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لن تمر المدعشة
وحسمًا مــن حيث إمـكــان أو مـقــدار التأثير
في مسار األحــداث في سوريا والقدرة على
ت ـمــريــر وت ـظ ـه ـيــر هـ ــذه اإلرادة ف ــي الـتــأثـيــر
ومـمــارســة الـنـفــوذ السياسي واملـعـنــوي ،أو
حتى استخدام القوة املــاديــة أو العسكرية،
وذل ــك بعد معركة حلب األخـيــرة وعـلــى إثر
تـصـفـيــة الـسـفـيــر ال ــروس ــي ل ــدى أن ـق ــرة .هــذا
يـعـنــي ت ـصــاعــد ال ـ ــدور ال ــروس ــي ف ــي األزم ــة
السورية في املستقبل ،بما في ذلك الحضور
السياسي والحراك الدبلوماسي في املحافل
أو عـلــى املـنــابــر الــدول ـيــة ،كـمــا فــي كــوالـيــس
الـسـيــاســة ال ــدول ـيــة ،وك ــذلــك تـصـعـيــد ال ــدور
الـعـسـكــري ،أو بــاألحــرى الـتــدخــل العسكري
املباشر في املـيــدان الـســوري .سـيــزداد حجم
أو مـقــدار التأثير الــروســي فــي مـســار الحل
ال ـ ـسـ ــوري وفـ ــي م ـص ـيــر امل ـس ــأل ــة ال ـس ــوري ــة،
وربـ ـم ــا س ـت ـك ــون روسـ ـي ــا أكـ ـث ــر قـ ـ ــدرة عـلــى
امل ـ ـبـ ــادرة والـ ـح ــرك ــة ،وفـ ــي وضـ ــع أو مــوقــع
أفـضــل عـلــى طــاولــة امل ـفــاوضــات السياسية
وال ــدولـ ـي ــة وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ب ـش ــأن ســوريــا
وح ــول ـه ــا ،إذ ال أحـ ــد يـمـكـنــه أن يـنـتـظــر أو
يتصور أو يتخيل إمكان ،أو حتى احتمال،
االنكفاء أو التراجع الــروســي فــي املوضوع
ال ـس ــوري ،مــن ه ــذه الـلـحـظــة الـسـيــاسـيــة في
تاريخ املسألة السورية املعاصر ،وبعد كل
هــذه املــزايــدات واملـنــاقـصــات واالسـتـثـمــارات
ف ــي املـ ـ ــزاد الـ ـس ــوري م ــن ق ـبــل ال ـج ـم ـيــع .من
هنا ،ربما تحظى روسيا بفرصة املساهمة
واملشاركة أو «الضلوع» في إيجاد خارطة
ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي أو ال ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة
ل ـل ـق ـض ـيــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وصـ ـي ــاغـ ـتـ ـه ــا ،وذلـ ـ ــك،
ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال ،م ــع الـ ـق ــوى أو األطـ ـ ــراف
الدولية األخرى واإلقليمية ،املعنية بالشأن
الـ ـ ـس ـ ــوري ،ووضـ ـعـ ـه ــا ع ـل ــى س ـك ــة الـتـنـفـيــذ
الـصـحـيـحــة ،أو الــدفــع بــاتـجــاه ه ــذا الـخـيــار
الـسـيــاســي ،وال شــيء س ــواه ،وربـمــا فرضه،
على أن يبدأ هــذا املسار السياسي ،أو هذه
العملية السياسية ،بوقف األعمال الحربية
والعمليات العسكرية ،وإنهاء حالة الحرب
في سوريا واالستباحة واالستنزاف للدولة
السورية.
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،يـمـكــن أن ن ـخ ـلــص ،م ــن هــذه
املـقــاربــة السياسية ،إلــى أن ال ــدور الــروســي
في القضية السورية املعاصرة ،أو باألحرى
الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ــروس ـ ــي فـ ــي األزمـ ـ ـ ــة أو ال ـح ــرب
السورية ،بكل صراحة ،لم يكن أبدًا مغامرة
أو مقامرة أو أي شــيء آخــر من هــذا القبيل.
من وجهة النظر الروسية ،سواء القيادة أو
النخب ،أو بالنسبة إلى الروس ،ومن زاوية
املصالح الــروسـيــة ،كما مــن زاوي ــة التحليل
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـع ـل ـم ــي أو الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،ك ــان
الحضور ّ
قويًا ووازنــا ومــؤثـرًا ،وكــان الــدور
ّ
م ـح ـ ّ
ـوري ــا وم ــرك ــزي ــا ،وكـ ــان األداء مـحـتــرفــا،
ويختلف ،في بعض األحيان ،وبكل وضوح،
عنه في قضايا أو ملفات أخرى.
* أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية

ُ
كــانــت ت ـخـ ّـصــص ل ــوال ــي دم ـشــق ليصرفها
على زاد قافلة الحج في طريق عودتها من
مكة ،وكانت قيمة الرشوة هذه كبيرة جدًا
فــي حـيـنــه ،األم ــر ال ــذي جـعــل ال ـبــاب العالي
يعتقد أن س ـعــودًا س ــوف يقبل بـهــا مقابل
س ـمــاحــه ب ــدخ ــول قــاف ـلــة ال ـحــج وحـمــايـتـهــا
فــي طــريــق عــودتـهــا إلــى ال ـشــام .لكن األمير
ّ
وأصر على موقفه،
الوهابي رفض العرض
ما دفــع اسطنبول إلــى التشاور مع واليها
في دمشق وإعطائه كامل الصالحيات في
سبيل الوصول الى طريقة تحل املشكلة .لم
ّ
يجد يوسف باشا أي حل للمعضلة سوى
أن يتحول أهل الشام كلهم إلى وهابيني! ّ
اعتقد الوالي العثماني ـ الكردي األصل ـ أنه
إذا تظاهر بأنه يميل إلى العقيدة الوهابية،
فإن األمير السعودي سوف يلني من موقفه
وي ـس ـم ــح ل ـل ـقــاف ـلــة ب ــدخ ــول م ـك ــة وامل ــدي ـن ــة.
أص ــدر يــوســف بــاشــا قـبـيــل ان ـطــاق موكب
الحج في كانون الثاني عام  1808أوامر عدة
وفرمانات كانت جديدة على املجتمع ولم
يألفها الناس من قبل .قرر الوالي أن يتشدد
في أمور االختالط بني الرجال والنساء في
األسواق واملجالس والخانات ،وأمر بإقفال

أياد المقداد *
ّ
التحرر من املدعشة بهذه البساطة.
ال يبدو
امل ــدع ـش ــة ل ـي ـســت ح ــال ــة م ـخــابــرات ـيــة أو فـكـرًا
ً
دخيال كما هي أمنية الكثيرين ،بل هي جزء
ال يتجزأ من الوعي الجمعي لشعوب تتشارك
املفاهيم نفسها مــع اخـتــاف فــي التفاصيل.
تكفي معاينة صفحات التواصل االجتماعي
على خلفية حادثة حانة اسطنبول ،ليتكشف
ال ـكــم الـهــائــل مــن الــدعـشـنــة فــي ص ـفــوف رواد
الـ ـصـ ـفـ ـح ــات عـ ـل ــى اخ ـ ـت ـ ــاف م ـس ـت ــوي ــات ـه ــم
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ل ــو صـ ـ ّـح الـتـعـبـيــر.
ّ
امل ـتــابــع لـلـجــدل يـلـحــظ أن م ـحــور الـنـقــاشــات
ّ
تركز حــول صالحية استخدام مفردة شهيد
ّ
أو شـهـيــدة ف ــي م ــا ي ـخــص ضـحــايــا العملية
اإلرهابية في حانة اسطنبول ،وهي نقاشات
ب ــدأت فيما كــانــت جثامني الضحايا ال تــزال
في مكان الجريمة وتوالت بعد نقل الجثامني
تقتصر
وستستمر بـعــد دفـنـهــا .املـشـكـلــة لــم
ّ
على امل ـفــردة الـتــى يــرى فيها غــاضـبــون أنها
مصطلح شرعي لــه شــروطــه وشرائطه وهي
مــن املــراتــب السامية التي ال يمكن أن تعطى
ً
إال ملــن يستحقها ف ـعــا ،بــل وص ــل األم ــر إلــى
الـ ـتـ ـع ـ ّـرض ل ـل ـض ـحــايــا أن ـف ـس ـهــم بــاع ـت ـبــارهــم
قضوا وهــم على مــائــدة الخمر وفــي دار ّلهو
ّ
ومجون .حتى إن بعض رواد املواقع رأى أنهم
نالوا ما يستحقون كونهم من املفسدين في
األرض .إحدى املغردات كتبت" :ماذا يفترض
ً
أن نطلق عليهم؟ شهداء القنينة مثال؟" وكتب
آخــر" :هــل أصبحت كلمة شهيد رخيصة إلى
هــذا الحد حتى نطلقها على رواد الـبــارات؟".
بينما تصدى آخــر بانفعالية أيضًا ليعتبر
الضحايا "شـهــداء ثقافة الـفــرح والحياة بني
ج ـمــوع ال ه ـ ّـم لـهــا إال نـشـيــد املـ ــوت وال ـق ـتــل".
ّ
وأضاف أحدهم "إن الحانة ليست إال شيئًا ال
يذكر ،إذا ما قورنت بأنهار الخمر وبسيقان
الحوريات وأسنان الغلمان التي يلهث خلفها
املتدينون ويموتون في سبيلها" .ولم يقتصر
الـجــدل على الـتــراشــق اللفظي ،بــل وصــل إلى
ّ
حد نشر صور لضحايا الحانة كجثث نصف
ع ــاري ــة ف ــي اس ـت ـه ــزاء ف ــاض ــح ب ـحــرمــة امل ــوت
وبـشـمــاتــة مـعـلـنــة .عـلــى الـجـبـهــة املـقــابـلــة ،لم
ّ
يتورع اآلخرون عن نشر ما استطاعوا نبشه
م ــن ال ـت ــراث اإلس ــام ــي امل ـك ـتــوب م ــن أحــاديــث
وس ـ ـيـ ــرة وف ـ ـتـ ــاوى م ـس ـت ـه ـج ـنــة وم ـس ـت ـغــربــة
ً
طاولت تفخيذ الرضيعة ،وصوال إلى طريقة
استعراض السبايا وتفحص أجسادهن من
قبل صحابة وتابعني.
ً ّ
ه ــل ي ـس ـت ـحــق األم ـ ــر ف ـع ــا كـ ــل هـ ــذا ال ـك ــم مــن
االنفعال واألحقاد املتبادلة؟
ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـتـ ـم ــع م ـ ــدن ـ ــي م ـ ـت ـ ـعـ ــدد ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــات
واالنتماءات ،ال يفترض أن تقوم أي شريحة
اجتماعية بمحاكمة شريحة أخــرى مختلفة
وفـ ـق ــا مل ـفــاه ـي ـم ـهــا هـ ــي أو رؤيـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـعــالــم
والـكــون .الدعشنة ال تنتمي بــالـضــرورة إلى
ديــن أو مــذهــب .الدعشنة طريقة تــواصــل مع

األسـ ـ ــواق وال ـ ـبـ ــازارات ف ــي أوق ـ ــات ال ـصــاة،
وم ـنــع ش ــرب الـنـبـيــذ وغ ـيــره مــن املـسـكــرات.
ف ــرض عـلــى املـسـيـحـيــن وال ـي ـهــود عــامــات
فارقة ّ
تميزهم عن سائر الناس ،وأجبرهم
ـداء األل ـب ـس ــة ال ــداكـ ـن ــة واألح ــذي ــة
ع ـل ــى ارتـ ـ ـ ـ ُ
ال ـخ ــاص ــة ،وأم ـ ـ ــروا أن ي ـق ـفــوا أمـ ــام األتـ ــراك
بوضع االحترام الزائد.
أصـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ــوال ـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ـرًا يـ ـقـ ـض ــي بـ ـح ــرم ــان
املسيحيني وغـيــرهــم مــن غير املسلمني من
تعليم أوالدهم أصول الدين ،وإجبارهم كما
املسلمني على ترك لحاهم ،وكان يحكم على
الحالق بقطع يده إذا ثبت أنه حلق ذقن ّ
أي
كان .كانت هذه األنظمة والقوانني الجديدة
ت ـط ـ ّـب ــق بـ ـش ــدة وغـ ـلـ ـظ ــة ،وكـ ـ ــان امل ـخ ــال ـف ــون
يـخـضـعــون ُ ألق ـســى ال ـع ـقــوبــات ،وق ــد أوق ــف
مسيحي وشنق عند نشر هذه األنظمة ألنه
كــان يحتذي ح ـ ً
ـذاء أصفر الـلــون ،فيما نجا
أرب ـع ــة م ــن الـعـقــوبــة بــإش ـهــارهــم إســامـهــم.
بهذه اإلجـ ــراءات التي اعتقد يوسف باشا
أن ـهــا سـتـجـعــل الــوهــاب ـيــن يـقـتـنـعــون بــأنــه
بـ ــات يـعـتـنــق م ـب ــادئ ـه ــم ،سـ ــاد اع ـت ـق ــاد بني
ً
الــدمـشـقـيــن ب ــأن ال ــوال ــي ف ـع ــا ت ـح ـ ّـول إلــى
الــوهــابـيــة ،وس ــرت أحــاديــث عــن إعــانــه أنــه

اآلخر ،رؤية فوقية للمجتمع ،توهم التواصل
مع عالم غير مرئي أوكل إليها اإلشراف على
ّ
العالم وإخضاعه .من الواضح تمامًا أن هناك
طبقة ت ـمــارس ه ــذه املـمــارســة وتتبناها في
استعالء فاضح وترفض أي مس بمفاهيمها
تحت مسمى قــداســة هــذه املفاهيم .ولـكــي ال
يفهم أحــد مـجــرى الـحــديــث فــي غير سياقه،

في محضر الضحايا
الشهداء ال يجدي إال
الصمت أمام رهبة الموت

ّ
ّ
متصديًا
ف ــإن الـجـمـهــور األغ ـلــب ال ــذي وق ــف
ّ
للمتدعشنني هو جمهور املقاومة بالذات .إن
نظرة إحصائية على أعداد املغردين ال ّ
بد من
أن تلحظ بــوضــوح حجم املشاركة الشيعية
الكثيفة على صفحات التواصل وهي تصحح
مسار البوصلة فــي اتجاهه الصحيح ،رغم
بعض أصــوات النشاز التي أســاءت وتسيء
إل ـ ــى ح ـج ــم ال ـت ـض ـح ـي ــات الـ ـت ــي ق ـ ّـدم ـه ــا ه ــذا
ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى م ــذب ــح ال ــوط ــن وفـ ــي سبيل
ك ــل م ـك ـ ّـون ــات ــه .ف ـهــل يـسـتـطـيــع املـتــدعـشـنــون
أن يـ ـفـ ـس ــروا ل ـن ــا اس ـت ـب ـس ــال املـ ـق ــاوم ــن فــي
حماية كنائس حلب وصلبانها وأيقوناتها
وأقـبـيـتـهــا ،بـمــا فيها مــن م ـخــزون نـبـيــذ؟ ألــم
يـلـحــظ "حـ ــراس ال ـس ـمــاء" أن "ب ــوس ــت" نـشــره
رجل ديني شيعي على صفحته ّ
تعرض فيه
لبابا نويل لم يصمد أكثر من ساعات ،حتى
عاد وسحبه وتبرأ منه ومن الصفحة ذاتها
تـحــت ال ـكــم الـهــائــل مــن انـتـقــاد جـمـهــوره هو

يدرك
أردوغان أن
خيار التصادم
المباشر مع
السعودية لن
يؤتي أكله

ّ
بــالــذات؟ ببساطة شديدة وصــراحــة أشــد ،إن
انتماء ّالجمهور لفعل املقاومة وملعسكرها ال
يعني أنه يمكن ّ
جر الجمهور وبكل شرائحه
إلـ ــى األدل ـ ـجـ ــة ال ـع ـق ــائ ــدي ــة ،ف ـه ــذا شـ ــيء آخ ــر
مختلف تـمــامــا .وعـلــى مــن ي ـحــاول ممارسة
السلطوية النظرية ،وهي لم تخرج عن كونها
معيشة الناس ومسلكهم
نظرية ،على طريقة ّ
ومـشــربـهــم ،أن يعلم أن ــه لــن يستطيع فــرض
ّ
م ـع ـت ـقــده ع ـلــى اآلخ ـ ــر وأن ع ـل ـيــه أن يـحـتــرم
الرؤية املغايرة ويتلقى دروسًا في النسبية،
فــأبــواب الـسـمــاء ال يمكن ألحــد أن يحتكرها
ّ
ويزجه في خانات التكفير
وال أن ينفي اآلخر
تـمـهـيـدًا لسحقه وقـتـلــه .تستطيع تـمــامــا أن
ت ـن ـبــش ف ــي ك ـتــب ت ــراث ــك ف ـت ــوى ق ـتــل ش ــارب
الخمر وقتل املرتد وقتل الغراب وقتل الكلب
األسود وقتل ما يحلو لك ،لكنك لن تستطيع
أن تحلم بممارستها فعليًا على األرض ،فذاك
زمن في طور االنـقــراض .لقد عـ ّـرت الداعشية
تفاصيل كثيرة كانت مخبوءة في مكنونات
"ح ــراس الـسـمــاء" وكـشـفــت صـفـحــات شــديــدة
السواد من مسيرة تاريخية بائسة أودت بنا
إلى املستنقع البائس الذي يستطيع أن ينتج
دواع ــش بــاملــايــن ليموتوا بـعـشــرات اآلالف
في سبيل شهوات مكبوتة طموحها األقصى
أنهار
أكبر ماخور يمكن أن يتصوره عقل من ّ
خمر وأجـســاد عــراة .ليس في األمــر أي عفة،
فــالـبــاحــث فــي تــاريــخ ال ـغ ــزوات والـفـتــوحــات
املـقــدســة ال بـ ّـد مــن أن يصدمه حجم الـبــذاءة
التي يحفل بها هــذا التاريخ ،شأنه شــأن أي
تاريخ بدائي آخر وال استثناءات.
في محضر الضحايا الشهداء ،ســواء كانوا
مـشــركــن أو مــوحــديــن أو عـ ّـبــاد بـقــر ،وس ــواء
ك ــان ــوا ف ــي مـ ـح ــراب عـ ـب ــادة أو ع ـل ــى م ــائ ــدة
خمر ،ال يجدي إال الصمت أمــام رهبة املوت
والتسليم لقضاء رب هــو الحاكم وحــده وال
يحتاج إلى شريك .نحن أبناء الوطن الواحد
والحلم الواحد ليس لنا إال عدو واحد وهو
الجهل.
* كاتب لبناني
(أ ف ب)

ْ َ
سيشهر عقيدته املـتــوهـ ِـبــنــة هــذه فــي أقــرب
فــرصــة .ظهر فــي ب ــادئ األم ــر أن الوهابيني
ص ـ ّـدق ــوا ت ـ ّ
ـوج ــه ال ــوال ــي ،إذ أرسـ ـل ــوا ســريــة
ً
انـ ـتـ ـظ ــرت ع ـل ــى ب ـع ــد ث ــاث ــن مـ ـي ــا ج ـنــوب
دم ـشــق السـتـقـبــال الـقــافـلــة ومــرافـقـتـهــا في
الـصـحــراء .تركت القافلة دمشق فــي كانون
األول عام  ،1808وكانت في حالة يرثى لها،
م ــن دون رايـ ــات وال أسـلـحــة وال موسيقى
على عكس ما درجت عليه عادة قافلة الحج
ال ـشــامــي ،وك ــان ت ـعــداد الـحـجــاج ال يتعدى
 350شخصًا ،بعدما كانت في أعوام سابقة
ّ
تعد بعشرات اآلالف .ما أن وصــل الحجاج
ـت زبـيــدة» (شـمــال السعودية
الــى «بــركــة سـ
حــال ـيــا) ،حـتــى ُأم ـ ــروا بــالــرجــوع ب ـن ـ ً
ـاء على
ـذي كــان سعود
تعليمات سالم بــن سالم الـ ّ
قد عينه لقيادة القافلة ،وانقض الوهابيون
عـلــى كـنــز صـ ـ ّـرة الـقــافـلــة وص ـ ـ ــادروه ،وك ــان
مبلغًا مـهـمــا .ه ـكــذا انـتـهــت آخ ــر م ـحــاوالت
الـعـثـمــانـيــن ل ـلــذهــاب إل ــى ال ـحــج ،إل ــى حني
انكسار الدولة السعودية األولى في الحجاز
على يد جيوش محمد علي باشا ابتداء من
عام .1811
فــي ال ـســادس مــن كــانــون الـثــانــي ع ــام 2016

كان رئيس السلطة الدينية في تركيا الشيخ
محمد غورماز يزور الرياض على رأس وفد
تركي كبير .التقى الضيف التركي بمفتي
الـسـعــوديــة عـبــد الـعــزيــز آل الـشـيــخ ،وخــال
اللقاء اقترح غورماز على نظيره السعودي
أن ت ـســاهــم ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي بـنــاء
م ــدارس وجــامـعــات لالجئني الـســوريــن في
املحافظات التركية الجنوبية التي يوجدون
فيها .لطمأنة السعوديني وترغيبهم ،زاد
غورماز في عرضه عليهم بأن تقوم الرياض
ب ــاإلش ــراف عـلــى وض ــع املـنــاهــج التعليمية
فــي هــذه امل ــدارس والـجــامـعــات ،بخاصة أن
السعودية «لديها خبرة واسعة ورائدة في
مجال افتتاح املــدارس حول العالم ،ووضع
مناهج تربوية تراعي التعاليم اإلسالمية»،
وفـ ــق تـعـبـيــر ال ـض ـيــف ال ـت ــرك ــي آن ـ ـ ــذاك .بني
عــامــي  1808و ،2016ي ـكــاد ال ـتــاريــخ يعيد
نفسه ،فالعثمانيون بانتهازيتهم قد عادوا،
والــوهــابـيــون املتعطشون للتمدد وتلويث
العقول ما زالوا موجودين ،وبني الجهتني،
شعب يكتوي بنار املصالح األيديولوجية
مرتني.
* صحافي لبناني

