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من الصحافة

مواجهة «التش ّيع اللندني» والخطوة األولى املطلوبة!

افتتاحية اليوم

مواجهة اإلرهاب
ق��راءة واعي��ة لم��ا يح��دث ف��ي المنطق��ة اآلن تكش��ف بوض��وح وج�لاء
حقيق��ة المخطط��ات التي تدبر لن��ا ،فالجماعات التكفيرية المس��لحة
تنطل��ق وتس��يطر عل��ى مس��احات في س��وريا والعراق وليبي��ا ،وتحاول أن
توج��د له��ا موطئ قدم في دول أخرى ،وكأن المطلوب هو دفع التيارات
المتطرفة للس��يطرة على المنطق��ة العربية ليكون ذلك مدخال
جديدا لتقسيم تلك الدول والسيطرة على مقدراتها.
لك��ن ث��ورة الش��عب ف��ي  30يوني��و الت��ي اس��تجابت له��ا
وحمتها قواته المس��لحة أطاحت بهذا المخطط ،عندما
أطاح��ت بحكم جماعة اإلخ��وان اإلرهابية ،فلم تعد مصر
حاضنة للجماعات المس��لحة ومش��اركة في تقس��يم الوطن
العرب��ي ،حس��بما كان��ت تري��د جماع��ة اإلخ��وان ،وس��قط ره��ان
البع��ض عل��ى عودة االمبراطوريات التوس��عية أو الدفع نحو تقس��يم
طائفي للمنطقة ،ال يخدم في النهاية سوى مصالح إسرائيل وداعميها.
ه��ذه الق��راءة تفس��ر ما قص��ده الرئي��س عبدالفت��اح السيس��ي عندما
ك��رر أكث��ر م��ن م��رة «أنتم ي��ا مصريين متعرف��وش أنتم عملت��وا إيه»،
فالحقيق��ة أن ث��ورة الش��عب المص��ري ف��ي  30يونيو قلب��ت المعادلة في
المنطق��ة ،وأطاح��ت بحل��م تقس��يمها طائفي��ا ،ولذل��ك س��عت ال��دول
والجماع��ات الراعي��ة له��ذا المخط��ط التقس��يمي إل��ى عق��اب الش��عب
المص��ري ،بإط�لاق ح��رب إرهابي��ة ض��ده ،وواج��ه الش��عب ه��ذه الح��رب
ببس��الة ،وال ي��زال يواج��ه ويدف��ع الثم��ن م��ن دم��اء ش��هدائه نياب��ة ع��ن
الجميع .إن الحرب ضد مصر ألنها أفس��دت مخطط إش��عال وتقس��يم

المنطق��ة ،تتن��وع م��ن إره��اب الجماع��ات التكفيري��ة المس��لحة الذي ال
يت��ورع ع��ن القت��ل والتدمير ونش��ر الخراب ،إل��ى الضغ��وط االقتصادية
بأش��كالها المختلفة ،عالوة على حرب إعالمية شرس��ة بوس��ائل اإلعالم
التقليدي��ة ومواق��ع التواص��ل االجتماعي ،ومحاول��ة التأثير على الرأي
الع��ام المص��ري لتثبي��ط الهمم ونش��ر اليأس ،وصوال إلى محاولة نش��ر
الفوضى ،وهدم مؤسسات الدولة.
كل ذل��ك عقابا للش��عب على ثورت��ه في  30يونيو ،لكن المصريون
اس��تطاعوا رغم كل ذلك الحفاظ على بلدهم ،ومواصلة مس��يرة
البن��اء وإع��ادة تثبي��ت دعائم الدولة ،واالنطالق في سلس��لة من
المش��روعات القومي��ة الضخم��ة لبن��اء اقتص��اد ق��وي يوف��ر
حي��اة معيش��ية كريم��ة ،وف��ي الوق��ت نفس��ه مازالت مصر
تحارب اإلرهاب وتحافظ على أرواح المدنيين في المساحة
الضئيل��ة التي يتس��لل إليها اإلرهابيون بس��يناء ،وتدفع مصر
تكالي��ف باهظ��ة مادي��ا ومن دماء الش��هداء والمصابي��ن ،للحفاظ
على أمنها القومي ،بل واألمن القومي العربي بأكمله.
وعندم��ا ح��ذرت مص��ر من��ذ س��نوات م��ن أن ن��ار اإلره��اب س��تطول
الجمي��ع ،ل��م يصدق أحد إال عندما انفجرت الخاليا اإلرهابية في قلب
أوروب��ا وأمري��كا وانقل��ب الس��حر عل��ى الس��احر ،وأدرك الجمي��ع أهمي��ة
التحذيرات المصرية ،والدور المصري الكبير في محاربة اإلرهاب على
كل المس��تويات ،بم��ا ف��ي ذلك مواجه��ة األف��كار التكفيرية من خالل
إعادة تجديد الخطاب الديني.

تطبيع خليجي إسرائيلي بغطاء رسمي

هي المقاربة ذاتها فكما أوصلتنا المساومة على المبادئ والتنازل أمام
الفكر المتطرف إلى الدمار والذبح ...فس��توصلنا المس��اومة والتهاون
م��ع االحت�لال والتن��ازل ل��ه والتطبي��ع مع��ه إل��ى أن يصبح أكثر توحش��ا
وعدوانية...
وبق��در م��ا يك��ون التطبي��ع ال��ذي يمارس��ه العرب م��ع كي��ان االحتالل
الصهيون��ي ف��ي كاف��ة الحق��ول غط��اء لجرائم��ه فان��ه يش��كل حاف��زا
لك��ي تواص��ل الكثي��ر من ال��دول دعمها لهذا الكيان وتغطي��ة عدوانه على
الشعب الفلسطيني والدول العربية .
ام��ام ه��ذه الصورة لم يعد مس��تغربا او مس��تهجنا ورود خبر عن زيارات
اس��رائيلية الى دول الخليج (الفارس��ي) او العكس ما يؤكد ان التطبيع
القائ��م من��ذ عش��رات الس��نين يمض��ي على قدم وس��اق بوتائر متس��ارعة
ويتس��ع افقي��ا  ،حي��ث ل��م يعد يقتص��ر على نطاقات رس��مية ودبلوماس��ية
بل بات يش��مل ش��رائح وفعاليات مجتمعية خليجية تحس��ب على النخب
لكنه��ا تعم��ل بمبارك��ة ودف��ع حكوم��ي او باالح��رى ال تعم��ل بعي��دا ع��ن
العباءة الرسمية .
موضوع السياح االسرائيليين في البحرين هو منطلق فقط للتذكير
او الع��ودة ال��ى ط��رح موض��وع قدي��م جديد وهو خط��ورة التطبيع العربي
مع كيان االحتالل وما يجنيه هذا االخير من وراء التطبيع 
…
لي��س جدي��دا او مفاجئ��ا ام��ر العالق��ات االس��رائيلية
الخليجي��ة فالعالقات الس��عودية والقطري��ة مع االحتالل
قطع��ت أش��واطاً وتط��ورت عل��ى مس��تويات مختلف��ة ،
فالري��اض والدوح��ة س��باقتان ف��ي مي��دان العالق��ات م��ع
اسرائيل والشواهد والصور اكثر من ان تعد وتحصى .
عودة الى خبر اس��تقبال وفد اس��رائيلي ش��عبي في المنامة حيث
كان يمكن له ان يمر مرور الكرام مثل غيره من االحداث المشابهة اال
ان دخ��ول فئ��ات بحريني��ة ش��عبية بقوة على خط التطبي��ع اماط اللثام
عنه واعطاه نوعا من االنتشار كما قرع بقوة مجددا ناقوس الخطر امام
هذا المد السرطاني الذي ماانفك يحاول التغلغل في الجسد العربي.
وفد اس��رائيلي يرقص في المنامة ،الموضوع يعني فيما يعني ان امر
التطبي��ع خليجي��ا م��ع كي��ان االحتالل لم يعد على االقل س��ريا او حتى
مخج�لا ،وه��ذه كارث��ة بح��د ذاتها ،ما يؤك��د ان قصة االس��رائيليين في
البحري��ن والف��رق بينه��ا وبي��ن س��ابقاتها من قص��ص ،انها مش��هرة علنا..
والوضع مرشح للمزيد  ،وعلينا اذاً ان نتوقع قصص من ارتدادات الخراب
الربيعي العربي.
مؤلم��ة الص��ورة ح��د الفجيعة ،ه��ذه هي الحقيقة  ،واالش��د ايالما انها
تصدر من فئات يفترض فيها ان تكون الحامية والحريصة على الحقوق
حت��ى ل��و بل��غ االنح��دار الرس��مي مس��تويات غي��ر مس��بوقة  ،فه��و تطبي��ع
برعاية رس��مية يظهر الى الواجهة دون حياء او خجل .ياتي هذا في وقت
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يعيش فيه الشعب الفلسطيني تحت االحتالل اوضاعا مأساوية وتمضي
حكومة نتنياهو في صلفها واس��تيطانها وتهويدها لالراضي والمقدسات
االسالمية .
انطالق��ا م��ن ذل��ك ف��إن سياس��ة التطبي��ع وفق ش��روط الواق��ع الراهن
تقوم على ،االعتراف بالوقائع التي فرضها االحتالل ومحاولة ش��رعنتها
وكأنه��ا أصبح��ت حقائق خارج النقاش ،وبالتالي إقامة عالقات طبيعية
مع إسرائيل عبر اليات سياسية وثقافية واقتصادية تستهدف القفز عن
الج��ذور واألس��باب التاريخي��ة للص��راع والتعامل م��ع نتائج األم��ر الواقع
باعتبارها معطيات طبيعية.
وأخط��ر م��ا تحمل��ه سياس��ة وثقاف��ة التطبي��ع أنه��ا تس��تهدف ف��رض
التعامل مع إس��رائيل «كدولة» وكأن الصراع انتهى وهذا يعني بصورة
مباش��رة تأمي��ن الغط��اء السياس��ي والثقاف��ي واألخالقي لالحت�لال ،ونزع
األبعاد السياسية والثقافية واألخالقية عن التطبيع السياسي.
وم��ن المنطل��ق نفس��ه ف��إن عملي��ات التطبي��ع االخيرة ج��اءت على
نط��اق غي��ر مب��رر ب��أي ش��كل م��ن االش��كال ،ف��اذا كان��ت دول الخلي��ح
(الفارس��ي) مطبع��ة اقتصاديا وسياس��يا مع اس��رائيل وه��ذا امر معلن
ولم يعد خافيا على احد ويضيق مجال الدراس��ة للوقوف على كامل
حقائ��ق التطبي��ع ف��ان التطبي��ع الثقاف��ي والمجتمع��ي والقب��ول
بالمف��ردات والمقارب��ات الصهيوني��ة يمث��ل تجلي��ا اخ��را للعالق��ات
االس��رائيلية الخليجي��ة او ما يمكن وصف��ه بالطعنة المعلنة من
ش��رائح يفت��رض به��ا ان تك��ون رافعة ثقافية للش��عوب العربية
وتعم��ل عل��ى حماي��ة وتحصي��ن الوع��ي الع��ام والدف��اع ع��ن
خي��ار المقاوم��ة وتقود المواجهة ف��ي الدفاع عن حقوق
وكرام��ة األم��ة ...بمعن��ى أن المثقفي��ن الع��رب ه��م
موضوعي��ا وذاتي��ا يج��ب أن يكون��وا ج��زءاً م��ن المقاوم��ة
وليس مجرد مناصرين ومتضامنين …
هكذا نفهم ونقدر المواقف الرافضة والمحرمة للتطبيع النهم
بذلك يشكلون السند األقوى للمقاومة والصمود والتأكيد على أوراق
القوة والدعم التي يملكها الشعب العربي دوليا.
إن موق��ع الفعالي��ات الثقافي��ة والمجتمعي��ة العربية يجب أن يكون
ف��ي خن��دق المقاوم��ة الثقافي��ة والفكري��ة الت��ي تلتف حول راي��ة الحقوق
العربي��ة لتق��وم بدوره��ا والتص��دي لسياس��ات الهب��وط الت��ي تمارس��ها
األنظمة العربية لكي تبقى تلك الشعوب جزءا من المواجهة والمقاومة
ب��كل تجلياته��ا ،ولي��س أقل من ذلك مطلقا وعليه ف��ان مقاومة التطبيع
بقدر ما تقوم على رؤية سياسية وأخالقية وقانونية واضحة  ،فإنها وبذات
الق��در تبقي هذا الس��يف الش��عبي العربي مش��هرا ما بقي��ت حقوقا عربية
مستلبة.
شوكت ابوفخر

االجتماع��ي أو الجه��ادي ،يعط��ي ذريعة وبيئ��ة مؤاتية للجيل
التعصب وإلغاء
األوّل إلع��ادة قولب��ة الجي��ل الثاني في قال��ب
ّ
الح��وار والتفكي��ر العلمي الناقد واالنفت��اح على اآلخر ...بل
ربما تكون هذه النتيجة أخطر؛ ّ
ألن األدوات التي لدى الجيل
الثان��ي ه��ي أكث��ر تط �وّراً وفت��كاً من تل��ك الت��ي كانت بيد
الجيل األوّل!

ط��رح الس � ّيد عل��ي خامنئ��ي مصطل��ح التش � ّيع اللندن��ي
مش��يراً إلى خطورة الخطاب الص��ادر من فضائ ّيات موصوفة
�ث م��ن المملك��ة الم ّتح��دة وتتح ّرك عل��ى ّ
تب� ّ
خطي��ن :الفتنة
المذهبي��ة بي��ن الش��يعة والس � ّنة ،إضاف��ة إل��ى توهي��ن رم��وز
الوعي والعقالن ّية في الداخل الشيعي.
وم��ن الواض��ح ّ
أن ه��ذا المصطل��ح ق��د صي��غ ب��ذكاء م��ن
أج��ل ع��دم اس��تفزاز ش��رائح موج��ودة ف��ي قل��ب المجتمع��ات
اإلس�لامية والش��يعية بالخصوص ،تتح ّرك في خطابها على
ّ
الخطي��ن نفس � ْيهما المذكوريْن أع�لاه ،وخطابها يقوم على
اس��تثمار الجانب العاطفي والطقوس��ي المرتبط بمناس��بات
أه��ل البي��ت (ع) وال س � ّيما عاش��وراء ل��دى جمهور المس��لمين
الش��يعة ،وهذا ما يُفس��ح في المجال لمعالجات هادئة أو ّ
أقل
تو ّتراً – ربّما .-
ف��ي ّ
الجلي ّ
أن خطورة هذا اال ّتجاه من
فمن
�وال،
�
ح
كل األ
ّ
التش � ّيع ال تقتص��ر على بعض الطق��وس الخراف ّية في إحياء
عاش��وراء ،ب��ل خطورت��ه الحقيق ّية تكمن ف��ي المنهج الفكري
وتأثيراته البعيدة المدى على التش ّيع نفسه من جهة ،وعلى
العالق��ات البين ّي��ة بي��ن المس��لمين من جهة ثاني��ة ،وانعكاس
هذين األمرين على القضايا والتحدّيات الكبرى التي تواجه
المس��لمين في عالقتهم مع القوى المس��تكبرة في العالم أو
ف��ي اإلقلي��م .وف��ي ظ ّن��ي أ ّن��ه م��ا ل��م يت ّم وع��ي هذا الل��ون من
�إن المعالج��ات تبق��ى معالج��ات س��طح ّية وأحياناً
الخط��ر ف� ّ
صوت ّي��ة ،لتع��ود عجل��ة األم��ور إلى مس��ارها المعت��اد ،واألزمة
ذاتها!
وعل��ى س��بيل المثال واإلش��ارة الس��ريعةّ ،
فإن ه��ذا المنهج
بنتاج��ه إع�لا ُم «التش � ّيع اللندن��ي»  -يق��وم
 ال��ذي ينط��قِ
على س��طحية التفكير الديني ،وطقس��نة التش � ّيع التي تعني
تفريغ��ه من مضمون��ه الحضاري العقالن��ي القادرة على
التواص��ل والعب��ور إل��ى الفك��ر اآلخ��ر وإمكان ّي��ة
التوص��ل م��ن خ�لال ذل��ك إل��ى ص��وغ أرض
ّ
مش��تركة ،ويق��وم أيض �اً عل��ى المنط��ق
التبري��ري لما هو قائ ٌم ويقو ُم وس��يقو ُم ّ
ألي
التعصب ض ّد اآلخر المذهبي
ظاهرة ينتجه��ا
ّ
خصوص �اً ،أو ّ
ألي بدع � ٍة طقوس � ّية يمك��ن أن تق��وم
بها أي ذهن ّية مهما كانت س��اذجة أو مس��يئة ،إضاف ًة
إلى االنتقائ ّية من روايات التاريخ التي تشتمل على ّ
الغث
والس��مين ،بغي��ة تس��خير ذل��ك لض��رب العالق��ات األخو ّي��ة
�ب واللعن
بي��ن المس��لمين ،وتكري��س آل ّي��ات الفص��ل عبر الس� ّ
والق��ذف لكثي��ر م��ن رم��وز ذل��ك التاري��خ وش��خص ّياته .وهذا
ك ّله ليس عبارة عن مفردات محدودة ،وإ ّنما عبارة عن ذهن ّية
وثقافة عابرة لألجيال والمجتمعات.
ل��ن أتن��اول هن��ا بع��ض اآلث��ار التي له��ا عالقة بمن��ح ذرائع
مجان ّي��ة لال ّتجاه��ات التكفيري��ة لتعي��ث ف��ي األرض فس��اداً
ّ
وتدميراً وإجراماً؛ ّ
ألن هذه اال ّتجاهات ال تحتاج إلى تبريرات،
نهائي يقيني ال يتزلزل ،وتقوم
إقصائي
فكر
ّ
ّ
فهي نش��أت على ٍ
عل��ى منه��ج انتقائ��ي أيض �اً من التاري��خ أو من اإلع�لام أو من
الكت��ب بم��ا يخدم تعزي��ز النهج اإلقصائ��ي والتكفيري؛ ّ
ولكن
المصيب��ة تكم��ن ف��ي أ ّننا قد ال نلتفت إل��ى الحاجة القصوى
ف��ي س��حب الذرائ��ع من أج��ل محاولة وضع ح � ّد المتداد هذا
االتج��اه التكفي��ري ف��ي األجيال اآلتي��ة؛ أق ّله ل ُنع��ذر أمام اهلل
تعال��ى ف��ي قيامن��ا ّ
بكل م��ا نملك لض��رب بع��ض أدواته التي
يسوّق من خاللها للفكر التكفيري ً
جيل بعد جيل.
وألهم ّية هذه النقطة األخيرة يبدو لزاماً علينا توضيحها
باختص��ار فنق��ولّ :
إن األجي��ال تختل��ف ف��ي أدواته��ا وتتأ ّث��ر
بالكثي��ر م��ن المس��تجدّات الثقافي��ة ،والت��ي منه��ا أ ّنه��ا باتت
– بفع��ل االتج��اه العالم��ي – أكثر تق ّب� ً
لا لالختالف ،وأكثر
ش��عوراً بحض��ور الحوار كآل ّي��ة من آل ّيات العص��ر الضروريّة،
وأكث��ر انفتاح �اً عل��ى المنه��ج العلمي ف��ي مقارب��ة القضايا
المتن ّوع��ة ،ه��ذا المنه��ج ال��ذي يمك��ن س��حبه إل��ى االختالف
الديني والمذهبي دون عنا ٍء كبير قياساً بزمان المجتمعات
المغلق��ة ،ولذل��ك يبدو ّ
أن س��حب الذرائع يعي��ن على تثبيت
ه��ذه المكتس��بات الثقافي��ة واس��تثمارها ف��ي ترس��يخ ذهن ّي��ة
األمة
مختلف��ة ع��ن ذهن ّية الماضين في التعاط��ي مع قضايا ّ
وتحدّياتها.
ف��ي المقاب��ل ،ف� ّ
�إن زي��ادة إذكاء ن��ار العصبي��ة المذهبي��ة
العص��ب
بحج��ة تس��جيل نق��اط عل��ى الخص��م أو ش��حن
َ
ّ

مساران داخل التش ّيع

إذا بنين��ا عل��ى النقط��ة الس��ابقة ،ف� ّ
�إن اإلش��كال ّية الت��ي
نواجهه��ا حال ّي �اً ه��ي ف��ي الزم��ن المت��اح واألدوات الضروري��ة
للمعالج��ة العلمي��ة والثقافي��ة؛ ذلك ّ
أن كثي��راً من الفئات
الموجودة على الس��احة الش��يعية ،والتي تنتمي بشكل وبآخر
لالتج��اه الواع��ي والعقالن��ي ،ولديه��ا قي��م ثابت��ة ف��ي قب��ول
اآلخ��ر واالنفت��اح علي��ه ،ولديه��ا خب��رات متراكمة ف��ي إدارة
االخت�لاف والحرك��ة السياس��ية وبن��اء الدول��ة وفه��م آل ّي��ات
الصراع الكبرى الدائرة على المسرح العالمي ...هذه الفئات
ليس لديها الوقت وال األدوات الكافية لذلك.
ولتوضيح هذه النقطة نحتاج إلى العودة قلي ً
ال إلى الوراء،
لنالحظ َّ
ثمة مسارين فكريّين كانا يتش ّكالن في المجال
أن ّ
اإلسالمي الشيعي:
المس��ار األوّل :ا ّتج��اه قادت��ه جه��ات علمائ ّي��ة حرك ّي��ة
تمل��ك فك��راً عقالن ّي �اً ناق��داً ،وش��جاعة تجديدي��ة عالي��ة،
ّ ً
ً
ّ
�روع
وروح �ا وحدو ّي��ة متق��دة وراس��خة ،وتطلع �ا نح��و مش� ٍ
�لامي حركي عالمي ،قادر على االنخراط بقوّة وفاعل ّية
إس ّ
في النش��اط الفكري والحركي العالمي .نس��تطيع اإلشارة
إلى رموز أساس ّيين في هذا اال ّتجاه ،منهم الس ّيد محمد باقر
الص��در ال��ذي نقل الفقه من فقه األح��كام إلى فقه النظرية
المترابط��ة ،وكان يعتب��ر ّ
أن س��احته ه��ي العال��م ك ّل��ه
وأطروحات��ه الكب��رى ،فكت��ب في تأس��يس النظري��ة اإليمانية
ف��ي مقاب��ل اإللح��اد الذي كان يس �وّقه االتحاد الس��وفياتي
آن��ذاك ،وكت��ب ف��ي النظ��رة االقتصادي��ة ف��ي اإلس�لام في
مقابل الرأس��مالية والش��يوعية ،وكان يكتب في س��نن
التاري��خ ال��ذي تحك��م المجتمع��ات والحض��ارات...
حزبي لم يكن ذا سابقة
إضافة إلى انطالقه بعمل
ّ
ف��ي المجال الش��يعي ،ولك ّنه عك��س انخراط الفكر
اإلس�لامي الحركي المس��تند إلى القاع��دة الفقهية
في قلب آل ّيات العصر الحديث.
أُع��دم الص��در عل��ى يد النظ��ام البعثي العراق��ي ،في الوقت
ال��ذي كان يت � ّم في��ه اغتي��ال رم��وز مش��ابهة ف��ي الجمهورية
اإلس�لامية اإليراني��ة ،كالش��يخ مرتض��ى مط ّه��ري والس � ّيد
محم��د حس��يني بهش��تي اللذي��ن كان��ا صل��ة الوص��ل بي��ن
الح��وزة والجامع��ة ،وحرك��ة الث��ورة وفك��ر الدول��ة ،وكان��ا
يمل��كان األدوات الت��ي تس��مح بتواصلهما المباش��ر مع الفكر
الغربي.
بكلم��ة مختص��ر ٍة ،كان يت � ّم اغتي��ال ُّ
النخ��ب اإلس�لامية
الفكر ّي��ة ف��ي الوق��ت ال��ذي كان يصع��د في��ه النم��وذج ال��ذي
يُظهر مكانة التش � ّيع في قلب الحركة الفكرية والسياس��ية
العالمي��ة؛ إذ م��ن ناف��ل الق��ول ّ
إن ّ
أي فك� ٍ�ر عندم��ا يته ّي��أ أن
يتب ّناه نموذج سياسي ،كالحزب أو الدولة ،فإ ّنه سيكون أش ّد
حضوراً ووضوحاً من بقائه في ساحة النظريّة المج ّردة.
مم��ن بق��ي فاع� ً
لا من ذل��ك اال ّتجاه على الس��احة
وواح � ٌد ّ
محمد حس��ين فضل اهلل ،الذي سنأتي
الفكريّة كان الس � ّيد ّ
عل��ى ذك��ر مس��اهمته الحق �اًّ .إل ّ
أن المه ّم في ه��ذا المجال
هو اإلشارة إلى ما تل ّقاه السيد فضل اهلل من عمل ّيات اغتيال
معن��وي ،عب��ر أحكام التكفي��ر بلغة الرمي بالض�لال والمروق
من التش ّيع وما هو أبعد من ذلك .
المس��ار الثان��ي :ه��ذا المس��ار يغاي��ر ف��ي بنيت��ه الحركية
المس��ار ال��ذي ا ّتخ��ذه «التش � ّيع اللندن��ي» اآلن��ف الذكر في
كثير من نواحي النظريّة ،ولك ّنه التقى في المنهج ذاته من
الناحي��ة العمل ّي��ة ،انطالق �اً م��ن ّ
أن ذل��ك المنهج ه��و الورقة
الرابحة في الحرب التي ُش ّنت على الس ّيد فضل اهلل وأفكاره.
إ ّن��ه المنه��ج الذي يعتمد اإلث��ارة العاطف ّي��ة ،واالنتقائ ّية من
التاري��خ ،والع��ودة إل��ى األدب ّي��ات التي تجاوزها المس��ار األوّل،
والتي تض ّر بوحدة المسلمين وتقوية منعتهم أمام التحدّيات
والفتن التي يسعى إليها االستكبار العالمي وأدواته.
جعفر محمد حسين فضل اهلل

عين على الصحافة االجنبية
كيف يفكر العدو؟

قبل املصيبة في غزة
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روج اعالمي��ا بخ��روج اقرب��اء اس��ماعيل هني��ة
لتلق��ي العالج في اس��رائيل ،يع��رف جيدا بانه
عندم��ا تتدخل منظمات مثل “اطباء لحقوق
االنس��ان” و “غيش��ا” ،ي��زول المن��ع االمني في
ح��االت عدي��دة .ويمكن لمتحمس��ي الش��بكات
االجتماعي��ة ان يقول��وا ان لي��س م��ن ش��أننا
م��ا يحص��ل عل��ى مس��افة  10كيلومت��ر م��ن
سديروت و 3من كيبوتس زيكيم .اما اصحاب
القرار بالمقابل ،فيعرفون جيدا بان المجاري
الت��ي تصب ف��ي البحر واالم��راض المعدية ال
تعرف الحدود.
وس��واء كان��ت اس��رائيل مس��ؤولة أم ال،
فالمفت��اح ف��ي يده��ا .ان عل��ى اللع��ب بحي��اة
المرض��ى ،وال��ذي يقت��رب م��ن الس��ادية،
ان يتوق��ف .اس��رائيل ملزم��ة بايج��اد آلي��ة
مضبوطة ،ش��فافة وانسانية لخروج المرضى،
كمقدمة لتغيير جذري في تكتيك االغالق
الفاش��ل .عليه��ا أن تض��خ ال��ى القط��اع الم��اء
بكمي��ات كبيرة تنق��ذ الخزان الجوفي ،وربط
المزي��د من خطوط الكهرب��اء لمنع المصيبة
البيئي��ة .بوس��ع ومس��ؤولية اس��رائيل أن تمن��ع
تحقق تحذير االمم المتحدة في أنه في 2020
لن يكون قطاع غزة جدير بسكن االنسان.

ج��ددت صحيف��ة “واش��نطن بوس��ت” تأكي��د ت��ورط الوالي��ات
المتحدة األمريكية في الحرب الوحش��ية وغير المجدية بالنس��بة
للسعودية في مستنقع عويص اسمه اليمن.
وقال��ت الصحيف��ة ف��ي تقري��ر أعدت��ه هيئ��ة التحري��ر  ،إن إدارة
ترام��ب س��ترث م��ن الرئي��س أوبام��ا ،ت��ورط الوالي��ات المتح��دة ف��ي
التدخل السعودي الدموي وغير المجدي في اليمن.
ولفت��ت هيئ��ة التحري��ر الت��ي أع��دت التقري��ر إل��ى أن المملك��ة
العربي��ة الس��عودية ،وم��ن قب��ل األمي��ر البال��غ م��ن العم��ر  31عام��ا
(محم��د ب��ن س��لمان) ،غرقت في ح��رب منذ عامي��ن ،ونفذت
من��ذ ذلك الحين ،بعض الهجمات األكثر وحش��ية في
الش��رق األوس��ط الذي مزقته الحرب وبدعم أمريكي
كبير.
ووف��ق التقري��ر :اتهم��ت جماع��ات حق��وق اإلنس��ان
الس��عوديين بقص��ف المستش��فيات والم��دارس والمواق��ع
المدنية األخرى واستخدام الذخائر العنقودية ،التي تنتهك
القانون الدولي واإلنس��اني ،ورداً على تلك الجرائم ،علقت إدارة
أوبام��ا بعض الدعم ،لكنها ليس��ت كافية لوق��ف المذابح الدموية
– وه��ي السياس��ة الت��ي أغضبت جميع االطراف ف��ي حين لم تنجز
أي شيء تقريبا.
ويضي��ف التقري��ر إنه على الرغ��م من أن اإلدارة األمريكية ،قررت
في  13ديس��مبر ،منع بيع ذخائر موجهة للجيش الس��عودي ،بقيمة
 390ملي��ون دوالر ،لكنه��ا اس��تمرت ف��ي تزوي��د الطائرات الس��عودية
بالوق��ود ،م��ا يش��ير إل��ى أن القص��ف الس��عودي سيس��تمر في قصف
المدن اليمنية.
الفت��ة إل��ى أن تل��ك العقوب��ة ،الت��ي اقترنت مع الح��د من تبادل

المعلوم��ات االس��تخباراتية ،يمك��ن أن ت��ؤدي إلى س��قوط مزيد من
الضحايا المدنيين ،كون اس��تخدام االس��تخبارات يجعل القصف
أكثر دقة.
وأعلن��ت الوالي��ات المتح��دة ع��ن مراجع��ة سياس��تها ،ف��ي نهاي��ة
المط��اف بع��د ض��رب قاعة ع��زاء في اكتوب��ر تش��رين األول خلفت
أكثر من  150شهيدا و 600جريح.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن البيت األبيض أعرب ع��ن “مخاوف كبيرة
جدا إزاء ارتفاع معدل اإلصابات في صفوف المدنيين” ،لكن ذلك
ل��م يمن��ع م��ن وقف حمل��ة القص��ف الدموية على الرغ��م من جهود
وزير الخارجية جون كري المتسرعة وغير المجدية للتوسط في
وقف إلطالق النار.
وأوضح تقرير “واش��نطن بوس��ت” أن فريق ترامب س��يرث
ه��ذه الفوض��ى ،مش��يرة إل��ى أن وزي��ر الدف��اع المرش��ح
جيم��س ماتي��س ،وه��و القائ��د الس��ابق للقي��ادة
المركزي��ة األمريكي��ة ،مؤي��د ق��وي للتحال��ف
العس��كري األمريك��ي مع المملكة العربية الس��عودية
ودول الخليج(الفارسي) المجاورة.
واعتب��رت أن االس��تراتيجية الس��عودية بقص��ف الحوثيين
وق��وات صالح ،فش��لت ولم تحقق أي نج��اح يذكر ،ما جعل تنظيم
القاعدة يزداد قوة وبقا ًء.
وختم��ت هيئ��ة تحرير “الواش��نطن بوس��ت” بالق��ول أنه في حال
المضي بنفس سياسات اإلدارة السابقة ،جنبا إلى جنب مع تجاهل
متعمد لحقوق اإلنسان ،قد يدفع اإلدارة الجديدة لتجديد الدعم
الكامل لحملة السعودية الوحشية في اليمن ،مؤكدة ،في حال تم
ذلك ،فإن اإلدارة الجديدة ستضع نفسها في مستنقع عويص.

ست
و

تدع��ي إس��رائيل بان��ه من��ذ ف��ك االرتب��اط
في  2005ال تس��يطر في قطاع غزة ،وليس لها
أي مس��ؤولية ع��ن نح��و مليوني��ن من س��كانه.
وتلق��ي حكومت��ا حم��اس ف��ي غ��زة والس��لطة
الفلس��طينية ف��ي الضف��ة المس��ؤولية عل��ى
اس��رائيل والواح��دة عل��ى االخ��رى .والجمهور
يته��م االط��راف الثالث��ة والعال��م.
ولك��ن ف��ي وزارة الدف��اع ،ف��ي جه��از
المخاب��رات وف��ي مكت��ب منس��ق
االعم��ال ف��ي المناط��ق يجل��س
اناس مهمتهم تلزمهم بان يعرفوا
ع��ن الوض��ع الكارث��ي المتده��ور ف��ي
قطاع غزة.
الج��دال فيما اذا كان الس��رائيل س��يطرة
فاعل��ة ف��ي القط��اع أم ال ،ال يغي��ر الحقائ��ق:
نح��و  95ف��ي المئ��ة من المي��اه الجوفي��ة التي
ف��ي نطاق��ه غي��ر صالح��ة للش��رب ،والمي��اه
المطه��رة تنق��ل ال��ى المن��ازل في ظ��روف غير
صحي��ة؛ الكهرب��اء ت��ورد ثمان��ي س��اعات ف��ي
اليوم ،بل واقل من ذلك؛ نحو  100مليون لتر
م��ن المياه العادمة تض��خ كل يوم الى البحر
بس��بب الكهرب��اء المتقطع��ة وبس��بب التأخير
ف��ي ادخ��ال قطع الغي��ار واالجه��زة الجديدة؛

رواس��ب بواق��ي الذخي��رة االس��رائيلية تؤث��ر
عل��ى البيئ��ة والصحة باش��كال ال ي��زال ينبغي
فحصها؛ البطالة تشهق الى السماء الى نحو
 40في المئة الن الموانع االسرائيلية في وجه
الحرك��ة تخن��ق ق��درة االنت��اج؛ مئ��ات االف
الش��بان مم��ن ل��م يخرج��وا اب��دا م��ن الجي��ب
المكت��ظ بالس��كان ال يعرف��ون واقع��ا آخ��ر.
كل مش��كلة تؤث��ر عل��ى االخ��رى وتعظمه��ا
– وال يمك��ن الفص��ل بينه��ا .واذا كان��ت
كله��ا معا ترفع معدالت المرض في
القط��اع أم ال ،س��تقول البح��وث.
ولك��ن االف المريض��ات
والمرضى ال يمكنهم ان يتلقوا
في القطاع العالج المناسب.
م��ن حق المعقبي��ن ان يبدوا عدم
مب��االة لمصير مرضى الس��رطان الذين
ال تس��مح اس��رائيل – ف��ي عملي��ة تغي��ب عنه��ا
الش��فافية والرقاب��ة الخارجي��ة – بخروجه��م
للع�لاج الطبي او تعيق اص��دار التصاريح الى
أن يتفاق��م الم��رض (مريض��ات س��رطان ف��ي
غ��زة يحتجج��ن عل��ى من��ع تصاري��ح الخ��روج
لتلقي العالج��ات) ،جاكي خوري( ،هآرتس)،
 .)1/6يع��رف مكت��ب تنس��يق االعم��ال ال��ذي

اليمن مستنقع عويص

