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تركيا تح�صد ثمار �سيا�ستها
} حميدي العبدالله
حتى ه��ذه اللحظة ،ف��إنّ الهجمات اإلرهابية االرت��دادي��ة هي من
نصيب الدول التي قدّمت دعما ً أكبر للجماعات اإلرهابية في سورية.
من المعروف أنّ الهجمات اإلرهابية التي نفذها تنظيم «داعش»
وهو فرع من تنظيمات «القاعدة» ،شملت فرنسا والمملكة العربية
السعودية وت��ون��س وال��والي��ات المتحدة .وم �ع��روف أنّ الحكومة
الفرنسية كانت من أكثر الحكومات الغربية ع��دا ًء للدولة السورية
ودعما ً للجماعات المسلحة في سورية ،وهي س ّهلت عملية تدفق
اإلرهابيّين من فرنسا إلى سورية من دون أية رقابة أو قيود ،وألنّ
اإلرهابيّين حصلوا على تسهيالت كبيرة من الحكومة الفرنسية
ّ
وغضت عنهم النظر ،فإنهم نجحوا في بناء خاليا قادرة على العمل
بقوة داخل فرنسا ،وبالتالي نجحوا في تنفيذ الهجمات التي شنّت
في باريس .أما في الواليات المتحدة فكانت الهجمات التي سماها
أوباما بهجمات ذئاب منفردة هي نتيجة للسياسة األميركية.
شجعت
المملكة العربية السعودية ،تبنّت سياس ًة مماثلة ،فهي ّ
إعالميا ً وسياسيا ً وماليا ً العناصر المتطرفة السعودية للقتال في
ّ
وغضت النظر عن ماضيهم وارتباطاتهم مع الجماعات
سورية،
اإلرهابية ،وألنّ السياسة السعودية شكلت حاضنة للنهج اإلرهابي،
كان من الطبيعي أن تنجح التنظيمات اإلرهابية في بناء خاليا قادرة
على العمل في ك ّل أنحاء المملكة ،وفعالً قامت هذه الجماعات بش ّن
ع��دد م��ن الهجمات ذه��ب ف��ي إح��داه��ا أكثر م��ن  14قتيالً م��ن جنود
الجيش السعودي.
تركيا التي فتحت حدودها أم��ام تدفق اإلرهابيّين من ك ّل أنحاء
العالم ،وح ّولت أراضيها إلى مم ّر ومالذ آمن لهم ،تدفع ثمن هذه
السياسة عبر هذا الهجوم االنتحاري الذي استهدف السياح األجانب
وشكل ضربة قوية أله ّم المرافق االقتصادية التي ال تزال تعمل في
تركيا ،بعد أن تكفلت سياسة أردوغان ،التي أوصلت تركيا إلى صفر
صداقات مع دول الجوار ،إلى تعطيل الجزء األساسي من التجارة
الخارجية واالستثمارات في دول الجوار.
أم��ا ت��ون��س ال�ت��ي فتحت ف��ي عهد حكومة «النهضة» ال�ب��اب على
مصراعيه أمام تدفق المتشدّدين مغادرين تونس إلى سورية ،فإنّ
الحكومة االئتالفية الحالية تدفع هي األخ��رى ثمن دعم سياسات
حكومة «النهضة» للجماعات اإلرهابية وال سيما في سورية.
هجمات تركيا األخيرة ،وقبلها هجمات فرنسا تونس والسعودية
وال��والي��ات المتحدة تؤكد درس م��ا ب��ات يعرف بظاهرة «األفغان
العرب» ،إذ من المعروف أنّ الحكومات العربية التي س ّهلت دخول
إرهابيّين عرب وشجعتهم على القتال في أفغانستان ،دفعت ثمن
عودتهم الحقا ً ليفجروا في بالدهم وليع ّرضوا أمن المنطقة والعالم
إل��ى ه��زات كبيرة ،بينها هجمات  11أيلول في ال��والي��ات المتحدة
والهجمات التي استهدفت بريطانيا وإسبانيا.

طهران تتجاوز م�أزق
�إ�سقاط التفاهم النووي
} سعدالله الخليل
منذ أن أط ّل وزير الخارجية اإليرانية محمد جواد ظريف من شرفة غرفته
بفندق ب��االس كوبرغ في فيينا بظهور الفت ومعبّر ج��دا ً ببساطة وتلقائية
وبابتسامة واثقة مطل ِقا ً شارة النصر عشية توقيع االتفاق النووي بين إيران
وال��دول الكبرى ،بدا واضحا ً أنّ السلوك الدبلوماسي اإليراني أخذ منحى
احترافيا يعكس مسار المفاوضات الشاقة التي خاضتها طهران متجاوزة
المطبات وال �م��أزق التي وضعتها ال��دول الكبرى أث�ن��اء المفاوضات ،فبين
الصالبة واللين والتعنّت والمرونة تم ّكنت طهران من الحصول على كامل
المس بسيادتها.
أي من ثوابتها أو
حقوقها النووية دون التنازل عن ّ
ّ
باألمس وعشية الموعد المق ّرر لبدء اإلفراج عن أرصدتها المالية تجاوزت
طهران فخا ً ربما نصبه األميركي لتوتير األج��واء بافتعال مواجهة بحرية
بين زوارق للبحرية األميركية اخترقت المياه اإليرانية والحرس الثوري
اإلي��ران��ي ال��ذي س��ارع الحتجاز ال��زورق�ي��ن وتوقيف م��ن على متنهما قبل
اإلف��راج عنهم بعملية دبلوماسية سياسية عسكرية ضمنت لطهران اعتذار
واشنطن من أرفع المستويات السياسية األميركية ،وأعطت درسا ً مزدوج
األبعاد والدالئل ،فأثبتت أنّ العبث بسيادة حدودها خط أحمر يمنع تجاوزه
أي مب ّررات أو ظروف ،وفي الوقت نفسه قدّمت درسا ً
برا ً وبحرا ً وجوا ً تحت ّ
في التعاطي مع القضية وفق القنوات السياسية كدولة مؤسسات ،ما يضعها
في مصاف الدول الكبرى ،فنالت احترام الخصم قبل الصديق وبشكل خاص
بعد تسريب صور التعاطي مع الجنود األسرى بحزم أثناء التوقيف وإنسانية
متناهية في االحتجاز إلى حين تسوية القضية.
لم تكن قضية ال��زوارق األميركية المأزق األول ضمن محاوالت إسقاط
االتفاق النووي ،فاالختبار األخير والذي بدا األول أميركيا ً والذي اجتازته
طهران بحنكتها الدبلوماسية بسرعة يع ّد الثالث في سلسلة المحاوالت التي
تلت توقيع االتفاق ،فالحرب السعودية على اليمن ال تخرج عن سياق تلك
المحاوالت ،فالمملكة التي شنّت غاراتها على األراض��ي اليمنية مستهدفة
الحوثيين وأن�ص��ار الرئيس السابق علي عبد الله صالح حيث ل��م يجد آل
سعود حرجا ً في اإلعالن جهارا ً نهارا ً بأنّ حربهم في اليمن لضرب المصالح
اإليرانية في المنطقة ،ول��م تخ ُل تصريحات الناطق باسم ما ُس ّمي يوما ً
«عاصفة الحزم» السعودية أحمد عسيري من اتهام إيران باعتقادها أنّ كالم
العسيري ووزير خارجية آل سعود يدفع طهران للدخول في مواجهة في
اليمن تدفع المجتمع الدولي لقلب الطاولة على طهران واالتفاق النووي وهو
غاية األمنيات السعودية ،ومع فشل المحاولة والغرق السعودي في حرب
اليمن ناورت المملكة في مواجهة طهران فكانت حادثة منى التي أوقعت مئات
الحجاج اإليرانيين من بينهم السفير اإليراني السابق في لبنان غضنفر ركن
أب��ادي ،حينها أص� ّرت اي��ران على المشاركة في التحقيق بالحادثة واتهمت
السعودية بافتعال مجزرة بشرية وللمرة الثانية لم تنج ّر للمواجهة مع
السعودية ونجحت بامتصاص مفاعيل الحماقات السعودية التي لم تتعظ
ولم ّ
تكف عن افتعال األزمات مع طهران ،فارتكبت جريمة إعدام الشيخ نمر
النمر لعلمها بحجم ردود الفعل الشعبية في طهران والتي تمكنت من ضبطها
وأفشلت مشروع فتنة خطط له السعودي وحليفه التركي قبل أيام من حماقة
إعدام النمر ،وأثبتت إيران بأنّ من ناور بالدبلوماسية القوى العالمية وعلى
رأسها الواليات المتحدة لن يتو ّرط في مخططات غبية ال حول لها وال قوة.
بالتعاطي مع قضية الزوارق تجتاز طهران بحنكة المأزق الثالث من مآزق
إسقاط تفاهمها النووي.
«توب نيوز»

الجي�ش ال�سوري على الحدود التركية
ـ منذ سنوات ثالث صارت ك ّل الحدود السورية التركية خالية من أيّ وجود
للجيش السوري بعدما نجح األت��راك بدعم مكثف تسليحي ون��اري بتسليم
العمق الحدودي داخل األراضي السورية إلى جماعات تابعة لهم.
ـ من الحسكة إلى الرقة إلى حلب وإدلب والالذقية ،وهي المحافظات السورية
ّ
يتبق للجيش السوري أيّ نقطة على الحدود
المجاورة لتركيا حدودياً ،لم
واحتلت مكانها مجموعات «النصرة» و«داعش» وسواهما بكامل الدعم التركي.
ـ بعد مرور سنوات من الصمود والتضحيات والصبر والحصار استعاد
الجيش السوري زمام المبادرة عسكرياً ،وبدأ هجومه المعاكس شمال سورية
باسترداد مطار كويرس.
ـ تتالت االنتصارات منذ شهور بتدحرج نجحت خالله وح��دات الجيش
بالتقدّم في أرياف حلب والالذقية وإدلب.
ـ بلغ الجيش أطراف مدينة الباب في شمال شرق حلب وأطرف جسر الشغور
في شمال غرب حلب وأمسك بنقاط الطريق الدولي نحو حماة.
ـ التطور األه ّم حدث في ريف الالذقية حيث تمكن الجيش أمس من السيطرة
على آخر تالل جبل األك��راد المحاذية للحدود التركية ،ووقف قبالة النقطة
الحدودية للجيش التركي.
ـ بلوغ الحدود التركية بداية نهاية الحرب في سورية.

التعليق السياسي
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�أردوغان� ...أردوغان :هل بلغتك �أخير ًا لعنة ال�شيطان؟
*

} ميشيل حنا الحاج

طباخ الس ّم يذوقه .هكذا يقول المثل العربي .واألمثال العربية عادة ما
تصاغ على أساس تجارب حياتية لإلنسان .وتطبيقا ً لهذا المثل العتيد الراسخ
على مدى سنوات بين سلسلة األمثال باللغة العربية ،ها هو الرئيس التركي
أردوغان ،يتذ ّوق طعم الس ّم الذي أراد إذاقته للسوريين وللعراقيين ،فأفلت األمر
من يده ،حيث أخذ الس ّم المتفجر في سورية ينتشر في مدن ودول أخرى ،وكان
آخرها تركيا ،في عاصمتها االقتصادية والسياحية اسطنبول.
فبعد تفجيرات انتحارية عديدة نفذها منتمون إلى ما يس ّمى بتنظيم «الدولة
االسالمية ـ داعش» في عدة دول عربية وأجنبية ،ومنها مدن سورية وعراقية
ويمنية وكويتية ،بل وسعودية أيضاً ،كذلك هجمات انتحارية في بيروت
وتونس ونيجيريا وفرنسا ،إضافة الى تفجير طائرة روسية فوق صحراء
سيناء تنقل مواطنين مدنيّين معظمهم من ال��روس ...وصل األمر أخيرا ً الى
اسطنبول ،العاصمة االقتصادية والسياحية لتركيا ،بعد أن كان قد ضرب أنقرة
أيضا ً قبل عدة شهور ،وحصد أكثر من مئة قتيل يومئذ ...فاإلرهاب قد وصل الى
العاصمة الرسمية لسلطنة أردوغان ،الذي لم يستمع لك ّل التحذيرات السابقة
من كتاب ومحللين ومنهم شخصي المتواضع ،الذي حذر مرارا ً بأنّ ش ّر اإلرهاب
سيطول دولته عاجالً أو آجالً ،كما طال دوال ً أخرى كثيرة.
النتائج األكثر أهمية لهذا التفجير األخير في اسطنبول ،والذي تسبّب بمقتل
عشرة من السياح األجانب ،تسعة منهم ينتمون إلى الجنسية األلمانية ،اضافة
الى عدد من الجرحى من السياح المنتمين إلى جنسيات مختلفة ...أنه شكل
ضربة أخرى للسياحة في تركيا بعد الضربة األولى التي عانى منها اثر القرار
الروسي بمنع المواطنين الروس من السفر الى تركيا لغايات السياحة ،علما ً أنّ
عدد أولئك يقدّر بخمسة مالييين سائح روسي سنوياً.
وكانت «والية سيناء االسالمية» التي تدين بالوالء لتيار اإلسالم السياسي
المتشدّد ،قد وجهت ضربة تكاد تكون قاسمة للسياحة الى األراضي المصرية،
لدى تفجيرها قبل بضعة شهور ،لطائرة روسية فوق سيناء ،ما أدّى الى مقتل
 220انسانا ً بريئا ً معظمهم من المنتمين إلى جمهورية روسيا االتحادية ،كما
أدّى الى اضطرار روسيا (وتبعتها دول أخرى) لوقف رحالت الطيران الروسي
الى مصر .وزاد األمر سوءا ً على السياحة الى مصر ،ما تبع ذلك قبل أيام قليلة،
من هجمات المنتمين إلى تيار االسالم السياسي المتشدّد على فندق سياحي
في محافظة الجيزة القاهرية ،ثم هجمات أخرى بعدها بيومين أو ثالثة ،على
فندق سياحي في الغردقة ،تسبّبت بإصابة ثالثة من السائحين األجانب ،وهي
الضربة التي شكلت إطالق رصاصة الرحمة على السياحة في مصر ،بعد أن
أصابت في مقتل السياحة الى شرم الشيخ المصرية وبعدها في القاهرة .وها
هو هذا االنفجار األخير في اسطنبول ،يطلق رصاصة الرحمة على السياحة في
تركيا أيضاً ،بعد الرصاصة األولى التي وجهها الحظر الروسي على سياحة
الروس الى تركيا.
أردوغ��ان يجني اآلن ثمرة ما زرعه من إره��اب ناتج عن إشعال حرب في
سورية بالشراكة مع ك ّل من السعودية وقطر ودول خليجية أخرى باستثناء
سلطنة عُ مان ،التي يربأ سلطانها «قابوس» عن الولوج في متاهات ما ير ّوج
له سلطان آخر في هذه المنطقة ،هو «السلطان» أردوغان ،الساعي من وراء ذلك
كله ،الى تأسيس امبراطورية عثمانية جديدة تذيق سكان المنطقة األم ّرين على
شاكلة ما ذاقوه من السطنة العثمانية السابقة من مذابح وإعدامات بالجملة،
سواء لقادة عرب ،أو للشعب األرمني الذي شاءت حظوظه أن يقيم بعض منه
في أراض خاضعة للسلطنة العثمانية.
فهذه الحرب التي جرت محاوالت تبريرها بذريعة تفادي السعي لتأسيس
هالل شيعي في المنطقة يعادي المنتمين إلى الطائفة السنية ،قد تحولت
تدريجيا ً الى ماكينة لتفريخ المجموعات اإلرهابية التي انتشرت هنا وهناك،
فوصلت الى تونس وليبيا واليمن (بل والى أفغانستان أيضا ً كما تقول آخر

التقارير) ،إضافة الى فرنسا ودول أوروبية أخرى ،بل وإلى أميركا أيضا على
شاكلة ذئاب منفردة عكسها تفجير بوسطن في عام  ،2013ثم الهجوم قبل
شهرين في «بيرناردينو» – أحدى مدن والية كاليفورنيا األميركية ،حيث قتل
 14مواطنا ً أميركيا ً وجرح آخرون على يد اثنين من الذئاب المنفردة المغ ّررة
باألفكار الداعشية ،رغم عدم انتمائها فعليا ً إلى التنظيم.
ومما يزيد في الطامة الكبرى التي سعى الالعب بالنار السلطان (كي ال أقول
الشيطان) أردوغان الى إشعال حممها ،أنّ األزهر الشريف ال يفعل شيئا ً جديا ً
لتكذيب دعوى أولئك المبشرين باإلسالم الجديد الذي شجعت الوهابية عليه
ابتداء ،وساعدت األردوغانية على انتشاره الحقاً ،بفتحها حدود تركيا أمام
الوافدين للقتال في سورية حيث توجد آلة تفريخ اإلرهابيين.
ففي حوار أجرته احدى القنوات التليفزيونية مع وكيل األزهر ،رفض األخير
المطلب بأن يلجأ األزهر الى تكفير أولئك الذين تب ّنوا نهج االسالم المتشدّد الذي
يك ّفر ك ّل من يخالفه .وقال إنّ األزهر قد أدان وشجب األعمال التي ينفذها أولئك،
اال أنه ال يستطيع بلوغ مرحلة تكفيرهم ،ألنّ للتكفير أصوال ً وقواعد ،فال يجوز
استخدامها عبثا ً وبدون دراسة كافية .ولكن اذا كان األزهر ال يريد تكفيرهم ،فانّ
األجدر به على األق ّل ،أال يكتفي بإدانة أعمالهم ،بل يجدر به أن يخطو خطوة أكثر
أهمية وجدوى من مج ّرد الشجب واإلدانة ،وهي القاء محاضرات ودروس دينية
عبر وسائل النت واإلذاعات وقنوات التلفزيون العديدة المتوفرة ،تشرح للمسلم
المخدوع ،والذي غسل دماغه ،بأنه لن يذهب بالضرورة الى الجنة التي يعدهم
بها مح ّرضوهم ،وأنّ مصيرهم على األرجح الى النار ،لقتلهم أبرياء ال حول لهم
وال قوة.
فالدروس التي يتلقاها االنتحاريون وتؤدّي الى غسل أدمغتهم ،تفيدهم بأنّ
موتهم في عملية انتحارية أو بهجوم إرهابي ،سوف يحملهم فورا ً الى الجنة،
حيث أنهار من العسل (وال أقول الخمر المباح) ،إضافة الى وجود سبعين
حورية (كما يُقال ويُشاع) بانتظارهم .ولك ّل من هذه الحوريات ،سبعون
وصيفة ك ّل منهن بجمال الحوريات وأكثر .وكلهنّ سوف يكنّ ملك يمينهم
يفعلون بهنّ ما يشاؤون .وأغرب ما في األمر ،أنّ أولئك األبرياء ،نتيجة غسل
أدمغتهم على مدى أيام طويلة ،يقتنعون بهذا االدّعاء ،وتتشكل لديهم قناعة
بأنهم عندما يفجرون أنفسهم ،ال يموتون ،يل يولدون ،وينتقلون من األرض الى
الجنة ،حيث تنتظرهم ك ّل تلك الحوريات والوصيفات ،فكأنّ الجنة انْ هي اال
موقع للنشاط الجنسي المتواصل ليالً ونهاراً.
ألم يحن األوان أيها االخ��وة في األزه��ر ،ألن تقدّموا ألولئك (المنتحرين)
الصورة الحقيقية للجنة .فالجنة في تص ّور العقالء من المؤمنين ،هي موقع
حب الجنس
للسالم والسكينة والمحبة والراحة النفسية...
لحب الخير ،ال ّ
ّ
واالنغماس فيه ،كما يحاول التكفيريون والمتشدّدون المتط ّرفون أن يص ّوروها
ألولئك المنتحرين األبرياء.
فلو تلقى أولئك عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وك ّل ما توفره الشبكة
العنكبوتية من وسائل ،إضافة الى وسائل النشر األخ��رى ،دروس��ا ً تفيد بأنّ
المؤمن الصحيح عندما ينتقل الى العالم اآلخر ،فانه ينتقل الى عالم تعيش فيه
مالئكة ال تعرف الرذيلة أو الشهوات الدنيوية وأه ّمها الرغبات الجنسية ...بل
ينتقل الى عالم من السكينة ،والنفس الهادئة الساعية إلى الخير والتعبّد ،ال الى
حب
قتل األبرياء .كما أنّ مهمة الحوريات انْ وجدن ،فهي مساعدته على تعلّم ّ
الخير وممارسته ،فال ينغمسن قط بأعمال أو أفعال أخرى دنيوية ،كتلك التي
يبشرون بها المنتحر ،مما يدفعه إلى االستعجال في قتل اآلخرين ،طالما أنّ ذلك
سينقله الى عالم آخر فيه ك ّل تلك الملذات والمغريات.
والواقع أننا اذا تص ّورنا الجنة بأنها مسرح للشهوات والملذات ،فإننا عندئذ
ال نميّزها عن األرض المليئة بالشرور والموبقات .إنها موقع للخير والمحبة
النقية ،وليست صورة أخرى ،لألرض المليئة بالجريمة والفساد والشرور
والشهوات واغتصاب حقوق اآلخرين.
يوم االثنين ،الحادي عشر من كانون الثاني ،استضافتني قناة «بي بي سي»

ت�شجع على القتل والإرهاب
هل �آيات القر�آن ّ
«�آيات» التوراة �أ�س�ست الإرهاب ب�أمر «�إله خا�ص»
} وجدي المصري
..ب �ع��د أن أك��د ال�ب��اح��ث وج ��دي ال�م�ص��ري ،ف��ي الحلقة
األولى أمس ،أن اإلسالم لم يكن إال دين رحمة مجيزا ً حق

الدفاع عن النفس لكنه تر ّفع عن الدعوة لالنتقام حتى ضد
المسيئين متى ارتدعوا عن إساءاتهم ،بل طالب المسلمين
بالهجرة من بيئة المشركين المستفزة إفساحا ً في المجال
للوعي والحلم ،قبل الشدة التي قد توجد الفرقة والحرب

التأسيس اإلرهابي في الدين :قت ُل هابيل

يطالعنا كاتب التوراة في بداية أسطورته عن الخلق بأنّ ولدَي آدم قايين
وهابيل قدّما ك ّل بدوره قربانا ً
للرب .واعتبر أنّ هابيل كان راعياً ،ومن الطبيعي
ّ
أن يكون قربانه «من أبكار غنمه ومن سمائها» .تكوين  ،4:4وأنّ قايين كان مزارعا ً
ومن الطبيعي أن يكون قربانه «من أثمار األرض» تكوين  .3:4والمفارقة الكبرى
تكمن بأنّ الله بدل أن يقبل القربانين «نظر إلى هابيل وقربانه ،ولكن إلى قايين
وقربانه لم ينظر» تكوين  .5 - 4 :4وهذا ما أدّى ،كما يعرف الجميع ،إلى غضب
قايين فتف ّرد بأخيه في الحقل (لم يكن غيرهما أساسا ً بعد) وقتله .وهذا يعني أنّ
الرب بين قايين وهابيل أدّى إلى ارتكاب قايين جريمة قتل
التمييز الذي مارسه ّ
أخيه ،ولو عاملهما بالتساوي لما أصبح أحدهما قاتالً ،فغريزة القتل والفعل غير
رب «إسرائيل» .تكمن المشكلة الكبيرة أنّ معظم المؤمنين
المب ّرر سببهما تص ّرف ّ
ما يزالون يصدّقون حرفيا ً ما جاء في هذه األساطير .والحقيقة هي ،كما قلت ،إنّ
عزرا أخذ هذه القصة من أسطورة إينوماإليش وحاول تفسير الطبع البشري ُمدخالً
القصة العامل األلوهي زيادة بالتأثير على الناس .فالقصة تمثل غريزة َ
الغ ْيرة
إلى ّ
التي رافقت اإلنسان منذ وجوده على سطح هذه األرض؛ وهي مستم ّرة على الرغم
من ك ّل الدعوات الدينية إلى المحبّة والتسامح ،وبالرغم من ك ّل القوانين الوضعيّة
التي لم تستطع ردع الخالفات العائلية حول تقسيم الميراث.
أما المسألة الثانية التي نسبها عزرا إلى الله سوءا ً وبهتانا ً فهي جعله عنصريا ً
ال يأبه إال لعشير ٍة واحدة من خلقه فيصطفيها شعبا ً خاصا ً به ويسلّطها على بقية
الرب مع أبرام
الشعوب تستبيح أراضيها وتمعن بها قتالً« .في ذلك اليوم قطع ّ
ميثاقا ً قائالً :لنسل َِك أُعطِ ي هذه األرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات»
 ،18 :15مس ّميا ً عشرة شعوب تعيش في هذه المنطقة طالبا ً من شعبه الخاص،
أي اإلسرائيليين ،قتلهم وعدم إبقاء أيّة نسمة منهم ،من دون أن يُقدِم هؤالء على
مبادرة إبراهيم بأيّ عم ٍل ُمسيء ،بل بالعكس أكرموا وفادته يوم لم يكن له مأوىً
يلتجئ إليه وأعطوه حقالً لكي يدفن زوجته ،ألنه لم يكن يملك شبرا ً من األرض،
كما أخبرنا كاتب التوراة.
والمسألة الثالثة التي ُتظهر دمويّة هذا اإلله وترفع عنه صفة الربوبيّة فهي أنه
لم يجد غير القتل عقابا ً لمَن ال يلتزم بعهده؛ وما هو هذا العهد« :هذا هو عهدي الذي
تحفظونه بيني وبينكم وبين نسل َِك من بعدك .يُختن منكم ك ّل ذكر .ف ُتختنون في
لحم غرلتكم .فيكون عالقة عهد بيني وبينكم .ابن ثمانية أيام يُختن منكم ك ّل ذكر
في أجيالكم .يُختن ختانا ً وليد بيتك والمبتاع بفضتك .فيكون عهدي في لحمكم
عهدا ً أبدياً .وأما الذكر األغلف الذي ال يُختن في لحم غرلته ف ُتقطع تلك النفس
من شعبها .إنه قد نكث عهدي» تكوين  ،15-14 :17فماذا نفهم من هذه اآليات
«المقدّسات»؟
أوالً :إنّ هذا اإلله أقام محادثة مع إنسان ،وهذه المحادثة لم يكن أحد موجود
ليسمعها ،فكيف وصلت إلى الكاتب عزرا بعد مئات آالف السنين علميا ً على وجود
اإلنسان على سطح األرض؟ وحتى أسطورياً ،فإنّ الزمن بين إبراهيم وعزرا
يتجاوز األلف ومئتي سنة ،فكيف علم بهذه المحادثة؟
ثانياً :أي عهد هذا ي ّتخذه الله ،ألم يجد أفضل من غرلة الذكر لتكون له عهدا ً مع
إبراهيم وذ ّريته؟
ثالثاً :أيّ إله هو هذا الذي يحكم بقتل أي ذكر يبلغ أكثر من ثمانية أيام من
دون أن يكون قد ُختن بعد؟ وما ذنب الطفل إن لم ي ُقم أهله بعملية الختان له؟
أال يجد المؤمنون أيّة غرابة بهذه الشريعة التي ُفرضت علينا بأ ّنها أ ّم الديانات
ٌ
فرض من الله واجب علينا القبول به؟ إله
التوحيدية ،وبأنّ ك ّل ما حفلت به هو
لشعب محدد وليس إله الكون
بني إسرائيل قالت عنه التوراة أوال ً بأنه إله خاص
ٍ
برب الجنود.
موضع
من
أكثر
في
من جهة ،وقالت عنه أيضا ً بأنه إله حرب وس ّمته
ّ
توصلوا إلى التوحيد
بنو إسرائيل الذين وفدوا إلى أرض كنعان التي كان أهلها قد ّ
الله ،لم يستطيعوا لبربريّتهم االرتقاء الروحاني إلى
بعبادتهم إليل
مستوى الشعب الكنعاني .وبعد ّ
اطالعهم كما ذكرت على الحضارات القديمة
أخ��ذوا عن شعوبها فكرة اآللهة ،ومنها آلهة كانت تدعم نشاطاتهم الحربية،
فاخترع عزرا يهوه ليكون إله آلتهم الحربيّة مذ ّكرا ً دائما ً جماعته بأنّ هذا اإلله
يسير أمامهم ليحارب عنهم فينتصروا على أعدائهم .وبدأ هذا اإلله المحارب يعلّم
شعبه اإلره��اب والقتل والتدمير والحرق والسلب .وحتى ال ي ّتهمنا المؤمنون
األبرياء بأننا نقول هذا بفعل عدائنا لليهود سأنتقي من التوراة بعض األمثلة التي
تبدّد إمكانية اتهامنا باالفتراء على ما يُعرف إحدى الديانات السماوية.
العمل األول الذي قام به موسى بعد أن كبر هو القتل« ،وحدث في تلك األيام
ل ّما كبر موسى أنه خرج إلى أخوته لينظر في أثقالهم .فرأى رجالً مصريا ً يضرب
رجالً عبرانيا ً من إخوته .فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أح ٌد فقتل المصري

العربية ،ألعلق على مؤتمر لمكافحة اإلرهاب عقد في الهاي – هولندا .وض ّم
المؤتمر  250مشاركا ً من عدة دول منهم  20سياسيا ً على مستوى وزاري ،كما
ض ّم مندوبين عن األجهزة االستخبارية المعنية بمكافحة اإلرهاب ،ومندوبين
من االنتربول ،وممثلين عن االتحاد األوروب��ي ،واألم��م المتحدة ،اضافة الى
مشاركة واسعة من مندوبين يمثلون التحالف األميركي لمكافحة اإلرهاب،
ولكن بدون أيّ مشاركة من روسيا التي تقود تحالفا ً آخر لمكافحة اإلرهاب.
الي ،ما اذا كنت أعتقد بأنّ مؤتمرا ً كهذا سوف يكون
وكان السؤال الموجه ّ
فاعالً بعدم مشاركة روسيا فيه .وكان ردّي بطبيعة الحال ،أنه لن يكون فاعالً
اال بتضافر جهود الجميع على مكافحة ذاك اإلرهاب ،ألنّ التنافس بين الطرفين
ربما ساعد قليالً في تحجيم داعش ،لكن التعاون والتضافر يظ ّل أفضل كثيراً.
واستخلصت بأنّ ك ّل المؤتمرات لن تستطيع مكافحة هذه الجرثومة (كما
وصفها وزير خارجية هولندا) ،طالما أنّ حدود تركيا لما تزل مفتوحة ولو
جزئيا ً لعبور المقاتلين الى سورية والعراق.
لألسف لم أستطع قول المزيد ألنّ الوقت المحدّد لفقرتي ،قد اقتصر على
دقيقتين فقط .فكم كنت أتمنى أن أضيف ما ذكرته للت ّو عن ضرورة تفعيل دور
األزهر الشريف أيضا ً في مكافحة اإلرهاب .فدروس من األزهر مخالفة للدروس
التي تحشر في أدمغة أولئك المنتحرين ،ونافية لصحة ما يتلقونه من دروس
وتعاليم بأنهم لدى موتهم منتحرين ...منفذين لعمل كهذا يؤدّي الى مقتل
أبرياء ،ومؤكدة لهم بأنهم لن يذهبوا الى الجنة كما قيل لهم ،بل ذلك العمل
يؤدّي بهم الى الجحيم على األرج��ح .فالله قد ح ّرم قتل النفس .والجنة هي
موقع للسكينة وطمأنينة النفس ،وليست موقعا ً لمن قتل أبرياء ،فيكافأ على
قتلهم بحوريات ووصيفات يشبعن رغباتهم الدنيوية التي تتصل بالحاجات
البشرية .فال يمكن للجنة أن يكون فيها رغبات واحتياجات دنيوية كهذه ،ألنها
موقع للخير وللتعبّد ...وال شيء أكثر.
آمل أال يعتقد البعض بأن كوني مسيحيا ً نتيجة والدتي في عائلة مسيحية،
هو ما يدعوني الى قول ذلك .فأنا بعيد عن ذلك تماماً ،ونادرا ً ما أشارك في أية
مناسبات دينية .وكان آخرها منذ عام وأربعة شهور عندما دخلت الى الكنيسة
للمشاركة في تشييع جثمان زوجتي التي انتقلت الى العالم اآلخر ،مع ثقتي
بأنه عالم فيه خير وسكينة ومحبة ،ال مكان فيها للقتلة والمجرمين .فالديانات
المؤمنة باله واحد كاالسالمية والمسيحية وغيرهما من الديانات الموحدة ،ال
يمكن أن تقول بأنّ جنة الله هي المكافأة التي تتلقاها «الجرثومة» المنتمية
الى حركة إرهابية ،لقاء قتلها األبرياء من الناس .فهوالء مصيرهم الى الجحيم
وبئس المصير ،حيث ال توجد حوريات ووصيفات ،بل شياطين تذيقهم م ّر األلم
الذي أذاقوه لآلخرين.
ولكني أو ّد أن أن ن ّوه هنا بأنّ هذا القول ال يشمل االستشهاديين الفلسطينيين.
فأولئك ليسوا قتلة ،بل مقاتلين يسعون لتحرير بالدهم من غاصب صهيوني
أذاق احتالله لبالدهم ،الم ّر للشعب الفلسطيني الواقع تحت نير هذا االحتالل.
فهو على أرض الواقع ،ال يقتل أبرياء ،بل يقاتل ويقتل قتلة ألبرياء من شعبه...
دفاعا عن أبناء بلده فلسطين .فهي اذن حالة من حاالت الدفاع عن النفس ،عن
الشعب الواقع تحت نير احتالل غاصب ،وحاالت الدفاع عن النفس ،هي حاالت
تب ّررها القوانين في ك ّل دول العالم.

*ـ عضو في جمعية الدراسات االستراتيجية الفلسطينية
THINK TANK

ـ عضو مستشار في المركز األوروب��ي العربي لمكافحة
االرهاب  -برلين
ـ عضو في مركز الحوار العربي األميركي  -واشنطن
ـ عضو في رابطة الصداقة واألخوة اللبنانية المغربية
ـ عضو في رابطة الكتاب األردنيين  -الصفحة الرسمية
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الداخلية ..يتابع المصري بحثه في حلقة ثانية ُتنشر اليوم،
ليؤكد التأسيس اليهودي التوراتي لديانة القتل وعقيدة
اإلره ��اب محيالً األم��ر بالقتل ل�ل��رب ،معطالً فعل العقل
وحكمة اإلنسان وقدرته على المعرفة :فقط صدّقوا أو ال

وطمره في الرمل» خروج :12-2:11
أوالً ،لم يخبرنا كاتب التوراة بأنّ موسى هذا الذي ربّته ابنة الفرعون قد علم أنه
من أبناء العبرانيين.
ثانياً ،لم يذكر بأنّ موسى كان يعرف المتخاصم ْين ،فكيف علم أنّ أحدهم مصري
واآلخر عبراني؟ ثالثاً ،لو كان في نفسيّته أي شيء يظهر صفات النب ّوة ،هل كان
يُعقل أن يبادر فورا ً إلى قتل المصري دفاعا ً عن العبراني؟ وماذا لو كان العبراني
معتدياً؟ أما كان األجدر به أن يدخل مصلحا ً بين االثنين .إنها ثقافة القتل التي
سيطرت على نفسية عزرا منذ البداية واستم ّرت مع أسفار التوراة وإصحاحاتها.
وأحيل القارئ والمؤمنين جميعا ً إلى ما أمر به يهوه موسى وما أنزله بالمصريين
من ويالتٍ فقط لينتقم من فرعون على سوء معاملته للعبرانيين ،وعلى عدم
اإلذعان لطلب موسى بأن يتركهم يرحلون ،ك ّل ذلك بالطبع ال يمكن أن يصدر عن
الله الذي به نؤمن خالقا ً للكون ،رحيماً ،شفوقاً ،مح ّبا ً ومسامحاً.
ّ
بحق شعبه وبأقرب
الرب اإلله المحارب أعماله اإلجرامية حتى
ويُكمل هذا
ّ
ألسباب تافهة« ،وأخذ إبنا هرون ناداب وأبيهو ٌّ
كل منهما مجمرته
المق ّربين منه
ٍ
الرب نارا ً غريبة لم يأمرهما بها.
وجعال فيهما نارا ً ووضعا عليها بخورا ً وق ّربا أمام ّ
الرب» الويين  .2-1 :10فأيّة جريمة
الرب وأكلتهما فماتا أمام ّ
فخرجت نار من عند ّ
ارتكبا ليستح ّقا الموت حرقاً؟ ونتابع رحلة هذا اإلله اإلرهابي ،حيث يُخبرنا
الكاتب عزرا بأنّ بني إسرائيل ضاقوا ذرعا ً بموسى وبيهوه« :وتكلّم الشعب على
الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البريّة ألنه ال خبز
الرب على الشعب الحيّات
وال ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف .فأرسل
ّ
المحرقة فلدغت الشعب فمات قو ٌم كثيرون من إسرائيل» عدد  .21-6:5تذ ّمر
الشعب فكانت ردّة الفعل عقابا ً مباشرا ً القتل لدغا ً من األفاعي .هكذا تص ّرف مع
نتعجب من أوامر القتل والتدمير والسلب التي أصدرها الحقا ً
شعبه الخاص ،فهل
ّ
لشعبه لكي يمارسها مع الشعوب التي سينتصر عليها انتصاراته الموهومة التي
الرب
لم يأتِ على ذكرها أي مصدر تاريخي؟ تأ ّملوا معي بهذا األمر الذي أعطاه هذا ّ
لموسى لكي ينتقم من المديانيين وكيف ن ّفذ موسى األمر بد ّقة« :فتج ّندوا على
الرب وقتلوا ك ّل ذكر (طفالً ،شاباً ،رجالً ،وكهالً) وسبى بنو إسرائيل
مديان كما أمر ّ
نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وك ّل أمالكهم،
وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار» عدد .10 7- :31
ولقد سخط موسى على وكالء الجيش ألنهم لم يقوموا بالمهمة كما أمرهم ،فأعاد
األمر قائالً« :فاآلن اقتلوا ك ّل ذكر من األطفال .وك ّل امرأة عرفت رجالً بمضاجعة ذكر
نبي مأمور من إلهه فبئس اإلله وبئس نبيّه.
فاقتلوها» عدد  .21:17إنها أعمال ّ
وتابع موسى قيادته لبني إسرائيل ونقل أوامر اإلله يهوه ،مؤ ّكدا ً لهم أنّ
«الرب
ّ
قصته فيروي
إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم» تثنية  .20:1ويُكمل موسى ّ
الرب إلهه« :انظر قد ابتدأتُ أدفع
أنّ ملك حشبون لم يسمح له بالمرور فقال له ّ
أمامك سيحون وأرضه .ابتدئ تملّك حتى تمتلك أرضه .فخرج سيحون (ملك
الرب إلهنا أمامنا
حشبون) للقائنا هو وجميع قومه للحرب إلى ياهص .فدفعه ّ
فضربناه وبنيه وجميع قومه .وأخذنا ك ّل مدنه في ذلك الوقت وح ّرمنا (أي قتلنا)
نبق شارداً »..تثنية  .34-31 :2في
من ك ّل مدينة الرجال والنساء واألطفال .لم ِ
الحروب التي بدأت مع ظهور التج ّمع البشري دفاعا ًعن الوجود واالستمرار وطمعا ً
بالسيطرة على اآلخرين ،عادة ما كان ال ُمنتصر ينتقم من أعدائه تنكيالً وقتالً ،وما
زلنا نرى نتائج الحروب المد ّمرة على الصعد ك ّل لغاية اليوم ،ولكن أن يكون القتل
صادرا ً عن أم ٍر من «الله» فهذا ما لم يمكن تقبّله .محمد كان يقول قاتلوا في سبيل
الله أي لنشر الدعوة لإليمان بالله بين ال ُمشركين ،لكنّ إله محمد أي الله ،إله
الكون والبشر أجمعين ،لم يأمره م ّرة بقتل الناس ،بينما في الشريعة الموسوية
فأي من الديان َتين تكون راعية لإلرهاب؟ الله في
أوامر القتل كلها جاءت من اللهٌّ .
اإلسالم إله رحمة أ ّما في التوراة فهو «نا ٌر آكلة إله غيور» تثنية .24 :4
وإن نحن أكملنا الرحلة مع موسى لزاد العجب لسببين :األول كيف يمكن أن
يصدر عن الله مثل تلك األوامر التي ال تدعو إال للقتل ،والثاني كيف يقرأ المؤمنون
ك ّل ذلك ويصدّقون أنّ هذا الكالم هو كالم الله الذي يعبدون؟ وكيف يرضون أن
ّ
يتدخل العقل ليقول كفى،
تستمر مؤامرة اليهود على اإلنسانية جمعاء من دون أن
ليس هذا الله الذي نعبد ،ال وليس هذا هو كالم إله الكون ،بل هو كالم «إله» قبيلة
بني إسرائيل التي شعرت بدونيّتها ولم تستطع االندماج في المجتمع السوري
الحضاري فا ّتجهت لإلنتقام وما زالت من خالل المؤامرات المتتابعة الممنهجة
لتدمير الحضارة السورية .كيف يمكننا اإليمان بأنّ إله إسرائيل هو الله الذي
تعبده بقية األمم وهو القائل« :اسمع يا إسرائيل ...فاعلم اليوم أنّ
الرب إلهك هو
ّ
العابر أمامك نارا ً آكلة .هو يبيدهم ويذ ّلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سريعا ً كما
الرب» تثنية  .3-1 :9هذه الشعوب التي سلّط بني إسرائيل على إبادتها هي
كلّمك ّ
التي كانت تعيش في أرض كنعان التي وعدهم بها ،بالرغم من أنه كان يعلم بأنها

تصدّقوا ،من دون إعمال للعقل والفكر والتعقل في اإليمان.
فيغدو المرء كائنا ً مبرمجا ً َّ
معطل الروح والفكر في حتمية
عدمية تجعله أداة إرهابية أو ضحية لإلرهاب بتجهيله.
هنا نص الحلقة الثانية..

أرض مأهولة وبأنه سيُدخل شعبه الخاص إلى «األرض التي حلف آلبائك إبراهيم
وإسحق ويعقوب أن يعطيَك .إلى مدنٍ عظيمة جيدة لم تبنها وبيوتٍ مملوءة ك ّل
خير لم تمألها وآبا ٍر محفورة لم تحفرها وكرو ٍم وزيتونٍ لم تغرسها »...تثنية :6
 .15-11إذن ،هذا اإلله السادي كان يعلم أنه يسطو على ملك الغير ،ونحن نعلم
أنّ الله عادل بل هو تجسيد للعدل ،فكيف يمكن أن يصدر عنه مثل هذا العمل؟
لو أردتُ االستمرار بسوق األد ّلة لضاقت بها مساحة هذه الدراسة ،هي أمثلة
المتحجرة
لإليضاح وإلقاء الضوء على مصدر اإلرهاب .هذه التعاليم التوراتية
ّ
هي المرتكز األساس للصهيونية الحديثة التي انطلقتْ منها إلقناع العالم بأنّ
عودة اليهود إلى فلسطين وإقامة دولة «إسرائيل» ما هي إال استجابة ألوامر الله
(إلههم) .ومارسوا في فلسطين ،وما زالوا ،اإلرهاب نفسه الذي أمرهم به هذا اإلله،
وبعد ذلك يصدّق العالم ،بمَن فيه كثر من عالمنا العربي ،أنّ اإلسالم هو دين
الدعوة إلى القتل واإلرهاب.

التوراة المدرسة األولى لإلرهاب

بالخالصة ،فالتوراة هي المدرسة األولى التي خ ّرجت اإلرهابيين ،و«إسرائيل»
هي الدولة اإلرهابية األولى في العالم ،وهي التي تدعم اإلرهاب ،وتخطط لك ّل
إرهاب في العالم والبقية تالمذة تربّيهم في مدارسها وتخ ّرجهم وتنثرهم في
المجتمعات كلّها ليعيثوا فيها قتالً وإرهاباً« .إسرائيل» وربيبتها الواليات المتحدة
اخترعتا داعش ،وتدعمان داعش لتدمير الحضارة السورية انتقاما ً ألنها تفضح
توحشهم ،ومن
بربريّتهم ووحشيّتهم ،فهم ال يريدون حضارة إنسانية تفضح ّ
وتبصر
العار أن تسير دول عربية وإسالمية في ركابها من دون تفكير وإعمال عقل
ّ
ّ
بحق االنسانية فقط للمحافظة على عروشهم
بالنتائج الكارثية التي يسببونها
وإرضاء أسيادهم .ألم يح ّذركم النبي الكريم (ص) عندما قال في كتابه العزيز:
«لتجدنّ اش ّد الناس عداو ًة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا »...اآلية  81من
سورة المائدة .أفال ت ّتعظون؟
بالسيف بل قال:
أما إذا قال قائل بأنّ يسوع ُ
صلِبَ من ِقبَل اليهود ولم يواجههم ّ
«إغفر لهم يا أبتي ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون» ،فنجيب بأن يسوع عاش في
مجتمع حضاريّ كانت الشوكة الوحيدة في
فلسطين  -سورية الجنوبية ،أي في
ٍ
خاصرته هي الوجود اليهودي ،كما لم يزل لآلن .وفلسطين في ذلك الوقت كانت
تحت السيطرة الرومانية ،والسلطات الرومانية ما كانت لتسمح بقيام تج ّمعاتٍ
مسلّحة ،وعندما فعل اليهود ذلك ُقمِعوا ُ
وش ِّردوا .إضافة إلى ذلك وحسب الالهوت
ً
وصلِب لكي يحمل خطيئة البشرية
المسيحي فإنّ يسوع هو الله
تجسد إنسانا ُ
َّ
جمعاء ،ومن الطبيعي أن ال يُقدم الله ،كما سبق وذكرنا على أعمال قتل وتدمير
وحرق كما فعل إله اليهود.
يقول عباس محمود الع ّقاد في كتابه «عبقرية محمد» صفحة  38ما يلي« :اما
المسيحية فهي قد عُ نيَت «أوالً» باآلداب واألخالق ،ولم َ
تعن مثل هذه العناية (كما
ً
ٍ
فعل محمد) بالمعامالت ونظام الحكومة .وقد ظهرت «ثانيا» في بالد للمعامالت
وال ُن َظم الحكومية فيها قوانين تحميها ...وقد ظهرت «ثالثاً» في وطنٍ تحكمه
دولة أجنبية ذات حول وطول (اي روما) .أما اإلسالم فقد ظهر في وطنٍ ال سيطرة
لألجنبي عليه ،وكان ظهوره إلصالح المعيشة وتقويم المعامالت وتقرير األمن
والنظام» .لذلك ،جاءت تعاليم يسوع مناقضة تماما ً لتعاليم الشريعة الموسوية
التي حفلت بأوامر القتل والتدمير والحرق والسلب كما م ّر معنا ،بينما ارتكزت
تعاليم يسوع على المحبة والتسامح والغفران ،وش ّتان ما بين الرسالتين!!
أما محمد فقد كان إنسانا ً لم يدّع األلوهية ،وبالرغم من ذلك شدّد على السلم
عندما قال« :وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتو ّكل على الله إنه هو السميع العليم»
اآلية  60من سورة األنفال .وتبقى اآلية  92من سورة النساء خير دليل على كذب
يشجع على القتل واإلرهاب ،حيث نقرأ« :ومَن يقتل مؤمنا ً
ك ّل مَن يدّعي أنّ القرآن
ّ
متعمِّدا ً فجزاؤه جه ّنم خالدا ً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأع ّد له عذابا ً عظيماً».
هل قرأ الدواعش هذه اآلية التي لم يحدّد فيها محم ٌد دين المؤمن ،بل قال المؤمن
إطالقاً ،فأين هم من اإلسالم؟ وما نسبة الدواعش إلى مئات ماليين ال ُمسلمين لكي
ُي ّتهم الك ّل بجريرة عم ٍل قام به الجزء؟ فلجميع المش ّككين والمستهزئين بفكرة
المؤامرة نقول اقرأوا التوراة وبروتوكوالت حكماء صهيون وأهداف الصهيونية
ع ّل الحجاب الذي يمنعكم من رؤية الحقائق يُزاح من أمام أعينكم .إنّ أعمال
داعش اإلرهابية ال يتح ّمل وزرها اإلسالم ،كما ال تتح ّمل المسيحية وزر ما قامت
به الحمالت الصليبية ،أما ما تقوم به «إسرائيل» فيتح ّمل وزره اإلله يهوه وتعاليم
التوراة.

* ل َمن يرغب بالمزيد من المعلومات حول الموضوعُ ،يرجى مراجعة
كتاب «البعد التوراتي لإلرهاب اإلسرائيلي» ،للكاتب نفسه.

