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ُ
«جمعيات السعودية» في غزة :تهم بالفساد والهدر
فلسطين

صحيح أن دورها تراجع في غزة
المعروفة بأنها محافظة اجتماعيًا،
ّ
خاصة بعد سيطرة حركة إسالمية على
مفاصل الحكم ،لكنها اآلن باتت تواجه
مصيرًا أقرب إلى اإلفالس ّ
جراء الخالفات
داخلها ،وأيضًا تقليص الدعم السعودي
لها كي ُي ّ
خصص لـ«صفقة القرن» .ملف
ّ
الممولة سعوديًا يطفو
الجمعيات
من جديد بعد تبادل التهم بالفساد بين
أعضائها
غزة ــ مادلين الحلبي
ص ـ ـ ـ ــراع ي ـ ـ ـ ــدور رح ـ ـ ـ ــاه داخ ـ ـ ـ ــل إح ـ ــدى
ال ـج ـم ـع ـيــات الـسـلـفـيــة ف ــي ق ـط ــاع غــزة
يكشف عـمــا ك ــان مـسـتــورًا مــن «ب ــذخ»
سعودي في تمويلها طــوال السنوات
املــاضـيــةُ ،
وي ـســدل الـسـتــار عــن قضايا
ف ـ ـ ـسـ ـ ــاد وت ـ ــوظ ـ ـي ـ ــف س ـ ـيـ ــاسـ ــي لـ ـه ــذا
الـتـمــويــل .فـصــول الـحـكــايــة ب ــدأت منذ
عـ ــام ون ـص ــف ت ـق ــري ـب ــا ،ب ـعــدم ــا اش ـت ـ ّـد
الـخــاف بــن أقـطــاب الـقـيــادة السلفية
داخــل «جمعية الكتاب والسنة» ،وهم
م ــن أب ــرز امل ـكــونــات ل ـهــذا ال ـت ـيــارّ .أدت
األزمة داخل الجمعية ّ
املمولة سعوديًا

تعاني هذه الجمعيات من
تخفيض الدعم بعد إعالن
«صفقة القرن»
إل ــى ان ـش ـقــاقــات أب ــرزه ــا خ ــروج مــديــر
الجمعية الـســابــق ،عبد الـلــه املـصــري،
ً
وتأسيسه «مبادرة أهل السنة» ،قائال
ّ ً
لـ«األخبار» ،إن «تكتال» داخل الجمعية
أط ـ ــاح بـ ــه ،وم ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ـخ ــاف
بــدأ بعد انتخاب مجلس إدارة جديد
للجمعية برئاسة إبراهيم األسطل.
وف ــق م ـصــادر مـطـلـعــة ،حـســم األسـطــل

الـ ـخ ــاف مل ـص ـل ـح ـتــه ب ـع ــد زي ـ ـ ــارة إل ــى
السعودية في شباط /فبراير املاضي،
ضـمــن الـتــرتـيـبــات ال ـجــديــدة للتمويل
وامل ــرج ـع ـي ــات داخ ـ ــل ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـتــي
ّ
تأسست عــام  ،1975ومنذ ذلــك الوقت
ّ
تجر فيها انتخابات إل تلك التي
لــم
ِ
ج ــاءت بــاألسـطــل إلــى الــرئــاســة .طــوال
ّ
ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ظ ــل ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة تـعـمــل
ت ـحــت إش ـ ــراف امل ـص ــري الـ ــذي ل ــم يكن
لــه ّ
أي مـنــازع ،وكــانــت االنتخابات كل
ث ــاث ــة أع ـ ـ ــوام م ـش ـه ـدًا ص ــوري ــا ف ـقــط،
لكن االنتخابات األخيرة مثلت نقطة
ُت ـ ـحـ ـ ّـول ،وأطـ ــاحـ ــت ب ــامل ـص ــري بـسـبــب
قــربــه مــن حــركــة «ح ـمــاس» ،كما تقول
ّ
املصادر ،وهو ما يؤكده الرجل ضمنيًا
ّ
ب ـق ــول ــه« :هـ ـن ــاك ت ـك ــت ــل م ــن أش ـخ ــاص
ّ
محددين ّ
صوتوا لألسطل» ،الفتًا إلى
رفضه أن تعمل الجمعية لجمهورها
فقط ،أي السلفيني ،بل «للمجتمع ككل
من أهل السنة».
تمتلك «دار الكتاب والـسـنــة» سلسلة
م ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس اب ـ ـ ـ ــن ع ـ ـث ـ ـي ـ ـمـ ــن ،وري ـ ــاض ـ ــا
لــأط ـفــال ،وسـلـسـلــة «مـخــابــز ال ـشــام»،
وم ـع ــاه ــد «دار الـ ـح ــدي ــث» ،وب ـنــايــات
وق ـ ـف ـ ـيـ ــة ،وع ـ ـ ـيـ ـ ــادات وم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
ص ـغ ـي ــرة ،إل ـ ــى ج ــان ــب م ــا يـ ـق ــارب 30
إلــى  40دونـمــا مــن األراض ــي ،ورصيدًا
أساسيًا قيمته حتى األشهر األخيرة
ثالثة ماليني دوالر .وفق املصري ،هذه
املمتلكات التي ّ
تقدر بعشرات املاليني
ُ
«ال تــدار بالطريقة الصحيحة» ،وهذا
مـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي «دفـ ـعـ ـتـ ـن ــي إل ــى
ت ــرك الـجـمـعـيــة» ،م ـس ـتــدركــا« :اإلدارة
ال ـحــال ـيــة ل ـي ـســت نــاج ـحــة ل ـتــديــر هــذا
ّ
ك ــل ــه ،وال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ب ـه ــا ال
تناسبني».
ت ــواص ـل ـن ــا مـ ــع أسـ ــامـ ــة ال ـ ـلـ ــوح ،وه ــو
امل ـت ـح ـ ّـدث الــرس ـمــي ب ــاس ــم الـجـمـعـيــة،
وقــد أقـ ّـر بــوجـ ّـود تـجــاوزات مــن بعض
الـعــامـلــن ،لـكــنــه رف ــض إط ــاق وصــف
ينف
«فـســاد» على مــا يـجــري ،كما لــم ِ
وج ــود «خ ــاف شــديــد فــي الجمعية»
من دون أن يكشف عن تفاصيل أكثر.
يقول اللوح إن وزارة الداخلية في غزة
«أج ــرت تحقيقات فــي بـعــض امللفات

ال يخفى الدور السياسي لهذه الجمعيات مع أنها تعرف نفسها بأن عملها خيري (أ ف ب)

املــالـيــة ،وت ــم التنبيه ح ــول بعضها...
هــذه اإلج ــراءات جــاءت بعد تجاوزات
مــن بـعــض الـعــامـلــن ،مـثــل أن يصرف
أح ــده ــم دون حـ ـس ــاب ،أو ال يـسـ ّـجــل
ّ
املبالغ املصروفة بآلية منظمة» .لكن
املصري يقولَ :
«من داخل الجمعية لم
يراعوا املــال العام ،بل يصرفون بغير
وجــه حــق ،ولــو سألت ّ
أي شخص من
ّ
الشارع ،فإنه يعرف أكثر منا بأخطاء
الجمعية ،وهذه كلها أخطاء لكنها في
املصطلح املعاصر فساد».
ع ــن ن ـش ــاط الـجـمـعـيــة ال ـح ــال ــي ،يـقــول

ّ
ال ـلــوح إنـهــا قـبــل ال ـخــاف كــانــت تنفذ
م ـشــاريــع خ ــال رم ـض ــان ف ـق ــط ،تصل
قيمتها إلــى أكثر مــن  300ألــف دوالر،
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى غ ـ ـ ــزة وب ـ ـعـ ــض امل ـ ــدن
ف ـ ــي ال ـ ـض ـ ـفـ ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـ ـقـ ــول امل ـ ـصـ ــادر
إن «ال ـج ـم ـع ـيــات امل ـم ـ ّـول ــة وامل ــدع ــوم ــة
سـعــوديــا تـعـمــل بـنـظــام ال ـبــركــة ،أي ال
يحكمها نـظــام مــالــي وإداري واضــح،
ول ــذل ــك ي ـج ــري ت ــوزي ــع األمـ ـ ـ ــوال دون
تـ ــوث ـ ـيـ ــق» .وبـ ــرغـ ــم أن «دار ال ـك ـت ــاب
ّ
والسنة» ّ
تعرف نفسها بالخيرية ،فإن
هذا ال ينفي عنها العمل السياسي ،إذ

يـقــول الـنــائــب فــي املجلس التشريعي
ّ
س ــال ــم س ــام ــة ،ع ــن «ح ـ ـمـ ــاس» ،إن ـه ــا
«مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات خ ـ ـي ـ ــري ـ ــة وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا
علمية كما يــزعـمــون ،لكن قطعًا هذه
ّ
الجمعيات لها اتصال مع السعودية،
ألن ت ـس ـم ـي ــة ج ـم ـع ـي ــة اب ـ ـ ــن ب ـ ـ ــاز مــن
السعودية ،وهناك جمعية أعلم علمًا
ّ
يقينًا ب ــأن أعـضــاء هــا يتلقون رواتــب
حـتــى اآلن م ــن ال ــري ــاض ،مـثــل الهيئة
العليا للعلوم اإلسالمية».
ّ
يــتـفــق مــع ســامــة الـنــاشــط الـسـعــودي
محمد الـعـمــري ،املقيم فــي بريطانيا،

ً
قـ ــائـ ــا إن دع ـ ــم امل ـم ـل ـك ــة «ي ـ ـصـ ـ ّـب فـ ّـي
تشكيل خــايــا ضغط تستخدم لشق
الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ــدي ـن ـي ــة
الـ ـت ــي ت ـع ــارض ـه ــا امل ـم ـل ـكــة وتـ ـ ــرى فــي
ن ـش ــاط ـه ــا خـ ـطـ ـرًا ع ـل ـي ـه ــا» ،م ـض ـي ـفــا:
«امل ــوق ــف ال ـس ـع ــودي ك ـشــف بــوضــوح
األهـ ـ ـ ــداف ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ــدع ــم وت ـمــويــل
ه ــذه املــؤس ـســات ،خــاصــة أنـهــا تتسق
مــع امل ــزاج الفقهي للمحيطني بأركان
ال ــدول ــة األم ـن ـي ــة» .ويـ ــرى ال ـع ـمــري أن
ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـج ـم ـع ـي ــات قــد
ال يـ ـك ــون ــون س ـي ـئ ــن ،ل ـك ـن ــه «ي ـج ــري
اس ـت ـغــال بـعـضـهــم فـيـعـمـلــون وك ــاء
أمـنـيــن واسـتـخـبــاراتـيــن مــن حـيــث ال
يـعـلـمــون» .أمــا ســامــة ،فـيــرى أن هــذه
الجمعيات تأتمر بأمر املمول مباشرة،
وأن ال ـ ــري ـ ــاض قـ ــد ت ــوق ــف ت ـمــوي ـل ـهــا
إذا ش ـعــرت أن ـهــا قــريـبــة مــن «حـكــومــة
غزة» ،مضيفًا« :كل هذا التمويل يأتي
بموافقة أميركية ،خاصة أن املخابرات
ّ
األم ـيــرك ـيــة ضــابـطــة ل ـكــل الـتـحــويــات
املالية التي تصل إلى غزة».
في املقابل ،يرى يونس األسطل ،وهو
عضو فــي «رابـطــة علماء املسلمني»،
أن «دور هذه الجمعيات بسيط ،وهو
مـقـتـصــر ع ـلــى تـغـيـيــر ب ـعــض ال ـب ــدع،
والتركيز على قضايا التوحيد ،وال
تحمل مشروع تغيير كبير مثل إقامة
الخالفة اإلسالمية أو املقاومة ،ولذلك
بــرنــامـجـهــا وأف ـق ـهــا ب ـس ـي ـطــان» .لكن
يبدو أن هذه الجمعيات ،التي عاشت
ال ـتــرف فــي واق ــع اق ـت ـصــادي مــأســوي
في غــزة ،صــارت تعاني من تخفيض
الــدعــم ،تـحــديـدًا بـعــد «صـفـقــة الـقــرن»
وإع ـ ـ ــان اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ّادخـ ـ ــار
األم ــوال ،الـتــي ّ
تحولها بعض الــدول
إلــى جـهــات فلسطينية مختلفة ،في
ص ـن ــدوق خ ــاص لـلـتــرويــج للصفقة،
كما تنقل املـصــادر عــن األزم ــة املالية
ّ
املستجدة .هناّ ،
يقر اللوح بأن «الدعم
ال ـس ـعــودي (ل ـ ــ«دار ال ـك ـتــاب والـسـنــة)
كان يغطي أكثر من  %70من إجمالي
موزانتها ،لكن بعد سياسات اململكة
ّ
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ق ـ ــل ه ـ ــذا ال ـ ــدع ـ ــم بـ ـص ــورة
كبيرة».

تقرير

تجاذب داخل «الليكود»
ّ
يؤجل تنصيب الحكومة
ّأدت تجاذبات داخلية في حزب «الليكود» ،على خلفية توزيع الحقائب
الوزاريــة ،إلــى تأجيــل تنصيــب الحكومــة اإلســرائيلية رســميًا إلــى بعــد
غد (األحد) ،بعدما كان ّ
مقررًا أن يجري ذلك مساء أمس ،وهو ما دفع
رئيــس الكنيســت ،بينــي غانتــس ،إلــى ســحب اســتقالته مــن منصبــه.
جــاء قــرار التأجيــل فــي بيــان مشــترك عــن «الليكــود» و«أزرق أبيــض»،
واملبـ ّـرر أنــه يهــدف إلــى إتاحــة املجــال أمــام رئيــس الحكومــة ،بنيامــن
ً
نتنياهــو أوال ،لالنتهــاء مــن توزيــع الحقائــب علــى أعضــاء حزبــه .وكان
نتنياهــو قــد عمــد إلــى زيــادة الحقائــب إلــى  34مــن أجــل إرضــاء أكبــر
عــدد ممكــن مــن القــوى ،لكنــه واجــه صعوبــات فــي تعيــن قياديــن مــن
حزبــه فــي عــدد مــن املناصــب ،إذ رفــض بعضهــم الحقائــب املقترحــة
عليــه ،ومــن أبرزهــم تســاحي
هنغبــي ،ورئيــس «الشــاباك»
الســابق ،آفــي ديختــر.
فــي ســياق متصــل ،أعلــن
رئيــس «البيــت اليهــودي» ،رافــي
بيرتــس ،انشــقاقه عــن تحالــف
أحــزاب اليمــن املتطرف «يمينا»،
مــن أجــل االنضمــام إلــى حكومــة
نتنياهــو ،وذلــك بعدمــا أخفقــت
محــاوالت التوصــل إلــى تســوية
بــن نتنياهــو و«يمينــا»َ .
وح َمــل
بينــت،
رئيــس األخيــرة ،نفتالــي ِ
بشــدة على «الليكود» ونتنياهو
واصفــا إيــاه بأنــه اختــار
«نبــذ اليمــن وســلوك الطريــق
املعاكــس والتخلــص مــن يمينــا
التــي تشــكل العمــود الفقــري
لليمــن» .تعقيبــا علــى ذلــك،
بينــت طالــب بحقيبــة الصحــة ،وعندمــا
قالــت مصــادر فــي «الليكــود» إن
ِ
ً
لــم يتسـ ّـن ذلــك ،اختــار الذهــاب إلــى املعارضــة بــدال مــن االنضمــام إلــى
الحكومــة التــي «ســتقوم بخطــوات تاريخيــة لبســط الســيادة فــي املناطــق
الفلســطينية املحتلــة» ،فــي إشــارة إلــى ضـ ّـم الضفــة املحتلــة.
فــي هــذه األجــواء ،وصــف رئيــس «إســرائيل بيتنــا» ،أفيغــدور ليبرمــان،
الحكومــة بأنهــا مجموعــة مــن «املســافرين باملجــان واالنتهازيــن الذيــن
يبحثــون عــن منصــب وكرســي»ّ ،
مرجحــا أن تكــون املعارضــة فــي
الكنيســت ّ
«فعالــة» برغــم تنــوع الكتــل التــي تشــكلها.
(األخبار)

تقرير

ً
إسرائيل تحظر قناة لـ«داعميها» اإلنجيليين :لماذا العداء؟
«لن نسمح ألي قناة تبشيرية بالعمل
في إسرائيل في أي وقت ّ
وبأي حال»،
ُ
حزمت إسرائيل المسألة قبل أن تحظر
قناة «شيالنو» اإلنجيلية التبشيرية.
للوهلة األولى يبدو القرار صادمًا ،إذ
كيف تحظر إسرائيل قناة إلحدى أهم
لداعمي دونالد ترامب
ً
القواعد الشعبية َّ
ولها نفسها؟ لكن عودة إلى حقبة
ّ
(األرثوذكسية
اليهودية الكالسيكية
حاليًا) ،وإلى صفحات «التلمود» وبعض
األدب الالحق له ،تكفي لفهم جذور
الكراهية ضد المسيحيين
بيروت حمود
قبل نحو أسبوع فقط ،انطلقت على
الكابل املحلي فــي إسرائيل ()HOT
قـ ـن ــاة «شـ ـي ــان ــو» (ل ـ ـنـ ــا) امل ـت ـح ـ ّـدث ــة
ّ
متفرعة مــن شبكة
بالعبرية ،وهــي
ال ـت ـل ـف ــزي ــون امل ـس ـي ـح ـيــة اإلن ـج ـي ـل ـيــة
الـ ـتـ ـبـ ـشـ ـي ـ ّ
ـري ــة «»God television
ّ
(تلفزيون الـ ّـرب) .الشبكة ،التي تبث
مـحـتــوى ديـنـيــا ف ــي أك ـثــر م ــن مئتي

دول ــةُ ،ح ـظــرت فــي إســرائ ـيــل قـبــل أن
ت ــرى ال ـنــور ،رغ ــم أن مــديــرهــا ،وورد
سـيـمـبـســون ،ص ـ ّـرح ب ــأن ال ـهــدف من
إطـ ـ ـ ــاق «ش ـ ـيـ ــانـ ــو» ف ـ ــي إس ــرائـ ـي ــل
ه ــو «وعـ ـ ــظ أم ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل ب ـي ـســوع
ً
الـ ـيـ ـه ــودي» ،ق ــائ ــا« :س ـ ــوف يـسـمــع
ّ
اليهود اإلنجيل املقدم إليهم بلغتهم
األص ـل ـ ّـي ــة ...لـقــد الـتــزمـنــا عـقـدًا مـ ّـدتــه
سبع سنوات».
أه ـ ــداف سـيـمـبـســون أحـبـطـهــا وزي ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،دي ـف ـيــد
إمسالم ،بحظر القناة ،والسبب كما
قال األخير في «تويتر»« ،لن نسمح
ألي ق ـ ـنـ ــاة ت ـب ـش ـي ــري ــة ب ــال ـع ـم ــل فــي
إســرائـيــل فــي أي وق ــت وب ــأي ح ــال»،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ّ
رد ع ـل ـي ــه سـيـمـبـســون
ّ
بأنه «واثــق بالسماح للقناة بالبث
بـعــد الـتـحـقـيــق ...آخ ــر مــا نــريــده هو
ّ
التسبب في مشكالت» .في النتيجة،
ّ
أقرت « »HOTاإلسرائيلية «التزامها
ال ـقــانــون» ،وأن ـهــا سـتـتـصـ ّـرف «بـنــاءً
على ما تخلص إليه التحقيقات التي
فـتـحـتـهــا سـلـطــة ال ـبــث اإلســرائـيـلـيــة
ضـ ــد شـ ـي ــان ــو ،إثـ ـ ــر تـ ـق ــدي ــم إحـ ــدى
ّ
األرثوذكسية
الجمعيات اليهودية
شكوى ّ
ضدها».
القائمون على القناة هم إنجيليون
تبشيريون ،وه ــؤالء أتـبــاع العقيدة
ال ـ ــدي ـ ـن ـ ـي ـ ــة ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ل ـ ـل ـ ـق ـ ـسـ ــاوسـ ــة
اإلنجيلييني مــن الــذيــن جـلـســوا في

ّ
الـ ـص ــف األول م ـص ــف ـق ــن ل ـلــرئ ـيــس
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب وه ـ ــو ي ــرب ــت عـلــى
ك ـت ــف ص ــدي ـق ــه ب ـن ـي ــام ــن نـتـنـيــاهــو
لـحـظــة اإلع ـ ــان م ــن ال ـب ـيــت األب ـيــض
ع ــن «ص ـف ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن» .ه ـ ــؤالء أي ـضــا
ي ـش ـك ـلــون ق ــاع ــدة ان ـت ـخــاب ـيــة مـهـمــة
لترامب ( %80منهم صـ ّـوتــوا لــه في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات) وي ـت ـم ـت ـع ــون ب ـن ـفــوذ
واســع في الــواليــات املتحدة ،كما أن
عـشــرات الجمعيات التي يديرونها
تـ ـتـ ـب ـ ّـرع ل ـل ـم ـن ـظ ـم ــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة
ال ــدي ـن ـي ــة ف ــي ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ،إذ
يشجعون الـسـيــاســات اإلسرائيلية
م ــن م ـن ـط ـل ـقــات ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى عـقـيــدة
«التدبير اإللهي».
فـ ـ ـح ـ ــوى ال ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدة الـ ـ ــراس ـ ـ ـخـ ـ ــة ف ــي
املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة امل ـ ـت ـ ـش ـ ـ ّـددة تـ ـفـ ـي ــد ب ــأن
ثـ ـم ــة «تـ ــداب ـ ـيـ ــر إلـ ـهـ ـي ــة» سـيـعـقـبـهــا
«دم ــار كــونــي» ،وهــي أح ــداث ّ
معينة
ُيفسرها اإلنجيليون التبشيريون
أن ـهــا «ب ــداي ــة ن ـهــايــة ال ـعــالــم وع ــودة
املـسـيــح لـبـنــاء املـعـبــد ال ـي ـهــودي في
ال ـق ــدس واس ـت ـع ــادة دولـ ــة إســرائ ـيــل
مــن ال ـي ـهــود» .ت ـبـ ّـدت ه ــذه ال ـحــوادث
ل ـل ـت ـب ـش ـي ــري ــن فـ ـ ــي نـ ـق ــل الـ ـسـ ـف ــارة
األميركية مــن تــل أبيب إلــى القدس،
واعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراف واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن بـ ــاألخ ـ ـيـ ــرة
«ع ــاصـ ـم ــة لـ ــدولـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» .هـنــا
ق ـ ــد ي ـح ـض ــر م ـش ـه ــد وقـ ـ ـ ــوف ال ـق ــس
األمـ ـي ــرك ــي روب ـ ـيـ ــرت ج ـي ـف ــرس عـلــى

املـنـصــة ف ــي حـفــل اف ـت ـتــاح ال ـس ـفــارة،
ق ـبــل ع ــام ــن بــال ـت ـحــديــد ،ح ــن ب ــارك
االفـتـتــاح .وبــرغــم أن جيفرس يؤمن
ب ــأن «الـيـهــود لــن يـنـجــوا مــن الــدمــار
إال ب ــاع ـت ـن ــاق ـه ــم املـ ـسـ ـيـ ـح ـ ّـي ــة» ،ف ــإن
دعــم اإلنجيليني إلســرائـيــل ال يمكن
تفسيره كدفاع عن اليهودية ،وإنما

والء لسياسات إسرائيل التي ّ
تمهد
في نظر هــؤالء ـ كجزء من «التدبير
اإللـ ـه ــي» ـ ـ ـ ل ـن ـهــايــة ال ـع ــال ــم وم ـجــيء
املسيح.
ّ
ّ
كل هــذا في كفة ،والـعــداء الــذي تكنه
ّ
ّ
(األرثوذكسية
الكالسيكية
اليهودية
ُ
والقبالية حاليًا ،التي تعد االمتداد

تضمر اليهودية ً
عداء واضحًا لكل األغيار (غير اليهود) خاصة المسيحيين (أ ف ب)

ّ
املـبــاشــر ل ـهــا) للمسيحيني فــي كفة
ّ
أخ ـ ــرى .ل ـع ــل ح ـظــر ال ـق ـن ــاة مـنــاسـبــة
مهمة للتذكير بـجــذور هــذا الـعــداء،
مع أنه قد يبدو صعبًا عند الحديث
ُ
عن اليهودية بصفتها ديانة فصلها
ع ـ ــن ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة (الـ ـ ـت ـ ــي ج ـ ّـس ــدت
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة إع ـ ـ ـ ــادة الـ ـيـ ـه ــود إل ــى
املـجـتـمــع الـشـمــولــي املـغـلــق) .الدليل
ك ـم ــا يـ ـش ــرح الـ ـب ــاح ــث اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الــراحــل يسرائيل شاحاك أن «هناك
ا ّع ـت ـبــارات سـيــاسـ ّـيــة واسـتــراتـيـجـيــة
ّ
أث ــرت فــي حــكــام إســرائ ـيــل .مــع ذلــك،
ّ
الـسـيــاســات الـفـعـلــيــة ال ـتــي مــارسـهــا
هـ ــؤالء كــانــت مـحـطــة تـفــاعـلــت فيها
االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ــواقـ ـع ـ ّـي ــة واملـ ــؤثـ ــرات
ّ
الدينية».
األيديولوجية
في كتابه «التاريخ اليهودي الديانة
الـيـهــوديــة :وط ــأة ثــاثــة آالف سنة»،
يـسـتـحـضــر ش ــاح ــاك خ ـطــاب رئـيــس
الـ ــوزراء الــراحــل ديـفـيــد بــن غــوريــون
في الكنيست يوم «حرب السويس»،
حـ ــن ق ـ ــال« :ه ـ ــذه ال ـ ـحـ ــرب مـ ــن أج ــل
إع ــادة مملكة داوود وسليمان إلى
ح ــدوده ــا ال ـت ــورات ـ ّـي ــة» ،عـلـمــا أن بن
غ ــوري ــون كـ ــان م ـل ـح ـدًا وي ـس ـخــر مــن
ت ـعــال ـيــم ال ــدي ــان ــة ال ـي ـه ــودي ــة .يـعــود
ّ
ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ل ـ ـيـ ــذكـ ــر أن ـ ـ ــه «بـ ـسـ ـب ــب أن
ّ
املؤثرات األيديولوجية الدينية هي
ّ
أمور بديهية ومسل ٌم بها (للغرب) لم
ُ
تؤخذ عادة في الحسبان أو لم يركز

ً
مثال يتضمن كتاب
«المعرفة» لبن ميون
عداء وكراهية ضد
المسيحيين

ع ـلــى ال ـس ـيــاســات ال ـت ـم ـي ـيـ ّ
ـزيــة بحق
غـيــر ال ـي ـهــود (ف ــي فـلـسـطــن املحتلة
وغيرها)» .ثم يضيف ّ
مبررًا وقوف
ال ـغــرب (خــاصــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة)
ب ـجــانــب إســرائ ـيــل أن ــه ل ـيــس بسبب
تقاطع املصالح االستراتيجية فقط،
وإن ـم ــا «عـمـلـيــة تـضـلـيـلـيــة مــورســت
ضدهم».
كـ ـي ــف ذل ـ ـ ــك؟ يـ ـق ــول ال ـ ـكـ ــاتـ ــب« :ب ـع ــد
احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال فـ ـلـ ـس ـ ـطـ ــن واس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار
ـارس
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاخـ ـ ــامـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ــاألم ـ ـ ـ ــان ،م ـ ـ ـ ّ
هـ ـ ـ ــؤالء ع ـم ـل ـي ــة ت ـض ـل ـي ـل ـيــة م ـع ــق ــدة
اس ـت ـهــدفــت الـ ـغ ــرب ومـجـتـمـعــاتـهــم؛
ف ــي ال ـن ـس ــخ امل ـت ــرج ـم ــة م ــن الـ ـت ــوراة
ُ
واألدب الـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــودي اسـ ــت ـ ـبـ ــدلـ ــت
التعابير الـعــدائـيــة ّضــد املسيحيني
خاصة بكلمات مخففة ،أو بكلمات

مستوحاة من اللغة اليديشية لكن ال
تعني للقارئ الغربي معنى محددًا
ً
وواضـ ـح ــا» .فـمـثــا ك ـتــاب «امل ـعــرفــة»
(من األدب التلمودي) ،لراف موشي
ب ــن م ـي ـمــون ،يـتـضـمــن م ـف ــردات مثل
«ي ـت ــوج ــب إبـ ـ ــادة ي ـس ــوع ال ـنــاصــري
ُوتالمذته» ،وبعد كل كلمة «مسيح»
ذكـ ـ ـ ــرت ف ُـ ــي ه ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب بـنـسـخـتــه
َ
ـ«فليمح ذكر
العبرية أتبعت دومــا ب
الـشــريــر وتــامــذتــه» ،وعـنــدمــا ترجم
ُ
إلـ ــى اإلن ـك ـل ـيــزيــة اس ــت ـب ــدل ــت «إب ـ ــادة
وم ـح ــو» بــ«يـنـبـغــي الـتـعــامــل معهم
بحزم».
ُ
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،تـ ـضـ ـم ــر
اليهودية عـ ً
ـداء واضحًا لكل األغيار
(غـيــر ال ـي ـهــود) ،خــاصــة املسيحيني،
إليـمــانـهــا أن «األغ ـي ــار ال أهـمـيــة من
وجودهم سوى خدمة اليهود» ،كما
أن املـتـشـ ّـدديــن ال يــزالــون إل ــى الـيــوم
يـحــرقــون كــل نسخة مــن «اإلنـجـيــل»
ت ـصــل إل ــى أي ــدي ـه ــم .وي ـم ـكــن إي ـجــاد
مـ ـئ ــات ال ـس ـل ــوك ــات امل ـش ــاب ـه ــة ال ـتــي
ُتـمـ َ
الدينية،
ـارس كجزء من العبادة
ّ
وكلها تحدث عنها شــاحــاك ،موثقًا
ّ
إياها بعشرات املـصــادر واألدل ــة في
كـتــابــه ال ـصــادر ع ــام  .1984بــرغــم أن
هذه ليست أمورًا خفية بل منشورة
منذ عـقــود ،فقد تشكل مسألة حظر
التبشير في إسرائيل نقطة للتذكير
بذلك.
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العراق
ٌ
حافلة هي ّأيام مصطفى الكاظمي .جدول أعماله اليومي يزخر
البالد،
باستقبال السفراء والدبلوماسيين ،عدا عن متابعته لشؤون ّ
التي ّ
بعي ًدًا من الحديث المحلي،
.
د
التعقي
شديدة
ظروف
في
تمر
ٌ
ّ
يبرز استحقاق له انعكاساته على العراق أوال ،والمنطقة ثانيًا:
التهدئة بين واشنطن وطهران ،ودور بغداد فيها

تفاهم إيراني ـ ـ أميركي على «التهدئة»:

هل ينجح الكاظمي
في ضبط االشتباك؟
نور أيوب
ّ
ثمة «تفاؤل ما» ،بدور قد يقوم به رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي م ـص ـط ـفــى ال ـكــاظ ـمــي،
ّ
وت ـحــدي ـدًا ف ــي ال ـشــق املـتـعــلــق بــ«تـهــدئــة»
االش ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاك الـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــم ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ب ــن
ّ
وإمكانية
املعسكرين األميركي واإليراني،
ان ـس ـح ــاب ذلـ ــك ع ـلــى ع ــواص ــم أخ ـ ــرى في
املنطقة .كذلكّ ،
ثمة من يراهن على تعزيز
العراق عالقاته بجيرانه ،بخلق «شراكة»
م ــع م ـح ـي ـطــه .فــاملــرح ـلــة امل ـق ـب ـلــة ،بحسب
البعض ،ستفرض على دول املنطقة ،أي
«مــا بعد كــورونــا» ،البحث عن مشتركات
تساهم في تطوير اقتصادياتها.
هذا املشهد ّ
مرده للحظة اغتيال واشنطن
نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو
مهدي املهندس ،وقائد «قـ ّـوة القدس» في
الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني،
ورفاقهما ،مطلع العام الجاري ،في محيط
مطار بغداد الدولي« .مفصل دفع بطهران
إل ــى إعـ ــادة مـقــاربـتـهــا لـلـمـلــف ال ـعــراقــي»،
ـن م ـص ــدر دب ـل ــوم ــاس ــي،
بـتـعـبـيــر أك ـث ــر م ـ ّ
ّ
إض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـش ــق امل ـت ـع ــلــق بــاملــواج ـهــة
م ــع ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ه ـن ــاك .واشـنـطــن،
وبإعرابها عــن انسحاب مرتقب ووشيك
من «بالد الرافدين» ،وتحديد موعد لبدء
«الـ ـح ــوار االس ـتــرات ـي ـجــي» ب ــن واشـنـطــن
وب ـغــداد فــي ح ــزي ــران /يــونـيــو املـقـبــلُ ،عـ ّـد
ف ــي طـ ـه ــران «مـ ـ ـب ـ ــادرة ت ــوج ــب ال ـتــدق ـيــق
فيها» ،كما يمكن أن ُيبنى عليها في ضوء
ّ
املستجدات العاملية (جائحة «كــورونــا»،
وان ـه ـي ــار أس ـع ــار ال ـن ـف ــط) ،ب ــال ـت ــوازي مع
ّ
ت ـســلــم ال ـجــانــب اإليـ ــرانـ ــي ،ع ـبــر أك ـث ــر من
ّ
وسـ ـي ــط م ـع ـت ـم ــد ،رسـ ــائـ ــل عـ ــن ج ــاه ــزي ــة
واشنطن ل ّ
ـ«طي صفحة املاضي ...والبدء
بصفحة جديدة».
ّ
تلقفت طهران ّ الرسائل بشيء من الحذر
والريبة والترقب؛ ال إفراط في التفاؤل وال
ركون إلى التشاؤم ،بل محاولة استيضاح
ّ
األميركية» ،قبل اتخاذ أي موقف
«النيات
إزاء ه ــا ،مــع األخ ــذ بعني االعـتـبــار اقـتــراب
مــوعــد االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة األمـيــركـ ّـيــة،
أواخر العام الجاري ،وما يمكن أن تحمله
من مفاجآت .هنا ،يبرز دور الكاظمي بأن
يكون أقوى «قناة اتصال» بني الجانبني.
ألسباب ّ
عدة ،أبرزها:
ـ ـ ُت ّ
ّ
عد الساحة العراقية ساحة االشتباك،
ك ـمــا ال ـت ــواص ــل ،ب ــن واش ـن ـطــن وط ـه ــران.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن أي رئ ـيــس لـ ـل ــوزراء سـيـقــوم
بهذا ال ــدور فــي «ضبط إيـقــاع» املواجهة،
لتحييد بالده من تداعيات أي انفجار ،من
جـهــة ،وإث ـبــات ق ــدرة الــرئـيــس على تنفيذ
بــرنــامـجــه الـ ــوزاري مــن جـهــة ثــانـيــة (أحــد
بنود برنامج الكاظمي ضبط االشتباك
القائم).
ـ ـ ـ ـ رغ ـبــة ال ـطــرفــن (األم ـي ــرك ــي واإلي ــران ــي)
ف ــي تـعــزيــز ح ـضــور ال ــدول ــة ال ـعــراق ـيــة في
امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة .ت ــدع ــو م ـق ــارب ــة ط ـهــران
ّ
االتحادية،
الجديدة إلى تمكني الحكومة
(أ ف ب)

ً
(كواحد من أبرز األسباب مثال) من
خوفًا
ٍ
تكرار سيناريو سقوط مدينة املوصل في
ح ــزي ــران /يــونـيــو  ،2014وتــداع ـيــات ذلــك
على املنطقة بأسرها.
ـ ـ غياب سليماني ،رجل طهران األقوى في
ّ
املنطقة .فـهــو ،بــاعـتــراف الجميع« ،خلف
ف ــراغ ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي م ـقــاربــة امل ــواج ـه ــة ضد
واشنطن»؛ فكيف لطهران أن تقارب هذا
ُ
ال ـت ـحـ ّـدي بـغـيــاب رج ــل أس ـنــدت إلـيــه هــذه
ّ
املهمة منذ عام .2000
ّ
ّ
ـ ـ ـ ـ ثــمــة م ــن ي ــؤك ــد أن اح ـت ـســاب الـكــاظـمــي
ّ
ع ـلــى امل ـع ـس ـكــر األم ـي ــرك ــي «ال ي ـع ـنــي أن ــه
أميركي مئة في املـئــة» .هو وجـ ٌـه عالقاته
ّ
ّ
والخليجية،
الغربية
واسعة مع اإلدارات
ّ
ولــه مثلها مــع دوائ ــر أخــرى ومـحــددة في
ّ
ً
ط ـه ــران ،ت ــراه «م ـق ـبــوال ول ـيــس مـسـتـفــزًا».
ّ
فـنـجــاح الـكــاظـمــي فــي ه ــذه املـهــمــة يعني
ّ
مضرًا
نجاح الجميع ،وإخفاقه لن يكون
لطهران ،التي ّ
قيمت أخـيـرًا تجربة عــادل
عبد املهدي.
ّ
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــوامـ ــل م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن ت ـش ــك ــل
ّ
فــرصــا لنجاح هــذه امل ـب ــادرة ،وت ـعــزز دور
الـكــاظـمــي وق ــدرت ــه عـلــى اح ـت ــواء اشـتـبــاك
آيــل إلــى االنـفـجــار فــي أي لحظة .احـتـ ٌ
ـواء
مقرون بالحفاظ على مسافة واحــدة بني
العاصمتني؛ ّ
فأي ركون إلى معسكر دون
ّ
آخر يعني سقوطًا تلقائيًا ،وسيترجم ذلك
في امليدان برسائل ّ
محددة ،فالطرفان «ال
يأمنان» بعضهما لبعض ،وإطالق عجلة
ّ
حوار «غير مباشر» ال يعني التخلي عن
البندقية.

اإلقليم وفرص االقتصاد

ّ
محليًا ،يــواجــه الكاظمي ،تـحـ ّـديــات عـ ّـدة،
ّ
ّ
أبــرزهــا اقتصادية وصحية ـ ـ اجتماعية.
ّ
يسعى إلــى حلها بأقل التكاليف املمكنة
ّ
وامل ـ ــوارد امل ـتــاحــة ،فــي مـ ــوازاة الـتـحــديــات
«الـكــاسـيـكـيــة» ،أي السياسية واألمـنـيــة.
نـجــاحــه فــي اج ـت ـيــازهــا ،وه ــذا مــا يسعى
إل ـي ــه ،يـعـنــي قـ ــدرة ا ّل ـكــاظ ـمــي ع ـلــى إدارة
وتفكيك «أزمات» معقدة ،وبالتالي فرصة
اعـ ـتـ ـم ــاده ك ـم ــرش ــح ش ـب ــه دائ ـ ـ ــم ل ــرئ ــاس ــة
الوزراء.
كــذلــك ،وعلى ضــوء املستجدات العاصفة
باملنطقة ،وفي ظل االنهيارات االقتصادية
الـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدول (ل ـب ـن ــان)
وتـخـ ّـوف من أن يكون الـعــراق هو التالي،
ّ
ثمة من يدعو إلــى «تحويل هــذا التهديد
ّ
إل ــى فــرصــة» ،وإط ــاق شــراكــة اقـتـصــاديــة
جـ ّـديــة بــن ه ــذه ال ــدول (ال ـع ــراق ،ســوريــا،
منطقة
ل ـب ـنــان ،األردن ،مـ ـص ــر ،)...لـتـكــون
ّ
ّ
اقتصادية تتكامل فــي قــدراتـهــا ،وتحقق
اكـتـفــاء مــن إمكاناتها املـتــاحــة .هنا يبرز
تصريح الكاظمي ،صاحب الجدول الالفت
ّ
ّ
اليومية ،أمس،
الدبلوماسية
من اللقاءات
بأن «طريق االستقرار املستدام يكون عبر
التكامل مع الجيران» ،وتأكيده على دور
ثمة من ّ
سوريا املحوري في ذلكّ .
يرجح أن
«مشروعًا ما ُي ّ
جهز في هذا السياق» ،من
ّ
ّ
املطلعني على كواليس العملية السياسية
ّ
في بغداد ،وخاصة أن عالقات هذه الدول،
فــي مــرحـلــة «م ــا بـعــد ك ــورون ــا» ،لــن تكون
البحث عــن سياقات
كما قبلها ،وعليها
ّ
أخ ـ ــرى ،ت ـح ـفــظ م ــا س ـي ـت ـبــقــى ل ــدي ـه ــا مــن
وإمكانيات «ال أن تنهار ّ
ّ
كليًا أمام
قــدرات
الـتـبـعـ ّ
ـؤالء،
ـ
ه
ـق
ـ
ف
و
ـروع،
ـ
ش
ـ
م
ـرب».
ـ
غ
ـ
ل
ـ
ل
ـة
ـ
ـي
ّ
ّ
مشرقيًا» ،تبناه
أقرب إلى أن يكون «طرحًا
نـظـ ّ
ـريــا عبد املـهــدي ويــؤمــن بــه الكاظمي.
لكن السؤال املـطــروح :هل ظــروف املرحلة
ّ
ستسهل ترجمة هــذه القناعات؟
املقبلة
وهل من شروط ما لتنفيذها؟

