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هكذا �إذ ًا� :سمير قاتل �أطفال؟!

�أكاذيب �أردوغان
} حميدي العبدالله
قبل استكمال التحقيقات ف��ي ح���ادث االع��ت��داء االن��ت��ح��اري في
وسط اسطنبول ،سارع أردوغ��ان ورئيس وزرائ��ه إلى اإلع�لان أنّ
االنتحاري هو سوري ،وحتى حدّد تاريخ ميالده.
واض��ح أنّ المسارعة إل��ى إع�لان جنسية االن��ت��ح��اري واال ّدع���اء
أنه س��وري ،ال يعني بالنسبة ألردوغ��ان وحكومته توجيه االتهام
إلى السوريين المنتمين إلى التنظيمات اإلرهابية التي استضافتها
تركيا وقدّمت لها المالذ والدعم ،يل يعني إلقاء ظالل من الشك بأنّ
الحكومة السورية هي التي تقف وراء ه��ذا االع��ت��داء االنتحاري،
ألنّ هجمات مماثلة وقعت سابقا ً حاولت حكومة أردوغ��ان لصقها
بالحكومة والمخابرات السورية.
فعالً ت ّم اإليعاز للمحللين األتراك الذين تستضيفهم الفضائيات
��زج اس��م تنظيمات عراقية في ع��داد الجهات التي يشتبه
العربية ل ّ
بوقوفها وراء اعتداء اسطنبول.
ك�� ّل ذل��ك ه��دف��ه إب��ع��اد الشبهة ع��ن «داع���ش» أو ف���روع «القاعدة»
األخرى ،في محاولة أوالً لتبييض صفحة هذه الجماعات اإلرهابية،
وثانياً ،لتبرير استمرار التعاون القائم العلني مع «جبهة النصرة»
وتشكيالت أخ��رى تابعة لـ«القاعدة» مثل «كتائب أح��رار الشام»،
و«جيش المهاجرين» وغيرها من التشكيالت ،وس�� ّري مع تنظيم
«داعش».
لكن كما يقول المثل حبل الكذب قصير ،إذ سرعان ما كشفت
التحقيقات أنّ منفذ الهجوم هو سعودي الجنسية ،ويدعى «نبيل
فاضلي» وهذا ما أكدته وكالة أنباء «دوغان» التركية.
طالما أنّ جنسية االنتحاري هي الجنسية السعودية فهذا يعني
بوضوح أنّ من نفذ الهجوم ،سواء أعلن المسؤولية عن ذلك في بيان
ّ
بغض النظر عما إذا كان «داعش»
أو لم يعلن هو تنظيم «القاعدة»،
وه��و أح��د انشقاقات «ال��ق��اع��دة» هو ال��ذي نفذ الهجوم ،أم ف��رع من
فروع هذا التنظيم.
لكن هل تح ّمل أنقرة الرياض مسؤولية هذا الهجوم اإلرهابي،
وهي بالمعنى القانوني تتح ّمل قسطا ً من المسؤولية ،ألنه عادة عندما
تقع جريمة يتجه التحقيق إلى عدم اقتصار تحميل المسؤوليات
المشجع ،والفكر الرسمي الذي تعتنقه
على المنفذ ،بل وأيضا ً على
ّ
السعودية ،وما تطلقه المؤسسة الدينية رسميا ً من فتاوى هو الذي
يدفع الشباب السعودي إلى القيام بهذه األعمال اإلجرامية.
ال ش��ك أننا ل��ن نجد حملة تشبه حملة مفترضة فيما ل��و كانت
جنسية االنتحاري هي الجنسية السورية أو العراقية ،وحتى لو كان
عضوا ً في إحدى تنظيمات «القاعدة» .لو كانت جنسية االنتحاري
دست
عراقية الدّعت الحكومة التركية بأن إحدى الجماعات العراقية ّ
هذا االنتحاري في صفوف «القاعدة» لتنفيذ ما قام به في اسطنبول،
ولو كانت جنسيته سورية ،لقالت إنّ المخابرات السورية هي التي
نفذت العملية ،أم��ا إذا أعلن أح��د التنظيمات اإلرهابية مسؤوليته
دس على تنظيم «القاعدة» من قبل المخابرات
لقالت إنّ هذا الشخص ّ
السورية.
ال شك أنّ منطق الحكومة التركية والرئيس التركي منطق ينطوي
على إف�ل�اس سياسي واض���ح ،وب��ات��ت األك��اذي��ب ه��ي أس���اس هذا
المنطق ،مثل ا ّدع��اء أردوغ��ان بأنّ إي��ران هي التي تسعى إلى إثارة
الفتنة المذهبية.

ب� ّأي ذنب تجافي �سلمى �أردوغان...؟
} سعدالله الخليل
استُعيدت سلمى و ُقطعت الذراع التركية في ريف الالذقية بسقوط
الجماعات التي تديرها أنقرة ،وأغلقت بوابات استهداف مدينة الالذقية بقذائف
الغدر ،وألغي دورها كغرفة عمليات تقودها على جبهات أرياف حماة وإدلب
لترجمة وقيادة ما تخطط له أنقرة ،إال أنّ حسابات بيدر سلمى لم تنسجم
مع حسابات حقل أردوغان ،فما يدور في سلمى ومحيطها ليس بغريب عما
يدور على أغلب الجبهات السورية من نجاحات وتطورات الفتة ،ففي الغوطة
الشرقية وبعد دخوله الباللية يقف الجيش على مرمى حجر من دوما ،معقل
«جيش اإلسالم» الذراع األبرز للمملكة السعودية على األرض السورية،
تفصله عنها بلدة النشابية ،في حين تخرج جبهة درعا شيئا ً فشيئا ً عن نطاق
حي الوعر
سيطرة المجموعات المسلحة ،وفي الوقت الذي يدخل اتفاق ّ
المرحلة الثانية من اإلنجاز في خطوة إخراج الوجود المسلح من المدينة،
يشهد ريف حماة انعكاسات العمليات العسكرية في أرياف الالذقية وحمص.
يصب في صالح الدول الراعية
وفي المجمل فإنّ المشهد الميداني ال
ّ
لإلرهاب في سورية ،بل يمكن القول إنها باتت في مرحلة تلقي الضربات
الموجعة وتلقي الهزات االرتدادية على أكثر من جبهة أخرى ،وما تفجير
اسطنبول سوى إحدى هذه الهزات التي تزيد من الحرج التركي وتضعه في
موقف البالع للموسى على الحدّين ،فسواء استهدف تنظيم «داعش» اإلرهابي
فعالً أنقرة كرسالة لتخلي أردوغان عنه أو كان خطوة س ّهلت لها االستخبارات
التركية على أمل استثمارها في السياسة ،فإنّ في التفجير توريط ألنقرة
تجني عبره ما زرعت يداها.
في السياسة تمضي األطراف المتو ّرطة في سورية قدما ً بمنع انعقاد
مؤتمر جنيف  3في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ،والذي يبدو
حتى اآلن أنه موعد أولي يصعب إكمال إنجاز المهام السابقة النعقاده ،والتي
اشترطها القرار األممي  2254كإنجاز قوائم المعارضة والتنظيمات اإلرهابية
والموقف السوري الذي عبّر عنه وزير الخارجية وليد المعلم بأنّ الحكومة لن
ترضى بحوار أشباح واإلصرار على علم الحكومة بأسماء الوفد المعارض
قبل انطالق المفاوضات .يضاف إلى ذلك السعي السعودي لعرقلة االجتماع
بالمضي في تحويل الصراع السياسي إلى صراع مذهبي تضمن
لرغبتها
ّ
القدرة على تغذيته لسنوات مقبلة ،وتج ّر معها المنطقة إلى حرب واسعة
االنتشار على امتداد الجغرافيا من سورية إلى اليمن ،وال يبتعد عن العراق
والبحرين والسعودية نفسها وحليفتها تركيا.
وإذا أضيف إلى المشهد غياب الرغبة األميركية بإنضاج االجتماع وجعله
يرحل االجتماع ألشهر
بوابة لح ّل سياسي قابل للتطبيق ،فإنه من المرجح أن ّ
عدة ،أو تحويله إلى منتدى دولي لتبادل وجهات النظر بما يشبه النسخة
السابقة من جنيف ،وهو ما تدركه دمشق جيدا ً وتعمل على األرض بمعزل
عن التطورات السياسية وحسابات المحافل الدولية وتمضي في حربها ض ّد
اإلرهاب لتحصد المزيد من النقاط لصرفها في جنيف أو غيرها من الجوالت،
تاركة «سلطان» أنقرة يندم خساراته المتتالية ولسان حاله يقول «أرى سلمى
ذنب َجفتْنِي وكا َن ْت أمس من َب ْع ِ
ضي و ِمنّي».
بال ٍ

«توب نيوز»

احتجاز المارينز
نص عليه التفاهم النووي من
ـ عشية البدء بتنفيذ رفع العقوبات عن إيران وما ّ
التزامات غربية قامت البحرية األميركية باختبار اإلرادة اإليرانية على الصمود
والمواجهة بتكليف زورقين حربيّين باختراق المياه اإلقليمية اإليرانية.
ـ راهنت واشنطن على حاجة إيران إلى حصاد ما قدّمته من التزامات لتطبيق
التفاهم واختبار صمتها على انتهاك سيادتها طالما يت ّم بصمت وفي الظ ّل
والعتمة.
تمسكت إيران بالتوازي بمضامين التفاهم النووي والدفاع عن سيادتها
ـ ّ
فقامت باحتجاز الزورقين وطاقميهما.
ـ كانت واشنطن تريد وضع إيران في مأزق فوضعت نفسها فيه.
ـ اضطرت واشنطن للبدء بمفاوضات جانبية تعلن فيها نوايا طيبة ،وتعتذر
عن اختراق المياه اإلقليمية.
ـ أبدت إيران استعدادها لإلفراج عن الطاقم وإبقاء الزورقين إلى حين االنتهاء
من فحصهما والتحقيق بما عليهما من معدات ،وما يمكن أن يشكل انتهاكا ً ألسرار
تنصت ت ّم تسجيلها.
عسكرية ت ّم تصويرها أو عمليات ّ
ـ أجرى وزير الخارجية األميركية خمسة اتصاالت علنية بوزير خارجية
إيران وقدّم اعتذارا ً علنيا ً وأطلق مديحا ً إليران لتجاوبها وتعاملها الطيّب مع
العسكريين المحتجزين وعزمها على السماح بعودتهم.
ـ ُتعلٌم إيران درسا ً جديدا ً بمفاهيم الكرامة والسيادة والعنفوان.

التعليق السياسي

} صادق النابلسي
تمض ساعات على اغتيال عميد األس��رى المقاوم
لم
ِ
سمير القنطار حتى انهالت التعليقات ،على وسائل
التواصل االجتماعي ،والتي عكس بعضها وجود خراب
ذهني أكثر عمقا ً مما ك ّنا نظن .ن ّبهَنا البعض في كلماته
إلى أننا كلبنانيين ال نواجه أزمة (هويات شقيّة وممزقة)
فحسب ،بل أزمة في التعبير عن المشاعر وتحريك األفكار
التي تدور في ُخلدنا ،وكأ ّنه يتع ّذر علينا إقامة عالقات
متوازنة بين القناعات الخفية والقيم الجوهرية الثابتة في
األديان والمستق ّرة لدى الشعوب .فأن يتح ّول االفتراق في
السياسة إلى تغ ّول وتط ّرف وهذيان واستنتاجات أخالقية
ساذجة ،فهذا يعني أننا نفتقر إلى فنّ العيش ،وهذا يعني
أنّ المرض لم يفتك في سالمة بصيرتنا حيال السلطة
والسياسات والخيارات فقط ،بل أمسك بالحواس فشلّها
وانس ّل إلى الخيال فش ّوهه والنزعات فشيطنها ،حتى بات
أحدنا يس ّوغ القتل أو القمع أو السبي أو اإلبادة الجماعية...
ال نسبيا ً بل بنحو مطلق وفي إطار المواجهة مع (اآلخر).
هكذا تخرج الكلمات من صميمها إلى الفضاء االفتراضي
انفعاالت تائهة ثم تتح ّول إلى تص ّرفات شائنة تخلو من
دل على شيء فإ ّنه ّ
البطولة والشرف والمجد .وهذا إنْ ّ
يدل
على أ ّننا نعيش في الوهم من أنّ الحاضر واضح والوقائع
جلية ،أما األخطاء فهي التي حصلت في الماضي حصراً،
ّ
وي��دل أيضا ً على مشكلة كبيرة في األخ�لاق ،فهذا الذي
المهجنة
يعيش ضمن جدران مجموعة من القيم االلتقاطية
ّ
ّ
يتخطى األسس والتقاليد
غب الطلب ،واألهواء الشخصية،
ّ
الروحية الراسخة في تنظيم العالقات بين البشر ،مستهدفا ً
تمزيق ك ّل صلة تربطه باآلخر ،وكأنّ العيش ال يستقيم إال
عبر التخلّص من صيغة (اآلخر) وعبر رؤية األمور منفصلة
والمسارات متباعدة.
فج شديد
فما جرى على ألسنة البعض بحق القنطار ٌّ
اإلس��ف��اف ،يقفز خ��ارج سياق النقد حتى لو ك��ان الذع��اً،
ويتجاوز حدود الحرمة حتى لو كان الميت عدواً .إذ يمكننا
بسهولة ومن خالل متابعة التعليقات التي صدرت بُع ْيد
إعالن اغتيال القنطار أن نعرف أنّ بيننا كلبنانيين فراغات
هائلة تحجبنا عن إدراك الحكمة في اتخاذ المواقف والتعبير
عن المشاعر واألفكار إزاء المشاكل والوقائع التي تواجهنا.
في ح��االت معينة يسيطر على البعض الجهل التا ّم في
مقاربة قضية من القضايا ،وفي حاالت أخرى ال يُرى من
الحقائق إال أجزاء محدودة منها ،وفي األع ّم األغلب فإنّ طير
العقالنية يبقى مستترا ً إال على من انخرط في نسق معرفي
وقيمي يسمح بربط األمور وتحليلها للوصول إلى نتائج
واقعية ومعنوية .هنا ال ب ّد من التساؤل بقوة حول الثقافة
التي تصنع عالمنا الصغير وعالقاتنا االجتماعية .يجب أن
نعرف في أيّ أجواء نعيش؟ وماذا نتعلّم؟ ولماذا لدينا هذا
العدد الهائل من اللغات الخاصة؟ لماذا نحن منغمسون في
عصبيات ال يسعها سوى تعزيز الرؤى اآلحادية المش ّوهة

نجوم ورجوم

البسيطة التي هي إحدى الحيل البارعة للنفس لتبرير ما
يصدر عنها.
وأن��ا لن أحشد في ه��ذه المقالة ك�� ّل ما قيل ،وه��ذا غير
ممكن ،ولكن سآخذ كلمات بعض النخبة التي تمثل وجدانيا ً
وفكريا ً ك ّل التعليقات الكريهة التي سيقت ضد القنطار
وباألخص (حزب الله) .فمثالً هشام
ومن يتحالف معهم
ّ
ملحم يكتب( :سمير القنطار قاتل أطفال بالنسبة لي) .فما
الذي يجعل مثقفا ً كهشام ملحم سجين (طوطم) المعايير
األميركية واإلسرائيلية والسعودية؟ ما الذي يجعله يعدم
وعيه التاريخي إلى هذا الح ّد ويقطع بأنّ ما يفعله سمير
في سورية هو ممارسة مهنة قتل األطفال تحديداً؟ هل ما
قاله هشام حقيقة علمية ثابتة أم خيال زائف استدعاه
تحت وطأة إحساس حا ّد نزق وحقد مكتوم؟ أ ّما مي شدياق
التي تعيش تم ّزقات نفسية مستدامة وأم��راض عصبية
قديمة ،فيمكن القول إنها ال تنتمي إلى فصيلة الفكر وإنما
إلى شكالنية خالصة .تمضي من زعيق إلى آخر ألنها لم
ّ
تتخطى في احتجاجها على حزب الله حدود
تستطع أن
الضغينة والشحناء المستق ّرة داخلها .تقول( :حزب الله
يُقحم لبنان في  2006في حرب مع إسرائيل ليصبح سمير
القنطار أسيرا ً محرراً ،ثم يقحم نفسه في حرب سورية في
 2015فيصبح مناضالً شهيداً) .هكذا بك ّل بساطة تضع
الشدياق اإلطار التاريخي للصراع بين حزب الله والكيان
اإلسرائيلي ،وخلفيات تدخل الحزب في سورية ضمن
معادلة بالغة السخف .أ ّما علي الشيخ عمار القيادي في
الجماعة اإلسالمية ورئيس المنظمة اللبنانية للعدالة فينشر
على صفحته التعليق التالي( :نرجو أنّ سمير القنطار الذي
شارك في تدمير سورية وذبح أطفالها وإحراق مساجدها...
نرجو أنّ هذا المجرم قد ُقتل على أيدي المسلمين المؤمنين
المجاهدين المرابطين الصابرين المصابرين) .وعمار الذي
يكتظ صدره بالضغينة على حزب الله وإي��ران وسورية
هو حليف سابق لهم .ق�� ّرر بعد (الربيع العربي األش�� ّم)
إخفاء مالمحه القديمة وتغليب النزعة اإلنسانوية لديه
على أطفال سورية الذين يذبحهم (المجرم سمير القنطار).
فهل ما يقوله األستاذ الجامعي هو من قبيل ما يجري على
مسرح الالمعقول ،أو من ن��وع التضليل ال��واع��ي ،أو من
طبيعة النشاط المتعالي الذي يت ّم في أفق من التجريد
المحض بسبب ف��راغ داخلي أو إحباط أيديولوجي ،أو
والتفسخ
بفعل مشكلة مبهمة تجعل النفس مرتعا ً للخرائب
ّ
واآلمال الضائعة .ما يقوله الرجل يحتاج حقا ً إلى تفسير
يربط بين أبعاد اضطراباته التي أوصلته إلى سلسلة من
التخ ّرصات والشعارات القشرية .فهو مص ّر منذ ترؤسه
منظمة العدالة هذه على ممارسة أسوأ أنواع التضليل عبر
المنطلق المذهبي ولكن بشكل بائس وسطحي .ومع قراءته
هذه السطور أتخيّله يقول شيئا ً أبعد مما قاله في عالنيته
يس ّفه فيه ك ّل من هو في «محور القتل واإلجرام» من حزب
الله إلى سورية فإيران!
أعتقد أ ّننا أمام نخبة راسفة في أ ّميتها .نخبة تيبّست

على قناعاتها .جرفتها دوافع االختالف إلى العمى األخالقي
والثقافي والتح ّول إلى بوق للدفاع عن أسوأ األنظمة الملكية
التكفيرية وأسوأ الخيارات السياسية ،وانساقت مع مغريات
السلطة والنفط والطائفية إلى المواقف اإللهائية التضليلية
التخديرية التافهة .في عام  2006على سبيل المثال وخالل
العدوان اإلسرائيلي على لبنان أدركنا حجم التناقض الذاتي
لهذه النخبة ووظيفتها في أن تقودنا إلى شقاء يتغذى من
ضعفنا واستسالمنا أمام العدو اإلسرائيلي .وجهت جا ّم
غضبها على حزب الله أل ّنه فضح زيف شعاراتها وكذبها،
فلم تكن مناداتها بالسيادة واإلستقالل إال تعمية لتمرير
مشروع التبعية وتقسيم المنطقة تحت مس ّمى (الشرق
األوس��ط الجديد) .هذه النخبة وصمت حزب الله خالل
مقاومته العدوان اإلسرائيلي بالجنون والعدمية ،ومنهم
العميد المتقاعد وهبة قاطيشا الذي ردّد كالما ً مماثالً بعد
اغتيال القنطار على قناة «الجزيرة» الفضائية قائالً( :حزب
الله يعرف أ ّنه في حال حصل ر ّد كبير من جنوب لبنان
يعني أ ّنه يفتح حربا ً كحرب تموز ال قدرة للبنان وال للشعب
اللبناني على تح ّملها ،والشعب لن يغفر له هذه الخطيئة
التي هي شبيهة بخطيئة تموز) .أيّ أ ّنه يع ّرض لبنان إلى
مخاطر ال قدرة على احتمالها فيما الواقع والحقيقة أنّ لبنان
خرج من هذه الحرب أصلب ع��ودا ً وأق��وى على مواجهة
اع��ت��داءات إسرائيلية مقبلة ،أ ّم��ا الشعب ال��ذي ثبت في
أرضه وحمى المقاومة وتح ّمل صواريخ الحقد اإلسرائيلية
وعذابات الجراح في أش ّد الظروف حِ لكة هو الذي قال عنه
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله (يا أشرف
الناس وأطهر الناس) .وعند ان��دالع الحرب في سورية
أرادت هذه النخبة طريق النأي بالنفس ،في الوقت الذي
تتح ّرك فيه خرائط المنطقة وتتبدّل المعالم الجيوسياسية
الذي أصبح واضحا ً أ ّنها تقود إلى نهايتنا ،بينما نستطيع
أن نحمي أنفسنا وبلدنا وتحصين صيغتنا التعايشية
األبح الذي ال يسمعه
أح��رارا ً مستقلين بعيدا ً عن الصراخ
ّ
الكبار في العالم!
المشكلة في هذه النخبة أنها ال ترى من البدائل المتوفرة
لمجابهة التحديات التي يواجهها لبنان سوى بديلين ال
غير :االنكفاء وعدم المبادرة إلى أيّ فعل ،واالعتماد على
قوى خارجية ولو من خالل عالقات التبعية معها .لكن
هذه البدائل هروبية تك ّرس قيم اليأس واالنهزام وال تز ّود
اللبنانيين بالوعي والثقة واالعتماد على ال��ذات وتح ّمل
المسؤولية تجاه األوضاع المضطربة ،ثم إنّ المخاطر أكبر
من الركون إلى بالدتنا القديمة وأعمق من االنجذاب السلبي
نحو بلدان النفط أو البقاء في الفراغ بانتظار (أن يأتي
غودو)!
سمير كان يعلم أنّ التضليل سيبلغ مداه وأنّ كبار السحرة
وصغارها سيح ّولونه إلى مجرم وقاتل أطفال ،لك ّنه لم يكن
يبالي بصوت الطبول ح ّيا ً كان أو شهيداً .واختار الساحة
األكثر تعقيدا ً والتباسا ً ليشهد لها بالمقاومة ولتشهد له
بعشقه لفلسطين!

ت�شجع على القتل والإرهاب
هل �آيات القر�آن ّ
كما ّ
يدعي ال�صهاينة� ...أم مثيالتها من «�آيات» التوراة؟
} وجدي المصري
ما زال سائدا ً في االعتقاد الشعبي ،وحتى في االعتقاد الديني والفهم
األكاديمي كذلك ،بـ«سماوية» اليهودية ،بحيث تضاف إليها محاسن الدين
بعد أح���داث ال��ح��ادي عشر م��ن أي��ل��ول ع��ام ،2001
والتي أدّت إلى تدمير برجَ ْي التجارة في نيويورك ،مع
ما استتبع ذلك من ا ّتهام فوري لتنظيم «القاعدة» بهذا
العمل اإلرهابي ،فكان أن أدّى ذلك إلى نتيجتين :األولى،
بدء تنظيم حمل ٍة إعالمية قامت بإعدادها إدارة الرئيس
األميركي جورج بوش اإلبن ض ّد الرئيس العراقي الراحل
بحجة دعمه لـ«القاعدة» ،وبالتالي الكشف
صدّام حسين
ّ
عن امتالكه أسلحة دما ٍر شامل .والثانية ،البدء بحملة
مر ّكزة لتغذية البغض والحقد والخوف من اإلسالم بشك ٍل
عام ،في ما أصبح يُعرف بعد ذلك بـ«اإلسالموفوبيا»،
والعرب بشك ٍل خاص .والنتيجة األولى أدّت إلى ما بات
معلوماً ،وهو اجتياح العراق على الرغم من تقارير ُرفعت
إلى الرئيس األميركي تؤ ّكد عدم وجود أسلحة دما ٍر شامل،
لك ّنه لم يأخذها بالحسبان ،فالقرار كان قد ا ّتخذ استنادا ً
أسباب أخرى؛ أما زعم أسلحة الدمار الشامل فكان لذ ّر
إلى
ٍ
الرماد في العيون .تقول هيالري كلينتون في مذ ّكراتها
(خيارات صعبة) في الصفحة  142ما يلي« :يعود انعدام
تبجحتْ
ثقتي بإدارة بوش إلى خريف العام  ،2002حين ّ
بتقارير االستخبارات الحاسمة عن أسلحة الدمار الشامل
لدى نظام صدّام حسين ...ص ّوتُ بالموافقة على العمل
العسكري في العراق إذا فشلتْ الجهود الدبلوماسية،
ويعني هذا عمليات التفتيش عن األسلحة ...ولقد ندمتُ
كثيرا ً ألنني منحتُ الرئيس بوش فائدة التشكيك في ذلك
التصويت .إذ تأ ّكد الحقا ً أنّ القرار أعطاه السلطة ،وحيدا ً
من دون غيره ،ليق ّرر متى ينفد مدة التفتيش عن األسلحة.
توسل
وآن أوان ذلك في  20آذار  ،2003فأعلن الحرب ،فيما ّ
إليه مف ّتشو األسلحة الدوليّون إمهالهم بضعة أسابيع
إلنهاء مه ّمتهم» .ثم تعود في الصفحة  195لتو ّكد مجددا ً
فشل االستخبارات األميركية بتزويد اإلدارة األميركية
بمعلوماتٍ صحيحة مما أدّى إلى اجتياح العراق .وأنا
أرى أنّ المعلومات كانت صحيحة كما ذكر البعض ،وهي
أفادت بأنّ العراق ال يملك أسلحة دما ٍر شامل ،لكنّ مخطط
ّ
بغض النظر ع ّما كان يملكه في
ضرب العراق كان قد ا ُّتخِ ذ
ذلك الوقت.
أم��ا النتيجة الثانية فهي إل��ق��اء ال��رع��ب ف��ي نفوس
األميركيين من اإلس�لام والعرب وه��و ل ّما ينت ِه فصوال ً
بعد ،بل أصبحت كرة الثلج ت ّتسع دائرتها ما دفع بأحد
القساوسة المتصهينين إلى إح��راق القرآن وص��وال ً إلى
ّ
المرشح الجمهوري للرئاسة األميركية دونالد
تصريح
ترامب المطالِب بوقف السماح للمسلمين بدخول الواليات
ّ
مؤخرا ً في
المتحدة ،وذلك بعد العمل اإلرهابي الذي ت ّم
كاليفورنيا .ولقد انتقلت هذه العدوى إلى أوروبا ،خاصة
بعد تد ّفق الالجئين إليها وقيام بعض المتط ّرفين بتنفيذ
العمل اإلرهابي الدموي في باريس ،حيث أدّت إلى تنامي
شعور البغض والحقد ض ّد المسلمين .بالطبع ليست
أصابع الصهيونية ببعيدة عن هذا كلّه .فأحداث الحادي
عشر من ايلول باتت واضحة القصد والغاية .وإذا كان
صحيحا ً أنّ مَن قام بالتنفيذ هم أفراد من «القاعدة» ،فكث ٌر
من المحللين كتبوا عن أي ٍد خفيّة للموساد «اإلسرائيلي»
واالستخبارات األميركية قامت بالتخطيط بغية الحصول
سبب مباشر لمهاجمة أفغانستان وبعدها العراق،
على
ٍ
بحيث يضمن «اإلسرائيليون» تدمير ق���درات العراق
العسكرية وسرقة كنوزه الحضارية التي تكشف زيف
ادّعاءاتهم التوراتية ،ويضمن األميركيون السيطرة على
َ
وموطأ ق��دم استراتيجي مع
الثروة النفطية العراقية
الحدود اإليرانية.
أما على الصعيد الدّيني ،فكان ه ّم «إسرائيل» صرف
نظر المجتمع الدّولي من جهة عن إرهابها كلّه في فلسطين
المحتلّة طمعا ً بموافقته على إعالنها «دول�� ٍة يهودية»،
وتسليط الضوء على اإلرهاب المنسوب زورا ً إلى اإلسالم
من جه ٍة ثانية ،فتكون بذلك قد أصابت عصفو َرين بحج ٍر
واح��د .ومَن يتابع األح��داث ال ب ّد أن يدرك بأنّ المخطط
بخطى حثيثة نحو
«اإلسرائيلي» المدعوم من الغرب سائر
ً

التوحيدي السماوي الذي ارتفع بالبشرية إيمانا ً ووجدانا ً من االحتراب
التوحد.
التوحد به ،مهما تباينت مسالك بلوغ هذا
ألجل اإلله إلى
ُّ
ّ
هنا ،يناقش الباحث وجدي المصري ببحث من جزءين خطل الربط بين
اليهودية واإلسالم ،وينقض اتهام اإلسالم باإلرهاب غرضا َ واستهدافاً،

التطبيق خاص ًة بعد تركيز جهودها على ج ّر المنطقة إلى
دعم مخططها من خالل إقناع هذه ال��دول بأنها ال تش ّكل
خطرا ً عليها ،إنما الخطر كلّه يتم ّثل بإيران «الشيعية»،
مستغلّة بذلك االت��ف��اق ال��ن��ووي بين إي��ران وال��والي��ات
ِ
تكتف فقط بتحييد
المتحدة وبعض الدول األوروبية ،ولم
معظم الدول العربية عن الصراع ضدّها في المنطقة.

اإلعالم الصهيوني يقود الغرب

ه��ذه ال��دول العربية اإلسالمية الغافلة عن اإلع�لام
الصهيوني المسيطر كليا ً في الواليات المتحدة ومعظم
الدول األوروبية ،والذي يحاول جاهدا ً إقناع العالم بأنّ
القرآن هو مصدر اإلره��اب .لقد حقق اإلع�لام الصهيوني
نجاحا ً باهرا ً لهذه الجهة حتى بتنا نسمع في أوساطنا
التوجه من دون أن تكلّف
بعض األصوات التي تؤيّد هذا
ّ
نفسها عناء قراءة القرآن ٍّ
بتأن لفهم آياته وما قصدته.
وبنجاح هذا اإلعالم في مسعاه هذا حقق نتيج َتين:
 - 1األولى تمثلت بإلحاق تهمة اإلرهاب زورا ً بالتعاليم
اإلسالمية ،والثانية صرف النظر عن التعاليم الدينية
اإلرهابية بامتياز أيّ الشريعة الموسوية .وسنحاول
الحساس
في هذه الدراسة اإلضاءة على هذا الموضوع
ّ
انطالقا ً من النصوص القرآنية والتوراتية على السواء.
إنّ اآلية األولى التي حملت دعوة القتال هي اآلية رقم
 189من سورة البقرة ،وهي السورة الثانية بعد الفاتحة.
وال يجوز مطلقا ً التغاضي عن أسباب ورود هذه اآلية من
الناحي َتين التاريخية واالجتماعية! فالجزيرة العربية
عند انطالق الدعوة على ي ّد النبي الكريم ،كانت تحت تأثير
ا ّتجاهاتٍ ثالثة:
األول وجود بعض القبائل العربية التي ا ّتخذت من
اليهودية ديناً.
والثاني وج��ود قبائل أخ��رى ا ّتخذت من المسيحية
ديناً.
وال��ث��ال��ث وه��و ال��وج��ود ال��ط��اغ��ي أيّ ال��ج��م��وع التي
كانت تؤمن ب��األوث��ان ،وج��اء القرآن ليطلق عليها اسم
«ال ُمشركين» ،أيّ الذين كانوا يعبدون أكثر من إله،
وكانوا يرمزون إلى هذه اآللهة باألصنام .في هذه البيئة
نشأ محمد ّ
واطلع على كل َتا الديان َتين ،وعاش األحوال
االجتماعية السائدة آنذاك ،والتي كانت تقوم على الغزو
لتأمين االستمرار واالستقرار انطالقا ً من المفهوم القبلي،
فلم يكن في الجزيرة دولة لها مؤسساتها وجيشها لحماية
المواطن من الظلم والتعدّي.
ومع بداية الدعوة التي أطلقها محمد ،كانت المواجهة
األولى واألش ّد مع قبيلته قريش ،وعمل اليهود على تغذية
نبي جديد
الفتنة بين محمد وأهله ،ألنهم لم يتقبّلوا بروز ٍّ
يدعو إلى التوحيد الحقيقي من خالل دعوته لعبادة إل ٍه
واحد ،ألنّ اليهود يؤمنون بإل ٍه خاص بهم وبآلهة أخرى
لبقية الشعوب.
جاء في اإلصحاح الخامس من سفر الخروج ما يلي:
الرب .وأنا ظهرتُ إلبراهيم
«ث ّم كلّم الله موسى وقال له أنا ّ
وإسحق ويعقوب بأ ّني اإلله القادر على ك ّل شيء .وأما
بإسمي يهوه فلم أعرف عندهم ...لذلك قل لبني إسرائيل
الرب ...وا ّتخذكم لي شعبا ً وأكون لكم إلهاً» .وبالرغم
أنا
ّ
من سوء المعاملة التي لقيها محمد وأتباعه مع بداية
انطالق الدعوة لم يدعُ م ّرة إلى االنتقام ،أو التعامل مع
اآلخرين حسب الشريعة الموسوية أيّ العين بالعين
والسنّ بالسنّ  ،بل صبر وطالب المؤمنين بأن يتح ّملوا
أذى ال ُمشركين ألنّ الله سيجازيهم خيراً.
جاء في كتاب (تاريخ العرب) للدكتور محمد اسعد
طلس في الصفحة  9من المجلّد األول ما يلي« :ثم إنّ
قريشا ً ضاقت ذرع��ا ً بمحمد وأصحابه فأخذت تؤذيه
بالقول وتسلّط عليه سفهاءها يغمزونه ببذيء القول
ويسخرون منه وهو صامد في دعوته ،مؤمنٌ برسالته،
يستغفر لقبيلته ،ويقول« :اللهم اغفر لقومي ،فإنهم ال
يعلمون» (وهذا يذ ّكرنا بقول يسوع) .ثم إنّ قريشا ً أخذت

} العمري مقالتي*
إنّ متتبّع األحداث في سورية على مدار خمس
سنوات من الفوضى والتخريب وإزه��اق األرواح
البريئة ،بدعوى الحرية والديمقراطية المزعومة،
يالحظ جليا ً وب��وض��وح حجم التآمر المفضوح
على محور المقاومة ،والتي تشكل سورية الضلع
األه�� ّم واألس��اس في هذا المحور المقاوم الشريف
والمعتدل في الشرق األوسط .هذا الدور الريادي
في المنطقة أزعج الكيان الصهيوني وأنصاره من
بعض ممالك الخليج الذين باعوا أنفسهم وسلّموا
مفاتيح أوطانهم للغرب طمعا ً في حمايتهم من
شعوبهم المقهورة ،حيث ك ّرسوا بذلك هيمنة هذه
القوى على مقدّرات الشعوب العربية ،مستعملين
بذلك ك ّل الوسائل والشعارات الب ّراقة ،م ّرة ِباسم
«الربيع العربي» ،وم�� ّرة أخ��رى بدعوى حماية
المنطقة من الفتنة الطائفية وغيرها من الدسائس
تصب ف��ي مجملها ف��ي قضية
وال��م��ؤام��رات التي
ّ
اإلطاحة باألنظمة الثورية ،والتنازل عن القضية
الفلسطينية.
م��ا يؤكد ذل��ك ان���دالع ش���رارة زع��زع��ة استقرار
األنظمة المناهضة لالستعمار ،والداعمة للمقاومة.
وما قضية الربيع المزعوم إال دليل على ذلك .إن
االستنجاد بالغرب ال خير فيه أبداً ،فهذا ما يس ّمى
بمصطلح االنبطاح والذي يجب التصدّي له من قبل
جميع شرفاء األمة الذين اكتووا بنار االستعمار
اللعين .إنّ محور الش ّر الذي تكالب على هذه األمة
ما هو إال نتيجة التخلّف الفكري والعلمي ،والتبعية
العمياء للغرب والتي أضحت تش ّكل السمة البارزة
للعالم اإلسالمي .فما معنى أن نرى هذا المحور
يدلي بثقله وبكل قوة في الشأن السوري؟ أوليست
سورية هي الدولة العربية الوحيدة التي رفضت
ك ّل اتفاقيات التسوية ،والتنازل ،وكذا التطبيع مع
الكيان الصهيوني العدو األول لألمة العربية؟ هذا
فضالً عن دعمها المتواصل والالمحدود لفصائل
المقاومة في لبنان وفلسطين المحتلة .كيف يعقل
اآلن أن ي ّتفق بعض العرب على إدانة إيران وحزب
الله مع التضييق على مصالحه في المنطقة؟ أال
يُعتبر هذا تعاونا ً وثيقا ً مع «إسرائيل» ودليالً ال
يقبل الشك عن العمالة مع الغرب وأع��وان��ه في
المنطقة؟
ك ّل هذا الك ّم من التآمر لن يثني عزيمة المقاومة،
بل سيكون دافعا ً قويا ً لالستمرار والنضال ح ّتى
تحقيق النصر االستراتيجي الذي سيرسم خريطة
الشرق األوسط الجديد .شرق أوسط مقاوم ال مكان
فيه للمتخاذلين والمنبطحين.

* صحافي وكاتب جزائري
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وجه هذا االتهام عينه حيث يجب توجي ُهه إلى اليهودية التي هي
بينما ال ُي َّ
مصدر اإلرهاب كله عبر التاريخ ،ناسبة القتل األول ،كما في جريمة قابيل
ضد أخيه هابيل ،إلى أمر رباني!
هنا نص الحلقة األولى وغدا ً ُتنشر الثانية...

للنبي وجماعته فأخذوا يع ّذبون
تقسو في مجابهتها
ّ
فقراء المسلمين ويضربون مستضعفيهم ويج ّوعونهم
ّ
ويعطشونهم ...وق��د لقي النبي نفسه من سفهاء م ّكة
مزعجات كثيرة منها أنّ سفهاءهم ح ّثوا التراب على رأسه،
ومنها أ ّنهم كانوا ينضدون الفرث واألوراث والدماء على
ثيابه ،ومنها بصق أمية بن خلف في وجهه ،ومنها وطء
عقبة بن أبي معيط على رقبته وهو ساجد في الكعبة
حتى ك��ادت عيناه تبرزان ،ومنها أخذ بعض سفهائهم
برقبته وخنقه خنقا ً شديدا ً حتى أنقذه أبو بكر» .وبالرغم
من هذه المعاملة السيّئة كلّها لم تذكر األخبار أنّ محمدا ً
قد وقف في وجه أحد من هؤالء السفهاء ،ولم يكن ذلك عن
جبن وعدم اقتدار بل عن رأفة ورحمة أظهرها تجاه هؤالء
ال ُمشركين مفسحا ً لهم المجال بأن يتمعّ نوا بما يسمعون
وتوصل به األم��ر أن طلب من المؤمنين
علّهم يهتدون.
ّ
الذين أُهينوا و ُذ ّلوا أن يتركوا وطنهم ويهاجروا إلى حينٍ ،
وكان أن فعل ذلك كثيرون وعملوا بنصيحته وذهبوا إلى
الحبشة .ولكن عندما استفحل األمر وبدأ اليهود مؤامراتهم
الهادفة إلى قتل النبي ،وبدأت قريش تواجه النبي وأتباعه
بالسالح ،لم يعُ د أمامه من مجا ٍل إال المواجهة ليس دفاعا ً
عن نفسه وأصحابه ،وإ ّنما دفاعا ً عن الرسالة التي حملها
إلى الناس يدعوهم فيها إلى ترك األوثان واآللهة وعبادة
إل ٍه أحد صمد .عندها نزلت سورة البقرة« :وقاتلوا في
يحب
سبيل الله الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إنّ الله ال
ّ
ال ُمعتدين .واقتلوهم حيث ثق ْفتموهم واخرجوهم من حيث
أخرجوكم والفتنة أش ّد من القتل وال تقاتلوهم عند المسجد
الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك
ج��زاء الكافرين ...وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون
الدّين لله فإن انتهوا فال عدوان إال على الظالمين ...فمَن
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وا ّتقوا
نسجل
الله واعلموا أنّ الله مع الم ّتقين» .وعلى هذه اآليات
ّ
المالحظات التالية:
أوالً :الدعوة للقتال لم تكن ح ّبا ً بالقتالُ « ،كتِب عليكم
القتال وهو كر ٌه لكم» .آية  215سورة البقرة ،وال طمعا ً
بمغن ٍم ،وإنما لردع المشركين وح ّثهم على اإليمان بالله
الواحد ،فالقتال في سبيل الله «وال تحسبنَّ الذين ُقتِلوا
في سبيل الله أمواتا ً بل أحيا ًء عند ربّهم يُرزقون» 168 ،آل
عمران .كذلك جاء في سورة النساء« :الذين آمنوا يقاتلون
في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت
فقاتلوا أولياء الشيطان إنّ كيد الشيطان كان ضعيفاً».
ثانياً :القتال يجب أن يكون لمَن يبادرهم بالقتال.
ثالثاً :الدعوة لعدم االعتداء على اآلخرين ألنّ الله ال
يحب ال ُمعتدين.
ّ
رابعاً :التشديد بأنّ الفتنة أش ّد من القتل ،واليهود وإن
كانوا أرادوا قتل محمد ،فهُم جيّشوا عليه قبيلته أي أرادوا
الفتنة بينه وبين أهله ،والتاريخ يُعيد ذاته إذ أنهم اليوم
يُذكون نار الفتنة بين أبناء الدّين الواحد.
خامساً :إنهاء القتال إن تو ّقف البادؤون به ،وهذا يعني
أنّ القتال بالنسبة لمح ّمد لم يكن يوما ً هدفا ً بذاته ،بل كان
قرارا ً ضروريا ً لص ّد االعتداء.
سادساً :مواجهة االعتداء بمثله أي إذا انتصر المسلمون
فعليهم أن يلتزموا المعايير األخالقية والدينية التي
تمنعهم مثالً عن التنكيل باألسرى أو قتلهم.
لقد جاء في اآلية رقم  19من سورة آل عمران« :فإن
حاجوك فقل أسلمتُ وجهي لله ومَن ا ّتبعني وقل للذين
ّ
أوتوا الكتاب واأل ّميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن
تو ّلوا فإنما عليك البالغ والله بصي ٌر بالعباد» ،بل طالبهم
بقتال وقتل مَن يبادرهم القتال ويبغي قتلهم ،وهذا موقف
ك ّل إنسان إن تع ّرض لمحاولة التعدّي بغية القتل ،كما
يصح على الجماعات والشعوب واألم��م التي تتع ّرض
ّ
لمحاولة التعدّي بغية القتل ،فإنّ أبسط اإليمان يفرض
عليها التصدّي للمعتدي.
يعدّد عباس محمود العقاد في كتابه «عبقرية محمد»
ع��د ٌد من الحقائق ي��ر ّد فيها على مَن يدّعون أنّ اإلسالم

ي��ح�� ّرض على القتل وم��ا ك��ان لينتشر ل��و ل��م يستعمل
المؤمنون سيوفهم لفرض الدين الجديد .فيشير بداي ًة إلى
ما أشرنا إليه من أنّ محمدا ً لم يواجه ال ُمشركين في بداية
الدعوة بالق ّوة بل بالحسنى وطلب من أتباعه ،بالرغم مما
عانوه على يد ال ُمشركين ،الصبر والتأ ّني والتغاضي درءا ً
ٍ
عنف لكان محمد وابتاعه
للفتنة .فلو كان اإلس�لام دين
استعملوه منذ البداية ،بينما تشير كل الحقائق إلى أنّ
محمدا ً استنفد ك ّل الوسائل لوقف االعتداءات عليه وعلى
أتباعه ولم يلجأ إلى القوة إال عندما تجاوز المشركون
تقصد القتل .أما
ح ّد اإلهانات الكالمية والجسدية إلى
ّ
الحقيقة الثانية فهي أنّ محمدا ً جاء نب ّيا ً ليُهدي الناس إلى
عبادة إل ٍه واحد ثم اضطر أن يكون رجل دول ٍة في غياب
ّ
المتحضرة
المؤسسات التي كانت معروفة في البلدان
المجاورة لسورية وإيران ،وبالتالي واجه قريشا ً قبيلته
صاحبة السيادة الموروثة التي رفضت التعاليم الجديدة
التي تتعارض مع تقاليدها ،فكان ال ب ّد من سلط ٍة تواجه
سلطتها .هاتان الحقيقتان ال تنطبقان على األوضاع التي
كانت سائدة حين ُدوِّن��ت التوراة وال في فلسطين تحت
الحكم الروماني عندما ّ
بشر يسوع برسالته الجديدة.

السبي إلى بابل لتمدين اليهود

نبوخذنصر اليهود إلى بابل حاضرة ذلك
بعد أن سبى
ّ
الزمان سنحت الفرصة لليهود نتيجة المعاملة الحسنة
أن ّ
يطلعوا على حضارة بابل وما سبقها من حضار َتي
الكلدانيين والسومريين ،و ُفتحَ ت أمامهم المكتبات التي
كانت تض ّم آالف ال ُّر َقم التي كانت تحتوي على النفائس
العلمية واألدبية والقانونيةّ .
فاطلع عزرا الكاتب على
أساطير األ ّولين ومنها أسطورة الخلق اإلينوماإليش (عندما
كان في األعالي) وجلجامش ،وقرأ فيهما أسطور َتي الخلق
والطوفان ،فسرقهما وصاغهما بأسلوبه الغث فح ّور وز ّور
وادّعى أنّ ما ُكتِب هو كالم الله الذي تحدّث به إلى ابراهيم
واسحق ويعقوب وموسى ،واستم ّرت بعده الزيادة على
ما ُك ِتبَ من ِقبَل كتبة آخرين حيث أدلى كثيرون بدلوهم
ود ّون��وا قصصا ً فولوكلورية ال عالقة لها بالتاريخ .هذه
التوراة ُحفظت لكونها اع ُتبرت كتابا ً إلهيا ً بينما نزلت
الكوارث بمكتبات بابل ونينوى ُ
وطمِر التراث اإلنساني
المبدع كلّه تحت األنقاض ،ولم يتم الكشف إال على النزر
القليل منه حتى اآلن .وكان على البشرية أن تنتظر القرن
التاسع عشر كي يبدأ بعض اآلثاريين بالتنقيب عن هذه
المدن البائدة فكان أن ت ّم اكتشاف مكتبة آشور بانيبال
التي ض ّمت عشرات آالف ال ُّر َقم .وعندما بدأ علماء اللغات
القديمة ّ
فك رموزها ترجموا هذه األساطير التي سبقت
َ
ّ
ُ
أنّ
التوراة بما ال يقل عن ألفي سنة ،فوجدوا ما كتِب في
التوراة ،وفي سفر التكوين تحديداً ،عن الخلق والطوفان
ما هو إال نقل فاضح عن أساطير األ ّولين .وبالرغم من ذلك،
يأبى اليهود االعتراف بذلك ،ويُص ّرون على أنّ كتابهم هو
أعظم ما قدّموا لإلنسانية .فلنقم بجول ٍة على بعض ما جاء
فيه لكي نبرهن أنه يخلو من أيّة موعظة إنسانية أو أي
يؤسف له أنّ
درس أخالقي يصلح أن ند ّرسه ألوالدنا .ومما َ
اليهود استطاعوا بدهائهم إقناع الكنيسة أنّ العهد الجديد
كتاب
هو تت ّمة للعهد القديم ،وعليه ت ّم دمج العهدَين في
ٍ
تصح
واحد أطلقوا عليه «الكتاب المقدّس» ،وهي تسمية
ّ
تصح أبدا ً
على العهد الجديد شريعة يسوع السوري ،وال
ّ
ليجسد النفسية اليهودية
على العهد القديم الذي جاء
ّ
العنصرية المنغلقة ،فهو لم يكن أبدا ً كتابا ً يدعو لتوحيد
عبادة الله األحد ،بل هو كتاب خاص بالقبائل اإلسرائيلية
البربرية ،كتبه عدد من الكتبَة ،وكان لعزرا سبق البدء
بكتابته واختراع إله حرب لجماعته مقررا ً أنّ هذا اإلله
هو لهم وحدهم وهو بدوره اختارهم شعبه الخاص كما
م ّر معنا .وسنتط ّرق بدراسة الحقة إلى الفارق الكبير
بين الشريعة الموسوية وبين شريعة عيسى التي نقض
فيها كل الموروثات التي تناقلها اليهود ودعا إلى تجاوز
ناموسهم.

