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الف�ضائيات المخ ّربة!

الأردن :ح�صيلة �سيا�سة النوم مع ال�شيطان
} حميدي العبدالله
ص � � ّرح م �ص��در م��س��ؤول ف��ي القيادة
العامة للقوات المسلحة األردن �ي��ة األحد
الفائت ب��أنّ ق��وات ح��رس الحدود أحبطت
محاولة تهريب خمس شاحنات صغيرة
عبر الحدود السورية ،وضبطت وسلّمت
إلى الجهات المختصة .وأضاف المصدر
ف ��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي« :انّ ق� ��وات ح��رس
الحدود األردن�ي��ة ضبطت أيضا ً كمية من
األسلحة والذخائر أثناء تهريبها وتمكنت
من إلقاء القبض على الفاعلين» .وقبل أيام
قليلة هاجمت طائرات أردنية قافلة أخرى
ود ّم��رت�ه��ا ،وكانت القافلة تض ّم سيارات
ت�ح�م��ل األس �ل �ح��ة ،إض��اف��ة إل ��ى ع ��دد غير
قليل م��ن ال�ص��دام��ات بين ح��رس الحدود
األردني ومسلحين يعبرون الحدود سقط
م��ن ج� ّرائ�ه��ا ع��دد م��ن القتلى ف��ي صفوف
المسلحين.
في الواقع ،هذه الحوادث على الحدود
السورية – األردنية ،المرشحة للتصاعد
ف��ي ال �ف �ت��رة ال�م�ق�ب�ل��ة ،ليست ص��اع�ق��ة في
سماء صافية ب��ل ه��ي حصيلة لمجموعة
من العوامل أبرزها:
أوالً ،لدى األردن مثل السعودية ودول
أخرى ،قابلية للتح ّول إلى قاعدة للجماعات
المتطرفة التكفيرية التي تؤمن بأعمال
العنف ،بل اإلره ��اب ،وت�ب� ّرره باالستناد
إلى آية من القرآن الكريم ،وينتشر هؤالء
المتشدّدون في أنحاء متف ّرقة من األردن،
خاصة في المحافظات الجنوبية والسلط
وال��زرق��اء .وأح��د أه � ّم منظري الجماعات
التكفيرية في البالد العربية واإلسالمية
محمد الشلبي ،الملقب بأبو سياف ،هو
أردن ��ي ،وق��دم��ت إل�ي��ه الحكومة األردنية
الكثير من التسهيالت في سجنه للتواصل
ّ
وحض المنتمين إلى تياره على
مع الخارج
القتال ف��ي س��وري��ة ،كما لعب دورا ً مهما ً
س��اب�ق�ا ً ف��ي تجنيد اإلره��اب�ي�ي��ن لمصلحة
أب��و مصعب ال��زرق��اوي ال��ذي نفذ الكثير
م��ن األع �م��ال اإلره��اب �ي��ة ف��ي ال �ع��راق التي
ل��م تستهدف ق ��وات االح �ت�لال األميركي
ب��ل اس �ت �ه��دف��ت ال �م �س��اج��د والحسينيات
وال��م��واط��ن��ي��ن اآلم� �ن� �ي ��ن ف ��ي متاجرهم
وم��دارس �ه��م ،ف��ي م�ح��اول��ة إلث ��ارة الفتنة
المذهبية ف��ي ال �ع��راق وت�ق��وي��ض الوحدة
الوطنية انسجاما ً م��ع سياسة االحتالل
األميركي التي ك ّرسها الدستور الطائفي
المذهبي ال��ذي وضعه الحاكم األميركي
بول بريمر.
ثانياً ،نجحت ه��ذه التيارات التكفيرية

اإلره��اب �ي��ة المتطرفة ف��ي إن �ش��اء حاضنة
ل �ه��ا ف��ي ال���زرق���اء ،وس ��ط األردن ،وفي
م �ع��ان ،ج�ن��وب��ه ،وك ��ان واض �ح �ا ً أنّ خلالً
في السياسة المعتمدة من قبل السلطات
األردنية ستكون ذات تداعيات كبيرة على
االستقرار في األردن.
ثالثاً ،رض��وخ األردن لضغوط حلفائه
الخليجيين واألم�ي��رك�ي�ي��ن وف�ت��ح ح��دوده
أم��ام ه��ذه الجماعات للتسلل إل��ى سورية
واالش� � �ت � ��راك ف ��ي ال� �ق� �ت ��ال ض � � ّد الجيش
السوري ،وال سيما في المناطق المحاذية
ل �ل �ح��دود األردن � �ي� ��ة .وب��دي �ه��ي أن يترك
ذل��ك ت��أث �ي��رات ف��ي غ�ي��ر مصلحة السلطة
األردن�ي��ة ،فالتداخل الديمغرافي وطبيعة
جغرافية الحدود بين البلدين يجعالن من
الصعب حصر الحوادث داخ��ل األراضي
ال �س��وري��ة ،وك ��ان ط�ب�ي�ع�ي�ا ً وال �م �ت��وق��ع أن
يؤدي تسهيل تسلّل اإلرهابيين في لحظة
ما إلى ارتداد هذه العملية إلى داخل األردن
قبل غيره من الدول األخرى التي سمحت
لإلرهابيين بالتدفق إلى سورية وقدمت
إليهم ال��دع��م والتسهيالت ،ف ��األردن هو
بوابة سورية إلى الخليج ،كما أنّ سهولة
االنتقال من سورية إلى األردن أكبر بكثير
من االنتقال إلى تركيا أو لبنان أو العراق،
ومنهما إلى أي مكان آخر في العالم.
ال ش ��ك ف ��ي أنّ ت��س��اه��ل ال� �ن� �ظ ��ام مع
ّ
وغض
الجماعات ال�م�ت�ش�دّدة اإلره��اب �ي��ة،
النظر عن تسلّلها إلى سورية ،والرضوخ
ل�ل�ض�غ��وط األم �ي��رك �ي��ة ـ «اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» ـ
الخليجية ،وت�ح��وي��ل األردن إل��ى قاعدة
ل �ت��دري��ب وت �س �ل �ي��ح وإي�� ��واء م��وج��ات من
اإلره��اب�ي�ي��ن ال��ذي��ن أُرس �ل��وا إل��ى سورية،
هي التي أوقعت األردن في ه��ذا التحدي
األم �ن��ي ال�ك�ب�ي��ر ،وي�ت��وق��ع أن يتعاظم في
المستقبل ال�ق��ري��ب ،فكلما حقق الجيش
العربي السوري المزيد من االنتصارات،
ووجه المزيد من الضربات إلى اإلرهابيين
ّ
س��وف ي�ف� ّر ه ��ؤالء م��ن س��اح��ة المواجهة
ويلجأون إلى المالذات األق��رب ،واألردن
من أبرز هذه المالذات.
م ��ا ي��واج��ه��ه األردن اآلن م ��ن تسلل
متك ّرر وتهريب سالح هو ثمرة للسياسة
التي اعتمدها األردن حيال ما يجري في
سورية ،فلو غلّب النظام األردني مصالح
ش�ع�ب��ه واس �ت �ق��راره وص��م��وده ف��ي وجه
ضغوط حلفائه لما آلت األمور إلى ما هي
عليه اآلن ،ومتوقع أن يكون أكثر سوءا ً
في مستقبل غير بعيد.

} د .خالد العاني
الفضائيات العربية «الناعقة بالعربية» ،وم��ا أكثرها،
ست
ملغومة وع�م�ي�ل��ة ،خ��دم��ت ،وت �خ��دم الصهيونية ،ك ّر ْ
الوجود «اإلسرائيلي» ،ومددت بقاءه ،ولو الى حين ،ود ّمرت
تت شمل العرب ،وأساءت الى اإلسالم،
الدول العربية ،وشتّ ْ
بتشجيعها المتأسلمين أن يكونوا فرقا ً شتى تقتل بعضها
وتخ ّرب ديارها ...إنها الفضائيّات ،العد ّو األول لإلنسانية
والحقيقة ،عد ّو وحدة العرب وتح ّررهم واسترجاع األرض
المغتصبة .فضائيّات تؤسس وت�م� ّول ،من ِقبل الرؤوس
الصهيونية وت��دار من قبل تابعين مرتزقة ،منتفعين م ّما
يتسلّمون ،ال ته ّمهم أس��ال�ي��ب تخريب المجتمع العربي
وتشتيته .تو ّغلوا في الخيانه الى ح ّد االندفاع الى تخريب
الدول والجيوش العربية ونهب االقتصاد ،وهذه الفضائيات
سائرة ضمن المشروع الصهيوني العالمي بقيادة اإلدارة
األميركية ،مشروع الشرق األوسط الجديد ،لرعاية األمن
«اإلسرائيلي» ،فك ّرسوا أكثر الحكام العرب وث��روة العرب
المسيطر عليها م��ن قبل أت �ب��اع أم�ي��رك��ا ف�س� ّ
�خ��روه��ا أبشع
�ي ل�لأم��ة ووح��دت �ه��ا وت �ق��ارب دول �ه��ا وق��وة
تسخير خ �ي��ان� ّ
جيوشها ،فغاز قطر الذي يس ّمونه «الذهب األزرق» ك ّرسوه
لتدمير الدول العربية بصورة علنية ،خاصة بعد افتضاح
الفوضى المد ّمرة التي أسموها بـ»الربيع العربي» ،فانبرت
ال��دول��ة الصهيونية بامتياز قطر لتدفع ثمن ك � ّل صاروخ
يطلقه حلف ال�ن��ات��و اإلج��رام��ي على الجماهيرية الليبية،
وك ّرست أبشع وسيلة تضليل عرفها المجتمع العربي ،هي
فضائية «الجزيرة» ،تساندها فضائيات كثيرة أخرى جميع
مم ّوليها من المشبوهين بعالقاتهم السياسية والتجارية،
وبعد تلك المأساة دمار ليبيا استداروا الى سورية ،وهنا
ق��ذف��وا ب�ك��ل م��ا تملك أم �ي��رك��ا ودول ال �ن��ات��و وح �ك��ام عرب
وجامعة عربية وعمالء لـ»إسرائيل» مثل أرذل تركي وصل
الى رئاسة وزراء تركيا .وانبرت وسائل اإلعالم ،الفضائية،
إلى الدعاية الكاذبة المدمرة للرأي العام العربي ،مح ّرضة
العرب البسطاء (عامة الشعب) ض ّد الدولة السورية ،مح ّولة
المعركة بين الدولة السورية المستقلة العروبية وجيشها
العربي األصيل ،المناهظ لـ»إسرائيل» ،والعدو الصهيوني
وتوابعه في العالم ،الى معركة طائفية بين شيعة وسنة،
منفذة الفضائيات بذلك المشروع «اإلسرائيلي»...
إن أب�ش��ع دور ق��ام��ت ب��ه ه��ذه الفضائيات المسم ّمة هو
تسميم الرأي العام العربي ،مهيئة مختبرات لتزوير الحقائق
لمصلحة القتلة الذين جمعتهم أميركا وعمالؤها من جميع
أن �ح��اء ال�ع��ال��م .أم��ام�ن��ا نحن ال �ع��رب ،ال�م��ؤم�ن��ون بقضيتنا،
تحرير أق�ط��ارن��ا م��ن درن الخيانة والعمالة للصهيونية،
وتحرير فلسطين واتحاد الدول العربية ...علينا أن نجابه
هذه الفضائيات مجابهة علمية ثقافية اجتماعية ،بتأسيس
التجمعات العلمية واألدب �ي��ة وااله �ت �م��ام ب��ال�ك��ادر العلمي
والسياسي ،وتأسيس فضائيات مناهضة ذات برامج جيدة
شائقة ،مسلحة بالعلم والثقافة ،وتأليف مناهج التعليم
الجيدة ،لتكثيف المناعة ل��دى الشباب ض� ّد دع��اة فاشلين
كهؤالء ،بعدما انكشفوا على حقيقتهم بجرائمهم البشعة...

ال�سلفية بين تيارين� ...سلطوي م�ستكين وعنفي تكفيري
} فؤاد عيتاني
الفكرة الرئيسية للسلفية هي فتح باب االجتهاد ونبذ التقليد ،يت ّم
التح ّكم في َم��ن يملك حق االجتهاد و َم � ْن يملك ال�ق��درة على ذل��ك ،عبر
مفهوم أهل الح ّل والعقد .غير أنّ الصحويين ب��دأوا في تفكيك مفهوم
أهل الح ّل والعقد عبر تحدي السلطة الروحية والقدرة العلمية ألفراد
المؤسسة الدينية الرسمية .وك��ان��ت استراتيجيتهم الرئيسية هدم
الجدار الفاصل بين مجالي السياسة والدين إلخضاع المجال السياسي
للسلطة الدينية .فإذا حصل تشكيك في علم أفراد المؤسسة الدينية أو
في صدقيّتهم سهل بعد ذلك حرمانهم من بطاقة العضوية في «أهل
الح ّل والعقد» ،وبذلك يفقد السياسي مصدر شرعيته الرئيسي.
يهت ّم علماء السلفية التقليدية ،مثل أعضاء هيئة كبار العلماء والهيئة
الدائمة للبحوث واإلف�ت��اء وسلك القضاء ،بقضايا العقيدة والتوحيد
والشرك والفقه والمعامالت وغيرها من أمور العبادات ،تاركين المجال
السياسي كلّه للسياسيين .ولذلك شاعت مقولة الصحويين عنهم بأنهم
جماعة تهت ّم بهدم القبور على اعتبار أنّ القبور من األماكن التي تحوي
بعض الممارسات «الشركية» أو «البدعية» .بينما تهتم الصحوة «بهدم
القصور» معلنة بذلك انفتاح المجالين السياسي والديني أحدهما على
اآلخر.
بين هدم القبور وهدم القصور ،اضطرت السلفية التقليدية إلى تناول
السياسة ،وإن من باب الر ّد على «شبهات الصحوة» أو تبرير تص ّرفات
الحكومة ،مثل اعتقال أسماء صحوية المعة مثل سفر الحوالي وسلمان
العودة أو عائض القرني .وبذلك تحقق الهدف الصحوي األول ،تعويم
الحدود بين السياسة والدين.
حاولت الحكومة السعودية احتواء نزعة المعارضة الصحوية عبر
ثالثة خيارات:
األول هو التعامل األمني مع ك ّل من يحاول انتقاص هيبة الدولة أو
مؤسسات الحكم.
الثاني هو دعم التيارات المضادة التي ُيراد منها خلق حالة توازن مع
المد الصحوي الجارف.
الثالث هو إج��راء إصالحات شكلية كإصدار نظام مجلس الشورى
والنظام األساسي للحكم ونظام المناطق.
وألنّ تلك الفترة تميّزت بحالة من التوازن االنتقالي للسلطة ،بحكم
تعرض الملك فهد لعدة جلطات أقعدته عن مباشرة مهماته كملك ،تولى
ولي عهده في ذلك الوقت عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ،إنما بشكل
مقيّد بحكم أنه لم يكن ملكاً .وازداد التركيز على دعم التيارات المضادة،
واحد من داخل السلفية ُيعرف بالجامية ،والثاني ما بات ُيعرف بالتيار
الليبرالي ،ف ��ازدادت ح��دة المواجهات حتى عصفت بالدولة موجات
إرهابية جادة تمثلت في سلسلة تفجيرات ،واعتقال خاليا نائمة ،وتح ّد
علني ومباشر للسلطة وللعلماء السلفيين التقليديين .وكانت حوادث
الحادي عشر من أيلول نقطة مفصلية في عالقتهم مع السلطة .وو ّفر
التيار الجامي ،نسبة لمحمد أم��ان الجامي ،أرض�ي��ة مواتية للتوازن
المنشود عبر التركيز والتشديد على أهمية طاعة ولي األمر والتهويل
من أخطار «الفتنة».
يتفق التيار الجامي مع التيار الليبرالي على مفهوم المواطنة وقصر
مسؤوليات الحاكم الرئيسية على الوطن ،من دون التعلق باألممية.
وتختلف الجامية هنا مع التيار السلفي التقليدي الذي لم تتضح مالمح
تعريفه للوطن وعالقته بـ»األمة اإلسالمية» .وإلى ذلك ،تتفق الجامية
تحف الحماسة قليالً
ّ
مع الليبرالية على أهمية مكافحة اإلره��اب ،بينما
حيال ه��ذه النقطة ل��دى السلفيين التقليديين .وتبقى الصحوة التيار
ال��وح�ي��د ال ��ذي يتعامل بمنهجية م��ع قضية اإلص�ل�اح ال�س�ي��اس��ي في
المملكة ،جاعلة السياسة على رأس األول��وي��ات .وفيما تهت ّم السلفية
التقليدية باإلصالح الديني ،عبر التركيز على تعليم الناس أمور دينهم،
تهت ّم الجامية باالستقرار األمني الذي ال يكون من وجهة نظرها سوى
باالعتصام بحبل الله جميعا ً من دون تفرقة ،أي بالطاعة المطلقة لولي

األمر .وتركز الليبرالية على اإلصالح االجتماعي والثقافي .ونالحظ
لدى ك ّل تلك التيارات ،اتفاقا ً على الحاجة إلى اإلصالح ،لكنهم يختلفون
ف��ي تحديد هوية ه��ذا اإلص�لاح ومرجعيته وخطة العمل التي ينبغي
اتباعها.

الدولة السلفية

رعى ولي العهد السابق األمير نايف بن عبدالعزيز قبل وفاته مؤتمرا ً
علميّا ً أقيم في جامعة اإلم��ام محمد بن سعود اإلسالمية حول السلفية،
أعلن فيه األمير أنّ الدولة السعودية هي دولة سلفية ،فالتح ّول من «دولة
التوحيد» إلى «الدولة السلفية» ذو دالالت رمزية خطيرة؛ فماضيا ً كانت
الرمزية الكبرى للنظام السعودي هي التوحيد؛ إذ وحد الملك عبدالعزيز
المكان ثم شرع في توحيد الدين ليكون كلّه لله .كأ ّنه بذلك يجعل توحيد
المملكة ،أي المكان ،شرطا ً سابقا ً على توحيد الله .فكيف يمكنه أن يعلّم
أي
الناس أمور دينهم وهو ال سلطة له عليهم؟ وبذلك تصبح شرعية الحكمّ ،
إدارة توحيد المكان مستمدّة من توحيد الله ،فال تت ّم الثانية إلاّ باألولى.
رغ ��م ال �خ �ط��اب ال �ت �ق �ل �ي��دي ل�ل�م��ؤس�س��ة ال��دي �ن �ي��ة ال�س�ل�ف�ي��ة المعادي
للديمقراطية ،والذي يص ّور الديمقراطية على أنها أسرع سبيل لتضييع
ال��دي��ن والتفريط فيه ،ف��إنّ ال�ت�ط� ّورات الحاصلة ف��ي المنطقة العربية
أخيرا ً طرحت إشكاالت عميقة لمؤسسة الحكم .ف��األح��زاب المتقدّمة
واألبرز في مصر وتونس ومعظم أقاليم المنطقة هي أحزاب «اإلخوان
المسلمين» بأسماء متعدّدة ،وهم في نظر الكثيرين من قصيري النظر

يواجه النظام ال�سعودي الذي كان يروّج
لفكرة � ّأن الديمقراطية تقود �إلى العلمانية
ً
تحديا خطيراً الآن يتمثل
و�إلى �ضياع الدين
في عملية ديمقراطية تقدم الإ�سالم
ال�سيا�سي �إلى ال�سلطة بتخطيط م�شبوه مع
الإدارة الأميركية بلم�سات �صهيونية
أب�ط��ال ح� � ّرروا اإلس�ل�ام م��ن س�ج��ون األنظمة العلمانية ليأتوا ب��ه إلى
السلطة.
يواجه النظام السعودي الذي كان ير ّوج لفكرة أنّ الديمقراطية تقود
إلى العلمانية وإل��ى ضياع الدين ،تحديا ً خطيرا ً اآلن يتمثل في عملية
ديمقراطية تقدم اإلس�لام السياسي إلى السلطة بتخطيط مشبوه مع
اإلدارة األميركية بلمسات صهيونية .ولم يعد ممكنا ً االشتراك مع هذه
األنظمة التي يطلق عليها اإلس�لام السياسي في المفردات اإلسالمية
السابقة نفسها ،ولذلك كان ال ب ّد من توجه جديد ُيبقي على كون النظام
هو نظام الله المختار .فكان هذا عبر التمييز بين أهل السلف المتمسكين
بكتاب الله وسنة رسوله ومن يتخذ من اإلسالم سبيالً للوصول إلى
السلطة؛ وبذلك تضمن السلفية استمرار دعم النظام لها عندما تس ّمى
بها وأعلن أنها الهوية الرسمية للدولة بحسب المفاهيم المغروسة في
عقولهم.

التموضع على الخريطة

إنّ الصحوة ،التي نحاول من خاللها فهم السلفية ،هي عبارة عن
عقيدة وسياسة؛ فهي مزيج من الوهابية والفكر «اإلخواني» إذ تركز
على العقيدة ،متوافقة مع الوهابية ،وتأخذ بالفكر السياسي ،وهذا خط
التقائها بالحركة «اإلخوانية».
أب��رز الذين أ ّث��روا في الفكر الصحوي هم :محمد قطب وعبدالرحمن
الدوسري ومحمد أحمد الراشد ،واألخير هو االسم الحركي لعبدالمنعم
ال�ع��زي ال��ذي ساعد في وض��ع إط��ار نظري للنشاط الحركي في الفكر
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بين «نيوزويك» وبيري�س ي�ضعان ر�سائل
في �صندوق بريد نتنياهو
} رامز مصطفى
م��وق�ف��ان ب� ��ارزان ف��ي ال�ت��وق�ي��ت ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي تعيشه
المنطقة والعالم لهما داللة بالغة وتأثير في مجريات سياسية
تتعلق بالكيان الصهيوني وتتخطى متاهة المفاوضات
وتدويخ الفلسطيني بحثا ً عن فسحة أمل في ظل السياسيات
والممارسات الصهيونية.
ه ��ذان ال�م��وق�ف��ان وإن ب��دا للوهلة األول ��ى أن ل�ك� ّل منهما
دواف�ع��ه وأه��داف��ه ،إالّ أنهما يتقاطعان ف��ي المحصلة تماما ً
عند الموضوع الفلسطيني والمعنيين باألمر ،أي الواليات
المتحدة والغرب األوروبي والكثير الكثير من دول اإلقليم.
ال�م��وق��ف األول يتمثل ف��ي م��ا كشفته صحيفة «نيوزويك»
األميركية ع��ن ش �ه��ادات ت�ق��دم بها ع��دد م��ن أع�ض��اء لجنتي
الشؤون الخارجية والقانونية في الكونغرس حول أنشطة
التجسس «اإلسرائيلية» داخل الواليات المتحدة األميركية،
إذ استهدفت ه��ذه األنشطة األس ��رار التقنية والصناعية.
وذكرت الصحيفة أن االستخبارات األميركية اتهمت الكيان
بأنه تجسس على ال��والي��ات المتحدة م��ن خ�لال الشركات
والبعثات التجارية «اإلسرائيلية» التي تتعاون مع شركات
أميركية ،أو من خ�لال جواسيس تقودهم حكومة نتنياهو
وس�ف��ارت�ه��ا ف��ي واش �ن �ط��ن .وب�ح�س��ب «ن �ي��وزوي��ك» ،وصف
مصدر في الكونغرس ه��ذه الشهادات بأنها ج��رس إنذار،
وبأنها مرعبة .وأضافت «النيوزويك» أن ال دولة قريبة من
ال��والي��ات المتحدة ت��واص��ل ت�ج��اوز سائر الخطوط الحمر،
بحسب ق��ول م��وظ��ف س��اب��ق ف��ي لجنة للكونغرس أشارت
الصحيفة إلى أنه حضر اجتماعا ً سريا ً أواخ��ر  .2013من
ع��دة اجتماعات عقدت في األشهر الماضية بين الخارجية
ومكتب التحقيقات ال�ف��درال��ي واإلدارة الوطنية لمكافحة
التجسس واألم��ن الداخلي .وختمت «نيوزويك» بالقول إن
من شأن استمرار عمليات التجسس هذه أن تدمر تدريجيا ً
العالقات األميركية مع الكيان الصهيوني.
يحصل هذا الكشف بالتزامن مع بلوغ المفاوضات بين
السلطة وحكومة نتنياهو طريقا ً م �س��دوداً .وت�ق��دم مارتن
أنديك باستقالته من اإلشراف على ملف المفاوضات .هذا من
ناحية ،ومن ناحية أخرى كثرة الحديث عن التقدم في ملف
المفاوضات حول الملف النووي اإليراني ،وعودة التحريض
« اإلسرائيلي « على إيران والتهديد باتخاذ إجراءات أحادية
في مواجهة ما يسميه نتنياهو كاذبا ً الخطر اإليراني» .وهنا
ُيطرح السؤال المشروع :لِ� َم حرصت صحيفة «نيوزويك»
األميركية على الكشف عن أمر التجسس «اإلسرائيلي» على
الواليات المتحدة ،وقد مضى عليه زمن؟ وهل يتم ذلك في
س�ي��اق م�م��ارس��ة الضغط على حكومة نتنياهو أوالً للكف
عن التشويش والتخريب على مفاوضات النووي اإليراني،
ووضع العصي في دواليب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه.
وه��ي ثانيا ً رسالة إل��ى حكومة نتنياهو ح��ول المفاوضات
المتعثرة مع الفلسطينيين ،وتحميل «إسرائيل» مسؤولية
هذا التعثر ،ومن ثم دعوتها إلى التقدم بخطوات عملية تعيد
الحيوية إلى هذه المفاوضات التي تحتاج اإلدارة األميركية
إليها في المرحلة هذه لجملة أسباب موضوعية وذاتية .في

حين يشهد العالم مخاض متغيّرات دولية تعيد توزيعه على
أقطاب والعبين ،بعدما احتكرته الواليات المتحدة لنفسها
على مدى عقود.
ففجره رئيس الكيان شمعون بيريس
الثاني
أما الموقف
ّ
قنبلة سياسية م��ن العيار الثقيل ،قبل شهرين م��ن انتهاء
واليته الرئاسية ،إذ صرح للقناة الثانية العبرية بأن نتنياهو
أمر عام  2011بوقف اتصاالت ومفاوضات كانت ستؤدي
إلى اتفاق تاريخي بين الجانبين «اإلسرائيلي» والفلسطيني،
على أساس االعتراف بيهودية الدولة وحل ملف الالجئين
بحسب زع��م ب�ي��ري��س .وأض ��اف أن نتنياهو ك��ان على علم
مسبق بهذه االتصاالت وشريكا ً بها ،بل أكد بيريس أنه تلقى
تفويضا ً منه ،لكنه ـ أي نتنياهو ـ وفي اللحظات األخيرة أحبط
االت�ف��اق عندما طلب إليه تأجيل التوقيع على االت�ف��اق لعدة
أي��ام .وشكل ه��ذا التصريح عاصفة سياسية داخ��ل الكيان
وبدأ قادته وبينهم نتنياهو وليبرمان حملة تحريض دولية
ضد رئيس السلطة وتحميله مسؤولية توقف المفاوضات،
وذه��ب نتنياهو إلى ح ّد وصف أبو م��ازن بأنه هو من أطلق
رصاصة الرحمة على المفاوضات بسبب االتفاق على تنفيذ
المصالحة مع حماس .واعتبرت أوساط متابعة في الكيان
هذا التصريح صك براءة لرئيس السلطة من مسؤولية فشل
المفاوضات .وتقاطع بذلك مع اتهامات ساقها الوزير كيري
لنتنياهو بفشل المفاوضات سرعان ما تراجع عنها الوزير
األم �ي��رك��ي ت�ح��ت ال�ض�غ��ط .وم��ا ص��ح ف��ي األس�ئ�ل��ة ح��ول ما
نشرته «نيوزويك» حول التجسس «اإلسرائيلي» يصح مع
تصريحات بيريس ،فهل أطلقها بيريس للقناة الثانية وفي
هذا التوقيت من دون خلفية أو هدف؟ وهل تعتبر منسقة مع
ما ورد في صحيفة «نيوزويك»؟
ف��ي األم��ن كما ف��ي السياسة واإلع�ل�ام ،ال ش��يء يحصل
مصادفة .كل ش��يء منسق ومنظم في انتظار كلمة السر.
وكلمة السر التي جمعت بين الحدثين هي حكومة نتنياهو
ورئيسها تحديدا ً بأن عليه إعادة النظر في سلوكه السياسي
وممارساته في ما يتعلق بالمفاوضات وانتهاز الفرصة التي
توفرها الفوضى العارمة التي تعيشها المنطقة والعالم،
في ظل ما يحصل في أوكرانيا .ليس معنى ذلك أن يتخلى
نتنياهو وحكومته عن برنامجهم في التهويد واالستيطان
على نحو كامل ،بل بما يوفر التوصل إل��ى اتفاق تاريخي
بحسب مفهوم كيري وبيريس الذي التقى بعيد التوقيع على
اتفاق أوسلو عام  1993للرئيس الفرنسي األسبق ميتران
فسأله هذا األخير« :بعد الذي قدمه عرفات وتنازلوا عنه ،ماذا
ستقدمون إلى الفلسطينيين؟» ،خلُص الرئيس ميتران إلى أن
«اإلسرائيليين» ال يريدون تقديم شيء للراحل عرفات ،إذ
أجابه شمعون بيريس« :سنجعل الفلسطينيين يؤقلمون
أنفسهم تدريجيا ً على كيفية خفض سقف توقعاتهم .هكذا
قال ميتران لمحمد حسنين هيكل« :يستمر التدويخ للطرف
الفلسطيني ق�ب��ل ال��دخ��ول ف��ي ال �ك�لام ال� �ج� �دّي» .ل ��ذا ،ليس
مستبعدا ً أن يطرح الموقفان الحدثان في هذا التوقيت ،وليس
ذلك عن عبث أو جهل في مجريات األمور ،فمن أعطى اإلذن
بإطالقها على هذا النحو يدرك جيدا ً ماذا يريد في األوقات
السياسية الصعبة على أكثر من صعيد.
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الوهابي .وحاول محمد قطب ،وهو شقيق سيد قطب ،التوفيق بين الفكر
الوهابي وفكر شقيقه ،من خالل اعتباره موقف سيد قطب من الجاهلية
والحاكمية مشابها ً لموقف محمد عبدالوهاب من الجاهلية والتوحيد؛ إذ
رأى أنّ هذين الشيخين يلتقيان في هدفهما األسمى ،وهو تحكيم ما أنزل
الله ،لكن قطب يس ّميه الحاكمية وعبدالوهاب يس ّميه التوحيد.
تبنّى الصحويون مظهرا ً مميّزاً ،مثل لبس الغترة بدون عقال ،وتقصير
الثوب دون الكعبين للرجال ،والعباءة والقفازات للنساء .وباإلضافة إلى
التميّز الحسي ،كان هنالك تميّز مكاني عبر تركيز نشاطهم في المخيمات
الصحراوية ،ما عزز انفصالهم المعنوي باالنفصال الحسي.
كانت حركة تغيّر فيها ال��رم��ز وال�م�ك��ان واإلن �س��ان ،وك��ان ق��ادة هذه
الحركة ينقسمون ،على ما يؤكد واضع كتاب «زمن الصحوة» ،قسمين،
«اإلخوانيين» وهم أربع جماعات و»السروريين» ،نسبة إلى «اإلخواني»
السوري محمد بن سرور زين العابدين .لك ّل من هذه الجماعات مجلس
ش��ورى وق �ي��ادات ب ��ارزة ،وي �ت��ردّد ال�ق��ول إنّ مناع القطان يش ّكل أصل
التنظيمات التابعة للصحوة .األول��ى :جماعات «اإلخ��وان» أسسها حمد
الصليفيح ،ولذلك س ّميت بـ»إخوان الصليفيح» .ومن أبرز أعضائها الذين
لعبوا دورا ً قياديا ً وريادياً ،عبدالله التركي .والثانية« :إخوان الفنيسان»،
نسبة إلى سعود الفنيسان .والثالثة« :إخوان الزبير» نسبة إلى قرية الزبير
في العراق التي استق ّر فيها كثير من األسر النجدية ،ومن أشهر أعضائها
عبدالله العقيل وعمر الدايل وسعد الفقيه ،رئيس جمعية اإلص�لاح في
لندن .والرابعة« :إخوان الحجاز» ،ومن أهم روادها محمد ابن عمر زبير
وعوض القرني وسعيد الغامدي.
تلك كانت جماعات «اإلخوان» ،يليها «السروريون» ،وأبرزهم سلمان
العودة وفالح العطري وسفر الحوالي ،وكانت لهم صفة التنظيم وهيئته
من دون اإلع�لان عنه ،ألسباب تتعلق بالسلطة التي لم ت��درك وجوده
على الوجه الصحيح.
كانت الصحوة على حال من التصادم مع السلطة على عدة مستويات
أهمها التشكيك في أهلية الحاكم إذا حاد عن «تعاليم اإلس�لام» ،فاتحة
الباب لتحدي السلطة .ويش ّكك أعضاؤها في أهلية الذين يسمونهم
بـ»علماء السلطان» أو «ال�ق� ّراء» الذين يتبعون المنهج اإلرج��ائ��ي ،وهو
تبرير تصرفات الحاكم كلّها على الدوام ،والتحريم الصارم ألي شكل
من أشكال معارضة سلطته .وال يوجد استقالل للمجال السياسي ،بل
يجب أن يكون خاضعا ً للمجال الديني وتحت إشراف علماء الدين.

السلفية التقليدية

تتبنى السلفية التقليدية خطا ً واض�ح�ا ً يركز على توحيد األلوهية
ومحاربة البدع وتعزيز الوالء للجماعة وبالتالي لولي األمر المتغلب.
ال تنشغل هذه المجموعة بالشأن السياسي داخلياً ،حتى عندما تهت ّم
بأمر يتعلق بالشأن الخارجي ،فهي تفعل ما يتوافق مع مواقف السلطة
عامة.
أبرز شخصيات هذه المجموعة الشيخ عبدالعزيز بن باز ومحمد بن
عثيمين وعبدالله بن منيع وصالح اللحيدان وعبدالعزيز بن عبدالله آل

الأحزاب الأبرز في م�صر وتون�س ومعظم
�أقاليم المنطقة هي �أحزاب «الإخوان
الم�سلمين» ب�أ�سماء ّ
متعددة وهي في نظر
حرروا
الكثيرين من ق�صيري النظر «�أبطال ّ
الإ�سالم من �سجون الأنظمة العلمانية»
الشيخ .وتش ّكل طاعة ولي األمر منهجا ً رئيسيا ً لهذه المجموعة ،وترى
أنّ الله يضع بالسلطان ما ال يضع بالقرآن ،أي بمركزية مفهوم ولي
األمر .وترى أنّ إعالن اتباع الكتاب والسنة شرط وحيد لتكون الحكومة

شرعية والحاكم مستحقا ً للبيعة .وليس ل��دى ه��ذه المجموعة مفهوم
واضح للمواطنة أو الوطن ،وما إذا كان يمكن أن يكون الوطن بديالً من
مفهوم األمة .وتش ّكل المجموعة المؤسسة الدينية الرسمية وتف ّرعاتها،
مثل هيئة كبار العلماء ووزارة العدل واللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء.
وهي قريبة من السلطة ،وتتمتع بامتيازات مادية واجتماعية كبيرة جدا ً
تسمح لها بأن تكون الالعب الرئيسي على خريطة التيارات الدينية في
السعودية.

«الجامية»

بحسب ما أسلفنا تعود تسمية «الجامية» إلى محمد أم��ان الجامي،
وهو أثيوبي الجنسية أقام في السعودية .لكن ث ّمة أسماء أخرى ذات
ثقل في ه��ذه المجموعة مثل ربيع المدخلي ،يمني الجنسية ،أو علي
الحلبي ،أردن��ي الجنسية .وأه��م م�ق��والت ه��ذه المجموعة أنّ اإليمان
عقيدة في القلب ،وأن الفعل مج ّرد ش��رط كمال .وبذلك ،ف��إنّ الحاكم
الذي يحكم بقوانين وضعية ،أي غير مستمدة من الدين اإلسالمي ،هو
مبني على أنّ العمل بتلك القوانين
أمر يمكن تفهمه والتعايش معه .وهذا
ّ
يمس العقيدة ،أي أنّ األنظمة السياسية العربية القائمة
هو مج ّرد فعل ال
ّ
ّ
بغض النظر عن أفعاله ،التي قد ال
هي أنظمة شرعية .الحاكم شرعي
تتوافق مع اإلسالم ،وتجب طاعته ألنه ولي األمر .الوجود في السلطة
هو مصدر شرعية قائم بذاته .و»الجامية» تيار قريب جدا ً من السلطة،
ويحمل أف �ك��اره طيف واس��ع م��ن علماء ال��دي��ن شبه الرسميين الذين
يتمتعون بحضور قوي في اإلعالم والتعليم إذ يش ّكلون دعامة مهمة
للنظام السياسي .لكنها في نظر المجموعات األخرى مجموعة مرجئة،
أي تب ّرر جميع أعمال السلطان حتى لو كان ذلك على حساب الدين.

مجموعة «أهل الحديث» األلبانية

تتس ّمى هذه المجموعة بهذا االسم نسبة إلى ناصر الدين األلباني:
وتتبنّى الموقف نفسه من اإليمان والعقيدة ،كما لدى «الجامية» ،غير
أنّ أفرادها ال يعتبرون األنظمة السياسية شرعية ،ويعتبرون الحكام
عصاة ومذنبين .لكنهم ال يدعون إلى تحرك أو انتفاضة ضدّهم ،بل
يدعون إلى تطوير األنظمة القائمة لجعلها متوافقة مع تعاليم اإلسالم.
وهم بذلك يعتقدون أنهم يتبعون حديث الرسول في التمسك بالجماعة
وعدم بث الفتنة والفرقة ،ما دام الحكام لم يعلنوا كفرهم على نحو ال
يدع مجاالً للشك .وهم يحترمون مواقف العلماء ،ولذلك فإن مساحة
التقليد واالتباع أكبر بشكل كبير جدا ً من مساحة االجتهاد.
تسبّبت هذه المجموعة بإزعاج السلطة مرات عديدة؛ ما دعا وزارة
الداخلية إلى استبعاد األلباني من البلد ،كي تدخل المفتي في ذلك الوقت
وهو الشيخ عبدالعزيز بن باز إلعادة األلباني .وش ّكلت مصدر إزعاج إذ
م ّهدت الطريق لحراك شبابي ديني متح ّمس يسعى إلى إقناع السلطة
على نحو مباشر بتغيير توجهاتها لتكون ،بحسب نظرهم ،أقرب إلى
اإلس�ل�ام .ورأت السلطة ف��ي ذل��ك مقدمة لكسر ال�ح��دود الفاصلة بين
المجالين السياسي والديني.
ف��ي المجمل ،يمكن ال�ق��ول إن ثمة مستويين للحديث ع��ن الخريطة
السعودية ،المستوى التياري والمستوى غير التياري ،فعلى المستوى
التياري ال تزال السلفية ،رغم تش ّعباتها ،األوفر حظا ً في الحضور ،رغم
بروز تيار جديد يمكن تسميته بـ»الصحوية الليبرالية» ،وهو مزيج من
تياري يصعب حسابه
الليبرالية والصحوة .إنما يبقى هنالك قطاع غير
ّ
على التيارات اإلسالمية أو الليبرالية ،وهو متحرك وديناميكي وآخذ
�اري م��وج��ود على م�ي��دان السلطة ،ويمكن أن
ف��ي النمو لكونه غير ت�ي� ّ
يش ّكل خطرا ً وجوديا ً على السلفية في السعودية .ومن المؤشرات على
تصاعد نفوذه انحسار القدرة السلفية على التعبئة ضد الكتّاب مثالً ،أو
ض ّد النشاط الحقوقي النسوي.
ث ّمة انحسار فعلي لمكانة السلفية في السعودية .إنما يبقى السؤال:
إلى متى سيستم ّر التحالف بين السلفية والسلطة؟ السنوات المقبلة
ستحمل لنا إجابات كثيرة.

