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«حماس» بين الجغرافيا واإليديولوجيا
قطاع  على  أميركيًا،  المدعوم  اإلسرائيلي،  العدوان  فترة  خالل   ]
السلطة  ســيــاســة  انــتــقــدت  الــنــاريــة  الــخــطــابــات  ــن  م الكثير  أطــلــقــت  ــزة  غ
أعطت  الــتــصــريــحــات  الــفــلــســطــيــنــي.  رفـــح  مــعــبــر  إدارة  ــي  ف الــمــصــريــة 
باعتبار  غزة  أهالي  عن  الحصار  رفع  على  تساعد  ولم  العكسي  مفعولها 

إنتاجه. من  وهي  االحتالل  على  تقع  النهاية  في  المسئولية  أن 
دورها  تلعب  الجغرافيا  ألن  له  سياسية  قيمة  ال  مصر  على  التهجم 
األخير  التحليل  في  فالمعبر  المهمات.  وتحديد  العالقات  صــوغ  في 
«اإليــديــولــوجــيــا»  ضبط  فــي  الموضوعية  ــه  ــروط وش للموقع  يخضع 
مهما  و«حماس»  السياسية.  العقالنية  مع  تتكيف  حتى  تطويعها  وإعادة 
نفسها  ستجد  الموضوعي   - الجغرافي  الواقع  هذا  من  التهرب  حاولت 
المصرية  الدبلوماسية  قنوات  مع  للتأقلم  مضطرة  المطاف  نهاية  في 

غزة. قطاع  حدود  تتجاوز  عوامل  مجموعة  على  حساباتها  تقوم  التي 
سورية.  مع  لبنان  مشكلة  كثيرًا  تقارب  القطاع  في  «حماس»  مشكلة 
السياسية  الجغرافيا  شروط  من  التهرب  يستطيع  ال  الصغير  البلد  فهذا 
إلعادة  مضطر  المعنى  هذا  في  ولبنان  دمشق.  مع  رؤيته  اختلفت  مهما 
جــغــرافــّيــًا  تشكل  دمــشــق  ألن  ــة  ــوري س ــع  م الــســيــاســيــة  عــالقــاتــه  ـــراءة  ق
العمق  باتجاه  عنه  االستغناء  يمكن  ال  ــذي  ال اللوجستي  المعبر  ذاك 
في  السوري  المعبر  تجاوز  يستطيع  ال  فإنه  اهللا  حــزب  كذلك  العربي. 
والمواجهات.  التصادم  مراحل  في  أو  «إسرائيل»  مع  التفاوض  حاالت 
اعتبارات  لمجموعة  النهاية  فــي  تخضع  اإليديولوجية  فالحسابات 
على  الــجــغــرافــي)  (الــمــمــر  واللوجستية  السياسية  شــروطــهــا  تــفــرض 
الجوالن  جبهة  بفتح  دمشق  آذار»   14 » قوى  تطالب  حين  حتى  المقاومة. 
المتقطعة  المواجهات  في  سياسيًا  ودعمه  عسكريًا  لبنان  ومساعدة 
مع  متصادمة  نفسها  تجد  فإنها  اإلسرائيلية  االعتداءات  مع  الدائمة  أو 
والمقاومة  الدولة  بين  القراءة  واختالف  سورية.  في  النظام  حسابات 
مصالح  بين  الــصــراع  رؤيــة  في  االخــتــالف  ذاك  كثيرًا  يشبه  لبنان  في 

و«المصير». «المسار»  ووحدة  «اإلخوة»  وظروف  سورية  في  الدولة 
للتدخل  آذار»   14 » قــوى  ــوات  دع في  دائــمــًا  يــرى  دمشق  في  النظام 
مجرد  والــشــقــيــق  الــصــغــيــر  الــبــلــد  وحــمــايــة  ــل»  ــي ــرائ «إس ــد  ض عــســكــريــًا 
(مغامرة)  معركة  في  وتوريطها  الدولة  إحراج  تريد  وشعارات  مزايدات 

والنظام  وتداعياتها.  تبعاتها  لتحمل  جاهزة  وغير  لها  مستعدة  ليست 
تصدر  التي  التفسيرات  تلك  عن  تصوراته  في  بعيدًا  ليس  القاهرة  في 
مختلفة  حسابات  لها  دائمًا  فالدولة  لبنان.  في  آذار»   14 » قوى  عن  تباعًا 
مع  إيديولوجيًا  متطابقة  تكون  لن  فإنها  سياسيًا  تطورت  مهما  وهي 

«إسرائيل». مع  الصراع  لطبيعة  ورؤيتها  المقاومة 
والخطابات  التصريحات  كــل  مــن  ــوى  األق يبقى  الجغرافي  الــواقــع 
يفرض  ـــذي  ال الــثــابــت  الــمــوضــوعــي  اإلطــــار  يــشــكــل  ألنـــه  والــمــطــالــبــات 
النهاية  في  (الممر)  والمعبر  معه.  للتعامل  سياسيًا  ويضغط  شروطه 
إعــادة  المعنية  القوى  على  يرسم  ما  الجغرافي  للموقع  عمليًا  يخضع 
اإليديولوجية  الطموحات  تتناسب  حتى  المعطيات  من  بالكثير  التفكير 
على  أو  الحصار  رفع  مستوى  على  سواًء  للمساعدة  المطلوب  الدور  مع 

القطاع. في  اإلسرائيلية  الحرب  آلة  دمرته  ما  إعمار  إعادة  مستوى 
وقــع  تــحــت  معها  الــتــعــامــل  يمكن  وال  إيــديــولــوجــيــة  ليست  الــمــســألــة 
مع  تتعامل  واقعية  رؤية  إلى  تحتاج  هي  وإنما  البخارية  التصريحات 
ومفاصلها  مداخلها  فــي  تتحكم  ــروط  ش مجموعة  بصفتها  السياسة 
عن  الموقع  وفصل  والــدور.  بالموقع  اتصال  لها  جغرافية  اعتبارات 
الصمود  إمــكــانــات  مــن  يقلل  النهاية  فــي  ــه  ألن لــه  عملية  قيمة  ال  الـــدور 

الحصار. ظل  في  اإلعمار  احتماالت  ويؤخر  والممانعة 
اطالع  على  «حماس»  قيادة  تكون  أن  البد  الموضوعية  العناصر  هذه 
المواقع  ــدود  ح ــاوزت  ــج وت الــذاتــيــة  قوتها  فــي  بالغت  ــك  ذل ــع  وم عليها 
الفصائل  مع  عسكرية  مواجهة  في  ودخلت  والممرات  المعابر  وشروط 
تحميلها  إلى  أدى  ما  القطاع  في  الماضيتين  السنتين  خالل  الفلسطينية 
االعــتــبــار  ــي  ف ــا  ــذه أخ ــن  م ــد  الب وأمــنــيــة  ومــدنــيــة  اجتماعية  مسئوليات 
والتربية  والكهرباء  والمياه  والــدواء  للغذاء  غزة  أهالي  حاجات  لتلبية 
من  تتطلب  وهي  عنها  االستغناء  يمكن  ال  المواد  هذه  ومثل  والتعليم. 
الجغرافيا  مع  بحكمة  تتعامل  واقعية  سياسة  القطاع  تدير  التي  السلطة 
المقاومة.  «إيديولوجيا»  مع  التأقلم  تستطيع  ال  شروط  من  تفرضه  وما 
لتأمين  كافية  ليست  «السرية»  األنفاق  تصبح  اللوجستي  المعنى  وبهذا 

والمقاومة. الممانعة  شروط  لتحسين  المطلوب  األدنى  الحد 
إيديولوجيًا  تعاملت  السياسي)  (الجغرافي  اإلطار  هذا  في  «حماس» 

(المقاومة)  المعارضة  موقع  من  عمليًا  انتقلت  حين  القطاع  حاجات  مع 
التعامل  في  ــرددت  ت كثيرة  ملفات  فتح  إلــى  أدى  ما  السلطة  موقع  إلــى 
حصرت  حين  السلطة  مهمات  تقدير  في  أخطأت  كذلك  بواقعية.  معها 
ولم  الــحــدود  على  الــهــدوء  استقرار  بضمان  واكتفت  باألمن  وظيفتها 
الجغرافيا  مع  عالقاتها  تحسين  باتجاه  مسئولياتها  تطوير  في  تنجح 

الفلسطينية). التحرير  (منظمة  والسياسة  (مصر) 

مفارقات وأخطاء
األمنية  التهدئة  على  وافقت  حين  «حماس»  جانب  من  المفارقة  جاءت 
مع  بالتفاهم  المصرية  الدبلوماسية  صاغتها  الــتــي  أشــهــر  ستة  لــمــدة 
التهدئة  وتلك  الفلسطينية  الفصائل  مع  التصالح  رفض  مقابل  أبيب  تل 
في  المفارقة  وساهمت  التحرير.  ومنظمة  اهللا  رام  سلطة  مع  السياسية 
غزة.  قطاع  في  «حماس»  سياسة  بشأن  وتعجب  استفهام  عالمات  رسم 
(حرس  التهدئة  على  «حماس»  توافق  أن  المعقول  من  هل  السؤال  وكان 
مع  (الــتــصــالــح)  التفاهم  وتــرفــض  ــرت  ــم أول إيــهــود  حكومة  مــع  ـــدود)  ح

الفلسطينية؟ السلطة 
بالنسبة  حتى  مقنعة  وغــيــر  مختلفة  كــانــت  «الــحــمــســاويــة»  ــة  ــوب األج
اإلطارين  سياسة  اعتمدت  المصرية  فالدبلوماسية  المصري.  للجانب 
مع  وطنية  مصالحة  مع  واحد  وقت  في  تسير  «إسرائيل»  مع  أمنية  (تهدئة 
التسوية  فإن  وإال  وتستقر...  األمور  تستقيم  حتى  الفلسطينية)  الفصائل 

االنهيار. نحو  ستتجه 
قطاع  ظروف  تستقر  حتى  اإلطارين  على  توافق  أن  «حماس»  على  كان 
على  وافقت  «حماس»  أن  إال  الصمود.  على  الذاتية  قدراته  وتتحسن  غزة 
تهدئة  ورفــضــت  أشهر  ستة  لمدة  «إســرائــيــل»  مــع  أمنيًا  الــحــدود  تهدئة 
أما  الحــقــًا  عليها  ــرض  ف مــا  الفلسطينية  السلطة  مــع  السياسي  الــتــوتــر 
صعوبة  هناك  كان  كسرها.  أو  أولمرت  حكومة  مع  التهدئة  فترة  تجديد 
مع  التهدئة  سياسة  ستواصل  بأنها  جمهورها  تقنع  أن  «حماس»  على 
السلطة  مع  المواجهة  استمرار  مقابل  إضافية  زمنية  لمدة  «إسرائيل» 
على  صعوبة  هناك  كــان  كذلك  التحرير.  منظمة  وفصائل  الفلسطينية 

السلطة  مع  االتصال  قنوات  تنشيط  تواصل  أن  المصرية  الدبلوماسية 
اتفاق  لتوقيع  القاهرة  إلى  التوجه  «حماس»  رفضت  وقت  في  الفلسطينية 

الفصائل. مختلف  مع  التفاهم 
اتفاق  توقيع  أما  توجهين  أمام  «حماس»  وضع  المصرية  القناة  انغالق 
«إسرائيل»  مع  المعادلة  تستقر  حتى  الفلسطينية  الفصائل  مع  التفاهم 
باالتجاه  الــخــطــوة  تــكــون  حتى  أبــيــب  تــل  مــع  الــهــدنــة  تمديد  ــض  رف وأمـــا 

الحدود». «حرس  تهمة  وإسقاط  اإللتواء  تصحيح  وبالتالي  الصحيح 
في  تمسكت  وقت  في  التهدئة  تمديد  رفض  قرار  «حماس»  اتخذت  حين 
النتائج  سلفًا  تدرك  كانت  الفلسطينية  السلطة  مع  التفاهم  رفض  سياسة 
في  السير  قررت  ولكنها  القطاع...  أهالي  ثمنها  سيدفع  التي  التدميرية 
تبرير  منه  تستطيع  ال  إيديولوجي»  «موقع  في  أصبحت  ألنها  االتجاه  هذا 

الفلسطينية. الفصائل  مع  التصالح  ترفض  وقت  في  أبيب  تل  مع  تهدئة 
الوراء.  إلى  الزمن  عقارب  إعادة  باإلمكان  يعد  ولم  العدوان  وقع  اآلن 
السياسة  وهناك  الدور  وهناك  الموقع  فهناك  تتغير.  لم  الجغرافيا  أن  إال 
الخطابات  ال  ــع  ــواق ال حــســابــات  مــن  انــطــالقــًا  ــراع  ــص ال مــع  تتعامل  الــتــي 
االيديولوجية. وأسوأ ما يمكن أن تسقط فيه «حماس» هو أن تعاود تكرار 
السنتين  فترة  في  غزة  قطاع  حكم  تجربة  خالل  ارتكبتها  التي  األخطاء 
أكثر  أو  سنة  لمدة  «إسرائيل»  مع  بالتهدئة  القبول  إلى  وتلجأ  الماضيتين 
السلطة  مع  التفاهم  رفــض  مقابل  بــاإلدارة  وانفرادها  مواقعها  لتعزيز 

التحرير. منظمة  فصائل  مع  والتصالح  الفلسطينية 
وسيضع  غزة  قطاع  صعوبات  من  سيزيد  السياسة  تلك  إنتاج  إعادة 
تل  مــع  (هــدنــة  فقط  بــاألمــن  ليس  تتصل  خطيرة  تحديات  ــام  أم األهــالــي 
تسوية  مــن  تفرضه  ــا  وم الجغرافيا  مــع  التعامل  بــشــروط  وإنــمــا  أبــيــب) 
البد  ــواد  وم حياتية  ــرورات  ض من  القطاع  حاجات  لتلبية  تطمح  وطنية 
أن  يجب  «إسرائيل»  مع  الهدنة  جانب  اإلعمار.  إعادة  في  للبدء  تأمينها  من 
وحماية  الفلسطينية  الوطنية  المصالحة  وهو  اآلخر  الجانب  مع  يتناسب 
ناقصة  الخطوة  ستكون  وإال  واالنهيار...  التفكك  من  التحرير  منظمة 
داخلية  معركة  ــى  إل «إســرائــيــل»  مــع  الــحــدود  مــن  المشكلة  ستنقل  ألنها 
من  بالمزيد  الفلسطينية  القضية  رمزية  يهدد  ما  األخرى  الفصائل  ضد 

الصحيح. الخط  عن  واالنحراف  والتفريغ  االنقسامات 

األشغال تستجيب والمجلس البلدي في سبات
عي  ا لد ا لنا  مقا ص  بخصو ل  شــغــا أل ا ة  ر ا ز و د  ر ليكم  إ  ]
ت  سبا لــيــكــم  إ و  ، ق لــمــحــّر بــا لــعــهــد  ا ــي  ل و ع  ر شـــا يــر  تــطــو ــى  ل إ
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بعد و طيبة  تحية 
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في   2 0 0 9 نــي  لــثــا ا ن  ــو ن ــا ك  / يــر يــنــا  6 ــي  ف ر  د ــا ــص ل ا  2 3 1 4
لــعــهــد  ا ـــي  ل و ع  ر شــــا ــر  ي ــو ــط ت ص  ــو ــص ــخ ب  ( يــا قــضــا ) ــــة  ي و ا ز

. ق لمحر با
ميم  تصا د  ا عد بإ مت  قا قد  ق  لطر ا ن  شئو ن  بأ ة  د فا إل ا د  نو
ــق  ي ــر ــط ل ا م  ـــر ح د  و ــــد ح فـــي  ق  ــر ــح ــم ل ــا ب ــد  ــه ــع ل ا ـــي  ل و ع  ر ــــا ش
ت  ا ر ــا ــس م فــيــر  تــو عــلــى  يــر  لــتــطــو ا شــتــمــل  ا حــيــث   ، ــر ف ا ــو ــت ــم ل ا
 ، ت ا ر للسيا قف  ا مو و ة  للمشا صفة  ر أ لك  كذ و ر  و لمر ا كة  لحر
لصعب  ا من  صبح  أ فقد  يق  لطر ا م  حر ية  د و محد لى  إ ًا  نظر و
ن  بأ علمًا   ، ت ا ر لــســيــا ا قــف  ا مــو مــن  ب  لمطلو ا د  لــعــد ا فير  تو
ل  لحصو ا و ي  لبلد ا لمجلس  ا مع  لتنسيق  با مت  قا ة  ر ا ز ــو ل ا

. لتنفيذ ا في  ء  لبد ا قبل  لتصميم  ا على  فقته  ا مو على 
قفة  لمتو ا ت  ا ر لسيا ا د  ا عــد أ في  ة  د يا لز با يتعلق  فيما  ما  أ
ص  ختصا ا ج  ر خا ع  ضو لمو ا ا  هذ ن  فإ ع  ر لشا ا د  ا متد ا على 

. ة ر ا ز لو ا ه  هذ
ت لتحيا ا ئق  فا ل  بقبو ا  تفضلو و

ل  شغا أل ا ير  ز و سها  أ ر على  و ل  شغا أل ا ة  ر ا ز و نشكر  ننا  إ و
 ، يني لبحر ا لشعب  ا لح  لصا مه  يقّد ما  على   ، ر د لجو ا فهمي 
لتي  ا ين  لبحر ا ع  ر ا شو ل  خال من  ح  صال إل ا فيه  نلمس  ننا  إ و

. ير لتطو ا ر  طو في  لت  ا ز ما و  ، ت ر طّو
ر  لجسو ا ة  د ـــا ي ز و ع  ر ا ــو ــش ل ا طــة  ر خــا تغيير  ل  ــال خ ــن  م و
نما  إ ل  د ن  إ ا  ــذ ه و  ، ي ر و ــر ــم ل ا م  حـــا د ز ال ا تقليص  لــة  و مــحــا و
عطت  أ لتي  ا نة  ما أل ا في  صه  خال إ و ب  و ؤ لد ا ه  جهد على  ل  يد

. يه يد بين 
لي  لحا ا ي  لــبــلــد ا لــمــجــلــس  ا ــا  ن ــد ج و ــر  خ آ نــب  جــا ــن  م لــكــن  و
لمجلس  ا ء  عضا أ ن  إ حيث   ، ئم ا د شلل  و بة  غيبو و ت  سبا في 
ن  كا ن  إ و  ، س لنا ا لح  مصا عن  بعيد  ئم  ا د ل  نشغا ا في  ي  لبلد ا
لجهد  ا من  ى  قو أ لشلل  ا ر  تيا ن  أ ال  إ  ، ه جهد ل  و يحا منهم  قّلة 

. ل و لمبذ ا
لح  مصا على  ّثــر  يــؤ لــي  لــحــا ا ي  لــبــلــد ا لمجلس  ا ضعف  ن  إ
بعض  ن  إ و ــًا  ص ــو ــص خ  ، تــهــم مــشــكــال حــل  عــة  ســر و س  لــنــا ا
ب  ها لذ ا و تمر  لمؤ ا ا  لهذ لسفر  با ن  لو مشغو م  ا لكر ا ء  عضا أل ا
م  عد و م  لنو ا ال  إ منهم  نجد  لم  و  ، شة ر لو ا و ة  ر و لــد ا تلك  لى  إ

. هم نتخبو ا من  حة  ا ر على  لسهر  ا و لعمل  ا
 ، ئي لمر ا و ل  لفّعا ا ك  لتحّر با ي  لبلد ا لمجلس  ا لب  نطا ننا  إ
ن  كا ن  إ و  ، لعهد ا لي  و ع  ر شا في  حه  صال إ يمكن  ما  ح  صال إل

. م هتما ا و  أ ح  صال إ لى  إ ج  لمحتا ا حيد  لو ا ليس  ع  ر لشا ا ا  هذ
ضعف  مــن  ة  ــر ــي خ أل ا نـــة  و آل ا فــي  يشكو  لــكــل  ا حــة  ا بــصــر و
تبهم  مكا في  ن  و جد ا يتو ال  فهم   ، لمنتخب ا ي  لبلد ا لمجلس  ا
ء  عــضــا أ عــمــل  ــو  ه مــا  ى  ــر ت فــيــا   ، ى خـــر أ ل  عــمــا بــأ لهم  نشغا ال

؟ س لنا ا منفعة  غير  ي  لبلد ا لمجلس  ا
ن  أ ي  لبلد ا لمجلس  ا في  ة  ء ا لــقــر ا حسن  يه  لد ممن  نتمنى 
في  ر  د يبا و ك  يتحر و  ، حسنه أ يّتبع  و م  لكال ا أ  يقر ممن  ن  يكو

. ق لمحّر ا منطقة  في  ب  لمنكو ا لعهد  ا لي  و ع  ر شا مة  ز أ حل 
لمصلحة  ا م  يخد ال ا  هذ ن  كا ا  ذ إ لسفر  ا م  بعد لبهم  نطا كما 
ه  ا ــو ف أ ن  يشبعو ال  تــمــر  لــمــؤ ا و ــة  ش ر ــو ل ا و ة  ر و ــد ل ــا ف  ، مــة لــعــا ا
ي  لــذ ا هــو  لص  لخا ا ب  و ؤ لــد ا لعمل  ا و لسهر  ا نــمــا  إ و  ، س لــنــا ا

. نيًا ثا هم  ئر ضما و ًال  و أ هللا  ا ضي  ير
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مفارقات الوضع العربي في ضوء حرب غزة (1 - 2)

ــي خـــالل الــحــرب  ــرب ــع ــع ال ــوض ــات ال ــارق ــف ــزالن م ــت ــخ ــدان ي ــه ــش [ م
بمختلف  الحربية  اإلسرائيلية  المقاتالت  غـــزة.  على  اإلسرائيلية 
مختلف  في  األمن  وقوات  الدمار،  أسلحة  بمختلف  غزة  تقصف  أنواعها 
العدوان  على  المحتجة  العربية  الجماهير  تقصف  العربية  البلدان 
استثناءات  هناك  وبالطبع  العربي.  الرسمي  والتواطؤ  اإلسرائيلي 
االستثناء  لكنه  العربية،  الجماهير  مع  العربية  القمع  قوى  لتعامل 

الذي يؤكد القاعدة.
ماذا يكشف هذان المشهدان، من خلفيات ومعاٍن؟

حرب غزة في سلسلة حروب
الفلسطيني  الشعب  ضد  الوحشية  اإلسرائيلية  للحرب  بالنسبة 
القنابل  باستثناء  دولــيــًا،  المحّرمة  األسلحة  كل  مستخدمة  غــزة  في 
الشعب  ضــد  ــرب  ح ــر  آخ تكون  ــن  ول ــرب  ح أول  ليست  فهي  الــنــوويــة، 
الحقوقي  الــنــاشــط  ــع  م لــقــاء  ــي  ف الــعــربــيــة.  األمـــة  وضــد  الفلسطيني 
التحضيري  االجتماع  لحضور  البرغوثي،  إياد  عّمان  في  الفلسطيني 

حربهم  فــي  اإلسرائيليين  وحشية  فــّســر  الــعــربــي  الــمــدنــي  للمنتدى 
الغالبية  إلى  فبالنسبة  األوهام،  من  «دعونا  بالقول  غزة  ضد  األخيرة 
الميت  الفلسطيني  هو  الجيد  الفلسطيني  فإن  اإلسرائيليين  من  العظمى 
هو  الفلسطينيين  ضد  الــنــزاع  في  اإلسرائيليين  وإمــعــان  المنفي،  أو 
واستطراد  فلسطين  في  الصهيوني  المشروع  ألن  المنافي،  إلى  لدفعهم 
إحــالل  مــشــروع  هــو  النيل،  ــى  إل الــفــرات  بين  مــا  الممتدة  المنظقة  لكل 
تبرير  يحاولون  الذين  العرب  بعض  وبشأن  الــعــرب».  محل  اليهود 
إياد  ذّكراألستاذ  حماس،  الستفزازات  نتيجة  بأنه  اإلسرائيلي  العدوان 
هدنة  خالل  (إسرائيل)  اغتالتهم  من  عدد  «بأن  مستعميه  البرغوثي 
تنطلق  لم  التي  الغربية  الضفة  في  عددهم  يساوي  غزة  في  أشهر  الستة 
بين  المفاوضات  ظل  في  وأنه  اإلسرائيليين.  ضد  واحدة  رصاصة  منها 
سلطة الحكم الذاتي، والسكون التام في الضفة الغربية، ونزع أسلحة 
خالل  واالستيطان  الفلسطينيين  أراضي  على  االستيالء  فإن  المقاومة، 

الماضية». السنوات  كل  فاق  قد   2008
من  تحدد  التي  هي  (إسرائيل)  أن  تعرفون  «هل  حزينة:  بنبرة  وقال 
وفد  ذلك  في  بما  الفسطينيين  من  معه  التفاوض  أو  استقباله  على  توافق 

الرئاسة والذي يوقف على الحواجز اإلسرائيلية».
بالمجازر،  وتتوسع  تستمر  المجازر  على  قامت  ــة  دول فــإن  لذلك، 
كل  ـــًا  دوم تــخــرق  المتحدة،  ــات  ــوالي ال جــانــب  ــى  إل ــل»  ــي ــرائ «إس ـــة  ودول
المحرمات وتفلت من العقاب ألنها متأكدة من حماية الواليات المتحدة 
أهليين  أو  رسميين  ـــواًء  س الــعــرب  تــكــرار  ــإن  ف هــنــا،  مــن  لــهــا.  ــرب  ــغ وال
المتحدة»،  واألمم  األمن  مجلس  و»قرارات  الدولية»  «الشرعية  لمقولة 
قيام  منذ  أي  عامًا   60 من  أكثر  امتداد  على  ألنــه  منه،  فائدة  ال  وغيرها 
الحقًا  وتوسعها   1948 فــي  فلسطين  حــطــام  على  ــل»  ــي ــرائ «إس دولــة 

واألمم  الدولية  للشرعية  قراراً  تنفذ  ولن  تنفذ  لم  العربية،  األرض  على 
ألية  تبعًا  و338،   224 بقراري  وانتهاًء   181 التقسيم  قرار  منذ  المتحدة 
فالمخطط  غيرها.  أو  أنابوليس  أو  الرباعية  أو  العربية  المبادرة  آلية، 
الحروب  خالل  من  التدريجي  والتوسع  والقضم  بالتهويد  اإلسرائيلي 
ودائمة  عادلة  بتسوية  العربية  األوهام  ولتستمر  سيستمر،  المتتالية 
وقبول  كامًال،  الجوالن  وعــودة  سيادة  ذات  مستقلة  فلسطينية  ودولــة 
المعزوفة  آخــر  إلــى  العرب،  جيرانها  مع  بسالم  بالعيش  «إسرائيل» 
عقوداً  أنغامها  على  وسنعيش  عامًا   61 طوال  أنغامها  على  عشنا  التي 

مقبلة.
جديدة  حقائق  فرض  من  الغرب  خلفها  ومن  «إسرائيل»  يمّكن  ما  إن 
الدولية،  الشرعية  ذراع  ولّي  «إسرائيل»،  لصالح  يوم  كل  األرض  على 
االنصياع  عدم  أو  لصالحها،  الدولي  القانون  وتفسير  المتحدة  واألمم 

له، هو الوضع العربي الرسمي واألهلي معًا.
مع  بأغلبه  ومتواطئًا  مــعــروفــًا  أضحى  الرسمي  العربي  الــوضــع 
من  سمعناه  ــا  م ــو  ه الــمــبــكــيــات  الــمــضــحــكــات  آخـــر  لــكــن  «إســـرائـــيـــل». 
والتصدي  العربي،  ــدال  ــت االع تعزيز  بــضــرورة  كبار  ــرب  ع مسئولين 
السالم  ومسيرة  المزعوم  السلمي  الحل  من  التأييس  يحاولون  للذين 
ــي ضوء  ــالم الــعــربــيــة، ف ــس ــدداً لــمــبــادرة ال ــج ــج م ــروي ــت الــمــزعــومــة، وال
المبادرة  على  مضى  بها.  المخادع  واألميركي  اإلسرائيلي  الترحيب 
سبع سنوات وهي مجحفة بحق الفلسطينيين والعرب، وعلى رغم ذلك 
حكومة  لتنفيذها.  المتحدة  الواليات  تضغط  ولم  «إسرائيل»  تنفذها  لم 
أوباما  وأميركا  أصًال،  المبادرة  ترفض  نتنياهو  برئاسة  المقبلة  اليكود 
اإلسرائيلية.  المالحظات  ضوء  في  عليها  تعديالت  إدخال  من  البد  تقول 

الرسمي. العربي  للنظام  جديدة  بتنازالت  فأبشروا 

الهدف من قانون أحكام األسرة

سلمان ناصر
كاتب بحريني

في  فعًال  مطلوب  القانوني  ـــالح  واإلص السليمة  الديمقراطية  إن   ]
البالد، بل في أنحاء العالم كله، والحاجة الماسة كذلك في مجال العالقة 
لصيغ  المواطن  خــيــارات  احــتــرام  ــرورة  ض وفــي  والمواطن،  الــدولــة  بين 
خيارات  في  السلطة  تدخل  عدم  وفي  فيها،  والقانونية  الدستورية  الحياة 
حكم  صيغة  وهي  الحرية.  وجهي  من  وجه  هي  الديمقراطية  إن  الشعوب. 
وجه  عن  بديلة  ليست  لكنها  الواحد،  البلد  أبناء  بين  التعامل  في  مطلوبة 
كل  إنهاء  في  يكون  القوانين  فرض  أزمات  إنهاء  فإن  ولذلك  اآلخر.  الحرية 
تثار  حيث  التشريعية.  السلطة  أعضاء  بعض  على  السلطة  هيمنة  أنواع 
به  مطالب  بين  ما  الشخصية  األحوال  قانون  حول  الفترة  هذه  في  ضجة 
ومعارض له وسبب هذه الضجة سوء األوضاع في المحاكم الشرعية من 

تأخير للقضايا، وعدم إنصاف المتخاصمين وغير ذلك.
ال  التي  أبعادها  لها  ــرة  األس أحكام  قانون  بتمرير  المطالبة  إن  ولكن، 
المطالبين  إن  حيث  القانون  هــذا  من  موقف  تحديد  عند  إغفالها  ينبغي 
المحاكم  إصالح  أو  المرأة،  تحرير  دعاة  أنهم  يزعمون  ممن  القانون  بهذا 
األحيان  بعض  في  والصريح  المبطن  الطعن  عليهم  يالحظ  الشرعية، 
للشريعة اإلسالمية واتهامها بأنها ظلمت المرأة وأنها لم تعطها حقوقها، 
التي  الوضعية  بالقوانين  عنها  واالستعاضة  تركها  إلــى  ــوا  دع ولذلك 

أنصفت المرأة وأعطتها حقوقها في وجهة نظرهم. 
من  خوف  فال  اإلسالم  الدولة  دين  أن  قال  حيث  المحامين  أحد  تذرع  كما 
صدور قانون أحكام األسرة ألنة سيكون مستمداً من الشريعة اإلسالمية. 
محمي  الشخصية  ــوال  األح تقنين  أن  نؤكد  أن  يجب  المحامي  هذا  يقول 
أيضًا بنص دستوري وهو المادة رقم (2) من الدستور التي أكدت (أن دين 
ما  وهو  للتشريع)  رئيسي  مصدر  اإلسالمية  والشريعة  اإلســالم،  الدولة 
األسرة  أحكام  قانون  فيه  بما  التشريع  في  نص  أي  دستورية  بعدم  يقطع 
فيها  بما  سلطة  أية  تملك  وال  اإلسالمية.  الشريعة  في  مقرر  هو  عما  يخرج 
السلطة التشريعية أن تقرر حكمًا مخالفًا للشريعة اإلسالمية، والتشريع 
الدستورية.  المحكمة  رقابة  في  ممثلة  القضائية  السلطة  لرقابة  يخضع 
يخالف  الواقع  ولكن  األســرة.  أحكام  تقنين  حول  تخوف  أي  يبدد  ما  وهو 
من  أقرت  التي  القروض  أن  ذلك  علي  يدل  ومما  المحامي،  األستاذ  ذكره  ما 
قبل مجلس النواب كانت قروض ربوية، إضافة إلى كثير من التشريعات 

الموجودة في الدولة والمنصوص عليها بقوانين ومواد دستورية تخالف 
هذا  يلتبس  ال  وكي  المحامي  لألستاذ  للتذكير  فقط  اإلسالمية،  الشريعة 

المفهوم لدى العامة.    
قانون  فإصدار  القانون  لهذا  الخاطئة  البدايات  في  تكمن  الخطورة  إن 
ألحكام األسرة اليوم على هيئة مواد قابلة للتغيير قد توصل إلى ما ال يحمد 
عقباه في مستقبل األيام وهنا أسأل هل يصح تحويل الشريعة إلى قانون 
غير  السؤال  هذا  الوضعية؟  الغربية  القوانين  غرار  على  محددة  مواد  ذي 
موجه للجمعيات النسائية وال المحامين وال للكتاب، وإنما هو موجه ألهل 
العلم الشرعي المشتغلين به من العلماء وطالب العلم والدعاة والخطباء 
الطائفة  حيث  السنة  أهل  من  البرلمان  قبة  تحت  الشعب  يمثلون  الذين 
تستوعبها  التي  بالطريقة  القانون  هذا  في  أمرها  حسمت  قد  الجعفرية 
حكم  يعلم  وهو  إال  عمل  على  يقدم  أال  المسلم  واجب  إن  التنفيذية.  السلطة 
من  فإن  لذا  القانون،  لهذا  الداعمة  السلطة  ضغط  وراء  ينجز  وأال  فيه،  اهللا 
أوًال  قانون  إلى  الشريعة  تحويل  حكم  مسألة  دراسة  المسلم  على  الواجب 
على  المترتبة  المفاسد  في  النظر  وإعادة  فيها،  معينًا  حكمًا  يتبني  أن  قبل 

تقنين الشريعة التي منها:
والذي  له  ظهر  الذي  بالقسط  يحكم  ال  القاضي  أن  التقنين  مفاسد  من   -

أمر اهللا به وإنما يحكم بما في مواد القانون وأن خالف ما ظهر من اجتهاد. 
- إن اهللا سبحانه أمر عند التنازع بالرد إلى كتابه وسنة نبيه فقال «فإن 
واليوم  باهللا  تؤمنون  كنتم  إن  والرسول  اهللا  إلى  فردوه  شيء  في  تنازعتم 
اآلخر ذلك خير وأحسن تأويًال» وفي الرد إلى قانون أحكام األسرة مخالفة 

لما أمر اهللا من الرد إلى كتابه وسنة نبيه.
- إن هذا الحجر واإللزام بقول مقنن أو رأي معين لم يسبق الحمل علية 
الصحابة  هدي  من  يعلم  فال  المفضلة،  القرون  في  وال  ــالم  اإلس صدر  في 
بعضهم  مــع  ــاورة  ــش ــم وال العلم  فــي  مشاركتهم  مــع  عليهم  اهللا  ـــوان  رض
البعض، ألزم واحد منهم اآلخر بقوله، بل المعروف المعهود بالنقل عنهم 

خالفه.
- القانون الذي يلزم به القاضي من وضع البشر وال يسلم من الخطأ، إذ 
بمجموعه  أنه  يعتقد  بما  إلزام  بها  فاإللزام  لألنبياء،  إال  تتحقق  ال  العصمة 
هو  وما  الحق،  خالف  والخطأ  الخطأ.  وقوع  من  فيه  بد  ال  بل  صوابًا  ليس 
حرم  وما  به،  األخذ  حرم  قبوله  اليجوز  وما  قبوله،  يجوز  ال  الحق  خالف 

األخذ به فيحرم اإللزام به من باب أولى، فوجب منع فرضه إذاً.
- إذا رأى القاضي في مسألة ما بخالف ما في القانون بناء على ما علمه 
من الدليل، فإن عدل عن رأيه ال لمرجع ولكن ألنه ملزم به، كان حكمًا بغير 
ما يراه صوابًا، وبالتالي يكون الحكم بما ال يعتقده دينًا وال شرعًا. وإن لم 
مقدم  القانون  تقديس  فأصبح  القانون.  مخالفة  إلى  نسب  رأيه  عن  يعدل 
مخالف  ــرك  وت القانون  مخالف  وتجريم  الشرعي،  النص  تقديس  على 

النص الشرعي.

ال  غيره  إلى  تعداه  ثم  األقوال  أو  القولين  أحد  في  الحق  له  تبين  من  إن   -
لمرجح فهو ظالم لنفسه ولمن تعدى إليه حكمه.  

القضاة  محل  المدنيين  القضاة  إلحــالل  سيشجع  القانون  هذا  أن  كما 
أنهم  الواقع  أرض  على  القانون  هذا  إلحالل  يسعى  من  العتقاد  الشرعيين 
إلى  الشرعية  المحاكم  تحويل  عليه  سيترتب  ما  الشرع.  قضاة  من  أجدر 
إال  إليها  يتحاكم  ال  الشرعية  المحاكم  هــذه  أن  العلم  مع  مدنية،  محاكم 
إلغاء  يريدون  ذلك  ومع  بهما،  يتعلق  وما  والميراث  الطالق  مسائل  في 
كما  الشخصية  المسائل  في  كان  ولو  الشريعة  إلى  التحاكم  من  تبقى  ما 
بها  يأذن  لم  بقيود  قيدت  أو  ألغيت  التي  الشرعية  األحكام  ومن  يقولون. 
الطالق  وإلغاء  معين،  بسن  الزواج  وتحديد  الزوجات،  تعدد  منع  مثل  اهللا، 
وإنصاف  القضاء  أصالح  ضد  لسنا  بأننا  أقول  وهنا  ذلك.   وغير  الشفوي، 
المتخاصمين وخصوصًا في القضايا الشرعية ولكن عند تقنين الشريعة 
في  جذرية  إصالحات  إلى  حاجة  في  إننا  العلماء.  جمهور  يخالفه  ما  هذا 
ولكن  الشريعة.  وتقنين  قوانين  بسن  ليس  ولكن  الشرعية  المحاكم 
قضائي  معهد  بإيجاد  القضاة  وتأهيل  والقضاة  المحاكم  عــدد  بــزيــادة 
واجتماعيين  نفسيين  اختصاصيين  من  المختصين  وإيجاد  لتهيئتهم 
الدراسات  ــراء  إج ــى  األول ومــن  االجتماعي،  االقتصاد  في  ومتخصصين 
وتقديم  االجــتــهــاد  ـــروط  وش الشرعية  بالتفاسير  المتعلقة  والــبــحــوث 
وتحديثها  وتطويرها  القصور  ــه  أوج بمعالجة  الخاصة  المقترحات 
بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة. وأعداد مشروعات القوانين 
القضائية،  السلطة  أجهزة  أداء  بتطوير  الخاصة  والموضوعية  اإلجرائية 
والتحقيق في المخالفات القضائية في المحاكم وأخذ االجراءت التأديبية 
بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة إن وجدت، كما ذكرت سالفًا 
بأن  الغريب  ولكن  القانون  هذا  في  أمرها  الجعفرية  الطائفة  حسمت  لقد 
أخرى  مرة  وتقديمه  الحكومة  قبل  من  القانون  هذا  لسحب  توجه  هناك 
تطبيقه  تم  إن  القوانين  إصدار  في  التمييز  يكمن  وهنا  السنية!  بصبغته 
على جزء من المجتمع. وإذا تم ذلك أقول إن النزعة السياسية العامة لدى 
المشاركة  األضعف  الحلقة  مقدرة  على  بالتركيز  تكمن  التنفيذية  السلطة 
لو  حتى  غيرهم  وإرضاء  واليتهم  تجديد  إلى  الساعين  البرلمان  قبة  تحت 
كان على حساب ناخبيهم وعلمهم، وبين التوجهات المطلوبة وبحصرها 
كنشاط  السياسية  النظرية  جانب  إلى  واالستمرار  التغيير  موضوع  في 

فكري أو مصلحي متبادل.
خاتمة  والقانوني  السياسي  التحديث  التنفيذية  السلطة  تــرى  كما 
والمقبول  المشروع  الحق  لها  السياسية  السلطة  حيث  ـــواب،  األب لكل 
اإلكراه،  استخدام  في  البرلمان  قبة  تحت  الموجودة  األطراف  بعض  لدى 
حساب  على  ليس  ولكن  والطاعة،  األمر  عالقة  عليه  وتؤسس  تبنى  الذي 
حياتنا  فــي  الشرعي  التحاكم  مــن  تبقى  مــا  ونــطــور  فلنحافظ  الشريعة 

كمجتمع مسلم.


