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عـلى الـرغم من مـرور ست سـنـوات
عـلـى فض اعــتــصــام رابــعـة إال أن
هذا احلدث اليزال يحـظى باهتمام
الــــســـاســـة واخلـــبـــراء نـــظـــرا ألن
لـتـشــكـيــله حـدا فــاصال فى وجـود
ـصــريـة اإلخـوان عــلى الــسـاحــة ا
واجلـمــاعـة التـزال مـسـتـمـرة حـتى
ـنـطــلق كـان حـوار األن ومن هــذا ا
(الــزمـــان)  مع الـــدكــتـــور / كــمــال
الـهـلبـاوي أحـد القـيـادات السـابـقة
لـــلــجـــمــاعـــة والــذي يــتـــحــدث عن
األســبـــاب الـــتي أدت الى الـــوضع
الـــراهن لــلـــجــمــاعـــة وأوضــاعــهــا
وفيما احلاليـة وعالقتهـا بالدولـة  

يلي نص  احلوار:   
{ كـيف تـرى تأثـيـر رحـيل مـرسي على
ــرحــلـة خــطط وحتــركــات االخـوان في ا

القادمة ?
ـصيبـة الكبـيرة  يجب أن - هذه ا
تدفعنا جميعا وليس االخوان فقط
وال التـيـار االسالمى فقط  –للـنظر
فى مــســتــقـبــلــنـا وإلـى مـصــلــحـة
مــــصـــــر أين تـــــكــــون? فـى ضــــوء
مـصــلـحــة االمــة واالنـطالق نــحـو
استـراجتية جـديدة يـتوافق علـيها
ــصــري ثم يــتـــبــنـــاهــا الـــشــعـب ا
ـــثــلــوه مـــهــمـــا تــعــددت االراء و
وااليدلوجيات ومن خالل احلوار
لـلــخـروج مـن الـصــراع ومـواجــهـة
للواقع األليم الـذى آلت اليه مصر
بعدما ترنح األمل الكبير. أقول إن
الــصــراع الــثــنــائى أو الــثالثى أو
ـتــعـدد لن يــكــون له فـائــدة عـلى ا
ـــصــرى. االطالق عـــلى الـــشـــعب ا
دنيـ والعسكري واجلميع من ا
 بحاجة إلى مراجعـات حقيقية فى
الـسـيـاسـة واالقـتـصـاد واالجـتـماع
واالخـالق والــــدعــــوة وغــــيــــرهــــا.
مـراجعـات فى فـهم الـدين وفى فهم
الــسـيـاسـة واإلدارة.  مــراجـعـة فى
ضــــــــوء فـــــــــهم االسـالم الــــــــذى ال
ـوقف الـوطنى وال يـتـعـارض مع ا
وقف وقف الـقومى وال مع ا مع ا
ــشــروع  الــذى يـراه  االنــســانى. ا
الشعب يجب أن يحظى باالحترام
. ( ليـبرالى أو اشـتراكى أو قومى
أو يـسـارى إسالمى أو عـلـمانى )
حــــكم مــــصـــر مــــواطن مــــســـلم أو
مـــســـيــــحي رجل أو إمـــرأة إذ أن
مـــصـــر جـــزء من االمـــة ولـــيـــست
الوالية العـظمى كما يـفهم بعضهم
.أمـا االخـوان بـشـتى فـروعهم خـطـأً
يــجـب أن يــخـــرجــوا عن الـــنــظــرة
احلـــزبــيــة الـــضــيــقـــة ومن دعــوى
ـزعـومــة وعـلـيـهم أوال الـشـرعـيــة ا
تـصـحـيح األوضـاع الـداخـلـيـة قبل
الـتـوجـه الى الـشـعب لـكـسب ثـقـته
والــعـمل مع اآلخـرين لــلـخـروج من

كل األزمات. 
ـكـتب الـعـام لالخوان ولـعل بـيان ا
ـسـلمـ فى مـصـر بـتاريخ 6-29 ا
وإن جــاء مـــتــأخــرا يـــكــون بــدايــة
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والـعـراق أسم المع في تـاريخ البـشـرية بـغـداد أسم المع في تـاريخ العـراق 
وحــضـــارة وادي الــرافـــدين أقــدم فـــهــو مــنـــبع الـــشــعــوب وأصـل الــدنـــيــا 
كـمـا تـؤكد ذلـك أغلب مـصـادر الـتاريخ احلـضارات وأكـثـرهـا نـفعـا وأهـمـية 

القد ان لم نقل جميعها 
نـتحدث عن وعـندما نـتحدث عن بـغداد و نتـحدث عن الـتاريخ األكثـر اشراقا
ـكـتـبـات وبـيـوت احلـكـمـة ودكـاك نـتحـدث عن ا الـعـلم بـكل أبـوابه واشـكـاله

والطب والفلك والعلوم الصرفة واالنسانية . الوراق وحركة الترجمة
نتحدث عن العلم نـتحدث عن الفلسفة والـفالسفة  عـندما نتحدث عن بغداد 
ـسعودي نتـحدث عن الكـندي واجلاحظ وا ـؤرخ  عن التاريخ وا والـعلمـاء 

واليعقوبي وابن إسحق وابن سينا والبالذري. 
نـتحـدث عن ابن هـشـام والـطـبـري وابن اجلوزي عـنـدما نـتـحـدث عن بـغـداد 

وابن الهيثم والرازي وابي نؤاس والبحتري وابي العتاهية واألصمعي.
 عـنـدما نـتـحـدث عن بـغداد نـتـحـدث عن الـكـاظم واجلـواد (علـيـهـمـا السالم)
نـتحدث عن ابي حـنيفـة النعـمان بن ثابت والـشيخ عبـد القادر والـسهروردي

واحمد بن حنبل (رض) 
امون ـنصور والرشيد وا نتحدث عن ابي جعفر ا عـندما نتحدث عن بغـداد 

عتضد والناصر لدين الله.  وا
بغداد مدينة السالم وارض الفتوحات ومركز القرار السياسي لدولة عاشت
كانت قـبلـة للنـاس وملـهمة لـلشـعراء واألدباء نـصف االلف من االعوام ويـزيد
وطـالـبـي الـعـلم من كـل بـقـاع األرض حـتـى دفع ذلك االمـام الـشــافـعي وهـو
صـر قائال "يايـونس أدخلت بغداد? يـسال يونس بن عـبد األعلى حـ كان 
قـال مـارأيت الـدنـيـا وال رأيت الـنـاس " وهـنـا يـشبـه الـشافـعي (رض) قـال ال

بغداد بالدنيا باكملها وأهل بغداد  بالناس بشكل عام. 
يـزة بـسفـر احليـاة ونـبض مازال  حي في وعالمـة  فـبغـداد تـاريخ مشـرق 
جـسد االنـسانـيـة وسيـظل كذلك مـادام لألجـداد الكـرام أحفـاد يـعرفـوا قيـمة
فـهم أحـفـاد أشـداء وأصالء ألجـداد أصالء بـنـو وطـنـهم وبـلـدهم وتـاريــخـهم
وكانـت لهـم وقفـات ووقـفـات في مـفـاصل احلـيـاة مـنذ ان ( الـبالد وعـمـروهـا
قـالوا بلى) والى يوم تطوى احلياة كطي الـسجل للكتب وعندما راى األحفاد
ودورهم تراجـع انتـفظـوا  رافضـ لكل ان بالدهم ضُـعفت وأمـوالـهم نهُـبت 

من يريد إذالل العراق واضعافه والتقليل من أهميته ودوره العربي الكبير 
عـــنـــدمـــا رأى االحـــفـــاد ان قـــرارهم سُـــلب وبـــلـــدهم أصـــبـح ســـوقـــا لــدول
: كال حيـث الصنـاعـة وال زراعة والحـيـاة وال عـمران انـتـفـظوا قـائـل اجلـوار

لكل من يريد جتريد العراق من مقوماته كدولة رائدة.
 عـندمـا راى االحفاد ان اسـتقاللـهم السـياسي ضـاع ب أجـندات االحزاب

انتـفظوا ضـد من يريد ان احلـاكمة وتـبعـيتهـا للخـارج 
يـجـعل الـعراق الـكـبـيـر الـرائـد تابـعـا ذلـيال خـاضـعا
بــعــد ان كــان أســدا والــكل تــهــابه لــدول اجلــوار 
وان وعـلــيه فــالــعـراق اليــضــيع واليُـذل وتـخــشــاه 
اسـتـيـقـظو وهـم االن على األبـنـاء واالحـفـاد البـررة
وبـغـــداد مـنـصـورة دائـمـا أبـواب الـنـصـر الـكـبـيـر 

وأبدا .

{ كــانت هــنــاك الــعــديــد من مــبــادرات
ـصاحلة بـ الدولة واالخـوان شاركتم ا
بـهــا فـمن يـتـحــمل مـسـؤولــيـة فـشل تـلك
صـاحلة ب ـبادرات ? وهل تـرى ان ا ا

الطرف وصلت لطريق مسدود ?
- نــعم كــانـت هــنــاك الــكــثــيــر من
ـــبـــادرات من أهـــمـــهـــا: مـــبــادرة ا
د.مـحــمـد ســلـيـم الـعــوا ود. حـسن
نــافـعــة ود. ســعــد الــدين ابــراهـيم
وغـيـرهم. بـعضـهـا جـيد وبـعـضـها
كانت من جانب واحـد لذلك فشلت.
ـبادرات لـيست جـسراً ولكـن هذه ا
ـــخــــتـــلف يـــربط بــــ الـــشــــعب 
ــا هـــذا اجلــســر تــوجـــهــاتـه  وإ
يكون باجللوس إلى مائدة واحدة
ويـضـعون يـعـترفـون فـيه بـاخلـطأ 
بـرنــامــجـاً إلعــادة بـنــاء الـثــقـة فى
بادرات.وعـلينا جـميعا ان ضوء  ا
نـتـوقـف عن احملـاوالت الـتى تـبـنى
عــلى الــعــاطــفــة أكــثــر من الــعــقل
وعــلـى الــنــظــام كـــذلك االســتــمــاع
لــلـنـصـائح من الــعـقالء فـلـيس كل
من إخــتــلـف مع الــنــظــام مــعــاديــا
ــــصـــــر وال صــــديـــــقـــــا لالخــــوان
راجعات الصادقة ومشروعهم . وا
مــرآة وســـتــظـــهـــر لــلـــجــمـــيع أين
أصـــابــوا وأيـن أخــطـــاوا وتـــدعــو
لـــلـــخـــروج من الـــصـــراع وجتـــنب
اإلشــاعـات والــكــراهــيــة ألنــهـا من
وستـؤدى إلى مزيد أسبـاب الفـشل

من االتهامات .  
فــاإلخــوان والــنـظــام رفــضــوا  كل
ـــبـــادرات ـــبـــادرات رغـم أن كل ا ا
كـــــانـت فى صـــــاحلـــــهـم ورغم ذلك
رفـضـوهـا وال أظن أن يـكـون هـنـاك

مــصـــاحلـــة قــريـــبـــة بــدون قـــبــول
الوضع القائم والتضحية أو قبول
ـة الـسـياسـيـة أو تراجع عن الـهز
الــــتــــســـلـط واالســـتــــبـــداد أو دون
الــســعى لــتــوحــيــد الــصـفــوف فى

مصر .
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ـصـاحلة ومع من { مـا مضـمون ا
فى اإلخـــوان ? هل مع مـــجــمـــوعــة
مـحـمـد كـمـال رحـمه الـله تـعـالى أم
ــنـتــظـر مع مــجــمـوعــة الــشـبــاب ا
النـفـراج الـوضع داخل اإلخـوان أم
مع الـــدكـــتـــور مـــحـــمـــود حـــســ
والـدكــتـور مـحـمـود عـزت اخملـتـفى
ـــكـــتب الـــعـــام حـــتى االن أو مـع ا

(السرى) طبعا بالقاهرة ?.
- إن مـبادرة الـسلـم االجتـماعى أو
اجملتـمعى التى أطـلقتـها فى إبريل
2018 جلـــمــــيع فـــئـــات وأطـــيـــاف
ـصـرى كله لم تـلق قـبوال الـشعب ا
صـريـحـا شـامال من بـعض أطـراف
الـصراع فى مـصـر ولكـنـها لـيست
ـصـر وحـدهـا بل األمـة كـلـهـا وقد
ن جتـاوب مـعـهـا أطـراف عـديدة 
يـــشــعـــرون ويــؤمـــنــون بـــضــرورة
اخلــروج من الــصــراع إلى احلـوار
فى الـــعـــالم الــــعـــربى  وتـــوفـــيـــر
االمكـانات  وتـوجيـههـا إلى العدو
تـوهم وهـناك احلـقيـقى بـدال من ا
ن نـور األخـيـرة دعـوة الـدكـتـور أ
للحوار الشامل ولـعلها تلقى قبوال

الئقا.
{  مـــا هي االخـــطـــاء الــتـي ارتــكـــبـــهــا
االخـــوان والـــتي اوصــــلـــتـــهـم الي تـــلك
ـرحلـة ? وهل تنـصح االخـوان بالـعودة ا

الرؤساء لـشخصه حـتى ناصر أو
الـســادات أو مـبـارك أو مـرسى  أو
السـيسى  ولـكن من الضرورى أن
نكون مع مصـر واألمة ضد الظلم
والــفـسـاد والـتــخـلف واالرهـاب أو
ــهم أن إهــمـــال إرادة الــشــعـــوب.ا
نـــنــأى جـــمـــيــعـــا ولــيس فـــقط من
يــنــتــمى إلى االخــوان عن الــعــنف
الـلـفـظى وغـيـره مع الـتـبرؤ من أى
أعـضـاء أو مـجـمـوعــة تـتـبـنى هـذا
العـنف وتتـخذ مـنهجـا غيـر منهج
ـــــنــــــهج االخـــــوان األســــــاسـى ( ا
االصـالحى) حــتى لــو كــانــوا قـادة
فى االخوان أو شخصيات قيادية.
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{ ومـا هي حـقـيـقـة االنـشـقـاقـات داخل
ـسـلـمـ بـ قـيادات جمـاعـة االخـوان ا

احلركة القد وشباب االخوان ?
- هـناك إنـشـقـاقات فـعال  بل أكـثر
من جــمـاعــة وقــيــادة وكــذلك نـرى
بـيانـات مـتـضاربـة وكـله يزعم أنه
ــثـل االخــوان. وبــيـان هــو الـذى 
ـسـلـمـ ــكـتب الـعـام لـالخـوان ا ا
األخــيــر من الــقــاهــرة يــوضح ذلك
تـــمــامـــا. لألسف الـــشــديـــد تــفــرق
االخـوان لـيس فى مـصـر وحـدهـا 

ولكن فى أكثر من بلد .
{ ومـــا مــدى مـــســـؤولــيـه االخــوان عن
العـملـيات االرهـابيـة التي حـدثت مؤخرا

في مصر ?
- الـتـحــقـيـقــات الـنـزيـهــة ولـيـست
ـسـيـســة هي الـتي تــسـتـطـيع أن ا
حتــدد هــذه الــقــضــيــة اخلــطــيـرة
لـفـات الكـامـلة ولـيس األفـراد ألن ا

ليست عندنا.

صـــحــيــحـــة لــلــتــصـــحــيح. ووضع
اسـتـراتـيجـيـة سـلـيـمـة لـلـمـسـتقـبل

واخلروج من الصراع الدامى.
{ وهل تــرى ان قـوى اقـلـيـمــيـة كـتـركـيـا
وقـطـر وايـران سـوف تـسـتـخـدم االخوان
ـرحـلـة الـقـادمـة كـورقـة ضـغط عـلي فـي ا

صري? النظام ا
- هـذه الـقـوى قـائمـة ولـهـا رؤيـتـها
واســـتــراجتـــيـــاتـــهـــا ولـــكن يـــجب
الـتـركــيـز فى مــصـر عــلى أن يـكـون
الــعالج أو االصـالح أو الــتــغـــيــيــر
رسمـيا  وشـعبـيا وداخلـيا يـشترك
فيه اجلميع فى الداخل أو اخلارج.
يـسـرنى أن أشـكـر هنـا كل من وقف
مـوقفـا مـشـرفـا من األزمات وكل من
ــوت عـــبــر عن مـــوقــفـه وتــقـــديــره 
ــــطـــالــــبـــة الــــدكـــتــــور مــــرسى وا
بالتـحقيق فى أسبـاب الوفاة ولكن
ذلك لن يـــحل أزمـــات أو مـــشـــكالت
مـصـر الـسـيـاسـيـة وال اإلقـتـصـادية
وال االجـتـمـاعـيـة وال األخالقـية ولن
ـعارضة يحل مـشكلـة االخوان وال ا
الــداخـــلــيـــة وال اخلــارجـــيــة. احلل
سـيـكـون محـلـيـا وداخـلـيـا ويـكـفى
تركيا وغيرها من القوى والدول ما

لديها من حتديات.
{ وهل تــتــوقــعــون ان تــصـف الــواليـات
تـحـدة ودول اوروبيـة االخوان كـمـنظـمة ا

قبلة ? رحلة ا ارهابية في ا
- أمريـكـا لـديـهـا سـيـاسـات مـعـيـنة
منهـا: (سياسـة البدائل) فيـكون لها
فى كل بلـد ركنـان أو ثالثـة ولكـنها
ال تفـتح ملـفا وال تـغلق مـلفًا إال وله
اســتـراتــيــجـيــة وهى تــطــبق هـذه
الـــســـيــــاســـة مع اإلخــــوان وغـــيـــر
االخـوان فــمـمــكن اآلن ال تــتـهــمـهم
كن بعـد سنة أو باإلرهاب ولـكن 
أكثر تـتهمـهم باإلرهاب إذا رأت أن
مـصــلـحـتـهـا هى أن تـدرج اإلخـوان
نظمات اإلرهـابية ستفعل . ضمن ا
والعجيـب عندنا فى الـدول العربية
أن فى كل مـصـيـبـة تـنـزل بِـنَـا جند
أن بــعض الــنــاس تــنــاشــد تــرامب
شـكـلـة وغـير ذلك لـيـتـدخل ويـحل ا
من طـلبات سـخيـفة وغـير مـنطـقية.
تــرامب له مــصــلــحــتـه ومــصــلــحـة
أمـريكـا وهو عـبـد للـصهـيونـية وال
يـنبـغى ان يـكون سـيـدا عنـدنا  وال
ـصر أو اخلـليج أتوقـع منه خـيراً 
أو حــتى ألمـــريــكــا ذاتـــهــا. تــرامب
ا ديكـتاتـور وداعم للـديكـتاتـوري 
يـراه مـصـلحـته ومـصـلحـة أمـريـكا.
وهـــــو فى صـــــراع مـع هـــــيـــــئـــــاته
االســـتـــشـــاريـــة الـــبـــيت األبـــيض
والــكـوجنـرس والـبــنـتـاجـون وفى
صـــراع مع هـــيــئـــات ومــؤســـســات
حــقــوق االنــســان وتــقــاريــرهــا.  ال
أعتقد أنه سيأتى حلل مشاكلنا بل
صـلحة إن جاء فـلزيـادة الصـراع و
العـدو احلقـيقى لـنا ولـألمة وندوة
الـــــبـــــحــــريـن فى إطـــــار صــــفـــــقــــة
شـاهد على ذلك. ال يـنبغى ان القرن
ــــلـــوك أو نــــكــــون ضـــد أحــــد من ا
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ذات الـ 58 عاما وزوجـها ك تود
البالغ من الـعمر 74 عاما سـلسلة
ـطاعم والـعـقارات. ويـقال أن من ا
ثــروتــهـا تــبـلغ  75مـلــيـون دوالر.
وعــنــدمــا ســألــتــهــا عن ثــروتــهـا
ضحكت وقـالت "أتمنى ذلك".ولدت
لـيزا فـانـدربامب في لـنـدن في عام
1960 واسمـها يـشيـر إلى أصلـها
الـهـولـندي. وتـمـكـنت وزوجـها من
تـكـوين ثروتـهـما في الـسـنوات الـ
ــاضــيــة.الـــتــقى اإلثــنــان في 37 ا
لـنـدن في عام 1982 عـنـدمـا كانت
ليزا تبلغ من العمر 21 عاما وكان
ك في الـ 37 من عــــمـــره. كــــانت
ثلة بينما كان هو تعمل حينئذ 
يـعـمل مـديـرا لـنـاد لـيـلي. واقـتـرنا
بعد 3 شهـور من ذلك اللقـاء.وبعد
فـترة قـصـيرة بـدأ الـزوجان بـبيع
وشراء العقارات في لندن قبل أن
ــــطـــاعم يــــفـــتــــتــــحـــا عــــددا من ا
واحلــانــات الــراقــيــة في مــنــطــقـة
سوهو في العاصمة البريطانية -
ـثـلـيـ في مـنـهـا أشـهـر حـانـات ا
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تـــقــول ســـيــدة االعـــمــال وجنـــمــة
تـلـفـزيـون الواقع لـيـزا فـانـدربامب
إنهـا ظهرت في الـبرامج الواقـعية
الـتلـفزيـونيـة أكثـر من أي شخص
آخر.وقد تـكون مصيبـة في قولها
إذ أنـهـا ظـهـرت في أكـثـر من 340
حـلـقـة من بـرنـامج (ربـات الـبـيوت
احلـقـيـقيـات في تالل بـفـرلي هـلز)
اضـافــة الى بــرنـامــجـهــا اخلـاص
.(قــوانـ فــانــدر بــامب) وبـيــنــمـا
يـجـهل الـكـثـيـرون خـارج الـواليات
ـتحـدة بـوجود لـيـزا فانـدربامب ا
يــتـــنــافس بــرنـــامــجــاهـــا لــلــفــوز
بأولوية برامج التلفزيون السلكي
تحدة يوم بثهما.  في الواليات ا
ومـن شـــــــــــأن جنـــــــــــاح هـــــــــــذيـن
الــبــرنــامــجــ أن جــعل مـن لــيـزا
فـــانــــدربـــامـب واحـــدة من أكــــبـــر
الـنـجـمـات الـبريـطـانـيـات الـلواتي
اخـتـرقن السـوق األمـريكـيـة. ولكن
بـــالــــتــــوافق مـع الـــتــــزامــــاتــــهـــا
التلفزيونية تدير ليزا فاندربامب

االجتماعي األخرى حتظى بنجاح
وانـتشـار كبـير عـندمـا وصلت الى
الـواجهـة. واعـتقـد ان ذلك غـيّر كل
شيء",وبينمـا كانت برامج الواقع
التلـفزيوني ملـيئة بالـنجوم الذين
كـــانـــوا يـــروجـــون لـــلـــعـــديـــد من
ــنــتـجــات لم يــحــذ هــؤالء حـذو ا
ـثـال أطـلقت لـيـزا. فـعلـى سبـيل ا
لــــيــــزا فــــانــــدربــــامب واحــــدا من
مـــطــاعــمــهـــا اجلــديــدة - واســمه
"ســـور" فـي حـــلــــقـــة مـــثــــيـــرة من
بـــــرنــــــامج. (ربــــــات الـــــبــــــيـــــوت
احلـقـيـقـيــات) وصـورت احلـلـقـات
الـســبع لـبـرنــامج (قـوانــ فـانـدر
طـعم حيث بامب) كـلهـا في ذلك ا
تـــوبــعـت تــصـــرفـــات الــعـــامـــلــ
الـــشـــبـــاب فـــيه. وكـــان ذلك قـــمـــة
الــتــرويج لــلــمــنــتــجـات.يــتــفــاعل
الـــزبــائـن الــذين يـــزورون مـــطــعم
"ســـــور" مـع االشــــخـــــاص الـــــذين
يـتـابعـون حـيـاتهم اسـبـوعيـا عـبر

التلفزيون.
 وتـقول مـادل بـيرغ الـكاتـبة في
شـؤون االعالم في مجـلـة فوربس
والتـي تتـابع سيّـر جنوم الـبرامج
الـواقـعــيـة الـتـلـفــزيـونـيـة إن هـذا
يــعــبـر عن الــتــحــام بـ الــتــرفـيه
ـــا يــشـــابه حــدائق والـــتــجــارة 
ديــزني.وتـعـزي بــيـرغ جنـاح لـيـزا
فانـدربامب لتـمتع األخيـرة بسيرة
طــويــلــة في مــجــال األعــمـال قــبل
مـــشـــاركــتـــهــا فـي بــرامـج الــواقع

التلفزيوني. 
وتــقــول بـيــرغ إن ذلك ادى إلى أن
مطعم "سور" وغيره من مصاحلها
الـتجـارية تبـدو حقـيقـية بـالنـسبة

للمشاهدين.
وتـقـول بـيـرغ "بـامــكـانك الـتـفـريق
بـ شـخص يـؤمن بـشيء بـالـفعل
وبـ آخر يـحاول الـتـرويج لشيء
من أجل كـــسب بـــضـــعــة آالف من
الــــــدوالرات".وتـــــــطــــــرح لـــــــيــــــزا
فـانـدربــامب نـفس الـرأي بــقـولـهـا
"بـــالــنــســبــة لـي يــجب أن يــكــون
ــنـتج جـيـدا. فـإذا قـلت يـومـا هـا ا
أنـــا ذا وأنــــا ســـأنـــتج مــــنـــظـــفـــا
حلــمــامــات الــســبــاحــة ســيــقــول
اجلمـيع إن ذلك هراء".وتقـول ليزا

فـانــدربـامب إن الــنـجــاح في قـطع
ـطـاعم عـسـيـر جـدا وتـؤكـد على ا
أن مستـخدميهـا أن يتحلـوا بأكبر
قـــدر من الــكــيــاســـة والــضــيــافــة.
وتـــقـــول "يـــجـب عـــلـــيك أن تـــضع
ابـتــسـامـة عــلى وجـهـك في قـطـاع
االستـضافـة. يجب عـليـك أن تكون
ــا ومـــجــامـال".لــلـــيــزا دومــا كـــر
فـانــدربـامب وزوجــهـا كــ أربـعـة
مطاعم في لوس أجنـليس وتقول
لـيزا أن االهـتمـام بـالتـفاصـيل أمر
مهم. ومضت للقول "ادخل إلى أي
من مـطـاعــمـنـا واكــتـشف فـورا إن
كان شـيئا لـيس على ما يـرام فقد
ارفع صــوت مـوسـيــقى بـدرجـة او
درجـتــ أو قـد أخــفض مـســتـوى
االضـــاءة".تـــمـــددت أمــبـــراطـــويــة
فــــانــــدربـــامـب - احملـــصــــورة في
األســرة - إلى مــجــاالت أخـرى في

السنوات األخيرة.
فابنتهـا باندورا وزوجها جاسون
- الـلذان ظـهرا فـي برنـامج (ربات
الـــبــيــوت احلـــقــيــقـــيــات في تالل
بفـرلي هلز) فـي فترة خـطوبتـهما
يديران شركـة تمتلكـها فاندربامب

النتاج النبيذ األحمر. 
كـمـا تـديـر ليـزا فـانـدربـامب شـركة
نـتجات متـخصـصة في تسـويق ا
اخلـــــــاصــــــة بـــــــاحلــــــيـــــــوانــــــات
ــــنـــزلـــيــــة.فـــحب الــــكالب يـــعـــد ا
مـوضـوعــا مـعـتـادا في بــرامـجـهـا
التلفزيونية وحياتها بشكل عام. 
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فـهي تـديـر جـمـعـيـة خـيـريـة تدعى
"جــمــعــيــة فـانــدربــامب اخلــيــريـة
لــلـكالب" مــهـمــتـهــا انـقــاذ الـكالب
السائبة في محيط لوس أجنليس
ومـنح هـذه الـكالب مـسـاكـن آمـنة
كــمــا تــســاهم في حــمـالت دولــيـة

حملاربة القسوة ضد الكالب.
وتـعــد لـيـزا فــانـدربـامـب من كـبـار
الذين يناوئون مهرجان أكل حلوم
الـــكالب الــذي يـــقــام ســنـــويــا في
يـولـ في الـصـ وتـقـيم سـنـويا
حــفال الـغـرض مــنه جـمع األمـوال
جلـمـعـيـتـها,كـمـا تـسـتـغل اسـمـهـا
وشـهــرتـهـا من أجل إعالء مـسـألـة
ـــثــلـــيــ وألجـل نــشــر حـــقــوق ا

اضـي.ولكن تـسـعـيـنـيـات الـقـرن ا
الــــزوجــــ بــــاعــــا تـــــلك األمالك
ويـقومـان اآلن بـادارة سلـسـلة من
ــطـــاعم واحلـــانــات فـي واليــتي ا
. كالـيفـورنيا ونـيفـادا األمريكـيت
وانتـقال لالقامـة الدائـمة في لوس
أجنليس في عام 2005برزت ليزا
فـانــدربـامب الى األضــواء لـلــمـرة
األولى عــنـــدمــا بــدأ بـث بــرنــامج
(ربـات الــبـيــوت احلـقــيـقــيـات في
تالل بــفــرلـي هــلــز) في الــواليــات

تحدة في عام 2010. ا
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ومنذ ذلك احلـ حظيت بشـعبية
كــــبـــيـــرة في وســــائل الـــتـــواصل
االجـــتــمــاعي إذ يـــتــابــعــهــا 1,8
مــلـيــون من مــسـتــخــدمي تـويــتـر
و2,4 مـــلــيـــون من مـــســتـــخــدمي
انـستـغرام.تـقـول ليـزا فانـدربامب
"شـــــاركت فـي بـــــرنـــــامج (ربـــــات
الـــبــيــوت احلــقــيـــقــيــات في تالل
بفـرلي هلـز) لتـسع سـنوات وكان
تــــويـــــتــــر ووســــائـل الــــتــــواصل

الــوعي حــول قــضــيــة االنــتــحــار.
وكان شقيقهـا األكبر قد انتحر في

عام 2018.
ولــكـن وبــعـــد تــسع ســـنــوات في
بــــــرنــــــامج (ربــــــات الــــــبــــــيـــــوت
احلــقـــيـــقــيـــات) لن تـــعــود لـــيــزا
ـوسم العـاشر من لـلمـشاركـة في ا
الــبـرنـامج الـذي ســيـطـلق في عـام
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وأدى هـذا الــقـرار إلى الـكـثـيـر من
االرهـاصات الـصحـفيـة القـائلة إن
بـــعــضــا من الـــنــســوة األخــريــات
ـــشـــاركــــات في الـــبــــرنـــامج كنّ ا
يــشـــعــرن بــالـــغــيــرة مـــنــهــا ومن
شــــهـــــرتــــهــــا وخــــصــــوصــــا من
برنامـجها الـذي أطلقـته على ظهر

ذلك البرنامج.
وتقـول ليزا فـاندربامب "أعـتقد إن
جنـــاح إطالق بـــرنـــامج (قـــوانــ
فـــانــدر بــامـب) أثــار الــكـــثــيــر من
شاعر كما يثـير اختياري كأكثر ا
شاعر النساء شعبيـة الكثير من ا

ايضا".
وبيـنـمـا يـنـظر الـكـثـيـر من الـناس
إلى البرامج الواقعية التلفزيونية
باستهـزاء تقول الناقـدة النسوية
األمريـكيـة كاميل بـاليـا إن برنامج
(ربــات الـبــيـوت احلــقــيـقــيـات في
ـوذجـا تالل بـفــرلي هـلــز)  يـعــد 
تازا النـتاج البرامج الـوثائقية
إن لـيــزا "قـدوة عـظــيـمـة لــلـنـسـوة
احملــتـرفــات". وتـقــول بــالـيــا "كـان
اللـتـزامـهـا بـالــعـمل وانـضـبـاطـهـا
وذوقها واحترامها لذاتها أن بنى
مـعيـارا جديـدا لنـساء األعـمال في
أمــريــكــا" وأضـافـت "كــنت أشــعـر
دائـــمــا بــأن لـــهــا نـــفس الــوجــود
بـهم الذي ـسرحي واالحـتشـام ا ا
تـتــمــتع به بــطالت أفـالم جـيــمس
بـونــد".أمـا لــيــزا فـانــدربـامب فال
تـعـرّف نـفـسـهـا إال كـسـيـدة أعـمال
أوال وآخـــرا. وتــقـــول "كـــنت أديــر
شـركات قـبل انـخـراطي في برامج

الواقع التلفزيوني.
 لذا فاألمر ليس كـالقول "أصبحت
شــهــيــرة اآلن". أكــره أن أقـول ذلك

عن نفسي".
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فـسدين ومواجـهة ظاهرة تكـرر احملق لشعـار محاسـبة ا الـطرح العـالي وا
مـرض الفـساد فـي ساحـات وشوارع مـدن الوطن الـعـربي يدل عـلى أن تلك
ادي واطـن إلـى أقصى درجـات االستـغالل ا الـظاهـرة قادت اجملـتـمعـات وا
ـعنـوي الـبشـع وأنهـا أصـبحـت أهم سبب لـلـتـراجعـات الـتنـمـويـة العـربـية وا

وبالتالي للفقر والتخلف.
وكـكل ظاهـرة مجـتـمعـية تـكـمن وراءها شـتى العـوامل واألسـاب التي سـمحت
لـهـا بـأن تـوجـد وتــتـعـاظم وتـسـتــمـر جـيال بـعـد جــيل. ولـعل أهم وأقـوى تـلك
قراطيـة في احلياة السياسية ـمارسات الد ؤسسات وا الـعوامل هو غياب ا

واالقتصادية العربية.
ـارسات ـظـهريـة تـغـيب مبـاد و ـقـراطيـة احلـقيـقـيـة غيـر ا في غـياب الـد
ساءلة والـعقاب يسهل الـتالعب بالدساتير الـشفافية تضـعف نظم وأدوات ا
والـقوانـ حـتى لـو كانـت مثـالـيـة في منـطـوقـاتهـا وتـتـداخل بصـور غـامـضة
انــتـهـازيــة صالحـيـات وحــدود الـسـلـطــات الـثالث الـتــشـريـعـيــة والـتـنــفـيـذيـة
ــنع اإلعالم اجملــتـمــعي من االقــتــراب من ســاحـة الــفــسـاد والــقــضــائـيــة و

ستفيدين منه. وا
احلـراكـات اجلـمــاهـيـريـة الــعـربـيــة رسـخت بـقــوة وإصـرار شـعـار مــكـافـحـة

الفساد كشعار أساسي في احلياة السياسية واالقتصادية العربية
هــذا اإلرتــبــاط الــوثـيـق بـ ظــاهــرة الــفــســاد ومـدى تــوفــر الــقــيم واألنــظــمـة
ـقـراطـيـة سـيـوجـد جوا مـن الـشـكـوك بشـأن الـوعـود الـتي ـؤسـسـات الـد وا
ـقراطية بشـأن استعدادها حملـاربة الفساد تطـلقها األنـظمة العربـية غير الد
ى وتـرعــرع في ظل تـلك األنـظـمـة فـإن ـفـسـدين. فـاذا كــان الـفـسـاد قـد  وا
ـلطخة بكل قذارات الفساد. من هنا مـحاربته لن تكون على أيدي أصحابها ا
يـستطيع اإلنسان أن يـتفهم إصرار شبـاب احلراكات اجلماهـيرية على تبديل
األسس الـتي قـامت علـيـها أنـظـمـة احلكم وبـالـتالي تـبـديل رجـاالتهـا كـشرط
وجـودي النـسـحــابـهم من الـسـاحـات والــشـوارع. إنه إصـرار يـدل عـلى وعي
ثل ارسة نضالية كفؤة مجدية. إنهم يفهمون بعمق ا سياسي عميق وعلى 
كن أن يـعطـيه. لكن األمـر يجب أن ال يـنتـهي عند الـقائل إن فـاقد الـشيء ال 
ذلك الـرفض الـعـام إذ أن هــنـاك تـفـاصـيل يـحـتــاج الـشـبـاب إلى أن يـعـوهـا:
ـارسـة مبـاد الـنـيـوليـبـرالـية فـهنـاك االرتـبـاط الوثـيق بـ تـنـامي الـفسـاد و
ـيـة الـتي تـعـلي من مـبـاد الـتـنـافس اجملـنون فـي األسواق الـرأسـمـاليـة الـعـو
نـضبـطـة وترفض بـشدة تـدخل الـدولة في احلـياة االقـتصـادية احلـرة غيـر ا
ـارسـة الـفسـاد كـأحد كن إال أن تـؤدي إلى  تـلك األجـواء االقتـصـاديـة ال 
أسـلحة الـتنافس. هـذا النـظام الفـاسد هو اآلخـر يجب دحـره وهناك األهـمية
ـدني في الـقـصـوى لـلـدور الــذي يـجب أن يـلـعـبه الـعـديــد من قـوى اجملـتـمع ا
وه. فمكافحـة الفساد هي عمـلية متكامـلة ومتعاضدة محـاربة الفساد ومـنع 
بـ سلطـة الدولة وسـلطـة اجملتمع. فـاألحزاب والـنقابـات ومخـتلف اجلمـعيات
تـستـطيع أن تـكوّن جـماعـات ضغـط في مراقـبة ومـحاربـة الفـساد. وجـمعـيات
كن ان تلـعب أدوارا أساسية في عمليات فضح التالعب ستهلك  حـماية ا
ستقل النظيف يـجب أن يلعب دورا قياديا في تثقيف . واإلعالم ا ـتالعب وا
ـواطـنـ بـشـأن الـضـرائب وصـرفـهـا وبـشـأن الـبـيـروقراطـيـة اإلداريـة الـتي ا
بـتعـقـيداتـهـا تفـسح اجملـال لـلرشـوة واالخـتالس من دون أن تُالحَظ بسـهـولة
وبـشأن مظـاهر الـترف اجملنـون في حياة الـفاسـدين وبشأن إسـماع أصوات
ا الـناس الـعادي وشـكاواهم من خالل رسـائل القـراء أو اللـقاءات مـعهم. و
كـان مسؤولو الـبلديـات أقرب إلى نبض احلـياة اليـومية لـلمواطـن من غيرهم
ـسؤول اآلخرين فإن باستطاعتهم لعب أدوار مهمة في مجال مكافحة من ا

الفساد في الساحة احمللية.
مـشكـلـة الـفـساد هي إذن لـيـست مـشـكلـة سـلـطـة دولة فـقط بل إنـهـا أيـضا
مشـكلة مـجتمـع والذين يطـالبون بـأن تقوم سـلطات الدولـة بواجبـاتها عـليهم
دني لتقوم بواجـباتها هي أيضا أن يـنخرطوا بقوة في تـنظيم قوى اجملتـمع ا
ـا كـان داء الــفـسـاد قـد اســتـفـحل وأنـهـك اجلـسم الـعـربـي فـإن مـوضـوعه و
جموعـة من اخلطوات الضروريـة فهناك حاجة إلى سـيحتاج إلى مواجـهته 
حتـاليل وتشخيصات دورية مستمرة ألشـكال الفساد وجتلياته. وهناك حاجة
إلى فـضح دائم لـعوامل الـفسـاد الـتي تكـمن وراءه وتـقود إلـيه. وهـناك حـاجة
دى جناح وسائل مكافحة الفساد وإجراء تعديالت لـتقييمات دورية مستمرة 

في تركيباتها جلعلها وسائل ناجعة. 
وبـالطـبع فإنـنا ال نـحتـاج إلى أن نـبدأ من الـصفـر إذ أن هنـاك أدبيـات هائـلة
كـافحة الـفساد ومن تـحدة  في هـذا احلقل من مثل مـعاييـر اتفاقـية األ ا

مـثل جتارب عـشرات اجملـتمـعات األخـرى النـاجحـة. حتية
لـلحـراكات اجلمـاهيـرية الـعربـية وعـلى األخص شبـابها
وشـابـاتـها فـي شتى مـدن الـعـرب الـتي رسـخت بـقوة
وإصـرار شـعـار مكـافـحـة الـفسـاد رسـخـته كـشـعار
أسـاسي في احلياة السياسية واالقـتصادية العربية
لـيـضـاف إلى شـعـارات احلريـة والـكـرامـة اإلنـسـانـية

والعدالة االجتماعية.

مرة اخـري لتكـوين جماعـة دعوية بـعيدا
عن السياسة ?

- لــقــد أخــطــا االخــوان  –وهم فى
احلكم  –فى حق الـشـعب والـدولـة
–مـــصــر بل األمــة  –عـــدة أخــطــاء
كــارثـيـة تـتــمـثل إجـمـاال ومن دون
تفـصيل فى الـنقاط الـعشـر اآلتية :
تــقــريب أهل الــثــقــة وإهــمــال أهل
اخلبـرات والـتجـارب والتـخصص
الــدقـــيق/ ضــعف أو عـــدم الــوفــاء
بالـوعود والـعهـود ومنـها الـترشح

للرئاسة . / 
الـدخـول فـى صـراع مع مـعـظم أهم
مــــؤســــســــات الـــــدولــــة. اجلــــيش
والشرطة  والقضاء واالعالم) . /
 تـعـمـيـق االنـقـسـام واالســتـقـطـاب
الــسـيــاسى والــديـنى فى اجملــتـمع
(أهـــلى وعـــشــــيـــرتى) . /  اإلعالن
ــعــيب الـــدســتــورى الـــفــرعــونـى ا
لــتــحــصــ الــقــرارات الــرئــاســيـة
ـتـأخرة وغـيـرهـا . / االسـتـجـابـة ا
ـطــالب الـشـعب ــكـتـمــلـة  أوغـيـر ا
(تـــــغـــــيـــــيــــر رئـــــيـس الــــوزراء أو
إنـتـخــابـات رئــاسـيـة مــبـكـرة ) . /
ـشـ إلـى بـيـريـز الـذى اخلــطـاب ا
وصــفه مـرسى بــالـصـديـق الـعـزيـز
(رغم أنـه خــــطــــاب روتــــيــــنى) . /
ضعف الـرؤية والـشفـافيـة وضعف
مـــصـــارحــة الـــشـــعب واالعـــتــراف
تأخر باالخطاء . / مؤتمر نصرة ا
سوريـا والدعوة لـلجـهاد فيـها بدال
ـشــكـلــة مع دولـة عــربـيـة من حل ا
ــعــارضــة شــقـــيــقــة وبــعــد فــشل ا
ـــســلـــحـــة ســـنـــوات عـــديـــدة فى ا
الــتــغـيــيــر فى ســوريــا . / اهــمـال
احلوار الوطنى احلقيقي والتركيز
عـلى احلوار مع احملـبـ فقط . كل
هـــذه أخــــطــــاء كــــارثــــيــــة فى حق
اجملــــتــــمع كــــله ولــــكـن األخــــطـــاء
الداخليـة فى االخوان أفظع إذ كان
التركيز فى الـسنوات األخيرة على
الــســـيــاســة والــســلــطــة أكــثــر من
التربية واإلعداد الوسطي السلمي
نهج والتـنشـئة الـصحـيحـة وفق ا
الـعـظـيم الـذى وضع أسـسه االمـام
الـبنـا رحمه الـله تـعالى هـذا فضال
عن الروح العاطفية الشديدة وعدم
تــوازنـهــا مع الــعـقـل والـتــخــطـيط
الـــســـلـــيم  وقـــد دعـــوت االخـــوان
ـسـلــمـ لالنــسـحـاب مـن الـعـمل ا
ـدة ال تـقل عن الـسـيــاسي بـأكـمـله 
10 سنـوات بعـد فشلـهم فى احلكم
والـتركـيـز خالل السـنـوات القـادمة
عـلى الـدعــوة والـتـربــيـة واألعـمـال
الـتى جنحـوا فيـها كـثيرا اخليـرية
ـصري وحـتى تعـود ثقـة الـشارع ا
في قـدراتـهم وصالحـيـتـهم  لـلـعمل
الـسـيـاسي ألن من ال يـحـسن قراءة
الـــواقع يــكـــون نــذيـــرا بــأنـه غــيــر
ــســتــقــبل ولــكن قــادرعــلى بــنــاء ا
الزمن يـسير والقـطار ال ينـتظر من
وصل احملـــطـــة مـــتــأخـــرا وبـــالــله

التوفيق .
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