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بهدوء

آذار تستهدف عون
بمرشحه الرئاسي؟ سؤال نزل على رأس
النواب كالصاعقة ،قبل أن يسعفهم البند
ال��راب��ع ف��ي امل �ب��ادرة «إم ��ا ال�ت�س��وي��ة وإم��ا
ال�ب�ق��اء ع�ل��ى سمير ج�ع�ج��ع» .وم ��اذا عن
االتصاالت مع جميع القوى ،هل ستكون
م �ب��اش��رة أم م��ن خ�ل�ال ب� � ّ�ري وج�ن�ب�لاط؟
ي �م �ك��ن ال� �ق ��ول إن اإلي �ج��اب �ي��ة ال��وح �ي��دة
ف��ي امل �ب��ادرة ،ه��ي اس�ت�ع��داد فريق الرابع
عشر من آذار ،وتحديدًا تيار املستقبل،
للجلوس إلى طاولة واحدة مع ّ حزب الله
كما أشار السنيورة .ومن املتوقع أن يبدأ
وفد من هذا الفريق جولته على املعنيني،

ينتاب الدروز شعور
بالقلق ،وهستيريا األمن
الذاتي من عاليه إلى
الساحل دليل على ذلك

أن سقطت بعد دخ��ول القوات اللبنانية
إلى الجبل؟ «اكتشف جنبالط قبل زيارة
ال �س �ي��د أن ال «أم ح� �ن ��ون» ل � �ل� ��دروز ف��ي
أوروبا» ،يقول أحد نواب  8آذار البارزين،
و«ما في حدا فوق راسو خيمة».
وال� � � � �ـ«ال ض� �م ��ان ��ات» ال� �ت ��ي اس �ت �ط�ل �ع�ه��ا
ج �ن �بل��اط وص �ل ��ت إل� ��ى م �س��ام��ع ال ��وزي ��ر
ّ
ال �س��اب��ق وئ ��ام وه� ��اب أي �ض��ًا ع�ل��ى ل�س��ان
م �ص��ادر ف��رن�س�ي��ة ح�ك��وم�ي��ة رف �ي �ع��ة ،من
أصدقائه الجدد في باريس.
ّ
م��ا ال�ح��ل إذًا؟ ف��ي س��وري��ا ،ل��م يكن خيار
ال��دروز السوريني مغايرًا لشرائح كبيرة
من الشعب السوري .فـ«الجيش والرئيس
ب �ش��ار األس ��د ه�م��ا ال�ض�م��ان��ة ال��وح �ي��دة»
كما ّ
يردد مشايخ العقل في السويداء .لم
ينشق الدروز عن الجيش ،وهم يحملون
ال �س�ل�اح ف��ي ال �س��وي��داء وع��رن��ة وح�ض��ر
دفاعًا عن قراهم من هجمات التكفيريني،
منذ أكثر من  3سنوات.

األس �ب��وع امل�ق�ب��ل ك�ح��د أق �ص��ى «ملناقشة
مواصفات الرئيس التوافقي ال الدخول
في األسماء».
وفيما اعتبرت مصادر  14آذار املبادرة
ً
«استكماال لجولة جنبالط على الفرقاء
السياسيني ،وحراكه املشترك مع الرئيس
ّبري ،إلحداث ثغرة في جدار االستحقاق
الرئاسي» ،رفض نواب في فريق الثامن
من آذار التعليق عليها ،واكتفوا بالقول
إنها «ال تحمل جديدًا ،ال في الشكل وال
ف��ي امل �ض �م��ون» .ل�ك��ن ف�ي�ه��ا م��ا اس�ت��دع��ى
ب �ع �ض �ه��م ال � ��رد ع �ل �ي��ه ،وه� ��و م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب��ال �ك�لام ع��ن اح �ت��رام امل �ه��ل ال��دس�ت��وري��ة،
م�ع�ت�ب��ري��ن أن م ��ن «ي ��ري ��د اح� �ت ��رام امل�ه��ل
ّ
ال��دس �ت��وري��ة ع�ل�ي��ه أن ي �ت��ذك��ر أن والي ��ة
املجلس النيابي تنتهي ف��ي  16تشرين
ّ
التحرك لعدم
الثاني املقبل ،ما يستدعي
ال ��وق ��وع ف ��ي ال� �ف ��راغ ال �ب��رمل��ان��ي»! وح ��ده
ع�ض��و كتلة التنمية وال�ت�ح��ري��ر النائب
قاسم هاشم ،الذي حضر أمس واستمع
إل��ى املؤتمر الصحافي ،ص� ّ�رح بـ«أننا ال
ن��رى شيئًا جديدًا في امل�ب��ادرة» ،معتبرًا
أن «م ��ا ي�ح�ت��اج��ه ه ��ذا االس �ت �ح �ق��اق هو
السعي الجدي من قبل الفرقاء إلتمامه».
ّ
�ان امل �ب��ادرة،
فيما أك��د جعجع بعيد إع�ل ّ
أن ��ه م��ن ال�ل�ح�ظ��ة األول� ��ى ل�ت��رش�ح��ه أعلن
أنه «ليس مرشح أنا أو ال أح��د» .وأشار
إل��ى أن��ه «إذا قبل الفريق اآلخ��ر امل�ب��ادرة
وتلقفها ،نبدأ حينها املفاوضات بشأن
األسماء».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ع�ل��ق ب��ري ع�ل��ى ع��دم ان�ع�ق��اد
الجلسة بقولهَ :
«دعونا إلى الجلسة الـ12
وربما سندعو إلى الجلسة ال�ـ ،13لكن ال
جديد حتى اآلن على الصعيد الرئاسي».
وسئل عن رأيه في مبادرة قوى  14آذار،
فأجاب« :ليست جديدة ،بعدما سبق أن
ط��رح �ه��ا ج �ع�ج��ع ،ف��ي ح ��زي ��ران امل��اض��ي.
ال �ل �ه��م س� ��وى ت��أل �ي��ف ل �ج �ن��ة ات� �ص ��االت.
ُ
وس �ن��رى» .وع� ّ�م��ا إذا اس��ت �م� ِ�زج رأي ��ه في
هذه املبادرة قبل إطالقها؟ رد ب��ري« :ال.
اطلعت عليها من اإلع�ل�ام ،لكن املطلوب
أن ي�ق�ن�ع��وا ال �ع �م��اد ع ��ون ب �ه��ا .ع �ل��ى كل
حال .لم يتأخر جوابه»ّ .
وعما إذا آن أوان
البحث في مرشح تسوية؟ أجاب« :في أي
وقت يمكن إجراء االنتخابات الرئاسية،
امس ،قبل اليوم».

«داعش»؛ أربع قضايا رئيسية للتفكير الحر
ناهض حتر
ال �ق �ض �ي��ة األول� � ��ى ت �ك �م��ن ف ��ي ح�ق�ي�ق��ة ت��أري �خ �ي��ة ي�ج��ري
ال �ت �غ��اض��ي ع �ن �ه��ا ،ف ��ي م �س �ع��ى ح �س��ن ال �ن �ي��ة ،ل�ت�ج��ري��د
«داع ��ش» م��ن شرعيتها الدينية؛ بينما ال ي�ت��واف��ر ،في
أفكار «داعش» وممارساتها ،ما ليس له أصل في النص
أو ف��ي ح ��روب ال��دول��ة اإلس�لام �ي��ة األول ��ى وال�ف�ت��وح��ات؛
تتطلب معالجة هذه الحقيقة ،مواجهة فكرية يتصدى
لها مفكرون اسالميون يجرؤون على التوصل إلى حل
ّ
لتاريخية النصوص
فقهي ج��ذري ،كالتأصيل ـــ مثال ـــ
الدينية التكفيرية القتالية ،وربطها بزمانها ومكانها،
وال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى أن �ه��ا غ �ي��ر ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ك��رار ش��رع��ا ،وأن
ال��وس��ائ��ل ال�ت��ي اتبعتها ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة األول ��ى في
ن�ش��وئ�ه��ا م��رت�ب�ط��ة ل�ي��س ف�ق��ط ب�ظ��روف�ه��ا ال �خ��اص��ة ،ب��ل،
وأيضا ،بوجود نبي هو خاتم النبيني ،فما كان يحق له
ال يحق لسواه مطلقا.
ُ
إن أف �ك��ار «داع � ��ش» وم�م��ارس��ات�ه��ا ت � � َ�د ّرس ف��ي امل�ن��اه��ج
العربية ،كما ّ
كرستها ،في عهد التلفاز ،مئات املسلسالت
التلفزيونية ،بصيغة مخففة هنا ،أو صريحة هناك؛
لكنها موجودة ،بل محفورة في الوجدان الجماهيري.
ورب�م��ا ي�ك��ون ه��ذا واح ��دا م��ن األس�ب��اب ال�ت��ي ت�ح��ول بني
األغلبية وبني الصدمة إزاء وحشية «داعش»؛ إنها ،في
الواقع ،تحظى بالقبول الضمني على نطاق واسع .وهو
ما يطرح ضرورة القيام بثورة تقدمية في الفكر الديني.
خ�لال ال �ـ 14قرنا املاضية ،عملت املجتمعات املتحضرة
ف��ي العالم ال�ع��رب��ي ،على القيام بعمليات نسخ واقعي
ح��داث
للنصوص التكفيرية القتالية ،وط��ي صفحة األ َ
الدموية التي رافقت التأسيس والفتوحات .وكان الن ْسخ
الواقعي والتناسي ،استراتيجية ّ
فعالة للحفاظ على
املجتمعات والحضارة ،لكن ،كانت العودة الدورية إلى
لحظة التأسيس ،ال تستلزم سوى العودة إلى نصوص
جاهزة وذكريات يجري استنهاضها واستلهامها .وكان
ٌ
ه�ن��اك ظ��ن واس ��ع االن�ت�ش��ار باستحالة تجربة ال�ع��ودة،
م��رة أخ ��رى ،إل��ى لحظة التأسيس األول ��ى ونصوصها،
وخ �ص��وص��ا ب�ع��د م��ا ي �ق��رب م��ن ال �ق��رن م��ن ق �ي��ام ال ��دول
الوطنية الحديثة؛ لكن تبني أنه ظن واهم؛ ال مهرب ،إذًا،
من موجبات الثورة الثقافية الدينية ،باعتبارها ألف باء
الحداثة العربية املأمولة ،ووقف الحروب األهلية.
القضية الثانية تكمن في السؤال عما إذا كانت اإلمبريالية
األميركية ،تريد حقا استئصال «داع ��ش» و«ال�ن�ص��رة»
وتنظيمات «القاعدة» وسواها من التنظيمات التكفيرية
اإلرهابية في بالدنا.
واإلج��اب��ة عن ه��ذا ال�س��ؤال تتطلب ط��رح س��ؤال آخ��ر :هل
لإلمبريالية األميركية مصلحة حقيقية في التخلي عن
جيش اإلرهابيني؟ نشأت فكرة االستعانة بامليليشيات
التكفيرية اإلرهابية في نهاية السبعينيات ،انطالقا من

ما قل
ودل
وف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ي� �ق ��ول االش� �ت ��راك� �ي ��ون إن
«ال��دروز إلى جانب املسيحيني ،يلعبون
دورًا أس� ّ�اس�ي��ًا لحفظ ال �ت��وازن ف��ي البلد
ب�ين ال�س��ن��ة وال�ش�ي�ع��ة ،وي �ح��رص ال ��دروز
على وح��دت�ه��م ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ه��ذا الوقت
ال �ع �ص �ي��ب» .ه ��ذا ف��ي ال �س �ي��اس��ة .أم ��ا في
ال� �ض �م ��ان ��ات ،واألم � � ��ن ،ف �ج �ن �ب�لاط ال ��ذي
هاجم ال��دور اإليراني وتدخل حزب الله
ف��ي س��وري��ا ف��ي ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،بات
ي�ج��اه��ر اآلن ف��ي خطبه أم ��ام مناصريه
ومناصري النائب طالل أرسالن بالدفاع
عن قتال الحزب في سوريا ،وأص� ّ�ر على
تسمية الذين يسقطون على أرض الشام
ش� �ه ��داء ،ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ي �ج��اه��ر فيه
أخصامه في الجبل بأن ضمانة ال��دروز
هي سوريا واملقاومة.
ي �ن �ت��اب ال� � � ��دروز ش� �ع ��ور ع � ��ارم ب��ال �ق �ل��ق،
وم��ا هستيريا األم ��ن ال��ذات��ي م��ن عاليه
إل� � ��ى ال � �س� ��اح� ��ل إل� � ��ى ال� � �ش � ��وف وراش � �ي� ��ا
وح ��اص � �ب � �ي ��ا س � � ��وى دل � �ي � ��ل ع � �ل ��ى ذل � ��ك،
ف �ي �م��ا ي� � � ّ
�ردد م� �س ��ؤول ��ون دروز إن� ��ه «ل��م
والشيعة
يسبق للمسيحيني وال � ��دروز
ّ
وال� �ع� �ل ��وي�ي�ن و«امل � �ع � �ت ��دل �ي�ن» ال� �س ��ن ��ة أن
ت�ع� ّ�رض��وا ل�ه��ذا ال�ت�ه��دي��د ال��وج��ودي منذ
أي� � ��ام امل �م ��ال �ي ��ك ال� ��ذي� ��ن أق� ��ام� ��وا امل ��ذاب ��ح
بفتاوى ابن تيمية» .الفارق الوحيد في
نظر هؤالء اآلن أن «امتداد حزب الله إلى
إي� ��ران ه��و ال�ض�م��ان��ة ال��وح �ي��دة مل��واج�ه��ة
أحفاد ابن تيمية».

يتشاور عدد من أعضاء املجلس
الشرعي األعلى ،برئاسة مفتي
الجمهورية السابق الشيخ
محمد رشيد قباني ،للقيام
ّ
بتحركات تسبق تسلم املفتي
الشيخ عبد اللطيف دريان
منصبه رسميًا في  16الجاري،
احتجاجًا على عدم تنفيذ بنود
التسوية التي وافق عليها فريق

قباني لحل أزمة دار اإلفتاء مع
تيار املستقبل ورئيس الحكومة
األسبق فؤاد السنيورة .إذ
يتوقع هؤالء انقضاء األيام
األخيرة من والية قباني من دون
تنفيذ السنيورة وعده بإسقاط
الدعاوى القانونية التي رفعت
ضد األول وضد نجله راغب
وعدد من املقربني منه خالل
سنوات الخالف.

ض ��رورة أميركية ه��ي ت�لاف��ي االش�ت�ب��اك امل�ب��اش��ر بقوات
أم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى األرض .وه ��و م ��ا ك ��ان ب��ال��غ ال �خ �ط��ورة،
إض��اف��ة إل��ى أن ال��زم��ن الفاصل ع��ن ح��رب فيتنام ل��م يكن
يسمح ب�ع��د ب��االن �خ��راط ف��ي ح ��روب .ف��ي امل�ق��اب��ل ،كانت
تجربة الجهاديني في استنزاف القوات السوفياتية في
أفغانستان ،ناجحة.
بعد الحرب األميركية على العراق ،نشأ وضع انكفائي
كالذي تبع حرب فيتنام؛ وقد وجدت إدارة الرئيس باراك
أوب��ام��ا ف��ي اإلخ ��وان املسلمني حليفا ف��ي ث��ورات الربيع
العربي في ال��دول الصديقة ،وفي املقاتلني اإلسالميني،
س�لاح��ا ف�ع��اال إلس�ق��اط ال ��دول وال �ق��وى امل�ع��ادي��ة كليبيا
وس��وري��ا وح ��زب ال�ل��ه ،وال �ع��ودة إل��ى التحكم ف��ي ال�ق��رار
ال�ع��راق��ي ،وت�ه��دي��د إي ��ران؛ وك��ل ذل��ك م��ن دون أن تضطر
إل� ��ى ال �ت��دخ��ل ال �ع �س �ك��ري امل �ب ��اش ��ر ،ب ��ل م ��ن خ�ل��ال منح
الغطاء السياسي ألنظمة رجعية كتلك الحاكمة في قطر
وال�س�ع��ودي��ة وت��رك�ي��ا ،لتحشيد التكفيريني اإلرهابيني
وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم ودفعهم نحو الحروب
التي تريد واشنطن خوضها ،بال أي كلفة.
فلماذا تستغني الواليات املتحدة عن هذه األداة ّ
الفعالة؟
لن تستغني عنها أب��دا؛ ْف��إذا كانت مضطرة إلى توجيه
ض��رب��ات م �ح��دودة؛ َ
فلمنع «داع� ��ش» م��ن ال�ت�م� ّ�دد خ��ارج
الخطوط املرسومة ،أو ألن ما أنجزته ،هنا أو هناك ،حقق
املطلوب .وفي ما يتصل بالحلف ال��ذي تنوي واشنطن
بناءه ضد اإلره��اب ،فهو مقصود لذاته ،إلدام��ة الحرب،
ال إلنهائها.
ال �ق �ض �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �س �ع��ودي��ة وم��وق �ف �ه��ا من
«داع� � ��ش» .ي�ش�ي��ر ال �ك��ات��ب ب ��در اإلب��راه �ي��م إل ��ى «ان�ق�س��ام
ٌ
ال��وه��اب�ي��ة إل��ى وه��اب�ي�ت�ين ،واح ��دة براغماتية والثانية
رادي �ك��ال �ي��ة» ،اص�ط��دم�ت��ا ف��ي م�ع��رك��ة السبلة ع��ام ،1929
بعدما رفضت جماعة «إخ��وان من ط��اع ال�ل��ه» ،االمتثال
لوقف الغزوات الدينية .يؤكد الكاتب أن «هذه الجماعة
كانت عونًا للملك عبد العزيز في ضم أجزاء واسعة من
الجزيرة العربية تحت سيطرته» ،لكن دورها ،حني ذاك،
انتهى؛ فهل حققت «داع��ش» ،اليوم ،أغ��راض السعودية،
بحيث تتخلى عنها؟ س��ؤال مطروح ،ال يلغي ،بالطبع،
اس �ت �م��رار ال�ت�ح��ال��ف م��ع «ال��وه��اب �ي��ة ال �ب��راغ �م��ات �ي��ة» ،أي
املقاتلني اإلسالميني «املعتدلني» ،في العراق ،وخصوصا
في سوريا.
القضية الرابعة تتعلق بإمكانية ضم سوريا إلى الحلف
األميركي املضاد لإلرهاب؛ هل يمكن ذلك ،مع بقاء سوريا
مستقلة وعضوا أساسيا في حلف املقاومة ،ودولة ذات
ن ��زوع ق��وم��ي ت�ن�م��وي ع�ل�م��ان��ي؟ أي ف��ات��ورة يستوجب
ت�س��دي��ده��ا ل�لان�خ��راط ف��ي ذل��ك ال�ح�ل��ف؛ ذل��ك إذا ل��م يكن
الهدف األميركي ،ب��األس��اس ،استمرار الحرب السورية
واستنقاعها وتهميشها؟ فهل هناك بديل عن االعتماد
على الذات والحلفاء؟
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