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التكفير اإلرهابي
ايديولوجية التخلف؟
سعد اهلل مزرعاني*
يمكن ال �ت��أري��خ ل�ب��داي��ة امل��رح�ل��ة ال�ت��ي ي�م��ر بها
ال �ع��ال��م ال �ي ��وم ب��إن �ه �ي��ار االت� �ح ��اد ال�س��وف�ي��ات��ي
ّ
قبل حوالي دزينتني من السنوات .كان العالم
محكومًا ،حتى ذلك التاريخ ،بالثنائية القطبية
ممثلة بحلف «ال�ن��ات��و» ال��ذي ت�ق��وده ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ،وب�ح�ل��ف «وارس � ��و» ال��ذي
يتزعمه االت�ح��اد السوفياتي .أح��دث االنهيار
ً
ال�س��ري��ع وامل� ��دوي للحلف االش �ت��راك��ي اخ�ت�لاال
اس �ت �غ �ل��ه ال �ق �ط��ب االول ،ب �ش �ك��ل غ �ي��ر م �س��ؤول
م��ن وج�ه��ة نظر االم��ن واالس �ت �ق��رار ف��ي العالم،
وكذلك فيما يتصل ببعض مكتسبات العدالة
وال� �ح ��ري ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة وال� �ح� �ق ��وق ال �س �ي��اس �ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي ت �ك��رس��ت وت� �ع ��ززت بفعل
ال �ن �ض��ال وب��اإلس �ت �ف��ادة م ��ن ال �ت �ن��اق �ض��ات بني
الحلفني والنظامني الرأسمالي واإلشتراكي.
كان املخاض الداخلي في االتحاد السوفياتي
وال � ��ذي ت �ف��اق��م ف ��ي اواخ � ��ر ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ال �ق��رن
امل ��اض ��ي ،ه��و م��ا اس� �ت ��درج ال �ق �ي��ادة ال �ع��راق �ي��ة،
آن ��ذاك ،لتنفيذ م�غ��ام��رة اح�ت�لال ال�ك��وي��ت ،وهو
ال ��ذي س� ّ�ه��ل ،م��ن ث � ّ�م ،تشكيل «ت�ح��ال��ف دول��ي»
تقوده االدارة األميركية ،برئاسة جورج بوش
االب ،لتحرير الكويت بهزيمة القوات العراقية
فيها ومالحقتها الى االراضي العراقية نفسها.
يمكن القول في السياق نفسه ،انه لوال اختفاء
االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي وم�ن�ظ��وم�ت��ه م��ن املشهد
الجيوسياسي كليًا ،ملا امكن غزو العراق عام
 2003ب ��ذرائ ��ع م�ل�ف�ق��ة وواه� �ي ��ة ل��م ت�س�ت�ط��ع أن
ً
تحجب اه��داف��ًا اميركية (ك��ان معظمها ماثال
في «استراتيجية االم��ن القومي» التي اعلنها
«ال �ب �ي��ت االب �ي ��ض» األم �ي��رك��ي ف��ي ش�ه��ر اي�ل��ول
ع� ��ام  .)2002وك� � ��ان ،أي� �ض ��ًا ،أغ �ل �ب �ه��ا م �ت �ك��ررًا،
وبصور استفزازية ،على السنة واقالم صقور
«املحافظني الجدد» الذين شكلوا عصب ادارة
جورج بوش االبن طيلة ثماني سنوات (حتى
عام .)2008
على ام�ت��داد ثمانية عشر عامًا كانت االطماع
املنفلتة ،واملغامرات غير املحسوبة ،والفوضى
ش�ب��ه ال�ش��ام�ل��ة ...ه��ي م��ا ي��وج��ه معظم امل��واق��ف
والسياسات ُ االميركية في العالم .في خالل ذلك
ّ
تعطلت او شلت موسسات الشرعية الدولية،
وتبدلت ،الى حدود مقلقة ،التوازنات والعالقات
الدولية ،وتضررت جملة مفاهيم ،وحتى قيم،
تتعلق بضوابط الصراع وخصوصًا منها تلك
التي تكرست في اتفاقيات جنيف في مرحلة
م ��ا ب �ع��د وم ��ا ب�ي�ن ال �ح��رب�ي�ن ال �ع��امل �ت�ين االول ��ى
وال �ث��ان �ي��ة ،وال �ت��ي ان�ب�ث�ق��ت ع��ن ت �ج��ارب م��ري��رة
عانتها ال ��دول وال�ج�م��اع��ات واالف� ��راد ،ودفعت
ثمنها البشرية غاليًا.
لحسن الحظ أن املغامرات والهوس األميركيني،
وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي م ��رح� �ل ��ة ح� �ك ��م «امل �ح��اف �ظ�ي�ن
الجدد» البوشية ،لم يحققا ما رميا اليه .كانت
التكلفة البشرية والسياسية باهظة والنتائج
االق �ت �ص��ادي��ة ف��ادح��ة وم�ق�ل�ق��ة (أزم � ��ة االن �ه �ي��ار
االق �ت �ص��ادي أواخ � ��ر ال� �ع ��ام  2008وامل�س�ت�م��رة
نسبيًا ح�ت��ى ال �ي��وم) .ه��ذا م��ا ح��اول��ت االش ��ارة
ال �ي ��ه ل �ج �ن��ة ب �ي �ك��ر  -ه��ام �ل �ت��ون ال �ت ��ي ت�ش�ك�ل��ت
للنظر في «اخفاقات الحرب في العراق» .وهو
م ��ا ح��اول ��ت ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة ت�ث�ب�ي�ت��ه ،اي �ض ��ًا ،في
توصياتها التي رفعتها إلى اإلدارة األميركية
وإلى الحزبني «الجمهوري» و«الديموقراطي»
اللذين تمثلهما.
ي �م �ك��ن ال � �ق� ��ول إن ال � �ح� ��زب «ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي»
األم � �ي� ��رك� ��ي ك� � � ��ان ،م ��وض ��وع � �ي ��ًا ،االق � � � ��در ع �ل��ى
االس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ال� �ت ��وص� �ي ��ات ل� �ل ��وص ��ول ال ��ى
ً
ال�ح�ك��م أوال ،وم ��ن ث��م ل�ت��رج�م��ة ب�ع��ض روح�ي��ة
ه� ��ذه ال �ت��وص �ي��ات ع �ل��ى ي ��د ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د
ب� � ��اراك اوب� ��ام� ��ا ال � ��ذي رف� ��ع ش �ع ��ار «ال �ت �غ �ي �ي��ر»
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عنوانًا ملعركته الرئاسية املنتصرة .منذ ذلك
التاريخ تتلمس القوى الحاكمة في الواليات
امل�ت�ح��دة ،ف��ي تضامنها وتنافسها ،سياسات
ووسائل جديدة نسبيًا .وتحاول ادارة أوباما
أن ت �ك��رس ذل��ك ف��ي ال�ح�ق��ل ال �خ��ارج��ي ال��دول��ي،
عبر ب�ل��ورة مجموعة م�ب��ادئ تقوم على وضع
ن�ه��اي��ة ل�ل�م�غ��ام��رات ال�ع�س�ك��ري��ة ال�س��اب�ق��ة وع��دم
تكرارها ،وعلى االعتراف الواقعي بمحدودية
القدرات األميركية ،وعلى بناء عالقات جديدة
في العالم ،مع الشركاء والخصوم واملنافسني،
تنطوي على حد متزايد من التعاون والتوازن
والتباين...
ل�ك��ن ه ��ذا األم ��ر ال ��ذي ك ��ان س�ب�ب��ًا الت �ه��ام ادارة
اوب��ام��ا (وأوب��ام��ا اس��اس��ًا) بالتراجع واالنكفاء
وال� �ض� �ع ��ف م� ��ن ق �ب ��ل «االص � � ��دق � � ��اء» ،ل� ��م ي�م�ن��ع
باملقابل ،م��ن استمرار تفاعل موجه الفوضى
وال� �ج� �ش ��ع وامل � �غ� ��ام� ��رة ف� ��ي م� �ن ��اط ��ق ع� � ��دة م��ن
ال �ع��ال��م ،خ�ص��وص��ًا م�ن�ه��ا ال �ت��ي ت�ع�ي��ش ازم ��ات
م� �ت ��واص� �ل ��ة وم �س �ت �ع �ص �ي��ة ك �م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق
االوس � ��ط .ف�ف��ي ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة االك �ث��ر اض�ط��راب��ًا
في العالم راهنًا ،تتراكم االزم��ات وامللفات :من
القضية الفلسطينية ال�ت��ي يمثل ع��دم اي�ج��اد
ح��ل ل �ه��ا ذروة االم �ع ��ان ف��ي ج��ري�م��ة ق��د ت�ك��ون
االك�ب��ر واالط ��ول عبر ك��ل ال�ع�ص��ور ،ال��ى االزم��ة
ال �ع��راق �ي��ة امل�س�ت�م��رة م�ن��ذ غ ��زو ذل ��ك ال�ب�ل��د ع��ام
 2003إلى «غزوة» «داعش» الراهنة ،إلى مسائل
التبعية واالس �ت �ب��داد واج �ه��اض التطلع نحو
التغيير والديموقراطية ،إلى قضايا التفاوت
الهائل ما بني ث��روات هذه املنطقة وما تعانيه
اك �ث��ري��ة ش �ع��وب �ه��ا م ��ن ال �ح��رم��ان وال �ف �ق��ر ،ال��ى
م�س��ائ��ل ال�ت�ط��رف وال�ت�ك�ف�ي��ر واالره� ��اب (وال�ت��ي
لم تولد دون اسباب وسياقات متصلة اساسًا
ب��االح �ت�لال وال�س�ي�ط��رة االج�ن�ب�ي��ة واالس �ت �ب��داد
والبطر والفساد ،وباالعتماد على العصبيات
وال �غ��رائ��ز اس��اس��ًا لالستقطاب وب �ن��اء م�ص��ادر
القوة والسلطة ،وباالستهتار حيال القضايا
والحقوق العامة والفردية في حقول السياسة
واالقتصاد واالجتماع)...
يحتاج الوضع الذي تقدمت فيه الى الواجهة،
وعلى نحو صاعق ومفاجئ ،جماعات ارهابية
ظ�لام�ي��ة خ �ط �ي��رة ،إل ��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ب�ح��ث في
االس�ب��اب وف��ي امل�س��ؤول�ي��ات .يمكن ان نتحدث
هنا ع��ن «ايديولوجية تخلف» تشق طريقها
االن بقوة ،الى جانب االيديولوجيات التقليدية
ال��رأس�م��ال�ي��ة واالش�ت��راك�ي��ة و ...ال تنطوي هذه
ال�ت�س�م�ي��ة ع�ل��ى ش�ت�ي�م��ة (ش�ه�ي��ة ال�ش�ت��ائ��م االن
مفتوحة على مصراعيها!) وال على محتوى
اخ�ل�اق��ي .رب �م��ا ه��ي التسمية األن �س��ب مل��ا ومل��ن
ي�ت��وح��د ت�ح��ت راي��ات �ه��ا ال� �س ��وداء (!) االن ،من
عشرات االف املهمشني اجتماعيًا واقتصاديًا
(اش �ب��ه ب�ب��رول�ي�ت��اري��ا «رث� ��ة» ح�س��ب م��ارك��س)،
ومن ضحايا التعصب والجهل اللذين تغذيا،
عبر قرون ،بـ«افكار» التشدد والحصرية ونبذ
االخ� � ��ر ،واي� �ض ��ًا م ��ن ض �ح��اي��ا ال �ق �م��ع وال �ج �ه��ل
واإلذالل والجوع واملرض والفساد...
ّ
تستطيع ع�ب��ارات الشتيمة واالدان ��ة أن «تفش
ال �خ �ل��ق» ،لكنها ال ت�ك�ف��ي الن �ط�لاق ب�ح��ث ج��اد
في أسباب ظاهرة العنف والتطرف والتكفير.
الخلل الرئيسي إن�م��ا يقع ف��ي ال�ع�لاق��ات التي
سادت على مدى قرون .وهي عالقات لم تستطع
ق ��وى ال�ت�غ�ي�ي��ر ان ت �ب� ّ�دل ف�ي�ه��ا وم�ن�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر.
تحدثنا عن انهيار االت�ح��اد السوفياتي الذي
ً
ك��ان يمثل ام�لا .يجب البحث في «االخفاقات»
االخ � � ��رى االخ�ل�اق� �ي ��ة وال ��دي �ن �ي ��ة وال �ح �ض��اري��ة
واالقتصادية والسياسية...
إن��ه م�ل��ف ض�خ��م وك��ام��ل :ف�م��ن اي��ن ن �ب��دأ؟ وم��ن
ث� � ّ�م ،ك �ي��ف ن �ص��وغ اإلس �ت �خ�ل�اص��ات وال �ب��رام��ج
واملهمات الصحيحة والضرورية؟!
* كاتب وسياسي لبناني
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قضية موسى الصدر وجــ
ّ
أسعد أبو خليل*
ع ��ام ��ًا ب �ع��د ع � ��ام ،ت �ح �ي��ي «ح ��رك ��ة أم � ��ل» ذك ��رى
«تغييب» موسى الصدر .عامًا بعد ع��امّ ،
تكرر
ق�ي��ادة ال�ح��رك��ة بشخص نبيه ب � ّ�ري مطالبتها
ال� �س� �ل� �ط ��ات ال� �ل� �ي� �ب � ّ�ي ��ة (ال � �ق� ��ذاف� � ّ�ي� ��ة وال� �ح ��ال � ّ�ي ��ة
وامل �س �ت �ق �ب �ل� ّ�ي��ة) ب� �ض ��رورة اإلع �ل��ان ع ��ن مصير
م��وس��ى ال� �ص ��در .ل �ك��ن ه ��ل ال �ح��رك��ة ت �ب��ال��غ في
إع�لان��ات�ه��ا ومناشدتها ومطالبتها؟ ه��ل هذه
ّ
الحركية التي رفعت شعارات
نتاج تلك الثقافة
ّ
في جنوب لبنان تقول _ تحت صورة نبيه بري
_ «يا ويلنا من بعدك»؟ هل الحركة تعاني من
ّ
وحالية أو واعدة؟ هل الحركة
أزمة قيادة غائبة
ّ
ت�ح�ت��اج إل ��ى ق�ض� ّ�ي��ة م��وس��ى ال �ص��در ك��ي ت�ب��رر
وجودها؟ جذبت ّ
قصة اختفاء موسى الصدر
ُ
ّ
ع� ��ددًا م��ن ال �ب��اح �ث�ين وك ��رس ��ت ل �ه��ا أط��روح��ات
ّ
جامعية ،وهناك عدد من الكتب عنه .الليكودي
اللبناني ،ف��ؤاد عجمي ،كتب عنه كتابًا جعله
ّ
م�ت�ن��ف�س��ًا ألح �ق ��اده ض��د ال �ش �ع��ب الفلسطيني.
ب�ي�ت��ر ث ��رو وم��اج��د ح �ل�اوي ك�ت�ب��ا ع �ن��ه ك�ت��اب�ين
ّ
باإلنكليزي ُة ،والكل مهتم بمالبسات اختفائه.
هي ّ
قصة ت��روى وإن ش��اب روايتها الكثير من
ّ
الخزعبالت واألساطير واملزاعم الدعائية.
ل��و أن م��وس��ى ال �ص��در ل��م ي��وج��د ،ل �ك��ان ه�ن��اك
حاجة إليجاده .هو صعد في ّأول الستينيات
في حقبة كان العنصر الطائفي الشيعي ُم ّ
غيبًا
ّ
الطائفيات في لبنان ولم
فيها تمامًا .تصارعت
ُيسمح للعنصر الطائفي الشيعي فيها .لكن
ّ
ّ
املرجعية
طائفيًا فسحب :كانت
املوضوع ليس
ال�ش�ي�ع� ّ�ي��ة ال��دي�ن� ّ�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ت�ع��ان��ي م��ن ف��راغ
هائل بعد وفاة اإلمام عبد الحسني شرف الدين.
ّ
دينيًا محضًا،
ول��م يكن دور ش��رف الدين دورًا
ّ
ّ
سياسيًا ومصلحًا اجتماعيًا ونشط
كان زعيمًا
ّ
في أعمال الخير .يكفي ّاملدرسة الجعفرية التي
ُ ّ
ّ
اللبنانية
كنيت باسمه والتي خلدته .ال��دول��ة
وزعماء اإلقطاع الشيعي ّ
تقصدوا إهمال أهل
ّ
ال �ج �ن ��وب ،ل �ك��ن امل ��درس ��ة ال �ج �ع �ف��ري��ة س��اه�م��ت
ّ
الجامعية في
ب�ص��ورة أس��اس� ّ�ي��ة _ ه��ي وامل�ن��ح
دول امل �ع �س �ك��ر االش� �ت ��راك ��ي ف ��ي م ��ا ب �ع��د _ في
نهضة الجنوب اللبناني وأهله .ال فضل للدولة
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ف��ي أي م��ن ذل ��ك ع�ل��ى اإلط �ل��اق .ك��ان
عبد الحسني شرف الدين ذا هالة عظيمة عند

الصدر كان أبرع
في السياسة من مهارته
في إنتاج الفكر الديني
شيعة الجنوب وحتى عند غير الشيعة .كان
لجدي وكان «صالون» منزل ّ
صديقًا ّ
جدي في
ّ
ّ
صور يحمل ص��ورًا لجدي وعمي أسعد (الذي
ّ
ت��وف��ي ف��ي س��ن م �ب��ك��رة) وص ��ورة ال�ع��ال��م ش��رف
الدين .وكانوا في صور يصفون صفة القرابة
بالنسبة إلى «املفتي» (ابنهُ ،محمد جواد) فكان
ُيقال «ابن املفتي» أو «بنات املفتي».
وج��ذب العمل الخيري شرف الدين ،باإلضافة
إل��ى زع�م��اء امل��دي�ن��ة امل�ي�س��وري��ن .لكن ال��زع��ام��ات
ال�ت�ق�ل�ي� ّ
�دي��ة (ال �ب��ائ��دة) غ��اب��ت ع��ن أع �م��ال الخير
وال�ن�ف��ع .ل��م ي�ت��رك آل األس�ع��د أو آل ع�س�ي��ران أو
ال ��زي ��ن أو غ �ي��ره��م أي م�ع�ل��م ُي� �ق ��ارن ب��امل��درس��ة
ً
ّ
العكس ،كان كامل األسعد
الجعفرية مثال .على
ّ
ي�خ�ش��ى ّ م��ن ال�ع�ل� ّ�م وامل�ت�ع��ل�م�ين ،وك ��ان ي�س��اوي
بني املثقف واملتعلم وبني الشيوعي أو البعثي
(ك��ان��ت ال�ش�ي��وع� ّ�ي��ة وال�ب�ع�ث� ّ�ي��ة م�ن�ت�ش��رة ف��ي كل
أنحاء الجنوب في الخمسينيات والستينيات
وال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات _ ح �ت��ى أواخ � ��ره � ��ا) .ف ��ي ه��ذه
السياق ،ظهر موسى الصدر .لكن الصدر كان
ّ
ّ
علمائية
سياسية أكثر مما كان ظاهرة
ظاهرة
ّ
دي �ن� ّ�ي��ة .ي�ت�ح� ّ�دث أت �ب��اع ال �ص��در ال �ح��ال��ي��ون عن
ّ
فكريًا
«فكر اإلم��ام ال�ص��در» ،لكنه لم يترك أث�رًا
أو ّ
دينيًا ّ واح�دًا ،فيما ترك شرف الدين مراجع
ّ
ّ
وكتبًا مثلت ت��راث��ًا ف��ي املرجعية الدينية .لكن
ال�ص��در ك��ان ب��ارع��ًا ف��ي السياسة وف��ي التنظيم
ّ
ّ
اللبنانية ،كما
السياسية
وفي قراءة الصراعات
أن ل��ه ه��ال��ة ك��اري��زم��ا عند ال�ن��اس (وإن ل��م أره��ا
عندما التقيته في طفولتي).
ّ
ّ
التقليدية عند الشيعة
السياسية
كانت القيادة
في لبنان ُمتنازعة بني آل األسعد وآل حمادة،
وزاد م��ن ح� ّ�دة ال�ص��راع أن ص�ب��ري ح�م��ادة كان
ّ
متزوجًا (زواجه الثاني) بشقيقة كامل األسعد.
ّ
املصاهرة لم تزد الصراع بني العائلتني إال حدة،

كما فعلت امل�ص��اه��رة ب�ين ك�م��ال جنبالط ومي
أرسالن .الرجالن تصارعا على رئاسة املجلس
في كل فترة الستينيات إلى أن ضمنها األسعد
ّ
في وص��ول عضو تكتله («ال��وس��ط») ،سليمان
ّ
فرنجية إل��ى س� ّ ّ�دة ال��رئ��اس��ة .ال�ص��در صعد في
ت�ل��ك ال �ف �ت��رة .س��ل� ّ�م ح �م��ادة ب�ق�ي��ادة األس �ع��د في
الجنوب ،كما سلم األسعد بقيادة حمادة في
البقاع .تقاسم اإلق�ط��اع ك��ان م��ن سمات النزاع
ّ
الشهابية
ب�ين العائلتني .واح ��دة تحالفت م��ع
(اح �ت �ق��ر ف� ��ؤاد ش �ه��اب ك��ام��ل األس �ع ��د) وأخ ��رى
ّ
اليمينية ب�ين ال��زع�م��اء
تحالفت م��ع ال �ت� ّ�ي��ارات
املوارنة.
ع ��رف م��وس��ى ال �ص��در أن ع ��دة ع��وام��ل تجتمع
ك ��ي ت �س �م��ح ب� �ب ��روز دور ل ��ه ج ��دي ��د )1 :ج� ّ�م��د
الصراع بني الزعامتني أحوال الجنوب والبقاع
ّ
رمزية من قبل الدولة
ملبادرات
وتركهم عرضة ّ
(ومعظمها لم ُينفذ ،مثل «مشروع الليطاني»
أو «اس�ت�ص�لاح األراض ��ي» _ ُينصح بمراجعة
مقالة جعفر ش��رف الدين في كشف دور كامل
األس� �ع ��د ف ��ي ت �ج �م �ي��د م� �ش ��روع ال �ل �ي �ط��ان��ي ف��ي
مجلة «الشراع» 30 ،أيلول _ 1991 ،أو «مجلس
ال � �ج � �ن� ��وب» ،ال� � ��ذي ح� � ّ�ول� ��ه ال� �ف� �س ��اد األس� �ع ��دي
واألملي في ما بعد إلى «مجلس الجيوب»))2 .
دينية ّ
افتقر الجنوب والبقاع إلى زعامة ّ
قوية.
ظهر ذل��ك ع��ام  1971عندما زار اإلم��ام الخوئي
لبنان وه� ّ�ب شيعة لبنان من مختلف املناطق
ف��ي ت �ظ��اه��رة ل�ف�ت��ت أن �ظ��ار ال ��دول ��ة ألن خ�م��ول
واس�ت�ك��ان��ة الشيعة ك��ان��ا ف��رض� ّ�ي��ة رس�م� ّ�ي��ة عند
أه��ل ال�س��اس��ة ،وق��د ّ
رسختها زع��ام��ات اإلق�ط��اع
ف��ي لبنان .ووف��اة ّش��رف ال��دي��ن (ب�ص��رف النظر
عن الكالم غير ُ
املوثق الذي قيل عن أنه أوصى
بأن يخلفه الصدر بعد لقاء وجيز بينهما في
زي��ارة قصيرة لألخير إل��ى لبنان في منتصف
الخمسينيات) زادت م��ن ح��اج��ة م��دي�ن��ة ص��ور
_ ع�ل��ى األق ��ل _ مل��رج�ع� ّ�ي��ة دي �ن� ّ�ي��ة واج�ت�م��اع� ّ�ي��ة.
 )3تفاقم ح��ال��ة اإله �م��ال واإلف �ق��ار ف��ي الجنوب

