�آراء

السنة السادسة  /الثالثاء  11 /تشرين الثاني  / 2014العــدد 1632
Sixth year / Tuesday / 11 November 2014 / Issue No. 1632

«حركة النه�ضة»
واالنتخابات الرئا�سية في تون�س
} حميدي العبدالله
بعد اجتماع مط ّول لمجلس الشورى في حركة النهضة اتخذ قرار
بترك الحرية ألعضاء ومناصري الحزب في التصويت للمرشحين
ألي م��رش��ح ،بمن ف��ي ذلك
لالنتخابات ال��رئ��اس�ي��ة ،وع ��دم تبنّيها ّ
المرشحان ال�ل��ذان كانا شريكين لـ«النهضة» ف��ي حكم تونس في
السنوات التي تلت خلع الرئيس زين العابدين بن علي.
المحللون في تونس وضعوا القرار في سياق حسابات تميل إلى
عدم استفزاز حزب «نداء تونس» وضمان إمكانية التحالف معه في
تشكيل الحكومة التونسية المقبلة ،بل ذهب بعض هؤالء المحللين
إلى أبعد من ذلك وأشاروا إلى صفقة سرية عقدت بين «نداء تونس»
و«حركة النهضة» تفضي إلى تسليم األخيرة رئاسة الحكومة مقابل
القرار الذي اتخذته وقضى بتخليها عن المرشحين من حلفائها ،بما
في ذلك منصف المرزوقي.
وب���ات واض��ح��ا ً أنّ م�ع��رك��ة ال��رئ��اس��ة ُح�س�م��ت س�ل�ف�ا ً لمصلحة
الباجي القائد السبسي مرشح «نداء تونس» في ظ ّل تضاؤل فرص
المرشحين اآلخرين ،حتى لو دعمت أحدهما «حركة النهضة».
هل فعالً الحسابات التي أملت على «النهضة» قرارها تتعلق بصفقة
سرية أم أنّ هناك حسابات أخرى وما هي هذه الحسابات؟
احتمال الصفقة قائم وال يمكن استبعاده من حيث المبدأ ،ولكن
أي صفقة تقود إلى تسلّم «حركة النهضة» رئاسة الحكومة التونسية
ّ
الجديدة أمر مستبعد ،أوالً ألن «حركة النهضة» لم تحز غالبية مقاعد
البرلمان التونسي الجديد ،ومن الصعب على «نداء تونس» التخلي
عن موقعه في رئاسة الحكومة الذي يؤهله له العدد الذي فاز به من
مقاعد البرلمان ،وثانيا ً ألنّ لـ«نداء تونس» مصلحة في تشكيل حكومة
ائتالفية مع «حركة النهضة» القادرة مع بعض األطراف األخرى على
عرقلة إمكانية أن يحكم «نداء تونس» بأغلبية مريحة ،من هنا يتوقع
من حيث المبدأ أن ال يستبعد «نداء تونس» احتمال تشكيل حكومة
ائتالفية مع النهضة ،ولكن حتى هذا دون��ه عقبات منها المعارضة
الشديدة داخل «نداء تونس» لمثل هذا االئتالف.
لكن السبب الحقيقي الذي دفع «حركة النهضة» إلى عدم إلزام
أعضائها ومناصريها التصويت لحلفائها ي�ع��ود إل��ى حسابات
أخرى ،أبرزها أنّ «النهضة» لم ترشح أحدا ً للرئاسة ،وتعلم أنّ إلزام
أعضائها ومناصريها بانتخاب أحد حلفائها يثير ضغينة الحليف
اآلخ��ر ،وبالتالي ف��إنّ ف��وز المرشح ال��ذي س��وف تعلن ع��ن دعمه
مهب واحتمال الخسارة هو االحتمال األكبر ،وسيعني
يصبح في
ّ
ذل��ك أن��ه هزيمة ل�ـ«ح��رك��ة ال�ن�ه�ض��ة» ،وه��ذه الهزيمة مضافة إلى
هزيمتها النسبية في االنتخابات التشريعية سيؤثر على شعبيتها
ومكانتها في تونس.
صح هذا االستنتاج ،فإنّ احتمال انتقال النهضة إلى مواقع
وإذا ما ّ
المعارضة ه��و االح�ت�م��ال ال�م��رج��ح ،ول�ي��س احتمال المشاركة في
حكومة ائتالفية مع حزب «نداء تونس».

تح ّر�ش جنبالطي...
} روزانا ر ّمال
هل من الممكن أن يكون بين دروز سورية من يمكن ان يؤثر فيه
كالم وليد جنبالط ،فيتصالح مع «جبهة النصرة» التي أسماها «ثوار
سورية»؟ والتي سبق ان اطلق تصريحا ً رفض فيه وصفها باإلرهاب،
معتبرا ً انها ممثل الشعب السوري ،وانها الثورة السورية ،وهو
عندما يقول ثوار سورية يعرف جيدا ً انه يقصد «جبهة النصرة» ألنّ
المنطقة التي يتحدث عنها في كالمه األخير الموجه إلى ابناء الطائفة
الدرزية هي منطقة تواجد الطائفة الدرزية في جبل السويداء المحاطة
بالقنيطرة ودرعا وحوران حيث تنتشر «جبهة النصرة» وحدها
وتشكل القوة الضاربة في ما يسمى «الجيش الحر».
يقول جنبالط للدروز ان «ال مناص أمام أبناء الطائفة العربية
الدرزية من فك ما تبقى من ارتباط مع النظام واالتجاه نحو تحقيق
مصالحة شاملة مع مناطق الثوار ،ال سيما في حوران ودرعا
والقنيطرة ،واالبتعاد عن السقوط في األفخاخ المتتالية التي ينصبها
النظام ،والتماشي مع تاريخهم المعاصر في مواجهة الظلم واالنتداب
بقيادة سلطان باشا األطرش وبالتعاون مع كوكبة من الوطنيين
السوريين من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق».
كالم جنبالط عن ان «النصرة» معتدلة وليست إرهابية يؤكد انّ
جنبالط غير مقتنع بما يتكلم عنه.
أبسط األمور انه عندما تكفر «جبهة النصرة» الدروز وتحلل دمهم،
من هو الدرزي الذي سيتقبّل دعوة جنبالط للتصالح مع «النصرة»
وهي تعتبر في عقيدتها انّ ك ّل الدروز كفار؟
يدرك جنبالط اليوم أنّ أمر النظام السوري الحالي بالنسبة
لالميركيين قد حسم ،وأنّ التعاطي معه كطرف أساسي قوي في
سورية بات أكيداً ،خصوصا ً بعد كالم كيري وهاغل الذي يؤكد على
الرغبة االميركية في تسليح المعارضة السورية إلجبار النظام على
التفاوض وجوالت دي مستورا وتصريحاته ودعوته المعارضة إلى
الحوار مع النظام.
يبدو انّ جنبالط يريد إعادة تجربة  2006في هذه اللحظة ،وهو
الذي ادرك بعد الحرب حينها انّ حزب الله والمقاومة انتصرا على
«اسرائيل» لكنه يعرف انه يستطيع تنغيص هذا النصر والتصويب
عليه.
هل يستطيع أنصار وليد جنالط إنكار انه كان يروي في
التسعينات في مجالسه امام مق ّربين منه حينها ان طريقته في طلب
موعد من الرئيس حافظ االسد كانت بإطالق تصريح ض ّد سورية
فيعرف الرئيس االسد انّ جنبالط يريد موعدا ً منه وانه وصل إلى
طريق مسدود مع معاونيه في الحصول على ما يريد؟
يعرف وليد جنيبالط انه خسر دروز سورية الذين لم يتغيّر
موقفهم تجاهه او تجاه النظام منذ  4سنوات ،ال الوجهاء وال الشباب
وال مشايخ العقل ،وبالتالي ما هو الطارئ الذي سيأخذهم نحو اي
انعطافة يسعى اليها؟
إنه التح ّرش الجنبالطي...
«توب نيوز»

«الن�صرة» و�شبعا وحلب
ـ التحركات التي تشهدها مناطق جنوب سورية وشمالها توحي بوجود
المنسقة التي تبلّغتها األجهزة األمنية السورية واللبنانية لتمرير
الخطة
ّ
وحدات من «النصرة» نحو شبعا وحلب،
ـ «إسرائيل» تتولى نقل وحدات «النصرة» إلى مزارع شبعا للتسلل نحو
الشريط الممت ّد من حاصبيا إلى شبعا.
ـ تركيا تقدم الغطاء الناري لتمدّد «النصرة» من ريف إدلب إلى ريف حلب
الغربي ومحاولة الدخول إلى المدينة.
ـ التفاهم التركي ـ «اإلسرائيلي» على قطع الطريق أمام تفاهم إيراني ـ أميركي
يستدعي حدوث شيء كبير قبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
ـ خمسة عشر يوما ً خطرة...
ـ «إسرائيل» تعلم بعد عملية مزارع شبعا األخيرة وكالم سيد المقاومة أنّ أحدا ً
لن يقبل اعتبار «النصرة» وحدها عد ّوه عندما تم ّر عبر الخطوط «اإلسرائيلية»
وسيُعتبر األمر من جانب المقاومة إعالن حرب من جانب «إسرائيل» ،وبالتالي
عليها تح ّمل النتائج.
ـ تركيا تعلم أنّ الجيش السوري لن يسمح بتكرار ما ج��رى في كسب،
وسيرتب التو ّرط في تغطية نارية تركية لـ«النصرة» اندالع مواجهة مباشرة
تركية ـ سورية.
ـ األرجح أنّ الردع سيشتغل ،ولكن يا حبّذا لو يرتكبون الحماقة الكبرى ،فقد
آن أوان حرب حاسمة...

التعليق السياسي

ال�سيا�سة ...االحتيال والغرائز!
} محمد ح .الحاج
واه���م م��ن يعتقد أنّ م��راك��ز األب��ح��اث ف��ي عالم
الغرب أهملت دراس��ة الماضي في العالم المتخلف،
استطراداً ،درست حروب داحس والغبراء ،والبسوس،
واستخلصت منها عناصر اإلثارة لتوظيفها في خدمة
مخططاتها ،مع مجاراة التطور الزماني والمكاني...
تحييد العقل ،وإث���ارة مكامن الغريزة ف��ي المنطقة
المستهدفة ....سياسة!
ينتقي مربّي الحمام طائرا ً متميّزاً ،قويّ البنية فيد ّربه
على الطيران ساعات طويلة ،يرميه م��رات بالشبكة
فيترسخ لديه بالتطبّع تجاوز عقدة الخوف من الشبكة،
ّ
يطلقه إل��ى الفضاء لينض ّم إل��ى س��رب م��ا ،وبعد قليل
يفرض قيادته على السرب المستهدف ،ينتظر الصياد
ليتأكد أنّ السرب ناله التعب ،يلوح للطائر الصياد
بأنثاه فيهبط ،ويلحق به ع��دد من السرب الغريب،
يطلق الصياد شبكته ليصطاد حمام غيره ...توظيف
للغريزة ...احتيال.
صياد الحجل ،يربّي طائرا ً منذ الصغر على الصياح،
يضعه في قفص صغير له فتحة تسمح بظهور نصف
الطائر من دون أن يتح ّرر ،يضعه في القفص على قمة
رجم من الحجارة ،يم ّوه القفص فال يظهر ويترك فتحة
ليظهر الطائر الصياد ،ثم يختبئ في حفرة مم ّوهة
ويطلق صفيرا ً لطائره فيبدأ بالصراخ ...تكتشف طيور
المنطقة الصوت الغريب ،تسارع ال��ذك��ور لمقاتلته
وطرده ،وتلحق بها إناثها ،فتقع في شراك الصياد أو
شبكته !...أيضا ً استثمار للغريزة واحتيال عليها.
تعتقل االس��ت��خ��ب��ارات مطلوباً ،ق��د يكون خطيراً،
تكتشف أنه ذكي ،تساومه ،تغسل دماغه ،تستثمره
في كشف خفايا السجناء ،وقد تطلقه ليكشف عصابة
أو تنظيمات ،لكنه استثمار وهذه سياسة أمنية ال دور
فيها إال لغريزة البقاء عند المجرم ،واستثمار للعقل في
الدوائر المختصة بما يخدم المصلحة العامة ...أيضا ً
سياسة ،فيها الكثير من االحتيال.
في كثير من العالم المتخلف قطعان بشرية يمكن
تحييد العقل فيها ببساطة عن طريق إث��ارة الغرائز،
تتحكم الغريزة المستثارة بسلوك الفرد فال يفكر بل يدع
العقل جانبا ً ويندفع أشبه بالحيوان ،إنه األمر الواقع،
عالمنا العربي ليس استثناء من هذا الفعل ،فاألمية
والجهل لها امتدادها ،حتى في أوساط يعتبرها البعض
متجاوزة حالة األمية ،تتحكم بها الميتافيزيقا التي تدفع
بالعقل إلى الحياد ويعيش الفرد ضمن «تابو» يصعب
الخروج منه ...وألنّ األمم القوية تتوسل ك ّل األساليب
الستمرار هيمنتها على م��ق��درات وث���روات الشعوب،
فهي توظف نقاط ضعفنا لخدمة مصالحها معتمدة
على مقترحات مراكز البحوث وتخطيط السياسات
الخارجية ...هو استثمار سياسي ...احتيال!
الخالفة التي انتهت قبل ق��رن من ال��زم��ن ،لم تكن
مطروحة قبالً على ساحة عالمنا الذي يحاول الخروج
من نفق الجهالة والتخلف ،الغرب ال يسمح بذلك إال
بمقدار ما ال يستطيع منعه ،وإذ لم يعد هناك من عدو
عالمي آخر لهذا الغرب بعد أن تحقق له شبه أحادية
القطب والسيطرة التفت ليخلق عدوا ً جديداً! أوحت له
مراكز الدراسات والبحوث بأنه سيكون اإلس�لام بما
يتوفر فيه من أصوات نشاز ال تمت إلى اإلسالم بصلة،
هو أوجدها فكانت «القاعدة» ،وه��و أطلقها لتضرب
أبراج التجارة فتوجد له المب ّرر القانوني إلشهارها عدوا ً
ومالحقتها تحت ستارة من التضليل! واحتالل دول أو
إقامة مزيد من القواعد على أراضيها.

صناعة الحروب

إنّ أكثر من نصف صناعات الغرب هي عسكرية،
وتوفر أكثر من نصف فرص العمل واألج��ور المرتفعة
لشرائح من مواطني دوله ،فإذا ما توقفت الحروب ،وع ّم
العدل والسالم على مساحة العالم ،ستتوقف عجلة
الصناعة الحربية ،وتنعدم تجارة األسلحة ويتأثر
اقتصاد هذا الغرب الذي لن يسمح بذلك ،من هنا نجد
أنّ هناك مراكز أبحاث ومجموعات متخصصة بتوفير
أسباب قيام الحروب على مساحة العالم ،تستهلك
أسلحتها وذخائرها وتستم ّر عجلة الصناعة ناشطة مع

جورج جرداق :عنوان الزمن الط ّيب

ما يترتب على ذلك من أرباح طائلة وزيادة في الدخل
القومي والفردي ،ولو جاء ذلك على حساب أنهار الدماء
المسفوحة في ك ّل مكان.
الحروب المباشرة شكلت لعالم الغرب ورطة كبيرة،
وأزمة أخالقية طالت مجتمعاته ،فكان االنتقال إلى حروب
الوكالة ،وأشدّها شراسة الحروب الداخلية (األهلية)،
إما صراع على السلطة ،أو صراع مستحدث على قواعد
ال أخالقية تتحكم فيها الغرائز المستثارة بالميتافيزيقا
على تعدد ألوانها وأشكالها ،وقد أصبح لإلله وكالء على
األرض وأجبروه على االنخراط في مشاريعهم ،هكذا
يجري تحييد العقل تماما ً فتنقلب المنطقة إلى غابة تسود
فيها الوحشية وتنعدم اإلنسانية ...الغرب ال يبالي ،بل
يقف متف ّرجا ً منتشيا ً بروائح البارود والدماء والجيف
المتفسخة ...هي سياسة ،بل هو استثمار احتيالي أبعد
ما يكون عن األخالق ...هو استثمار الغرائز.
على مدى سنوات طويلة في قلب غوانتانامو ،وضمن
مخابر االستخبارات المركزية ج��رى إع��داد الخليفة
المنتظر ،مراكز ال��دراس��ات استحضرت اسم الخليفة
األول «أبو بكر ...لكنه البغدادي» تماشيا ً مع المكان،
لم تتأخر في تهيئة وإعداد الكوادر المساعدة ،واألموال،
وانطلقت حملة اإلع�لام متد ّرجة تغمز خوفا ً من قيام
الخالفة ،وكانت ح��دود أنصارها في مراكز البحوث
وب��ع��ض الخاليا ال��ن��ائ��م��ة ...ك��ان��ت مناسبة ليلتقط
بعض القطيع وهج التسمية ،توقف العقل وبدأ العمل
بالغريزة طبقا ً للمخطط ،من صلب القاعدة بدأ االنطالق
سواء أعجب ذلك أميرها الزرقاوي أم ال!
انطالقة دول��ة الخالفة بهذه ال��ق��وة ،بما توفر لها
م��ن تسليح س��ري ،ودع��م خ��ارج��ي وتجنيد مرتزقة،
والنجاحات التي حققتها في مناطق محدّدة ،هي باألصل
تشكل البيئة المناسبة أو المهيأة للقبول ،إما عن قناعة،
أو بسبب التهديد ،وف��ر لهذه ال��دول��ة سرعة االنتشار
وسرعة الفعل ،واكتساب األن��ص��ار ...البيعة حتى في
أوساط خارج سيطرتها ،األردن ولبنان مثاالً ...والحداء
يعلو تمجيدا ً ألبي بكر البغدادي من اربد والزرقاء وشمال
لبنان ،بينما يقبع الخليفة في مأمن تتحاشى االقتراب
منه طائرات التحالف فال توجه صواريخها إليه ،وربما
هو محاط بحواريه يشرب نخب التحالف مما تعتق في
أقبية فرنسا أو أميركا ،وبين الفينة واألخرى يتطلع إلى
ساعته الفاخرة ليتذكر الوقت ...رغم عدم أهميته ،ففي
الجنة اليوم كله نهار ...لبن وخمر ،وحور عين!
ع��ال��م متخلف ال يستحق أف��ض��ل م��ن ه��ك��ذا واق��ع،
ك ّل أجهزة العالم المتخلف حاربت العقل ،وحاربت
المفكرين والعقالء ،بل قتلت أصحاب مشاريع التنوير،
وإذ لم تستطع القضاء على أفكارهم ومعتقداتهم تس ّربت
إلى داخلها وعملت على تشويهها أو حرفها عن مسارها
لتضيع في دهاليز الخوار الهدام ،وليس الحوار الب ّناء،
صراع على المكاسب والمواقع ،وتفريغ للشعارات من
مضامينها ،فال الحرية تحققت ،وال الوحدة قامت  -على
العكس نعجز عن الحفاظ على الراهن وتتطور حاالت
االنقسام على قواعد أكثر سوءا ً – بل تتجه أغلب شعوب
المنطقة إلى هاوية فقدان اإلنسانية ،والهبوط دون
مستوى خط الفقر ،رغم أنّ موارد المنطقة تفوق حاجة
سكانها أضعافا ً مضاعفة ..لكن هذه الموارد تذهب إلى
صناديق احتكارات الصناعات العسكرية في الغرب...
 صناعة الحروب ...احتيال إلفراغ الجيوب.غريزة البقاء التي تدفع بالقطيع إلى التج ّمع في
وضعية الدفاع عن النفس ،بدأت تضمح ّل ،رويدا ً رويداً،
وبدأ الفرد يلوذ بعائلته ،بعشيرته ،الخالص الفردي
أصبح مطلباً ...هي ثقافة غاية في االنحطاط ...قد
تؤثر ،لكنها لن تع ّم ،نتفاءل ،إذ ال ب ّد من صحوة.
أكثر من نصف ق��رن على «استقالل شكلي» لدول
العالم العربي وما زال تصنيفها ...عالم ثالث ،متخلف،
بينما انتقلت دول أق ّل مساحة ،وأق ّل سكاناً ،وأق ّل موارد
وثروات إلى عالم العلم والمعرفة والتطور التكنولوجي،
كنا نطعمها فأصبحت تصدر إلينا!
ه��ل س��أل��ن��ا أنفسنا ع��ن األس���ب���اب؟ ال��م��اورائ��ي��ات
مرضنا ...تغييب العقل ،واستعداد قطعاننا إلث��ارة
ال��غ��رائ��ز ...داؤن���ا ...ما هو ال���دواء؟ برسم ق��ادة الفكر
والسياسة ومراكز البحوث إن كان في عالمنا مراكز
بحوث حقيقية.

} د .سلوى الخليل األمين
ب��ع��ي��دا ً ع��ن السياسة ون��اس��ه��ا ،وع��ن التمديد
والممدّدين ،وعن القناصين الخبيرين بهتك عقول
العباد وقلوبهم ،وعن ممارسات «داعش» وداعميها
من القتلة التكفيريين ،سأكتب عن الشعر والشعراء،
عن مواسم الحب الذي يمضي حين يرحلون ،عن
الهوى المعتق الذي شربناه معهم في ليالي الحب
ال��ع��ت��اق ،ع��ن ن��ض��ارة ال��زم��ن ال��ذي اعتلى مراكب
الغمام ،عن الفصول المشرقات السابحات فوق
أشرعة المزن ،تحدّث الغادين واآلتين عن وطن
اسمه لبنان ،كبر بمفكريه وأدبائه وشعرائه وفنانيه
األصالء.
فحين يغادرنا شاعر أو أديب أو موسيقي أو فنان
نشعر أنّ الشمس قد لبست ثوب الحداد ،وانكفات
خلف الحجب تندب مجراها ومسراها ،فأهل الفكر
والقلم هم النخب الذين تعلو بهم األوطان وتبقى بهم
حيية مدى األدهار ،مهما كان الموت قهارا ً والرحيل
صعباً ،فحين يغيب الكبار منهم نشعر بأنّ ثلما ً من
الحياة قد انطفأ ،ألنهم هم عمدة الوطن وصورته
المشرقة ،وهم وهج المواسم الربيعية التي تزهر
على الدوام عبر حوليات الوجود ،في الحضور كما
بعد الرحيل ،ألنّ إرثهم باق ،ما بقي الزمن ،شعاع
ضوء تط ّل من خالله األجيال المتعاقبة على أصالة
الثقافات التي كتبت بحبر العقل المتن ّور ،المل ّوح
بالهدي واليقين وازده���ار العقل ال��راس��م خطوط
بصماته مشهديات المعة بك ّل مضامينها وأشكالها
وتفاصيلها الزاهرة ،داخل الوطن وخارجه.
الشاعر الكبير جورج جرداق ابن الجنوب اللبناني،
المس بالكلمة ،التي
الذي عرفناه ثائرا ً أدبيا ً ال يقبل
ّ
هي نور من الله ،منحها لعباده القادرين على صقلها
وإعالء شأوها ،بأن جعلها سنابل قمح قادرة على
إشباع الناس ك ّل الناس دون منة أو ارتهان ...كانت
مسيرته مسيرة الرجل المتواضع على كبر نفس،
أن��وف شغوف ب��روائ��ع المعرفة والشعر واألدب
وسيرة اإلمام علي بن أبي طالب الذي قال عنه :إنه
إمام الثورة ،وإمام الحق اإلنساني ...وإمام الزمن
المقهور ،وإم��ام المستضعفين على األرض ،لهذا
كانت موسوعته عنه ،وهو المسيحي األرثوذكسي،
بداية الثورة على الطائفية والمذهبية ومن يفتعلهما
وينساق لترويجهما ،ويجري في مسارهما ،القتناعه
بقدرة العقل على استيعاب اإلنسان ،ك ّل إنسان،
مهما علت رتبه ومراتبه وطائفته ومذهبه ومنطقته
وووط��ن��ه ،لهذا احترمه ع��ارف��وه ،ومنحوه الحب
واالحترام والتقدير حتى لحظاته األخيرة.
لقد عرفته منذ كنت في سن اليفاع ،حين كانت
أمي تحدثني عنه بإعجاب وهي القارئة لموسوعته
عن اإلمام علي ،وحين تع ّرفت عليه خالل مسيرتي
الثقافية الناشطة ،أحسست بأنني محظوظة
بالتع ّرف على هذا الكبير الذي سكن نتاجه األدبي
والشعري ذاكرتي منذ أمد بعيد ،كان اللقاء األول في
نقابة الصحافة :قلت له أنت العظيم جورج جرداق،
ابتسم ابتسامة خفيفة خجولة ومتواضعة قائالً:
نعم ،قلت :أعرفك من خالل أمي التي علمتني قراءة
نتاجك األدبي ،الذي حفزني على متابعتك الدائمة،
خصوصا ً في كتاباتك التي طابعها سخرية وباطنها
دروس قيمة ف��ي سلوك ال��درب القويم والسليم،
أجابني :ما أخطأت الوالدة.
ك��ان��ت ال��ص��داق��ة ف��ي حياته ع��ن��وان�ا ً للصراحة
والصدق ،لهذا كان المشجع الدائم لي ،وكنت أجده
الحاضر الدائم في ك ّل احتفاالتنا الثقافية ولقاءاتنا
المنزلية ،وأكثر ما كان يزعجه تقديمنا لمشروب
الشاي بحيث كان يسخر مني ممازحاً ،حين القول:
هذا خمر المؤمنين ،وك��ان يعرف أص��ول الضيافة
الجنوبية العاملية جيدا ً بل كان متمسكا ً بها .وقد
حدث حين أقمنا المهرجان السوداني في مناسبة
بيروت عاصمة للثقافة العربية ،وكنت قد كلفت من
قبل وزارة الثقافة باإلشراف على تحضير األسبوع
السوداني في لبنان ،أنه حين اعتليت المنبر في
قصر األونيسكو ألقدّم شاعر السودان الضيف الكبير

حوار الأديان مفهومه �شروطه ومبادئه!
} د .محمد محمود شعيتاني*
يع ّد مفهوم «ح��وار األدي��ان» مفهوما ً قديماً ،ربما قِدم األدي��ان نفسها ،ولكنه
اكتسب زخما ً أكبر في العقود األخيرة ،أما «حوار الحضارات» فهو جديد نسبياً،
وربما جاء االهتمام الواسع به في عقد التسعينيات ردا ً على أطروحة «صامويل
هننتغتون» (صدام الحضارات) وما أثارته من جدل.
والتعاون بين األديان في المحافظة على سالمة البيئة ،وفي محاربة األمراض
الخطيرة ،وفي القضاء على التفرقة العنصرية ،وفي رفع الظلم عن الشعوب
والطوائف والفئات التي تتع ّرض لالضطهاد ،هو مجال واسع للتعايش بين
المؤمنين.
كذلك ينبغي أن يشمل التعايش بين األديان العمل المشترك لمحاربة اإللحاد،
واالنحالل الخلقي ،وتفكك األسرة ،وانحراف األطفال ،ومقاومة ك ّل اآلفات واألوبئة
التي تتهدّد سالمة كيان الفرد والجماعة ،وتض ّر بالحياة اإلنسانية.
ويجب أن يتسع مفهوم التعايش بين األدي��ان للقضاء على أسباب التوتر
واضطراب حبل األمن والسالم وعدم االستقرار في أنحاء عديدة من العالم ،مثل
فلسطين ،والبوسنة والهرسك ،وإقليم كوسوفو ،وكشمير ،والفيليبين ولبنان
وسورية وفي مناطق كثيرة في أفريقيا وآسيا ،فيكون العمل في هذا النطاق تعايشا ً
نافعا ً و ُمجديا ً وذا تأثير في حياة الناس وواقعهم المعيشي .وبذلك يصير التعايش
بين األديان وسيلة فعّ الة لدعم جهود المجتمع من أجل السالم وإقامة العالقات
السليمة بين الشعوب واألم��م في ظ ّل سيادة القانون الدولي ،واحترام حقوق
اإلنسان ،وإقرار الحريات المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
وينبغي أن يتجه التعايش بين األديان نحو إنصاف المظلومين والمقهورين
في األرض جميعا ً من دون استثناء ،وإلزام ك ّل من يمارس الظلم والقهر واإلرهاب
على مستوى الدولة أو على مستوى األفراد والجماعات ،باحترام أحكام القانون
الدولي ،واالنصياع إلى تعاليم األديان السماوية .وال يجوز أن يخرج التعايش
بين األديان من نطاق اهتماماته ،في محاربة الظلم والعدوان واالستيالء على
أراضي الغير بالقوة ،تحت أية دعوى من الدعاوى ،أو مهادنة الجهة التي ترتكب
هذه الجرائم بحجة عدم الخوض في المسائل السياسية ،فمن أهداف التعايش
بين األديان ،العمل على إقرار مبادئ الحق والعدل واحترام كرامة اإلنسان من
حيث هو إنسان وكفى .فهذه المبادئ والتعاليم هي القاسم المشترك بين جميع
األديان.
ويجب أن يكون التعايش بين األديان دعما ً للجهود الخيّرة التي يبذلها المجتمع
الدولي من أجل التعايش الحضاري والثقافي بين األمم والشعوب ،وأن يكون قوة
دفع لهذه الجهود نحو تطويرها ،وإغنائها ،وتعميمها وحتى يكون التعايش بين
األديان في خدمة السالم العادل ،يجب أن تتح ّرر األطراف المشاركة فيه ،من ك ّل
القيود والضغوط واالرتباطات التي تتعارض ومبادئ هذا التعايش وأهدافه.
إنّ التعايش بين األدي��ان ،الذي هو في الوقت نفسه تعايش بين الثقافات
والحضارات ،إن لم يكن الهدف منه خدمة األهداف السامية التي يسعى إليها
اإلنسان ،ضاع المعنى اإليجابي منه ،وصار إلى الدعاية واللجاجة ،أقرب منه
إلى الصدق والتأثير في حياة اإلنسان المعاصر .ومن أجل ذلك ،يتوجب علينا
نحن المسلمين ،أن ندقق في األغراض والمرامي التي تنطوي عليها الدعوات التي
تصدر عن بعض األطراف إلى الحوار مع األديان والثقافات والحضارات ،والتي
تدعونا إلى التعايش مع أهل هذه األديان والمنظومات العقائدية ،حتى ال نكون
ضحية للغش الثقافي والديني ،الذي هو أش ّد خطرا ً وأقوى أثرا ً وأسوأ عاقبة ،من
ّ
الغش التجاري والصناعي.
إننا ،ومن واقع تقديرنا للمخاطر التي تتهدّد البشرية في هذه المرحلة من
التاريخ ،نؤمن بأنّ التعايش مع األديان بصفة خاصة ،ضرورة من الضرورات
الحرص المشترك
التي يفرضها الحفاظ على سالمة الكيان اإلنساني ،ويُمليها
ُ
على البقاء الح ّر الكريم فوق هذا الكوكب.
وال شك في أنّ التعايش بين األديان ،سيكون أش ّد إلحاحا ً في المستقبل القريب،
ّ
مؤشرات في األفق تؤكد جميعها على أنّ القرن الحادي والعشرين،
لما يبدو لنا من

سيعرف أزم��ات شديدة الوطأة على المستوى السياسي واالقتصادي ،وعلى
الصعيدين الحضاري والثقافي معاً .وفي مثل هذا المناخ ،تتضاعف أهمية رسالة
األديان السماوية ،وتتعاظم مسؤولية المؤمنين في الدفع بالتعايش بين األديان
نحو االتجاه الصحيح ،عمالً بالتوجيه الرباني في قوله تعالى (قل يا أهل الكتاب
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ،أال نعبد إال الله ،وال نشرك به شيئاً ،وال يتخذ
بعضنا بعضا ً أربابا ً من دون الله ،فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأ ّنا مسلمون).
فهذه اآلية هي القاعدة الذهبية للتعايش بين األديان ،ألنها تدعو إلى إفراد الله
بالعبودية ،وإلى عدم اإلشراك به ،وإلى رفض الطغيان والجبروت.
الحوار بين الحضارات ضرورة مؤكدة من ضرورات استكمال شروط الحياة
اإلنسانية الكريمة في ظل السالم العادل واالحترام المتبادل والتطبيق النزيه
لقواعد القانون الدولي ،والحوار يؤكد الحق في االختالف والمغايرة والتعددية،
داخل إطار وحدة المجتمع اإلنساني ،ويضمن الدفاع عن حقوق اإلنسان التي
كفلتها القوانين والمواثيق الدولية والمبادرات اإلنسانية.
الحوار بين الحضارات وسيلة فعّ الة للقضاء على التمييز العنصري واالستعالء
العرقي والتط ّرف الديني ،وهو العنصر األكثر قوة في إق��رار مبادئ المساواة
الكاملة بين الشعوب واألمم في الحقوق والواجبات جميعاً.
الحوار بين الحضارات ،يساهم بدرجة كبيرة ،في التقارب بين الشعوب
واألمم ،وفي إزالة الحواجز المتراكمة من سوء الفهم المتبادل ومن األفكار المسبقة
القائمة على أسس غير صحيحة التي تختزنها الذاكرة الجماعية لثقافة شعب
من الشعوب عن ثقافة شعب آخر ،ما يجعل من مواصلة الحوار وتوسيع دائرته
وتعزيز التعايش ،رسالة النخب الفكرية والكفاءات الثقافية توجيه الحوار بين
الحضارات إلى االهتمام والعلمية ،ومسؤولية المهت ّمين بالمصير اإلنساني ،ك ّل من
الموقع الذي يشغله ،بالموضوعات التي تشغل اإلنسانية وتؤرق ضميرها ،وإلى
إيجاد حلول وتسويات مستلهمة من روح الحضارات والثقافات ،بحيث يستهدف
الحوار في المقام األول ،دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن
أراضيها ومقدّساتها واسترجاع أراضيها المحتلة ،ومناهضة روح الهيمنة وفرض
نظام العولمة ذي المنزع الفكري والثقافي الواحد على المجتمع الدولي قسرا ً ض ّد
إرادة الحكومات والشعوب ،ومنع العدوان بك ّل أشكاله على الشعوب الطامحة إلى
الحرية واالنعتاق ،وأن يكون الحوار بين الحضارات على جميع مستوياته ،وسيلة
للوقوف ض ّد حرمان الشعوب من حقوقها التي أكدتها المواثيق الدولية وكفلتها
الشرائع السماوية وضمنتها المبادئ اإلنسانية ،وأن يكون عامالً فعّ اال ً في التوعية
بأهمية قضايا التنمية المستدامة ودورها في تطور الحياة اإلنسانية ونشر قيم
العدل والمساواة والتعايش بين شعوب العالم.
إنّ قيام الحوار بين الحضارات والثقافات على قاعدة االحترام المتبادل بين
المنتسبين إلى هذه الثقافات والمنتمين إلى هذه الحضارات جميعاً ،يحمي مبادئ
الحق والعدل واإلنصاف ،ويكون دافعا ً مساعدا ً لمساعي المجتمع الدولي من أجل
تعميق التسامح واستتباب األمن والسالم والتعايش الثقافي والحضاري الشامل
بين البشر.
الحوار بين الديانات هو اللقاءات بين أهل الديانات السماوية من أجل العمل
على نشر األم��ن والسلم في العالم والبحث عن أساليب نبذ العنف والحرب
ومكافحة الفقر وحماية البيئة وصيانة كرامة اإلنسان.
يعتمد حوار األديان على جملة من الشروط والمبادئ نذكر منها:
شروط الحوار بين الديانات :اإليمان بمبادئ الدين وأهدافه ،العلم الواسع
بقضايا الدين والدنيا ،االستقالل في التفكير والرغبة في الوصول إلى الحق
واالعتراف به.
مبادئ الحوار بين الديانات :الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ،نبذ
العنف والتعصب وكراهية اآلخر ،اعتماد العقل والبرهنة واإلقناع والدعوة إلى
نقاط التالقي والتعايش ،وقد يتم الحوار بين األديان بثالثة أساليب :حوارات
فردية ،حوارات جماعية ،حوارات بالمراسلة.

منسق هيئة حوار األديان
ّ
*
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الهادي آدم ،صاحب قصيدة «أغدا ً ألقاك» التي غنتها
السيدة أم كلثوم ،أن سمعت صوتا ً من القاعة يصرخ:
«بعدو حي» ،ساعتئذ انتبهت بأنّ من الواجب تقديم
هذين العمالقان سوية إلى الحشد الموجود داخل
القاعة فدعوتهما معا ً إلى الصعود إلى المسرح وكان
اللقاء الحدث الذي شهدته بيروت في العام .1999
لقد رحل الشاعر ج��ورج ج��رداق إلى ج��وار ربه
بهدوء العارف الواثق من وساعة الدرب عند العلي
القدير ،بعد جحود الوطن الذي لم يك ّرمه حيا ً كما
يجب ،وهو البعيد ك ّل البعد عن الوقوف على أبواب
الحكام العتقاده بقول اإلم��ام علي بن أبي طالب:
«حين ترى العلماء على أبواب الحكام فبئس العلماء
وبئس الحكام ،وحين ت��رى الحكام على أب��واب
العلماء فنِعم العلماء ونِعم الحكام» .لهذا سيبقى
جورج جرداق العنوان المتميّز لمجد لبنان األدبي
العظيم ،الذي كتبه بيراع ما عرف التملّق وال االنهزام
وال التراجع عن قناعات رافقته حتى الرمق األخير
مسارا ً ومسيرة ،وإرثا ً ال يندثر وال تذروه رياح الفراق
األب��دي ،ألنّ في طيات السطور ومضامينها يلمس
القارئ ومضات عقله التنويري المتميّز ،التي ل ّونت
تاريخ لبنان الفكري والثقافي والمعرفي بلمعات
هي المواعيد اآلمنة لك ّل متذ ّوقي األدب ،فهو الخالد
الباقي إلى أبد اآلبدين في ك ّل الفواصل والحراك
الثقافي ،وفي قصيدة العمر «هذه ليلتي» التي غنتها
الراحلة أم كلثوم ،وفي مسرى الزمن ال��ذي طالما
سخر من مطبّاته وتعقيداته ،وفي ك ّل السطور التي
تمدّدت على مساحة القراطيس تقاوم الظلم والقهر
والفقر والغدر والنميمة وهزالة الوطنية في النفوس
الضعيفة.
أيها ال��راح��ل الكبير م��ن وطني لبنان ،العظيم
جورج ج��رداق ،لقد ك ّرموك خارج الوطن أكثر مما
ك ّرموك في حياضه ،فها هي إيران تطلق اسمك على
ش��ارع في العاصمة ط��ه��ران ،أم��ا بيروت عاصمة
وطنك فتتباهى بأسماء مستعمريها والفاسدين فيها
من فردان إلى كليمنصو وغورو وغيرها من األسماء
التي تح ّول جمرها لهبا ً الذع �ا ً في ج��دران ذاكرتنا
الترحم
وذاك��رة من سيأتي بعدنا ...لهذا ال ب ّد من
ّ
على وطن ال يقدر على إقامة التوازن بين عظمائه
من أهل الفكر والقلم وغيرهم من رجاالت السياسة
الذين يسوسون الوطن من خالل مصالحهم الذاتية
ومصالح حاشيتهم التي تهدر أموال الناس ،وتسطو
على هناءة عيشهم ،وتعمل على تهجيرهم خارج
البالد.
لقد رحلت غير آسف على فراغ جيوبك وخزائنك
م��ن ال��م��ال ،ألنّ م��ا تركته م��ن إرث فكري وثقافي
وقصائد ومقاالت صحفية وأحاديث إذاعية مترعة
بالسخرية ،نحتاجها في ك ّل حين ،هي الثروة التي
ال يضاهيها مال ه��ارون وق��ارون ،خصوصا ً عندما
تصغر األحالم ،وتكبر الديون المتراكمة على العباد،
وحين تهمل الدولة أمثالك من أهل الفكر والثقافة،
حين ال تمنح وزارة الثقافة إلى من هم من عصبها
ّ
المتحضر يعلو
القوي ،حيث في ك� ّل دول العالم
أهل الفكر والمعرفة فوق ك ّل المقامات والرتب ،لهذا
دعيت تلك األم��م باألمم الحضارية ،أما في وطننا
لبنان فالعكس هو الصحيح ،علما ً أنّ من س ّمى لبنان
ببلد اإلشعاع والنور ،إنما عزا ذلك ألنه بلد جبران
خليل جبران وميخائيل نعيمة وسعيد عقل وجورج
جرداق ووجيه نحلة وتوفيق الباشا ووديع الصافي
واألخوين رحباني وفيروز ونصري شمس الدين
وعمر األنسي وأمين معلوف وشارل العشي وغيرهم
وغيرهم من الطاقات المبدعة التي أهّ لت لبنان ،هذا
الوطن الصغير بمساحته ،كي يكون الكبير من خالل
إبداعات أبنائه عبر العالم وتراكيب الدهور.
الراحل الكبير الشاعر جورج جرداق رحلت غير
مفارق ،ألنك ستبقى في ذاكرتنا الملهم المستريح
على ذرى المجد وعنوان الزمن الطيب لوطنك لبنان،
حيث هناك في أعلى العليين ستجد من يردّد معك
ومع أم كلثوم من قصيدتك «هذه ليلتي»« :لن يرى
الحب بعدنا من ح��داه  /نحن ليل الهوى ونحن
ضحاه».

«الإخوان» يعلنون
الحرب على الم�صريين
} بشير العدل*
لم تكن التفجيرات التى شهدتها أماكن مختلفة فى
القاهرة ومحافظات مصر خ�لال اليومين الماضيين،
والتى استهدفت المدنيين من خالل تفجيرات متفرقة فى
محطات المترو والقطارات وأمام القصر الرئاسي بالقبة
وعلى طلبة الجامعات ،سوى محاولة جديدة من جانب
جماعة «االخوان» لكسر هيبة الجيش والشرطة فى نظر
المصريين ،والترويج لفكرة أنهما غير قادرين على حماية
المصريين.
وبعد أن فشلت الجماعة وانصارها فى حربها ض ّد
الجيش والشرطة ،لجأت ال��ى الحرب على المصريين
المدنيين ،لتحقيق الهدف «االخ��وان��ي» االره��اب��ي وهو
تأليب الشعب على جيشه وشرطته حتى يسهل اسقاطهما
بغضب شعبي عارم.
وكعادتها لجأت الجماعة إلى تجنيد أنصارها لشنّ حرب
الكترونية عبر مواقع التواصل االجتماعي ،تعدّد المآسي
التى تع ّرض لها المدنيون ،مستغلة بعض حوادث الطرق
التى كان القدر سببا ً فيها ،مع عدم تجاهل إهمال بعض
األجهزة المحلية فى المحافظات ،والتي كان آخرها حادث
دمنهور الذى راح ضحيته عشرات التالميذ ،اثر حادث
تصادم بين حافلتين احداهما كانت تقل التالميذ.
واخ��ذت الجماعة وانصارها فى الترويج لفكرة قتل
المدنيين وتع ّرضهم للموت ،مدخالً جديدا ً للحرب على
الدولة المصرية ،وحتى ال يكون الهدف واضحا ً وهو تأليب
الشعب على الجيش والشرطة ،لم يغفل بعضهم التنويه
الى استشهاد الجنود من أبناء الجيش والشرطة ،حتى
يت ّم تصوير اعتراضهم على أنهم في جانبهما ،وهى لعبة
مكشوفة ظهرت واض��ح��ة م��ن خ�لال «ب��وس��ت��ات» بعض
النشطاء الذين كان لهم دور ،وما زال ،فى خدمة «اإلخوان»
ومحاولة اسقاط الدولة.
واعتبرت جماعة «االخ��وان المسلمين» وأنصارها أنّ
استهداف المصريين المدنيين ،هو السبيل إلحداث الغضب
الشعبي الذى تراهن عليه الجماعة ،غير انّ رهانها خاسر
بعد أن اكتشف الشعب جميع حيل الجماعة وأكاذيبها ،بل
وتزويرها للتقارير الحقوقية ،بهدف تشويه صورة الدولة
المصرية فى المحافل الدولية.
غير أنّ فطنة الشعب المصري وفضحه لممارسات
«اإلخوان» ،كفيلة بأن تقضي على ك ّل حيلها فى حربها ض ّد
الدولة المصرية ،والتى أخذت صورة جديدة وهى الحرب
دل على شيء فانما ّ
على المدنيين ،وهو تغيّر نوعي إن ّ
يدل
على فشل الجماعة فى مواجهة أجهزة الدولة ،ولم يبق
أمامها سوى التعبئة الشعبية ض ّد الجيش والشرطة،
وهو المسعى الجديد ال��ذى سوف تخيب فيه الجماعة،
كما خابت فى ك ّل مساعيها إلسقاط الدولة المصرية ،التى
سوف تظل قائمة بفعل ايمان شعبها بحقه فى التغيير
وتحقيق الديمقراطية وفقا لرؤيته وإرادته المنفردة.
eladl254@yahoo.com
* مقرر لجنة الدفاع عن استقالل الصحافة

