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صادق النابلسي *

مــع بــدايــة األزم ــة فــي ســوريــة وقــف حــزب الله
أمام مشهد شديد التعقيد والضبابية .لم يكن
ً
سـهــا فـيــه تـبـ ّـن الـخـيــط األبـيــض مــن الخيط
األسود .مجهولية لطبيعة الحراكات الشعبية
وم ـج ــراه ــا وأه ــدافـ ـه ــا وأبـ ـع ــاده ــا .مـعـطـيــات
مـ ـح ــدودة وغ ـي ــر كــاف ـيــة ح ــول طـبـيـعــة تـطــور
األوضـ ــاع املـيــدانـيــة .الــوقــائــع تخضع لشتى
أنواع التصفيحات والتبريرات .بيروقراطية
وتوريات وغموض تعكس ميكانيزم النظام
ال ـســوري وتـقــالـيــده وخـصــوصـيــاتــه فــي نشر
ّ
يضيع على الحزب
املـعـلــومــات .كــل ذلــك كــان
لتحليله
واف
بنحو
فــرص معرفة ما يجري
ٍ ّ ّ
تبي أنه
أسس للتعامل معه حتى لو
ووضع
ٍ
ّ
األكثر شؤمًا وسوءًا في مسار
التحديات التي
واجهها منذ نشأته.
جــرت األم ــور على قــاعــدة «الـخـطــوة -خطوة»
لفتح طــريــق لـلــوصــول إلــى املعلومة الكاملة
ال ـتــي ك ــان يـحـجـبــه عـنـهــا ق ـنــاع م ــن الــدعــايــة
واأليـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا وط ـ ـب ـ ـقـ ــات مـ ـت ــرسـ ـب ــة مــن
ال ــاوع ــي الـسـيــاســي واإلع ــام ــي داخـ ــل بنية
الـنـظــام .تـتـســارع األح ــداث ومعها الخطوات
الكـتـنــاه ال ــواق ــع ال ــذي لــم يـكــن ليستحوذ كل
ّ
والتدخل الخارجي لوال وجود
هذا االهتمام
مخطط يسير خلف الصورة األولى للحراكات
الشعبية ومــا أنتجته مــن إسـقــاطــات ذهنية
وت ـف ـس ـخــات اجـتـمــاعـيــة واخـ ـت ــاالت طائفية
شكلت البداية ملا هو أعظم!
في األيام واألسابيع األولى لألزمة بدا حزب
الله على تواصل مباشر مع النظام (الحليف
الوفي) الذي يتشارك معه الثوابت والخيارات
معارضة لها
االستراتيجية ،ومع شخصيات
ِ
مــآخــذ ومــاح ـظــات ن ـقـ ّـديــة جــذريــة عـلــى أداء
الـنـظــام خـصــوصــا عـلــى مـسـتــوى السياسات
الداخلية والبرامج االجتماعية واالقتصادية
ّ
حيث التماس املباشر معهما يمكن أن ُيفسح
امل ـج ــال أم ــام تــوضـيــح ال ـنــوايــا بـشـكــل أفـضــل
وبالتالي وضع حلول سريعة إلنهاء األزمــة.
تعامل النظام ببراغماتية عالية واستجاب
لوساطة حزب الله ودول صديقة أخرى دعته
إلــى تبني مجموعة من اإلصــاحــات الفورية
الـتــي كــان أبــرزهــا حــل الـحـكــومــة ،رفــع قانون
الـطــوارىء ،إلغاء محكمة أمن الدولة ،تشكيل
هيئة حوار مع املعارضة ،إصدار قانون عفو
عــام ،وغيرها مــن اإلج ــراءات وال ـقــرارات التي
فــاقــت مــا كــانــت تطالب بــه املـعــارضــة نفسها.
ـارضـ ــة الـ ـت ــي كــانــت
ل ـك ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات امل ـ ـعـ ـ ِ
بمعظمها مرتبطة بأجندات خارجية ّ
وسعت
س ــاح ــة م ـن ــاورات ـه ــا الس ـت ـغ ــال ال ـن ـظ ــام إل ــى
أقصى حد ممكن ،إلى أن ابتعدت بنحو كامل
ّ
وتبنت الخيار العسكري وإسقاط النظام بعد
شهرين فقط من انطالق الحراك الشعبي.
إلى هنا كان الحزب يؤكد في مواقفه اإلعالمية
على الحوار الحتواء األزمة ويشجع املعارضة
عليه ويدعوها لعدم ّالتورط في مسار عنفي
ّ
ص ــدام ــي ألن م ــن ش ــأن ــه أن ُي ـض ـعــف ســوريــة
وي ـج ـع ـل ـهــا أك ـث ــر ع ــرض ــة ل ـل ـخ ـطــر ومـ ــن دون
مـكــاســب حقيقية لـلـمـعــارضــة ،وه ــذا بالفعل
ً
ما كشفته التطورات الحقًا وصــوال للمرحلة
الراهنة التي ال ُيعرف ما الحصاد الذي جنته
أمام هذا االختالل الواسع في مفاهيم الحياة

واألخالق والسياسة .وال يكمن خبل املعارضة
بـعــدم موافقتها إج ــراء تسوية تاريخية مع
النظام بل سارعت إلى ربط أهدافها بمصالح
دول إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــةّ ،
وزجـ ــت بـنـفـسـهــا في
ساحة منافسة تاريخية بني املحور التركي
فــي مــواجـهــة امل ـحــور ال ــروس ــي ،وب ــن املـحــور
األمـيــركــي فــي مــواجـهــة املـحــور اإليــرانــي وما
انفجر عنها من متغيرات في موازين القوى
وان ـحــال لــأحــزمــة الجيوسياسية القديمة،
وفتحت ذراعيها لكل املجموعات الراديكالية
الرديئة وغيالن اإلرهاب التكفيري التي كانت
ت ـع ـمــل ّإلق ــام ــة ن ـظــام ـهــا اإلب ـل ـي ـس ــي ال ـخ ــاص
ّ
بها ،ظنًا منها أن نشر الفوضى واستجالب
ّ
الحركات املتطرفة بكل مغاالتها وتوحشها
س ـيــد ّفــع املـجـتـمــع ال ــدول ــي إل ــى احـتـضــانـهــا.
ّ
بيد أنـهــا لــم تكن على دراي ــة كاملة أن الــدول
املـ ـن ــاوئ ــة ل ـس ــوري ــة وع ـل ــى رأسـ ـه ــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة كــانــت تستعمل الجميع
عـلــى ح ـ ّـد سـ ــواء ،امل ـعــارضــة اإلئ ـتــاف ـيــة الـتــي
أنشأت ،من الفنادق التي تقيم فيها ،حكومات
عـلــى ال ـ ــورق ،وكــذلــك املـجـمــوعــات التكفيرية
الـتــي لـهــا أه ــداف تـتـجــاوز الـســاحــة الـســوريــة
كما هو الحال مع النصرة وداعش ،وتستثمر
كل هذيان ممكن ،بمهارة شيطانية ،إلرســاء
م ـشــروع أع ـلــى ،يتمثل ب ـضــرب ف ـكــرة وخـيــار
ْ
املقاومة إن كان من ينشدهما دولة أو شعبًا
أو فئة ،وإعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة
تـلـحــظ كــل مـسـتــويــاتـهــا مـصــالــح ه ــذه ال ــدول
وامتيازاتها في التوازنات الجديدة.
لــم تـطــل امل ــدة حـتــى ب ــدأت ال ـش ـعــارات املـنــددة
بحزب الله تبرز إلــى العلن وتنقلها وسائل
اإلعالم املختلفة .حزب الله لم يكن حينها قد
انخرط بشكل مباشر في الحرب الــدائــرة في
سورية ،ولم تكن مواقفه ّتركز إال على التهدئة
واعـ ـتـ ـب ــار ال ـش ـع ــب ه ــو امل ــرج ـع ـي ــة ال ـصــال ـحــة
ألي ت ـغ ـي ـيــر س ـي ــاس ــي ودسـ ـ ـت ـ ــوري .م ــع ذل ــك
تأجج الخطاب الطائفي بصورة دراماتكية،
ُ
واس ــتـ ـحـ ـض ــرت فـ ـت ــاوى ال ـت ـك ـف ـيــر واالن ـت ـق ــام
َّ
س ـت ــدع ــاء مـ ـش ــوه ومـبـتـســر
وال ـ ـثـ ــأر ،وج ـ ــرى ا ّ
للتراث الديني لتغذي املخيال الجهادي الذي
يقوم على نفي اإليمان واإلنسانية عن الشيعة
والعلويني وغيرهم من الطوائف اإلسالمية
واملسيحية لتبرير عمليات التطهير والقتل
وك ــل امل ـم ــارس ــة االن ـت ـقــام ـيــة ب ـحــق امل ـنــاوئــن،
وب ــدأ ال ـخ ــوف فـعـلـيــا عـلــى امل ـقــامــات الــديـنـيــة
املقدسة وخصوصًا مقام السيدة زينب عليها
السالم في غوطة دمشق التي هددت جماعات
ُ
متطرفة بهدمه بعد فتاوى تعطي املشروعية
ّ
واملسوغ الفقهي لهذا الفعل ،في وقت
الدينية
الذت املؤسسات الدينية الرسمية في العاملني
الـعــربــي واإلســامــي بالصمت ،وتــركــت لهذه
ال ـج ـمــاعــات أن تـعـلــن ب ـس ـفــور ،ع ــن دواف ـع ـهــا
الحقيقة وأهــدافـهــا فــي تقسيم املسلمني إلى
وردة!
أهل إيمان وأهل كفر ِ
كانت نصوص التكفير التي يجري تسييلها
عـ ـل ــى شـ ـك ــل ش ـ ـع ـ ــارات وأنـ ــاش ـ ـيـ ــد وأش ــرط ــة
مسموعة ومرئية ال تنضح بالكراهية فحسب
بل تحمل شحنة عدوانية مبرأة من كل عيب
ومـســاء لــة وشـبـهــة .التكفير عـبــادة وشعيرة
دينية ُيتقرب بها إلى الله وليس مجرد عقيدة
ساللية ينقلها جيل إلــى جيل آخــر لتحديد
دائــرة اإليمان وهوية املؤمنني .التكفير بهذا

املـعـنــى مـمــار ّســة وأف ـعــال وإج ـ ــراءات مجالها
ال ـ ــواق ـ ــع ،أي إنـ ـه ــا ت ـن ـشــد ال ـس ـل ـطــة وال ـح ـكــم
لتنفيذ شرع الله بحد السيف! لقد ّ
شدت هذه
النصوص الجهاديني اإلسالميني ،خصوصًا
مــع إع ــان الـقــاعــدة على لـســان زعيمها أيمن
ال ـظ ــواه ــري ال ـش ــام أرض ج ـهــاد وربـ ـ ــاط ،من
عزيمتهم لـلــذهــاب إل ــى ســوريــة عـلــى اعتبار
ّ
ّ
أن «عز الشرق أوله دمشق» مع تحديد مهمة
إضافية بعد اإلطــاحــة بنظام الرئيس األسد
هي القضاء على حزب الله.
مــع الــوقــت ب ــدأت تتجمع ل ــدى دوائ ــر الـحــزب
ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـي ــة م ـع ـلــومــات وافـ ـي ــة عن
الـ ـظ ــروف ال ـج ــدي ــدة ف ــي س ــوري ــة ،وم ــن خــال
تحليل شامل للعناصر الداخلية والخارجية
وخـطــر اإلره ــاب التكفيري ال ــذي نجح خالل
ف ـت ــرة وجـ ـي ــزة ف ــي ال ـت ـمــوضــع ع ـلــى ال ـح ــدود
الـشــرقـيــة والـشـمــالـيــة للبنان بـحـشــود هائلة
تـمـهـيـدًا لـعـمـلـيــة اّج ـت ـيــاح واس ـع ــة لــأراضــي
اللبنانية كما بينت ذلــك الحـقــا التحقيقات
امليدانية واملعلومات االستخبارية.
وكان حزب الله حينها قد وصل إلى مجموعة
من الحقائق واالستنتاجات:
ـ ـ الـحــراكــات الشعبية التي جــاءت عقب فــورة
جماهيرية ب ــدأت فــي تــونــس وام ـتــدت بشكل
سريع إلى بلدان عربية أخرى ،وإن كانت لها
مبرراتها الداخلية وانطلقت بدافع املطالبة
باإلصالح والتغيير ّفي بنية النظام وتوسيع
دائ ــرة ال ـحــريــات ،لـكــنـهــا لــم تـكــن خــالـصــة من
شـ ــوائـ ــب ال ـت ــوظ ـي ــف الـ ـخ ــارج ــي وم ـم ــارس ــة
الضغوط املنظمة من قبل دول قريبة وبعيدة
لـلـتــأثـيــر ف ــي ال ـ ــرأي ال ـع ــام لــدفــع س ــوري ــة إلــى
م ـتــاهــات ال ـس ـقــوط ف ــي ال ـفــوضــى ال ـتــي عمت
العالم العربي.
ّ
ـ ـ اتـضــح بــاك ـرًا أن ال ـحــراكــات الشعبية تـ ّـوفــر
امل ـن ــاخ املــائ ــم ل ـبــروز الـتـنــاقـضــات الطائفية
ّ
وال ـق ــوم ـي ــة وامل ـن ــاط ـق ـي ــة وال ـق ـي ـم ـيــة وت ـشــكــل
فجوات ّ
تمر عبرها جماعات مكتومة الطموح
ّ
مستعدة لتغيير
كجماعة اإلخــوان املسلمني
ال ـهــويــة الــوطـنـيــة والـشـخـصـيــة الـقــومـيــة من
أجل الوصول إلى السلطة ،ولم يكن يضيرها
ُ
ّ
البتة ،هــي أو غيرها ،أن تشعل الـنــار مــن كل
ْ
حطب ،وأن ترتمي في أحضان املستعمر ،وأن
ّ
تضجر
تقع فــي انــزالقــات دينية خطيرة بــا
وانزعاج.
ّ
ـ ـ ـ ش ــك ــل انـ ـتـ ـص ــار امل ـ ـقـ ــاومـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــدوان
اإلســرائـيـلــي عــام  2006ودور ســوريــة الـبــارز
ً
فيه ،تحوال كبيرًا في معادالت القوة اإلقليمية.
َ
نـتــائــج الـ ـع ــدوان أبـ ــرز املـثـلــث االسـتــراتـيـجــي
(ط ـه ــران -دم ـشــق -الـضــاحـيــة) ب ـلــون واض ــح،
ّ
وول ــد ظــروفــا جيوسياسية ومـنــاخــا نفسيًا
وثقافيًا في العالم العربي واإلســامــي جعل
الصهاينة يستشعرون خطرًا وجوديًا حقيقيًا
للمرة األولى منذ نشأة كيانهم ،فعدوان تموز
ونتائجه تعتبر من املقاييس األساسية التي
ساهمت في التطورات في سورية .كانت تلك
املــرحـلــة قــاسـيــة عـلــى ال ـق ـيــادات اإلســرائـيـلـيــة
الـ ـت ــي ع ــزم ــت ع ـل ــى الـ ـث ــأر م ــن س ــوري ــة ال ـتــي
ساهمت في صمود وانتصار املقاومة ،إذ في
ضربها وانـتــاج نظام سياسي بقالب جديد
ستتمكن «إسرائيل» من فك ارتباط املقاومة
بسورية ومنع وصول السالح منها إليه!
ّ
ـ ـ ـ ـ إن مـ ـ ــن أخـ ـ ـط ـ ــر ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج الـ ـ ـت ـ ــي أع ـق ـب ــت

األعـ ـ ــم واألش ـ ـمـ ــل م ــن «املـ ـعـ ـت ــاد /ال ـي ــوم ــي»
ً
اإلسالمي .مثال يحظى «داعش» باالهتمام
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن مـ ـ ـئ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة
الهادئة أو املساملة عمومًا ،طبعًا قد يشير
البعض إلــى «دمــويــة» هــذه الطفرات أو إلى
ـار «هـ ــدامـ ــة /م ــدم ــرة».
ارت ـك ــازه ــا عٌ ـلــى أفـ ـك ـ ٍ
كــل ذلــك قــابــل للنقاش بالتأكيد لكنه ليس
املقياس الحقيقي لألمر؛ فاملقياس ينقسم
إل ــى طــري ـقــن :م ــا ي ــري ــده ال ـغ ــرب كمصلحةٍ
«تـسـيـيــريــة» ،وم ــا يــريــده ال ـغــرب «مـشــاعــا»
حول الفكرة في حد ذاتها.
بـعـيـدًا عــن نـظــريــة امل ــؤام ــرة ،وال ـتــي ال ريــب
ّأن بعضًا مــن مفاعيلها يـحــدث فعليًا ،إال
أن ـ ــه وبـمـقـتـضــى ال ـح ــال يـسـيـطــر «ال ـغ ــرب»
(س ــواء عبر حكوماته /شركاته /أثريائه)
عـ ـل ـ ّـى «كـ ـ ـ ــل» وسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ال ـع ــامل ـي ــة
املــؤثــرة (االجتماعية منها والكالسيكية).
باختصار أدق :ال يمكن أن تمر «فتفوتة»
معلومات حــول أي أمـ ٍـر ال يــريــده الـغــرب أن

ٌ
ٌ
رفيع من مرور ،ولكنه
يمر .قد «يحدث» خيط
ّ
ســرعــان مــا يـتــم إغــاقــه ومــاحـقــة مسربيه
بـشـكـ ٍـل «ع ـن ـيــف» و«م ــوض ـع ــي» (تـســريـبــات
س ـنــودن ،أو ويكيليكس ـ ـ ـ أســانــج وطريقة
الـتـعــامــل مـعـهـمــا) .إذا ه ـنــاك إسـ ـ ٌ
ـام يرغب
الغرب في «تظهيره» وتعويمه أحببنا ذلك
أم ل ــم نـفـعــل؛ ه ــذا اإلس ـ ــام غــالـبــا م ــا يـكــون
«طفريًا» (إال في بعض الحاالت الخاصة كما
حدث مع إعطاء الضوء األخضر األوروبــي
للبعثات الــوهــابـيــة الـسـعــوديــة بالسيطرة
على الجوامع األوروبـيــة خــال ثمانينيات
ً
وتـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي م ـث ــا) إذا ما
احـتــاج الـغــرب إلــى وسيلةٍ  /مطية للدخول
إلى منابع الدفائن املذهلة في الشرق .وقد
ال يكون تعبير «مذهلة» وافيًا حقه ،إذ يبدو
َّ
أن الدفائن (البتروليات والغاز على أنواعه)
والـصــراع عليها سيظل «حاكمًا» مسيطرًا
على الــوضــع السياسي اإلقليمي لبالدنا.
بمنطق أشمل :يبدو اإلسالم الطفري وكما
ٍ

«االنتفاضات» في العالم العربي بروز خرائط
ُت ّ
قسم املنطقة إلى دويــات طائفية ومذهبية
وع ــرقـ ـي ــة .ل ـق ــد خ ــرج ــت إل ـ ــى ال ـع ـل ــن خ ــرائ ــط
تـ ـ ّـم ال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ـي ـهــا ف ــي إط ـ ــار الـتـخـطـيــط
االستراتيجي من قبل حكومات غربية وعلى
رأس ـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة  ،وذاع
صـيــت أس ـمــاء لسياسيني كـكــونــدلـيــزا رايــس
ومفكرين كبار كبرنارد هنري لويس ّ
وعرابني
لـ ـلـ ــ«الـ ـف ــوض ــى ال ـ ـخـ ــاقـ ــة» ك ـ ـبـ ــرنـ ــارد ه ـن ــري
ل ـي ـفــي ع ـم ـلــوا ع ـلــى مـ ـش ــروع رسـ ــم جـغــرافـيــة
امل ـن ـط ـقــة ع ـلــى أس ـ ــاس أن ت ـب ـقــى «إس ــرائ ـي ــل»
هي الدولة املحورية التي تمأل كل الفراغات
االستراتيجية التي ستظهر خالل العمل على
إنشاء «الشرق األوسط الجديد»!
ّ
ـ ـ إن إس ـقــاط الـنـظــام فــي ســوريــة ال ُي ــراد منه
الـنـظــام فـقــط ،بــل إنـهــاء آخــر حلقات الـصــراع
ال ـع ــرب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـ ــذي تـمـثـلــه س ــوري ــة،
ً
وص ـ ــوال إل ــى إس ـق ــاط الـقـضـيــة الفلسطينية
مــن بــورصــة ال ـت ــداوالت اإلقليمية والــدولـيــة،
وتـحــويــل كــل اإلمـكــانـيــات وال ـق ــدرات العربية
واإلس ــام ـي ــة ن ـحــو م ـج ــرى آخ ــر وه ــو ص ــراع
«األخ ـ ـ ـ ــوة األعـ ـ ـ ـ ـ ــداء» ،وحـ ـي ــث س ـي ـس ـمــح ه ــذا
الــوضــع الجديد باستنزاف الـطــاقــات املــاديــة

ً
في أن يكون اإلسالم هو الحل فعال
عبدالرحمن جاسم *
«إن ما سيسود هو ما يجب أن يسود ،ال ما يريده
املجتمع .أحيانًا قد يحصل ما يريده املجتمع ،ذاك
ٌ
أمر عرضي .في النهاية الجميع يموتون».
ّ
كينغ بني (زعيم الجريمة املنظمة
في سلسلة «الشيطان الجريء»
من مارفل كوميكس)
تجر
ـام املنصرمة ،لــم
خــال الخمسمائة ع ـ ٍ
ِ
أي ق ـ ـ ــراءة «ك ــامـ ـل ــةٍ  /ت ـح ـل ـي ـل ـيــة» ل ــإس ــام؛
وهـنــا ال نعني بتحليلية الـجــانــب الديني
ّ
نتحدث
أو الـعـبــادي /الفقهي فـقــط ،بــل مــا
عنه هــو املنظومة السياسية االجتماعية
الـحــاكـمــة .ورغ ــم ع ــدم كــل ه ــذا ،ف ــإن اإلس ــام
ّ
متعددة
بأشكال
ظل قادرًا على إنتاج نفسه
ٍ
ـرات هــامـشـيــة مخيفة أو كما
ول ــو عـبــر ف ـط ـ ٍ
تــدعــى باللغة اإلنكليزية  .Fringesتحظى
تلك الطفرات في غالبية األحيان باالهتمام

يمظهره ويحتاجه الغرب مناسبًا للغاية.
هـنــا نـعــود للمشكلة املـطــروحــة عـنــد بــدايــة
املقالة :القراءة التحليلية الشاملة والكاملة
للبنية الحقيقية لــإســام .لــم تـحــدث تلك
ً
الـقــراءة وأي محاولة «ج ــادة» للقيام بذلك
ـداء مـسـتـفـحــل وق ـم ـ ٍـع س ــري ــع .ال
قــوب ـلــت بـ ـع ـ ٍ
نقاش اآلن ملــاذا حصل ذلــك أو كيف ،ولكن
ّ
يمكن قــراءة تجربة املفكر الليبي الصادق
الـ ـنـ ـيـ ـه ــوم ومـ ـح ــاولـ ـت ــه الـ ـ ــدؤوبـ ـ ــة إليـ ـج ــاد
«اسـتـعـمــال /وظيفة» للجامع وص ــاة يوم
الجمعة ،وكيف وصل األمر في النهاية إلى
كثير من الــدول العربية.
منع بيع كتبه ٌفي
ٍ
طبعًا تلك تجربة «صغيرة» ال يمكن القياس
عـلـيـهــا ،فـمــا نـتـحــدث عـنــه هـهـنــا ه ــو أشـبــه
بدراسة أكاديمية منهجية غير مواربة وال
ً
محابية ألح ــد؛ وه ــذا األم ــر بالطبع فضال
عن كونه مرفوضًا من الجميع غير منطقي
حدوثه البتة.
ً
في اإلطار عينه ،يأتي السؤال األكثر أهمية:

