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تعقيب على مقالة
ٌ
«جريرة ناشر عربي»
أحمد عبد الفتاح

قرأت مقال األستاذ معن البياري ،املنشور في «العربي الجديد» بتاريخ  11يناير/
كانون الثاني  ،2022واملعنون «جريرة ناشر عربي» ،حول الترجمة العربية لكتاب
«في سبيل الله والفوهرر :النازيون واإلسالم في الحرب العاملية الثانية» ،وفيما يلي
تعليق موجز من ناشر الكتاب على املقال املذكور:
صــاغ األس ـتــاذ مـعــن الـبـيــاري صحيفة اتـهــامــه للناشر فــي نقطتني :ســوء اختيار
الـعـنــوان ،وصــورة الـغــاف «املتحيزة» .. .أمــا العنوان فمن حيث الشكل ،وأشـكــر له
ذكــر أن تعديله تــم بــاالتـفــاق مــع املــؤلــف ،فــإن وصفه بالتجارية ال ُ
يعيبه وال يعيب
الناشر؛ فهذا من طبائع األمور .لكن ُّ
نود اإلشارة هنا إلى أن الطبعة األملانية من الكتاب
ِّ
الـصــادرة عن دار « »Klett-Cotta Verlagعــام ُ 2017عــدل عنوان الكتاب األصلي
ً
فيها ( ،)Islam and Nazi Germany›s Warباالتفاق مع املؤلف أيضا ،إلىFür( :
[ )Prophet und Führer: Die islamische Welt und das Dritte Reichمن أجل
النبي والفوهرر :العالم اإلسالمي والرايخ الثالث] ،أي إن التعديل إلى هذه الصيغة وما
ّ
ومتبعّ .
كتاب صدر ً
وثم ٌ
أخيرا ( )2021عن مطبعة جامعة
يقاربها معتاد ومقبول
أكسفورد العريقة في موضوع شبيه بموضوع كتابنا عنوانهGod Save the( :
[ )USSR: Soviet Muslims and the Second World Warحفظ /نصرّ /أيد الله
االتحاد السوڤييتي :املسلمون السوڤييت والحرب العاملية الثانية] ،وجارية ترجمته.
ُ
الخالصة أن هذه الصيغة من العناوين موجودة ومتبعة ،ونماذجها كثيرة ال تحصى
في دور نشر تجارية وأكاديمية عريقة .هذا من جهة الشكل .أما من جهة املوضوع،
ًّ
فهل هذا العنوان ال ّ
مبدئيا لو لم يكن يعبر عن مضمون
يعبر عن مضمون الكتاب؟
ً
الكتاب ملا رضــي به املؤلف ،لكن فعل ما هو مضمون الكتاب الــذي «ال» يعبر عنه
هــذا العنوان؟ كما ذكــر السيد معن في املـقــال؛ مضمون الكتاب هو الــرؤيــة النازية
ّ
إلى اإلســام والطرائق التي وظفته بها في سياق الحرب .ما هي الرسالة التي أراد
األملــان توصيلها إلى املسلمني كما ّ
يبي الكتاب؟ أن تحالفكم أيها املسلمون معنا
هو تحالف في سبيل الله ضد أعداء اإلسالم وأملانيا النازية املشتركني ،وال مانع أن
تقاتلوا ،والحال هذه ،تحت لواء الفوهرر .وماذا كان ّ
تصور املسلمني املتعاونني؟ أما
ّ
ّ
بالتحيز ،لكنه لم يبي ملن،
فيما يتعلق بمسألة الصورة ،فقد اتهم السيد معن الناشر
أو ضد منّ ،
تحيز الناشر في اختيار الصورة .ولنسأل هنا ما هو أول ما قد يخطر
كتاب عن العالقة بني النازية والعرب /اإلسالم .من
ببال ناشر عربي لصورة غالف ٍ
هو أشهر املتعاونني العرب مع النازي؟ نعم بالضبط إنه الشيخ أمني الحسيني ،فماذا
يعيب اختيار ذلك الناشر والحال هذه؟ لقد اختار أكثر الناشرين األوروبيني صور
فرقة الخنجر البوسنية املسلمة املوالية للنازي؛ ألنها ببساطة الجانب الــذي يمثل
تاريخهم في الكتاب؛ هؤالء هم أقرب املسلمني إليهم ممن تعاونوا مع النازي.
هذا من ناحية الشكل .أما من ناحية املوضوع؛ هل هذه الصورة ال تعبر عن مضمون
ً
تحديدا ،والتي يستعرض فيها الحسيني فرقة
الكتاب؟ لقد اخترنا هــذه الصورة
ّ
الخنجر البوسنية املسلمة املوالية للرايخ ،ويحييهم بالتحية النازية الشهيرة؛ ألنها
صورة جامعة لكل عناصر العنوان والكتاب؛ ففيها الشيخ العربي ّ
املعمم ،وفيها داللة
الوحدة اإلسالمية بني مسلم عربي ومسلمني أوروبيني ،وهو معنى دندن النازيون
َ
حوله ً
سيتبي لقراء الكتاب ،وفيها عنصر التحية النازية الشهير الذي
كثيرا كما
ّ
ُيبرز اإلطار الذي جمع ذلك الشيخ العربي املعمم مع أشقائه من املسلمني البلقانيني.
ً
ختاما ،بخصوص املوقف من الحاج أمني الحسيني وغيره من الزعامات املسلمة
طرف ما ال يعني
التي تعاونت مع النازي ،أقول :من بديهيات األمور أن التعاون مع
ٍ
العمالة له بالشكل الكاريكاتوري الذي يستهدف الوصم أكثر من استجالء الحقائق.
تنوعت أسباب الزعامات السياسية والدينية التي تعاونت مع النازي ،كما ّ
لقد ّ
تنوعت
أسباب نظرائهم ممن تعاونوا مع الحلفاء ،فيما بقي آخــرون على الحياد ..ما هو
ً
ّ
للمؤرخني،
موقع أمني الحسيني من كل هؤالء؟ الحكم في هذا يجب أن يبقى متروكا
ومن ّثم القراء.
(مدير النشر في «مدارات لألبحاث والنشر» القاهرية)

اإلنسان إذ يقطع جذع
شجرة يقف عليه
محمود هدهود

اعتدى في القاهرة ،في  28يناير /كانون
الـ ـث ــان ــي ع ـ ــام  ،2016أمـ ـن ــاء ش ــرط ــة عـلــى
طبيبني في مستشفى املطرية التعليمي،
ب ـع ــدم ــا رفـ ــض ال ـط ـب ـي ـبــان ت ــزوي ــر تـقــريــر
طبي ألحــدهــم ،فـكــان مــا يمكن أن نسميه
«يــوم غضب الشرطة» ،على غــرار «جمعة
الـغـضــب» فــي  28يـنــايــر  .2011فــي حينه،
كان وائل اإلبراشي ،في برنامجه على قناة
دريم «العاشرة مساء» ،وهو آخر البرامج
ال ـحــواريــة ال ـب ــارزة فــي مـصــر قـبــل هيمنة
عـ ــروض ال ــرج ــل ال ــواح ــد الح ـق ــا ،م ــن أكـثــر
اإلعالميني الذين اهتموا بتغطية الحدث.
رفـضــت سـلـطــات الــدولــة كلها (الـحـكــومــة،
النيابة العامة ،الـبــرملــان ،اإلع ــام) توجيه
الشرطة ،على الرغم من أن
االتهام ألمناء
ً
الجريمة كــانــت واقـعــة بينة ،مــا استدعى
احتجاجات قادتها نقابة األطـبــاء آنــذاك.
ٍ
وف ـ ــي ت ـغ ـط ـي ـتــه ،ح ـ ــرص اإلب ـ ــراش ـ ــي عـلــى
دعـ ــوة مـمـثـلــن ل ـكــل وج ـه ــات ال ـن ـظــر ،لكن
رأي ـ ـ ــه ال ـش ـخ ـص ــي ،رف ـ ــض االح ـت ـج ــاج ــات
واعتبارها تسييسا ،كان واضحا.
اخ ـتــار اإلعـ ــام ،وق ــت ال ـحــادثــة ،أن يــواجــه
املنطق الذي ال يمكن تفنيده الحتجاجات
األطباء بنغمة أخطاء األطباء .أقول «نغمة»
ألن ما حدث لم يكن فتح ملف استقصائي
بشأن أخـطــاء األطـبــاء وأنــواعـهــا ونسبها
وأس ـبــاب ـهــا ،ب ــل ك ــان ش ـكــا م ــن ش ـجــارات
ال ـص ــوت املــرت ـفــع .يـكـفــي هـنــا أن نــذكــر أن
اإلب ــرا ًش ــي ،وه ــو أك ـثــر اإلعــام ـيــن وقتها
رصــانــة فــي تـنــاول املــوضــوع ،كــان ضيفه
لنقد احتجاجات األطباء ليس نقابيا وال
خـبـيــرا فــي مـجــال الـصـحــة وال طبيبا وال
مثقفا ،بل املحامي سمير صبري.
بعد عامني ،ظهر مؤمن عبد العظيم ،أحد
ْ
الطبيبي اللذين ّ
تعرضا لالعتداء ،رافعا
عالمة النصر أمام نقابة األطباء األملانية،
بعد حصوله على تصريح مزاولة املهنة
في أملانيا .لم يكن الوحيد ،فبحسب تقرير
للمركز املـصــري لـلــدراســات االقـتـصــاديــة،
ه ــاج ــر ن ـحــو سـبـعــة آالف طـبـيــب مـصــري
إلــى الخارج منذ بــدء جائحة كــورونــا .إذا

ـات تـقـتــرب ب ـمــرور األيـ ــام من
أضـفـنــا وف ـي ـ ٍ
األلــف بني األطباء ،سنحصل على نتيجة
يفترض أن تثير الفزع :خسرت مصر خالل
العامني السابقني  %8من قوتها البشرية
م ــن األطـ ـب ــاء ال ـعــام ـلــن ف ـي ـهــا ،وامل ـق ـ ّـدري ــن
بنحو مائة ألف طبيب.
يمكن القول إن العامني شهدا ّ
تخرج نحو
ضعف ذلك العدد من األطباء الجدد ،لكن
ما ال ينتبه إليه ذلك االستنتاج أن األطباء
ليسوا أرقــامــا ،فــا يمكن تعويض طبيب
لديه خبرة خمس سنوات فأكثر ،خصوصا
إذا كانت تلك الخبرة اختصاصية في حقل
مـحـ ّـدد مــن الـطــب بطبيب حــديــث ،يحتاج
زميله ذاك الذي يكبره من أجل نقل الخبرة
ّ
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،ل ـي ـت ـمــكــن م ــن الـ ــوصـ ــول إل ــى
املستوى نفسه في مدة قصيرة .والخبرة
فــي الـطــب ليست مـيــزة ،بــل ض ــرورة .على
الرغم من أطنان اإلرشــادات التي تنتجها
املــؤسـســات الصحية فــي مـحــاولــة لضبط
املمارسة الطبية ،يبقى الطبيب شيئا أكثر
من حاسوب يصنع قرارات أحد ّ
مكوناتها
هو ّ
حسه الطبي.
ع ـنــدمــا اع ـت ــرض اإلب ــراش ــي ورف ــاق ــه على
احتجاجات األطباء لم ينتبهوا بما يكفي
إلــى أنهم جــزء من هــذا املجتمع شــاؤوا أم
أبوا .يمكنهم ،بالطبع ،أحيانا أن يسافروا
لـلـعــاج فــي ال ـخ ــارج ،لكنهم سيضطرون
أحيانا أيضا إلى تلقي العالج في مصر..
على الطريقة املصرية .وهذه الطريقة هي
كل هذا السياق ،ميزانية الصحة املحدودة
التي ال تقترب حتى من الحد األدنى ّ
املقرر
دستوريا لها ،املشافي الحكومية ضعيفة
الـتـجـهـيــز ،األطـ ـب ــاء ال ـخــاض ـعــون لــإفـقــار
واإلن ـ ـه ـ ــاك الـ ـي ــوم ــي والـ ـس ــاخـ ـط ــون عـلــى
أوضاعهم املهنية واالجتماعية .االستقرار
السياسي الذي يصنعه إلغاء احتجاجات
األطباء لن يمكنه ساعتها أن ّ
يقدم وصفة
طـبـيــة ل ـعــاج واحـ ــد م ــن هـ ــؤالء املــداف ـعــن
عـنــه .كــل كلمة تـقــال بـعــد ذل ــك عــن أخـطــاء
األطباء وإهمالهم هي في الواقع إدانة لكل
هــذا السياق االجتماعي الــذي أفــرز هؤالء
األطباء وأخطاءهم.
(باحث مصري في الفكر اإلسالمي)

الجمعة  21يناير /كانون الثاني  2022م  18جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2699السنة الثامنة
Friday 21 January 2022

سوريـة :المؤبد ألنور رسالن وغياب اآلخر
عمار ديوب

ّ
تنف َس أهالي الضحايا في سورية أخيرًا.
لقد أصدرت محكمة كوبلنز األملانية حكم
السجن املــؤبــد على ضابط استخبارات
س ـ ـ ــوري س ــاب ــق رفـ ـي ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،أنـ ــور
رس ـ ــان .دامـ ــت امل ـحــاك ـمــة عـ ـ ّـدة س ـن ــوات،
ّ
وتعددت آراء املعارضني للنظام السوري
ّ
بشأنها ،وتركزت على محاسبة شخص
ان ـشــق عــن ال ـن ـظــام ،س ـنـ ّـي امل ــذه ــب ،وهــذا
سـيـسـعــد ال ـن ـظ ــام ذاتـ ـ ــه ،وي ـع ـطــي درس ــا
للموالني بأال ينشقوا.
فيما رأى آخــرون أن الرجل مجرم حرب،
وعليه قضايا كثيرة ،وانشقاقه ال َي ِج ّب
تلك املسائل ،وهــو لم يعلن انشقاقه من
َ
أصـلــه ،ه ـ ِـر َب فقط ،ولــم ّيضع نفسه لدى
امل ـح ــاك ــم ال ــدولـ ـي ــة ،وس ــن ـ ّـي ـت ــه ال تـعـفـيــه.
ان ـت ـص ــر ال ـ ـ ـ ــرأي ا َلـ ـث ــان ــي ع ـب ــر ال ـق ـض ــاء؛
فاألخير هــو مــن أن ــزل الحكم ،واستبعد
بعض الشهود وأبقى بعضهم .وباعتبار
ال ـق ـض ــاء ف ــي أمل ــان ـي ــا م ــن أفـ ـض ــل ال ـن ـظــم
القضائية العاملية ،يصبح الــرأي الثاني
األكـثــر ج ــدارة وأهـمـيــةُ ،
ويبنى عليه في
محاكمات الحقة.
َ
ل ـق ــد هـ ـ َـجـ ـ َـر سـ ــوريـ ــة ،وقـ ــد صـ ـ ــارت لـعـبــة
ّ
إقليمية ودولية ،شبيحة ومجرمو حرب
وقادة فصائل وقادة سياسيون فاسدون،
وفئات كثيرة تستحق املحاكمة ملا فعلته

كاريكاتير

بــالـشـعــب الـ ـس ــوري .امل ـ ّ
ـؤب ــد ه ــذا ل ــم يكن
ليصبح حكما لــوال جهود كبيرة بذلها
محامون ُترفع لهم ّ
القبعات.
ويـمـكــن مـقــارنـتـهــم مــع مـحــامــن آخــريــن،
ل ــم يــاح ـقــوا رف ـع ــت األس ـ ــد ،وه ــو مـجــرم
ح ـ ــرب ك ـب ـي ــر ،طـ ـ ــوال عـ ـق ــود ف ــي فــرن ـســا.
واألن ـ ـكـ ــى أن الـ ـقـ ـض ــاء ال ـف ــرن ـس ــي سـمــح
بهروبه ضمن عملية استخباراتية قذرة
وم ـمـ ّـولــة بــالـتــأكـيــد ،وتــؤكــد تـقــاريــر دور
روس ـيــا فـيـهــا ،وه ــذا يـسـ ّـجــل فــارقــا هامًا
بني القضاءين ،الفرنسي واألملاني ،وبني
املحامني السوريني وغيرهم من املدافعني
ع ــن ح ـق ــوق ال ـض ـحــايــا ،بـيـنـمــا ل ــم يفعل
رفــاق ـهــم امل ـه ـ ّـج ــرون ال ـس ــوري ــون م ــن قبل
شيئًا بخصوص رفعت وآخــريــن ،كانوا
يصولون ويجولون في تلك البالد!
املؤبد هذا أيدته منظمات حقوقية كثيرة،
واالت ـحــاد األوروب ــي واإلدارة األميركية،
ومحاكم عاملية ،وهيئة قضائية كثيرة.
إذًا ،لم يعد أمرًا هامشيًا ،أو بسيطًا .هو
سابقة ُ
ويبنى عليه.
وق ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــدأت مـ ـح ــاكـ ـم ــة ط ـب ـي ــب س ـ ـ ــوري،
مـسـيـحــي ،عـلـيــه قـضــايــا ثــابـتــة بتعذيب
م ـع ـت ـق ـلــن م ـص ــاب ــن فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات.
ومـحــاكـمـتــه أم ــر ج ـيــد ،وسـيـكــون الحكم
ال ـســابــق م ـســاع ـدًا ف ــي ســاســة املـحــاكـمــة
ال ـجــديــدة ،وه ـكــذا ُيـمـكــن تـبـ ّـن أهـمـيــة ما
ج ــرى ورؤي ـت ـهــا .تسخيف األم ــر ،وكــذلــك

تـعـظـيـمــه ،لـيـســا م ـح ـبــذيــن؛ ف ـهــو مـجــرد
بداية ّ
جيدة ،دونها ألف تعقيد وتعقيد،
هـ ـن ــاك م ـص ــال ــح دول كـ ـب ــرى ت ـت ـع ــارض
ـاق
فــي ســوريــة وتـمـنــع الــوصــول إل ــى اتـفـ ٍ
س ـي ــاس ــي ي ـن ـهــي ه ـ ــذه املـ ــأسـ ــاة امل ـه ــزل ــة،
والـتــي لــم يعد لها مــن مـبـ ّـرر منذ أع ــوام،
وسبب استمراريتها ذلــك التعارض في
املصالح.
امل ـق ـص ــد ه ـن ــا أن املـ ـح ــاكـ ـم ــات ال ـج ــاري ــة
ـط قـ ـ ـ ّـوي لـتـطـبـيــق
س ـت ـش ـكــل ع ــام ــل ضـ ـغ ـ ٍ
ال ـعــدالــة االنـتـقــالـيــة وال ـع ــادل ــة ،وستقف
بوجهها مصالح روسيا والصني وإيران
ّ
خــاصــة؛ وسيعطلون بالتأكيد مشاريع
قـضــائـيــة كـثـيــرة مــن أج ــل ن ـصــرة حقوق
الضحايا.
االسـتـمــرار فــي مالحقة مجرمي الحرب،
ومـ ـ ــن كـ ــل األط ـ ـ ـ ـ ــراف ،رسـ ــالـ ــة ق ــوي ــة إل ــى
املجتمع ال ـســوري ،مـفــادهــا بــأن القضية
ال تتعلق بمذهب ذلك املجرم أو دينه أو
طــائـفـتــه ،بــل بتحقيق ال ـعــدالــة ،وأن تلك
امل ـح ــاك ـم ــات سـتـسـمــح بـتـنـظـيــف ال ـبــاد
مـنـهــم ،وسـتـخـيــف املـنـفـلـتــن الهمجيني
هنا وهناك ،واملستخفني بحقوق الناس
وكــرامــات ـهــم ،وال ي ـت ـ ّ
ـورع ــون ع ــن أذيـتـهــم
وقتلهم ،وهذا يحصل لدى النظام وهيئة
ت ـحــريــر الـ ـش ــام ،وف ـص ــائ ــل م ــدع ــوم ــة من
تركيا ،ولــدى قــوات سورية الديمقراطية
(قسد) .قلت ،يجب أال يتم تضخيم األمر،

عماد حجاج

اآلخر في النقاش
السوري الجاري ليس
موجودًاُّ .
طرف
كل
ٍ
يتهجم على اآلخر،
ّ
ويعتبره مخطئًا
جملة وتفصيًال

ولكن تتفيهه ،بحجة بعض املخالفات،
أو األخـ ـط ــاء ال ـت ــي ق ــد ي ـقــع ب ـهــا مـحــامــو
الـضـ ّحــايــا ،كــأن يــؤتــى بـشــاهـ ٍـد ك ــاذب ،أو
يضخمون دوره ــم الـقــانــونــي ،أو ســواه،
فال أراه سديدًا أبدًا؛ املحامون في النهاية
مـثـلـنــا ،ي ـش ـعــرون بــال ـس ـعــادة ُ ،يخطئون
ّ
ّ
فسد فهو
هنا وهناك ،أما من يصوب ما أ ِ
القضاء .هنا الدرس الذي على السوريني
أن يـتــواضـعــوا ويـتـعـلـمــوه؛ الـقـضــاء هو
من يحكم ،ال عامة الناس أو القانونيون
ح ـت ــى .ه ــل ش ـعــر قـ ــادة ال ـن ـظــام ال ـس ــوري

المستبد العادل
في تفكيك مقولة
ّ
سيف الدين عبد الفتاح

ماذا يعني أن تحرق نفسك؟
عطاف الروضان

ق ـبــل أح ــد ع ـشــر ع ــام ــا ،أحـ ــرق الـتــونـســي
محمد البوعزيزي نفسه ،وأشـعــل فتيل
ثـ ــورات «الــرب ـيــع ال ـعــربــي» ،وح ــذا حــذوه
نـحــو خـمـســن شـخـصــا م ــن دول عربية
عدة ،أحدهم ستيني في السعوديةّ ،
برروا
أفـعــالـهــم بــان ـعــدام ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة.
وغيرت تلك الـثــورات وجوها وأسقطت
عـ ــروش ـ ــا ،بـ ــل وق ـس ـم ــت بـ ـل ــدان ــا ع ــرب ـي ــة،
بعضها تـجــاوزت مرحلة االضـطــرابــات،
وتـحــاول جاهدة االستقرار عبر كل تلك
السنوات ،وبلدان أخرى ما زالت تحترق
بتناحر قبلي مليشياتي عابر للقارات،
وأخرى تتلقى حتى الساعة ضربات جار
أصبح بمنزلة عدو.
تــونــس نـفـسـهــا ،عـلــى ال ــرغ ــم مـمــا تحقق
مــن إن ـجــازات ،مــا زال الـجــدل دائ ــرا فيها،
ه ــل حـقـقــت ال ـث ــورة أهــداف ـهــا أم أخـفـقــت.
ويحاول أصحاب الرأيني على كل املنابر
الفوز بهذا النقاش العدمي الذي يصبح،
يوما بعد يوم ،أقرب إلى نقاش البيضة
وال ــدج ــاج ــة ،وأهـ ــل تــونــس ال ـب ـس ـطــاء ما
زالـ ـ ـ ــوا ،ك ـغ ـيــرهــم م ــن ال ـ ـعـ ــرب ،ي ـتــرق ـبــون
«الـتـغـيـيــر» ال ــذي سيمنحهم االسـتـقــرار
على ام ـتــداد الخريطة الـتــي طــرأ مــا طرأ
عليها من تغيير حدود وأعالم وأنظمة.
كــان الربيع األردن ــي مختلفا ،شــارك فيه
ش ــاب ــات وشـ ـب ــاب م ــن ط ـب ـقــات مـخـتـلـفــة،
حتى املترفة منها ،إال أنــه عندما شــارك
ف ـي ــه م ـم ـث ـلــون ع ــن امل ـح ــاف ـظ ــات وب ـعــض
املـ ـن ــاط ــق املـ ـه ـ ّـمـ ـش ــة ،وبـ ـ ـ ــرزت م ـطــال ـبــات
مختلفة ،وواقعية باألحرى ،تم تجاوزه
ب ـقــوى نــاع ـمــة ،امـتـصــت غـضــب ال ـشــارع،
وخرجت بحكومةٍ تفاءل فيها الجميع.
ولــم يطل االنـتـظــار لتخيب اآلم ــال بتلك
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،أو بـ ـغـ ـي ــره ــا ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
الـحـكــومــة الـحــالـيــة ال ـتــي وع ــد رئـيـسـهــا،
بشر الخصاونة ،األردنيني بأيام «جميلة
ل ــم ت ــأت ب ـع ــد» ،غ ـيــر أن أردنـ ـي ــن شـبــابــا
ل ــم يـ ــروا ف ــي ح ــدي ــث ال ـخ ـصــاونــة أو في
تصريحات ممن سبقوه في دوائر صنع
القرار ما يقنعهم.
وعـ ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،فـشــل

بالخوف بعد الحكم؟ بالتأكيد ،ويجب
أن ي ـش ـعــر قـ ـ ــادة املـ ـع ــارض ــة وال ـف ـصــائــل
أيضًا بالخوف ،واملحاكمات ستشملهم
في مقتبل األع ــوام أيضًا ،وهــذا يقتضي
قطاعات واسعةٍ من الفاعلني في
انخراط
ٍ
الصحافة والقانون والقضاء ،والتنسيق
فيما بينهم ،مــن أجــل إع ــداد املـلـفــات .ما
حصل للشعب السوري ،والجميع يعرف
املآسي ،يطيح أية مرجعية ،أصبح العالم
ّ
يتأفف منها ،ومـعــه كــل الـحــق ،ويقلص
م ـس ــاح ــات تـغـطـيـتـهــا؛ فــال ـق ـضــايــا الـتــي
تـخـ ّـص االئ ـتــاف ال ـســوري لـقــوى الـثــورة
واملـ ـع ــارض ــة وه ـي ـئــاتــه ول ـج ــان ــه ل ــم تعد
تستحق أية تغطية ،أو تحليل ،نظرًا إلى
االنـحـطــاط الـكــامــل ال ــذي أصـبـحــت عليه
ُ
هذه القوى ،وضرورة أن تشطب.
خ ــوف الـنـظــام لــن يــدفـعــه أبـ ـدًا إل ــى الـبــدء
ـوات معينةٍ مــن أجــل التصالح مع
بـخـطـ ٍ
الشعب ،وكذلك قادة املعارضة والفصائل
و«ق ـســد» .سيتجاهل أصـحــاب املصالح
ً
هؤالء طويال الحكم املخيف ،ولن تسمح
الدول الداعمة لهم بأية أفكار تصالحية،
فـهــذا ف ــات أوانـ ــه ،وأعـمــالـهــم ستقودهم،
ومهما فعلوا ،إلى املحاكمات.
اآلخر في النقاش السوري الجاري ليس
ُّ
ّ
يتهجم عـلــى اآلخ ــر،
ـرف
م ــوج ــودًا .ك ــل ط ـ ٍ
ً
ويـعـتـبــره مـخـ ًطـئــا جـمـلــة ًوت ـف ـص ـيــا .لم
ً
ـراع فـيــه خـطــأ أو تـعـ ّـجــا أو عــاطـفــة أو
يـ ِ

ً
أملًا أو جهال أو نقصًا في املعرفة .حقيقة
ّ
األمر ،هذا ال يشجع الشعب السوري على
دام املدافعون
تأييد تلك املحاكمات ،ما ّ
عن ضرورتها يتقاتلون وكأنهم أصحاب
س ـل ـطــة ،أو ي ـح ـك ـمــون دم ـش ــق أو تـجــري
املحاكمات فيها.
ت ـف ـتــرض ح ـقــوق ال ـض ـحــايــا م ـمــن يصف
ن ـف ـســه ب ــال ـن ـخ ـب ــة ،أو املـ ـثـ ـق ــف ،أو مــالــك
املعرفة ،أن يخجل ويتواضع ،وأن يعيد
ح ـس ــاب ــات ــه ج ـ ـي ـ ـدًا .اآلخـ ـ ـ ــر ،ولـ ـي ــس فـقــط
املـ ـ ـع ـ ــارض ،اآلخـ ـ ـ ــر ،وم ـه ـم ــا ك ـ ــان لـ ــه مــن
حقوق ،ومن حقه أن يدافع عن قناعاته،
ّأم ـ ـ ــا ال ـح ـك ــم ف ـه ــو ل ـل ـق ـض ــاء ف ـق ــط.غ ـي ــاب
الـتـعـقــل واالعـ ـت ــراف ب ــاآلخ ــر ف ــي ســوريــة
ي ـع ـن ــي أن ثـ ـق ــاف ــة االخ ـ ـت ـ ــاف وم ـ ـبـ ــادئ
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وامل ــواطـ ـن ــة وحـ ــق ال ـق ــول
وسواه كثير غير موجودة ،وإذ نتفق مع
الرأي أن االستبداد السياسي ّ
أس البالء
هنا ،فإننا نضيف :بعد كل ما جرى في
س ــوري ــة ،تـتـحـ ّـمــل امل ـع ــارض ــة واملـثـقـفــون
وأصـ ـح ــاب ال ـع ـقــل دورًا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ذلــك
الغياب ،وطبعًا يمارسونه هم بذاتهم.
ال ـح ـك ــم املـ ــؤبـ ــد ألن ـ ـ ــور رس ـ ـ ــان ي ـ ّ
ـؤس ــس
صلب في إطــار مالحقة مجرمي
لجديد
ٍ
ٍ
الحرب في سورية وغير سورية ،وأينما
كــانــوا؛ ه ــذا مــا يـجــب الـشـغــل عـلـيــه ،فهل
تعي النخب املثقفة ذلك؟
(كاتب سوري)

أكـثــر مــن شــاب بتنفيذ تهديداته بحرق
نفسه أمام دوائر رسمية ،إال أن بعضهم
لألسف فقد األمل نهائيا ونفذ ما ّ
هدد به.
ومنهم ،قبل أيام ،شاب في مدينة الزرقاء،
املدينة املليونية املبتالة بالفقر والبطالة
والتهميش ،أقدم على إحــراق نفسه أمام
إحــدى املؤسسات هناك ،احتجاجا على
الظلم ال ــذي تـعـ ّـرض لــه كما ق ــال ،قبل أن
يضرم النار بنفسه على مرأى من ّ
املارة،
حاول بعضهم إنقاذه ،لكنهم لم يفلحوا.
ّ
وتذكر محاوالت اإلنقاذ تلك ،على الرغم
ـات ع ــن ج ـهــود
م ــن ص ــدق ـه ــا ،ب ـت ـص ــري ـح ـ ٍ
يبدو أنها غير مرئية بعد ،ولم يلمسها
مـعـظــم األردنـ ـي ــن إلن ـق ــاذ املـشـهــد ال ـعــام،
بـشـعــور ع ــام بــالـضـيــاع وال ـح ـكــومــات ،ال
تستقر على ق ــرار ،بــل لــم يعد األردنـيــون
واثقني إن كانت هناك فعال آلية التخاذ
أي ق ـ ــرار ك ـ ــان ،ب ــل ه ــل ه ـن ــاك ف ـعــا ق ــرار
ّ
ي ــتـ ـخ ــذه أحـ ــدهـ ــم؟ امل ـ ــؤش ـ ــرات ال ـف ـع ـل ـيــة،
بحسب حديث عــام ،ال تــدل على ذلــك ،ما
يطفو عـلــى الـسـطــح هــو ال ـت ــردد ،البحث
عـ ــن م ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـررات ،ق ـ ـ ـ ــرارات غ ـي ــر مـ ــدروسـ ــة،
ال ـت ـن ــاق ــض فـ ــي ال ـت ـص ــري ـح ــات عـ ــن تـلــك
ال ـق ــرارات وغرائبياتها ،وك ــأن صاحبها
ي ـع ـي ــش بـ ـع ــال ــم م ـ ـ ــواز ال ي ـش ـب ــه األردن
الــذي يعاني أبـنــاؤه من تهديد حقوقهم
ال ــدس ـت ــوري ــة ،وك ـث ـيــر م ـن ـهــم ي ـعــانــي من
ّ
تردي كل الخدمات ،خصوصا التعليمية
والصحية ،وليس همهم أن يحشر كلمة
األردن ـيــات بجانب األردن ـيــن ،وكالهما،
رجــاال ونـســاء ،يعاني األمـ ّـريــن ّ ،وال يرى
بـ ـ ــوادر إلص ـ ــاح أو تـنـمـيــة م ـب ــش ــرة كما
يشاع!
ي ـس ـت ـغــرب األردنـ ـ ـي ـ ــون م ــن ش ـك ــل وم ــدى
التفاعل مع مشاهد االحتجاج والرفض
على مــا يـمـ ّـرون بها مــن تـحـ ّـديــات ،أقلها
االقتصادية باملناسبة ،إذ يواجه األردن
اليوم أزمة ثقة وهوية ،وسلما ونسيجا
اجـتـمــاعـيــن م ـه ـ ّـددي ــن ،وال ي ـق ــوون على
مواجهة ذلك كله إال عبر وسم (هاشتاغ)
يـتـصـ ّـدر «الـتــايــم الي ــن» بــا ضجيج ،وال
لشاب ّ
ٍّ
قرر إنهاء
حتى تأثير ،حتى لو كان
حياته حرقا.
ي ــرى أردن ـي ــون كـثـيــرون أن تـلــك املشاهد

ما الغريب أن يحرق
أحدهم نفسه؟ فهو
ٌ
ميت بال عمل ،وال
مصدر رزق

واألخ ـب ــار أصـبـحــت عــاديــة ،فـمــا الغريب
أن يـحــرق أحــدهــم نـفـســه؟ فـهــو مـيـ ٌـت بال
عمل ،وال مصدر رزق ،وال يستطيع إعالة
أســرتــه وال تعليمهم .وإذا كــان عــازبــا ،ال
يستطيع أصــا تكوين أســرة ،إذ توضح
أرق ـ ــام إح ـصــائ ـيــة رس ـم ـيــة ف ــي ال ـس ـنــوات
األخـيــرة ارتـفــاع حــاالت الـطــاق ،وتراجع
نـســب الـ ــزواج وارت ـف ــاع نـســب تــأخــر سن
الزواج لدى الجنسني.
ال سبيل لـحــالــة الـضـيــاع الـتــي يـمــر بها
امل ـج ـت ـم ــع ،واالنـ ـتـ ـظ ــار اإلجـ ـ ـب ـ ــاري ال ــذي
يسيطر على املشهد الـعــام إال املكاشفة
واملصارحة ،ليس عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،وإنما بحوار ّ
جاد هادئ مع
صاحب القرار القادر على اتخاذه ،ويملك
تفعيل آليات تطبيقه ،فمخاض اإلصالح
طال ،وال نملك ترف الوقت النتظاره.
قد يقول قائل إن محاوالت الشباب حرق
أنفسهم عبثية ،وتدخل في باب التحريم
واإلدانة ،حتى أن تصريحات لعلماء دين
أق ـ ّـرت بتحريم االنـتـحــار وح ــرق النفس،
ولكنها في الوقت نفسه تقول ما معناه
إن من أقدم على هذا الفعل ُمرغم ،وليس
م ــدرك ــا م ــا قـ ــام بـ ــه ،وإن م ــا ي ـعــان ـيــه من
ضـغــوط فــاقــت كــل تــدبـيــر أو تـفـكـيــر ،وال
نـمـلــك إال أن نـطـلــب ألرواحـ ـه ــم الــرحـمــة،
وه ــذا منطقي بشكل أو بــآخــر ،فمن منا
يملك مفاتيح الجنة ،وله الحق بتوزيعها
ومنحها لشخص دون آخر.
(إعالمية أردنية)

ُ
شاركت
بدعوة كريمة من تلفزيون العربي،
في حلقة البرنامج الثقافي املتميز «قراءة
ثانية» ،ليوم األربـعــاء 12 ،يناير /كانون
الـثــانــي ال ـحــالــي ،وال ـتــي اقـتــرحــت عـنــوانــا
يتعلق بتفكيك مقولة «املستبد الـعــادل»،
والتي شاعت لدى عموم الناس ،وأطلقها
ّ
مـفــكــرون ع ــرب وغــرب ـيــون ،وص ــارت تــدور
على األلـســن مــن غير مراجعة أو محاولة
لنقد تلك املقولة وتفكيكها ،ومن ثم علينا
ّ
تبصر تلك املقولة ونظائرها حتى يمكن
وضــع األمــور في نصابها وتسكني الفهم
الـصـحـيــح فــي إدراك عـقــول عـمــوم الـنــاس
ووج ــدانـ ـه ــم ،وهـ ــو أم ـ ـ ٌـر أوح ـ ــى إل ـ ـ ّـي بــأنــه
مــن جملة مــا يستلزمه بـنــاء علم لــدراســة
االسـتـبــداد وتفكيك مفاصله ،ومــا يرتبط
ب ــذل ــك م ــن ضـ ـ ــرورة تـفـكـيــك ت ـلــك امل ـق ــوالت
الشائعة ،إذ ُيـعــد ذلــك مــدخــا إلــى تفكيك
ال ـظ ــاه ــرة االس ـت ـب ــدادي ــة ذات ـه ــا ف ــي الـعـقــل
العربي والعقل املسلم على حد سواء.
ُ
أشـهــر مــن تنسب إلـيــه تلك املقولة محمد
ع ـ ـبـ ــده ف ـ ــي م ـ ـقـ ــال ات ـ ـخـ ــذ عـ ـن ــوان ــا «إنـ ـم ــا
ي ـن ـهــض ب ــال ـش ــرق م ـس ـت ـبـ ّـد ع ـ ـ ــادل» ،وذاع
ه ـ ــذا الـ ـت ــركـ ـي ــب (املـ ـسـ ـتـ ـب ــد الـ ـ ـع ـ ــادل) فــي
مجتمعاتنا اإلســام ـيــة وال ـعــرب ـيــة ،كما
ّ
ّ
ردده ــا بعض املـفــكــريــن فــي ثقافة الـغــرب.
املهم في هذا الشأن استخدام هذه املقولة
مـسـ ّـوغــا لتبرير اسـتـبــداد املـسـتـبـ ّـديــن في
مجتمعاتنا ،إال أن من املهم تأكيد أن هذا
الـتــركـيــب ال ــذي يتعلق بــاملـسـتـبــد ال ـعــادل
بالتسمية ،وكذلك تلك الصفة ،يعاني من
االلتباس الكبير ،تمثل ذلك في ثالثة أمور:
األول ،التباس املفهوم على مستوى اللغة،
ألنــه أحـيــانــا ّ
يفسر االسـتـبــداد دالل ــة على
الظلم .وأحـيــانــا أخ ــرىُ ،يحمل داللــة على
الحزم .وجب رفع هذا االلتباس ،وتصحيح
حال تمرير االستبداد تحت عنوان الحزم،
خ ـصــوصــا أن االس ـت ـع ـم ــال واالس ـت ـخ ــدام
ْ
محسومي أن االستبداد هو الفعل
صــارا
ال ـظ ــال ــم ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه امل ـس ـت ـبــد م ـن ـفــردا
ٌ
ّ
حكم بالهوى ،كما
متفردا وفق هواه ،فهو
ي ـقــول ال ـكــواك ـبــي ف ــي «ط ـبــائــع االس ـت ـبــداد
ومـ ـص ــارع االس ـت ـع ـب ــاد» .ال ـث ــان ــي ،يتعلق
بـفـجــوة الـس ـيــاق ،ألن ه ــذه الكلمة أطلقت
أي ـض ــا داخ ـ ــل ال ـف ـكــر ال ـس ـيــاســي ال ـغــربــي،
حتى من مفكرين اشتهر عنهم مناداتهم
تتعلق
العتبارات
بالحرية ،وعند بعضهم
ٍ
ً
بالسياقات الغربية آنــذاك ،ينشدون حالة
م ــن ح ــاالت ال ــوح ــدة بـعــد تـصــاعــد الـفــرقــة
وقـيــام ال ـحــروب مــا بــن اإلمـ ــارات وال ــدول.
وكذا ما تعلق بسياقات عربية وإسالمية
والحقبة االستعمارية التي سادتهما في

ذلك الوقت .الثالث ،تعلق بفجوة املمارسة
وتأويلها على نحو ّ
يمرر هذه املقولة ،بعد
ٍ
ـاب يخلع عـلــى بـعــض الخلفاء
ب ــروز خ ـطـ ٍ
ّ
الراشدين صفة املستبد العادل هذه ،ومن
ثم ال يمكن التسليم لهؤالء أن يكيفوا تلك
ّ
الفترة وتـلــك الـقـيــادات أنـهــا كــانــت تتمتع
بقدر من االستبداد والعدل معا .وال يمكن
ٍ
ق ـبــول ه ــذه املـعــالـجــة أو إق ــراره ــا ف ــي ظل
الحمولة السلبية ملفهوم االستبداد ،فمن
األهمية بمكان أن تجري عملية مراجعة
وتـفـكـيــك مل ـثــل ه ــذه األطـ ــروحـ ــات ،أو تلك
ّ
يتحدث عن قرار
االستشهادات ،فبعضهم
الخليفة األول أب ــو بـكــر الـصــديــق بإنفاذ
 11جيشا فــي ح ــروب ال ـ ّ
ـردة دفـعــة واحــدة
أنه انفرد بالرأي في هذا األمــر ،ولكنه في
حقيقة األم ــر كــان حريصا على توضيح
ق ـ ـ ــراره ب ــأن ــه ن ــاب ــع م ــن م ـس ــأل ــة أس ــاس ـي ــة،
ت ـت ـع ـل ــق ب ــامل ـص ـط ـل ــح الـ ـح ــدي ــث امل ـت ـع ـلــق
بـ«األمن القومي».
م ــن الـ ـض ــروري ال ـت ـفــرقــة بـيـنــه وب ــن أهــل
االستبداد الذين يسبغون أوصــاف األمن
القومي على أم ــان سلطانهم وسلطتهم،
وهـ ــو أمـ ــر كـ ــان الف ـت ــا ف ــي ح ـي ـنــه ،حـيـنـمــا
ت ـق ــوم األمـ ــة جـمـيـعــا بـمـشــاركـتـهــم ل ــه في
أمـ ـ ــر امل ـس ـل ـم ــن ،ودف ــاعـ ـه ــم عـ ــن دول ـت ـه ــم
وح ـي ــاض ـه ــا ،ف ـل ــم ت ـك ــن غ ـض ـبــة أب ـ ــي بـكــر
لنفسه ،ولكن ألمر دينه وأمته ،جامعا بني
أم ــري ــن مـهـمــن ،أول ـه ـمــا أص ــول املــرجـعـيــة
ال ـت ــي ي ـت ـب ـع ـهــا ،وأص ـ ـ ــول ال ـش ــرع ـي ــة ال ـتــي
تتعلق بالقبول والــرضــا الـعــام ،فقد أنفذ
ه ــذه الـجـيــوش بــرضــا كــامــل للقيام بهذه
املهمة في عملية شورية واسعة بمقاييس
عصرية ،وهو ما يوضح الفرق بينه وبني
ـات تــوظــف مـقــولــة أم ــن ال ـبــاد في
م ـمــارسـ ٍ
الوقت الراهن في تسويغ االستبداد.
ثان من مستويات املمارسة،
هناك مستوى ٍ
يتعلق بغطاء االستبداد بدعوى اإلصالح،
فهو ال يصف نفسه بالظلم ،ولكنه دائما
ما يستخدمه في خطاباته أن الهدف هو
الـقـيــام بعملية إص ــاح ك ـبــرى .وه ــذا كــان
من فرعون نفسه ،وتعبر اآلية الكريمة عن
ذلك برصدها حال فرعون «ما أريكم إال ما
أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد»ّ ،
مدعيا
ألوهية مطلقة «أنا ربكم األعلى» ،إنما كان
يريد أن ّ
يسوق نفسه أمام شعبه بخطاب
اس ـت ـبــدادي مـبـطــن ،يــواجــه بــه دع ــوة نبي
الله موسى ،ومــن ثم ما زال هــذا الخطاب
الفرعوني الــزائــف مستعمال فــي عمليات
التبرير والتغرير والتزوير.
وامل ـس ـت ــوى ال ـث ــال ــث واألخـ ـي ــر لـلـمـمــارســة
ٍّ
بمستبد ّع ــادل لفترة
يتمثل فــي الـقـبــول
انتقالية بسيطة ،حتى تتسنى لــه إقامة
أواصـ ــر ال ــدول ــة وتـثـبـيــت أعـمــدتـهــا ،ولكن
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من الضروري تأكيد
أن االستبداد والقابلية
له ال يمتّان بتاتًا لعائلة
العدل أو االنتساب له،
بل على العكس

ذل ــك ك ـلــه م ــن أس ــس ت ـســويــغ ه ــذه الـفـكــرة
ّ
املرفوضة وترويجها ،إذ يوظف املستبد
ّ
مسألة املرحلة االنتقالية لتكون مستمرة
ودائ ـمــة ،وه ــي ،فــي حقيقة األم ــر ،نــوع من
أنواع الخطاب املبطن لتسويق االستبداد
وح ـمــاي ـتــه .م ـثــل ه ــذا ال ـخ ـطــاب يـسـتـخــدم
لـلـتـغـطـيــة ع ـلــى أم ـ ــور وس ـي ــاس ــات ظــاملــة،
فلالنتقال أصول وسياسات وأطر ال ّ
تبرر
الـظـلــم .وش ــأن الـحــزم غير االس ـت ـبــداد ،إنه
مــواجـهــة كــل ف ـســاد ب ـحــق ،أم ــا االسـتـبــداد
فـهــو م ـحــاولــة ال ـتــدثــر بـخـطــاب إصــاحــي
لحماية الفساد وليس ملواجهته.
وأخيرا ،يمكن التأكيد على محاولة تفكيك
ط ـب ـي ـعــة ه ـ ــذه الـ ـع ــاق ــة م ــن ث ــاث ــة أوج ـ ــه:
األول ،أن املـســألــة الـشــوريــة الـتــي عرفتها
الشعوب واملجتمعات اإلسالمية والعربية
لــم تـتــرجــم إل ــى حــالــة مـ ّ
ـؤسـسـيــة متكاملة
فــي مـجــال املـمــارســة السياسية فــي أرض
الواقع ،بما يحفظ هذه القيمة املركزية في
املنظومة السياسية والتدبير السياسي.
يتعلق الثاني بما يمكن تسميتها ورطة
الـفـقـهــاء .تمثلت ه ــذه ال ــورط ــة فــي وجــود
حــالــة الـتـغـلــب أو إمـ ــارة االس ـت ـيــاء ،األمــر
الـ ـ ــذي ف ـ ــرض ع ـل ـي ـهــم الـ ـق ــول بـ ـج ــواز ذل ــك
باعتباره استثناء ،إال أن هــذا االستثناء
ّ
تحول إلــى قاعدة بتعاضد عوامل أخرى
ّ
عـ ــدي ــدة ،ف ـت ـح ــدث امل ـ ـ ـ ــاوردي ع ــن الـتـغـلــب
ّ
ض ــرورة مــؤقـتــة ،إال أن ــه ك ــان يــؤكــد دائـمــا
على أن اإلمامة ّ
معبرة عن مفهوم السلطة
عـقــد مــراضــاة واخـتـيــار .الـثــالــث هــو الــذي
يتعلق بالقابليات لالستبداد في الثقافة
الـعــربـيــة واإلس ــام ـي ــة ،وه ــو أم ــر سيكون
مقوالت انتشرت في التراث
محط تفكيك
ٍ
السياسي العربي اإلسالمي.
ال يسعنا إال تــأكـيــد أن تــرويــج مـثــل هــذه
املقولة اليوم يـتــراوح بني خطابني؛ األول
خ ـط ــاب امل ـق ـه ــوري ــن ال ــذي ــن ي ـت ــوق ــون إل ــى
املخلص أو املنقذ أو ينتظرونه مــن غير
حــول أو قــوة منهم .أمــا خطاب املقهورين
فــي الـتــوق إلــى املخلص وان ـت ـظــاره؛ وهــذا
ْ
إنـمــا يشكل َوه ـمــا كـبـيــرا ،فــي الجمع بني
صفتني ال تجتمعان بأي حال في اإلدراك
ال ـب ـص ـيــر أو ف ــي ت ـغ ـي ـيــر يـ ـح ــدد امل ـص ـيــر،
والثاني خطاب املنافقني الذين يحاولون
أن ي ـض ـف ــوا ع ـل ــى امل ـس ـت ـب ــد وس ـي ــاس ــات ــه
أوصــافــا ليست لــه بــأي ح ــال ،ومــن ثــم من
ال ـ ـضـ ــروري ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن االس ـت ـب ــداد
ّ
والقابلية له ال يمتان بتاتا لعائلة العدل
أو االنـتـســاب ل ــه ،بــل عـلــى الـعـكــس تماما،
ثوب من
يحترف الظلم محاوال تمريره في ٍ
اإلصالح مغتصبا مفهوم العدل والرشد،
فاملستبد ال يكون عادال ،والعادل ال يمكن
أن ّ
تحدثه نفسه بظلم أو بأي سياسات أو
استراتيجيات طغيانية ،هذا جوهر حالة
الــوعــي بــالـظــاهــرة االسـتـبــداديــة ومقاومة
كل ما يتعلق بها من خطاب أو مقوالت؛ أو
أفعال وممارسات.
(أستاذ جامعي مصري)
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نحو تشكيل
منظمة تحرير سورية
بشير البكر

نشهد ،في هــذه األي ــام ،مـحــاوالت صريحة لتصفية القضية السورية ،من خالل
إع ــادة تــأهـيــل نـظــام بـشــار األس ــد .وت ـشــارك فــي ه ــذه العملية ع ــدة أط ــراف دولـيــة
وإقليمية ،في مقدمتها روسيا وإيــران واإلمــارات والجزائر ومصر واألردن .وفي
األسابيع األخيرة ،دخلت األمم املتحدة على الخطّ ،
وتحول مبعوثها ،غير بيدرسون،
ـروج للسياسات الروسية واإليرانية ّ
إلى مـ ّ
لفك طوق العزلة عن النظام .وفي أثناء
ّ
تحركاته ،فــي هــذا األسـبــوع ،مــا بــن دمشق وطـهــران ،تحدث عالنية ،بــأن الوضع
ّ
فــي ســوريــة «مستقر» .وقــال إن «أيــا مــن األط ــراف ال يتحدث عــن تغيير النظام».
وهــذا يعني مصادقة املنظمة األممية على التصريحات التي صــدرت عن مبعوث
الرئيس الروسي إلــى سورية ،ألكسندر الفرنتييف ،الــذي قــال قبل أسابيع إنــه ال
ضرورة لكتابة الدستور السوري أو تعديله من خالل اللجنة الدستورية ،ألن األسد
ـاق فــي الحكم ،على حــد زعـمــه .ومــن املــؤســف أن أطــرافــا فــي املعارضة السورية
بـ ٍ
ّ
التوجه ،بدال من أن تقف في وجهه بوصفه
بدأت ،على استحياء ،التجاوب مع هذا
مشروعا يجري العمل على ترويجه .وبتنا نسمع ،في اآلونة األخيرة ،من مصادر
في هيئات املعارضة السورية ،ومنها االئتالف الوطني ،بضرورة «تغيير النظام»
ٌ
منصوص عليه في النظام األساسي لالئتالف.
وليس إسقاطه ،كما هو
تعيش الطبقة السياسية السورية املعارضة بعيدا عن الــواقــع ،في وقـ ٍـت وصلت
املسألة السورية إلى طريق مسدود ،ما ّ
يهدد بضياع كل التضحيات التي ّقدمها
السوريون خــال  11عاما من الـحــراك .ويبدو ما بقي من املعارضة السياسية
ّ
في حال يستحق الرثاء ،ومنذ ما يزيد على ثالثة أعوام ،يشهد االئتالف الوطني
والحكومة املؤقتة حالة من التراجع التي يبدو أنه ال عالج لها .وحصلت على مدار
هــذه األعــوام عــدة محاوالت لإلصالح ،انتهت جميعها إلــى الفشل ،حتى صارت
ّ
تتحول إلى شاهد
أغلبية الرأي العام السوري تطالب بحل هذه املؤسسة ،قبل أن
زور وجسر لتمرير مشاريع الدول .وتبدو الحاجة اليوم ّ
ملحة ،أكثر من أي وقت
مضى ،للبحث عن جسم جديد ملعارضة سورية فاعلة ،شرطه األساسي استبعاد
الوجوه التي احترقت خالل أعــوام الثورة ،وإعطاء فرصة لشخصيات أخرى من
تمثيلية ســوريـ ٍـة على غ ــرار منظمة التحرير
هيئة
املستقلني ،مــن أجــل تشكيل
ٍ
ٍ
الفلسطينية ،التي قامت بتشكيلها النخب الفلسطينية في مرحلة صعبة ،وكان
هدفها إحـيــاء القضية الفلسطينية سياسيا ،والـتـصـ ّـدي ملشاريع تحويلها إلى
قضية الجئني.
وكي ينهض الجسم السوري الجديد بأعباء املرحلة ،يجب أن يتشكل على نحو
تمثيلي تعددي من الداخل والخارج ،والشرط األول إلغاء مبدأ املحاصصة الذي
يمثل نفوذ الدول في املعارضة السورية ،وليس السوريني ،وهذا يحتاج عقد مؤتمر
وطني مستقل ،بعيدا عن تدخالت الدول ،يرعى حوارا وطنيا يشارك فيه الجميع
مــن دون إقـصــاء أو استبعاد أحــد ،وحتى نضمن لهذا الـحــوار النجاح يجب أن
تشرف عليه األمــم املتحدة ،ويعقد في مكان محايد كي ال يتأثر بتدخل ونفوذ
هذه الدولة أو تلك .وفي جميع األحــوال ،تتطلب البداية نحو سلوك هذا الطريق أن
تجري عملية مراجعة شاملة لتجربة األعوام العشرة األخيرة ،من أجل استخالص
الــدروس ،وعــدم تكرار األخطاء .وال تبدو هذه املهمة صعبة ،ألننا ال نــزال نعيش
في زمن األخطاء وندفع ثمنها ،وبالتالي ،يمكن أن ّ
نسميها من دون حــرج ،وأن
ّ
ّ
نحدد مرتكبيها واملسؤولني عنها ،حتى ال يعودوا إلى تصدر املشهد من جديد.
ومن دون استعادة القضية السورية على أسس مختلفة وأهداف واضحة وقيادات
تتحلى بالوطنية والكفاءة والنزاهة واستقاللية الرأي ،فإن مشروع تعويم األسد لن
ّ
يتأخر ،ولن يجد أحدا من أهل القضية يقف في طريقه ،وسيتم فرضه أمرا واقعا.

السودان...
ثنائية القمع والتطبيع
جمانة فرحات

ّ
ّ
املصممون على
املحتجون
مسارات ال تلتقي .األول يقوده
يمضي السودان في
ٍ
إسقاط انقالب  25أكتوبر /تشرين األول املاضي .تظاهراتهم املتتالية التي تأخذ
تسمية املليونيات لم تتوقف .فشل اتفاق عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك في
ّ
اضطر لالستقالة من منصبه ،بعدما عجز عن تسويق
إنهائها ،حتى أن األخير
اتفاق ما بعد االنـقــاب ،ســواء لــدى الـشــارع أو لــدى قــوى إعــان الحرية والتغيير
التي أراد قائد االنقالب إقصاءها من الحياة السياسية ،أو في أقل تقدير إدخالها
ً
في بيت الطاعة .وهذه القوى ،على الرغم من تبايناتها الكثيرة ،كانت قادرة على
ّ
مستمدة قوتها من الشارع
االتحاد خلف موقف موحد بشأن االنقالب حصرًا،
ال العكسّ .
ّ
وتجمع املهنيني والنقابات دورًا جوهريًا في إبقاء
تؤدي لجان املقاومة
الحراك املدني ّ
ّ
املحتجون في
حيًا ،سواء من خالل املليونيات أو العصيان .ويدفع
ّ
سبيل ذلك كلفة باهظة ،فكلما دام الحراك فترة أطــول صعد العسكر من القمع.
ضحايا املليونيات باملئات بني قتلى وجرحى ،لكن مخطط الترهيب ال يــزال بال
مفعول.
خبر الـســودانـيــون لعقود معنى القمع وتداعياته فــي عهد عمر البشير .أزمــات
ِ
سياسية واقتصادية وعسكرية .وال شيء تغير ،بعدما سعى العسكر منذ الثورة
إلى ّ
التفرد بالحكم ،بل إنهم يسيرون على نهج البشير .ويضاف إلى ذلك أنهم ال
يأبهون بأي انتقادات أو ضغوط خارجية .ال مناشدات الواليات املتحدة أو االتحاد
األوروبي أو األمم املتحدة تجد آذانًا صاغية .حتى أنهم خدعوا املبعوث األميركي
للقرن األفريقي ،جيفري فيلتمان ،ونفذوا انقالب  25أكتوبر فور تحليق طائرته
مغادرًا الخرطوم ،لتترك هذه الواقعة أثرها عليه ،وتكون من بني أسباب استقالته من
منصبه الذي خلفه فيه ديفيد ساترفيلد .بالنسبة للعسكر هاهم في مأمن .كيف
ال؟ وقد اختاروا مسارهم «األكثر أمنًا» .من وجهة نظرهم ،لجأوا إلى ورقة الجوكر
من خالل االنغماس في التطبيع مع إسرائيل .حتى باتت واشنطن تستنجد بتل
أبيب إلقناعها بمحاولة الضغط على البرهان وصحبه .ولذلك ،من الصعب جدًا
عدم ربط الزيارة املتزامنة يوم األربعاء املاضي لوفدين ،أميركي وإسرائيلي ،إلى
الخرطوم ،وإن كانت األهداف ليست نفسها .فعلى األقل ،أعلنت الواليات املتحدة
أن هدف الزيارة تكرار الدعوة إلى «إنهاء العنف واحترام حرية التعبير» .كما أن
قائمة لقاءات الوفد األميركي لم تقتصر على العسكر ،بل شملت ّ
تجمع املهنيني
وقوى الحرية والتغيير .أما الوفد اإلسرائيلي ،أمني الطابع ،فلن يخبر أي مسؤول
سوداني عن أسباب الزيارة الجديدة له .ستتكفل الصحافة اإلسرائيلية في تقديم
التفاصيل .لكن األكيد أنها لن تحمل ضغطًا على العسكر ،فهذا غير وارد بني
ّ
الحلفاء ،وهــو مــا يجعل مــن هــذه الــزيــارات أكثر مــن مـ ّ
ـرحــب بها ،حتى لــو غلفت
ّ
بوصايا ونصائح شكلية كرمى لعيون واشنطن ،ينتهي مفعولها بمجرد مغادرة
الوفدين ويستأنف القمع ،من دون أن يكون هناك أي رادع.
كل املؤشرات تفيد بأن القادم أسوأ على صعيد رغبة العسكر في وأد االحتجاجات،
مهما تطلب األمر ،حتى لو مجزرة جديدة على غرار فض اعتصام الخرطوم في
 ،2019ثم اتباعها بتشكل لجنة تحقيق هدفها الفعلي دفن الحقيقة ،ال جالؤها
ّ
ّ
املتورطني .ولعل املؤشر األخطر تأسيس قوة خاصة ملكافحة اإلرهاب
ومحاسبة
بــذريـعــة مجابهة الـتـهــديــدات املحتملة فــي ال ـســودان ،ورب ــط مجلس الــدفــاع األعلى
الــذي اتخذ القرار بني إنشاء هــذه القوة وحديثه عن «الفوضى جـ ّـراء الخروج عن
شرعية التظاهر السلمي واتـبــاع منهج الـعـنــف» .وهــو امل ـ ّـوال نفسه الــذي تعتمده
الشرطة السودانية في بياناتها التي ّ
تبرر فيها قتل املحتجني ،بما في ذلك اتهامها
املتظاهرين باستخدام «تكتيك ًأشبه بالعسكري» ،ما يجعل من اتهام العسكر
ً
املحتجني باإلرهاب خطوة حتمية خالل األيام املقبلة.
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آراء

والتنمر باسم الدين
«قلب الخنزير»
ُّ
أسامة أبو ارشيد

ّ
اسـتـفــز نـجــاح جــراحــن أمـيــركـيــن فــي زرع
ّ
ق ـلــب خ ـن ــزي ــر ،م ـع ــدل وراثـ ـي ــا ،داخـ ــل جسم
ً
إنسان كان شارف على الهالك ،جدال واسعًا
ّ
متخصصون
بني مسلمني كثيرين ،بعضهم
فــي الــدراســات الشرعية ،حــول ِحـ ِـلـ َّـيــةِ األمــر
من عدمها ،على أساس أن جمهور العلماء
يـقــولــون بنجاسة الـخـنــزيــر بكليته .ال ــرأي
السابق ليس مجمعًا عليه فقهيًاَّ ،
فثمة من
يرى النجاسة في لحم الخنزير ،فحسب ،ال
في كل جسده وأعضائه وجـلــده .ال يسعى
هذا املقال إلى االنتصار ملوقف فقهي على
آخ ــر .كما ال يـهــدف إلــى االنـتـقــاص مــن قدر
ّ
متخصصي الــدراســات الشرعية ومحاولة
امل ـ َّـس بـمــركــزهــم .لـكــن ،مكانة دارس ــي العلم
الـشــرعــي وأه ـلــه ال تعطيهم حـصــانــة فــوق
النقد املوضوعي ،وحق االستدراك عليهم،
بل ِّ
ورد كثير من آرائهم ومواقفهم التي ال
تستقيم منهجيًا وعلميًا.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،تـ ـق ــدي ــر مـ ـك ــان ــة هـ ـ ـ ــؤالء واحـ ـ ـت ـ ــرام
تـخـ ّـصـصــاتـهــم ال تـمـنــح بعضهم حــق زعــم
احتكار العلم والحقيقة ،خصوصًا عندما ال
يكون َّ
في مسألة ،ويكون
ثمة
إجماع فقهي َ ْ
ٌ
ٌّ
هـنــاك ع ــوار جـلــي فــي الــتــقـعـيـ ِـد واملنهجية
ومـصــدر املعلومة .أخـي ـرًا ،ال يـطــاول نطاق
نـقــد ه ــذا امل ـقــال مــن يـعــرفــون ق ــدر أنفسهم،
ومسؤولية العلم املـنــوط بهم ،وال الفقهاء
والعلماء األثبات ،أصحاب التقوى والعلم
امل ـش ـهــود ل ــه ،مــن أه ــل الـتـبـ ّـصــر والـبـصـيــرة
واملنهجية املنضبطة .هؤالء يندرجون في
نـطــاق وصــف الــرســول األك ــرم« :إن العلماء
ورثة األنبياء» (أبو داود).
ّ
استفزت هذا
التي
لنعد إلى أصل الحكاية
َ َ
النقاش والجدل ،بل وكثيرًا من التن ُّم ِر من
بعض من ّ
يقدمون أنفسهم علماء وفقهاء
ديــن ،على الــرغــم مــن أنــه ليس عند أغلبهم
َّ
نتاج معرفي وأكاديمي ُم َحكم ،وال اشتهر
بــأثــرة مــن عـلــم ،اللهم إال مــن لقب أكاديمي
يضعونه سابقًا على أسمائهم وصفاتهم.
 ..في  11يناير /كانون الثاني الجاري ،زرع
فــريــق جــراحــي فــي كـلـيــة الـطــب فــي جامعة
مـيــريــانــد األم ـيــرك ـيــة قـلــب خـنــزيــر ملــواطــن
أميركي اسمه ديفيد بينيت ،عمره  57عامًا.
يعاني منذ سنوات من عدم انتظام خطير
في دقات القلب ،وأمله الوحيد كان في تلقي
قلب جديد.
املشكلة أن وضـعــه كــان سيئًا ج ـدًا ،بحيث
ُع َّد غير مؤهل لعملية ّنقل قلب بشري إليه،
أو حتى تركيب مضخة قلب اصطناعية.
وكــانــت النتيجة أن قضى األشـهــر الثالثة
ال ـســاب ـقــة لـلـعـمـلـيــة ف ــي املـسـتـشـفــى ينتظر

املـ ــوت ف ــي أي لـحـظــة .حـيـنـهــا ع ــرض عليه
الفريق الجراحي ،برئاسة أستاذ الجراحة
ومدير برنامج زراعــة القلب في كلية الطب
في جامعة ميريالند ،محمد محيي الدين،
أن يخضع لتجربة زراعة قلب خنزير ّ
معدل
وراث ـيــا .وافــق بينيت ،فهو عمليًا فــي حكم
امليت.
لم تكن الفكرة وليدة الساعة في ذهن فريق
الجراحة ،ولــم تكن التجربة اعتباطية ،وال
ّ
مجرد عملية زراعة بسيطة لقلب خنزير في
ً
جسد إنسان .أوال ،حسب معلومات نشرتها
َ ْ
ي
مواقع
طبية علمية معتبرة ،فإن الجراح ِ
األسـ ــاسـ ـ ْـيـ ـ َ
ـن ،م ـح ـيــي ال ــدي ــن وب ــارت ـل ــي ب.
ِ
ِ
غــري ـف ـيــث ،ال ـل ــذي ــن قـ ــادا ال ـف ــري ــق ال ـجــراحــي
قـضـيــا الـثــاثــن عــامــا املــاضـيــة فــي تطوير
الـتـقـنـيــات ال ـجــراح ـيــة لـعـمـلـيــة ال ـ ــزرع الـتــي
أجرياها لبينيت.
وكان محيي الدين قد نشر ،أيضًا ،عام ،2016
بـحـثــا عـلـمـ ّـيــا مـحـكـمــا ع ــن ت ـجــربــة أج ــراه ــا
لــزراعــة قـلــب خـنــزيــر م ـعـ ّـدل وراث ـيــا فــي قــرد
بابون عاش على أثرها عامني .ثانيًا ،قلب
الخنزير الــذي تمت زراعته لبينيت خضع
لـعـشــرة تـعــديــات وراث ـي ــة جـيـنـيــة ،بـمــا في
ّ
تخص الخنازير،
ذلــك إزال ــة أربـعــة جينات
وأضيفت إليه ستة جينات بشرية .وهناك
تفاصيل أخرى كثيرة ليس مكانها هنا.
إذن ،امل ـس ــأل ــة عـلـمـيــة م ـع ـقــدة جـ ـ ـدًا ،وفـيـهــا
م ـع ـط ـي ــات ت ـق ـن ـي ــة ومـ ــاب ـ ـسـ ــات إن ـس ــان ـي ــة
ك ـث ـي ــرة ،وه ـ ــي إن ن ـج ـحــت س ـت ـك ــون فـتـحــا
حقيقيًا إلنقاذ عشرات املاليني من املرضى
الذين يواجهون املــوت سنويًا جـ ّـراء نقص
أعـضــاء بـشــريــة يحتاجونها .وهـنــا ،وقبل
االسـتـطــراد ،مــن ال ـضــروري بمكان اإلشــارة
إلــى أن ال ــدراس ــات العلمية تـقــول إن نسبة
تشابه الحمض النووي الجيني بني البشر
والخنازير تبلغ  .٪98بمعنى أنه ال توجد
«م ــؤام ــرة» عـلــى املسلمني لتحسني سمعة
الخنازير بينهم.
امل ـش ـك ـل ــة أن ب ـع ـضــا م ـم ــن ي ـن ـت ـس ـبــون إل ــى
حـ ـق ــول ال ـع ـل ــم الـ ـش ــرع ــي اإلس ـ ــام ـ ــي ،مـمــن
تـصـ ّـدروا إلب ــداء ال ــرأي فــي هــذه الــواقـعــة ،لم
يأبهوا لهذه التفاصيل وغيرها كثير ،ولم
يكلفوا أنفسهم عناء البحث في الحيثيات
ً
والخلفيات وال ـظــروف املحيطة .مـبــاشــرة،
ّ
ومحرمني ،ذلك
قفزوا على املسألة محللني
أن الحيوان محل النقاش هنا خنزير.
كان أستاذ الفقه املقارن في جامعة األزهر،
أح ـمــد كــريـمــة ،مــن أوائـ ــل مــن افـتـعـلــوا هــذه
املعركة فــي شهر نوفمبر /تشرين الثاني
املاضي ،بعدما أعلن ّ
جراحون أميركيون في
نيويورك عن نجاحهم في زرع كلية خنزير،
م ـع ـ ّـدل جـيـنـيــا ،ف ــي جـســم مــري ـضــةٍ مـتــوفــاة

دم ــاغ ـي ــا« .ال ـف ـق ـه ــاء م ـت ـف ـقــون ع ـلــى تـحــريــم
ال ـت ــداوي بــامل ـحــرم وال ـن ـجــس» .و«الـخـنــزيــر
نـجـ ٌـس بكل أعـضــائــه ومــا ينفصل عنه من
س ــوائ ــل وأعـ ـض ــاء وش ـح ــوم وغـ ـي ــره» .هــذه
كانت خالصة رأي كريمة التي تبعها فيها
كثيرون ،مع أن األمانة تقتضي التنويه أن
وهيئات اإلفـتــاء
غالبية العلماء والفقهاء ّ
رفضت رأيه على أرضية تحقق «الضرورة».
مرة أخرى ،العلماء والفقهاء الراسخون في
ٌ
نجوم نهتدي
العلم هم ورثة األنبياء ،وهم
بها .ولـكـ ْـن َّ
ثمة مشكلتان منهجيتان هنا.
ً
أوال ،م ــن م ــن مـتـخـصـصــي الـعـلــم الـشــرعــي
يرقون إلى درجة العلماء الفقهاء الراسخني
ع ـل ـم ــا .وب ــالـ ـت ــال ــي ،ي ـن ـب ـغــي أخـ ــذ ف ـت ــاواه ــم
ّ
بجدية؟ ثانيًا ،هل التكييف الفقهي ملسألة
م ــا س ــاب ــق ع ـلــى ف ـهــم ك ـن ـه ـهــا ،واس ـت ـي ـعــاب
تفاصيلها وحيثياتها وظروفها ومآالتها،
أم الـعـكــس؟ ال يـتــرك ال ـقــرآن الـكــريــم الـســؤال
األول
معلقًاَ َ ِّ ٌ ْ َ ْ .
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يقرر
ِمن ُه ْم» (النساء .)83 :االستنباط،
«وظيفة
ابن تيمية وابن قيم الجوزية ،هي ً
الـخــواص» في «ال ـنــوازل» .والفقه ،لغة ،هو
الفهم العميق واإلدراك الدقيق .واصطالحًا،
هو العلم بالحكم الشرعي العملي املستنبط
من األدلة التفصيلية.
مــن ث ـ َّـم ،مــن غير املـفـهــوم وغـيــر املـقـبــول من
بعض أصحاب البضاعة املزجاة في العلم
الشرعي أن ّ
ينصبوا أنفسهم حـ ّـراســا على
الدين والدنيا ومصالح العباد ،بزعم أنهم
علماء وفقهاء .أهل العلم ،وتحديدا الشرعي
م ـن ــه ،ل ـي ـس ــوا م ــن ي ـن ـس ـبــون أن ـف ـس ـهــم إل ـيــه
ويقمحون أنفسهم فيه إقحامًا .بل هم ،بعد
َ
تقوى الله ومخافته ،من َي ِج ُّدون في طلبه،
ويـ ـط ـ ّـورون َمـلـكــاتـهــم ،ويـ ّ
ـوس ـعــون آفــاقـهــم،
ويـسـتـمـعــون إل ــى املتخصصني فــي الحقل
ً
م ـحــل ال ـب ـحــث أوال .م ـكــانــة ورث ـ ــة األن ـب ـيــاء
ُ
ال تـعـطــى لـكـســالــى ،خــامــدي ع ـقــل ،عديمي
َ
تـ َـبـ ٌـصـ ٍـر وب ـص ـيــرة ،ومـفـتـقــدي فـهــم ملصالح
العباد املشروعة .أما املتاجرون بالعلم فهم
خارج الحسبة.
يرتبط بالنقطة األولى بشأن تحديد من هم
العلماء والفقهاء مسألة التكييف الفقهي.
الح ــظ أن ــه عـنــد غـيــاب سـعــة األف ــق ينحرف
النقاش إلى الجزيئات والفرعيات .هذا ما
ج ــرى هـنــا ،إذ أصـبــح الـنـقــاش عــن نجاسة
الـخـنــزيــر مــن عــدمـهــا هــي الـقـضـيــة ،وليس
م ــراع ــاة واح ـ ـ ــد ٍة م ــن ال ـ ـضـ ــرورات الـخـمــس،
وه ــي األم ـ ــور ال ـت ــي ال ب ــد م ـن ـهــا ،ك ـمــا يــرى
األص ــولـ ـي ــون امل ـس ـل ـم ــون الـ ـكـ ـب ــار ،ل ـ ــ« ق ـيــام

من غير المقبول من
بعض أصحاب البضاعة
المزجاة في العلم
ينصبوا
الشرعي أن
ّ
أنفسهم ح ّراسًا على
الدين والدنيا ومصالح
العباد ،بزعم أنهم
علماء وفقهاء
يأتيك أحدهم لمج ّرد
أن معه شهادة
في علم شرعي ،ال
تجد لها عضدًا في
نتاج معتبر ،محاوًال
مصادرة الدين والدنيا

مـصــالــح الــديــن وال ــدن ـي ــا» .تـلــك ال ـض ــرورات
الـخـمــس :حفظ الــديــن ،حفظ الـنـفــس ،حفظ
النسل ،حفظ العقل ،وحفظ املال.
وإذا كان أغلب العلماء متفقني على ترتيب
األولى والثانية ،فإنهم اختلفوا في ترتيب
الـ ـث ــاث األخ ـ ـ ـ ــرى .ه ـن ــا ق ــد ي ـث ـيــر بـعـضـهــم
اع ـت ــراض ــا قــائ ـلــن :إذا ك ــان رأي الـجـمـهــور
هــو تقديم حفظ الــديــن على حفظ النفس،
ح ـي ـن ـهــا ت ـص ـبــح م ـس ــأل ــة ح ــرم ــة زرع قـلــب
خنزير فــي إنـســان محسومة؟ لنأخذ بهذا
ً
املنطق ،جدال ،عندها يكون األولى أن نقرر،
مـنـهـجـيــا ،مــا إذا ك ــان الـخـنــزيــر نـجـســا كله
أم لحمه فـقــط ،كـمــا يشير الـنــص الـقــرآنــي،
ضمنًا ،حسب رأي بعض الـعـلـمــاء؟ ثانيًا،
ي ـن ـب ـغــي ت ـح ــدي ــد م ــا ه ــي ن ــوع ـي ــة ال ـت ـعــديــل
الجيني الذي خضع له الخنزير وأعضاؤه.
بمعنى ،هل بقيت على طبيعتها أم تغيرت؟
ث ـ َّـم ،هــل س ــأل ه ــؤالء الــذيــن يــزعـمــون العلم
الشرعي أهل الخبرة واالختصاص ،أم أنهم

ق ـ ّـرروا وضــع العربة قبل الحصان بمعنى
ً
إصـ ــدار الـحـكــم أوال ،ث ـ َّـم ق ــد تــأتــي مـحــاولــة
فهمهم املسألة ،وقد ال تأتي؟ أال يترتب على
مثل هذا املنطق إنهاء حياة إنسان وتدمير
أمل للبشرية جمعاء ،من دون تفحص ونظر
ف ــي امل ـ ــآالت؟ ثــال ـثــا ،إذا اعـتـبــرنــا الـنـجــاســة
متحققة فــي أع ـضــاء الـخـنــزيــر ،أتــدخــل في
بــاب الكفر ملــن اضـطـ ّـر لـهــا ،وبالتالي ّ
يقدم
الذنب الذي يفترضه بعضهم على ضرورة
حفظ النفس؟
لـقــد ط ـ ّـور الـعـلـمــاء الــراس ـخــون حـقــا َقــواعــد
ـةَ ،وق ـ َّـع ــدوا
مـنـهـجـيــة ف ــي ال ـب ـحــث والـ ــدرا
سـ ـ ْ
َ
ً
ُ
ـض ـع ــون
أص ـ ـ ــوال ل ـل ـف ـقــه ،ول ـ ــم ي ـك ــون ــوا ي ــخ ـ ِ
التكييف الفقهي ملسألة أو واقعة أو نازلة
ّ
مــا لقناعات مسبقة ،مــن دون تفكر ونظر
َ
َوت ـ َـب ـ ُّـص ـ ٍـر ف ــي ال ـح ـي ـث ـيــات واملـ ـ ـ ــآالت .ه ــم لم
يكونوا يجترون فتاوى مسبقة يحفظونها،
وي ـل ـقــون ـهــا ع ـل ــى م ـس ــام ــع الـ ـن ــاس وكــأن ـهــا
ً
مـسـ ّـجـلــة تـسـجـيــا ،ث ـ َّـم يــزعـمــون أن الحفظ
عـلــم وقـ ــدرة عـلــى الـبـحــث وال ـح ـفــر املـعــرفــي
والـ ـفـ ـقـ ـه ــي .ن ـح ــن ال ن ـث ــق ب ـط ـب ـي ـ ٍـب يـصــف
العالج قبل تشخيص الحالة بدقة وبشكل
م ـن ـه ـج ــي ،فـ ــي حـ ــن ي ـط ــال ـب ـن ــا بـ ـع ــض مــن
يزعمون العلم الشرعي أن نثق بأحكامهم،
التي قد يرتبط بمصائرها ماليني البشر،
م ــن دون أن ي ــدرس ــوا امل ـس ــائ ــل ،وي ـت ـح ـ ّـروا
خـلـفـيــاتـهــا ،وي ـس ـم ـعــوا رأي املتخصصني
فـيـهــا قـبــل تكييفها فـقـهـيــا .يــأتـيــك أحــدهــم
مل ـجـ ّـرد أن مـعــه ش ـهــادة فــي عـلــم شــرعــي ،ال
ً
تجد لها عـضـدًا فــي نـتــاج معتبر ،مـحــاوال
م ـصــادرة الــديــن والــدنـيــا .ه ــؤالء يـحــاولــون
احتكار الدين ،من دون حتى امتالك األدوات
املنهجية الــازمــة الـتــي قــد تـســوغ لهم حق
الــزعــم وامل ـحــاولــة .يــريــدون أن يجعلوا من
اإلس ــام ع ــدوًا للعلم .ع ــدوًا لحقوق الناس
املـشــروعــة .ع ــدوًا ملصالحهم املعتبرة التي
ال حرمة فيهاَّ ،
ثم يتهمون غيرهم بالتجرؤ
على حياض الدين ،وهم يفتنون الناس فيه
وعنه!
وم ـ ّـرة أخ ـيــرة ،لـيــس الـنـقــد الـســابــق موجهًا
إل ــى طـلـبــة الـعـلــم ال ـشــرعــي واملـتـخـ ّـصـصــن
ً
ّ
موجه إلى من
في حقوله إجماال ،إنما هو
يعطون أنفسهم حجما أكبر من كفاءاتهم،
م ـمــن ال ي ـس ـت ـث ـمــرون ف ــي ت ـطــويــر أدواتـ ـه ــم
وعـلـمـهــم ،ويـعـتـبــرون املنهجية املنضبطة
ترفًا ال ينطبق على دراستهم ،ثـ َّـم يريدون
أن يضيقوا علينا واس ـعــا ،وقـلــب الـقــاعــدة
ِّ
َ َ ََ ََْ ُ ْ
ين
الربانية الخالدة« :ما جعل عليكم ِفي الد ِ
ْ
ِمــن َحـ َـر ٍج» (الحج .)78 :األصــل في األشياء،
كما ّ
يقرر العلماء الثقات ،اإلباحة إال ما ثبت
تحريمه بنص ،وليس العكس.
(كاتب فلسطيني في واشنطن)

خطوات أخطر رجل في العراق اليوم
سيّار الجميل

ُ َ
ك ـش ــف ،أخ ـي ــرا ،عــن ق ــدرة الــزع ـيــم الـعــراقــي
الشيعي ،مقتدى ال ـصــدر ،وهــو ال ــذي يعدّ
أخ ـط ــر رجـ ــل ف ــي الـ ـع ــراق الـ ـي ــوم ،إذ نـجــح
ف ــي خ ـطــواتــه عـلــى تـغـيـيــر الــديـنــامـيـكـيــات
ّ
ويتبي
السياسية في جميع أنحاء العراق.
ّ
أن الـتـيــار ال ـصــدري وتـحــالــف ت ـقـ ّـدم وعــزم
السني والحزب الديمقراطي الكردستاني،
وفصائل أخــرى أصغر ،قد صـ ّـوتــوا ملحمد
الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب ثانية
فــي جلسة برملانية مـثـيــرة ،يــوم  9يناير/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي ،ف ــي ح ــن امـتـنــع
إطــار التنسيق عن ذلــك ،ومـ ّ
ـرروا مسرحية
هــزلـيــة سخيفة ك ــان بطلها رئـيــس الـســن،
م ـح ـمــود امل ـش ـهــدانــي الـ ــذي اف ـت ـضــح أم ــره!
وقد ّأدى التصويت إلى زيادة االنقسامات
داخ ـ ـ ــل امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـش ـي ـع ـيــة.
وسواء اتفقنا مع الصدر أم اختلفنا ،يجب
االع ـتــراف بــانـتـصــاره ،إذ عــرف كيف يدير
اللعبة ،مع انتقاد ما فعله أنصاره النواب
الجدد بلبسهم األكفان تحت قبة البرملان.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ــدس ـ ـتـ ــور ال ـ ـعـ ــراقـ ــي الـ ـب ــائ ــس،
أمـ ـ ــام م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ث ــاث ــون ي ـ ً
ـوم ــا مــن
ـس جــديـ ٍـد
ال ـج ـل ـســة األول ـ ــى الن ـت ـخ ــاب رئ ـي ـ ٍ
لـلـبــاد ،وال ــذي سيطلب مــن الكتلة األكـبــر
فــي الـبــرملــان تشكيل الـحـكــومــة .وال توجد
م ــام ــح ّ
أي ات ـف ــاق ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـ ّـيــة
ّ
الرئيسية في العراق على شخصيةٍ بذاتها
لرئاسة الحكومة.
وك ــان ال ـصــدر قــد طــالــب ب ــأال يـكــون الــوزيــر
أو ال ـ ـنـ ــائـ ــب ت ــابـ ـع ــا ل ـ ـحـ ــزب ضـ ـم ــن ن ـظ ــام
ّ
محاصصاتي ،اذ تركز النظام السياسي ما
بعد عام  2003في العراق على ترتيب غير
رسمي لتقاسم السلطات العليا بني الشيعة
والسنة واألكراد.
ً
وكــان النظام ولــم يــزل فــاشــا ،اذ يخلو من
ّ
وطنية في توزيع السلطات واملناصب،
ّأية
فهل سينجح الصدر في إصــاح النظام أم
ّ
ّ
ـق سـيــاســي؟ ولكنه
أن كــامــه مـجــرد تـســويـ ٍ
ٍ
انتصر فــي خطوته ضــد «إط ــار التنسيق»

الـ ــذي يـمـثــل كـتـلــة مـتـحــالـفــة إل ــى ح ــد كبير
مع إي ــران .املوقف ملتهب الـيــوم ،إذ ينقسم
ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـطــائ ـفــة الـشـيـعـيــة
ب ــوض ــوح إلـ ــى ك ـت ـل ـتــن رئ ـي ـس ـي ـتــن .يـمـثــل
أواله ـم ــا الـتـيــار ال ـص ــدري ،بـقـيــادة مقتدى
ال ـصــدر ،واملتميز بـعــدد مــؤيــديــه باملاليني.
وثــانـيـهـمــا الـكـتـلــة الـشـيـعـيــة األخـ ــرى الـتـ ٌـي
سـمــو ٌهــا «إط ـ ــار الـتـنـسـيــق» ،وه ــو تـحــالــف
فضفاض وهزيل من بقية األحزاب الشيعية
التي كانت قد مارست الحكم الفاشل سابقًا،
ّ
وشخصيات
ويضم رئيسي وزراء سابقني
سـ ـي ــاس ـ ّـي ــة ش ـي ـع ـي ــة ومـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات والئـ ـي ــة
مــؤثـ ّـرة أخ ــرى .ويـعـ ّـد هــذا التحالف خصمًا
شديدًا للصدر في خطواته املنتصرة .وقد
ّ
ّ
توعدهم ،قبل انتخابات أكتوبر  ،2021بأن
ً
تـ ّـيــاره سيكون الكتلة األكـبــر .وفـعــا كسب
الرهان ،وحصل على أعلى عدد من املقاعد،
ّ
ّ
فجن جنون «إطار التنسيق» ،خصوصًا أن
الصدر نجح في تجسير الفجوة الشيعية
ال ـس ـن ـيــة ،ك ـمــا ن ـج ـ َـح ف ــي إعـ ـ ــادة ال ـث ـقــة بني
العراق والعرب!
وكما جــرى انقسام في املنظومة الشيعية
وحدوث انقسام مماثل بني األكراد ،أي بني
الـحــزب الديمقراطي الكردستاني ،بقيادة
مسعود الـبــارزانــي لصالح التصويت ،في
حــن انـضــم االتـحــاد الوطني الكردستاني
ـي مقاطعة
( )PUKإلــى اإلط ــار التنسيقي فـ ّ
ال ـت ـص ــوي ــت ،ون ـج ــح الـ ـع ــرب ال ـس ــن ــة ف ــي أن
ّ
وتقدم .لقد وصف
يكونوا معًا بتحالف ّعزم
ّ
الصدر التصويت بأنه «خطوة مهمة نحو
ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة أغ ـل ـب ـيــة وطـ ـنـ ـي ــة» ،وه ــي
أغلبية سياسية بــاألحــرى ،في حني اقترح
ً
خيارا واحـ ًـدا فقط يتمثل
«إطــار التنسيق»
ّ
بتشكيل حكومة توافقية.
رؤيـ ــة ال ـص ــدر ف ــي تـشـكـيــل حـكــومــة أغلبية
تـعـنــي ال ــوص ــول إل ــى الـفــائــزيــن الرئيسيني
داخ ـ ـ ـ ــل املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات الـ ـسـ ـنـ ـي ــة وال ـ ـكـ ــرديـ ــة
والشيعية ،مع استبعاد القوى السياسية
األخـ ـ ــرى ع ـبــر ال ـط ـي ــف .ك ــي ي ـض ـمــن اي ـجــاد
ح ـك ــوم ــة م ـس ــؤول ــة وف ـ ّـع ــال ــة ،ت ـق ــوم بـمـهــام
ّ
وتوقعات ومسؤوليات واضحة ،إال أن هذه

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
الرؤية مرفوضة من اإلطار التنسيقي وكل
أص ـح ــاب امل ـصــالــح م ــن الـطـبـقــة السياسية
التي تبلورت منذ االحتالل في العام .2003
ال ـص ــدر ج ـ ٌّ
ـاد ف ــي تـشـكـيــل حـكــومــة أغـلـبـيــة،
األم ــر ال ــذي م ــن شــأنــه أن ي ـخــرق املـنـظــومــة
السياسية ،ويبعد األوليغارشيات العميلة
ّ
املرتبطة بإيران ،ويشل قدرتها عن الحركة.
وقد وجد السنة العرب فرصتهم مع الحزب
الديمقراطي الكردستاني ،وتأييد الصدر
ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــت مل ـن ـص ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
النواب.
أم ــا ال ـخ ـطــوة األخ ـ ــرى ف ـهــي األص ـع ــب جــدا
واألك ـث ــر تـعـقـيـدًا ،وخـصــوصــا فــي انـتـخــاب
رئ ـي ـســي ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـح ـكــومــة .وعـلـيــه،
س ـت ـع ـت ـمــد ّ
أي ح ـك ــوم ــة أغ ـل ـب ـي ــة سـيــاسـيــة
ص ــدري ــة ع ـل ــى دع ـ ــم الـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
الكردستاني والتحالف السني الجديد بني
ّ
«تقدم» و«عزم».
وعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه ،إذا ن ـ ـجـ ــح االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي بــال ـت ـحــالــف م ـع ـهــم ،فيمكن
للصدر أن ّ
يؤسس حكومة عراقية جديدة.
ّ
ومل ــا ك ــان ال ـصــدر قــد نـجــح فــي ره ــان ــهِ  ،فهل
ي ـم ـك ـنــه الـ ـت ــراج ــع عـ ــن رؤي ـ ـتـ ــه ل ـك ــي يــدخــل
توافقيًا مع «إطــار التنسيق»؟ الجواب هو
ال ،ولكن إذا نجح في كسر اإلطار التنسيقي
يمكنه سحب أحد األطراف إلى جانبه.
سـيــواجــه ال ـصــدر ع ــدة ت ـحـ ّـديــات أســاسـيــة،
ت ـق ــف ف ــي ط ــري ــق ت ـح ـق ـيــق خـ ـط ــوات ــه ،وه ــو
صامد إزاء ما يواجه من مؤامرات ومناورات
ل ـقــوى وأحـ ـ ــزاب ي ـع ــارض سـيــاســاتـهــا منذ
زمــن بعيد ،وهــو يــدرك حمالتها املسعورة
م ــن أج ــل ال ـس ـل ـطــة ،كــون ـهــا اعـ ـت ــادت الـنـهــب
ّ
املـنــظــم وإب ـق ــاء الـعــاقــة الــذيـلـيــة مــع إي ــران!
املشكلة األخ ــرى تتمثل بالخوف الجمعي
من تراجع الصدر عن رؤيته ،ولكن يبدو أنه
ّ
جديد في التعامل مع
أسلوب
ٍ
قد تحول إلى ّ ٍ
العراقيني ،إذ تحول من رجل مليشيات إلى
رجل سياسيّ .
واألمــر الثالث أنــه الزعيم الشيعي الوحيد
ال ــذي باستطاعته التفاهم مــع العراقيني،
وخ ـصــوصــا م ــن ال ـع ــرب الـسـنــة أو األكـ ــراد.
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إن لم يتم تضمين
الصدر في الحكومة
المقبلة ،وتحقيق
رغبته بحكومة أغلبية،
سوف يهيمن إطار
التنسيق والمليشيات
الموالية له على
العراق
يرى مراقبون أن الصدر
يعلم ّ
أن انتصاره حصل،
حد كبير ،بسبب
إلى ّ
تعامل تياره الماهر
مع القوانين االنتخابية
الجديدة

وع ـل ـي ــه ،إذا ن ـج ــح ف ــي خ ـط ــوات ــه بـتـشـكـيــل
ح ـكــومــة أغـلـبـيــة فـسـيـخـلــق ت ـنــوعــا عــراقـيــا
بعيدًا عن هيمنة الطيف الواحد منذ العام
.2003
وسـ ُـت ـخ ـلــق ّ
ألول م ـ ـ ّـرة م ـع ــارض ــة سـيــاسـ ّـيــة
عراقية في البرملان ،وهــو أمــر مهم جـدًا في
الـتـطــور الـسـيــاســي .وقــد ه ـ ّـدد الـصــدر بأنه
فــي حالة عــدم تشكيل حكومة أغلبية غير
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توافقية ،فسيكون هو من يمثل املعارضة
ُ
السياسية ،وهذه خطوة تحسب له ال ضده.
يـبــدو واض ـحــا أن رئـيــس ال ـ ــوزراء األسـبــق،
ن ـ ــوري امل ــال ـك ــي ،وهـ ــو ال ـخ ـصــم الـشـخـصــي
للصدر ،يعمل املستحيل من أجــل الهيمنة
عـلــى الـسـلـطــة ،وإ ّغ ـ ــراق ال ـع ــراق ف ــي مــوجــةٍ
كاسحةٍ من التشنجات الطائفية واملفاسد
االقتصادية.
وال يخلو التيار الـصــدري مــن الفاسدين،
والصدر لم يعالج بقوة وجــود الفاسدين
والـ ـف ــاس ــدات ب ـح ــزم وق ـس ــط ،ف ـهــل سيتبع
السياسة نفسها ،أم سيكون سيفًا مسلطًا
ّ
ضد الفاسدين من التيار الصدري وغيرهم
ّ
امل ـن ـت ـش ــري ــن فـ ــي كـ ـ ــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
املنحرفة؟ وعليه ،يتطلع العراقيون اليوم
إلــى حـكــومــةٍ تـقــوم عـلــى قــاعــدة منضبطة،
ّ ّ
وتمارس ّ
ضد كل الضالني واملرتزقة
قوتها
وال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـ ــإيـ ـ ــران .ويـ ــرى
ّ
مراقبون أن الصدر يعلم أن انتصاره كان،
إلــى حـ ّـد كبير ،بسبب تعامل تـيــاره املاهر
مع القوانني االنتخابية الجديدة.
ً
أخيرا ،إن لم يتم تضمني الصدر في الحكومة
املقبلة ،وتحقيق رغبته بحكومة أغلبية،
فسوف يهيمن إطــار التنسيق واملليشيات
املوالية له على العراق الــذي سيبقى يدور
في دوامته املظلمة ،إذ سيسمح للمليشيات
بمواصلة العمل خارج قوات األمن العراقية
مــن دون خضوعها لـنـفــوذ الـحـكــومــة .ولــن
يـتــم تـجــريــدهــا مــن األسـلـحــة املـحـمــولــة بال
ّ
املؤيدين
وسيخيب الصدر آمال
تراخيص،
ً
ال ـعــرب والــدول ـيــن الــذيــن رأوا فـيــه وسيلة
للحد من نفوذ الجماعات املسلحة املوالية
إليران.
خـتــامــا أقـ ــول :لــن يـتــم إص ــاح الــوضــع في
العراق بسهولة أبدًا ،وقد فقد الناس حتى
بصيص األمل بإنهاء هيمنة طبقة معينة
على الحكم ضمن نظام سياسي سيطروا
ع ـلــى م ـق ــال ـي ــده ،وأتـ ـ ــاح ل ـهــم ن ـهــب ال ـع ــراق
وموارده ،فاملطلوب من الحكومة الجديدة
ّ
محاكمة كل الفاسدين واملجرمني والقتلة.
ّ
(مؤرخ عراقي)
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