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آل سعود في لبنان!
ثريا عاصي*
نذكر جيدًا ،أن قوات املستعمرين اإلسرائيليني
ص� ّ�ب��ت ف ��ي ح ��رب ت �م��وز  ،2006ج ��ام غضبها
ع� �ل ��ى ض ��اح� �ي ��ة ب � �ي� ��روت ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ،ق �ص �ف��ًا
ج��وي��ًا ومدفعيًا م��ن ال �ب��وارج البحرية ،بقصد
ترويع الناس وتهديم العمران .برغم أن هذه
ال�ض��اح�ي��ة ه��ي ف��ي األص ��ل م�ح�ل��ة س�ك�ن�ي��ة ،بل
م�ك�ت�ظ��ة ب��ال �س �ك��ان ،وأن امل �ق��اوم��ة ل��م ت�ت�ع��ام��ل
م��ع ال� �ع ��دوان اإلس��رائ �ي �ل��ي م �ب��اش��رة ،ان�ط�لاق��ا
منها.
وب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ال�ض��اح�ي��ة ت�ت�ع��رض للقصف،
ك ��ان ال��رئ �ي��س ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ي �ق��وم ب��ال��دور
نفسه ال ��ذي ي��ؤدي��ه ال �يّ��وم ب��ال�ت�لازم م��ع ت��وات��ر
السيارات امللغمة .أي إنه ألصق في تموز 2006
املسؤولية عن القتل والتهجير والتدمير ،في
ال�ض��اح�ي��ة وف ��ي ق ��رى وب �ل��دات ج �ن��وب ل�ب�ن��ان،
ب�ح��زب ال�ل��ه .ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ل��م يستقو السيد
ف � ��ؤاد ال� �س� �ن� �ي ��ورة ،ب��ال��رئ �ي��س امل� �ص ��ري وب ��آل
ّ
سعود ،إضافة إل��ى بعض حكام دول الخليج
فحسب ،بل بالسيدة كوندوليزا رايس وزيرة
الخارجية األميركية أيضًا ،التي ج��اءت أثناء
العدوان اإلسرائيلي إلى بيروت لتضبط إيقاع
خطوات حكومته بنفسها.
ال أعتقد ان أبناء الجنوب والضاحية يمكنهم
أن ي �ن �س��وا ،م�ش�ه��د أق �ط��اب ج �م��اع��ة  14آذار/
مارس ضيوفًا على الطعام إلى مائدة الوزيرة
األميركية ف��ي س�ف��ارة ب�لاده��ا ف��ي ب�ي��روت ،في
ال��وق��ت ال��ذي كانت فيه القنابل تنهمر عليهم
مثل زخات املطر!
ّ
ال شك في أن السيد فؤاد السنيورة والجماعة
ّ
ال� �ت ��ي ت �س �ل��ك ن �ه �ج��ه ،ي �ع �ت �ق��دان أن ل �ه �م��ا م��ن
ال �ح �ق��وق واالم � �ت � �ي� ��ازات ف ��ي ل �ب �ن��ان ،م ��ا ل�ي��س
لغيرهما .أو ب�ك�لام أك�ث��ر ص��راح��ة ووض��وح��ًا،
يتضح من فحوى خطابه أنه يتصرف كما لو
كان صاحب البيت ،أنه امللك والقاضي فيه ،أما
البقية الباقية ،فأهل ذمة .أي إننا حيال نزعة
إل��ى الفوقية واالس�ت�ع�لاء .عبثًا نطلب السالم
حيث ال يكون الناس متساوين!
يتهم الرئيس فؤاد السنيورة حزب الله ويصدر
األح �ك��ام ض ��ده ف ��ور س�م��اع��ه أو ع�ل�م��ه ب��وق��وع
ح��ادث��ة ال ت��روق��ه ،صغيرة كانت أو كبيرة .ما
حدا به بعد حرب «الرصاص املصبوب» ضد
قطاع غزة ،إلى االنتفاض واالنتفاخ على حزب
الله ،متهمًا اياه «بالتطاول» على هيبة مصر،
التي كان يتسلط عليها آنذاك الرئيس حسني
مبارك.
ف�ت��وال��ت باملناسبة وف��ود م��ن جماعة  14آذار
إلى مصر لإلعراب أمام مبارك عن استنكارها
ل �ض �ل��وع ع �ن��اص��ر م ��ن ح� ��زب ال �ل ��ه ف ��ي إدخ� ��ال
السالح إلى قطاع غزة .كان ذلك بنظر الجماعة
مصر.
املذكورة تهديدًا ألمن
ّ
ت �ج��در اإلش � ��ارة ه�ن��ا إل ��ى أن ��ه ل�ي��س مستبعدًا
أن ن �ظ��ام ال �ح �ك��م امل� �ص ��ري ك� ��ان م �ت��واط �ئ��ًا م��ع
امل�س�ت�ع�م��ري��ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ،إذ ي �ع� ّ�د امل��ؤت�م��ر
ال �ص �ح��اف��ي ال� ��ذي دع ��ا ال �ي��ه وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
امل�ص��ري آن��ذاك أحمد أب��و الغيط برفقة وزي��رة
امل�س�ت�ع�م��ري��ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ت�س�ي�ب�ن��ي ليفني
ع�ش�ي��ة ال� �ع ��دوان ع�ل��ى ق �ط��اع غ ��زة ،إل ��ى ج��ان��ب
م��ؤت�م��ر ح ��وار األدي ��ان ال ��ذي أع � ّ�د ل��ه آل سعود
وظ� �ه ��ر أث � �ن� ��اءه ش �ي��خ األزه � � ��ر واإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
ش �ي �م��ون ب� �ي ��ري ��ز ،ج� � ��زار ق� ��ان� ��ا ،ي� � �دًا ب� �ي ��د ،م��ن
العالمات الفارقة للفترة التي سبقت مبادرة
ال� �ت� �ح ��ال ��ف ال � �ث �ل��اث � ��ي :اإلخ� � � � � ��وان امل� �س� �ل� �م�ي�ن ـ
مشيخات النفط ـ الواليات املتحدة األميركية،
ال ��ى ض ��رب ب�ع��ض ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ت�ح��ت راي��ة
ال� �ث ��ورة وال �ح ��ري ��ة وال��دي �م �ق��راط �ي��ة ،وت�ط�ب�ي��ق
الشريعة!
م��ن ال �ب��دي �ه��ي ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق أن ال�ك�ث�ي��ري��ن
ف��ي ل�ب�ن��ان ،وه��م م��وزع��ون على ك��اف��ة األف��رق��اء،
ّ
�أن م� � ّ
�رد امل � ��أزق ال ��ذي
ال ي ��ري ��دون االع� �ت ��راف ب� �
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ّ
وصلوا إليه جميعًا ،على األق��ل في جزء كبير
م�ن��ه ،إل��ى اإلش �ك��ال ال ��ذي تمثل ل�ي��س ف�ق��ط في
نهوض مقاومة قادها حزب الله ضد احتالل
املستعمرين اإلسرائيليني ف��ي  ،1982لكن في
االستقبال الذي لقيه الغزاة اإلسرائيليون من
جانب السلطة في لبنان أيضًا.
ّ
أكتفي من ه��ذا االستطراد بالتذكير ب��أن هذه
األخ�ي��رة أخلت مواقعها العسكرية واإلداري��ة،
أمام تقدم جحافل املستعمرين ،الذين لم يمنع
انتشارهم ف��ي ب�ي��روت انعقاد مجلس النواب
ف��ي  23آب /أغ�س�ط��س  1982وان �ت �خ��اب بشير
الجميل رئيسًا للجهمهورية ،إضافة إلى هذا
ّ
كله وقعت الحكومة اللبنانية ،قبل أن تتراجع،
ف��ي  17أي��ار  1983ات�ف��اق�ي��ة ص�ل��ح وت �ع��اون مع
املستعمرين اإلسرائيليني!
ّ
منكر لجميل
مجمل القول إن السيد السنيورة ِ
املقاومة التي تصدت للمحتلني اإلسرائيليني،
ه ��ذا م��ن ن��اح �ي��ة ،وم ��ن ن��اح �ي��ة ث��ان �ي��ة ،ف �ه��و ال
ي��ؤاخ��ذ ال�س�ل�ط��ة ال �ت��ي ع �ج��زت وق �ص��رت ليس
ف�ق��ط ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال �ب�ل�اد ،ب��ل ال �ت��ي أخفقت
أو أح �ج �م��ت ع ��ن ت�ح�ش�ي��د ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين أي �ض��ًا،
ب �م��ا ه ��م م ��واط� �ن ��ون م� �ت� �س ��اوون ف ��ي ال �ح �ق��وق
وال��واج�ب��ات ،م��ن أج��ل إخ��راج املستعمرين من
أرضهم.
ّ
م��ن امل��رج��ح أن ��ه رغ ��م ه ��ذا ك�ل��ه ل��م ي�ك�ت�م��ل بعد
مّ�ش��روع الرئيس السنيورة ،فليس مستبعدًا
أن� ��ه ي��ري��د ف ��وق ذل ��ك رب ��ط ل �ب �ن��ان ب ��آل س�ع��ود
وإل�ح��اق��ة بمنطقة ن�ف��وذه��م وس�ي��اس�ت�ه��م .وم��ا
ّ
يزيد الطني بلة أن امل�ق��اوم��ة ل��م تعلن صراحة
م �ط��ال �ب �ت �ه��ا ب �م �ح��اك �م��ة أع � � ��وان امل �س �ت �ع �م��ري��ن
اإلسرائيليني ،الذين تقاعسوا عن مواجهتهم
ح�ت��ى ال ت�ت�ك��رر ك��ارث��ة ال �غ��زو واالح� �ت�ل�ال م��رة
ثانية ،بل على العكس ّ
تمد يدها لهم في بعض
األحيان .وهذا يدعو إلى األسف.
ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ن�س�ت�ح�ض��ر ذك ��رى ال��رئ�ي��س
الجزائري األسبق ه��واري بومدين ،ال��ذي كان
يرى أن هناك فرقًا بني إسالم الفقراء من جهة،
وإسالم األغنياء من جهة ثانية ،إشارة إلى ما
يمثله آل س�ع��ود ف��ي مضمار الفقه وتحريف
ال �ن �ص��وص ال��دي �ن �ي��ة ت �ط��وي�ع��ًا ل �ل��دي��ن مل�لاء م��ة
شراكتهم م��ع االستعمار ف��ي تقاسم ال�ث��روات
الوطنية.
ّ
ي�ج��در ال�ت��ذك�ي��ر أي �ض��ًا ،ب ��أن آل س�ع��ود أن�ش��أوا
س �ن ��ة  ،1965ال �ح �ل ��ف اإلس �ل��ام � ��ي ال � � ��ذي ض � ّ�م
إض��اف��ة إل �ي �ه��م ،ش ��اه إي � ��ران (ال �ش �ي �ع��ي) وم�ل��ك
األردن ح �س�ين (ال �ه��اش �م��ي ،ح �ف �ي��د خ�ص�م�ه��م
م �ل��ك ال �ح �ج��از س��اب �ق��ا ال �ش��ري��ف ح� �س�ي�ن) ،أي
إنهم لم يترددوا في عقد حلف مع «الشيعي»
و«الهاشمي» ملحاربة جمال عبد الناصر .ما
ح�م��ل ه��ذا األخ �ي��ر ع�ل��ى أن ينعت ه��ذا الحلف
بأنه ضد حركات التحرر العربية ،لكون الغاية
الحقيقية من انشائه هي «إبقاء الدول العربية
تحت نفوذ االمبريالية».
ّ
اس �ت �ن��ادًا إل �ي��ه ،ف� ��إن ال �خ �ط��ورة ال �ت��ي تبطنها
سياسة الرئيس السنيورة وجماعة  14آذار،
ب��إل�ح��اق لبنان بمملكة آل س�ع��ود ،تتمثل في
أن هؤالء حرفوا النص الديني كما ملحنا إليه
ّ
مشوهًا عن هذا
أعاله ،بحيث أخرجوا مفهومًا
الدين ،بل أكاد أن أقول منفرًا.
ف��أن��ا ع�ل��ى ي�ق�ين م��ن أن امل�س�ل�م�ين أي�ن�م��ا ك��ان��وا
س � ��وف ي ��رف� �ض ��ون ف� ��ي غ��ال �ب �ي �ت �ه��م ال �ع �ظ �م��ى،
محاوالت إكراههم على االل�ت��زام بدينهم على
طريقة آل سعود ،كما أنهم لن يقبلوا بالقطع،
س �ي��اس��ة األخ� �ي ��ري ��ن ال� �ت ��ي ت �ق �ض��ي ب�م�ك��اف�ح��ة
«ال �ج��اه �ل �ي��ة» وت�ط�ه�ي��ر ال �ب�ل�اد م��ن «ال �ك��اف��ري��ن
واملشركني».
بمعنى آخر ،فإن إدخال آل سعود و«إخوانهم»
إل ��ى أي م��ن ب �ل��دان امل �ع �م��ورة ه��و ف��ي ج��وه��ره
م�ش��روع ح��رب أهلية إلس�ق��اط ال��دول��ة وتفريق
شمل سكانها.
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أولويات المرحلة االنتقاليــ
سفيان الشورابي *
اه�ت��ز التونسيون ف��رح��ًا وغبطة بعد املوافقة
ع�ل��ى دس �ت��وره��م ال�ث��ان��ي م�ن��ذ اس�ت�ق�لال ال�ب�لاد
في سنة ( 1956إلى درجة أن القيادي اليساري
م �ن �ج��ي ال� ��رح� ��وي ارت � �م� ��ى ف� ��ي ح �ض��ن غ��ري �م��ه
ال�ن�ه�ض��وي ال�ح�ب�ي��ب ال �ل��وز ،ب��رغ��م أن ��ه ل��م تمر
سوى أيام قليلة على تكفيره إي��اه) ،وتهاطلت
ع �ب��ارات ال ��ود وامل �ح �ب��ة م��ن ك��ل م�ص��ر وب � ّ�ر (ل��م
ي �ج ��ف ح �ب ��ر ت ��وق �ي ��ع ال � ��رؤس � ��اء ال� �ث�ل�اث ��ة ع�ل��ى
الدستور ،ليجدوا في رفوف مكاتبهم برقيات
التهنئة مرسلة من بريطانيا وأملانيا وفرنسا
والواليات املتحدة األميركية ،مع هدية مفخخة
عبارة عن قرض بنكي مقداره  450مليون دوالر

أول ت�ل��ك ال�ع�ن��اص��ر ،ال ��دور امل �ح��وري ال ��ذي ّأدت��ه
ال �ق��وى ال�ع�ل�م��ان�ي��ة وم �ك��ون��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي
ف��ي ال �ت �ص��دي مل �ش��روع ح��رك��ة ال�ن�ه�ض��ة ألخ��ون��ة
امل �ج �ت �م��ع .ف �ب �ع��دم��ا أغ��رت �ه��ا ن �ت��ائ��ج ان �ت �خ��اب��ات
امل �ج �ل ��س ال �ت��أس �ي �س��ي ف� ��ي  23أك� �ت ��وب ��ر 2011
ال�ت��ي دفعتها إل��ى اع�ت�لاء مرتبة ال�ح��زب األكثر
شعبية بالبالدّ ،
تسرعت حركة النهضة في أول
م�ش��واره��ا ف��ي الحكم م��ن أج��ل اس�ت�غ�لال ال�ف��راغ
ّ
ّ
الرهيب التي خلفه حل الحزب الحاكم السابق
ف� ��ور ال � �ث� ��ورة .ف �ت��وج��ه ال �ن �ه �ض��وي��ون الح �ت �ك��ار
ً
ال �ح �ك ��م وح � ��ده � ��م ،ت� ��ارك �ي�ن ن �ص �ي �ب��ًا ق �ل �ي�ل�ا م��ن
املناصب لحزبني صغيرين (ح��زب املؤتمر من
أج��ل الجمهورية ،وح��زب التكتل الديمقراطي)
لم يتجاوز دورهما س��وى تلميع ص��ورة حركة

المحطة الفارقة
عجلت في إنجاز
التي ّ
التغييرات السياسية كان
اغتيال البراهمي
من طرف صندوق النقد الدولي!).
اإلع�ل�ان ال��دس�ت��وري ال��ذي ُول��د بعد ع�ن��اء أشهر
عدة من املناكفات والصراعات السياسية ،أتى
ل�ي�غ�ل��ق خ�ل�ف��ه ح�ق�ب��ة ع �س �ي��رة م� � ّ�رت ب �ه��ا ال �ب�لاد
بعد ث��ورت�ه��ا على ن�ظ��ام ال��رئ�ي��س امل�خ�ل��وع زين
ال�ع��اب��دي��ن ب��ن ع�ل��ي .وي��ا للصدفة! ه��ا ه��م ن��واب
املجلس الوطني التأسيسي يوافقون في الوقت
ن�ف�س��ه ع�ل��ى ت��رك�ي�ب��ة ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ت�ت��رأس�ه��ا
شخصية ال ُيعلم عنها أي انتماء حزبي سابق.
وت��أت��ي تزكية الحكومة الجديدة (ال�ت��ي قيل إن
ُ
اسم رئيسها اقترح من طرف دول أوروبية) على
خلفية أزمة سياسية عميقة أصابت البالد إثر
اغتيال الزعيم العروبي محمد البراهمي في 25
جويلية /تموز املاضي.
وب �ق ��در م ��ا ي �ح��ق ل�ل�ت��ون�س�ي�ين ال �ش �ع��ور ب�ح��ال��ة
م��ن االن �ش��راح بعدما قطعوا ال�ش��وط األب ��رز في
املرحلة االنتقالية التي تسبق ارساء املؤسسات
السياسية الديمقراطية القادمة ،فإنه ال ّ
بد من
إب��راز بعض العناصر االيجابية ال�ت��ي وصلت
بتونس إلى ّ
بر األمان ،ولو على نحو وقتي.

الشعار اإلسالمي الكبير :لمـ
الشيخ ماهر حمود *
ّ
إسالميون مفترضون شعارات كبرى ،من
يرفع
قبيل ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة أو ال�خ�لاف��ة أو الحكم
اإلسالمي أو الحكم بما أنزل الله ...وال شك في
أن هذه شعارات شرعية ومطلوبة ،ال اختراعات
أو مبالغات ،من حيث املبدأ ،لكن التساؤل هو
ح��ول مضمون الشعار وتفاصيله ،واألس�ل��وب
واإلمكانات والظروف املحيطة واملتغيرات وما
إلى ذلك.
إن م��ن ي��رف�ع��ون ال �ش �ع��ارات اإلس�لام�ي��ة الكبرى
اليوم ع��اج��زون عن تطبيق البدايات البديهية
ً
لا ع��ن ّ
أي ع�م��ل إس�لام��ي
ألي ع�م��ل ن��اج��ح ،ف �ض�
ن��اج��ح .يشبهون ،ب��ذل��ك ،ال�ط��ال��ب ال�ف��اش��ل ال��ذي
ي �ت �ح� ّ�دث ع��ن آم��ال��ه ف��ي أن ي�ص�ب��ح أس �ت ��اذًا في
ال �ج��ام �ع��ة ،وه ��و ل��م ي �ت �ج��اوز ب�ن�ج��اح ال�ش�ه��ادة
ً
االب �ت��دائ �ي��ة .األم� ��ر ل �ي��س س �ه�ل�ا ،ول �ي��س م�ج��رد
ٍّ
ً
مساء ،لنستيقظ صباحا
تمن أو حلم نحلم به
ف �ن �ج��ده ج ��اه� �زًا ،أو أن ��ه ب �م �ج��رد ال �ق �ض��اء على
أع��داء ه��ذا الشعار بالقتل أو النفي أو اإللغاء،
تصبح الطريق ممهدة إلقامة الحكم اإلسالمي
املنشود .القضية اكبر من ذلك بكثير ،وال بد من
تفصيل:
ً
أوال ،إقرار املبدأ :نعم ،اإلسالم يطلب منا إقامة
ح�ك��م اإلس �ل�ام ب�ين امل�س�ل�م�ين ،وال �ج��دل ف��ي ه��ذا
املوضوع عقيم .وال يجد أعداء هذا الشعار ،من
العلمانيني أو امل�ت��أث��ري��ن باملستشرقني ،سندا
لهم من مفكري وعلماء اإلسالم إال كاتبا واحدا
هو الشيخ األزهري علي عبد الرازق ،الذي كتب
م�ط�ل��ع ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن ك�ت��اب��ًا يتيمًا ل��م يكتب
غ�ي��ره ،رأى فيه أن الحكم م��ن ش��ؤون ال��دن�ي��ا ال
م ��ن ش� ��ؤون ال ��دي ��ن ،ف�ي�م��ا اج �م��ع ع �ل �م��اء ال��دي��ن
واملفكرون اإلسالميون في التاريخ والحاضر

على أن إسالم املرء أو إسالم املجتمع ال يكتمل
إال ب �ت�ح �ك�ي��م ش��ري �ع��ة ال� �ل ��ه ،واآلي � � ��ات ف ��ي ذل��ك
كثيرة .إذًا ،القضية ليست محل نقاش ،وحجة
غير اإلسالميني ف��ي ذل��ك ضعيفة ،ال تستطيع
م ��واج� �ه ��ة ح� �ج ��ج اإلس �ل�ام � �ي �ي�ن امل� �س� �ت� �ق ��اة م��ن
النصوص ،ومن التجربة التاريخية الواسعة،
لكن هذا يحتاج إلى تفصيل كبير.
ث��ان �ي��ا ،ن �ع��م ،ن �ح��ن م �ب �ش��رون ب �ع ��ودة ال�خ�لاف��ة
ال��راش��دة بعد امل�ل��ك ال�ع�ض��وض وامل�ل��ك الجبري
وان�ت�ش��ار ال�ظ�ل��م وال �ج��ور ف��ي ك��ل م �ك��ان ،ل�ك��ن ال
أح��د يستطيع أن ي�ح��دد أي��ن وم�ت��ى وم ��ن؟ هل
ب�م�ج��يء امل �ه��دي أم ق�ب�ل��ه؟ وأي م �ه��دي نقصد؟
ال��رواي��ة السنية بذلك أم الشيعية أم غيرهما؟
هل بعطاء رباني دون جهد بشري كحكم عمر
بن عبد العزيز ال��راش��د ،ال��ذي ج��اء بعد حوالى
ستني عاما من انتهاء الخالفة الراشدة األولى
ودون جهد من احد؟ أم بجهد بشري وبجهاد؟
هل قبل زوال إسرائيل أم بعده؟ هل هو نتيجة
ل��زوال إسرائيل أم س�ب��ب ...ال��خ؟ ه��ذه ،وغيرها،
أسئلة ال يملك اح��د ال �ج��واب عنها ،ويمكن أن
تكون مثار خالف ال ينتهي ،مما يجعل الهدف
البعيد ال ��ذي ه��و إق��ام��ة ح�ك��م إس�لام��ي موضع
اختالف اجتهادي بني الذين يتبنونه.
ث��ال�ث��ًا ،م��ا ب�ين ال�ت��اري��خ وال�ح��اض��ر ف ��ارق كبير.
ال ش��ك أن ص��راع �ن��ا م��ع ال �ف��رن �ج��ة الصليبيني
ث��م م��ع ال�ت�ت��ار ،م�ث�لا ،ث��م م��ع كثير م��ن املعتدين
وامل�س�ت�ع�م��ري��ن ك��ان ي�خ�ض��ع ل �ظ��روف مختلفة.
ك��ان��ت ال�ق��وى متكافئة ،فهم يقاتلون بالسيف
ونحن ندافع بالسيف ،بل كنا أكثر تقدما كما
ي��ذك��ر ال �ك��ات��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي امل �ب��دع أم�ي�ن م�ع�ل��وف،
عضو األك��ادي�م�ي��ة الفرنسية ،ف��ي أول ك�ت��اب له
(ال �ح��روب الصليبية كما ي��راه��ا ال �ع��رب) ،وهو
تعليق على نصوص استقاها من املؤرخ الكبير

