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األحزاب الدينية بين ثقافتين :االستيعاب أو اإلقصاء
فؤاد إبراهيم*
ً
ّ
ابتداء بني «ثقافة» و«نزعة» ،ألن الثقافة
نفرق
ُّ
تندك في مجال االنشغال العقلي وما يؤسس
ّ
تصورات ،ونهج تفكير ،وسلوك عام ،أما
له من
النزعة فلها عالقة بالسلوك النفسي للفرد ،فإذا
تحول إلى سلوك جمعي يكون ثقافة عامة.
وي�ب��دو األم��ر على درج��ة كبيرة م��ن الخطورة
والتعقيد ح�ين ت��رت��دي ال�ث�ق��اف��ة ل�ب��وس ال��دي��ن،
فحينئذ ن�ك��ون أم��ام اح�ت��دام��ات مفتوحة تبدأ
بالفكر وتنتهي بالسالح .فمتى أصبح الصراع
داخ ��ل «امل� �ق � ّ�دس» و«امل �ت �ع��ال��ي» ال ي �ع��ود هناك
جهة قادرة على ضبط حدوده ومدياته ،فالكل
ينطق باسم السماء ،ول��ن يتوقف ال�ص��راع إال
بعد أن ي�ع��ود الجميع إل��ى األرض ،إل��ى حيث
يجب أن يعيش بنو البشر بأمان تام ،وتحقيق
م �ب��ادئ ال�ت�ع��اي��ش ب�ين امل �ع �ت �ق��دات ،وال�ت�س��ام��ح
الديني ،وحرية الفكر.
ف��ي ال��داخ��ل اإلس�لام��ي ،هناك م��ن ال ي��زال أسير
نصوصه القديمة (ال نعني النص القرآني أو
النبوي) ،فهو يبني مواقفه على أساس أفهام
ال ي ��زال ي�ع�ت�ق��د ب�ص�لاح�ي�ت�ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي فهو
يرفض مبدأ االنفتاح والشراكة .ولذا ،تتفاوت
درج� � ��ة ق� �ب ��ول اآلخ� � ��ر ب �ي�ن ح � ��زب دي� �ن ��ي وآخ� ��ر
بحسب ان�ف�ت��اح��ه ال�ث�ق��اف��ي ،ب��ل وداخ ��ل امل�ك� ّ�ون
العقدي ال��واح��د ،ففي داخ��ل األح��زاب السلفية،
ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،ه �ن��اك خ�ل�اف ش��دي��د ح��ول
مبدأ قبول الشراكة .حزب النور السلفي يعتبر
�ش» ،وه��و أح��د تنظيمات
من وجهة نظر «داع� ّ
ال�س�ل�ف�ي��ة ال �ج �ه��ادي��ة ،أن ��ه م��رت��د ،وي�ط�ل��ق عليه
حزب الظالم ،ألنه شارك في العملية السياسية
ف��ي م �ص��ر ،ودخ ��ل ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال �ت ��ي ت ��وص ��ل إل� ��ى م �ج �ل��س ال �ش �ع��ب ،ال�س�ل�ط��ة
ّ
يشرع ّنوابه قوانني ليست
التشريعية ،حيث
مستمدة من الكتاب والسنة ،وبالتالي يصدق
ّ
تحكم شرع
عليها الحكم بالكفر ،ألن كل دولة ال ّ
الله فهي دار كفر .من نافلة القول ،يكفر داعش
واإلسالمية ألنها تحمي
كل الجيوش العربية
ّ
ً
دوال ال تطبق ش��رع ال �ل��ه ،وي�ك��ف��ر السياسيني
واألحزاب ومن يعني الطواغيت للسبب ذاته.
ّ
السنية
لقد خاضت غالبية األحزاب اإلسالمية
وال �ش �ي �ع �ي��ة ج � ��والت م �ت��وال �ي��ة م ��ن امل��راج �ع��ات
الفكرية على خلفية ّ
فأعادت
تحوالت سياسية،
ّ
كتابة برامجها السياسية .ويمكن ال�ق��ول إن��ه

منذ تسعينيات ال�ق��رن امل��اض��ي شهد اإلس�لام
ال�س�ي��اس��ي ت �ح� ّ�والت درام��ات�ي�ك�ي��ة ف��ي ال�ب��رام��ج
ّ
وتوصل كثير من األح��زاب إل��ى ما
السياسية،
يشبه امل��زاوج��ة ب�ين اإلس�ل�ام وال��دي�م��وق��راط�ي��ة،
واإلس� �ل� ��ام وال �ل �ي �ب ��رال �ي ��ة ،وع� �ل ��ى أس� � ��اس ت�ل��ك
املزاوجة صيغت البرامج السياسية.
ن �ق��رأ ف��ي ال�ب��رن��ام��ج ال�س�ي��اس��ي ل�ك��ل م��ن ح��زب
ال� � ��دع� � ��وة اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ف � ��ي ال � � �ع� � ��راق ب� �ع� �ن ��وان
«برنامجنا» الصادر في آذار  ،1992واإلخوان
امل �س �ل �م�ين ف ��ي م �ص��ر (امل �ي �ث��اق ال��وط �ن��ي ل�ع��ام
 ،)2010وح��رك��ة النهضة التونسية (م��ن أجل
ت��ون��س ال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ـ أي �ل��ول
 ،)2011وف��ي خطة جماعة اإلخ ��وان املسلمني
في سوريا في بناء الدولة ،في كانون الثاني
 ،2013وال �ح��رك��ة ال��دس �ت��وري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة في
ال�ك��وي��ت (ح ��دس) ف��ي (آذار  ،)1991وجمعية
الوفاق الوطني البحرينية ( ،)2001وغيرها،
إق� � � � � ��رارًا ب ��ال� �ت� �م � ّ�س ��ك ب � �ـ «ال � �ن � �ظ� ��ام ال �س �ي ��اس ��ي
ال��دي �م��وق��راط��ي ال �ب��رمل��ان��ي» ،و«ح ��ق ال �ف��رد في
امل �ش��ارك��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ف��اع �ل��ة »...وامل �ش��ارك��ة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،وأن «ال �ش �ع��ب ه��و م �ص��در جميع
السلطات» ،و«احترام مبدأ تداول السلطة عبر
االقتراع العام الحر والنزيه» ،و«تأكيد حرية
االعتقاد ال�خ��اص ..وح��ري��ة ال��رأي والجهر به،
وح��ري��ة ت�ش�ك�ي��ل األح � ��زاب ال �س �ي��اس �ي��ة »...إل��ى
ج ��ان ��ب ب �ط �ب �ي �ع��ة ال� �ح ��ال «اس� �ت� �ق�ل�ال ال �ق �ض��اء
وح��ري��ة اإلع �ل ��ام ،»...وص ��وغ دس �ت��ور «يضمن
ت�م�ث�ي��ل ج�م�ي��ع ف �ئ��ات ال �ش �ع��ب ...وي �ن �ظ��م م�ب��دأ
ال � �ت ��داول ال �س �ل �م��ي ل�ل�س�ل�ط��ة ف ��ي ظ ��ل ت �ع��ددي��ة
سياسية واضحة».
املتبنيات الديموقراطية هذه تعتبر دون أدنى
ّ
ّ
املتشددة
متقدمة باملقارنة مع التصورات
ريب
ال �س��اب �ق��ة إزاء ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ل� ��دى األح � ��زاب
االسالمية عمومًا ،ولكن ماذا عن املمارسة على
األرض؟
ف � ��ي ق � � � ��راءة ت � �ج � ��ارب اإلس�ل��ام � �ي�ي��ن ف � ��ي م �ص��ر
وتونس والعراق وسوريا والكويت والبحرين
م ��ا ي�س�ت�ح��ق وق �ف��ة ت � ّ
�أم ��ل .ف ��ي ال �ت �ق��وي��م ال �ع��ام
ل �ت �ج��رب��ة ح �ك��م اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م�ين ف ��ي م�ص��ر،
يظهر أن اإلخ �ف��اق السياسي وت��ال�ي��ًا السقوط
يعود ،في حقيقته ،إل��ى فشل نظام مرسي في
استيعاب اآلخ��ر ،وإش��راك��ه ،ومقاسمته .وظهر
أن املتبنيات الديموقراطية لم تتجاوز إطارها
ّ
تتحول إل��ى ثقافة ،إذ منذ لحظة
الشكلي ول��م

ّ
تصرفوا على أنهم
وصول اإلخوان إلى السلطة
ّ
ح��ك��ام دائ �م��ون ،وي�ج��ب أن يتصرفوا على هذا
األساس.
ف��ي ال��دول غير املكتملة التكوين ديموقراطيًا
ال يمكن تطبيق م�ب��دأ األغ�ل�ب�ي��ة واألق �ل �ي��ة ،في
ظل عدم تبلور حياة سياسة مستقرة ،وثقافة
سياسية تقبل مبدأ حكم األغلبية ،فما بالك إذا
أسهمت ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع ف��ي تعزيز النزعة
ّ
التسلطية لدى الحكم وثقافة احتكار السلطة
ّ
املؤسسة على مدعيات أيديولوجية.
كان يمكن اإلخ��وان تفادي السقوط لو نجحت
قيادة الجماعة في فتح إطار الشراكة السياسية
أم ��ام األط ��راف األخ ��رى ،لتحقق م�ب��دأ ال�ش��راك��ة
ً
السياسية ،وإرساء ثقافة حكم تعددي بدال من
حكم ال�ل��ون ال��واح��د ،ال��ذي جعل م��ن الجماعة،

ثقافة االستيعاب لم
تحتل أي مكان في أداء
النخب السياسية الجديدة
ف ��ي ن �ه��اي��ة امل� �ط ��اف ،م �ع��زول��ة وم �س �ت �ه��دف��ة من
أط� ��راف ع� � ّ�دة ،ت�ع�ت�ب��ر ن�ف�س�ه��ا خ��اس��رة ف��ي ظل
ح�ك��م اإلخ� ��وان .م��ن ح�س��ن ح��ظ ح��رك��ة النهضة
التونسية أنها ل��م تحصد أغلبية ساحقة في
أول انتخابات للمجلس الوطني التأسيسي
في أكتوبر  ،2011إذ تقاسمت النتائج وفازت
ب�ـ  89مقعدًا م��ن أص��ل  ،217أي نحو  %42من
امل �ق��اع��د ،ودخ �ل��ت ف��ي ائ �ت�لاف ح��اك��م م��ع ح��زب
املؤتمر م��ن أج��ل الجمهورية برئاسة منصف
امل��رزوق��ي ،رئيس الجمهورية ال�ح��ال��ي ،وح��زب
التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات
وأطلق عليه حكم الترويكا.
وف��ي النتائج تأسست حكومة ش��راك��ة ،كانت
فيها «ال�ن�ه�ض��ة» ط��رف��ًا رئ�ي�س�ي��ًا ،ول�ك��ن شعور
ق��ادة «النهضة» بأنهم ال��رق��م الصعب واألكبر
في معادلة الحكم التونسي خلق مشكلة لديهم
بقبول اآلخ��ر دون ش��روط ،فراحوا يستعيرون
نفس مقوالت النظام السابق الذي حاربوه في
ت��وج�ي��ه ات �ه��ام��ات م��ن قبيل ت�ل��ك ال�ت��ي ّ
وجهها
زع �ي��م ال �ح��رك��ة ال�ش�ي��خ راش ��د ال�غ�ن��وش��ي خ�لال

ن ��دوة ص�ح��اف�ي��ة ف��ي ن�ي�س��ان  2012مل��ا سماها
«ال �ل �ج��ان ال �ث��وري��ة ال�س�ت��ال�ي�ن�ي��ة» ب��أن�ه��ا «ت�ق��ف
وراء إثارة الفوضى والبلبلة في البالد» .وقال
إن «م��ن يتبنون فكر العنف ال�ث��وري ذا املنهج
الستاليني هم من يسعون إلى إطاحة الحكومة
وبث الفوضى في البالد».
ح�ي�ن��ذاك ،ب��دأت أزم��ة الحكم ف��ي ت��ون��س تنتقل
م��ن األح ��زاب إل��ى ال �ش��ارع ،وع ��ادت التظاهرات
إل��ى امل��دن التونسية تطالب ب��إس�ق��اط حكومة
ال �ن �ه �ض��ة .وف �ش �ل��ت ال ��وس ��اط ��ات ب�ي�ن األخ �ي��رة
وأح� � ��زاب امل� �ع ��ارض ��ة ،وأع �ل �ن��ت ج �ب �ه��ة اإلن �ق��اذ
ال ��وط� �ن ��ي ف ��ي ت ��ون ��س ف ��ي  24آب  2013أن �ه��ا
ل��ن ت �ب��رح ال� �ش ��وارع إل ��ى ح�ي�ن إس �ق��اط حكومة
«ال �ن �ه �ض��ة» وح�ل�ي�ف�ه��ا ح ��زب امل��ؤت �م��ر م��ن أج��ل
ال �ج �م �ه ��وري ��ة .وأص� � � ��درت امل �ن �ظ �م��ات ال��راع �ي��ة
للحوار الوطني بيانًا ّ
حملت فيه «النهضة»
وش��رك��اء ه��ا م�س��ؤول�ي��ة م��ا ي �ج��ري ف��ي ت��ون��س،
ب�ع��د رف��ض ح��ل ال�ح�ك��وم��ة ق�ب��ل إط�ل�اق ال �ح��وار
الوطني .تمسكت «النهضة» بموقفها الرافض
ّ
مل�ط��ال��ب امل �ع��ارض��ة ،ف � ��ازدادت األوض� ��اع ت��أزم��ًا،
وباتت «النهضة» أمام ٍّ
تحد خطير ،بعد ّ
توحد
الشارع ضدها.
قبلت «ال�ن�ه�ض��ة» مطالب امل�ع��ارض��ة واستقال
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ي ال �ع��ري��ض ف ��ي ك��ان��ون
الثاني  2014في إط��ار مبادرة الحوار الوطني
ب��رع��اي��ة «ال��رب��اع��ي» ال ��ذي ق ��اده االت �ح��اد ال�ع��ام
ال�ت��ون�س��ي ل�ل�ش�غ��ل ،م��ا أف �س��ح ف��ي امل �ج��ال أم��ام
ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة ش��راك��ة واس �ع��ة .وس� ��واء ك��ان
خ ��روج «ال�ن�ه�ض��ة» م��ن ال�ح�ك��وم��ة ع��ن ط��واع�ي��ة
أو ب ��اإلك ��راه ،ف��اإلن �ص��اف يملي اإلش� ��ادة بهذه
ال �خ �ط��وة ال �ت ��ي أن� �ق ��ذت ت ��ون ��س م ��ن ال �ف��وض��ى
و«النهضة» من الفناء السياسي.
م��ا ظ�ه��ر ف��ي ال �ت �ج��اذب ال�س�ي��اس��ي أن األغلبية
البرملانية التي حظيت بها «النهضة» ما لبثت
بعد سنتني من املمارسات السياسية الخاطئة
أن تحولت إلى أقلية في الشارع ،وه��ذا مؤشر
كاف إلى املستقبل السياسي للحركة.
ٍ
ل�ف�ت��ة أخ � ��رى ،أن دخ� ��ول ن� ��واب «ال �ن �ه �ض��ة» في
جداالت ّ
حادة مع ّ
نواب املعارضة خالل مناقشة
مسودة الدستور الجديد في تموز  ،2013حول
«ت �ج��ري��م ال�ت�ك�ف�ي��ر وال �ت �ح��ري��ض ع�ل��ى ال�ع�ن��ف»
جعل منهم طرفًا مناهضًا للحريات .الصيغة
ّ
امل �ع� ّ�دل��ة ل�ل�ف�ص��ل ال� �س ��ادس ت �ق��ول إن «ال ��دول ��ة
راع�ي��ة للدين ،كافلة لحرية املعتقد والضمير

من بيبي إلى بيني ...مرورًا ببوغي
زهير أندراوس*
ّ
ُ
الجيش
كشف النقاب ًفي دولة االحتالل عن أن
ً
ّ
«األكثر أخالقية في العالم» ،بدأ يخوض معركة
ً
ْ
ج� ��دي� ��دة ،ب �ع��د أن وض �ع��ت ال� �ح ��رب ال �ع��دوان� ّ�ي��ة
ّ
ّ
اإلج ��رام ��ي ��ة واإلره ��اب ��ي ��ة ع �ل��ى ال �ش �ع��ب ال �ع��رب� ّ�ي
ّ
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن� ّ�ي ف ��ي ق �ط ��اع غ � ��زة أوزاره � � � ��ا .وه ��ذه
ّ ّ
ّ
الرسمية تؤكد أن قيادة
املعركة ،بحسب التقارير
ُ
ّ
الجيش ت�ط��ال��ب الحكومة اإلس��رائ�ي�ل��ي��ة ب��زي��ادة
ميزانية العسكرة بنحو عشرين مليار شيكل،
ْ
أي ما ُي�ع��ادل نحو ُسبعة مليارات دوالر .وهذا
ّ
العسكري في صحيفة
الرقم الذي وصفه املحلل
ّ
الخيالي
«ه��آرت��س» ،ع��ام��وس ه��ارئ�ي��ل ،باملبلغ
ال��ذي ُيثير الحيرةُ ،يثير العديد من التساؤالت
االقتصادية التي ّ
ّ
تكبدها االقتصاد
عن الخسائر
ّ
العبرية ،نتيجة العدوان الذي استمر
في الدولة
 51ي��وم��ًا .وال �س ��ؤال امل�ف�ص�ل� ّ�ي ،ال ��ذي ُي �ط��رح في
ه � ��ذه ال � ُ�ع� �ج ��ال ��ة :ه ��ل ب��اس �ت �ط��اع��ة خ��زي �ن��ة ه��ذه
ْ
ال��دول��ة امل��ارق��ة أن ت�ت�ح� ّ�م��ل ه��ذه ال�ن�ف�ق��ات؟ علمًا
ّ
ُ
ب��أن االقتصاد اإلسرائيلي يم ّر في فتر ٍة صعبةٍ
وعصيبةٍ للغاية ،فكم ب��ال�ح��ري ،إذا أخ��ذن��ا في
ّ
املالية التي لحقت بهذه الدولة
االعتبار األضرار
ّ
ّ
ف ��ي ج�م�ي��ع امل� �ج ��االت ال �ح �ي��ات��ي��ة .أم� ��ا ب��ال�ُن�س�ب��ة
االستراتيجية ،ال��والي��ات امل ّ
ّ
تحدة
إل��ى الحليفة
ّ
ّ
ّ
األميركية ،ف��إن الوضع االقتصادي هناك ليس
أح �س��ن م��ن ه �ن��ا ف��ي ب�ل�اد «ال �ح �ل �ي��ب وال �ع �س��ل».
ّ
بكلمات أخ ��رى ،نميل إل��ى الترجيح ب��أن ُم�م� ّ�ول
ْ
ّ
البربرية ،ليس بالضرورة أن يكون
هذه الحرب
ّ
عربيًا أو أعرابيًا مئة باملئة .وفي هذا
غربيًا ،بل
ّ
ال�س�ي��اق ،ال ب� ّ�د م��ن ال�ت��ذك�ي��ر ب ��أن دول ��ة اإلم ��ارات
ال �ع��رب� ّ�ي��ة امل �ت �ح� ّ�دة ،ب�ح�س��ب ال �ق �ن��اة ال �ث��ان �ي��ة في
ال�ت�ل�ف��زي��ون ال �ع �ب� ّ
�ري ،ك��ان��ت ق��د ت�ع�ه��دت تغطية
ْ
ّ
تكاليف الحرب اإلسرائيلية ،شرط أن يقوم رابع

أ ُق ��وى ج�ي��ش ف��ي ال�ع��ال��م ب��ال�ق�ض��اء ع�ل��ى فصائل
ّ
س�ط�ي�ن� ّ�ي��ة ف��ي ق �ط��اع غ ��زة ع�م��وم��ًا،
امل �ق��اوم��ة ال�ف�ل� ُ
وع �ل��ى ح��رك��ة امل� �ق ��اوم ��ة اإلس�ل�ام � ّ�ي ��ة (ح� �م ��اس)،
ّ
خصوصًا .وبما أن هذه الدولةْ ،أو شبه الدولة،
ّ
ورأس ح��رب�ت�ه��ا في
ت ��دور ف��ي ف�ل��ك اإلمّ�ب��ري��ال��ي��ة ُ
ْ
العالم ،أميركا ،ف��إن من غير املستبعد بتاتًا أن
ّ
ّ
ليس من ُمنطلق
تسدد فاتورة ّ الحرب على غزةُ ّ ،
الكرم الحاتمي ،بل بسبب التبعية املطلقة للبيت
ّ
األس� � ��ود ف ��ي واش �ن �ط ��ن ،ال � ��ذي ُي� �ق � ّ�دم ل�ح��ك��ام�ه��ا
ال �ح �م��اي��ة ال�ل��ازم� ��ة ل �ض �م��ان اس� �ت� �م ��راري ��ة ح�ك��م
الطغمة ،التي ُيعاني عرشها ،كباقي عروش دول
ّ
ّ
الطبيعية ُ وغير
األمرين من االهتزازات
الخليج،
ّ
الطبيعية ،وبالتالي نصل إلى النتيجة املخزية
ُ ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
وامل��ذل��ة ب��أن م�م��ول عملية اإلب��ادة الجماعية في
ّ
ّ
ّ
ّ
أميركي،
إسرائيلي -
عربي ،والتنفيذ هو
غزة هو
واملقتولني  -الشهداء هم من الناطقني بالضاد.

¶¶¶
ُ
ّ
بأن رئيس الوزراء اإلسرائيليّ
ومن املفيد التذكير
ّ
ّ
كان قد تحدث في أحد املؤتمرات الصحافية التي
ٍّ
سياسي
عقدها خ�لال ال�ع��دوان األخ�ي��ر ،ع��ن أف��ق
جديد في املنطقة ،وهذا األفق ليس إبرام السالم
ٍ
م��ع الفلسطينيني ،ال س�م��ح ال �ل��ه ،ب��ل م��ع ال ��دول
ال�ع��رب� ّ�ي��ة ال�ت��ي ت�ت��آم��ر ع�ل��ى فلسطني وقضيتها،
وف��ي ّ
ّ
العربية السعودية ،التي
مقدمتها اململكة
ْ
باتت قاب قوسني أو أدنى من «ترقية» عالقاتها
ال �س � ّ
�ري ��ة م ��ع م�غ�ت�ص�ب��ي ف �ل �س �ط�ينْ ،
أي ال �ح��رك��ة
ّ
الصهيونية وصنيعتها إس��رائ�ي��ل ،إل��ى املرحلة
ّ
ّ
العلنية ،هذا إذا أخذنا في االعتبار أن الرياض
باتت اآلمرة والناهية تقريبًا في توجيه السياسة
ّ
ّ
الخارجية بفعل مليارات الدوالرات التي
املصرية
ّ
للرئيس عبد الفتاح السيسي.
منحتها كـ«هبة» ّ ُ
ّ
يكن العداء ُ
للمقاومة
عالوة على ذلك ،إن املشير

ّ
الفلسطينية ،وحافظ خالل فترة الحرب األخيرة
ّ
�ال هاتفي دائ� ٍ�م م��ع نتنياهو ،ال��ذي لم
على ات� ّص� ٍ
ُي�خ��ف أن��ه ُي �ع� ّ�و ُل على التنسيق األم �ن� ّ�ي الوطيد
ّ
الفلسطينية من تجديد
مع مصر ملنع املقاومة
ّ
ترسانتها ال�ع�س�ك� ّ
�ري��ة ،وال ح��اج ّ��ة للتذكير ب� ّ�أن
ّ
عربية ،بالد الكنانة ،وقعت اتفاق الذل
أكبر دولة
وال �ع��ار ،ات�ف��اق «ك��ام��ب دي�ف�ي��د» م��ع إس��رائ�ي��ل في
ع��ام  .1979وم��ع ذل��ك ن�ق��ول ّإن ال��رئ�ي��س امل�ص� ّ
�ري
ينتهج س�ي��اس��ة ض� ّ�د ح�م��اس ب� ُ�اع�ت�ب��اره��ا ال�ف��رع
ّ
الفلسطيني لحركة (اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين) ،كذلك

خف نتنياهو
لم ُي ِ
ّأن أحد أهداف الحرب كان
قوة
ّ
يتمثل في إعادة ّ
الردع لدولته
ّ
يجب ُاإلشارة إلى أن مصر رفضت في ُاملفاوضات
ّ
مجرد مناقشة سالح املقاومة في
غير املباشرة
ّ
ُ
ّ
غزة ،وهذا موقف يسجل لها وليس عليها.

¶¶¶
ّ
حتى اللحظة ال ُيمكن تقويم الحرب العدوانية
ّ
ّ
اإلسرائيلية على قطاع غزة ،ولكن يجب التشديد
ّ
على أن أقطاب دولة االحتالل ،اتخذوا من خطف
املستوطنني الثالثة بالقرب من الخليل وقتلهم
ّ
ذريعة لشن ال�ع��دوان ،كما فعلت حكومة إيهود
عندما أعلنت حربًا
أوملرت في صيف عام ّ ً 2006
ض��روس��ًا ع�ل��ى ل�ب�ن��ان ،زاع �م��ة أن �ه��ا ج ��اءت على

خلفية قيام حزب الله بأسر جنديني من جيش
ْ
االح �تل��ال .ول�س�ن��ا ب�ح��اج��ة ألن ن�ك��ون خ�ب��راء في
ّ
ّ
ّ
األمني لنقول إن مخططات
العسكري أو
املجال
ّ
ه��ذه ال��دول��ة موضوعة على ال��رف ،وه��ي تنتظر
ب� �ف ��ارغ ال �ص �ب��ر إ ُخ ��راج� �ه ��ا إل� ��ى ح � ّ�ي ��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ،
ُ
وع�ن��دم��ا ّ ت�ج��د «امل �ب ��رر» ،ت�ط�ل��ق ال�ع�ن��ان للجيش
ل �ك��ي ي �ن��ف��ذ امل �ه� ّ�م��ة .وه� ��ذا ُ م��ا ج ��رى ف��ي ال�ج��ول��ة
ّ
العبري املتطوع أقام الدنيا ولم
األخيرة ،اإلعالم
ُيقعدها ،طبعًا ً
بناء على تسريبات ممنهجة من
مصادر رفيعة في تل أبيب حول تعاظم ترسانة
ح�م��اس ال�ع�س�ك� ّ
�ري��ة ،وح�ص��ول�ه��ا ع�ل��ى ص��واري��خ
ُ
ّ
ّ
عسكري لم يكن
متقدمة ومتطورة ،وعلى عتاد ّ
ب �ح��وزت �ه��ا ف��ي ال� �ع ��دوان ال� ��ذي ش��ن �ت��ه إس��رائ �ي��ل
أواخر عام  2008وأوائل عام  ،2009والذي ُي ّ
سمى
عملية «الرصاص املصبوب» .وش� ّ�ددت املصادر
على هذا املوضوع لغسل
على مدار أشهر عديدة ّ
على
�اء
�
ض
�
ق
�
ل
ا
�ب
�
ج
�
ي
�ه
�
�أن
دم� ��اغ اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ب�
ً
ح �م��اس ،ب��اع�ت�ب��اره��ا ح��رك��ة إره��اب� ّ�ي��ة ،متناسية
ّ
ّ
أن ال �ب��ون شاسع
ع��ن س�ب��ق اإلص� ��رار وال �ت��ر ّص��د ّ
ْ ُ
م��ا ب�ين حركة تحرر وط�ن��ي ،يحق لها أن تدافع
ّ
عن شعبها ،الذي يئن تحت نير االحتالل .وهو
ّ
ّ
األ ُم ��ر ال ��ذي أق� ّ�رت��ه ال�ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة وامل��واث�ي��ق
واملعاهدات املتعارف عليها واملعمول بها ،وبني
ُ
مارس بإصرار وبصور ٍة متعمد ٍة سياسة
دولة ت
ُ
ّ
اإلرهاب املنظمْ ،أو باألحرى إرهاب الدولة.

¶¶¶
ً
ّ
ُ
نتنياهو أن أحد أهداف
خف
ُمضافا إلى
ذلك ،لم ي ِ
ّ
ّ
ّ
الحرب على غزة هاشم كان يتمثل في إعادة قوة
ّ
ال ��ردع ل��دول��ة االح �ت�ل�ال .وب�م��ا أن ه��ذه الحكومة
ّ
هي األكثر تطرفًا منذ النكبة املشؤومة ،وبما أن
نتنياهو ،م�ث��ل رئ�ي��س ال� ��وزراء األس �ب��ق إس�ح��اق
ّ
الصهيونية
ش��ام�ي��ر ،ت �خ� ّ�رج ف��ي ن�ف��س امل��درس��ة

