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بين التكفير الفكري والتكفير الإجرامي

هل ت�ستعيد وا�شنطن
نفوذها في العراق؟

} جعفر مح ّمد حسين فضل الله

} حميدي العبدالله
ب��ات ف��ي حكم ال��م��ؤك��د أنّ ال��والي��ات المتحدة وح��ل��ف��اءه��ا في
المنطقة ،لعبوا دورا ً كبيرا ً في تسهيل تمدّد «داعش» داخل العراق
ل��ل��ر ّد على نتائج االنتخابات البرلمانية ،ولقطع الطريق على
تشكيل حكومة أكثرية ،وه��و الشعار ال��ذي رفعه ائتالف دولة
القانون بزعامة رئيس الحكومة المنتهية واليته نوري المالكي.
م��ؤش��رات تشكيل الحكومة ال��ج��دي��دة ،بعد إط��اح��ة المالكي،
تشير إلى تشكيل حكومة محاصصة بين الكتل الكبرى الثالث:
التحالف ال��وط��ن��ي (األح����زاب الشيعية) ،الكتل السنية ،وكتلة
األحزاب الكردية.
ت��راه��ن ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ع��ل��ى اح��ت��م��ال أن ت����ؤدّي العودة
القوية لألحزاب الكردية ،وتحديدا ً حزبا البارزاني والطالباني،
واألحزاب السنية المرتبطة بتركيا والسعودية وقطر ،إلى عودة
نفوذها إلى العراق الذي خسرته بعد انسحابها عام  ،2011ال
سيما في ض��وء حاجة العراق إل��ى الدعم العسكري األميركي،
س��واء عن طريق تدخل الطيران الحربي أو وج��ود مستشارين
أميركيين في بغداد وأربيل.
م��ن غ��ي��ر ال��م��س��ت��ب��ع��د أن تستعيد ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة بعض
النفوذ الذي خسرته ،وتحديدا ً عبر مشاركة األك��راد واألحزاب
السنية في الحكومة الجديدة ،والحصول على بعض الحقائب
ذات التأثير األمني والسياسي ،ولكن من الصعب االستنتاج
باستعادة النفوذ األميركي على النحو ال��ذي ك��ان عليه عندما
كانت ال��ق��وات األميركية تحت ّل ال��ع��راق .فرئاسة الحكومة هي
للتحالف الوطني ،وتحديدا ً لحزب نوري المالكي حزب الدعوة،
وبعض الحقائب السيادية ،الدفاع أو الداخلية ،ستكون أيضا ً من
حصة هذا لتحالف ،ويمكن القول إنّ الحكومة الجديدة ستكون
حكومة مساكنة بين «التحالف الوطني» الذي هو حليف إليران
أكثر منه حليف للواليات المتحدة ودول المنطقة المؤيدة لها،
وبين القوى المؤيدة للواليات المتحدة ،وسيتجاور النفوذان
اإليراني واألميركي ،ويتصارعان ،وربما أقرب صيغة تشبه ما
سيؤول إليه حال العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة ،هو حال
الحكومات التي تتشكل في لبنان منذ عام  2005وحتى اليوم،
حيث من المعروف أنّ الحكومات تكون عاد ًة موزعة مناصف ًة بين
األح��زاب والقوى المؤيدة للغرب وحكومات المنطقة المتحالفة
مع الغرب ،وبين القوى المؤيدة لمنظومة المقاومة والممانعة
المتمثلة بسورية وإيران.
راه��ن��ا ً ل��ن تكون هناك مشاكل ح��ادة إذا ت�� َّم تذليل الخالفات
التي تعترض توزيع الحقائب ،ألنّ خطر «داعش» ح َّفز األطراف
اإلقليمية وال��دول��ي��ة ،وبالتالي األط���راف العراقية ،على تنحية
خالفاتها جانباً ،على األق ّل موقتاً ،ولكن الحقا ً إذا هزم «داعش»
وتراجع خطره ستعود الصراعات من جديد ،أوالً بين األكراد
والحكومة المركزية ،وثانيا ً بين األط��راف الشيعية ،واألحزاب
السنية على حجم النفوذ داخل الدولة العراقية.

�إ�شاعات تتعب دم�شق لي ًال
منذ منتصف ليل السبت ـ األحد حتى الصباح كان أغلب سكان العاصمة
السورية عرضة لحرب إشاعات غزت صفحات التواصل االجتماعي وانتقلت
كالنار في الهشيم ،إلى أن وصلت رسائل على هواتف المواطنين تؤكد لهم أنّ
ما يسمعونه غير صحيح وأنّ دمشق بأحيائها تحت عناية الجيش العربي
السوري.
التقدّم الذي يحققه الجيش في جوبر رافقته ثغرة تس ّرب منها المسلحون،
وقد تكون تركت عمدا ً لهم كما في المرة الماضية ،والكمين الذي نصبه الجيش
الستدراجهم إلى ساحة العباسيّين ،والتس ّرب وصل إلى أطراف حي الكباس
المط ّل على باب توما وباب شرقي والدويلعة ،فانتقلت األخبار مضخمة ومبالغ
فيها عن سقوط هذه األحياء بيد المسلحين وصوال ً إلى إشاعات طاولت حي
جرمانا وسقوطه.
ك ّل المعطيات العسكرية تؤكد ميدانيا ً أنّ الجيش السوري يسيطر على
األحياء الثالثة ويتقدّم في حي جوبر ويتعامل بمهنية وحرفية عاليتين مع
المجموعات المتس ّربة.
القضية األه�� ّم من الميدان ص��ارت التعامل مع الحرب النفسية وحرب
الشائعات.
مصادر خبراء في الحرب النفسية ع ّممت نصائح على الناشطين على
صفحات التواصل في كيفية التعامل مع مثل هذه الحاالت ،وتض ّمنت:
 1ك ّل ست ساعات في الظروف العادية وك ّل ساعة في الظروف المليئةباإلشاعات يكتب ك ّل واحد من منطقة وج��وده وجوارها ما هو مؤكد عنده،
مثالً« :من حي القدم في دمشق ال اشتباكات والجيش العربي السوري مسيطر
على االمور» ،أو «حي الدويلعة اشتباكات خفيفة لكن ك ّل شيء بخير والجيش
يسيطر على األوضاع» ،أو «حي الزاهرة في حمص هدوء تام» أو ما شابه...
 2ك ّل صديق يصله من أصدقائه الذين يعرفهم جيداً ،واألخبار ال تشغلالبال ،مثل هذه الشهادات ،يقوم بالنشر للتعميم ،وحيث الخبر يلفت االنتباه
مثل «سقوط ش��ارع» أو «تقدم مسلحين» أو ما ش��اب��ه ...يقوم باالتصال
هاتفيا ً بمن يعرفه في المنطقة المعنية ،وفي حال كان الخبر كاذبا ً يقوم
بنشر النفي ف��ورا ً بصيغة« :اتصلت اآلن بأصدقاء موثوقين في حي كذا
واألم���ور بخير وال صحة لإلشاعات التي يتناقلها بعض المغرضين».
 3عندما تتكثف حمالت توزيع اإلشاعات يجب االستنفار أم��ام أجهزتناوالتف ّرغ ب��دل النشاط التقليدي مع أصدقائنا لنشر نفي ك� ّل نصف ساعة
ونتوسع لننشر على
لما نسمع ونتحقق م��ن كذبه باالتصال المباشر،
ّ
الصفحات ال��ت��ي ننتسب إل��ي��ه��ا ،ونستنفر المجموعات لتبدأ بالنشر
ال��س��ري��ع وننشر على صفحات وح��س��اب��ات م��ن نعرفهم بصيغة ت��اغ .
 4نقوم في الحاالت التي يشت ّد فيها سريان اإلشاعات بإرسال الرسائلالقصيرة عبر الهاتف وعلى الواتس اب لك ّل أصدقائنا لتكذيب ما ينتشر من
الشائعات ونستخدم الرسائل للوصول إلى وسائل اإلعالم مثل «توب نيوز»
و«شام اف ام» و«قناة سما» و«اإلخبارية» وسواها...
وختمت المصادر بدعوة ك ّل الصفحات الداعمة للجيش الستنفار مندوبيها
والتهيّؤ لمتابعة ك ّل جديد خصوصا ً في أثناء حسم معركة جوبر وما سيرافقها
من تداعيات حيث تشكل هذه المعركة مفتاح تغيير المشهد العسكري واألمني
في دمشق وريفها.

«توب نيوز»

لبنان وخطر االنهيار
 أظهرت عمليات »داعش« بذبح عسكريين من الجيش اللبناني أنّ الهشيماللبناني جاهز لالشتعال مع أول شرارة من هذا العيار.
 ظهر إدراك »داع��ش« ومشغليها لنقاط الضعف في التركيبة الحكوميةاللبنانية وتأثيراتها على الجيش وقراراته العسكرية.
 في عرسال لم يستكمل الجيش معركته نحو إغالق الجرود وتطويق البلدةلمحاصرة المسلحين ،بل فرضت تسوية أبقت عرسال مسرحا ً متاحا ً والجرود
مالذا ً آمناً ،ونجح المسلحون بتأمين خروج المخطوفين معهم.
 في التفاوض يبدو حزم »داع��ش« عبر عمليات الذبح وهريان الدولةاللبنانية ورخاوتها باالستعداد للمقايضة على موقوفين يمثلون قادة عمليات
التفجير وتجنيد االنتحاريين.
 الحكومة تحجم عن التنسيق مع الحكومة السورية لضمان تعاونالجيشين اللبناني والسوري عبر الحدود للضغط بحصار حقيقي يركع
بنتيجته المسلحون لتفاوض بشروط مختلفة.
 الحكومة تته ّرب من مطالبة القضاء بوضع أحكامه ض ّد اإلرهابيينالموقوفين ،خصوصا ً منهم مَن تطاله أحكام إعدام ،موضع التنفيذ فيصير توازن
رعب بيد الحكومة ألنّ عدم تنفيذ الحكم هو قرار سياسي يخضع للتفاوض وهو
يختلف عن اإلفراج قانونيا ً وإجرائياً.
 الخوف من الشارع والفوران الطائفي والحكومة نائمة.«التعليق السياسي»

إنّ ال���دراس���ة ال��م��وض��وع� ّي��ة للسلوك
اإلجرامي لجماعات التكفير قد تخلص إلى
أنّ هذا السلوك يقوم على أمرين:
األ ّول :المنحى التكفيري ض ّد ذات اآلخر،
وليس ض ّد أفكاره وآرائه.
الثاني :عوامل داخليّة وخارجيّة لعبت
دو ًرا في بناء الشخصيّة ،بما سمح لذلك
المنحى بالتعبير عن نفسه في سلوكٍ
وحشي إج��رام��ي منقطع النظير في هذا
ّ
العصر.
ونحسب هنا أنّ وع��ي هذين األمرين
ُ
مه ّم من أجل التخطيط لعالج منابع هذه
الظاهرة في نظمنا التعليمية والتربوية،
س��واء في المعاهد الدينية أو المدارس،
وكذلك في ُ
نظمنا السياسيّة واالجتماعيّة
واالق��ت��ص��اد ّي��ة وم��ا إل��ى ذل��ك؛ لكون هذه
األخيرة ذات أثر في إيجاد مناخات مالئمة
لسلوكٍ عنفي أو غير عنفي ،تبعً ا لطبيعة
الضغط الذي تمارسه على المجتمعات.
في البُعد الفكري للتكفير ،نقول إ ّنه ال مف ّر
من وجود تكفي ٍر فكريّ في صراع األفكار؛
ألنّ قناعتك بفكر ٍة ما على أ ّنها الحقيقة
س ُتنتج – ُحكمًا – أنّ الفكرة المضادّة هي
الزيف والباطل أو الضالل أو ما إلى ذلك،
واعتبارها ً
زيفا وضالال ً نوعٌ من التكفير؛
ٌ
وإذا حد َ
شرط لالنتماء
ّدت أم ًرا ما على أ ّنه
لإلسالم ،ف��إنّ فقدان ه��ذا الشرط سيخ ّل
بهذا االنتماء ،وما إلى ذل��ك ،وه��ذا يعني
أنّ الكفر بالشرط كف ٌر باإلسالم ،إلى غير
ذل��ك من األمثلة على حالة التضا ّد بين
القناعات واألفكار المخالفة لها ،انطال ًقا
ّ
من مبدأ أنّ
الحق ال يتعدّد.
نفسه هذا
ولقد م��ارس القرآن الكريم
ُ
اللون من التعبير ،كما في قوله تعالى (لقد
ُ
كفر الذين قالوا إنَّ الل َه
ثالث ثالث ٍة)( ،)1أو
المسيح ابنُ
(لقد كفر الذين قالوا إنّ الل َه هو
ُ
مريمَ)( ،)2وغير ذلك من الموارد التي كانت
تتح ّرك في إط��ار النقاش العلمي ألفكار
اآلخرين وعقائدهم .وإذا أردنا أن نضرب
مثاال ً من تعابيرنا الحواريّة ،فقد نستطيع
تصوير الكفر هنا على أ ّنه من قبيل أن يقول
القائل إنّ فكرتي هي الحقيقة ،وفكرتك هي
الخطأ ،وير ّد اآلخر بعكس ذلك ،ونحو ذلك
م ّما يدور في حواراتنا الفكريّة أو العقدية.
ّ
بغض النظر عن نسبيّة مفهوم
هذا كلّه،
ً
أيضا ،بمعنى أنهّ
الكفر في عالم األفكار
قد يعبّر بالكفر ع ّمن كفر بفكر ٍة م��ا ،في
قياسا
ال��وق��ت ال���ذي يُعتبر فيه مؤم ًنا
ً
بفكرة أخرى ،وقد استخدم القرآن الكريم
هذا المنحى حيث ق��ال( :إنّ الذين آمنوا

والذين هادوا والنصارى والصابئين من
آمن بالله واليوم اآلخر وعمل صالحً ا فلهم
ٌ
خوف عليهم وال هم
أجرهم عند ربِّهم وال
يحزنون)( ،)3حيث أثبت لهم اإليمان بالله
واليوم اآلخر ،ولك ّنهم كفروا – في نظرهم -
في تص ّورهم لله؛ وهذا ما يؤ ّكد استخدام
القرآن لمصطلح الكفر نسبة ألفكار معيّنة
في حالة المناقشة العلميّة لها ،وليس
على إطالقه.
وق��د نلمح هنا أنّ منظومة القيم في
نظر اإلسالم تفصيليّة ،بمعنى أ ّنها تؤخ ُذ
واح��د ًة واح��د ًة ،وليست مرتبطة بمج ّرد
االنتماء إلى جماع ٍة ،وهذا هو الذي جعل
القرآن يذ ّم المسلمين على سلوكٍ خاطئ،
ويمتدح «الكافرين» على سلوكٍ صحيح؛
وهذا هو الذي دفع القرآن إلى ذ ّم اليهود،
ال أل ّن��ه��م ك��اف��رون ،ب��ل أل ّن��ه��م مستكبرون
(ويقتلون النبيّين بغير ّ
حق)( )4ويؤمنون
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وغير
قسيسين
ذلك ،ومدح النصارى ألنّ (منهم ّ
ورهبا ًنا وأ ّنهم ال يستكبرون)(( )5وترى
أعينهم تفيض من الدمع م ّما عرفوا من
ّ
الحق)( )6وغير ذلك ،ح ّتى دعا أهل الكتاب
إلى (كلمة سواء)(.)7
ولذلك ،فإنّ تكفير األفكار قد يُعتب ُر تجلّيًا
لح ّرية النقد ،والذي يتح ّمل أن يعبّر فيها
فريق أو إنسانٍ أو جه ٍة عن قناعته وما
ك ّل
ٍ
تم ّثل ،وعن قناعة اآلخر وما تم ّثل بالنسبة
إليه.
وهنا ،وتحديدًا في تعبيرنا «بالنسبة
إليه» ينبع الفرق بين تكفير الفكرة وتكفير
الذات؛ ألنّ تكفير الفكرة إ ّنما حصل بالنسبة
إلى قناعة األن��ا ،وح ّتى عندما تعبّر هذه
األنا عن فالنٍ أ ّنه كاف ٌر ،فإنّ المقصود أ ّنه
كاف ٌر بالنسبة إلى الفكرة التي تعتقد أنّ
الحقيقة تدور مدارها.
طبعً ا ،هذا ال ينفي أنّ مصطلح الكفر
نفسه قد أصبح يختزن الكثير من األفكار
والصور السلبيّة ،ح ّتى أصبح إطالق الكفر
موجبًا للتقييم السلبي للذي يطلقه ،مع
علمي تصنيفي
مصطلح
أ ّنه – في أصله –
ٌ
ٌّ
إذا بقي ف��ي ح��دود عالم األف��ك��ار ،وبقي
ً
منضبطا في إطار قواعد الحوار والجدال
أحسنُ
.
بالتي هي
وتلك النسبيّة ستجعلني – بالبداهة
إلي أ ّنه
– أعتبر أنّ ما هو
ٌ
واضح بالنسبة َّ
يم ّثل الحقيقة ،قد ال يكون كذلك بالنسبة
لآلخرين؛ بل من وجهة نظر اآلخرين قد
أك��ون أنا الكافر وليس هم؛ وال يؤ ّثر في
ّ
ذلك فكرة أنّ
الحق ال يتعدّد ،وأنّ الناس
إ ّنما تصيبه وتخطئه ،وأ ّنه ليس هناك إلاّ
ّ
الحق والباطل ،كما قال تعالى( :فماذا بعد

ّ
الحق إلاّ الضالل)()8؛ ذلك ألنّ ما نتح ّرك به
كبش ٍر غير معصومين عن الخطأ إ ّنما هو
القناعات ،أي قناعة أنّ فكري هو الصواب
وفكر غيري ه��و الخطا؛ أ ّم��ا أنّ قناعتي
ّ
للحق بالضرورة ،فليس كذلك؛
مصيبة
إذ ما المانع أن تكون قناعتي مخطئة أو
ٍ
قناعات
غير دقيقة! ألسنا نغيّر كثي ًرا من
سابقة نتيجة ّ
اط�لاع��ن��ا على معطيات
جديدة ،أو نتيجة تغيّر وجهة نظرنا في
سئلنا
ال��م��وض��وع! ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ل��و ُ
ساب ًقا عن تقويمنا ألفكارنا ألجبنا بالجزم
واليقين أنّ قناعتنا هي الحقيقة.
من هنا ،فإنّ المشكلة هي عندما يتح ّول
التكفير م��ن ص���راع األف��ك��ار إل��ى ص��راع
ال��ذوات؛ ألنّ صراع األفكار ينضبط عاد ًة
في حدود األد ّلة والبراهين على ما تعتقده
ّ
الحق ،بينما
األن��ا وما يعتقده اآلخ��ر أ ّن��ه
صراع ال��ذوات يتح ّرك عبر آليّات اإللغاء
واإلقصاء من الواقع والميدان.
مطلوب
قد يقول قائ ٌل إنّ إلغاء التكفير
ٌ
ح ّتى من عالم الفكر؛ ألنّ التكفير كصراع
بين ال��ذوات إ ّنما يرتكز على التكفير في
عالم األفكار .وهذا اإللغاء يمكن أن يكون
عبر القول بتعدّد الحقائق ،وأ ّننا نقب ُل
إنساني موجود ،وهذه هي
بشرعيّة ك ّل فك ٍر
ّ
الروح التي تنفح القرن الواحد والعشرين،
حيث الح ّرية الدينية تكفلها شرعة حقوق
اإلنسان في األمم الم ّتحدة ،وبات يُقاس
ّ
التحضر والتقدّم بها.
مدى
ولك ّننا نرى ذلك مج ّرد وه ٍم أو خيالٍ ؛ ألنّ
طرف ،فإنّ
ٍ
القناعات إذا كانت م ّتجهة إلى
السلبي بشكل
ما يقابلها سيأخذ الطرف
ّ
قهريّ ؛ إذ ال يمكن الجمع بين المتنافيين
ف��ي طبيعتهما ،فح ّتى ل��و اعتبرنا ك ّل
األديان ح ّقة ،فهل نستطيع أن نلغي ذلك
من أفكارنا! ونحن نعتبر أنّ المسألة في
عمقها في الوجهة التي نعالجها.
وف��ي ه��ذا المجال نجد أنّ الممارسة
اإلس�لام��يّ��ة ت��اري��خ�� ّيً��ا ،ن��ج��د أنّ ه��ؤالء
النبي
«ال��ك��اف��ري��ن» ك��ان��وا يعيشون م��ع
ِّ
مح ّمد (ص) في المدينة ،وقامت العالقة
في ما بينهم وبين المسلمين على أساس
االحترام المتبادل والمساهمة اإليجابيّة
في النقالت الحضاريّة الح ًقا ،ح ّتى كان
منهم الذين قاموا بترجمات الفكر اآلخر
إلى المجال العلمي اإلسالمي ،بما ساهم
علمي بين المسلمين وغيرهم،
في تفاع ٍل
ٍّ
وع��اش الذين ك ّفروا اإلم��ام عل ّيًا بن أبي
طالب فكر ّيًا آمنين في المجتمع اإلسالمي،
وهم الخوارج ،ولم يحاربهم لذلك ،وإ ّنما
حاربهم إلع��ادة األم��ن بعد أن أخ�لّ��وا به
فقطعوا الطريق وب���دأوا ممارسة القتل

الممكن الم�ستحيل!...
} ثائر أحمد إبراهيم*
الطوباويون الذين يرتكزون إلى معرفتهم بالماضي لبناء
مشهد المستقبل وبعكس ما ُيتهمون به من كونهم خيال ّيين
منفصلين عن الواقع ،يعلمون تماما ً أنه ال وجو َد لحل ٍم مبتك ٍر ،وأنّ
الحياة سيرورة تعتمد التطور أكثر من االبتكار ،هذه حقيق ٌة أثبتها
العلم بتجارب الواقع.
الطوباويون يدركون حقيقة الممك ِن الكائنة في أنه ال مستحيل
تحت السما ِء فيحرضون على تحقيقه ،لكنهم شريحة أعجزها
المتمكّنُ المسيط ُر على الممكن من تحقيق الحلم بافتقاد إرادة
استخدام األداة المناسبة لذلك.
إنهم يدركون الفرق بين الممكن وبين المتم ّكن ،ويدركون أنّ
الممكن المتمثل برؤية مستقبلية يعطل تحقيقه المتم ّكن المدير
لدفة المسيرة الساعية إلى إنجاز الحالة.
تلك هي فلسفة العجز والفساد المتداخلة مع إرادة الخير في
القتال وعدم رغبته في استخدام أدوات الش ّر ذاتها للدفاع عن
الحلم.
تلك قصة أم ٍة َس َ
رق متم ّكنها ممكنها وأحاله مستحيال.
أحدثكم عن أمة يعرب التي تجاوزت طوباويتها ك ّل طوباويات
شعوب العالم األخرى ،ال ألنها األكثر خيالية وخصوبة بل ألنها
األكثر تعثرا ً عن تحقيق ممكنها عبر تاريخ وجودها ،بحيث غدا
ممكنها وعلى بساطته رابع المستحيالت.
النبت الطيب ال يؤتي أكله ما لم يزرع في أرض طيبة ،هكذا
كانت األمة أرض�ا ً طاهرة خصبة صالحة للغراس الرحمانية
اصطفاها القدير مهبطا ً للديانات جميعا ً وميّزها عن باقي األمم،
وخلق من جذورها إنسانها المحامي عن سيادتها المقاتل في
سبيل استمرارها.
بالتعصب لنطاق جغرافي حوى عرقا ً
إنه حديث ال عالقة له
ّ
بشريا ً خاصاً ،بل هي الفطرة المجبولة بقدر كبير من المعرفة
ويقين االنتماء إلى تراب ض ّم أجداث األجداد ،ذكرياتهم ،تاريخهم،
آالمهم ،أفراحهم ،أنفاسهم ،وبالوفاء والعرفان لهذا التراب الذي
أعطى بغير حساب من خيره وخيراته للقاطنين فوقه.
التاريخ يخبر أنّ األمة تميّزت بمقدراتها البشرية والطبيعية،
ما جعل منها نهبا ً لك ّل شذاذ آفاق وهدفا ً لالنقضاض من الساعين
إلى استعباد البشرية.
وبأنها أمة برغم ملماتها ،تحاملت على جراحاتها ونهضت من
كبواتها لتواكب ركب الحضارة اإلنسانية دائما ً معتمدة اعتقادها
بأنّ اإلنسان هو غاية الحياة.
أما الطوباوية فتخبر أن األم��ة ما بدّلت عقيدتها المرتبطة
باقتناعها بحرية اإلنسان ،غير أنّ الحرية التي كانت بالنسبة
إلى شعوب العالم قاطبة قدرة تبني الحضارة وسبيالً للتطوير
وكشف العثرات ،كانت عند أمتنا سبيالً للجنون والغرائزية
والتفلّت ،إنها الممكن عند اآلخرين والمستحيل والحلم الضائع
عند أمة يعرب.
فلنكن منصفين ونعترف أنّ اإلط�لاق في مراحل تاريخية
متعاقبة أودى بالحرية إلى غير طريقها القويــم فتح ّول الحـق
إلى باطل ،وصار الطموح طمعا ً وانقلبت الحرية إلى فوضى.
بيد أن الواجب وال��ض��رورة كانا في أن يتكلم الجميع بال
مواربة وال تحايل عن الممكن وعن غير الممكن ،و كان الحق في
أن يتوحدوا على تحديد ماهية الممكن ليتمكنوا من تبني أحد
خيارين عند التعامل مع المتطلبات الطوباوية لتحقيق الحرية:
فإما إط�لاق الحريات على غاربها مع قبول خطر إمكانية
انفالت األمور بشكل دائم نحو الفوضى على اعتبار أنّ اإلنسان
متفلّت بطبعه ،وإما تقييد الحريات ضمن أطر معينة مع توقع
تعسف عند التقييد ،وبما قد ينتهي بالرقيب
ما سيجلبه ذلك من ّ
المتم ّكن لممارسة قم ٍع متوق ٍع أو تأوي ٍل في غير محله اتكا ًء على
اعتبار أنه ال شيء في الدنيا يمكن أن يترك بغير حدود.
الملح بقي بدون إجابة ،ولم يتجرأ أحد على تح ّمل
السؤال
ّ
تبعات تبنيه ،لذا تركت األم��ور على إبهامها لتمارس الحرية
من قبل المتم ّكن متى شاء ممارستها وفق أهوائه ،ولتمنع عن
الطوباويين الساعين إلى إنجاز ممكنهم لحظة تعارضها مع
حرية المتم ّكن.
تجاه َل المتم ّكن ومن يلوذ به حقيق ًة مفادها أنّ الحرية ال
تضيء إال إذا فقه الفرد حقوق اآلخرين واحترمها كلما مارس حقه،
وتغافل المتم ّكن والمحسوبين عليه عن كونهم أفرادا ً ضمن بيئة
اجتماعية ألفرادها حقوق يجب أن تصان ،وبأنه كلما احترمت
حريات األفراد كلما كان المجتمع أكثر انضباطا ً ذاتياً.
ولقد ساهم المنظرون في تضليل المجموع عن حقيقة قيمة

الوحشي ،وصولاً إلى وقتنا الحالي ،حيث
ّ
َ
محتض ًنا في
ال ي��زال ال��وج��ود «ال��ك��اف��ر»
المجتمعات اإلسالميّة ،في الوقت الذي
بقي كاف ًرا من الناحية العقائديّة في نظر
المسلمين ...وه��ذا كلّه يعني أنّ التكفير
إلغائي
عملي
الفكري لم يتح ّول إلى تكفير
ّ
ّ
ّ
تبشرنا به
ل��ل��وج��ود على النحو ال���ذي
الجماعات التكفيريّة اإلجراميّة.
وإ ّننا نعتقد أنّ منهج التفكير ال ِقشريّ ،
يتمسك بسطح األحاديث المرويّة عن
الذي
ّ
بالس ّنة ،والذي
التمسك
النبي (ص) باسم
ُّ
ّ
ِّ
يبتعد ع��ن التحليل العميق لمداليلها
باسم التسليم لله وللرسول ،وال يعتمد
آليّات العرض على قواعد القرآن والس ّنة
وال��ع��ق��ل والمنطق السليم ،يم ّثل بيئة
فكريّة خصبة لتح ّول التكفير من منحاه
ال��ف��ك��ري إل��ى منحاه العملي اإلج��رام��ي
إذا ما تضافرت عوام ُل تربويّة وثقافيّة
مساعدة على بناء شخصيّة تستسهل
التوحش؛ ألنّ ذلك المنهج
القتل وتعيش
ّ
نصيّة منفصلة
يجعلك أم��ام شخصيّات ّ
عن المجتمع والحياة ،وإ ّنما لها عالمـُها
ُ
تعيش فيه ،وه��و عالـ َ ٌم يعتبرون
ال��ذي
أ ّنه العالم «الطهوريّ » الذي ال ينبغي أن
يد ّنسه العالم «النجس» الذي يعيش فيه
الناس االنغماس في العقليّات والفلسفة،
ويمارسون فيه ال��ش��رك ،وغير ذل��ك م ّما
سمعناه وقرأناه في أدبيّات تلك الجماعات
في حكمها على الواقع.
ٍ
ضعف في
وإنّ هذا النهج يكشف عن
البنية الفكريّة ألصحابها ،بما يع ّزز من
نزعتهم التطهيريّة التي يتو َّق ُ
ف محافظتها
على طهارتها عبر إلغاء اآلخر «النجس»
من الوجود؛ ألنّ أصحاب ذلك النهج غير
ق��ادري��ن على االن��خ��راط ف��ي الحياة مع
المحافظة على نهجهم من أن يصيبه التغيّر
أو التط ّور .وهنا تتح ّول فكرة التط ّور نفسها
إلى «بدعة» ينبغي محارب ُتها وحذ ُفها من
حياة الناس بالق ّوة؛ أل ّنها السبيل الوحيد
إللغائها بعد ضعف بنية الحِ جاج والحوار
لدى أصحاب ذلك النهج.
ولع ّل من ال��ض��روري اليوم أن يتو ّفر
الباحثون في علم الكالم والفرق والمذاهب
على ل��ونٍ جديد من البحوث ،يستهدف
الكشف عن م��دى االرت��ب��اط بين التط ّور
اإلسالمي ،وبين
الفكري للفرقة أو المذهب
ّ
عدم تح ّوله إلى نهج قت ٍل وإقصا ٍء وتدمير
لآلخر؛ ليكون ذلك حاف ًزا للتفكير الجا ّد
في عمليّة تطوير البنية الفكريّة عمومًا،
واع للبنى الفكريّة
انطال ًقا من عمليّة نق ٍد ٍ
الضعيفة المسؤولة اليوم عن تش ّوه في
العقل الديني لدى مجتمعات بأسرها.
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وانطال ًقا من معطيات علم االجتماع،
ال يتو ّقعنَّ
أح��د أنّ أيّ تطوير ف��ي تلك
ٌ
البنية ينطلق فقط من نقد منهج التفكير
ل��دى تلك الجماعات ،وإ ّن��م��ا يحتاج إلى
تغيير في البنى االجتماعية والسياسيّة
واالقتصاديّة للجماعات؛ ألنّ واح��دة من
ّ
المؤشرات الها ّمة على ذلك االرتباط بين
الفكر والمجال المجتمعي ال��ذي يعيش
فيه أصحابه ،هو أنّ ذل��ك المجال يقوم
على االستبداد السياسي والقطع الثقافي
والتوحش االجتماعي وكذلك على الفقر
ّ
والحرمان والتأزيم االقتصادي.
وق��د نفهم هنا ،أنّ كثي ًرا من التعاليم
األخالقيّة والتربويّة في اإلس�ل�ام ،إ ّنما
ك��ان��ت تستهدف إص�ل�اح ال��م��ج��ال ال��ذي
يعيش فيه اإلن��س��ان؛ ألنّ فساد المجال
يؤ ّثر سلبًا على الذين يعيشون ضمنه،
وهذا ما نفهمه من األخالقيّات المرتبطة
بالتسامح والعفو والحلم وسعة الصدر
والحب وما إلى ذلك ،إضافة إلى
والرحمة
ّ
البنى التي يقوم عليها االجتماع اإلنساني،
كالعدل والقانون والتكافل االجتماعي
والعلم وح ّرية التعبير والحوار بالتي هي
أحسن وغير ذلك ،كلّه ألجل أن ال تتح ّول
البيئة المجتمعيّة إل��ى بيئة حاضنة
لتحويل اإلنسان إلى كائن مأزوم في إنتاج
الفكرة أو في تحويل النزاع من األفكار إلى
الذوات.
ه��ذا ،مع إدراكنا أنّ ك ّل تلك العناوين
األخ�لاق � ّي��ة اآلن��ف��ة ال ب�� ّد أن ت��ت��ح� ّول إلى
م��ن��ظ��وم��ات وش��ب��ك��ات ت��دخ��ل ف��ي صلب
عمليّة ب��ن��اء المجتمع وإرس����اء ق��واع��د
حركته؛ فتمجيد العلم – مثلاً  -ال ب ّد أن
يعبَّر عنه بالمنهج التعليمي الذي يكفل
لإلنسان أن يف ّكر باستقالليّة ال أن يكون
عبارة عن أدلجة من دون معايير نقديّة،
مؤسسات ترعى البحث
وأن تكون لدينا
ّ
العلمي وتش ّكل مجالاً الختبار األفكار،
ح ّتى المتط ّرفة منها ،ح ّتى في ما يرتبط
المؤسسة التربويّة وهندستها
بعمارة
ّ
ومدى انفتاحه وانعكاس ذلك على الروح
والنفس.
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«�صحوة الناتو» ...خلفيات و�أبعاد
الفرد التي مفادها أنّ االحترام يبدأ بقبول المحيط للفرد أو
لمجموعة األفراد وفق المعايير الحقيقية لتقدير قيمة الفرد ،لتبدو
القيمة مرتبطة بدرجة االهتمام التي يوليها المجتمع أو األفراد
للفرد الواحد ،إنها حاجة الناس لهذا الفرد سواء من قبل حلق ٍة
قريب ٍة يعيلها ويفيدها ،أو حلق ٍة بعيد ٍة ترى فيه قدو ًة أساسيا ً أو
تافها ًهامشيا.
ّ
بغض النظر عما
إنها مجمل ما يقدمه شخص إلى تلك الحلقات
سيجنيه شخصيا ً من مردود مختلف األشكال ،و بهذا يتح ّول األمر
إلى تباد ٍل للمصالح يتباين بين مقدار حاجة المجتمع المنظم
المنضبط لهذا الفرد وبين مقدار حاجة الفرد لهذا المجتمع ،إنها
المساواة في الحقوق ومنع االمتيازات تحت ظ ّل القانون ،فهل
يُعقل أن تكون هذه طوباوية منتقدة؟
اللوذ واالستقواء بالعرق واللون والطائفة والعشيرة تقضي
عليه الثقة المطلقة بالتنظيم المجتمعي المتولدة من اإلحساس
بوجود عدالة قائمة ،تلك ثقة أكبر وأفضل وأضمن لمن يفتقد
مرجعيات االستقواء المختلفة البعيدة عن مؤسسات الدولة
والمجتمع ،فاإلنسان الذي يلجأ إلى مؤسسات الوطن يشعر
بالطمأنينة أكثر لناحية عدم تح ّمل العقبات األخالقية االجتماعية
العتبار أنّ الدولة ال تملك عواطف عند االقتصاص من المخطئين
بما يجعل طالب الحق قانونيا ً معذورا ً اجتماعيا ً في ما أقدم عليه،
فال يُالم فرد عند استنصاره بالقانون ،في حين أنّ االستنصار
بغير القانون يرت ّد على فاعله ضغينة وحقدا ً ورغبة باالنتقام،
هذه أيضا ليست طوباوية بل هي قواعد البناء التي يؤكدها
التاريخ والواقع.
راخ بثقله على
العدالة طوباوية لن تتحقق ،طالما أنّ الفساد ٍ
المجتمع ،لذا كانت محاربة الفساد بتطوير األدوات اإلدارية مع
اإلحساس العالي بالمسؤولية وحدها من ستجعل الفساد محبطا ً
ضعيفا ًمعطالً.
إنها معركة بين الممكن الطوباوي وبين المتم ّكن المعطل،
معركة تستجلب المستضعفين والمتن ّمرين على ح ّد سواء من ك ّل
حدب وصوب ،فإذا ما انتصر الفساد ذهب الناس باتجاه دعمه،
وإذا ما انتصر القانون الذت الناس به.
ش ّرع القانون ألجل المستضعفين عديمي القدرة على حماية
محمي بالعزوة بعكس
حقوقهم ،فالغني وابن العشيرة والزعامة
ّ
الضعيف الوحيد ،وليس أظلم من أن يجد الضعيف نفسه مكسر
عصا في ك ّل حراكن يلوذ بمن يحس أنه ملجأ لها إلى عندما
يفقد األمان ممن هو موكل بحميايته ومن هنا فإن إعادة الثقة
بمؤسسات الوطن أهم بكثرير من .
هذا أمر خطير جداً ،فالظلم هو األساس والعلة التي تدفع الفرد
إلى التم ّرد على المجتمع ليتح ّول إلى عالة عليه ونقطة ضعف
فيه ب��دال ً من أن يكون مصدر قوة له ،هذه ليست طوباوية يا
سادتي هذا حق وضرورة.
يحس الفرد بوجوده ويلغي من خياله فكرة العزل
وحتى
ّ
واالنعزال ،ال ب ّد من إعطائه فرصة إيجاد ذاته ،وتلك ال تكون إال
إذا حظي الفرد بالعمل الذي يجيده والذي يضمن مردودا ً نافعا ً له
يساعده في البقاء ومن ثم في التطور.
هذه أشياء ال يوضع ميزانها إال بتحقيق تكافؤ عادل لفرص
إثبات الوجود ،هكذا هي النظم العادلة التي تنظر إلى مواطنيها
على قدم المساواة ،فهل هي نظم طوباوية؟
أجيبكم يا سادتي بأنّ هذه ليست طوباوية ،إنها معضلة
األمة العربية ،فمشكلة هذه األمة كانت وما زالت في التطبيق
والممارسة ،ولعله آن األوان أن يعطى للمجتمع حقه في الداللة
على االنتهازيين وتعريتهم بأن يمارس رقابته الذاتية على أعمال
المسؤولين.
وأنهي زفرتي مقتبسا ً شيئا ً من أحد مقاالت الطوباوية ،تاركا ً
للفهيم حرية التمييز واإلجابة عن ماهية ما سيلي من مقالي:
هل هو طوباوية خرافية ،أم بديهية ومسلمات واقعية ،أم هو
الممكنالمستحيل!...
( األمة تختص بمزايا متجلية في نهضاتها المتعاقبة وتتسم
بخصب الحيوية واإلبداع وقابلية التجدّد واالنبعاث ويتناسب
انبعاثها دوما ً مع نمو حرية الفرد ومدى االنسجام بين تطوره
وبين المصلحة القومية ،فحرية الكالم واالجتماع واالعتقاد
والفن مقدسة ،وال يمكن ألي سلطة أن تنتقصها طالما أنها ال تض ّر
بالمصلحة القومية لألمة ،والمواطنون متعادلون أمام القانون،
متساوون باإلنسانية ،متفاضلون بالقيمة التي تقدر بعد منحهم
فرصا ً متكافئة حسب العمل الذي يقومون به في سبيل تقدم األمة
وازدهارها من دون النظر إلى أي اعتبار آخر).
*محام

} حسن شقير*
في عددها الصادر في  ،2009-10-09نشرت مجلة
« ،»Foreign Affairsدراسة مط ّولة لمستشار األمن
القومي األميركي األسبق زبغنيو بريجنسكي ،جاءت
تحت عنوان »أجندة جديدة للناتو نحو شبكة أمن
عالمية« ،والتي جاءت عقب اجتماع قادة الدول األعضاء
في الحلف لمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه.
في تلك الدراسة الالفتة ،أشار بريجنسكي إلى أنّ
ال��دول األعضاء ،كلفت األمين العام الجديد (الحالي)
للناتو ،أن يط ّور مفهوما ً استراتيجيا ً جديدا ً للحلف...
ينعامل على األق� ّل مع أربع من المتغ ّيرات األساسية،
وهي باختصار «توفير عائدات سياسية مقبولة للناتو،
تحديد معنى التزام األمن الجماعي في الفقرة الخامسة
في معاهدة إنشائه ،إش��راك روسيا في عالقة ملزمة
ومجزية للطرفين ،وأخيرا ًاالستجابة لإلشكاليات األمنية
العالميةالمستجدة».
حول هذين المتغ ّيرين األخيرين ،تتركز هذه المقالة،
وذلك نظرا ً إلى ارتباطهما الوثيق بما يحدث اليوم في
المنطقة العربية ،وعالقتهما المؤكدة بما ج��رى في
مقاطعة ويلز البريطانية أخيرا ً في قمة الدول األعضاء
لحلف الناتو ،والمق ّررات والتوصيات الصادرة عنها...
والتي يمكنها أن ُتنعش بعضا ً من متغ ّيرات بريجنسكي
األربع.
لقد ح ّدد بريجنسكي في تلك الورقة ،إطار العالقة
المستقبلية بين الحلف وروسيا ،ضمن اإللزام واإلفادة
المتبادلة بين الطرفين ،وذلك في مراهنة الدول األعضاء
في حلف الناتو ،على أنّ روسيا ال ب� ّد لها  -ول��و في
مرحلة أولى  -أن تعيش الشراكة مع الحلف ،في حال
تع ّذر االنضمام لديه ،وخصوصا ً أنّ هذه األخيرة -
ودائما ً بحسب تقدير الناتو ،-ستكون مضطرة للتعاون
السياسي والعسكري مع منطقة اليورو  -أطلسي ،وذلك
حفاظا ً على األمن األوروبي ،فضالً عن إشراكها في شبكة
أمن عالمية مع هذا الحلف.
لقد أق ّر بريجنسكي في تلك الدراسة بصعوبة إقناع
القيادة الروسية الحالية بذلك ،إال أنّ المراهنة برأيه ،تكمن
في ضيق الخيارات اآلسيوية أمام روسيا ،وخصوصا ً
لناحية عالقتها االقتصادية بالصين ،وكذلك عالقاتها
ضمن منظمة شنغهاي ،ودول االت��ح��اد السوفياتي
السابق ...وقد أفرد بريجنسكي في تلك الدراسة مقاربات،
اعتقدها حتمية في توجه روسيا المستقبلي.
لم يطابق حساب الحقل عند بريجنسكي حساب
البيدر الروسي ،ذلك أنّ األيام والسنوات الالحقة لتلك
الدراسة ،برهنت أنّ القيادة الروسية ،تنحو نحو مزيد من
االستقاللية في عالقاتها السياسية مع الحلف األطلسي،
وقد ظهر ذلك جليا ً في األزم��ة األوكرانية الراهنة ،فقد
قامت روسيا بتقديم مصالحها الحيوية وأمنها القومي،
في هذه األزمة ،على ك ّل المصالح السياسية الصغيرة ،أو
حتى على بعض اإلغراءات اليورو  -أطلسية الضيقة...
فسارعت إلى ض ّم القرم ،وذلك من دون اكتراث لك ّل ذاك
الصراخ األطلسي ،وتابعت في تحذير الغرب من العبث
بالحديقة الخلفية لروسيا من خالل إغواء أوكرانيا بض ّمها
إلى الحلف األطلسي ،وقد واجهت سياسة العقوبات
األطلسية بحقها ،بعقوبات مماثلة ،وبمزيد من االنفتاح
نحو الصين ،وتوقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة معها،
وكذا األمر مع دول البريكس ومنظمة شنغهاي ،وذلك
كمقدمة لعزل وتطويق النظام المالي المفروض أميركيا ً
على العالم ...هذا فضالً عن انفتاحها على منطقة الشرق
األوسط ،واالتفاقيات األخيرة مع إيران حول آلية تبادل
السلع بالنفط ،...وم � ّد الجسور الروسية العسكرية
واالقتصادية نحو مصر والعراق ،وبعض دول المغرب
العربي أيضاً ...ناهيك عن انفتاحها على بعض دول
أميركا الالتينية ،وذلك في الحديقة الخلفية للواليات
المتحدة.
لم يكن البديل الروسي ،لسقوط نظام األحادية القطبية
ألميركا في العالم ،يكمن في االرتماء بالحضن األطلسي
األرحب للفضاء األميركي ،ولم تكن فكرة الشراكة األمنية
مع روسيا للحفاظ على األم��ن األطلسي ،كما أراده��ا

بريجنسكي ،فكرة دغدغت القطب الروسي الصاعد...
فلقد اعتمد هذا األخير سياسة التوسعة كبديل لسياسة
ضيق الخيارات التي حاول األطلسي فرضها عليه.
الدب
من هنا ،وانطالقا ً من ذاك الفشل المد ّوي في ج ّر ّ
الروسي نحو العربة األطلسية ،وتحديدا ً لناحيتي
السياسة واالقتصاد من جهة ،واألمن من جهة ثانية ،لم
يكن أمام األطلسي ،والحال كذلك ،إال أن جعل «داعش»
وتعظيم خطره القادم على أوروبا ،رافع ًة حقيقية للفشل
الذي أصاب سياسات الناتو واستراتيجيته تلك تجاه
روسيا ...فكان االجتماع األخير لقادته في مقاطعة ويلز
البريطانية ،ولم تكن المق ّررات الصادرة عنه ،إالّ محاولة ٌ
أطلسية لتطويق روسيا وتحجيم دورها القادم في الشرق
األوسط بر ّمته ،وفض الشراكة األمنية  -العسكرية التي
تعمل روسيا على بنائها مع دول المنطقة ،وذلك لصالح
شراكة أمنية  -اقتصادية  -سياسية أطلسية مع هذه
الدول ،والشماعة اليوم ،هي جاهزة على الدوام ...إنها
«داعش» وخطره المحدق على هذه الدول ،بجغرافيتها
وأنظمتها معاً!
لم يخطئ رئيس شرطة دبي باألمس في تغريدته على
موقع «تويتر» ،عندما أعلن صراحة ،أنّ فزاعة صدام
حسين لدول الخليج ،تتك ّرر مجددا ً مع «داعش» ،والعين
األميركية واألطلسية ،هي على الدوام على تلك الصناديق
المالية التي تتك ّدس في هذه الدول...
في أذار من العام  ،٢٠٠٩ص ّرحت رئيسة وزراء
�ص توسيع الناتو
ألمانيا ،أنجيال ميركل ،في ما خ� ّ
وأجندته الجديدة «إنني ال أرى ناتو عالمياً ،ربما يكون
بإمكان الناتو أن يقدم خدماته ،خارج منطقته ،ولكن
ال يمكن أن يصبح هناك أعضاء في الحلف من مختلف
أنحاء العالم».
روي��دا ً روي��داً ،تنجلي الصورة أكثر فأكثر ،عن كثي ٍر
مما يحدث اليوم في العالم ،وفي منطقة الشرق األوسط
تحديداً ،وتداعيات األزمة األوكرانية على األمن األطلسي
برمته ،وانعتاق روسيا من نير االستلحاق بحلف
الناتو ،وفقا ً لشروط أميركا ،وبعض دول��ه األخ��رى،
تؤسس أكثر
واالستعاضة عن ذلك بسياسات جديدةّ ،
فأكثر ،لتراجع النفوذ األميركي والغربي في مواقع
النفوذ العالمية ،لصالح روسيا الصاعدة ،وخصوصا ً
بعد الموت الرحيم لمنظومة األم��م المتحدة ومجلس
األمن ،واللذين كانا حتى األمس القريب ،يمثالن سوطا ً
أميركيا ً وأطلسيا ً لتأديب بعض الدول ...ألجل ذلك كله،
نفسر أن «الصحوة» األخيرة لحلف الناتو في
يمكننا أن ّ
االنفتاح على منطقة الشرق األوسط ،وتأطير بعض من
دوله الخليجية وغيرها من الدول العربية ،والتي ما زالت
تأتمر بالسياسة األميركية ،وتطويق محاولة بعضها في
االنعتاق من النير الغربي  -ولو جزئيا ً  ،-بحيث يكون
محاربة «اإلرهاب الداهم عليها» ،عنصرا ً جاذبا ً ومط ِّوقا ً
لها في أنٍ واحد! وخصوصا ً بعد تضخيم خطره على
أنظمتها ،فضالً عن وجودها! فإنّ ذلك كله يستبطن في
صورته الخلفية ،ج��زءا ً من التعويض األطلسي ،لما
أمله بريجنسكي في دراسته تلك ...وتنفيذا ً عمليا ً لرؤية
ميركل لدور وأجندة الحلف العالمية الجديدة في ظ ّل
احتدام الصراع الدولي الحاصل لدوزنة النظام البديل
لألحادية القطبية األميركية في العالم.
خالصة القول :ال يمكننا رؤية الناتو يتجه اليوم نحو
الشرق الملتهب ،وبالحجج المب ّينة أعاله ،إالّ أنه جزء من
استعمار مق ّنع جديد ،وذلك بأدوات ودو ٍل محلية هذه
الم ّرة ،اعتادت على تقديم الطاعة لسيدها األميركي ...هذا
فضالً عن المحاولة المتك ّررة إلدخال الكيان الصهيوني
في ما ُيس ّمى بالشرق األوسط الكبير ،بعد أن أخرجته
المقاومة اللبنانية في حرب العام  ،٢٠٠٦ونظيرتها
الفلسطينية في حرب العام  ...٢٠١٤وهذا كله تحت
ستار «داعش» ،ونفثها على الحدود ،واستغاللها لتهديد
السلم واألمن الدوليين ...فلقد لفتُ إلى ذلك في مقالة لي
ُنشرت منذ عام تقريبا ً بتاريخ  ،2013-09-27والتي
جاءت تحت عنوان «داعش ...والسلم واألمن الدوليين
على الحدود».
*باحث وكاتب سياسي

