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الأطماع التركية في ال�شمال ال�سوري
ال�سعودية خ�سرت اليمن...
فهل ت�سعى �إلى التعوي�ض بجبهات �أخرى؟ تمتطي �صهوة «داع�ش»!...

الأ�سباب التي دفعت بايدن
للتو�ضيح ولي�س االعتذار
} حميدي العبدالله
جملة أس��ب��اب دف��ع��ت ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي إل���ى توضيح
ت��ص��ري��ح��ات��ه ب��ش��أن دور ح��ل��ف��اء ال���وﻻي���ات ال��م��ت��ح��دة ف���ي دعم
اإلرهاب:
السبب األول ،الرسالة التي تريد اإلدارة األميركية إرسالها إلى
أي أنّ هؤالء باتوا في دائرة اﻻتهام وعليهم
الحلفاء قد وصلتّ ،
أن ينضبطوا بالخطة األميركية بحذافيرها وهامش الخصوصية
والتعاون المفتوح مع التنظيمات اإلرهابية قد انتهى.
السبب الثاني ليس من مصلحة ال��وﻻي��ات المتحدة أن تحرج
حلفاءها إل��ى ال��ح�� ّد ال���ذي يضعفهم ويتيح ف��رص��ة لخصومهم
للنيل منهم ،ألنّ واشنطن بحاجة إلى هؤالء الحلفاء للدفاع عن
مصالحها ولخوض المعركة إلى جانبها وتوفير الغطاء لها في
يخص تصوير الحرب
وجه اتهامات التنظيمات التكفيرية في ما
ّ
وكأنها بين اإلسالم والمسيحية.
��ي ف��ي ت��وج��ي��ه اﻻت��ه��ام ل��ه��ذه ال����دول قد
ال��س��ب��ب ال��ث��ال��ث ال��م��ض ّ
يدفعها إلى كشف مسؤولية الوﻻيات المتحدة في تقديم الدعم
للتنظيمات اإلرهابية ومعرفة ال��وﻻي��ات المتحدة المسبقة بهذا
ال��دع��م ،إذ ﻻ ُيعقل أن ت��ق��دم ه��ذه ال���دول ك�� ّل ه��ذا ال��دع��م وتكون
المخابرات األميركية غافلة عنه وت ّم من دون علمها وتشجيعها.
هذه األسباب الثالثة مجتمعة حتّمت على نائب الرئيس األميركي
اﻻعتذار من حلفائه ،وعلى أية حال ﻻ يمكن اعتبار اﻻتصاالت
التي أجراها بايدن مع حلفائه ترقى إلى مرتبة اﻻعتذار طالما أنه
لم يصدر في بيان عن مكتبه،
في ضوء ما تقدم فإن اﻻدارة اأميركية سوف تراقب ردود فعل
حلفائها لتبني على الشيء مقتضاه ،فإذا التزم هؤﻻء الحلفاء بما
تطلبه واشنطن وانضبطوا بالخطط الموضوعة تكون الرسالة
حققت أهدافها ،أما إذا استم ّروا بالتواطؤ مع التنظيمات اإرهابية،
وهو احتمال ضعيف ،عندها تعود اإلدارة اﻻميركية إلى زيادة
ضغوطها أنّ ما جاء على لسان بايدن لم يكن زلة لسان بل هو
موقف المسؤولين األميركيين الثابت فقد سبق رئيس األركان
األميركي نائب الرئيس بايدن في توجيه اﻻتهام إلى دولة خليجية
كبرى في تقديم الدعم لـ«داعش» والتنظيمات اإلرهابية.

�أ�سئلة كبرى جوابها في مزارع �شبعا
المنطقة تغلي والمعارك كيفما أدرت وجهك ،ك ّل الجبهات مشتعلة دفعة
واحدة من صنعاء إلى عين العرب ،من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب،
ومن مزارع شبعا إلى ديالى ،أقصى الشرق وأقصى الغرب ،ومن سيناء إلى
الصحراء الغربية وصوالً غلى عمق الصحراء الليبية.
«داعش» في الوسط ،و»إسرائيل» على الحدود ،والفوضى في ك ّل مكان،
والنفاق السياسي عن الحرب على اإلرهاب تفضحه تصريحات نائب الرئيس
األميركي جو بايدن عن دور السعودية وتركيا إلى قطر من دون أن ينجح
تصريحه في تبرئة إدارت��ه من المسؤولية ،لتكتمل فصول النفاق في عين
العرب حيث تظهر الحرب مرة بسمنة ومرة بزيت ،أربيل خط أحمر وعين
العرب ضوء أخضر؟
حزب الله يظهر كقيمة مضافة في ك ّل هذه الحروب فتحم ّر عليه العين،
وتتسع عليه المؤمرات من الداخل والخارج ،فمنذ حرب القصيْر ووصوالً إلى
حسم يبرود ،وهو على منظار التصويب ،وفيما الرئيس األميركي يعلن من
ُبعد عشرة آالف كليومتر أنّ انتصار «داعش» في سورية والعراق يهدّد بالده
ومثله حكام الغرب بال استثناء ،يبارك لهم كثير من اللبنانيين وال يرون أنّ
تو ّرط الغرب والعرب في الحرب على «داعش» تجاوز للنأي بالنفس كفلسفة
ديبلوماسية دولية ،وأنهم ما لم يتدخلوا فال أحد سيهدّدهم،كما يقولون ك ّل
ي��وم لحزب الله ،وعندما يقول الملك السعودي إنّ «داع��ش» بعد شهر في
أوروبا وبعد شهرين في أميركا ال يجرؤ أن يسأله أحد ،أليست هذه دعوة إلى
التدخل؟ وهل يبعد التدخل الخطر أم يجلبه ،أبلغونا بالله عليكم جوابا ً موحداً،
أوروبا بعد شهر ولبنان متى؟ قبل أم بعد؟ أقرب من الخطر أم أبعد عنه؟
حزب الله يفشل المخطط الكبير من هجوم بريتال بوصول جبهة «النصرة»
إل��ى طريق زحلة بعلبك ،وف��ي ي��وم يلي يش ّن هجوما ً نوعيا ً على االحتالل
«اإلسرائيلي» في م��زارع شبعا ،م��ؤك��دا ً ك�لام سيد المقاومة أنّ الجاهزية
للحرب مع العدو لم ولن تتأثر بما يدور في الحرب مع اإلرهاب ،رغم كونهما
وجهان لحرب واحدة.
ه��ل م��ا يجري م��ن إدارة واشنطن ل��ص��راع��ات وح���روب ف��ي وج��ه القوى
الدولية الصاعدة ،من أزمة اوكرانيا بوجه روسيا وأزمة هونغ كونغ بوجه
الصين إلى العقدة في أزمة سورية بوجه إيران وحلف المقاومة تعبير عن
إمساك اميركا بأوراق اللعبة؟ وبالتالي فاألميركي مرتاح إلى وضعه؟
هل حلفاء أميركا بأحسن أحوالهم واألزم���ة ج��رى تصديرها إل��ى حلف
المقاومة عبر «داع���ش» ،فهل السعودية بخير بعد ال��ذي ج��رى في اليمن،
و»إسرائيل» استردّت قوة الردع بعد حرب غزة ،وتركيا قادرة على تج ّرع
كأس التقسيم بدولة كردية ،وأوروبا مهيأة لتح ّمل تداعيات تقسيم أوكرانيا
على اس��اس أرثوذكسي كاثوليكي وم��ا سيج ّره من تقسيم دول أوروبية
عدة؟
أم أنّ الك ّل في أزمة وحلف الحرب على اإلرهاب بداية تح ّول في سياسة
واشنطن نحو استدراك الخطر ،وك�لام جو بايدن مؤشر ،إذن لماذا حلف
بال روسيا والصين وإيران وسورية ،ولماذ ترك الحبل على الغارب لتركيا
تحتضن وتأوي وتم ّول ببيع النفط وتخزن السالح وتم ّرر المقاتلين ثم تعلن
شراكتها في حلف الحرب على اإلرهاب؟
المكابرة واإلنكار والرهانات على األوهام تحكم واشنطن ،والحقد والكيد
يحكمان حلفاءها ،فال مب ّرر للوقت الضائع ،الر ّد بخوض الحروب كما هي
وبالطريقة المناسبة ،حتى تفهم واشنطن وتفهم تل أبيب وعندها سيفهم
حكما ً ك ّل اآلخرين ،أنّ الحرب هي الحرب وأنّ المقاومة لم تكن تمزح لما قال
سيدها أنها جاهزة للحربين معاً ،حرب على اإلرهاب وحرب بوجه «إسرائيل»،
لذلك في يومين متتاليين معركة نوعية في بريتال وعملية نوعية في مزارع
شبعا ،والحرب ستفرض قانونها في السياسة ...ومرحلة جديدة قد بدأت.

«توب نيوز»

حزب اهلل والحرب
التعامل «اإلسرائيلي» مع عملية المقاومة قائم على تفادي الذهاب إلى
التصعيد ،وصوال ً إلى كالم غير مسبوق «إسرائيلياً» عن االحتفاظ بحق الردّ.
هل العملية رسالة ذهاب إلى الحرب و»إسرائيل» ال تريدها؟
عن أي حالة تريد العملية التلويح بالحرب إذن؟
العملية ليست تذكيرا ً بلبنانية المزارع ،وال بحق المقاومة ،وال هي ر ّد على
استهداف «إسرائيلي» للمقاومة.
العملية تأكيد على صدق التزام المقاومة بوظيفة سالحها نحو البوصلة
الرئيسية وهي قتال العدو المحت ّل لألرض والغاصب للحقوق والمقدسات
والذي ال يلهي المقاومة عنه قتال آخر.
العملية تقول إنّ ك ّل قتال آخر هو فرع من أصل ،واألصل هو «إسرائيل».
العملية تقول إنّ القتال اآلخ��ر ،وه��و الحرب مع «داع���ش» و«النصرة»
وأخواتهما لم يغيّر من جاهزية المقاومة للحرب مع «إسرائيل».
العملية ت��ر ّد على كالم رئيس األرك��ان «اإلسرائيلي» عن تغيّر الموازين
الحربية ،حيث المقاومة مستنزفة ،و»إسرائيل» جاهزة للحرب بإثبات العكس
واقعياً ،أيّ عجز «إسرائيل».
لكن العملية أبعد بكثير...
العملية تقول إذا ركبتم رأسكم وجلبتم «النصرة» إلى الحدود كما فعلتم في
الجوالن فسنذهب إلى الحرب ونحن جاهزون.

التعليق السياسي

} نسرين الديماسي
يشهد العالم العربي في معظم دوله صراعات
وأح��داث متسارعة .فقد باتت هذه المنطقة من
العالم ساحة صراع غير مستتر ،يتداخل فيها
اإلقليمي والدولي .ويحمل الحدث اليمني دالالت
بالغة في مسار األحداث ،إذ أنّ الرياض ترى في
اليمن خاصرة حساسة ،وهذا هو واقع الحال،
وبالتالي فإنّ إمساك «انصار الله» بمفتاح اليمن،
يثير حفيظة الرياض ،نظرا ً إلى العالقة الوطيدة
بين «أن��ص��ار ال��ل��ه» وال��ج��م��ه��وري��ة اإلسالمية
االيرانية ،وألنّ مفتاح اليمن يتح ّكم بباب المندب
والحدود المشتركة الطويلة مع السعودية.
وعلى خلفية ما حققته حركة «أنصار الله» في
اليمن بقيادة عبد الملك الحوثي ،ينظر المراقبون
إل��ى الساحة اليمنية بوصفها الساحة التي
يمكن أن ترسم مشهدية المنطقة ،خصوصا ً بعد
صدور مواقف سعودية لم تجد بدا ً من التسليم
بالواقع الجديد ،وسلوك أميركي مماثل ،ما يعني
سقوط نظرية إقصاء إيران عن المشهد ،وهذا ما
ّ
سيتكشف من خالل التعاطي مع ملفات عديدة،
منها ملف إيران النووي ورفع العقوبات عنها،
ومحاربة اﻹرهاب في سوريا والعراق.
م��ا تقدم ال يعني تأقلم ال��والي��ات المتحدة
ومعها ال��س��ع��ودي��ة وب��ع��ض دول الخليج مع
الواقع المستج ّد في اليمن .فواشنطن ومعها
الرياض تحاوالن التخفيف من وط��أة خسارة
اليمن ،وق��د يكون ق��رار الرئيس اليمني تكليف
رئيس حكومة ال يحظى بموافقة «أنصار الله»
إح��دى ه��ذه المحاوالت التي تستبطن احتواء
نصف الخسارة .وفي موازاة ذلك ،برز تط ّور تمثل
بتفجير استهداف حافلة للقوات الجوية اليمنية
في صنعاء ،تبناه سريعا ً تنظيم «القاعدة» في
بيان توعّ د فيه «أنصار الله».
والالفت أنّ أصداء التفجير في صنعاء وصلت
إلى اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك،
فعلّق وزير خارجية السعودية سعود الفيصل
مح ّمالً «أنصار الله» وزر هذا التفجير ،ومتهما ً
بالتنصل من تعهّداتهم وعدم تنفيذ الملحق
إياهم
ّ
اﻷمني .وقد بدا من كالم الفيصل أنّ السعودية
تتجه هي للتنصل من ااتفاق المو ّقع بين «انصار
ال��ل��ه» وب��ي��ن السلطة ف��ي اليمن ،ول��ذل��ك ليس
مستبعدا ً أن تعمد السعودية إلى تحريك أكثر من
ملف وجبهة ،ويمكن أن يكون تفجير دار سلم في
صنعاء أول غيث اانتقام بتغطية سعودية .كما
ال يمكن عزل الجريمة السعودية الصامتة في
القطيف والتي تمثلت باستخدام مجموعات غير
حكومية أطلقت النار على تظاهرة سلمية لدعم
الشيخ المعارض نمر النمر ،ما أسفر عن سقوط
ضحايا من بين المتظاهرين .وه��ذا ما اعتبره
م��راق��ب��ون أم��ر عمليات س��ع��ودي�ا ً ل��ع��دم تمكين
الحراك في القطيف والمنطقة الشرقية السعودية
التوسع على غرار اليمن.
من
ّ
وليس بعيدا ً عن هذه األحداث ،هناك حديث عن
أنّ «الهبة السعودية» لتسليح الجيش اللبناني

(هبة الثالثة مليارات دوالر) لن تبصر النور في
المدى المنظور ،فالسعودية تحاذر من تط ّور
قدرات الجيش اللبناني الذي يخوض مواجهة
مع المجموعات اإلرهابية ،وهي قد تكون وجدت
ضا ّلتها في هذه المجموعات ،سواء في عرسال
والقلمون أو في شمال لبنان .ولعل مجيء أمين
عام المجلس اﻷعلى لألمن القومي اﻹيراني علي
شمخاني إل��ى بيروت وإعالنه استعداد إي��ران
لدعم الدول التي تطلب منها المساعدة وتشديده
على جدية إي��ران في دعم الجيش اللبناني في
معركته ض ّد اﻹرهاب ،رسالة إلى الرياض مفادها
أنّ طهران تراقب جيدا ً محاوالت فتح جبهات
جديدة لتعويض خسارة اليمن.
السعودية التي أخذت على عاتقها احتضان
معسكرات تدريب لما تس ّميه «معارضة سورية»
وتأمين الدعم المالي لهذه المعسكرات ،وكذلك
للتحالف األميركي ض� ّد اإلره���اب ،تبدو مثقلة
باألعباء والتداعيات ...وه��ي تحاول تسجيل
نقاط للخروج بأق ّل الخسائر ،حتى ال تقع في
الفخ الذي وقعت فيه قطر التي تو ّرطت في دعم
المجموعات اإلرهابية وك ّل أذرع حركة «اإلخوان
المسلمين» ،ولذلك فهي( ،أيّ السعودية) تقول
إنها ت��د ّرب «معارضة سورية معتدلة» ،لكنها
في المضمون ال ت��زال تراهن على المجموعات
اإلرهابية المتطرفة ،ألن��ه ال وج��ود لمعارضة
معتدلة مسلحة!
تحركات المملكة لتعويض خسارة اليمن،
لم تلغ سعيا ً سعوديا ً إلبقاء التواصل مع إيران
قائماً ،بهدف تجنيب السعودية ضغوطا ً مصدرها
اليمن ،وهذا برز جليا ً في المواقف السعودية في
وتجسد ذلك في تصريحات
أعقاب «زلزال اليمن»
ّ
وزيري خارجية السعودية وإيران حيث عبّر ك ّل
منهما عن أهمية وفعالية دور ك ّل من بلديهما
في إرساء اﻷمن والسالم إقليميا ً ودولياً ،وهذه
التصريحات يرى فيها مراقبون مؤشرا ً
يؤسس
ّ
لعالقات إيرانية ـ سعودية دافئة ،إذ لم تعترض
مسارها معوقات احتمالها يفوق احتمال عالقات
ال���دفء .علما ً أنّ حصول دفء ف��ي العالقات
السعودية ـ اﻹيرانية ينعكس ايجابا ً على العديد
من الملفات والقضايا التي تسهم في استقرار
المنطقة.
ما هو واضح أنّ السعودية تحرص على عدم
انقطاع خطوط التواصل مع اي��ران ،وتحرص
في المقابل على عدم التسليم بمفاعيل خسارة
اليمن ،ولذلك يبدو المشهد ضبابياً ،في ظ ّل
محاوالت الرياض امتالك أوراق أخرى في عدد
التوجس السعودي
من الساحات ...لكن يبقى
ّ
األميركي من تحكم إيران بحركة المالحة ،فبعد
تحكم إيران بمضيق هرمز ،بات تح ّكمها النهائي
بمضيق باب المندب قاب قوسين أو أدنى.
ف��ي ال��خ�لاص��ة يمكن أن تغلف السعودية
خسارتها لليمن ووقوعها بيد حلفاء إي��ران،
بأنها تندرج ضمن الخطط األميركية لجعل هذه
الساحة ،ساحة قتال بين «القاعدة» و»أنصار
الله» لضرب هدفين بحجر واحد.

} محمد ح .الحاج
تنص
يبدو أنّ اتفاقية جوبيه – أردوغان للعام  ،2010والتي
ّ
على إطالق اليد التركية في محافظتي حلب وإدلب لم تعد كافية،
وربما جرى تطويرها سرا ً لتشمل الشمال السوري كله بما في
ذلك محافظتي الرقة ودير الزور ،على أن ال تتعدى حدود الفرات
شرقا ً للحفاظ على مشروع الدولة الكردية ،فهل أطلق التحالف
اليد التركية لتنفيذ المخطط الجديد ولكن من بوابة تنظيم الدولة
اإلسالمية الذي يسيطر اآلن على شريط يمت ّد لمسافة مائتي
كيلو متر وبعمق يتراوح بين الخمسين والخمسة وعشرين كيلو
مترا؟

التحالف يستخدم القنابل الصوتية
والدخانية والذخائر الخلبية!

كيف لتنظيم «داعش» أن يستمر في التقدم نحو عين العرب
– النقطة الوحيدة الباقية ضمن الشريط  -وقوات التحالف
تقصف خطوط إم��داده وتج ّمعاته حول المنطقة ،إال أنّ يكون
القصف بقنابل صوتية وذخائر خلّبية ال تؤثر على مسيرة
الهجوم ،فيستم ّر في التقدّم ،في الوقت الذي تمنع تركيا دخول
مقاتلين أك��راد من أراضيها لنجدة إخوانهم من ق��وات حماية
الشعب الكردي ،كما تحاصر عين العرب على طول الحدود
معها ،وتشترط على األكراد قطع التواصل مع دولتهم الحقيقية
– سورية – ونقرأ في ذلك نوايا مبيّتة في العمل التمهيدي لفصل
المنطقة كما فصلت غيرها من األراضي السورية المحتلة وآخرها
لواء االسكندرون.
تركيا ال تحارب «داعش» بل تمتطي صهوته لتحقيق
أطماعها بتوافق وتنسيق تام مع التحالف الدولي ،وهو في
حقيقته ليس دولياً ،وإنما مجموعة األتباع الذين تقودهم أميركا،
ويبدو أنّ االتفاق مع قيادة التحالف تض ّمن إعالن الدولة التركية
االنضمام إل��ى محاربة «داع��ش» شكالً بينما يسرح عناصر
التنظيم في البلدات التركية بلباسهم وأسلحتهم ،ومنها كاكالى
وغيرها ،وقد ظهروا في مقاطع فيديو نشرتها مواقع تركية،
ويستخدمون وسائل النقل التركية ،ويعالجون جرحاهم في
مشافيها ،ويستم ّر تدفق المقاتلين الغرباء من ك ّل أصقاع األرض
عبر الحدود التركية وبتسهيل من استخباراتها !...أية مسرحية
تلعبها حكومة حزب العدالة والتنمية التركي؟

حكومة الظ ّل العالمية
تطمس الحقيقة

بايدن – نائب الرئيس األميركي – بعد أن اعترف بجانب من
الحقيقة ،تضطره حكومة الظ ّل العالمية لتقديم االعتذار إلى
أردوغان ،ثم إلى اإلمارات والسعودية ،وقد يضطر إلى االعتذار
من قيادات «داع��ش» و»النصرة» ويصفهم كما إدارة دولته
بالمعارضين المعتدلين – رغم ارتكاب هذه المس ّماة معارضة
معتدلة مجزرة بحق التالميذ الصغار في مجمع مدارس عكرمة
بحمص ،كانت نتيجتها أكثر من ثمانين شهيدا ً كلّهم من األطفال
وأكثر من ذلك جرحى ومش ّوهين ،ولم يجرؤ أيّ من التنظيمات
على تب ّني العملية رغم معرفة المواطن في الشارع الحمصي
بالفاعلين وبمن يقف وراءهم وهم جزء أساس من «النصرة»،
أو ما يُس ّمى بقايا «لواء الفاروق» الذي أفلس في ك ّل المواجهات
على ساحة المحافظة فاستدار لينتقم من األطفال في عملية
الخسة والنذالة والسقوط من عالم
تعبّر عن حقد دفين صفته
ّ
األخالق واإلنسانية.
الجيش التركي الذي يحتشد على الحدود السورية يخطط
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للدخول متجاوزا ً القانون الدولي ،ومتجاهالً قرار مجلس األمن
األخير ،إنّ خرق الحدود باألعراف الدولية هو إعالن حرب وعدوان
على دولة مجاورة قد يؤدّي إلى نشوب حرب فعلية ينعدم فيها
التوازن حيث يستغ ّل الجيش التركي توزع الجيش السوري
على مساحة األرض السورية وتشتت جهوده ،وابتعاده عن
الحدود الدولية مع تركيا بسبب سيطرة المجموعات المسلحة
المدعومة من الغرب والنظام الرجعي العربي وتركيا ،ويمكن
فهم السلوك التركي أن��ه استكمال للسيطرة على محافظتي
حلب وادلب اللتين لم تسقطا بالمعنى الكامل ،وأنّ إقامة شريط
ح��دودي بهذا الحجم سيشكل منطقة حماية وقاعدة انطالق
لجماعات «داعش» وأخواتها ،بمؤازرة القوات التركية الستكمال
المخطط ،مع ما يترتب عليه من نتائج خطيرة على األمن والسلم
الدوليّين !...فهل يستم ّر الصمت الدولي؟
كيف للسيد بايدن أن يعتذر ويك ّذب نفسه بعد اعتراف اإلدارة
األميركية الصريح بأنها هي مَن أوجدت تنظيم «داعش» وغيره،
وأنها دفعت بالدول الحليفة لتقوم بتمويله وتسهيل مروره
إلى األراضي السورية ،كما تعهّدت أخيرا ً باستمرار هذا الدعم
واستمرار التمويل تحت ُمس ّمى المعارضة المعتدلة !...وهل
هناك معارضة مسلحة في أيّ من دول العالم يمكن اعتبارها
معتدلة؟ وكيف يمكن تجاهل تصريحات أمراء السعودية وعلى
رأسهم وزير الخارجية سعود الفيصل ،وشيوخ قطر وقادة تركيا،
يتنصلون من عمليات التمويل فإنهم ال
وإذا كان قادة اإلمارات
ّ
يستطيعون إنكار وجود جمعيات وتنظيمات تدعم وتم ّول هذه
التنظيمات على األرض السورية واللبنانية وتتغاضى عن
تجنيد المقاتلين والتحاقهم بصفوفها عن أكثر من طريق.
«ال��ن��ص��رة» و»داع����ش» يتصارعان ف��ي الشمال وال��ش��رق
السوري ،لكنهما مع فصائل أخرى متحدان تماما ً على الحدود
السورية اللبنانية ،محاصران ،تقطعت بهم السبل ،وال إمداد
لوجستيا ،ومع اقتراب فصل الشتاء يبدأ البحث عن ممرات آمنه
ومالجئ ،وقد دفع بهم الجوع والحصار إلى سلوك الذئب الجريح
فيهاجمون القرى اللبنانية اآلمنة على امتداد الشريط الحدودي
في عمليات شبه انتحارية ،يتل ّقاهم مقاتلو المقاومة ،والجيش
اللبناني بالنار وي��ط��ارده��م الجيش ال��س��وري عبر الممرات
والوديان الجبلية للقضاء على فلولهم ومنع عودتهم إلى منطقة
القلمون ،وقد أصبح ذلك أقرب إلى الحلم ،وتستم ّر بعض األبواق
على الساحة اللبنانية تصرخ بأنّ العمليات موجهة إلى أهل
السنة مع ما في ذلك من ادّعاء كاذب وباطل ،فاإلرهاب موجه
للجميع والمدافعين عنه متو ّرطون حتى الثمالة ،وها قد بدأت
ك ّل األوراق تتكشف أمام الرأي العام اللبناني بكل ألوان طيفه
السياسي وشرائحه االجتماعية.
عملية تطوير سايكس – بيكو الجديدة إلقامة األردن الكبير
وفصل محافظات الجنوب (درعا والسويداء) وإلحاقها بالكيان
الجديد (طبقا ً للخريطة المنشورة على موقع البنتاغون) لم
تحقق أيّ تقدم بسبب الموقف الشعبي المتكامل مع الموقف
الرسمي والعسكري ،وفشل المجموعات اإلرهابية في السيطرة
على المناطق المستهدفة ،نحن مع إسقاط حدود سايكس –
بيكو ،لصالح الدولة السورية ،ال تطويره نحو مزيد من التقسيم
والتقزيم خدمة ألغ��راض الصهيو – ماسونية العالمية ،أما
«الجدار الطيب» مع العدو الصهيوني فهو مج ّرد طفرة عابرة
رغ��م ال��دع��م السافر للعصابات والتدخل العسكري للعدو
لحمايتها وفتح الطرق أمامها ،ثقافة الرفض للتعامل مع العدو
متجذرة في نفوس أبناء شعبنا ،ووجود عمالء من مناطق أخرى
أداة فاشلة لن يكتب لها االستمرار وال الحياة على أرض الجوالن
األبية.

الدين والتديّن الملتب�س!
نصار ابراهيم
} ّ
عندما يصبح العقل واإلنسان وثقافة المجتمع في مرمى نيران الجهل والجهالة...
في مثل هذه الحالة من الواجب والضرورة أن ينتفض المجتمع والنخب والثقافة
لتحمي روح المجتمع من السقوط في متاهة التدمير الذاتي األخالقي والمعنوي
والضحالة الفكرية والسلوكية مهما كانت الراية التي يمارس تحتها الفعل السياسي
أو االقتصادي أو األيديولوجي أو االجتماعي حضوره وفاعليته.
لقد قيل بأن السياسة من الخطورة بحيث ال يجوز تركها محصورة بأيدي
السياسيين فقط ،وقيل بأن الحرب من الخطورة بحيث ال يجوز إبقاؤها بين أيدي
العسكريين فقط ...كما قيل بأن االقتصاد من الخطورة بحيث ال يجوز حصره
باالقتصاديين فقط ...ويمكن القول بأن الدين من الخطورة بحيث ال يمكن حبسه
في جالبيب رجال الدين فقط ...ومعنى القول إن قضايا الشأن العام وأي فكر أو
نشاط اجتماعي هو فعل ينعكس على مجمل حياة الناس ،سواء من كان في دائرة
ذلك الفعل المحدد والخاص أو كان خارجها ...ولهذا فالمجتمع بكامله معني برسم
حدود ومعايير التعامل والعالقة مع ذلك الفكر أو النشاط االجتماعي بحيث ال
يتح ّول إلى قوة تدمير واستنزاف اجتماعي داخلي.
وليس المقصود هنا بالتأكيد الحجر على العقل وحرية االختيار أو اإليمان الديني
أو االنتماء السياسي ،بل المقصود صياغة النواظم الصارمة التي تنظم العالقة
بين الناس في مجتمع ما وهم يمارسون قناعاتهم وعقائدهم وإيمانهم المرتبط
بخياراتهم األيديولوجية أو السياسية أو غيرها.
وألنّ النقاش بهذا الشأن يشمل دوائ��ر واسعة من األيديولوجيات إال أنني
سأقتصر النقاش في هذه المقالة على ضرورة التمييز بين الدين وااليمان الديني
والتديّن الملتبس ...وبالطبع ليس المقصود أو الهدف الخوض في الدين كقناعات
وإيمان وحقول تشريعية أو فقهية ...بل كيف يجري التعبير عن العالقات والحريات
والحقوق االجتماعية والسلوك ارتباطا ً بالدين.
نقطة االنطالق األولى أنّ الدين ليس حكرا ً على فئة أو جماعة مهما كانت درجة
انتظامها ،ذلك ألنّ الدين بقدر ما هو ظاهرة إلهية عند البعض فإنه عند آخرين
ظاهرة اجتماعية تاريخية ...وفي الحالتين فالدين ظاهرة تلقي بآثارها وفضائها
على مجمل المجتمع سواء من آمن أو مَن لم يؤمن ...ذلك ألنّ الدين ليس مج ّرد
طقوس وممارسات وشعائر ومشاعر بل هو أيضا ً ظاهرة تنعكس في السلوك
والثقافة والنواظم االجتماعية بصورة عميقة.
فاليساري أو القومي أو العلماني مثالً ،والذين لهم مواقف ومقاربات خاصة
تجاه الدين وفق قناعاتهم الفكرية واأليديولوجية ال يعني أنهم خارج تأثيرات
الدين الثقافية والفكرية واالجتماعية حتى لو أرادوا ذلك ...فالدين اإلسالمي كما
الدين المسيحي على سبيل المثال أو غيرهما من األديان ليسا مج ّرد صالة وصوم
وزك��اة وحج وح��دود وحالل وح��رام و..و..و..و..و ...بل هما أيضا ً فضاء فكري
وطريقة تفكير ومنظومات عقائدية تنعكس في األدب والتراث واللغة والعادات
والمعمار والفنون جميعاً ...وبهذا المعنى يصبح الدين قوة سارية مثله مثل أية
فلسفة أو أيديولوجيا تعيد صياغة عالقات وسلوك البشر ...فهو ينعكس في كافة
تفاصيل الحياة ،من البنى التحتية وصوال ً إلى البنى الفوقية للمجتمع.
وذات الشيء يمكن قوله بخصوص أية فلسفة غير دينية كالماركسية أو
الوجودية أو الشك ،فهي ليست مج ّرد مواقف ومقاربات نظرية ،بل هي رؤية
ومنظومات تفكير وقيم تنعكس في األدب والفنون والسلوك االجتماعي واالقتصاد
والسياسة ،أي أنها تطال بتأثيراتها مجمل الكتلة االجتماعية سواء من يعتقد بها
أم ال.
وتزداد األشكالية تعقيدا ً مع تط ّور البشرية حيث الثورة العلمية والتواصل
واالتصال والتشابك والتداخل االقتصادي االجتماعي الثقافي ...بحيث لم يعد أي
مجتمع بمقدوره التطور أو الحركة بعيدا ً عن منظومة العالقات المتشكلة كونياً...
إنه عصر العولمة بإيجابياتها وسلبياتها ...تطورات موضوعية عاصفة تلف
الكون والبشرية وتمت ّد إلى الفضاء ومختلف العلوم ...وهذا يعني بالضرورة إعادة
صياغة عالقات البشر على تن ّوعهم واختالفهم سياسيا ً ودينيا ً وفكريا ً واجتماعيا ً
ولغويا ً وجغرافيا ً واقتصاديا ً وثقافياً.
في مثل هذا الواقع المتحرك والمتداخل والمتكامل بصورة هائلة ...يصبح بمثابة
الضرورة بناء عالقات المجتمع مع ذاته ومع مكوناته المختلفة ومع المجتمعات
واألمم والشعوب األخرى بطريقة ووفق أسس ناظمة ال تؤدّي إلى التناحر والفناء
الذاتي ...فال أحد يملك الحقيقة المطلقة ،كما ال أحد بمقدوره العيش بمعزل عن
غيره.
هنا بالضبط تتجلى أزم��ة وتحدّي اإلس�لام السياسي ،أو أيّ تنظيم ديني
سياسي ...وقبل الخوض في النقاش من الها ّم هنا توضيح حدود هذا النقاش...
فعند مناقشة اإلسالم السياسي بما هو قوى سياسية اجتماعية منظمة تعتمد الفكر
الديني كنقطة انطالق للتعامل مع التحديات السياسية والثقافية واالقتصادية

واالجتماعية في المجتمعات البشرية ،فهذا ال يعني أنّ تلك القوى هي معادل للدين
اإلسالمي ،أي بذات القدر الذي ال يشكل فيه الحزب المسيحي الديمقراطي األلماني
مثالً معادال ً للمسيحية ،وبالتالي فنقد تلك القوى وإخضاع برامجها وسلوكها
واستراتيجيات عملها للنقاش والنقد الصارم ال يعني نقد اإلسالم أو المسيحية
كأديان بذاتها ...فاإلسالم والمسيحية وغيرهما هما مك ّون تاريخي وثقافي من
مكونات المجتمع ،وبهذا المعنى فإنني كمواطن في هذا المجتمع وبغض النظر عن
قناعاتي السياسية والفكرية أعلن وبوضوح أنني لن أتخلى عن الدين اإلسالمي أو
عن المسيحية كمكون ثقافي ونفسي وروحي وأخالقي وحضاري عضوي ألحد مهما
كان ...وبذات القدر يجري التعامل مع الموروث اإلنساني الحضاري منذ إنسان
الكهف األول وحتى إنسان ناطحات السحاب في العصر الراهن ،بمعنى أن الدين
هو مكون عضوي في الثقافة والبنية االجتماعية والنفسية للجماعات البشرية
بغض النظر عن القناعات اإليمانية وممارسة الطقوس الدينية من عدمه.
انطالقا ً من ذلك فإنّ أيّ تنظيم أو حزب يتبنى اإليديولوجيا الدينية فإنه مج ّرد
تنظيم سياسي مثله مثل غيره من القوى والتنظيمات ...ورفع راية الدين ال تعني
وال تعطي ألي تنظيم سياسي «ديني» الحصانة من النقد وإخضاع رؤيته السياسية
واالجتماعية واالقتصادية وتعامله مع تحديات الواقع للنقاش والتحليل والقبول
والرفض ...أي بذات القدر الذي ال تعني فيه إطالة اللحية وارت��داء لباس الدين

من ال�ضروري التمييز بين الدين بما هو
قناعات �إيمانية عميقة و�سلوك اجتماعي
تهذيبي وعالقة فردية و�شخ�صية قيمية
بين الإن�سان وربّه
أو الكهنوت أي قيمة جدية مضافة للشخص ما لم يبرهن على ذلك بالسلوك
والموقف.
هذه المسألة تحديدا ً تدفع بالنقاش نحو ضرورة التمييز بين الدين بما هو
قناعات إيمانية عميقة وسلوك اجتماعي تهذيبي وعالقة فردية وشخصية قيمية
بين اإلنسان وربه والتديّن الملتبس.
والتديّن الملتبس هو توسل وتمثل السلوك الديني الشكلي في المظهر والمغاالة
في ذلك من أجل فرض حالة من الرهاب الفكري واالجتماعي انطالقا ً من العزف على
الوتر الحساس في وعي الجماعة البشرية المرتبطة بعالقة دينية إيمانية ...والهدف
هو قطع الطريق قسريا ً أمام النقد وحرية التعبير وممارسة الحقوق الطبيعية للفرد
والجماعة ،وبهذا تخلق حالة من األرهاب الفكري المستند إلى سطوة الدين من دون
امتالك القدرة العقلية على اإلقناع.
وبهذا المعنى فإنّ التديّن الملتبس هو عملية إجهاض للفاعلية الذهنية بما
في ذلك االجتهاد العقلي العميق في التعامل مع ظواهر وأسئلة المجتمع اليومية
شديدة التعقيد ...ولكي يسود التدين الملتبس ويسيطر اجتماعيا ً فهو يدفع وبدأب
نحو تعميم الجهل االجتماعي كأفضل بيئة حاضنة للتدين الملتبس ...ولهذا نجد أن
التدين الملتبس هو تدين شكلي ميكانيكي...إنه يقوم على حرف النقاش والسلوك
نحو السطحيات والشكليات بما يفقد الدين عمقه اإليماني التأملي الذي عادة ما
يكون (أي التأ ّمل) نقطة البداية للتح ّوالت الفكرية والفلسفية ،وبهذا لم يكن صدفة
انعزال الرسول في غار حراء ،واعتزال المسيح في الصحراء لمدة أربعين يوما...
ومن أخطر انعكاسات ووظائف التديّن الملتبس تعطيل العقل النقدي ،ولهذا
فهو يميل دائما ً إلى تعميم السلوكيات الطقسية كأداة سيطرة وكبح انفعال وتفاعل
العقل ...واألخطر استخدام كل ذلك النتزاع مكانة أو هيبة موهومة ...ومن األمثلة
على التديّن الملتبس المغاالة والتطرف في أنماط اللباس والتركيز على تفاصيل
حركة وسلوك اإلنسان وامتالك الحق بالتطاول على اآلخرين بحجة الدفاع عن
الدين وكيفية المشي والجلوس والقيام والقعود ،واألخطر القيود المفروضة على
المرأة على مختلف المستويات.
ولكشف الفارق بين الدين الفعلي والتديّن الملتبس يكفي فقط كشف التناقض
بين السلوك الحياتي العميق والحقيقي في المعامالت واألدوار والوظائف
االجتماعية للتديّن الملتبس ومظاهر التديّن الشكلي في الجانب الديني ...يكفي أن
نالحظ النفاق والكذب والخداع والغيبة التي ال تتسق مع روح الدين العميق.
وبهذا المعنى فأن يصلي شخص ما أو يصوم أو يطيل لحيته أو يقصرها فهذا
شأن خاص به ،وال يعطيه أي خصوصية أو سلطة لتحديد مواقف وسلوك اآلخرين
والحكم المعياري عليهم ...من دون أن يعني هذا الموقف انتقاصا ً من حرية
االختيار والتعبّد واحترام الدين والشعائر الدينية ،ولكن بشرط ترجمة هذا السلوك

اإليماني في سلوك اجتماعي متناغم يقوم على احترام اآلخرين ،واألهم احترام
الدور االجتماعي وعدم إلحاق األذى والضرر بالمصلحة العامة والوظيفة العامة.
إذن يجب احترام شعائر وقناعات الناس الدينية ،ولكن بشرط أن تجري ممارسة
تلك الشعائر بما ال يتخطى حدود الجانب اإليماني الطبيعي ،وأن ال يتح ّول التديّن
إلى سلطة رمزية تبيح االستهتار باآلخرين وحقوقهم ومعامالتهم ووقتهم وكأن
المتديّن الملتبس محمي من الله ...أو كأنه يقوم بذلك باسم الله ...وهذا تجاوز
لمعنى الدين العميق أي الدين اإلنساني الطبيعي.
ومثال آخر على استغالل سلطة التديّن الملتبس يتجلى في احتكار وحق
الحديث والوعظ على جماعة في لقاء عام ،وذلك فقط ألن من يتكلم يتخذ دائما ً من
الدين موضوعا ً للحديث بمناسبة وغير مناسبة وبمعزل عن صحة ما يقول من
عدمه فهو دائما ً يتق ّمص دور الواعظ مطلق الصالحية ...وكأن له حق إلهي وما على
الجماعة سوى الصمت واإلصغاء سواء رغبت في ذلك أم لم ترغب ...واألدهى في
مثل هذه الحالة أنّ كثيرا ًمن المستمعين يعرفون أنه يكذب ومع ذلك يصمتون خوفا ً
من الصدام مع الحالة الرمزية التي يلتبّسها هذا الفرد باسم الدين...
خالصة القول إنّ الدين ليس أداة أو وسيلة للسيطرة والقهر بل هو فكر وفضاء
وممارسة تقوم على التفاعل واالح��ت��رام حتى مع من يختلف مع المقاربات
الدينية ،وغير ذلك هو الضياع والقطع مع المجتمع والصيرورات التاريخية لبناء
المجتمعات.
تأسيسا ً على ما تقدم يصبح تحديد أسس ونواظم العقد االجتماعي الذي يحدّد
عالقة البشر وأدوراه��م ووظائفهم ضرورة وجودية بك ّل معنى الكلمة ...بمعنى
أنّ لك ّل فرد أو جماعة الحرية بممارسة حياتها وخياراتها وقناعاتها السياسية
واالجتماعية والدينية بشرط أن ال تشكل حجزا ً أو انتهاكا ً لحقوق وقناعات
اآلخرين ...ومن يبح لنفسه انتهاك حرية وحقوق اآلخرين فعليه أن يتوقع ردا ً
وسلوكا ً مماثالً ،األمر الذي يدخل المجتمع والجماعة في دوائر التآكل والتناقض
والتناحر الذاتي الداخلي.
إذن إحدى جذور المعضالت التي نواجهها اليوم تكمن في سيادة وهيمنة التوحش
الفكري الملتبس باسم الدين األمر الذي يبيح للجهل بمج ّرد أن يطيل اللحية ويرتدي
العمة أن يطلق يديه قتالً وتنكيالً باسم الدين اإلسالمي (وذات الشيء ينطبق على
من يمارس ذات السلوك باسم أي دين أو قناعة أييولوجية أخرى) فيك ّفر ويخ ّون
رب
ويقيم الحدود ويد ّمر ويفتي ويقطع الرؤوس وكأنه مالك الموت المرسل من ّ
العالمين ،أيّ دين هذا الذي يبيح س ْوق نساء العراق في القرن الواحد والعشرين
سبايا؟ ويبيح تهجير وذبح المؤمنين بأديان أخرى؟ أو يتبعون مذاهب أخرى؟
وأي دين هذا الذي يستهدف تدمير التراث واألضرحة واألوابد التاريخية بحجة أنها
من األوثان ومن ممارسات الشرك...؟ ألم تكن معابد بوذا في أفغانستان واألهرامات
في مصر موجودة منذ أيام المسلمين األوائل وكذا حدائق بابل وغيرها...؟ ألم يكن
البيت العتيق بيت إبراهيم عليه السالم موجودا ً وال يزال...؟ كيف يحدث ك ّل هذا وال
تحرك المجتمعات ساكنا ً لتحمي دينها وتاريخها وحضارتها...؟ وفي الحقيقة لقد
د ّمرت قوى اإلرهاب والقتل الدين اإلسالمي وعاثت فيه خرابا ً بحيث سنكون بحاجة
إلى عقود أو قرون لكي يستعيد هذا الدين روحه ودوره...
وهنا ال تبرير وال مجال لفهم موقف أي «تنظيم سياسي إسالمي» يقف صامتا ً
يهب مدافعا ً عن اإلسالم الذي ينتهك وتنتزع منه إنسانيته
أمام هذه األهوال وال ّ
ورحمته باسم الخالفة أو باسم أمير المؤمنين أو باسم الجهاد ،فحقوق اإلنسان
وكرامته وحريته ليست شأنا ً مؤجالً إلى يوم القيامة ...فلم يقل الله ج ّل جالله ذلك
كما لم يقل ذلك األنبياء.
هي لحظة تاريخية ساحقة لم يعد يجدي معها الصمت واالنحناء والمداورة
والمراوغة والمساومة ،مما يستدعي التصدي للتديّن الشكلي الملتبس الفاقد
لعمقه وروحه وإنسانيته ،التديّن المشغول بالشكليات والتفاصيل المملة والمهينة
على حساب الجوهر ...ذلك ألنّ أيّ مساومة على حق اإلنسان في الحياة وفي
الحرية وفي الوجود باسم الدين هي بداية الفناء الروحي وفقدان أي دين لروحه
ومعناه ووظيفته األولى .أي بذات القدر الذي تفقد فيه أي فلسفة أو فكر أو ثقافة
أو أيديولوجية عمقها وروحها ما أن تصمت عند المساس بركائزها اإلنسانية أو
تساوم عليها ،فك ّل األيديولوجيات بما في ذلك اإليمان بالله هدفها خير البشرية
واإلنسان ،هكذا تقول ...فالله ليس بحاجة لصالة وصيام أحد من حيث المبدأ...
إنه يطلب ذلك كي يحترم اإلنسان ذاته وعقله وإنسانيته أوال ً وعاشراً ...هكذا أرى
األمر والله أعلم!
وبهذا المعنى وفي هذه السياقات ستبقى صرخة عمر بن الخطاب الخالدة( :متى
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أح��راراً؟) هي ركيزة المواطنة والمساواة
والحرية والناظم لعالقات البشر ...هكذا أرى األمر والله أعلم مرة أخرى!
صفحة الكاتب:
https://www.facebook.com/pages/NassarIbrahim/267544203407374

