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الق�صف الأميركي ل�سرت
هلَ يُنهي الفو�ضى الليبية؟
} حميدي العبدالله
م��رة أخ���رى ت��و ّرط��ت ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة ب��ال��ت��دخ��ل العسكري
المباشر في ليبيا ،وتذ ّرعت هذه المرة بطلب رسمي من الحكومة
الليبية الحالية .واألرجح أنّ التدخل األميركي المنفرد ،الذي جاء
بنا ًء على طلب الحكومة الليبية المعينة من قبل الدول الغربية تحت
ستار األمم المتحدة ،ما كان ليحدث لوال اإلعالن عن وجود قوات
خاصة فرنسية تقاتل إلى جانب بعض الجماعات المسلحة التي
تتقاتل في ليبيا .لقد أدّى اإلع�لان عن مقتل عناصر من القوات
الخاصة الفرنسية إلى ما يشبه حالة الذعر والفزع لدى الواليات
المتحدة خشية أن ي���ؤدّي ال��وج��ود الفرنسي إل��ى الهيمنة على
المرافق النفطية اللبيبة ،ولهذا سارعت الواليات المتحدة إلى دعم
الحكومة الليبية ،وتوجيه ضربات لمواقع «داعش» ،وقطع الطريق
على التف ّرد الفرنسي.
بمعزل عما إذا كانت نتائج القصف الجوي األميركي لداعش
في سرت اآلن وربما الحقا ً في مواقع أخرى ،ستقود إلى اجتثاث
تنظيم داعش وإبعاد خطره عن ليبيا أم ال ،فإنّ السؤال المطروح
ه��ل تساهم ال��م��ش��ارك��ة العسكرية األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ض��رب داعش
وت��ق��دي��م ال��دع��م للحكومة الليبية إل��ى إن��ه��اء ال��ف��وض��ى المسلحة
التي اجتاحت ليبيا منذ إسقاط القذافي على أي��دي ق��وات الناتو
والمتعاونين معها؟
الفوضى المسلحة وغياب االستقرار في ليبيا ،ال يعود حصرا ً
إل��ى وج��ود تنظيم داع��ش ونشاطه المستم ّر في ه��ذا البلد الغني
بثروته النفطية.
الفوضى المسلحة في ليبيا مصدرها عامالن أساسيان:
ـ العامل األول ،الصراع الدائر بين اللواء خليفة حفتر ومن يؤيده
وجماعات مسلحة أخرى ،ومعروف أنّ اللواء حفتر يقيم عالقات
جيدة مع مصر واألردن ،وله صالت واضحة مع حكومات غربية،
ويحوز على تأييد ال يمكن التقليل من شأنه من جهات ليبية عديدة،
ولهذا لعب دورا ً كبيرا ً في معركة بنغازي في مواجهة تحالف آخر
كان يسيطر على المدينة وعلى العاصمة طرابلس ،ومدعوم من
قطر وتركيا ،وتسيطر عليه جماعية اإلخوان المسلمين في ليبيا.
وكان واضحا ً أنّ جميع االتفاقات التي دعمتها األمم المتحدة لم
تستطع وضع ح ّد للخالف بين هاتين الجماعتين ،وال ت��زال ك ّل
جماعة تتمسك بسيطرتها المنفردة ،وترفض التعاون ،وطالما
استم ّر الخالف بين هاتين الجماعتين ،فإنّ الفوضى المسلحة لن
تختفي على اإلطالق.
ـ العامل الثاني ،ثمة صراع على السلطة بين القبائل والمناطق
التي فشل نظام القذافي على امتداد أكثر من أربعين عاما ً على إذابة
أي قوة وضع ح ّد
العصبيات القبلية والمناطقية ،ومن الصعب على ّ
لهذا الصراع.
هكذا حتى لو نجحت ال��والي��ات المتحدة بإبعاد داع��ش بشكل
ك��ام��ل ع��ن ليبيا ،وه��و اح��ت��م��ال ضعيف ف��ي ض��وء نتائج تجارب
ال��والي��ات المتحدة في ال��ع��راق وس��وري��ة ،ف��إن ذل��ك لن يضع حدا ً
للفوضى المسلحة ،بل إنّ التدخل األميركي سوف يزيد من معاناة
الليبيين.

الجوالني ك�شف اللثام عن وجهه
وحلب تك�شف خ�سارة «الن�صرة»...
} رضا زيدان
أخيراً ...وبعد سنوات من التردّد أبلغ الجوالني وأنهى لعبة «التخ ّفي»
التي كان يلعبها ،ليظهر على قناة «الجزيرة» الفضائية ويزعم فك ارتباطه
بتنظيم «القاعدة» ،جاء هذا االنشقاق بعد أن أخذ الجوالني إذنا ً من أبيه
ّ
ليدل هذا التص ّرف على وقوفه مع «القاعدة» قلبا ً وقالباً ،وإنْ غيّر
الشرعي
اسم تنظيمه ليصبح «جبهة فتح الشام».
بعد دخول «جبهة النصرة» إلى الحرب السورية ،ال سيما عند سيطرتها
على إدل��ب المدينة ومعظم أري��اف حلب ،ك��ان من المتوقع أن يكشف
الجوالني النقاب عن وجهه منذ أن قام أحمد منصور بلقائه عبر قناة
«الجزيرة» ،لكن استجاب الجوالني لنصائح بعض شيوخ السلفية من
بينهم ،الشيخين ابو محمد المقدسي ،وعمر أبو عمر (أبو قتادة) ،وتمسك
بالعقيدة األيديولوجية لتنظيمه ،وارتباطه مع تنظيم «القاعدة».
فالتفسير الرسمي الذي ورد على لسان الجوالني لتبرير هذه الخطوة
يقول« :ن��زوال ً عند رغبة أه��ل الشام في دف��ع ال��ذرائ��ع التي يتذ ّرع بها
المجتمع الدولي وعلى رأسه أميركا وروسيا في قصفهم وتشريدهم عامة
المسلمين في الشام ،بحجة استهداف «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم
قاعدة الجهاد ،ق ّررنا إلغاء العمل باسم «جبهة النصرة» وإعادة تشكيل
جماعة جديدة تحمل اسم «جبهة فتح الشام» ،واكد «انّ هذا التشكيل
الجديد ليس له أيّ عالقة بأيّ جهة خارجية» متوجها ً بالشكر الى قادة
تنظيم «القاعدة» لتفهّمهم ضرورات فك االرتباط ،أيّ فك البيعة».
وجاء هذا القرار بعد تع ّرض «النصرة» لضغوطات عدّة ال سيما من
داعميها في قطر والسعودية وتركيا ،حيث وصلت إلى درجة وقف الدعمين
المادي والعسكري إذا استم ّر االلتزام بالبيعة لتنظيم «القاعدة».
فهنا ال ب ّد على المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تقاتل في سورية أن
يتفهّموا الوضع جيدا ً ألنّ االتفاق األميركي الروسي قبل أشهر على إدراج
«النصرة» ضمن أماكن القصف قد يتغيّر فعالً بحسب المصالح الروسية
األميركية ،لكن الشيء الذي ال يمكن أن يتغيّر هو إرهابها حتى لو تغيّر اسمها
واسم قائدها وشكله ستبقى إرهابية في ذاكرة الشعوب العربية والمقاومة.
وللزمان أيضا ً تبعات ال ب ّد أن نشير إليها وهي:
أوالً :تزامن انفصال الجوالني عن القاعدة مع إكمال الجيش السوري
طوق حلب الذي حاصر فيه اإلرهابيين ودخل إلى معظم أحياء حلب
الشرقية وحي بني زيد بالذات معقل الفصائل المسلحة ،وأغلق خط
الشريان الوحيد للمسلحين.
ثانياً :توقف الدعمين المالي والعسكري للدول كقطر وتركيا «المشغولة
داخلياً» لتنظيم القاعدة كما ذكرنا أعاله.
ثالثاً :يسعى الجوالني أن يكون له ممثلون في الوفد الذي سيذهب إلى
المفاوضات في جنيف مع اقتراب موعدها.
سيبنى على معركة حلب ك ّل التطورات المقبلة وال مبالغة في القول أنّ
مستقبل سورية الجديدة سيُبنى على مآالت المعركة في حلب ،ال سيما مع
دخول الجيش السوري أحياء المسلحين ،وهذا يمهّد لتطبيق التفاهمات
السرية األميركية  -الروسية ،التي جرى طبخها وفقط سيعلن عنها
الحقاً.

فعلها محمود عبا�س
يفسر سبب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ـ ال يستطيع احد أن ّ
بمريم رجوي التي عقدت مؤتمرا ً في باريس مناهضا ً إليران وحضره ك ّل مؤيدي
«إسرائيل» ،وعلى رأسهم جون بولتون ،وتخللته دع��وات لتعاون إقليمي
ض ّد إيران قادها راعي المؤتمر تركي الفيصل الذي يقود التطبيع السعودي
اإلسرائيلي.
ـ ال أحد يتوقع من عباس أن يكون مقاوما ً لكن يعجز المرء عن إيجاد سبب
للتعامل مع جثث متع ّفنة ال مستقبل لها وال تجلب إال الرائحة النتنة وهي بال
حول وال قوة ،بينما بالمعنى المصلحي واإلنتهازي تنأى دولة مثل أميركا عن
إغضاب إيران.
ـ معلوم أنّ اللقاء تبييض وجه مع السعودية لكنه من نوع تسويد وجه
الفلسطينيين وتقديم الوالء والطاعة للسعوديين إلى ح ّد ّ
الذل بعيدا ً عن أيّ
حساب سياسي.
ـ كان الراحل ياسر عرفات يحرص على أفضل العالقات بالسعوديين ،لكنه
كان يقيم اعتبارا ً لكرامة القضية التي يمثلها ،و ال يجرؤ السعوديون على طلب
هذا النوع من اإلذالل لفلسطين منه.
ـ محمود عباس ارتكب أخطر من إزع��اج إي��ران بذلك ،فهو أساء لفلسطين
بظهوره بحجم تحاشى عمالء السعودية الصغار قبوله.
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المفكر الإنمائي ح�سن �صعب في ذكرى غيابه الـ:26
في زمن التكفير ...توا ُف ُق الإ�سالم والعلمنة روح ًا وغاية
} محمد درويش *
لع ّل أفضل ما يُكتب عن حسن صعب في ذكرى رحيله هو ما كتبه هو .فقد كان
معتادا ً ان يكتب مذكراته اليومية ليالً قبل النوم ،وفي مقدمة كتبها ليلة غيابه د ّون:
«خلقنا لنحيا ،الحياة وحدها تستحق أن نكونها ،وأنا أريد أن أكون ،أريد أن أحيا،
أريد أن أتحرك ،أريد أن أخلق ،أريد أن اذهب إلى تونس ،ألحارب من أحارب في
«الكسو» وألسالم من أسالم .وهكذا كان وجودي في هذه المنظمة بعد ان اقتحمت
لبنان فيها عام  1985بعد مقاطعة خمسة عشر عاماً ،لماذا فعلت ذلك؟ ألنّ لبنان
عربي ،بل رائد في منظمة الثقافة العربية».
ذلك هو حسن صعب في ديناميكيته التي لم تهدأ على مدار حياته ،هو األزهري
المستنير .الباحث في السياسة دون امتهان واحتراف ،الدبلوماسي العامل على
ش ّد األواصر في لبنان والعالم ،والذي أعطى جزءا ً كبيرا ً من حياته وجهده لندوة
الدراسات اإلنمائية في هدف سا ٍم هو إنماء اإلنسان أساس الوطن والمواطنية ،وفي
ممارسته لعمادة كلية اإلعالم والتوثيق كانت ممارسته نظرية وعملية.
حسن صعب العربي الفاهم جدية الترابط بين الهوية اللبنانية والهوية العربية
عمل من منطلق هذا الفهم.
ومن إدراك��ه أهمية التواصل بين اإلس�لام والمسيحية الذي منح لبنان صفة
«الوطن القدوة ...المص ّفى اإلبداعي للوحدة في التن ّوع ،في التمدّن العربي والتحضر
اإلنساني» والذي استفاض في اإلضاءة عليه في بنائه الفكري «االسالم وتحديات
العصر».
حسن صعب أحد فرسان استنارة زمن األحالم ،في الذكرى السادسة والعشرين
لغيابه تقدّم «مؤسسة حسن صعب للدراسات واألبحاث» في هذا البيان بعضا ً من
تقدير يستحقه هو الحالم والساعي إلى مثالية في إنسان ووطن وأمة.
أيها الكبير في العلم والوطنية ما زال الوطن يئن من وطأة جراح الحروب.
ايها العقالني المترع برحيق االنماء والمحبة لكل إنسان ولك ّل اإلنسان ،ما زال
إنسان الوطن يزداد عطشا ً وجوعا ً ويفتش عن مسكن ودواء.
أيها المبشر بالحرية وداعية االستقالل والوحدة .يا أمام الحكمة ،أيها اللبناني
الف ّذ ،أيها العربي المسكون بهاجس المستقبل ،أيها المسلم المتن ّور المتفهّم تحديات
العصر ،إنّ منابر بيروت مشتاقة الى كلماتك المضيئة ،وإنّ ندوات الثقافة والهيئات
المتعاونة وفية لرسالتك ،ولبنانك وعروبتك واسالمك ستبقى هي النبراس وهي
البوصلة.
في اإلسالم :كتب في كتبه الثالثة« :إسالم الحرية ال إسالم العبودية» و «اإلسالم
وتحديات العصر» ،و «اإلسالم واإلنسان» وكأني به يصرخ وبأعلى صوته :بأن
توحيد الله ،هو تحرير للبشر ،من ك ّل ما يف ّرقهم!! ألنّ الله سبحانه وتعالى ،هو
المح ّرر األول واآلخر ،فلما ال يتالزم المفهوم القرآني هذا ،من منطلق النظرة التوفيقية،
التحاورية ،الشمولية بين الديانتين العظيمتين ،على أس��اس أنّ المؤسسة
اإلسالمية حوارية! بدليل مجادلتها أهل األدي��ان والفلسفات واإليديولوجيات،
بالتي هي أحسن ،خصوصا ً أنّ رسالة المسيحية واإلسالم ،غايتها :إيقاظ وعي
اإلنسانية بالخالق العظيم ،المتخلق في نظامية الكون وغائيته ،وتحرير اإلنسان،
تحريرا ً شامالً ،متسائالً أفال لبنان :هو الملتقي الفريد للمسيحية واإلسالم والتجسيد
الحياتي الخالق لتلك الرسالة؟
بهذا المنطق الحواري البناء ،ألسنا اليوم بحاجة ألمثال الدكتور حسن صعب؟
ولع ّل حسن صعب هو من المفكرين القالئل – ليس فقط في لبنان وانما على
امتداد العالم االسالمي قاطبة – الذين اكتنهوا بعمق جوهر الحداثة من جهة وجوهر
االسالم من جهة اخرى ،وخلص من هذا الفهم الى صياغة موقف فكري الفت في
تماسكه وتقدميته.
فالدين ،في رأيه ،دعوة ال دولة ،الن الدعوة دائمة والدولة زائلة .والدين عقائد
ال احكام الن العقائد ثابتة واالحكام تتغير بتغير الزمان والمكان ،والدين أخوة ال
عصبية ،ألنّ األخوة سبيل النجاة والعصبية سبيل الهالك ،والدين إيثارية خلقية
ال طائفية انانية وال مذهبية استغاللية .والدين عبادات ،تسمو بالنفوس ال طقوس
تستهويها .ان الدين يغير النفس ليرسل فيها الوازع الذاتي ،والذي يغنيها عن الوازع
الخارجي من قانون او دولة (.)1
في ضوء ذلك كيف فهم مفكرنا دور المسلم المعاصر من دينه؟ وما هي العالقة
التي طرحها بين العلمنة واالس�لام؟ لقد كانت الدعوة الى العقلنة والتحديث
هي المحور االساسي في ما كتب وحاضر ،وال يمكننا ان نحيط .في هذه العجالة
الصحافية ،بك ّل جوانب العمارة الفكرية التي أنجزها في هذا المجال ،ولكن حسبنا
إيراد بعض منطلقاته:
يؤكد مفكرنا انه يجب على المسلمين القيام بمراجعة فكرية شاملة لإلسالم
كدين ولتاريخهم ايضاً .وهذه المراجعة الفكرية المنهجية ضرورية إلعادة اكتشاف
حقيقة اإلسالم من جديد ،وإلعطائها حياة جديدة على ضوء معطيات العصر الذي
نعيش فيه (.)2
باب التجدّد مفتوح في اإلسالم ما دام باب االجتهاد مفتوحاً .وعلى المسلمين
ان يجدّدوا بالعقل والحكمة والتجربة والمصلحة جميع قواعد حياتهم ما دام هذا
التجديد ال يتنافى مع ايمانهم بالله وبرسول الله (.)3
موقف اإلسالم من الحرية موضح في قوله تعالى (ال إكراه في الدين) ،وفي المبدأ
األصولي المعروف :األصل في األشياء اإلباحة .والحرية في اإلسالم هي المبدأ
األول واألخير للخلق والكينونة والصيرورة .فالله حرية ،والخلق حرية .واإلنسان
حرية(.)4
انّ اإلس�لام من خالل القرآن ومن خالل الحديث ترك قضية الدولة وأصولها
وتنظيمها وشكلها إلرادة اإلنسان .وعليه فالخالفة او الدولة في االسالم بعد الرسول
هي مولود ارادي إنساني صرف (.)5

هذا الفهم المتجدّد للدين انعكس على تص ّور مفكرنا للعالقة بين العلمنة
واإلس�لام .فهو يف ّرق بين العلمانية الملحدة التي ترفض الله ،وهي مجال رفض
بالنسبة له ،ودين العلمنة التي ال تعني اإللحادية بل الحرية االعتقادية ،ايّ انّ
علمنة الدولة تجعلها تعتبر االعتقاد او اإللحاد أمرا ً شخصياً .وهذه العلمنة يؤيدها
الدكتور صعب (.)6
وبالنسبة اليه ايضا ً تبدو العلمنة بمعناها اإلنساني العام اقرب ما تكون الى
العقلنة .فال تتعلق حينئذ بمعضلة تاريخية مؤسسية تجلت في المجتمع الغربي
وفي المجتمع المسيحي اكثر مما تجلت في ايّ مجتمع آخر ،وهي معضلة العالقة
بين الدولة والكنيسة ،ولكنها تتجاوزها الى العالقة بين العقل والدين ،وبين العقل
والدولة ،والى ماهية دور العقل او دور اإلنسان في تنظيم حياته السياسية بصورة
خاصة وحياته االجتماعية بصورة عامة (.)7
وهو يشدّد دائما ً على انّ النزعة الى العقلنة والعلمنة كالنزعة الى التديّن ال يمكن
ان تكون نزعة غربية او شرقية بل هي نزعة إنسانية ( .)8وانّ علمنة الدولة هي
عقلنة الحكم وتأنيسه أقوم مستوى ممكن من العدل بين جميع المواطنين .والعدل
هو الروح االسالمي وهو غاية الشرع اإللهي .ولذلك ال يمكن اال أن يتوافق االسالم
والعلمنة من حيث الروح والغاية ( .)9وإنّ علمنة الحكم هي تحريره وتحويله من
حكم االكراه والمنافقة الى حكم الحوار والمواثقة .واذا تذكرنا انّ االسالم هو دين
اإلقناع ال اإلكراه ،وانه دين التناصح ال التنافق أدركنا مدى توافق روحه مع روح
العلمانية غير اإللحادية (.)10
لاّ
انّ
وعلى صعيد مسألة السيادة الشعبية يرى ع متنا محور االلتقاء بين سيادة
الشعب في الحكم اإلسالمي والحكم الحديث هو في حق االجتهاد في الحكم اإلسالمي
وحق التشريع في الحكم الحديث ،وتعني سيادة الشعب او ما تعني بمفهومها
اإلسالمي حقه في االجتهاد حول نظام الحكم االصلح له كما تعني بمفهومها الحديث
حقه في اختيار هذا النظام وفي التشريع له .وهكذا فمن حق الجماعة ان ترى في
النصف األخير من القرن العشرين ،في علمنة الدولة ،او في الديمقراطية العلمانية
متجسد العدل (.)11
ّ
ال يكتفي الدكتور صعب بهذا الطرح العام وإنما ينتقل الى وضع لبنان فيؤكد أنّ
علمنة الدولة في مجتمع تعدّدي كلبنان هو فرض تقدّمي ووطني ان لم يكن فرضا ً
دينيا ً إسالميا ً ومسيحيا ً لتحقيق مستوى التقدّم الواحد لجميع المواطنين ولتحقيق
المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين .ثم إنّ علمنة الدولة
تعني اول ما تعني إلغاء ايّ شكل من أشكال التمييز بين جميع المواطنين اللبنانيين
باسم الدين او بحكم الطائفة وتحويل لبنان من حكم الطوائف الى حكم الشعب.
وتصيير االلتزام تجاه الطائفة التزاما ً تجاه المواطن ،أيّ تطوير نظام الحكم من
ديمقراطية اسمية الى ديمقراطية حقيقية (.)12
 اما لبنانياً :فردم الدكتور حسن صعب الهوة بين الفكر السياسي والحياةالسياسية ،وشرح البعد الوظيفي لعالقة الحاكم بالمحكوم ،الذي ال يقوم سوى :على
أساس الثقة واالحترام ،والتكافل والتضامن ،ملخصا ً علم السياسة اللبنانية ،بأربع
كلمات هي« :موضوعه القدرة ،وغايته الحرية»! فكم نحن بحاجة اليوم إليك.
 في العروبة والعرب وثقافة العرب ،كتب« :العرب يُبدعون مستقبلهم»ونظرة جديدة إلى االتحاد العربي» و «اإلنسان العربي ،وتحدّي الثورة العلمية
والتكنولوجية» و «تحديث العقل العربي».
 في الثقافة واإلعالم :دعا د .حسن صعب .إلى التواصل بين مختلف الثقافات،مع المحافظة على االستقالل ،والتكافؤ بينها ،وآمن بأن أمتنا العربية ،هي أمة
الثقافة ،وحدّد مصير ثقافتنا العربية ،بأنه هو مصير أمتنا العربية ،كما لفت إلى
ضرورة اصطناع سياسة إعالمية ثقافية ،تستند :إلى استراتيجية تخطيطية،
تنشيطية ،تقضي على التخلف ،و ُتنمي اإلبداع الثقافي ،الذي هو حق كل إنسان

وإمكان كل إنسان بالقوة ،حتى ُنؤهله إلنجازه بالفعل ،وهكذا كان ت ّواقا ً إلى إرساء
قواعد التالزم بين االعالم والثقافة.
 كرجل حوار :كانت كتابات الدكتور حسن صعب:فدعا إلى الحوار وحاور في شؤون اإلنماء ،وشؤون الدين اإلسالمي ،كما في
الحقائق المشتركة بين االسالم والمسيحية ،بصورة شفافة وصادقة .والحوار
عنده ،هو سعي وراء حقيقة ،قد نكتشفها عند الغير ،أو نكتشفها معاً ،في مسعانا
المشترك المتضامن ،المتساند!
 في الحرية :كان الدكتور حسن صعب يصرخ« :هويتي هي حريتي» وأيّ حوارممكن من دون حرية؟؟ نعم هويتي في حريتي ،ألنّ هويتي في كينونتي ،وصيرورتي
اإلنسانية ،وحريتي هي في إنسانيتي!
وهنا نصرخ عن الدكتور صعب ،كم نحن بحاجة إليك اليوم! وهو القائل« :لبنان
الم ُنعكس الحر ،والباهر للوحدة ،في التنوع بين البشر ،سيكون كوننا المفضل ،كون
الحب واإلبداع والسالم!»
 في السياسة :السياسة بالنسبة للدكتور حسن صعب ،هي أسس النشاطاتالبشرية ،التي من خاللها يحقق اإلنسان ذاته ،ووجوده ،لذا فهي أنبل الوظائف
اإلنسانية – السياسية هي :تساؤل العقل عن الحياة الفضلى ،والمدينة الفاضلة،
والقانون العادل ،والنظام الحق ،والحاكم الصالح ،واإلنسان الحر .إنه كعالم
سياسي ،يعتقد أن تحسين الحكم ،رهن بفقه السياسة ،أيّ بفهم حقيقتها ،وقوانينها
وحركياتها ،فهما ً مستقيماً!! إذ إن دارسي السياسة ،هم :أش ّد الدارسين ،اتصاال ً
بحياة المجتمع ومصيره ،وبحياة اإلنسان ومصيره!! إنهم مهندسون اجتماعيون،
يتوقون بجهدهم العلمي المنهجي ،وتفكيرهم السياسي ،واختيارهم الحياتي،
لالهتداء ،بهندسة للمجتمع ،تكفل :أن يعيش اإلنسان فيه حرا ً وسعيداً .أما موطن
الخطأ الرئيسي في نظرتنا للسياسة ،هي :أننا اعتبرناها حتى اآلن ،نشاطا ً سلطويا ً
محوره :الحاكم والنظرة الصحيحة إليها ،هي :أنها نشاط إنساني ،لنشاطات
اإلنسانية ،وحيث ال تكون هذه العالقة ،ال تكون سياسة ،وال تكون دولة ،وال يكون
علم سياسة!
 في االقتصاد السياسي :كان الدكتور صعب أول من قارب االقتصاد والسياسة،وها نحن اليوم ،نرى أنّ االقتصاد ليس جزءا ً من السياسة ،بل صنوان ،يؤثران
ومتأثران ،كل منهما باآلخر!! فهل استشف الدكتور الراحل بحسه المرهف مستقبل
وطنه الذي أحبه؟ وأين هو اآلن ،ليلهمنا اليوم؟؟
نعم لقد كان حسن صعب ،رجل اإلنماء الرقم واحد في لبنان ،فمن فكره انبثقت:
أسمى أفكار اإلنماء ،ومن مخيلته انطلقت :أعظم مشروعات اإلنماء ،وفي كتبه :درس
طالبه اإلنماء ،ومن ندوته« :ندوة الدراسات اإلنمائية» :تخ ّرج رواد اإلنماء!! فاإلنسان
هو القيمة ،وهو األداة ،وهو الغاية! منه تنطلق الرؤى ،وبه يتم النماء ،وإليه يهدف
التطور! والتطور ما هو في المطاف اإلنمائي األخير ،الذي يرتقي أعلى درجات التقدم،
إال :تحرر تام ،وانعتاق رائع!
اإلنماء :علم وممارسة ،وسيلة إنسانية ،إلغناء حياة اإلنسان :ماديا ً وروحياً،
وتحسين ظروفها وتحقيق رفاهها ،ودعم إبداعها! هي وسيلة :مستقبلية المنظور،
قيمية المعايير ،ديناميكية المنهج ،ال يحد آفاقها ،إال قدرات اإلنسان الموضوعية
التي سعى حسن صعب ،إلى تفعيلها وتفجيرها بنا ًء على قناعته :بأن مدينة الغد
الكونية التي يتوق اليها ك ّل باحث إنمائي ،وك ّل مفكر تطويري ،إنما هي :مدينة حقوق
ُضحي اإلنماء الحقيقي ،مقترنا ً بالتحرر الحقيقي ،وفيها يتأنسن
اإلنسان ،فيها ي ّ
اإلنسان ،بقدر ما يتح ّرر ،وفيها يدفع اإلنماء اإلنسان قدما ً نحو «كماله» الذاتي
المنشود!
وفي الختام يكفينا فخرا ً أنك أسهمت في تربية أجيال ،وأغنيت الفكر العربي
بثمرات ستبقى ذخرا ً لك ّل راغب في خدمة مجتمعه.
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ال�سعودية و«�إ�سرائيل»� :شراكة في الف�شل والهزائم...
محمد شادي توتونجي
بعد أن شعر بنو سعود بالهزيمة اإلدراكية المحققة
وبأنها على شفير مشارط التقسيم وسكاكينه ،وبعدما
دفعوا بك ّل أوراق التوحش واإلره��اب واإلج��رام في الكون
لتدمير المنطقة المحيطة باألمن القومي الصهيوني تحديدا ً
من إيران إلى العراق فسورية ولبنان إلى مصر ،وأدركت
هي والكيان الصهيوني أنّ ما بعد «حرب تموز المباركة»
وإنجاز االتفاق النووي مع إيران بالرغم من ك ّل المليارات
التي أنفقها أمراء بني سعود لعرقلة إنجازه ،وبالرغم من
ك ّل ضغوط اللوبي الصهيوني لمنعه ،وشعروا بالتخلي
األميركي الكبير عنهم وبداية تح ّول إدارة ملفات المنطقة إلى
إيران النووية ،وسورية التي بدأت ببناء قوس انتصار األسد
بحلفائه ،كان ال ب ّد لهما (السعودية والكيان الصهيوني) من
إعالن زواجهما العرفي إلشهار نسب «مولود سفاح القربى
بين الكيانين» عن طريق تثبيته عبر أجهزة المخابرات بين
الكيانين.
فكال الكيانين قد هزم في ك ّل معاركه إلنجاز المشروع
األكبر واأله ّم في المنطقة والعالم ،أال وهو إعالن «يهودية
الدولة» األمر الذي يتطلب لزاما ًإنشاء كيانات محاددة له ذات
صبغة دينية وعرقية واحدة ،ليتمكن الكيان الصهيوني من
إعالن يهودية الدولة بحجة أنه يحافظ على أمنه القومي من
تلك الكيانات العرقية والطائفية له ولكي يتمكن من حماية
وجوده ،فت ّم العمل على إنشاء تلك المجموعات اإلرهابية
المتوحشة الوهابية لتفتيت هذه الدول عبر استخدام الدين
إلثارة الفتن الطائفية أوال ً وإشعال الحروب المذهبية ثانياً،
إضافة إلى اللجوء للحروب القومية مثلما فعلت تركيا مع
األكراد ،والتي تشعل يوميا ً حربا ً عرقية معهم بهدف منع
تشكل كيان كردي ،ولكن ال ب ّد لنا من اإلدراك أنّ هذا األمر هو
ما يشكل الدافع األكبر لتشكيل هذا الكيان ،على عكس اللعبة
التي تقودها أجهزة المخابرات العثمانية والصهوينة
والسعودية ووسائلهم اإلعالمية بالتالعب بعقول العالم ،إذ
أنّ أه ّم ما تقوم عليه هذه اللعبة االستخبارية أن تكون هذه
الكانتونات صغيرة ومفتتة وضعيفة بما يكفي ،ومقتتلة في
ما بينها لتكون مرجعيتها جميعا ً عند الكيان الصهيوني
ال��ذي أنشِ ئ ليكون األق��وى بين تلك الكيانات الصافية
المذهب أو القومية فيكون المرجع والسند للجميع ،ويكون
هو الحاكم والحامي المطلق في المنطقة.
ولذلك فإنّ قبيلة آل سعود هذه أصبحت مضطرة عبر
صحفها الصفراء وأقالمها المستأجرة أن تر ّوج للمجاهرة
بإعالن التطبيع مع «إسرائيل» وبدأت بتمرير الرسائل بقول
رئيس استخباراتها السابق إنّ التحالف مع «إسرائيل» هو
أمر ضروري لمواجهة «الم ّد اإليراني» ،واستعملت بعده
أحد الضباط السابقين الرفيعي المستوى من مرتبة لواء
متقاعد بزيارات تطبيعية علنية للقاء رجال استخبارات
الكيان الصهيوني ،والذي اختتم زيارته لألرض المحتلة
الفلسطينية بإعالنه عن تشكيل مجموعة «واتس أب» مع

تلك القيادات وأكد على دعوتهم لزيارة عاصمة كيان آل
سعود.
وبالمناسبة منذ م��دة ليست بالقصيرة يت ّم ترويج
وتعميم هذه الثقافة بين أبناء مملكة الرمال عبر استفتاءات
إذاعية إلعالميين شباب صنعتهم المخابرات السعودية عن
أه ّم اللغات التي يرغب الشباب السعودي بتعلمها وكانت
معظم اإلجابات «العبرية» ،وكان يت ّم هذا الموضوع بشكل
متناسق ومتدحرج على مبدأ دمج الثقافات لفتح الباب
على إنه مطلب شعبي وعرضت على صفحات التواصل
االجتماعي والوسائل اإلعالمية صور مشتركة لوفود طالبية
صهيونية مع مجموعة طالب سعوديين.
وتجدر اإلشارة إلى أنّ المعلومات المؤكدة عن تعديالت
المناهج الدراسية في مضارب آل سعود وبعد التعديل
الذي فرضته أميركا منذ سنوات على حذف آيات الجهاد
واآلي��ات التي يذكر فيها بني إسرائيل واليهود وجرائمهم
من المناهج السعودية ،فإنّ التعديالت الجديدة فرضت
عدم التط ّرق للقضية الفلسطينية أصالً تحاشيا ً الضطرار
واضعي المناهج الستخدام مصطلح األراض��ي المحتلة
توثيقا ً للوثيقة التي وقعها عبد العزيز آل سعود المعروف
بـ«الملك المؤسس» ،والتي أق ّر فيها بأنه ال يمانع من منح
أراضي فلسطين كوطن بديل لـ«اليهود المساكين» ،والتي
يتنازل فيها عن هوية فلسطين المقدسة للصهاينة ،وهذا هو
المحتوى الحقيقي أيضا ً لما س ّمي «مبادرة األمير عبد الله»
تنص على التنازالت المطلقة للصهاينة مقابل السالم.
التي ّ
وبالمناسبة فإنّ سياسة إلغاء الهويات واالنتماءات
ليست بالجديدة على ابن سعود وأحفاده ،فابن سعود
أقام مملكته على مبدأ إلغاء هوية ك ّل سكان جزيرة العرب،
ومنحهم التابعية السعودية نسبة إلى اسم قبيلته ،وهذا ما
تقوم به السعودية في البحرين اليوم من سياسات إسقاط
هوية وجنسية ك ّل المعارضين لنظام أزالمهم في البحرين،
وكان آخر جرائم سياستهم هذه هي الجريمة التي يعدّون
العدة لها بترحيل ونفي الشيخ عيسى قاسم بعد ما أصدرت
سلطات آل خليفة قرارا ً يقضي بإسقاط جنسيته على غرار
ما يحدث في مضارب آل سعود.
تدس شيوخا ً
وكانت على نفس تلك اإلذاعات وما زالت
ّ
يفتون بعدم محاربة الكيان الصهيوني وأولوية محاربة
«التمدّد الشيعي الصفوي الفارسي» حسب تعبيرهم،
وبأنّ «إسرائيل» ليست دولة عدوة وإنّ الخطر على العرب
هو الخطر الفارسي ،وكان وما زال اللعب على تغيير وجهة
العداء من تل أبيب إلى طهران هو شغلهم اليومي الشاغل.
هذا التخبّط السعودي ،أدّى إلى عجز في الميزانية
السعودية إلى ما يزيد عن  94مليار دوالر ،نتيجة تخفيض
أسعار النفط لمحاربة القيصر ال��روس��ي والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،فضالً عن األموال الطائلة التي يدفعها
آل سعود في حربهم على سورية من تسليح للمجاميع
التكفيرية المجرمة ،واألموال التي تدفعها الستئجار جيوش
االنحطاط العربي من السودان وباقي مضارب الخليج

العربي ،إضافة إلى األثمان الباهظة التي تدفعها الستئجار
مرتزقة «بالك ووتر» وإرهابيّي القاعدة لحربها في اليمن.
كما تدفع أثمانا ً كبيرة للصحف الصفراء والقنوات
التلفزيونية إلعالميّي آخر الشهر ،وشراء أصوات بعض
المسؤولين من النواب وال��وزراء في بعض الدول العربية
لضرب السلم األهلي فيها وإسقاط أيّ مشروع لتحقيق األمن
واالستقرار في تلك الدول ،وإفشال ك ّل محاولة لفك العقد
السياسية العالقة.
وك ّل هذا الفشل في سياستها الخارجية والداخلية التي
يقودها محمد بن سلمان ،ترافقه األفخاخ التي تنصب داخليا ً
بسبب خالفات داخل العائلة الحاكمة ،حيث يالحظ وبشكل
واضح للعيان ابتعاد محمد بن نايف عن الواجهة ،وترك بن
سلمان ليصدم رأسه بالجدار ،في الوقت الذي يفخخ فيه
بن نايف الوضع داخليا ً كونه ممسكا بالملف األمني حسب
منصبه كوزير داخلية ،وابتعاد القوة الضاربة في ما يس ّمى
جيش آل سعود من «الحرس الوطني السعودي» بقيادة
متعب بن عبدالله عن الحرب في اليمن وترك بن سلمان
مجدّدا ً يغرق في المستنقع اليمني.
ك ّل هذا دفع ببعض األمراء إلى التحذير من أنّ العائلة
تواجه خطر الزوال والرحيل ،فلقد قال األمير سعود بن سيف
اإلسالم على «تويتر» موجها ً حديثه إلى أمراء آل سعود
من دون أن يس ّميهم« :وكأنّ التاريخ يعيد نفسه ،استمرار
التع ّنت والغفلة والتخلي عن المسؤولية وتجاهل خطورة
الوضع سيؤدّي الى كارثة وكأنهم غافلون عن التحذير».
كما قال األمير خالد بن طالل شقيق الملياردير الوليد
في تغريدة على تويتر« :يقول عضو المحكمة العليا في
الواليات المتحدة ،أنّ الحكومة هي معلم األم��ة ،وعندما
تؤسس لنموذج يستدعي المحاكاة
تخرق القانون ،فإنها ّ
ويؤدّي إلى الفوضى واالنهيار السياسي».
كذلك التململ الغربي غير المسبوق في كبريات الصحف
والدراسات الغربية واألميركية التي فحواها :أنّ النظام
السعودي نظام ُمتخلف وينتمي للقرون الوسطى ،ال
ديمقراطية وال أحزاب وال حقوق إنسان ،وحاضن لإلرهاب
فكرا ً وتمويالً ،ويقوم بجرائم حرب ال يمكن السكوت عنها وقد
أصبح عبئا ً على الليبرالية الغربية ،وحان الوقت الغتياله
بديمقراطية الطوائف كالنموذجين العراقي واللبناني
وبطابع جمهوري.
ومثل هذا الكالم الذي لم يكن معتاداً ،بل كان حتى ممنوعا ً
إشاعته في الغرب األوروبي األميركي «الديمقراطي» عن تلك
العائلة بسبب ترابط المصالح االقتصادية بها أصبح اليوم
يتنامى ويكبر وبالفم المآلن ،وهذا كله ال يمكن أن يصدر
إال بأوامر عليا لتلك الصحف وبداية رفع الغطاء عن عورة
الطغمة الحاكمة في شبه جزيرة العرب.
كما أنّ تلك العائلة تؤكد ترابطها العضوي والوجودي
بالكيان الصهيوني بما تقوم به من محاوالت لتغيير معالم
المدن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بطمر
مقدسات المسلمين فيها ،وإزالة المعالم النبوية فيها ،من

طمر بيت النبوة ونبش قبور الصحابة في المدينة المنورة،
كما توجه ذراعها اإلرهابي لعمل ذلك في سورية والعراق
من هدم للمساجد والكنائس ونسف القبور وتدمير ك ّل
معالم الحضارات اإلنسانية إال ما تبقى من حصن خيبر فهو
مكان ممنوع اللمس واالقتراب في شبه جزيرة العرب ،هذه
األفعال كلها تؤكد ما جاء في بروتوكوالت حكماء صهيون
بأنّ (ازده��ار أو عمران أورشليم القدس يقابله خراب مكة
والمدينة).
ولهذا كنا وما زلنا نؤكد بأنّ فتح القدس يم ّر حتما ً من فتح
مكة والمدينة ،وال ب ّد من تحرير مكة والمدينة من تلك الطغمة
الحاكمة في شبه جزيرة العرب لقطع الذراع الصهيونية
الوهابية في العالم والمنطقة ،ويصبح الطريق سالكا ً لفتح
القدس وتحريرها من الصهاينة المجرمين ،ولتجفيف منابع
تمويل اإلرهابيين في األرض ،والقضاء على ب��ذرة الفكر
الصهيو – وهابي الذي يعيث فسادا ً وإجراما ً في المنطقة.
ولذلك فإننا نؤكد على أنّ الحروب تفشل بسقوط أهدافها،
فآل سعود والصهاينة ومن خلفهم من األعراب لم يستطيعوا
إيجاد موطئ قدم لهم على أراضي اليمن ،بل أصبحت معركة
حزم آل سعود اليوم وباال ًعليهم ،وهم يحاولون الحفاظ على
حدودهم واستعادة ما فقدوه منها مع اليمن ،وما خسروه من
والء بعض العشائر والقبائل الحدودية التي أعلن بعضها
ّ
شق عصا الطاعة والوالء آلل سعود ،كما خسروا حربهم في
البحرين وأصبحوا يُستنزفون فيها يوميا ً فال خمد الحراك
الشعبي السلمي ألهل البحرين المظلومين ،وتع ّرى نظام
آل خليفة وفقد توازنه تماماً ،وبدأ يتح ّرر القرار الكويتي
من التبعية آلل سعود ،وبدأت اإلمارات بالحوار مع إيران
بشكل علني ،وهم خاسرون أصالً في سلطنة عُ مان ،واألهم
هو صفارات إن��ذار اإلره��اب والتخريب التي ب��دأت تد ّوي
في سماء المملكة ،وآل سعود أنفسهم أدرك��وا أنّ الوحش
الذي استخدموه قد شق الطاعة ،وأنّ البيئة الحاضنة لهذا
الوحش التكفيري اإلرهابي هي األكثر خصوبة في العالم،
وأنه إذا ما ابتدأت جذوة نار اإلرهاب في رمالهم فإنها لن
تنطفئ أبداً ،ألنهم هم من زرعوا بذارها في أرضهم وجعلوا
من شعبهم أكبر بيئة حاضنة لهذا الفكر الوهابي التكفيري
المجرم.
األه��� ّم م��ن ك � ّل ذل��ك أنهم خ��س��روا حربهم الكبرى في
سورية وعلقوا في منتصف المئذنة وأدرك��وا أنه الوحيد
الذي يستطيع أن ينصب لهم ساللم النزول هو سيد قصر
المهاجرين في دمشق الرئيس بشار األسد.
مما سبق نجد أنّ ك ّل الحروب التي ش ّنت في المنطقة
لتفتيت محور المقاومة كرمى لعيون اللقيطة «إسرائيل»
قد سقطت بسقوط أهدافها ،وقد آن األوان للتسويات بعد أن
ضرب اإلرهاب في أوروبا التي حذرها الرئيس األسد كثيرا ً
ب��أنّ من يضع العقرب في جيبه سينال حكما ً من لسعه
وسمه ،وبأنّ كرة اإلرهاب سترت ّد على أصحابها ،وفي لحظة
التسويات الكبرى ال ينال الخاسرون والفاشلون إال الخزي
والرضا بالتحجيم.

