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كيف تنتهي الأيام؟

حول الي�سار اليوناني
} حميدي العبدالله
ُين َظر إلى االتفاق الذي أبرم بين اليونان واالتحاد األوروبي ،بأنه
إذع��ان لشروط الدائنين ،وتخلي الحكومة اليونانية عن التفويض
الذي منحته لها غالبية اليونانيين ،بل ثمة من يتط ّرف أكثر ويتحدّث
عن خيانة حكومة أليكسيس تسيبراس للشعب الذي انتخبه من أجل
الوقوف في وجه مطالب الدائنين .كما ينظر إلى هذا االتفاق على أنه
انتصار كامل ومد ّو للمستشارة األلمانية.
وال شك أنّ هذه النتيجة كانت صفعة قوية لنا معشر المحللين
الذين استخلصوا نتائج لم تكن واقعية من تصويت اليونانيين
بغالبية تجاوزت  60في المئة ض ّد ش��روط الدائنين ،بما في ذلك
تو ّقع عودة الديمقراطية ،وانتصار إرادة الشعوب األوروبية على
بيروقراطية االتحاد األوروب���ي ،وانتقال ع��دوى اليونان إلى دول
أوروبية أخرى.
ال شك أنّ إدارة حكومة تسيبراس ظهرها للغالبية وعدم احترام
نتائج االستفتاء خلّف ليس فقط ح��االً من اإلح��ب��اط ،بل ح��االً من
الغضب الشديد لدى شرائح واسعة في المجتمع اليوناني التي دعت
إلى التظاهر استنكارا ً لالتفاق الجديد.
ك ّل ذلك ال ينفي حقيقة أنّ تسيبراس كان في مواجهة خيارات
صعبة ،فإنْ لم يوافق على الصفقة فثمة تصميم على إخراج اليونان
م��ن منطقة ال��ي��ورو ،وذل��ك ال��ق��رار إذا م��ا اتخذ ستكون ل��ه تبعات،
وبين هذه التبعات إف�لاس البنوك ،وربما تدهور أكبر في الوضع
االقتصادي فيما لو ت ّم قبول الصفقة بشروطها المجحفة التي تتمثل
بمزيد من الضرائب واالقتطاعات ،علما ً أنّ خبراء اقتصاديين مثل
جوزيف ستيغليتز وغيره ،أك��دوا أنّ اليونان دفعت الثمن مسبقاً،
وأي خروج لها من اليورو لن يرتب عليها تبعات إضافية ،بل إنّ هذا
ّ
الخروج ،قد يحمل بصيص أمل بالتخلص من كابوس الدائنين وبقاء
االقتصاد اليوناني يعمل لمصلحتهم.
حتى لو ك��ان الخيار األفضل لليونان هو قبول الصفقة ،إال أنّ
سلوك تسيبراس كان فيه الكثير من االرتجال ،بمعنى أنه إذا كان
غير قادر على التم ّرد على الدائنين فلماذا لجأ إلى االستفتاء وأنعش
آمال اليونانيين بوجود طريق آخر؟
قد يكون تسيبراس قادرا ً على تمرير هذه الصفقة في البرلمان،
وقد انتزع تفويضا ً قبل إبرام الصفقة من البرلمان اليوناني ،وقد
يحصل على غالبية ،إذا ما ت�� ّم ع��رض الصفقة على االستفتاء في
ض��وء دعمه لهذه الصفقة ،حيث ستضاف أص���وات مؤيديه إلى
أصوات الذين ص ّوتوا ض ّد االستفتاء السابق ،ولكن ذلك ال يحول
دون حقيقة أنّ اليسار اليوناني ك ّرس صورة اليسار التقليدي الذي
يشكل جزءا ً ال يتجزأ من الطبقة والنخبة األوروبية الحاكمة ،وهذا
يعني أنه ال يختلف عن حزب االشتراكية اليوناني ،والذي لم يلمس
الشعب اليوناني أي فرق بينه وبين األحزاب البرجوازية ،وهذا يهيل
التراب على أمل راود الكثيرين بوالدة يسار جديد.
هب عمال فرنسا في كومونة باريس كان ماركس على قناعة
عندما َّ
بأنّ انتفاضة العمال لن تحقق النجاح ،وح ّذر من ذلك قبل الهبة ،لكن
عندما أص ّر العمال على القيام باالنتفاضة ،تضامن معهم ،وقال لهم
هبّوا القتحام السماء ،وأكد أنّ شجب هذه االنتفاضة سيترك نتائج
أسوأ من دعمها حتى وإنْ لم تقد إلى أي نتيجة.

ال�سعودية تكابر اليوم وتخ�ضع غد ًا
بالنسبة إلى السعودية يبدو انّ التمسك بالزمن الجميل أولوية
اساسية ال يمكن التخلي عنها في هذه األيام ،ألنّ هذا الزمن بالنسبة
اليها هو جرعات االوكسيجين القادرة على بث االمل بعودة زمن لن
يعود.
هذا الزمن الذي تحاول المملكة العربية السعودية التمسك به ليس
سوى زمن ما قبل التوقيع على االتفاق النووي بين الدول الغربية
وإيران ،وهو الزمن الذي كانت ايران فيه مقيّدة و محاصرة تخضع
لعقوبات من هنا وهناك ،وتواجه مصير حلفائها الغارقين بمشاكل
وأزمات كبرى ،وتسعى إلى إيجاد حلول وترسل سالحا ً وعتادا ً من
أجل الدفاع عن مكانتها ومكانة حلفائها.
هذا الزمن الذي كانت فيه السعودية مملكة مالكة امتدّت سلطتها
من أول الخليج حتى آخره ،ووصلت إلى أفريقيا حيث مصر الدولة
العربية التي طالما نافستها على الزعامة في العالم العربي ،ولم تستطع
الصمود أمامها جراء ك ّل ما عكسه من قوة ترجمه الدعم االميركي لها
في نفوذ وسلطة ومكانة امتدت لعقود.
تخسر السعودية اليوم المكانة هذه ،ويخسر معها حلفاؤها اي أمل
بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ،والواضح انها لم تق ّرر حتى الساعة
االعتراف بانّ االقتناع بأنّ متغيّرا ً ما قد حصل ،وأنّ هناك ضرورة
قصوى لالحتفاظ بمكانة تساعد النظام السعودي على الصمود في
اي خطر قد يكون داهما ً خصوصا ً اإلرهاب الذي بدأ باستهدافها
وجه ّ
من دون ان تكون هناك ضمانات بأن ال تع ّم الفوضى او االرتباك
الشارع السعودي وتهدّد البالد.
وفي السياق كانت الفتة حركة الزوار الذين التقى بهم الملك
السعودي ،فكان غير مألوف ان يستقبل في اليوم نفسه رئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس المكتب السياسي لحركة
«حماس» خالد مشعل ،في مشهد يكشف انّ السعودية تحاول تجميع
أوراق قوتها في وجه إيران في ك ّل ساحاتها ،وكأنها تريد ان تقول تريد
ان االتفاق النووي اإليراني ليس فترة تسويات كما تفترضها ايران
ومعها حلفاؤها ،وليس الفترة التي تخضع فيها السعودية للمتغيّر
الجديد من دون محاوالت إثبات انّ نفوذها ليس ركيكا ً او هشاً ،وليس
الفترة التي تعلن السعودية استسالمها السياسي امام دور يجعلها
تابعاً ،وبالتالي أعلنت السعودية وسط تكثيف حركة اللقاءات بأنّ الوقت
وقت مواجهة وسعي العادة ترتيب االوراق.
حزب «القوات اللبنانية» بالنسبة للسعوديين هو الطرف المسيحي
الذي كانت ترغب بتمتين العالقة معه ،بغض النظر عن تيار المستقبل
الذي يعتبر بالنسبة إليها تحصيالً حاصالً في لبنان ،ويبدو انّ تقوية
موقف «القوات» هي أحد أجزاء المرحلة المقبلة على الساحة اللبنانية،
فيكون جعجع في الواجهة ،اما بالنسبة إلى حماس فيبدو انّ تحذيرا ً
ألي حوار مع االيرانيين وك ّل
سعوديا ً وصل اليها بأن ال تفتح الخطوط ّ
هذا يتكامل مع اإلنزال في عدن...
السعودية تكابر اليوم وتخضع غداً.
«توب نيوز»

�إنها الجزائر
 ألنها الجزائر البلد العربي الذي ألهم روح الثورات الشعبية التواقةلالستقالل ،رغم شالل دماء التضحيات ،فهي لها علينا جميعا ً أن نمنحها
حقها بالتميّز.
 ألنها الجزائر التي نجحت رغم ك ّل تقلبات وثغرات ومناورات وأخطاءالسياسة أن تبقى دولة ذات سيادة ال يق ّرر سياساتها وال يرسم مواقفها بلد
أجنبي ،يجب أن نعلن التضامن مع خيارها المستق ّل في اللحظة التي بدأت
فيها خطة التطويع والتركيع.
 ألنها الجزائر التي نجحت في تقديم نموذج الدولة المدنية القادرة علىاحتواء خليط ديني يمت ّد من الشافعية إلى األباضية وخليط عرقي وقومي من
العربية إلى األمازيغية ،وجب أن نتصدّى لمحاوالت الفتنة بين مك ّوناتها.
 ألنها الجزائر التي تتوسط بالد المغرب العربي كما تتوسط سورية بالدالمشرق.
 آلنها الجزئر التي تشكل قلب عرب أفريقيا بثقل شعب وجيش واقتصادبقي أمل الخالص كما سورية بين بالد المشرق.
 ألنها الجزائر التي بقيت تحتفظ بجيش عقائدي وحدها كما سورية علىالضفة المقابلة.
 ألنها الجزائر التي تملك تاريخا ً حافالً في مكافحة اإلرهاب. نحن بالفم المآلن مع الجزائر شعبا ً وجيشا ً وقيادة.التعليق السياسي

} شهناز صبحي فاكوش
يبدأ المرء يومه مع إشراقة الشمس،
هذا إنْ كان ليله هادئا ً خاليا ً من أصوات
أصبحت أكثر من اعتيادية .وحتى إنْ
كانت صاخبة؛ وط��ال ليله حتى بزوغ
الفجر وارتقاء الشمس في السماء ،ال ب ّد
أن يمأل يومه كالعادة ،إنْ لم تطاوله قذيفة
بغير هدف.
يش ّد المرء لجام يومه قدر المستطاع،
محاوال ً ترميم فجوات الدم التي أصبحت
تحت ّل دماغه ،وترسخ المآسي في ذاكرته،
محاوال ً زرع مساكب ور ٍد ر ّي��ا ،تزهر في
بوادي نفسه ،تصنع في حياته ك ّل شيء
يعج بالحياة ،في مواجهة زمن مأله هدير
ّ
الدم.
يحاول في ك ّل لحظة تناسي آثار َق َتلَ ٍة؛
يحاولون بتنفيذ الموت الشنيع تجفيف
أديم الحياة .يجهد نفسه لتنسدل الستائر
الكتيمة عليها ،وهي تتبعثر مثل زبد الموج
على الشواطئ الصخرية ،التي تتربّع
عليها عشتار ،لتهب الحياة لحقول أحرقوا
سنابلها.

يخرج م��ن منزله متفائالً ،تستقبله
األيدي التي ترفع بإباء نعوش الشهداء،
واحد اثنان ثالثة ...وأنامل نبا عنها لحن
ّ
تقطعت له
الشهيد ،تعزفه بحب وأل��م
األنفاس لوداعهم...
تراءى له في األفق ،جوا ٌد حوذيه مشيق
يتلع جيده ،يش ّد لجامه ،يرتفع من األرض
ببراعة ،حامالً األرواح الطاهرة إلى علياء
سمائها.
�س لحظتها بطعن النصال تدمي
أح� ّ
خاليا جسده ،تنز وجعا ً على وطن جريح،
وشباب يدفع الروح قرابين ُتهدى ليظ ّل
حرا ً سيداً .وليظ ّل عشاقه يسقون بواديه
وشواطئه وصخوره المنسية أقداح الحب
مترعة ،بعرق السواعد ودم الشهداء.
أحس أنّ الحياة ستزهر بشقائق
عندها
ّ
النعمان .وتثمر على أغصان الزيتون.
لتصنع ال��ص��ب��اي��ا ق�لائ��ده��ا م��ن ن��وات��ه،
وتخضب ضفائرها م��ن ذه��ب سنابله،
فزغاريدهن لحظة الوداع تنبئ عن حياة
الخلود...
ك ّل هذه المشاهد ،وآثار ما تطاوله أيدي
اإلره��اب واإلج��رام ،من تخريب للتاريخ،

وهد ِم وسرق ِة حضارات كتبت تاريخ هذه
األمة لعشرات اآلآلف من السنين العتيقة
والحديثة التي سابقت بها الزمن قرابة
نصف ق���رن .ه��ي تكتب ال��ي��وم حكايات
الرعب والفزع...
تعود الروح إلى الكتب المقدسة تبحث في
حناياها ،هل حقا ً فيها ك ّل هذا القتل والموت
الزؤام .هل فيها الحقد الذي نراه على األرض
في ممارساتهم ،وهم يتلطون خلف الدين،
لكنها ال تجد إال النقاء والمحبة والسالم،
والقيم واألخالق واألسوة الحسنة.
ال تجد جائحة اليباس التي يفرضها
اإلرهابيون على األرض ،في أيّ من الكتب
المقدسة ...بل تتلقفها الغيوم البيضاء
ت��ت��ه��ادى على صفحاتها تحمل الخير
وال��ن��دى ال��ذي يرطب النفوس لتخض ّر
عطا ًء وإيمانا ً ويقينا ً بإحقاق الحق وإزهاق
الباطل.
تهدأ روح��ه بعد أن ك��ادت تفقد ثقتها
بالحياة ...تراءى له شريط المشاهد يم ّر
أم��ام عينيه؛ أح��داث المعارك ،وق��وة هذا
الجيش الصنديد ،الذي ما زال قادرا ً على
بسط سطوته على أرض��ه .وه��ذا الوطن

ال��ف��والذي ال��ذي ما زال شامخا ً صلبا ً لم
ينكسر.
أما الشعب الذي يستشعر ذاته مضغة
في جسده العظيم ،لم يفصح في التعريف
عن نفسه ،لكن صموده تحدث عنه ،مسطرا ً
ب��ط��والت يمحق بها كيد أع��دائ��ه .يعمل
لتفضيل يومه على أمسه ،الذي سيصير
أمسا ً في غده .لن يدعه مغبونا ً ضائعا ً في
مواقيت الزمن.
أيها يمكن أن يأخذه إلى عوالم الخلود...
كيف ستنتهي أيامه ،للحظة تستفيق خاليا
اإلحساس والعقل ما دام لك ّل بداية نهاية،
وما دام الموت حقيقة مفروضة ال مناص
منها .فل َم ال تكون النهاية مش ّرفة مكللة
بالشهادة ،تحملها جياد مالئكية لجنان
حق والله ّ
وعْ دُها ّ
حق.
أقنعوهم بالجهاد وط��ري��ق��ه عندهم
مغلوط ،ودربه آسن .وغ ّرروا بهم بتعاليم
الدين وهو منهم ب��راء .وم ّنوهم بالجنة
والحور العين وهم جهلة تكفيريون ...فهل
من مدكر...؟
كيف ستنتهي أيامنا؟ وكيف ستنتهي
أيامهم؟

الثعلب كي�سنجر وخيارات هيالري ال�صعبة
} طاهر محي الدين
لألسف الشديد وبعد مرور ما يقارب الخمس سنوات
على ما سمي بـ«الربيع العربي» ،الذي يعصف باألمة
والمنطقة من المحيط إلى الخليج ،فإننا ال زلنا نسمع نفس
األسطوانة المشروخة عن تشكيل تلك التنظيمات اإلرهابية
التي أسسها واستعملها التحالف الصهيوأميركي وهابي
إلقامة حروبه الجديدة من الجيل الرابع أو ما يسمى
إصطالحا ً «البروكسي وار» أي الحروب بالوكالة ،والتي
تتلخص بالتدمير الذاتي للبلدان الهدف وتدميرها داخليا ً
بأيدي أبنائها والمجموعات اإلرهابية إلشاعة الفوضى
الخالقة وإدارة هذه الفوضى وفق نظرية «العماه».
ولكن تأبى جوقة إعالم البترودوالر المنغمس تماما ً
بتلك الدماء إال أن تكرر تلك األسطوانة التي تسمعنا إياها
كل يوم عن أن هذه التنظيمات اإلرهابية تار ًة شكلها النظام
السوري ليقول للعالم إما أنا أو أن ينتشر ذلك اإلرهاب في
المنطقة والعالم ،وتار ًة أخرى بأنها صنعية إيران حليفة
النظام السوري إليجاد مبرر لتشكيل القوات الشيعية
ونشرها في المنطقة بحجة الدفاع عن أمنها القومي ،وهنا
ال نجد وصفا ً لهذا اإلعالم أفضل مما قاله األميركي ديفيد
ورام��رز المستشار والمسؤول عن ملف الشرق األوسط
في فريق ديك تشيني النائب السابق للرئيس األميركي
جورج دبليو بوش إذ قال:
«من ضمن خطتنا في المنطقة ال ب ّد من أن ننتبه إلى
اإلع�ل�ام ،فاإلعالميون العرب كلهم أع���داء ،وكلهم ضد
السامية ،وكلهم يمكن أن يشكلوا معسكر الخصم ،فلذلك
ال ب ّد لنا من أن نجد إسطبالً من اإلعالميين العرب يشبه
سفينة نوح ،األحصنة في هذا اإلسطبل وظيفتها أن تقول
دائماً :إنّ سورية وإيران هما المشكلة ،أما الحمير فهي من
تصدّق أننا نريد الديمقراطية ،وأما حظيرة الخنازير فهي
التي تقتات على فضالتنا ومهمتها كلما أعددنا مؤامرة أن
تقول :أين هي المؤامرة؟»
أيها السادة يوجد في القانون والقضاء واألع��راف
والحياة العامة نص معروف للجميع أال وهو «انّ االعتراف
هو سيد األدل��ة» ،وهنا نسرد هذين االعترافين ...األول
لهيالري كلينتون عن تشكيل تنظيم «داع��ش» ،والثاني
لثعلب السياسة الخارجية األميركية هنري كيسنجر
الذي يتحدّث عن مخطط احتالل سبع دول في المنطقة
وتدميرها وتشكيل «السوبر باور»:
 1ـ هيالري كلينتون فجرت مفاجأة من العيار الثقيل،
وأطلقت صاروخ توما هوك هزت فيه العروش ،وقطعت
ألسن القائلين ب��أنّ ما يسمى تنظيم «داع��ش» هو من
صنيعة المخابرات السورية واإليرانية ،حيث أعلنت
أسست
في كتابها «خيارات صعبة» أنّ اإلدارة األميركية ّ

«داعش» لتقسيم الشرق األوسط ،واعترفت بأنّ اإلدارة
األميركية قامت بتأسيس ما يسمى بتنظيم «الدولة
اإلسالمية في العراق والشام» ،وأضافت :أنه ت ّم االتفاق
على إع�لان الدولة اإلسالمية ي��وم  2013/7/5وكنا
ننتظر اإلع�لان الرسمي لكي نعترف نحن وأوروب��ا بها
فوراً».
وتابعت تقول« :كنت قد زرت  112دولة في العالم...
وت� ّم االتفاق مع بعض األصدقاء باالعتراف بـ«الدولة
اإلسالمية» حال إعالنها فورا ً وفجأة تحطم ك ّل شيء».
وقالت« :ك ّل شيء كسر أمام أعيننا بدون سابق إنذار،
شيء مهول حدث في مصر»!
وبعد أن فشل مشروعنا في مصر بعد سقوط «اإلخوان
المسلمين» ،كان التوجه إلى دول الخليج ،وكانت أول
دول��ة مهيأة هي الكويت عن طريق أعواننا هناك ،ثم
السعودية ثم اإلمارات والبحرين وعُ مان ،وبعد ذلك يُعاد
تقسيم المنطقة العربية بالكامل بما تشمله بقية الدول
العربية ودول المغرب العربي وتصبح السيطرة لنا
بالكامل خاصة على منابع النفط والمنافذ البحرية وإذا
كان هناك بعض االختالف بينهم فالوضع يتغيّر»!
 2ـ أما هنري كيسنجر ،فقال إنّ إي��ران هي ضربة
البداية في الحرب العالمية الثالثة التي سيتوجب فيها
على «إسرائيل» قتل أكبر عدد ممكن من العرب واحتالل
نصف الشرق األوسط.
كيسنجر أضاف في حديث أجراه مع صحيفة «ديلي
سكيب» األميركية« :لقد أبلغنا الجيش األميركي أننا
مضطرون الحتالل سبع دول في الشرق األوس��ط نظرا ً
ألهميتها االستراتيجية لنا خصوصا ً أنها تحتوي على
البترول وم��وارد اقتصادية أخ��رى ول��م يبق إال خطوة
واحدة ،وهي ضرب إيران وعندما تتحرك الصين وروسيا
من غفوتهما سيكون «االنفجار الكبير» والحرب الكبرى
التي لن تنتصر فيها سوى قوة واح��دة هي «إسرائيل»
وأميركا ،وسيكون على «إسرائيل» القتال بكل ما أوتيت
من قوة وسالح لقتل أكبر عدد ممكن من العرب واحتالل
نصف الشرق األوسط».
وأض���اف« :إنّ طبول ال��ح��رب ت��دق اآلن ف��ي الشرق
األوسط وبقوة ،ومن ال يسمعها فهو بك ّل تأكيد «أص ّم»،
مشيرا ً إلى أنه «إذا سارت األم��ور كما ينبغي ،فسيكون
نصف الشرق األوسط إلسرائيل» ،وقال «لقد تلقى شبابنا
في أميركا والغرب تدريبا ً جيدا ً في القتال خالل العقد
الماضي وعندما يتلقون األوام��ر للخروج إلى الشوارع
ومحاربة تلك «الذقون المجنونة» فسوف يطيعون األوامر
ويح ّولونهم إلى رماد ،موضحا ً أنّ إيران ستكون المسمار
األخير في النعش الذي تجهزه أميركا و«إسرائيل» لك ّل
من إيران وروسيا بعد أن ت ّم منحهما الفرصة للتعافي

واإلحساس الزائف بالقوة وبعدها سيسقطان ولألبد
لنبني مجتمعا ً عالميا ً جديدا ً يكون لقوة واحدة وحكومة
واحدة هي الحكومة العالمية «السوبر باور» وقد حلمت
كثيرا ً بهذه اللحظة التاريخية».
وعود على بدء سنذكر بأنّ طريقة تشكيل «داعش»
هي كما بداية تشكيل الكيان الصهيوني ،الذي أتى إلى
فلسطين على ظهر البريطانيين ،وكان عبارة عن مجموعة
من عصابات اليهود «الشيترن» و«الهاغانا» ،الذين قاموا
بأبشع الجرائم والتقتيل والذبح والمجازر العنصرية
والتي تقوم على مبدأ «ديني» ،وتلك العصابات التي
تشكلت من شتات اليهود الصهاينة ،كما «داعش» اليوم
التي تج ّمعت وتركبت بصناعة المخابرات األميركية
من ك ّل أرهابيّي العالم ومن جنسيات مختلفة ال يجمعها
إال التكفير والقتل واإلج���رام وعقيدة وهابية فاسدة
مجرمة تكفر وتقتل ك ّل من يخالف فكرها من المسيحيين
والمسلمين ما عدا اليهود الصهاينة.
و»داع���ش» أص�لاً هي فصيل منشق عن «القاعدة»،
التي ركبت ودعمت وم ّولت بتنسيق سعودي أميركي
باكستاني بحجة محاربة الجيش السوفياتي آنذاك في
أفغانستان ،ثم انتقل هذا التنظيم إلى العراق بقيادة أبو
مصعب الزرقاوي.
وحتى ال نغوص في تفاصيل التشكيل ،وبمالحظة
بسيطة جداً ،إلى ك ّل من أضاع البوصلة ،وتاه بالمس ّميات
الجانبية ،من ك ّل الجماعات المتأسلمة التي شكلت برعاية
جهازي المخابرات البريطانية من «اإلخوان المسلمين»
ومملكة آل سعود ،والمخابرات األميركية «القاعدة»
ومفرداتها العفنة ،من «جبهة النصرة» وأح��رار الشام
وجيش اإلسالم وجيش الفتح إلخ ...والكيان الصهيوني
على رأس ك ّل هذه المكونات المأفونة ،نجد وبيقين ال
يشوبه شك أنّ الذي يحاربنا في فلسطين المحتلة هو
نفسه الذي يقوم بارتكاب المجازر في العراق وسورية
ومصر وليبيا وتونس ولبنان ومؤخرا ً في الكويت وقبلها
المنطقة الشرقية في السعودية ،ولكن الفارق فقط في
الشكل المتزيّي باإلسالم واللحى الطويلة.
نعم إنه العدو نفسه ،إنه الصهيوني بأسماء وأشكال
وأدوات متعدّدة برعاية الصهاينة الجدد في العالم
الغربي ،وصهاينة «إسرائيل» ،وعمالئهم من صهاينة
األعراب ،ولهذا علينا جميعا ً كشعوب حرة أن نتوحد في
مواجهة هذا اإلرهاب الذي ال يف ّرق بين أيّ دين وطائفة
ومذهب ال تتبع هواه ،خلف القيادات الحكيمة والشريفة
والسيدة وال��ح��رة في المنطقة من طهران إل��ى دمشق
والضاحية الجنوبية ،ولتكن مقاومتنا عابرة للحدود
لنحمي األرض وال��ع��رض ،ولنحافظ على وح��دة األمة
وكرامتها.

�سيادة الرئي�س ...هل ن� ِّؤذن في مالطا؟
} دعاء صالح*
كأنّ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني كانت كمن يؤ ِّذن في مالطا،
فتعبير (األذان بمالطا) درج الشعب المصري على استخدامه لوصف من يقول أو يفعل شيئا ً
غريباً ،ال ينسجم مع من يحيطه أو يفهمه من البشر ،ومع ما تحيطه من الظروف.
تماما ً كحال المؤذن للصالة في جزيرة مالطا ،فال يفهمه أو يستجيب له أحد من أهلها حيث
ال يفهم لغة المؤ ِّذن هناك أحد.
وبالمثل صار كالم المو َّكل لهم بتجديد الخطاب الديني ،فأصبحوا يستخدمون تعابير
وخطابات منافية للهدف المرتجى منها ،بل أمعنوا في إخفاء الجانب المتسامي والمتسامح
للدين اإلسالمي الذي أُرسل به النبي محمد (ص) ،وصار لك ٍّل جزيرته المنعزلة التي يصرخ
فيها على هواه من دون أن يكون لصراخه صدى ،ليس لعدم فهم اللغة بقدر عجزه عن تصويب
مسار المجتمع في سبيل التفاهم مع اآلخر ،المختلف مذهبيا ً وطائفياً ،بل ومن حيث نوع
الجنس أيضاً.
أصبح الخطاب يزدري األنثى مقابل الذكر ،والمسيحي مقابل المسلم ،والسني مقابل الشيعي
والزيدي واالثنى عشري والعلوي ،والعربي مقابل الكردي  ...إلخ.
إنّ لك ّل مقا ٍم مقاالً ،وما تواجهه بالدنا في الوقت الحاضر من تدهور ملحوظ يتطلب جدية
وشفافية المواجهة من الجهات المعنية بتثقيف الشعب وشرح صحيح الدين وأسماه له ،وقد
كان لألزهر كمؤسسة تعليمية دينية في السابق دور مهم في التقريب بين المذاهب الدينية في
الماضي القريب .من أجل ذلك ،فقد كانت الدعوة التي اكتملت ونضجت بجهود مجموعة من كبار
علماء األزهر وعلى رأسهم اإلمام عبد المجيد سليم ،واإلمام محمود شلتوت ،كذلك ك ّل من الشيخ
محمد المدني ،والشيخ محمد أبو زهرة حرصا ً على وحدة األمة اإلسالمية ،وإيما ًنا بدور األزهر
المتوجب عليه في ل ّم شتات المسلمين في ك ّل أرجاء األرض ،انطالقا ً من األمر اإللهي في القرآن
ّ
الكريم:
(إ ّنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ُترحَ مون) ،فالشرط هنا هو
اإليمان بالله ع ّز وج ّل وليس شيء آخر تشوبه لعبة السياسة التي شرذمت األمة اإلسالمية
واستعداء اإلنسانية جمعاء ض ّد جماعة تدعي أنها تسير على نهج وسنة النبي محمد .فما كان
دين الله ،وال شريعته تابعين لمذهب أو مقصورين على مذهب ،فالك ّل مجتهدون مقبولون عند
الله ،وال فرق في ذلك بين العبادات والمعامالت.
تأسست جماعة التقريب بين المذاهب اإلسالمية ممثلة للمذاهب األربعة المعروفة
وكان أن ّ
عند أهل السنة (المذهب الحنفي ،والمالكي ،والشافعي ،والحنبلي) ومذهبي الشيعة اإلمامية
والزيدية ،ولذلك أ ُ ّسست دار التقريب بين المذاهب في القاهرة عام  1368هـ  1948 /م ،من قبل
عدد من كبار علماء السنة والشيعة ،برعاية األزهر الشريف تحت رئاسة العالمة الشيعي الشيخ
محمد تقي القمي ،الذي أقام في مصر واشترك مع الشيخ عبد المجيد سليم ،والشيخ محمود
شلتوت ،وغيرهما في إجراء دراسة دقيقة في خصوص التقريب بين المذاهب اإلسالمية.
ومن أهم إنجازات جماعة التقريب بين المذاهب إصدار مجلة «رسالة اإلسالم» كأول مجلة
متخصصة في مسألة التقريب بين أهل الس ّنة والشيعة .لكنها واجهت هجمات
إسالمية عربية
ِّ
شديدة من العناصر الرجعية في األمة اإلسالمية ،ومع الوقت تبين أنّ هذه الهجمات نفسها
دليل على ضرورة فكرة التقريب للمجتمع اإلسالمي ،كي يتخلص من العناصر البغيضة ذات
التفكير التكفيري والوهّ ابي السقيم.
فأين نحن اآلن وأين األزهر الشريف من حمالت التمزيق والتقسيم في بنيان الدول العربية
واإلسالمية ،إما على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو الجغرافيا؟ وكيف لألزهر بعد التقدم
التكنولوجي وضخامة أعداد المتخرجين منه وتعدّد مشاربهم العلمية والتقنية ال يستطيع ص ّد
تلك الهجمات المستعرة التي تنطلق تحت مسمى «القاعدة» و«جماعة اإلخوان» ،و«الدولة
اإلسالمية في العراق والشام ـ داعش» وبين «نداء الكنانة» تارة أخرى؟ إذا لم يتص ّد لها األزهر
وهو األليق واألقدر فمن يتصدى لها؟
ّ
يغض الطرف أحيانا ً عن ممارسات هذه المجموعات الضا ّلة
بل من المستغرب أن نجده
المضلّة إما تحت إغراء الدعم المالي من جهات ودول وممالك معينة تسعى إلى حرف مقاصد
الدعوة اإلسالمية عن وسطيتها باستعداء شركاء اإلنسانية جمعاء في اإليمان بالله عز وج ّل،

وإما تحت ضغط سياسي بغيض يستبدل أعداء األمة الطبيعيين والذين ذكرهم الله في كتابه
المحكم بعدو آخر متوهم يشاركنا الديانة اإلسالمية نفسها وفي شكل عام يشاركنا الجغرافيا
والتاريخ اإلنساني المشترك.
ّ
محط أنظار أقطار العالم الستلهام نموذج تح ّرر
غير أنّ جمهورية مصر العربية التي باتت
القرار السياسي والديني بعد ثورة  30حزيران  ،2013كان األحرى بها أن تتقدم الصفوف
ورص
من خالل مؤسساتها الدينية وعلى رأسها األزهر الشريف ودار إفتائها لتوحيد الرؤى
ّ
توحش غير مسبوق في التعامل مع اآلخر.
الصفوف والعالم كاد ينجرف إلى ُّ
بل رأينا األزهر يمتنع عن تجريم أفعال القتل وتدمير األرض التي ترتكبها تلك الجماعات
ومشتقاتها ،ونراه ينأى بنفسه عن القيام بدوره الطبيعي والمحوري ،وانشغل في الدخول
في صراعات جانبية حول جنس المالئكة ،ومالحقة بعض المفكرين ،أو الدخول في نزاعات
حساس.
مذهبية بغيضة في وقت ّ
المؤسسة التي
رص الصفوف في وجه اإلرهاب ،وهو
أمس الحاجة إلى ّ
ّ
إنّ مصر واإلقليم في ّ
انبرت لخلق أجنحة تض ّم تحتها شتات األمة وتركيز جهودها تزامنا ًمع تش ُّكل الكيان الصهيوني
في منطقتنا عام  ،1948والذي ماثلت جرائمه وارتكاباته ض ّد العرب والمسلمين ممارسات تلك
الجماعات ،وكأنّ نبعهما الفكري وتوجههما العقيدي العنصري واحد.
وقد يقول قائل إنّ رأس الدولة لم يعط إشارته في بعض البلدان لمواجهة هذا الفكر المتطرف
والتكفير المتعمد ،وازدراء اآلخر المختلف في بعض المناحي العقيدية ،بل انشغل بموضوعات
أق ّل ما توصف به هو أنها تافهة ورجعية.
فماذا وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نادى علماء األزهر بخاصة ،لتجديد طرق
التوجه وأساليب الخطاب الديني ،كي يزيل عن قامة مصر ما لحق بها من شطط وهمجية
ظهرت جليا ً في ذلك المناخ المسموم الذي حاولت جماعة اإلخ��وان ،التي صنفها القضاء
المصري كجماعة إرهابية ،إشاعته في مصر من استهداف منظم للمسيحيين والشيعة ،كما
حصل لدى إح��راق الكنائس ،وسحل الشيخ حسن شحاتة ،في مشهد غريب عن الطبيعة
المصرية المتسامحة التي عاشها المجتمع المصري طويالً.
حتما ً كانت دعوة الرئيس السيسي ترجو موقفا ً واضحا ً ليس من ذلك التط ّرف المشؤوم في
مصر وحدها ،بل في ك ّل بلدان المنطقة والعالم ،وأن يرسم األزهر وعلماؤه طريقا ً وهدفا ً وموقفا ً
موحدة تج ِّرم وتتبرأ من
من ارتكابات تلك الجماعات في أي بلد من بلدان العالم بنظرة وفتوى ّ
ك ّل أشكال الكراهية والتكفير والتحريض ،حتى ال يتحول المستمع العفوي اليوم ،إلى إرهابي
يفجِّ ر نفسه غدا ً بكمين عسكري أو منشأة مدنية أو مسجد أو كنيسة في مصر أو في أي دولة
عربية أو إسالمية أخرى.
االختالف في الديانات والمذاهب ُس ّنة الحياة ،وإال كان الخالق ع ّز وجل بقادر على خلق
البشر جميعا ً على نفس الدين والنهج في التفكير والتعبّد بطريقة ومذهب واحد فقط.
يجب أن يكون سببا ً في التعارف والتعايش ،والتعاون على المشتركات وهي األكثر واألهم،
على قاعدة وحدة اإليمان بالله ع ّز وجل ،وعل ّو قيمة الوطن واإلنسان ،ألنّ العدو المشترك لكافة
الديانات هم أولئك المحرضون المتطرفون مرتكبو المجازر ض ّد اإلنسانية وقاتلو النفس التي
ّ
بالحق قصاصاً.
حرم الله قتلها إال
أفال نأخذ العبرة م ّما جرى في العراق ومن بعدها سورية ،منطلقا ً ضروريا ً لحماية مصر من
الفوضى وذات المصير؟
إنّ األزهر سالحه الفكر والكلمة ،وهو ما يجب أن يستخدمه ض ّد التكفيريين ،ونظرا ً لموقعه
ودوره التاريخي الريادي ،يجب أن يقود مواقف علماء األمة من ك ّل البلدان والمذاهب في هذه
المه ّمة العظمى ،التي سيسأل الجميع عنها أمام الله تعالى .فاإلصالح الديني ومواجهة
التيارات المتطرفة ليسا ترفاً ،في وقت تثير فيه تلك التيارات الفوضى وتنتهك الحرمات وتسيل
الدماء .فلماذا ال يض ّم األزهر ك ّل األصوات المؤ ِّذنة بالتسامح وإحكام العقل لخلق جيل على
شاكلة أولئك الذين حفظوا لنا األمة اإلسالمية من التشرذم في وقت كان األولى بها مواجهة
أعدائها واالستعمار الغربي والصهيوني لبعض من أرضها؟
أخشى ما أخشاه أن يصبح لك ّل منا «مالطته» المنعزلة والمتفجرة شططاً ،يؤ ِّذن بها فال
يستجيب له حتى صدى صوته...
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�شريعة الغاب...
في بلد الإ�شعاع والنور

} د .سلوى الخليل األمين
لبنان ...الوطن الذي أطلق عليه سابقا ً وطن اإلشعاع
والنور ،وسويسرا الشرق ،بات اليوم مسرحا ً للجريمة
الرعناء ،التي تذ ّكرنا بشريعة الغاب حين كان اإلنسان
يعيش م��راح��ل ال��ح��ي��اة األول����ى ال��ب��رب��ري��ة ب��م��ا فيها من
وحشية وصراع وتصارع على البقاء.
لبنان اليوم في ه��ذا الزمن ال���رديء ،وف��ي فترة خل ّو
سدة الرئاسة من رئيس للجمهورية باستطاعته جمع
التناقضات السياسية والوطنية ،عبر اإلمساك بمفاصل
الحياة اليومية للمواطن ،بما فيها من رخاء وأمن وأمان،
حي ،ومن
حي إلى ّ
تسرح الجريمة والقتل المتع ّمد فيه من ّ
ش��ارع إل��ى ش��ارع ،وم��ن بيت إل��ى بيت ،والمجرم واثق
من ب��راءة كفيه ،لمجرد أن��ه مدعوم من بعض رجاالت
السياسة ،الذين يحيطون أنفسهم بالمجرمين الضالين،
ال��ق��ادري��ن على حمايتهم وح��م��اي��ة أه��وائ��ه��م السلوكية
والوطنية ،التي أودت بالوطن إلى الحضيض.
أزواج بالجملة قتلوا زوجاتهم ب��دم ب��ارد ،وآخرهم
ق��ات��ل س���ارة األم��ي��ن القابع ف��ي السجن بانتظار الفرج
القريب ودفع كفالة ال ترجع سارة إلى أهلها وأوالدها
ال��ذي��ن تمنّوا ل��وال��ده��م حبل المشنقة ،وبعدها جريمة
شقراء وجبيل وقبر شمون ،وب��األم��س جريمة أخرى
لزوج يطلق النار على زوجته التي في السلك العسكري
في منطقة نيو روضة في السبتية ،ومن ثم ينتحر بعد
أن نجت الزوجة ربما ألنها مد ّربة تدريبا ً عسكريا ً أمكنها
م��ن ت�لاف��ي ال��رص��اص��ات القاتلة ،ال��ت��ي ضمنت حياتها
وحياة طفليها من زوج ركب الش ّر عقله ورأسه ،بسبب
الموضة الشائعة في هذه األيام ،التي هي شريعة الغاب،
يقتص م��ن اآلخ���ر بأسلوبه
ال��ت��ي تعني أنّ ك�� ّل إن��س��ان
ّ
الشيطاني ،ال��ذي بدا هو ال��درس األول واألخير في بلد
تدب فيه الفوضى ،ويتناتش مسؤولوه خيرات الوطن،
ّ
ب��غ ّ
��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن م��ص��ال��ح ال��ن��اس ال��ذي��ن ي��ت��م��اه��ون مع
ت��أث��ي��رات العنف اإلج��رام��ي القبيح ،بسبب ع��دم ثقتهم
بدولة عادلة وقضاء عادل يستطيعون من خالله وضع
الح ّد لك ّل معتد على حق اآلخ��ر ،ولك ّل مخالف للقوانين
المرعية اإلجراء...
أع��وان بيت بو سياسة ومالحقهم ،هم األكثر تماديا ً
في العنف وافتعال المشاكل ،العتبارهم أنّ القانون إلى
جانبهم ما دام اتصال هاتفي من مسؤول يح ّل مشكلة
المجرم ال��ذي قتل زوجته أو ال��ذي بسكينه قضى على
أب ألربعة أوالد هو ج��ورج الريف في منطقة الصيفي
في العاصمة بيروت أمام زوجته التي نالت نصيبها من
لكماته الشرسة وهي تحاول الدفاع عن زوجها صارخة:
«حرام عليك عنده أربع أوالد».
ل���م ي ّ
����رف ق��ل��ب ال��م��ج��رم ط����ارق ي��ت��ي��م ذي السوابق
اإلجرامية المتك ّررة ،التي جعلته حرا ً طليقا ً بفضل من
يدعمه ،إل��ى استغاثة ال��م��رأة الملهوفة لنجدة زوجها،
ولم يثنه عقله المسكون باإلجرام عن قتل إنسان بريء
لخالف على ال��م��رور ،بل أض��اف إل��ى جرائمه الشنيعة
جريمة جديدة في وضح النهار ،وبك ّل برودة أعصاب،
أمام أعين الناس ،الذين لم يتح ّركوا إلنقاذ الشهيد جورج
الريف من ضربات سكين المجرم القاتل ،الواثق حتما ً
من أنه سيكون طليقا ً عما قريب ،بفضل الدعم السياسي
والمالي ال��ذي يمثله أحد عباقرة المال في لبنان ،الذي
يتخذ م��ن ه��ك��ذا م��ج��رم ،ل��ه س��واب��ق إج��رام��ي��ة ،مرافقا ً
شخصيا ً له.
ه��ذه الجريمة النكراء التي ه��زت المجتمع اللبناني
من أقصاه إل��ى أقصاه ،والتي زرع��ت الرعب في قلوب
اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومناطقهم ،باتت اليوم ّ
تقض
مضجع العائالت اللبنانية ،بحيث أصبح الخوف على
تحركات أوالده��م يشكل رعبا ً حقيقيا ً لهم ،وقلقا ً دائما ً
بات يزعج الشباب والشابات الذين باتوا أكثر اندفاعا ً
لترك الوطن وهجرته طلبا ً لألمن واألم��ان على حياتهم
أوالً ،وعلى ح��ذف ال��خ��وف وال��رع��ب م��ن نفوس آبائهم
وأمهاتهم ثانياً ،بمعنى أوضح ،هذه األفعال اإلجرامية
التي باتت فعالً قائما ً ف��ي المسيرة اليومية للمواطن
اللبناني ،أسقطت ثقة المواطن بالدولة ورجاالتها الذين
برعوا في التمديد والتمدّد ،وف��ي االستئناس بالفراغ
الرئاسي ،لغايات أصبحت معلومة المصدر واالتجاهات،
حيث الحرية ساقطة ،والسيادة مخروقة والديمقراطية
منحلة العناصر ،والمنادون بها هم القائمون على تخريب
ال��وط��ن ،لعلمهم أن ال حرية لمسؤول مرتبط ارتباطا ً
وثيقا ً بالمحاور الخارجية ،وال سيادة لوطن تتناتشه
زم��رة من الوصوليين أسقطوا هيبة الدولة بحمايتهم
للمجرمين والخارجين على القانون ،وجعلوا القضاء
لعبة في أيديهم ومستراحا ً لهم ،عوض أن يكون القضاء
اللبناني ،الذي كان مفخرة للعدالة ولحرية الضمير ،التي
تنزه القاضي عن ك ّل الوساطات والرعايات ،هو الحكم
يمس قوس العدالة من خلل
والحكم ،المتر ّفع عن ك ّل ما ّ
في التوازن.
المؤسف أنّ البعض عمد إلى اال ّدع��اء أنّ ط��ارق يتيم
م��س��ل��م ،وأنّ المسيحي ل��و ق���ام بعمله اإلج���رام���ي في
منطقة مسلمة م��اذا ك��ان الفعل ور ّد الفعل ،وأنّ «الكيل
قد طفح» ،ليتبيّن في ما بعد أنّ المجرم مسيحي أيضا ً
ومرافق لشخصية مالية مسيحية لها شأن في لبنان،
وأنّ الضرب على الوتر الطائفي عمل موبوء وجبان في
ظ ّل أموال المسلمين الخليجيين التي تغدق عليهم ،والتي
جعلت زعاماتهم تعلو إل��ى مصاف الزعامات الوطنية
تمت
والحزبية العلمانية التي تحركها مواطنية سليمة ال ّ
بأي صلة إلى العنصرية الطائفية والتمذهب أيا ً كان نوعه
ّ
ومساره ،والتي لم تقل لهم يوماً« :إنّ الكيل قد طفح» من
طلباتهم المتك ّررة التي أوردتها وثائق «ويكيليكس».
في ظ�� ّل ه��ذه األح��داث اإلجرامية الفردية الشنيعة ال
للدولة أن تحزم أمرها بوضع خالفاتها جانباً ،وعقد
جلسات مفتوحة يطغى عليها الطابع األمني من أجل
استعادة هيبة الدولة المفقودة ،واتخاذ القرار بتعليق
وألي طائفة أو منطقة انتمى،
المشانق أيا ً كان المعتدي
ّ
إض��اف��ة إل��ى ات��خ��اذ ال��ق��رار الحاسم بتحييد القضاء عن
تدخالت رجاالت السياسية ،ألنّ لدينا قضاة موثوقين
وأنقياء ،على الدولة أن تمنحهم الصالحيات الكاملة في
تطبيق العدالة ،بعد دراس��ة ملفاتهم من لجان حقوقية
��ت إل��ى السياسيين
متخصصة وأم��ن��ي��ة م��وث��وق��ة ال ت��م ّ
ّ
ألي جهة
بصلة ،للتأكد م��ن ع��دم انتمائهم السياسي ّ
على الساحة اللبنانية ،حيث ال يمكن لدولة أن تستعيد
أنفاسها وهيبتها والجسم القضائي فيها مخروق ،ومن
يعاقب هم البعيدون عن االنتماءات السياسية ،ألنّ لبنان
كوطن يجب أن يبقى فوق الجميع ،ويجب أن يبقى وطن
اإلشعاع والنور بمثقفيه وفنانيه وإبداعاتهم ،التي ما
زالت تطفو على السطح مخترقة ك ّل المدارات المؤلمة،
وب��رج��ال دول���ة ي��ن��ب��ذون ان��ت��م��اءات��ه��م السياسية لفالن
وع�لان ،عبر إع�لان التزامهم الحقيقي الثابت بالوطن،
حتى يستعيد لبنان عافيته بإسقاط صفة شريعة الغاب
م��ن كراريسه ال��س��وداء ،ألنّ ال��وط��ن ب��اق ،وأم��ا بيت بو
سياسة فهم الزائلون ،تذكيرا ً بالقول المأثور :لو دامت
لغيرك لما وصلت إليك ...ترى هل سنجد من سيسعى
إلنقاذ الوطن قبل االنهيار التام؟

