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بهدوء

«داعش» التي في العقول والقلوب!
ناهض حتر

امل� �ف� �ت ��وح وم� �ع ��رك ��ة ع � �ب ��را .ذروة ال �ث �ق��ة
اللبنانية بقدرة العصبة على لجم تمدد
ال�ت�ط��رف داخ ��ل ع�ين ال�ح�ل��وة وم��واج�ه��ة
الخطر الداعشي تمثلت بمنحها الدور
الرئيسي في القوة األمنية املشتركة.
ت � ��رى امل � �ص� ��ادر أن � ��ه ب �ع��د امل �س��ؤول �ي��ات
امللقاة على عاتقها ،احتاجت العصبة
«ال � � � ��ى إع � � � � ��ادة ت� �ن� �ظ� �ي ��م داخ � � �ل� � ��ي ي �ش��د
م �ف ��اص �ل �ه ��ا م � ��ن ال� � ��داخ� � ��ل ،وي �س �ت �ع �ي��د

ه�ي�ب�ت�ه��ا أم � ��ام اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن» .م ��ن ه�ن��ا،
«ت ��واف ��ق ق �ي��ادي��وه��ا ع �ل��ى االس �ت �ن �ج��اد
برمزية أبو محجن وموقعه ،اللذين لم
يتغيرا ل��دى امل�ت�ش��ددي��ن ط ��وال س�ن��وات
ت� ��واري� ��ه ،م ��ا ق ��د ي �س �م��ح ب��اس�ت�ي�ع��اب�ه��م
وت� ��روي� ��ض ت� �ش ��دده ��م» ،ل �ك��ن ه ��ل ي�ج��د
ً
قرار العصبة قبوال لبنانيًا بعودة أحد
أب��رز املتهمني بعمليات إره��اب�ي��ة منها
ض��د الجيش والقضاء ف��ي ظ��ل تصاعد
الحمالت التكفيرية؟ تقر امل�ص��ادر بأن
«أب��و محجن» ل��ن ي�ع��ود «إال إذا ّ
تقبلت
ذل ��ك ال� �ق ��وى ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة» .فهل
ت �ك��ون ال �ح��اج��ة إل �ي��ه مل��واج �ه��ة ال�خ�ط��ر
ال��داع �ش��ي داف �ع��ًا ل�ت�ن��اس��ي ملفه األم�ن��ي
الكبير ال��ذي ال ي��زال القضاء ينظر فيه؟
تلفت امل �ص��ادر إل��ى أن «أب ��و محجن لم
ي �غ��ادر ع�ي�ن ال �ح �ل��وة ف��ي األس � ��اس ،ول��و
ي��وم��ا واح ��دا منذ ت��واري��ه ع��ن األن�ظ��ار»،
مشيرة إلى أنه «أكمل حياته الطبيعية
داخل املخيم وأصبح عدد أوالده سبعة،
بعدما كانوا خمسة عند ت��واري��ه .حتى
إن العصبة لم تخرج من جلبابه ،حيث
ك��ان شقيقه أب��و ط ��ارق ينسق م�ع��ه كل
ك �ب �ي��رة وص� �غ� �ي ��رة» .وف� ��ي ه� ��ذا اإلط � ��ار،
رجحت املصادر أن تكون الليونة التي
طرأت على تشدد العصبة مستمدة من
ليونة «أب��و محجن» املستجدة بعدما
عرف بسلوكه املتطرف.
إشارة إلى أن أبو محجن متهم بجرائم
ّ
مست األمن القومي ،منها تفجير محال
ل�ب�ي��ع ال �ك �ح��ول ،وت��أل �ي��ف ش�ب�ك��ة أدي�ن��ت
ب� �ـ «ال� �ح ��ض ع �ل��ى االق� �ت� �ت ��ال امل��ذه �ب��ي»،
واإلش��راف على عملية اغتيال الحلبي،
وم � �ح� ��اول� ��ة اغ � �ت � �ي� ��ال ن ��ائ� �ب ��ه ف � ��ي س �ي��ر
ال �ض �ن �ي��ة ط ��ه ن ��اج ��ي ،وم �ف �ت��ي ال �ش �م��ال
ط ��ه ال �ص��اب��ون �ج��ي ،واغ� �ت� �ي ��ال ال �ق �ض��اة
األربعة في صيدا ،كما أدين بالتخطيط
لالعتداء على الجيش في جرود الضنية
ع��ام  .2000ومما ورد في أح��د ال�ق��رارات
االتهامية بحقه أنه «استطاع من خالل
فكره ونظرته العقائدية تجنيد عشرات
ال �ش �ب ��ان ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
وشحنهم فكريًا وتهيئتهم نفسيًا لقيام
دولة إسالمية في لبنان ،ينصب عليها
أميرًا للمؤمنني».

ي �ش �ي��ر ك �ت��ائ �ب��ي ع �ت �ي��ق إل� ��ى خ �ط��ورة
ً
ت ��وس� �ي ��ع ال� � �ق � ��رار  ،1701ف � �ض �ل�ا ع��ن
اس �ت �ح��ال��ة ت�ط�ب�ي�ق��ه ف ��ي أي ح� ��ال م��ن
ً
األح� ��وال ألس �ب��اب ع ��دة« :أوال يشجع
ه ��ذا امل �ن �ط��ق ال� �ق ��وى االره ��اب� �ي ��ة ع�ل��ى
التمادي في اجرامها ،ويبرر وجودها
ً
ودوره � � � � ��ا ،ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ال� �س� �م ��اح ل�ه��ا
باستعمال اليونيفيل كوسيلة ضغط
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى م �ط��ال��ب وم �ك��اس��ب.
وأبرز مثال على ذلك خطف املسلحني
ل �ع �ن ��اص ��ر م� ��ن ال � �ق� ��وى ال� ��دول � �ي� ��ة ف��ي
ال � �ج� ��والن .ث��ان �ي��ًا ،ل �ي��س ط� ��رح وزراء
ال �ك �ت ��ائ ��ب ل� �ل� �ق ��رار ف� ��ي ال �ح �ك ��وم ��ة ث��م
ً
س �ح �ب��ه ت �ف �ص �ي�لا ،ب ��ل ن�ت�ي�ج��ة ق�ن��اع��ة
رئيس الحزب بعدم واقعيته .لكنهم
عمدوا الى اعادته الى الواجهة خوفًا
م��ن حشر باقي ق��وى  14آذار لهم في
الزاوية عبر استنهاض حالة شعبية
ل�ل�ت�غ�ط�ي��ة ع �ل��ى ت �خ��اذل �ه��م ف��ي شجب
االره � � � ��اب .ث ��ال� �ث ��ًا ،رغ � ��م ت �م �ك��ن ق� ��وات
اليونيفيل من ضبط الصواعق على
ال�ح��دود االسرائيلية ،اال أنها فشلت
ف��ي ن��زع�ه��ا وه ��ي ،إن ك��ان��ت م��رت��اح��ة،
ف�ب�س�ب��ب ال� �ت ��زام ح� ��زب ال �ل��ه ب��ال �ق��رار.
وه� ��و م ��ا ال ي �م �ك��ن أن ت �ض �م �ن��ه ع�ل��ى
الحدود الشمالية املتوترة ،ما يعرض

ج�ن��وده��ا للخطر ال��دائ��م نتيجة ع��دم
قدرتها على محاورة كل التنظيمات
ً
بناء عليه ،يضيف الرجل،
املسلحة».
ال يمكن هذه املطالبة اال أن تكون في
اط��ار «تخدير ال��رأي العام القلق على
مصيره».
تثير نظرية ضبط اليونيفيل للحدود
ال �ش �م��ال �ي��ة ض �ح��ك أح� ��د م �س��ؤول��ي 8
آذار .ف��ي رأي ��ه« ،إن ك��ان��ت ال�ك�ت��ائ��ب ال
تعلم أن أم �رًا دول�ي��ًا ي�ح��رك ال��دواع��ش
ف��ي ل�ب�ن��ان ف�ت�ل��ك م�ص�ي�ب��ة ،وإن ك��ان��ت
ت�ع�ل��م ف�ت�ل��ك م�ص�ي�ب��ة أخ � ��رى» .أم ��ا اذا
كان اآلذاريون ال يرون بوضوح «منع
ّ
التعدي على
حزب الله إلسرائيل من
ل �ب �ن��ان ن �ت �ي �ج��ة ت� � ��وازن ال ��رع ��ب ال ��ذي
ّ
ويصدقون
فرضه خ�لال ح��رب تموز،
ب� ��دع� ��ة ض� �ب ��ط ال� �ي ��ون� �ي� �ف� �ي ��ل ل� �ح ��دود
جنوب الليطاني ونجاحها في وقف
االع � �ت� ��داء ات ،ف�ت�ل��ك ال �ك��ارث��ة األك �ب��ر».
ول �ك��ن «ت�ن�ت�ف��ي ه��ذه ال�ف��رض�ي��ات عند
ال �ت �م �ع��ن أك� �ث ��ر ب��اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ق��وى
 14آذار منذ ان�ت�ه��اء ح��رب ت�م��وز وما
ت�ب�ع�ه��ا م��ن م �ح��اوالت ل�ل�ج��م امل�ق��اوم��ة
وعزلها وسحب سالحها» .وبالتالي،
«هدف هذه القوى ليس حماية لبنان،
بل حماية املسلحني».

ّ
َمن يتذكر شيئا اسمه «ائتالف قوة الثورة واملعارضة
السورية» ،أو «املجلس الوطني ال�س��وري» أو «الجيش
الحر» أو «الجيش اإلسالمي»؛ ربما ال يزال اسم «جبهة
النصرة» يتردد ،لكن مآل «الثورة» املفبركة التخريبية
الدموية في سوريا ،هو االسم الساطع « :داعش»!
ّ
لكن ،إذا تطلب تالشي األس�م��اء واملسميات «الثورية»
ال �س��وري��ة ،س �ن��وات أرب �ع��ًا ،ف��إن ح��ال «ال �ث��ورة» العراقية
يدعو للرثاء؛ فلم ّ
يمر شهر واحد على بزوغ اسم البعث
وع ��زة ال� ��دوري ح�ت��ى ت�لاش�ي��ا؛ ف�ل�ي��س ه �ن��اك إال غ ��زوات
«داعش»!
ل ��م ي �ح��دث ذل ��ك ب��امل �ص��ادف��ة ،وال ن�ت�ي�ج��ة م ��ؤام ��رة ،وال
ب�س�ب��ب ف�ش��ل «ال �ث��ورت�ي�ن» وأخ �ط��اء «ال �ث��وري�ي�ن» .ك�ل�ا ،فـ
«داع��ش» كانت مركوزة في قلب أول مظاهرة «سلمية»
شهدتها سوريا في العام  ،2011وكانت الجوهر العلني
لـ «ال�ث��ورة» العراقية ،وللحركة االخوانية والتحريرية
وال�س�ل�ف�ي��ة ال � ��خ ...إن ع �ي��ون ق ��ادة االخ � ��وان ل�ت�ل�م��ع وه��م
ّ
التعرض لها
يرفضون إدان��ة جرائم «داع��ش» ،أو حتى
بكلمة؛ إنهم ،بالعكس ،يغبطونها على ما يحيطها من
ظروف وما تملكه من قدرة على اطالق غرائز الكراهية
والقتل واإلقصاء والسلب والسبي ،وهي نفسها الغرائز
االخوانية ــــ السلفية.
ّ
ً
«داع��ش» ليست ظاهرة مستجدة؛ إنها تمثل ميوال ما
تزال ماثلة حتى تحت الجلود الناعمة واللحى الحليقة
ورب �ط��ات ال�ع�ن��ق األن �ي �ق��ة ،ك�م��ا ه��و ح��ال ت�ي��ار املستقبل
املعدود ليبراليًا!
«داع� � � ��ش» ه ��ي ت ��اري ��خ وه ��اج ��س ون� ��زع� ��ة ،ل ��م ت�س�ت�ط��ع
ال��دول الوطنية الحديثة انتزاعها من العقول والقلوب،
وأطلقها ربيع الخليج من أقفاصها وقيودها.
ً
ف��أوال ،ال�ث��ورت��ان ،ب��األس��اس وف��ي العمق وعلى السطح،
ع� ّ�ب��رت��ا ع��ن ن��زع��ة ط��ائ�ف�ي��ة مغلقة ال وط �ن �ي��ة ،مشحونة
ّ
بالتعصب وال�ت��وت��ر واخ�ت�م��ار م�ش��اع��ر رف��ض ال�ش��رك��اء
الوطنيني على الجملة ،وتصعيد غ��ري��زة االن�ت�ق��ام من
سلطات ُيزعم بأنها ّ
تعبر عن أقلية طائفية (في سوريا)،
ً
ّ
وتعبر فعال عن أغلبية طائفية في العراق.
على مهاد التحشيد الطائفي ،يبدأ الصراع ،داخل ذلك
ال�ت�ح�ش�ي��د ،ح�ت�م�ي��ًا؛ ف��امل�ت�ط��رف ي��أك��ل امل �ع �ت��دل ،واألك �ث��ر
تطرفًا يأكل املتطرف ،وهكذا حتى وصلنا إل��ى اكتمال
ال �ص��ورة ال�ف�ك��ري��ة ـ�ـ�ـ�ـ ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ك��س العقلية
كليًا في صيغة بدوية ــــ تكفيرية ــــ اجرامية،
الطائفية ّ
تلك التي تمثلها «داعش»؛ الردة إلى الصحراء ،وشطب
كل التراث الحضاري االسالمي ،والعودة إلى الغزوات
والفتوحات واملذابح والتطهير العرقي والديني وقطع
ال� � ��رؤوس وس �ب��ي ال �ن �س��اء واس �ت �ع ��ادة س ��وق ال �ج ��واري
وك��ل ذل��ك املشهد ال��ذي استغرقت املجتمعات العربية
ـ�ـ�ـ�ـ االس�لام �ي��ة 14 ،ق��رن��ًا الس�ت�ي�ع��اب��ه ووأده ع�ن��دم��ا يطل

االستقرار واالن�ت��اج الزراعي
ب��رأس��ه ،واخضاعه ملنطق
ّ
والحرفي والثقافي ،أي ملنطق التحضر املدني.
وثانيا« ،داعش» هي استمرار تاريخي للنزعة الطائفية
ال�ش�ع�ب�ي��ة ن�ح��و االش� �ت ��راك ف��ي امل��ذاب��ح ال �ت��ي اس�ت�ع��ادت
حضورها ،مع تفكك الدولة العثمانية ،في أواسط القرن
التاسع ع�ش��ر ،وع� ّ�ب��رت ع��ن نفسها ف��ي م��ذاب��ح شهدتها
دم�ش��ق العثمانية وج�ب��ل ل�ب�ن��ان ،بينما ت��راف��ق انهيار
العثمانيني في الحرب العاملية األولى ،مع مذبحة القرن
ّ
التي شنها األتراك إلبادة األرمن ،وتحطيم األمة األرمنية؛
فقد بدأ األت��راك الذين أب��ادوا مئات آالف األرم��ن ،بمقتلة
شاملة للمثقفني وال�ق�ي��ادات والفعاليات والسياسيني
الخ ،مما خلق فجوة في التركيبة االجتماعية السياسية
األرمنية ما تزال حاضرة حتى اليوم.
وثالثًا ،آن األوان للقول إن «داعش» ُو َ
جد ْت في الفرهود
العراقي ضد يهود بغداد ،وسواه من الفراهيد العربية
ض ��د ال �ي �ه��ود ال � �ع� ��رب ،وق� ��د ك ��ان ��وا ج � ��زءًا دي �ن��ام �ي��ًا م��ن
املجتمعات العربية في مختلف الحقول ،وكان والؤهم ــــ
على األغلب األعم ــــ عربيًا ،ونزوعاتهم يسارية وليبرالية.
وق��د قدمتهم ال�ق��وى القومية ــــ الطائفية على طبق من
فضة للصهيونية ،وتآمرت على تهجيرهم إلى فلسطني
َ
املغتصبة م��ن أه�ل�ه��ا؛ ف�ق��د ك��ان ال�ق�ت��ل ال�ط��ائ�ف��ي امل��وج��ه
ض��د امل��واط�ن�ين اليهود امل�س��امل�ين ،ال�ش��رك��اء ف��ي القومية
وال��وط��ن ،أسهل وأرب��ح من القتال ضد الصهيونية في
فلسطني.
ح�ي�ن ص �م��ت ال �ت �ق��دم �ي��ون وامل �س �ي �ح �ي��ون ال� �ع ��رب ع�ل��ى
تهجير مواطنيهم اليهودّ ،أسسوا لتهجير املسيحيني،
وال �ط��وائ��ف ال�ت��اري�خ�ي��ة م��ن س��ري��ان وك �ل��دان واش��وري�ين
وشبك وأيزيديني الخ...
الطائفية ماكنة تبدأ باألبعد اليهودي ،ثم املسيحي ،ثم
الشيعي ،ثم العلوي ...الخ ،ثم حليقي اللحية ،ثم َمن ال
يبايعون الخليفة ،وال يقدمون نساءهم لجهاد النكاح!
ال� �ث ��ورة ال �ع��رب �ي��ة ال �ح �ض��اري��ة ض ��د «داع� � ��ش» ت �ب��دأ من
ال �ن �ق��د ال ��ذات ��ي ل �ح��رك��ة ت�ه�ج�ي��ر ال �ي �ه��ود ال �ع ��رب ،وال �ك��ف
ع��ن االس�ت�خ��دام الطائفي ل��وص��ف «ي �ه��ودي» كناية عن
الصهيوني واالس��رائ �ي �ل��ي ،ب��ل إن ه��زي�م��ة الصهيونية
وت �ف �ك �ي��ك ك �ي��ان �ه��ا ف ��ي ف�ل�س�ط�ين ل �ي��س م�م�ك�ن��ًا م ��ن دون
استحداث خطاب أخ��وي انساني وقومي نحو اليهود
العرب ،واستعادة والئهم.
وراب �ع��ًا ،ق��د تنتهي وظ�ي�ف��ة «داع� ��ش» ك ��أداة امبريالية
رج �ع �ي��ة ف ��ي وق � ��ت ق ��ري ��ب ،وت� �ت�ل�اش ��ى م ��ع ال �ت �س��وي��ات
املنتظرة ،لكن ما كشفته «داع��ش» ــــ التنظيم من تغلغل
«داع ��ش ـ�ـ�ـ�ـ األف �ك��ار وامل �ي��ول ع�ن��د ج�م�ه��ور ع��رب��ي واس��ع،
ّ
يتطلب القيام بثورة ثقافية شاملة ،أظن أن لها أولوية
مطلقة على جدول األعمال العربي ،وخصوصًا املشرقي.
املطلوب اآلن ،ليس فقط حملة ضد جرائم «داع��ش» ،بل
ضد العقلية والسيكولوجية الداعشية التي ثبت أنها
متجذرة في العقول والقلوب.

تقـرير

طرابلس :الحريري يلجم هجمة
ّتياره على الجيش
عبد الكافي الصمد
أث� � � ��ار ان � �ف � �ج� ��ار ع � �ب� ��وة ق � � ��رب ج �س��ر
ال �خ �ن��اق ف��ي ط��راب �ل��س ل �ي��ل أول من
أم ��س ،ال ��ذي ادى إل ��ى س �ق��وط قتيل
و 11ج��ري �ح��ًا ،ت �س��اؤالت ك�ث�ي��رة عن
احتمال أن تكون املدينة مقبلة على
توتر يؤدي الى انفجار أكبر يجري
اإلعداد له.
لكن مصادر أمنية استبعدت تدحرج
األمور الى مثل هذا التفجير .وتعزو
ذل ��ك ال ��ى أن «ط��راب �ل��س م�غ�ل�ق��ة أم��ام
إمكانية تهريب السالح واملسلحني
إليها ،كما حصل في عرسال ،ألنها
ليست مدينة حدودية؛ كما أن أعداد
ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين فيها ال تطغى
ع �ل��ى أع � ��داد أه �ل �ه��ا ،ك �م��ا ه��ي ال �ح��ال
ف��ي ع��رس��ال؛ إض��اف��ة ال ��ى أن ّأي ��ًا من
ال�ق��وى السياسية والدينية فيها ال
ترغب في تدهور الوضع األمني ،ال
ب��ل إن شبه إج�م��اع ب��دأ ي�ت�ك� ّ�ون على

ت��أي�ي��د ال�ج�ي��ش ودع �م��ه ف��ي م�ح��ارب��ة
اإلرهاب».
«مواجهة قوى اإلرهاب» باتت عبارة
ت � �ت� � ّ
�ردد ع �ل ��ى أل �س �ن ��ة أغ� �ل ��ب ال �ق ��وى
ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي ع��اص �م��ة ال �ش �م��ال،
وخ �ص��وص��ًا امل �ح �س��وب��ة م �ن �ه��ا على
تيار املستقبل ،إثر املؤتمر الصحافي
ل �ل��رئ �ي��س س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري أول م��ن
أمس« .خريطة الطريق» التي رسمها
الحريري لنوابه ومنسقيه وك��وادره
أت��ت نتائجها س��ري�ع��ًا .فبعد البيان
«األزم��ة» الذي أصدره النواب محمد
كبارة ومعني املرعبي وخالد ضاهر،
ف��ي  3آب ال� �ج ��اري ،وال� ��ذي ه��اج�م��وا
فيه الجيش ب�ع�ب��ارات ال سابق لها،
ُعدت تحريضًا مباشرًا عليه ،تراجع
ال� �ن ��واب ال � ��زرق ت �ب��اع��ًا ع��ن م��وق�ف�ه��م،
ّ
وتحديدًا كبارة ،الذي أطل أمس عبر
ق�ن��اة «ال�ج��دي��د» ليتنصل م��ن ك��ل ما
قيل بحق الجيش على لسانه ،وفي
م �ن��زل��ه ،أو «أس � ��يء ت�ف�س�ي��ره وج��رى

تحريفه» على حد قوله.
لكن تراجع «أبو العبد» عن انتقاداته
للجيش ال ي�ع��ود ف�ق��ط إل��ى َ
«م��ون��ة»
الحريري عليه ،وطلبه منه أن يلتزم
ه��و وس��واه ّ
ممن يستظلون الخيمة
ال� ��زرق� ��اء خ� �ي ��اره ب��دع��م ال �ج �ي��ش في
م ��واج� �ه ��ة اإلره � � � ��اب ،ب ��ل أي� �ض ��ا إل��ى
أن ك� �ب ��ارة مل ��س ع� ��دم ت �ق� ّ�ب��ل ال �ش ��ارع
ال �ط��راب �ل �س��ي ل �خ �ط��اب ك � �ه ��ذا ،وه��و
أك �ث��ر ال �ع��ارف�ين ب�ن�ب��ض ه��ذا ال �ش��ارع
والتصاقًا به من بني نواب املدينة.
وف� ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ك �ش �ف��ت م �ص��ادر
شاركت في اللقاء ،ال��ذي صدر بعده
البيان األزمة ،أن كبارة «لم يكن يرغب
ف ��ي إص � � ��داره ،ل �ك��ن إص � ��رار امل��رع �ب��ي
وضاهر وبعض املشايخ عليه دفعه
ال��ى ال �ت �ج��اوب م�ع�ه��م ،وه��و م �ن��ذذاك
يجهد الستدراك املوقف ،ما قد يؤثر
في عمل اللقاء الوطني واإلسالمي،
ال��ذي درج على عقد اجتماعاته في
منزل كبارة».

