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ومد يده للناس إن َ
النزول إلى الشارع ّ
جاع
ّ ٌ
ُ
ال ـف ـقــراء .روح ـ ُـه امل ـســؤولــة ه ــذه عـصــيــة على
ّ
عبثية التغييب.
ٌ
والتي ُ
ّ
ّ
ّ
املذهبية مشحونة
ارات
الدينية
البيئة
ُّ
أبـ ـدًا بــانـت ـمــاءات حـ ـ ّ
ـاد ٍة ألبـطــالـهــا؛ تـكــاد ّك ُــل
ٍ
عناوين األديان واملذاهب والقداسات تتكثف
ّ
َ
وتتلخ ُص في أشخاصهم؛ ُ
فيصبحون هدف
ُ
املشروع بعد أن كانوا جنده!
ُ
حـ ـ َ
ـارب ف ـض ــل ال ـل ــه بــاس ـت ـمــاتــةٍ واعـ ـي ــةٍ هــذه
ّ
ال ـبــدائــيــة فــي الـتـعــاطــي مــع م ـشــروع الــديــن؛
وشـ ـ ـ َـجـ ـ ـ َـب ت ـ ـم ـ ـحـ ـ ُـور الـ ـعـ ـم ــل ح ـ ـ ــول ش ـخــص
املــرجــع إن فــي حياته أو بـعـ َـد وفــاتــه؛ وكـ ّـرر
ّ
الـ ـتـ ـص ــري ـ َـح ف ـ ــي غـ ـي ــر م ـن ــاس ـب ــة أن «ح ـ ــال
ّ
ّ
الدينية أو لزعماء
للشخصيات
التقديس
ّ
الطوائف هي من أبرز الظواهر املرضية» في
مجتمعاتنا.
ُ
ّ
وف ـ ــي ح ــن ي ـغ ـم ــز ال ـب ـع ــض إل ـ ــى أن جــانـبــا
م ــن م ـشــروعــه ل ــم يـسـلــم _ب ـ ـ ــدوره_ م ــن هــذه
ال ـظ ــاه ــرة ،غ ـيـ َـر ّأن إط ــاق ّ
االدعـ ـ ــاء ف ــي هــذه
ُ
ّ
ـواط مــن ردهٌ ،والــواقــع
املـســائــل أس ـهــل ب ــأش ـ ٍ
ّأن ــه ل ـيـ َـس ث ـ ّـم ـ َـة مــؤس ـسـ ٌـة مـعـصــومــة ف ــي أيِّ
ّ
ّ
ٍّ
خيار
رسمي ،إن في
مجتمعي أو حتى
عمل
ٍ
ٍ
ّ
ـرد هناك ،وإن كان ثمة من املواقف
ـ
ف
أو
هنا
ٍ
ّ
العاطفي
وال ـش ـعــارات مــا يحكمه االن ــدف ــاع

لشخص الراحل أكثر من الغوص في أبعاد
مشروعه وأهدافه.
ّ
املحبني
صفة «املـقـ ّـدس» التي رفعها بعض
امل ـت ـح ـ ّـم ـس ــن ُبـ ـعـ ـي ـ َـد رح ـي ـل ــه ك ــان ــت إحـ ــدى
ّ
تـلــك الـنـقــاط ،غـيــر أن مؤسسته عـمــدت إلــى
ت ــرشـ ـي ــده ــا ،وعـ ـ ـ ـ َ
ـاد ع ـن ــوان ـه ــا إل ـ ــى اعـ ـت ــدال
ّ
خـطــابــه وأدبـ ّـيــاتــه .لـطــاملــا أش ــار الـســيــد إلــى
خطورة هذه الظاهرة بلغةٍ حازمة؛ «قتلتنا
املقد ُ
ّ
سات التي ال قداسة لها ،وعندما يعجز
اإلنسان عن فهم نفسه ،فلن يكون قادرًا على
فهم الواقع
املحيط ّ به وإن ســار على عجلةٍ
َ
من األلقاب ،وسط كل هذه الزحمة من كلمات
ّ
دينيًا وال
التقديس والقداسة التي ال أساس
ّ
ّ
روحيًا وال واقعي ًّا لها»ُ ّ .
الثرية ال زالت أعمق من
هذه التركة الفكرية
ّ
الحالية.
معطيات املرحلة
اختصارها في
ِ
ُّ
ـوات م ـ ّـرت عـلــى رح ـيــل فـضــل الـلــه،
س ــت س ـن ـ ٍ
َ
َ
ُ
ـاهـ ــل م ــري ــدي ــه
والـ ـت ــرك ــة الـ ـت ــي أثـ ـق ــل ب ـه ــا كـ ـ ِ
وم ـعــاديــه ،تـ ـ ُ
ُ
ـزداد تـعـقـيـدًا .ل ــدى تأبينه عــام
ّ
َ
 2010خـتــم رفـيــق درب ــه السيد الغريفي في
ّ
السي ُد الجسد ،وسيبقي
بيان نعيه« :رحــل
ّ
ُ
ّ
ّ
السي ُد الخط والفكر والروح .»...لعله التحدي
األك ـب ـ ُـر لـلـبـنــاء عـلــى تـجـ ًـربـتــه ّكـمــا أراد؛ في
ّ
املجددين،
أكثر ما تكون حاجة لتعقل
بيئةٍ
ُ
ُ
ططهم ومشاريعهم.
خ
ضج
ون
ِ
* باحث وأستاذ حوزوي

ب ــاألج ــواء الــروس ـيــة ف ــي أح ــدث إشـ ــارة عن
تحسن العالقات بني أنقرة وموسكو.
ـ عدم التخلي عن منطقة الشرق األوسط من
خالل دعم النظام السوري بكافة قواها .لذا،
تنتظر حاملة الـطــائــرات الثقيلة الروسية
األميرال كوزنيتشوف االنتهاء من عمليات
اختبار الجاهزية ،لتنطلق أقــوى األسلحة
الروسية املدمرة إلى الساحل السوري.
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي دول أوروبـ ـ ـ ــا
الـشــرقـيــة ،منها العلني واملـبــاشــر كـمــا في
جورجيا وشبه جــزيــرة الـقــرم ،ومنها غير
املباشر كالدعم املعنوي كما هو الحال في
إقليم ّ قره باغ.
إذًا ،إن ـ ــه ص ـ ــراع ال ــوج ــود وب ـس ــط ال ـن ـفــوذ،
االقتصادية والسياسية
وتحقيق املكاسب
ّ
بينهما .لــذا ،فسياسة عــض األصــابــع على
الصعيد االقتصادي تبدو سيدة الساحة.
ف ـق ــد ق ـ ـ ـ ّـدر م ــرك ــز الـ ـبـ ـح ــوث ال ـف ــرن ـس ــي فــي
االقـتـصــاد الــدولــي ( )CEPIIخسائر الــدول
الغربية جراء العقوبات على روسيا بزهاء
 60.2مـلـيــار دوالر .وخ ـلــص املــركــز إل ــى أن
معظم الخسائر جاء نتيجة سياسة الغرب
ب ـفــرضــه ع ـق ــوب ــات ع ـلــى روسـ ـي ــا ،ول ــم تــأت
بسبب العقوبات الجوابية التي فرضتها
روسـ ـي ــا ع ـل ــى ال ـ ـغـ ــرب .فـ ـ ــردًا ع ـل ـي ـهــا قــامــت
روس ـيــا بـحـظــر تــوريــد امل ــواد الـغــذائـيــة من
ال ــدول الـتــي فــرضــت عـقــوبــات عـلـيـهــا .وفــي
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فــي سياق آخــر ،قالت املستشارة األملانية،
أنجيال ميركل فــي وقــت ســابــق «إن ــه يمكن
ت ـح ـق ـي ــق األم ـ ـ ــن ال ـ ــدائ ـ ــم فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا عـبــر
الـتـعــاون مــع روسـيــا ولـيــس بمجابهتها».
وقد انتقدت سياسة موسكو بشأن األزمة
األوكــران ـيــة مـشـيــرة إل ــى أنـهــا أث ــارت القلق
العميق لدى دول شرق الـ«ناتو».
ّ
ص ـح ـيــح أن امل ـش ـه ــد الـ ــدولـ ــي بـ ــن ال ـغ ــرب
وروسـ ـ ـي ـ ــا ال ي ـط ـم ـئــن إال أن وق ـ ـ ــوع ح ــرب
عاملية ثالثة يبقى من سابع املستحيالت.
وهذا ما ّ
عبر عنه وزير الخارجية الروسية
سـيــرغــي الف ــروف ،فــي مقابلة مــع صحيفة
«كوموسولكايا برافدا» ،أنه يستبعد خطر
اندالع حرب عاملية ثالثة مع الغرب ،معتبرًا
أن «دول العالم ما زالت تتذكر جيدًا فظائع
الحرب العاملية الثانية».
أخ ـي ـرًا ،ستبقى الـســاحــة الــدولـيــة مفتوحة
ع ـلــى أك ـثــر االح ـت ـم ــاالت .وال ـح ــرب ال ـب ــاردة
ال ش ـ ّـك أنـهــا لــم ت ــزل قــائـمــة ،وال ش ـ ّـك أيضًا
أن الـ ــدول الـنــامـيــة ه ــي م ـســرح ال ـصــراعــات
الدولية ،وتدفع الثمن عبر التهجير والقتل
والتدمير.
* كاتب لبناني

خلفه ،لوجهة النظر الكارثية تلك ،وتسويقه
لها .كما أن جهوده إلعادة االعتبار الوطني
لتلك الرموز من خالل الطلب من بعض قادة
الفصائل املـتــواجــديــن باملؤتمر لالجتماع
بهم ،لتوضيح موقفهم وسماع رأيهم ،كان
واضحًا وحازمًا من خــال الــرد الحاسم :ال
لقاء مع من يحمل تلك األفـكــار ،هــذا قرارنا
ولــن نلتقيهم أب ـدًا .إن إص ــرار البعض على
دعوة أصحاب تلك األفكار التخريبية داخل
صفوف الشعب واألم ــة ،لحضور مثل هذه
املــؤتـمــرات املخصصة للمقاومة ،يستدعي
أكـ ـث ــر م ــن ت ـ ـسـ ــاؤل ،خ ــاص ــة ،أن ن ـت ــائ ــج مــا
حصل بعد انتهاء ملتقى دمشق ،من حملة
وطنية وقــومـيــة واسـعــة إلسـقــاط الصرخة
ومروجيها وداعميها ،كــان يجب أن يدفع
بالجهة الــداع ـيــة ،للتدقيق فــي مــواقــف كل
مدعو ،خاصة إذا كــان غير منتم لحزب أو
فصيل أو هيئة ،تعترف بها تلك الجهة.
إن الـ ـصـ ـم ــت عـ ـل ــى مـ ـش ــارك ــة تـ ـل ــك ال ــرم ــوز
املـ ـتـ ـصـ ـهـ ـيـ ـن ــة ،والـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح بـ ـصـ ـعـ ــود أحـ ــد
الناطقني باسمها للمنصة للتحدث ،يعتبر

إهانة للحضور ولألفكار التي يحملونها.
وقــد كــان للوقفة الشجاعة للدكتور عصام
ال ـس ـعــدي ،الـقــومــي الـعــربــي الـتـقــدمــي ،األثــر
الكبير في فضحه لـ«معسول الكالم املفخخ»
الـ ــذي حـ ــاول ت ـمــريــره ذل ــك امل ـت ـح ــدث ،ال ــذي
كان مكانه الطبيعي على منصة هرتسليا
بجوار ممثل سلطة الحكم الذاتي اإلداري،
ك ـمــا قـ ــال ب ـكــل مــوضــوع ـيــة ودق ـ ــة الــدك ـتــور
السعدي.

قداسة األشخاص
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في إشكالية خطاب
المظلومية
معتز حيسو *

خاتمة
ال تـخــرج أهمية هـكــذا مــؤتـمــرات عــن الفعل
اإلع ــام ــي ،وم ــا تـعـيــد إن ـتــاجــه م ــن عــاقــات
بــن الـقــوى والشخصيات ،تــوفــرهــا أرضية
الـلـقــاء .لكن االسـتـمــرار باستدخال عناصر
الـتـخــريــب ال ـف ـكــري «ال ـق ــوى الـنــاعـمــة» لهذه
اللقاءات ،ينسف أي نجاح متوقع لها ،طاملا
أن ف ـيــروســات اس ـتــدخــال الـهــزيـمــة مــا زالــت
تـجــد مــن ُيـحـضــرهــا ويــرعــاهــا ويـســاعــد في
انتشارها.
* كاتب فلسطيني

رأي
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ِّ
ُيشكل منهج «صــدام الحضارات» اإلطــار التحليلي
ِّ
السنية» .وانطالقًا منه،
الـعــام لخطاب «املظلومية
َّ
يحلل ع ـ ٌ
ـدد مــن الـكــتــاب معطيات ال ـصــراع الـســوري
ومستوياته وأشكال تجلياته املتداخلة واملتشابكة.
ولذلك عالقة مباشرة بانزياح طرق وآليات التفكير
السياسي ليبراليًا كان أو يساريًا ،إلى حقل التحليل
الــدي ـنــي واع ـت ـمــاد تـجـلـيــاتــه وتـمـظـهــراتــه املـيــدانـيــة
ال ـيــوم ـيــة مــرج ـعــا لـلـتـحـلـيــل .م ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى وق ــوع
أص ـحــاب خـطــاب املـظـلــومـيــة فــي إشـكــالـيــة منهجية
ُ
تـبـعــدهــم عــن ال ـجــذر الـسـيــاســي لــأزمــة ،وارتـبــاطـهــا
العضوي بتناقض وتــداخــل السياسات واملصالح
الدولية واإلقليمية.
معلومًا إن غير حكومة َّ
حملت منطلقات «الربيع
ُ
ال ـع ــرب ــي» ع ـلــى م ـقــدمــات دي ـن ـيــة وطــائ ـف ـيــة تـنــاقــض
م ـقــدمــاتــه وأب ـ ـعـ ــاده ودواف ـ ـعـ ــه األس ــاسـ ـي ــة ،م ــا دفــع
باألوضاع في سوريا تحديدًا إلى حقل صراع ديني،
مذهبي وطائفي إشكالي ،تجاوزت تداعياته حدود
الـجـغــرافـيــا الــوط ـن ـيــة ،وي ـه ــدد ب ـت ـصـ ُّـدع مجتمعات
أخرى متعددة.
َّ
وإذا كان املسلمون السنة يعانون مظلومية تاريخية
ي ـك ـش ــف عـ ــن ت ـج ـل ـيــات ـهــا ص ـ ـ ــراع ي ــرت ـب ــط ب ـس ـي ـطــرة
«األقليات» على السلطة ،فإننا نتساءل عن أوضاع
أبناء األقليات .ألم تكن معاناة أبناء املجتمع الواحد

الصراع في سوريا وغيرها من الدول
العربية صراع سياسي بامتياز
بـغــض الـنـظــر عــن انـتـمــاءاتـهــم الطائفية واملذهبية
والعرقية متقاربة ،طبعًا باستثناء ذوي االمتياز
وال ـن ـفــوذ أي ــا ك ــان ان ـت ـمــاؤهــم .م ــا يـعـنــي أن اهـتـمــام
ّ
أنظمة بلدان الربيع العربي وغيرها ،يتركز بالدرجة
األولى على والء «املواطنني» وخضوعهم .ومن يغرد
خــارج الـســرب يتعرض للقمع واالضـطـهــاد أيــا يكن
ان ـت ـمــاؤه .وال يـغـ ِّـيــر مــن طبيعة ذل ــك مــا نلحظه من
ارتفاع منسوب االنزياح إلى حقول دينية ومذهبية
وط ــائ ـف ـي ــة ،ف ـج ــوه ــره ــا ي ـت ـم ـحــور ض ـم ــن ص ــراع ــات
سياسية وظيفية تتسم بالتبعية واالرت ـهــان .وفي
سياقها تندرج تموضعات رجــراجــة غير مستقرة،
تربطها عالقة إشكالية بأسباب الصراع وتداعياته.
أم ــا م ـح ــاوالت إب ـع ــاد م ـجــريــات ال ـص ــراع ع ــن ج ــذره
الـسـيــاســي فــإنــه أدخ ــل فـئــات اجتماعية واسـعــة في
ح ـ ــاالت ت ـن ــاق ــض اس ـت ـق ـطــابــي ان ـع ـك ـســت تــداع ـيــاتــه
واستندت بــآن ،على وإلــى أشكال الوعي والعالقات
االجتماعية.
ما يعني أن تحميل األوضــاع السورية على مفهوم
املـظـلــومـيــة يـحـمــل إج ـحــافــا بـحــق ال ـســوريــن كــافــة،
وي ـت ـنــاقــض م ــع مـســاعـيـهــم إلح ـ ــداث تـغـيـيــر وطـنــي
ديمقراطي .أمــا اعتماد خطاب املظلومية إلنصاف
َّ
أه ــل الـســنــة ورف ــع املـظـلــومـيــة الـتــاريـخـيــة عـنـهــم في
سياق الصراع على السلطة ومن أجلها ،فإنه يعزز
من تفاقم االستقطاب الطائفي واملذهبي .ويتجلى
ذلــك باعتبارهم األقليات القومية واملذهبية ،سندًا
للسلطة ،ما يكشف عن إشكالية في آليات التفكير...

ً
وفي ذلك ظلم لألقليات ،وتجاهال ملواقفهم الرافضة
لـسـيــاســات السلطة وآل ـيــات التغيير املـحـمــول على
العنف الطائفي والديني.
فــاألكــراد وأقـلـيــات أخ ــرى عــرقـيــة تـعــرضــوا للتمييز
وما زالوا ،ويعارضون النظام في كثير من القضايا.
ويـ ـكـ ـش ــف عـ ــن ذلـ ـ ــك تـ ـب ــاي ــن م ــواقـ ـفـ ـه ــم ال ـس ـيــاس ـيــة
وامل ـي ــدان ـي ــة ،وط ـب ـي ـعــة م ـشــارك ـت ـهــم م ــع أطـ ـ ــراف من
ً
املـعــارضــة .فكيف نفهم مـثــا مــوقــف «ق ــوات سوريا
الديمقراطية» التي يشكل األكــراد قوامها األساسي
إضــافــة إل ــى مـجـمــوعــات عـشــائــريــة وفَّـصــائــل أخــرى
عربية ،وغالبيتهم من املسلمون السنة ،ويحاربون
بــدعــم أم ـيــركــي وغ ـطــاء روسـ ــي« ،داع ـ ــش» وفـصــائــل
أخرى ،بعضها «معتدل» .أيضًا فإن مواقفهم تتباين
ف ــي لـحـظــات كـثـيــرة ع ــن م ــواق ــف االئ ـت ــاف الــوطـنــي
املـعــارض ،وهيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر تـتـبـنــى م ــع أط ـ ــراف أخ ـ ــرى كــرديــة
«مشروعًا فيدراليًا» يرفضه السوريون ،لكنه مدعوم
أميركيًا ،ويحظى بموافقة روسية َّأولية ،ما يضعهم
فــي مواجهة مؤجلة مــع الـنـظــام ،وبـعــض مــن الــدول
اإلقليمية مثل تركيا وإيران...
أم ــا فـيـمــا يـتـعـلــق بــاألق ـل ـيــات ال ـطــائ ـف ـيــة ك ــاف ــة ،فــإن
أوضاعها ال تقل سوءًا عن بقية الفئات االجتماعية.
وموقف النظام من املعارضني من أصول أقلوية ،ال
يختلف عن موقفه من املعارضني من أصول أكثروية.
مــع ذل ــك ف ــإن أن ـصــار «ال ـث ــورة ال ـســوريــة» ودعــاتـهــا،
وأيـضــا معارضة الـخــارج والــداعـمــن لها ،يتنكرون
ملواقف املعارضات «األقلوية» املرتهنة كما يزعمون
ّ
للسلطة .ما ساهم في نشوء مظلومية أقلوية مركبة
نتيجة تموضعهم بــن طرفي استقطاب قصووي،
ما جعل كثيرًا منهم يتنحى خوفًا واحتسابًا .لكن
ذلـ ــك ل ــم يـقـيـهــم م ــن ص ـلــف امل ـج ـم ــوع ــات ال ـج ـهــاديــة
والثوروية ،ومن سلطة تطعن بوالئهم.
ُ
في السياق فإن تساؤالت عدة تثار بسبب استهداف
امل ـج ـمــوعــات ال ـج ـهــاديــة لـلـمـخــالـفــن ل ـهــم م ــن أب ـنــاء
َّ
ج ـل ــدت ـه ــم .وج ـم ـي ـع ـهــا ي ـت ـجــلــى ف ــي سـ ـي ــاق م ـع ــارك
التصفية واإلبادة املتبادلة داخل األطراف الجهادية،
«املعتدلة منها واملتطرفة» وجميعهم من املسلمني
َّ
الـســنــة .أال يخالف ذلــك مضمون خـطــاب املظلومية
وجوهره؟ إذًا كيف لنا أن نفصل معرفيًا وسياسيًا
ِّ
املخفية؟
تجليات الـصــراع الظاهرية ،ودوافـعــه
بني
ُّ
وهل يمثل هؤالء الدين اإلسالمي ،أم أن ما يقومون
بــه يـنــدرج فــي إطــار وظيفي ال عالقة لــه بالدين في
شيء.
م ــا س ـبــق يـسـتــوجــب ال ـن ـظــر إل ــى م ـجــريــات امل ـع ــارك
ال ــدائ ــرة بـكــونـهــا حــربــا ض ــد ال ـح ـض ــارة اإلنـســانـيــة
واإلنسان بــآن .ما يعني أن أبعادها تتجاوز حدود
االنتماء الديني أو الطائفي واملذهبي والعرقي ،علمًا
أنه يتم االشتغال على توظيف االنتماءات املذكورة
س ـي ــاس ـي ــا .ب ـم ـع ـنــى آخـ ــر فـ ــإن ال ـ ـصـ ــراع ف ــي س ــوري ــا
وغيرها من الدول العربية صراع سياسي وسلطوي
ِّ
سنية
بامتياز .لذلك فــإن اعتماد خطاب املظلومية
ً
كــانــت أو شـيـعـ ِّـيــةُ ،يـعـطــي لـلـصــراع أش ـك ــاال تخالف
مضامينه .وذلــك يدفعنا للتمسك بخطاب عقالني
ومــوضــوعــي يــربــط بــن العلمانية والــديـمـقــراطـيــة،
ف ـم ـعــانــات ـنــا تـتـعـلــق ب ـجــانــب ك ـب ـيــر م ـن ـهــا بــأس ـبــاب
سياسية ال عالقة لها في العمق ،باالنتماء الديني
والطائفي.
* باحث وكاتب سوري

