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كالم في السياسة

عزام» غير موجودة
املشهد كله مستمد من روحية عمل
ال �ق��اع��دة .أم��ا بالنسبة إل��ى األس�ي��ر،
ف �ق��د رأى امل �ص ��در أن دوره ضمني
لناحية تأسيس األرضية التعبوية
واملذهبية داخل أنصاره ،مثل معني
أب��و ظهر ،التي استثمرتها القاعدة
ح �ت��ى واف� � ��ق ع �ل��ى أن ي� �م ��وت ب �ه��ذه
الطريقة .امل�ص��در كشف ع��ن مخطط
الس� �ت� �ه ��داف امل �ج �م ��وع ��ات امل �ت �ط��رف��ة
في املخيم ،ينتظر ال�ق��رار السياسي
ويتريث خوفًا على املدنيني .وأشار
إل� ��ى أن م��رج �ع �ي��ات أم �ن �ي��ة «ت�ن�ت�ظ��ر
م��ن ال �ق��وى اإلس�لام �ي��ة إظ �ه��ار حسن
ن � �ي� ��ة ف� � ��ي ت� �ح� �ي� �ي ��د امل � �خ � �ي � �م� ��ات م��ن
خ�ل�ال امل �س��اع��دة ع �ل��ى ض �ب��ط ن�ش��اط
امل� �ج� �م ��وع ��ات وت� �س �ل �ي ��م امل �ط �ل��وب�ي�ن
م�ن�ه��م ،امل�ت��ورط�ين ف��ي االع �ت��داء على
ال �ج �ي��ش وف� ��ي ع �م �ل �ي��ات إره ��اب� �ي ��ة».
ول �ف �ت��ت إل� ��ى أن ن �ج��اح امل �ف��اوض��ات
اإلي� ��ران � �ي� ��ة س �ي �ن �ع �ك��س س �ل �ب��ًا ع �ل��ى
مصير ت�ل��ك امل�ج�م��وع��ات ف��ي س��وري��ا
ً
وص � ��وال إل� ��ى ل �ب �ن��ان ،ول� ��م ت�س�ت�ب�ع��د
اتخاذ القرار باالقتصاص منها في
املخيمات.
ف ��ي ب� �ي ��ان رس� �م ��ي ،أع �ل �ن��ت ال �ق �ي��ادة
الفلسطينية أن «مشاركة فلسطيني
ف��ي الهجوم على ال�س�ف��ارة اإليرانية
ع �م ��ل ف� � ��ردي م� � ��دان ن �ح ��ن م �ن ��ه ب� ��راء
وال ي� �خ ��دم س � ��وى أع� � � ��داء ق�ض�ي�ت�ن��ا
وأع � ��داء أم �ت �ن��ا» .وف ��ي ع�ي�ن ال �ح �ل��وة،

بحسب مصدر
أمني دخل األسير
المخيم منذ حوالى 5
أشهر وشوهد في منزل
هيثم الشعبي

نشرت إحدى
وسائل اإلعالم خبرًا
االنتحاريين
مفاده أن
ّ
عرجا على أحد المخيمات
ّ
الفلسطينية

وه� ��ذا ال�خ�ب��ر ان�ع�ك��س ت��وت �رًا وق�ل�ق��ًا على
س �ك��ان أق� ��رب م�خ�ي�م�ين ل�ل�ت�ف�ج�ي��ر ،وه�م��ا
شاتيال وم��ار ال �ي��اس .واألخ �ي��ر مستبعد
م � ��ن ال� �ف ��رض� �ي ��ة ك� �ل� �ي ��ًا ،إذ ال ي �م �ك ��ن أي
س �ي ��ارة ال ��دخ ��ول وال � �خ ��روج م �ن��ه لضيق
أزق� �ت ��ه .ب�ي�ن�م��ا ي �س��أل أح ��د ق �ي��ادي��ي فتح
ف��ي شاتيال «امل �ت �ه��م»« :ك�ي��ف ج��زم��وا بأن
ال �س �ي��ارة وال �س �ت��رة م�ص��دره�م��ا ش��ات�ي�لا؟
ربما م� ّ�ر اإلره��اب�ي��ون منه ،لكن ه��ل يتهم
سكانه بأنهم مشاركون؟» .لطاملا التصق
اس � ��م ع�ي��ن ال� �ح� �ل ��وة ب �م �ن �ط �ق��ة ال �ت �ع �م �ي��ر.
ال �ح��ي امل� �ع ��روف ب ��وج ��ود ع� ��دد ك�ب�ي��ر من
اإلسالميني والجماعات السلفية املتشددة
ف� �ي ��ه ،ي �ق ��ع ج �غ ��راف �ي ��ًا وق ��ان ��ون� �ي ��ًا خ� ��ارج
ال� �ح ��دود ال��رس �م �ي��ة مل�خ�ي��م ع�ي�ن ال �ح �ل��وة.
وللعلم ،أغلب سكان التعمير لبنانيون،
وي�ن�ت�م��ون إل��ى أح ��زاب لبنانية ،وم�ص��در
لهجتهم الفلسطينية تلك هو اختالطهم
بمحيطهم الفلسطيني .ك��ذل��ك ف ��إن تلك

ت �ل��اق � ��ت ال � �ف � �ص� ��ائ� ��ل ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
وال� �ق ��وى اإلس�ل�ام �ي ��ة ،ت �ق��دم �ه��ا ق��ائ��د
ج �ه��از األم� ��ن ال��وط �ن��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
ص �ب �ح��ي أب� ��و ع� ��رب وأم� �ي ��ر ال �ح��رك��ة
اإلس�لام �ي��ة امل �ج��اه��دة ج �م��ال خ�ط��اب
والناطق اإلعالمي لعصبة األنصار
أب ��و ش��ري��ف ع�ق��ل وم �س��ؤول ح�م��اس
ف � � ��ي م � �ن � �ط � �ق ��ة ص � � �ي� � ��دا أب � � � ��و أح � �م ��د
ف �ض��ل ،وأك� � ��دوا ال �ت��زام �ه��م ب�س�ي��اس��ة
ال �ح �ي ��اد اإلي� �ج ��اب ��ي وع � ��دم ال �ت��دخ��ل
ف ��ي ال � �ش� ��ؤون ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ح �ف��ظ أم ��ن واس �ت �ق��رار
املخيمات والجوار اللبناني ،ورفض
ال� � � ��زج ب ��امل� �خ� �ي� �م ��ات وأب � �ن� ��ائ � �ه� ��ا ف��ي
أت� ��ون ال �خ�ل�اف��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ب�ه��دف
ت ��وري� �ط� �ه ��ا ف � ��ي األح � � � � ��داث األم� �ن� �ي ��ة
اللبنانية.
وف��ي اتصال مع «األخ �ب��ار» ،نفى أبو
ع��رب دخ��ول األسير إل��ى عني الحلوة
ب� �ع ��د م� �ع ��رك ��ة ع � �ب � ��را ،م � ��ؤك � �دًا ب��اس��م
ال �ف �ص��ائ��ل وال� �ق ��وى أن ��ه م ��وج ��ود في
ط��راب �ل��س .أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى توفيق
طه ،فقد استغرب زج اسمه «في عمل
أمني بهذا املستوى ،في حني أنه رجل
عادي وبسيط يعيش بمفرده وأعطي
أكبر من حجمه وألبس لبوسًا أوسع
منه» يقول أبو عرب.
أح � � ��د ال � �ق � �ي� ��ادي �ي�ن اإلس �ل��ام � �ي �ي��ن ف��ي
رجح أن يكون ّ
املخيمّ ،
«ادعاء زريقات
م� �س ��ؤول� �ي ��ة ك� �ت ��ائ ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه ع� ��زام
إلخ �ف��اء ال�ج�ه��ة الحقيقية ال�ت��ي تقف
وراء التفجير ال ��ذي ي�ف��وق إم�ك��ان��ات
املخيم» .القيادي لفت إلى أن طه نفى
ع�لاق�ت��ه ب��ال�ت�ف�ج�ي��ر ف ��ور وق��وع��ه ،في
جلسة جمعته بناشطني إسالميني
ف��ي املخيم قبل أي ��ام .وم ��اذا ف��ي حال
ث �ب��وت ع�لاق��ة ط��ه ب��ال�ت�ف�ج�ي��ر؟ ي�ج��زم
ال � �ق � �ي� ��ادي ب� � ��أن ال � �ق� ��وى وال �ف �ص ��ائ ��ل
م�ج�ت�م�ع��ة ل ��ن ت �ق�ب��ل ب �ت��دم �ي��ر امل�خ�ي��م
كرمى لشخص واحد ،وهي مستعدة
للتعاون م��ع ال��دول��ة اللبنانية لفعل
م� ��ا ي � �ل� ��زم .وح � �ت ��ى ذل� � ��ك ال � �ح�ي��ن« ،ال
وجود لكتائب عبدالله عزام في عني
الحلوة» ،يحسم القيادي.

املسلمون والعنف
جان عزيز
ث �م��ة ق �ض��اي��ا أس ��اس� �ي ��ة ك �ث �ي��رة م� �ط ��روح ��ة ع �ل��ى ب �س��اط
البحث ،نتيجة العنف السياسي املتفلت من أي ضوابط،
واملتفشي حاليًا بني بغداد ودمشق وأخيرًا بيروت .وهو
ال�ع�ن��ف امل�ن�س��وب ت�ح��دي�دًا إل��ى ج�ه��ات إس�لام��وي��ة ،ت�ب��رره
وتعتمده وسيلة نضال في السياسة ،تحت اسم الجهاد
أو النضال أو التكفير أو تطبيق الشرع أو الحد أو حتى
باسم الدفاع عن النفس.
صحيح أن ف��ي امل�ش�ه��د ال�ع�ن�ف��ي امل��ذك��ور ع�ن��اص��ر كثيرة
م�ث��ارة .منها مسؤولية العوامل الخارجية ،وخصوصًا
الغربية منها ،التي ولدت ربما إحساسًا عامًا بأن هناك
عاملًا إسالميًا مقهورًا منهوبًا وموصوفًا بالعدو الدائم.
وه��و إح�س��اس ك��اف إلن�ت��اج ك��ل املكبوتات وردود الفعل
الخارجة عن أي منطق أو عقل أو حق أو خلق .ثم هناك
مسؤولية قيام الكيان االسرائيلي ،في اغتصابه لرمزية
مقدسة ف��ي قلب ه��ذا العالم اإلس�لام��ي ،وف��ي تغذية هذا
الواقع من قبل مستفيدين أو سلطويني أو استبداديني
أو حتى مستثمرين ومستغلني .ثم هناك في صورة أكثر
آن�ي��ة ،ك��ل املشهد الجيواستراتيجي ال��راه��ن .م��ن تراجع
محور سعودي في املنطقة ،وتقدم محور إي��ران��ي ،تقدم
وتراجع هما في الواقع واملاضي واملستقبل ،معطوفان
على أزم��ة تاريخية عمرها  14ق��رن��ًا ،م��ن ص��راع مذهبي
ان�ط�ل��ق م��ن ع�ن��ف م�ط�ل��ق م�ن��ذ ل�ح�ظ��ة والدت� ��ه امل��أس��اوي��ة.
وطبعًا ه�ن��اك ع��وام��ل أخ��رى مساعدة الستكمال املشهد
العنفي ،من سيكو ـــ سوسيولوجية مجتمعات البداوة
ً
الريفية أو الزراعية ،وصوال إلى اضمحالل ثقافة الدولة
وعطب مفهومها ب��األس��اس .وق��د تأتي ف��ي آخ��ر سلسلة
األسباب كرونولوجيًا ،منظومة العوامل املصالحية ،من
مال واقتصاد ومصادر طاقة ونفوذ وكل عناصر القوة
امل��ادي��ة ف��ي تشكل ب �ش��ري ...وح�ين ت�ق��ول ق��وة ت�ق��ول عنفًا
باملعنيني املجازي والفعلي« ،بالقوة» أو «بالفعل» ،لكن
ثمة مسألة أخ��رى ماثلة أي�ض��ًا ه�ن��ا ،ول��و على املستوى
النظري املفهومي البحت ،إنها قضية العنف في اإلسالم.
ف��ي األص��ل ه��ي مسألة عرفتها ك��ل امل�ن�ظ��وم��ات الدينية.
ً
فاليهودية مثال حبلى في أصولها وكتاباتها املرجعية
ب �ت �س��وي �غ��ات ال �ع �ن��ف وت �ب��ري��ر ال � �ق ��وة .ب � ��دءًا ب�م�ن�ط�ل�ق��ات
«اصطفاء» اليهودي و«استثنائه» و«استعالئه» ،مرورًا
بقوانني االستباحة ،وانتهاء بالتجارب التاريخية املؤيدة
وامل ��ؤك ��دة ل�ت�ل��ك ال �ن �ص��وص .ح�ت��ى إن امل��ؤس �س��ة ال��دي�ن�ي��ة
اليهودية في مرجعياتها األساسية ،لم تبذل جهدًا كبيرًا
إلعادة قراءة هذا الجانب من تعليمها الديني أو تكييفه
مع مفاهيم الحداثة واملعاصرة واملواطنة والدولة .وهو
م��ا يفسر قيام األص��ول�ي��ات العنفية ف��ي قلب املجتمعات
اليهودية األرثوذكسية.

املسيحية م��ن جهتها ،ل��م ت�ع��رف ف��ي أص��ول�ه��ا الخاصة
أي كتابات عنفية .باستثناء ما أخذته ضمن «بيبلها»
عن اليهودية .وهو ما بدا جليًا أن يسوع حرمه ونقضه
ب��ال�ك��ام��ل .غير أن ذل��ك ل��م يمنع املسيحيني م��ن السقوط
ً
م �ج��ددًا وط��وي�ل�ا ف��ي ف��خ «ال �ع �ن��ف ال��دي �ن��ي امل� �ق ��دس» .من
غ��ال�ي�ل��ي إل ��ى م �ح��اك��م ال�ت�ف�ت�ي��ش ف ��ي ق �ل��ب أوروب � � ��ا ،وم��ن
ح��روب الفرنجة ش��رق��ًا إل��ى م��آس��ي الكونكيستادور في
األميركيتني غربًا .حتى إن النصوص الدينية املسيحية
اضطرت سريعًا إلى مقاربة إشكالية العنف ،طيلة قرون
طويلة ،من أغوسطينوس إلى األكويني .وهو ما تبلور
ف��ي م�ف�ه��وم «ال �ح��رب ال �ع��ادل��ة» ،ح�ي��ث ال�ت��رك�ي��ز امل��رج�ع��ي
امل�س�ي�ح��ي ع�ل��ى ع�ن��اص��ر م�ف�ص�ل�ي��ة ،م�ث��ل ش��رع�ي��ة سلطة
ات �خ��اذ ق� ��رار ال� �ح ��رب ،اس �ت �ن �ف��اد ال��وس��ائ��ل غ �ي��ر العنفية
قبل ال�ل�ج��وء إل��ى ال�ع�ن��ف ،حصر اس�ت�خ��دام��ه على قاعدة
التناسب ،وأخيرًا اإلقبال على الحلول السلمية عند أول
ف��رص��ة ل �ه��ا ...ل�ك��ن ذل��ك ك�ل��ه ل��م ينقذ املسيحية م��ن لوثة
«العنف اإللهي» ،حتى جاءت الثورة و«اإلصالح» وفصل
املؤسستني ،فعاد ما لله لله وما لقيصر لقيصر.
املسلمون ال�ي��وم أم��ام اإلشكالية نفسها والفرصة ذاتها.
فرغم كل التبريرات والتفسيرات واالجتهادات املعطاة ،ال
يمكن ألي باحث علمي إال أن يقر بوجود أصول مرجعية
للعنف امل�ق��دس ف��ي السنة م�ب��اش��رة .يكفي أن ت�ق��رأ كتابًا
«أصوليًا» واحدًا ،من نوع «مسائل من فقه الجهاد» ،لتدرك
عمق هذه اإلشكالية .وهي تقتضي واجبًا إسالميًا كبيرًا
وتاريخيًا ،في التصدي لها ومقاربتها على نحو متصالح
مع مفاهيم العصر .واجب لم يعد يكتفي بمراجع من نوع
«ال إكراه  »...أو «إن هدم الكعبة حجرًا حجرًا »...أو «من أهلك
نفسًا »...قد يكون مبكرًا على املسلمني طرح موضوع حرية
الضمير وفصل املؤسستني واستعادة تجربة «اإلخ��وان
الجمهوريني» أو علي عبد ال ��رازق ف��ي «اإلس�ل�ام وأص��ول
الحكم» .وق��د يكون طموحًا ج�دًا اآلن ط��رح إمكان احتكار
مفهوم الدولة ملفهوم العنف والقوة .مع أن وثائق األزهر
األخيرة واعدة جدًا .لكن الضروري وامللح اليوم التصدي
ملسألة العنف إزاء كل مدني وكل بريء ،بمعزل عن معتقده
الديني أو السياسي أو االجتماعي أو غ�ي��ره .بمعنى أن
يعلن املسلمون ،بكل مرجعياتهم ومدارسهم ومذاهبهم،
موقفًا صريحًا قاطعًا مطلقًا ،يجعل دم امل��دن��ي وال�ب��ريء
خارج أي تبرير ديني مقدس ،وعلى قاعدة الحق اإلنساني
الدولي املوضوعي .قد ال تكون الساحات اإلسالمية اليوم،
وس��ط تفجراتها واس�ت�ه��داف��ات�ه��ا ،ج��اه��زة إلع ��ادة نظرها
في مفهوم «الحق في إع�لان ال�ح��رب» ،لكن مع ذل��ك ،ال بل
رغم ذلك وبسببه ،واج��ب القوى املسلمة اليوم أن تفرض
شرعتها ح��ول «قوانني ال�ح��رب» ،وأولها حرمة دم املدني
والبريء ،كإنسان وحسب ،ايًا كان هذا اإلنسان .إنها خطوة
أولى ضرورية اليوم ،وممكنة اآلن.

األول
ّ
هدية كانون ّ
املنطقة الفاصلة بني صيدا ومخيم عني
الحلوة ال يدخلها أي جهاز أمني لبناني،
وت �ت �م��رك��ز ال �ق ��وى األم �ن �ي��ة الفلسطينية
امل �ش �ت��رك��ة ع �ل��ى أط ��راف � �ه ��ا .أم � ��ا ال �ج �ي��ش
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،فيقف ف��ي ال�ج�ه��ة امل�ق��اب�ل��ة من
دون أن يدخلها بدوره .يعتبر فلسطينيو
عني الحلوة التعمير «منطقة لبنانية وال
ع�لاق��ة للمخيم ب�ه��ا» ،كما ي��ؤك��د مسؤول
ف��ي اللجنة الشعبية للمخيم .ك��ذل��ك فإن
العديد من التنظيمات اللبنانية ،كسرايا
امل �ق��اوم��ة وال�ت�ن�ظ�ي��م ال�ش�ع�ب��ي ال�ن��اص��ري
و«ج �ن��د ال �ش��ام» وب�ق��اي��ا «ف�ت��ح اإلس �ل�ام»،
ينشط هناك .وقد حدث أن اشتبكت هذه
القوى في ما بينها مرات عدة ،كان آخرها
مع أنصار أحمد األسير ومرافقيه .يراقب
م �س��ؤول��و ال�ف�ص��ائ��ل ف��ي ع�ي�ن ال �ح �ل��وة ما
يجري في التعمير .أغلب كاميرات املراقبة
موجهة إلى هناك .وحاليًا ،التعمير تحت
مكبرات النظر ،خصوصًا بعد معارك عبرا
وم�ش��ارك��ة ب�ع��ض أب �ن��اء ال�ح��ي ف��ي إط�لاق
النار على حواجز الجيش .وق��د انتشرت
أخيرًا إشاعات عن أن املطلوب فضل شاكر
يتمركز ه�ن��اك .غير أن السيطرة الفعلية
ف��ي التعمير ه��ي للمجموعات السلفية
التي تشتبك دائمًا مع حاجز حركة فتح
والجيش اللبناني املحاذيني .وقد نشرت
«عصبة األنصار» عناصرها بني الطرفني
كقوة فصل ،مستندة إلى العالقة الجيدة
التي تجمعها بمختلف األطراف.

اشترك في جريدة
واحصل على بطاقة حسومات من

الحدث ـ غاليري سمعان
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