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رأي

والبشرية لقوى محور املقاومة ،وتوريط كل
الدول العربية القديمة أو الناشئة باتفاقيات
مع «إسرائيل».
ـ ـ خــرجــت بعض ال ــدول العربية كالسعودية
وقطر واإلم ــارات بــدور املـحـ ّـرض على النظام
الـ ـ ـس ـ ــوري وال ـ ــداع ـ ــم ل ـل ـج ـم ــاع ــات امل ـع ــارض ــة
ّ
واملسلحة على حد سواء ،ورافضة ألي حلول
سلمية وتـســويــات يمكن الــوصــول إليها من
خ ــال التشجيع عـلــى ال ـحــوار والـتـفــاهــم بني
األط ـ ـ ــراف امل ـت ـخــاص ـمــة .ل ـقــد اض ـط ـل ـعــت هــذه
الـ ــدول ب ــدور بـعـيــد عــن املـســؤولـيــة الـقــومـيــة،
وب ـل ـغــة بــدي ـلــة وغــري ـبــة وعــال ـيــة ف ــي نـبــرتـهــا
وسقوفها السياسية والعسكرية ،حيث ظهر
ذل ــك بــوضــوح مـنــذ األي ــام األول ــى لــأزمــة من
خــال مواقفها السياسية املتشددة ودعمها
ال ـع ـس ـكــري مل ـج ـمــوعــات ك ــان ــت ه ــي بـنـفـسـهــا
تعتبرها مــن متفرعات «ال ـقــاعــدة» (املنظمة
املصنفة لديها إرهابية).
ـ ـ ظـهــرت املـعــارضــة الـســوريــة بمعظمها على
هيئة انتلجنسيا متنافرة ،مفككة ،حشوية ،ال
ّ
كجماعة متجانسة ،متماسكة ،يمكن أن تفكر
كــالـحـكـمــاء وت ـتـ ّ
ـأمــل ب ـهــدوء ملـعــالـجــة األزم ــة،
ب ــل ك ـمــوظ ـفــن ي ـم ــارس ــون مـهـنــة الـتـحــريــض

والـ ـتـ ـح ــري ــف وال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـس ـل ـب ـيــة ل ـع ـس ـكــرة
ً
املظاهرات وصوال إلسقاط النظام .وعلى نحو
سريع برزت ارتباطاتها الخارجية وتماهيها
مع مصالح الدول الداعمة لها ،ومسؤوليتها
ف ــي الـتـغـطـيــة ع ـلــى م ـش ــروع تـقـسـيــم ســوريــة
وتأجيج الصراعات بني السوريني على أسس
طائفية.
ّ
ـ ـ تهشم سريع للقيم الدينية وتفكك مخيف
لألطر االجتماعية ،وسقوط للقواعد الفطرية
اإلنسانية ،وانتهاك للمقدسات تحت حجج
وذرائع واهية ،وفي ظل فوضى غير مسبوقة
في عملية صناعة الفتاوى التي تبيح الذبح
والسبي ضمن أقيسة فقهية شديدة الغرابة
بدأت تنتشر داخل املجموعات املسلحة التي
ّ
أخذت تقلد النموذج «القاعدي» وترقص على
إيقاعه وتتقاطع مع أولوياته وأهدافه!
ـ وصول أعداد هائلة من الجماعات التكفيرية
إل ـ ــى سـ ــوريـ ــة ت ـت ـب ـنــى م ـن ـظ ـم ــوم ــة ع ـقــائــديــة
تـقــوم على أولــويــة قتل «الشيعة والعلويني
واملـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن» ،وهـ ـ ـ ــدم مـ ـس ــاج ــده ــم ودور
عبادتهم ونهب ديارهم ...ما أعاد إلى الذاكرة
صورة املجازر التي وقعت مطلع القرن الرابع
عـشــر امل ـي ــادي فــي منطقة ك ـس ــروان ()1305

ّاتضح باكرًا
أن الحراكات
الشعبية
ّ
توفر المناخ
المالئم
لبروز
التناقضات
الطائفية
والقومية

لم تطل المدة حتى بدأت الشعارات المنددة بحزب الله تبرز إلى العلن (األناضول)

ـام نـ ـتـ ـح ــدث؟ وال أط ـ ـ ــرق هـنــا
أي إسـ ـ ـ ـ ٍ
عـ ــن ٍ
موضوع الطوائف اإلسالمية بل االتجاهات
ً
الـفـكــريــة اإلســام ـيــة :هــل نـتـحــدث م ـثــا عن
إس ـ ــام اإلمـ ـ ــام الـخـمـيـنــي 1979؟ أم إس ــام
األزهـ ــر 2016-2000؟ أم إس ــام الـسـعــوديــة
الوهابي (ما بعد مرحلة التأسيس األولى)؟
ـوان امل ـس ـل ـمــن (بـ ـع ــد وف ــاة
أم إسـ ـ ــام اإلخـ ـ ـ ـ ّ
حسن البنا)؟ كل هــذه االتجاهات
املؤسس
ً
ّ
ت ـمــثــل م ــدرس ــة ف ـكــريــة قــائ ـمــة ب ـحــد ذات ـه ـ ًـا:
ّ
فالخميني ق ــدم إســامــا ثــور ًيــا أنـتــج دول ــة
حضارية هــي إي ــران ،وتجربة تحررية هي
حزب الله .إسالم األزهر على الجانب اآلخر
َّ
–ولو أن كالمي لن يرضي أحدًا -أنتج هدوءًا
م ــن خ ــال م ـحــابــاتــه ل ـل ـحــاكــمً ،ه ــذا ال ـهــدوء
خ ـلــق –ب ـش ـكـ ٍـل أو ب ــآخ ــر -ح ــال ــة م ــن األم ــان
االجتماعي/السياسي/الديني فــي معظم
الــدول العربية .إســام السعودية من جهته
ّ
ميزات ال تعد وال
قدم للمملكة دون غيرها
ٍ
ً
تحصى ،ففضال عن عالقته املثلى بالطفرات

والهوامش الدينية ،كانت لديه القدرة على
ّ
ـ«تسيد»
فتح الباب الكبير أمام آل سعود ل
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ،ال مـ ــن خ ـ ــال األع ـط ـي ــات
واألم ـ ــوال فـحـســب ،بــل مــن خ ــال «تــرؤســه»
كــل التحركات الدينية املحتاجة «لقيادة»
آن معًا
دينية /روحية «حديثة /قديمة» في ٍ
من خالل ما سمي بالحالة «السلفية» (وإن
كانت تتمايز عــن حالة السلفية الجهادية
الح ـ ـقـ ــا) .اإلس ـ ـ ــام اإلخ ـ ــوان ـ ــي –وأ ًي ـ ـضـ ــا لــن
ي ــرض ــي ال ـك ــام أح ـ ـ ـدًا -خ ـلــق دولـ ـ ــة نــاجـحــة
ّ
التحول إلى ديكتاتورية
وعصرية (يمكنها
ً
بسرعة بالغة) في تركيا ،فضال عن تجربة
حزبية خاصة للغاية ،استطاعت أن تسيطر
بلد من أكبر وأهم البالد العربية (مصر
على ٍ
ولو أنها فشلت في املحافظة على مكاسبها
ل ـت ـســرع ـهــا) ،و«سـ ـيـ ـط ــر ٍة» ش ـبــه ت ــام ــة على
ـاع كبير مــن الــوســط الفلسطيني ضمن
قـطـ ٍ
ال ـج ـنــاح امل ـق ــاوم (ح ــرك ــة ح ـم ــاس) .منطقيًا
لـ ــم ت ـش ـع ــر م ـع ـظ ــم هـ ـ ــذه األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات

يأتي
السؤال ًاألكثر
أهمية:
عن أي إسالم
نتحدث؟
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بعد فـتــوى ابــن تيمية الـتــي أب ــاح فيها دمــاء
وأعراض الشيعة وعلى إثرها سميت املنطقة
بـ«فتوح كسروان».
ـ الحرب في سورية بكل تفاعالتها وتعقيداتها
ومــاب ـســات ـهــا الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة تشكل
ت ـه ــدي ـدًا م ـب ــاش ـرًا ل ـل ـم ـقــاومــة وج ـ ــودًا ودورًا،
ّ
وتشكل تهديدًا آخــر للبنان كيانًا ونموذجًا
للتعايش بــن املسلمني واملسيحيني وواحــة
للتفاعل الثقافي والتسامح الديني واالنفتاح
ّ
ال ـ ـح ـ ـضـ ــاري .وم ـ ــن املـ ـقـ ـط ــوع بـ ــه أن امل ــوج ــة
اإلرهــابـيــة الـتــي تـضــرب ســوريــة ستمتد إلى
لبنان بفعل العوامل والتأثيرات الجيوثقافية
والجيوسياسية والجيواقتصادية املتداخلة،
والـتــي يمكن أن تعيد اللبنانيني إلــى أجــواء
الحرب األهلية أو أسوء منها.
ـ إسقاط النظام السوري ضرية قاسية ملحور
املقاومة ومتغير كبير وخطير على موازين
القوى التي نشأت بعد العام  .2006فاملقاومة،
ف ــي ح ــال س ـقــوط ال ـن ـظــام ل ــن تـحـظــى بمظلة
أمنية إقليمية ،وحليف ّ
يزودها بما تحتاجه
في الـصــراع املفتوح ضد العدو اإلسرائيلي،
بل سيحدث ّ
تغير راديكالي هائل في العالقة
بــن الـنـظــام الـجــديــد وبــن املـقــاومــة ،وه ــذا ما
ك ـشــف ع ـنــه ب ـعــض أرك ـ ــان امل ـع ــارض ــة بــرهــان
غ ـل ـي ــون ،م ــا سـيـنـعـكــس ح ـك ـمــا ع ـل ــى أدائ ـه ــا
وسـيـكــون مــن الصعب حينها الـحـفــاظ حتى
على التركيبة السياسية الداخلية والوضعية
األمنية اللبنانية الـتــي ســرعــان مــا ستنقلب
لترفع من مستوى املخاطر والتحديات على
املقاومة.
ـ ـ ف ــي ه ــذا امل ـن ــاخ امل ـض ـطــرب ظ ـهــرت أع ــراض
ال ـت ـخ ـبــط وف ـ ـقـ ــدان االت ـ ـجـ ــاه ل ـ ــدى ال ـح ـكــومــة
اللبنانية التي لم تحسن املوقف وال التدبير
في التعامل مع التطورات في سورية ،وكذلك
مــع الـنـشــاط امل ـتــزايــد لشخصيات سياسية
ودي ـن ـي ــة ومل ـج ـم ــوع ــات م ـت ـش ــددة ان ـخــرطــت
فــي عمليات تـهــريــب ال ـســاح وتـقــديــم الــدعــم
ً
اللوجستي وصــوال إلى املــؤازرة البشرية ثم
التخطيط لتحويل بعض املناطق اللبنانية
إل ــى إمـ ــارات إســامـيــة تـتـبــع فــي والئ ـهــا إلــى
أمراء في سورية أو العراق.
ـ ّإن املنطقة ّ
تحولت إلــى ساحات صــدام بني
ال ــدول اإلقليمية والــدولـيــة فــي معركة نفوذ
وم ـصــال ــح ج ــام ـح ــة ،وب ـ ــدأت م ـعــالــم املـنـطـقــة
الـسـيــاسـيــة وال ـج ـغــراف ـيــة تـتـغـيــر ع ـلــى نحو
ه ــائ ــل ،وكـ ــرة ال ـن ــار ت ـتــدحــرج بـشـكــل ســريــع،
والدولة اللبنانية عاجزة عن حماية الوطن
وال تملك ضمانًا من أحد بعدم تمدد النيران
السورية إليها ،وليس لديها القدرة الكافية
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى هـ ــذا ال ـن ـمــط م ــن ال ـت ــوت ــرات
الــداخـلـيــة ال ـتــي تـتـغــذى مــن ص ــدام املـصــالــح
الـجـيــوسـيــاسـيــة ال ـخــارج ـيــة إال ع ـبــر تــدخــل
امل ـقــاومــة ملـســاعــدة ال ـقــوى األمـنـيــة والـجـيــش
بنحو مباشر.
ه ــذه الـحـقــائــق واالس ـت ـن ـتــاجــات ال ـتــي ذكــرنــا
بعضها تشكل بمجموعها السياق املنطقي
لـتـ ّـدخــل ح ــزب الـلــه فــي ســوريــة والـ ــدور الــذي
لعبه في التطور املثير الذي نعيشه اليوم .لقد
أفــرزت هــذه الحرب ومــا زالــت تأثيرات مهمة
على العالقات والتوازنات الداخلية اللبنانية
وعـ ـل ــى س ـي ــاس ــات ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية .وأدت املقاربات الواقعية وبمنطق

الـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ـن ـف ــس إل ـ ــى اقـ ـتـ ـن ــاع م ـكــونــات
ل ـب ـنــان ـيــة طــائ ـف ـيــة وح ــزب ـي ــة وحـ ـت ــى ج ـهــات
خــارجـيــة عربية وغــربـيــة بصوابية التدخل
بناء على أحكام الجغرافيا وضــرورات األمن
ّ
واملصالح .صحيح أن حــزب الله لم يستشر
احـ ـدًا حــن ق ــرر الــدخــول إل ــى ســوريــة كـمــا لم
يفعل ذل ــك حــن ان ـخــرط فــي مــواجـهــة الـعــدو
ّ
اإلسرائيلي ،ذلك أن أهوال الحرب وبشاعتها
ومآسيها وارتداداتها في حالة الحرب ضد
ال ـت ـك ـف ـيــريــن أو امل ـح ـت ـلــن ال ـص ـهــاي ـنــة أك ـبــر
مــن مــاحـظــات واع ـتــراضــات تـصــدر مــن هنا
وهـ ـن ــاك .ال ـج ـمــاه ـيــر ع ـنــدمــا تـضـغــط عليها
وتشد أعصابها ّ
ّ
تحديات
ظروف استثنائية
قاسية ال تعد تأبه العتبارات السلطة وكيفية
صناعة القرار عبرها خصوصًا في بلد مثل
ُ ّ
ل ـب ـنــان الـ ــذي ت ـشــكــل ف ـيــه طـبـقــة الـسـيــاسـيــن
والزعماء التقليديني بنية محدودة القدرات
ومحكومة في خياراتها ملصالحها الخاصة
أو لــداع ـم ـي ـهــا م ــن دول إقـلـيـمـيــة أو غــربـيــة،
بينما يمثل حزب الله حالة فريدة إن من جهة
التركيبة األيديولوجية والتنظيمية أو من
جهة القدرات والخيارات التي جعلته شريكًا
استراتيجيًا أساسيًا لــدول إقليمية والعبًا
مـحــوريــا فــي مـعــادلــة ال ـت ــوازن ــات والـخــرائــط
واملصائر!
ّ
مــاحـظــة أخ ـي ــرة :ق ــد ي ـقــول قــائــل إن تغلغل
البعد الديني فــي جهاز حــزب الله اإلدراك ــي
هــو ال ــذي أطـلــق خـيــار ال ــذه ــاب إل ــى ســوريــة،
ّ
وإن «األطـ ــروحـ ــة امل ـه ــدوي ــة» ت ـحــدي ـدًا كــانــت
َ
أب ــرز م ـحــرك لـكـســر قــواعــد وأح ـك ــام الـتــاريــخ
وال ـج ـغــراف ـيــا ،وم ــا راج ع ــن «هـ ــال شـيـعــي»
ليس إال الترجمة لهذه الحقيقة التي ازدادت
ّ
وض ــوح ــا م ــع ال ـح ــدث الـ ـس ــوري .صـحـيــح أن
ً
«الحلم املهدوي» يوفر مخزونًا هائال للوعي
الغيبي الشيعي ووقودًا معنويًا في مواصلة
الجهاد في ساحات قريبة أو بعيدة ،ويجد
ك ــل م ــن يـ ــدرس ال ـث ـقــافــة ال ـحــزب ـيــة ملـنــاصــري
ح ــزب ال ـلــه انـعـكــاسـهــا ال ـق ــوي عـلــى مستوى
الواقع والتاريخ ،لكن ما كان يحكم الدخول
إلــى ســوريــة ليس اإلسـقــاطــات املـهــدويــة وإن
كــا ّنــت ج ــذوره ــا ض ــارب ــة ف ــي عـمــق األع ـم ــاق،
وانـ ـ ـم ـ ــا الـ ـ ـظ ـ ــروف واملـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـس ـيــاس ـيــة
واالستراتيجية .الوضعية الجيو -سياسية
للحزب دخلت في عملية تكامل مع القوتني
االقـلـيـمـيـتــن ال ـســوريــة واالي ــران ـي ــة لـيــس في
إطــار التقاطعات الدينية والحدس املهدوي
وإنـ ـم ــا ب ـس ـبــب ال ــرؤي ــة ال ـع ـل ـم ـيــة والـتـحـلـيــل
االستراتيجي ملجمل التطورات التي يصعب
على أي دولة أو قوة تجاهلها .أكثر من ذلك
لقد كسر هذا التدخل بعض الصيغ املجازية
وأعــاد قــراءة بعض النصوص في إطــار فهم
أوسع لحركة التاريخ وكيفية صناعته!
حزب الله اليوم قوة مركزية إقليمية ،حقيقة
ُ
عـلـمـيــة وسـيــاسـيــة ال يـمـكــن ن ـكــران ـهــا ،تلقي
بثقلها فــي ال ـعــاقــات وال ـت ــوازن ــات الـحــالـيــة.
ً
لقد شكل دخــولــه الـحــرب فــي ســوريــة انتقاال
كبيرًا مــن ســاحــة التأثير املحلي إلــى ساحة
مقاومة لالحتالل
التأثير اإلقليمي ،ومن قوة
ِ
ـرك ــة وص ــان ـع ــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إلـ ـ ــى قـ ـ ــوة مـ ـح ـ ِ
ل ــأح ــداث وال ـت ــاري ــخ ع ـلــى م ـس ـتــوى املنطقة
كلها.
* كاتب وأستاذ جامعي

اإلس ــامـ ـي ــة بــال ـت ـشــابــه أو ح ـت ــى بــالــرغ ـبــة
فــي «الـتـحــالــف» فـيـمــا بـيـنـهــا ،بــل بالعكس
ـره أكـبــر
ب ــادل ــت بـعـضـهــا الـبـعــض ال ـكّــره ب ـك ـ ٍ
بحقد أكبر .ورغــم أنها ّ«تعاونت»
والحقد
ٍ
في بعض الفترات أو النقاط إال أنها أثبتت
أن ــه «ت ـحــالــف ال ـ ـضـ ــرورة» ل ـيــس إال (يـمـكــن
ً
ـاء
م ـثــا مــراج ـعــة مــوقــف إي ـ ــران األخ ـ ًي ــر أثـنـ ٌ
حدوث االنقالب على أردوغــان مثال) .نقطة
أخــرى يجب الــوقــوف عندها كثيرًا أن هذه
األيديولوجيات ليست أيديولوجية واحدة
ّ
وهنا نعود
أبدًا رغم أنها من املصدر نفسهّ ،
لفكرة أنه لم يعد مصدرًا واحدًا ألنه لم تتم
بشكل دقيق كي يتم تحديد إذا ما
دراسته
ٍ
زال مـصــدرًا واح ـدًا فحسب أم عـ ّـدة مصادر
متشعبة ومتعددة.
َّ
وال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ه ـ ــذا ال ـش ــرح
املتناول لتلك األيديولوجيات /االتجاهات
ّ
يتحدث عن «عيوبها» و«مساوئها» بل
لم
تـنــاول «مـيــزاتـهــا» إذ حتى اللحظة تمتلك

جـمـيـعـهــا «ع ـي ــوب ــا» ي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث عنها
ً
مـ ـط ـ ّـوال ،لـكــن األه ـم ـيــة لـيـســت ه ـنــاك الـبـتــة:
ً
َّ
األه ـم ـيــة تـكـمــن ف ــي أن «ال ـن ـبــع» ب ــات قــابــا
لــإفـســاد والـتـشــويــه وبـسـهــولــةٍ بــالـغــة .لقد
بات لزامًا أن يجلس الجميع –وأعني بذلك
جـمـيــع ال ـج ـم ـيــع -ل ـل ــوص ــول إل ــى «دراس ـ ـ ــةٍ »
شبه منطقية حــول اإلســام (وال أعني هنا
التباينات املذهبية والـخــافــات املستمرة،
بل أعني البنية األيديولوجية للفكر الديني
اإلسالمي ككل).
ساعتها يمكن ببساطة اإلش ــارة –جمعيًا-
َّ
هذه «الحركة الطفرية» أو «سواها»
إلى أن
ٌ
ه ــي ح ــرك ــة «مـ ــارقـ ــة» وبـ ـ ــأن م ــا ت ـف ـع ـلــه «ال
َّ
يـمــت» إل ــى الــديــن بـصـلــة ،وإل ــى أن اإلس ــام
ً
فعال «بـ ٌ
يصبح اإلسالم
ـراء» منها .ساعتها
ً
عصيًا ،واألم ــة التي يحويها قــويــة منيعة،
عندها ببساطة يمكننا رفع شعار :اإلسالم
هو الحل .وحسب.
* كاتب فلسطيني

