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رسالتي لكل أصدقائنا من األوروبيين
ممن نعيش معهم ويقرؤون لنا

في العدد الرابع من مجلتكم "الضفتين" والذي يختتم عاما ويستقبل آخر أنجزنا ملفا
نعتقد أنه مهم وفريد من نوعه في اإلعالم العربي وحتى األوروبي إذ سلطنا الضوء فيه
على مسألة اإلسالم السياسي وتغلغله في أوروبا وكيف التصق باإلرهاب وبمعظم
األحداث الدموية التي حدثت في العشرية األخيرة.
وسيكتشف القارئ أننا في إدارة التحرير بحثنا عن التوازن وعن الموضوعية والتي
من الممكن أن تؤلمنا نحن كمسلمين وعرب نعيش على هذه البالد ألن من نعيش
ّ
يحملوننا وزر فئة
معهم وتعايشنا وفتحوا لنا حدودهم ومدارس ألبنائنا أصبحوا اليوم
ضالة من المتشددين واإلرهابيين من الذين نشترك معهم في الدين ونخالفهم
ونحارب أفكارهم بأكثر ضراوة سواء في أوطاننا أو هنا في بلدان اإلقامة مما يحاربهم
األوروبيون.ونحن كنا أول من ن ّبه لخطورتهم ودعا السلطات لعدم التساهل معهم
واستقبالهم كالجئين منافقين.
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن ...
هذا ال يجب أن يحجب عن أصدقائنا من اإلعالميين األوروبيون ومن السياسيين
ّ
مهمة هي أن المسلمين والعرب هنا ليسوا خيرا
وحتى من جيراننا المواطنين مسألة
كلهم وكذلك فهم ليسوا شرا كلهم بل إن الكثير من التونسيين والجزائريين والمغاربة
وغيرهم من العرب ساهموا مساهمة كبيرة في بناء بلدان إقامتهم وفضلهم عليها
أكبر بكثير مما قدموه لبلدان المنشأ ويكفي أن نعرف أنه هناك  26ألف طبيب حاصل
على شهادة من أوروبا ومن خارجها يعملون في القطاع الصحي بفرنسا ،حيث يحتل
الجزائريون المرتبة األولى ،ثم السوريون بـ ،% 11والمغربيون بـ ،% 9ثم من تونس بـ.% 7
س على ذلك في مجاالت المال واألعمال والتعليم وغيرها حتى أصبح النسيج
ِ
وق ْ
االجتماعي واالقتصادي في بلدان أوروبا محكوما بهذا الزخم العربي من اإلطارات العليا
فال تستقيم األمور بدونهم إذ أنهم تحولوا إلى جزء من حاضر ومستقبل هذه البلدان.
رسالتي لكل أصدقائنا من األوروبيين ممن نعيش معهم ويقرؤون لنا هي أننا أول
من يحارب االسالموية والتطرف ونحن أول المدافعين عن قيم الجمهورية وهي
رسالتنا أيضا في مجلة «الضفتين» التي بنينا خط تحريرها على هذا المنهج.
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في عشرية الربيع العربي ..

هل ارتكبت هذه الشعوب كبرى الكبائر؟!
14جانفي  2011لم ولن يكون يوما عاديا في حياة الشعوب العربية ألنه كان يوما استثنائيا
لن يتكرر مستقبال تماما كعدم حدوثه سابقا حيث ثار الشعب التونسي على رئيس حكم البالد
 23سنة وأجبره على الرحيل والتنحي عن السلطة ليفتح بذلك التونسيون عهدا جديدا في
تعامل الشعوب العربية مع حكامهم وهو ما حدث تباعا في مصر يوم 11فيفري 2011حينما أجبر
ماليين ميدان التحرير الرئيس حسني مبارك عن التنحي عن السلطة بعد ثالثة عقود كاملة
.وقد ألهمت الثورتان التونسية والمصرية الشعب الليبي ليخرج شاهرا سيفه في وجه العقيد
معمر القذافي في نفس الشهر وقد خاض العقيد معركة البقاء وبقي مقاتال شرسا ليوم
 22أوت 2011حينما قرر الحلف األطلسي قتله وإنهاء حكمه.ثم بعدها انطلق السوريون في
مسيرات احتجاجية مطالبين الرئيس األسد بالرحيل لكنه هو من ّ
ّ
ورحل أكثر من نصف
هجر
المواطنين واليزال هو باقيا في السلطة .أما الثورة اليمنية فقد انتهت بمقتل الرئيس علي
عبد هللا صالح ودخول البالد في مرحلة االستعمار الحوثي اإليراني والذي يخوض معركة شرسة
مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لم تنتهي إلى اليوم.
عشر سنوات من الدمار ومن الجوع ومن الفقر والخوف هي نتيجة الثورات العربية عموما
دون تفصيل ودون الدخول في تجربة كل دولة خالل هذه الفترة .وهذا ما جعل السؤال يتردد
في هذه البلدان هل جنت على نفسها براقش حيث يتفق الخبراء والمحللون على أن واقع
هذه الشعوب لم يتحسن وأن ما خرجوا من أجله وأطاحوا بسببه بحكامهم لم يتحقق وربما
لن يتحقق الن أغلب هذه الشعوب أنتجت حكاما متطرفون والئهم للجماعة أكثر من والئهم
للوطن والرابح األكبر من هذه الثروات هم فروع اإلخوان المسلمون في هذه الدول حيث
بقدرة قادر وجدوا أنفسهم حكام الصدفة فعاثوا في المؤسسات والدساتير فسادا وأطنبوا
في تجويع الشعوب مقابل استكراشهم وانتفاخ حساباتهم البنكية في وجهات الوالء
االيديولوجي .
اليوم لم يعد لكلمة ثورة معنى ال في تونس وال في أي دولة من دول الربيع العربي بل إن ما
ّ
يعضون أصابعهم ندما عليه ويجلدون أنفسهم يوميا بعد تيقنهم من أنهم
قاموا بها أصبحوا
ارتكبوا كبيرة الكبائر والتي تضاهي الشرك بالله في الفقه اإلسالمي .
كل شعوب الثورة ّ
طلقت االحتفاالت بالثورة في العشرية ومن احتفل بذكراها فذلك كان
باحتشام ووراء األسوار واألبواب المغلقة .
اليوم ومع مرور العشرية األولى مما يسمى الربيع العربي نعلن مع األسف وفاة هذه
الثورات وأنها جاءت بنتائج عكسية وهو الرأي الذي نزعم أنه يشاركنا فيه الماليين.
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بقلم :
نزار الجليدي
مدير التحرير

االسالم السياسي أو
»Turritopsis nutricula«...
من المؤكد أن االمة العربية منذ استباحها العثمانيون واغتصبوا أرضها من المحيط
الى الخليج ليبنوا عليها خالفتهم وهي تعاني التخلف والجهل والفهم الخاطئ لدينها .وقد
أبتليت منذ أكثر من نصف قرن بمرض عضال أصابها في مقتل وهو االسالم السياسي
الذي ابتدعه أشخاص جعلوا من الدين ّ
مطيتهم للدنيا عكس المتعارف عنه في أصول
الفقه وهو أن الدنيا ماهي اال مطية لآلخرة.
المهم أنه ومنذ ظهور االسالم السياسي والذي تزامن مع حالة االستعمار التي خضعت
لها كل الدول العربية دون استثناء ومجتمعاتنا فقدت هويتها وطبيعتها وتحولت بلدان
المنشأ لهذا الطاعون الى مشاريع إمارات وخالفات محكومة بفكرة الجماعة وهو ما
ّ
سموا
جعلهم يلقون مقاومة شعبية شديدة سواء في مصر أو االردن أو تونس بعدما
أنفسهم زورا وبهتانا االخوان المسلمون وتصبح االخوة واالسالم الحنيف مرادفتين
لإلرهاب.
و رغم كل هذا حاول االسالم السياسي استغالل الثورات العربية وركبها دون أن
يشارك فيها ونجح في مصر قبل االطاحة به مجددا واليزال جاثما على الصدور في تونس
لكن كل المؤشرات اليوم تدل على أنه آيل للزوال وأن تونس تستعد للتحرر من هذا
االستعمار .فاإلسالم السياسي  "Turritopsis nutricula" ...يشبه كائن ويعرف أيضا
بـ"قنديل البحر المعمر" والمعروف بكثرة لسعاته ،كما أنه ال يموت وإنما ينتحر عندما ي ّ
ُعمر
كثيرًا .وشيوخ االسالم السياسي ّ
عمروا طويال.
والواقع ان االسالم السياسي في تونس له صبغته الخاصة حيث ّ
تورط في حكم البالد
وايصالها الى ما آلت إليه اليوم خالل عشرية كاملة اندثرت فيها كل األحزاب تقريبا وكان
والء شيخها راشد الغنوشي للخارج واضحا أكثر من والئه للداخل ألن الجماعة عندهم
قبل الوطن لكن ومنذ انتخابات  2019بات مؤكدا أن الخارطة السياسية والحزبية تتغير
حيث خسر النهضاويون أكثر من ثلثي خزانهم االنتخابي وفشلوا في الوصول الى الدور
االول من االنتخابات الرئاسية مقابل صعود قوة حزبية لم يحسبوا لها حسابا وهو حزب
الدستوري الحر الذي نجح في بضعة أشهر في سحب البساط من تحتهم ونجح في تعرية
االسالم السياسي وإقناع السواد االعظم من التونسيين بوجهه القبيح .وهذا مؤشر
على أن النهضة بدأت في الترنح استعداد لالنتحار على طريقة قنديل البحر.
6

العدد الرابع  -جانفي 2021

مجلة

اإلسالم السياسي كرة الثلج التي احترقت بها أوروبا

اإلسالم السيايس كرة الثلج
التي احرتقت هبا أوروبا
في هذا العدد من مجلة
«الضفتين» خصصنا ملفا
كامال نحسب أنه فريد من
نوعه في اإلعالم العربي
لهذه القضية هدفنا في ذلك
إبراز الوجه القبيح لالسالم
السياسي وهو الذي ال يملك
أي وجه حسن.

حيت كلما وقع تضييق الخناق عىل
اإلسالم لله واملسلمون عبّاد له وليس
هذه الجماعات يف أوطانها واال ووجدت
ويص عىل كتاب الله الذي
مالكوه وال أحد
ّ
اإلسالم لله
ّ
ّ
ّ
يف البلدان األوروبية امللجأ والحمى
قال «من ّزله انّا نحن نزلنا الذكر وانا له
والمسلمون عباد له
والدعم املادي واملعنوي وذلك باسم
لحافظون» بمعنى أن ال أحد ينبغي له
أحد
وال
مالكوه
وليس
الديمقراطية وقد أخطأت أوروبا يف منح
اتخاذ اإلسالم ملكية وأصل تجاري.
ّ
ومن هنا كان لزاما اإلقرار بأن ممارسة وصي على كتاب الله الديمقراطية ملن ال يؤمن بالديمقراطية
.الن هذه الحركات يف فلسفتها ممارسة
السياسة باسم اإلسالم أو ما يعرف
العنف للوصول إىل غاياتها مستعملني
باإلسالم السيايس هي ممارسة مح ّرمة
التكفري يشهرونه يف وجه خصومهم
بالعرف قبل إن تكون مرفوضة اجتماعيا
من مجتمعات تخطأ وتصيب تقتل وترسق تحسن وتيسء إلبعادهم عن املنافسة السياسية وقد مارسوا ذلك يف
وال يمكن بأي حال حرش العقيدة والكتاب املقدس يف هذه مرص ويف تونس ويف االردن .
واليوم والخناق يضيق عليهم يف أوروبا فهم
املمارسات إال أذا أقررنا بتطبيق الرشيعة بحذافرها عىل
املجتمعات الحديثة وهو أمر أيضا ال يستقيم ألسباب كثرية بصدد تجييش مشاعر املسلمني البسطاء مستغلني
حوادث عابرة ال ّ
تعب إال عىل أفكار أصحابها مثل
يطول رشحها ليس املجال لرسدها.
«لكن غياب الوازع الديني وتنامي الخرافات يف اإلساءة إىل الرسول محمد ليحولوا املسألة لرصاع
الخمسينات مهّ د الطريق لظهور اإلسالم السيايس» وهي أديان كانت نتيجته عدد من الحوادث اإلرهابية
مجموعات تؤمن باإلسالم باعتباره «نظاما سياسيا للحكم» ،التي هزت أوروبا مؤخرا والتي تضامن معها كل
وأن اإلسالم»ليس عبارة عن ديانة فقط وإنما عبارة عن العالم الحر بما ذلك املسلمني األحرار.
يف هذا العدد من مجلة «الضفتني» خصصنا
نظام سيايس واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء
مؤسسات دولة» .ويع ّد حسن البنا أول من ابتدع الفكرة ملفا كامال نحسب أنه فريد من نوعه يف اإلعالم
وأسس بها ما سمّ ى بجماعة اإلخوان املسلمني التي أسست العربي لهذه القضية هدفنا يف ذلك إبراز الوجه
يف مرص وانترشت كالنار يف الهشيم يف اغلب األقطار العربية القبيح لالسالم السيايس وهو الذي ال يملك أي
وجه حسن .كذلك هدفنا من هذا امللف هو إعطاء
وامت ّد لهيبها ألوروبا.وهنا مربط الفرس.
الصورة الناصعة عن اإلسالم املتسامح الذي
يقبل اآلخر وهو ما برز يف أكثر من موضع يف
كان لزاما اإلقرار بأن ممارسة السياسة
القران الكريم لعل أهمها قول الله «انك التهدي
باسم اإلسالم أو ما يعرف باإلسالم
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» أول قوله
ّ
محرمة بالعرف «انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» ولم يقل
السياسي هي ممارسة
لتتقاتل واو تتناحروا فمتى يفهم املتاجرون
قبل إن تكون مرفوضة اجتماعيا
باإلسالم ذلك ومتى يفهم األوروبيون أن هؤالء ال
يمثلون اإلسالم يف يشء وإنما هم تجار دين.
مجلة
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األستاذ السياسي إيلي حاتم :

اإلسالم السيايس أداة تُستخدم لتقويض هياكل
الدولة والنظام االجتامعي بحجة الدين

ترجمة  :بلقيس بوعلي
األستاذ إيلي حامت ،دكتور يف القانون ،مرسم يف عمادة احملامني بباريس ومحامي
لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي .قام بتدريس القانون والعالقات الدولية
يف جامعات أمريكية وفرنسية ومستشار لدى سياسيني دوليني ،مبن فيهم الراحل
األمني العام السابق لألمم املتحدة بطرس بطرس غالي كما هو عضو يف اللجنة
التنفيذية لدى احلركة السياسية املسماة باحلركة الفرنسية وهي حركة سياسية
أنشأها تشارلز موراس يف نهاية القرن التاسع عشر .كما اندمج األستاذ إيلي حامت يف
أيضا
احلياة السياسية الفرنسية وكان
مرشحا لالنتخابات البلدية والتشريعية .وهو ً
ً
املستشار السياسي جلان ماري لوبان ،الرئيس املؤسس للجبهة الوطنيةالفرنسية.
أنت من الفرنسيني الذين يفهمون اإلسالم السيايس أكثر من غريك ،بالنظر إىل
دفاعك الدؤوب واملستمر عن مفهوم «الهويات املتعددة» ،فهل يقع هذا النهج الغريب
يف دائرة الهويات املتعددة؟
فرنسا بلد الثقافة املسيحية الكاثوليكية التي فرضت نفسها منذ معمودية كلوفيس.
عرفت البالد حروبًا دينية بني الكاثوليك والربوتستانت باإلضافة إىل رصاع مع إنجلرتا،
الوطن األم للعالم األنجلو ساكسوني .وهكذا ،تم تشكيل هوية فرنسا حول الكاثوليكية
حتى أصبحت البلد األم لـ «العالم الكاثوليكي» ،امللقب بـ «االبنة الكربى للكنيسة» .وهذا
لم يمنعها من الرتحيب والقبول باملجتمعات ذات األديان األخرى أواملعتقدات أخرى،
مثل الربوتستانت واملسلمني واليهود الذين سبق وجودهم املسيحيني .يف الواقع ،قبل نبذ
التبشري ،كانت اليهودية قد انترشت داخل اإلمرباطورية الرومانية ،وأحيانًا ما أجربت
عمليات التحول التي دفعت السلطات الرومانية إىل قمعها.
فيما يتعلق باإلسالمً ،
وفقا لجان ماري لوبان ،فإن الجاليات املسلمة استقرت يف
فرنسا منذ القرن الحادي عرش ،كما يمكن أن تشهد عىل ذلك بعض الوثائق التي درسها.
ومع ذلك ،ظلت كل هذه األديان والطوائف مجتمعات صغرية يف فرنسا.
بعد الثورة الفرنسية عام  1789وسقوط النظام امللكي ،انجرفت فرنسا إىل املوجة
الدولية لالستعمار ،مقلد ًة القوى األوروبية والرشقية األخرى (مثل اإلمرباطورية العثمانية).
يف الواقع ،يجب االعرتاف بأنه يف ظل النظام امللكي ،وبرصف النظر عن الحملة االستكشافية
إىل أمريكا ،لم يكن لفرنسا أهداف استعمارية.
ظهرت اإلمرباطورية االستعمارية الفرنسية بعد سقوط النظام امللكي ،عندما رأت فرنسا
نفسها تتخىل تدريجيا ً عن هويتها األلفية ،ثمرة املاسونية والتدخالت األوروبية الخارجية
التي تسعى إلضعافها.
بعد ذلك ،يف نهاية إنهاء االستعمار ،وبسبب الظروف االقتصادية الهشة للبلدان التي
انتهى استعمارها ،شهدت بالدنا موجة من الهجرة الجماعية للسكان بشكل رئييس من
الدول التي استعمرتها فرنسا أو وضعتها تحت االنتداب الفرنيس من قبل عصبة األمم.
هكذا شهدنا موجة كبرية من املهاجرين من البلدان املغاربية ،أو من الديانة اإلسالمية،
أو حتى من إفريقيا ،التي ينتمي جزء منها ً
أيضا إىل الدين اإلسالمي .كان هذا يحدث منذ
نهاية الستينيات وبداية السبعينيات .يف ذلك الوقت ،لم يكن الدين يمثل مشكلة ،بما يف ذلك
اإلسالم الذي لم تمارسه هذه املجتمعات إال قليالً ،ليس فقط يف فرنسا ولكن حتى يف بلدهم
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األصيل.
عودة الدين كعامل سيايس .لقد قادت السعودية ملساعدة
ومع ذلك ،كانت املشكلة الحقيقية هي االفتقار إىل الوسائل األمريكيني يف أفغانستان ،إما بشكل مبارش أو من خالل
لتوفري العمل لهؤالء املهاجرين وبالتايل فرصة االندماج باكستان حيث ولد تنظيم القاعدة ،بزخم من األجهزة
يف املجتمع الفرنيس ،خاصة منذ أزمة النفط يف منتصف السعودية .يف ذلك الوقت ،دعا تركي الفيصل ألسامة بن
السبعينيات .هذه الصعوبات االقتصادية واألزمة التي تمر بها الدن الذي أصبح عميالً لوكالة املخابرات املركزية األمريكية
فرنسا ،استمرت سياسة الفتح األعمى للحدود .أدى ذلك إىل باسم الكود «تيم عثمان» .وقد ذكر ويل عهد اململكة العربية
ظهور مشاكل مع بعض املهاجرين الذين دفعوا إىل االنحراف ،السعودية هذه الحقيقة يف مقابلة نُرشت يف صحيفة واشنطن
بالنظر إىل الصعوبات االقتصادية واملالية التي واجهوها وكذلك بوست يف  22مارس  2018ثم ويف خطوة ثانية ،تم الرشوع
بسبب عدم إمكانية االندماج يف املجتمع الفرنيس.
يف تصدير هذه الصيغة إىل بلدان أخرى ،وال سيما يف بلدان
ً
ثم تم استغالل املشاكل املرتبطة بالهجرة سياسيًا من قبل أوروبا الرشقية ،التي خرجت حديثا من الشيوعية يف نهاية
بعض األحزاب والحركات السياسية ،مما جعل املهاجرين محل سقوط «االتحاد السوفياتي السابق .بعد استخدام عوامل
قضية ضد اليمني ،وخاصة الجبهة الوطنية .بينما ندد األخري املجتمع يف الرصاع بني الكرواتيني الكاثوليك والرصب
بهذا النفاق :فتح الحدود أمام الهجرة دون أن يكون لديها األرثوذكس ،من أجل تآكل يوغوسالفيا السابقة التي كانت
الوسائل إلدارتها و يعد هذا الوضع بمثابة بوتقة انصهار بني عىل وشك االتحاد مع االتحاد الرويس واستعادة قوة موسكو،
هؤالء السكان ،والفرنسيني ،الذين تم
رصاع بني الرصب وأطلق العنان
تجنيس عدد منهم ،والشعب الفرنيس
للبوسنيني عىل خلفية دينية.
التقليدي.
وقد ساعد هؤالء املجاهدون
«الربيع العربي» الذي أطلق
ثم تحدثنا عن الفرنسيني من أصول عليه المرحوم بطرس بطرس الذين درسوا يف أفغانستان .يف
مهاجرة لتصنيف هؤالء السكان الجدد
الوقت نفسه ،اجتاحت موجة
غالي «الشتاء الالمتناهي»
الذين وجدوا أنفسهم مهمشني وبدون
«األسلمة» البلدان ذات األغلبية
هوية .يف الواقع ،تم رفض هؤالء السكان هو ثمرة مشروع سياسي
املسلمة يف االتحاد السوفيتي
ثقافيًا من قبل مجتمعاتهم ،يف بلدانهم أعد بعناية لزعزعة العالم
السابق ،ووصلت إىل حد تصور
العربي وتدمير القومية
األصلية ،ومن قبل املجتمع الفرنيس
«إمارة إسالمية» يف داغستان،
حيث لم يتم استيعابهم .يف بداية العربية واستبدالها بعضوية قبل وقت طويل من اندالع
التسعينيات فقط سمح هؤالء السكان
داعش يف الرشق األوسط.
عالم الطاعة الدينية
ألنفسهم بأن تنجرفهم موجة «دينية»
عىل الرغم من أن سكان
«المجتمع المسلم»
ً
راسخا للهوية،
وجعلوا انتمائهم الديني
هذه الدول ،من ناحية،
يف دولة فرضت «العلمانية» ملحو آثار
غري متدربني ،ومن ناحية
ً
الكاثوليكية التي هي
أساسا عنرص ثقايف يميز املجتمع الفرنيس .أخرى ،من الطقوس الصوفية ،فقد رحبوا بالسلفية
كيف وصل توسع اإلسالم السيايس إىل أوروبا ،وهل التي كان لها تأثري عىل الشيشان التي شهدت
هو بالفعل صناعة غربية كما روج لها كثريون؟
نزاعني عسكريني.
اإلسالم السيايس أداة تستخدم عىل املستوى الدويل ويف
خالل هذه الفرتة نفسها ،شهدت أوروبا
البلدان التي توجد بها مجتمعات إسالمية لزعزعة استقرار الغربية بدايات اإلسالم السيايس مع ظهور
هياكل الدولة والنظام االجتماعي بحجة دينية .وقد تم إنشاؤه اإلخوان املسلمني من ناحية ،ومن ناحية أخرى،
مع حركة اإلخوان املسلمني التي ،كما يوحي اسمها ،هي طاعة ظهور السلفيني الذين قاموا بالتبشري بني أفقر
ماسونية تحت غطاء ديني .عالوة عىل ذلك ،قد ال يكون أتباع الناس ،وخاصة يف الضواحي ،مما تسبب يف
هذه الحركة مسلمني :املسيحيون واليهود جزء من هذه األخوة .موجة من «التدين» بني أفراد عائالت من أصول
إنهم بحاجة فقط إىل االلتزام ،أثناء بدايتهم ،باحرتام املبادئ ثقافية إسالمية وموجة أخرى من التحول
التي صاغتها هذه املنظمة التي تم إنشاؤها يف مرص ،تحت بني األشخاص الذين ال ينتمون إىل مثل هذه
قيادة إنجلرتا ،للسيطرة عىل سلطة امللك.
العائالت.
لكن قبل كل يشء ،نحن مدينون بظهور اإلسالم السيايس
باإلضافة إىل ذلك ،أدى تطور وسائل االتصال
املعارص لتجربة يف استخدام الدين ألغراض سياسية ،أجراها واإلعالم إىل دفع موجة «األسلمة» هذه للتقدم يف
األمريكيون ،بعد دراسات وتحليالت أجراها لهذا الغرض أو روبا ،وال سيما مع القنوات التلفزيونية بما
متخصصون يف كل من األكاديميني وعالم املخابرات .أجريت يف ذلك قناة الجزيرة الشهرية التي بثت بعد أن
التجارب الرئيسية يف أفغانستان وإيران.
اكتسبت شهرة عاملية ومصداقية كبرية .بهدف
يف أفغانستان ،أدى ذلك إىل هزيمة االتحاد السوفيتي ،ويف دفع السكان الناطقني بالعربية الذين يعيشون
إيران ،سقوط النظام امللكي البهلوي .يف كال البلدين ،رأينا يف أوروبا إىل ممارسة صارمة وتفسري صارم
مجلة

العدد الرابع  -جانفي 2021

9

اإلسالم السياسي كرة الثلج التي احترقت بها أوروبا

لإلسالم .وتجدر اإلشارة إىل أن السعودية وقطر ليستا تحت رئاسة نيكوال ساركوزي .منذ ذلك الحني ،شهدنا فوىض
سوى أداة تتالعب بها األجهزة األمريكية وحلفاؤها ،وظهور إسالميني مسرتشدين عن بعد بالخدمات من خالل دول
وخاصة إرسائيل ،لتمويل هذه الدعاية.
استُخدمت لهذا الغرض ،مثل قطر وتركيا حيث كان زعيمها
يف هذا السياق ،أصبح األتباع الجدد لهذه الحركات ،الرئيس أردوغان يعتقد أنه قادر عىل إحياء الدولة العثمانية،
الذين استغلوا الدين ألغراض سياسية ،متعصبني .ذهب حتى الخالفة ،وبالتايل أصبحت «مرجعية» أو زعيم «العالم
بعضهم لالنضمام إىل املجاهدين للقتال يف البوسنة.
السني» عىل غرار إيران التي أصبحت مثال «العالم الشيعي».
ثم أدى «الربيع العربي» والحرب يف سوريا إىل تفاقم
تورطت أوروبا يف اإلسالم السيايس ونفذت معظم
هذه الظاهرة ،ال سيما منذ إنشاء داعش .كما شهدنا تطو ًرا العمليات اإلرهابية من قبل متطرفني إسالميني .هل
رقميًا يف ذلك الوقت ساهم يف ظهور هذه الظاهرة واستغلها فشلت أوروبا يف مواجهة هذا الفصيل؟
من أشعل الفتيل يف أوروبا الغربية.
لقد جُ ردت الدول األوروبية تدريجيا ً من سيادتها وسلطتها.
يقال إن اإلسالم السيايس تسبب يف خراب ما يسمى يتم تخفيف هذا األخري لصالح عالم املال والرشكات متعددة
بالربيع العربي وأن الديمقراطية التي ولدها هذا الربيع الجنسيات .كما تم إضعاف أجهزتهم الرسية وتحت تأثري
أعطت اإلسالميني قوة لم يحلموا بها قط ،ما رأيك؟
جماعات الضغط .لقد فعلت هذه الجماعات كل ما يف وسعها
«الربيع العربي» الذي أطلق عليه بطرس بطرس غايل إلحداث اإلسالم السيايس الذي ،يف رأيي ،تابع لليهودية السياسية
لقب «الشتاء الالمتناهي» هو ثمرة مرشوع سيايس مهيأ التي تهاجم فوق كل بلدان الثقافة الكاثوليكية ،وال سيما يف جزء
بشكل ناضج لتعكري صفو العالم
كبري من فرنسا .مثل اإلسرتاتيجية
العربي وتدمري القومية العربية
املعتمدة يف الدول العربية ،اليهودية
التي
اإلرهاب
أعمال
واستبدالها باالنتماء إىل عالم
السياسية (أو الصهيونية التي هي
ُ
الطاعة« .األمة اإلسالمية» الدينية،
عنرصها الرئييس يف الوقت الحارض)
ترتكب في أوروبا وفرنسا
ولكن قبل كل يشء لخلق كل من على وجه الخصوص يرتكبها ليس لديها مصلحة يف القيام بهذا
االنحدار االقتصادي والثقايف
العمل بشكل مبارش .إنهم يترصفون
أفراد تتم تصفيتهم
يف هذه البلدان لتكون قادرة
بالوكالة ،وبالتايل من خالل منظمات
عىل تشكيلها بسهولة أكرب .يف
اإلسالم السيايس .عىل سبيل التوضيح،
كتابها «الخيارات الصعبة»
يجب أن نتذكر الروابط التي حافظت
أدركت هيالري كلينتون هذه االسرتاتيجية.
عليها داعش مع إرسائيل ،والتي لم يزعجها ظهور داعش.
يجب التذكري بأن األمريكيني لعبوا دو ًرا مهمً ا يف وهكذا ،نرش نائب أبو بكر البغدادي ،الخليفة املزعوم لداعش،
الثورة اإلسالمية يف إيران ،بالتخيل عن الشاه وتشجيع أبو مسلم الرتكماني ،رسالة عىل تويرت عىل الحساب الرسمي
الخميني .ثم اعتقدوا أنهم يمكن أن يقوضوا العراق لتنظيمه ،أشار فيها إىل أن «الله لم يأمرنا يف القرآن الكريم
من خالل إضعافه بالحرب مع إيران وخلق رصاع محاربة إرسائيل أو اليهود» .ويف بيان يف مؤتمر عقد يف تل أبيب يف
مجتمعي داخل هذا البلد بني السنة والشيعة ،ثم جانفي  ،2016لم يرتدد وزير الدفاع اإلرسائييل موشيه يعالون
إشعال هذا الرصاع بإرشاك األكراد .لكن ذلك يف القول« :إذا كان عيل االختيار بني إيران وداعش ،سأختار
فشل ،األمر الذي دفعهم إىل فرض عقوبات ضده داعش» .و ّملح هذا املسؤول اإلرسائييل نفسه ،يف أفريل ،2017
لتجويع الشعب العراقي وتحويله ضد الحكومة .إىل صالت بني حكومته وداعش ،مما أدى إىل إحراج األوساط
لكن هذه االسرتاتيجية فشلت ً
أيضا ،وتم تنفيذ السياسية يف بالده.
تدخل مسلح بذرائع واهية لتدمري الدولة وإثارة
وأشار إىل أن إرسائيل تلقت «اعتذارا رسميا من داعش
الفوىض يف البداية ،قبل إعادة املجتمعات إىل إلطالقها بعض الصواريخ عىل إرسائيل عن طريق الخطأ».
الوراء ،مما أدى إىل ظهور داعش إىل جانب إضافة إىل ذلك ،كشفت صحيفة وول سرتيت جورنال األمريكية
زعزعة االستقرار يف سوريا مع سيناريو مشابه يف عام  ،2016عن مساعدات عسكرية إرسائيلية لجماعة داعش
يف الداخل .إطار «الربيع العربي».
شبه العسكرية ،تصل إىل حد تدريب وحدة عسكرية خاصة
كما أرشت ،فإن هذه الظاهرة الثورية التي مسؤولة عن مساعدة هذا التنظيم من خالل تزويده بـ «أسلحة
ساعدتها الخدمات األمريكية الصهيونية من وذخرية» ،يوازن ألعضائه «بهدف» حسن الجوار ،باستخدام
خالل أسس جورج سوروسشجعت اإلسالميني الجملة التي استخدمها الصحفي إيهود يعاري
عىل الظهور عىل الساحة السياسية خاصة يف
ويف نفس الصحيفة ،دفع املتحدث باسم الجماعة املسلحة
مرص مع محمد مريس ،يف تونس مع النهضة التي يطلق عليها اسم «مقاتلو الجوالن» «تكريمً ا حيويًا»
أو حتى يف ليبيا .الذين عانوا من نفس املصري إلرسائيل «لوقوفها بشجاعة إىل جانبنا :لوال مساعدة إرسائيل ،ملا
من العراق .يف هذا البلد ،تدخلت الواليات كان بإمكاننا الوقوف يف وجهها .قال معتصم الغوالني «الجيش
املتحدة من خالل الناتو التي كانت فرنسا السوري» بينما كشف رفيقه يف القتال أبو سهيل عن املبلغ الذي
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دفعته إرسائيل كمرتب« :كقائد ،أتقاىض راتبًا سنويًا قدره
 5000دوالر من إرسائيل .ومجموعتي تعمل مع تل أبيب.
منذ عام  ،2013أي منذ أول هجوم كبري للجيش السوري عىل
مواقعنا .طلبنا من اإلرسائيليني أن يأتوا ملساعدتنا ،للرتحيب
بجرحينا يف مستشفياتهم )...( .أرسلت لنا تل أبيب األموال
والذخرية ليس فقط ملجموعتنا ولكن ً
أيضا ملجموعات أخرى
كانت تقاتل إىل جانبنا يف الجوالن».
أخريًا ،ليس من املثري لالهتمام يف هذا املوضوع التذكري
بالروابط التي تم الحفاظ عليها بني إرسائيل وجبهة النرصة
التي نددت بها األمم املتحدة .وهكذا ،يف  11ديسمرب ،2014
كشف األمني العام السابق للمنظمة العاملية يف تقريره ربع
السنوي إىل مجلس األمن ،عن هذه الروابط «ألكثر من 18
شه ًرا ،مما يسهل العالج الطبي للمقاتلني الجرحى».
بعد أن نجحت يف تدمري الرشق األوسط من خالل اإلسالم
السيايس ،تسعى اليهودية السياسية إىل زعزعة استقرار الدول
األوروبية ،وخاصة فرنسا ،من خالل هذه املنظمات ،من خالل
محاولة خلق توترات داخلية يف البالد عىل أمل أن يؤدي إىل
حرب أهلية.
ومع ذلك ،يجب أن نتذكر أن هذا الوضع
الذي يواجهه الغرب وفرنسا يرجع إىل
سوء إدارة سياسة الهجرة ،تحت ضغط
الحركات السياسية األوروبية التابعة
لليهودية السياسية .سرتى أن األعمال
اإلرهابية التي يتم تنفيذها يف أوروبا
وفرنسا عىل وجه الخصوص ينفذها أفراد
يتم قتلهم يف الغالب أثناء تحييدهم من قبل
الرشطة .والغريب أنهم جميعً ا (باستثناء قاتل
املعلم صمويل باتي) من أصول مهاجرة
بهويات تبدو عربية .ومع ذلك ،فإن
أكثر أتباع التنظيمات اإلسالمية
الزائفة تعصبًا هم من املتحولني،
كما أظهرت التجربة البوسنية .لكن
لألسف ،فإن حقيقة استحضار هذه
العنارص يف الغرب ،والتي تحبط
املشاريع السياسية التي تهدف إىل
زعزعة استقرار املجتمعات الغربية،
تشوه سمعتك .كما كان الحال يف
عهد االتحاد السوفيتي السابق ،فإن
التشكيك يف النسخة التي فرضتها
وسائل اإلعالم الرئيسية («وسائل
اإلعالم الرئيسية») عىل الرأي العام قد
يتسبب يف مشاكل قانونية ملؤلفيها.
لذلك يجب علينا االعرتاف واالعرتاف
بدور اليد األجنبية لالستفادة من هذه
األعمال الشائنة ،من خالل خلق عواقب
وخيمة عىل املسلمني يف أوروبا .عىل
الرغم من أن املسلمني كانوا وال يزالون
مجلة
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الضحايا الرئيسيني ألعمال منظمات «اإلسالم السيايس»
يف جميع أنحاء العالم ،إال أن املسلمني يف أوروبا يتعرضون
للوصم.
ما رأيك يف دعوات األغلبية لتصنيف جماعة اإلخوان
املسلمني ،الشخصية البارزة يف اإلسالم السيايس ،عىل
أنها جماعة إرهابية؟
يجب تصنيف جميع منظمات اإلسالم السيايس عىل
أنها مجموعات إرهابية .ولكن من الرضوري ً
أيضا إجراء
تحقيقات متعمقة ملعرفة صالتهم باملنظمات أو الكيانات
األخرى التي يتقاضون رواتبها ،ولكن ً
أيضا مصدر تمويلهم
الخفي.
لسنوات عديدة كنت قريبًا من القادة العرب وتقدم
املشورة لبعضهم .برأيك هل فشل العرب يف إفشال
اإلسالم السيايس ومن أين يحصل عىل قوته وإرهابه؟
لقد طغى الوضع عىل معظم القادة العرب .لم يعد
بإمكانهم اتخاذ القرارات الصحيحة .خذ سوريا عىل سبيل
املثال .الحظت ،بعد سنوات قليلة من وصول الرئيس بشار
األسد إىل السلطة ،موجة من األصوليني الدينيني تتسلل
إىل هذا البلد :نساء محجبات أكثر فأكثر ،بما يف ذلك
يف اإلدارات ،وهو ما كان ال يمكن تصوره يف ظل حكم
الرئيس السابق حافظ األسد ...
لألسف ،لم يستطع الرئيس السوري تحرير بالده
ويف نفس الوقت تقويض الحريات الفردية .باإلضافة
إىل ذلك ،سمح انفتاح بالده للمرتزقة اإلسالميني
األجانب بإشعال رشارة الحرب األهلية .تم إرسال
البعض من الشيشان .يف الوقت نفسه ،كان ضحية
حملة إعالمية دولية تشجعها
الصهيونية .اليوم ،يتعرض
الرئيس املرصي السييس
لحملة مماثلة تقريبًا.
أعتقد أن اليهودية
السياسية (الصهيونية)
مع الضغط الذي
تمارسه عىل الواليات
املتحدة األمريكية من
خالل لجنة الشؤون
العامة األمريكية
اإلرسائيلية عىل وجه
الخصوص ،كان
هدفها ،داخل الدول
العربية ،إطالق السم
(اإلسالم السيايس
ومنظماته) ومضاده
لدفعهم إىل رصاعات
فوضوية ال نهاية لها،
ً
وفقا للصيغة الشهرية
«فرق تسد».
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اليوم ،قطر ،املقربة من إرسائيل منذ عام  ،1996األسبوعية .بعد أسابيع قليلة من الهجوم ،غادر املصمم لوز هذه
مضطرة ملساعدة حركات اإلسالم السيايس ،وكذلك تركيا املجلة ...
يف الوقت نفسه ،تعمل الواليات املتحدة وبالتايل إرسائيل
أعتقد أنه كان استفزا ًزا يمكننا االستغناء عنه ،نظ ًرا للسياق
عىل تأجيج الخوف يف الدول األخرى لدفعها ملحاربة يف عامي  2014و  2015مع ظهور قادة يف اإلسالم السيايس
اإلسالم السيايس مثل اململكة العربية السعودية والبحرين والخطر الذي كان من املمكن أن يسببه هذا املنشور .الغريب
واإلمارات العربية املتحدة أي أن أعداء الدول العربية قدموا أن هذه األسبوعية اليسارية كانت مؤيدة لسياسة الهجرة يف
لهم قذائف لحفر قبورهم.
فرنسا ووقفت ضد أي اعتداء عىل هذه السياسة بحجة محاربة
تخنق فرنسا آالف الشخصيات العربية من اإلسالم العنرصية والدفاع عن حقوق اإلنسان .كان هذا يحدث يف وقت
السيايس ،وقد استهدف هؤالء أو بعضهم بأفكارهم كانت اإلسرتاتيجية تهدف إىل تشجيع هذه الظاهرة .ومن
قيم الجمهورية الفرنسية ،وهذا ما وجه انتقادات املفارقات أنه كان البادئ يف نزاع أدى ،خارج الحدود الفرنسية،
للرئيس الفرنيس من قبل قادتها املختلفني يف طريقة إىل العداء ضد بلدنا .خلق هذا معضلة :فمن ناحية ،يجب عىل
تعاملهم مع هذه الظاهرة .يف رأيك ،ما هي الطريقة النظام الجمهوري أن يدافع عن إحدى قيمه األولية وهي حرية
التعبري ،حتى لو كان هذا املبدأ وهمً ا وغري محرتم ً
املثىل للدولة الفرنسية للتعامل مع اإلسالم السيايس؟
حقا ،وبالتايل
عىل الرغم من أنني لست يف جانبه السيايس ،إال أنني يجب مواجهته من ناحية أخرى .هذا الغموض من جانب املؤمنني
أعتقد أن الرئيس ماكرون يدرك كل هذه الصعوبات .كما املسلمني خاصة يف العالم .يجب التأكيد عىل أن املسيحيني ،وال
أنه يدرك األشخاص الحقيقيني الذين
سيما الكاثوليك ،هم الذين تعرضوا
يختبئون وراء اإلسالم السيايس
للوصم واإلهانة لفرتة طويلة يف فرنسا
يتالشى
سوف
والذين يصعب قتالهم ألنهم
باسم «العلمانية» وحرية التعبري .أدت
ال
عندما
السياسي
اإلسالم
يمتلكون القوة املالية واإلعالمية
هذه الحرب ضد الكاثوليكية ،التي
ُ
الحقيقيون
الفاعلون
يعود
الحقيقية .جاءت املوجة اإلرهابية
شنت عىل جميع املستويات بما يف ذلك
األخرية التي كانت فرنسا ضحية
داخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها ،إىل
بحاجة إلى وجوده أو
لها يف اآلونة األخرية يف نهاية عندما يجدون طريقة أخرى نزع املسيحية من فرنسا.
تدهور عالقاتها مع إرسائيل
نتمنى أن يتم نسيان هذا القوس
لتعطيل وإضعاف أوروبا
وتركيا ،الحليف األسايس
برسعة ألن بالدنا لها مصلحة يف الحفاظ
للواليات املتحدة ،والعضو املهم
عىل صالتها بالدول اإلسالمية يف العالم.
يف الناتو والذي تغادر عالقاته
إنهم مطالبون بفهم تعقيد هذه القضية
مع إرسائيل .ال شك ،خاصة منذ إعادة إطالق مرشوع بشكل أفضل.
ساوث سرتيم.
كيف ترى مستقبل اإلسالم السيايس يف أوروبا ويف
يف فرنسا دولة داخل الدولة يجب علينا أن بلدان نشأته؟
نحرر أنفسنا منها بمعنى آخر ،يجب أن تعالج
سوف يموت اإلسالم السيايس عندما ال يعود قادته
جذر املشكلة وليس عواقبها .وإال ،ولكي تبقى يف الحقيقيون بحاجة إىل وجوده أو عندما يجدون طريقة أخرى
السلطة ،يجب أن تخضع للمتالعبني الحقيقيني ،لزعزعة استقرار أوروبا وإضعافها ،ربما من خالل رصاع
وتتظاهر أمام الرأي العام بمهاجمتهم .عرف اقتصادي صيني  -أوروبي .أو مرة أخرى ،يمكن أن تنتهي
الرئيس فرانسوا ميرتان كيفية التوفيق بني هذه عندما ال تشكل أوروبا تهديدًا للواليات املتحدة.
املشكلة حتى تم اكتشافها وتلطيخها من قبل
وينطبق اليشء نفسه عىل وجودها يف «بلدانها األصلية» ؛
وسائل اإلعالم.
سأقول يف البلدان التي توجد فيها مجتمعات إسالمية .هذه
 )8فرنسا تشهد عداء غري مسبوق من الحركة (اإلسالم السيايس) ستختفي عندما يتحقق الهدف
املسلمني ملا يعترب اعتداء عىل شخصية املنشود
الرسول محمد ،فمن املخطئ ومن املحق يف
كلمة أخرية لقرائنا؟
هذا األمر؟
تشمل محاربة اإلسالم السيايس الرتبية والثقافة والصحوة
أفرتض أنك تقصد الرسوم الكاريكاتورية الفكرية التي تعتمد عىل عوامل اقتصادية ومالية .اقتدا ًء بمثال
املنشورة يف صحيفة شاريل إبدو األسبوعية .الشيوعية الذي وجد صدى له بني الفقراء واملعدمني ،فإن اإلسالم
أعادت هذهالصحيفة اإلعالمية الخاصة السيايس مثقف قليالً ،وهو أيديولوجية تتطور يف هذه الدوائر.
واملستقلة نرش هذه الرسوم قبل أيام ،عندما للوقاية من هذا وعدم السماح لأليدي األجنبية باستغالل هذا
بدأت محاكمة اإلرهابيني الذين نفذوا اعتداء الضعف ،يجب علينا تعزيز التعليم والتقدم يف املجتمعات
عىل مكتبها يف عام  .2015لقد ادنتنرش هذا اإلسالمية.
املنشور يف وقته ورفعت دعوى قضائية ضد هذه
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لالشرتاك يف املجلة
الرجاء تعمير االستمارة أدناه وإرسالها إلى العنوان التالي:
 14شارع األوبرا  75001باريس فرنسا

عرض االشرتاك لـ  12إصدارا

أوروبا  150 :يورو
الخليج العربي:
		
اململكة العربية السعودية 562,55 :ريال سعودي
				
البحرين 56,56 :دينار بحريني
		
اإلمارات العربية املتحدة 550,95 :درهم اماراتي

الكويت 45,82 :دينار كويتي
عمان 57,74 :ريال عماني
دول أخرى 180 :دوالرا

الرجاء استكمال البيانات أدناه لكونها ضرورية ملعالجة طلبكم:
السيد

السيدة

اآلنسة

االسم واللقب

العنوان :
املدينة :

الترقيم البريدي:
البريد االلكتروني:
الدولة:
التسوية :اخترت االشتراك في مجلة الضفتني ألربعة اصدارات عبرالدفع :
حوالة بريدية
نقدا بصفة مباشرة صك بنكي
بطاقة بنكية عدد
تحويل بنكي:
مجلة

التاريخ واالمضاء ضروريان :

صالحة الى

IBAN:FR76 1009 6181 9700 0735 0950 194
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الرايات السوداء
تبحث عن عروش
جديدة...
يف أوروبا

بعد سيطرتها عىل كربيات املدن العراقية والسورية،
تتهاوى دولة الخالفة اآلن عىل األرايض السورية ،لتحدد
الساعات القليلة القادمة موعد النهاية املنتظرة للتنظيم
يف آخر معاقله يف منطقة “وادي الفرات”.
ويف جحيم املعارك األخرية ،اختفى املئات من مقاتيل
التنظيم بني قوافل املدنيني الفارين ،رافضني لقبول
فكرة انهيار خالفتهم ،مرتبصني بأية فرصة للثأر
واالنتقام ،فمخيم الهول يف ريف الحسكة الذي تفطنه
عوائل تنظيم داعش شهد عمليات انتقامية بشكل
يومي وبدايتها مقتل ثالثني شخصا ً من العنارص
الهاربة.
إذ قبضت القوات األمنية الكردية املعروفة
“باألسايش” عىل خاليا نائمة لداعش دخلوا ملخيم
الهول مالذ املدنيني الفارين من معارك الباغوز
يف ريف ديرالزور متنكرين بهيئة نساء ،مخفني
وجوههم بالنقاب ،وارتكبوا املجزرة قبل أن
يدفنوا الجثث تحت خيامهم والزالت الدويلة

من الصعب التكهن بكيفية
انتهاء داعش ومتى ،كونه
ظهر ووصل لمرحلة متقدمة
من القوة في فترة وجيزة؛ ً
عليه يتطلب جهدا
فالقضاء ً
أكبر ووقتا أطول ،وحسب
متابعتي الشخصية لمجريات
األحداث أستبعد القضاء عليه
ً
ً
نهائيا؛ فمستقبال سيناريو
داعش سيتكرر باسم جديد
وعلى جغرافية جديدة.
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بقلم  :المار اركندي
متخصصة في شؤون الجماعات املتشددة
ترجمة  :بلقيس بوعلي
االرهابية يف املخيم ترتكب فيها نساء التنظيم جرائمها وتتوعد
بعودة داعش ولو بحلة جديدة.
وروج مسلحو داعش أثناء معارك تحرير باغوز مخططهم
إلعدام  600رهينة إيزيدية مختطفة لديهم منذ الثالث من أوت
 ،2014بعد أن أعدموا  50مختطفة منهم أثناء اشتداد املعارك،
ونفذت هذه العملية الوحشية عىل ثالث مراحل يف أماكن مختلفة
يف املدينة الحدودية مع العراق ،انتقاما ً ملقتل قياديني بارزين
من التنظيم مع عائالتهم يف قصف جوي لطائرات التحالف عىل
املدينة انذاك.
ويربز هنا سؤال كنت قد طرحت ُه قبل خمس سنوات عىل
كارون روز وهو دبلومايس بريطاني رفيع املستوى“ ،هل
يمكن أن ينتهي شبح داعش ويتبدد دون رجعة ،أم أنه سيعاد
اىل القمقم ليستحرض بنسخة جديدة؟”.
وكان روز قد علق عىل سيناريو انتهاء داعش خالل زيارته
ملدن وبلدات كردية يف شمال ورشق سورية صيف 2015
مشريا ً إىل أنه“ :من الصعب التكهن بكيفية انتهاء داعش ومتى،
كونه ظهر ووصل ملرحلة متقدمة من القوة يف فرتة وجيزة؛
فالقضاء عليه يتطلب جهدا ً أكرب ووقتا ً أطول ،وحسب متابعتي
الشخصية ملجريات األحداث أستبعد القضاء عليه نهائياً؛
فمستقبالً سيناريو داعش سيتكرر باسم جديد وعىل جغرافية
جديدة”.
وفقدت داعش  % 99من األرايض عرب حدود خالفتها
املزعومة ،التي أعلنها البغدادي يف العراق وسوريا عام .2014
وانهارت أحالم التنظيم املتشدد بإنشاء دولة حني قيض
عليه يف املوصل بالعراق يف جويلية  ،2017وطرد يف مرحلة
العدد الرابع  -جانفي 2021
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لتعطيل قدرته عىل التغلغل إىل
تالية يف ترشين أكتوبر املايض من منطقة
املتعاطفني ومن لديهم قابلية
الرقة السورية التي كان قد أعلنها عاصمة
للتطرف واألدلجة.
لخالفته .وانسحب عنارص داعش بعد
الجغرافي
االنحسار
يصف الخبري يف شؤون
الهزائم الكبرية التي مُني بها إىل املناطق
تمدد
يقابله
ربما
للتنظيم،
الحركات اإلسالمية واإلرهاب منري
الصحراوية يف سوريا ،ويكاد ال يبقى لهم
سود
لرايات
أيديولوجي
أديب انقراض تنظيم متطرف
أية مكاسب إقليمية.
ويف الوقت الذي سحب فيه داعش تبحث عن وسائل
تنظيمية كداعش “باألمر الشديد الصعوبة،
ً
البساط من تنظيم “القاعدة” منذ جديدة لتظهر مجددا في ألن ذلك يستلزم استسالم هذه
التنظيمات وإعالنها الخسارة ،وهو
 2014يف مدن كالرقة واملوصل ،نشهد
مناطق تشهد صراعات
أمر ترفضه غالبية هذه التنظيمات
أخريا ً معاودة تنظيمات تابعة للقاعدة
سواء كانت في الشرق
التي تستعيض عن ذلك بالركون،
استحواذها عىل مدن كإدلب ،أو دول
آسيا
شرق
جنوب
أو
األوسط
حتى تحصل عىل فرص تمكنها من
أخرى مثل اليمن ،فيما يتجه داعش نحو
في
أو
أفريقيا
غرب
في
أو
النهوض من جديد” بحسب قوله.
احتالل جبال تورا بورا معقل أسامة بن
الدن ،من أجل وضع لوائه فيها وإثبات أوروبا من خالل استراتيجية
ويف ظل السياسات غري الجدية
(الذئاب المنفردة) والخاليا يف التعامل مع التنظيم املتطرف،
قوة وجوده.
يؤكد أديب عىل “حتمية العودة
فمن الالفت أن يظهر عنارص من
النائمة.
ً
لداعش” ،مشريا إىل أننا اآلن نشهد
تنظيم “حراس الدين” -املتمركز يف جبال
إعادة إنتاج جديد للتنظيم بتكتيك
غرب إدلب وجبل باريشا ومدينة رسمني
مختلف ،وباسم مختلف أيضاً.
السورية -يف عدد من املحافظات العراقية
ومع غياب تصورات املواجهة لألفكار املتطرفة التي
كصالح الدين واألنبار ونينوى وكركوك وخانقني ،وقضاء
الرشقاط .وتأسس الفصيل الجهادي البالغ قوامه  18ألف خلفها التنظيم ،ال يعني تحرير املوصل والرقة بالرضورة
مقاتل يف أواخر فيفري  ،2019وبايع تنظيم القاعدة معلنا ً نهاية التنظيم ،فالخشية أن يكون السياق السيايس
والءه أليمن الظواهري ،لينضم إليه الحقا ً العديد من قيادات واألمني -الذي أحيا التطرف وسيّده عىل مناطق
“تحرير الشام” ،أما أول عملية نفذها بمفرده فكانت ضد شاسعة -ال يزال قائما ً يف العراق وسورية واملنطقة
بشكل عام .ولهذا فإن االنحسار الجغرايف للتنظيم،
قوات الحكومة السورية شمال محافظة حماه.
يف الوقت الذي سعى فيه العديد من مقاتيل داعش ربما يقابله تمدد أيديولوجي لرايات سود تبحث عن
لالنتقال خارج سوريا إىل صحراء العراق بالقرب من منطقة وسائل تنظيمية جديدة لتظهر مجددا ً يف مناطق
األنبار ،وكجزء أبعد من اسرتاتيجية التنظيم ،يظهر االهتمام تشهد رصاعات سواء كانت يف الرشق األوسط أو
يف إيجاد مناطق نفوذ جديدة مثل ليبيا وأفغانستان وحتى جنوب رشق آسيا أو يف غرب أفريقيا أو يف أوروبا
الصومال ودول أخرى ،األمر الذي يلقي الضوء عىل رضورة من خالل اسرتاتيجية (الذئاب املنفردة) والخاليا
اجتثاث الفكر اآليديولوجي املتطرف كالذي ينرشه “داعش” النائمة.

مجلة
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حسن الشلغومي الشخصية المسلمة
األكثر إثارة للجدل في فرنسا :

يتيح لنا اإلسالم املستنري رؤية النصوص
الدينية عىل أهنا محاية للبرش
وليس كنص حيرض عىل القتل

ترجمة  :بلقيس بوعلي

إمام مسجد درانسي (سني سان دوني) ورئيس اجلمعية الثقافية
للمسلمني ،حسن الشلغومي ،يدعو إلى إسالم «مستنير».
مهددا
بسبب رؤاه وكفاحه ضد األفكار املتطرفة ،أصبح حسن اآلن
ً
مع أسرته بأكملها ،الذين يعيشون حتت حماية أمنية عالية.
يف هذا السياق ،لم تفوت «مجلة الضفتني» الفرصة إلجراء هذه
املقابلة احلصرية مع الشلغومي ،مركزة على رؤيته ورحلته بتحليل
معمق للوضع يف أوروبا جتاه اإلسالم السياسي.
سيد حسن ،ملاذا أنت الشخصية املسلمة األكثر
إثارة للجدل يف فرنسا؟
أفضل القول إنني صوت من أصوات مسلمي
فرنسا ،لكني لست األكثر إثارة للجدل بل أرى نفيس
األكثر جرأة لقول ما أعتقده ،ربما مثري للجدل ألنني
أهاجم وأنتقد اإلسالم السيايس ،التدخل األجنبي،
السلفية ،اإلخوان املسلمون ...وهي مواضيع يتجنب
العالم الحديث عنها.
انضممت اىل امليدان منذ سنوات ،تقريبا أكثر
من  15عامً ا ،أحاول إجراء إصالح حقيقي لإلسالم
يف فرنسا ،لكن هناك إسالم عاملي مشرتك.
ومع ذلك ،اإلسالم يتكيف ،لدينا اإلسالم
الرشقي ،واإلسالم الهندي ،واإلسالم العربي...
لقد كتبت عىل نطاق واسع يف هذا املوضوع،
بما يف ذلك العديد من الكتب التي تتعلق باإلسالم
يف فرنسا.
كيف ترى وضع املسلمني يف فرنسا
وأوروبا بشكل عام؟
يوجد أكرب عدد من املسلمني بأوروبا يف
فرنسا ،هناك ما بني  6و 10ماليني تقريبًا
باالضافة اىل أن فرنسا لديها عالقات استعمارية
سابقة مع دول أفريقية معينة وخاصة دول
شمال إفريقيا ،موزعة حسب الجنسيات.
لم تستطع الدولة العلمانية تنظيم اإلسالم
واملسلمني منذ بداية التدفق الهجري قبل حوايل
 4سنوات ،ووزارة الداخلية تحاول منذ فرتة
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طويلة التعامل مع هذا االختالف يف الطوائف.
لكن يف نفس الوقت ،فإن الدول األجنبية هي التي تدير
الجالية اإلسالمية :الجزائر تدير الجزائريني ،واملغرب
يدير املغاربة ،وتركيا منذ عام  2000تحاول إدارة
األتراك ،وكذلك اإلسالم السيايس لإلخوان املسلمني .كما
دخلت قطر املشهد منذ عام  1995من خالل الشؤون
املالية ومنصة املنظمة اإلسالمية الفرنسية ،باالضافة اىل
السعودية املعنية بالسلفيني.
لسوء الحظ ،هذا هو الوضع الذي يتميز بتقسيم
الجنسيات والهياكل املعقدة للغاية.
يف أوروبا بشكل عام ،وضع املغاربة يف بلجيكا هو
نفسه ،ويف إيطاليا ال يختلف ،وإسبانيا ً
أيضا ،ويف أملانيا
كذلك مع األتراك.
لألسف فإن املسلمني غري منظمني ،خاصة وأنه ال
توجد مرجعية أيديولوجية ،واملرجع الوحيد هو مرجع
اإلخوان املسلمني (فتاوى القرضاوي وغريها).
األحزاب السياسية لإلخوان املسلمني شديدة التنظيم،
ثم هناك السلفيون املرتبطون بالسعودية .عىل الجانب
اآلخر ،يحاول املغرب هيكلة األئمة املغاربة بشكل عام.
هنا ،نعمل عىل أن يكون لدينا مرجعية أيديولوجية
يمكن أن تساعد يف تدريب األئمة واملرشدين والوسطاء.
تعيش تحت حماية أمنية مستمرة ،مما يعني
أنك يف خطر .من يهددك وملاذا؟
هنا ،منذ ما يقارب العرش سنوات ،أعيش تحت حماية
الرشطة ألنه لألسف ال تزال هناك هذه األقلية التي ال تقبل
االختالف وال تحرتم حياة اآلخرين.
العدد الرابع  -جانفي 2021
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آرائي ومواقفي واضحة ضد التطرف واإلسالم الراديكايل
تقدم فرنسا وتحرتم جميع حقوق هؤالء املواطنني،
وخاصة اإلسالم السيايس والسلفيني واإلخوان املسلمني.
وهذا ال يناسب هؤالء املتطرفني ألن عقيدتهم مبنية عىل
باإلضافة إىل ذلك ،يف تعاميل مع اليهود ويف رحالتي اإلرهاب والخوف واالنقسام.
السلمية إىل إرسائيل وفلسطني ،تلقيت العديد من التهديدات
أنا شخصيا ً أؤمن بهذه األفكار وبالعيش يف وئام،
من حماس وحزب الله والقاعدة وداعش اضافة اىل وليس رؤية غري املسلمني كأعداء ،ولكن كإنسان له
التهديدات الفردية.
قناعاته الخاصة.
هذا ليس غريبا ً عن املتطرفني :تهديدات ،عنف ،كراهية،
نشأ اإلسالم السيايس يف أوروبا وكان برعاية
ألن لديهم عقيدة (عقيدة عبد الله عزام) تنص عىل أنه بعض دولها ،لكنه تحول اليوم إىل كابوس بممارسة
إذا كان لديك عرش طلقات ،فيجب عليك االحتفاظ بتسعة التطرف واإلرهاب .هل نستطيع أن نقول إن السحر
للخونة وواحدة للعدو ،ونحن نمثل خونة بالنسبة لهم .إنهم انقلب عىل الساحر؟
بعيدون عن اإلسالم املبني عىل املحبة والسالم (وفقا ملفهوم
لنكن واضحني ،اإلسالم السيايس موجود منذ
النبي محمد).
 14قرناً ،حتى أن هناك جامعات تبنت اإلسالم
أنت تدافع بشدة عن ما تسميه اإلسالم
السيايس .بروزه كان حتى قبل ظهور منظمة
الفرنيس أو اإلسالم املستنري ،ما هي فلسفته
اإلخوان املسلمني ،التي تأسست يف مرص
وملاذا يعارضه اإلسالميون؟ أخريًا ،ما سبب
بمساعدة املخابرات الربيطانية.
تلقيك لتهديدات مستمرة؟
بالنسبة يل ،إنها حرب داخلية وجهد
اإلسالم املستنري هو اإلسالم الصحيح،
شخيص لتحسني الوضع وتصحيح ومحاربة
إنه إسالم التعايش والحب واإلنسانية
الصورة املقدمة عن اإلسالم العنيف من
وليس إسالم الكراهية والعنف (إذا
قبل فئة معينة تستخدم بعض اآليات
كانت اللحية تمثل الطريق إىل
القرآنية مثل تلك التي تتحدث عن
الجنة ،اذن فيدل كاسرتو سيكون
الجهاد الستغاللها يف ممارسة
أول من ينضم إليها )...كل هذا ال
العنف.
يمثل مبادئ اإلسالم.
باإلضافة إىل ذلك،
أنا هنا للدفاع عن القيم
رحبت أوروبا بالالجئني
األخالقية واإلنسانية واإليثار
السياسيني من حزب
واستكمالها عىل أساس كالم الله
النهضة الذين فروا
الكريم للنبي محمد« :وَمَ ا أ َ ْر َس ْلنَا َك
من تونس والجزائر
إِال َرحْ مَ ًة ِل ْلعَ ا َل ِم َ
ني».
واملغرب ،مصدقة
اإلسالم ً السياسي موجود
يتيح لنا اإلسالم املستنري رؤية
قصص معاناتهم
هناك
أن
حتى
،
قرنا
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منذ
النصوص الدينية عىل أنها حماية
يف الوطن.
ذلك،
ومع
للبرش وليس كنص يحرض عىل جامعات تبنت اإلسالم السياسي.
القتل .هذا اإلسالم هو ما يلزم بروزه كان حتى قبل ظهور منظمة فقد تبني أنهم
للتعايش.
جزء من الخدمة
اإلخوان المسلمين
نحن يف ارض التنوير وحقوق
الرسية ،لذا يمكن
االنسان وديننا مصدر محبة
القول أن السحر
ورحمة فلماذا ال نطبق ما نص عليه ديننا الكريم؟
انقلب عىل الساحر.
إذا نرشت شاريل إيبدو رسومً ا كاريكاتورية غري مقبولة،
ونتيجة لذلك ،يمكن القول أن أوروبا
فعلينا الرد بحس سليم وبمغفرة ،وليس بالكراهية .عانى تعرضت للخيانة ،ولكن قد يكون هناك القليل
نبينا يف مكة وقتلوا أهله ،ومع ذلك قال لهم« :اذْ َهبُوا َفأَنْتُ ْم من اللوم عىل القارة العجوز ،من منطلق أنه
ال ُّ
ط َل َقاءُ».
علينا أن نتحمل مسؤوليتنا وأال نلقي بكل
حان الوقت للتغيري ،عشنا لعقود مع اإلرهاب (القاعدة ،املسؤولية عىل عاتق اآلخرين.
أستطيع القول إننا لم ننتبه إىل حقيقة
شباب الصومال ،بوكو حرام .)...قد نتساءل عن سبب هذا
الجماعات اإلسالمية املتطرفة التي تقوم ببث
الوضع بينما ننتمي إىل دين الرحمة والسالم.
أنا أؤمن به ،وأؤمن باملواطنة ،لكن املتطرفني ال يفعلون أفكار خطرية مثل «القاعدة» وغريها الكثري
مما يضغط عىل البالد .يمكن القول ً
أيضا أن
ذلك.
بصفتنا فرنسيني يف هذا البلد ،لدينا جميع حقوقنا ،عىل اإلسالم السيايس هو أداة تستخدمها أجهزة
املخابرات الخارجية من دول أخرى .لذلك ربما
عكس الجماعات اإلسالمية.
مجلة
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فعال انقلب السحر عىل الساحر.
الثمن ..إسالم الحب والرحمة لم يعد موجودًا ،من يصيل يكره
كيف تقيمون ظاهرة اإلسالم السيايس من ال يصيل .عىل الشبكات االجتماعية ،ال يتحدث الشباب
والفظائع التي ارتكبها ضد دول تتبناه ودول التونيس إال عن الكراهية والعنف .باختصار الحديث عن
أخرى يف العالم مثل فرنسا عىل سبيل املثال؟
تونس أصبح محزنا.
فرنسا بلد علماني ،بلد الحرية ،لكنها لألسف لم
كما عانت الجزائر كثريا ودفعت الثمن خالل الحرب
تتمكن من تحييد بعض الجماعات املتطرفة وبعض األهلية ضد اإلسالم السيايس والجبهة اإلسالمية .ال يزال
املؤسسات ضداإلسالموفوبيا.
الخطر قائما يف الجزائر رغم أنها تعرف كيف تواجهه ،لكن
تتفاعل أوروبا اليوم وتصدر قوانني للحد من التمويل الوضع األمني  واالقتصادي ال يزال محفوفا باملخاطر ،يف
األجنبي ،مثل قانون مكافحة االنفصالية الذي سيختتم ظل وجود اإلسالم السيايس والجبهة اإلسالمية.
ببنود صارمة ،ومع ذلك ،هناك مخاوف من الدخول يف
ما هو وضع املسلمني يف فرنسا بعد األحداث
رصاعات مع القوى الخارجية ،كالقوات اليمنية املتطرفة اإلرهابية األخرية وما هو الدور الذي تلعبه يف خلق
مثال.
االنسجام بني اإلسالم وبقية األديان املوجودة يف
ماهو االشكال الرئييس وما الذي حدث ألوروبا فرنسا؟
وخاصة فرنسا يف عالقاتها باإلسالميني؟
ردت فرنسا وأوروبا بشكل عام بعد األحداث األخرية
إن مجتمع املهاجرين
وبعد دفع الثمن غاليًا ،عىل محاربة
الشباب ،املوجود يف أوروبا
اإلسالم السيايس املدعوم من قطر
صوت
إنني
القول
أفضل
وفرنسا عىل وجه الخصوص،
وتركيا ودول أخرى من أجل زرع
من أصوات مسلمي فرنسا،
هو فريسة سهلة للجماعات
الفوىض الشاملة.
ً
املتطرفة التي تزرع فيهم
يجب أوال أن نعرتف بأن العنف
لكني لست األكثر إثارة
ً
مبادئ خاطئة وذلك من
للجدل بل أرى نفسي األكثر واإلرهاب موجودان فينا أيضا ،وهذا
خالل رصد رصاع الهوية
واضح إذا نظرنا إىل ما يحدث اليوم يف
جرأة لقول ما أعتقده ،ربما
الداخيل ،حيث يأتي
الربملان التونيس والرسقات والتونسيني
مثير للجدل ألنني أهاجم
معظمهم من دول احتلتها
يف سوريا والعراق ،باالضافة اىل
السياسي
اإلسالم
وأنتقد
فرنسا ،ويعتمدون عىل
التفجريات يف تونس حيث الشباب
خطاب الوالء للوطن
يتأقلمون مع األفكار املتطرفة .نحن
ولإلسالم السيايس.
نميل إىل التقليل من أهمية العنف ،فهو
بمجرد
لألسف،
فطري...
أن يقوم هؤالء املتطرفني بتكييف رؤية الشباب،
انظروا إىل االنتخابات التونسية ،لقد كانت حملة موجهة
فإنهم يتخذون إجراءات لالنتقام لبلدانهم ضد فرنسا واليهود ،يف حني كان من املفرتض أن تكون
ودينهم.
حملة ضد الفقر واإلرهاب.
كونك من أصل تونيس-جزائري ،كيف
كلمة الختام حول رؤيتك لإلسالم السيايس وكيف
تقيم تجربة اإلسالم السيايس يف هذين يمكن ألوروبا التخلص منه؟
البلدين وما هو تحليلك للفظائع التي
هناك  4نقاط رئيسية للتخلص من هذه الظاهرة:
أحدثها؟
 محاربة الدعم الخارجي من التنظيمات املتطرفةوالدي من أصل جزائري وولد يف تونس ،وخاصة دعم قطر وتركيا.
لكن لألسف ال أعرف تونس ،تركتها لفرتة
 الحد من خطابات وظهور املتطرفني اإلسالميني عىلطويلة لكنني أعلم جيدًا أنها تغريت ،ولم تعد مواقع التواصل االجتماعي.
تونس بورقيبة أو بن عيل ،هي اليوم مشوشة
 مراقبة املساجد واألماكن العامة للحد من ظهورومستغلة من قبل أولئك الذين يتكيفون مع الجماعات املتطرفة.
األفكار املتطرفة.
 إعادة تنظيم إسالم فرنسا ليكون إسالمً ا مستنرياتونس اليوم مليئة بالكراهية ملن ال قوامه اإليثار واألخوة كما دعا النبي محمد.
يشارك نفس األفكار واملبادئ ،يف بلد الحرية
يف الختام ،توجد تفاصيل كثرية عن تحديات ورحلة
واملحبة حيث يوجد مقام الغريبة وقرطاج ،حسن الشلغومي يف كتابه املتعلق بمحاربة اإلسالم السيايس
حيث يعاني فنان خالل زيارته ألنه يهودي املتطرف وعنوانه «من أجل اسالم فرنسا» ،والذي وجهت له
ويثور عليه الجميع مستشهدين بخطابات انتقادات كثرية رافقتها تهديدات من أكثر الفئات الراديكالية
ضد الصهيونية.
يف املجتمع اإلسالمي.
إنه ألمر محزن أن تدفع األجيال القادمة
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دراسة رصدية حول مساعي تركيا أخونة
احلركة النقابية والعاملية يف الرشق األوسط
ُ
الطبقة العاملة
«العمل ،الحرية ،الكرامة» ،شعا ٌر تسعى
للحفاظ عىل تطبيقه عمليا ً عىل أرض الواقع ،من أجل تماسكها
داخل أى مجتمع ،الحفاظ عىل مصدر رزق آمن(العمل)،
والحصول عىل الحقوق الخاصة بهذا العمل بمنتهى اآلدمية
(الكرامة) ،ومزاولة هذا العمل دون تمييز أو تضييق أو إجبار أو
سخرة (حرية) ،سواء كان هذا العمل داخل الوطن األم ،أو داخل
أى بلد أجنبى.

العمال العرب المهاجرين فى تركيا

بقلم  :دينا محسن
بالطرد ممارسة هذا الحق.
وبالنظر لحال العمال املهاجرين ىف تركيا نجد أن النظام
الرتكى قام بحشد العديد من العمال املهاجرين وأرسهم
«قرسياً» عىل حدود تركيا ،وشحنهم إىل أوروبا من أجل
الضغط السياىس عىل دول أوروبية للحصول عىل منافع
ومصالح محددة ،وهذا استغالل للعمال املهاجرين وأرسهم
يتناىف ويتعارض مع االتفاقيات الدولية واإلعالن العاملى
لحقوق اإلنسان.

وبالحديث عن املجتمعات العربية ،هناك عدة تحوالت
سياسية واقتصادية وبالتبعية اجتماعية ،أيضا ً أثرت عىل تماسك
هذا الشعار ،وكيفية تنفيذه نتيجة تلك التقلبات ،مثل معدالت
البطالة والهجرة ومستوى دخل الفرد ،ىف ظل تعاقب الحكومات
والتغيريات السياسية املتتالية.
ً
وإذ أخذنا يف االعتبار أيضا ،املبادئ واملعايري الواردة يف اإلعالن
العاملى لحقوق اإلنسان والذى نصت عليه
حقوق العمال األتراك
األمم املتحدة يف إطار منظمة العمل الدولية،
فى تركيا
وخاصة االتفاقية املتعلقة بالهجرة من
ينشغل النظام الرتكى منذ
االتحاد العام لنقابات
أجل العمل (رقم ،)97واالتفاقية املتعلقة
عقود بمحاوالت يائسة بائسة
بالهجرة يف ظروف تعسفية وتشجيع
عمال مصر ونقاباته
ألخونة الحركة النقابية العمالية
تكافؤ الفرص واملساواة يف (معاملة العامة ,على أن ثورة  30العربية ،هذا باإلضافة ألخونة
العمال املهاجرين (رقم  )143والتوصية
التنظيمات النقابية والعمالية
جوان أنقذت مصر من
بشأن الهجرة من أجل العمل (رقم  )86جماعة اإلخوان اإلرهابية ىف تركيا ،فرتكيا تُصنّف ضمن
والتوصية بشأن العمال املهاجرين (رقم
أسوأ  10دول انتهاكا ً لحقوق
 ،)151واالتفاقية املتعلقة بالسخرة أو التى حاولت خطف البالد
العمال ،حيث يتبوأ النظام
إلى المجهول
العمل القرسي (رقم  ،)39واالتفاقية
الرتكى بقيادة الرئيس
املتعلقة بإلغاء السخرة (رقم  ،)105نجد
«رجب طيب أردوغان»،
أن التمييز الذى يمارسه النظام الرتكى
ترتيب متقدم بني أسوأ 10
الحايل تجاه العمال غري األتراك (سواء أكانوا مهاجرين أو دول ىف العالم من حيث انتهاك حقوق العمال،
مقيمني) داخل تركيا ،ينسف تلك املواثيق واالتفاقيات والتعهدات للعام السابع عىل التوايل ،هذا ما جاء بالضبط
التى أبرمتها تركيا من قبل ويرسخ ملفاهيم العنرصية والعبودية يف تقرير حديث أصدره اتحاد النقابات الدوىل
والتمييز.
( ،)ITUCحول « أوضاع عمال العالم .»2020
فاملضايقات والعنرصية التى يتعرض لها العمال السوريون
فرتكيا التي تنتهك حقوق العمال تعرقل
واملرصيون واليمنيون ،تتناقض تماما ً مع التزامات تركيا الدولية حرية التعبري بالنسبة للعمال والنقابات التى
فيما يخص حماية حق العامل داخل األراىض الرتكية ،حيث تنص تمثلهم ،ويتعرض النقابيون لالعتقاالت ىف هذا
املادة ( )23من اتفاقية الحماية الدولية لحقوق جميع العمال البلد ،باإلضافة إىل أن حقوق العمال ىف تركيا بال
املهاجرين وأفراد أرسهم ،عىل أن يتمتع العمال املهاجرون وأفراد ضمانات ،حتى أن أعضاء بالنقابات العمالية تم
أرسهم بالحق يف اللجوء ،إىل الحماية واملساعدة من السلطات فصلهم من عملهم ،وهناك حاالت ونماذج عملية
القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التي تمثل تؤكد ذلك ،فالحكومة هناك تتبنى مواقف عدائية
مصالح تلك الدولة ،كلما حدث مساس بالحقوق املعرتف بها يف من النقابات ،فالقمع الذى يمارس ضد تلك
هذه االتفاقية ،وبصفة خاصة ،يخطر الشخص املعني يف حالة النقابات ،وانتهاك حقوق املواطنني ،كلها أمور
الطرد بهذا الحق دون إبطاء ،وتيّرس سلطات الدولة القائمة
مجلة
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خلقت أجوا ًء من الخوف والقلق.
 2020هو األسوأ لعمال تركيا خالل السنوات السبع األخرية
كما أن أرباب العمل ىف تركيا يسعون لعرقلة األنشطة من حيث ابتزاز حقوقهم وانتهاكها ،وتقرير «مؤرش الحقوق
ً
تحليل عامليا النتهاكات الحقوق التى يواجهها
النقابية من خالل تبنى العنرصية ،وطرد تعسفى للعمال دون العاملية» يتضمن
رقيب من الحكومة ،وترتفع ىف تركيا جرائم العمل بشكل كبري العمال ونقاباتهم ىف عدد من دول العالم ،وبعد دراسة تلك
ىف ظل غياب معايري السالمة املهنية التى تنص عليها القوانني األوضاع ىف  144دولة ،يعد االتحاد قائمة بأسوأ دول بالنسبة
ً
الدولية ،وىف مارس املاىض فقد 113
عامل تركيًا عىل األقل للعمال.
حتفهم ،بسبب حوادث العمل ،من بينهم  14جاءت وفاتهم
وتكشف األرقام الرسمية يف تركيا أن أعداد العاطلني
ج ّراء اإلصابة بكورونا ،بحسب تقرير صادر ىف أبريل عن عن العمل كانت تصل لنحو  8ماليني شخص مطلع العام
مجلس سالمة العمال وأمن العمل الرتكى،
بشكل كبري
الجاري» ،2020لكنها ارتفعت
ٍ
وكان تقرير أعده « منتدى منع جرائم
مع تفيش فريوس كورونا يف البالد ،ووفق
قتل النساء» ىف تركيا كشف مطلع العام
آخر إحصائية لدى « اتحاد نقابات العمال
النظام
ينشغل
 ،2019أن إجماىل عدد من تُوفوا جراء
التقدّمي» فإن أعداد العاطلني عن العمل يف
عاطل عن
شخص
جرائم العمل خالل 16عاما ً من حكم التركى منذ عقود تركيا تقدر بـ  12مليون
ٍ
ٍ
العمل ،ويف شهر مارس املايض «،»2020
حزب العدالة والتنمية بقيادة « رجب بمحاوالت يائسة
طيب أردوغان» ،بلغ  22ألف و.500
تقدّم  232000شخص يف تركيا بطلب
بائسة ألخونة
للحصول عىل «إعانة البطالة» ،وا ّلذين تقدّموا
وبسبب معدالت البطالة املرتفعة الحركة النقابية
يقبل العمال االشتغال ىف وظائف
للحصول عىل هذه املساعدات هم عاطلون عن
العمالية العربية
ال تتوفر بها أدنى معدالت السالمة
العمل قبل أزمة كورونا الحالية.
ومؤخرا ً قال الكاتب اليساري «فكرت
املهنية ،وىف أغسطس املاىض كشفت
إحصائيات رسمية تركية عن إهدار
باشكايا» إن النقابات يف تركيا واجهت
الرشكات ىف البالد حقوق  86%من
عقبات حقيقية عىل مدار التاريخ ،لكنها اآلن
العمال ،من خالل منعهم من االنضمام لنقابات باتت عبئا عىل الفئة العاملة التي يفرتض أنها تمثلها ،وتكشف
تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التى تكفلها إحصائيات رسمية تركية حديثة عن إهدار الرشكات يف البالد
لهم القوانني ،وذكرت تقارير صحفية أن الرشكات حقوق  86%من العمال من خالل منعهم من االنضمام لنقابات
الرتكية تفضل تشغيل العمال من الباطن دون تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانني،
أن ينضموا تحت لواء أية نقابة؛ حتى ال تكون وذكرت وزارة العمل والضمان االجتماعي الرتكية مؤخرا ،أن
 86%من العمال يف البالد ال ينتمون إىل أية نقابات.
مضطرة ألداء كافة الحقوق القانونية للعمال.
وىف  3يونيو  2019وجهت منظمة العمل
إحصائيات أخرى ذكرت أن عدد العمال األتراك ،األعضاء
الدولية ىف تقرير لها انتقادت لحكومة الرئيس يف نقابات هو مليون و 894ألفا و 170عامالً ،من إجمايل 13
أردوغان ،ملا ترتكبه من مخالفات ىف مجال العمل ،مليونا ً و 764ألفا و 63عامالً ،أي أن نسبة العمال األعضاء يف
من حظر للنقابات العملية ،وترسيح للعاملني ،النقابات  13.7%فقط .!!.ويف عيد العمال املايض قال «أيوب
أ ُو َزر» ّ
وغريها من االنتهاكات التى تمس حقوق العمال.
منسق الشؤون الدولية يف اتحاد نقابات العمال التقدّمي
ً
ليس هذا فحسب ،إذ يؤكد تقرير «مؤرش واملعروف اختصارا بـ « :« DISKكان من املقرر أن يكون
الحقوق العاملية» ىف التقرير املذكور اعاله أن العام هناك احتفاالت صغرية إلحياء يوم العمال بمشاركة رمزية
20
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من  20شخصا ً أمام مق ّرات اتحادنا واملنترشة يف عموم تركيا
لكن الرشطة املحلية هاجمتنا ولم تسمح لنا باستكمال مسرياتنا
السلمية واعتقلت  20نقابيا».

ردود أفعال التكتالت العمالية تجاه التدخالت
التركية فى الدول العربية،،
(سياسيًا وعسكريًا نقابيًا وعماليًا)

ميليشيات ليبيا للعمال املرصيني ،وقام كل من « اتحاد
العمال العرب» و» منظمة أفريقيا» بمساندتنا ،من أجل
الوقوف أما هذا التغوّل الرتكى ،الذى أراد بكل ما أوتى من
قوة زعزعة استقرار التنظيمات النقابية العربية ،واخرتاق
صفوف عماله.
ويعترب مراقبون أن هذا املسعى اإلخوانى لكرس البيت
النقابى لم يتوقف إىل اليوم ،ولن يتوقف ىف ظل بقاء الديكتاتور
الرتكى « أردوغان» عىل رأس السلطة ،الطامح ىف قيادة اإلقليم،
والذى يسعى لهدم الدول العربية من أجل عودة أمجاد السلطنة
العثمانية وإحيائها من جديد.

يعترب العديد من النقابيني والعمال العرب أن التدخالت
الرتكية يف الشأن الليبي ،أمر مرفوض ،ونددت بذلك أيضا ً
املنظمات العمالية الليبية واملرصية ،باعتبار أن هناك ىف ليبيا
ما ال يقل عن مليون عامل مرصى ،وىف هذا السياق يٌذكر أن
دعوة تركيا لتكوين اتحاد عمال إسالمى
نور الدين الطبوبي األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
أثارت دعوة تركيا إلنشاء اتحاد عمال إسالمى منذ أعوام،
(أعرق منظمة عمالية يف تونس) ،ح ّذر من اخرتاق تركيا لسيادة
الكثري من ردود الفعل الغاضبة بني الكيانات النقابية والعمالية
البالد ،ردا ً عىل زيارة الرئيس الرتكي «أردوغان» لتونس ،من
ىف مرص والدول العربية ،وذلك بعدما كشف اتحاد عمال مرص
أجل السماح بتحويل األراىض التونسية مناطق آمنة للعسكريني
عن تلك املحاولة التى تتزعمها أنقرة ،وتحاول الرتويج لها
األتراك لوصول املعدات واألسلحة والذخرية العسكرية الرتكية.
بني أكثر من دولة من الدول اإلسالمية األمر الذى دفع اتحاد
يف الوقت نفسه كشف بعض حيثيات االتفاق املشبوه ،الذي
العمال املرصى للتصدى لها .
عقدته السلطات التونسية مع رشكة تركية لتمكينها من امتياز
دعوة تأسيس اتحاد العمال اإلسالمى التى وصفها اتحاد
استغالل مطار النفيضة الحمامات الدويل بمقابل رمزي ،والعمل
عمال مرص باملشبوهة ،أغضبت القيادات العمالية املرصية
عىل تنشيط التجارة البينية والسوق التونىس الستقبال بضائع
والعربية ،حتى أن اتحاد عمال مرص أكد عىل أن الحركة
ومنتجات تركية ،رغم ارتفاع معدالت البطالة والتضخم ىف تونس،
النقابية لعمال مرص تشهد انطالقة كربى
لذلك ندّد األمني العام التحاد الشغل التونىس
عربيا ً وإقليمياً ،مؤكدا ً رفض عمال مرص
بذلك ،واتهم أطرافا ً سياسية بمحاولة
دعوة تركيا
والعرب لتلك الدعوة ،وبرغم من محاوالت
التغلغل داخل املنظمة العمالية ،وذلك خدمة
إلنشاء اتحاد
النظام اإليرانى اخرتاق التنظيمات النقابية
ملصالحها ،مشريا ً بأنه يعلم جيدا ً ىف أى مربع
تتحرك تلك األطراف ،مضيفا ً « نحن مؤتمنون عمالى إسالمى
العربية ىف العراق والبحرين وفلسطني،
إال أن االختالف املذهبى واأليدولوجى ىف
عىل االتحاد التونىس ،وسنحافظ عليه من أى مخالفة لمعايير
العديد من الدول العربية لم يتماهى مع
منظمة العمل
محاوالت بائسة الخرتاقه».
التدخالت اإليرانية ،لذا حاول النظام
الدولية
جاء ذلك من أمام حشد من العمال
الرتكى اقتناص الفرصة بدال ً من
التونسيني ،يف كلمة له من رشفة املقر املركزى
ً
محاولة منه االقرتاب
النظام اإليرانى،
لالتحاد« :أردوغان أو غريه ،،السيادة خط
من التكتالت اإلسالمية العمالية
أحمر وال والء لغري تونس ،،تونس أكرب من
العربية.
أردوغان ومن أي محاور ،نرفض أن تتورط بالدنا يف األحالف
يُذكر أن دعوة تركيا إلنشاء اتحاد عماىل
الدولية املشبوهة مهما كان غطاؤها ،ونهيب بالسلطات جميعها
ً إسالمى مخالفة ملعايري منظمة العمل الدولية،
لرفع حالة اليقظة والحذر ،للحيلولة دون تحويل تونس ممرا
وأن الكيانات العمالية ىف العالم كله ال تصنف عىل
لألسلحة أو قاعدة لالعتداء عىل الشعب الليبي ،أو معربا للدواعش
أساس دينى ،ورافضة لتلك الفكرة ،يأتى ذلك
نحو ليبيا أو مالذا لهم».
باإلضافة إىل أنه لن تلقى تلك الدعوات صداها ىف
بينما ىف مرص ،فقد أكد االتحاد العام لنقابات عمال مرص
الشارع العماىل املرصى والعربى ،فالعمال العرب
ونقاباته العامة ،عىل أن ثورة  30جوان أنقذت مرص من
يتصدون لتلك الفكرة بيد من حديد ،خاصة وأن
جماعة اإلخوان اإلرهابية التى حاولت خطف البالد إىل املجهول،
دعوة كتلك تستهدف تفتيت وحدة الشعوب
وتحويلها مرتعا ً للجماعات املتطرفة بعد «أخونة كل املؤسسات»،
العربية عن طريق العمال ،بعد أن فشل النظام
وهو ما كان سينعكس سلبا ً عىل الصناعة واالقتصاد ،وبالتايل
الرتكى وأعوانه ىف استخدام الجماعات اإلرهابية،
عىل حقوق العمال ،كما حدث يف بلدان أخرى ،حيث سعت
كنوع من أنواع االبتزاز السياىس.
تركيا إىل دعم جماعة اإلخوان من أجل اخرتاق التنظيم النقابى
فالحراك النقابى العماىل ال يرتبط بديانة وال
املرصى ،لكن عمال مرص أفشلوا املخطط رسيعاً ،هذا باإلضافة
كيان سياىس ،حيث أن تلك الفكرة هدفها تفتيت
إىل محاولة االتحاد مساندة التنظيم النقابى الليبى الوطنى،
الحركة العمالية والتفرقة والتخريب ،من خالل
حيث قدم االتحاد شكوى إىل منظمة العمل الدولية ،ضد احتجاز
أيديولوجيات تركية دينية مشبوهة.
مجلة
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بالوثائق

االخوان المسلمون يتسللون لمؤسسات حيوية أوروبية:

اجلامعات النمساوية نموذجا...

اسم «اإلسالم يف النمسا وأوروبا» وشارك
ال تتوقف جماعة اإلخوان يف
جراتس
بلديتي
قدمت
بها شارك  14متحدثا ،بعضهم من رموز
محاولة تمددها يف أوروبا عند
اإلخوان.
املساجد أو املراكز الثقافية ،وستريا النمساويتين 12
وأثارت هذه املحارضات الكثري من
لكنها تحاول زرع عنارصها ألف يورو لتمويل محاضرات
الجدل واالنتقادات لسنوات طويلة ،ووجهت
وأذرعها يف مؤسسات التعليم
االخوان في الجامعات
الصحافة أصابع االتهام لجامعة جراتس
للتسلل للعقول.واخر هذه النمساوية في الفترة بين
التي منحت «اإلخوان منصة لنرش أفكارها».
املحاوالت ما قامت به
و.2008
2005
ويف أفريل  ،2008فتحت صحيفة «فينر
الجماعة يف الجامعات
تسايتونغ» الخاصة ملف محارضات جراتس
وهو ما
النمساوية
املثرية للجدل ،ونقلت عن الربوفيسور فولفغانغ بينديك ،الرئيس
تؤكده وثيقة للربملان النمساوي وتقارير صحفية.
الوثيقة ،املؤرخة بـ11تاريخ ديسمرب  ،2020السابق معهد القانون الدويل والعالقات الدولية بالجامعة ،وهو
وتداولتها وسائا اعالم عاملية ،ذكرت أنه «بعد الجهة التي نظمت املحارضات ،تنصله من اختيار املتحدثني
املداهمات األخرية ،عاد ملف اإلسالم السيايس إىل وعدم معرفته بمحتوى بعض الخطابات بعد اتهامات بوجود
محتوى متطرف ومعادي للسامية يف هذه املحارضات.
واجهة التحقيقات».
الوثيقة الربملانية قالت بدورها «قدمت بلديتي جراتس
وتضيف« :برزت يف هذا اإلطار ،الفعاليات
التي جرت يف جامعة جراتس النمساوية تحت وسرتيا النمساويتني  12ألف يورو لتمويل هذه املحارضات يف
إرشاف الربوفيسور فولفغانغ بينديك ،املدير الفرتة بني  2005و ،»2008مضيفة «نصف املتحدثني جاءوا من
السابق ملعهد القانون الدويل والعالقات الدولية أوساط اإلخوان املسلمني ،وكان بينهم أسامة التكريتي وأحمد
يف الجامعة ،وكامل جابر محمود ،القيادي جاب الله وكمال الهلباوي».
وأضافت «شن املتحدثون آنذاك هجوما الذعا عىل قوانني
البارز باإلخوان املسلمني».
وتقصد الوثيقة سلسلة املحارضات مكافحة اإلرهاب داخل قاعات جامعة جراتس» ،مضيفة «نفى
املثرية للجدل يف جامعة جراتس النمساوية يف الربوفيسور بينديك معرفته باملتحدثني ،لكنه شارك بالفعل يف
الفرتة بني  2005و ،2008التي جرت تحت اختيارهم».
ووفق الوثيقة ،فإن عالقة بينديك باإلخوان لم تتوقف عند
أثارت هذه المحاضرات الكثير من
هذا الحد ،حيث نرش الربوفيسور النمساوي باملشاركة مع
الجدل واالنتقادات لسنوات طويلة،
كامل جابر محمود ،كتاب يف  2011بعنوان «اإلسالم يف النمسا
وأوروبا :اندماج ومشاركة املسلمني يف املجتمع» يضم املحارضات
ووجهت الصحافة أصابع االتهام
التي ألقيت يف جراتس يف الفرتة بني  2005و .2008وكان نارش
لجامعة جراتس التي منحت
الكتاب جامعة جراتس نفسها.

«اإلخوان منصة لنشر أفكارها».
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نيكوال ديبون -أنيون رئيس حزب «قفي فرنسا» :

حيتاج اإلسالميون ببساطة إىل فهم أنه ال يوجد
مكان لإلسالم السيايس يف فرنسا
منذ شبابه املبكر ،شارك نيكوال دوبون آنيون أفكار الديجولية وسرعان ما انخرط يف السياسة من خالل
االنضمام إلى التجمع من أجل اجلمهورية ( .)RPRعمد بلدية يريس يف إيسون من عام  1995إلى عام
 ،2017كما أنه يشارك بنشاط يف احلياة السياسية الفرنسية على املستوى الوطني :نائب إيسون منذ عام
تر ك
 ،1997وهو يدافع عن خط سيادي قريب من خط تشارلز باسكوا وفيليب سيجوين  .عندما
حزب االحتاد من أجل احلركة الشعبية يف عام  ،2007أنشأ حركته السياسية اخلاصة
وترشح لالنتخابات الرئاسية لعامي  2012و  ،2017حيث أثار ضجة كبيرة بإعالنه
دعمه ملارين لوبان يف اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية .أعلن نيكوال دوبون-
آيجنان بالفعل ترشحه لالنتخابات الرئاسية املقبلة يف عام .2022
مجلة «الضفتني» التقت هذا السياسي الكبير ضمن ملف حارق هو االسالم
السياسي واالرهاب وأوروبا فتحدث الينا عن رؤيته للمسألة و محاور أخرى جديرة
بالقراءة.
حوار  :نزار الجليدي  -بلقيس بوعلي
ملحاربة

كيف تخطط
املتفشية يف فرنسا؟
بكل بساطة ،من خالل إعادة التأكيد عىل مبدأ
بسيط وهو مبدأ العلمانية .لكل فرد الحرية يف
ممارسة العقيدة التي يريدها ،وممارسة الدين
الذي يريده ،ولكن فيما يتعلق بالقوانني العامة
لديمقراطية الجمهورية ،أي أن املجال الديني
يجب أال يسود عىل املجال السيايس.
كان عىل الكاثوليك أن يمتثلوا لهذا ،وهو
قانون عام  .1905لقد حطم الدرك أبواب
التجمعات الدينية :فعلت العبادة الكاثوليكية
وكذلك الطائفة اليهودية ذلك .يحتاج اإلسالم
ببساطة إىل فهم أنه ال يوجد مكان لإلسالم
السيايس يف فرنسا .إن اإلسالموية الراديكالية
آفة يجب مكافحتها يف جميع األوقات.
يمكن لكل مسلم ممارسة عقيدته مع احرتام
قوانني الجمهورية .إذا كان الناس يريدون
العيش يف بلد يتم فيه تطبيق الرشيعة ،فهناك
الكثري من البلدان التي يمكنها استيعاب هؤالء
األشخاص .لكن عندما تكون يف فرنسا ،فإنك
تحرتم القانون العام وهو القانون الجمهوري
العلماني .هذا ال يمنع بأي حال من األحوال أن
تكون قاد ًرا عىل عيش هويتك وإيمانك بشكل
طبيعي ولحسن الحظ ،هناك الكثري ممن
مجلة
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يعيشونها جيدًا.
هل تفرق بني املسلمني
الوطنيني الذين يطلبون فقط العيش
يف وئام مع ذويهم من الفرنسيني ،وبني
املسلمني الذين يقومون بالتبشري من
خالل إشارات التباهي؟
بالطبع أنا افرق بينهما ! والدليل أنه
هنا يف مدينة يريس ،حيث كنت عمدة
ألكثر من  20عامً ا ،توجد غرفة للصالة
وبها جمعية إسالمية لم تطرح أبدًا
أدنى مشكلة .وهناك مئات اآلالف
من املسلمني الفرنسيني مندمجني
تمامً ا يف مجتمعنا مثل الفرنسيني
الكاثوليك والفرنسيني من العقيدة
اليهودية أو حتى البوذيني
الفرنسيني ،الذين يحرتمون
جميعً ا قيم الجمهورية.
األساسية
املشكلة
يف بلدنا هي أننا كنا
ضعفاء تجاه اإلسالميني
السياسيني الخطرين وأننا
نسينا تقدير كل املسلمني
الفرنسيني الذين يعيشون
دينهم بهدوء ويعملون يف
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الحياة الوطنية ،وهم محامون وأطباء وممرضات أولئك الذين وصلوا إىل فرنسا واندمجوا يف املجتمع
وحراس وضباط رشطة وجنود فقدوا حياتهم يف الفرنيس مثلك .لنكن واضحني ،دعنا نتوقف عن هذا
مايل .هؤالء الناس ،ال نتحدث عنهم أبدًا !
املجمع الفرنيس الذي يخىش دائمً ا قول األشياء ! ليس
نحن ال نتحدث أبدًا عن أولئك الذين هم لدي أي عقدة ،فأنا واضح يف الدفاع عن املساواة بني
مواطنون عاديون ونتحدث دائمً ا عن اإلرهابيني جميع املواطنني ،أينما أتوا .إذا كنت تحرتم قوانني
واإلسالميني واألشخاص الخطرين ملاذا ؟ إنه أمر الجمهورية ،فلديك مكان مثايل يف فرنسا.
سخيف .لذلك أطلب أن نكون قاسيني مع أولئك الذين
كيف نحارب التمويل األجنبي لبعض
يريدون تدمري مجتمعنا ،ليس ألنهم مسلمون ولكن الجمعيات؟
ألنهم يريدون تدمري املجتمع .من ناحية أخرى ،أنا
إنهم يدعمون أعداءنا .من الرضوري قمع وحظر
أؤيد تمامً ا فتح ذراعنا ألولئك الذين يترصفون بشكل التمويل األجنبي لجميع األديان .ملاذا تمول تركيا
طبيعي ويحرتمون قوانني الجمهورية الفرنسية.
السيد أردوغان املساجد يف سرتاسبورغ أو مولهاوس؟
لقد صنفت عدة دول يف العالم جماعة
نادي كرة القدم البارييس ( )PSGملك
اإلخوان املسلمني عىل أنها منظمة إرهابية ،فما للقطريني ،فكيف يبقى عىل هذا الحال ؟ أليس
الذي تنتظره فرنسا لتأخذ زمام املبادرة ،علما هذا مصدر أمل لشباب ضائع غالبًا ؟
أن املنظمة اإلسالمية الفرنسية (سابقا )UOIF
القادة الفرنسيون الذين بحثوا عن املال يف قطر أو
هي فرع نشط لإلخوان
يف أي مكان آخر هم أول الجناة.
املسلمني؟
ال يمكنك الذهاب والتفاوض
هناك مئات اآلالف من
األمر املذهل يف فرنسا،
بشأن عقود السالح مع الناس
المسلمين الفرنسيين
وأنا أحاربه منذ  20عامً ا،
ثم رفض مساجدهم .ها أنت
ً
مندمجين تماما في مجتمعنا
هو أن فرنسا تسمح
تعرف ذلك جيدًا ...
الكاثوليك
الفرنسيين
مثل
للناس الخطرين بالتبشري،
أنا واضح جدا بشأن هذا
والفرنسيين من العقيدة
األشخاص نفسهم ممنوعني
املوضوع .يوجد إسالم يف
البوذيين
حتى
أو
اليهودية
من العيش يف املغرب
فرنسا يجب أن يبنى ،وهو
الفرنسيين  ،الذين يحترمون
والجزائر وتونس .لذا أود
أمر أسايس ،إنه الحل الوحيد،
ً
جميعا قيم الجمهورية
أن يرشح يل أحدهم ،كيف
وال توجد حلول أخرى .يجب
يمكن لبلد مثل فرنسا
أن نقطع العالقات مع البلدان
أن يقبل أن األشخاص
األصلية ،وهذا ال يعني أن الناس
املمنوعني من اإلقامة يف
يفقدون هويتهم وعائالتهم ،بل
البلدان املغاربية لهم الحق يف زرع الكراهية هم يعودون إىل هناك يف الصيف  ...أعتقد وسنتحدث
يف فرنسا؟ وهو خطأ بعض اليساريني عن ذلك فيما بعد ،أن الشعب الفرنيس بأكمله لديه
الفرنسيني الذين يجعلون الفرنسيني أصول ينتمي اليها .أنا ال أطلب قطع الجذور ،عىل
يشعرون بالذنب بقولهم «أنت عنرصي اإلطالق ،وهؤالء الناس هم جرس عرب البحر األبيض
إذا قلت توقف لشخص خطري» ،لكن املتوسط ،ورابط اتصال .وأنا منتبه جدًا ملا يحدث يف
العكس هو الصحيح يف الواقع ،اليساريون املنطقة املغاربية ،ألنه إذا انهار املغرب الكبري ،فسوف
يصنعون األبوة االستعمارية الجديدة باسم تنهار فرنسا بدورها .نحن بحاجة إىل بلدان مغاربية
حقوق اإلنسان !
متوازنة  ،وهناك الكثري من الشباب الذين يتحدثون
أنا أعتربك فرنيس ،ال أنظر إىل لون العربية ولديهم ثقافة ولديهم أصدقاء ويمكنهم أن
البرشة ،ال أنظر إىل األصل االجتماعي ،ال يكونوا بمثابة جرس بني قارتينا .إنه يشء مهم للغاية.
أنظر إىل األخالق ،ال أنظر إىل الدين .أنا
بالتأكيد ،لسوء الحظ ،هؤالء األشخاص الذين
أعترب كل شخص فرنيس فرنسياً! أنا ال يجب أن يشكلوا قوة اقرتاح حقيقية لفرنسا،
أنظر إىل البقية .من ناحية أخرى ،إذا يتعرضون اليوم ملعاملة سيئة عىل جانبي البحر
كان الشخص متعصب ديني يف أي دين األبيض املتوسط .من ناحية اإلخوان املسلمني،
كان ويريد أن يفجر قنابل ضد املجتمع يُعتربونهم ملحدين ،والفرنسيون يُعتربونهم
الفرنيس مهما كانت ديانته ،أقول كفى! سوى عربًا .يتعني القيام بمبادرات لتغيري
انرصف ،انرصف! أنت جانح ومهرب العقليات ولهذا سأطرح عليك برسعة سؤاالً :هل
مخدرات وعضو يف اإلخوان وكل يشء آخر ،يمكن لفرنسا ان تسوق كل يشء يف الخارج؟
انرصف ! ألنك قبل كل يشء تشوه سمعة
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هل تتعاطف مع الديغولية ،كيف يمكن أن اقتصادية حقيقية ،كما فعلت الواليات املتحدة مع
يتطور التعاون بني الشمال والجنوب حسب فكر املكسيك وأمر ي كا الوسطى .وهذا يعني ،منطقة
الجنرال ديغول اليوم؟
حقيقية لالزد هار املشرتك ،ألنه إذا انهارت تونس
إذن هناك عدة أشياء .أوالً ،أويص بكتاب صغري ،اقتصاديًا ،فهذه مأساة ،وأنا أفضل رشاء اقمصتي
سأقدمه لكم ،لقد كتبته يف عام  ،2017كانت األيام املائة وسرتاتي من تونس بدال ً من الصني.
استفادت ت ر كيا من أكثر من  10مليارات
من رئاستي ،تخيلت أول  100يوم يل يف اإلليزيه .رحلتي
األوىل ،وستفاجئك ،لم تكن الذهاب إىل أملانيا والركوع يورو من االتحاد األوروبي من أجل منع تدفق
أمام السيدة مريكل ،رغم ما يقال عني يف الصحافة املهاجرين  ،لكن أردوغان ال يزال يريد املزيد
بكوني قومي بغيض ،فان اول رحلة يل كانت مربمجة باستخدام هؤالء املهاجرين لالبتزاز.كيف
نحارب الهجرة غري الرشعية بوقف هذا التعاون
لزيارة املغرب الكبري !
ها هو اليوم التاسع والعارش من كتابي ،أنا ال أعرضه املهتز مع األتراك ؟.
نعم نعم  ،ألننا نركع أمام أردوغان وتخلينا عن
عليك ألنك أمامي ،منذ  3سنوات كتبت هذا ،االثنني
 22والثالثاء  23ماي ،زيارة العواصم الثالث للمغرب تونس وا ملغرب والجزائر .إنه أمر مشني ،سأقول
العربي .سيتضاعف عدد سكان إفريقيا يف غضون  30إن كل ي ورو يتم استثماره يف تونس واملغرب
والجزائر سيشارك يف التنمية
عامً ا إلحصاء ما ال يقل عن مليار
االقتصا دية واالجتماعية
نسمة إضايف ،ولم تشهد اإلنسانية
ً
لهذه ا لبلدان ،ولكن أيضا
أبدًا صدمة ديموغرافية بهذا الحجم،
بلدنا
في
األساسية
المشكلة
يف فرن سا وأوروبا .ولهذا
كنت الشخص الوحيد الذي تحدث
تجاه
ضعفاء
كنا
أننا
هي
السبب يجب إقامة رشاكة
عنها خالل الحملة االنتخابية ،فقد
السياسيين
اإلسالميين
مميزة بني فرنسا ودول
تخلت فرنسا عن حلفائها يف املغرب
الخطرين وأننا نسينا تقدير
املغر ب العربي .ويجب
الذين يظلون مع ذلك مفتاح الرخاء
عىل قادة هذه الدول أال
األفريقي والسيطرة عىل الهجرة
كل المسلمين الفرنسيين
يضع وا هذه املوارد يف
ومكافحة اإلرهاب .املغرب االقىص الذين يعيشون دينهم بهدوء
جيو بهم ،بل أن تعود
منيس ،والشعب التونيس يحاول ويعملون في الحياة الوطنية
بال فائدة الكاملة عىل
إنقاذ ثورته بنفسه ،وتاريخنا املؤلم
السكان املحليني.
مع الجزائر يشل أي عالقة بناءة.
تأكيد ،لكن
بال
يف الرباط ،سأعيد إطالق االتحاد
األمر يتطلب الكثري
من أجل املتوسط ،ويف الجزائر
العاصمة سأقرتح خطة مارشال ،وسأدعو يف تونس من العمل عىل الجانب اآلخر من البحر
العاصمة إىل تحالف لقيادة معركة بال رحمة ضد األبيض املتوسط ً
أيضا ...؟
سوف نتحدث برصاحة :يف الواقع يجب
اإلسالميني واالتجار بالبرش ومراقبة الحدود الليبية.
لقد كتبت كل يشء يف هذا الكتاب ،الخطابات ،اقرأ القيام بالعمل عىل جانبي البحر األبيض
هذه الصفحات ،هذا ال يعني أنني أخربك ألنك تجري املتوسط .إذن م ا أقوله ،نحن بحاجة
مقابلة معي ،أقول ذلك ألنني مقتنع بأن أوروبا اذا التفاقيات تجارية مميزة ،نحتاج التفاقيات
جامعية ،وبي ن نا ،سنقولها برصاحة ،بدال ً
تعدت هذه االزمة فان أفريقيا ستتخطاها بدورها
أنا مقتنع بأن فرنسا ال يمكنها الخروج من هذه من جلب األك اديميني إىل باريس ،ملاذا ال
االزمة إال إذا وجدت املغرب والجزائر وتونس طريقها .تنشئ الجامعات الفرنسية فروعً ا يف هذه
وكيف؟ وهذا يعني أننا يجب أن نجد اتفاقيات تجارية البلدان؟
من الواضح أن هذا التطور
مميزة مع البلدان املغاربية .أفضل استرياد منتجات من
مصنع يف تونس بدال ً من مصنع يف الصني ،لم تعد الصني املستقبيل يجب أن يكون «أخذ
وعطاء».
بحاجة إلينا بعد اآلن
املستشفيات ،بدال ً من إحضار عائالت
هذه هي اسرتاتيجيتك التنموية بني ضفتي البحر
األبيض املتوسط للدول الست املهمة 3 ،يف الشمال من تونس أو الجزائر للعالج يف مستشفى
و 3يف الجنوب .هل لديك اسرتاتيجية اقتصادية من  ،Pitié-Salpêtrièreملاذا ال ننشئ
شأنها أن تضمن استقرارالناس يف بلدانهم وبذلك مستشفى فرانكو جزائري يف الجزائر ،أو
مستشفى فرانكو تونيس يف تونس؟
التخيل عن الهجرة؟
بالتأكيد ،نح ن بحاجة إىل إنشاء منطقة تجارية
مجلة
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اىل جانب ذلك ،لدينا مهارات .ملاذا يجرب
أنا أعتربك مستقالً ،وإذا لم نتعامل مع هذه
األطباء التونسيني عىل العمل يف فرنسا؟ الرشاكة ،فستغرق هذه البلدان ،وستكون هناك
بصفة ممرض ،بالرغم من انه قىض حياته هجرات قوية جدًا ،ستسبب مشاكل ،وسيبقى
اإلسالميون فقط هناك ،ويف النهاية معنا ً
كلها يف بلده كطبيب !
أيضا .إنه أمر
سأخربك السبب .ألن هناك عقدة مستعمر حيوي للغاية والسنوات العرش القادمة حاسمة ً
حقا.
فرنيس ،لدينا تاريخ مؤلم مشرتك ،مؤلم يف الجزائر ،لذلك أريد استثما ًرا ضخمً ا من فرنسا يف هذه البلدان،
أقل املا يف تونس ،لكن أيا كان .لنتحدث مع بعضنا ليس لقيادتها ،ولكن عىل العكس من ذلك للسماح لها
البعض برصاحة :أنا أفهم فخر الجزائريني واملغاربة بالحفاظ عىل سكانها املؤهلني وتعزيز استقاللهم.
والتونسيني الذين ال يريدون أن يترصف الفرنسيون يجب أن نوقف هذه العالقة غري الصحية التي كانت
مثل املستعمرين الجدد.
لدينا ،حتى لو كانت أكثر صعوبة مع الجزائر .ملاذا ؟
ولكن كم عمرك؟ألنه مع تونس واملغرب ،تجاوزنا كل يشء وأعتقد أنه
 -40سنة
سيتحسن كثريًا.
حسنا !يف الجزائر ،ال يزال هناك استغالل من قبل القوة
أمضيت  22عامً ا يف فرنسا
الجزائرية للوصاية التي يتمتعون بها عىل الشعب
أنا أكرب منك قليالً ،آسف ،لكنني ولدت بعد الجزائري ،وال سيما بالقول من وقت آلخر :الفرنسيون
إنهاء االستعمار عىل أي حال ،مع ذلك أنا اعترب األرشار هنا ،واألرشار الفرنسيون هناك  ...يجب أن
نفيس عجوزا .لذلك سئمت حقيقة أنه بعد مرور نتوقف عن هذه املمارسات التي ترض بالجميع ...
 50عامً ا ،ما زلنا مشلولني من الخوف من وجود يجب أن تكون هناك أخريًا كلمة حقيقية عن مسؤولية
رد فعل استعماري .أنا آسف،
الدولة.
إذا استثمر مستشفى فرنيس
هل حركتكم السياسية
«»Debout la France
يف تونس ،فلن يعني ذلك األمر المذهل في فرنسا  ،وأنا
ً
راضية عن طريقة تعامل
أن فرنسا ستكون السيد،
أحاربه منذ  20عاما  ،هو أن
مشكلة
مع
الحكومة
أنت السيد ،التونسيون هم فرنسا تسمح للناس الخطرين
الهجرة غري الرشعية؟ إذا
األسياد .علينا أن نوقف
بالتبشير  ،وهؤالء المبشرين
لم يكن كذلك ،فماذا كنت
هذا السريك ،ألن لدينا
العيش
من
ممنوعين
نفسهم
ستفعل مكانها؟
مصلحة مشرتكة يف تعزيز
وتونس
والجزائر
المغرب
في
هذه البلدان ...عندما
أعتقد أن فرنسا لم تعد
ً
أرضا للهجرة .لم نعد نملك
استثمر األمريكيون يف
الوسائل للرتحيب بكل هؤالء
خطة مارشال يف نهاية
الوافدين الجدد وإسكانهم
الحرب يف أوروبا ،لم
نخرب أنفسنا أننا نعتمد عىل األمريكيني ،وتعليمهم .أعتقد أن األولوية القصوى هي استيعاب
فقد كان يسعدنا االستفادة من أموالهم ،أولئك املوجودين هنا ،وكذلك أن أقول برصاحة شديدة
والتطور الذي حققناه يف أوروبا قد خدم ألولئك الذين ليسوا سعداء يف فرنسا والذين يقضون
الواليات املتحدة ً
أيضا .لذلك نحن بحاجة حياتهم يشكون من فرنسا« :ال أحد يجربك عىل البقاء،.
إىل خطة مارشال أوروبية ضخمة يف إذا كنت تريد للعيش يف السعودية حظا سعيدا ونتمنى
إفريقيا وشمال إفريقيا ،ونريد أن يكون لك التوفيق «! إذا كانوا يريدون العيش يف قطر ،دعهم
لشباب هذه البلدان مستقبل يف الوطن يذهبون لريوا ظروف االعتقال يف السجون القطرية !،
ألنه ليس من الجيد أبدًا القدوم إىل فرنسا نحن ال نأتي من أجل املساعدة االجتماعية ونشتكي
من الصباح إىل املساء ،أنا آسف ،االمور ال ترسي عىل
كحل بديل
أعتقد أن الشباب التونيس يريد العيش هذا النحو!
األشخاص األكفاء موجودون يف كل مكان،
يف وطنه .إذا كانوا يقيمون يف فرنسا،
فيجب أن يكونوا قادرين عىل القدوم إىل ولسوء الحظ ،يتعرض عدد منهم ملعاملة سيئة
فرنسا والعودة إىل الوطن إلنشاء مشاريع من قبل اإلدارة الفرنسية .اليوم ،أمام املحافظات
تجارية ،ويجب أن يكون هناك مزيج للحصول عىل مواعيد ،غالبًا ما يستغرق األمر
ذكي .لكنني أعتقد أن هذا هو التحدي ،ساعات وساعات من قوائم االنتظار ،حتى
ولكن لهذا علينا إزالة العقد التي توحي بالنسبة لألشخاص الحاصلني عىل البكالوريا +
 .6ملاذا وصلنا اىل هذه الحالة ؟
باستعمار جديد ،سئمت هذا.
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يمكن لشخص ما أن
ببساطة ألننا ضعفاء تجاه
يكون مواطنًا تونسيًا
األشخاص الذين يدخلون بشكل
ً
وفرنسيًا لفرتة ،ويريد
غري قانوني .إذا تمكنا من التحكم
أعتقد أن فرنسا لم تعد أرضا
يف تدفقات الهجرة ،فسنكون للهجرة .لم نعد نملك الوسائل العودة إىل البالد ،ولكن
من ناحية أخرى انتهى
قادرين عىل تعزيز أولئك الذين للترحيب بكل هؤالء الوافدين
األمر ،لم تعد فرنسا قادرة
يجلبون شيئًا ما إىل البالد ...
الجدد وإسكانهم وتعليمهم
عىل ان ترحب بالجميع ،مثال
ولكن هناك سيد يف ذلك
ً
استقطاب أفغانا يف اراضينا،
هو الرئيس الرتكي أردوغان
فإننا لم يعد بامكانناذلك.
املدعوم من أوروبا اليوم ..؟
عىل سبيل املثال اذا وضع
دعونا نتوقف عن جعل اآلخرين
يشعرون بالذنب ! الخطأ يأتي من القادة الفرنسيني الشيشان قنابل يعني أنه يف النهاية يتم وضع الجميع
! أنا آسف ،هناك لحظة يتعني عليك فيها أن تقول يف نفس الحقيبة.
لذا أنا آسف أن املغرب ال ترحب بالجميع ،وتونس
« كفى» ،وسوف نختار أولئك الذين يمكنهم دخول
ال ترحب بالجميع ،والجزائر ال ترحب بالجميع .إذا
األرايض الفرنسية ،وهذا ليس أكثر تعقيدًا من ذلك.
طبقت فرنسا سياسة الهجرة املغربية ،فسيكون كل
ماذا يجب أن تكون معايري االختيار هذه؟
ً
دروسا
سيكون هذا حسب ما يمكنهم تقديمه إىل فرنسا .يشء عىل ما يرام ! لقد سئمت من إعطائي
نحن ال نأتي إىل فرنسا من أجل املساعدة االجتماعية أبدية ،لذا فإن الدرس الذي يخربنا أن فرنسا تسيطر
فقط .سأزيل جميع املساعدات االجتماعية ملدة  5عىل حدودها .يجب أن ندخل إىل فرنسا مثلما
سنوات عند الوصول إىل األرايض الفرنسية .نأتي إىل ندخل إىل كندا ،أي نجهز ً
ملفا ،ونعامل معاملة
حسنة ،ولدينا موعد يف الوقت املحدد،
فرنسا للعمل ونساهم وبعد  5سنوات يمكننا
ونعترب كبرش ،ونقوم باألشياء
سحب املساعدة االجتماعية .إن تبني
جيدا ولكننا ال نفعل ذلك.
مثل هذا اإلجراء سيغري كل يشء ،ألن
نرحب بالجميع .من يريد
الناس لن يأتوا لالنتفاع باملساعدة
أن يرحب بالجميع ال
االجتماعية ،لكن األفضل سيأتي،
يرحب بأحد ! من ليس
واألفضل هو من يريد العمل
له حدود يجلب الناس
يف فرنسا وسيعمل يف فرنسا.
بأي طريقة ،وهذا
وسنساعدهم إذا كانوا يريدون
ال يليق بدولة مثل
إنشاء عمل تجاري ،أو املغادرة،
فرنسا .إنني ألوم
أو العودة  ...ال أعتقد أنه سيكون
الكرم الزائف من
هناك أي تبادل يف نهاية املطاف.
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اليساريني الذين يريدون الرتحيب بالجميع ،التي تأتي من تونس ،مثل عطورها وياسمينها  ...ولها
والذين يف النهاية يرحبون فقط بالعبيد !
هويتها ،أعني بـأنني ال أطلب من الفرنسيني من أصل
ً
ال أريد عبيدًا يف فرنسا ،أريد
أشخاصا راضني تونيس التخيل عن تونس والحب الذي لديهم ألرضهم.
ومندمجني يف مجتمعنا ،ويمكن جلبهم للبالد لكن من ناحية أخرى ،أطلب أن أكون واضحً ا ،فأنت
وليكونوا جديرين بها ،باحرتام متبادل .هذا ما تعرف املقولة الشهرية «الزبدة ومال الزبدة وابتسامة
أقرتحه ،إنه يشء بسيط وهذا ما يفعله املغرب بائعة األلبان» ،حسنًا ال يمكنك الحصول عىل الثالثة
والجزائر وتونس مع األجانب .لكننا ال نجرؤ عىل فعل يف نفس الوقت .نحن مواطنون فرنسيون ،نحرتم
ً
ذلك .أنا أعترب األجانب
أشخاصا ناضجني ومسؤولني ،قوانني الجمهورية .يمكن أن يكون لديك ارتباط عميق
ً
وأنا أحرتمهم كأفراد ،لكن احرتامهم كأفراد ال يعني بأرضك األصلية ،يمكنك أن تكون جرسا بني االثنني،
ً
االستسالم لكل نزوة ،هذا كل يشء.
خاصة تجاريًا وصناعيًا واقتصاديًا.
كيف يمكننا محاربة األصولية الدينية بشكل
هل لديك اسرتاتيجية اقتصادية من شأنها
فعال واندماج األفراد يف املجتمع الفرنيس؟
ضمان استقرار الناس يف بلدانهم والتخيل عن
لقد اقرتحت تجاوزات الطوائف الدينية ،وال سيما الهجرة؟
الوعظ التخريبي واملثري للفتنة .ماذا أسمي الوعظ
وهذا هو املكان الذي نحتاج فيه إىل سياسة اقتصادية
التخريبي؟ هم أولئك الذين يعتقدون أن نظامهم حقيقية ،ألنني سأخربك بيشء واحد :لن يكون هناك
الديني فوق قوانني قانون الجمهورية .عندما يعتقد  6ماليني عاطل عن العمل يف فرنسا ولن يكون هناك
نظام ديني أنه فوق قوانني الجمهورية ،سواء كان مثل هذا املعدل للبطالة يف تونس ،وستكون عالقتنا عىل
من أي دين ،فإنه ال يتمتع بحق املواطنة يف فرنسا ما يرام .لذا فاملشكلة هي ،عندما تكون جائعً ا ،تقوم
ألنه يوجد يف فرنسا قاعدة وهي الديمقراطية .بأشياء سخيفة ،وعندما تكون جائعً ا ،هناك أشخاص
سيادة الشعب هي علمانية،
ينفخون عىل الجمر .وبالتايل،
فإن املشكلة األساسية هي أوال ً
أن يسموا أنفسهم إخوانًا
مسلمني ،أن يسمون
وقبل كل يشء اقتصادية وال
بحثوا
الذين
الفرنسيون
القادة
أنفسهم بوذيني أصوليني،
نريد أبدًا رؤيتها اقتصاديًا ،لذا
أي
في
أو
قطر
في
المال
عن
أن يسمون أنفسهم
فإن األولوية املطلقة بالنسبة يل
ال
الجناة.
أول
هم
آخر
مكان
أصوليني،
كاثوليك
هي تقليل االسترياد من الصني،
بشأن
والتفاوض
الذهاب
يمكنك
يطلقون عىل أنفسهم ما
وإعادة نرش املصانع يف كل من
عقود السالح مع الناس ثم
تريد ،يجب عليهم احرتام
األرايض الفرنسية وعىل أرايض
رفض مساجدهم
قواعد الجمهورية .وأن
املغرب العربي .هناك مصانع
نتوقف عن الرتكيز
يجب نقلها إىل املغرب العربي،
عىل اإلسالموية ،وكل
وهناك مصانع يجب نقلها إىل
النعوت التي تطلق عىل االسالم ،ألن الكلمات فرنسا ،ولهذا تحتاج إىل تعريفات جمركية مختلفة.
تفلت ،لقد فهمتها جيدًا ،وأعتقد أننا يجب يجب خلق امتياز ،أي تعريفة جمركية مواتية لدول
أن نتذكر املبادئ ،يجب أن نتذكرها بعدالة ،املغرب العربي ،وهناك سرتى أنه سيتم حل جميع
يجب أن نعترب الفرد ثروة يف حد ذاته .ال املشكالت املذكورة أعاله ،ألنه إذا كان هناك القليل
يجب أن تقطع الناس عن جذورهم ألنك من االزدهار يف املنطقة املغاربية ،فسيكون الناس
يمكن أن تنتمي اىل بلد ما وتحافظ عىل أكثر سعادة .لن يحتاجوا للذهاب إىل املساجد السلفية
بهويتك ،واالحتفاظ بهوية هو ثروة.
األصولية لإلخوان املسلمني ،وسوف يكونوا قادرين عىل
بالطبع لقد استوعبنا الربيطانيون ،العيش بكرامة.
أنت تعلم أنه ال يمكنك ترك الشباب يف تونس كما يف
لكنهم يحتفظون بهويتهم ،وهم
يحتفظون بفولكلورهم ،وبتقاليدهم فرنسا يف بؤس .أنت تعلم أن البؤس يولد اليأس ،واليأس
 ...كما هو الحال بالنسبة لأللزاسيني يولد التلقني والظالمية .سأخربك ،ال أعتقد أنه يمكنك
الذين يحتفظون بالهوية األلزاسية .ملاذا القول طوال اليوم «انفصايل ،هذا ليس جيدًا ،هذا ليس
ال يكون للفرنسيني من أصل تونيس جيدًا  »...إذا كان لديك إيمان ،فال يمكنك إزالته .بدال ً
امكانية االحتفاظ بهويتهم التونسية ؟ من ذلك ،يمكنك منحه الحياة التي توازن اإليمان ،وأنت
لقد عاشت زوجتي يف تونس ،هي ليست تعرف ما أعنيه .كانت هناك محاكم التفتيش يف الوقت
تونسية األصل لكنها عاشت يف تونس  15الذي كان فيه املتطرفون الكاثوليك يحرقون الناس يف
ً
مرشفا للغاية .أنا أؤمن
سنة ،إنها تعشق تونس وتحب األشياء أيام جان دارك ،لم يكن ذلك
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باإلنسان وأعتقد أنه يف أي شاب ،توجد ثروة مهما كان
أصلها .وأنا أعرف األحياء ،وأعرف الكثري من الشباب هنا
الذين لديهم إمكانات ،وال يمكنهم العثور عىل وظيفة.
وسأكون رصيحً ا معك ،ليس فقط ألنهم من أصل عربي
أو أيًا كان ما تريده ،لديك شباب يف الشوارع ،شباب
الشوارع الفرنسية ،الذين هم من أصل أوروبي ذوي
الوضع االجتماعي املتواضع واليائس .الذين ال يجدون
وظيفة .عندما يبلغ عدد العاطلني عن العمل يف بلد ما 6
ماليني ،يصبح متفجراً ،وينطبق األمر نفسه يف تونس.
عندما تكون يف وسط تونس ،وأنا أعرف البلد جيداً،
وضع مأساوي!  ،ال يوجد عمل بعد اآلن ،ال يمكنك أن
تحكم عىل الشباب باليأس ،هذا غري ممكن ،إنه ينتهي
دائما ً بشكل يسء .انظر إىل ما حدث يف أملانيا النازية.
كانت أزمة عام  1929هي التي خلقت أملانيا النازية.
لذلك أعتقد أنه بني ضفتي البحر األبيض املتوسط بدون
مجادلة ،نحن جميعً ا إخوة ،بالطبع نحن جميعً ا إخوة،
علينا أن نذهب إىل االصل  :االقتصادي واالجتم ا عي،
والتوظيف.
التوظيف والتوظيف ثم التوظيف :يجب خلق ثروة
يف بلدانكم األصلية ،ويجب خلق ثروة يف فرنسا .نحن
نتشارك يف اللغة ،لدينا ثقافة متوسطية نتشاركها ،لكن
هناك سمً ا عىل الجانبني .هذا تالعب بالقضايا االجتماعية
الثقافية ،لكنها يف االصل تعد قضايا اجتماعية اقتصادية،
يف االصل هو تقاسم بني بلدينا.
كلمة صغرية للجانب اآلخر من البحر األبيض
املتوسط ،لهذا الشاب الذي يحتاج إىل الكثري من
األمل ،وإىل كلمة وخطاب واضح .كلمة قصرية
لقرائنا من صوت الضفتني :
أنا سيايس فرنيس ولن أسمح لنفيس بإعطائهم
ً
دروسا .عليهم أن يبنوا ديمقراطيتهم ،إنهم ديمقراطيات
حديثة ،يجب ان اكون صادقا وبدون اي استهزاء ،ألنه
يف فرنسا بني الثورة الفرنسية عام  1789والجمهورية
الثالثة التي كانت أول نظام ديمقراطي حقيقي يف فرنسا
يف عام  ،1870مر ما يقرب القرن ! كان هناك نابليون
األول ،نابليون الثالث ،ثورات ،ديكتاتوريات  ...لذلك ال
يمكننا أن نلوم تونس عىل بناء ديمقراطيتها بصعوبة،
لقد أخذنا وقتًا ،استغرقنا قرنًا ،واستغرقت فرنسا قرنًا
بني ثورة  1789واستقرار الديمقراطية ،هل تدرك ذلك!
أعتقد أن الرهان الرئييس لهذه البلدان ،دون اعطاء
دروس ،هو بناء ديمقراطيتها ،وأن يكون لديها قادة
عىل قدم املسؤولية وال يستولون عىل أموال الشعب.
وثانيًا ،يكون لديها مساعدة يف تحقيق تنمية اقتصادية
داخلية ،أي أن هذا يشمل التنمية الصناعية ،وتطوير
السياحة ،والتنمية التي تعترب حيوية .ألنني يف حالة
ذهول ،ويخيفني يف الليل أن أقول لنفيس إن هذه
البلدان ال يمكنها أن تقدم لشبابها مستقبالً .أعتقد
أنه يجب عىل الشباب التونيس والجزائري واملغربي
مجلة
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السعي وراء مستقبلهم يف بلدهم .ال يمكنهم أن
يصدقوا أنه سيكون هناك كل يشء يف فرنسا ،ألن
هذا ليس صحيحً ا ويعد هراء ،وال يمكننا تحريك
الشعوب ،التونيس أكثر سعادة يف تونس مما هو عليه
يف الضواحي الباريسية يف سني سان دوني ،نحن يجب
أن نكون صادقني لقول ذلك .لذلك أعتقد أنه يتعني
علينا أن ننجح يف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية
تسمح بالتوازن .وبعد ذلك علينا ً
أيضا أن نقدم العمل
لشبابنا الفرنيس ،الذين هم أحيانًا من أصل تونيس ،من
أصل مغربي ،ملنحهم األمل .هذا هو أساس برنامجي
االقتصادي بأكمله يف فرنسا .اإلنتاج الفرنيس ،اإلنتاج
الفرنيس ثم اإلنتاج الفرنيس ،برنامجي االقتصادي يعني
الحد من النهب من قبل الصني أو الواليات املتحدة .أنا
آسف ،لكنني مسؤول عن الدفاع عن فرنسا ،هذه هي
وظيفتي.
شك ًرا جزيال ً لك نيكوال دوبون-آيجنان عىل
هذه املقابلة الرائعة !
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اإلسالم السياسي في لبنان:

طائر بال أجنحة
ً
رشيحة واسعة
أسو ًة بك ّل البلدان التي يشكل املسلمون
من مواطنيها ،اخترب لبنان ما اص ُ
طلح عىل تسميته «اإلسالم
السيايس» ،يف إشار ٍة إىل التنظيمات املختلفة ذات اإليديولوجيا
بقلم :
الدينية اإلسالمية الراديكالية.
ياقوت دندشي /لبنان
أول ما يخطر يف البال عند الحديث عن اإلسالم السيايس
هي الجماعة اإلسالمية أو اإلخوان املسلمون ،هذه الجماعة
التي تع ّد الحركة اإلسالمية السنية األبرز يف لبنان ،دخلت إىل الشيعة ،فحزب الله املدعوم إيرانيا ً يقوم يف جوهره عىل العقيدة
النسيج اللبناني مطلع الخمسينيات ،وازدادت شعبيتها مع والواجب الديني والجهادي ،وهو أيضا ً بدأ مسريته تحت عنوان
األيام وخاصة يف مناطق شمال لبنان ذات الغالبية السنّية ،املقاومة ضد اإلحتالل اإلرسائييل بعيدا ً عن الغايات السياسية
وعىل رأسها مدينة طرابلس.
الداخلية ،ثم ما لبث أن انغمس يف التكوين السيايس اللبناني
عملت الجماعة اإلسالمية
ٍ
بشكل تدريجي عىل تقوية مستفيدا ً يف ذلك من ّ
توسع قاعدته الشعبية ،إىل أن بات الالعبَ
ً
ّ
ً
مكانتها
متبعة تكتيكا ً منظما اهت ّم بأبسط تفاصيل األبرز عىل الساحة السياسية سواء بصورة مبارشة أو من وراء
بشكل يخدم
املجتمع الذي تستهدفه .فنشطت عىل صعيد األرسة الكواليس عرب التحالفات حينا ً والضغوطات أحياناً،
ٍ
والتعليم الديني والتثقيف السيايس وخدمة املجتمع استمراريّته.
واستقطاب املنارصين ،مما سمح لها بالتغلغل عميقا ً يف
الواقع اللبناني فرض عىل املكونات الطائفية السياسية
أوساط مسلمي لبنان ،وصوال ً إىل تكوين قاعدة شعبية
ً
ٍ
ٍ
خاصة يف االستحقاقات
مجاالت عدة،
تحالفات وتعاونا ً وتنسيقا ً يف
ال يمكن تجاهلها.
ً
توليفة معينة تض ّم ك ّل
االنتخابية ،حيث يتط ّلب الفوز باملقاعد
إىل جانب الجماعة اإلسالمية
الرشائح اللبنانية .وهذا األمر نراه أيضا ً
نجد عددا ً من التنظيمات التي
يف تحالف الجماعة اإلسالمية مع ك ِّل
تتد ّرج يف أفكارها من الوسطية إىل
مكوّن قد يخدم وصول ممثلني عنها
ٍ
رغم ًأن الدين ليس
التشدد وصوال ً إىل إنكار رشعية
إىل املناصب املهمة يف البالد .األمر نفسه
الدولة اللبنانية وتكفري املواطنني
أساسا للتشريع في
اتبعه حزب الله ،حيث الغاية يف الفوز
ّ
ا ُملقِ ّرين بها وتحريم العمل
ب ّررت لك ٍّل منهما تبديل التحالفات من
لبنان ،إال أنه تحول
لحسابها يف أيٍّ من مؤسساتها،
استحقاق إىل آخر ،بل من منطقة إىل
ٍ
أداة ال بد منها
إلى ٍ
واالعتداء املس ّلح عليها (مثال:
أخرى خالل االستحقاق الواحد.
أحداث نهر البارد شماالً ،لإلبقاء على التوازنات
هذان التنظيمان عىل اختالف قوة
وتفجريات تستهدف الجيش والتحالفات والمحاصصات
حضورهما حاليا ً عىل الساحة الداخلية
اللبناني) ،وصوال ً إىل إنكارها
ً
انتكاسة غري مسبوقة
اللبنانية ،يعيشان
ٍ
خالفة
والدعوة إىل تأسيس
عىل مستوى الدول العربية وأيضا ً
ً
إسالمية يكون لبنان والية
الغربية.
ً
تابعة لها ،وهو ما يدعو إليه رصاحة «حزب
فبعد أن كانت الجماعة اإلسالمية تنع ُم بغطا ٍء سمح لها
بنسب ضئيلة تكاد ال
التحرير» ،وقد كان آخر مظاهر هذه الدعوات بالتمدّد ودخول املعرتك السيايس ،وإن
ٍ
أواخر أكتوبر املنرصم حيث استفاقت بريوت تذكر يف معظم حاالتها ،وضعت نفسها موضع االتهام واملقاطعة
عىل مظاهرات تطالب بالخالفة اإلسالمية ،يف ر ّد بسبب تفاهمها مع حزب الله «املغضوب عليه» عربيا ً ودولياً.
مستنكر إلعالن الرئاسة الفرنسية دعمها
فعل
ٍ
ٍ
ٍ
سنوات من التحالف مع تيار املستقبل ،أُحكِم الخناق
وبعد
ضت
ر
تع
التي
الكاريكاتورية
الرسوم
نرش
حرية
ّ
عليها بغية تقليم أظافرها والحد من نفوذها ،وذلك إبّان التحوّل
للرسول.
ً
خاصة ،التي سحبت الغطاء عن
الفاقع يف السياسة السعودية
ولكن ال يمكن الحديث عن اإلسالم السيايس اإلخوان املسلمني وتنظيماتهم اإلقليمية والدولية ،ما انعكس
يف لبنان دون إيضاح أنه يمتد أيضا ً إىل املسلمني تخبطا ً يف مآالت السياسة لدى الطائفة السنّية يف لبنان .فاململكة
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حيث ال يدري يف وحل الطائفية التي
تشرتط إلبقاء رئيس الحكومة املك ّلف سعد
ّ
ج ّرته من صورة الحزب العلماني
يتخل عن حليفه
الحريري تحت جناحها أن
الذي يضم كل مكونات املجتمع
اإلخواني الذي هو بدوره حليف لحزب الله،
إذ يمكن القول إن
اللبناني (وفق رؤية مؤسسه رئيس
أي تشرتط عليه عدم القبول بإرشاك الحزب
السواد األعظم من
ّ
الحكومة األسبق رفيق الحريري)،
يف حكوماته.
في
ة
السن
المسلمين
ٌ
إىل املتحدث الرسمي باسم الطائفة
معادلة ال تخلو من الصعوبة يف ظل
اآلن
في
يناصرون
لبنان
السنية يف املجالس السياسية
منطق ملوك الطوائف السائد يف لبنان ،إذ
تيار المستقبل
واالستحقاقات املحلية (يف عهد
يمكن القول إن السواد األعظم من املسلمني نفسه ً
والجماعة
سياسيا
الحريري اإلبن).
السنّة يف لبنان ينارصون يف اآلن نفسه تيار
ً
ورغم أن الدين ليس أساسا ً
املستقبل سياسيا ً والجماعة اإلسالمية دينياً،
اإلسالمية دينيا
للترشيع يف لبنان ،إال أنه تحوّل
وهي التوليفة التي أمّ نت للحريري وتياره
إىل أدا ٍة ال بد منها لإلبقاء
القاعدة الشعبية األوسع ضمن طائفته .ما
عىل التوازنات والتحالفات
وضع هذه القاعدة يف حرية من أمرها ،ما بني
دعم التيار السني األقوى ألسباب مذهبية ،أو النفور منه ألسباب واملحاصصات ،بحيث لم ينجُ من االستثمار يف
اإلسالم السيايس لصالح التحكم باملعادلة اللبنانية
سياسية.
ً
التحوّل يف النظرة إىل الجماعة اإلسالمية قد ال يكون حكرا القائمة عىل الطائفية .ويف هذا املجال ربما يمكن
عىل السعودية ،فاألنظار ترتقب حاليا ً تقلبات السياسة األمريكية القول إن واقع املجتمع اللبناني املؤلف من 18
نتيجة عودة الديمقراطيني إىل سدّة الحكم برئاسة جوزيف طائفة وما ينتج عن ذلك من تقاسم نفوذ ،أبقى
بشكل أو بآخر محميا ً من أطماع وأجندات
بايدن ،علما ً أنهم كانوا أبرز الداعمني للتنظيمات اإلسالمية وعىل لبنان
ٍ
رأسها اإلخوان املسلمون .واملس ّلم به أن السياسات األمريكية تعد التنظيمات اإلسالمية املتطرفة وحتى الوسطية،
بحيث تمكن لبنان حتى اليوم من إحباط كل
املؤثر األبرز يف السياسات العربية وخاصة الخليجية.
ٍ
مرحلة مخططات االنقالب عىل الدولة وتقويض بعضها
الواضح حتى اآلن يف هذا اإلطار أننا مقبلون عىل
من أفول التنظيمات اإلسالمية ومعها اإلسالم السيايس الذي يف مهده.
و ّ
غري أنه تجدر اإلشارة إىل أن ذلك لم يخ ُل
ألغراض سياسية ،فقد غرق تيار املستقبل مثالً من
ظف الدين
ٍ
من توظيف «شمّ اعة» التنظيمات املتشددة
ٍ
مخططات لزعماء لبنان
والتكفريية يف خدمة
واقع المجتمع اللبناني المؤلف
بمن فيهم زعماء من الطائفة السنية ،بهدف
من  18طائفة وما ينتج عن ذلك من
تحقيق مصالح خاصة محلية أو حتى زعاماتية
تقاسم ً نفوذ ،أبقى لبنان
ٍ
بشكل أو بآخر مناطقية ،حتى وصل األمر إىل إخضاع السنّة
محميا من أطماع وأجندات التنظيمات
وترويضهم إن صحّ القول ،مخافة وصمهم
اإلسالمية المتطرفة وحتى الوسطية
بالتشدد الذي بات تهمة من ال تهمة له ،حتى
ً
وإن كان مبنيا فقط عىل «شبهة» إطالق اللِحى.
مجلة
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معظم التيارات املتشددة خرجت يف األساس
من عباءة التيارات التي تدعي االعتدال

تعددت أسباب أزمات اللجوء يف العالم ولعل أبرزها
النزاعات املسلحة والحروب باإلضافة للتطهري العرقي
واملجاعات وشح املياه وغريها.
بقلم  :الصحفية
إن منطقة الرشق األوسط شهدت صعودا خطريا متعدد
رانيا عثمان النمر
األسباب لألسالم السيايس وفصائله املسلحة وأصبحت ظاهرة
عابرة للحدود.
وسوريا» داعش والذي ابتكر أشكاال غري مألوفة عىل صعيد
واملتطرف
املعتدل
بشقيه
السيايس
لإلسالم
الصعود
هذا
التجنيد والدعاية والتشغيل.
يختلف بطبيعة االمر يف أسبابه املوضوعية (الزمانية واملكانية)
إن املمارسات الوحشية املتطرفة يف القتل والتنكيل كان الفتا
من دولة اىل أخرى .مع األعتقاد بأن معظم التيارات املتشددة للمجتمع الدويل مما زاد الساحة القتالية يف سوريا مزيدا من
خرجت يف األساس من عباءة التيارات التي تدعي االعتدال.
التعقيد .وعرضة ملزيد من التقسيم.
ويف التاريخ املعارص لهذه املنطقة من العالم فقد جاء
أن التكلفة االنسانية يف سوريا باتت فوق االحتمال ففي عام
عرص األستعمار ممهدا لعرص آخر وهو عرص التطرف  2015قال مفوض األمم املتحدة لشؤون الالجئني ان املحنة
الديني.
االنسانية يف سوريا يشهد لها مثيال خالل السنوات املاضية من
بحيث أصبحت القوى الرئيسية للرصاع يف منطقة حيث املعاناة والترشد وانها مأساة القرن»
الرشق األوسط يف املرحلة الراهنة محصورة بني حركات
أصبح الرصاع يف سوريا بعد ظهور داعش رصاعا دينيا
اإلسالم السيايس من ناحية ،وبني األنظمة العربية حيث انشقت جبهة النرصة عن داعش الختالف املرجعيات
وجيوشها من ناحية ثانية ،يف ظل غياب أو انحسار الدينية باالضافة لظهور عنف شيعي مقابل .وأصبح «الجهاد
ملموس لدور القوى والفصائل واألحزاب الديمقراطية ضد الجهاد» يسيطر عىل الرصاع فيما بني الجماعات التكفريية
الليربالية.
املسلحة.
ويف ظل غياب املرشوع الفكري
أما فيما يخص التكتيكات القتالية واملنبثقة
الجامع للعالم العربي ،وشيوع
من عقيدة جهادية قتالية لرتويع املدنيني واحكام
جاء عصر
التخلف والفقر والتقهقر األقتصادي
السيطرة يف امليدان ،أعتمدت كتب متطرفة
واألفالس املعريف والعجز التام امام االستعمار ممهدا
أصولية ظالمية مثل كتب ابو بكر الناجي
مواكبة العوملة لم يجد اإلسالم لعصر آخر وهو عصر
كمفهوم ادارة التوحش واشاعة الفوىض وصوال
التطرف الديني
الراديكايل سبيال اىل السيطرة
لشوكة التمكني وما بينهما من الوصايا العرش
آمال الوصول اىل السلطة والحكم
املذكورة بالتفصيل يف هذا الكتاب.
سبيال إال بإعادة احياء منطلقات
أما كتاب «مسائل يف فقه الجهاد» ألبي
فكرية تكفريية متشددة تعتمد
عبدالله املهاجر نجد تطبيقاته واضحة ميدانيا وترسي يف
عىل األصولية السلفية اإلسالمية؛ أمثال :أراء خطابات ابو بكر البغدادي .حيث يتبنى فكر الجهاد عندهم انه
سيد قطب التي زرعت بذور الفكر املتطرف يف ال عصمة يف القتل واستباحة املال والعرض أال بااليمان بحيث ان
املنطقة ،بعد أن تأثر بفكر ابن تيمية ،وابن القيم جواز القتل واستباحة املال وهتك العرض ال ترتبط باملحاربة اي
الجوزية ،وأبو األعىل املودودي وغريهم.
جيش لجيش او محارب ملحارب انما تجوز عىل من يحكمون عليه
لم تكن األجواء السياسية واألمنية بالردة من املدنيني اآلمنيني من غري املقاتلني.
التشخيص.
واالجتماعية يف سوريا بعيدة عن هذا
ِ
هكذا تشكلت مأساة القرن يف أزمة اللجوء السوري قتل اكثر
جاءت الثورة يف سوريا امتدادا ملا يسمى موجة من نصف مليون سوري حتى العام  2018وهجر املاليني بني
الربيع العربي يف عام .2011
نازح والجئ ليصل عدد الالجئني اىل حوايل خمسة ماليني شخص.
2014
بدايات
ومع
وبعد ثالث سنوات
اما عدد النازحني داخل سوريا وصل اىل حوايل  6ماليني شخص
حصل انعطاف مفزع للثورة السورية استمر حسب تقدير األمم املتحدة.
ليصبح املشهد أقرب اىل «ال ثورة وال دولة»
ساد األحباط عىل الحالة النفسية لالجئني وساد اليأس
شهد هذا العام نقطة تحول للجهاد العاملي يف أوساطهم من احتماالت عودة اىل بالدهم يف املدى املنظور،
نظرا لصعود «تنظيم الدولة األسالمية يف العراق وأصبح السالم واألمان حلما لن يطرق باب سوريا خالل السنوات
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ومنهم من أصيب بالرصع ونوبات عصبية أخرى.
القريبة القادمة.
اما تجربة هجرة األخوان الثالثة بمفردهم من سوريا
بلغ عدد الالجئني السورين يف األردن بحسب أرقام رسمية
حوايل مليون وثالثمائة ألف الجئ توزعوا يف املخيمات واملناطق اىل األردن من الفئات العمرية عرشة أعوام وثمانية أعوام
وخمسة أعوام حدثا ال ينىس ،وتصلح أن تصبح فيلما
الحرضية.
معطيات التاريخ والجغرافيا أملت عىل األردن ان تتعاطى مع وثائقيا أو سينمائيا او رواية تضاف لالدب العاملي.
أزمات املنطقة ،وما ترتب عليها من هجرات قرسية وأن تستقبل باملخترص وصل األطفال مع مرض جلدي وهو الجرب
املوجات البرشية وبالتعاون مع املجتمع الدويل ،وان تتحمل كافة وضعف حاد بالرؤية
اما بخصوص الفئات العمرية األكرب من سن  10اىل
األعباء املرتبطة بديمومة حياة الالجئيني من صحة وتعليم وغذاء.
 14عاما فقد عادوا اىل التبول عىل
لم يتعامل األردن يوما مع الالجئني كطالبي
بلغ عدد الالجئين
انفسهم جراء الرعب والرتويع،
لجوء فقط ولم تتوقف الجهود عند املساعدات
السورين في األردن
حيث كانوا يجربون اىل النزول
األغاثية من مأكل وملبس وخيمة ،ولم تتعامل
اىل الساحات العامة لرؤية
معهم كأرقام «الالجئ ليس رقم» بل هو انسان
بحسب أرقام رسمية
حوالي مليون وثالثمائة األعدام وقطع الرؤؤس التي
كان له حلم وكيان.
كانت تنفذه داعش.
تضافرت جهود الدولة األردنية مع املجتمع
ألف الجئ
أما بخصوص رحلة
الدويل واملنظات األهلية الراعية لحقوق
اللجوء من سوريا اىل األردن
األنسان ،يف العالم يف رفع املعاناة قدر املستاع
عن األطفال والشيوخ والنساء ،ومن هنا فتحت ابواب املخيمات للوصول اىل مالذ آمن كانت تجربة عصية عن
لإلعالم واملراسلني املحليني والعرب واألجانب وعليه كانت النسيان ،يف أذهان الكبار البالغني فقد روت
يل عرشات الزيارات للوقوف عىل املعاناة النفسية والجسدية عائالت مهاجرة أن الرحلة كانت سريا عىل األقدام
دون ماء او طعام فكانت العائلة تخرج رجاال
وقصص الالجئني األنسانية.
من الطبيعي ان تكون معاناة األطفال ليست كغريها فهي ونساءا شيوخا وأطفاال ولكن من يصل فعليا اىل
محطمة للقلوب ومثرية للمشاعر .الكثري منهم كان مقيما تحت الساتر الرتابي عىل الحدود األردنية كان نصف
حكم داعش فعمت املجاعة وأكل الناس أوراق الشجر وحساء عدد العائلة .وكان القانون الذي فرض عليهم يف
الحشائش .وقد رصدنا أطفاال عانوا من سوء التغذية الحاد هذه الرحلة القاسية احد قوانني الطبيعة وهي»
وانخفاض الفت يف قوة الدم ،والذي يؤدي اىل ضعف النمو البقاء لألقوى»
منهم من قىض جوعا أو عطشا أو مات تعبا
العام وتأخر يف تطور العظام وضعف البنية واصفرار يف الوجه
أو بردا ،بحيث تضطر العائالت املهاجرة ان
مقارنة بأقرانهم من نفس العمر
أما الحاالت األخرى التي تم رصدها يف عينة التغطية االعالمية يرتكوا احبابهم حتى دون ان يدفنوهم ،ألن الوقت
فقد أجريت مقابالت مع أهايل أطفال آخرين ممن فقدوا سمعهم كان العامل الحاسم كانوا يسريون ليال ويختبؤون
تماما جراء أصوات الرصاص والقنابل ومنهم من فقد النطق .نهارا خوفا أن ترصدهم داعش وأخواتها.
مجلة
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توظيف البعد االيديولوجي يف عالقات ايران
بأطراف وفاعلني اقليميني (حزب اهلل أنوذجا)
بقلم  :الدكتور اياد املجالي
باحث في العالقات الدولية والشؤون
االيرانية  /جامعة مؤتة
تظهر ايران يف املشهد العام كيان سيايس أصيل ومؤثر
يف املنطقة ,يرتبط مع اطراف اقليمية وفواعل وتيارات
واحزاب دينية بعالقات موصولة مدعومة بإرادة سياسية
تعمقت يف اعقاب انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية واطالق
شعار تصدير الثورة التي تقوم عىل رفض إمالءات الغرب
وتأطري املرشوع االيراني يف الرغبة بالسيادة واالستحواذ
لدول العالم االسالمي ,فتشكلت هذه العالقة وتطورت
عرب حقب زمنية عديدة ترافقت مع متغريات اقليمية
حادة ,حتى وصلت اىل مرحلة التكامل العضوي مع
التيارات واالحزاب التي شكلت بذلك اذرع تنفيذية
لها ,عززتها توفر البيئة السياسية يف املنطقة ,سخرت
ايران لذلك كافة االمكانيات ومقومات القوه اإليرانية
الناعمة تارة والخشنة تارة اخرى ,خاصة يف جوانب
يف دعم وحماية حلفائها واذرعها وسيادة السلطة
السياسية السورية بمواجهة املخاطر ومصادر
التهديد الداخلية والخارجية ,وربط انشطة حزب
الله اللبناني باسرتاتيجية النظام السيايس الحاكم
يف طهران.
تتضح ابرز مقومات العالقة االيرانية الراعية
لحزب الله اللبناني من االهمية الجيوسياسية
اللبنانية يف االسرتاتيجية اإليرانية ,خاصة وانها
تشكل حلقه وصل بني الرشق والغرب وممر
طبيعي وحيوي للتجارة العاملية بني الرشق
االقىص وحوض البحر االبيض املتوسط ,ترتب
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عليه نقاط تفاعل عديدة مع سوريا ولبنان منذ استقاللها عام
م1946م ,واصبحت يف املشهد السيايس الدويل حديقة امنية
خلفية لألمن القومي االيراني وامتدادا ً اسرتاتيجيا ً ايرانيا ً
يف املنطقة ,رغم التباين والتقاطع حول العديد من امللفات
والقضايا مع حلفاء ايران يف املنطقة ,اال ان جوانب االتفاق
تنصهر مع دعم القيادات اإليرانية واالمام آية الله الخميني
للتيار الطائفي الشيعي يف لبنان ,فجاء الجانب العقائدي
مرتكزا ً اساسيا ً يف طبيعة العالقات بعد انتصار الثورة اإلسالمية
اإليرانية ,خاصة بعد ان اعرتف (االمام موىس الصدر) بالطبقة
العلوية التي ينتمي لها الرئيس حافظ االسد واعتبارها من
الشيعة االثنا عرشية ,هذا املتغري دفع باتجاه مزيدا ً من الدعم
واملساعدة للطائفة الشيعية يف لبنان ايضا حول مواقفها من
الدولة اللبنانية.
االمر الذي دفع باتجاه تسليط الضوء عىل حراك االسالم
السيايس وكيفية توظيفه كبعد اسرتاتيجي يف تحليل ديناميكية
الوقائع واالحداث وحجم تسلسلها والنتائج التي اسفرت عنها
يف متغريات املشهد السيايس للمنطقة  ,فأصبحت مسارات
هذا التوظيف تشكل مصري ومستقبل املنطقة ,وترسم مالمح
وانماط الرصاع بني كافة االطراف ,هذا اىل جانب تسليط الضوء
عىل البعد االيديولوجي بأفكاره الدينية الطائفية الشيعية
املحددة ملسار وسلوك النظام السيايس االيراني وحزب الله
اللبناني تجاه تفاعالت االزمة السورية واسبابها.
ايران بهذا الجانب استطاعت ان تفعل من ادوات االسالم
السيايس املرتبط بمنظومة قيم ثيوقراطية  ,تعكس املأزق
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السيايس التي باتت تعاني منه املنطقة ,لذلك أمعنت خطاباتها أمن املنطقة ويرضب املنظومة العربية حسب وصف عدد
التي ال توازن بني الدين والوحدة الوطنية يف أحيان كثرية من قاده الدول املنطقة.
تظهر مؤرشات البعد االيديولوجي يف االسرتاتيجية
لخدمة أهدافها ومصالحها الجيوسياسية وتأجيج النزاعات
والخالفات الداخلية بغطاء االسالم السيايس ,من خالل اعتماد اإليرانية تجاه املنطقة ,بشكل واضح و جيل من خالل
املقاربة الرتكيبية –التحليلية يف تناول الطبيعة الديناميكية املرشوع الوطني االيراني ,الذي رسمت مالمحه
للخطابات الدينية التي تنتهجها التنظيمات والجماعات السنية السلطة السياسية الدينية يف طهران عقب انتصار
الثورة اإلسالمية عام 1979م ,وتضمنته نظرية ام
الفاعلة التي تتناقض معها ايديولوجيا داخل دول االقليم.
تلتقي االسرتاتيجية اإليرانية مع حزب الله اللبناني بجملة القرى كمرشوع سيايس ,يعطى النظام الحاكم يف
طهران هاله من القدسية
من االهداف واملصالح املشرتكة فيما
الدينية ,ويمثل عقيدة
بينهم ,ابرزها تلك القضايا االسرتاتيجية
واجبة هي الدفاع عن
التي تقوم عليها العقيدة السياسية
اإليرانية
االستراتيجية
تلتقي
مصالح ايران ,بحيث
والدينية وباثر االيديولوجيا يف بناء
من
بجملة
اللبناني
الله
حزب
مع
تعلو عن اي مصلحه
خطابها تجاه مختلف قضايا املنطقة,
المشتركة
والمصالح
االهداف
اخرى ,وتعطي هذه
خاصة دعم القضية الفلسطينية
وموقفهما من الرصاع العربي فيما بينهم ,ابرزها تلك القضايا النظرية اهمية موقع
االرسائييل ودعم فصائل املقاومة وكل االستراتيجية التي تقوم عليها ايران الجيوبوليتيكي
العقيدة السياسية والدينية
اسرتاتيجيتيها
يف
املسارات واملساعي املطالبة بحقوق
تجاه التمدد وفرض
الشعب الفلسطيني املغتصبة ,هذا
الهيمنة يف االقليم
باإلضافة اىل االنسجام السيايس تجاه
 ,كما تمكن هذه
العداء املشرتك لحزب البعث العراقي
االشرتاكي والرفض املطلق ملشاريع الهيمنة الصهيو -امريكية النظرية االسرتاتيجية النظام السيايس االيراني
يف املنطقة ,اضف اىل ذلك تدعيم مجموعة املصالح الحيوية يف تحديد اولوياته واهدافه الرئيسية  ,واملتمثلة
االمنية والعسكرية والسياسية والثقافية واالقتصادية املتبادلة يف املصلحة القومية اإليرانية باطار موقعها
االسرتاتيجي ومكانتها االقتصادية ,اما األولوية
بني الطرفني .
وتبدو املكاسب السياسية التي تتضمنها االسرتاتيجية االخرى يف هذه النظرية تكمن يف توظيف
اإليرانية تجاه انماط الرصاع االقليمي  ,تأتي بتحالف الطابع االيديولوجي االسالمي للنظام السيايس
اسرتاتيجي مشرتك مع اذرعها ضمن اطار االهداف واملصالح الحاكم يف طهران واملتمسك بالعقيدة الشيعية
القومية اإليرانية ,التي تسعى لتحقيقها جراء تفعيل ادواتها كمسار يحدد موقع ايران يف العالم االسالمي,
السياسية واأليديولوجية ومواجهة التحديات التي خلقها هذا هذا باإلضافة اىل أولوية الدفاع عن االمن القومي
التحالف ومنها شكل العالقة التي دفعت يف بأطراف عربية االيراني وتعزيز قوة النظام يف التوسع والتمدد
واقليمية لدعم كل ما من شانه تفكيك هذا التحالف الذي يهدد والتأثري يف حركة املعابر املائية عىل الخليج
مجلة
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العربي والبحر االحمر ,وتمكني العقيدة الطائفية للتيارات الفكرية والسياسية التي تهاجم فكره القومية  ,مما
الشيعية لسلطه النظام االيراني كأيديولوجيا فكرية ادى بشكل مؤثر نحو تعزيز طموحات النظام االيراني يف اعادة
تقود وتوجه االسرتاتيجية اإليرانية يف شكل عالقاتها مع صياغة اسرتاتيجيته االيديولوجية يف زعامة املنطقة باعتبارها
الشيعة يف مختلف دول االقليم ,وتحدد ادوات التفاعل يف باتت اخر قالع املقاومة إلرسائيل ومشاريعها االستعمارية يف
عالقاتها مع اطراف املجتمع الدويل.
املنطقة .
وتعزز هذه االسرتاتيجية العرشينية يف مسارها نحو
تظهر مؤرشات نجاح املرشوع االيراني يف تحقيق اهم اهدافه
تحقيق مصالحها واهدافها لقيادة وتنظيم املنطقة ,جملة الجيوسياسية ,من خالل االرتكاز عىل ثنائيه عقديه ايديولوجيا
من مقومات القوه السياسية واالقتصادية والجغرافية واسرتاتيجية ,ارتبط الشق االيديولوجي منها يف تطبيق نظريه
والعقائدية اإليرانية بمشاركه قوى اقليمية تمكنها من والية الفقيه وتصدير الثورة مرتكزا اساسيا لتعزيز املرشوع
مواجهة ا قوى الهيمنة الخارجية التي تتعارض مع السيايس االيراني ,فاعتمدت االسرتاتيجية اإليرانية يف هذا الشق
مصالحها يف املنطقة
خلفيات دينيه ايديولوجية ,اكتسبت بعدا قانونيا ملزما تضمنها
مسوغات هذا املسار يف اسرتاتيجية النظام الحاكم يف الدستور االيراني لعام 1979م وتعديالته لعام 1989م ,فإننا
طهران تجاه قضايا الرصاع وانماطه يف االقليم ,تتكشف بهذا املقام نسعى لتحليل البعد االيديولوجي يف االسرتاتيجية
من خالل مساعيها الحثيثة نحو تطوير مرشوعها االسايس اإليرانية ,والتأكد من صحة فرضية الدراسة بان الجانب
يف تعزيز مهمة الدفاع عن املصالح الحيوية اإليرانية خارج العقدي االيديولوجيا هو املحرك االسايس لسياسات النظام
حدودها الوطنية ,وتحديدا ما هو منها عىل االرايض العربية ,االيراني الحاكم والضابط لكافه عالقاته مع الدول اإلسالمية
خاصة وانها باتت الثغرة االكرب يف طوق الحصار االمريكي والعربية ومواقفه تجاه قضايا الرصاع القائمة يف املنطقة.
لذلك وظفت تلك االيديولوجيا ادوات قوتها الناعمة محركا ً
باملفهوم االيراني ,االمر الذي شجع السلطة السياسية
الثيوقراطية يف طهران التخاذ
فاعال للسياسة الخارجية اإليرانية
البعد
مؤشرات
تظهر
كل ما من شأنه تحقيق هذا
 ,ومبدا تصدير الثورة اإلسالمية
املرشوع التوسعي ,بعد ان االيديولوجي في االستراتيجية ابرز تلك االدوات  ,لتشكل ممارسة
توافرت العوامل التي تشجع اإليرانية تجاه المنطقة ,بشكل اسرتاتيجية عرب مزيج من السلطة
استكمال ذلك املسار ,ويمكن واضح و جلي من خالل المشروع السياسية واملرياث القومي وإرادة
االستحواذ والرغبة بالسيادة االقليمية
تحديدها يف هذا االطار الوطني االيراني ,الذي رسمت
بعامل تمكنها من الحركة
والسعي للحصول عىل مكانه دولية
مالمحه السلطة السياسية
يف املنطقة بما يوفره لها الدينية في طهران عقب انتصار بالقوة وارادة االرغام ,فهو مرشوعا
حجم الدعم والتأييد من
ثنائي العقيدة واالهداف دمجت
الثورة اإلسالمية عام 1979
قوى وتيارات واحزاب
بينهما بطريقه متقنه ,توفرت للسلطة
شيعية محلية ترتبط
السياسية الحاكمة يف طهران جمله
بمؤسسات إيرانية سواء
من املقومات والظروف الدولية التي
بحكم االنتماء الطائفي
عززت من امكانية تحقيق جوانب
او االمني او بعالقات سياسية اسرتاتيجية كما مهمة من املرشوع االيراني املؤدلج ,والذي تشري املعطيات
هو الحال العراق مع سوريا.
الواقعية نحو طبيعة الجانب العقدي بأنه مذهبي الطابع
وتربز ابعاد هذه االسرتاتيجية من خالل ومتعلق برؤيه النظام السيايس لنفسه بوصفه يقود دولة
وجود ثقل سكاني شيعي يف العديد من دول تضم اكرب تجمع للشيعة يف العالم ,ويحكم بأسس ومعايري
املنطقة مما يمنحها ذريعة التدخل للدفاع دستورية اقرت املذهب الشيعي االثني عرشي للعلن ,لتظهر
عن هذه الطائفة ,يف حني تعترب املنطقة وكل مؤرشات تلك الرؤى يف حجم دعمها لحركات املقاومة يف
انماط الرصاع القائمة فيها ذات قيمة معنوية مواجهه الكيان الصهيوني ,مع التقيد باملصالح األمنية
عىل الصعيد االسالمي ,وتحديدا تجاه الرصاع واالسرتاتيجية والتوجهات التي تعكس حجم املتغريات اإلقليمية
العربي االرسائييل وابعاد القضية الفلسطينية والدولية ,خاصة بعد ان تمايزت وتباينت مع مرحله ما قبل
التي تعطي االسرتاتيجية اإليرانية رشعيه الحرب العراقية اإليرانية وما بعدها ,وبالتحديد يف جانب
التدخل يف شؤون للمنطقة ملواجهة املرشوع حضور مفهوم املصالح القومية يف الفكر السيايس االيراني
الصهيو -امريكي تجاه املنطقة وقضاياها لكال املرحلتني ,الذي تحول من سلوك سياسيا يستمد من االرث
املصريية ,اضافة اىل عامل التفوق الذي تربزه الشعبي ديناميكيته ,وينطلق من ثنائيه الخري والرش يف عالقته
ايران اقليميا بعد احتالل العراق  2003م ,بالرصاع مع القوى اإلقليمية والدولية ,اىل ما هو اكرب تأثريا يف
فكان هذا املتغري جرس تاريخيا سهل مرور الفكر السيايس وبالتحديد يف اولويات مصالحه القومية العليا
ايران نحو املنطقة ,رافق ذلك تنامي كبري التي باتت محددا اساسيا للسلوك السيايس اقليميا ودوليا.
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السنوات العرش وهتمة اإلرهاب
تلتصق باإلسالم السيايس فرع تونس

مثلت اإلضطرابات اإلجتماعية التي شهدتها
تونس يف شتاء  2010منعرجا حاسما يف تاريخ املنطقة
العربية من البحر إلى البحر والتي إنتهت بسقوط
نظام سياسي ومغاردة الرئيس األسبق زين العابدين
بن على السلطة واإلستقرار بالديار السعودية .وكانت
تلك الشرارة كنار يف الهشيم ودبت روح التتغيير يف
املنطقة أدت إلى مشهد سياسي يف كل من تونس
ومصر ،وحتى املغرب سيطرة عليه اإلسالم السياسي
(اإلخوان املسلمني) وفق تصور أنهم ساهم يف هذه
الثورات إلباسا للواقع وترقيعا لثوب احلقيقة وقفزوا
عن أدوار ًا لم تكن لهم وهذا يفرض تقدمي الصورة
الكاملة لسنوات العشر وإماطة اللثام عن وضعهم
احلقيقي ومعرفة أدوارهم..

بقلم أ .حازم القصوري

ماي  1989يف اتجاه الجزائر بطريقة رشعية ليستقروا يف
أمريكا وإنكلرتا خصوصاً..
ووقع تحرير املبادرة وإنخرطت الحركة يف أعمال إرهابية
منها عملية باب السويقة يف  17فيفري  1991التي اعرتفت
بها فقط يف فيفري  2011وأعتربتها أخطاء فردية قام بها
بعض الحركة الذين كانوا «يعانون من القمع ويف ظل غياب
قيادات الحركة سواء بالنفي أو بالسجن» كما حاولت إسقاط
طائرة الرئيس بن عيل بواسطة صاروخ ستينغر .وأمام كشف
املخططات اإلرهابية للرأي العام إنطلقت املحاكمات للمنتسبني
للحركة يف غياب القيادات التي تفرقت عىل دول العالم بحثا
حركة النهضة ما قبل الثورة
عن اللجوء وتواصلت األعمال اإلرهابية وكان تفجري جربة
الثابت أن اإلسالم السيايس دخل يف مواجهة مع  2002ضد كنيس الغريبة.
نظام بورقيبة بعد أن تمكنت قوات األمن من كشف
ولكرس الحصار الذي رضبته السلطة يف الداخل والخارج
التنظيم الرسي للجماعة يف  5ديسمرب  1980وذلك تحالفت الحركة مع أحزاب ديمقراطية ويسارية يف جبهة
بالقبض عىل كل من صالح كركر وبن عيىس الدمني  18أكتوبر (شارك فيها حزب العمال الشيوعي ،والحزب
اللذان كان بحوزتهما وثائق
الديمقراطي التقدمي وغريها)
تتعلق بالجماعة اإلسالمية
لم تتمكن حركة النهضة وأظهروا مرونة شديدة حتى يف ما
وكانت تفجريات سوسة
يتعلق باملوقف من قضايا حساسة (
واملنستري التي كشفت التونسية من فك اإلرتباط مع
مثل املرأة والدولة املدنية) للمحافظة
تبنيهم لألفكار الظالمية التنظيم العالمي بل إن اإلسالم
عىل البقاء بعد أن خرست حاضنته
الهدامة التي يروج لها السياسي» في السنوات األخيرة الشعبية التي إستقطبتها السلفية
التنظيم العاملي يف حالة قبل الربيع العربي تحول إلى
الجهادية يف أحداث سليمان  3جانفي
مواجهته لنظام سيايس
عامل تفرقة وانقسام في
 2007بل وسخرت كل اإلمكانيات
وأصدرت املحكمة حكم
المجتمعات».
لدفاع عنهم يف املحاكمات وأصدرت
املؤبد يف  27سبتمرب
عفو ترشيعي عن املسجونني وانخرط
 1987عىل راشد
جزء منهم من جديد يف الحركة
الغنويش الخريجي وآخرين .ومثل وصول السلفية التونسية.
الرئيس السابق بن عىل فرصة للجماعة تمكنوا
حركة النهضة وثورة الحكم
من التوافق ظرفيا مع النظام بتوقيع امليثاق
إن املتمعن يف اإلضطرابات التي شهدتها تونس يف 17
الوطني التي دعى إليها الرئيس السابق بن
ديسمرب  2010يلحظ غياب اإلسالم السيايس يف فرعه التونيس
عيل كقاعدة لتنظيم العمل السيايس يف البالد
لغياب قيادته وكوادره يف كل من أمريكا وإنقلرتا ولكن كان
يف فيفري  1989و غريت الجماعة اسمها إىل
مطلوبا ً أن تظهر القوة املح ّركة يف املشهد الركحي وتمكنت رويدا
حركة النهضة للتقيد بقانون األحزاب الذي يمنع
رويدا إىل تسلل إىل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح
تأسيس أحزاب عىل أساس ديني إال أن مطلب
السيايس واالنتقال الديمقراطي بثالثة أعضاء وهم نور الدين
الرتخيص إنتهى بالرفض من طرف السلطة
البحريي والصحبي عتيق وفريدة العبيدي وسمري ديلو كمجتمع
الشئ الذي جعلها يف مواجهة مع السلطة وفرت
مدني ورياض بالطيب عن منظمات املهاجرين.
أهم قيادات الحركة منهم راشد الغنويش يف 28
لم تختفي مظاهر العنف املتطرف يف املشهد التونيس
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مجلة

اإلسالم السياسي كرة الثلج التي احترقت بها أوروبا

بمحاكاة املشهد الطالبي العنيف وتعرضت السفارة األمريكية ولم توطن الحركة تونسيا ولم تخرج من مرجعياتها
بتاريخ  14سبتمرب  2012إىل اإلقتحام من طرف عنارص سلفية السياسية لتقدم الحلول ملشاكل املواطنني وتقرتب منهم
عنيفة وسحل املنسق العام لحزب حركة نداء تونس لطفي وتأخرت اإلصالحات خاصة وضع محكمة دستورية وقتت
نقض أمام عدسات الهواتف النقالة يف  18أكتوبر  2012عىل السلطة وأذكت الرصاع بني رأيس السلطة التنفيذية الرئيس
إثر إحتجاجات بوالية تطاوين تقودها روابط حماية الثورة ورئيس الحكومة ودخلت السلطة القضائية يف أزمة ذات
التابعة لإلسالم السيايس واصلت حركة النهضة مشاركتها يف شتاء  2020واإلرهاب يعصف بالبالد بعد تصفية الراعي يف
انتخابات املجلس الوطني التأسييس التونيس وفاز بـ 89مقعدا حايس الفريد يف  20ديسمرب  2020أكثر من ذلك جل امللفات
من أصل  217أي حوايل  % 42من املقاعد ،ودخلت يف ائتالف القضائية التي تعنى باإلرهاب لم يفصل يف أي ملف لصبغته
حاكم أطلق عليه الرتويكا وشكل حمادي الجبايل املحسوب عىل السياسية والتدخل اإلسالم السيايس املفضوح يف القضاء
اإلسالم السيايس الحكومة ترفع شعارات تحقيق أهداف الثورة نذكر ملف لطفي نقض وشكري بلعيد والرباهمي والتسفري
(حرية وكرامة وطنية) .ودخلت البالد
وملفات أخرى تعكس إرباك حقيقي
يف بداية  2013يف أزمة بلغت أوجها عند
تميزت فترة ما بعد الرئيس الشئ الذي يفرس تواصل إرضاب
اغتيال املعارض شكري بلعيد ،وهو
القضاة ذات شهر ديسمرب 2020
الباجي بسيطرة اإلسالم
ما أدى إىل استقالة حكومة الجبايل
فقط وزع اإلسالم السيايس وعودا
السياسي على البرلمان
وتعيني وزير الداخلية واملحسوب
بسخاء خالل االنتخابات تحت
بعد أن تحالف مع الشعبوية
عىل اإلسالم السيايس عيل العريض يف
شعار العدل أساس العمران واآلن
الفاسدة وتصاعد الخطاب
منصب رئيس الحكومة الجديد يف 13
االسالم السيايس تسبب يف حالة
مارس  2013وتكونت حكومته من
العنيف المتطرف في قلب
انقسام الشئ الذي جعل الرئيس
أعضاء يف حكومة الجبايل.
البرلمان التونسي.
ماكرون يتحدث عن هذا الرشخ
واجهت حكومة العريض تحدي
الذي سببه يف تونس بعد أن كان
مكافحة اإلرهاب وكانت أحداث جبل
املجتمع التونيس متناغما رغم
الشعانبي واغتيال املعارض والنائب محمد الرباهمي يف 25
الوضع السيايس الذي كانت عليه البالد.
جويلية  2013الشئ الذي أدخل البالد يف أزمة سياسية
ولعل هذا اإلنقسام الذي تسبب فيه اإلسالم السيايس
جديدة أدت إىل تنظيم الحوار الوطني بني االئتالف الحاكم
واألحزاب املعارضة برعاية أربعة منظمات وطنية تونسية بتونس مرده الهوة بني األجيال وأربك ثورة شباب
وتم االتفاق عىل استقالة حكومة عيل العريض وتكوين تونس وشعار «الشغل إستحقاق »..مما جعلهم
حكومة تكنوقراط جديدة من املستقلني وأيضا الترسيع يف يشعرون بأنهم مستبعدون عن املشهد السيايس
التصديق عىل الدستور الجديد وأعضاء الهيئة العليا املستقلة الذي اليزال يسيطر عليه سياسيون من الجيل
القديم وطرق عمل قديم يف ممارسة السياسة.
لالنتخابات.
تميزت فرتة ما بعد الرئيس الباجي بسيطرة اإلسالم كذلك انقسامات إيديولوجية واجتماعية كبرية بني
السيايس عىل الربملان بعد أن تحالف مع الشعبوية الفاسدة الشمال املتطور وبني الجنوب ا ُملهمَ ل من البالد رغم
وتصاعد الخطاب العنيف املتطرف يف قلب الربملان التونيس أن النقاش الخاليف يدور حول الحقوق الدينية
وخاصة من نواب إئتالف الكرامة يف تمجيد واضح لإلرهاب والحريات الفردية إال أنها عادت لتطفو مجدّدا ً
تعليق عىل تصفية األستاذ سموال باتي يف الديار الفرنسية من عىل السطح دفع هذه الرشيحة إىل االنجذاب
طرف متطرف  26يف أكتوبر  2020وكذلك عىل إثر اإلعتداء املتزايد نحو املجموعات املتطرفة يف أحياء تونس
اإلرهابي الذي نفذه التونيس إبراهيم العيساوي عىل كنيسة الفقرية واملناطق املهمّ شة رغم محاولة احتواء
نوتردام يف نيس الشئ الذي جعلها يف دائرة اإلتهام من عديد تأثريات االضطراب الجهوي كالتي جدت يف
األطراف السياسية الداخلية والخارجية خاصة وأن قسمت شهر ديسمرب يف الجنوب تحديدا قبيل ومحاربة
املجتمع التونيس.
الهجمات اإلرهابية املتصاعدة التي ترتكبها
مجموعات جهادية متف ّككة التي تهدد السلم
حركة النهضة واإلنقسام
لم تتمكن حركة النهضة التونسية من فك اإلرتباط مع التنظيم األهيل وبناء اإلجماع السيايس لتتواصل تهمة
العاملي بل إن اإلسالم السيايس» يف السنوات األخرية قبل الربيع اإلرهابية تلتصق باإلسالم السيايس يف فرع
العربي تحول إىل عامل تفرقة وانقسام يف املجتمعات» بحسب تونس إلنعدام اإلرادة الحقيقية يف فك اإلرتباط
ترصيحات لطفي زيتون أمني رس راشد الغنويش عىل إثر حوار مع التنظيم العالم وتونسة الحركة لدخول إىل
له يف إذاعة ديوان أف أم بتاريخ  2ديسمرب  2020اليشء الذي الواقعية السياسية ومالمسة موجوعات الناس
يؤكد وأن الحركة رغم وصولها إىل سدة الحكم يف تونس ال تزال وتقديم الحلول بعيدا عن الوعود الكاذبة التي
ترتهن للخارج خاصة املحاور اإلقليمية التي من بذور فناءها يرفعونها يف كل مرة.
مجلة
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أوروبا أكرب ضحايا
اإلرهاب يف عام 2020
بات اإلرهاب يضرب جميع الدول على حدّ سواء رغم الجهود
المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة .ويُمثل اإلرهاب الدولي أحد أخطر
التهديدات للسالم واألمن الدوليين فتعددت المبادرات والقرارات ذات
الصلة والصادرة من مجلس األمن ،للحدّ من ظاهرة اإلرهاب والتطرّف
لكن دون جدوى وقد شهدت سنة  2020العديد من العمليات اإلرهابية
في العالم ،وبصفة خاصة في أوروبا.
فرنسا
يوم  3جانفي  : 2020نفذ شخص هجوما
بسكني يف منطقة “فيلجويف” جنوب العاصمة
باريس ،املنفذ فرنيس الجنسية يبلغ من العمر 56
عاماً .كان يعانى من اضطرابات نفسية.
يوم  4فيفري  : 2020اعتدى عسكريّ فرنيس
دركي يف رشق فرنسا يبلغ منفذ
بالسالح األبيض عىل
ّ
عامً
ا.
االعتداء من العمر 19
يوم  4أفريل  : 2020طعن “عبد الله أحمد عثمان”

عدة أشخاص بسكني يف مدينة ليون ،رشق فرنسا ،
“عثمان” الجئ سوداني الجنسية يبلغ من العمر 33
عاما.
يوم  27أفريل  : 2020صدم “يوسف.ت” ،عمدا ً
رشطيني دراجني بسيارة يف مدينة كولومب“ ،يوسف”
فرنيس الجنسية من أصول عربية يبلغ من العمر 29
عاما يعانى من اضطرابات نفسية .ولم يكن معروفا
لدى اجهزة االستخبارات.
 16أكتوبر  :2020شاب من أصل شيشاني يبلغ
من العمر  18سنة قام بقطع رأس املدرس صامويل

باتي بإحدى ضواحي باريس قبل أن يلقى مرصعه برصاص الرشطة.
الفرنسية  ،ووقع الهجوم اإلرهابي بعد أن قام املدرس بعرض رسوم
كاريكاتريية عن الرسول محمد.
 29أكتوبر  :2020قام تونيس مهاجر غري رشعي يف فرنسا بقتل 3
أشخاص بسكني يف كنيسة بمدينة نيس جنوبي فرنسا  ،حيث قامت
الرشطة الفرنسية بإطالق النار عليه و اعتقاله.

بريطانيا
يوم  2فيفري  : 2020طعن ” سوديش أمان ”  3أشخاص بس ّ
كني
يف شارع للتسوق يف منطقة سكنية جنوب لندن ”،سوديش” بريطانى
الجنسية يبلغ من العمر  20عاما .كان معروفا لدى أجهزة االستخبارات.
يوم  21جوان  : 2020طعن “خريي سعدالله” ثالثة أشخاص يف حديقة
بمدينة “ريدينغ” غرب لندن ” .خريى” ليبى األصل بريطانى الجنسية
يبلغ من العمر  25عاما  .كان مدان بقضايا تتعلق باإلرهاب.

النمسا
 2نوفمرب  :2020هجوم
إرهابي يف العاصمة فيينا راح
ضحيته  4قتىل .الهجوم قام
به مجموعة من األشخاص،
وأن أحد منفذي العملية هو
من أصل ألباني ،عمره 20
عاما ويحمل جنسيتي النمسا
ومقدونيا الشمالية .أدين يف
أبريل/نيسان من عام 2019
ألنه حاول السفر إىل سوريا
لالنضمام لتنظيم داعش ،وحُ كم
عليه بالسجن  22شهرا ،وحصل
عىل إفراج مرشوط يف ديسمرب/
كانون األول .2019

أبرز العمليات اإلرهابية التى نفذها اليمين المتطرف في أوروبا عام 2020
بريطانيا
 20فيفري  :2020طعن دانيال هورتون  29عاما،
بريطاني الجنسية ،مؤذن مسجد لندن املركزي رأفت مقلد.

فرنسا
 26جوان ُ :2020
شوّهت واجهة مسجد مدينة أجان يف
جنوب غرب فرنسا برسوم مسيئة وصليب معقوف.
 19أكتوبر  :2020اعتقلت السلطات ثالث ناشطات
نسويات بعد إلصاقهن يف شوارع املدينة رسوما تيسء للنبي
محمد.
 23أكتوبر  :2020وجّ هت السلطات الفرنسية تهمتي
االعتداء المرأتني لطعنهما سيدتني محجبتني قرب برج إيفل.

 25أكتوبر  :2020تعرض مواطنني أردنيَني ،العتداء
يحمل طابعا عنرصيا يف أنجيه غرب فرنسا.

ألمانيا
 3جانفي  :2020تعرض مسجد غربي أملانيا العتداء
عنرصي ،حيث أقدم مجهولون عىل كتابة عبارات معادية
للمسلمني عىل جدران املسجد.
 17فيفري  :2020أعلنت السلطات األملانية إحباط
مخطط أعدته مجموعة يمنية متطرفة لشن هجمات ضد
مساجد يف البالد وتم توقيف  12شخصا من قبل الرشطة.
 19فيفري  :2020هاجم توبياس.ر  49عاما ،أملاني
الجنسية ،مقهيني بالقرب من مدينة فرانكفورت ،وأسفر
الهجوم عن مقتل  9أشخاص وإصابة  6آخرين.

الربيع العريب يطوي عرشيته األوىل
ويتحول اىل شتاء قارس لن يتلوه ربيع أبدا!! ..
يف نهاية عام  2020وبداية 2021
املسلمني أيضا أبرز املستفيدين حيث بسطوا
يطوي الربيع العربي عرشيّته األوىل والذي
سيطرتهم عىل اغلب املدن الليبية وكبلوا مفاصل
أينع أول زهرة يف إحدى واليات الجمهورية
الدولة بتحالفات خارجية وأدخلوا االستعمار
اليوم أصبح الحديث عن
التونسية(سيدي بوزيد والبوعزيزي وعربته هذه الثورة مدعاة للسخرية الرتكي اىل ليبيا من خالل اتفاقية ترسيم الحدود
املريبة واالتفاقيات الغريبة مع األتراك الذين
الشهرية) والتي لم يتوقع أكرب املحللني أن تنطلق في الشارع التونسي وبدأ
منها الثورات العربية التي أطاحت بأربع حكام
بمقتضاها أصبحوا االمرين الناهني يف أكثر من
التي
ثورته
لعن
في
الشباب
عرب يف ظرف وجيز الن ما عاشته تونس خالل
نصف الرتاب الليبي.
.
منه
سرقت
23سنة قبل 17ديسمرب  2010كان كابوسا
األمر يبدو مختلفا يف مرص التي قامت فيها
بامتياز حيث أحكم الرئيس الراحل زين العابدين
الثورة عىل نظام حسني مبارك لكن القاسم
اإلخوان
أن
المحصلة
بن عيل بقبضته عىل البالد مطلقا أذرع أصهاره
املشرتك أيضا مع الثورتني التونسية والليبية
وزوجته ليعيثوا يف البالد فسادا ويعجّ لوا برحيله
هو أن إخوان مرص وحدهم من استفادوا من
ركبوا كل الثورات العربية
ّ
ّ
لتدخل البالد يف عرشية صعبة واستثنائية انهار
فنصبوا حكاما
ثورة الشباب املهمّ ش واملفقر
وأربكوها وهو ما جعل
فيها االقتصاد والقيم االجتماعية وضاعت فيها
عىل البالد يف أول انتخابات مرصية حقيقية
الربيع العربي يتحول
هيبة الدولة ولم يستفد من الوضع الجديد سوى
لكن الشعب املرصي رسعان ما استفاق عىل
يتلوه
لن
قارس
شتاء
إلى
حركة النهضة أحد فروع اإلخوان املسلمني حيث
خطأه التاريخي بانتخاب حكام يعتربون الوالء
آخر.
ربيع
بالتأكيد
توّج قادتها الذين كانوا مهجّ رين حكاما جددا
للجماعة قبل الوالء للوطن فتمت ثورة ثانية كان
ووصايا عىل الثورة فاستكرشوا منها وأجهضوا
الجيش املرصي حاسما فيها حيث اصطف اىل
أحالم الشباب الذين فجّ روها واليوم أصبح
جانب املاليني من املرصيني وصحّ ح معهم الخطأ
الشعب المصري سرعان
الحديث عن هذه الثورة مدعاة للسخرية يف
الكارثي وتم إبعاد اإلخوان عن الحكم لكنهم
ما استفاق على خطأه
الشارع التونيس وبدأ الشباب يف لعن ثورته التي
أدخلوا البالد يف فوىض وأغرقوها بالدماء ألشهر
التاريخي بانتخاب حكام
رسقت منه .
عديدة ولو ال صالبة الجيش املرصي والتفاف
للجماعة
الوالء
يعتبرون
الحال لم يختلف كثريا يف ليبيا التي ثارت
الشعب حوله لتحولت مرص بمدنه العريقة اىل
عىل زعيمها معمر القذايف دون أسباب واضحة
إمارات داعشة بجبة اخوانية .
قبل الوالء للوطن
الن الشعب الليبي كان ينعم بالرفاه والرخاء
يف اليمن أيضا ويف سوريا كان لإلخوان
عكس شقيقه التونيس الذي فجّ ر الفقر ثورته
النصيب األوفر من االضطرابات واالحتجاجات
.فالثورة الليبية كانت دموية جدا استمات فيها العقيد يف الدفاع عن الشعبية حيث تحوّل االخوان اىل قوة أغرقت كال البلدين يف فوىض التزال
عرشه وكاد يقلب املوازين لصالحه ويخمد الثورة يف املهد لوال تدخل مستمرة اىل اليوم.
سافر من الحلف األطليس ألسباب التزال إىل اليوم مجهولة رغم تعدد
املحصلة أن اإلخوان ركبوا كل الثورات العربية وأربكوها وهو ما
التحاليل املربرة واملفرسة إلطاحة األوربيون بالقذايف.لكن كان اإلخوان جعل الربيع العربي يتحول إىل شتاء قارس لن يتلوه بالتأكيد ربيع آخر.
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عشرية االنتفاضات العربية

ربيع املتاهة..

ال احد تصور يف يوم من األيام أن حلم الحرية يف العالم العربي
يمكن أن ينقلب إىل كابوس ال يفارق املخيلة الجماعية للعرب.
بقلم  :منذر ثابت
ولم يكن اندالع حريق االنتفاضات العربية مذ تقدم بائع متجول
كاتب وباحث في الشأن السياسي
إحراق نفسه بوالية سيدي بوزيد ،ذات 17ديسمرب  2011االحلقة
أخرى من حلقات األحالم املخذولة التي ألفها العالم العربي منذ لوحة داكنة السواد أهم مفرداتها بروز إرسائيل كرابح رئيس من
عهود.وليس من الهني إصدار حكم نهائي بصدد مسار لم يفرغ جملة التطورات التي شهدتها املنطقة خالل العرشية األخرية
فال يمكن بأي حال وضع اتساع رقعة
التاريخ بعد من كتابته ،فمرور عرش
التطبيع خارج مفاعيل الربيع وتداعياته .هذا
سنوات عن اندالع بركان الغضب الشعبي
إذا ما سلمنا بأن الربيع العربي تشكل عرب
يف عدد من البلدان العربية غري كاف لحسم
آليتني .
القضايا األساسية املتصلة بتصنيف هذه
األحداث أو برصد تداعياتها األخرية عىل تشكل تونس االستثناء كما
 - 1االخرتاق العسكري..
وجسدتها مسارات الربيع يف تونس ومرص
الخارطة السياسية داخل املنطقة العربية يحلو ألنصار الربيع وصفها
وقادت إىل إرساء حكم اإلخوان وتفتيت أوصال
.خارطة تراوح بني الفوىض الباردة أحيانا
وكما تؤكد التصنيفات
الدولة
كما يف الحالة التونسية أو الساخنة كما
الدولية أنها األولى في
 - 2الية السحق العسكري عرب تدخل
يف الوضع الليبي واليمني والسوري مع
العالم العربي من حيث
جيوش األطلنطي كما يف ليبيا والعراق خالل
اعتبار الفوارق الجيوسرتاتيجية الواجب
وحقوق
الديمقراطية
مطلع تسعينات القرن املايض.
احرتامها.
اإلنسان.
ويمكن اعتبار الحالة السورية حالة
ويمثل الوضع املرصي حالة ثالثة
تأليفية بني األنماط االنفة الذكر حيث تقاطعت
يجدد فيها النظام إنتاج ذاته عرب آلة
مسارات الربيع مع مربع املصالح الدولية
العسكر بإسقاط حكم اإلخوان وإيقاف
لتحول اإلقليم العراقي السوري إىل مساحة
مسار الربيع ومعه رسدية الديمقراطية
املعلبة التي سوقت لها مخابر الفكر السيايس الغربي منذ  11من حرب معقدة للقوى الدولية.
من الرضوري إبراز سقوط نظرية الدومينو يف إسقاطها عىل
سبتمرب.
وبقطع النظر عن اختالف التقييمات يف عالقة باملطلب ديناميكية الربيع العربي.ويؤكد هذا السقوط الطبيعة املصطنعة
الديمقراطي وبمطلب الربيع فان املشهد العربي الراهن يرسم لهذا املسار اذ يؤكد التاريخ السيايس املعارص أن العدوى يف محيط
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سوسيوسيايس متقارب تتم عفويا دون وسائط خارجية .
االستقرار السيايس الرضوري
وليس هذا ما يمكن اعتباره يف العالقة بني "ربيع
خلف الربيع التونسي لتحقيق التقدم عىل املسارات
االقتصادية واالجتماعية
تونس"واالنهيار الليبي"
ترتسم لوحة حرب أهلية
لذا استوجب اإلطاحة بحكم الراحل معمر القذايف
بل إن النظام الهجني الذي
من
منحدرة
نخب
بين
باردة
تدخال عسكريا مبارشا من حلف الناتو وبمبادرة فرنسية
افرزه دستور  2014تحت تأثري
اجبرها
كليانية
ايديولوجات
كانت تونس خاللها جرسا لوجستيا النجاز "املهمة"
مبارش من حركة النهضة أفىض
االعتراف
على
ضعفها
إجهض مخاض الربيع يف جل مناطقه
إىل دوامة عدم استقرارمدمرة
الثروات
حول
والدويل
يف ليبيا بفعل الرصاع اإلقليمي
لالقتصاد والتوازن االجتماعي
باالخر دون قبوله
البرتولية وخاصة املوقع االسرتاتيجي املرموق لبالد
الالزم لعملية البناء الديمقراطي
ترشف عىل املتوسط وتشكل واجهة أفريقيا الساحل يف
ذاته
اليمن افرز الرصاع القبيل يف تقاطعه مع الرصاع اإلقليمي بني
وانهيار الطبقة الوسطى واتساع رقعة الفقروتصاعد البطالة
الخليج وإيران حالة احرتاب دموي غري قابل للحسم داخليا.
والهجرة غري النظامية إضافة إىل استرشاء العنف واإلرهاب
املربع السوري العراقي شهد تشكيل تنظيم الدولة اإلسالمية والتهريب وتفاقم التداين الداخيل والخارجي للدولة
من األجهزة املخابراتية الغربية لرضب وحدة الدولة يف سوريا
مما افقد البالد عرشات املراتب يف التصنيف السيادي ألهم
والحد من تنفذ إيران عرب حزب الله يف املنطقة وأكدت وقائع هذه الوكاالت الدولية وهو ثمن باهض لتقدم سيايس نسبي وهش
الحرب املدمرة أن نفس الغرب الساعي إىل إرساء الديمقراطية يف رسيع االنهيار أمام القضايا املحرجة لحرية الضمري واملعتقد
العالم العربي هو نفسه الداعم لجبهة النرصة
والحريات الشخصية ذات الصلة بالهوية الجنسية .
ال يعني هكذا توصيف أن أزمة النظام العربي الرسمي لم تكن
وإذا كانت املرحلة محسوبة عىل حركة النهضة اإلسالمية فان
فعلية .فرسعة انهيار النظام يف تونس تأكيد لهشاشته وافتقاده ضعف املعارضات العلمانية أو نصف العلمانية يؤكد أن الحالة
القاعدة االجتماعية املمانعة لتغيريه.واألمر مغاير يف باقي مناطق التونسية غري مرشحة لفرج قريب عىل األقل عىل الدمى املنظور.
الربيع العتبارات الخصوصية السوسيولوجية القبلية يف ليبيا وان اليسار التونيس لم يتجاوز بعد عقدة املايض فعىل الرغم من
واليمن واملصالح اإلسرتاتيجية الروسية يف سوريا وصالبة املؤسسة خسائره الجسيمة يعيد التموقع يف مساحة حلف18اكتوبر املعادل
العسكرية يف مرص.
لحلف كفاية املرصي املصنع يف مخابر الفكر السيايس األمريكي
تشكل تونس االستثناء كما يحلو ألنصار الربيع وصفها وكما تحت مسمى "التحالفات العابرة لاليديولوجيات"
تؤكد التصنيفات الدولية أنها
خلف الربيع التونيس ترتسم لوحة حرب أهلية باردة
األوىل يف العالم العربي من حيث
بني نخب منحدرة من ايديولوجات كليانية اجربها
السوري
المربع
ضعفها عىل االعرتاف باالخر دون قبوله .انها حرب أهلية
الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
العراقي شهد تشكيل
وبالفعل يمكن القول أنها
باردة يمنع الغرب اشتعالها يف املخرب األخري لربيعه
تمثل الحالة الديمقراطية التونسية مع كل الصعوبات
صوريا كانت األنجح من حيث
تنظيم الدولة اإلسالمية
ضمان انتظام االنتخابات
التي تواجهها فرصة تاريخية استثنائية لتحقيق
من األجهزة المخابراتية
وضمان شفافيتها لكن هذا
الغربية لضرب وحدة الدولة دخول تونس فعليا إىل مجال الحداثة املكتملة ويشكل
التقدم يف تحقيق الديمقراطية
االنقاذ االقتصادي املدخل الرضوري لكسب هذا الرهان
سوريا
في
يف شكالنيتها لم ينجح يف ضمان
الحضاري
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القيادي بحركة النهضة التونسية محمد بن سالم :

النهضة لـم تتبن أو تستعمل مصطلح
«االسالم السيايس» ويمكن القول
أننا نمثل «اإلسالم الديمقراطي»
ضمن ملفي المجلة لهذا العدد «االسالم السياسي» وعشرية
الثورات العربية التقينا مع القيادي بحركة النهضة التونسية
فكان حوارا مزيجا بين المحلي والدولي والحزبي .
بعد  10سنوات من الثورة لم تتمكن الديمقراطية من تحقيق الرفاه
االقتصادي واالجتماعي؟ هل هذا خلل يف منهجية الحكم؟ ام خلل يف
الديمقراطية؟
ال يمكن اعتبار الديمقراطية سببا يف عدم تحقيق الرفاه الن كل الدول الديمقراطية
تمكنت من تحقيق االزدهار والتقدم لشعوبها.
واعتقد ان عدم تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي يعود لسببني أساسيني:
أولهما املطلبية الشعبية املشطة وعدم الصرب يف تحقيق هذه املطالب
وثانيهما :عدم تحيل الطبقة السياسية بالجرأة املطلوبة لتحقيق
اإلصالحات الرضورية وعدم القدرة عىل تحقيق املطالب الشعبية
بعض الديمقراطيني وبعض خرباء القانون الدستوري بحثوا عن
حلول للمشاكل االجتماعية واملطلبية املشطة من خارج الديمقراطية،
بل وطالب بعضهم باالنقالب عليها؟
لألسف هذه األصوات والدعوات ال تتوفر عىل معقولية كبرية.
واملؤكد ان هناك جهات إقليمية قلقة وضائقة ذرعا من التجربة
الديمقراطية يف تونس ويف بعض الدول العربية وتسعى اىل
تقويضها عرب استغالل كل مصاعبها ،حيث يرجعون كل نقص
او خلل للديمقراطية يف محاول للتخلص منها ألنها تناقض
مصالحهم وانظمتهم.
مجلة
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يف بداية حياته السياسية وزيرا يف
هذه القوى القروسطية يقلقها
حكومة اشرتاكية لنجده اليوم يتبنى
تطبيق الديمقراطية يف العالم العربي
في تونس يمثل النظام
مقوالت اليمني املتطرف لغايات
ألنها تضعهم يف حرج امام شعوبهم االنتخابي سببا مباشرا لحالة
سياسوية.
لذلك يسعون ال تقويضها.
التشتت الحزبي ويمنع قيام
فرنسا اكتوت بالعمليات اإلرهابية
هل يمكن للتونسيني ان يأملوا
الحكومات بإصالحات جريئة
اليل تبنتها حركات تعتمد الخطاب
تغيريا يف الوضعية االجتماعية
رغم ان نظام الحكم يسمح
اإلسالمي املتطرف وينتمي أعضاؤها
واالقتصادية يف أوضاع سياسية
بقيام ائتالفات حزبية.
لحركات اإلسالم السيايس او «اإلسالم
مضطربة تتميز بعدم االستقرار
املتطرف».
السيايس والتشتت الحزبي ؟
اإلرهاب الذي رضب اغلب دول
ككل الديمقراطيات الناشئة
العالم ال دين له ولكنه يتلبس بمقوالت مختلفة
تصلح الديمقراطية نفسها بنفسها.
بعض اإلرهابيني يتكلمون باسم الدين ويقومون
ويف تونس يمثل النظام االنتخابي سببا مبارشا لحالة
التشتت الحزبي ويمنع قيام الحكومات بإصالحات جريئة بعملياتهم اإلرهابية باسم اإلسالم ولكن اإلسالم منهم براء
الن ديننا دين تسامح وسالم.
رغم ان نظام الحكم يسمح بقيام ائتالفات حزبية.
ولعلمك ال يوجد يف العالم دوال تتعايش فيها مختلف
كانت لنا يف تونس تجربة ائتالفية تمكنت من ضم
الطوائف واألديان مثلما يوجد يف
حوايل  160نائبا يف مجلس نواب
الدول اإلسالمية حيث تعيش يف
الشعب أي أكثر من ثلثي الربملان اال
الجهات
بعض
ان
المشكل
كنف التسامح والسالم
ان غياب الجرأة لدى النخبة الحاكمة
منافسة
الى
تسعى
الفرنسية
ففي لبنان يتعايش قرابة 18
منعنا من القيام باإلصالحات الكربى
الذي
المتطرف
الفرنسي
اليمين
طائفة وفرقة دينية يمارسون
الرضورية.
يستقطب مربعات جديدة
شعائرهم وطقوسهم بحرية تامة
وانا اعترب ان تحميل الديمقراطية
في فرنسا.
حيث نجد محاكم خاصة باليهود
فشل النخبة الحاكمة يمثل خطا
وأخرى للمسيحني واملسلمني وهذا
كبريا الن دول العالم التي حققت
نادر الوجود يف العالم حيث تسود
االزدهار والرفاهية لشعوبها هي
قوانني الدولة لتشمل الجميع اال
دول ديمقراطية وال يمكن ان تكون
الديمقراطية منتجة للرفاهية واالزدهار من جهة وسببا انه ويف مجال األحوال الشخصية يرتك املجال يف الدول
اإلسالمية لهذه الطوائف بممارسة قناعاتها وعقيدتها يف
للتخلف االقتصادي واالجتماعي من جهة أخرى.
بعد عملية نيس اتهم اإلسالم السيايس بانه أحد حياتها الخاصة
تعتمد حركات «التطرف اإلسالمي «او تيارات
تمظهرات اإلرهاب .ما رأيكم؟
املشكل ان بعض الجهات الفرنسية تسعى اىل منافسة الفكر السلفي عىل النص الديني يف ترشيعها « للعمل
اليمني الفرنيس املتطرف الذي يستقطب مربعات جديدة العنيف « كيف يمكن ان ننفي عنها اإلسالمية وهي
التي تعتمد عىل اجتهاد وفهم خاص للنص اإلسالمي؟
يف فرنسا.
منذ أيام قام أحد املسيحيني بعملية إرهابية يف فرنسا
وبمنطق « داوني بالتي كانت هي الداء» أصبحت
هذه الجهات تستغل بعض االحداث لتوظيفها يف منافسة وقتل ثالثة رشطيني ولكن لم يوجه أحد االتهام اىل الكنيسة
لليمني املتطرف حيث ان منفذ عملية نيس لم يكن ينتمي او تم اتهام املسيحية بأنها مسؤولة عن اإلرهاب او تحدث
ألحدى التنظيمات اإلسالمية ولم يكن معروفا باي نشاط عن وجود إرهاب مسيحي
ونأسف انه يوجد يف ديننا متشددون يستعملون العنف
ديني عىل االطالق ولكن تم توظيف العملية ملنافسة
الخطاب اليميني وهي وضعية خاصة بفرنسا وباألوضاع للوصول اىل غاياتهم وأهدافهم ونحن ندين ذلك بشدة
ونريد ان نؤكد اننا أيضا ضحايا هذا اإلرهاب الذي يسمونه
االقتصادية الداخلية.
ويجدر بالذكر ان رئيس الجمهورية الفرنسية كان « إرهابا إسالميا» وحتى اإلعالميني األجانب يقرون بذلك.
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تكون عالقتنا بفرنسا جيدة ونبني
ان اإلرهاب مهما كان لونه
عالقتنا
تكون
ان
نأمل
عىل ما تحقق فيها من إيجابيات
والغطاء الذي يتغطى به هو معضلة
بالجانب الفرنسي جيدة
ولكن جنوح بعض السياسيني
وآفة حقيقية والبد للعقالء يف أوروبا
وممتازة .وفرنسا كانت من
الفرنسيني ومزاحمتهم ألطروحات
من التمييز بني اإلسالم الذي يدعو
للتعايش والسالم وبني اقلية تستعمل أكثر الدول األوروبية إيواء ألنصار اليمني الفرنيس جعل العالقة تنحى
منحى اخر.
العنف لتحقيق أهدافها.
حركة النهضة أيام االستبداد
ونتمنى ان تتغلب املصالح
بعد عملية نيس .ساد سوء ومنحتهم حق اللجوء السياسي
العليا واالسرتاتيجية عىل املصالح
فهم او توتر يف عالقة فرنسا
وهذا ما يجعلنا نأمل دائما
السياسيوية الخاصة خاصة عند
ببعض الحركات اإلسالمية؟
بان تكون عالقتنا بالسلطة
اقرتاب املواعيد االنتخابية التي تغري
كيف تقيمون عالقتكم يف حركة
الفرنسية جيدة.
كثريا من املواقف.
النهضة بالسلطة الفرنسية؟
هل يمكن اعتبار النهضة من
نأمل ان تكون عالقتنا بالجانب
الفرنيس جيدة وممتازة .وفرنسا كانت من أكثر الدول حركات اإلسالم السيايس يف تونس؟ خصوصا وأنها
األوروبية إيواء ألنصار حركة النهضة أيام االستبداد االتهامات تتجدد بان النهضة لم تتخىل عن اإلسالم
ومنحتهم حق اللجوء السيايس وهذا ما يجعلنا نأمل دائما السيايس وهو االتهام الذي أكده احمد نجيب الشابي
مؤخرا؟
بان تكون عالقتنا بالسلطة الفرنسية جيدة.
نكن احرتاما شديدا لنجيب الشابي حيث كان لنا تاريخ
وقد زرنا فرنسا ضمن وفد بقيادة االستاذ راشد
الغنويش حيث تم استقبالنا يف وزارة الخارجية الفرنسية مشرتك يف مقاومة االستبداد ،وكان قد زارني يف بيتي
وكانت لألستاذ راشد الغنويش لقاءات رسمية مع عدد من يف فرنسا لتنسيق املواقف من اجل بحث السبل الكفيلة
الفرنسيني وهذا يفرتض ان بتوحيد املعارضة ضد االستبداد ولكن لم تكن خيارته بعد
املسؤولني
الثورة موفقة عىل االطالق .وال يمكن ان يكون السيد نجيب
الشابي خصما وحكما يف ذات الوقت فهو االن منافس
وخصم سيايس لم تكن خيارته يف تقديري موفقة حيث
تصور انه بتهجمه عىل حركة النهضة يمكن له استقطاب
التجمعيني لكن هذا الخيار فشل يف انتخابات 2014
و.2019
لنعد اىل مضمون سؤالنا .هل تعترب النهضة من
حركات اإلسالم السيايس؟
النهضة لم تتبن او تستعمل هذا املصطلح اطالقا يف
أديباتها بل انها تؤكد دوما انها حزبا مدنيا ديمقراطيا ذو
مرجعية إسالمية .وقد أثبتنا طوال تاريخنا اننا ندفع عن
الديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وهذا ال يحتاج اىل
اثبات ومواقفنا كلها مسجلة علينا منذ سنة  1981او حتى
قبل ذلك ،فمواقفنا كانت دائما مع الحرية والديمقراطية.
ويمكن القول اننا نمثل « اإلسالم الديمقراطي» فمثلما
تتواجد املسيحية الديمقراطية يمكن القول اننا نمثل التيار
اإلسالمي الديمقراطي
الن ديننا يتقبل االخر ويضمن حرية كل الطوائف
وحتى عبدة الشيطان كانت الدولة توفر لهم الحماية
واالمن وممارسة عقيدتهم.
مجلة

العدد الرابع  -جانفي 2021

47

شخصيات تونسية تتحدث عن عرشية

تعيش الثورة التونسية بداية العام 2020عامها العارش دون أن تحقق نتائج
تذكر عدا الديمقراطية وحرية التعبري مقابل انتكاسة اجتماعية واقتصادية غري
مسبوقة وقد حكم البالد خالل هذه الفرتة أكثر من حزب وأكثر من رئيس ورئيس
عصام الشابي

محمد الكيالني

االمين العام للحزب الجمهوري

رئيس الحزب االشتراكي اليساري

قال االمني العام للحزب الجمهوري عصام الشابي
ان تونس تجاوزت موضوع الهوية بتوافق وطني حول
الدستور و بالتايل ال يمكن احياؤه اليوم ..وموضوع االسالم
السيايس غري مطروح يف تونس بعد اعالن حركة النهضة
تخليها عن الدعوي والفصل بني الشأن السيايس والديني
ولكن ال بد من اليقظة من توظيف الدين يف السياسة
ومنافسة حركة النهضة يجب ان تكون فقط عىل االداء
السيايس .
من جانب اخر اكد الشابي ان تونس تقدمت يف مجال
الحريات خالل السنوات العرش من الثورة و ترسخت فيها
تقاليد ديمقراطية رغم عدم استكمال بناء املؤسسات
الدستورية وخصوصا املحكمة الدستورية ولكن تبقى
الديمقراطية الناشئة مهددة اذا لم يصاحبها تغيري
اجتماعي واقتصادي .واكد الشابي ان الديمقراطية تصبح
اكثر رسوخا عندما تنتج الرفاه االقتصادي واالجتماعي
معتربا انها تبقى دائما مهددة اذا لم تحقق التنمية
والتشغيل.

اعترب محمد الكيالني رئيس الحزب االشرتاكي اليساري
ان االسالم السيايس خطر عىل الديمقراطية و ال يمكن
استيعابه داخل املنظومة الديمقراطية النه يتبنى نصوصا
معادية اللياتها
واضاف الكيالني ان حركة النهضة لم تتخىل كليا عن
االسالم السيايس وإن اعلنت ذلك خالل مؤتمرها االخري،
مشددا عىل ان الحركات الدينية تبقى الحديقة الخلفية
لالرهاب داعيا اىل جعل املمارسة السياسية بعيدة عن
توظيف النص الديني .
بالنسبة ملا تحقق يف تونس بعد  10سوزات من الثورة
اكد الكيالني ان ما تحقق ال يرتقي النتظارات الشعب
التونيس الذي يحلم بالعدالة االجتماعية و الشغل معرتفا
يف االن ذاته بان حرية التعبري تبقى املنجز الوحيد الذي
تحقق يف انتظار تحقيق املنجزات التي طالبت بها ثورة 17
ديسمرب و املتمثلة اساسا يف التنمية العادلة و التشغيل و
الكرامة .
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الثــورة وعـن االســالم السيـــايس

الحكومة وكان لالسالم السيايس يف ذلك نصيب األسد.
يف هذا االطار تحدثنا اىل عدد من الشخصيات السياسية التونسية من مشارب
مختلفة.
عبد اللطيف الحناشي

العجمي الوريمي

اشاد الحنايش بما تحقق يف تونس من مكتسبات
سياسية جعل تونس النموذج العربي الوحيد الذي تتداول
فيه السلطة عرب االليات الديمقراطية مؤكدا ان ما تحقق
ليس بالهني مشددا يف االن نفسه انه كان باالمكان تحقيق
االفضل اذا توفر االستقرار السيايس يف تونس و تعممت
ثقافة العمل .
و قال الحنايش ان تونس التي شهدت  10حكومات بعد
الثورة لم ترتك املجال للتفكري يف تغيري املنوال االقتصادي او
القيام باالصالحات الكربى التي تتطلب استقرارا يف العمل
الحكومي و الربملاني .

قال القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي ان حركة
النهضة قطعت مع االسالم السيايس وهي االن حركة
سياسية مندمجة يف مسار اللعبة الديمقراطية و اثبتت من
خالل ممارستها و تجربتها طوال العرشة سنوات املاضية
انها اكثر االطراف السياسية التزاما بالديمقراطي.
و اضاف الوريمي ان الرئيس الفرنيس اعتمد الخلط
بني االرهاب وهي افة ال دين لها و بني االسالم يف محاولة
الستعادة شعبية مفقودة بعد الحركات االحتجاجية التي
شهدتها فرنسا طوال فرتة حكمه.
و اعترب الوريمي ان تونس تمكنت خالل العرش سنوات
من عمر الثورة من الصمود يف وضع اقليمي متموج رغم
مؤامرات بعض الدول الخليجية و رغم تصاعد صوت الثورة
املضادة و تمكنت من تحقيق انجازات سياسية ال يمكن
اغفالها اال ان امامها عمل كبري يتمثل يف مواصلة تركيز
البناء الدستوري و تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي
وهذا ال يمكن ان يتوفر اال باالستقرار السيايس الذي يمر
عرب تغيري القانون االنتخابي الذي انتج مشهد سيايس
مشتت.

مؤرخ تونسي

مجلة
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الشباب التونيس من البوعزيزي
إىل جائحة كورونا بني اليأس
واحللم بغد أفضل
احتفلت تونس يف  17ديسمبر  2020بالذكرى العاشرة لوفاة محمد البوعزيزي .بعد أن
شاهد الدولة تصادر بضاعته ،انتحر بائع الفواكه واخلضار هذا الشاب اصيل منطقة سيدي
بوزيد بطريقة مروعة بإضرام النار يف نفسه.
كان هذا احلدث الدرامي بداية ثورة الياسمني ،وتوج برحيل الرئيس الراحل بن علي إلى
السعودية .لقد أظهر الشباب التونسي ،يف أصل هذه الثورة ،مرة أخرى استعدادهم ألخذ
مصيرهم بأيديهم من أجل حتسني حياتهم اليومية.
عشر سنوات مضت  ..لكن هل حتققت اآلمال الرائعة التي وضعها الشباب التونسي يف هذه
الثورة؟ لسوء احلظ ،يف الوقت احلالي مييل امليزان لصالح "ال".
لم يتحسن االقتصاد والوضع االجتماعي
يف تونس منذ عرش سنوات .واألسوأ من ذلك
بقلم  :بلقيس بوعلي
أنها تراجعت يف بعض املجاالت ،ال سيما
مختصة في القانون و باحثة دكتوراه
يف االقتصاد .يف عام  ،2020ال تزال الحياة في القانون الخاص والعلوم الجنائية
اليومية للشباب التونيس معقدة .يعاني
اقتصاد البالد يف العديد من القطاعات،
باليورو ،األمر الذي يجعل تكلفة املعيشة أكثر
من
ويواجه الخريجون الشباب الكثري
وأكثر تكلفة :ارتفعت أسعار املنتجات املستوردة
الصعوبات للعثور عىل وظيفة تتناسب مع من أوروبا بشكل كبري خالل السنوات الخمس
مستوى مؤهالتهم فبحيث ال يستطيع العديد املاضية ،فبحيث أصبح رشاء بعض السلع اآلن من
من الشباب التونيس الذين أتموا خمس سنوات الكماليات.
عىل األقل من التعليم العايل العثور عىل وظيفة
عالوة عىل ذلك ،أدى وباء كوفيد  19إىل تدهور
يف مجال خربتهم ويضطرون إىل الجمع بني كبري يف املجال السياحي وهو نشاط اقتصادي
وظيفة أو أكثر بدوام جزئي لتغطية نفقاتهم
حاسم يف تونس ذلك بسبب القيود املفروضة عىل
ألن األوقات صعبة ...تفاقمت األزمة السفر الدويل ،حيث كان موسم السياحة لعام
االقتصادية بضعف الدينار التونيس مقارنة
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 2020كارثيًا ،وموسمًا سياحيًا مشابهً ا يف عام 2021
سيكون دراماتيكيًا للبالد.
عىل الرغم من تعاقب الحكومات التي تحاول وقف
تدهور الظروف املعيشية ،لم يتم العثور عىل حل يف الوقت
الحايل والعديد من األمثلة توضح أعراض األزمة يف تونس.
تتدهور البنى التحتية بسبب نقص االستثمارات العامة
والخاصة لتجديد هذه االخرية .دعونا نستشهد بالقصة
الحزينة لطبيب تم العثور عليه ميتًا مؤخ ًرا يف مصعد
بمستشفى بجندوبة ألن هذا املصعد لم يتم صيانته جيدًا.
كما تؤدي الظروف املعيشية الصعبة إىل تفاقم جرائم
النهب و الرسقات .واألسوأ من ذلك ،أن البؤس االقتصادي
واالجتماعي يدفع املزيد واملزيد من الشباب إىل الفرار من
تونس عن طريق الهجرة الغري رشعية .يحاول املهاجرون
الشباب ،مهما كانت املخاطر ،الوصول إىل أوروبا بمساعدة
املهربني ،ويف بعض األحيان يدفعون ثمن حياتهم.
وماذا عن العدد الكبري من الشباب التونيس الذين
انضموا إىل تنظيم الدولة اإلسالمية؟ ولسوء الحظ ،أغرى
وعد هذا إل دورادو الجديد أكثر من شخص.
فهل علينا إذن أن نعرتف بأن الشباب التونيس
سيعيش اآلن بال حلم يف بؤس اقتصادي واجتماعي لعدة
عقود قادمة؟ لحسن الحظ ،ال نعتقد ذلك .حتى لو كانت
السنوات القليلة املقبلة ال تزال صعبة عىل الشباب التونيس،
فهناك ضوء مرئي يف نهاية النفق!
أول سبب أمل لتونس  ...شبابها! من املعروف أن
الشباب ميلء بالطاقة ومستعدون لرفع الجبال لتحقيق
أحالمهم ،وهذا ينطبق بشكل أكرب عىل الشباب التونيس.
كان الشباب التونيس مثريًا لإلعجاب خالل ثورة الياسمني،
حيث أظهروا مرة أخرى حيويتهم وحبهم لبلدهم.
إن تعليم و تَثْقِ يف الشباب التونيس من أعظم نقاط
عال
قوة الدولة .حيث يتمتع الشباب التونيس بمستوى ٍ
من الخريجني ،وشباب اليوم سيكونون غدًا القوة الحية
القتصاد البالد .املحامون واألطباء وحتى املعلمون هم
مهن يلبي فيهم التعليم املدريس والجامعي تمامًا متطلبات
ممارسة هذه املهن.
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عالوة عىل ذلك ،يستفيد الشباب التونيس من الفرص
التي تتيحها الثورة الرقمية .حيث أصبح بإمكان املزيد
واملزيد من العائالت التونسية الوصول إىل اإلنرتنت ،مما
يسمح لها باالتصال ببعضها البعض ومع العالم بأرسه.
ولقد مكنت زيادة الوصول إىل اإلنرتنت ،عىل وجه
الخصوص ،عددًا كبريًا من املوظفني من العمل عرب اإلنرتنت
من أجل الحفاظ عىل نشاط رشكتهم خالل وباء الكورونا.
باإلضافة إىل ذلك ،يسعى املزيد واملزيد من الشباب
التونيس ببعث أعمالهم التجارية الخاصة عىل اإلنرتنت.
من املثري لالهتمام أن نالحظ أن الدولة التونسية
تشجع عىل إنشاء هذه الرشكات الناشئة من خالل
دعم أفضلها.
من «املؤثرين» عىل وسائل التواصل
االجتماعي إىل بائع املالبس ،بما يف ذلك إنشاء
الشبكات االجتماعية ،فإن نشاط الشباب
التونيس وكفاءته يضاهي نظرائه من
الكفاءات يف البلدان األوروبية أوحتى
الواليات املتحدة .و سيكون اإلنرتنت مفتاح
التنمية االقتصادية يف السنوات القادمة
ومن الواضح أن الشباب التونيس يستفيد
من هذه الفرص الجديدة!
إذن ،اليأس أم الحلم بغد أفضل؟ يف
حني أن الوضع االقتصادي واالجتماعي
الحايل معقد بال شك ،ومن املرجح أن
يظل كذلك يف السنوات القادمة ،إال أن
بوادر األمل يف أيام أفضل تظهر .الشباب
التونيس الذي يتسم بقوة ورصامة وله
مميزات ثابة تخول له تحويل الوضعية
الحالية التي يعشها ،مستعد لعكس
االتجاه الحايل وتحقيق االفضل من
خالل حبهم لبلدهم ،ليكونوا أكثر من
ً
عنرصافاعل يف مصريهم
أي وقت مىض
لتحسني حياتهم.
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ماذا لو ّاتد الل ّّيبيون ..فكيف سيكون موقف
الدول التي شتمت هذا الطرف أو ذاك؟

لو افرتضنا أنه ت ّم تسوية الخالفات بني مجلس النواب
ال ّليبي يف الرشق واملجلس األعىل للدولة يف الغرب ال ّليبي
واملجلس الرئايس برئاسة فايز الرساج يف الغرب والحكومة
ال ّليبيّة برئاسة عبدالله الثني يف الرشق الليبي وهذا ما نتمنّاه..
ماذا ستكون مواقف ك ّل من الفنّانني والسياسيّني واملح ّللني
الذين لعنوا وشتموا من الطرفني هل ستنكفئ الدول العربية
عىل نفسها وتقبل بالحال املفروض عليها ومحاربة الربيع
العربي بعد التجربة الليبيّة واملرصية واليمنية والسورية
وملا آلت إليه هذه الدول أم ّ
أن الفرصة الزالت قائمة إلصالح
الخلل الذي أحدثته تلك الدول الشمولية إلفشال مرشوع
الديمقراطية؟
ّ
وهل تجربة الجزائر والسودان بعد كل الذي جرى يف
سوريا واليمن ومرص وليبيا واستبدال موجة التغيري التي
يشهدها وسيشهدها العالم العربي باتّخاذ مسارا آخر وأسلوب
ّ
التغيات
مختلف يستند إىل التحوّالت الدولية وتعاطيها مع
التي شهدتها لتعمل عىل تجربة مختلفة يف داخل مجتمعاتها
واختيار طريق آخر مختلف عن تلك الدول من خالل إعادة
52

بقلم :
حسني علوان
النظر يف التحالفات الخارجيّة وأن تنفتح أقىص درجات
االنفتاح .إال ّ ّ
أن هذه التجربة وإن أثبتت حتميّتها التغيرييّة
فإنّها لم تثبت التغيري لصالحها والتحوّل الديمقراطي
وتجاوز حالة االستبداد واالحتكار الذي انتفضت ألجله
ض ّد أنظمة بلدانها املستبدّة للوصول إىل الديمقراطية وفقا
للمعايري العاملية واحرتام منظومة حقوق اإلنسان والعدالة
االجتماعية يف توزيع قوّة الدولة وحيادها عن الرصاعات
االجتماعية والسياسية؟
أما ما حصل يف سوريا بالرغم من متانة مركزية الحكم
بداخلها فإنّها كانت عىل وشك نيل ح ّريتها وديمقراطيّتها
ّ
تدخل قوى إقليميّة وعاملية بدال من اإلطاحة
املنشودة لوال
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بالنظام أطاحت بالشعب وأودت به إىل
أرذل األحوال بسبب هشاشة جغرافيّتها
وديموغرافيتها وتداخل الطوائف ببعضها
البعض ،فكان من السهل ال ّلعب عىل وتر
الطائفيّة من النظام وضعف العامل الوطني
الذي كان آخر خيارات الطوائف  فانحرص
التغيري عىل األرض يف طرف واحد عمليا ً
وأغلق البقيّة عىل أنفسهم مع الرغبة بالتغيري
بالتمنّي والشعارات والعبارات النرجسية أن
يكون ذلك التغيري صالحا
ثمّ ة مُ حدّدات عملية شديدة الوضوح كان

مجلة
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إن لم نذهب إلى
وطني جامع
مؤتمر
ّ ّ
يلتقي فيه الليبيون
سنبقى بدائرة الفوضى
ّ
والتمني وانتظار ما
يطبخه لنا الشرق والغرب
في مطابخهم.

يُمكن القيام بها وتأطريها يف التجربة
السوريّة لبلوغ الهدف املرجو للتغيري
التا ّم فما سبق من هذه املحدّدات لم
ّ
يحقق رشط التجربة التونسيّة التي بقيت
نموذجا استثنائيّا للتغيري الديمقراطي
املدني بسبب الوحدة الوطنية .ختاما،
فإنّنا إن لم نذهب إىل مؤتمر وطني
جامع يلتقي فيه ال ّليبيّون سنبقى بدائرة
الفوىض والتمنّي وانتظار ما يطبخه لنا
الرشق والغرب يف مطابخهم.
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ليبيا ما بعد سنة  2011عرشية الثورة

مرت ليبيا منذ األيام األوىل لثورة  17فرباير
بعدة بمراحل املرحلة االوىل من  15فرباير  2011اىل
 20أغسطس  2011م حيث كانت يف هذه املرحلة
منقسمة اىل املجلس الوطني االنتقايل وحكومته (املكتب
بقلم الباحث
التنفيذي) يف بنغازي وحكومة القذايف يف طرابلس
محمد يوسف درميش
واستمر هذا الحال اىل يوم  20أغسطس  2011ومنذ
هذا التاريخ أصبحت تدار ليبيا باإلعالن الدستوري مازال االتفاق السيايس ساري املفعول بالرغم من كل
املؤقت وتعديالته الصادر يف تاريخ 2011 - 8 - 3م الصعوبات واملأخذ وضعف املجلس الرئايس واالجسام
باملجلس االنتقايل وحكومته (املكتب التنفيذي) اىل ان األخرى يف إدارة أمور الدولة مما سبق نالحظ االتي :
 - 1عدم احرتام احكام الدوائر الدستورية مجتمعه
تم تشكيل حكومة مؤقتة بعد عيد التحرير ( 23أكتوبر
2011م) تسمى بحكومة الكيب استمرت هذه الحكومة يف ابطال اعمال لجنة فرباير املتضمن لإلعالن الدستوري
العمل تحت ارشاف املجلس الوطني االنتقايل اىل ما بعد واجراء انتخابات برملانية جديدة سنة 2014م من
يوم ( 7مايو 2012م ) منذ هذا التاريخ تم انتخابات كل من (املؤتمر الوطني العام وحكومته – الربملان
املؤتمر العام وتم تشكيل حكومة مؤقتة جديدة تسمى وحكومته – بعثة الدعم لألمم املتحدة – النخب الليبية)
بحكومة عىل زيدان استمرت هذه الحكومة بالعمل اىل مما زاد من حدة الرصاع السيايس وانقسام مؤسسات
الدولة.
ما بعد منتصف سنة
 - 2عدم احرتام بعض من
2014م تحت ارشاف
زيادة
الى
أدت
التي
األسباب
أعضاء مجلس النواب بطربق
املؤتمر الوطني العام
االتفاق السيايس وما جاء يف
حدة االختالفات واالنقسامات
اىل تاريخ (- 6 - 18
في مؤسسات الدولة الليبية هي بنوده الصادر يف سنة  2016م .
2014م) يف هذا التاريخ
وبما أن املجتمع الليبي
تم فيه انتخاب برملان
عدم االعتراف بأحكام الدوائر
يتكون من مدن ومناطق والقبائل
جديد يحل محل املؤتمر
مبكرة
انتخابات
واجراء
الدستورية
ومكونات متمثلة يف (مدن كبرية
الوطني العام واتخذ
يبلغ عدد سكانها من  300اىل
من مدينة طربق مقر
 3مليون – مدن متوسطة يبلغ
له يف تاريخ  6نوفمرب
عدد سكانها من 150الف اىل
2014م حكمت جميع
الدوائر الدستورية مجتمعة بإبطال التعديل الدستور 300الف – مدن او مناطق صغرية يبلغ عدد سكانها
الذي تم بناء عىل توصيات لجنة فرباير من هذا الحدث  5االف اىل  150الف – قبائل ومكونات) املدن الكبرية
املفصيل يف تاريخ ليبيا الحديث واملعارص نالحظ ان مثل طرابلس وبنغازي مرصاتة الزاوية غريان مدن
جميع النخب الليبية والسلطات القائمة يف ذلك الوقت متوسطة مثل طربق درنة البيضاء سبها زليطن الخمس
لم تحرتم احكام القضاء ودخلت يف مناكفات سياسية مدن ومناطق صغرية مرزق غات اوباري براك الشاطئ
ولم تقوم بانتخابات برملانية جديدة استنادا عىل هذه بن وليد ترهونة رست اجدابيا الكفرة املرج سوسه
الحكم مما أدى اىل حدوث انقسامات يف مؤسسات شحات القبة .كذلك هناك مكونات مثل الطوارق والتبو
الدولة الترشيعية والتنفيذية والقضائية الذي بدوره واالمازيغ هذه املكونات تقطن بعض املدن الكربى
زاد من حدة الرصاع والخالفات السياسية واستمرت واملتوسطة والصغرية كما له مناطق نفوذ خاصة بكل
ليبيا تدار باملؤتمر الوطني العام وحكومة اإلنقاذ يف مكون نفس ما ذكر سابقا خاص باملكونات ينطبق
طرابلس ومجلس النواب املنتخب يف تاريخ  - 6 - 18عىل القبائل املوجودة يف ليبيا املتمثلة يف (العبيدات –
2014م وحكومة الثني يف البيضاء استمر هذا الحال الرباعصه – العوامة – الدرىس – الحاسة – القطعان
اىل ان تم االتفاق السيايس الذي عىل أساسه أصبحت – املنفى – العواقري – املجابرة – املغاربية – الفواخر –
ليبيا تدار بثالث كيانات متمثلة يف (املجلس الرئايس – القبائل – الزويه  -االوجله – الحسنون – أوالد سليمان
مجلس النواب – املجلس االعىل للدولة) وقد نال هذا – فرجان – الهمامله – القذافة – ورفلة – معدان
االتفاق اعرتاف املجتمع الدويل واألمم املتحدة ومجلس – بركات – حساونة – أوالد ابوسيف – مش اشية –
االمن اال ان مجموعة من برملان طربق رفضت اعتماد محاميد – نوائل – ورشفانه – أوالد صقر مقارحه......
حكومة املجلس الرئايس ولم تعرتف بها واستمرت الخ.
تتعامل من حكومة الثني يف البيضاء مما زاد من حدة
مما سبق نالحظ ان ليبيا مكوناتها االجتماعية
االنقسام والرصاع السيايس اىل هذا التاريخ واىل االن موزعه ما بني املدن واملناطق واالرياف ويبلغ عدد
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حكومة علي زيدان

سكانها ما بني  7مليون –  8مليون نسمة.
املتحدة للدعم يف املتحدة باتباع سياسة الحوار بني
عليه فإن املشكل السيايس يف ليبيا منذ تشكيل بعض من أعضاء الربملان وأعضاء املؤتمر الوطني العام
املجلس الوطني االنتقايل واملكتب التنفيذي يعاني وبعض من النخب الذي تم اختيارهم من قبل البعثة
النظام السيايس الذي يقود ثورة  17فرباير من بعض األممية الذي نتج عنه االتفاق السيايس الذي تم بموجبة
االنحرافات يف إدارة أمور الدولة اال ان هذه االنحرافات توزع املهام واالختصاصات ملؤسسات جديدة يمثل
لم تكون واضحة وملحوظة من كافة طوائف الشعب الجانب الترشيعي (املؤتمر الوطني العام باسم املجلس
الليبي وانعكست هذه االنحرافات يف صناعة دستور األعىل للدولة  -الربملان املنتخب يف يونيو بصالحيات
مؤقت تنقصه بعض األشياء التي تضمن إعادة بناء جديدة باسم الربملان) ويمثل الجانب السيايس والتنفيذي
مؤسسات الدولة من جديد حيث كانت املدد الذي نص املجلس الرئايس اال ان عدم اعرتاف بعض من أعضاء
عليها اإلعالن الدستوري
الربملان املنتخب يف يونيو
يف عمر الحكومات ال تكفي
2014م باالتفاق السيايس
هناك خلل كبير في قانون
وال تصلح إلعادة النظر
وعدم اعتماد الحكومة املقدمة
االنتخابات الصادر من المجلس
يف بعض األمور املتعلقة
من املجلس الرئايس زاد
عليه
ترتب
الذي
االنتقالي
الوطني
لبناء املؤسسات (املدينة
من حده الرصاع وانقسام
 العسكرية  -األمنية) خلل في منظومة سجل الناخبيناملؤسسات مما سبق نالحظ
املنهارة .....الخ  .كذلك والتالعب فيها في نقل االعداد من ان األسباب التي أدت اىل زيادة
هناك تعارض لبعض
حدة االختالفات واالنقسامات
منطقة الى منطقة أخرى
القوانني السابقة الصادرة
يف مؤسسات الدولة الليبية هو
قبل  2011م مع احكام
عدم االعرتاف بأحكام الدوائر
ومواد اإلعالن الدستوري املؤقت التي ضمنت استمرار الدستورية واجراء انتخابات مبكرة جديدة باالستناد
العمل بها املادة ( )35من اإلعالن الدستوري املؤقت عىل القاعدة الدستورية لإلعالن الدستوري املؤقت من
والذي زاد الطني بلة هو القانون الذي صدر عن قبل املؤتمر الوطني العام وبعثة الدعم لألمم املتحدة.
املجلس الوطني االنتقايل الخاص بانتخابات املؤتمر
عليه ومن هذا املنطلق نقرتح لحل األزمة الليبية
الوطني العام ما يعيب هذا القانون ( ال توجد عادلة يف عمل اآلتي :
نسبة التمثل تجد ان بعض املناطق نسبة التمثل فيها
اجراء انتخابات ترشيعية جديدة (ملجلس امهللشخص الواحد  30الف ومناطق أخرى نسبة التمثل يتكون من شقني نواب وشيوخ يمثل كل طوائف الشعب
فيها للشخص الواحد  20الف كذلك حرية التسجيل يف الليبي) باالستناد عىل اإلعالن الدستوري املؤقت واحكام
أية دائرة بالنسبة للمرتشح او الناخب وهذا يتيح فرصه الدوائر الدستورية يوم 6-11-2014م .
للتالعب بأعداد الناخبني من منطقة اىل منطقة أخرى)
إعادة النظر يف قانون االنتخاب وتجديد السجلولقد استمر العمل بهذه القانون ومنظومة االنتخابات االنتخابي واعادة النظر يف تقسيم الدوائر ورشوط
أيضا يف انتخابات لجنة الستني وكذلك انتخابات الربملان االنتخابات بحيث ال يحق اىل الناخب واملرشح التسجيل
يف 2014 - 6 - 18م من هنا نالحظ ومن خالل هذه اال يف محل اإلقامة األصيل وكذلك نسبة التمثيل بحيث
العيوب املذكورة سابقا ان هناك خلل كبري يف قانون تكون نسبة التمثيل من اىل عدد السكان.
االنتخابات الصادر من املجلس الوطني االنتقايل التي
– مدة املجلس الترشيعي املنتخب خمس سنوات
ترتب عليها خلل يف منظومة سجل الناخبني والتالعب يقوم باألرشاف عىل تشكيل حكومة وحدة وطنية من
فيها يف نقل االعداد من منطقة اىل منطقة أخرى كذلك شخصيات مستقلة ملدة خمس سنوات.
عدم احرتام احكام الدوائر الدستورية مجتمعه من قبل
 يقوم مجلس االمة املنتخب بإعادة النظر يفأعضاء الربملان املنتخبني يف شهر يونيو 2014م ورئيس تشكيل لجنة محايدة لإلرشاف عىل اعداد مسودة
وأعضاء املؤتمر الوطني العام وبعثة األمم املتحدة للدعم دستور عرصي ويعتمد من قبل املجلس بعد اجراء
يف ليبيا زاد من حدة الرصاع وذلك بعد قيام بعثة األمم االستفتاء الشعبي عليه.
مجلة
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ميزت السنة
أحداث
ّ

 ، 2020عام ليس كغيره من األعوام فقد عاش الع
ّ
سيظل  2020عاما استثنائيا ،خالدا في الذاكرة
وبالتالي
كان  2020حزينا على جميع األصعدة وخاصة بعد
على مالزمة بيوتهم وساهم في تدهور االقتصاد وتس
وعاش العالم خالل هذه السنة أحداثا وأزمات عدّة ل
اندالع حرائق الغابات يف أسرتاليا
جانفي : 2020
 03جانفي  : 2020مقتل قاسم سليماني
 10جانفي  : 2020وفاة السلطان قابوس بن سعيد
 31جانفي  : 2020انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي
بموجب اتفاقية عملت عليها منذ صيف
عام .2016
 25فيفري  : 2020وفاة الرئيس املرصي حسني مبارك
 25ماي  : 2020مقتل جورج فلويد املواطن األمريكي
اإلفريقي ( 46عاماً) من قبل رجال الرشطة
 04أوت  : 2020انفجار مرفأ بريوت
 13أوت  : 2020أعلنت اإلمارات عن «اتفاق سالم تاريخي»
مع تل أبيب برعاية أمريكية.
 27سبتمرب  : 2020مواجهات بني الجيش األذربيجاني
واالنفصاليني األرمينيني يف منطقة
ناغورني قره باغ

األسوء يف التاريخ 2020

عالم خالله أحداثا لم يتوقعها ولم تمرّ عليه من قبل
ة ،تتناقله األجيال القادمة.
ظهور فيروس كورونا الذي أجبر جميع سكان العالم
سجيل ماليين الوفيات.
ّ
لعل من أبرزها:
 29سبتمرب  : 2020وفاة أمري الكويت الشيخ صباح
األحمد الصباح
		
 18أكتوبر  : 2020وقعت إرسائيل والبحرين يف املنامة
اتفاق إقامة عالقات دبلوماسية كاملة
		
بني البلدين وسبع مذكرات تفاهم.
		
 23أكتوبر  : 2020أعلن ترامب تطبيع العالقات
بني إرسائيل والسودان ،مؤكدا
أن البلدين حققا «السالم».
		
 07نوفمرب  : 2020هزيمة دونالد ترامب وفوز جو بايدن
باالنتخابات الرئاسية
 25نوفمرب  : 2020وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا
 10ديسمرب  : 2020أعلن ترامب أن املغرب تعهد بتطبيع
عالقاته مع إرسائيل وأن الواليات
		
املتحدة تعرتف بالسيادة املغربية
		
عىل الصحراء الغربية املتنازع عليها.
		

لالشرتاك يف املجلة
الرجاء تعمير االستمارة أدناه وإرسالها إلى العنوان التالي:
 14شارع األوبرا  75001باريس فرنسا

عرض االشرتاك لـ  12إصدارا

أوروبا  150 :يورو
الخليج العربي:
		
اململكة العربية السعودية 562,55 :ريال سعودي
				
البحرين 56,56 :دينار بحريني
		
اإلمارات العربية املتحدة 550,95 :درهم اماراتي

الكويت 45,82 :دينار كويتي
عمان 57,74 :ريال عماني
دول أخرى 180 :دوالرا

الرجاء استكمال البيانات أدناه لكونها ضرورية ملعالجة طلبكم:
السيد

السيدة

اآلنسة

االسم واللقب

العنوان :
املدينة :

الترقيم البريدي:
البريد االلكتروني:
الدولة:
التسوية :اخترت االشتراك في مجلة الضفتني ألربعة اصدارات عبرالدفع :
حوالة بريدية
نقدا بصفة مباشرة صك بنكي
بطاقة بنكية عدد
تحويل بنكي:
مجلة
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التاريخ واالمضاء ضروريان :

صالحة الى

IBAN:FR76 1009 6181 9700 0735 0950 194
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البحرين حتتفل بعيدين يف عيد
والقاسم بينهام التنمية والوفاء
حققت مملكة البحرين
إنجازات حضارية ضخمة
عبر «رؤية البحرين »2030
والمشروع اإلصالحي الذي
تقدم بالبالد على صعيد
اإلصالحات السياسية
والديمقراطية
آثر البحرينيون جمع
العيدين إلى يوم واحد..
فبات عيد االستقالل موافقا
لعيد جلوس الملك حمد بن
عيسى آل خليفة في الـ16
من ديسمبر من كل عام،
ليقرنوا بذلك االستقالل
بالوفاء .

مجلة
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احتفل الشعب البحريني الشقيق ومع العرب بعيد استقالله الـ49
الذي يصادف الـ  16من ديسمرب من كل عام.
االستقالل الذي أعلن البحرين دولة مستقلة ذات سيادة وعضوا يف
األمم املتحدة ،أتبعته القيادة البحرينية بنهضة شاملة يف جميع املجاالت
االقتصادية والتعليمية والصحية ،ما أسس لقيام الدولة العرصية الحديثة.
وقد نوعت القيادة البحرينية مصادر دخل البالد ومواردها ،فتجاوزت
االعتماد عىل العائدات النفطية عرب إقامة مؤسسات حديثة لصناعات
األلومنيوم والبرتوكيماويات والصناعات املعدنية والهندسية والغذائية
والدوائية ،وقدمت تسهيالت ترشيعية ورضيبية فتدفقت االستثمارات،
وبنت  11منطقة صناعية يف سبيل تأمني الرفاه والرغد والعيش الكريم
ملواطنيها.
حققت مملكة البحرين إنجازات حضارية ضخمة عرب «رؤية البحرين
 »2030واملرشوع اإلصالحي الذي تقدم بالبالد عىل صعيد اإلصالحات
السياسية والديمقراطية ،وصون حقوق اإلنسان ،وتمكني املرأة مثل
الشيخة هيا راشد آل خليفة التي قدمت تجربة دبلوماسية رائدة عندما
مثلت البحرين رئيسة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها الـ 61عام
.2006
آثر البحرينيون جمع العيدين إىل يوم واحد ..فبات عيد االستقالل
موافقا لعيد جلوس امللك حمد بن عيىس آل خليفة يف الـ 16من ديسمرب
من كل عام ،ليقرنوا بذلك االستقالل بالوفاء .
وقد احتفل البحرينيون بهاته املناسبة بعدد من عروض األلعاب النارية
التي اقامتها وزارة اإلعالم باململكة بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية،
بمناسبة احتفاالت البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة
البحرينية الحديثة يف عهد املؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام
 1783ميالدية ،وذكرى تويل امللك مقاليد الحكم ،وذلك بالقرب من قلعة
سلمان بن أحمد الفاتح باملحافظة الجنوبية ومدينة سلمان باملحافظة
الشمالية .
59

كلمة ملك البحرين لشعبه بمناسبة
احتفاالت المملكة بعيدها الوطني
تقدم امللك حمد بن عيىس
آل خليفة ،عاهل البحرين
بكلمة بمناسبة احتفاالت
مملكة البحرين بأعيادها
الوطنية إحيا ًء لذكرى
قيام الدولة البحرينية يف
عهد املؤسس أحمد الفاتح
كدولة عربية مسلمة عام
 1783ميالدية ،وذكرى تويل
حرضة صاحب الجاللة امللك
املفدى حفظه الله ورعاه مقاليد
الحكم.
وفيما ييل نص كلمة جاللته..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ،والصالة والسالم عىل
رسول الله سيدنا محمد وعىل آله
وصحبه أجمعني،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يف هذه الذكرى الوطنية الباعثة
عىل الفخر يطيب لنا أن نتحدث
إليكم ،وكما نحرص عليه يف مثل هذه
املناسبات العزيزة عىل النفس ،لنجدد
معكم عزمنا املشرتك عىل إثراء درب
التحديث والتطوّر بالبناء عىل إنجازات
مؤسيس دولتنا العريقة التي قامت عىل
ثوابت عقيدتنا ،وقيّمنا ،وتقاليدنا بنهجها
املعتدل واملتسامح واملتحرض ،وسنستمر،
60

بإذن الله تعاىل ،بالبقاء أمناء عىل سريتهم
الجليلة ومسريتهم املباركة ،التي انطلقت
قبل أكثر من مئتني ( )200عام ،ونحن نبني
وطن املستقبل ألجيال البحرين الصاعدة.
وتحل علينا مناسبة العيد الوطني املجيد
هذا العام ،والتي يعود فضل تأسيسها
ورعايتها منذ فجر نهضة الدولة البحرينية
املعارصة ،لوالدنا ووالد الجميع صاحب
العظمة الشيخ عيىس بن سلمان آل خليفة،
طيب الله ثراه ،ونحن نحتسب أجر مُصابنا
الجلل بوفاة فقيد البحرين ،العم العزيز،
صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن
سلمان آل خليفة ،رحمه الله ،الذي كان نعم
العون والسند لنا ولوالدنا من قبلنا وألهل
البحرين الكرام .وستبقى رحلة عطاءه
الحافلة باإلنجاز املمتد ..الذكرى املرشقة..
والتذكار املرشّ ف ..بدروسها املتجددة ملعاني

أمرنا باستحداث
وسام األمير سلمان بن
حمد لالستحقاق الطبي؛
ويمنح هذا الوسام لألطباء
والممرضين والطواقم
الطبية وكذلك الذين
استشهدوا أثناء تأدية
واجباتهم الطبية
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قرارات جريئة وإرصار عىل مواصلة التح ّدي

البذل املخلص والعمل الجاد التي تجسدها فصول بناء هذا الوطن ،املستجد ،ولقد وجهنا بأن يتاح باملجان لكل مواطن ومقيم ،عىل أن
يكون اختياريا ً ملن يرغب أن يستفيد من هذا التحصني ،وكلنا أمل
والذي يزهو بإنجازاته ويرتقي يف مقامه ..بعز ووفاء مواطنيه.
وتواصل مملكة البحرين من منطلق هذا اإلرث املتأصل واإلرادة بأننا مقبلون قريبا ً عىل عودة الحياة إىل طبيعتها بل وأفضل من سابق
الوطنية الحرة ،عىل العمل بصرب وثبات لتجديد النهضة التاريخية عهدها ،بإذن الله تعاىل.
وال يسعنا يف هذا املقام الوطني الرفيع بمناسباته التي تتجدد
والبناء عىل ريادتها ،مستعينني يف ذلك باملوىل عز وجل ،وعطاء أبنائنا
وبناتنا الكرام بمعية االبن العزيز وقرة العني ،صاحب السمو امللكي معانيها يف كل عام ،إال أن نقف احرتاما ً أمام تضحيات شهدائنا األبرار
منذ فجر التأسيس وحتى يومنا الحارض،
األمري سلمان بن حمد آل خليفة ،ويل العهد
والذين ستبقى ذكراهم العطرة ،وبطوالتهم
األمني ورئيس مجلس الوزراء ،الذي يتقدم
ً
ً
الخالدة سجال ناصعا بالعرب وقصص الفخر
الصفوف يف حمل لواء املسؤولية واألمانة
المستقبل
نحو
نتطلع
نحن
والشجاعة بدفاعهم عن مصالح بالدنا ..لتبقى
الوطنية ،مقدرين ومعتزين برؤيته املوفقة
للقائمين
نتوجه
الزاهر،
شامخة عزيزة ،ولتواصل يف حمل رسالتها يف
وقيادته امللهمة وجهوده املتميزة ..وداعني الله
أن يوفقه يف أداء ما كلفناه به من مهام ،فهو على المؤسسات الدستورية الدفاع عن قيّم اإلنسانية ،ولتكون ،كما يعرفها
العالم أجمع ،واحة أمن وسالم واستقرار ألهلها
كما العهد به ،محل الثقة لتحقيق ما نصبو إليه القائمة والهيئات العامة،
وجميع قاطنيها .داعني الله عز وجل أن يرحم
لخري الوطن ونماءه.
وباألخص الشبابية منها
شهداء البحرين ويسكنهم فسيح جنانه ،وأن
وتقديرا ً منا لهذ ِه الجهود الطيبة واملشكورة
يوفق قواتنا الدفاعية واألمنية ألداء واجباتهم
فقد أمرنا باستحداث وسام األمري سلمان بن
بأن
نعلن
أن
الصدد
بهذا
نود
ً
الوطنية ،الذين نتوجه لهم بالشكر والتقدير
حمد لالستحقاق الطبي؛ ويمنح هذا الوسام
بتنفيذ
قريبا
ستبدأ
البحرين
عىل إخالصهم وتضحياتهم لحفظ أمن وسيادة
لألطباء واملمرضني والطواقم الطبية وكذلك
لتوفير
الوطنية
حملتها
واستقرار مملكتنا الغالية.
الذين استشهدوا أثناء تأدية واجباتهم الطبية،
ً
باإلضافة لألشخاص الذين كانت لهم إسهامات التطعيم اآلمن والمرخص
وختاما ،ونحن نتطلع نحو املستقبل الزاهر،
نتوجه للقائمني عىل املؤسسات الدستورية
وخدمات جلية يف الدعم املادي واملعنوي للكوادر
للوقاية من الفايروس
القائمة والهيئات العامة ،وباألخص الشبابية
الطبية.
المستجد
منها ،ولجميع املواطنني بكثري من التقدير عىل
ويف إطار هذه الجهود املباركة ،نجدد الشكر
مؤازرتهم املخلصة يف كافة الظروف واألوقات،
والتقدير للجهود املتواصلة لكافة الفرق العاملة
والتي نعتربها من أقوى الحوافز وأكرب الهبات
عىل الصفوف األمامية يف مواجهة الجائحة ،وهم
من نشهد لهم باملثابرة والشجاعة والصرب عىل الصعاب من أجل الغد لبلوغ آمالنا وتطلعاتنا الستقرار ورخاء بحريننا الغالية ،وكلنا فخر
واعتزاز بهذا ُ
الخلُ ْق الكريم والعطاء النبيل وااللتفاف املقد ّر ملواطنينا
األجمل الذي سيحمل ،بإذن الله ،بشائر الشفاء والتعايف.
ً
ونود بهذا الصدد أن نعلن بأن البحرين ستبدأ قريبا بتنفيذ الكرام.
عشتم سندا ً وذخراً،،
حملتها الوطنية لتوفري التطعيم اآلمن واملرخص للوقاية من الفايروس
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
مجلة
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