلطة
أوس���لو ،ومت تفريغ ومصادرة قوته واستقالليته
عن الس���لطة ،كما هو احلال في الدولة احلديثة،
فإن خيار حل الس���لطة كما يتم تداوله اليوم بعد
فش���ل أوسلو كبديل إس���تراتيجي ،يعني تدمير
املجتمع الفلسطيني تدمير ًا كام ًال ،فماذا لو كان
خيار السلطة ضرورة وطنية الستكمال املشروع
الوطني؟! هذا يعني تعطيل هذا املشروع وتقييد
اخليارات اإلستراتيجية البديلة .األمر الذي يدفع
إلى تأويل مختلف ملعنى تقليدي ،حيث إن البنى
التقليدية التي سعت السلطة إلى تدجينها متهيد ًا
لتقويضه ًا والتي رفضت اإلحلاق بالسلطة حيث
حافظت ،إلى حد كبير ،على استقاللية إراداتها
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وس���لطتها االنضباطية وقضائها العرفي ،مينع
في حال مت اللجوء إلى خيار حل السلطة انهيار
املجتمع ملا يحوزه املجتمع من استقاللية وإدارة
ذاتية لعالقاته الداخلية .في املقابل سوف جند أن
البنى احلديثة ،البرملان ،القضاء ،السجون ،البنوك
واملصارف ،سوف تدمر وتتعطل مفاعيلها وقدرتها
على العمل وقد ينه���ار بعضها وبخاصة امللحق
بشكل كامل ببنية السلطة .ومن هنا تقف القوى
االقتصادية املتنفذة في املجتمع الفلسطيني ضد
خيار حل السلطة باعتبارها متعلق ًة وملحق ًة بها.
هكذا نطرق تأوي ًال متعدد ًا للتقليدي  /حديث،
وهو تأويل مفتوح ال ينحس���ر في معنى أحادي
يناس���ب وضعية الدولة احلديثة ،بل متعدد يكون
األنسب لوضعية لم تصل بعد إلى الدولة احلديثة
كم���ا هو احلال لدى الفلس���طينيني ،حيث يكون
تأوي ًال مفتوح ًا غايته استكمال املشروع التحرري،
وتقوية الضوابط الذاتية ،من خالل ترسيخ مفهوم
املجتمع االنضباطي ومفهوم احلقل والهابتوس،
وتكيي���ف مفهوم االنضباط مبا يتواءم مع طبيعة
مشروعنا التحرري.

الالف���ت أنه حتى في غي���اب الدولة في احلالة
الفلس���طينية ،متحور االهتمام الفلسطيني على
فكرة االستقالل أو ًال ثم فكرة الدولة ،وقلما انتبه
الفلس���طينيون إلى مجتمعهم وما يتعرض له من
احتالل اس���تيطاني وإحالل���ي .والالفت أيض ًا،
أن الس���لطة الفلسطينية ،شبه الدولة ،لم توظف
قدراته���ا على األق���ل للمحافظة عل���ى «مجتمع
االنتفاضة» ،أي مجتم���ع الصمود .بل العكس،
ساهمت في تقويضه.
وملا كان���ت الدولة «ثورة ف���ي تاريخ املجتمع
احلديث مبقدار ما كانت تأسيس��� ًا جديد ًا ملعنى
املجتمع ووجوده التاريخي» ،فإن معنى املجتمع
الفلس���طيني ووج���وده التاريخ���ي ارتبط حكم ًا
بالسعي إلى الدولة والنضال من أجلها في سياق
التح���رر الكام���ل من الس���يطرة اخلارجية .فقد
انطوى املش���روع الوطني الفلسطيني منذ مطلع
القرن العش���رين على فكرتي التحرر والدوالنية
ف���ي الرد عل���ى التحديات الناجم���ة حتديد ًا عن
املش���روع الصهيون���ي .لم ُ
تأل إس���رائيل جهد ًا
في محاول���ة تقويض هذا املش���روع ،مبواصلة
اس���تهداف العناصر الثالثة املكونة له؛ األرض
والش���عب والهوية .في جمي���ع مراحل كفاحهم
الوطني ،تعرضوا إلى سياس���ات وممارس���ات
اس���تهدفت تش���تيت مجتمعهم ،وتقطيع هويتهم
الوطنية واحليلولة دون نيل استقاللهم وسيادتهم
في دولة مستقلة.
ميكن قراءة التاريخ الفلسطيني بوصفه جدلية
التفكك والبناء على املس���توى املجتمعي ،الوحدة

الدولة والمجتمع ..نحو مجتمع الصمود
تس���اءل املفكر املغربي عبد الله العروي :هل
ع���رف أي قطر عربي في أي فت���رة من تاريخه
حالة تسبيق املجتمع على الدولة؟ أو حالة توظف
فيها قدرات الدولة لتأس���يس املجتمع على شكل
يؤهله لالس���تغناء الحق ًا وبالتدريج عن كثير من
صالحيات تلك الدولة؟.
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األردن���ي ،تركز الهدف ف���ي البداية على مركزة
الس���لطة والقوة والسيطرة باس���تخدام وسائل
عنيف���ة وقاس���ية ،ولم يتم عمل الكثير لتحس�ي�ن
األوضاع االقتصادي���ة واالجتماعية على الرغم
من السيطرة على جميع شؤون التعليم والصحة
والرفاه االجتماعي والتجارة.
ومنذ تشكل منظمة التحرير ،حقق الفلسطينيون
أهم إجنازاتهم املتمثلة في بناء تشكيلة اجتماعية
 /اقتصادي���ة متواصل���ة ومتفاعل���ة في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،رد ًا على إستراتيجية الردع
والتحييد التي مارسها االحتالل .جتلت في هذه
الفترة الواقعية الثورية وتوسيع املشاركة الشعبية
واستقطاب الدعم العربي والتعاطف الدولي.
كانت احملصلة أن األمر لم يخل من إخفاقات،
مثل تآكل بنية منظمة التحرير وش���يوع ظواهر
البقرطة والفس���اد ،وتولي���د ديناميات التقويض
الذات���ي .وباملجمل حمل���ت التجرب���ة الكفاحية
لفلس���طينيي الضفة الغربي���ة وقطاع غزة طوال
أربعة عقود ،مضامني وطنية ومجتمعية في سياق
الرد على حتدي االحتالل ،غير أن اجلمع الناجح
بني املقاومة املباشرة لالحتالل والتصدي إلدارة
شؤون املجتمع بقدر من االستقاللية ،ظل يشكل
واحدة من اإلش���كاليات الكبرى التي واجهتهم،
ففي املراحل األولى انصب جهد الفلسطينيني على
مقاومة االحتالل مبا في ذلك إدارة بعض شؤونهم
احلياتية من منطلق تعزيز الصمود (االنتخابات
البلدية  ،1976بروز احل����ركات اجلماهيرية.)... ،
وكان انتزاع حق الفلسطيني في إدارة شأنه اليومي

واالنقس���ام على املستوى السياسي ،بني هيمنة
العالق���ات االجتماعية التقليدي���ة ،وتلك القائمة
على التوافق ،وتناس���ق املصالح بشكل عقالني،
في ظل تفاقم املخاط���ر والتحديات الناجمة عن
األطم���اع الصهيونية .ولذلك ،يصعب القول :إن
ش���عور ًا جماعي ًا للمجتمع السياسي الفلسطيني
باالنتم���اء إلى قضي���ة كبيرة واح���دة ،قد تبلور
وتش���كل بالكامل خالل فترة االنتداب ،مع العلم
أن هذا الش���عور اجلماعي مبثابة الشرط الالزم
إلجناز االستقالل .ومع تبعثر الشعب الفلسطيني
من���ذ العام  ،1948في جتمعات متعددة ،تتباين
في ظروفها االجتماعية واالقتصادية وتفتقر إلى
التكوين املجتمعي املوحد ،شكل الدور التوحـيدي
ملنظمة التحرير الفلسطينية (التعبير املؤسساتي
عن النظام السياسي الفلسطيني) عام ًال أساسي ًا
في صيانة الهوية الفلسطينية الوطنية وتطويرها
من خ�ل�ال احتاداتها الش���عبية واملهنية وكذلك
الشبكات التنظيمية للفصائل السياسية املؤتلفة
في إطارها واملؤسس���ات اجلامعة التي ش���كلت
لتمثيل التجمعات الفلسطينية ووفرت منبر ًا موحد ًا
لبلورة اخلطاب السياس���ي للشعب الفلسطيني.
أدت سيطرة فصائل املقاومة على (م.ت.ف) في
العام  69/68إلى إعادة تنظيم هيكليتها ،وصقل
مجموعة من املهام أكثر اتساع ًا وحداث ًة.
ج���رت إعادة تش���كيل مهام املؤسس���ات الوطنية
السياسية والعسكرية واالجتماعية وتنظيمها وتشغيلها
عبر عملية تفاوض وتفاهم بني فصائل املقاومة.
وفي ظ���ل حقب���ة اإلدارة املصري���ة والنظام
العدد (2013 )25
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واحلياتي ،ضرب���� ًا من ضروب املقاومة وتعبير ًا عن
رفض االحتالل .وبينما راهنت س����لطات االحتالل
عل����ى جن����اح مقايض����ة التس����هيالت االقتصادية
واحلياتية مقابل العزوف عن الفعل السياسي ،جاءت
االنتفاضة األولى لتؤكد عقم الرهان.
في ظل التوحيد القس���ري بعيد حرب حزيران
 ،67وجد الفلس���طينيون أنفس���هم في منعطف
جدي���د ينطوي على حت���والت وتبدالت اجتماعية
واقتصادية وسياسية.
تعرضت الضفة والقطاع إلى موجة جديدة من
الهج���رة للخارج؛ ما أحلق بالغ الضرر مبختلف
الفئات االجتماعي���ة وحرم مبوجبها املجتمع من
طاقات مهني���ة واقتصادية .كما تعرض املجتمع
إلى عملية ح���راك اجتماعي في ظروف جديدة،
فقد سقطت النخب التقليدية لتصعد نخ ٌب أبرزها
نخبة إدارية وبيروقراطية تتكون من كبار العاملني
في اإلدارة املدنية ،ومع فتح األسواق للمنتجات
اإلسرائيلية نشأت فئة جديدة من جتار الوكاالت
واخلدمات ،هذا إلى جانب تعزيز الطبقة الوسطى
لوجودها بفضل توس���يع التعليم واالنخراط في
الكفاح الوطني .ومع هذا وذاك ،ميكن القول إن
مالمح تشكيلة اجتماعية واقتصادية بدأت تتبلور
كحاضنة ملشروع وطني ،جاءت االنتفاضة األولى
17
تعبير ًا عنها وجتسيد ًا لها.
انخرط س���كان الضفة الغربي���ة مبا في ذلك
القدس وس���كان قطاع غزة في عمليات تواصل
وتفاع���ل ثقافي وجتاري واجتماعي وسياس���ي،
وخلقوا مؤسسات ومرجعيات ناظمة لهذا التفاعل،

متجاوزي���ن األطر والهي���اكل التقليدي���ة كاجلهة
والعشيرة ومطورين هوية وطنية زاخرة بالتعبيرات
والقيم املستمدة من التفاعل التاريخي للفلسطينيني
مع أنفسهم ومع بيئتهم االجتماعية واملادية.
كان���ت عملية بنائي���ة تدريجي���ة تنطوي على
حتد ووع���ي تاريخي ،وجد أفضل تعبير عنه في
االنتفاضة الفلسطينية األولى التي حددت حدود
الدولة املنشودة آنذاك.
وإذا كان فلس���طينيو الضفة الغربية وقطاع
غزة ق���د وجدوا أنفس���هم في فض���اء جغرافي
ومحدد بحدود
وسياس���ي ،م ّعرف باالحت�ل�الّ ،
ثابتة مع دولتني جارت�ي�ن ،وحدود متحركة لدولة
االحتالل ،فقد جنحوا في غضون عقود قليلة في
تدش�ي�ن بدايات مجتمع سياسي ،يطمح إلى أن
يصير دولة .غير إن إسرائيل متكنت خالل عقدين
تاليني من تقويض هذه الفرصة التاريخية ،أو ًال،
بقوة االحت�ل�ال (الوقائع على األرض) وباملوافقة
عل���ى قيام كي���ان ذاتي ،أرادت له إس���رائيل أن
يك���ون عثرة في طريق التح���ول إلى دولة ،ثاني ًا،
وأخير ًا بسياسات الفصل والعزل واالستيالء على
األراضي وتقطيع مناطق السلطة وسبل التواصل
بينها .اليوم ،ف���ي ضوء التحوالت اإلقليمية ،من
احملتمل أن تس���عى إسرائيل إلى تثبيت حدودها
مبا يكفل لها أوسع مساحة ممكنة على أن تكون
أقل س���كان ًا ،وجعل احلدود األخرى مع الدولتني
اجلارتني رخوة ،مبا يسهل عملية امتصاص ضغط
الدميوغرافي���ا على طريق احلل اإلقليمي أو خلق
الشتات اجلديد باإلكراه وفرض األمر الواقع.
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مع نش���أة السلطة الفلسطينية مبوجب اتفاق
أوس���لو عام  1993انتقل املجتمع الفلس���طيني
في الضفة الغربية وقطاع غزة من نظام أحادي
اإلجم���اع Consensusإل���ى نظ���ام ثنائي
اإلجم���اع (اس���تقطاب أيديولوج���ي بتعبيرات
سياس���ية) .وأخذت الس���لطة الفلسطينية حتل
مح���ل منظمة التحرير في لع���ب دور الدولة قيد
التكوين .واحتلت السلطة املوقع املركزي في عملية
البناء املؤسسي والسياسي ،محكومة بطبيعتها
املؤسس���ية وعناصره���ا االجتماعي���ة وقيودها
السياس���ية وبالظروف اإلقليمية والدولية .ومنذ
ذلك احلني ،أضحت هي العامل الغالب في حتديد
نوعية مشروع الدوالنية الفلسطيني ومساره ،إال
أن جتربة الس���لطة كمرحل���ة انتقالية إلى الدولة
مت إجهاضه���ا ،من خالل الترانس���فير الطوعي
أي بتحريك محرض���ات التقويض الذاتي ،وهذا
بالضبط جوهر خطة شارون ،أو من خالل إفشال
السلطة الفلسطينية كمش���روع دوالني ،تقطيع
أواص���ر وروابط الفلس���طينيني بالفصل والعزل
وتقييد احلركة والتحكم فيها ،تش���غيل ديناميات
التف���كك االجتماعي واالنهيار االقتصادي ،خلق
وقائع مادية على األرض حتول دون قيام كيانية
سياسية متواصلة .بدأ احلديث عن خيارات بديلة.
وعل���ى الرغم من انقس���امهم سياس���ي ًا حول
اتفاقيات أوس���لو ،بدا أن الفلس���طينيني يصرون
على اجلمع بني مهمة استكمال التحرر الوطني من
جهة ،ومهمة البناء واحلكم من جهة ثانية .التزمت
الس���لطة الفلس���طينية مبوجب االتفاقيات مبنع
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عمليات املقاومة املسلحة ،غير أنها صرفت النظر
في بعض األحيان عن أش���كال املقاومة السلمية
ودعمت تشكيل بعض اللجان واألطر الناظمة لذلك.
وفي الوقت الذي امتنعت فيه حركة «حماس» عن
املش���اركة في عمليات بناء السلطة ومؤسساتها،
واصلت عمليات التعبئ���ة وتقدمي خدماتها ضمن
مجتمعها «املضاد» م���ن ناحية ،والقيام بعمليات
عسكرية بني احلني واآلخر ،من ناحية ثانية.
عقب اندالع االنتفاضة الثانية ،ش���هد احلقل
السياس���ي الفلس���طيني حالة من الفوضى غير
املس���بوقة؛ متثلت في تعدد السلطات ،واالنفالت
األمني ،والتخبط السياس���ي .عشية االنتخابات
التشريعية بات واضح ًا أن «فتح» غير قادرة على
االستمرار في قيادة السلطة الفلسطينية وضمان
انصياع املجتمع إلرادتها ومواصلة عمليات بناء
اإلجماع واإلصالح السياسي ،واملضي في الوقت
نفسه في مسيرة تفاوض متعثرة.
إن إدارة الشأن الفلسطيني من منطلق رؤية
موحدة وباتباع إستراتيجية مشتركة ،جتمع بني
ممارسة املقاومة املباشرة لالحتالل دون املخاطرة
باإلضرار بشؤون الناس على النحو الذي يعطل
قدرتهم على الصمود واملواجهة ،وبني إدارة هذه
الش���ؤون على النحو الذي يراكم حرية االختيار
والتصرف ،مبقدورها أن تؤمن لهم إمكانية حتقق
بع���ض الرهانات وفرص االس���تفادة منها .أما
بقاؤهم على ما هم عليه من انقسام وتوهم اجلمع
بني حكم منقوص ومقاومة موهومة فمجازفة غير
محسوبة العواقب ،من ش���أنها تعريض قدرتهم
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على مواصلة الكف���اح من أجل نيل احلقوق إلى
مزيد من التقويض واالنكشاف.
ورد ًا على سقوط الرهان على مسيرة التسوية
ومماطلة حكومات االحت�ل�ال ومواصلتها فرض
الوقائ���ع على األرض مبا يجح���ف بفرص قيام
دولة كاملة السيادة في حدود الرابع من حزيران،
اندلعت املواجهة الكبرى عام  2000فيما س���مي
«االنتفاض���ة الثانية» .وفي كل مرة ،وعلى الرغم
من جس���امة التضحيات ،فل���م يكن مقدر ًا لربيع
الفلس���طينيني أن يثمر ع���ن دحر االحتالل ونيل
االس���تقالل ،ليعودوا مرة أخ���رى للمحاولة دون
يأس أو قعود.
لذلك ميكن القول إن فشل السلطة الفلسطينية
بوصفها مش���روع ًا دوالني ًا ،شكل أبرز ديناميات
تآكل النظام االجتماعي املتشكل في الضفة الغربية
وقطاع غزة إلى درجة أسست لالنقسام احلالي.
لم تنجح السلطة الناشئة مبوجب اتفاق أوسلو في
التحول إلى دولة؛ فالفرضية األساسية للدولة هي
عدم جتزئة الس���يادة ووحدانية متثيل الشخصية
الوطنية لشعب ما ،وهو ما لم يتحقق للسلطة.
في ضوء ذلك ،ال ميكن اعتبار السلطة الناشئة
مبوج���ب اتفاقية أوس���لو مبثابة دولة ،وفي ضوء
املمارسة الفعلية على األرض ،عجزت السلطة عن
التحول إلى شبه دولة ،وحتى أن هذه املمارسات،
إلى جانب الوقائع التي جنح االحتالل في خلقها
على األرض ،أجحفت كثير ًا بقدرة الفلسطينيني
على املضي قدم ًا في مشروع بناء دولة:

الكاملة على أرضها ومواطنيها واقتصادها،
وبذلك لم تكن ولن تكون قادرة على اكتساب
الدور الشامل واألوحد في التمثيل الوطني،
فهي لن حتكم جميع الفلسطينيني ولن تتحكم
إداري ًا وقانوني ًا بكافة نشاطاتهم االقتصادية
والسياسية ،وذلك بسبب استمرار االحتالل،
وبس���بب عدم وض���وح مصي���ر التجمعات
السكانية الفلسطينية خارج الضفة الغربية
وقطاع غزة.
 .2التماس املباش���ر مع إس���رائيل ،على كافة
األصعدة ،س���واء عبر االتفاقيات املعقودة
أو م���ن خالل الص���راع واملواجه���ة ،بات
يش���كل اإلط���ار األول للتكوي���ن التاريخي
للدولة واملجتمع الفلس���طيني ،وليس الدول
واملجتمعات العربية احمليطة بفلسطني.
 .3وم���ع تعثر عمليات التمايز السياس���ية في
مجتمع يرزح حتت وطأة احتالل استيطاني
ويتس���م بالنزعة التقليدية ،لم تتمتع السلطة
الفلس���طينية باالس���تقاللية واملركزية ،ولم
حتتك���ر حق س���ن القوان�ي�ن امللزمة جلميع
املقيمني على أرضها ،ولم حتتفظ طوي ًال بحق
استخدام القوة لضمان سيطرتها وانصياع
اجلميع إلى قوانينها وسياستها في مختلف
امليادين احلياتية.

 .4جرى اخلل���ط املقصود أحيان ًا بني مفهومني
يبدوان على صل���ة قريبة جد ًا من بعضهما
البعض؛ الس���لطة كتجس���يد مؤسس���اتي

 .1لم حتصل السلطة الفلسطينية على السيطرة

وقانون���ي للنظ���ام السياس���ي ،أي لعالقة
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احلكام باحملكوم�ي�ن وقواعده���ا الناظمة،

املمارسات بحجة املقاومة ساهم في التعجيل

وبني الس���لطة كحكومة تضع السياس���ات

بتآكل هيبة الس���لطة وتراج���ع قدرتها على

واخلط���ط وتدير جهاز الدولة ،تتش���كل من

الس���يطرة .الضرب���ة القاضي���ة جاءت من

تنظيم سياسي ،أو أكثر ،له برنامجه ورؤاه

حكومة أرييل ش���ارون وقبله���ا احلكومات

وتصوراته .تعرضت السلطة الفلسطينية إلى

اإلس���رائيلية املتعاقب���ة ،عب���ر التنصل من

محاوالت مقصودة وغير مقصودة ،مباشرة

االلتزامات واستمرار محاوالت فرض األمر

وغير مباش���رة لتقويضها وإفشالها .جاءت

الواقع وجر الس���لطة إل���ى املربع األمني،
وأخير ًا حجب املس���تحقات املالية للسلطة،

وحزبها السياسي ،حيث جرى التعاطي معها

وتدمير منظم ملنشآتها وبنيتها التحتية وخلق

كملكية خاصة وكمشروع جتاري ،وكفرصة

وقائع على األرض أججت مشاعر الغضب

للتكسب واإلثراء السريع ،ولم يسند قيامها

واالحتجاج جتاه قصور الس���لطة وعجزها

بالتنظيرات الفكرية والسياسية املسوغة ،لذا

املتزاي���د عن تلبية احتياج���ات املتضررين.

افتقرت منذ البداية إلى الس���ند املجتمعي،

إل���ى ذلك ،فنقص الوع���ي املدني ،والطبيعة

وافتق���ر القائمون عليها إلى الرؤية اإلدارية

التقليدي���ة للمجتمع الفلس���طيني ،وصعوبة

والتنموية السليمة ،وجرت مركزة القرار فيها

االنصياع الشامل للسلطة .وجاء عام 1999

إلى حد عطل معه عمل املؤسس���ات ،فتدنى

ليسجل بداية تراجع شرعية السلطة وهيبتها

مس���توى اخلدمات وشاعت مظاهر الفساد

ووحدانيته���ا ومن ث���م قدرتها على مواصلة

وإهدار املال الع���ام والتخلي الطوعي أثناء

دورها الكفاحي الوطن���ي ودورها التنموي

االنتفاض���ة عن حقها في ممارس���ة القهر

ودورها الدميقراطي .االنتفاضة الثانية وما

الش���رعي .لقد فشلت الس���لطة وحزبها في

جنم عنها من تداعيات وظواهر دفع احلالة

إعطاء مؤش���ر على قدرتها في التحول إلى

الفلسطينية برمتها إلى حافة االنهيار.
وعليه ،تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية أزمة
ش���املة؛ تتعلق بآفاق وف���رص حتولها إلى دولة
كاملة السيادة .من الواضح أن سياسات السلطة
وممارساتها لم تس���هم في تعزيز الصمود وفي
متكني الفلسطينيني من مواجهة االحتالل وتدشني
البدايات املؤسساتية السليمة للدولة العتيدة.
فش���لت الس���لطة في أن تكون سلطة واحدة

احملاوالت األولى من داخل السلطة نفسها

مش���روع دولة في حال تواف���رت الظروف
املواتية لذلك .احمل���اوالت الثانية جاءت من
ط���رف املعارضة وخصوص ًا حركة حماس،
التي لم تبذل أي جهد في نقد السلطة وتقومي
اعوجاجها ورفدها بالكفاءات واالستشارات
الالزمة ،وفي الوقت نفسه اتباع إستراتيجية
إحراج الس���لطة وتوريطه���ا ،كما أن بعض
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ومف���ردة وعقالنية تنتقل إلى الدولة وتس���توعب
داخله���ا القوى األخرى ف���ي املجتمع (االندماج
وبناء اإلجماع) .كما أن السلطة أسست للتمييز
والتهمي���ش ،كما س���اهمت في إه���دار املوارد،
وتش���جيع االجتاهات االس���تهالكية ،وأدت في
نهاية املطاف إلى تركيز الس���لطة والثروة وبروز
حتالف بني الس���لطة واملال ،يشكل املقرر األول
ليس في الش���أن االقتصادي فحسب ،وبل وفي
الشأن السياسي واالجتماعي أيض ًا .كما ميكن
القول كذلك ،إن املمارسات التي انبثقت عن هذه
اخلطط والتوجهات والسياسات ،ليس فقط لم تنب
القدرات االقتصادية ،وإمنا أيض ًا س���اهمت في
تدمير البنى واألصول واملقدرات ،وأجحفت بالبيئة
واالستدامة ،وعززت االعتمادية والتفاوت ،ما جنم
عن���ه انعدام للثقة والعزوف عن الفعل اجلماعي،
وزيادة االنكش���اف أمام املمارسات االحتاللية،
في وقت وصلت فيه إس���تراتيجية التفاوض إلى
طريق مس���دود ،وهو ما أدى إل���ى مقولة نهاية
«حل الدولتني» ،ومن هنا يتناول هذا البحث أحد
البدائل املقترحة بالقراءة والتحليل.

األرض .ومع ذلك ،يرى البحث أنه من الس���ابق
ألوانه أن يعلن الفلس���طينيون تنكرهم ورفضهم
لهذا احلل ،فمن ش���أن ذلك إعفاء إس���رائيل من
مسؤوليتها أمام املجتمع الدولي ،ورمبا يبرر لها
تنفي���ذ مخططات أخرى (كاحلل اإلقليمي مث ًال).
بالطب���ع ،ميك���ن إثارة النقاش ح���ول اخليارات
والبدائ���ل في إط���ار إجراء مراجعة سياس���ية
شاملة من قبل الفلس���طينيني على طريق إحياء
مش���روعهم الوطني وإقرار إس���تراتيجية شاملة
تأخذ باحلس���بان مجمل التط���ورات وتعقيدات
الوضع .سيكون مجتمع الصمود ضمن اخليارات
الوطنية والوجودية التي يجب التفكير فيها.

بروز مجتمع الصمود وتطوره
ف���ي ظل غي���اب الس���لطة املركزي���ة املعقلنة
واملجسدة في مؤسسات متمايزة وظيفي ًا (دولة)
أي ضعف عمليات التسييس االجتماعية ،برزت
اجلماعات الوسيطة كمنظومات دفاعية وكقنوات
لتأكيد الذات واالستقواء وطلب املنافع .في احلالة
الفلسطينية ،وبعد فش���ل حل الدولتني ،املطلوب
عملي ًا هو العودة إلى مجتمع االنتفاضة أو مجتمع
الصمود ،وهو ما يحول دون وقوع نكبة جديدة،
كما يؤسس للدولة احملتملة ،ويقطع الطريق على
محاوالت الطرد والتقويض (ال يشكل غطاء) ،وال
يجحف باملكتسبات الدوالنية املتحققة دون مبالغة.
ضمن منظور مجتم���ع الصمود ثمة ضرورة
إلعادة النقاش في كل مكونات املشروع والوطني
ودينامياته :املفاوضات ،املقاومة ،عالقة احلاكم

في مجتمع الصمود
ف���ي ضوء ما تقدم يتبني أنه ليس من الصعب
االس���تنتاج أن «حل الدولت�ي�ن» ،يكاد يصل إلى
طريق مسدود ،وهو ما يطرح التساؤل املنهجي:
إل���ى أين أفضت مس���يرة الكف���اح الوطني من
أج���ل التحرر والدولة؟ بعد أن وجهت إس���رائيل
إليه ضربات قاس���مة باملماطلة وخلق وقائع على
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باحملكوم ،العودة ،التكافل ،املأسسة ،العالقة مع
اجل���وار ،املوقف من إس���رائيل .يقوم على ثالثة
مرتكزات :من القانون إلى العرف ،من االقتصاد
احل���ر إلى التضامن والتكاف���ل ،واحملافظة على
منجزات املجتمع السياسي.
يحاف���ظ مجتمع الصمود عل���ى ما حتقق من
مكتسبات ضئيلة ،ويقطع الطريق على محاوالت
إس���رائيل التنصل من القي���ود والضغوط عليه،
ومبا يتيح فرصة البناء التراكمي وليس القطيعة
مع املاضي ،اس���تمرار البح���ث حول أي صيغة
حتقق للفلسطينيني طموحاتهم القومية وحقوقهم
املشروعة .ال حاجة إلى تبديد اإلجنازات املتحققة،
على ضآلتها ،وال حاجة للمخاطرة الطفولية بإعالن
تبديل األهداف والتكتيكات بال مسوغات واقعية
وعملية.

اجتراح رؤية تنموية جديدة تهدف إلى استكمال
عمليات التحرر إلى جانب استمرار عمليات البناء
(التحدي :اجلمع الناجح واخلالق).
تتطلب مواجهة ه���ذا التحدي إعادة االعتبار
للمش���روع الوطني الفلسطيني بركنيه التحرري
واملجتمعي ،عبر تعزيز الشراكة بني كل الفاعلني
االجتماعيني (املصاحلة ،االندماج ،بناء اإلجماع)
م���ن أجل فعالية املعونة وفعالي���ة التنمية وتعزيز
الصمود والتحرر.
احلاجة إلى املعونة اخلارجية ،ولكن ،بوصفها
حق��� ًا وتعبي���ر ًا عن مس���ؤولية املجتم���ع الدولي
أو ًال ،وثاني��� ًا ض���رورة تطوير أجن���دة بديلة لها،
وثالث ًا إقرانه���ا مبقاربات حقوقية طبق ًا للمواثيق
واملعاهدات الدولي���ة تنطوي على حتدي الوضع
الراهن ودعم السعي لنيل احلرية واحلقوق وتقرير
ف للتنمية وقامع للحقوق.
املصير ألن االحتالل نا ٍ
وفي ظل اس���تمرار ممارساته العدوانية الهادفة
إلضعاف قدرات املجتمع واالستيالء على مزيد من
األرض واملوارد ،يصبح الشرط األساسي ملقاومته
وع���دم الرضوخ لقه���ره ،تعزيز صم���ود الناس
واحملافظة على بقائهم فوق أرضهم .الصمود هو
كل م���ا مي ّكن الناس من البقاء والتكيف في ظل
أوض���اع مأزومة وبيئة خطرة دون إقرار الوقائع
التي يخلقها االحتالل.
تك���ون تنمية من أجل تعزي���ز الصمود ،مبنية
عل���ى أس���اس احلقوق م���ن جهة ،وعل���ى تقوية
اجلماعات وترس���يخ وجودها ف���ي املكان لقطع
الطري���ق على التهجير واالقتالع ،بوصفها جزء ًا

نقد التجربة التنموية الفلسطينية
18
يؤخ���ذ على التجربة التنموية الفلس���طينية
أنها فش���لت في الربط بني مبدأ حرية الس���وق
ومبدأ التوازن االجتماعي ،بني النمو االقتصادي
والعدالة االجتماعية ،بني املبادرة احلرة والضمان
االجتماع���ي ،والفش���ل في التعام���ل مع طبيعة
البنية االجتماعية الفلس���طينية املزدوجة حديث
 /تقليدي ،س���لطة دون دولة ،ومشروع حترري
م���ا زال مس���تمر ًا .وهو ما ول���د مخاطر جمة،
حيث خاطر الفلس���طينيون بقبول املقايضة بني
السياسة واالقتصاد ،فلم يحققوا أي ًا من رهاناتهم
السياسية أو االقتصادية؛ األمر الذي يدفع نحو
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أساس املواطنة ،بينما يظل الدين بوصفه إطار ًا
إمياني ًا يعكس توجها روحي ًا وأخالقي ًا أساس���ه
التضحي���ة والتكاف���ل والغيرية وإجه���اد النفس
والتسامح والتسامي عن احلاجات املادية يلعب
دور ًا في احلياة الروحية وحتى السياسية للناس،
أم���ا اجلماع���ات القوية التي تس���تند إلى مقولة
التضامن والتراح���م ال التعاقد ،أما املجتمعات
املض���ادة للمجتم���ع احلديث ،الت���ي تنبني على
أس���اس األخوة الديني���ة ،فإنها ميكن أن تصير
إلى إمبراطوريات وسلطنات وإمارات ،لكن ليس
دولة مواطنة.
وبه���ذا املعنى ،فإن الس���ياق الفلس���طيني،
م���ا قب���ل الدولة ،لي���س من الواقع���ي واملنطقي
استحضار إشكالية الدين والدولة ،أو تبني شعار
«الدولة اإلس�ل�امية» ،بينما في مجتمع الصمود
ميك���ن اس���تلهام قيم ومبادئ الدي���ن في تعزيز
التكافل والتضحية وغير ذلك لتثبيت الس���لطات
االنضباطي���ة وتعزيز ق���درة اجلماعات لتوليد ما
يس���ميه بورديو الهابيتوس حيث يش���كل الدين
والعرف واألخالق والصيرورة الثقافية ما ميكن
أن يعمل على تنظيم اجلماعات والس���يطرة على
اجلس���د االجتماعي .من الثابت أن يلعب الدين
في البالد العربية واإلس�ل�امية أكبر مح ّرك لعالم
اجلمعيات اخليرية وشبكات التضامن والتعاون
مما يزيد من حيويته في هذا املجال
بني األفراد ،و ّ
هو غياب الدول���ة أو وجود الدول الضعيفة وغير
املكتملة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها في ميدان
التكافل االجتماعي.

من املش���روع الوطني على طريق حتقيق املشروع
التح����رري الوطني .فالفكرة األساس����ية أن يتحلى
مجتمع الصمود بدرجة عالية من املرونة ،ما ميكنه
من امتصاص الصدم����ات  /الضغوط ،واحلد من
مخاطرها .مبعنى آخ����ر التكيف اإليجابي ،بالبناء
على م����ا ميلكون ،واالحتكام إل����ى أجندة واضحة
وعقالني����ة ملا يرغبون في احلصول عليه أو الوصول
إليه .فال يس����اوم إال حيث وجبت املساومة ،وتكون
بن����اء على فعل اإلرادة احلرة ،والقدرة على التقدير
الذاتي للخطر ،حتى ال تكون املخاطرة غير محسوبة.

الدين والدولة بين المجتمع
الحديث والتقليدي
م���ن املؤكد  -كما يقول بره���ان غليون  -أن
الدول���ة احلديث���ة ال تقوم على أس���اس االنتماء
الديني القائم على أسبقية الوالء للجماعة ألنه ال
ميكن إ َّال أن ُيفس���د منطق االنتماء إلى الدولة أو
للرابطة السياس���ية القائمة على أسبقية التعاقد
بني أفراد أحرار ومتس���اوين يجمع بينهم العقد
الذي تواضعوا عليه ،وبالتالي الوالء للقانون وليس
للش���ريعة .من املؤكد عدم انسجام الدين والدولة
احلديثة فكالهما ميتلك تصور ًا ش���ام ًال للوجود
والعالم واإلنسان ،وال ميكن لتصورين سياديني
ش���موليني أن يعم�ل�ا مع ًا في إط���ار اجتماعي
وسياسي واحد :إما القانون أو العرف ،إما الله
أو الدول���ة ،إما اجلماعة أو املجتمع ،املواطنة أو
االنتماء الهوياتي الفئوي.
لذا تنبن���ي الدول واملجتمع���ات احلديثة على
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استخالصات أولية
ميس���ي الدين ،في هذا اإلطار ،عام ًال موحد ًا
في س���ياق مجتمع الصم���ود ،وبالتالي ال معنى
لالنقسام هنا أيض ًا ،فغزة ميكن اعتبارها سلطة
انضباطية ،أو حق ًال اجتماعي ًا وسياس���ي ًا ميكن
أيض��� ًا أن ينط���وي على العديد من الس���لطات
االنضباطي���ة ،قائم���ة بذاته���ا دون أن تقط���ع
عالقاتها باملشروع الوطني الذي تؤكده اجلغرافيا
السياسية ،وجتد الطرق واآلليات املناسبة للتعبير
عن ذلك حيث تبقى اجلغرافيا السياسية ِ
موحدة
للس���لطات االنضباطية مب���ا يدفعها ،في حلظة
مناس���بة للبحث أو في ظرف تاريخي موائم ،عن
تش���كيل س���يادي دوالني يحتويها ويستوعبها،
وهذا يعني أن مجتمع الصمود كس���مة وظيفية
للمجتمع االنضباطي أهم من الس���يادة والدولة
حيث األخيرة ال ميكن أن تقوم إال في حالة مجتمع
قوي متماس���ك وثابت على أرضه .وهناك مناذج
تاريخية في تشكيل الدول ونشأتها تؤكد هذا ،أي
أولوية املجتمع على الدولة كاملثال البريطاني حيث
املجتمع هو الذي أنش���أ الدولة أو ما يطلق عليه
19
برتران بادي «احلكم بوساطة املجتمع املدني».
كم���ا أن ف���ي مجتمع الصم���ود تكون أرقى
أشكال الكفاح املقاومة الشعبية انطالق ًا من العالم
املعاش ،من اخلصوصية احمللية ،بأفق وطني عام
بحكم اجلغرافيا املرتس���مة كحدود قائمة حتصر
اجلماعات االنضباطية الواقعة داخلها كي تعرف
نفسها كفلسطينيني ،كاحلدود املصرية واألردنية
والسورية ،واحلدود اإلس���رائيلية التي لم يتقرر

ته���دف االجته���ادات النظري���ة املتنوع���ة في
مساعيها لكشف عالقة اإلسالم بالسياسة انطالق ًا
م���ن واقع هذه العالقة أو من ضرورتها في نهاية
املطاف إلى بناء صرح تأويلي يؤيد أو يعارض هذه
العالقة ال إلى تأسيسها العلمي والعملي مبعايير
احلاجة التاريخي���ة واالنتماء الثقافي .حقيقة أن
هذا التأس���يس هو اإلشكالية األعقد من الناحية
النظرية والعملية ،ألنه يفترض في آن واحد البقاء
في حيز االنتماء الثقافي لعالم اإلسالم وتقاليده
املتنوعة ،ومج���اراة العالم املعاصر في إبداعات
العق���ل والوجدان .وهو أم���ر يصعب بلوغه دون
إدراك احلاج���ة التاريخية له���ذا الت ّمثل مبعايير
االنتماء الثقافي للتاريخ الذاتي (اإلسالمي).
تتحول حينئذ عالقة اإلس�ل�ام بالسياسة إلى
إش���كالية يصبح تأسيس���ها النظري وحتقيقها
العملي ج���زء ًا من املرجعي���ات الثقافية للوجود
والوعي االجتماعي والقومي واإلسالمي.
تنطوي عملية بناء اإلجماع في صفوف مجتمع
يعي���ش تداخل مهمات التح���رر الوطني والبناء
االجتماعي على جانبني :ثقافي وسياس���ي .فأما
اجلانب الثقافي ف ُيعنى بتوحيد األنساق الفرعية
مبا يجعل من النس���ق االجتماعي نسيج ًا قادر ًا
على إعادة إنتاج نفسه بشكل متكامل.
تتمث���ل سياس���ي ًا املهم���ة املركزي���ة في خلق
مؤسسات سياسية فعالة ،وفي ممارسة السياسة
بوصفها التقرير العقالني واملختار للغايات التي
يق���وم عليه���ا االجتماع املدني وتنظيم وس���ائل
حتقيقها وتعيني األهداف املشتركة.
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مداها بعد.
وبهذا املعنى ال يستطيع املفاوض الفلسطيني
أن يقرر وحده في الش���أن الفلس���طيني ،حيث
تفق���د املفاوض���ات أهميتها طامل���ا أنها ال تعبر
ع���ن مجمل اجلماعة السياس���ية وإمن���ا تنطلق
م���ن س���لطة انضباطية واحدة من ب�ي�ن العديد
من هذه الس���لطات .وكذل���ك املقاومة العنيفة ال
تس���تقيم دائم ًا مع إمكاني���ات مجتمع الصمود
وما ميك���ن أن توفره أحيان ًا من ذرائع لالحتالل
لالنقضاض عليها وتقوي���ض مجتمعها .ولذلك،
م���ن غير املج���دي في ظل التح���والت العاصفة
في املنطقة أن يس���تعجل الفلس���طينيون بطرح
مطالبه���م الوطنية ،فاملفاوض���ات في ظل ميزان
قوى مختل يهدد باإلذعان والرضوخ لإلمالءات،
واخلضوع لالبتزاز ،بينما املقاومة العنيفة تسهل
على االحتالل تنفيذ مخططاته اإلستراتيجية؛ ألن
مجتم���ع الصمود ينبني على املكتس���بات ومنها
احملافظ���ة على املؤسس���ات الوطني���ة اجلامعة
والتمثيلي���ة مع احلاجة إلى إصالح ش���امل لها،
أما مؤسسات اإلدارة واخلدمات فيعاد صياغتها
مبا يلبي حاجات املجتم���ع على أرضية الكفاءة
والتكافل.
من املؤك����د أن هذه الرؤية املختلفة ليس����ت
مكتملة كبنية مفهومية ونظرية بش����كل نهائي،
وإمن����ا حتتاج إلى املزيد من االش����تغال عليها
إلخراجها بش����كل مكتمل ،وتبق����ى العديد من
التس����اؤالت التي ميكن إثارتها واإلجابة عنها
ف����ي ضوء هذه املقاربة حيث ال يس����عنا املجال

هنا لإلجابة عنها ،كالعالقة بني البنى التقليدية
والبنى احلديثة في سياق حترري كعالقة القبيلة
بالبنك على س����بيل املثال ال احلصر .يكفي هنا
اإلش����ارة إلى أن هذه العالقة يجب أن تخضع
للقان����ون مقابل أن يقوم البن����ك في بلورة رؤية
تس����تند إلى مقول����ة التضامن مثل املس����ؤولية
االجتماعي����ة .بالفعل ما يقوم به القطاع البنكي
وإن كان ثمة مالحظات نقدية عليها ال يس����عنا
املج����ال إلى ذكرها هن����ا ،فالعالقة حتتاج إلى
مساومات تتحدد على أس����س وكيفيات معينة
حتدد طبيعة املس����اومة ،كي����ف تكون بناء على
فع����ل اإلرادة احلرة ،والتقدي����ر الذاتي للخطر،
وفق ًا للمخاطرة احملس����وبة .فالفكرة األساسية
أن يتحلى هذا املجتمع بدرجة عالية من املرونة
ما ميكنه من امتصاص الصدمات  /الضغوط،
واحلد م����ن مخاطرها .مبعنى آخ����ر بالتكيف
اإليجابي ،بالبناء على ما ميلكه مجتمع الصمود
باالحتكام إلى أجندة واضحة وعقالنية مقبولة ملا
يرغب الفاعلون احلصول عليه أو الوصول إليه.
يبقى ،أخير ًا التساؤل املهم وهو إلى أي مدى
جتيب هذه املقاربة عن إشكاليات وطنية معاشة
وحيوية مثل الدولة املؤقتة (نتيجة املفاوضات)،
مشكلة غزة واالنقسام ،وفكرة اإلمارة اإلسالمية
الت����ي ي����روج لها في غ����زة ،وإش����كالية الدين
والسلطة ،واحلل اإلقليمي ،وإشكاليات التنمية،
واملقاوم����ة؟ وتبقى فعالية ه����ذه الرؤية املختلفة
ف����ي م����دى قدرتها على اإلجاب����ة عن كل هذه
اإلشكاليات.
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مقاالت

أوسلو :طريق االنتقال من الفكرة إلى الدولة

محمد هواش

*

في تقرير مصيره في تلك اللحظة ذا معان كثيرة،

ال تزال القواعد التي أرس����اها اتفاق أوسلو
بعد عشرين عام ًا على توقيعه راسخ ًة من حيث

فإلى جان����ب التحدي ال����ذي يفرضه االحتالل

وضعها الشعب الفلس����طيني العب ًا مركزي ًا في

اإلس����رائيلي وإنكاره احلقوق السياسية ،كانت

تقرير مصي����ره وإدارة حياته اليومية ،إلى حني

هناك حتديات أخرى في اإلقليم تتعلق بالتمثيل
أساس ًا.

اإلس����رائيلي الذي وقع في العام  ،1967وتقوم
دولة فلس����طينية تش���� ّكل مركز ًا جدي����د ًا لتطور

أجه����ز اتفاق أوس����لو على ه����ذه التحديات
أي من اجلهات التي
نهائي ًا من دون اس����تعداء ّ

التوصل إلى اتفاق نهائي ينتهي مبوجبه االحتالل
ّ

الشعب الفلسطيني وارتباط كل أبنائه في منافي

كانت تطمع بش����كل أو بآخر في احلق بالتمثيل

اللجوء القسري بهذه الدولة بصيغة أو بأخرى.
فه����ل اقتربنا بعد  20عام���� ًا من هذا الهدف أم

واملشاركة في تقرير املصير مع أنه لم يكن أكثر
من اس����تخدام حلق الفيتو ضد أي اس����تقالل
فلسطيني في التوجهات السياسية مبا في ذلك

ابتعدنا؟ هذا هو السؤال.
يعتبر ْ
وضع الشعب الفلسطيني العب ًا مركزي ًا

عقد اتفاقات تتعلق مبستقبل الشعب الفلسطيني
ومصي����ره برمته .وأحلق الفيتو ه����ذا فيما بعد
بجه����ات أخ����رى مرتبطة بدول تس����تخدم تيار

* كاتب و محلل سياسي.
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اإلسالم السياس����ي في املنطقة في صراعاتها

مقارن����ة إمكانات احلركة الوطنية الفلس����طينية

على اإلقليم.

التي وقعت قيادتها االتفاق في حينه ،بإمكانات

كان أوس����لو م����ن ه����ذه الزاوية اس����تقال ًال
فلسطيني ًا بامتياز ،ودفع الفلسطينيون ثمن ًا لهذا

مادية عل����ى األرض إلبقاء االحتالل أطول فترة

االستقالل بصورة أو بأخرى وما زالوا يدفعون،

ممكن����ة ،والتراجع عن هدف االتفاق في انبعاث

وال مجال للتفصيل أكثر في هذا املوضوع فيما

الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وصيرورتها

اإلقليم ميور بشتى أنواع املخاطر والتحديات.

في دولة.

االحتالل اإلس����رائيلي وقدرت����ه على خلق وقائع

من اإلجحاف نس����ب كل مش����اكل الش����عب

وال صحة البتة لألفكار التي تقول إن أوسلو

الفلس����طيني التي يعاني منها اليوم إلى اتفاق

جرد الفلسطينيني من خيارات الكفاح وأدواته،

كان هدفه إنهاء النزاع وحتقيق ش����عار احلركة

بدليل انتفاضتني بعد أوس����لو ،األولى قصيرة:

الوطني����ة الفلس����طينية :إقامة دولة فلس����طينية

انتفاضة النفق .والثانية :االنتفاضة التي أعقبت

على أي أرض يتم حتريرها من فلس����طني .هل

فش����ل مفاوضات كامب ديفيد الثانية – طابا،

كان ثم����ة أهداف مركزية أخرى للحركة الوطنية

ورفض اإلس����رائيليني االنس����حاب إلى خطوط

الفلس����طينية قبل توقيع اتفاق أوسلو؟ بالتأكيد
ال .فإقامة دولة تعني حلو ًال للقدس في أن تكون

الع����ام  1967مبا فيها القدس .وملن ال يريد أن
يتذ ّكر ،فقد استخدم الفلسطينيون السالح في

عاصمة للدولة الفلس����طينية وحلو ًال لالجئني في

االنتفاضت��ي�ن على الرغم من أوس����لو وملحقاته

ارتباطهم بالدول����ة مواطنني فيها أو في أماكن
جلوئهم ،وحتصيلهم حقوق ًا أخرى من بينها أن

األمنية.
فالرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما وقع

تكون لهم خيارات متعددة ،وقبل ذلك تعني حلو ًال

هذا االتفاق بيس����راه في حديقة البيت األبيض

للوجود العسكري واالستيطاني اإلسرائيلي في

عام  1993عن منظمة التحرير الفلسطينية إمنا

الدولة ،إذ ال حتتمل صيغة الدولة الفلس����طينية

وقع عل����ى وثيقة االعتراف الدولي بهذه احلقوق

أي وجود إسرائيلي على أراضيها.

ووثيق����ة االنتقال من الفكرة إلى الدولة ،وما زال

وبهذا املعنى ،فإن اتفاق أوسلو يعد مفص ًال
تأسيس����ي ًا مهم ًا في تاريخ الشعب الفلسطيني،

لم يبعد أوسلو الشعب الفلسطيني عن هدفه

ومنصة انطالق نحو حتصيل حقه في إقامة دولة

وإمنا قربه أكثر منه ،حتى وإن تأخر إلى اليوم.

بصرف النظر عن أي ثغرات تعتوره.

وال تناقض بني األمري����ن كما يبدو في الواقع.

الشعب الفلسطيني في هذه الطريق.

ما نس����يه البعض أن االتفاق ،أيض ًا ،مجال

فل����و ل����م يوقع أوس����لو ولم تدخ����ل املنظمة في

للبن����اء والتنافس على صورة التطبيق ،ال ميكن

ترتيب����ات االنتقال من ثورة إلى دولة بكل ما في
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هذه العملية من مشاكل تتعلق بالبنية والذهنية

مرحل����ة نهائية من دون أوه����ام أنه لن يتخللها

والواقع والتحديات اإلقليمية والتحوالت العميقة

صراع بكل أشكاله وتنوعه مع سلطات االحتالل

داخل املجتمع اإلسرائيلي جلهة تزايد وزن اليمني

اإلسرائيلية .إذ كان يعرف أنه صراع إرادات،

واألحزاب العنصرية التي ال تعترف بالش����عب

وال مج����ال للتراج����ع عندما تفرض السياس����ة

الفلس����طيني وحقوقه السياس����ية لكان الوضع

شروطها وجوهرها :الدفاع عن مصاحله وطرق

الفلس����طيني أصع����ب بكثير ،ولرمب����ا كان من

استخدامها بكل قوة .ألم تكن االنتفاضة الثانية

الصعب احلديث عن شكل املشروع الوطني ذي

حرب إرادات على تفس����ير أوسلو؟ فماذا كانت

الدالالت والسمات الوطنية أمام تزايد السمة الال

نتيجتها؟ أليست خارطة الطريق عام  2002التي

دوالنية التي تطبع حركات االحتجاج اإلسالمية

ل����م تطبق هي أول وثيق����ة تعترف بها األطراف
جميع���� ًا بإقامة دولة فلس����طينية؟ فلماذا وضع

لم يطلق اتفاق أوسلو االستيطان ،فاحلكومات

الرأس في الرمال .صحيح أن االتفاقية لم تطبق،
وأنها حملت شروط ًا صعبة على الفلسطينيني،

مبا فيها الفلسطينية.
اإلس����رائيلية التي لم تقتنع إلى اليوم بضرورة

ولكنها فتحت باب ًا مهم���� ًا أمام الهدف املركزي
والنهائي إلقامة الدولة ،فاالعتراف باحلق قانون ًا

إنهاء االحتالل ،هي املس����ؤولة عن هذا املسار
ومس����ؤولة أكثر عن كل انفجار يرافق االنتقال

هو أول الطري����ق إلى تطبيقه .وهو بالتأكيد في

م����ن املرحلي إلى النهائ����ي .فاالتفاق على حكم
ذاتي مؤقت ف����ي املرحلة االنتقالية لم يكن أمر ًا

حاجة إلى ص����راع وعمل من أجل تطبيقه .وما

معيب ًا على اإلطالق ومرت به ش����عوب عدة كانت

يجري اليوم من معارك توقفت فيها املفاوضات

واقعة حتت احتالل أجنبي بصيغة أو بأخرى ومن

وتب����ادل األفرق����اء الضغوط لكس����ر اإلرادات

ضمنها دول مركزية كبرى كمصر التي فاوضت

والتصميم الفلسطيني على التمسك بإقامة دولة

أكث����ر من ثالثة عقود جلالء االحتالل البريطاني

فلسطينية ال تشوبها شائبة دليل على ذلك .رمبا

عن أراضيها.

تكون مشاركة فلسطني هذه السنة في اجتماعات

كان الرئيس الراحل ياس����ر عرفات مرن ًا في

اجلمعية العمومية بصفتها دولة إش����ارة رمزية

القضاي����ا االنتقالية التي تخ����ص تطبيق اتفاق
أوس����لو ،وصلب���� ًا في قضايا الوض����ع النهائي

بالغة الداللة إلى أن الفلس����طينيني ينتقلون وإن
ببطء من وضع الالدولة إلى وضع الدولة.

كمكان����ة القدس والالجئني ،وكان هاجس����ه في

هناك هرطقة فلسطينية في تفسير املاء باملاء،

االنتقالي :أن «يصير للفلسطيني بر» وقد صار.

من خالل اتهام إس����رائيل بأنها لم تطبق أوسلو

مع أنه لم يتطور بعد إلى دولة مس����تقلة .وكان

ب����دل اتهامها بخرق االتف����اق ومنع التقدم نحو

همه البدء ف����ي تطبيق مرحلة انتقالية تقود إلى

اخلروج من املرحلة االنتقالية إلى احلل النهائي،
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إضاف ًة إلى مواصلتها تشديد القيود االحتاللية

واقعية بديلة ،ألن معظم أطراف احلركة الوطنية

في كل ما يخص حياة الش����عب الفلس����طيني.
فأوس����لو طبق متام ًا من خالل إقامة حكم ذاتي

الفلس����طينية وافق����ت على جوهر التس����وية في
برنام����ج إع��ل�ان الدولة ع����ام  1988في إعالن

فلس����طيني في الضفة وغ����زة ،وبالطبع احلكم

اجلزائ����ر .وحتى اآلن لم حت����د منظمة التحرير

الذاتي ال يتضم����ن صالحيات األمن اخلارجي

الفلس����طينية عن هذا اجلوهر ،وما زالت تتحرك

والدبلوماسية ،وهو أمر وارد في كل االتفاقيات

في الطريق املوصل����ة إلى إقامة دولة من خالل

من أوس����لو إلى ملحقاتها ،وما لم يطبق هو ما
لم يرد في أوس����لو إال عنوان ًا للبحث فقط .وهو

املفاوضات واملعارك السياسية والدبلوماسية .وال
تزال االنتفاضة الثانية ماثلة للذين يعتقدون بأن
القوى الرئيسة في احلركة الوطنية الفلسطينية
تخلت متام ًا عن الكفاح من أجل الدولة بالسالح

مستقبل احلكم الذاتي بعد املرحلة االنتقالية.
خلط املعارضون ألوسلو بني انتقادهم خلروق

والعنف إذا لزم األمر وإذا أجبرت على ذلك.

إس����رائيل اخلطيرة لالتفاق من حيث توس����يع

هناك خلط غير متعمد بني ما يريده الش����عب

االستيطان في محاولة ملنع إقامة دولة فلسطينية
وبني انتقادهم لالتفاق انطالق ًا من االعتقاد بأن

الفلس����طيني ،وما يحتاجه ف����ي كل مرحلة من

أوسلو كان يجب أن مينح الفلسطينيني دولة مرة

مراحل كفاحه في س����بيل إقامة دولة مس����تقلة.

واحدة من دون مراحل ومن دون اختبار نيات.
ولو كان ذلك ممكن ًا العتبر االمتناع عن التقاطه

فهو يري����د التخلص من االحتالل .ولكنه يحتاج
إل����ى حتقيق أه����داف صغيرة ف����ي كل خطوة

تقصي����ر ًا ورمبا نوع���� ًا ما من أن����واع اخليانة.
وهو ل����م يحصل أبد ًا .إذ كانت منظمة التحرير

ال تكون شعبية أو ال تنال رضا الشعب والقوى

الفلسطينية بعد حرب اخلليج األولى تعاني من

السياسية الفاعلة في املجتمع الفلسطيني.

سياسية ويحتاج إلى استخدام أدوات عمل قد

يس����تهوي هذا اخللط الكثير من املش����تغلني

تش����تت قواتها ومراكز عملها ومقاطعة خليجية
ش����ديدة لها بس����بب ما اعتبر انحياز ًا الحتالل

بال����رأي الع����ام ،ويؤدي في كثي����ر من األحيان

الكويت ومنافس����ة من دول وأنظمة قومية ليس

إل����ى توجيه الرأي العام نحو رفض كل ما تقوم

على سياس����ات وتكتيكات بل على التمثيل كله.

به الس����لطة الفلسطينية باس����تثناء دفع رواتب

وال داعي للتفصيل فليس مجاله هنا.

موظفيه����ا ،لكن األخطر من ه����ذا تغلغل أفكار

ذهب املعارضون عل����ى اختالفهم واختالف

أخرى في املجتمع الفلسطيني بديلة من مسار

نياتهم ومصاحلهم إلى أكثر من ذلك ،أي اعتبار

أوس����لو واتفاقاته املتالحقة باعتبارها خيارات

االتف����اق «مؤامرة» أو «خديعة كبرى» للش����عب

متاحة أمام الش����عب الفلس����طيني ،ومنها على

الفلس����طيني ،مع أنهم لم يعرضوا سياس����ات

سبيل املثال تفضيل حل الدولة الواحدة على حل
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الدولتني الذي فصل به أوس����لو متام ًا ،والغريب
أن له����ذه الفكرة أنص����ار ًا كثيرين في اجلانبني

الكالم ولكن ال أحد يجرؤ على البوح بذلك أمام

الفلسطيني واإلسرائيلي.

وسائل اإلعالم» ،بينما حتدث قادة حزب مييني

بحل الدولتني وإنه يس����مع من قيادة احلزب هذا

ف����إذا كانت الدوافع الفلس����طينية حيال حل

آخر وشريك في االئتالف احلكومي وهو «البيت

الدولة الواحدة بريئة ،فإن املؤسس����ة الرس����مية
احلاكمة في إس����رائيل ترفض رفض ًا مطلق ًا حل

اليهودي» عن رفض إقامة دولة أخرى بني البحر
والنهر (وزير اإلسكان أوري أرئيل) ،وعن رفض
املفاوضات انطالق ًا من اتهام الفلسطينيني بعدم

الدولة الواحدة إال جلهة استدراج إعجاب لفكرة
رف����ض إعطاء الش����عب الفلس����طيني حرية في

جدية مواقفهم وعدم رغبتهم بالسالم ووصفهم

دولة مس����تقلة على حدود العام  ،1967املعادل
احلقيق����ي حلل الدولتني ،ال إعجاب ًا بفكرة الدولة

بطريقة عنصرية بأنهم «مثل شظية في املؤخرة».
ميل االئتالف اإلسرائيلي احلاكم إلى التعبير
علن ًا عن رفض إقامة دولة فلس����طينية ال صلة له

ثنائية القومي����ة والدولة الواحدة لكل مواطنيها،
بل تفادي ًا الستحقاق إقامة دولة فلسطينية إلى

بالواقع أيض ًا ،فإس����رائيل تعترف رسمي ًا بحل

جانب إس����رائيل .وهناك م����ن منطلقات أخرى،

الدولت��ي�ن ،لكنها ال ترى م����ا يدفعها إلى تطبيق

فلس����طينيون كثر ينادون بدول����ة واحدة ثنائية
القومي����ة بدي ًال م����ن حل الدولت��ي�ن انطالق ًا من

هذا احلل من دون ثمن سياسي من الفلسطينيني
وثمن آخر من العرب ومن احلليف اإلستراتيجي
الواليات املتحدة التي صارت تتحدث مع نتنياهو

ضعف االحتمال بإمكان حتصيل دولة فلسطينية
مستقلة ،وليس استناد ًا إلى إعجاب مبواصفات

عن صيغة «بوشهر – يتسهار» أي أن نخلصك

القبول بدولة ثنائية القومية .أو أفكار أخرى من

من النووي اإليراني مقابل أن تفكك االستيطان

نوع تخليص إس����رائيل م����ن الصهيونية .وهي

في األراضي الفلس����طينية احملتلة التي ستكون
مستقب ًال أراضي دولة فلسطني.

الوقت الراهن.

ال ميك����ن إغفال اخلط����وة الرمزي����ة الكبيرة
لالحت����اد األوروبي الذي اتخذ قرار ًا ال يرى في

أفكار قد تكون صحيحة ولكنها غير واقعية في
س����معنا في اآلونة األخيرة نشاط ًا إسرائيلي ًا
ملحوظ���� ًا ضد فكرة إقامة دولة فلس����طينية إلى

املستوطنات جزء ًا من إسرائيل.

جان����ب إس����رائيل ،وهو نش����اط يحمل دالالت

ستظل إسرائيل ــ من دون التمسك بالكفاح

سياسية عميقة ألنه يأتي من شخصيات مركزية

جلعل هذه اخلطوات الرمزية خطوات حقيقية نحو

في ح����زب الليكود اليمين����ي احلاكم واألحزاب

تفكيك االحتالل ــ تؤخر استحقاق إقامة الدولة،

اليميني����ة في االئتالف احلكومي مثل نائب وزير

لكنها لن تستطيع منعه ،واملفاوضات الراهنة ال

الدفاع داني دانون الذي قال إن احلزب ال يؤمن

تخرج عن هذا السياق.
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مقاالت

الدولة المدنية والدولة الدينية :وجهة نظر

ريهام عودة

*

سعت شعوب العالم ،خالل عصور مختلفة،

الدولة على الشعب ،فاحلكومة بكل بساطة تعتبر

إلى تأس����يس ُدول مس����تقلة له����ا تتمتع بكيان

مبثابة عقل الدولة ،وهي متغيرة بشكل مستمر

سياسي ذي س����لطة حاكمة تنظم حياتها بعد

حسب طبيعة النظام احلاكم ،بينما الدولة تبقى
دائم ًا راسخة ومستمرة.

وهيمنة اإلمبراطوريات الكبرى ونفوذ االستعمار

م����ا زال هناك في عاملن����ا العربي في األفق

األجنبي وس����يطرته على م����وارد بالدها ،األمر
الذي ش���� ّكل أكبر حتد أمام قادة تلك الشعوب

عدة محاوالت حثيثة إلعادة تأسيس دول حديثة
تتمتع مبزايا الدميقراطية والنهضة االقتصادية

من أجل بناء ُدول مس����تقلة تؤسس لنظام حكم

واالجتماعية .جاء الربيع العربي ليرسم خريطة

سياسي ُينظم السلطة في البالد و ُيقدم خدمات
وحقوق ًا للش����عب عبر منظومة من املؤسس����ات

سياس����ية جديدة للوط����ن العربي م����ن بلدان
تخلص����ت حديث ًا من أنظمة حك����م ديكتاتورية

عدة عقود من املعاناة؛ جراء الصراعات الدينية

الدائمة التي تعرف حالي ًا باسم احلكومة ،والتي

وتس����عى للدميقراطية ،ومن بلدان ما زالت على

يعتبرها البعض مجرد وسيلة وآلية لفرض سلطة

مفت����رق الطرق ال تعل����م ألي وجهة تتجه! فهل
هي ذاهبة إلى طريق التحرر السياسي والدولة
املدنية احلديثة أم س����تغرق في دوامة مستمرة

* كاتبة ومحللة سياسية.
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كبير بتقدمي خدمات مميزة لش����عوبها ،وسعت

من العنف والتطرف الديني؟
يعتبر الشعب في أي دولة في العالم احملرك

لتحقيق مستوى مرتفع من العدالة االجتماعية

األساسي لعجلة التقدم والتنمية السياسية ،وهو

والتنمية البشرية ،وهذا هو جوهر الدولة املدنية:

القوة الكبيرة التي ميكن أن تُغير أنظمة احلكم
وتؤثر في سياسات الدولة ،وهذا ما حدث فع ًال

دولة املواطنني.
تبن����ت معظم تلك الدول املتقدمة نظام حكم

في كل من تون����س ومصر وليبيا واليمن ،حيث

مدني أو ما يع����رف مبفهوم الدولة املدنية التي

ثارت شعوب تلك البالد وانتفضت بشكل مفاجئ

تركز على مبدأ املواطنة ،فالدولة املدنية هي بكل

ضد حكامه����ا؛ ما أدى إلى اقتالعهم بش����كل

اختصار دولة املواطنة وس����يادة القانون التي

نهائي من كراس����ي احلكم ،وترتب بالطبع على

تُعطي احلقوق والواجبات على أساس املواطنة،

ذلك تغيرات كبيرة في أنظمة احلكم.
مبا أن الش����عب يعتبر من أهم أركان الدولة

فال يكون هناك متييز بني املواطنني بسبب الدين
أو اللغة أو اللون أو العرق ،وهي تضمن أيض ًا

وم����ن أهم عوام����ل التغيير السياس����ي ألنظمة

حقوق اإلنس����ان وحرياته األساس����ية وحتترم

احلكم ،فالبد للدولة وأجهزتها احلكومية من أن

التعددية والتداول الس����لمي للس����لطة وتستمد

تركز ُجل اهتمامها على خدمة مواطنيها وحتقيق

شرعيتها من اجلماهير وتخضع للمحاسبة من

آمالهم في وطن آمن ومجتمع عادل ،ويجب أن

قبل الشعب أو ممثليه.
فسر ،أيض ًا ،بعض املفكرين الغربيني معنى

املتساوية ،مثل احلق في التعليم والصحة والعمل

الدولة املدنية بأنها الدولة التي تستقل بشؤونها

وانتخاب احلاكم وحرية التعبير عن الرأي ،لكن
في الوقت نفسه يجب على أفراد الشعب ،أيض ًا،

عن هيمنة الكنيسة وتدخلها ،وهي بالتالي تضع
قوانينها حس����ب املصالح واالنتخابات بطريقة

أن يقوموا بواجبهم جتاه دولتهم من اإلخالص

دميقراطية ال تخضع لتدخل املؤسسات الدينية

للوطن والدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي ودفع

أو حتى اجليش نفسه.

الضرائب املستحقة لقاء ما تقدمه لهم الدولة من

نتوس����ع أكثر في مفهوم
لك����ن إذا أردنا أن ّ
الدول����ة املدنية ،فالبد لنا م����ن التطرق ،أيض ًا،

يج����ب أن تكون العالقة بني املواطن والدولة

ملعنى املواطنة التي تعتبر من أهم أركان الدولة

عالقة تبادلية ينظمها دستور الدولة وتشريعاتها،

املدنية ،فاملواطنة بكل بساطة جوهرها التسامح

مبا يتف����ق مع مب����ادئ الدميقراطي����ة وحقوق

واحترام اآلخر والقبول بالتنوع وإقرار أن حق
األقلي����ات ليس بالضرورة أن يؤثر س����لب ًا على

والعشرين اهتمت معظم الدول املتقدمة بشكل

حقوق األغلبي����ة ،وتدعم املواطنة مبادئ حقوق

يتمتع جميع أفراد الشعب بالكثير من احلقوق

خدمات وحقوق.

اإلنسان؛ لذلك نالحظ أنه خالل القرن احلادي
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اإلنس����ان وتطالب بأن يتس����اوى اجلميع أمام

العلمانية في القرن السابع عشر ،الذي رأى أن

القان����ون دون حتيز لط����رف دون آخر ،وتتيح

وظيف����ة الدولة هي فقط رعاية املصالح الدنيوية

الفرص االقتصادية واالجتماعية لكل ش����خص

للمواطنني ،أما الدين فهو يس����عى إلى خالص

دون متيي����ز ،فكل اس����تبعاد أو تهميش يؤدي

النف����وس في اآلخرة ،لذلك ليس من مس����ؤولية

بالتأكي����د إلى اإلحباط والتعص����ب والعدوانية

الدولة اس����تخدام نفوذها وس��ل�احها من أجل

والصراعات الداخلية.
وصف ،أيض ًا ،بعض املفكرين السياس����يني

ضم����ان جناة املواطنني ف����ي اآلخرة من عذاب
اإلله أو لنيل اجلنة ،و ُيشدد لوك على أن انحياز

الوقت نفس����ه يحاول بع����ض املفكرين التمييز

الدولة والتعايش السلمي بني املواطنني.

الدولة لدين معني يشجع املواطنني على النفاق
والتدين الشكلي ،فض ًال عن أنه قد ُيهدد وحدة

أنظم����ة احلكم املدنية بالعلمانية ،وأنها ال تتخذ
الدي����ن مرجع ًا أساس����ي ًا للتش����ريع ،لكن في
ب��ي�ن مصطلحي مدنية الدول����ة وعلمانية الدولة

نستطيع القول لذلك إن هناك عالقة تكاملية

وذلك ألنهم يعتق����دون بأن العلمانية ترفض أن

ب��ي�ن النظام العلماني والنظام املدني ،فكالهما

يكون هناك دين رس����مي للدولة ،بينما العلمانية

ال يعادي الدين ،لكنه فقط يحاول منع استغالل

في الواقع تركز بش����كل أساس����ي على دستور

الدول����ة أو نظام احلكم للدين م����ن أجل تبرير

الدولة وال تتدخل في االنتماء الديني لشعوبها،

سياسته والتفرقة بني املواطنني ،فالدولة املدنية

فالواليات املتحدة األميركية على س����بيل املثال

أو العلمانية تكفل جلميع املواطنني ،على اختالف

تعتبر دولة مس����يحية ،لكن دستورها علماني،

دياناته����م ،احلق في حرية العبادة وممارس����ة

وكذل����ك بعض ال����دول األوروبية مثل فرنس����ا

شعائرهم الدينية دون التأثير بشكل سلبي على
أصح����اب الديانات األخرى ،وهذا يتضح جلي ًا

ف����رق كبير ب��ي�ن العلمانية واملدني����ة ،فكالهما

عندم����ا نتابع جتارب املس����لمني في الغرب من

ُيقصد به حتييد الدين وإبعاده عن نظام احلكم،

حرصهم على التمسك بحقوقهم باملواطنة الكاملة

وبريطاني����ا العظمى ،لذلك أرى هنا أنه ال يوجد

التي تكفل لهم حرية ممارس����ة الشعائر الدينية

ففكر العلمانية ش����بيه بالفكر املدني الذي يقوم

في تلك الدول الغربية التي ُيعتبر املسلمون فيها

على أس����اس مس����اواة جمي����ع املواطنني أمام

من ضمن األقليات الدينية.

القان����ون مهما تعددت أديانهم واختلفت بيئتهم

نالحظ بالنظر إل����ى عاملنا العربي أنه يوجد

االجتماعية.

لألسف سوء فهم كبير في تفسير معنى الدولة
املدنية أو العلمانية حيث يعتبرها البعض ضَ رب ًا

ولكي نس����توعب أكثر مفاهي����م نظام احلكم
املدني أو العلماني يمُ كننا أن نستش����هد برأي
الفيلس����وف اإلجنلي����زي جون لوك ،مؤس����س
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من ضروب الكفر والفس����ق وأنها حتارب الدين
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اإلس��ل�امي وتروج ألفكار غربية تخالف الثقافة

أما بالنس����بة للدولة الدينية فهي الدولة التي

والعادات العربية ،بينما هي في احلقيقة تدافع

يك����ون فيها احلاكم ال يحك����م بإيحاء من اإلله

عن حقوق املواطنني الدينية واملدنية ،األمر الذي

وإمنا يحكم بناء عل����ى نصوص الكتب الدينية

يدعو إلى احلاجة ملراجعة طرق التفكير والتحليل
السياسي لألمور التي تعتمد غالب ًا على نظرية

وتعليمات الرس����ل واألنبياء والقديسني ،ويمُ كن
أن تتم محاسبته ويمُ كن للناس أن يختلفوا معه.

كفر وحرام.

الديني����ة ،فيمكننا القول إن الدولة اإلس��ل�امية

وباالطالع عل����ى املفهوم اإلس��ل�امي للدولة

املؤامرة وعلى أن كل شيء يأتي من الغرب فهو
وأعتقد هنا أنه ليس من الضروري أن تتبنى

تعتبر دولة دينية ولكنها ليس����ت ثيوقراطية ،ألن

الدول العربية نظام احلكم العلماني الكامل بل

نظامها السياس����ي يعتمد على نصوص القرآن

عل����ى العكس يجب أن تك����ون لدينا في العالم

وتعليمات الس����نة النبوية وميكن ألفراد الشعب

العربي مرونة كبيرة وسعة أفق من أجل تطوير

أن ينتقدوا احلاكم ويخالفوه الرأي ،كما تتبنى

نظام حكم مدني دميقراطي مختلط ال يتجاهل
بالضرورة هوية الدولة الدينية بل يحافظ ،أيض ًا،

الدولة اإلس��ل�امية نظام حكم الشورى والرأي،
ولكنها تستمد مشورتها من طبقة النخبة وعلماء

على نوعية الفكر والثقافة الش����رقية للش����عوب

الدين احمليطني باحلاكم اإلس��ل�امي ،وال يتمتع

العربية حيث يجب عدم جتاهل طبيعة الشعوب

جميع أفراد الشعب بحقهم في اختيار احلاكم

العربية التي متيل إلى التدين والتقاليد احملافظة،

ألن اختياره يتم عن طريق البيعة التي يش����ارك

وفي الوقت نفسه يجب مراعاة حقوق األقليات

فيها كبار رجال الدولة .
وم����ن جتارب احلكم اإلس��ل�امي في البلدان

الديني����ة وعدم تغلي����ب الرؤي����ة الدينية لألمور

العربية جتربة اخلالف����ة العثمانية التي حكمت

احلياتية في قوانني الدولة وتشريعاتها .
أم����ا إذا أردنا أن نتح����دث عن نظام احلكم

الش����عوب العربية عدة قرون ،حيث كانت هناك

الديني ،فالب����د أن منيز بني الدولة الثيوقراطية

سيادة كبيرة للخالفة العثمانية على العديد من

والدولة الدينية ،فالدولة الثيوقراطية يكون احلاكم
فيها ذا طبيعة إلهية أو مختار ًا بطريقة مباشرة

الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية املجاورة لقارة
أوروبا وكانت تتبع اخلالفة آنذاك شرع ًا سلطان

أو غير مباش����رة من اإلله وذلك حسب ما ُعرف

آل عثمان الذي كان ُيلقب في ذلك الوقت بأمير

أي أحد من أفراد الش����عب بانتقاد احلاكم أو

في دولة اخلالفة اإلسالمية مبثابة أعلى سلطة

االعت����راض على أحكامه بل يجب على اجلميع

للحكم وهو يس����تمر في احلكم حتى يوم مماته،

اخلضوع التام إلرادة احلاكم وسلطانه.

وهذا بالطبع يناقض مبادئ الدميقراطية التي

املؤمن��ي�ن أو خليفة املس����لمني ،و ُيعتبر اخلليفة

بنظرية احلق اإللهي ،ويترتب على ذلك عدم أحقية
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تعتمد مبدأ تداول الس����لطة وحق الش����عب في

الواعي����ة واملثقفة تس����تطيع أن تؤثر في طريقة

اختي����ار حاكمه ،ما يدعو لالس����تغراب عندما

حكم قادتها ،وفي كتابة دس����تور بالدها بشكل

نسمع أن هناك مناشدات عديدة من قبل بعض

يكفل لهم كافة حقوقه����م الوطنية واملدنية ،أما
الش����عوب املُغيبة والتي تفتق����ر للثقافة والعلم،

املفكرين اإلسالميني بضرورة عودة دولة اخلالفة
اإلسالمية ،األمر الذي يشجع على نظام توريث

فس����تبقى تعاني زمن ًا طوي ًال م����ن أنظمة حكم
ديكتاتورية قد تس����تغل أحيان ًا الدين من أجل

من يحكمهم.

تبرير سياستها القمعية وتنتهك بذلك احلريات

احلكم وحرمان أفراد الشعب من حرية اختيار

األساسية للمواطنني.

ش����هدت في عصرنا احلدي����ث بعض الدول
العربية مثل مصر وتونس وفلس����طني س����يطرة

رمبا ليس من اخلطأ اجلس����يم تأسيس دولة

بعض أحزاب اإلس��ل�ام السياسي املتفرعة من

ذات مرجعي����ة ديني����ة ،لكن م����ن اخلطر الكبير

حركة اإلخوان املس����لمني عل����ى أنظمة احلكم،

أن تس����تغل تلك الدول����ة الدينية الدين من أجل

حيث حاولت تلك األحزاب أسلمة دستور الدولة

محاربة الدميقراطية وحقوق اإلنسان وتهميش

وقوانينها لكي تتماشى مع مشروعها اإلسالمي

حقوق األقليات.

العاملي ،لكن ما متت مالحظته أن تلك األحزاب

لذلك أعتق����د أن على احلكومات العربية أن

الدينية لم تنجح بشكل كبير في تطبيق سياستها
اإلسالمية ،حيث واجهت فيض ًا من االنتقادات

تتعلم من جتربة الغرب في تطبيق سياسة احلكم
الدميقراطي����ة املدني����ة وأال تقع ف����ي فخ احلكم

الكبيرة واحلادة من قبل املثقفني والسياس����يني

الدين����ي املتطرف أو أن تت����ورط في صراعات

الع����رب ذوي الفكر العلمان����ي والليبرالي الذين

دينية وطائفية سواء كانت إسالمية أو مسيحية،

اته����م بعضه����م تلك األحزاب بأن سياس����اتها

بل يج����ب أن حترص تلك احلكومات على تبني

تتناقض مع مبادئ حقوق اإلنسان العاملي التي

ثقافة التسامح الديني والسلم األهلي وأن تدعو

تتمثل بحقوق املرأة وحقوق األقليات واحلريات

شعوبها إلى لغة احلوار بني األديان واحلضارات
املختلفة بعيد ًا عن العنصرية الدينية واحلزبية،

الش����عوب هي من حت����دد هوية نظام احلكم

فليكن ش����عارنا األكبر هو الدي����ن لله والوطن

العقائدية والفكرية.

للجميع ... .

وطبيعت����ه ف����ي أي دولة في العالم ،فالش����عوب
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مقاالت

المشهد المصري :الواقع على مسرح التاريخ
جرجس شكري
كان���ت األحداث في مص���ر على مدى نصف
قرن تذهب بأبطالها وأفعالها إلى املقبرة مباشرة،
سنوات والتاريخ يستقبل املوتى ،يرحب باجلثث،
وفجأة ضاقت املقبرة؛ فانفجرت ،و ُفتحت أبوابها،
هاجم املاضي احلاضر ،فيما وقف املستقبل بعيد ًا
ال يعرف إلى من ينحاز.
سنوات طويلة ونحن نبني جدران ًا عالية حول
التاري���خ ،وكلما انفتح باب أغلقناه ،وكلما ارتفع
صوت قتلناه ،فنحن وبأيدينا دمرنا التاريخ ،فبات
بائس ًا ال حيلة له ...بعد أن صرنا كت ًال بشري ًة ال
عقل لها ،ال تفكر ،أذرع ًا تل ّوح ،س���يقان ًا تركض
كحمار يحفظ طريق البيت ،تذهب إلى الش���ارع
وتعود ،أفواه تطحن الطعام ،وعيون عمياء تشاهد

*

ما تطفح به شاشات الفضائيات من هراء يومي،
ومؤخ���رات ترقد على كل أنواع الكراس���ي ،وال
تفرق بني كرس���ي احلمام وكرسي الوزارة ،بعد
أن أصبح���ت العقول في املؤخ���رات ،واملؤخرات
في العقول ...هذا نحن ،ش���عب ال يعرف املوت
أو احلياة ،كانت هذه صورتنا!.
وح�ي�ن خرجنا من الكهف ،خرجنا كالعميان،
لقد تغيرت الدنيا ،ودون ش���ك تغير مفهوم الثورة
ونح���ن نيام ،كنا مث���ل فريق كرة قدم لم ميارس
اللعب���ة س���نوات طويلة ،وفجأة وجد نفس���ه في
املونديال! فماذا يفعل؟ ألكثر من نصف قرن ونحن
نتوهم األمان ،فيعزّينا عن االستبداد ،تعلّمنا محبة
الفقر من أجل االستقرار ،ورضينا بالذل من أجل
األمان ،ومل���ا حان وقت اللعب جاءت املباراة في

*شاعر وصحافي مصري.

85

بدايتها عشوائية حماسية خلّفت عشرات القتلى
واجلرح���ى وأيض ًا املجانني ،وظنن���ا أننا حققنا
الهدف.
وهن���ا وقف طاب���ور طويل م���ن االنتهازيني
والكذب���ة واملنافقني على أبواب التاريخ لصوص ًا
في مالبس الزعماء ،أحدث���وا ضجيج ًا وأفزعوا
املاضي ولوثوا احلاضر وهددوا املستقبل باملوت
إذا ل���م يطع نزواتهم املس���مومة ،ولم ال ؟ ومنذ
أكثر من أربعة عقود واملجتمع في فوضى مخيفة
أصاب���ت كل مفرداته ،بداية من فس���اد العمارة
وانهيار املسرح والس���ينما واملوسيقى ،وتراجع
الدور الثقافي ،وصو ًال إلى انحطاط األزياء الذي
جس���د ضياع الهوية املصري���ة بجدارة ،فبنظرة
واحدة للشارع ،تظن أنك في حفل تنكري ،تختلط
فيه املالب���س العثمانية واألفغانية والفارس���ية،
باألميركي���ة واألوروبية ،مبا تعكس���ه من أفكار
ومعتقدات وهويات مستعارة ،ناهيك عن األسماء
التي استعارها املصريون من الغرب أو اجلزيرة
العربية ،فم���اذا تبقى لهم؟ لق���د حتالف انهيار
املنظومة التعليمي���ة في املدارس واجلامعات مع
فساد احلاسة الفنية إلنتاج حالة من العشوائية
الت���ي يندر تكرارها ،برعاية نظام احلكم ،فوقفنا
على أبواب القرن الثامن عش���ر نتس���ول شيئ ًا
للمستقبل بينما اآلخرون عبروا إلى القرن احلادي
والعشرين! ندور في ساقية التاريخ كثور مغمض
العين�ي�ن ،وثمة آخر يقود الثور ويروي أرضه من
هذه الساقية .والتاريخ البائس يقبل وال يفتح فاه،
رضي أن يكون مجرد مقبرة للتعليم والثقافة والفن
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والعمارة ،وافق عل���ى أن يكون مقبرة للمجتمع،
وبالطبع كنا نحن ،حفاري القبور ،نحمل اجلثث
إلى بطن التاريخ ،هذا كان دورنا!.
-2
فقط منذ ثالث سنوات شعرت ألول مرة بتغير
الش���عب املصري ،ألول م���رة تتغير املفاهيم ،إذ
خلعت الكلمات مالبس���ها البالية وارتدت مالبس
أخ���رى تليق باللحظة الراهنة ،وإن كانت مالبس
فضفاضة وغريبة ،فالشوارع التي كانت ميتة ولم
تتغير سنوات طويلة ،دبت فيها الروح فجأة ،حتى
أحيان كثيرة إلى لعنات بد ًال من
ول���و حتولت في
ٍ
كونها فضاء للحياة واملرور والتنزه ،فلم تعد طريق ًا
للبيت أو لدور العبادة ،للنوم والراحة والصالة كما
كانت في املاضي املس���تقر! لقد عرفت الصراخ،
االحتج���اج ،القتل ،قط���ع الطريق ،وصممت أن
تصيب من مير بها وتفزعه ،لتعلن عن وجودها كما
فعل أصحابها ،وحتى احلدائق باتت مقابر لدفن
اجلثث بد ًال من زرع الزهور ،ومالعب الكرة شهدت
املذابح إلى جوار اللعب ،وبدورها صارت البيوت
فضاء للخوف والبكاء بد ًال من النوم والراحة؛ وذلك
ألن التاريخ فت���ح خزانة املاضي ،مقبرته األزلية
وقذف بكل ما في أحش���ائه في وجوهنا بعد أن
ضاق ذرع ًا بهذه املخلفات اإلنس���انية على مدى
أكثر من نصف قرن ،وظني أننا كنا نحتاج إلى
ه���ذه الهزة العنيفة ،لننفض عنا املوت الذي مننا
فيه س���نوات طويلة ،وكان التاريخ يحتاج إلى أن
يغضب ،بع���د أن صارت احلض���ارة الفرعونية
العريقة في وجدان أجيال مجرد رموز وثنية بعد
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أن خرجت كل هذه املاليني لتسقط نظام ًا جثم على
صدرها ثالثني عام ًا ،خرجوا وس�ل�احهم الوحيد
ه���و الهتاف ال أكثر ،وبعد عامني ونصف كرروا
املشهد نفسه وخرجوا إلسقاط مستبد آخر ،وما
زالوا في الش���وارع وامليادين يقاومون التيارات
الظالمية ،فهذا دورهم في اللحظة الراهنة.
-3
لكننا غرباء عن قواع���د اللعبة ،عقولنا أغلقت
أبوابه���ا منذ زم���ن بعيد ،فكيف لن���ا أن نعرف
الطريق؟ .فكان لزام ًا علينا أن نعتاد اجلثث ،بعد
أن كان حادث سير يفزعنا أيام ًا عديدة ،أصبحت
مئات اجلثث أمر ًا عادي ًا ،بعد أن كنا نشاهد هذا
على الشاشات فقط ،ويبدو أنه على الشعوب أن
تشرب قدر ًا ال بأس به من الدماء مع قهوة الصباح
حتى تصل إلى احلرية ،بل وتد ّرب نفس���ها على
تناول بعض اجلثث ،مع طعام العش���اء ،وبالطبع
لم نكن نعرف!.
كانت الصورة مفزعة ،كان مشهد ًا سريالي ًا
لش����عب اعتاد الواقعية واالستقرار  -الوهمي
طبع ًا  -فهاجمته فجأة أيا ٌم بال مالمح سقطت
ٌ
ورجال بال وجوه ،يرتدون أقنعة
من فم التاريخ،
عديدة ،دينية وسياسية ،مدنٌ هاجرت إلى أرض
بعيدة ،وتركت سكانها عراة ،جماعات حتترف
القتل ،وبالد تبكي م����ن رحلوا ،واحلقيقة جثة
عفنة ال جتد م����ن يواريها الت����راب .فالبعض
يخوض احل����رب والبعض مي����وت ،فهناك من
يخوض حرب ًا دون أن يخوضها ألن هناك من
مي����وت عنه ،وهناك من يثور ،وهناك من يحكم

أن مت تأثيمها بفضل تغلغل الفكر الس���لفي في
أعم���اق املجتمع املص���ري ،الذي أصبح احلاكم
واملس���يطر ،وهي احلقبة نفس���ها (حكم مبارك)
التي وصفها املؤرخون بأنها ارتداد بالتاريخ إلى
العص���ر العثماني بكل ما فيه من انغالق وظالم.
وكأن كل سنوات النهضة ومشروع الدولة املدنية
سقط في حلظة خاطفة ،بعد أن مت دهس مشروع
النهضة حتت أقدام الفكر األصولي ،وغياب الوعي
وفقدان الهوية ،وصعود جنم الدولة البوليس���ية،
وص���ارت املصطلحات الدينية لغة س���ائدة في
الواق���ع اليومي تكتنف كل ممارس���ات املجتمع
وتخترق تفاصيل املأكل واملش���رب وامللبس حتت
رعاية ذلك التدين الزائف ،وحتت س���مع وبصر
الدولة البوليس���ية املتواطئة! صار منهج التفكير
الغيبي أش���د ما يكون حضور ًا في املجتمع حني
اعتلى املنابر  -ليس الدينية فقط ،بل كل وسائل
اإلعالم  -مجموعة من اجلهالء يبثون جهلهم في
عقول البسطاء ليتشكل وعي جيل بأكمله بطبيعة
الواقع االجتماعي املصري في ظل سيطرة الفكر
الس���لفي واخلوف م���ن دولة البولي���س ،وبرعاية
أنصاف املثقفني رجال الدولة؛ ليعيش الش���عب
زمن غياب الوعي وتس ّيد ثقافة اجلهل والغيبيات
حتت س���مع وبصر الدولة وبرعايتها منذ نصف
قرن! لذلك لم يكن غريب ًا أن ينفجر املصريون في
ثمانية عشر يوم ًا عبرت عن نصف قرن من القهر
والظلم والفساد ،فكان االنفجار مدوي ًا ،انتفاضة
لي���س لها مثيل من قبل جتاوزت وتفوقت على كل
الث���ورات الكبرى في التاريخ ،فلم يحدث من قبل
87

بد ًال منه بل ويحكم عليه ،وبينما ميوت البعض
يتسلل البعض اآلخر إلى كرسي احلكم ،ودون
ش����ك تنام الدميقراطية في سبات عميق دون
أن تهتم بالصراع الدائر باس����مها! ودون شك
هناك من يتحكم في عجلة قيادة التاريخ ،يطلق
العنان أحيان ًا للفوضى ،ورمبا ميسك احلاضر
من يده يأخذه بعيد ًا إلى مقعد في مهب الريح،
ثمة شخص ميسك عجلة القيادة ،أو يقف على
باب التاريخ مينح ومينع من الدخول ،شخص
أحيان ًا ينقب احلائط ليسمح بتسلل جماعة أو
حتى يهدم السقف ليعبر شخص ما؟

العدد (2013 )25

والتاريخ ليس بائس���� ًا كما كنت أظن ،فهو
يعرف كل ش����يء ويفتح باب����ه الرئيس األكبر
للبعض ملن يختارهم هو بنفسه ،وطبق ًا لشروطه
ثم يقف في استقبالهم وخلفه تصطف سنوات
طويلة من االحت����رام والتقدير ،والبعض يحوم
حول جدران التاريخ يحاول التسلل من النافذة
أو الش����رفة ،أو حتى ينقب احلائط حتى يدخل
التاري����خ ولكن هيهات .رمب����ا يدخل ولكن من
الباب اخللفي مثل اللصوص ،واللص ال يجرؤ
على البقاء ألنه يخاف من النور.
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مقاالت

تأرجح السياسة الخارجية األميركية
 ..ما بين المصالح والقيم
د .محمد الدجاني الداودي

*

تمهيد

في الشرق األوسط  -في أعقاب احلرب العاملية
الثاني���ة وب���روز قطبني عل���ى الس���احة الدولية
(املعس���كر الغرب���ي وتقوده الوالي���ات املتحدة،
واملعسكر الش���رقي ويقوده االحتاد السوفيتي)
إلى احلد من نفوذ االحتاد السوفيتي في املنطقة
وخاصة في الدول املوالية له ،وإلى ضمان تـأمني
اس���تمرارية تدفق النفط العربي واإليراني للدول
الغربية بأسعار زهيدة ،فعملت على إسقاط النظام
اإليراني املنتخب دميقراطي ًا برئاسة مصدق عام
 1953لتج ُّرئه على املطالبة بحصة أوفر للشعب
اإليران���ي من دخل النف���ط اإليراني .ومن أعلى
أولويات هذه السياسة ضمان أمن دولة إسرائيل
وسالمتها .وتتعهد كل إدارة أميركية سواء أكانت
دميقراطي���ة أم جمهوري���ة باحلف���اظ على أمنها

تعبر السياس���ة اخلارجية عن السلوك الـذي
تتبناه الدول���ة الواحدة في تفاعالتها جتاه باقي
ال���دول أو املنظمات الدولي���ة ،وهي مجموعة من
األهداف السياس���ية التي تسعى لتوضيح كيفية
تعاط���ي دولة معين���ة مع ال���دول األخرى ،وهي
إحدى أهم فعاليات الدولة التي تعمل من خاللها
لتحقيق أه���داف محددة على الس���احة الدولية
في إطار املصلحة الوطنية ،وتصمم السياس���ة
اخلارجية عموم ًا للمساعدة على ضمان املصالح
القومية ،وحماية األمن الوطني ،ونش���ر العقائد
األيديولوجية ،وحتقيق الرخاء االقتصادي.
سعت الواليات املتحدة في سياستها اخلارجية
*مدير مركز الدراسات األميركية في جامعة القدس.
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ودعمها عسكري ًا واقتصادي ًا وضمان استمرارية
تفوقها العسكري في املنطقة.
أصدر املفك���ر األميركي صامويل هانتغتون،
في العام  ،1968كتاب ًا بعنوان «النظام السياسي
في مجتمعات متغيرة» ،رسم فيه اإلطار النظري
والتبرير األيديولوجي لدع���م احلكومة األميركية
األنظم���ة الدكتاتورية املوالية لها كنظام الش���اه
بهلوي في إيران ودعم االنقالبات العسكرية ضد
األنظمة الدميقراطية ،وكما فعلت في إيران عام
 1953وفيما بعد في تش���يلي عام  ،1973اعتبر
أن احلفاظ على االس���تقرار السياسي الداخلي
للدولة وال���والء للواليات املتح���دة هما املعياران
اللذان يجب أن تأخذهما السياسة األميركية في
احلس���بان عند التعامل م���ع دول العالم الثالث.
وأصبح هذا الكتاب من أهم املراجع السياس���ية
التي تدرس في اجلامعات األميركية وتناقش بني
املفكرين والسياسيني األميركيني.
وضع صانع القرار األميركي هذين املعيارين
على قمة األجندة السياس���ية ف���ي صنع القرار
في السياسة اخلارجية .وتسببت هذه السياسة
في عزلة الواليات املتحدة على الس���احة الدولية
وإشعال الكراهية لكل ما هو أميركي بني شعوب
العالم الثالث ،ج���اءت قمتها في انتصار الثورة
اإليرانية وسقوط نظام الشاه عام  ،1979وتفاعل
أزم���ة الرهائن األميركية التي س���لطت األضواء
على فش���ل السياس���ة األميركية ف���ي احتضان
األنظمة الديكتاتورية والتس���لطية وفي تركيزها
عل���ى املصالح بد ًال من القيم .وتس���بب ذلك في
العدد (2013 )25

قي���ام اإلدارات األميركية املتعاقبة بالضغط على
األنظمة التس���لطية املوالية لها لتخفيف قبضتها
على ش���عوبها وتبني بعض مفاهيم الدميقراطية
الحتواء الغضب الش���عبي واحلد من تسلط هذه
األنظمة وطغيانها وحدة قمعها لشعوبها وخاصة
في منطقة الشرق األوسط.
ركزت الواليات املتحدة في سياستها اخلارجية
 في أعقاب انهيار املعسكر الشرقي عام 1989وانشقاق دول أوروبا الشرقية عن منظومة االحتاد
الس���وفيتي  -على أهمي���ة القيم في التعامل مع
املجتم���ع الدولي ،وتبنت نش���ر األفكار واملبادئ
الدميقراطية وخاصة في دول أوروبا الشرقية.
ت���رك غي���اب القطب الش���رقي عن الس���احة
الدولية كعدو لدود فراغ ًا كبير ًا ركزت احلكومات
األميركية على بناء ترسانتها العسكرية ملواجهته
في حال نش���وب حرب عاملية ثالثة ،وللحفاظ على
مكاسبها االقتصادية واستمرارية هيمنتها على
السياس���ة اخلارجية؛ سعت املؤسسة العسكرية
األميركي���ة إل���ى خلق عدو وهمي على الس���احة
الدولي���ة .فجاء مقال نش���ره املفكر السياس���ي
صاموي���ل هانتنجتون ع���ام  1993وتبعه بكتابه
املشهور عام  1996بعنوان «صراع احلضارات
وإعادة صياغة النظام العاملي» بعد أن القى قبو ًال
ش���عبي ًا ،زعم فيه أن طبيعة الصراع املستقبلي
على الساحة الدولية سوف يأخذ الطابع الثقافي
وليس العقائدي ،ووصفه بأنه س���يكون صراع ًا
حضاري ًا بني القيم املتناقضة بني الشرق والغرب،
متبني ًا مقوله الشاعر البريطاني املعروف روديارد
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واملصالح ،وتغلّب املصالح على القيم.
واجهت السياس���ة اخلارجية األميركية منحى
عسكري ًا وأمني ًا متشدد ًا في أعقاب أحداث «11
س���بتمبر» بالتركيز األساس���ي عل���ى احلد من
انتشار اإلرهاب ،والسعي للقضاء على املنظمات
اإلرهابية ،ومنع انتش���ار أسلحة الدمار الشامل
في العال���م ،ومكافحة أفكار الدع���اة واملفكرين
اإلسالميني املعادية للسياسات الغربية وللوجود
الغربي في املنطقة اإلسالمية والعربية ،والسعي
للحد من استمرارية إيران في لعب دور مهم كقوة
إقليمي���ة كبرى في املنطقة ،باإلضافة للس���عي
لنشر القيم واملبادئ واألفكار الغربية بني شعوب
املنطقة.
تبنى الرئيس ب���اراك أوباما عند توليه احلكم
في كانون الثاني عام  ،2009سياس���ة خارجية
نش���طة بدأها بفتح احلوار مع العالم اإلسالمي
وخاصة في خطابه في القاهرة .كما دعم جهود
السالم املتعثرة وأعلن عن توقعاته بإنهاء النزاع
العربي اإلس���رائيلي بالتفاوض في مدى أعوام
قليلة .وأبدى استعداد بالده حلل النزاع الغربي
مع إيران حول مفاعالتها النووية بطرق سلمية.
وأيد أوباما الثورات الشعبية التي أطلقت عليها
تس���مية الربيع العربي للتخلص من ديكتاتورية
احل���كام املوالني ألميركا النس���جامها مع القيم
األميركية ،ولكنه في الوقت نفسه سعى الستبدال
هؤالء احلكام بنس���يج ش���عبي دميقراطي يؤيد
السياس���ة األميركية في املنطق���ة .ففي مصر،
على سبيل املثال ،عندما اشتعلت شرارة الربيع

كبلينغ« :الشرق شرق ،والغرب غرب ،ولن يلتقي
التوأم���ان ».وش���كل الكتاب األس���اس النظري
للسياسة اخلارجية األميركية للمرحلة القادمة.
تتعام���ل الوالي���ات املتح���دة في سياس���تها
اخلارجية مع دول منطقة الش���رق األوسط على
أنها تتمحور في محورين:
 .1محور االعتدال ويش���مل إسرائيل واألردن
والسلطة الفلسطينية.
 .2محور التطرف ويشمل سورية وإيران وحزب
الله في لبنان وحماس في غزة.
وتوص���ف السياس���ة اخلارجي���ة األميركية
بـ«ازدواجية املعايير» ،فيؤخذ عليها ،على سبيل
املثال ،جتاهل وجود املفاعل النووي اإلسرائيلي
في (دميونا) ،في حني تخلق إشكالية كبرى بسبب
تطوير مفاعل (بوش���هر) في إيران .أيضا ،دعم
إس���رائيل عس���كري ًا في كافة حروبها مع الدول
العربي���ة ،والتغاضي عن االحتالل اإلس���رائيلي
لألراضي العربية وخاصة األراضي الفلسطينية،
ولكنه وجد إش���كالية كبرى ف���ي احتالل العراق
للكويت عام  1990وأنهى ذلك االحتالل عسكري ًا
في فترة زمنية قياسية .كما جنده يستخدم أسلوب
املفاوضات لوضع نهاية للصراع الفلسطيني –
اإلسرائيلي ،ولكنه اس���تخدم احلظر والعقوبات
االقتصادي���ة في سياس���ة املواجه���ة مع إيران
للتوصل إلى صيغة دولية تضع حد ًا لبرامج إيران
النووي���ة مقابل رفع إج���راءات احلظر املفروضة
عليها .وهن���ا فإن ما يوصف بازدواجية املعايير
ما هو إال عبارة عن تأرجح السياس���ة بني القيم
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العربي ف���ي الرب���وع املصرية ،أعل���ن الرئيس
األميرك���ي دعمه للثورة املصري���ة حاث ًا الرئيس
املصري حس���ني مبارك على التخلي عن احلكم.
ولكنه في الوقت نفسه ،حافظ على عالقاته الوثيقة
مع اجلي���ش املصري لضمان وقوفه على احلياد
في الصراع الدائر بني الرئيس مبارك والش���عب
املص���ري .ومع أن الرئيس مب���ارك كان صديق ًا
وفي ًا للواليات املتحدة وخدم مصاحلها بإخالص
طوال فترة حكمه فإنه خرج عن اخلط املرس���وم
ل���ه وانحرف كثير ًا عن املب���ادئ والقيم املتعارف
عليه���ا املتضمنة في األجندة األميركية ،وخاصة
نشر الدميقراطية ،ومكافحة الفساد املستشري
على أعلى املس���تويات ،وسعيه لتولية ابنه احلكم
من بعده .وفي أعقاب جناح الثورة املصرية ،أيد
أوبام���ا وصول اإلخوان املس���لمني للحكم .وبعد
سقوطهم شجع على مش���اركة جماعة اإلخوان
املسلمني في احلياة السياسية ،حتى بعد حظرها
من قبل القضاء املصري.
في الش���أن الفلس���طيني ،ش���رح السيناتور
ب���اراك أوباما عام  2006ف���ي محاضرة ألقاها
لطلبة الدراس���ات األميركية ل���دى زيارته مركز
الدراس���ات األميركي���ة في جامع���ة القدس في
 15كان���ون الثاني  ،2006السياس���ة اخلارجية
األميركية ،مؤكد ًا أهمية الشرق األوسط كمنطقة
إس���تراتيجية مهمة للواليات املتحدة األميركية؛
وذلك بس���بب موقعها اجلغرافي اإلس���تراتيجي،
باإلضافة لكونه���ا تضم أكبر مخزون من النفط
الذي يشكل أساس الصناعة والتجارة واالقتصاد
العدد (2013 )25

األميركي؛ ولذا كان تأم�ي�ن تدفق النفط العربي
لل���دول الغربية واليابان في أعلى س���لم أولويات
السياس���ة األميركية ف���ي املنطقة باإلضافة إلى
ضمان أمن دولة إس���رائيل وس�ل�امة ش���عبها
والعمل على اس���تمرارية دعم تفوقها العسكري.
وأكد اعتبار العامل اإلسرائيلي كمتغير أساسي
يحكم السياس���ة اخلارجية األميركية في الشرق
األوس���ط ،فذكر أن إس���رائيل ه���ي حليف مهم
ألميركا ألس���باب أيديولوجية وإستراتيجية وهي
دعامة أساسية تستند إليها الواليات املتحدة في
الشرق األوسط ،وهي تقع فوق حسابات املصالح
السياسية االقتصادية وقبلها.
وفي تركيزه على حتقيق أمن دولة إس���رائيل،
ضم���ن اإلس���تراتيجية األميركي���ة ،ل���م يتطرق
الس���يناتور أوباما ملب���ادرة تأييد إنش���اء دولة
فلسطينية أو حلل الدولتني .ولكن في كلمته التي
ألقاه���ا في الدورة ال���ـ 68للجمعية العامة لألمم
املتحدة املنعقدة في  24أيلول  2013أعلن الرئيس
األميركي باراك أوباما «أن مساعيه الدبلوماسية
تتركز على الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ألن
إيجاد حل لهذا الصراع ميكن أن يرسي أسس
الس�ل�ام في منطقة الشرق األوسط» .وأضاف:
«إنه يوجد إدراك متزايد في إسرائيل أن احتالل
الضف���ة الغربية ميزق النس���يج اإلس���تراتيجي
إلسرائيل» .وأكد التزام الواليات املتحدة بإميانها
«أن الش���عب الفلس���طيني يجب أن يعيش بأمن
وكرامة ف���ي دولته» .وذكر أنه التقى بالش���باب
الفلس���طيني في رام الله وش���عر بأملهم «وهم ال
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يج���دون مكان ًا لهم بني ال���دول .وهم يدركون أن
حل الدولتني هو الس���بيل الوحيد نحو الس�ل�ام،
والشعب الفلسطيني ال ميكن أن يبقى مشرد ًا».
وأضاف« :حان الوقت للمجتمع الدولي بأس���ره
أن ميضي مع ًا في طريق السالم ...ويجب علينا
أن نتحمل مخاطر من أجل حتقيق أمن إسرائيل
والدولة الفلسطينية».
في اخلالص���ة ،جند انس���جام ًا كبي���ر ًا بني
السياس���ة األميركية مند انته���اء احلرب العاملية
الثاني���ة والفت���رة احلالية ،وتأت���ي التطورات في
السياس���ة اخلارجية للتكيف م���ع التغيرات على
الساحة الدولية ولكن دون أخذ أي انعطاف شديد
ما أمكن ،كما حدث في التأييد الكالمي املتحفظ
لقيام دولة فلسطينية في املنطقة.
هناك أربع قواعد ذهبية للسياس���ة اخلارجية
الناجحة ه���ي :القاعدة الذهبية األولى تس���تند
إلى قول ق���دمي مفاده« :في السياس���ة الدولية،
ال صداق���ات دائم���ة ،وال ع���داوات دائمة ،ولكن
يوج���د مصالح دائمة» .ول���ذا فإن أعداء األمس
ق���د يصبحون أصدقاء الي���وم ،وحلفاء اليوم قد
يصبح���ون أعداء الغد .القاع���دة الذهبية الثانية
تقول« :ال يوجد في السياسة اخلارجية لونان فقط
« :أبيض أو أس���ود»« ..معنا أو ضدنا» ..بل إن
العالقات السياسية الدولية تتسع جلميع األلوان
واألطي���اف وخاصة الرم���ادي .القاعدة الذهبية
الثالثة تعتمد إس���تراتيجية «ش���عرة معاوية» في
التعام���ل مع الدول األخرى ،ومع أجهزة صناعة

القرار السياسي في الدول التي تنافسها إقليمي ًا
ودولي��� ًا لتعزيز نفوذها أو لتحقيق مصلحة وطنية
أو لدرء خط���ر قائم .القاعدة الذهبية الرابعة أن
يغلب على السياس���ة اخلارجية التعقل واحلكمة
واالبتعاد عن التهور واملغامرة التي من ش���أنها
تعريض األمن اإلقليمي والدولي للخطر .والتحلي
بالصب���ر وضبط النفس واحلكم���ة وتبني النهج
العقالني في معاجلة األزم���ات الدولية .واللجوء
إلى املفاوضات والوس���اطة والتحكيم الدولي ،ما
يضفى الصفة احلضارية على الدولة.
وف���ي الس���عي للنهوض مبش���روعنا الوطني
الهادف إلعالن الدولة الفلسطينية وتفعيل مفهوم
أمننا وتعزيز دبلوماسيتنا على الساحة الدولية،
على صانعي السياس���ة اخلارجية في فلسطني
اعتماد طريق وس���طي ما بني سياس���ة خارجية
تتبن���ى منهج التقوقع في املاضي  /الصدام مع
الغ���رب أو التبعية العمياء واالرمتاء في أحضان
الواليات املتحدة.
جند من الضروري اهتمام صانع القرار
بتطوير عملية صنع القرار وذلك من خالل توفير
األشخاص والكوادر املؤهلة لذلك ،باإلضافة إلى
رفع كفاءة املؤهلني منهم .ودعم مراكز الدراسات
واألبحاث السياسية واإلستراتيجية املتخصصة
وذل���ك ملا لها م���ن أهمية فعالة ف���ي بناء خطط
التنمية املستقبلية ولدورها األساسي والريادي في
توفير املعلومات والدراسات واملخططات األولية
والبحوث العلمية.
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الندوة

مواقف التنظيمات الفلسطينية
من عالقة الدين والمجتمع والدولة
أدار الندوة :عاطف أبو سيف
تشكلت الهوية الوطنية الفلسطينية على مدار

مؤسسات الدولة ،وانخراط اجلميع في الصراع

س���نوات طويلة من تفاعالت عدة ،عكست التنوع

وتفاصيل���ه .وعلى الرغم م���ن ذلك فإن اخلطاب

والتس���امح واملقدرة على االستجابة للتحديات.

الدين���ي لم يغب عن أدبي���ات الصراع واملواجهة
بحك���م طبيعة الصراع التي تأخذ بعد ًا ديني ًا هو

مجتمعات عدة بفعل التهجير القسري ،فإن الهوية

جزء من البعد الوطني العام مبكونيه املس���يحي

الوطنية املستمدة من طبيعة املجتمع الفلسطيني،

واإلسالمي.

وعلى الرغم من أن املجتمع الفلسطيني متزّق بني

لكن مع تش ّكل السلطة الوطنية ووجود مؤسسة

والذي اشتغلت الثورة الفلسطينية املعاصرة على

كيانية وإن لم ترتق إلى مستوى دولة ،فإن وجود
مجتمع ومؤسس���ة فرض نوع ًا من النقاش حول

تطويرها جنحت في احلفاظ على حلمة الش���تات
والداخل.
وفي ظل االنخراط في أتون الصراع الدموي

طبيع���ة هذه املؤسس���ة وهويتها ،خاص ًة في ظل

الذي فرضته إس���رائيل على الشعب الفلسطيني

جنوح أقطاب اإلس�ل�ام السياسي املعارض في

من���ذ وجدت على أنقاض وطنه الذي هدمته ،فإن

داخل فلسطني إلى استخدام شعارات العلمانية

الس���ؤال حول عالقة الدين باملجتمع واملؤسسة
الرسمية أو الدولة لم يكن حاضر ًا؛ نتيجة غياب

وعدم تطبيق الش���ريعة في االنتقاص من شرعية
الس���لطة احلاكمة .وعليه ظهر بشكل أكثر بروز ًا
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النقاش حول هوية الدولة الفلسطينية املرجوة.

مواقف بع���ض التنظيمات الفاعلة في املش���هد

بي���د أن التطور اإلقليمي بدوره س���يكون له
أثر أكبر في إبراز النقاش للس���طح ،خاص ًة بعد

السياس���ي الفلسطيني وإدارة احلياة السياسية
في السلطة ،وعليه فهو ليس حصري ًا لكنه يطمح

إلى أن يقدم صور ًة عام ًة جتمل توجهات الطيف

ما يس���مى الربيع العربي وظهور الصراع على

السياسي الوطني واإلسالموي واليساري.

هوي���ة الدولة الوطنية في البلدان العربية مع فوز
«اإلخوان املسلمني» في انتخابات ما بعد سقوط

يحتوي ملف سياس���ات على لق���اءات مكثفة

األنظمة ،ومن ثم االحت���راب للهيمنة على الدولة

أجرته���ا مع ق���ادة وممثلي تنظيم���ات مختلفة،

وتغيي���ر وجهه���ا ،كما ح���اول الرئيس املصري

وبالطبع فيما ال ميكن لشخص أن ُيجمل موقف
التنظي���م أو احلزب ،فإن اللقاءات تقدم فكر ًة عن
فهم التنظيم سواء أكان حركة أم حزب ًا أم جبه ًة

ومع وجود مجتمعات فلس���طينية في املجتمعات

لهذه العالقة.

املخلوع محمد مرسي أن يفعل.

ومع انتشار مفاهيم عابرة للوطنية ،وحتديد ًا

املراد تعومي الهوي���ة الدينية فيها ،فإن احملصلة
األولى ورمبا الوحيدة س���تكون ذوبان التجمعات

حركة التحرير الوطني الفلسطيني  -فتح

الفلسطينية في مجتمعاتها املقيمة بني ظهرانيها؛
لذا فإن انتشار هذه الدعوات لن يكون خطر ًا إال

إبراهيم أبو النجا
عضو املجلس الثوري للحركة

على املجتمع الفلسطيني وجوهر متاسكه.
م���ن هنا ،ف���إن ثمة مس���ؤولي ًة أكبر تقع على

 :ال يزال موضوع الدين والدولة مي ّثل

عاتق النخبة السياسية الفلسطينية إلعادة الروح
للوطنية الفلس���طينية التي ُشوهت بفعل عمليات

أحد أب���رز احملاور احلوارية التي ينش���غل بها
الفك���ر العربي املعاصر ،وينقس���م هذا احلوار

قصرية ورمبا تخضع لعمليات تشويه الحقة تعمل

حول الدولة املدنية والدولة الدينية والدولة املدنية

على تذويب التجمعات الفلسطينية في الشتات.

ذات املرجعيات الدينية ،أنتم في حركة فتح كيف

كل هذه قضايا تستدعي الوقوف عندها.
رأت سياسات واستكما ًال للنقاش الذي فتحته

تنظرون إلى ذلك؟
أبو النجا :نحن في حركة فتح جزء من احلركة

ف���ي عددها هذا ح���ول عالقة الدي���ن باملجتمع

الوطنية الفلسطينية التي مرت مبراحل عديدة قبل

ومؤسس���ات الس���لطة أن تقرأ رأي التنظيمات

نش���أة حركة فتح ،وقبل نشأة منظمة التحرير،

الفلسطينية األساسية حول هذه العالقة .بالطبع

فكان���ت هناك حركات قومية عديدة أو ثورات أو

لم يكن م���ن املمكن تق���دمي آراء كل التنظيمات

أحزاب مبختلف مسمياتها ،كيف كانت تقوم هذه

الفلسطينية؛ لذا فإن هذا امللف القصير يعرض
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احلركات واألحزاب؟ اخلالف القدمي في النظرة

وسنهزم في املعركة ولن نحقق أي انتصار .ملاذا

ح���ول كيفية قيام الدولة س���واء أكانت عربية أم

حظينا باحترام من دول تعدادها أكثر من الدول

غير عربية ،وسبقتنا في هذا املوضوع الكنيسة

التي اعترفت بإسرائيل؟

والدول األوروبية في العالقة بني الدولة والكنيسة،

لو أعلن���ا نحن الفلس���طينيني إم���ارة دينية
أو إس�ل�امية أو كيان��� ًا ديني��� ًا؛ لتغلّ���ب علين���ا

ال ميك���ن أن تبقى األم���ور تعالج من منظور

اإلس���رائيليون ،وبالتال���ي فقد جنحن���ا في أن
نس���تقطب العالم ،حتى أننا استقطبنا معسكر ًا

نشهد أن هناك دولة دينية صرفة أقامت دولة أو
مجتمع��� ًا ،أو أن ديانة عاجلت القضايا الوطنية

من اليهود أنفس���هم ،ومن اإلس���رائيليني الذين

وكانت مسبوقة كذلك أيام اخلالفات اإلسالمية.
ديني في الساحة الفلسطينية؛ ألنه لم يسجل ولم

يرفضون منطق احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة،
وهي حكومات تنبع أساس ًا من الدين ،وهذا ما

والقومية وح��� ّددت لنا كأمة عربي���ة موقع ًا على

جعلن���ا بالفعل نصر على أننا في مرحلة التحرر

الساحة العاملية ،هناك حركات برزت لم تستطع
أن تأتي بفكر يغطي الوجود والكيان العربي في

الوطني بحاجة إلى كافة األفكار وأن قضيتنا ال

ظل الصراعات القائمة.

ميكن أن تكون بوجهة أحادية دون أن نشرك فيها

أنا أعتبر أن الفكر الفلسطيني نضج نضوج ًا
كبير ًا في فهم كيف ميكن أن تُبنى الدولة أو ُيبنى

اآلخرين ،وال ميكن جلهة ما أن تفرض رأيها على
الساحة الفلسطينية .نحن في حركة فتح جزء من

الكيان الفلس���طيني بعيد ًا عن النظريات القائمة

حركة التحرر الوطني وج���زء من حركة التحرر

على الساحة س���واء أكانت مستوردة أم بتأثير

العربي والعاملي ،ول���و اتبعنا غير ما اتبعناه ملا

وتخطي���ط خارجي أم كانت تابعة جلهة ما نابعة

كنا موجودين حتى اآلن ،نحن ما زلنا نفتخر بأننا

من فكر حر ونظرة خاصة.

لم نفقد قواعدنا ولم نفقد عالقاتنا مع ش���ركائنا

أخ���ذت طبيع���ة صراعن���ا الفلس���طيني مع

في الساحة الفلس���طينية كفصائل عمل وطني،

العدو اإلس���رائيلي منح���ى آخر ،وفرضت علينا

ول���م نفقد صداقاتنا حتى بحركات التحرر التي
أصبحت دو ًال ،لو اتبعنا غير هذا األس���لوب ملا

بها االحتالل سواء على األرض أو عبر املجتمع

استطعنا أن نحتفظ بهذا الوضع الذي نعيشه.

الدولي ومنظماته ،بانتزاع القرارات التي كانت

ال أنظ���ر إلى أننا خس���رنا قطاع غزة ،وهذا
نب فك���ر ًا ديني ًا ،وال
لي���س عائد ًا إل���ى أننا لم نت ّ

املدن���ي واحلق األصي���ل الذي يقن���ع العالم ملا

عالقة على اإلطالق مل���ا حدث في غزة بالقضية

استطعنا أن ننتزع هذه القرارات ،ولو حتدثنا من

األيديولوجي���ة ،بدلي���ل لو حصل ذل���ك ملا بقينا

منطلق ديني فقط ،لوجدنا أن اآلخرين سيغلبوننا

موجودي���ن وملا انعق���دت مؤمتراتن���ا وملا انعقد

كفلسطينيني أن نقترح الطريقة املثلى التي نواجه

وم���ا زالت موجبة التنفي���ذ ،ولو لم تأخذ املنحى

العدد (2013 )25

96

مؤمترنا الس���ادس ولم نغير حرف��� ًا في نظامنا
الداخلي ،ولم نغير ش���يئ ًا ف���ي هيكليتنا ،نحن

فاآلخ���رون يفهمونه���ا على أنها كف���ر وإحلاد،

مقتنعون بأننا في االجتاه الصحيح ،وأننا نخط

وبالتالي يقولون إنه يجب القضاء على العلمانيني،

الطريق إلى الوصول لتحقيق الدولة الفلسطينية

وأدخلوا هذا الفهم إلى ش���عبنا البسيط ،وليتهم

مع س���ائر الكيانات الفلسطينية املمثلة مبنظمة

حاوروا املثقفني ،ويا ليتهم وضعوا هذه القضية

التحرير الفلسطينية.

أمام الطبقة املثقفة ،بل قدموها للشعب البسيط

حديثي أنه ليت اجلمي���ع يفهم معنى العلمانية،

 :هل أستطيع أن أستخلص مما سبق

بقولهم إن العلمانية تعني بلش���فية ،وهذا متعب

في سياق كالمك أن حركة فتح مع علمانية الدولة

لفكرنا وشعبنا ،وال ميكن أن يصار إلى الوحدة

وفصل الدين عن الدولة بشكل كامل؟

الوطنية لش���عب من الشعوب تنخر عظامه مثل

أبو النجا :هذا يقودنا إلى احلديث عن الفهم

هذه التحريفات .العلماني���ة تعني الدولة املدنية

اخلاطئ لعلمانية الدولة ،أنت ال تقصد ما يقصده

واملؤسسات وتداول السلطة وتعني الدميقراطية

اآلخ���رون ،فعلمانية الدولة عن���د اآلخرين تعني
الكفر واإلحلاد ،ونحن تاريخي ًا لم نذهب إلى ذلك،

واحلق���وق واحت���رام آدمية اإلنس���ان واحترام
التفكي���ر ،ال حتج���ر على أح���د وال ترغب أحدا
في فك���رة وضع الدين جانب ًا .الدين لله والوطن

نحن في حركة فتح وفصائل العمل الوطني فتحنا
ذراعينا لإلسالم ،وش���كلنا إطار ًا للجنة املتابعة

للجميع .اإلس�ل�ام لم يفرض الدين ،وفي عصر

العليا للفصائل الوطنية واإلس�ل�امية على قاعدة

الفتوحات لم يفرض على البالد املفتوحة الدخول

احترام الكل ،وليس على قاعدة الهوية الدينية أو

في اإلس�ل�ام .عمر بن اخلط���اب رضي الله عنه

غير الدينية ،وكنا نصلي بعد انتهاء كل جلس���ة

أبق���ى على الكنيس���ة ،وكل ما للمس���يحيني من

في وقت أي صالة .

أماك���ن ،ومنع دخول الكنيس���ة حتى ال يصبح

 :عندما سألنا هل تؤيد «فتح» علمانية

اس���تحالل الكنائس مبدأ لدى املس���لمني ،هذا

الدول���ة ،لم نعن باملطلق ما قد يفهم من علمانية

يؤشر على أن اخلليفة الثاني وهو صاحب الوثيقة

الدولة من كفر وإحلاد ،ولكن نرى مع كثيرين أن

العمرية وهؤالء اخللفاء رضوان الله عليهم تربوا

العلمانية هي حماية وصيانة للدين ،وتنزيه للدين

على ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وس���لم

عن تفاصيل احلياة اليومية التي قد تدنسه ،لكن

«إن ه���و إال وحي يوحى» .لم يخطئوا ،ولو أقدم
عمر على غير هذه اخلطوة لبقيت املشكلة قائم ًة

نتناولها وفق القوانني الوضعية احلديثة ،هذا ما

وألصبح���ت لها ج���ذور وتبعات .م���ن هنا كان

ذهبنا إليه بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة .

يع���رف أن من حق أصح���اب الديانات األخرى

أبو النجا :أنا ال أش���كك في ذلك ،لكن مدار

أن يعيش���وا ،أنت موجود عل���ى األرض ،لك أن

هناك مجري���ات في احلي���اة الطبيعية يجب أن
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تبق���ى ،هناك في الدي���ن تنظيم للعالقة بني أهل

أبهر العالم وخرج بشيء جعل العالم يقف أمام

الذمة «أصح���اب الديانات األخرى» وبني الدين

عظمة هذا الشعب وقيادته.

اإلسالمي ،الكنيسة نظمت العالقة بني الكنيسة

 :هذا الفهم العميق والواضح في هذه

وبني الدولة وس���حبت نفس���ها عن التأثير وعن

العالقة في سياق تطور الكيانات البشرية ،وفي

قيادة الدولة ،فالبابوية ال تتدخل في سياس���ات

س���ياق احلاجة الفلسطينية إلى تشكيل إدارتها

الدول ،فتقدمت الدول وازدهرت ووصلت إلى ما

ومؤسس���اتها ودولتها ،في ظل هذا الفهم لهذه

وصلت إليه ،ونحن ما زلنا نستهلك ،تارة نتحدث

العالقة اجلدلية ،كيف تنظرون في حركة فتح إلى

عن الدين وتارة أخرى نتحدث عن العلمانية وال

العالقة بني الدين والدولة واملجتمع العصريني؟
أبو النجا :ال نستطيع أن نفصل فص ًال نهائي ًا

الدين أفيون الشعوب ،بل نحترم الدين ،ألن الدين
ينظم العالقة بني اخلالق واملخلوق وينظم أيض ًا

بني املوروث وبني احلاجة ،إذا اتفقنا أن املوروث
هو ما ورثناه نحن كمسلمني ونتطلع إلى العالقة

العالقة ب�ي�ن الناس .ولكن كي نصنع الدولة في

مع اخلالق في الس���لوك اليومي واملفروض علينا

ظ���ل عالم كعاملنا هذا ،فنحن جنمع بني االثنني،

نحن ،هل هذا يتناقض مع عالقاتنا مع الدول؟ هل

نحافظ على أخالقن���ا وديننا وموروثنا ،ونصنع
كيان ًا مجتمعي ًا يحظى باالحترام من قبل العالم

يتناقض مع استحقاقات التطور اإلنساني؟ نحن
الحظنا أن الذين تقوقعوا باس���م الدين ،والدين

و ُيكس���ب قضيتنا أصدقاء ،ودون ذلك ال ميكن

ل���م يطلب ذلك على اإلطالق ولم ينص على ذلك،

نع���رف ماذا نريد ،نح���ن لم نصل إلى مقولة أن

لن���ا أن ننجح .انظر إلى ال���دول التي ميكن أن

في عهد الرسول عندما مر على صحابة ووجدهم

تفكر التفكير اآلخر وكم س���يكون لها رصيد من

يعتزلون الناس وفي عهد اخللفاء واألمراء ،وكل
هؤالء كانوا محل انتقاد .الصحابة جميع ًا كانوا

أصدقاء أم بحاجة إلى أعداء؟ نحن بحاجة إلى

يعملون في التجارة والصناعة والزراعة ،هذه هي

أصدقاء .الفكر األيديولوجي الذي حملناه في عدم

احلياة ،فعندما ت���زرع يجب أن تكون لك عالقة

تبني فكر أحادي أعطانا وأكسبنا الكثير ،ونرى

مع من يأكل ومن يش���تري .نحن كفلس���طينيني

أن ال���دول الـ 138الت���ي وافقت في دورة األمم

عندما نقول إننا لسنا مفصولني عن أمتنا وال عن

املتحدة في العام املاضي على أن تكون فلسطني

العالم ،هذا ما يدفعنا إلى القول إن احلديث عن

دولة غي���ر كاملة العضوية في األمم املتحدة ،ملا

أيديولوجيا معينة دون النظر إلى مصلحة الشعب
ككل سيكون لها مردود سلبي ،أضرب مثا ًال عند

الدولة التي ننشد إقامتها إسالمية دينية صرفة،

انطالقة الثورة الفلسطينية خرج علينا من يقول

فكم كان سيكون معنا ،وملا حظينا بالعدد الذي

إن «فتح» ليست لديها أيديولوجية ،وخرج علينا

األصدقاء؟ هل نحن الفلس���طينيني بحاجة إلى

قامت بذلك لو كنا أعلنا نحن الفلس���طينيني أن
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من يقول إن «فتح» تتبنى الفكر الشيوعي وخرج

البرملاني���ة بكتابة هذا القانون األساس���ي ،لقد

آخ���ر ليقول إننا نتبنى الفكر املاركس���ي ،وآخر

أخذنا س���نتني وأش���ركنا اجلميع بكافة شرائح

ليق���ول إننا نتبنى الفكر املاوي ،وأصوات أخرى
كثيرة ،ونحن كنا بحاجة إلى هؤالء جميع ًا بسبب

الشعب الفلسطيني وقيادته واجلمعيات األهلية
في كتابت���ه ،وبالتالي نحن لم نصنع ولم نفصل
هذا القانون األساس���ي ،وهو ليس ثوب ًا فصلناه

وضعنا كحركة حترر ،وهنا ظهرت عبقرية «فتح»
واستطعنا أن نقنع اإلسالميني وأن نقنع غيرهم

على أنفس���نا يخص الفتحاويني ومن عداهم وال

بأننا أصحاب حركة وأصحاب حق وأننا حركة

ينطب���ق عليهم .ال ،لم يكن كذلك ،بدليل أنه حتى
اآلن م���ازال قائم ًا ول���م يأت أحد على تغييره أو

نكون في هذه الوجهة بالقطع.
 :ال ش���ك ف���ي أن منظم���ة التحرير

عل���ى الطعن فيه ،واعتبرنا أنه مقدمة لدس���تور
فلس���طيني ،وج���اء اإلخ���وة الحق ًا ف���ي اللجنة

الفلس���طينية ،والت���ي تتزعمها حرك���ة التحرير

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلس���طينية واملجلس

الوطني الفلس���طيني «فتح» منذ م���ا يزيد على

املركزي ليصوغوا الدستور الفلسطيني ،وشكلت

أربعة عق���ود ،والرائدة في هذا الكفاح الوطني،

ل���ه جلنة من القي���ادات الفلس���طينية كافة على

لها جتربتها س���واء في بداية العملية النضالية

اختالف ألوانهم السياس���ية وأفكارهم وانطلقت

الفلس���طينية عبر مؤسس���اتها أو االنتقال إلى

من القاعدة األساسية وهي القانون األساسي،
نحن بالتالي لم نقص أحد ًا في القانون األساسي

حترر وطني وكيانيتنا الفلسطينية تتطلب منا أال

مرحلة الس���لطة وقيادتها ،في ظل هذه العملية

ولم نقص فئة أو حزب ًا أو شريح ًة ،وحتى عندما

التجريبية وانتقالها من طور إلى آخر ،كيف تنظر

كان���ت هناك أبواب الوظيفة مفتوحة س���واء في

حركتكم إلى مفهوم احلريات املدنية؟
للحال���ة ،هل تعتق���دون أن القانون األساس���ي

األجه���زة األمنية أو في املؤسس���ات كان احلق
مكفو ًال للجميع وفي فترة من الفترات قيل وكتهمة

الفلسطيني ميثل رؤيتكم الصرفة حلركة فتح أم

إن���ه كان البد من إحضار ورق���ة براءة ذمة من

أنكم تسعون إلى رؤى أو قانون آخر؟

األجهزة األمنية «الس�ل�امة األمنية» ورفضناها

أبو النجا :نحن اعتبرنا أن القانون األساسي
مبثابة دستور أولي ،وورثنا نحن قوانني وأحكام ًا

نحن في املجلس التش���ريعي ولم نقبلها ،ونتائج
املجلس التشريعي في الدورة الثانية أوضحت ذلك

منذ الزمن التركي والبريطاني واإلدارة املصرية

في الوزارات واألجهزة األمنية واملؤسسات ،حتى

هن���ا واإلدارة األردنية هناك في الضفة الغربية،
وكان لزام��� ًا علينا أن نقوم بتش���كيل دس���تور

أن زمالءهم رفعوا عليهم السالح وهم في خندق
وخيم���ة واحدة ،إذن نحن في حركة فتح لم نعلن

وبشكل س���ريع ،ولم نقم نحن ككتلة حركة فتح

أن الوظيفة تقتصر على الفتحاويني على اإلطالق.

 :في ظل هذا السياق ،وهذا التوصيف
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حركة المقاومة اإلسالمية  -حماس
يحيى موسى
عضو املجلس التشريعي عن احلركة
 :كيف تنظر حماس للنقاش الدائر في
املشهد السياس���ي العربي ،خاص ًة بني اإلسالم
السياسي وخصومه حول هوية الدولة وطبيعتها
ما بني إسالمية ومدنية وعلمانية وغيرها.
يحيى موس���ى :ننظر إل���ى أن الدين مكون
إنس���اني عاملي لكل الشعوب واألمم واجلماعات
منذ بدء اخلليقة إلى اليوم ،ولذلك ال يولد إنس���ان
ليس متدين ًا ،كل إنسان عنده جوهر ،وعنده بعض
التدين س���واء أكان هذا التدين قوي ًا أم ضعيف ًا،
لذلك فمكون الدين مكون إنساني يحكم االجتماع
اإلنساني والبش���ري ،وبالضرورة عندما تصاغ
الدس���اتير في الدول يدخل هذا املكون بشكل أو
بآخر ،س���واء بالنص عليه في بعض الدس���اتير
عندما تك���ون هناك هوية لبع���ض الدول أو يتم
الس���كوت عليه أو يتم إدخاله من خالل االحترام
وحرية املمارسة .نحن كأمة املكون الديني سواء
اإلس�ل�امي أو املس���يحي هو مكون أساسي في
الهوي���ة العربية على وج���ه اخلصوص ألن هذه
املنطقة حكمت فيها قيم اإلسالم وقيم املسيحية
فترات كبيرة في التاريخ وال تزال حتكم الس���لوك
اإلنس���اني ،ومن هنا برز س���ؤال كبير دائم ًا في
املنطقة العربية وهو س���ؤال الهوية ،وال يزال هذا
الس���ؤال مطروح��� ًا على املفكري���ن ،ولذلك نحن
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نش���هد الصراع على طبيعة الدولة وما نوع هذه
الدولة هل تكون دولة علمانية أم دولة إس�ل�امية؟
وهو محل جدل كبير في األوس���اط ،ولكن أيض ًا
فإن جميع هذه املس���ميات غير منضبطة ،عندما
يقال دولة إس�ل�امية فماذا يقص���د بها؟ وعندما
يقال دولة علمانية فماذا يقصد بها؟ ألن اإلسالم
ليس إسالم ًا واحد ًا في التطبيق وإن كان جوهر
اإلسالم ال يتغير ،لكن هناك رؤى وأيديولوجيات
مختلفة في فهم الدي���ن ،وأيضا العلمانية هناك
لها مفاهيم مختلفة من العلمانية املتوحش���ة إلى
العلمانية التي تفصل ما بني الدين والسياس���ة
أو م���ا ب�ي�ن الدين والدول���ة أو تفصل بني الدين
واحلي���اة وهذه صور مختلف���ة في هذا االجتاه.
كذل���ك ما هو املقصود مبدنية الدولة؟ وهذا محل
اختالف وهناك لبس في هذا املفهوم ،هل املدنية
تعني أن الذي يحكم مدني وليس عس���كري ًا؟ أم
املدنية هي أن العلمانية حتكم؟ ولذلك هنا حتمل
املدني���ة أفهام ًا مختلفة ،فعندما جترد هذا الفهم
وحترره ويصبح املفهوم واضح ًا فال وش���اح في
االصط�ل�اح إذا كانت مضام�ي�ن هذا املصطلح
واضحة ،لكن عندما نتحدث عن مصطلحات لها
نشأة تاريخية ولها صيرورة عبر مراحل تاريخية
ثم انتهى املطاف باملفهوم في اجتاه معني ،يحدث
التب���اس كبير ،ومن الصعب أن نحدد .ولكن في
إطار الرؤية اإلسالمية التي أتبناها أنا شخصي ًا
وأؤمن بها فاحلكم اإلسالمي هو حكم مدني وأول
وثيقة وضعت في إطار احلكم اإلسالمي هي وثيقة
املدينة املنورة ومثلت أول عقد سياسي واجتماعي
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وأول دستور نظم العالقات بني اجلماعات ونظمها
بطريق���ة أعطت احلريات للناس جميع ًا واعترفت

بالثقافات احمللية واعترفت بالتنوع وأوجدت عقد ًا

مفهومه اخلاص للمدنية ثم يقول هذا حكم مدني
أو غير مدني وهذه جماعة مدنية أو دينية ،ال بد
أن نحدد ما املقصود بكل شيء ثم نفكر.
 :احلقيقة تقول في الفكر املعاصر أن

من الش���راكة بني جميع املواطن�ي�ن على قاعدة
املس���اواة واملواطنة وحرية ممارس���ة الش���عائر

املدنية تعني فصل الدين عن الدولة...

والثقافات واألعراف االجتماعية ،ولذلك هذا العقد

يحيى موسى :هذا غير صحيح ،هذا مفهومك

أعطى رؤية أن الدولة في نظر الشريعة اإلسالمية

أنت ،أنت تستدعي رؤى مفاهيمية غربية وتعممها

هي دولة مدنية وليست دولة دينية ألن كلمة الدولة

على الش���رق ،هذا الشرق طيلة تاريخه لم يعرف

الدينية هي استحضار للقرون الوسطى التي كان

العلمانية وإمنا يعيش في ظالل القيم الدينية التي
حتكم فيه ،أنا أعطيك مثا ًال بسيط ًا :ما نوعية دولة

الزمنية والسلطة الدينية أو حالة الشراكة وتبادل

إسرائيل؟ هل هي دولة مدنية أم دينية؟ املسيحية

الوظائف بني الس���لطة الدينية والسلطة الزمنية،

التي حكمت في بالدنا كل هذه اآلالف من السنني،

كل ه���ذه الصور لم يعرفها التاريخ اإلس�ل�امي

اإلسالم الذي حكم في بالدنا هل حكم دولة دينية
أم مدنية؟ ولذلك أنت تس���تحضر مفهوم ًا معين ًا،

الدين ،لذلك فموضوع اإلس�ل�ام شيء وموضوع

لذلك نحن نقول إن األصولية اإلس�ل�امية وليس

الفكر اإلسالمي شيء آخر .الفكر اإلسالمي نتاج

هناك في تاريخنا ش���يء اسمه أصولية إسالمية

بشري وهو يعبر عن العقل اإلنساني وهذا الفكر
ليس واحد ًا إمنا هذا الفكر يتنوع من جماعة إلى

لكن هناك ما يس���مى األصولية املسيحية وهذه
ولدت في الغرب ولها مفاهيم معينة وتعني شيئ ًا

يحكم فيها رجال الدين أو التنازع بني الس���لطة

فليست هناك طبقة وليس هناك من يحتكر تفسير

جماعة ومن فرد إلى فرد ،لذلك اإلسالم كنصوص

معين ًا ،لذلك ال تنحت كلمة مدنية ،لكن كلمة مدنية

وشريعة وتكاليف شرعية شيء وهذا له نوع من

من دس���تور املدينة الذي أوجد أن العالقات بني

الثبات ،أما اإلسالم كفكر مبعنى أن الذي يحكم

البشر حتكمها عالقات مدنية ومؤسسات مدنية،
وقائد الدولة ال يتحرك باعتباره مكلف ًا أو واسطة

صاحلة لكل زمان ومكان لكن اإلنسان يسقطها

بني الناس وبني اإلله أو أنه يحكم بالدين ،الدولة

حس���ب اجته���اده وفهمه ووعيه له���ذا املوضوع

في التاريخ اإلس�ل�امي كان مصدر السلطة فيها

حسب ثقافته وبيئته وحسب التحديات املوجودة،

هو األمة وليس مصدر الس���لطة هو من عند الله

وهن���ا ال ميكن بأي حال م���ن األحوال أن يكون
احلكم اإلس�ل�امي إال حكم ًا مدني ًا بهذا املفهوم

عز وجل ،مبعنى أن الله هو الذي يكلف السلطة
وهو سيحكم باسم الله وإمنا مصدر السلطة هو

الذي أحتدث به لكن ليس من حق أحد أن ينحت

األمة التي متنح هذه السلطة ومتنع هذه السلطة

هو منظومة قيم ومنظومة مبادئ وأخالقيات وهذه
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وحتاس���ب على هذه الس���لطة وتعزل وتعني لكن

الص���ورة عندن���ا مختلفة ،فالدي���ن محارب في

الشريعة شيء آخر.

بالدنا من املؤسس���ة الرس���مية؛ ألن املؤسس���ة

 :نعم ،لكن بعض جماعات اإلس�ل�ام
السياسي تغنت بالدين؟
يحيى موسى :اجلماعات اإلسالمية لم تستغل
الدين كما استغلته العلمانية ،لينني وهو صاحب

الرسمية مؤسسة علمانية ،ولكن الدين يحكم في
الشارع وسط الناس ،ومن هنا الصورة مختلفة
متام��� ًا ،عالقة الدين عندنا ف���ي املجتمع عميقة
جد ًا وراس���خة وال ميكن ب���أي حال من األحوال

الثورة البلش���فية اس���تخدم الدين عندما خاطب

أن تفص���ل ألنه جزء من هوي���ة الناس جزء من

املس���لمني في جمهوريات االحتاد الس���وفييتي

حضارته���م وأخالقهم وجزء من ش���خصيتهم،

الس���ابق ،السيس���ي اس���تحضر البابا وشيخ

ولك���ن الدين في إطار الدول التي حتكم عندنا ال

األزهر اآلن ويحتمي بالدين وعندما يأتي بفتاوى

مكان له وهو محل تش���ويه وحرابة مستمرة في

عل���ي جمعة وغي���ره ليغذي اجلي���ش حتى يعبئه

املؤسسة الرسمية.
 :لكن أنتم كيف تنظرون لتنظيم هذه

باجتاه قتل املتظاهري���ن .العلمانيون والقوميون
والوطنيون يستخدمون الدين أكثر مما يستخدمه

العالقة؟

اإلس�ل�اميون ،اإلس�ل�اميون بطبيعتهم متدينون

يحيى موس���ى :نحن ن���رى أن عالقة الدين

ويتبن���ون األفكار اإلس�ل�امية أم���ا عندما تقول
يس���تخدمون هو سيكون في ذاته ليس إسالمي ًا

باألس���اس تنبع من مجموعة قيم ،ومن أهم هذه

ويستخدم أداة إسالمية ،لكن هو بطبيعته متدين،
أما العلماني فهو بطبيعته ليس متدين ًا ويستحضر
الدين وهنا االستعمال ،ولذلك اإلسالميون يريدون
أن يجعل���وا املجتمع منتظم ًا بالقيم اإلس�ل�امية

القيم احلرية وقيم حقوق اإلنسان ،ولذلك ال يؤخذ
الدين من أحد إال إذا كان حر ًا ولذلك في قضايا
العقي���دة ال ميكن إال أن يكون حر ًا في ما يختار
اإلنس���ان ،هذا هو أس���اس بناء الدولة احلديثة
والدول���ة املعاصرة ،الدين ضمانة حرية اآلخرين

وحتكمه القيم اإلس�ل�امية ،لكن غير اإلسالميني
يري���دون املجتمع محكوم��� ًا مبفاهيم ضد الدين

ولذلك يقول س���بحانه وتعالى في القرآن الكرمي:
ص َوامِ ُع
ّاس َب ْعضَ ُه ْم ِب َب ْع ٍ
ض لَ ُه ِ ّد َم ْت َ
«ولَ ْوال َد ْف ُع الل ِه ال َن َ
صلَ َوا ٌت ومساجد» ،وقد ذكر املساجد ،ولذلك
َو ِب َي ٌع َو َ

 :كيف تنظرون إلى عالقة الدين بالدولة

في أن يتعبدوا بحرية ويكفل هذه احلرية لليهودي

وحتى يصلوا إلى ذلك يس���تخدمون الدين فمن
يستخدم من؟ إذن الصورة مختلفة.
واملجتمع العصريني؟
يحيى موس���ى :الدين في بالدنا هو الغائب
بإرادة احلاكم�ي�ن ،احلاضر بإرادة الش���عوب.
العدد (2013 )25

اجلهاد في اإلس�ل�ام هدفه حتقيق احلرية للناس

واملس���يحي وغيرهم قبل أن يكفلها للمسلم لذلك
يدفع املس���لم املجاهد حياته ثمن ًا حلرية اليهودي

وثمن��� ًا حلرية النصراني ،ه���ذا هو فهمي للدين،
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عندما يكون حتكمه مجموعة أخالق ،هذه األخالق

في كل أوروبا وهو قضية الهولوكوس���ت ولذلك ال

الت���ي حتكم ف���ي الدين اإلس�ل�امي هي أخالق

أحد يناقش الهولوكوست وهذه قضية غير علمية

مشتركة بني كل األمم ،ولذلك املشترك اإلنساني

وغير منهجية ولكنها حتكم املجتمعات األوروبية

هو مشترك ديني في املقام األول ألن الله عز وجل

وال عالقة لها بالدين وال عالقة لها بالعقل وال عالقة

يقول «وعلم آدم األسماء كلها» فبداية القيم ومنشأ

لها باملنهجيات وال بالتاريخ وال بش���يء ،لذلك ال

القيم ومنشأ أصول األخالق ومنشأ أصول القيم

يناقشون ال في أعداد الذين قتلوا وال في كل هذا

ه���و في النهاية واحد عن���د كل األمم ،لذلك هذه

املوضوع .من هنا كل مجتمع بإمكانه أن يتراضى

البش���رية عبارة عن إخوان في اإلنسانية وبينهم

على ش���يء ،فهذا املجتمع املس���لم إذا تراضى

هذا املش���ترك ،هكذا أفهم الدي���ن ،ولذلك الدين

أن يحتكم إلى قيم اإلس�ل�ام ومفاهيمه وشريعته
فسيصبح هذا عقد ًا اجتماعي ًا له إلزام ،لكن إذا

حرية اإلنسان وال يكبلها وهو ضمانة هذه احلرية

تراضى هذا املجتمع أن يترك للناس حريتهم كما

واملساواة وضمانة العدالة.

يريدون فسيكون هذا هو القانون .نحن في إطار

يعب���ر عن حقيقة ومكنون���ات ،وجوهره أنه يطلق

 :في هذا الس���ياق ،كيف ترون أنتم

الدول اإلسالمية نفصل في رؤيتنا اإلسالمية بني

يحيى موس���ى :نحن ن���رى أن الذي يحكم

حيزين ،احليز العام واحليز اخلاص ،ما يتم في
العق���د االجتماعي يصبح حيز ًا عام ًا ،أما احليز

احلريات هو عقد سياس���ي وعقد بني الناس ،كل

اخلاص فكل إنسان حر في هذا احليز .ولتحقيق

س���كان بلد أو مدينة أو مكان أو جماعة إنسانية

القانون هذا العقد ليس له كيف متارس احلريات

يتوافق���ون ويتراض���ون فيما بينه���م على طبيعة

الشخصية ،لذلك ليس من الضرورة أن منحص
حقوق ًا مدنية على هوى تش���ريعات دولية ،مع أن

على هذا النظام يحكم هذا النظام ،ولذلك في كل

اإلسالم ال يعارض كل هذه التشريعات ويستوعب

هذه العق���ود االجتماعية يضعون ما هو النظام

كل هذه التش���ريعات لكن من حقنا نحن حسب

العام في داخ���ل املجتمع وما هو محرم وما هو

مصاحلنا وحسب عالقاتنا ومستقبلنا والتحديات
التي نواجهها أن جنعل ألنفس���نا تنظيم ًا معين ًا

مفهوم احلريات املدنية؟

النظام االجتماعي ال���ذي يحكمهم ،فإذا اتفقوا

مسموح به ،على سبيل املثال عندما يكون العقد
االجتماعي موجود ًا في أمة مثل األمة الفرنس���ية

يقول ممنوع لبس احلج���اب ،يصبح هذا تقييد ًا
حلرية الدين وتقييد ًا للحريات ولكنه عقد اجتماعي

ينظ���م مث���ل هذه احلق���وق املدنية والسياس���ية
واالجتماعية.

 :أخير ًا أس���تاذ يحيى ،هل ترون أن

تراضوا عليه ،ولذلك ال جتد أن أحد ًا يتحدث في

القانون األساسي الفلسطيني ميثل رؤيتكم؟ وما

مثل هذا املوضوع .هناك عقد اجتماعي موجود

هو القانون الذي تسعون إليه؟
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يحيى موس���ى :نحن منذ انتخبنا إلى اليوم

وتأم�ي�ن حياتهم الكرمي���ة والدف���اع عنهم عند

لم نشعر بأن هناك ضرورة ألن نغير في القانون

الض���رورة وفي حالة اخلطر ،ه���ذه وظائف كل

األساسي أي ش���يء ،ولذلك القانون األساسي

دولة أو كل نظام سياس���ي يقود املجتمع أو يريد

حس���ب ما هو موجود ليس بالضرورة كل ما فيه

أن يتول���ي زمام األم���ور .وبالتالي نقول هنا إنه

نوافق عليه ألنه عبارة عن تشريعات بشرية ميكن

إذا كان أي نظام سياس���ي يس���عى إلى حتقيق

في النظام السيادي ونظام احلكم ونظام القضاء

أهداف املواطن وحمايته ويؤسس ملنظومة العدل

أن تكون لنا وجهات نظر مختلفة مع هذا املوجود،

والقيم فهو نظام جيد .أما إذا حتدثنا عن الدولة
الديني���ة ،أضرب مثا ًال دول���ة املدينة املنورة بعد

وحقوق اإلنس���ان نحن لي���س لدينا اعتراض بل
نتعامل معه ونعتبره قانون ًا جيد ًا وممتاز ًا جد ًا.

الرسول صلى الله عليه وسلم ،فالنبي أقر الناس

لكن في العم���وم فيما يتعل���ق باحلريات العامة

في كثير من األمور في املدينة ولم يختلف معهم
فيها ،مبعن���ى أن النبي عندما دخل املدينة وجد
الناس يحتفلون بأعياد فقال« :إن الله قد أبدلكم

حركة الجهاد اإلسالمي
خالد البطش
مسؤول ملف العالقات الوطنية في احلركة
 :أس���تاذ خالد ،ال يزال الدين والدولة
ميثالن أبرز احملاور احلوارية التي ينش���غل بها
الفكر العربي املعاصر ،ويتبلور هذا احلوار حول
الدولة املدني���ة أو الدولة الدينية أو الدولة املدنية
ذات املرجعي���ات الدينية ،أنتم في حركة اجلهاد
اإلسالمي كيف ترون ذلك؟
خالد البطش :أو ًال ،إذا كانت الدولة ذات طابع
أو مرجعية دينية أو ذات دس���تور وضعي يعتمد
على الش���ريعة أو يعتمد على القوانني الوضعية،
فإننا نتحدث في نهاية املطاف عن نظام سياسي
هدفه كفال���ة حقوق املواطنني وحماية مصاحلهم
العدد (2013 )25

بهما خيرا منهما ،ي���وم األضحى ويوم الفطر»،
عندما م���ر مبجموعة من الن���اس وحتدثوا معه
عن مجموعة من العادات الطيبة أقرها الرس���ول
صلى الله عليه وس���لم ،مبعنى أنه ال وجود لدولة
ديني���ة في املفه���وم اإلس�ل�امي املعاصر ،ولكن
الدول���ة هي من ترعى حق���وق الناس ،وقد تكون
هذه الدولة ذات مرجعية دينية مبعنى أنها تتخذ
من اإلسالم أو من الشريعة اإلسالمية مرجعية،
لكن الهدف هو حتقيق األهداف املش���روعة لهذه
الفئة السكانية ،مبعنى أننا نتفق أن الدولة طاملا
حتقق مطالب الناس وترعى شؤونهم وال تتجاوز
حدود الله ورس���وله فهي دولة مطلوبة ،لكنني لم
أر أي دول���ة دينية إال الفاتيكان فقط ،ودون ذلك
ال توجد دول���ة دينية في العالم ،ونحن في حركة
اجلهاد اإلسالمي ال ننظر وال نريد أن نعيد إنتاج
نظ���ام الفاتيكان في املنطقة ،بل نبحث عن نظام
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دولة يحقق أهداف املواطنني وحقوقهم ،أن تكون

لم تكن هناك دولة دينية بل كانت دولة إس�ل�امية

دولة دميقراطية تراعي حقوق اإلنسان ،ومنوذج
الفاتيكان ليس مفض ًال حلركة اجلهاد اإلسالمي.

تطبق قوانني ومفاهيم من القرآن والسنة النبوية
وأيض ًا م���ن عرف الناس الذي كان حاضر ًا في

 :بال ش���ك ،وكما تفضلت هناك دول

عهد النبي عليه الس�ل�ام ،وبالتالي لو اعتبرنا أن

ذات مرجعية دينية ،بهذا املعنى أنتم لس���تم مع

القوانني الوضعية هي عرف ونحن نعتبرها كذلك،

العلمانية التي تن���ادي بفصل الدين عن الدولة؟

ولكن بشرط أال تتعارض مع النسق العام للدين،

بع���ض اآلراء ترى أن العلمانية تعلي من ش���أن

وبالتالي ميكن لنا أن نعيش في دولة ليست دينية

الدين بإبعاده عن مساقات احلياة الوضعية ،في

باملفهوم الفاتيكاني يحكمها البابا أو أن شروط

هذا املساق أنتم تريدون دولة ذات مرجعية دينية

م���ن يعيش فيها االلتزام بش���روط اإلجنيل وأن
يعي���ش حياته راهب ًا بقدر م���ا تكون دولة تراعي

وال ترون أن علمانية الدولة هو املخرج.
 :نحن لس���نا من هواة الدولة الدينية،

حدود الش���ريعة وأيض ًا تلب���ي متطلبات احلياة

لكننا نقول إننا نريد أن نحتكم في نهاية املطاف

الكرمية حتى وإن كانت حتتاج إلى عرف الناس

إلى ما يخدم املواطن ،هنا يتطلب األمر احلديث

وق���د أمرنا ربنا وق���ال« :خذ العفو وأمر بالعرف

عن الشريعة ،مبعنى آخر هو أن نتحدث عن دولة

وأع���رض عن اجلاهلني» ،مبعنى أنه عندما نضع

علمانية أو دولة حتتكم إلى الشريعة اإلسالمية.

العرف في القانون لكي يس���اعد في احلياة فهذا

إذا احتكمنا إلى الشريعة فهي ال متنع وال ترفض

أمر ال بأس به وال يتعارض مع مفهوم الشريعة،
في النهاية الش���ريعة ليس���ت عص ًا أو سيف ًا أو

أي تفس���ير قد يصل املواطن في أي بلد ،مبعنى
أن الش���ريعة ال حترم االجتهاد العلمي وال حترم

س���وط ًا للجلد فقط ،نحن قلنا إن اإلسالم يسمح

حق���وق اإلنس���ان وبالعكس هي مص���در لذلك،

لنا بأن نستفيد وأن نحتكم إلى العرف في بعض

ولكن تكييف الش���ريعة على أنه���ا مجموعة من

القضايا وأعتقد أن العرف هو مجموعة القوانني

القوانني لقطع الي���د واجللد وإقامة احلدود هذه

التي قد يقبل بها مجموعة املش���رعني طاملا أنها

كلها زواجر ،الش���ريعة تعني حرية اإلنسان في

ال تتعارض مع مفهوم الشريعة.
 :قدمي ًا قال الشيخ علي عبد الرازق:

امل���أوى والدفاع عن حقوقه وحمايته من أي غزو

ال سلطة في الدين خارج نطاق النصيحة والدعوة
لعمل اخلير ،وحديث ًا قال أردوغان إن الدولة تقف

مفهومها واحلفاظ عل���ى كرامته وحقوقه وتوفير
وحمايته م���ن أي ضرر قد يلحق ب���ه ،وبالتالي
نحن نق���ول إذا أردنا أن نبحث عن دولة حتتكم

على مسافة متساوية من جميع مواطنيها ،طبع ًا

للشريعة أو دولة دينية فنحن نقول إن مفهوم الدولة

ال شك في أن هذا كالم جميل ،ولكن أستاذ خالد

الدينية غير موجود ،حتى في عهد املدينة املنورة

في ظل التجربة الواقعية لإلسالم السياسي الذي
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خال���د البط���ش :أو ًال إذا أردنا أن نتكلم عن

حك���م هنا أو هناك لم يكن ه���ذا متوافق ًا مع ما
نتحدث به.

أنظمة احلكم باس���م اإلس�ل�ام أو أنظمة احلركة

خالد البطش :هذا له عالقة مبن أداروا النظم
السياسية باسم اإلسالم وليس خط ًأ في مفهوم

اإلس�ل�امية فيجب أن نعل���م أن الله لم يجعل له
مفوضني على األرض بل وضع قوانني وش���ريعة

الش���ريعة ،فقد قلت لك إن القرآن س���مح لنا أن

لنحكم بها ،ومن يحكم بها هو الذي يطبق ،لكنه

نستعني بالعرف ،والعرف إذا شاء الدميقراطيون

لم يقل إن هذه املجموعة من الناس سواء أكانت

أو العلمانيون أن يقولوا عنه إنه مجموعة القوانني

حركة إس�ل�امية أم حرك���ة علمانية هي مفوضة

والعرف بني الن���اس مقبول ،مبعنى آخر إننا لو

بتطبيق شرع الله في األرض ،ربنا وضع مجموعة
قوانني ولوائح أو مجموعة نواميس كونية وأيض ًا

القوان�ي�ن واملبادئ لتحتك���م إليها ،لكن موضوع

في القرآن جاء ببعض األحكام والذي يلتزم بها
يكون عبد ًا صاحل ًا وعبد ًا مقبو ًال ،لكن ليس شرط ًا

تبوؤوا السلطة وليس القانون نفسه ،عندما ترى

أن هذه الفئة من الناس التي تتوش���ح بأي لون

اإلشارة احلمراء في الطريق تعني «توقف» ولكن

من األلوان ال ميكن لها أن تكون خليفة الله على
األرض ،بالدليل أن هناك خطأ في مصر وأيض ًا

لم يحكم بروح اإلس�ل�ام ولم يستفد من الشريعة

نظام احلكم في تونس الذي يقوده الغنوشي إلى

باحلكم فهذه مسؤوليته ،ولكن عندما يقدم شخص

ح���د كبير يتفاعل مع املجتم���ع ويعطي إجابات
أفضل مما أعطى الرئيس مرسي مث ًال أو بعض

املشرقة لإلسالم ويخطئ ،فاإلسالم ال يخطئ بل

احلركات في املنطقة ،وأنا أقول لك هنا إن اخلطأ

الذين قاموا باسم الدين باحلكم.

لي���س في القوانني والنواميس والتش���ريعات بل

قلن���ا إن الن���اس اصطلحت عل���ى مجموعة من
اخلط���أ والصواب ه���ذا يتعلق باألف���راد الذين

إذا جتاوزتها فأنت املسؤول ،مبعنى آخر إن من

نفس���ه على أنه هو اإلس�ل�ام أو أنه هو الصورة

 :ه���ذا كالم جميل ولك���ن ما يتداوله

اخلطأ فيمن يتبوأ ويرفع شعار أنه سيطبق هذه

الناس أن هذا الش���يء لو حدث مرة فنحن نتفق

القوانني ويطبق الشريعة .في موضوع العلمانية،

معك كما حتدثت ،ولكن اإلسالم السياسي يدعو

ال أري���د أن أحتدث عن العلمانية مبنطق العداء،

إل���ى العالم اجلمي���ل والعالم املثال���ي وفي عدة

نح���ن ال نعادي العلماني���ة ،العلمانية هي منهج

مواق���ع أخطأ هذه األخطاء وأكث���ر من ذلك أنه

وأداة وفكرة ورمبا يصلح احلكم بها في مناطق

يذه���ب إلى حكم الناس باس���م الدين أو اخلالق
منفذ ًا سياساته متس���لح ًا بالدين ،لذلك أال ترى

عديدة ،ف���ي دول فيها اختالط كبير بني األديان

أن العلمانية ليست ظاملة عندما تترك الدين جانب ًا
وتعطيه قداسته بعيد ًا عن السياسة؟
العدد (2013 )25

وتكون بنس���ب متساوية وال ينفع أن حتكم باسم
الدي���ن أو دين معني ،ميكن أن تصلح في أوروبا
وال تصلح في فلس���طني ،قد تصلح في لبنان وال
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تصلح ف���ي العراق ،وقد تصلح ف���ي بلد متعدد

إلي���ه أو تعرفوا عليه ،فهنا الله لم يحدد لنا وقال

األطراف والقوميات وال تصلح في بلد كله يريد أن

احكموا وقال إن هناك أشياء أخرى جميلة تفيد

يطبق الشريعة ،لذلك إذا أردنا احلديث عن رفض

الناس احتكموا إليها وهذا عرف الناس ،وبالتالي
عالقتنا بالعلمانية يجب أن تكون تنسيق ًا وشراك ًة

برأيي أنه إذا قدم على أنه يعطي اإلسالم قداسته

ويج���ب أال تكون عالقة احتراب وحرب ،والبد أن

فهذا جميل ولكن ليس هذا الس���بب الذي ترفض

نخ���رج من صيغ���ة الصدام م���ع العلمانية ومع

العلمانية ألجله االحتكام للش���ريعة ألنها لم تأت
لتأخ���ذ أحكام ًا من الش���ريعة ،رمبا لو قالت إن

املنطلقات األخرى إلى صيغة للتفاهم والتعايش
املش���ترك كما ل���و كنا في فندق واح���د ،لو كنا

هن���اك مجموعة من القوان�ي�ن لها عالقة بامليراث

في فندق فكلنا مش���تركون فيه ،فش���خص يقدم

واحلدود ولها عالقة مبعاقبة املجرمني وس���نطبق

وش���خص ينظف وشخص يجلب الكهرباء وآخر

عليهم األحكام كما أمرنا الله عندها س���نقول إن

يجلب الطعام ،عالقة التكامل والتنس���يق وليست

هذا حرص وتقديس ،لكنها عندما ترفض تطبيق

عالق���ة الصدام مع اآلخرين وهذه قضايا مهمة،
عندما يقول الله «لكم دينكم ولي دين» وقال « َولاَ
هِي َأ ْح َس���ن» وقال
تجُ َادِ ُلوا َأ ْه َل الْكِ تَا ِب ِإ اَّل ِبالَّتِي َ

العلمانية ملوضوع الدين واالحتكام للشريعة ،أنا

شرع الله وأحكام الشريعة في بعض املخالفني،
فهي تلغي بعض القوانني التي لها عالقة بش���رع
ربنا ،إذن لنخرج موضوع القداس���ة الذي تدعيه
العلمانية وأنا قلت إننا ال نريد الصدام معها ولكن

«ا ْد ُع ِإلَى َس��� ِبيلِ َر ِ ّب َك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْوعِ َظ ِة الحْ َ َس َنةِ»
إذن أنت تتحدث عن حوار وخطاب مع املخالفني

أن���ا أحترم العلماني���ة ألنها قد تنجح في مناطق

ل���ك ،فإذا قلنا إن العلمانيني مخالفون فعلينا أن

ه���ي بحاج���ة إليها ،من غير املعق���ول أن تطبق

نلت���زم بتعليمات ربنا باحل���وار معهم بالتي هي

العلمانية في مك���ة واملدينة املنورة وبيت املقدس

أحس���ن واملوعظة احلس���نة وعدم الصدام معهم

لك���ن ميكن أن تطبقها في أوروب���ا وفي أميركا

ألننا في مجتمع إسالمي عربي وفيه املسيحيون

ولبنان وقد تكون العلمانية أفضل لهم ألن هناك

موجودون وهم أس���بق من اإلسالم في التاريخ،

ش���رائح مختلفة ،لكن أنا أقول هل نحن بصدد

بالتالي نحن بحاجة إلى تعايش وتنسيق وتفاهم

صراع مع العلمانية؟ أو أن تكون مشتركات مع

وليس إلى صدام على بعض املفاهيم.

العلمانية ،مش���تركات في القوانني التي قد تفيد

 :في هذا السياق أستاذ خالد ،كيف

وق���د تكون نتيجة صراع حضاري في مرحلة ما
وصلت البشرية إليها فتقدم لي جتربة ومنوذج ًا.

تنظر حركة اجلهاد اإلسالمي لعالقة الدين بالدولة
واملجتمع العصري؟

خالد البط���ش :أو ًال ،نحن نعتقد أن املجتمع

هذا النموذج قد ال يكون اإلسالميون قد وصلوا

العص���ري هو نتيج���ة تطور املجتم���ع واحلاجة
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والضرورة ،وهي قضايا تفرضها علينا متطلبات

خالد البطش :احلرية املدنية اإلسالم أمر بها،

الواق���ع اجلديد في عصر الديجيتال والهندس���ة

وربنا في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء

الوراثي���ة ،يج���ب أن تضع من���اذج احلكم التي

ليح���ارب العبودية وأول من نادى بتحرير العبيد

تتواف���ق مع التطور الكبي���ر وانفجار املعلومات،

من األنبياء هو سيدنا محمد وهو الذي قال إنكم
جميع ًا سواس���ية كأسنان املشط ال تفضلون إال

على مستوى احلدث ومستوى املسؤولية والقدرة

بالتق���وى ،مبعنى أن معيار التفضيل هو التقوى

على التعاطي مع الناس ،مبعنى أنه كإسالمي أو
كحركة إس�ل�امية ال ميكن لنا إال أن نكون جزء ًا

بصرف النظر عن القومية أو اللون أو الش���كل،
وبالتالي نحن نقول إن مس���ألة احلريات العامة

من هذا املجتمع ومننع تدافعه وقد قال ربنا «ولوال

مبدأ ،ألننا أتينا كإس�ل�ام ك���ي ننقذ الناس من

دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض»

الظلمات إلى النور ،وبالتالي أول ما بدأ رس���ول

يعني التدافع والصراعات واحلضارة ،وهذا شيء

الل���ه به هو حترير الناس وجاء النبي أيضا لكي

يجب أن نحترمه وأال نقف له باملرصاد ،بالعكس

يحمي املرأة ،مبعنى أن املرأة كانت تقتل وتوأد،

علينا أن نس���تفيد من هذا االنفجار املعلوماتي

واإلسالم جاء كي يحارب ذلك ،وجاء لكي يحمي

وأال نكون في حالة عدم تقبل ،وبالتالي أي نظام

حقوق املرأة ويعطيه���ا حقها بامليراث والتجارة.

حكم له عالقة باجلديد يجب أن يكون محل تفاهم
ويجب أال نخاف أبد ًا من العلمانية وال من غيرها.

باب احلقوق املدنية واملش���روعة التي ال تختلف

بالتالي نحن نقول إن األمر كله يتطلب أن تكون

مع كرامتنا وال مع عاداتنا وال مع تقاليدنا فكلها

املطلوب هو كيف نصوغ حياة مش���تركة وعيش ًا
مش���ترك ًا ضمن نظام سياس���ي نتفق عليه ،لكن

ع���ادات تصلح ف���ي أوروب���ا وال تصلح في غزة

إذا قب���ل الناس أن يحتكموا إلى الش���ريعة فلن

اإلس�ل�ام ال يقبلها ولكن من حيث املبدأ أنت حر

نناق���ش باقي التفاصيل ،لكن متى س���نلجأ إلى

م���ا لم تضر ،وأن���ا أعتقد أنه ال يوجد عاقل على

أن نس���تفيد من العلماني���ة والقوانني الوضعية،

وجه البس���يطة يتعدى على رب العاملني ،ما أقره

إذا اختلف الناس على الش���ريعة ولم يريدوا أن

اإلس�ل�ام نحن نقره وما رفضه اإلسالم نرفضه،

يحتكموا إلى الش���ريعة فنلجأ للبحث عن صياغة
نظام حكم يراعي شرع الله ويلبي أيض ًا مطالب

وإذا اختلفنا ف���ي قضايا أخرى حول موضوعة
احلريات العامة فنفضل احلوار والنقاش والتفاهم

الن���اس ضمن أال يكون هناك اختراق أو خروج

عليها وهذا هو األساس.

ال يعترض عليها اإلسالم ،ولكن إذا كانت هناك

عن املألوف املمكن فيما يتعلق بشرع الله.
 :في هذا السياق كيف تنظرون كحركة
إلى مفهوم احلريات؟
العدد (2013 )25

 :القانون الفلسطيني األساسي ،هل
ترى حركة اجلهاد اإلس�ل�امي أنه ممثل لرؤيتها؟
إذا لم يكن ذلك فما هو القانون الذي تسعى إليه؟
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خال���د البطش :أو ًال القانون األساس���ي هو

عندم���ا أتى النبي بالدعوة قال «إن في اجلاهلية
حلف��� ًا لو دعيت إليه ألجبت���ه» مبعنى أنه قبل ما

بالتأكيد ليس رؤية حركة اجلهاد اإلسالمي ألننا
لس���نا جزء ًا من النظام السياسي الفلسطيني،

جاء باحللف من رفع الظلم وإغاثة امللهوف وردع

ليس ألنن���ا نرفض بعض الفصول أو املواد لكن

الظالم واملعتدي ،مبعنى أنه جاء قبل اإلسالم لكن

ه���ذا القانون البد أن يصاغ بإجماع الش���عب
وأض���رب ل���ك مثا ًال حديث ًا ،فم���ا حدث في 30

لم يرد ألنه كانت له عالقة باإلنسان ،والنبي أقره،
وبالتالي نحن نقول إن املشتركات ما لم يأت فيها

يونيو أو اخلروج ضد مرس���ي قال���وا إنه يجب

ن���ص أو آية أو حديث فال نقاش فيها ،دون ذلك

أال يص���اغ القانون من فئ���ة دون اآلخرين .إذا
تكلمت عن الدس���تور فيجب أن أكون شريك ًا في

باب اإلش���كال مفتوح مع العلماني واالشتراكي

وضعه ،عندها س���أكون جزء ًا منه ،ملاذا أقول لك
أن نفت���ح حوار ًا ،ألنني كإس�ل�امي أؤمن بأنني

واملاركس���ي على قضايا خدم���ة الناس وحتقيق
مصاحلهم دون إضرار أو إسفاف مبن نظم الكون
وهو اخلالق سبحانه وتعالى وشريعته.

قد أك���ون مختلف ًا معك في مادة من املواد ،مثال

مبعنى حماي���ة حقوق الناس وع���دم التعدي

ممكن أختلف معك في موضوع كوتة املرأة وهذا

عليها ،وفي الوقت نفس���ه عدم إضرارك باحلرية

موضوع سياسي ليست له عالقة بالدين ،ممكن

الزائ���دة ألن حريتك تنته���ي عندما تضر بحرية

أن أقتن���ع منك أو ال ،أو موضوع مناصب املرأة

اآلخرين مبعنى أنك حر ما لم تضر.

في العمل ،ممكن ال أرضا ألنني أرى أنها قضية
قد ترهق ،وإذا اقتنعت بها من املمكن أن أقبلها،
هذه القضايا قابلة للنقاش ،مبعنى هناك قضايا
ما لم يأت بها نص أو حترمي شرعي فال اجتهاد
مع النص فأس���تطيع أن أح���اور فيها العلماني
واالش���تراكي واملاركس���ي ،وما يصلح به حال
املجتمع نقبل به كإس�ل�اميني لكن إذا وجد نص
فأنا ملتزم به ألنني لست مخالف ًا لله.
في موضوع التعايش واملش���تركات والتنوع،
النبي صلى الله عليه وس���لم قبل أن يكلف ويأتي
بالدعوة عرض على الع���رب أيام اجلاهلية حلف ًا
أس���موه حلف الفضول ،وه���ذا احللف كان من
أجل نصرة الضعيف وإغاثة امللهوف ورد الظالم،

حزب الشعب الفلسطيني
طلعت الصفدي
عضو املكتب السياسي للحزب
 :كي���ف تنظ���رون إلى قضي���ة الدين
والدولة واملجتمع حزبي ًا.
طلع���ت الصفدي :أو ًال نحن ننظر من وجهة

النظ���ر املاركس���ية إل���ى أن الدين ه���و ظاهرة
موضوعية وينتم���ي إلى الوعي االجتماعي ،وفي
هذه احلالة يصعب التعامل مع أي شعب من تلك
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الش���عوب التي متتلك وعي ًا ديني ًا اجتماعي ًا دون

الواقع وتتناقض مع التجربة وتتناقض مع التراكم

إدراك مكوناته األساسية ووعيه االجتماعي ،والبد
من التعامل مع هذه الظاهرة تعام ًال موضوعي ًا،

املعرفي لإلنسان ،نحن نؤكد أن مشاكل أي شعب
من الش���عوب هي االستغالل واالستعباد والقهر

وهذا يؤكد رفض التزوير ومحاولة التضليل حول

ومش���اكل استخدام الدين كوس���يلة من وسائل
الوصول إلى السلطة وفي هذا املجال يجري دائم ًا

فك���رة تتعلق بالدين كظاه���رة موضوعية تنتمي

الطبقي .ونؤكد في الوقت نفسه نظرتنا إلى الدين
كون���ه وعي ًا اجتماعي ًا يكون قادر ًا في ظل ظروف

أن الفكر املادي املنهجي اجلدلي والفكر املاركسي
يعن���ي أن نتخذ موقف ًا معادي ًا للدين أو رفض أي
للفكر االجتماعي ،ونح���ن إذ نرفض فكر الدولة
الديني���ة أو محاولة إقحام الدين في السياس���ة
وال���ذي يعني أنن���ا يجب أن نتخ���ذ موقف ًا ليس

وأبد ًا محاولة إخف���اء العدو احلقيقي وهو العدو

معين���ة على أن يلع���ب دور ًا إيجابي ًا وتقدمي ًا في
مواجهة كل أعداء الش���عوب ،في مواجهة النظام

معادي��� ًا للدين كمعتقد لكن معادين لفكرة الدولة

الرأسمالي العاملي واالستغالل واالستعباد ،وعلى

الدينية ومحاولة إقحام الدين في السياسة .وهنا

طريق حترير اإلنسان من االستغالل ،ونحن نؤكد

أستذكر قول فردريك أجنلز وماركس حيث قال إن

أن العديد من احلكام واملس���تغلني يس���تخدمون
الدين وبعض رجال الدين أيض ًا عبر ش���عارات

عامة وفهم عام لهذا العالم وهو مجموعة املعارف
املوسوعية وهو منطقهم الذي يتخذ منطق ًا شعبي ًا

ذات بريق ديني كأداة لتأجيل الصراع الطبقي،
وفي الوقت نفس���ه نؤكد أن هناك فرق ًا كبير ًا بني

وهم يعتزون بانتمائهم ويعتقدون أنه موقع حماس

التطرف الديني الذي يختلف عن التدين .فالتطرف

له���م وأداة قصاصهم ومنهجهم كذلك ،ومن هنا

الديني ال يعني أن هناك جرعة زيادة من التدين،

نحن باس���تمرار ال نضع الدين كعدو وإمنا نحن

بل التطرف الديني هو موقف سياسي اجتماعي

ضد محاولة وقف ما يجري االدعاء به حول الدولة

طبقي محدد.

الدين عند الكثير من البشر هو عبارة عن نظرية

 :في هذا الس���ياق ،أين مكانة الدين

الديني���ة أو احلاكمية أو محاولة إقحام الدين في
السياسة ،وفي الوقت نفسه موقف الذين يحاولون

في هذا اجلدل عند التطبيق؟

وضع الدين بهذا الشكل هو محاولة إلخفاء العدو

الصف���دي :نحن نقول إنن���ا في هذا العصر

احلقيقي الذي ميس الش���عب بكل مكوناته وهو

املتط���ور واملتغي���ر واملعقد الذي تش���وبه العديد
من القضايا ،وخصوص ًا فيما يتعلق باإلنس���ان

وحلوله���ا عل���ى األرض ومواجهتها على األرض

ككرامة وهدف أساس���ي للدين ،نحن نقول إننا

وبالتالي كل ما يجري احلديث عن أن مش���اكلنا

بحاجة إلى حكومة مدنية علمانية وعصرية تنبثق

في السماء وحلولها في السماء هذه تتناقض مع

من إرادة الش���عب وتعمل من أجل مصلحة هذا

العدو الطبقي .نحن نقول إن مشاكلنا على األرض

العدد (2013 )25
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الش���عب ،هذه احلكومة عليها أن تضم كل ألوان

تربوي ًا ،وهنا نؤكد أهمية املؤسس���ات والتنش���ئة

الطيف السياسي وكل مكونات املجتمع ،وال تقوم

االجتماعية التي تبدأ من األسرة والبيت واحلارة

ه���ذه الدولة على التميي���ز العنصري أو التمييز

واألصدقاء واملدارس واجلامعات واملؤسس���ات

الش���خصي سواء باجلنس أو الدين أو املعبد أو

السلطوية والتشريعية ومؤسسات املجتمع املدني،

النوع االجتماعي ،ومهمتها األس���اس أن تتركز

والبد من توفير كل اإلمكانيات دون ضغط وإرهاب

على حل العديد من املشاكل والقضايا التي تواجه

ودون تعريض هذا املواطن عندما يعلن عن رأيه

ه���ذا املواطن ،وبالتالي هذه الدولة تهتم بالتعليم

إلى االعتقال أو ممارسة كل أشكال العنف ضده

والثقافة والعلم والفن والتاريخ واألدب واحلضارة

وبالتالي احلرية احلقيقية لإلنسان هي حرية الرأي

وتشجع التعاون بني كافة مكونات املجتمع ،هذه

والتعبير والصحافة وكل ما ميكن لإلنس���ان أن

احلكومة املدنية ال تقوم فقط على الش���عارات بل

يدفع���ه إل���ى حالة من حاالت اإلب���داع من أجل

على األعمال وتُعنى باألفعال ال بالوعود.

تطوي���ر املجتمع ومن أجل خلق واقع جديد ،هذا
الواق���ع اجلديد يقوم على مجتم���ع ودولة مدنية

 :كي���ف تنظرون إلى مفهوم احلريات

علماني���ة تعددية وتبادل الس���لطة عبر صناديق

املدنية في هذا السياق؟
الصفدي :طاملا أن اإلنسان هو أقدس شيء

االقتراع وليس فق���ط عبر صناديق االقتراع بل

عل���ى هذه األرض فالبد م���ن توفير كل مقومات

عبر ما يج���ري تنفيذه من برامج هذه األحزاب.

هذا اإلنس���ان ،وأولى هذه املكونات العمل على

نحن نؤكد أننا بحاجة في ظل هذه الظروف إلى

تعزيز احلريات املدنية الشخصية والعامة ضمن

محاولة التأثير عل���ى املواطن بحيث يلعب الدور

القان���ون وضمن عدم خروجها على احلدود التي

الكبير في االنتساب لهذه املؤسسات التي تخدمه

على املجتم���ع أن يلتزم بها ،وبالتالي نحن نؤكد

وتدافع عن مصاحله.

أن احلرية الش���خصية واحلرية العامة من حرية

 :ألم تكن الدول العربية السابقة للربيع

الرأي والتعبير والصحاف���ة والتظاهر وااللتزام

العربي تتبنى مقوالت مثل هذه لكنها فش���لت في

وحرية االنتساب إلى األحزاب والنقابات العمالية

التنفيذ فجاء اإلسالم السياسي؟

واملهنية وهذه وس���ائل كلها تس���اعد على تنظيم

الصف���دي :أن���ت ت���درك أن العال���م العربي

املجتمع ،املجتم���ع البد من تنظيمه وكيف ميكن

بدويالته املختلفة وقع حتت االستعمار العثماني

تنظيمه؟ يتم ذلك من خالل املؤسسات التي تلعب
دور ًا كبير ًا في انتماء أفراد هذا املجتمع إلى هذه

عدة قرون ثم االحتالل البريطاني والفرنسي بعد
احلرب العاملية األولى ،وتواتر نتيجة هذه احلروب

املؤسس���ات ،وبالتالي لكل مؤسسة هدفها سواء
أكان اقتصادي��� ًا أم اجتماعي ًا أم دميقراطي ًا أم

التخلف واجلهل واملرض ،وفي النهاية استطاعت
حركات التحرر العربية أن تنهي االحتالل سياسي ًا
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لكنها لم تنهه اقتصادي ًا ومجتمعي ًا وبالتالي عندما

واالس���تعباد ،مس���تبدلة قهر ًا بقهر جديد رمبا

حتول���ت هذه القيادات الوطنية في بداية تطورها

يكون أكثر دموية من السابق ،ووحدت مصيرها

وتقدمها إلى حالة إجماع شعبي عليها ،لألسف

عبر ثورة  30يونيو ثم الثالث من يوليو ثم 7/26

الش���ديد هذه القيادات خرجت م���ن واقع أنها

واس���تطاعت أن تكس���ر هذا القمقم الذي كان
يش���كل بعبع ًا وكان يصور نفس���ه ،أي اإلسالم

قضاياها اخلاصة ومراكزها ولعبت باملال العام

السياسي ،وكأنه ميكن أن يحل قضايا املجتمع،
لكن اجلماهير اس���تطاعت أن تقول قولها أخير ًا

ذلك بعد انهي���ار االحتاد الس���وفييتي والتطور

وأن متسك بزمام األمور.

تداف���ع عن قضايا اجلماهير وحتولت للدفاع عن
وأفسدت العديد من القوى السياسية وكان نتيجة
الهائ���ل ووجود القطب األوحد ف���ي هذا العالم،

نالحظ ما يحدث في س���يناء والعراق والعديد

كلها عوامل ساعدت على أال تنجز حركات التحرر

من املناطق ،كيف حتاول قوى اإلسالم السياسي

أهدافها احلقيقية بالتحرر واالستقالل والتخلص

م���ن التكفيريني واجلهاديني وما يطلق عليهم من

من الهيمنة األميركية والنظام الرأسمالي العاملي،

أس���ماء لكنهم عبارة عن أبناء بن الدن والقاعدة

من هنا اس���تطاعت قوى اإلس�ل�ام السياس���ي

وكل ه���ذه الق���وى والتي ليس لديه���ا ال برنامج

مس���تخدمة الدين وعبر العديد من املؤسس���ات

سياس���ي وال اقتصادي أو اجتماعي أو تربوي
فكي���ف ميكن أن تقود مجتمع��� ًا يتكون من أكثر

الن���اس ومن خالل الدعاية واإلعالن واإلس�ل�ام

من  90مليون مواطن ويحتاج إلى كل األش���ياء
الضرورية واألساس���ية بدء ًا من كرامته وانتهاء

اللحظات إلى اضطهاد من هذه األنظمة فأصبح

بالعمل والصحة والتعليم وإلى آخر ذلك.
 :فلس���طيني ًا ،القان���ون األساس���ي

اإلسالم السياس���ي على السلطة واحلكم ،وهذا
ما أصب���ح واضح ًا في مص���ر وتونس والعراق

الفلس���طيني يفي بغرض بناء كيانية مدنية؟ وإذا
ل���م يكن ذلك فما هو القانون الذي يس���عى إليه

وليبي���ا .لكنه عبر عام من الس���لطة واحلكم في

حزب الشعب الفلسطيني؟

التي تقدم خدمات للمواطنني أن تصل إلى قلوب
السياس���ي ال���ذي كان يتعرض ف���ي حلظة من
يشكل الضحية ،وعندما برزت حلظة معينة انقض

مص���ر لم ينجح في توفير املقومات األساس���ية

الصفدي :نحن نقول إن وثيقة االستقالل لعام

لتطور هذا املجتمع بل استحوذ على كل مفاصل

 1988ش���كلت املدخل احلقيقي لوضع دس���تور

السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية ،واكتشف

فلس���طيني حقيقي يؤمن بالتعددية السياس���ية

املواطنون إلى أي مدى تغيب اجلماهير من خالل

وحري���ة ال���رأي وال���رأي اآلخر وحري���ة التعبير

اس���تخدام الدين ،وبالتالي انتفضت اجلماهير

والفصل بني السلطات ،وبالتالي نحن نؤكد أننا

في مص���ر ف���ي  2011/11/25رافضة القهر

بحاج���ة اليوم إلى دس���تور لدولة فلس���طني بعد
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االعتراف بفلسطني كدولة ضمن حدود  67والتي

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

أقرتها الشرعية الدولية ،ونقول إن هذا الدستور
يجب اس���تكماله بحيث يعبر تعبير ًا حقيقي ًا عن

صالح زيدان
عضو املكتب السياسي للجبهة

اإلنسان؛ ألن اإلنسان هو محور الصراع الذي
يدور في أي مجتمع من الشعوب ،ونحن بالتالي

 :رفي���ق صالح ،ال يزال الدين والدولة

نتفهم ما يطلق عليه باس���م الش���رعية القانونية
والدستورية واالجتماعية والتي يجب أال حتافظ
على نظام احلكم بقدر ما تعمل على حماية نظام

ميثالن أحد أبرز احملاور التي ينشغل بها الفكر
العربي املعاصر ،وينقسم هذا احلوار حول الدولة
املدنية والدولة الديني���ة ذات املرجعيات الدينية،

املجتمع حتى ال ينهار أو ال يس���قط سواء بفعل
أقلي���ة مغامرة أو عصابات مس���لحة أو متطرفة
وأحيان��� ًا رمبا ترفع ش���عارات وطنية وتتخذ من

كيف تنظرون في اجلبهة الدميقراطية إلى ذلك؟
صال���ح زيدان :نحن نتعاطى مع خطر اخللط
بني الدين كمقدس وبني الرأي الذي يحتمل اخلطأ

الدي���ن س���تار ًا لها .نحن نقول إن الش���عب هو

والصواب ،الكالم عن اإلسالم كدين ودنيا كالم

األول واألخي���ر ،وبالتال���ي علين���ا أن نطور هذا

غير قائم أو يس���تخدم في جهة تس���ييس الدين
لفائدة سلطة سياسية معينة ،الدولة الدينية دائم ًا

صاحب الس���لطات الثالث والش���عب هو املقرر
الدستور بحيث يتالءم مع طبيعة املرحلة القادمة
وخصوص��� ًا بع���د االعتراف بفلس���طني كعضو

تنزع الرأي وتس���تبدله ألن لديه���ا اعتقاد ًا بأن

الشرعية الدينية هي فوق البشر ،بينما السياسة

مراقب باألمم املتحدة والذي حدد فيه حدود هذه

كتفكير أو الوظيفة التي لها صياغة إجماع وطني،

الدول���ة وبالتالي نحن اآلن في أمس احلاجة إلى

لكن الدين أو األساليب التي يسيس فيها الدين

استكمال الدستور بشكل أو بآخر حتى نستطيع
فع ًال أن ننظم مجتمع ًا حضاري ًا ومناض ًال يضع
أمام���ه القضايا األساس���ية وخصوص ًا أننا ما

مواقف تتعارض م���ع العلمانية ،العلمانية تعني
أن الكل متس���او وفكرة املواطنة بني الكل يجب
أن تؤخذ بني الكل؛ ألن املواطنة دون حرية تكون

زلن���ا في مرحلة التحرر الوطني التي حتتاج إلى

علمانية لنقط���ة معينة ،بينما املواطنة مع احلرية

شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وقائدة نضاله

هي التعبير احلقيقي عن الدولة ،العلمانية ليست
رأي ًا ف���ي الدين إمنا هي رأي في الدولة للفصل

املواءمة بني منظمة التحرير الفلس���طينية كممثل
وبني الس���لطة الوطنية الفلسطينية التي تشكلت

بينها وبني الدي���ن ،وهي على عكس ما ُيدعى ال

والت���ي يجب عليه���ا أن تقوم بتق���دمي اخلدمات

توفر املجال حلرية الدين واعتناق الدين كل حسب
عقيدته وحسب دينه ،لذلك هناك أحيان ًا استخدام

الضرورية لإلنسان باعتبار أن اإلنسان مصدر
كل السلطات.
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للدي���ن لتبرير س���لطة معينة وم���ن ناحية أخرى

وضعية ف���ي الثقافة السياس���ية الفلس���طينية
والذي أحدث بها نوع ًا من االنش���قاق بني ثقافة

بدايات احلركة الوطنية .

دميقراطية علمانية وبني ثقافة اإلسالم السياسي،

نش���وء احلرك���ة الوطني���ة الفلس���طينية كان
نش���وء ًا علماني ًا ،لذلك عندم���ا ننظر إلى امليثاق

وهذا األمر الذي ف���رض تأثيراته وتعديالته في
القانون األساس���ي الذي وض���ع ،عندما يوضع

الوطني الفلس���طيني لعام  ،68نرى أن بنية هذا

أن الش���ريعة هي مصدر رئيسي للتشريع ،حتى

امليثاق كانت بنية تخص كل الفلسطينيني ،وهي

الدس���تور الفلس���طيني أو املس���ودة أدخل هذا

بنية علمانية ودميقراطية ،وفي الس���ياق نفس���ه

املوض���وع ضمنه ،انظر إلى إعالن االس���تقالل

عندما أتى البرنامج املرحلي ليس���تكمل وليكمل

تالحظ أن هناك صيغة دميقراطية حتقق املساواة

هذا املوضوع بالبنية نفس���ها والوجهة نفس���ها
وصو ًال إلى إعالن االس���تقالل الذي أكد الطبيعة

والدميقراطية واملواطنة تهدف إلى بناء دولة ،لكن

يستخدم لتكفير اخلصوم وهذا األمر يرجعنا إلى

الدميقراطية والطبيعة العلمانية ملا نريده كشعب

انظر إلى ميثاق حماس في العام  88وبرنامجها
في  2006ترى أن هناك تطور ًا معين ًا لكنه تطور

فلس���طيني .إن احلركة الوطنية الفلسطينية منذ

بقي غير قادر على إيجاد احللول ،مشكلة املساواة

نش���أتها كانت حت���اول االبتعاد عن تس���ييس

واملرأة على س���بيل املثال التي ليس���ت موضوع

الص���راع؛ ألن الصراع م���ع احلركة الصهيونية

تقاليد .مش���كلة حماس أنها جعل���ت الدين هو
الدولة وهو مفتاح النظام السياسي وجعلته وقف ًا

يبدو كص���راع ديني مع اليه���ود ،وكانت تعتبر
أن ه���ذا الص���راع هو صراع قوم���ي مع حركة

إسالمي ًا ،وفلسطني هي مركز الصراع العقائدي

صهيونية متعصبة أتت الغتصاب حقوق الشعب

بني حلف الشيطان الذي هو كذا وكذا وبني حلف

الفلس���طيني ،وحتى البرنامج املرحلي قام بنقل

أولياء الله.

التعايش بني الدول���ة العلمانية الدميقراطية من

تكمن املشكلة في رؤية تيار اإلسالم السياسي

تعايش ديني إلى تعايش قومي ،مبعنى أن هناك
دولة فلس���طني وبجانبها دولة إس���رائيل وطبع ًا

لطبيع���ة الصراع املوج���ودة من���ذ األربعينيات
والشيء اجلوهري اجلديد هو تأثيرها على الثقافة

العدي���د من أعضاء احلركة الوطنية لديهم أفكار

الفلسطينية ،ألن الثقافة الفلسطينية عندما تفقد

خاصة حول فلسطني الدميقراطية التي تتكون من

موروثها منذ الع���ام  64ومن ثم انطالقة الثورة

تعايش شعبني ،مبعنى التعايش القومي أكثر منه

الفلس���طينية عام  65ومن حيث الطابع الوطني

التعايش الديني.

التح���رري ،والثاني���ة تنطل���ق من عقي���دة دينية

الش���يء الذي طرأ بدأ معن���ا ،في العام ،87

سياس���ية ،وهذه هي التأثيرات واالنعكاس���ات

عندما برز تيار اإلس�ل�ام السياسي الذي أحدث

التي أثرت على القانون األساسي وعلى مسودة
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الدستور الفلسطيني ،وهذا يعكس تنازالت معينة

االجتماعي لتمرير مشاريع ومخططات السيطرة

من املواريث العلمانية للحفاظ على الصف الوطني

على املجتمع أو إعادة فلسفة املجتمع من تسخير

الفلس���طيني واالنطالق ملنافس���ة تيار اإلسالم

الشرطة والقضاء في محاولة لتطبيق أشكال على

السياسي .

املجتمع دون وجه حق.
 :هل ت���رون أن القانون األساس���ي

طالب���ت حماس عام  2006بجعل الش���ريعة
مصدر ًا رئيس ًا للحكم كما طالبت بتعديل قوانني

الفلس���طيني ميثل رؤية لكم ؟ أو ما هو القانون

خصوصي���ة تتمتع بها فلس���طني .كما قلت قبل

الذي تسعون إليه؟

قليل عن دور الش���ريعة ف���ي ميثاق حماس عام
 88وبرنامجه���ا عام  2006جند فرق ًا لكن هناك

الدي���ن وهذا هو األس���اس ،وه���ذا هو موضع

صالح زيدان :نري���د قانون ًا نثق به بعيد ًا عن

تأكيد ًا م���ن حماس على مراع���اة اخلصوصية

اإلجماع الوطني ،وهذا هو املنس���جم مع الثقافة

اإلسالمية ودور الشريعة في األحوال الشخصية
وصو ًال إلى التربية والتعليم ،بينما برامج القوائم

وج���ذور الفكر التحرري الفلس���طيني ،الحظ أن
 %45من املسلمني حول العالم يعيشون في أنظمة

األخرى بنيت على االنفتاح والتس���امح ومواكبة

علمانية وال ينتقص ذلك من دينهم وال ينتقص من

التطور العلمي والعاملي ومتابعة التقدم احلضاري

التدين في العلمانية أو لو أخذنا دولة مثل تركيا
لوجدنا أن عدد س���كانها  70مليون ًا وأن احلزب

والثقافة الدميقراطية .اآلن بالنظر إلى موضوع
املرأة ،هناك فرق كبير بني أن تكون املرأة شخص ًا

اإلس�ل�امي يقف أو يحكم حت���ت نظام علماني،
وإندونيسيا أيض ًا سكانها  200مليون مسلم من

ينطبق عليه برنامج املواطنة وبني ما تقوله حماس
بحقوق املرأة الشرعية وتعزيز مكانتها بعيد ًا عن

أصل  220مليون ،وال توجد كلمة شريعة وال ديانة
معينة ،وروس���يا  30مليون ًا ،والهند  180مليون ًا

الع���ادات والتقاليد الغريبة عن ثقافتنا ،ماذا عن
وصوله���ا للبرملان؟ ماذا ع���ن قوامة الرجل على

وكلها دول علمانية ،والعلمانية كما قلت ليس���ت

األنثى؟ تعدد الزوج���ات؟ قوانني اإلرث؟ وغيرها

معادية للدين .هذا يبرز نزاعنا ضد املواقف التي

من املسائل التي متس املساواة بني الرجل واملرأة

تدعي عدم توافق العلمانية ومن شأنها مع باقي

التي نطالب بها في مجتمعنا وثقافتنا الفلسطينية

الدول داخل املجتمعات اإلسالمية ،بالعكس نرى

القادمة وليس فقط ما بني املسيحي وبني املسلم
وحت���ى اليهودي إمنا أيض��� ًا بني املرأة والرجل.

أن الدين لم يتراجع ،وعلى س���بيل املثال لنأخذ
أمي���ركا ،إذا ما اعتبرنا أن نس���بة التدين فيها
 %80تقريب ًا ونس���بة الكنيس���ة ف���وق  %45وهي

العلماني���ة تؤمن باملس���اواة واملواطن���ة وترتبط
ارتباط ًا وثيق ًا بالدميقراطية .املطلوب هو احترام

األكث���ر تدين ًا في العالم كله مع مصر .العلمانية

محاوالت تيار اإلس�ل�ام السياسي جتيير التدين

ليس���ت معادية للدين لكنها تدعو إلى استقاللية
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الدولة والذي يخدم باحملصلة الدين ،بينما بعض

اإلس�ل�ام السياسي ثم أضيفت إليها التحالفات

األحزاب السياسية تستغل الدين لشرعنة سلطتها

التي كانت تنشأ.

للدف���اع عن مصالح نظامها حتى حني كان هذا

إذا أخذنا مصر على سبيل املثال ،عندما كان

االستخدام يس���يء للدين ،وللدين وظائف داخل

الغرب يريد أن يحارب التيارات القومية والناصرية

املجتمع���ات فائقة األهمي���ة ولكن ليس هو احلل

واليسارية واالجتاهات الليبرالية في داخل مصر

للمش���كالت التي تعانيها الدول ويجب أال يدخل

استعان بتيارات اإلسالم السياسي حملاربة هذه
القوى وعقد صفقة معها ،وهذا أعطى مزيد ًا من

الدول���ة في مش���اكل وتناقضات معين���ة ،بينما
عندم���ا جتعل الدين أمر ًا خاص ًا باألفراد وتبعده

الدعم لإلس�ل�ام السياسي ،ثم هناك االرتباطات

عن السياس���ة تضمن وح���دة املجتمع في وجه

التي نش���أت م���ع دول معين���ة ذات أنظمة حكم

االختالفات واحلريات الدينية.

استخباراتي أو سينوغرافي مثل السعودية التي

 :ه���ل تعني أن���ك ت���رى أن القانون
الفلس���طيني يحب أن يكون علماني ًا بحت ًا وبعيد ًا

تعتمد مرجعية اإلس�ل�ام السياسي وكانت توفر
لها املساعدات بشكل سخي.
أخذ اإلسالم السياسي في فلسطني شكلني:

عن أي مرجعيات دينية؟
صالح زيدان :ينبغي أن ينبثق ويتأسس كما

اجلهاد اإلسالمي وحماس ،والذي كان يجب أن

أعل���ن في مقدمته وفي إعالن االس���تقالل الذي

يكون على أساس وطني .هنا املفارقة ،فإذا كانت
مهمت���ه وطنية فينبغي أن يكون جزء ًا من احلركة

املرجعية التي يجب أن يكون الدستور الفلسطيني

الوطني���ة الفلس���طينية ،وبالتالي ف���إن صراعنا

أو دستور الدولة القادم.
 :أحد أس���باب صعود تيار اإلسالم

مع االحتالل اإلس���رائيلي ص���راع قومي وليس
ديني ًا أو طائفي ًا وهذا ميكننا من تعبئة الش���عب

السياس���ي هو فش���ل الدولة املعاصرة «الدولة

الفلسطيني والرأي العام والعالم كله إلى جانبنا

البوليس���ية» في حتقيق طموحات الش���عب التي
كانت الدساتير جزء ًا منها ومشرعن ًة لها؟

حتى نس���تطيع أن نحقق أهدافنا ،كل أصدقاء
الشعب الفلس���طيني في العالم يؤيدون احلقوق

صالح زيدان :فش���ل الدول���ة القومية أو التي

الوطنية ،وهنا املش���كلة ،وعل���ى مصر أال تأخذ

اتبعت أنظمة قومية والتي كانت حتاول أن تكون

مشاركة بعض العناصر اإلرهابية الفلسطينية في

في الس���احة املتقدمة من أج���ل حتقيق النهضة

عمليات أو في غير ذلك كسمة للشعب الفلسطيني

العلمية والتطور االقتصادي والتنمية االجتماعية

ال���ذي هو حريص على العالقة مع مصر حتى لو
أن تيار ًا سياسي ًا معين ًا أخطأ في تصوره أو في

إضاف���ة إلى هزمية  67أعطت املجال لبروز تيار

إعالمه وتدخل في الش���أن املصري ،على مصر

حظي بإجماع وطني فلسطيني شامل وهذه هي

واألس���رية ومن أج���ل حتقيق الوح���دة العربية،
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أال تأخذ ذلك على الشعب الفلسطيني ،في الوقت

ترعى العلمانية لم يس���قط ش���يء لديها إطالق ًا

نفسه حماية حركة حماس ودورها يجب أن يكون
ج���زء ًا من احلركة الوطنية وليس جزء ًا من حركة

ومت���ت حماية الدين فيها من كنائس ومس���اجد
ومعابد ونراها أكثر تطور ًا وتقدم ًا ،لكننا كحركة

اإلخوان املسلمني.

حترر وطني نتطلع لنظام علماني وثقافة علمانية،

املقاومة لم تكن كلها مقاومة اإلخوان املسلمني

بصرف النظر عن املرجعية الفكرية ،على س���بيل

والدع���م الذي كان���وا يتلقونه م���ن اخلارج من

املثال احلزب الدميقراطي املس���يحي في أملانيا

جمعيات ومؤسسات كان على أساس أنهم مقاومة

مرجعيته الفكرية مس���يحية لكنه في دولة أملانيا

فلس���طينية وجزء من احلالة العامة الفلسطينية

يحاف���ظ على النظام العلماني وهكذا في إيطاليا

والشعب الفلسطيني باألساس وليس ألنهم جزء

والعدي���د من الدول األوروبية التي لديها مرجعية

من اإلخوان املسلمني.

فكرية ديني���ة .لكن بالقضاء أو احلياة وغير ذلك
الش���يء الذي يقدم من العلمانية هو املس���اواة

 :كيف تنظرون في اجلبهة الدميقراطية

الدميقراطي���ة الرديفة للعلماني���ة واملواطنة التي

إلى عالقة الدين بالدولة واملجتمع العصريني؟
صالح زيدان :يجب أن يكون هناك فصل بني

جتم���ع بني هذا وذاك .هذا األمر نحن أحوج ما

عالقة الدين بالدولة ،أن تكون دولة املواطن مبعنى

نكون إليه كحركة حترر وطني فلس���طيني ألننا

املساواة وليس���ت دولة الشعب الرعية ،أن يكون
هناك نظام دميقراطي ولي���س نظام ًا ثيوقراطي ًا

أحوج إلى وحدة كل الش���عب الفلس���طيني بكل
طوائفه وأمناطه وأبع���اده الفكرية ،نحن بحاجة

وأن تكون هناك مساواة بني الناس ،وهذا األمر

لليسار واليمني والتشكيالت الطبقية ،للمسيحي
واملسلم .ونريد أن نعطي طابع ًا وطني ًا هو األكثر

عام ه���ي درجة من درجات تط���ور املجتمع في

قدرة على ج���ذب التأييد العاملي ،ه���ذه الثقافة

احلضارة اإلنسانية وهي درجة من درجات تطور

الوطني���ة الدميقراطية التقدمي���ة أو الدميقراطية

الدميقراطية نفس���ها التي ته���دف إلى الوصول

العلماني���ة هي األنس���ب والتي تدع���م القضية

للمس���اواة واحلرية واملواطن���ة والتي تختلف عن

الفلسطينية واحلقوق الفلسطينية.

يتطلب فصل الدين عن الدولة ،والعلمانية بشكل

االش���تراكية ،هذا األمر يخدم أي دولة ،ولنسأل

حتويل الصراع بيننا وبني االحتالل اإلسرائيلي

ملاذا هذه البلدان متقدمة ومتطورة؟ وملاذا عندما

إلى ص���راع ديني هو طري���ق ال تعطي النتائج

ترب���ط الدين بالدولة يح���دث العكس؟ ألن الدين

املطلوبة بل تعطي نتائج مخالفة للواقع الدولي.

يس���تخدم من قبل احلكام لتبرير كل ممارساتهم

 :حتى قوى اإلس�ل�ام السياسي حلد

املسيئة للدين أو حملاولة جذب بعض الناس لهذا

اآلن ال تريد أن تفهم أن مفهوم العلمانية من فصل

احلزب أو ذاك احلزب ،بينما نرى أن الدول التي

الدين عن الدولة هو إعالء لش���أن الدين بقدر ما
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هو إعالء لشأن املواطنة؛ ألن الدين عندما يتدخل

السياسي هدفها فئوي لضبط الشكل اخلارجي

ف���ي التفاصيل الوضعية واحلياة املجتمعية ينزل

للمجتم���ع وليس التدين ،وي���ؤدي باحملصلة إلى

إلى مستنقع ويتلوث.

تناقضات ويؤدي باملجتمع إلى مش���اكل هو في

صالح زيدان :كيف ستساوي بني امرأة ورجل
إذا لم تفصل الدين عن الدولة؟ كيف ستس���اوي

غنى عنها في ظل التناقض الرئيس مع االحتالل
اإلس���رائيلي .هذا األمر هو أو ًال حق من حقوق
املواطن الفلسطيني ،وثاني ًا إذا ظهرت أن هناك

بني املسلم واملسيحي؟
 :أخير ًا رفي���ق صالح ،كيف تنظرون

محاولة من جهة معينة لفرض رؤيته على املجتمع

إلى مفهوم احلريات املدنية؟

وعل���ى دور القضاء وعلى دور األمن في املجتمع

صال���ح زيدان :هذا حق م���ن حقوق املواطن

وفي تطبيق هندسة معينة للمجتمع تكون شكلية

الفلسطيني ،هذا األمر في كل البلدان املتقدمة في

من حيث التدين وليس���ت جوهري���ة لكنها تخدم

العالم وفي ما نطمح إليه في الدولة الفلس���طينية

مصاحله ورؤيت���ه ،وهذا يتنافى مع الدميقراطية

القادمة ،بينما هندسة املجتمع حتت نظام اإلسالم

وحقوق املواطنة للشعب الفلسطيني.
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سيا سات عامة

تقييم السياسات العامة
في إقليم كردستان العراق
أ.د محمد علي حمود

المقدمة

*

منظمة الش���فافية الدولية لعام  ،2006كل هذه

ش���هد الع���راق بع���د الع���ام  2003ظروف ًا

اإلش���كاليات وجدت على الرغم من وجود موازنة

بالغة اخلطورة ،انعكس���ت بشكل كبير على كل

عامة جتاوزت  110مليارات دوالر (للعام .)2013

نواحي احلياة (السياسية ،األمنية ،االجتماعية،

ف���ي املقابل ،جند أن جتربة إقليم كردس���تان

االقتصادية)؛ وتراجعت على أثرها معدالت النمو،

التنموية مبحافظاته الثالث (إربيل ،السليمانية،

بالتزامن مع ارتفاع وتيرة العنف وعدم االستقرار
وغياب األمن وزيادة الفقر وتف ّكك البنى التحتية

دهوك) ــ وعل���ى الرغم من كل الظروف الصعبة
التي عاشتها هذه احملافظات قبل العام ،2003
خاص ًة قل���ة امل���وارد الطبيعية (مقارن���ة بباقي

وزيادة مستويات البطالة والتلوث البيئي فض ًال عن

استمرار أزمات السكن والوقود والكهرباء واملاء

محافظات العراق) وعلى الرغم من حداثة التجربة

وش���بكات الصرف الصحي والطرق وغيرها من

ومحدودية التمويل اآلن ــ تؤكد متكنه خالل فترة

مشكالت عانى منها املجتمع العراقي بكل فئاته؛
ما جعل منه بلد ًا يصنّف من الدول الفاشلة ،وأول

زمنية محدودة من القض���اء على أزمة الكهرباء

دولة على سلم الفساد العاملي ،كما أشارت تقارير
* كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين.

والطاقة واس���تخدام امل���وارد املتاح���ة بطريقة
مكنت���ه من تنمية بني���ة حتتية متطورة جعلت من
اإلقلي���م منطق ًة جاذب ًة لالس���تثمارات األجنبية،
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فقد اس���تطاعت حكومة اإلقلي���م بلورة مجموعة
من القوانني ضمنت مزيج ًا من احلريات وحقوق
اإلنسان واالستقرار السياسي واألمني ،كل ذلك

النمو فيه  %8سنوي ًا ،وأصبح اإلقليم بيئ ًة جاذب ًة
لالستثمارات من املنطقة والعالم ،ويتمتع بشبكة
ً
فض�ل�ا عن متكن
متط���ورة م���ن البنى التحتية،

حدث على الرغم من أن حصة اإلقليم مبحافظاته

احلكوم���ة من إنه���اء أزمات الكهرب���اء والطاقة

الثالث من املوازنة االحتادية هي  ،%17وهي أقل

والبطالة والفقر.

بكثير من احملافظات األخرى وخاصة العاصمة
بغداد ،ولكن حكومة اإلقليم استطاعت استثمار
هذه املوارد املالية بطريقة مثالية جعلت محافظات
اإلقليم من أكثر املناطق منو ًا في املنطقة والعالم،
ولعل ذلك م���ا دفع رئيس الوزراء العراقي نوري
املالك���ي إلى القول «إن جتربة كردس���تان رائدة
في املنطقة ونحرص كل احلرص على جناحها».
يش���ير واق���ع احلال إلى تراجع السياس���ات
العام���ة للحكومة االحتادية وفش���لها مع تنامي
املشكالت واألزمات في محافظات العراق كلها،
في الوقت نفسه هناك جتربة من النجاح والتنمية
والتطور واحلداثة في محافظات إقليم كردستان
استطاعت حكومة اإلقليم حتقيقها عبر مجموعة
من السياس���ات العامة التي أثبتت فاعليتها في
القضاء على أب���رز األزمات في املجتمع احمللي
الكردي لتنقله نقل ًة تنموي ًة جعلت من اإلقليم مثا ًال
يحتذى به.

مشكلة البحث:
عل���ى الرغ���م م���ن كل الظ���روف واملعرقالت
واحملددات التي عاشها العراق بعد العام 2003
فإننا جند أن حكومة إقليم كردستان استطاعت
حتقي���ق منوذج تنموي مهم ف���ي املنطقة ،إذ بلغ
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فرضية البحث:
استطاعت حكومة إقليم كردستان بلورة عدة
قواعد سليمة وفاعلة (سياسي ًا وأمني ًا واجتماعي ًا
واقتصادي ًا) من خالل تبني عدة سياسات عامة
كان له���ا أثر وفائ���دة مجتمعية ومنفعة أدت إلى
حتقيق استقرار أمني واقتصادي وسياسي ،ما
م ّكن حكومة اإلقليم من التأسيس لتجربة تنموية
متطورة جتاوزت بكثير بقية محافظات العراق.
س���يتم من أجل التعامل العلمي مع إشكالية
وفرضي���ة البح���ث ،ولالبتعاد ق���در اإلمكان عن
العموميات تقييم جتربة محافظة السليمانية وفق ًا
ملؤش���رات ومقاييس علمية معروفة في دراسات
السياسات العامة.
من هنا سيتم تقسيم البحث إلى احملاور اآلتية:
احملور األول والذي س���يتم فيه تناول ماهية
تقيي���م السياس���ات العامة وم���ا هي أهم
مستويات هذا التقييم؟.
احملور الثاني سيتم فيه تناول بعض مشاهد
جترب���ة اإلقلي���م وأهم خصائ���ص العملية
التنموية واآلليات والسياس���ات التي اتبعت
لتحقيق هذا التطور.
احملور الثالث سيتم فيه بحث جتربة محافظة

.
.
.
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السليمانية وحتليلها من خالل دراسة ميدانية

صنع هذه الس���لوكيات ،وما هو مقدار املشاركة

تبح���ث في واقع احلال اخلدمي في املجتمع

املتجمعية ،وبرزت املدرسة الثالثة في السياسات

احمللي للمحافظة.

العام���ة كردة فعل على املدارس الس���ابقة .كان

 .1ماهية (تقييم السياسات العامة)
تعد عملية تقييم األداء السياسي للحكومات
واألنظمة السياس���ية عموم ًا املرحلة الرابعة من
مراحل السياس���ات العامة والت���ي هي (صنع،
تنفيذ ،حتليل ،تقييم) ،فامليزة األساس���ية لتقييم
السياس���ات العامة هي (أن النتائج يتم تقييمها
حرفي ًا) (على حد تعبير باحث السياسات العامة
 ،)william Dunnفدائم��� ًا ما يثار تس���اؤل
رئيس هو (هل حقق األداء السياس���ي للحكومة
مطالب أف���راد املجتمع؟ وما هي نس���بة فاعلية
1
األداء؟).
 1-1تعريف تقييم السياسات العامة
يجب القول عند التعرف إلى تقييم السياسات
العامة :إن النش���اط العلمي لدراس���ات التقييم
في مجمل العلوم السياس���ية جاء بس���بب تطور
امل���دارس الفكرية في السياس���ات العامة ،وهي

جوهر هذه املدرسة هو دراسة وحتليل وتقييم األثر
واملنفعة والنتيجة التي تتركها هذه السياس���ات
في املجتمع.

كان لتط���ور املدارس الفكري���ة وآلياتها األثر
الكبي���ر على منهجية تقييم السياس���ات العامة،
ولعل للمدرسة ما بعد السلوكية الفضل األول في
بلورة (تقييم السياسات العامة) كأسلوب علمي له
فاعلية وأثر سياسي وأكادميي ومجتمعي.
ترى (املوسوعة الدولية للعلوم االجتماعية) أن
املقصود بتقييم السياس���ات العامة هو (نشاط
بحثي يرتكز إلى املصداقية واملوضوعية والتحليل
العلم���ي املوجه دائم ًا إلى األفعال والس���لوكيات
والبرامج احلكومي���ة؛ إلصدار حكم على جداول
هذه البرامج احلكومية).
يرى أس���تاذ السياسات العامة (Thomas
 )Dyeأن هناك عدة تعريفات لتقييم السياسات
العامة منها:

(تقدير الفاعلية الكلية لبرنامج حكومي ومدى

الس���لوكية ،املدرسة ما بعد السلوكية) ،فبعد أن

بلوغه أهدافه).

كان حتلي���ل األداء احلكوم���ي يتركز على طبيعة
اإلجراءات احلكومية؛ برزت املدرس���ة السلوكية
التي تتناول بالدراسة والتحليل السلوك السياسي
للحكومات وما هي القوى واألطراف املشاركة في

3

(تقدير أثر السياسة العامة)

(املدرس���ة الدس���تورية  -القانوني���ة ،املدرس���ة

املواد الدس���تورية والقانونية وانعكاس ذلك على

2

ي���رى املتخصص ف���ي السياس���ات العامة
( )William Dunnأن تقيي���م السياس���ات
العام���ة ه���و (تطبيق مقاييس وقي���م على نتائج
السياسات العامة).

4

جند مع كل ما تقدم أن عملية التقييم أصبحت
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ترتكز بش���كل كبير إلى نتائ���ج الفعل احلكومي

(القيم���ة املش���تركة) :تق���وم عملي���ة تقييم

وآثاره وانعكاساته جتاه حاجات أفراد املجتمع

السياسات العامة ملختلف الدول واحلكومات

ومطالبهم ،هكذا يتبني أن املنفعة املجتمعية هي

على التوصية باجتاه زيادة املنفعة أو العائد

األس���اس في دراسات تقييم السياسات العامة،
وأن االهتم���ام ل���م يعد منصب ًا عل���ى طريقة أو

املجتمع���ي واحلكوم���ي (منفع���ة للحكومة

آليات صنع السياس���ات احلكومية وال األطراف
التي تشارك بها ،ولعل هذه املنهجية اجلديدة مت
اعتمادها من قبل الكثي���ر من املنظمات الدولية
ومن بينها األمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية
والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من
مؤسس���ات إقليمية جعلت من تقييم السياسات
العامة منهجية أساسية في تقييم أداء احلكومات

واملجتمع) بقدر مرغوب فيه.
 3-1مستويات تقييم السياسات العامة
هناك ثالثة مس���تويات لعملي���ة تقييم األداء
والس���لوكيات احلكومية في ميدان السياس���ات
العامة وه���ي (التقييم الس���ابق ،التقييم اآلني،
التقييم الالحق) ولكل مستوى مبرراته ومسبباته
وأهميته من وجهة نظر الباحثني السياسيني.
 1-3-1التقييم السابق

في شتى اجلوانب.

نقصد به مجموعة اإلجراءات العلمية التحليلية
التي ترتكز بش���كل كبير إلى عدة مناهج وأدوات

 2-1خصائص تقييم السياسات العامة
ي���رى األس���تاذ ( )William Dunnفي

ته���دف إلى تقدمي حك���م أولي على السياس���ة

كتاب���ه ( )Public Policy Analysisأن

العامة املراد تطبيقها ،وما هي إمكانية أن حتقق

تقييم السياسات العامة له عدة خصائص متيزه

هذه السياس���ة الهدف املجتمعي (تلبية املطالب

5

واالحتياج���ات) الذي صنعت من أجله ،وما هي

(القيم���ة املركزية) التقيي���م هنا هو حتديد

نس���بة النجاح والفش���ل اللذين ميكن أن يرافقا

القيم���ة أو الفائدة املجتمعية للسياس���ات

عملية تنفيذ هذه السياس���ة .وبالتالي فإن هدف

العامة وليس مجرد جمع للمعلومات.

(التقييم السابق) هو احلكم على السياسة العامة

(الترابط القيمي) :يعتمد التقييم على حقائق
متثل قيم ًا ملطالب واحتياجات أدت إلى تنظيم

قيد الدراس���ة بإمكانية التنفيذ من عدمها ،وهذا

برامج وسياسات ،والتساؤل هنا هل حققت

املستوى ُيعنى بضبط مسار السياسة العامة قدر

اإلمكان قبل تنفيذها؛ لتالفي املعرقالت واحملددات

هذه السياسات مستويات عالية أو منخفضة

التي قد تؤدي إلى إفشال هذه السياسة ،ويعتمد

من األداء (منفع���ة) لألفراد واجلماعات أو
للمجتمع عموم ًا.

ه���ذا النمط من التقييم على مجموعة من املناهج

عن باقي طرق التحليل السياسي ،ولعل أبرزها:

العدد (2013 )25

العلمية التي يكون فيها مبدأ التنبؤ املس���تقبلي
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أساسي ًا؛ ألن هذا التقييم يتعامل مع حالة قادمة

(مطال���ب واحتياجات املجتمع) م���رور ًا بعملية

أو الحقة وليس مع إجراءات عملية ،وبالتالي يكون

اختيار أفضل السياس���ات العام���ة للتعامل مع

التقييم هنا عملية نظرية بالدرجة األولى.

6

 2-3-1التقييم اآلني

ه���ذه االحتياجات وانته���ا ًء بعملية التنفيذ ،ومن

خالل مراجعة ه���ذه املراحل التفصيلية جند أن

ميث���ل التقييم اآلني املس���توى الثاني من

هذا املس���توى من التقييم يختلف عن املستويات

مس���تويات تقييم السياس���ات العامة ،ويتم من

الس���ابقة الت���ي تتعامل مع إج���راءات نظرية أو

خالله احلكم على اإلجراءات واملراحل التفصيلية

حتى واقعية إال أنها ترتبط بجوانب تفصيلية قد

بش���كل متزامن مع كل مرحل���ة أو إجراء بعينه،

ال حتق���ق اجلدوى من عملي���ة التقييم والتي هي

مبعنى أن هذا املس���توى يبدأ مع عملية التنفيذ

احلكم على جناح السياسة العامة أو فشلها في

الفعلي للسياس���ة العامة قيد الدراس���ة وينتقل

حتقيق مطالب املجتمع.

التقييم من مرحلة إلى مرحلة أخرى ومن نش���اط

على الرغم من أهمية املس���توى األول والثاني
في تقييم السياسات العامة خاص ًة في موضوع

القول إن هذا النمط من التقييم يتس���م بس���مة

حتديد بعض اإلجراءات واألنشطة السلبية التي

(التقييم  -التنفي���ذي -الرقابي) ملرافقته عملية

تؤثر على عموم السياسة العامة وبالتالي إمكانية
تالفيها آني ًا ،فإن أغلب باحثي السياسات العامة

ويختلف هذا املس���توى عن النمط األول كونه
تقييم��� ًا وتطبيق��� ًا إجرائي ًا ويعتم���د على حتليل

مييلون في دراساتهم إلى اعتماد مستوى التقييم

إلى النش���اط التنفيذي الذي يلي���ه ،وهنا ميكن

التنفيذ بكل أنشطتها.

واقعي لعناصر مادية ميكن رصدها باملالحظة،
وبالتالي يكون التقييم عملي ًا واقعي ًا وليس نظري ًا
 مستقبلي ًا كما في املستوى األول. 3-3-1التقييم الالحق
يرتبط هذا املس���توى من تقييم السياس���ات
العامة بش���كل كبير مع النتائج واالنعكاس���ات
واآلثار التي تتركها السياسة العامة في املجتمع،
وبالتالي فإن هذا النمط من التقييم يتصف بعدة
صفات أهمها:

7

أنه تقييم ش���امل يتعامل م���ع كل اإلجراءات
احلكومية ابتدا ًء من عملية حتديد املشكلة العامة

الش���امل ،وذلك ألنه يكشف بس���هولة عن نتائج
السياسات العامة في املجتمع وانعكاساتها بعيد ًا
عن التفاصيل األخرى التي تتعلق بطريقة صنع
السياس���ة العامة وتنفيذها التي يفترض أنها قد
صنع���ت ونفذت وفق ًا ملعايير (العقالنية ،العلمية،
الشفافية).

8

 .2مالمح التجربة التنموية
في إقليم كردستان
يش���كل إقليم كردس���تان مبحافظاته الثالث
(إربي���ل ،الس���ليمانية ،دهوك) مس���احة تقدر بـ
 40000كيلو متر مربع ،وهذه مس���احة تتجاوز
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مس���احة هولندا ،وأكبر بعدة مرات من مساحة

فؤاد حسني مالمح رؤية الرئاسة للتجربة التنموية

دولة كلبنان ،ويبلغ عدد س���كان اإلقليم حس���ب

لإلقليم ،إذ أكد «أن إقليم كردستان استطاع أن

تقديرات (مديرية اإلحصاء في اإلقليم) أكثر من
خمسة ماليني نسمة ،وعموم ًا فإن جغرافية إقليم

يتخ���ذ خطوات إيجابية في جميع املجاالت ،ففي
اجلانب السياسي هناك حرية وأسس دميقراطية

كردستان جبلية وعرة ،ويرى الكثير من الباحثني

وحماية حلقوق الفرد وحقوق اإلنسان ،وفي مجال

أن ه���ذه امليزة اجلغرافي���ة كان لها دور مهم في

تعزيز البنية التحتية واملشاريع اخلدمية هناك تقدم

احلفاظ على الهوي���ة الكردية على الرغم من كل

س���ريع وملحوظ يشهده اإلقليم ،أما في اجلانب

ما تعرض له الشعب الكردي من أزمات مع بيئته

االقتصادي فيسعى اإلقليم إلى تشجيع السوق

اإلقليمية.

9

أعلن رئيس إقليم كردس���تان مسعود بارزاني
أن التنمية السنوية في اإلقليم بلغت  ،%8مؤكد ًا
أن هذه الوتيرة السريعة في النمو تعود بالدرجة
األولى إلى األمن واالستقرار السياسي وسيادة
القان���ون مع النجاح في تهيئة بيئة اس���تثمارية
جذبت االس���تثمار األجنبي (اإلقليمي والعاملي)،
فيما أك���د مبعوث املنت���دى االقتصادي العاملي
ميروسالف دوس���يك خالل لقائه بارزاني بالقول
«أنا س���معت كثي���ر ًا عن التطور الذي يش���هده
كردس���تان ،ولكن ما رأيت���ه كان أكبر بكثير من
الذي س���معته ...وهذا ما يجعل لإلقليم إمكانية
أن يلع���ب دور ًا مهم��� ًا في االقتص���اد اإلقليمي
والعاملي بفضل االس���تقرار واألمن ووجود إرادة
قوية للتطور والتقدم».

10

م���ن جه���ة أخرى ،أك���د رئي���س وزراء إقليم
كردستان السابق برهم صالح أن االستثمارات
األجنبية بلغت ف���ي اإلقليم عند انتهاء واليته ما
يقارب  20مليار دوالر.
وأوضح رئيس ديوان رئاس���ة إقليم كردستان
العدد (2013 )25

احل���رة والقطاع اخلاص واالس���تثمار الداخلي
واألجنبي للمشاركة جنب ًا إلى جنب مع احلكومة
في تطوير إقليم كردستان في شتى املجاالت».
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 1-2السياسات األمنية
هن���اك من ي���رى أن (مفتاح جن���اح) جتربة
إقليم كردس���تان هو حالة االستقرار واألمن في
عموم احملافظات الثالث مقارنة بباقي محافظات
العراق ،فعلى سبيل املثال ،أكد مدير عام شرطة
إقليم كردستان عبدالله خيالني أن اخلطة األمنية
لع���ام  2010حققت جناح���ات كبيرة وفاعلة في
ضمان االستقرار واألمن وأعطى لها نسبة %90
جلهة حتقيق أهدافها ،إذ كانت أعداد القتلى في
عموم اإلقليم  219شخص ًا أغلبهم قتل في نزاعات
مدنية أو بطريق اخلطأ أو حوادث الس���يارات أو
السرقة ،ولعل مقارنة هذا العدد ببقية محافظات
الع���راق يب�ي�ن الف���ارق بني مس���توى األمن في
محافظ���ات اإلقليم وبقية محافظات العراق التي
تصل أعداد املقتولني فيها إلى  1000ش���خص
في الشهر الواحد.
124
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 2-2السياسات االقتصادية

جدول رقم ()1
معدالت الفقر في بعض

والمالية وجذب االستثمار

المحافظات العراقية

جند أن حكومة اإلقليم إلى جانب مستوى األمن

احملافظة

النسبة املئوية

املثنى

49

بغداد

13

املوصل

23

ديالى

24

األنبار

21

بابل

41

كربالء

37

واسط

40

على صعيد السياس����ات النقدي����ة واملالية ،أن على

كركوك

11

إربيل

3

احلكومة االحتادية في العراق أن تتبع نهج حكومة

السليمانية

3

دهوك

9

املتحقق قد تبنت مجموعة من اإلجراءات خاصة في
االس����تثمار وتوجت ذلك بصدور قانون االستثمار
لع����ام  2006الذي أت����اح للمس����تثمرين إعفاءات
ضريبية ملدة عشر سنوات ،فض ًال عن التخفيضات
اجلمركية ،وبهذه احلزم من اإلجراءات اس����تطاع
اإلقليم أن يتحول في فترة وجيزة إلى منطقة جاذبة
لالستثمارات في املنطقة.
ي����رى اخلبير االقتص����ادي ماج����د الصوري،

إقليم كردستان وخاصة على الصعيد االقتصادي
واملال����ي ،إذ يرى ماجد الصوري أن السياس����ات
االقتصادية في إقليم كردستان استطاعت أن حتقق
إجنازات واقعية أبرزها زيادة االستثمارات وتقليص
معدالت البطالة وخفض الفقر وزيادة فرص العمل
للشباب ،فض ًال عن التقدم امللحوظ في البنى التحتية
وسياسات الطاقة واخلدمات الصحية والتعليمية،
وكان للقطاع اخلاص دور مهم في هذا التطور.
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 3-2سياسات مكافحة الفقر والبطالة
تشير اإلحصاءات التي أعلنها اجلهاز املركزي
لإلحصاء في احلكومة االحتادية إلى أن نسب الفقر
في محافظات إقليم كردستان أقل بكثير من باقي
محافظات العراق (كما يبني اجلدول رقم .)1

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء :خط الفقر ومالمح الفقر،
وزارة التخطيط ،بغداد.2010 ،

أم���ا سياس���ات مكافح���ة البطالة وتش���غيل
العاطلني عن العم���ل ،فقد أعلنت حكومة اإلقليم
على لس���ان وزيرة العمل والش���ؤون االجتماعية
أسوس جنيب أن «نسبة البطالة حالي ًا تصل إلى
 %6باالعتماد على املس���ح الذي قامت به إحدى
املنظمات الدولية (اليونسيف) ...أن هذه األرقام
جيدة ألن النس���بة كانت  %14قبل عدة سنوات،
ولك���ن اتب���اع حكومة اإلقليم حزم���ة من برامج
مكافحة البطالة والتي أهمها مش���روع (مكافحة
البطال���ة عن طريق التعلي���م) بتمويل من حكومة
اليابان ومنظمة اليونسكو» ساهم في هذا التقدم.
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 4-2البرامج الخدمية والتعليمية
عل���ى صعيد اخلدمات ،أك���د وزير التخطيط
في احلكومة االحتادية علي الشكري أن مستوى
تقدمي اخلدمات في محافظات إقليم كردس���تان
أعلى بكثير من مس���تواها في محافظات وسط
العراق وجنوبه ،ففي إقليم كردستان هناك شبكة
متطورة من الطرق واجلس���ور وشبكات الصرف
الصحي وشبكة املاء.

14

أما على صعيد السياسات التعليمية ،فتعمل
حكومة إقليم كردستان على تبني برنامج تعليمي
طموح منذ العام  2007ولعل أبرز محاوره:
ـ	

15

دمج املرحلة االبتدائية مع املرحلة املتوسطة
وجعلها مرحلة أساسية إلزامية.

ـ	

تبن���ي برنامج االمتحان���ات الوطنية وإلغاء

من ( )12:1عام  2003إلى ( )19:1لعام 2010
ليص���ل إل���ى ( 25:1ع���ام  ،)2013وهذا أدى
باحملصل���ة إلى زيادة ع���دد اجلامعات والكليات
األهلي���ة والذي ارتفع م���ن  3جامعات في عموم
اإلقلي���م عام  2003إلى أكث���ر من  10جامعات
عام  2010وارتفع عدد الكليات من  30كلية عام
 2003إل���ى أكثر من  120كلية عام  2012مبا
فيها الكليات األهلية.
من جهة جتهيز الطاقة الكهربائية (أبرز مشكلة
ف���ي الواقع العراق���ي) ،أعلن���ت وزارة الكهرباء
في إقليم كردس���تان أنها بصدد جتهيز الطاقة
الكهربائي���ة مبعدل  23س���اعة يومي ًا في أوقات
الذروة ومبعدل  24ساعة في األوقات االعتيادية،

االمتحانات الوزارية ،فالبرنامج اجلديد مينح

هذا إذا ما قارنا جتهيز الطاقة الكهربائية ببقية

التربوية وعالجها بعكس االمتحانات الوزارية

محافظات العراق والتي تصل ساعات القطع فيها
ً 17
من  16إلى  20ساعة يوميا.

إمكانية تأش���ير مكامن اخلل���ل في العملية
التي ال تتعدى جدواها عن كونها تعمل على
ضبط أعداد الناجحني والراس���بني دون أن
تكون لها فائدة تقوميية.
ـ	

كذلك ارتفع مؤشر عدد الطلبة التدريسي الواحد

تعليم مادة اللغة اإلنكليزية من الصف األول
األساسي فض ًال عن مادة احلاسوب  16واللغة
العربية.
على صعيد التعليم اجلامعي ،ارتفعت نس���بة

إن التطور ومس���تويات التنمية التي تشهدها
محافظ���ات إقليم كردس���تان دفع���ت الكثير من
اخلبراء والسياسيني داخل العراق وخارجه إلى
اإلشادة بهذه التجربة الرائدة وإمكانية أن تقتدي
احلكوم���ة االحتادية في العراق به���ذه التجربة
وض���رورة االس���تفادة منها ،فقد ق���ال الرئيس
مس���عود بارزان���ي في مقالة له ف���ي مجلة (وول

تغطية التعليم للس���كان بني أعمار ()23 - 18

س���تريت جورنال) األميركية بعنوان (كردستان

احلاصل في عدد امللتحقني باجلامعات والذي بلغ

من���وذج للع���راق) «أنا فخ���ور أن يك���ون إقليم
18
كردستان منوذج ًا وبوابة لبقية العراق».

من %4,9إلى  %17،7على الرغم من االنخفاض
 %6بسبب ضعف الطاقة االستيعابية للجامعات،
العدد (2013 )25

وكذلك دعا محافظ نينوى السيد اثيل النجيفي
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إلى«االس���تفادة من جتربة إقليم كردستان لسد

احملافظة ،منها مصايف أحمدآوا ،وس���رجنار،

نقص الطاقة الكهربائية في احملافظة».

ودوكان ،ومنطق���ة س���رتك ،وكومناس���ي ،وجبل

ودعا مدير ناحية السعدية في محافظة ديالى

أزمر الشهير في املدينة .وغيرها .وفي احملافظة
أيض ًا سدان كبيران أنشئا في خمسينيات القرن

كردستان في تبني السياسات التربوية والتعليمية

املاضي ،وهما س���د دوكان ،وس���د دربنديخان.

التي أثبت���ت فاعليتها وجناحها .وهكذا جند أن

اشتهرت باملسجد الكبير الذي يقع وسط املدينة

العدي���د من الدع���وات تطلق م���ن داخل العراق

(مركزها) ،وفيه ضريح الش���يخ محمود احلفيد،

وخارجه إلى ضرورة االستفادة من جتربة إقليم

وضري���ح كاك أحمد الش���يخ ،اش���تهرت املدينة

كردستان التنموية من أجل إصالح الواقع املتردي

بسمتها الثقافية ،كما توجد فيها جامعة من أكبر

في باقي محافظات العراق.

اجلامعات بإقليم كردس���تان العراق وهي جامعة
السليمانية ،وتعتبر السليمانية مصيف ًا ملا بها من

احلكومة االحتادية إلى االستفادة من جتربة إقليم

 .3تقييم السياسات العامة
في محافظة السليمانية
تقع محافظة السليمانية في الشمال الشرقي
للعراق ،وحتدها من الش���رق احلدود اإليرانية،
ومن اجلنوب محافظة ديالى ،ومن الغرب محافظة
كركوك ،ومن الشمال احلدود اإليرانية ومحافظة
أربيل ،وهناك اختالف على سبب التسمية ،فيعتقد
البعض أن���ه مت العثور أثناء احلفر لبناء املدينة،
على خامت نُقش عليه اسم سليمان غير أن الباشا
الباباني ،بلغ سليمان باشا ،والي بغداد آنذاك،
بأن التسمية كانت نسبة إليه (أي إلى السلطان
العثماني) بينما يعتقد البعض اآلخر أن إبراهيم
باشا بابان سمى املدينة نسبة إلى والده سليمان
باشا.
تضم السليمانية عدة أقضية ،من أهمها قضاء
بينجوي���ن احلدودي ،وتعتبر منف���ذ ًا إلى إيران،
وقضاء جمجمال ،وغيره���ا .توجد مصايف في

مصايف كثيرة وبلد واعد للسياحة.
تعد السليمانية أكبر محافظات إقليم كردستان
سكاني ًا ،إذ بلغ عدد سكانها أكثر من 1,893,617
لع���ام  2012ويعتقد أن العدد قد جتاوز مليوني
نسمة في العام .2013

تشهد احملافظة منذ العام  2003منو ًا عمراني ًا
وتطور ًا جتاري ًا وسياحي ًا وأمني ًا ،ما جعلها حتتل

مكان ًة مهم ًة في تطور إقليم كردس���تان جنب ًا إلى
جنب مع باقي محافظات اإلقليم.
في إطار دراس���ة وحتليل جتربة السياسات
العام���ة في إقليم كردس���تان ،مت حتديد أمنوذج
محافظة السليمانية من أجل إجراء دراسة ميدانية
متح���ص وحتلل البيان���ات واملعلوم���ات الواردة
ح���ول احملافظة وحول اإلقليم خاصة فيما يتعلق
بانعكاس���ات هذه التجربة على الواقع املجتمعي
احملل���ي لس���كان اإلقليم وس���كان الس���ليمانية
خصوص ًا ،وتقييم اإلجراءات احلكومية والبرامج
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املتبعة ومدى فاعليتها في حل مش���كالت سكان

املؤش���رات واملقاييس تتالءم وطبيعة السياسات

احملافظة ،لذلك كان اختيار محافظة السليمانية
منوذج��� ًا للتحلي���ل والتقييم نابع ًا م���ن املبررات

امل���راد تقييمها بالش���كل الذي يحقق الكش���ف
الواضح والدقي���ق والعلمي عن (األثر املجتمعي

العلمية اآلتية:

للسياس���ات العامة) وهذا ه���دف عملية التقييم

ـ	

ـ	

كما سبق القول .وملعرفة أداء السياسات العامة

تع���د الس���ليمانية أكبر محافظ���ات إقليم
كردس���تان س���كاني ًا ،وهذا يعني أن توفير

في الس���ليمانية مت حتديد مجموعة من امليادين

اخلدمات وحتقيق مطالب املجتمع واحتياجاته

املجتمعية منها (التعليم ،األمن ،البطالة ،الفقر،

يحتاج إلى برامج وسياس���ات فاعلة قادرة

املاء ،الطرق واملرور ،ش���بكة الصرف الصحي،

عل���ى التعامل مع أعداد الس���كان املتزايدة

الدخل ،السكن ،الصحة ،الكهرباء) ،ومت استطالع

وبالتالي تعدد املطالب واالحتياجات وتنوعها.

عينة تتكون من  100طالب في جامعة السليمانية

تأت���ي الس���ليمانية في املرتب���ة الثانية بعد

ومت توزيع اس���تمارة االستطالع عليهم وشرحها

إربيل العاصمة (على الصعيد السياس���ي

بش���كل واضح م���ن أجل حتديد أجوب���ة علمية،

واإلداري) ،وبالتال���ي فمن املتوقع أن تكون

وتوضح اجلداول الالحقة طبيعة األسئلة املطروحة

املوارد املخصصة له���ا أقل من العاصمة،

واإلجابات عنها.

وبالتالي فاملوارد املالية تكون أقل ،ومن هنا

 2-3تحليل نتائج الدراسة الميدانية

فإن تقييم السياسات العامة املتبعة والكشف

بع���د أن مت جم���ع اإلجابات حول األس���ئلة

عن النتائج الفعلية والعائد املجتمعي ميكن

املطروح���ة والتي كان اله���دف منها معرفة أداء

أن يح���دد بالفع���ل مدى وطبيع���ة اآلليات

السياسات العامة في قطاعات اخلدمات املختلفة،

والبرامج والسياس���ات املستخدمة من قبل

ومحاول���ة تقييم دور حكوم���ة اإلقليم واحلكومة

احلكومة احمللية وحكومة اإلقليم.

احمللية في الس���ليمانية في مواجهة مش���كالت

 1-3منهجية البحث الميداني
ف���ي إطار النتائج الفكرية للمدرس���ة ما بعد

يعاني منها املجتمع احمللي في السليمانية ،كانت
النتائج كاآلتي:
 1-2-3مؤشر الوقت والزحام:

السلوكية والتي تركز على السياسات العامة من
خالل حتديد األثر املجتمعي واألداء احلكومي في
حل املشكالت العامة وحتقيق مطالب واحتياجات
مختل���ف الفئات ،تركز الدراس���ات احلديثة في
السياس���ات العام���ة على وض���ع مجموعة من
العدد (2013 )25

ويعد هذا املؤش���ر من أهم املقاييس املعتمدة
في معرفة اس���تغالل الوقت وتقييم السياس���ات
املرورية ،ويش���ير (اجلدول رقم  )2إلى أن %10
من األشخاص يصلون إلى مكان عملهم في وقت
يزيد على  45دقيقة ،وهذا يعد وقت ًا جيد ًا خاص ًة
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إذا علمن���ا أن أكثر من  %75يصلون إلى أماكن

 3-2-3تجهيز الماء الصافي:
وفق ًا للجدول رقم  ،4فإن  %90من العينة أكدت

عملهم في أقل من  35دقيقة ،وهذا يدل على وجود
إجراءات مرورية جيدة خاص ًة ،إذا ما قارنا هذه

أن كمي���ات املاء الصافي كافية وبالتالي ال توجد

النس���ب مع مثيالتها في بقية محافظات العراق

مشكلة مياه ،ولعل نسبة  %10من العينة هي من

ومنها بغداد التي يصل وقت الوصول إلى العمل
فيها أحيان ًا إلى عدة ساعات.

سكان املناطق خارج مركز احملافظة.
جدول رقم ()4

جدول رقم ()2

مؤشر تجهيز الماء الصافي

مؤشر الوقت (كم من الوقت تحتاجه من أجل

(هل كمية المياه كافية في منزلك)

الوصول إلى مكان عملك)
الوقت

أقل من

 15إلى

 25إلى

 35إلى

 15دقيقة

 25دقيقة

 35دقيقة

 45دقيقة

أكثر
من 45
دقيقة

%10

%44

%22

%14

%10

النسبة

كافية

غير كافية

%90

%10

 2-2-3مؤشر تجهيز الطاقة الكهربائية:

 4-2-3شبكة الصرف الصحي:

تعكس اإلجابات في (اجلدول رقم  )4أن %44

(يشير اجلدول رقم  )5إلى أن إجابات العينة

من إجابات العينة أكدت عدم انقطاع الكهرباء،
وإذا جمعنا النس���ب ،جن���د أن  %88من العينة
تكون عملية جتهيز الكهرباء في أسوأ التقديرات
هي  22س���اعة يومي ًا ،وهذه نسب مهمة خاصة
إذا م���ا متت مقارنتها ببقية مدن العراق التي قد
تصل ساعات التجهيز إلى  10ساعات يومي ًا في

أعطت لشبكات الصرف الصحي نسبة  %90من
الكفاءة وهذه نسبة ممتازة ،خاصة إذا علمنا أن
برامج تنمية هذه الشبكات في اإلقليم مستمرة،
وبالتالي من املمكن أن يتم إنهاء نسبة  %10خالل
السنوات الالحقة.
جدول رقم ()5

أفضل حاالتها.

مؤشر شبكة التصريف الصحي
(هل شبكة المجاري في منطقتك قادرة على

جدول رقم ()3

تصريف المياه ومياه األمطار)

تجهيز الطاقة الكهربائية
(كم ساعة تنقطع الكهرباء لديكم)
املدة

ال
تنقطع

1
ساعة

2
ساعة

3
ساعة

4
ساعة

5
ساعات

أكثر من
 6ساعات

النسبة

%44

%32

%12

%10

%2

---

------

قادرة على تصريف املياه

غير قادرة

%90

%10

 5-2-3شبكات الطرق:
أكدت نسبة  %80من العينة أن الطرق املؤدية
إلى منازلهم هي طرق معبدة ،وهذه نسبة ممتازة
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إذا ما متت مقارنتها مبناطق ضمن مدينة بغداد

مقياس لالستقرار االجتماعي ،ويشير اجلدول

نفسها.

رقم  8إلى أن نس����بة  %80من أفراد املجتمع
احمللي في السليمانية تعتقد أن املدخوالت التي

جدول رقم ()6

تأتيها كافية لسد احتياجاتها ،ولعل ذلك ميكن

مؤشر شبكة الطرق
(هل الطريق إلى منزلك معبد  -مبلط)
معبد – مبلط

غير معبد

%80

%20

أن يفسر انخفاض نسب اجلرمية في احملافظة
على وجه اخلصوص.
جدول رقم ()8

 6-2-3الرعاية الصحية:

مؤشر الدخل العائلي

عل���ى الرغم من أن موضوع الرعاية الصحية

(هل تعتقد أن الدخل الذي تحصل عليه

ميثل مشكلة حتى في بعض البلدان املتقدمة فإن

العائلة يكفي لسد احتياجاتكم)

إجابات العينة أك���دت أنهم مييلون إلى مراجعة
املستش���فيات احلكومية وبنسبة  ،%66ولعل ذلك

يكفي

ال يكفي

%80

%20

يرجع إلى س���ببني هما (إما أن هذه املجتمع في

 8-2-3مؤشر البطالة:

السليمانية يثق بأداء الوسط الصحي باحملافظة

تعد مش����كلة البطالة إحدى أبرز املشكالت

أو لعل هؤالء األفراد مييلون إلى املستش���فيات

الت����ي تعاني منه����ا دول العال����م ومنها الدول

احلكومي���ة بس���بب ارتفاع تكالي���ف العالج في

املتقدم����ة ،وباإلش����ارة إل����ى آراء العينة حول
هذا املوض����وع جند أن هناك أع����داد ًا مهمة

املستشفيات األهلية).
جدول رقم ()7

م����ن العاطلني عن العمل ،ولعل حكومة اإلقليم

مؤشر الرعاية الصحية
(عندما تحتاج إلى مستشفى هل تذهب

واحلكوم����ة احمللي����ة في احملافظ����ة تدرك هذه
احلقيق����ة ،وبالتالي أعدت مجموع ًة من البرامج

إلى مستشفى حكومي أم أهلي أم لمستشفى

باالتف����اق مع بعض األطراف الدولية من أجل

خارج اإلقليم)

تقدمي حلول لها ،على الرغم من أن الدراسات

مستشفى
حكومي

مستشفى أهلي

مستشفى خارج اإلقليم

توكد أن االنفتاح االقتصادي وزيادة االستثمار

%66

%34

------

األجنبي في اإلقليم واحملافظة ميكن أن يعاجلا
ج����زء ًا مهم ًا من مش����كلة البطالة خالل الفترة

 7-2-3الدخل العائلي:

القادمة.

ميكن القول إن مؤش���ر الدخ���ل العائلي هو
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جدول رقم ()9

اإلس���كانية في عموم اإلقليم ومنها الس���ليمانية

مؤشر البطالة

حققت جناحات مهمة ،خاصة بعد تبني سياسات

(كم عدد األفراد الذين ال يعملون في عائلتك)

البناء العامودي واملجمعات السكنية ملواكبة الزيادة

ال أحد

 1فرد

2

3

4

5

%40

%30

%16

%4

%4

%2

الكبيرة في عدد السكان في احملافظة.

 9-2-3مؤشر األمية:

جدول رقم ()11

تعد نسب األمية من أكثر املؤشرات التي حتدد

مؤشر أزمة السكن

تطور البلد وال���ذي تعتمده الكثير من املنظمات

(هل العقار الذي تسكن فيه ملك أم إيجار)

الدولية ،ولعل العينة املس���تطلعة ،أكدت أن هناك
عوائ���ل ال تزال تعاني من األمي���ة بني أفرادها،

الكثير من أفراد املجتمع في السليمانية خاصة
في سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي ،وبالتالي
هذه املش���كلة حتتاج إلى إجراءات وبرامج محو
األمي���ة التي توجه إل���ى عموم احملافظة وخاصة
القرى واألرياف البعيدة.

%90

%10

 11-2-3مؤشر األمن:

ولعل الظروف الصعبة التي عاش���تها احملافظة
واإلقلي���م كان له���ا دور كبير ف���ي عدم التحاق

ملك

إيجار

يش���هد العراق منذ الع���ام  2003تردي ًا كبير ًا
في األوض���اع األمنية رغم تنامي أعداد األجهزة
األمنية والعسكرية لتضم أكثر من مليون ونصف
مليون منتسب ،في املقابل جند أن إقليم كردستان،
وخاصة محافظة السليمانية ،حقق مستوى مهم ًا
م���ن األمن واس���تطاع حتقيق بيئ���ة أكثر أمن ًا
واستثمرها لتحقيق التنمية في مختلف قطاعاته،

جدول رقم ()10
مؤشر األمية
(كم فردًا من عائلتك ال يقرأ وال يكتب)
ال أحد

 1فرد

2

3

4

5

%50

%24

%20

%4

%2

----

 10-2-3مؤشر السكن:

ولعل اجلدول رقم  12يؤكد هذه احلقيقة ،إذ تعكس
إجابات العينة حقيقة أن الشعور باألمن حقق نسب ًا
مهم ًة (من  )%100- 80حصل على تأييد  %78من

العينة ،وبالتالي هذه نسب تشير إلى أن املجتمع
احمللي في السليمانية يشعر باألمن واالستقرار.

تعد مشكلة السكن من أبرز املشاكل التي يعاني

جدول رقم ()12

منها العراق والتي لم جتد لها احلكومة االحتادية
حلو ًال واقعية حلد اآلن ،في املقابل جند أن إجابات

مؤشر نسبة األمن
(نسبة األمن في منطقتك)

العينة أكدت أن  %90منهم يس���كنون في عقارات
مملوكة لهم ،وهذه نس���بة تدل على أن السياس���ة
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%14

%30

%28

%18

الخاتمة( :االستنتاجات)
ال يزال احلديث يثار مر ًة بعد أخرى واملقارنات

ولعل أبرز النتائ���ج التي توصل إليها البحث
هي:

تستمر بني الواقع الذي تعيشه محافظات إقليم

 -رغم محدودية امل���وارد والنفط في أراضي

كردس���تان ووتيرة التط���ور والتنمية املتصاعدة

اإلقلي���م ورغ���م أن مقدار م���ا حتصل عليه

وبني واقع مترد ومتخلف تعيشه بقية محافظات

احملافظات الث�ل�اث (إربيل ،الس���ليمانية،

العراق وخاص���ة العاصمة بغداد رغم كل ما مت

دهوك) من املوازنة االحتادية هو  %17فإنها

إنفاقه منذ العام  2003ولغاية العام  ،2013إذ

اس���تطاعت حل مش���كلة الكهرباء بنسب

جتاوز ما مت إنفاقه على العراق خالل الس���نوات
العشر األخيرة أكثر من  700مليار دوالر (وفق ًا

جتهي���ز تصل إلى  24س���اعة في كثير من
أوقات السنة وال تنخفض ألقل من  20ساعة
يومي ًا بأي حال من األحوال.

لبع���ض التقديرات) ،ومع ذلك تتزايد مش���كالت
املجتمع العراقي وتنمو األزمات وتتحول الكثير من

 -على الصعيد اخلدمي (ماء ،صرف صحي)

مطالب العراقيني إلى أمنيات بعيدة املنال في ظل

هن���اك رضا من املجتم���ع الكردي عن أداء

زيادة معدالت الفساد احلكومي واإلداري وتنامي

السياس���ات احلكومية في هذين القطاعني

اجله���از اإلداري بش���كل كبي���ر دون أي جدوى

تصل إلى .%90

ومنفع���ة مجتمعية رغم كل ه���ذه الظروف .أهم

 -تتمتع محافظات اإلقليم وخصوص ًا السليمانية

مقومات التخلف هما غياب األمن وتوس���ع دائرة

بوجود شبكة من الطرق واجلسور مع منظومة

الفس���اد ونتيجة ذلك ما عاد احلديث عن حتقيق
جزء من املطالب املجتمعية وخاصة اخلدمات أمر ًا

مروري���ة متطورة حققت نس���بة متقدمة في
جتاوز االختناقات املرورية وضمنت س���رعة

مقبو ًال أو على األقل (منطقي ًا).

مع قصة الفش���ل في أداء احلكومة االحتادية
التي غالب ًا ما تقارن مع جتربة النمو والتنمية في

وصول األفراد إلى أماكن عملهم.
 استطاعت حكومة اإلقليم واحلكومات احمللية،ومن بينها مجلس محافظة السليمانية تبني

إقليم كردستان والتي تدلل على جناح السياسات

مجموع���ة من البرامج الصحي���ة والتعليمية
حقق���ت تطور ًا مهم��� ًا في هذي���ن امليدانني

ومن هنا جاء هدف البحث الذي ركز على تقييم

بحيث بدأت تستقطب الكثير من املرضى من

السياس���ات احلكومي���ة ومحاولة الكش���ف عن

باقي محافظات العراق خاصة في الوس���ط
واجلنوب ،فض ًال عن تبني أنظمة تعليمية أدت

عوائدها وانعكاس���اتها ونتائجه���ا على صعيد

إلى زيادة أعداد الطلبة واملدارس واجلامعات

املجتمع الكردي.

واملعاهد.

العامة لكل من حكومة اإلقليم واحلكومات احمللية،

مقومات جناح هذه السياسات على صعيد حتديد
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سياسة دولية

الموقف األميركي تجاه حركات
اإلسالم السياسي ...اإلخوان المسلمون نموذجًا

بقلم :مأمون سويدان

*

توطئة

ازداد االهتمام الغربي وخاصة األميركي بدراسة
الظاهرة اإلس�ل�امية بعد الث���ورة اإليرانية عام

شكل إخفاق غالبية التيارات السياسية الراهنة
على الساحة العربية حافز ًا للجماعات اإلسالمية

 ،1979والتي رفعت ش���عارات مناهضة للغرب

لالنتشار والتمدد في احمليط العربي مستفيد ًة من

عامة وللواليات املتحدة األميركية خاصة بوصفها

احلالة العاطفية التي يوفرها اخلطاب الديني في

«الشيطان األكبر».

دغدغة مشاعر املواطنني وكسب تعاطفهم وتوجيه

تعاظ���م االهتمام األميركي بتفس���ير ظاهرة

ميولهم جتاه احلركات اإلسالمية.
ل���م يتوقف الغرب يوم ًا عن دراس���ة الظاهرة

اإلسالم السياسي وحتليلها بعد أحداث احلادي
عش���ر من أيلول عام  ،2001والتي نفذها تنظيم

اإلس�ل�امية ،فاالش���تباك التاريخ���ي بني الغرب

القاع���دة املدعوم م���ن نظام حك���م طالبان في

والعالم اإلس�ل�امي كان بدواف���ع دينية محضة.

أفغانستان ،وذلك بدافع معرِفة األسباب احلقيقية
التي أنتجت هذا السلوك العنيف املعادي ألميركا.

*كاتب وباحث سياسي.
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يقول الكاتب فواز جرس مؤلف كتاب «أمريكا

واألحوال ،خاص���ة إن كنا نريد إحراز أي تقدم

واإلسالم :صراع احلضارات أم تقارب املصالح»

في حربن���ا على اإلرهاب .كما لن تفيد في هذا،

إن الكثير من األميركيني ينظرون إلى اإلس�ل�ام

احلمالت الدبلوماسية امللطفة ،التي تستهدف دفع

باعتب���اره ثقاف���ة معادي���ة وخطرة ته���دد القيم

النظم الشمولية احلاكمة في العالم اإلسالمي إلى

واملصالح الغربية ،ويفسر ذلك بقوله« :من احملتمل

تبني الدميقراطية ،وفق رؤانا وتصوراتنا ،فهناك

أن تكون نظرة األميركيني للمسلمني متأصلة إلى

إستراتيجية أخرى ،لدى خبراء الشؤون الشرق

حد م���ا في اجلذور الدينية لهذه البالد .ويحتمل

أوسطية ،مفادها إش���راك اجلماعات واحلركات

أنها ترجع إلى الصراع التاريخي بني املسيحيني

اإلس�ل�امية في مجرى العملية السياسية .وتعني

واملس���لمني ،وهي تل���ك املواجهة الت���ي انتقلت

الدعوة هذه ،منح األحزاب اإلس�ل�امية مس���احة

وانتش���رت على مر األجيال عبر التاريخ واألدب

معقولة للحركة داخل احللبة السياس���ية ،وإتاحة

والفلكلور واإلعالم واحملاضرات األكادميية».

1

أصبحت حركات اإلس�ل�ام السياس���ي ،بعد

فضاء من احلرية لعملها ،يساعد في امتصاص
مش���اعر الغضب ،والش���عور مبرارة التهميش

اندالع ما عرف بـ «ثورات الربيع العربي» تتصدر

واإلقصاء».

املشهد السياسي في العالم العربي كشريك في

يقول الباحث رضوان السيد« :ال أعرف مقالة
3
أو كتاب ًا ظهر فيه مصطلح اإلس�ل�ام السياسي

واجلزائر وليبيا واليمن أو مس���يطرة على احلكم

قبل مقتل الرئيس أنور السادات على أيدي أفراد

كم���ا هو احل���ال في مصر قبل ث���ورة  30يونيو

من تنظيم اجلهاد املصري .لكن منذ الثمانينيات

الرئيس املصري
(حزي���ران)  2013التي أطاحت
َ

وحتى اليوم ،يكاد ال ميضي أس���بوع إال ويظهر

احلكم ،كما هو احلال في مصر وتونس واملغرب

اإلخواني محمد مرسي.

لم يس���تطع الغرب التوافق بشكل كامل على

2

فيه كتاب عن اإلسالم السياسي» .ومع ذلك فإن
املعن���ي بذلك يظل غامض ًا أو مش���ك ًال ،فالثورة

رؤية محددة جتاه حركات اإلس�ل�ام السياسي،

اإلسالمية في إيران يعتبرها الدارسون الغربيون
إسالم ًا سياسي ًا ،وكذلك األمر مع جماعة اإلخوان

كانت ف���ي غالبها تدعم فك���رة احتواء جماعات

املسلمني مبصر ،أو حتى مع تنظيم القاعدة.

حيث تباينت املواقف والرؤى واالجتهادات والتي
اإلسالم السياسي وتطويعها .وفي هذا السياق

ميكن القول لذلك إن اإلس�ل�ام السياسي في

 وعلى س���بيل املثال وليس احلصر -نش���رتالكاتبة األميركي���ة روبني رايت ،مقا ًال مهم ًا ،في

نظر الدارسني لألوضاع والسياسات في العالم
اإلس�ل�امي منذ س���تينيات الق���رن املاضي ،هو

العام  ،2004قالت فيه« :إن العضالت العسكرية،

تل���ك احلركات والتنظيم���ات التي متارس العمل

ليست ذات نفع وفاعلية بالضرورة في كل اجلبهات

السياسي بشعارات إسالمية ،أو أنه تلك احلركات
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التي تسعى بشتى الوسائل إلقامة دولة إسالمية

القرار السياسي في الواليات املتحدة األميركية

تطبق الشريعة.

اعتمدوا خمس فرضيات لتفسير ظاهرة اعتدال

تتناول هذه الدراس���ة املوقف األميركي جتاه

احلركات اإلس�ل�امية .تقوم هذه الفرضيات على

حركات اإلسالم السياسي مع التركيز على جماعة

حتديد مختلف اخلصائص األساس���ية للحركات

اإلخوان املسلمون كأكبر تنظيم سياسي إسالمي

اإلسالمية ومقارنتها:

في العالم العربي ،تتطرق الدراسة إلى النظريات
الت���ي وضعها الباحثون األميركيون واملختصون

الفرضية األولى :تقوم على دراس���ة اخلطاب
السياسي لهذه احلركات وعالقته بالعنف.

في شؤون احلركات اإلسالمية والتي تشكل آلية
لتصنيف احلركات اإلس�ل�امية م���ا بني متطرفة

الفرضية الثانية :تقوم على تبني قيم االنفتاح
والشفافية والتدرج ومواجهة الفساد.

ومعتدلة .وتتناول الدراس���ة بش���كل معمق دور
معهد (ران���د) األميركي  -الذي يوصف بالعقل

4

الفرضية الثالثة :تقوم على معيار الدميقراطية
الداخلية في احلركة اإلسالمية.

اإلس���تراتيجي لصناع القرار في أميركا  -في

الفرضية الرابعة :تقوم على مفهوم الوضعية

صياغ���ة الرؤية األميركي���ة وبلورتها جتاه كيفية

القانونية للحركة اإلسالمية في بالدها من حيث

التعامل مع حركات اإلس�ل�ام السياس���ي .كما

كونها حرك���ة محظورة أو حرك���ة تتمتع بوضع

تتناول الدراسة موقف الواليات املتحدة األميركية

قانوني.

من ثورة  30يونيو املصرية وعزل الرئيس مرسي
وخامتة تشرح منطلقات هذا املوقف وخلفياته.

نظري��ات تفس��ير االعت��دال للحركات
السياسية اإلس�لامية وفقًا للباحثين
األميركيين
وضع الباحث���ون واملختصون األميركيون في
شؤون احلركات اإلسالمية تصور ًا محدد ًا يعتمد
عل���ى مجموعة من املعايير الت���ي بنا ًء عليها يتم
تصنيف احلركات اإلسالمية إلى حركات معتدلة
أو حركات راديكالية متطرفة ،في هذا الس���ياق
يش���ير الباحث املغربي بالل التليدي في إحدى
دراس���اته إلى أن الباحثني األكادمييني وصناع
العدد (2013 )25

الفرضية الخامسة :وتسمى فرضية السقف
الزجاجي ،واملقصود بها مراقبة مدى تطور دور
املرأة في احلركة مقارنة بالرجل.
يتن���اول الباحث بالل التليدي  -في دراس���ته
املش���ار إليها  -دراس���ة للباحث األميركي في
جامعة تكس���اس «ماتي���و يوهل���ر» والذي قدم
ورقة بحثية في أيار ع���ام  2010تتعلق مبفهوم
االعتدال السياس���ي لدى احلركات اإلس�ل�امية
بحيث ي���ورد فرضيتني جديدتني حتاوالن مقاربة
مفهوم اعتدال احلركة اإلس�ل�امية ،تقوم األولى
عل���ى معي���ار املش���اركة السياس���ية ،إذ تعتبر
أن احلركات اإلس�ل�امية املندمجة ف���ي العملية
السياسية واملشاركة في العملية االنتخابية حركة
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معتدلة ،واحلركات اإلسالمية التي تقاطع العملية

يصفه البعض بالعقل اإلس���تراتيجي األميركي،
دور ًا مهم ًا في دراسة ظاهرة اإلسالم السياسي،

تقوم الفرضية التفسيرية الثانية على معيار القرب

وفي هذا الس���ياق أص���در املعه���د العديد من

اجلغرافي من إسرائيل وطبيعة املوقف املتخذ من

الدراس���ات واألبحاث التي كان لها أثر بالغ في

إسرائيل ،وبناء على هذه الفرضية التفسيرية يتم

صناعة القرار األميرك���ي وتوجيهه خاصة فيما

تصنيف احلركات اإلسالمية.

يتعلق بالرؤية األميركية جتاه طريقة التعامل مع

السياس���ية واالنتخابية حركات راديكالية ،بينما

يبدو أن صانع���ي القرار األميركي ،بنا ًء على

هذه النظريات املفسرة لطريقة التفكير األميركية
جتاه احلركات السياسية اإلسالمية ،وجدوا في

حركات اإلسالم السياسي.

في العام 2003م ،نش���ر معهد «راند» تقرير ًا
إستراتيجي ًا بعنوان (اإلسالم املدني الدميقراطي:

الشركاء ،واملوارد ،واإلستراتيجيات) ((Civil

جماعة اإلخوان املسلمني حركة إسالمية معتدلة
تشكل ند ًا موضوعي ًا حلركات التطرف ،ومن هنا

democratic Islam: partners

تأتي فكرة دعم وتش���جيع وصوله���ا للحكم في

 resources and strategiesللباحث���ة في

البلدان العربي���ة كما هو احلال في مصر وليبيا

قسم األمن القومي «شيرلي بينارد» .اهتم تقرير

وتونس واملغرب وحتى في سورية.

5

دور مراكز األبحاث األميركية في رسم
السياس��ات تج��اه ح��ركات اإلس�لام
السياسي (راند نموذجًا)
بعد أحداث أيلول  2001عكفت غالبية مراكز
البحث والدراسات السياس���ية الغربية وخاصة
ف���ي الواليات املتح���دة األميركية على دراس���ة
الظاهرة اإلس�ل�امية ،ومنذ ذل���ك التاريخ أصبح
مصطلح اإلسالم السياسي من أكثر املصطلحات
السياسية التي تتردد في مراكز البحث السياسي
ودوائر اإلعالم األميركية.
لعب معهد األبحاث األميركي «راند» (RAND
 )Corporationالشهير والذي يؤثر إلى حد
كبير في توجيه القرار األميركي وصناعته ،حيث

الباحثة بتق���دمي توصيات عملية لصاحب القرار
األميركي ،يتكون البحث من مقدمة وثالثة فصول
وأربعة مالحق وقائمة مراجع:

6

الفص���ل األول عنوان���ه( :رس���م خريط���ة
للموضوع���ات :مقدمة آلفاق الفكر في اإلس�ل�ام
املعاص���ر) ،وتناق���ش فيه الوض���ع الراهن من
حيث املشكالت املش���تركة واإلجابات املختلفة،
وحتدد مواقف التيارات اإلسالمية إزاء عدد من
املوضوعات الرئيسة ،مثل :الدميقراطية ،وحقوق
اإلنس���ان ،وتعدد الزوجات ،والعقوبات اجلنائية
والعدالة اإلس�ل�امية ،وموضوع األقليات ،ولبس
املرأة ،والسماح لألزواج بضرب الزوجات.
أما الفصل الثاني والذي ميثل صلب التقرير،
فجاء عنوانه( :العثور على شركاء من أجل تطوير
وتنمي���ة اإلس�ل�ام الدميقراط���ي) ،وهو يتضمن
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تصنيف التيارات اإلسالمية املعاصرة إلى أربعة:
العلمانيني ،واألصوليني ،والتقليديني ،واحلداثيني؛

يقدم التقرير بنا ًء على هذه الدراس���ة عناصر

أساس���ية إلستراتيجية ثقافية وسياسية مقترحة

حيث يحدد السمات الرئيسة لكل تيار وموقفه من

لتصنيف االجتاهات اإلس�ل�امية الرئيس���ة التي

املشكالت املطروحة.

يجمله���ا التقري���ر في أربعة وه���ي :العلمانيون،

أم���ا الفصل الثال���ث وعنوانه :إس���تراتيجية

واألصوليون ،والتقليدي���ون ،واحلداثيون .وعلى

مقترح���ة ،فهو يتضمن توصي���ات عملية موجهة

ض���وء هذا التصنيف تش���ن الوالي���ات املتحدة

لصان���ع الق���رار األميركي الس���تبعاد التيارات

األميركي���ة حملة ض���د االجتاهات اإلس�ل�امية

اإلس�ل�امية املعادية وتدعيم التيارات اإلسالمية
األخ���رى ،وخصوص ًا م���ا يطلق علي���ه التقرير

العدائية ،وفي الوقت نفس���ه تصوغ إستراتيجية

التي���ارات العلمانية واحلداثي���ة ،وألنها أقرب ما

لدع���م االجتاهات اإلس�ل�امية القريبة من القيم
األميركية ،مادي ًا وثقافي ًا وسياس���ي ًا ملساعدتها

تك���ون إلى قبول القي���م األميركية وخاصة القيم

في االشتراك في ممارسة السلطة السياسية في

الدميقراطية.

البالد العربية واإلسالمية.

تش���ير الباحث���ة إلى أن الغ���رب يراقب بدقة

أص���درت مجموع���ة من الباحث�ي�ن في معهد

الصراع���ات األيديولوجية العنيف���ة داخل الفكر
اإلس�ل�امي املعاصر ،وتقول نص ًا« :من الواضح

«راند» ،في العام  ،2004دراسة بعنوان (العالم

أن الواليات املتح���دة والعالم الصناعي احلديث
واملجتم���ع الدول���ي ككل تفضل عامل ًا إس�ل�امي ًا

املس���لم بع���د  11ايل���ول) (The Muslim
 ،)11/world after 9ف���ي أكث���ر من 500
صفحة لبحث التفاعالت والديناميات املؤدية إلى
حدوث التغيرات الدينية والسياسية التي يشهدها

يتف���ق في توجهاته مع النظام العاملي ،بأن يكون
دميقراطي ًا ،وفاع ًال اقتصادي ًا ،ومستقر ًا سياسي ًا،
تقدمي ًا اجتماعي ًا ،ويراعي قواعد السلوك الدولي

املسرح اإلسالمي الراهن بهدف إمداد صانعي

ويطبقها ،وهم أيضا يس���عون إلى تالفي صراع

السياس���ة األميركية برؤية شاملة عن األحداث
والتوجهات الواقعة حالي ًا في العالم اإلسالمي.

احلضارات بكل تنويعات���ه املمكنة ،والتحرر من

قدم البحث في محوره األول خريطة ش���املة

عوامل عدم االس���تقرار الداخلية التي تدور في

للتوجه���ات األيديولوجية في املناطق املختلفة في
العالم اإلس�ل�امي ،مش���ير ًا إلى أن املسلمني ال

املجتمعات الغربية ذاتها بني األقليات اإلسالمية
والسكان األصليني ،في الغرب ،وذلك تالفي ًا لتزايد
منو التيارات املتشددة عبر العالم اإلسالمي ،وما

يختلف���ون فقط في ال���رؤى الدينية ،بل يختلفون
أيض ًا في الرؤى السياس���ية واالجتماعية ،مثل:

تؤدي إليه من عدم استقرار وأفعال إرهابية».

احلكوم���ة ،والقانون ،وحقوق اإلنس���ان ،وحقوق
املرأة ،والتعليم.

العدد (2013 )25
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7

تناول اجلزء الثاني من البحث اخلالفات القائمة

املتحدة بأن تستفيد من تلك التجارب ،وتبحث في

بني املسلمني بعضهم مع بعض ،مع تركيزه على

أس���باب جناحها وما ميكن أن يتكرر ويستخدم

خالفني أساسيني هما (اخلالف السني  -الشيعي

مرة أخرى من وسائل وأدوات وخطط وبرامج في

واخلالف العربي  -غير العربي ،حيث يخلص إلى

إدارة الصراع مع التيار اإلسالمي ،ويعقد التقرير

أن الواليات املتحدة يجب أن تثبت والءها للشيعة

مقارنة بني املعركة الفكرية مع التيار الش���يوعي،

العراقية لصد املد الشيعي اإليراني.
أصدر معهد «راند» ،في العام  ،2007دراسة

وبني املواجهة احلالية مع العالم اإلسالمي ،ويفرد
لذلك فص ًال كام ًال في الدراسة.

جديدة ومهمة حتت عنوان (بناء شبكات إسالمية

كما يرى التقرير أهمية اس���تعادة تفسيرات

معتدلة) (Building Moderate Muslim

اإلسالم من أيدي التيار اإلسالمي وتصحيحها!

 ،)Networksش���ارك ف���ي إعداد الدراس���ة

حتى تتماشى وتتناسب تلك التفسيرات مع واقع

مجموعة من اخلبراء األميركيني والتي جاءت في

العالم اليوم وتتماش���ى مع القوانني والتشريعات

 217صفحة وقس���م إلى مقدمة وتسعة فصول،

الدولية في مجاالت الدميقراطية وحقوق اإلنسان

وملخص للتقرير.

وقضايا املرأة.

ح���اول معدو التقري���ر نقل طبيع���ة املواجهة

ويركز التقرير كذلك على أهمية إيجاد تعريف

الفكري���ة من مواجهة بني اإلس�ل�ام والغرب لكي
من ناحية والعالم املس���لم من ناحية أخرى ،على

واضح ومحدد لالعتدال اإلس�ل�امي ،وأن يصاغ
ه���ذا التعريف من قِ َبل الغ���رب ،وأن يصبح هذا
التعريف هو األداة والوسيلة لتحديد املعتدلني في

غرار احلرب الباردة التي كانت بني معس���كرين

العالم املسلم من أدعياء االعتدال الذي ال يتوافق

ش���رقي وغربي .حيث يؤكد التقرير أن الصراع

مع التعريف األميركي والغربي له.

تصب���ح مواجهة من نوع آخر بني العالم الغربي

هو صراع أفكار إضافة إلى الصراع العسكري

كما يؤك���د التقرير أن هذا التعريف لالعتدال

أو األمني ،وأن حسم املعركة مع اإلرهاب لن يتم

هو من أهم ما ميكن أن يس���اهم به التقرير في

فقط على الس���احات األمنية أو العسكرية ،ولكن

خدمة السياس���ة األميركية ،وأن على أميركا أن

األهم أن يهزم الفكر اإلس�ل�امي  -الذي يصفه
ً 8
التقرير باملتطرف  -في ساحة األفكار أيضا.

تدعم فقط األفراد واملؤسسات التي تندرج حتت

يرى التقرير أن هذا الصراع الفطري يحتاج

مفهوم االعتدال بالتفس���ير األميركي له ،واملقدم
في هذا التقرير.

إلى االستفادة من التجارب السابقة ،ومن أهمها

يوص���ي التقرير بأن تهت���م الواليات املتحدة

جتربة الصراع الفكري مع التيار الشيوعي خالل

األميركية بصناعة ش���بكة من التي���ار العلماني

فترة احلرب الب���اردة ،ويوصي التقرير الواليات

والليبرال���ي واحلداثي ودعمها ممن تنطبق عليهم
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شروط االعتدال اإلسالمي باملفهوم األميركي ،وأن

القب���ول باملصادر غير املذهبية في تش���ريع

تُستخدم هذه الشبكة في مواجهة التيار اإلسالمي

القوانني :وهنا تشير الدراسة إلى أن أحد الفروق

الذي يرى التقرير أنه يجب عدم التعاون معه أو

الرئيسة بني اإلسالميني املتطرفني واملعتدلني هو

دعمه بأي ش���كل من األشكال ،رغم ادعاء بعض

املوقف من مسألة تطبيق الشريعة .تؤكد الدراسة

فئات هذا التيار أنها معتدلة ،وأنها تدعو للتعايش

أن التفسيرات التقليدية للشريعة ال تتناسب مع

واحلوار وتنبذ العنف ،وينصح بعدم التعاون مع

مبادئ الدميقراطية ،وال حتترم حقوق اإلنسان.

كل فئات التيار اإلسالمي ،وأن يرتكز بناء شبكة

نبذ اإلره���اب والعنف غير املش���روع :تؤكد

التيار املعتدل إلى التيارات العلمانية والليبرالية

الدراس���ة هنا أن اإلس�ل�اميني املعتدلني يؤمنون

واحلداثية فقط.

كم���ا هو احلال في معظم األديان بفكرة (احلرب

تشير الدراسة إلى أن نقطة البدء الرئيسة التي
يجب عل���ى الواليات املتحدة العناية بها في بناء
شبكات من املسلمني املعتدلني تكمن في تعريف
هوية هؤالء املسلمني وحتديدها ،وفي هذا الصدد
تشير الدراسة إلى أنه ميكن التغلب على صعوبة

العادلة) ،ولكن يجب حتديد املوقف من استخدام
العنف ومتى يكون مشروع ًا أو غير مشروع.
وأخير ًا ،يضع التقري���ر في الفصل اخلامس
مجموعة من األس���ئلة ( 11س���ؤا ًال) ،ويعتبرها

مقياس ًا لالعتدال ،وأن اإلجابة عن هذه األسئلة

حتدي���د ماهية ه���ؤالء املعتدلني من خالل اللجوء

حت���دد ما إذا كان الف���رد أو اجلماعة ميكن أن

إلى التصنيفات التي وضعتها بعض الدراسات

يوص���ف باالعتدال أم ال ،ويحذر التقرير من أن

السابقة التي قام بها بعض باحثي معهد «راند»،

التيار اإلسالمي ي ّدعي في بعض األحيان أنه تيار

ولهذا الغرض فقد وضعت الدراسة بعض املالمح

معتدل ولكن وفق تفسير خاص به لالعتدال ،وأن

الرئيس���ة التي ميكن من خالله���ا حتديد ماهية

وجود قائمة من األس���ئلة املختارة واملتفق عليها

اإلسالميني املعتدلني ،أهمها ما يلي:

ميكن أن يحل هذه املش���كلة ،ويكش���ف لإلدارة

القب���ول بالدميقراطي���ة :يعتب���ر قب���ول قِ َيم
الدميقراطية الغربية مؤش���ر ًا مهم ًا على التعرف

األميركي���ة حقيقة نوايا األف���راد واجلماعات من
ممن ي َّدعون االعتدال أو يطالبون
التيار اإلسالمي ّ

الغربية للدميقراطية ،في حني أن بعضهم اآلخر

كم���ا يوصي التقري���ر بأن ُيس���تخدم التيار

على املعتدلني ،فبعض املس���لمني يقبل النس���خة

بأن يعاملوا معاملة املعتدلني.

التقليدي والصوفي في مواجهة اإلسالم السلفي.

يقب���ل منها ما يت���واءم مع املبادئ اإلس�ل�امية؛
خصوص��� ًا مب���دأ الش���ورى ،ويرون���ه مرادف ًا

وقد مت تعري���ف التيار التقليدي في هذا التقرير

للدميقراطية ،كما أن اإلميان بالدميقراطية يعني

بأنه :التيار ال���ذي يصلي في األضرحة بخالف

في املقابل رفض فكرة الدولة اإلسالمية.

ما تدعو إليه الوهابية ومييل إلى التمذهب ،وعدم
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االجتهاد ،وامليل نحو التصوف .يؤكد التقرير أن
مصلحة الغرب تكمن ف���ي إيجاد أرضية تفاهم
مش���تركة مع التيار الصوفي والتقليدي من أجل
التصدي للتيار اإلسالمي السلفي.
وي���رى التقرير أن على الوالي���ات املتحدة أن
حتدد من يندرج حتت مفهوم االعتدال األميركي
من ه���ذه الفئات الس���ابقة ،وأن تتم مس���اعدة
ودعم املؤسسات القائمة لهذه الفئة ،وأن تساهم
الواليات املتحدة بدور قيادي في تكوين مؤسسات
أخ���رى تدع���م التي���ار املعتدل حس���ب املفهوم
األميركي ،وأن تس���اهم في تشجيع تكوين بيئة
ثقافية وفكرية واجتماعية تدعم وتس���هل وتشجع
قيام املزيد من هذه املؤسسات التي تخدم املصالح
األميركية وتواجه التيار اإلسالمي.
خالصة التوجه اإلستراتيجي الذي أسسه
معه����د «ران����د» يس����تند إلى فكرة إش����راك
اإلس��ل�اميني في احلكم ،من خالل الس����ماح
باملش����اركة السياسة لألحزاب اإلسالمية التي
ق����د ال تكون لديها قناعات كاملة بالدميقراطية
على الرغم من أن هناك مخاوف من أن يتحرك
احلزب اإلسالمي الذي قد يتولى السلطة ضد
احلري����ات الدميقراطية مبج����رد توليه مقاليد
األم����ور ،إال أن إش����راك ه����ذه اجلماعات في
املؤسس����ات الدميقراطية املفتوحة قد يشجع
على االعتدال في املدى البعيد ،كما أن االلتزام
التام بالالعنف وبالعملية الدميقراطية يجب أن
يكون شرط ًا أساسي ًا للمشاركة.

الموق��ف األميرك��ي م��ن ث��ورة  30يونيو
وعزل مرسي
في تقرير سري قدم للكونغرس األميركي عام
 ،2005أكد أن واشنطن قررت أن تكون جماعة
اإلخوان املس���لمني هم احلكام اجل���دد للمنطقة
العربية 9،وكان ال بد من اتخاذ عدة خطوات قبل
حتقيق هذا الهدف ،في مقدمتها التخلص من عدة
أنظمة دكتاتورية دعمتها واشنطن ،وفي مقدمتها
نظام حس���ني مبارك ،ولهذا وجدت في ثورة 25
يناير  2011إمكانية الوصول إلى حتقيق هدفها
بصورة دميقراطية عن طريق صناديق االقتراع،
وزادت م���ن دعمها جلماعة اإلخوان املس���لمني
املصري���ة .وقد أثار ه���ذا التعاون حفيظة بعض
أعض���اء الكونغرس األميرك���ي ،فذ ّكروا اإلدارة
األميركية بالدعم الذي ُقدم إلى أس���امة بن الدن
حملاربة السوفييت في أفغانستان ،وكيف وجهت
األسلحة التي قدمت حلركة بن الدن ضد الواليات
املتحدة األميركية.
مثلت أحداث  30يونيو بحشودها املليونية غير
املس���بوقة في التاريخ ،وحجم الرفض الش���عبي
الواس���ع الذي عب���رت عنه اجلماهي���ر جلماعة
اإلخوان املسلمني والرئيس محمد مرسي مفاجأ ًة
للعديد من احملللني الغربيني ،واألميركيني حتديد ًا،
ودوائ���ر صنع القرار هناك .فلطاملا اعتبر الغرب
واملراكز البحثية األميركية أن اإلسالم السياسي
هو املعبر عن مزاج اجلماهير في املنطقة العربية
وتوجهها ،األم���ر الذي دف���ع اإلدارة األميركية
إلى تبني إس���تراتيجية تدعم جماعات اإلس�ل�ام
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السياس���ي املعتدلة وفق ًا لتصنيفاتهم بعد ثورات

عدم املشاركة في تظاهرات  30يونيو (حزيران).

الربي���ع العربي باعتبار ه���ذه اجلماعات مبثابة

كما اعتبرت السفيرة أن الطريق الوحيد للتغيير

مفتاح االستقرار السياسي وأكبر قوة قادرة على

هو انتظار صناديق االنتخابات.

احلشد والتأثير في الشارع ،ولذلك كانت صدمة

بعد خلع الرئيس مرس���ي وإسناد احلكم إلى

اإلدارة األميركية كبيرة عندما ظهر حجم الرفض

رئيس احملكمة الدس���تورية بش���كل مؤقت في 3

الشعبي جلماعة اإلخوان ورئيسها ،الذي لم ميض

يوليو (متوز)  ،2013لم تستطع اإلدارة األميركية

على انتخاب���ه أكثر من عام فقط ،وهذه املفاجأة
ه���ي ما أربك املوقف األميرك���ي ،خصوص ًا مع

إخف���اء غضبه���ا مما جرى في مص���ر ،وأعلنت
تعاطفه���ا وتضامنها ودعمه���ا جلماعة اإلخوان

اعتقادهم أن الفصيل الوحيد القادر على احلشد

املس���لمني .مت التعبير عن هذا املوقف من خالل

بصورة ضخمة هو اإلخوان املس���لمني واإلسالم
السياسي عموم ًا.

العدي���د من التصريحات والبيانات الصادرة عن

ج���اءت ردود الفعل األميركي���ة على ثورة 30

البيت األبيض ووزارة اخلارجية األميركية وبعض
أعضاء الكوجنرس األميركي.

يونيو (حزيران) مختلفة ،س���واء في قبولها لواقع

حذر رئيس هيئة األركان املشتركة األميركية

التظاه���رات أو في تعاملها معها ،فاملؤسس���ات

اجلنرال «مارتن دميبس���ي» اجليش املصري من

األميركية الرسمية (البيت األبيض – الكوجنرس

عواق���ب إذا ما جرى اعتبار عزله الرئيس محمد
مرس���ي انقالب ًا ،وقال ستكون هناك عواقب إذا

نية خلع الرئيس مرسي في حال عدم استجابته

أس���يء التعامل مع األم���ر ،فهناك قوانني حتكم

ملطالب اجلماهير .فاملوقف الذي اتخذته السفيرة

كيفي���ة تعاملنا مع هذه األنواع من املواقف ،في

األميركي���ة في القاهرة قبل  30يونيو (حزيران)،

إش���ارة واضحة إلى املس���اعدات التي تقدمها

انطوى على تسفيه للتظاهرات اجلماهيرية التي

الواليات املتحدة ملصر.

– البنتاج���ون) أبدت حتفظها ف���ي البداية على

11

مت���ت الدعوة إليها في  30يونيو (حزيران) ،ومن

العديد من أعضاء الكوجنرس األميركي هددوا

جدوى هذه االحتجاجات الشعبية .وقالت صراحة

عالنية بوقف املساعدات األميركية املقدمة ملصر

في لقاء علني إن هذه التظاهرات واالحتجاجات لن

في ح���ال اإلصرار على ع���زل الرئيس املخلوع

تكون لها جدوى إال في زيادة أعداد القتلى 10 ،وفي
وقت سابق قالت إن أميركا ترفض رفض ًا تام ًا أي

محمد مرسي.
في مقابلة أجرتها شبكة ( )CNNاإلخبارية

دور سياسي للجيش املصري ،وأي تدخل للجيش

12

األميركية مع الرئيس األميركي باراك أوباما قال

من أي نوع ،وفي تصريح آخر طلبت الس���فيرة

«إن���ه حان الوقت لرد فعل حاس���م من الواليات

صراحة من بابا األقباط أن يطلب من أقباط مصر

املتحدة على وحشية احلكومة السورية ،باإلضافة
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إلى احلملة العنيفة التي يشنها اجليش في مصر

في سورية ومصر ،قال أوباما« :أنا متعاطف مع

بعد عزل الرئيس املصري محمد مرس���ي في 3
يوليو (مت���وز) ،مؤكد ًا أن اإلدارة األميركية اآلن

رغبة ماكني في مساعدة هؤالء الذين يعملون في

تعيد تقييم العالقة األميركية  -املصرية بالكامل،
وليس هناك شك في أننا لن نستطيع العودة للعمل
كم���ا كان معتاد ًا ،بعد الذي حدث .ولفت أوباما

مواقف غاية الصعوبة في س���ورية ومصر ،لكن
أعتقد أن األميركي�ي�ن يتوقعون مني كرئيس أن
نفكر ملي ًا فيما نفعله على ضوء مصاحلنا القومية
على املدى البعيد».

إلى أنه بعد اإلطاحة مبرس���ي «كان هناك فراغ

وكان السناتور اجلمهوري «جون ماكني» زعيم

حاولنا فيه بكثير من اجلهد والدبلوماسية تشجيع

احلزب اجلمهوري املعروف بوالئه املطلق إلسرائيل

اجليش للتحرك في مس���ار املصاحلة ،لكنهم لم

وخالل زيارته مصر في شهر متوز  2013وصف
ث���ورة  30يونيو (حزيران) باالنقالب ،معتبر ًا أن

املتزايد للكوجنرس لقط���ع املعونة األميركية عن
احلكومة املصرية املدعومة عسكري ًا ،قال أوباما:

قيادات جماعة اإلخوان املسلمني املسجونني على

ينته���زوا تلك الفرصة» .وفيم���ا يتعلق بالضغط

«أعتقد أن املعونة نفس���ها ل���ن تعكس ما تفعله
احلكومة االنتقالية ،لكنني أرى أن معظم ما يقوله
األميركيون هو أننا يجب أن نكون حذرين للغاية
بشأن ظهورنا كمس���اعدين وشركاء في أحداث
نراها مناقضة لقيمنا ومبادئنا» .وأكد أن الواليات
املتحدة تظل عنصر ًا ال غنى عنه بالنسبة ملا يحدث
في الشرق األوس���ط ،وأي مكان آخر ،وبالتالي
«يجب أن نفكر بش���كل إستراتيجي فيما يصب
في مصاحلن���ا القومية على املدى البعيد» .ورد ًا
على أس���ئلة حول ما إذا كانت الواليات املتحدة
تواجه اآلن وقت ًا محدد ًا وقصير ًا التخاذ قرارات
محورية فيما يخص س���ورية ومصر ،قال أوباما
في إجابة حاسمة ومن كلمة واحدة «نعم» .ورد ًا
على سؤال حول انتقادات السيناتور اجلمهوري
جون ماكني مصداقية الواليات املتحدة األميركية
في املنطقة بعد رد الفعل البطيء لإلدارة األميركية

ذمة قضايا جنائية سجناء سياسيون».

ختامًا
من الواضح أن املصالح السياس���ية للواليات
املتحدة األميركي���ة تقاطعت مع مصالح حركات
اإلسالم السياس���ي ،فالقوى اإلسالمية تعارض
الهوية الوطنية والقومية ،ويغالي بعض منظريها
في اعتباره���ا كفر ًا وإحلاد ًا ،ما يعني الس���عي
لض���رب الهوية الوطني���ة والقومية س���عي ًا وراء
مشاريع إسالمية دينية إمبراطورية خيالية تتجاوز
البعد الوطني والقومي نحو دولة إسالمية ،أو دولة
اخلالفة ،وهذا يلتقي مع الرؤية األميركية القائمة
على ضرب الدولة الوطنية في املنطقة العربية.
فالواليات املتحدة ش���جعت وسهلت ودعمت
وصول اإلسالميني إلى احلكم في مصر وتونس
مب���ا يعني أن وصول ه���ذه احلركات إلى احلكم
باعتباره���ا حركات دينية يخدم مصالح الواليات
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املتح���دة األميركية من عدة ن���واح أهمها العمل

الش���عب املصري مباليينه مطالب ًا بعزل الرئيس

عل���ى دمج هذه احلركات في النظام السياس���ي

محمد مرسي .حالة االرتباك والتخبط األميركي

احملل���ي والعاملي ،وإخراجها من طور املعارض.

في طريقة تفاعلها وتعاطيها مع احلدث املصري

وبالتالي يكون أمام هذه احلركات إما االندماج

كانت واضحة ومت التعبير عنها من خالل العديد

في السياس���ة الدولية ،وبالتالي اتباع سياس���ة

من البيان���ات والتصريحات املتباينة واملتناقضة
والتي تعكس في غالبها حزن ًا وقلق ًا شديدين على

مثال على ذلك احترام احلكم اإلخواني في مصر

مصير جماعة اإلخوان املسلمني في مصر كرائدة

التفاقيات كامب ديفيد التي كانت تلقى املعارضة

حلركات اإلسالم السياسي.

تهادنية م���ع املجتمع اإلقليم���ي والدولي ،وخير

من حركات اإلسالم السياسي أثناء وجودها في

يشير تسلسل األحداث وتطورها على الساحة

املعارضة ،وكذلك تصريحات الغنوش���ي الناعمة

املصرية إلى وجود إرادة مصرية قوية في حتدي

واملجاملة واملطمئنة إلس���رائيل حني قال :لتونس

السياسات واملواقف األميركية ،فاإلدارة املصرية

فقط األولوية 13.وهذا يعني أن حركات اإلس�ل�ام

اجلدي���دة تبدو جادة في مس���اعيها الهادفة إلى

السياس���ي ولكي تندمج ف���ي املجتمع اإلقليمي

إعادة تشكيل املشهد السياسي املصري مبعزل
عن حركات اإلس�ل�ام السياسي وحتديد ًا جماعة

وتتمث���ل هذه البراغماتية عل���ى الصعيد الدولي

اإلخوان املسلمني.

والدول���ي يجب أن تتعام���ل بواقعية وبراغماتية.
مبس���ايرة مصالح الدول العظمى وعلى رأسها

حالة االرتباك األميركي في املشهد السياسي

الواليات املتحدة األميركية والتالؤم مع سياستها

واألمني والعسكري ستبقى سائدة ومسيطرة على

في مناطق النفوذ.

صناع القرار في الواليات املتحدة األميركية إلى

كما تسعى الواليات املتحدة من خالل مباركة

حني يتمكن ساس���تها ومفكروها من بلورة رؤية

صعود حركات اإلس�ل�ام السياس���ي إلى جتنيد

جديدة تتأسس على فكرة القبول والتسليم بانهيار

حركات اإلسالم املعتدل ضد احلركات األصولية

وسقوط مشروع اإلسالم السياسي باملواصفات

اإلسالمية املتطرفة مثل تنظيم القاعدة .وبالتالي

واملعايير األميركي���ة .وبناء عليه فمن املتوقع أن

تصبح حركات اإلسالم السياسي املعتدلة باملفهوم
جزء ًا من احل���رب الدولية املعلنة على مجموعات

تعم���د اإلدارة األميركية في املس���تقبل القريب
إل���ى إيجاد مقاربة سياس���ية جديدة متكنها من

اجلهاد السلفية.

إيج���اد بدائل حتافظ عل���ى التواصل مع النظام

تع ّرض املشروع األميركي في تدجني حركات

السياس���ي املصري الراهن واملرتقب بعد انتهاء

اإلسالم السياسي وترويضها وتطويعها في خدمة

املرحلة االنتقالية مع أهمية التنويه هنا باحتمالية

املصال���ح األميركية النتكاس���ة كبيرة حني خرج

أفول كافة حركات اإلسالم السياسي من املشهد
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هوامش

السياسي في العالم العربي برمته بعد فشلها في
اجتذاب عقول الش���عوب ،حيث يوجد الكثير من
املؤش���رات التي تعزز وقوع هذه االحتمالية في
كل من تونس وفلسطني وليبيا.
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أستراليا والعرب
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اسم الكتاب :أستراليا والعرب

اخلارجي����ة .فاملؤلف اعتمد على معلوماته وخبرته

الناش���ر :المركز العربي لألبحاث ودراس���ة

الذاتية وذلك خالل نش����اطه السياسي ألكثر من
أربعني عام ًا هناك.

اسم الكاتب :علي القزق
السياسات ،الدوحة
الطبعة :األولى  /شباط 2012
عدد الصفحات 336 :من القطع المتوسط
يرصد كتاب (أستراليا والعرب)  -ملؤلفه علي

يعترف القزق أن ما دعاه لتأليف هذا الكتاب
هو فق����ر املكتبة العربية فيما يتعلق بتاريخ تورط
أس����تراليا في العالم العرب����ي وعالقاتها بالعرب
وإس����رائيل ،وضرورة إطالع الرأي العام العربي
عل����ى سياس����ة احلكومات األس����ترالية املتعاقبة

السياسة اخلارج ّية األسترالية في جانبها
القزق ّ -
العربي ،خصوص ًا ما له صلة بقيام
املتعلق بالعالم
ّ

الذي تنتهجه جتاه دول الش����رق األوس����ط .وأن

املؤل����ف عن حقائق تب����دو غائبة عن ذهن القارئ

الكثي����ر م����ن الباحثني ال يلقون أهمية لسياس����ة
أستراليا باعتبارها قارة نائية وبعيدة ال تشكل ثق ًال

دولة إسرائيل على األرض الفلسطين ّية .ويكشف

والباح����ث العربي فيما يتعلق بالدور األساس����ي
واملركزي الذي لعبته أستراليا في الشرق األوسط
طيلة مراحل����ه التاريخية املصيرية كلها منذ قيام
أستراليا احلديث ،إذ كان لها دور فاعل في جميع
احلروب االستعمارية التي خيضت ضد العاملني
العربي واإلسالمي ،ودور أساسي في إنشاء دولة
إس����رائيل في قلب العالم العربي ،واالنحياز لها،
عالوة على العالقات التجار ّية الواسعة معها.

أسس مؤلف الكتاب الدكتور علي القزق بعثة

فلس����طني لدى أستراليا وشغل بني عامي 1980
و 2006منصب مفوض عام دولة فلس����طني لدى

وتصريحات مس����ؤوليها ومواقفها والدور الدولي

في السياسات الدولية .أما احلافز األهم في رأي
املؤلف لتأليفه هذا الكتاب فهو شروع احلكومات
األس����ترالية ف����ي اآلون����ة األخي����رة وأكادمييني
أستراليني موالني لها في محاوالت متعمدة لطمس
تاريخ تورط أستراليا السلبي في العالم العربي،
وتزييف احلقائق بشأن مواقفها املعادية ،ومحاولة
إعطاء انطباع موجه للعرب بأنها دولة صديقة لهم
وبأن سياس����اتها الشرق أوس����طية هي سياسة
متوازنة وغير منحازة.
يتألّف الكتاب من أربعة فصول ،يتحدث الفصل
األول عن تاريخ اكتش����اف أس����تراليا ومواردها

أس����تراليا ونيوزلن����ده ،وبالتال����ي يحظى الكتاب

البشر ّية والعلم ّية ،وسياستها اخلارج ّية وعالقاتها

طيلة سنوات حياته في أستراليا ودرايته الواسعة

الثان����ي بعرض العالق����ات األس����ترالية العرب ّية،

يفكرها بها األس����تراليون ناهيك عن سياس����تهم

األمني معها ،مع حفاظها على
إلسرائيل والتّعاون
ّ

باألهمي����ة؛ نتيجة اخلبرة التي اكتس����بها املؤلف

االقتصاد ّية الدول ّية ،ثم يسهب الكتاب في الفصل

بالتعام����ل مع الواقع األس����ترالي والذهنية التي

واألس����ترالية اإلس����رائيل ّية ،وانحيازه����ا ال ّدائم
147

العربي.
عالقات جتار ّية مع العالم
ّ
ُيفرِد املؤلّف الفصل الثالث للحديث عن اجلالية

����رائيلي في أستراليا ودور
اليهود ّية واللوبي اإلس
ّ

رجال األعمال اليهود ف����ي هذه البالد ،والفصل
األخير للحديث عن اجلاليات العرب ّية واإلسالم ّية،
وعن العنصر ّية ض ّد العرب ،ويسهب في احلديث

الفلسطيني في هذه القا ّرة
الدبلوماسي
عن النّشاط
ّ
ّ

وبداية الهجرة الفلسطين ّية إليها.

يعطي املؤلف ف����ي الفصل األول القارئ حملة

عامة عن أس����تراليا التي يعني اس����مها «األرض
اجلنوبية املجهولة» وأطلق عليها هذا االس����م في
أوائل القرن الثامن ،وهي تتكون من أرض القارة
الرئيس����ة إلى جانب تازمانيا وع����دد من اجلزر
الصغي����رة في احمليطني اله����ادي والهندي .كما
ال ت����زال تتبع التاج البريطاني وتتكون من س����ت
واليات وثالث مقاطع����ات ،وتعد أصغر قارة في
العال����م ،وهي الدولة الوحيدة التي تس����يطر على
قارة بأكملها ،وسادس أكبر بالد العالم من حيث
املس����احة .ويتألف املجتمع األس����ترالي املتعدد
الثقافات من الس����كان األصليني ،ومن مهاجرين
م����ن نح����و  200دولة من مختلف بق����اع العالم،
فهن����اك واحد من بني كل أربعة أس����تراليني ولد
خارج أستراليا ،واللغة الرسمية هي اإلجنليزية.
ويرجع جناح أستراليا االقتصادي في القرن
املاض����ي إلى وفرة الزراعة ،تليها الثروة املعدنية
والوق����ود ،وعلى الرغم م����ن األهمية الدائمة لهذه
الثروات فإن أس����تراليا أصبحت ،أيض ًا ،بصورة
متزايدة قاعدة لالقتصاد العلمي.
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عالقات أستراليا الدولية والشرق أوسطية
ّ
يش����خص املؤلف طموح أس����تراليا في العالم
ويعتب����ر أنه يتمحور حول رغبته����ا في أن تكون
ش����ريك ًا في الش����ؤون الدولية نظ����ر ًا إلى كونها
واح����دة من خمس��ي�ن دولة من مؤسس����ي هيئة
األمم املتحدة عام  ،1945كما لتاريخ أس����تراليا
وجغرافيته����ا وثقافتها أهمي����ة في بلورة مكانتها
في العالم ،ويستند حتالف أستراليا مع الواليات
املتحدة وإجنلترا إلى تاريخ من التعاون العسكري
والرواب����ط االقتصادي����ة الواس����عة وغيرها من
املصالح املشتركة.
كما يعد ارتباط أس����تراليا الوثيق بآس����يا من
األمور احلتمية نظر ًا إلى مصاحلها اإلستراتيجية
والسياس����ية واالقتصادية اجلوهرية في املنطقة،
وهذا ال يقل عن أهمية اهتمامها القوي باالستقرار
في منطق����ة جنوب اله����ادي كونه����ا أكبر مقدم
للمعونات االقتصادية إلى دول املنطقة .وفي الوقت
الذي حتافظ فيه أستراليا على عالقاتها التقليدية
واإلقليمي����ة فإنها تعطي أهمي����ة كبرى لروابطها
االقتصادية املتنامية مع دول الش����رق األوس����ط
وأميركا اجلنوبية ومع بعض الدول اإلفريقية.
ويس����لط املؤل����ف هن����ا الضوء عل����ى منطقة
الش����رق األوس����ط وأهميته����ا الكبيرة بالنس����بة
ألس����تراليا كونها تعد س����وق ًا جتارية للمنتجات
واملصنوعات األس����ترالية الغذائي����ة والصناعية
الرئيس����ة ومجال عمل ش����ركات املعادن والنفط
والغاز األس����ترالية .وما يشكله الشرق األوسط
م����ن أهمية جيوإس����تراتيجية مهمة كصلة وصل
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ألس����تراليا وأوروبا ،وتنبع أهمية منطقة الشرق
األوسط بالنسبة ألستراليا من كونها تعد مورد ًا

مهم ًا للطاقة النفطية وتعيش فيها نسبة كبيرة من

وأمانيه وطموحاته .وكانت أس����تراليا أول بلد

األستراليني من ذوي األصول العربية واإلسالمية

يصوت بـ «نعم» على قرار تقسيم فلسطني رقم
 ،181وأدت دور ًا فعا ًال من أجل قبول عضوية

إصافة للعمالة األسترالية في بعض الدول العربية.
ومن ثم ُيفرِد املؤلّف فص ًال كام ًال  -وهو الفصل

إس����رائيل في هيئة األمم املتحدة التي ترأس

قرار التقسيم ضد مطالب الشعب الفلسطيني

جمعيتها العامة وقتها وزير خارجية أستراليا

الثاني  -للعالقات األس����ترالية العربية ،مقسم ًا

أيف����ات ،كما كانت أول دولة في العالم تعترف

مسيرة سياس����ة أستراليا مع العالم العربي إلى

بإسرائيل بشكل «كامل وشرعي »»de-jure

عدد من املراحل ،ابتداء من الفترة التي كانت فيها
مستعمرة بريطانية ،مرور ًا بحصولها على احلكم

وذلك بعد ساعات من قيامها ،في الوقت الذي
لم تكن فيه حتى الواليات املتحدة قد اعترفت

الذاتي وتش����كيل الفيدرالية األسترالية في أوائل

بها س����وى اعتراف «واقعي» (.)de-facto

العام  1901ومن ثم مرحلة ما بعد احلرب الباردة

كما جتدر اإلشارة إلى أن إسرائيل كانت أول

التي بلورت فيها سياس����ة شبه مستقلة ومتحالفة

دولة في الش����رق األوسط تقيم معها أستراليا

بش����دة مع الواليات املتحدة وبريطانيا .ومنذ ذلك

عالقات دبلوماسية.

الوقت بنت أس����تراليا سياس����اتها بشكل يتوافق

يشار إلى أن أول سفارة أسترالية في العالم

ويتماه����ى مع حلف الدول اإلنكلو-ساكس����ونية

العربي افتتحت في القاهرة عام  1950ثم في
بيروت ع����ام  ،1967والحق ًا بعد حرب العام

العالقة متأثرة بسياس����ات أميركا وبريطانيا من

 1973واستعمال العرب سالح النفط وجدت

جهة وباللوبي اإلسرائيلي من جهة أخرى.

أس����تراليا أن من مصلحته����ا تعزيز وجودها

بقيادة الواليات املتح����دة وبريطانيا ،وبقيت هذه

العالقات األسترالية  -العربية
يسهب املؤلف في الفصلني الثاني والثالث
ف����ي احلديث عم����ا ال يعرفه الكثي����رون ،وهو
الدور الذي قامت به أستراليا في خلق الكيان
االس����تعماري في فلس����طني من����ذ أربعينيات
الق����رن املاضي ،فتحركت بزخم ونش����اط في
هيئ����ة األمم املتحدة لضمان تصويت اجلمعية
العامة إلى جانب قرار تقسيم فلسطني وأيدت

في العالم العربي ،فافتتحت س����فارة لها في
الرياض عام  ،1975وآخر س����فارة افتتحتها
أس����تراليا في العالم العربي لغاية كتابة هذه
السطور كانت في تونس عام .2010

العالقات االقتصادية مع الدول العربية
يش����ير املؤلف إلى أن ثم����ة منافع اقتصادية
وجتارية كبيرة جتنيها أستراليا من الدول العربية،
وتعد األسواق العربية خاصة دول مجلس التعاون
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اخلليجي مهمة بالنسبة ألستراليا ،وهي في تزايد

تلك الدول إلى أستراليا .واجلدير ذكره أن معظم

مستمر ،وأصبحت التجارة األسترالية مع الدول

املهاجرين العرب كانوا حتى أوائل اخلمسينيات

العربي����ة اآلن أكبر م����ن جتارتها مع بريطانيا أو

من الطائفة املسيحية.

سنغافورة.

وتش����ير اإلحصاءات العام����ة التي جرت عام

بينم����ا تبدو العالقات التجارية بني إس����رائيل

 2006إل����ى أن عدد األس����تراليني املولودين في

وأس����تراليا ومنافعها أضعاف تلك التي جتنيها

الدول العربية ه����و  243658أي أكثر من 1.1

األخيرة من عالقاتها مع الدول العربية ،فاحلكومة

باملائة من مجموع عدد السكان ،ويشكك الكاتب

األسترالية تقوم بشكل متواصل وعلني بتشجيع

في ه����ذه املعلومة ،ويقدر عدد األس����تراليني من

االس����تثمار األسترالي في إسرائيل ونقل التقانة

أصول عربية بحدود  500.000إلى 600.000

إليها وتوقيع اتفاقيات ومشاريع مشتركة ،لكن في

أي في حدود  2.5باملائة من عدد السكان.

املقاب����ل ال توجد ألس����تراليا أي اتفاقيات مع أي

قدم معظم األس����تراليني الع����رب من لبنان ثم

من الدول العربية من حيث االستثمار واملشاريع

على التوالي من مصر والعراق وسورية وفلسطني،

ونقل التقانة.

وتوجد أكبر كثاف����ة للجالية العربية في والية نيو

وضع الجالية العربية في أستراليا
يفرد الكات����ب الفصل الرابع واألخير للحديث
عن اجلالي����ات العربية في أس����تراليا والتي تعد
حديثة العهد ،حي����ث بدأت هجرة العرب أو ًال مع
اللبنانيني نحو عام  ،1870وظل عدد العرب قلي ًال
حتى أواخر خمسينيات القرن املاضي ،عندما بدأ
عدد أكبر من املهاجرين يتدفق إلى أستراليا مع
األزمات واحلروب املتالحقة التي شهدتها الدول
العربية ،مثل احلرب األهلية في لبنان عام 1975
واالجتياح اإلسرائيلي للبنان عام  1982واجتياح
الرئيس العراقي الس����ابق صدام حسني للكويت
عام  1990واحلربني اللتني قادتهما أميركا ضد
الع����راق عام����ي  1991و ،2003إذ تبع كل أزمة
م����ن هذه األزمات موجة جدي����دة من الهجرة من
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ساوث ويلز ،ثم في والية فكتوريا ،وغرب أستراليا
وجنوبها ،وتعد اللغة العربية خامس أكثر لغة يتم
تداولها في أس����تراليا بعد اإلجنليزية واإليطالية
واليونانية والكانتونية (الصينية).
وعلى الرغم من أن عدد العرب في أس����تراليا
هو أكثر من خمسة أضعاف األستراليني اليهود،
فإن اجلالية العربية فش����لت إلى اآلن في تنظيم
صفوفها ضمن مؤسسة تستطيع متثيلها وجتمع
فيما بينها على مستوى روابطها وأصولها القومية
العربية ،كما أن نفوذها السياس����ي مقارنة بنفوذ
اللوبي اليهودي لغاية اآلن شبه معدوم.
أستراليا وقضايا الصراع العربي  -اإلسرائيلي
يشرح املؤلف بالتفصيل املراحل التي تعاملت
معه����ا أس����تراليا فيما يتعل����ق بالقضايا العربية
وتل����ك التي خاض بها العرب احلروب ،فقد كانت
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أستراليا ضمن الدول القليلة التي أيدت العدوان

أراد ذل����ك» ،لكنها تراجعت بعد اتفاقية أوس����لو

الثالثي على مصر عام  .1956وشاركت أستراليا

وأصبح����ت بعد وصول حزب األحرار إلى احلكم

عام  1979بـ  300عنصر من قواتها مدعومة بقوة

تقول «إن الش����كل النهائي للكيان الفلس����طيني،

جوية في مراقبة صحراء سيناء بطلب من الواليات

مبا في ذلك ،احتمال الدولة املستقلة ،يعتمد على

املتحدة وحتت إشرافها.

احملادثات النهائية بني األطراف املعنية مباشرة»

رحبت أس����تراليا باتفاقية أوسلو عام ،1993

وهذا يتالءم مع الرؤية والطرح اإلسرائيلي الذي

وبعد اجتي����اح الرئيس العراقي صدام حس��ي�ن

يضع تقرير مصير الشعب الفلسطيني وقيام دولته

للكويت أيدت أس����تراليا قرار هيئة األمم املتحدة

املس����تقلة في يد إسرائيل ويجعله مجرد احتمال

فرض املقاطعة ضد العراق ،وأرسلت عام 1990

قابل للتفاوض.

وحدات من أسطولها البحري إلى املياه اإلقليمية
العراقي����ة لتك����ون ج����زء ًا من الق����وات األميركية

احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة ،ونُقل عن رئيس

والبريطانية لفرض احلصار على العراق.

الوزراء اإلس����رائيلي السابق أرئيل شارون قوله

لقيت هذه السياسة ترحيب ًا وتقدير ًا من جانب

واش����تركت أس����تراليا في حرب اخلليج ضد

خ��ل�ال اجتماعه مع وزير اخلارجية األس����ترالي

العراق عام  1991وش����اركت بحماسة في حرب

داونر ف����ي « :2004/1/27إن أس����تراليا هي

اخلليج الثانية  2003ضد العراق ،وكانت القوات

من أكثر الدول صداقة مع إس����رائيل» .أما زعيم

األس����ترالية أكبر ثالث قوة بعد الواليات املتحدة

املعارضة األسترالية مالكولم تورنبول فقال« :إن

وبريطانيا.

إحدى العالمات املمي����زة حلكومة رئيس الوزراء

لم تتعامل أس����تراليا مع القضية الفلسطينية

األسترالي الس����ابق جون هاوارد خالل األعوام

كقضية سياس����ية وإمنا كقضية إنس����انية تتعلق

األحد عشر ونصف العام التي مضت هو تأييدها

بتحسني أوضاع الالجئني الفلسطينيني من دون

الثابت كالصخر إلسرائيل ،وهو ما قامت بإثباته

اإلش����ارة إلى حقهم في العودة .وحتى أواس����ط

من خالل األفعال وليس األقوال».

سبعينيات القرن املاضي لم يطرأ أي تغيير على
سياسة أستراليا التي تبنت موقف ًا «محايد ًا» من
حرب  1973بينما تبنت احلكومة األسترالية موقف ًا
متصلب ًا من منظمة التحرير الفلسطينية ،وكانت

وبناء على هذه املعطيات ،فإنه ال يوجد سبب
مقنع التخاذ أستراليا مثل هذه املواقف املنحازة
إلى جانب إسرائيل .ويبدو أن ثمة عاملني يقفان
وراء التح ّيز في السياسة األسترالية ،األول داخلي

سياسة أستراليا قبل اتفاقية أوسلو عام 1993

يتمثل بنشاط اللوبي الذي خلقته إسرائيل وتقوم

ومنذ العام  1983تعترف بحق الشعب الفلسطيني

مع رجال األعمال اليهود امللتزمني بإسرائيل بدعمه
بسخاء مادي ًا ومعنوي ًا والذي ميارس بدوره ضغط ًا

في تقرير املصير ،وفي إقامة دولته املستقلة «إن
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داخلي ًا من أجل أن تتبنى أستراليا سياسية موالية

مع السياس����ات األس����ترالية ويدعو الدبلوماسية

ومنحازة لتل أبيب .والعامل الثاني يكمن مبا توليه

العربية ألخذ دورها في التأثير على تلك السياسة،

إسرائيل من اهتمام لسياسة أستراليا ومواقفها

بسبب ما ميثله العرب من ثقل اقتصادي وسكاني

جتاه الشرق األوسط وقضاياه.

في أس����تراليا .هذه املقترحات دون ش����ك جتعل

تبدو في املقابل ال مباالة عربية جتاه املواقف

ه����ذا الكتاب ذا قيمة لكل من لديه اهتمام خاص

السياسية األسترالية وعدم ممارسة ضغط عليها

بالعالقات الدولية والصراع العربي اإلسرائيلي،

والتقاعس عن دعم قيام لوبي عربي فيها.

لكن أهم س����مة متيز هذا الكتاب هي أن املؤلف

يخت����م املؤلف كتابه بدعوته احلكومات العربية

مينح القارئ فرصة نادرة للتعرف إلى سياس����ة

إلى ممارس����ة الضغط على أس����تراليا للحصول

أس����تراليا اخلارجية في قضايا الشرق األوسط

على سياس����ة متوازنة جت����اه الصراع العربي -

وبخاصة جتاه القضية الفلسطينية.

اإلس����رائيلي .فثمة دول عربي����ة تربطها عالقات

ورمب����ا يكون حتليل علي القزق وس����رده هذا
التاري����خ فريد ًا من نوعه ،وق����د يكون مختلف ًا عن

اقتصادية قوية بأس����تراليا تستطيع أن متارس
عليها ضغط ًا وأن تقدم لها رسالة واضحة مفادها
أن السياس����ات واملواقف األس����ترالية املنحازة
إلس����رائيل ضد القضايا العربية لن تساعد على

باق����ي ما ُكتب في املوضوع نفس����ه؛ كون املؤلف
ّ
وس����خر
عايش السياس����ة األس����ترالية عن قرب
خبرت����ه ود ّعمه����ا بش����كل جيد باألدلة وحس����ن

تطور العالقات االقتصادية ومن ّوها.
يعطي الكتاب في رأيي حتلي ًال سياسي ًا نقدي ًا

ع����رض بها املؤلف كتابه أو لم يتفق ،فإن الكتاب

للسياس����ة التي اتبعتها أستراليا جتاه القضايا

يتمتع بقدر كبير من التش����ويق إضافة إلى ثرائه

العربية ويقدم اقتراحات وتوصيات لكيفية التعامل

باملعلومات.

العدد (2013 )25

التناول ،وسواء اتفق القارئ مع وجهة النظر التي
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قراءة في كتاب

الشمس تولد من الجبل
قراءة :سياسات
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الكتاب :الشمس تولد من الجبل

األس���يرة .يس���تحوذ هذان اجلزءان على القسط

الكاتب :موسى الشيخ
الناش���ر :جامعة القدس  .مرك���ز أبو جهاد
لشؤون الحركة األسيرة
تاريخ النشر2012 :
عرض :سياسات
يكتب موس���ى الش���يخ مذكراته القيمة بعنوان
«الش���مس تولد من اجلبل» مس���ج ًال فيها جتربة
نضالية غنية ،ومؤرخ��� ًا ملفاصل مهمة في التاريخ
الوطن���ي املعاص���ر ،كل ذلك بلغة س���ردية عالية
وسالسة ورشاقة تلفت االنتباه.

يتوزع الكتاب على سبعة وثالثني فص ًال مختلفة

احلجوم تروي س���يرة الفتى منذ طفولته في قريته
عقرب���ا مبحافظة نابل���س في أربعيني���ات القرن
العش���رين مرور ًا بس���فره للعمل ف���ي اخلليج في
اخلمس���ينيات ،وبعد ذلك التحاقه بجيش التحرير
الفلس���طيني ومن ثم بالثورة الفلس���طينية ضمن
صف���وف حركة فت���ح ونزوله إل���ى األرض احملتلة
لالش���تباك مع العدو ومحاصرة مجموعته من قبل

األكب���ر من الكتاب ويبرع الكاتب في تقدمي صورة
بانورامية مليئة بالتفاصي���ل واحلكايات واملواقف
واألش���خاص واحلوارات خ�ل�ال حديثه عن هاتني
التجربتني الغنيتني.
يبدأ الكتاب مباشرة بالدخول في صلب املوضوع
دون الكثير من احلديث اجلانبي ،وهي سمة حتسب
للكاتب ،حيث يأخذ القارئ من يده مباشرة إلى قلب
األحداث دون أن يضيع الكثير من الوقت واجلهد.
نرى في الفصل األول الكاتب طف ًال يسأل سؤال
الفطرة األولى حول مكمن الشمس التي تشرق من
خل���ف اجلبل ،فيظن الطفل أنه���ا تولد من اجلبل.
إنها ذات الش���مس التي ستولد في قلب الفتى بعد
ذلك حني يقرر أن يحمل أحالم ش���عبه معه محاو ًال
العودة للوطن مقات ًال باحث ًا عن احلرية .أما إجابات

األم واجل���د فلم تكن مقنعة للطفل حول كيف تولد
الش���مس من اجلب���ل .وال يف���وت الكاتب موضعة
قص���ة حياته الوطنية ضمن النس���ق العام حلياته
وبيئته فنش���اهد قريته عقربا في أربعينيات القرن
العش���رين بتفاصيلها التي سيحملها معه الشاب

جيش االحتالل ،وبعد ذلك دخوله السجن وتنقله بني

بعد ذلك إلى اخلليج حيث سيبحث عن عمل يقوده

األس���رى في بداية الثمانينيات .جتربة ميكن لها

ف���ي نهاية املطاف إلى البحث احلقيقي الذي يبغيه
حني يكتشف أن مكانه األساسي ليس العمل أجير ًا

السجون ،ومن ثم إطالق سراحه ضمن صفقة تبادل
أن تختصر بجزالة الكثير من التاريخ الفلسطيني
املعاصر وتق���دم جزء ًا مهم ًا من���ه .إن هذا اجلزء
املتعلق بعمل مجموعات الفدائيني عبور ًا من شرق
األردن إلى األرض احملتلة لالشتباك مع االحتالل
إلى جانب اجلزء اآلخر املهم املتعلق بتجربة احلركة
العدد (2013 )25

ل���دى اآلخرين بل االلتحاق حيث نداء الوطن ،حني
حتوله الثورة الفلسطينية من باحث عن لقمة العيش
إلى باحث عن وطن.
«في عقربا حتترم األساطير كما حتترم الوقائع،
بل إنه���ا تعامل معامل���ة الوقائع ..قري���ة معزولة
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على ش���فا وادي األردن الش���مالي» .لكن في هذا

أفراد جدد ينضمون للجيش .وكما كل ش���يء في
احلي���اة فإن قصة احلب البريئة جتد مكان ًا لها في

الفلسطيني اجلديد الذي نشأ بعد النكبة .في القرية

زحم���ة احلديث املطول ح���ول التدريبات واملعدات

تأتي للس���كن إحدى العائالت املهجرة من إحدى

العسكرية والقتالية حيث يقع الشاب في حب فتاة

القرى داخل اخلط األخض���ر .عندها يلمح الفتى

عراقي���ة كان يعيش معها ف���ي البيت بعد التحاقه

احلزن واألسي في عيون أطفال العائلة وتبدأ أولى

باجليش.

الواق���ع يتصادم الفتى مع أول مواجهة مع الواقع

أسئلته عن الواقع اجلديد ،لتنغرس في داخله أولى

وبالكثير من الدموع واألحزان يفترق الش���اب

بذور التمرد على هذا الواقع.

ع���ن خطيبته .لم يكن يعرف أن لقاء الوداع املؤقت

ثم تب���دأ رحلة الغربة بع���د أن يعود أحد أبناء
ً
محم�ل�ا بالقصص
عمومت���ه «يون���س» من اخلليج

للذهاب للقاعدة العس���كرية سيكون اللقاء األخير
في حياتهما حيث ستفرقهما احلياة ودروبها دون

واحلكاي���ات عن املال والعمل حيث س���يصير حلم

أن ينساها وينسى دفء هذا البيت العراقي الذي

الفت���ى أن يقوم مبا قام به يونس ويس���افر للعمل

احتضن الش���اب الفلسطيني الذي سيرميه القدر

هناك لعله يجد حياة أفضل في املنفى .س���يتحقق

في غربة أخرى.

ه���ذا عبر صدفة عابرة حني تقرر القرية إيفاد وفد

إال أن القدر الفلس���طيني أكبر من كل ش���يء

منها جلم���ع تبرعات من مغتربيها في دول اخلليج

والروح الوطنية التي اشتعلت داخل الشاب لم جتد

لبناء مسجد ومدرسة في القرية ويكلف والد الفتى
بأن يكون مسؤو ًال عن الوفد ويستأذن هو بدوره أهل

ما يبلل ظمأها حني تناقلت األخبار بطوالت فصائل

القربة باصطحاب ولده معه .ومن مطار قلنديا إلى
مطار الكويت حيث يبدأ الشاب اليافع البحث عن
عمل يكفيه احلياة ويرس���ل بعض ًا منه إلى العائلة
كما كان يفعل جل املغتربني .لكن هناك يكتش���ف
أن ثمة طريق ًا أخرى عليه أن يسلكها حني يستمع
في الراديو لنداء أحمد الش���قيري ألبناء الش���عب
الفلسطيني لاللتحاق بجيش التحرير الفلسطيني،

املقاومة الفلسطينية املس���لحة وعملياتها النوعية.
وحتديد ًا مع ورود أخبار عن اس���تعداد إسرائيل
ملعركة هجومية ضد مجموعات الثورة الفلسطينية.
وحني ترفض قيادة اجليش التحاق األفراد بقواعد
الفدائيني للدفاع عنهم يقرر موسى الشيخ ومجموعة
من رفاق درب���ه الذهاب لألردن لاللتحاق بفصائل
الثورة الفلسطينية .وملا كان أحد األصدقاء مقرب ًا

م���ن مجموعة ش���باب الثأر التي انض���وت الحق ًا

فيق���رر الذهاب للع���راق لاللتح���اق بفرق اجليش

حتت جناح اجلبهة الشعبية فقد ذهب اجلميع إلى

الناش���ئ هناك .وعب���ر تفاصيل كثيرة ومش���وقة

اجلبهة الشعبية .لم يقبل املسؤول العسكري للجبهة

يسرد لنا الكاتب التدريبات التي تلقوها على أيدي

أحمد جبريل مش���اركة أفراد املجموعة في الدفاع
عن الكرامة متهم ًا ياس���ر عرفات بأنه يورط الثورة

الضب���اط العراقيني حتى يصبحوا مؤهلني لتدريب
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مبعارك خاطئة وأن عرف���ات ال ينوي فع ًال القتال.

الش���وارع ويسير بني اجلبال .إن ما يفعله موسى

وهو حديث يقنع في البداية الشبان الذين ال يعرفون

اجلي���ش هو تذكيرنا بهذا الزمن اجلميل حني كان

ياسر عرفات .وفي الليل يقررون الهبوط إلى الكرامة

البحث عن الوطن يعني املخاطرة باملوت ،وحني كان
يطيب فعل ذلك .إن جزء ًا مما يرويه موسى الشيخ

الكرامة مع املقاتلني ياسر عرفات .للمفارقة سيكون

هو جزء ضئيل من بطوالت يجب أال متوت .وحسب

عرف���ات أول من يقابلونه بع���د انتهاء املعركة بعد

هذا الكتاب أن���ه يؤرخ لبعضها .وال يفوت الكاتب

هبوطه���م من املغارة التي التجؤوا إليها .وبعد ذلك

التذكير بأن أحد أبرز قادة العمل املس���لح في فتح

مع أحمد جبريل بعد املعركة حيث اكتشفوا أنه فقط

كان األمير فه���د األحمد الصباح الذي كان يقود

يحاول أن ينتقص من دور عرفات ونس���ب أمجاد

قطاعات واس���عة من مجموعات الفدائيني وشارك

غير صحيحة للمجموعة التي ينتمي إليها موس���ى

بنفس���ه في عمليات في العمق ضد االحتالل قبل

الش���يخ إذ ضربت  13قذيفة ف���ي محيط املعركة
مدفوعة باحلمية والغيرة كاسر ًا بذلك أوامر جبريل

أن يقرر العودة للكويت بعد اندالع حرب أيلول في

حيث سيكون أول شخص يجدونه يعمل في شوارع

األردن ضد الثورة الفلسطينية وقواعدها.

بعدم االشتراك في املعركة ،يقرر موسى ومجموعة
من أفراد فرقته االلتحاق بياسر عرفات.

الطريق نفس���ها تقود الكاتب ملرحلة مهمة من
مراحل حياته حني تشتبك مجموعته داخل األرض

داخل فتح بدأت رحلة جديدة من العمل املسلح

احملتل���ة مع العدو الذي يلقي القبض على بعضها

ومن االش���تباك اليومي مع االحتالل .بعناية كبيرة

ويستش���هد البع���ض اآلخر .بعد املعركة س���ينقل

يقوم الكاتب بسرد الكثير من عمليات التسلل إلى
داخل األرض احملتلة واصف ًا األشخاص واألماكن

الفدائي إلى سجن نابلس حيث يتم التحقيق معه.
يصف الكاتب بتفاصيل كثيرة املعتقلني وقصصهم

والعتاد والطرقات بطريقة بارعة .عن واحدة من أهم

وحكاياته���م وط���رق التعذيب الت���ي تعرضوا لها

فضائل ه���ذا الكتاب هو هذا الوفاء الالفت لرفاق

وبشاعة هذا التعذيب .وينجح الكاتب في إخراجنا

الدرب واملقاتلني حيث نعرف أسماءهم وكثير منهم

في هذه األجزاء من حالة الكآبة إلى بعض القصص

استش���هد في معارك الثورة ،ونشعر بهم ونتعرف

املسلية واملضحكة عن البعض .إال أن املرحلة األهم

على أحالمهم وقصص استش���هادهم مش���فوعة

في الكتاب من وجهة نظرنا هي تلك التي يؤرخ فيها

بإعجاب كبي���ر ببطولتهم الفائقة .ش���كلت مرحلة

لبدايات س���جن عسقالن عام  1970حيث أرادات

الدوريات حقبة مهمة في عمر الثورة الفلس���طينية
وأسست فع ًال للعمل املسلح داخل األرض احملتلة.

إدارة مصلحة الس���جون حتويله ملقبرة ميوت فيها

لقد كان ياسر عرفات أول من قاد هذه املجموعات
هو وثل���ة من املقاتل�ي�ن وكان ينتق���ل متخفي ًا في
العدد (2013 )25

الروح القتالية الفلس���طينية ليتح���ول بفضل تلك
اإلرادة الصلب���ة للحركة األس���يرة إلى معق ًال آخر
للبطولة والتحدي .نش���اهد مع الكاتب جتربة أول
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إضراب في السجون وكيف تعاملت إدارة السجن

العزيز شاهني املعروف بـ «أبو علي شاهني» خاصة

باس���تخفاف مع السجناء والعقوبات التي أوقعتها

خالل احلديث عن فترة السجن وعن دور «أبو علي»

عليهم دون أن تنجح في كبح إرادتهم .يقوم موسى

في تنظيم احلركة األسيرة وصوغ أبجدياتها .كما
نقابل املرحوم أبو علي بسيس���و أيض ًا من قيادات

الشيخ بسرد هذا من واقع جتربة شخصية عاشها
وخبرها بنفس���ه وهو يروي ما يحدث أيض ًا ضمن
وعيه لألش���ياء .يصف الكاتب القسوة التي عاملت

احلركة األسيرة ورموزها .كما نقابل محمود العالول
عضو اللجنة املركزية لفتح لكننا نقابله شاب ًا جنح

فيه إدارة السجون السجناء وكيف قامت بتعريتهم

في خداع إدارة الس���جون واله���رب بعد عمله في

وصفهم في طابور وطلبت منهم أن ميروا على درج

مطبخ الس���جن ليلتحق بقواعد الثورة في اخلارج.

اصط���ف حوله مجموعة من اجلالدين الذين كانوا

كما نقابل عبد القادر أبو الفحم ابن مخيم جباليا

ينهالون على السجناء بالضرب.
تفاصيل كثيرة تقترح أننا بحاجة ماسة لتوثيق

الذي قاد العمل املس���لح في املخيم بعد االحتالل.
نقابله مضرب ًا عن الطعام رافض ًا االنصياع إلدارة

ه���ذه التجربة املهمة لش���عبنا ،وتقترح أن احلاجة

الس���جن حتى تصعد روحه للس���ماء في إضراب

ماسة للعناية أكثر في سبل تسجيل أدق التفاصيل

عسقالن الش���هير ليكون بذلك أول شهيد للحركة

عن تاريخ احلركة األس���يرة وعن ه���ؤالء األبطال

األس���رة .نقابل مقاتلني عراقيني التحقوا بفصائل

املجهولني الذين أفنوا ويفنون زهرات شبابهم خلف

الث���ورة ونزلوا دوريات إل���ى داخل األرض احملتلة

القضب���ان .إنهم هؤالء الذين يهدي إليهم الكاتب

وأفنوا زهرات ش���بابهم في الس���جون في سبيل

عمله هذا حيث يقول «إلى أولئك الذين يستحقونه،

حبهم لفلسطني.

األبط���ال املنس���يون مم���ن وردت أس���ماؤهم في

ينتهي الكتاب بصفقة تبادل األسرى التي أطلق

الصفحات اآلتية ،أحمد رشيد منصور ،مطيع أبو

فيها س���راح موس���ى الش���يخ وحلظة خروجه من
السجن بعد أربعة عشر عام ًا أمضاها في السجون

خالد ،أبو الشريف هواش ،ناجي احلواري ،سامي

ليعانق الشمس وهي تولد من اجلبل.

اللي���ل ،األمير فهد األحمد اجلابر الصباح ،الرائد
حجازي ،إبراهيم شمروخ ،عبد الكرمي البرغوثي،
والعش���رات غيرهم ممن قدموا حياتهم دفاع ًا عن
قضيتن���ا العادلة ...ليت في يدن���ا أن نصنع لهم
نص ًا».

كتاب يس���تحق القراءة ملا يحمله من معلومات
مهمة وتأريخ حلقبة مهمة من حياة شعبنا وإضافة
كبيرة للمكتبة الفلسطينية.

ف���ي الكتاب نقاب���ل أش���خاص ًا نعرفهم جيد ًا.
بالطبع دائم ًا هناك مس���احة لياسر عرفات املقاتل
بني املقاتلني والفدائي بني الفدائيني .كما نقابل عبد
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المكتبة

كانت وصلت إلى الشهيد فيصل احلسيني،
وكان أودعه����ا مكتبة بيت الش����رق بالقدس
ليحفظه����ا مركز أبو جهاد مع باقي مكونات
املكتبة».
يقول الرجوب في مقدمة الكتاب  « :فرحت
أن المس����ت بجوارحي النسخة نفسها التي
طالعتني حروفها بخط األسير عدنان وشاح،
الواضح البسيط  ...واليوم أتشرف أن أقدم
ه����ذه الوثيقة التي كتبناه����ا بالدم واملعاناة
وخفق����ات الضلوع ،وأضعه����ا كما هي لكل
القراء األعزاء ،ولكل إنسان ينحاز إلى قميه
اس���م الكتاب« :نفحة يتح���دث بعد ثالثة
وثالثين عامًا»
المؤلف :جبريل الرجوب
الناشر :دار الشروق للنشر والتوزيع في رام
وعمان
الله ّ
الطبعة :األولى 2013
عدد الصفحات 200 :صفحة

يسرد اللواء جبريل الرجوب ويوثق في هذا
الكتاب احداثيات معركة األمعاء في س����جن
نفحة العام  ،1980وكان واحد ًا من قادتها،
ورواد توثيقها بتعليمات من الشهيد ماجد أبو
ش����رار ،ويروي قصة ضياع املخطوطة التي
مت اجنازها في الس����جن في حمأة احلروب
وتنقالت املنافي الى حني العثور على نسخة
العدد (2013 )24

املطلقة ملواجهة البشاعة واالستالب والقمع
والتمييز والعنصرية والكراهية والظلم».
يتناول الكراس  /الكتاب ظروف االعتقال
املتصلة بيوميات األسرى من سكن ،وغذاء،
وكس����اء ،ونوم ،ورعاية طبية ،وهي جميعها
دون مس����توى املطلوب ألدنى مقومات حياة
البشر.
ومن احلكايات املؤثرة التي رواها الرجوب
ف����ي كتابه ،أنه «خالل األعوام ما بني 1968
و ،1970كان يتواجد بجانب س����جن اخلليل
مس����توطنو كريات أربع الذي����ن أقاموا في
بناي����ات داخل معس����كر اجلي����ش ،وكانت
نساء هؤالء املس����توطنني ميتلكن حق زيارة
إدارة الس����جن لي ً
ال ،حي����ث يتم إخراج عدد
من األس����رى ،ويطلب منهم خلع مالبسهم
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والوقوف عراة على اجلدار ،ورفع أيديهم إلى
أعلى  ..ويستمر هذا العرض املسرحي حتى
س����اعة متأخرة من الليل مع وجبات ضرب
وم����اء بارد ،مبا يصاح����ب ذلك من قهقهات
وإرضاء للمشاعر السادية في ذات املتفرجني
واملتفرجات».
واس����تعرض الرجوب في كتابه سلس����لة
اإلضرابات التي خاضها األسرى ومبرراتها
الوطنية واملطلبية واملناس����باتية ،كما حتدث
عن مرحلة نضال األس����رى من أجل إدخال

اس���م الكتاب :المس���توطنون من الهامش

حتسينات جزئية ،فمرحلة الفعل التي تالها

إلى المركز

إضراب الش����هيدين علي وراسم ،واشتملت

من «غوش ايمونيم» إلى «البيت اليهودي»

على إضرابات مفتوحة ،قوبلت بعنف شديد.

اسم المؤلف د .مهند مصطفى

واعتب����ر الرج����وب أن ه����ذا الكراس /
الكت����اب ليس تأريخ ًا أو حتى محاولة تأريخ

اسم الناشر :المركز الفلسطيني للدراسات
االسرائيلية «مدار»  -رام الله.

حلركة أسرى الثورة الفلسطينية في سجون

عدد الصفحات88 :

االحتالل ،بل «إنه مجرد صفحة أو وثيقة تبرز
بعض جوانب هذه احلركة التي لم يحن بعد
موعد كتابة تاريخها داخل كتاب ،ألنها (أي
حركة أسرى الثورة) ال تزال تصنع تاريخها
بالدم واجلوع واملقاومة داخل أسوار سجون
االحت��ل�ال ،وألن كتابة تاريخ حركة أس����رى
الثورة ستتم بوصفها فص ً
ال من فصول كاملة
لتاريخ الثورة ،والذي سيكتب بعد أن يتحرر
الوطن الفلسطيني.

يحل���ل ه���ذا البح���ث مواقف املس���توطنني
من احللول السياس���ية املقترح���ة حلل الصراع
اإلسرائيلي الفلسطيني منذ العام  1967وحتى
اآلن.،
يرصد البحث ويتتبع تطور مواقف املستوطنني
من االقتراحات السياسية ،والعوامل التي أثرت
عل���ى بلورة مواقفه���م والتط���ورات التي طرأت
عليها ،ويعالج البحث كذلك السياقات التاريخية
والفكرية والدينية التي أثرت على مواقف مجتمع
املستوطنني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ويولي
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أهمية لهذه الس���ياقات ألنها ال تزال تلعب دو ًرا
مه ًما ف���ي بلورة هذه الرؤية حت���ى يومنا ،وهي
سياقات ال بد من أخذها بعني االعتبار في حتليل
ه���ذه املجتمع بكافة تيارات���ه ،وفهم ديناميكياته
الداخلية املختلفة.
يعالج البحث جانبني من مواقف املستوطنني،
يتعلق اجلان���ب األول مبواقفهم من االقتراحات
واملبادرات السياس���ية احلكومية وغير احلكومية
والدولية ،التي قدمت حلل الصراع .أما اجلانب
الثان���ي ،فيتعل���ق باالقتراح���ات الت���ي قدمها
املس���توطنون أنفس���هم حلل الص���راع بد ًءا من

الكتاب :ليبيا الثورة وتحديات بناء الدولة

مواقف حرك���ة «غوش اميونيم» االس���تيطانية،

الكاتب :الدكتور يوسف محمد جمعة الصواني

مرو ًرا مبجلس املس���توطنات ومواقف حاخامات

الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت

وش���خصيات سياس���ية ،وانتهاء بحزب «البيت

تاريخ النشر2013 :

اليهودي» برئاسة «نفتالي بينيت».

عدد الصفحات271 :

عالوة عل���ى ذلك ،يحاول البحث فحص تباين
وجهات النظر في صفوف املجتمع االستيطاني
ف���ي األراضي الفلس���طينية احملتلة عام 1967
من احلل���ول املقترح���ة ،واخللفيات السياس���ية
واأليديولوجية التي تفسر هذا التباين الداخلي،
كما يقدم عرضا تاريخيا وحتليليا ملواقف جمهور
املس���توطنني كما ظهرت في استطالعات الرأي

الكت���اب هو نت���اج جتربة ذاتية ودراس���ة
وحتليل ألهم مرحلة من تاريخ ليبيا السياسي
املعاصر.
يتن���اول الكتاب الفترة املمت���دة من العام
 1969حتّى سقوط نظام القذافي في أواخر
يخصص الكتاب
صيف العام  .2011وبقدر ما ّ
من صفحات لتحليل ما يجري اليوم وملك ّونات

املختلفة خالل السنوات املاضية ،ويحاول أخيرا

يخصص
املش���هد السياس���ي في ليبيا ،فهو
ّ

احللول النهائية كما يراها ويتصورها املستوطنون

مساحة مناس���بة الستشراف املستقبل الذي
يرتبط متام ًا مبك ّونات راس���خة في الس���ياق

فحص التطور املس���تقبلي ملكانة املستوطنني في
أنفسهم.
العدد (2013 )24

الليب���ي بوجه عام ،إضافة إل���ى ارتباطه مبا
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حدث خ�ل�ال الثورة ض��� ّد القذافي ومبا آلت
إليه؛ لذلك مي ّهد الكتاب لعرض مقاربته بتقدمي
حتليل سريع لألوضاع التي عاشتها ليبيا قبل
وصول القذافي إلى السلطة ،ث ّم يحلل جتربة
نظام القذافي خالل مراحلها املختلفة ،مبرز ًا
تفاعل العوامل الداخلي���ة واخلارجية املركبة
التي صاغت تاريخ ليبيا املعاصر حتّى اليوم،
ثم يتوقف عند مظاهر االحتجاج الذي انطلق
ف���ي كانون الثان���ي  ،2011الذي ما لبث أن
حتول إلى انتفاضة ش���عبية؛ منتق ًال بعد ذلك
إلى التعريف بالنظام السياسي االنتقالي الذي
تأسس أثناء الثورة ،محل ًال طبيعته وتفاعالته
وق���واه املختلف���ة في تعبيراتها ع���ن مك ّونات
املجتم���ع والثقافة في ليبيا املعاصرة؛ منتهي ًا

المستقبل

بالتعرف إلى مح ّددات وحتديات عملية االنتقال

الكاتب :مجموعة باحثين

الدميقراطي وآفاقها في ليبيا.

الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية

يضم الكتاب خمس���ة فص���ول إلى جانب

الكت���اب :الجزائر إش���كاليات الواقع ورؤى

تاريخ النشر2013 :

املقدمة واخلالص���ة العامة واخلامتة .الفصل

عدد الصفحات496 :

األول« :التسلطية ووأد بناء الدولة احلديثة»؛

ورث���ت اجلزائر عن املرحلة االس���تعمارية
 -مجتمع��� ًا ودول ًة  -آثار ًا عميقة وتش���وها ٍت

الفص���ل الثاني« :فش���ل اإلص�ل�اح املزعوم
والتمهي���د للث���ورة»؛ الفص���ل الثال���ث« :من
االحتجاج إل���ى االنتفاضة :ث���ورة من أجل
احلريات والكرامة»؛ الفصل الرابع« :املرحلة
االنتقالي���ة :التحديات واآلف���اق واملخاطر»؛
الفصل اخلامس« :بناء الدولة :آفاق االنتقال
الدميقراطي وحت ّدياته».

أصاب���ت مختلف جوانب بنيته���ا املجتمعية،
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،ووضعتها
في مرحلة ما بعد التحرير أمام أعباء وحتديات
كبيرة إلع���ادة تثبيت هويتها الوطنية والعربية
وبن���اء نظامها التعليمي وحتديد سياس���اتها
التنموية االقتصادية وف���ق خيارات تعبر عن
161

مصاحلها الوطنية املستقلة.

«مجتمع األزم���ة في النّ���ص الروائي :قراءة

يس���عى الكتاب لتقدمي قراءة نقدية للمشهد

سوسيولوجية في الرواية اجلزائرية»؛ الفصل

اجلزائري ورؤية مستقبلية ألبرز التحديات التي

الس���ابع« :اخلطاب اإلعالمي واملسألة اللغوية

تواجه البالد في ضوء السياس���ات املجتمعية

ف���ي اجلزائ���ر»؛ الفصل الثام���ن« :ازدواجية

الثقافية والتعليمية واالقتصادية املعتمدة من

النخبة في اجلزائر النخبة اإلعالمية»؛ الفصل

جهة ،وف���ي ضوء الظ���روف املوضوعية التي
تواجهها اجلزائر داخلي��� ًا وخارجي ًا من جهة

التاسع« :استخدام النخبة اجلامعية اجلزائرية
للصحافة اإللكترونية وانعكاسه على مقروئية

أخرى.

الصحف الورقية»؛ الفصل العاشر« :استخدام

ً
فص�ل�ا حول
يقدم الكتاب س���بعة عش���ر

الشباب اجلزائري لوسائل االتصال واإلعالم

قضايا الثقافة واإلع�ل�ام والتعليم واالقتصاد

احلديث���ة وأثره���ا ف���ي قيمهم وس���لوكياتهم

ف���ي اجلزائر ،س���اهم في وضعه���ا نخبة من

اليومي���ة»؛ الفصل احلادي عش���ر« :تطبيقات

الكتاب والباحث�ي�ن اجلزائريني ،وتوزعت على

التفاعلي���ة في الصحافة اإللكترونية»؛ الفصل

ثالثة محاور رئيس���ة ،محور الثقافة والتعليم

الثان���ي عش���ر« :ظاهرة اإلره���اب من خالل

والتعريب ،ومحور اإلعالم والتواصل ،ومحور

رسومات الكاريكاتير»؛ الفصل الثالث عشر:

السياسات االقتصادية.

«عدال���ة توزيع الفرص االجتماعية في س���وق

الفص���ل األول« :دور التعلي���م ف���ي النمو

العمل ف���ي اجلزائر»؛ الفصل الرابع عش���ر:

االقتصادي مع اإلش���ارة إلى حالة اجلزائر»؛

«االقتص���اد اجلزائري ما بعد النفط :خيارات

الفصل الثان���ي« :التعليم العالي والتنمية بني

املس���تقبل»؛ الفص���ل اخلامس عش���ر« :أثر

االقت���راب النظري والواق���ع :حالة اجلزائر»؛

االس���تثمار األجنب���ي املباش���ر ف���ي ميزان

الفصل الثالث« :اجلامعة والبحث العلمي من

املدفوعات :دراسة حالة اجلزائر خالل الفترة

أجل التنمية :إش���ارة إلى احلالة اجلزائرية»؛

(»)2011 – 1990؛ الفصل السادس عشر:

الفص���ل الرابع« :تقييم أثر تنفيذ السياس���ة

«الرهانات االقتصادية النضمام اجلزائر إلى

العامة لتعريب اإلدارة في اجلزائر منذ 1996

منطقة التجارة العاملية»؛ الفصل السابع عشر:

إلى يومن���ا هذا»؛ الفصل اخلام���س« :ثقافة

«تطور موقف اجلزائر جتاه السياسة األوروبية

العنف في املؤسس���ات التربوي���ة والتعليمية

للجوار والشراكة (.)2013 – 2005

اجلزائرية :دراسة ميدانية»؛ الفصل السادس:
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األنظمة التسلطية واحتوائها ومساءلتها؛ وحترير
املجتمعات من األوتوقراطية أيض ًا؛ وهو يستعرض
جت���ارب األفراد وجماعات املجتم���ع املدني في
الش���رق األوسط وإفريقيا والصني في استخدام
«تكنولوجيا التح ُّرر»أيض ًا؛ إليجاد سبل لاللتفاف
على القيود االس���تبدادية ،والوس���ائل والقدرات
التي تبتكرها الدول التسلطية للتحكم في األدوات
الرقمية.

ُّ
التحرر :وس���ائل اإلعالم
الكتاب :تكنولوجيا

القس���م األول :التح��� ٌّرر مقاب���ل التحكم في

االجتماعي والكفاح في سبيل الديمقراطية

الفضاء اإللكتروني .ويحمل الفصل األول عنوان

تحرير :مارك بالتنر  -الري دايمون

تكنولوجي���ا التح ٌّرر ،والثاني :التح ٌّرر أم التحكم؟

الناش���ر :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث

مس���تقبل الفضاء اإللكتروني ،والثالث :اآلليات

اإلستراتيجية

الدولية للتحكم في الفضاء اإللكتروني ،والرابع:

تاريخ النشر2013 :

التحكم في اإلنترنت إلى أين؟ .أما القسم الثاني

عدد الصفحات320 :

فبعنوان تكنولوجيا التح ٌّرر في الصني ،والفصل

أدت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية
 في السنوات األخيرة  -إلى إحداث حتول عميقفي السياسة واملجتمع املدني ،ومن أبرزها وسائل
اإلعالم االجتماعي الت���ي قدمت قنوات جديدة،
ودينامية على نحو مذه���ل ،والمركزية كلي ًا ،كي
يتواصل الناس واملؤسسات ويتعاونوا فيما بينهم
لغايات سياسية وأخرى تتعلق باحلقوق املدنية.
يق���دم ه���ذا الكتاب  -الذي ُيس���هم فيه عدد
م���ن الباحثني والكتّاب والناش���طني الرقميني -
دراس���ة نظرية وافية لدور تكنولوجيا املعلومات
واالتص���االت في متكني املواطن�ي�ن من مواجهة

اخلامس :املعركة من أجل اإلنترنت في الصني،
والسادس« :التسلطية عبر الشبكات» في الصني.
أما القسم الثالث فعنوانه تكنولوجيا التحرر في
الشرق األوسطـ ،والفصل السابع« :أوشاهيدي»
بوصفها تكنولوجيا حترر ،والثامن :مصر وتونس:
دور وس���ائل اإلعالم الرقمية ،والتاسع :اختراق
الرقابة على اإلنترنت في العالم العربي ،والعاشر:
وس���ائل اإلعالم االجتماعي واملعارضة واحلركة
اخلضراء في إيران ،فيما يش���تمل القسم الرابع
على توصيات تتعلق بالسياسة العامة والتحديات
التي تواجه السياسة الدولية.
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رباح في تقدميه عن الكتاب أن الكاتب حرص في كتابه
«ان يوفر للقارئ مادة وثائقية كبيرة جد ًا من خالل األدوار
العسكرية املهمة التي قام بها الفريق املجايدة والساحات
التي برز فيها كقائد عس����كري مميز وذروتها في بيروت
عام  1982وملحمتها اخلالدة وصو ًال إلى حصار طرابلس
عام  .. 1983ثم جتربة الفريق املجايدة في أرض الوطن
كقائد لقوات األمن الوطني».
ويق����ول الكاتب في مقدمت����ه «وقد أخذت على عاتقي

الكتاب :الفريق الركن عبد الرزاق المجايدة:
السيرة والمسيرة
الكاتب :لواء ركن عرابي محمد كلوب
الناشر :سلسلة تاريخ القادة العسكريين ()1
تاريخ النشر2013 :
عدد الصفحات252:
يرصد اللواء ركن والباحث العس����كري والش����رطي
عراب����ي محمد كلوب في كتابه اجلديد حول حياة الفريق
ركن عبد الرزاق املجايدة أحد ابرز القادة العسكرين في
جيش التحرير الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية.
الكتاب الذي يقع في  252صفحة من القطع املتوسط
حاف����ل بالوثائق القدمية التي قام الكاتب بتجميعها بعد
أن ق����ام برحلة بح����ث ميدانية إلى مص����ر ،حيث توجد
قرارات ترقية املجايدة ليقوم بتسيير جيش التحرير منذ
العام  .1976ميتلئ الكتاب بصور القرارات التي يجب
االحتفاظ بها كوثائق وطنية تؤرخ ملرحلة مهمة من حياة
شعبنا .كما يحفل الكتاب بالصورة املختلفة للراحل .
يق����دم للكتاب الكاتب والصحافي يحيى رباح .يقول

العدد (2013 )24

القيام بهذا اجلهد من موقع الغيرة ،ومن موقع املسؤولية،
تكرمي���� ًا لهذا القائد البطل ،حيث بدأت بتجميع ما لدي
من وثائق وما كتب عنه وكذلك إحضار صورة من بعض
الدول ومن بعض األصدقاء والعاملني معه سابقا ..لقد
كان����ت مهمة ش����اقة ومتعبة ،وأخذت وقت���� ًا طوي ًال حيث
اضطررت للس����فر إلى القاهرة لتجميع بعض القرارات
اخلاصة بالشهيد ومقابلة زمالئه السابقني من القيادات
العسكرية ،ومت الطلب من ديوان الرئاسة مبوافاتنا ببعض
القرارات والصور كذلك».
الل����واء املجاي����دة من مواليد ع����ام  1937في مدينة
خانيون����س تخ����رج من الكلي����ة احلربي����ة املصرية عام
 1957برتبة مالزم وهو أحد مؤسس����ي جيش التحرير
الفلس����طيني .كان رئيس عمليات قوات عني جالوت على
اجلبهة املصرية .شارك في كل معارك الثورة .تدرج في
املناصب واملهام العسكرية حتى عني عام  2004مدير ًا
عام ًا لألمن العام في احملافظات اجلنوبية والشمالية ثم
مستش����ار ًا للرئيس أبو مازن .وهو عضو مجلس ثوري
حركة فتح ومجلسها االستشاري.
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