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خريستو المر *
ّ
حــلـلـنــا ف ــي امل ـقــالــة ال ـســاب ـقــة ف ـك ــرة الــرفــض
امل ـط ـل ــق مل ـم ــارس ــة ال ـع ـن ــف م ــن وج ـه ــة نـظــر
الداخلي ّ
ّ
ّ
ملحبة
مسيحية ،وأوضحنا املنطق
ّ
ّ
األعــداء وإدارة الخد للضاربني ،ورأينا أنه
ّ
مسيحية النضال وليس الالعنف
من وجهة
ّ
ّ
ه ــو امل ـط ـلــوب ،وأن ال ـن ـضــال الــاع ـن ـفــي هو
األ ّكـ ـث ــر ان ـس ـج ــام ــا م ــع اإلي ـ ـمـ ــان امل ـس ـي ـحـ ّـي،
ّ
وأنــه في حالة التأكد من استحالة النضال
ّ
الالعنفي مــن املمكن مــن وجهة النظر هذه
ّ
العنفي دفاعًا عن اإلنسان،
ممارسة النضال
ّ
ّ ّ
عـلــى أنـ ــه أهـ ــون ال ـش ـ ّـري ــن .عـلــى أن ل ـكــل من
الـ ـنـ ـض ــال ــن خ ـص ــائ ـص ــه واألهـ ـ ـ ـ ـ ّـم ش ــروط ــه
(وب ـ ـ ــاألخ ـ ـ ـ ّـص هـ ـن ــا س ـن ـش ـي ــر إلـ ـ ــى ش ـ ــروط
ّ
العنفي).
النضال
ّ
ّ
تفوق النضال الالعنفي عندما يكون متاحًا
ّ
إن تـفـضـيــل ال ـن ـض ــال ال ــاع ـن ـف ـ ّـي ع ـلــى ذاك
ّ
ال ـع ـن ـف ـ ّـي ال ي ـع ــود ف ـقــط ألسـ ـب ــاب إي ـمــانــيــة
وأخــاقـ ّـيــة ،بــل لــه أس ـبــاب م ـ ّ
ّ
تكتيكية
ـادي ــة،
ّ
ّ
الالعنفي بسبب
واستراتيجية .فالنضال
م ــن اح ـت ــرام ــه ل ـح ـيــاة ال ـخ ـص ــم ،أو ال ـع ــدو،
ي ـس ـم ــح بـ ــوجـ ــود تـ ـج ــان ــس بـ ــن ال ــوس ـي ـل ــة
والـ ـغ ــاي ــة ب ـح ـيــث ي ـت ـج ـنــب ت ـس ـم ـيــم ال ـغــايــة
ب ــواسـ ـط ــة ال ــوسـ ـيـ ـل ــة ،وي ـس ـم ــح ب ـمــواج ـهــة
ّ
ّ
إشكالية تسلح الخصم وتـفـ ّـوقــه بالسالح
ال ـ ــذي ع ـ ــادة م ــا ي ـس ـمــح لـلـخـصــم بتحقيق
ّ
ّ
الالعنفي
انتصار ساحق .كما أن النضال
ُيـبـقــي ثـمــن املــواجـهــة (م ــن ضـحــايــا ودم ــار)
ّ
أق ــل ّمــن ثمنها بــواسـطــة الـنـضــال الـعـنـفـ ّـي.
ث ـ ّـم أن ــه يـسـمــح بـمـشــاركــة قـطــاعــات واسـعــة
ّ
عملية الـتـحــريــر ع ــوض أن
مــن الـشـعــب فــي
ّ
تنتصر للشعب مجموعة مسلحة صغيرة
ع ــادة مــا تنقلب الحـقــا عـلــى الـشـعــب باسم
نضالها وتضحياتها ،فتستأثر بالسلطة
ّ
الالعنفي يسمحّ ويساهم
وتظلم .والنضال
ّ
ّ
العدو /الخصم إذ أنه يضرب
بشق صفوف
ّ
م ـصــداقــي ـتــه وي ـث ـيــر االن ـق ـس ــام ف ــي صـفــوفــه
بفضح جرائمه ،وفوق ذلك ينزع الخوف من
جمهور الـعـ ّ
ـدو /الخصم ذاك الـخــوف الــذي
ّ
ّ
قد يدفعه إلى التكتل والتحجر في مواقفه.
ّ
ّ
الالعنفي ّ
ّ
العدو/
يجر
وأخيرًا ،فإن النضال
الخصم إلــى ساحة ال يعرف كيف يتعامل
ّ
العنفي يعرف تمامًا كيف
معها ،فالقامع
ّ
ّ
عنفية ألن الـعـنــف ميدانه
يــواجــه مـقــاو ّمــة
ّ
العنفية
املـ ّتـمـ ّـيــز ،ولـ ّكــنــه ال يــرتــاح ملـقــاومــة
ّ
ّ
ألنه يعرف أنه كلما قمعها ألب الرأي العام
ّ
ّ
ضده ،وفضح طبيعته الوحشية.
ّ
ط ـب ـع ــا ،ه ـ ــذا ك ــل ــه فـ ــي ح ـ ــال ك ـ ــان ل ـل ـن ـضــال
ٌّ
ال ــاع ـن ـف ـ ّـي ح ـ ــظ فـ ــي الـ ــوجـ ــود وال ـف ــاع ـل ـ ّـي ــة
والتأثير.

ّ
ّ
العنفي
ضرورية للنضال
مبادئ

ل ـكــن ب ـعــد الـتـحـلـيــل وت ـقــديــر األوض ـ ـ ــاع ،إن
ّ
وج ــدت امل ـج ـمــوعــات املـنــاضـلــة أن الـنـضــال
ّ
االحتالل
الالعنفي غير متاح (كما في حالة
ّ
االسرائيلي لجنوب لبنان ،أو داعش) ،وأنه
بــالـتــالــي ال مـجــال س ــوى ملـمــارســة النضال
ّ
ّ
ّ
العنفية .إال
العنفي ،عندها تنبغي املواجهة
ّ
ّأن ّ
محبة األعداء تحتم االلتزام بشكل صارم
ببعض الضوابط خالل هذا النضال ،وهي

ّ
املسيحية أو
ضوابط لها أبعاد أخــرى عدا
ّ
ّ
ّ
العنفي املتفلت من
األخــاقـ ّـيــة .إن للنضال
ّ
ّ
أي ضــابــط مـحــاذيــر م ـت ـعــددة وخـطـيــرة قد
ّ
تــدفــع بالنضال العنفي إلــى االن ـحــراف عن
ُ َ
أهدافه املعلنة.
ّ
املنزلق ّ
األول هو أن العنف الذي ال ضوابط
له ،يأخذ بمجامع ّ اإلنسان وعقله فيعطيه
ّ
ش ـعــورًا واه ـمــا بــأنــه كــلــي االق ـت ــدار ،ف ــإذا به
ّ
يـنــزع إلــى تدمير اآلخــريــن مــجــانــا مــن دون
هــدف ،وعــادة ما ينجرف ملمارسة التدمير
ّ ّ
ـي والـتـعــذيــب ،وينقلب هـكــذا الــدفــاع
املــجــانـ ّ
عن الحق إلى جريمة.
ّ
بال ضوابط
اإلنسان
أن
املنزلق الثاني ،هو
ّ
ّ
بالعدو املعتدي ،فيتمثل مواقف
قد يتماهى
ذاك الـ ـع ــدو وأس ــال ـي ـب ــه م ــن ق ـمــع وت ـعــذيــب
ّ
ووحشية واستغالل ،فيمارس هذه األمور
ذاتها مع الناس الذين هم تحت سلطته أو
ّ
الذين ال يفكرون مثله داخل البلد الواحد ،أو
املجموعة نفسها.
َ
ثالثًا ،يمكن لإلنسان أن ُيس ِقط على خصمه
(أو عـ ـ ـ ـ ّ
ـدوه) رغ ـب ـت ــه ال ــذات ـ ّـي ــة ب ـتــدم ـيــر ذاك
ّ
ّ
وخاصة
الخصم (كما في الحروب األهلية،
ّ
ب ــن ال ـط ــوائ ــف) ف ـي ـصـ ّـور الـخـصــم عـلــى أن ــه
ّ
اإلنسانية،
شـ ّـر مطلق ،ويخرجه من نطاق
وذل ــك تمهي ّدًا لتبرير الفظائع الـتــي ينوي
ارتكابها ّبحقه.
وأخيرًا فإنه يمكن لإلنسان املدافع عن مثال
ّ
كالحرية والكرامة والوطن وفلسطني
أعلى
واملـسـيـحـيــن واملـسـلـمــن ّ
وأي أم ــر آخ ــر ،أن
يماهي بني ذاتــه و/أو مجموعته من جهة،
وبــن املـثــل األعـلــى مــن جـهــة أخ ــرى ،وبــذلــك
يسمح لنفسه بــارتـكــاب الفظائع واملـجــازر
بـخـصـمــه وعـ ـ ـ ـ ّ
ـدوه ،ب ـحـ ّـجــة ال ــوف ــاء لـلـمـثــال
األعلى والدفاع عنه.
ـروري أن ّ
ّ
ّ
العنفي
يتم النضال
إذًا ،مــن ال ـضـ
ضمن ضــوابــط صــارمــة ّ ليس فقط ألسباب
ّ
إيـمــانـ ّـيــة وأخــاقـ ّـيــة ،وإن ـمــا حــتــى ال ينقلب
الـنـضــال إل ــى تــدمـيــر ،ويـتـحـ ّـول املناضلون
شيئًا فشيئًا إلــى قامعني شبيهني بالذين
ك ــان ــوا ي ـقــات ـلــون ي ــوم ــا ض ـ ّـده ــم .ومـ ــن هــذه
ال ـ ـضـ ــوابـ ــط ال ـ ـصـ ــارمـ ــة :اجـ ـتـ ـن ــاب اح ـت ـق ّــار
ّ
إنسانيته ،وتجنب
الخصم وتـجــريــده مــن
ّ
تمجيد العنف كعنف أو إضفاء مشروعية
مطلقة عليه ،فالعنف يجب أن يبقى وسيلة
حصر العنف في هدف
وليس هدفًا ،وأخيرًا
ّ
إزال ــة الظلمّ ،
مما يعنيّ أنــه ينبغي احترام
حياة الخصم عبر تجنب إبــادتــه ما أمكن،
الجريح ،واستبعاد كل عمل
واحترام حياة ّ
ُي َ
ّ
يتشرب
قصد منه التشفي واالنتقام كي ال
ّ
ّ
املقاتلون ذهنية الجالدين ،وينقلبون على
هدف التحرير.

الثقافة المطلوبة في حالة بالدنا

ّ
إن تــأك ـيــد إي ـجــابـ ّـيــة ال ـن ـضــال ف ــي ال ـح ـيــاة،
وع ـل ــى أول ـ ّ
ـوي ــة ال ـن ـضــال ال ــاع ـن ـف ـ ّـي ،يعني
ّ
ّ
ّ
ـروري تنمية النزعة النضالية
أنــه من الـضـ
ّ
وإع ـطــائ ـهــا حــق ـهــا ف ــي ال ـت ــرب ـ ّـي ــة ،م ــن خــال
إع ـط ــاء م ـشــروعـ ّـيــة ل ـلــدفــاع ع ــن الـ ــذات وعـ ّـن
اآلخــريــن ومـقــاومــة ال ـشـ ّـر وال ـش ـهــادة للحق
والتعبير عن الــرأي وغير ذلــك ،وهــذه أمور
يـمـكــن لــإن ـســان أن يعيشها مـنــذ طفولته

ّ
ّ
عنفية (األناضول)
بإمكانية مواجهة «داعش» ومثيالتها بطرق نضال ال
ال نعتقد

في عائلته ومدرسته ومجتمعه .األولـ ّ
ـويــة
مــن وجـهــة نـظــر مـسـيـحـ ّـيــة ،ليست لالعنف
ّ
سلبي ،ليست ملـجـ ّـرد انكفاء عــن العنف قد
ً
ي ـك ّــون بــاه ـتــا وف ــاتـ ـرًا وم ـت ـخ ــاذال وخــان ـعــا،
وإن ـم ــا األول ـ ّ
ـوي ــة هــي ملـمــارســة ِفـ ْـعــل نضال
بــأسـلــوب الع ـن ـفـ ّـي .ه ــذا الـنـضــال الــاعـنـفــيّ
ّ
الفطرية
املـتــوافــق مــع الـنــزعــات اإلنـســانـ ّـيــة
ّ
لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،يـ ـ ـ ــوازن بـ ــن م ـحــبــة
املظلومني ومـحـ ّـبــة األع ــداء ،ويـحـتــرم حياة
الـعـ ّ
ّ
ويميز بينه وبــن شـ ّـره.
ـدو أو الخصم
ّ
ّ
ّ
الالعنفي هو الخط
هذا الخط من النضال
ّ
مسيحيًا .وإن كان ال ّ
مفر من النضال
األسلم
ّ
ّ
العنفي فينبغي أن يتم ّذلك ضمن الضوابط
ال ـت ــي نــاق ـش ـنــاهــا وب ـ ّـي ــن ــا فـيـهــا اج ـت ـه ــادات
الالهوتي كوستي بندلي.
وب ـ ـعـ ــودت ـ ـنـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال الـ ـ ـ ــذي ط ــرح ــة
ّ
اإل ّع ــام ــي ال ـشــامــي عـلــى ق ــط ــان وأبـ ــو م ــراد
ّ ّ
ـأن كـ ــل م ــن م ــوق ــف اإلع ــام ــي
ف ــإن ـن ــا نـ ــرى ب ـ ـ ّ
ّ
ومـحــاوريــه محقني ،وإن كــان رأي كــل جهة
وحـ ـ ــده ي ـم ـكــن أن يـ ـ ــودي ب ـن ــا إلـ ــى أوضـ ــاع
م ــأس ـ ّ
ـاوي ــةّ :إم ــا عـنــف أع ـمــى غـيــر مضبوط
وأهدافه غير واضحة (استمرار نظام ظالم

أم إقــامــة نظام ع ــادل؟) مــن جهة ،أو مبادئ
ّ
ّ
الواقعية،
غير فاعلة في األوضــاع املتأزمة
من جهة أخرى.
ً
فــداعــش م ـثــا ال يـمـكــن مــواجـهـتـهــا بثقافة
ّ
ّ
ّ
ان .ففي ملحاحية
الالعنف ،التي رددها قط ُ
الحرب والقتل والتدمير امل َمنهج ،ال يمكن
ال ـحــوار مــع الــداعـشـ ّـيــة وه ــو مــا الحـظــه أبــو
ّ
بإمكانية مواجهة داعش
مــراد ،وال نعتقد
ّ
ومـثـيــاتـهــا ب ـطــرق ن ـضــال ال عـنـفــيــة ،وذلــك
اس ـت ـنــادًا ملـنـطـقـهــا ال ــداخ ـل ـ ّـي وتـصـ ّـرفــاتـهــا.
ّ
ومن هنا فإن الدعوة التي أطلقها بطريرك
امل ــوارن ــة يــومــا لـلـحــوار مــع داع ـّـش ال معنى
ّ
ّ
منطقية .لذلك ،فإننا نرى بأن
لها ،وال هي
ّ
الـنـضــال الـعـنـفـ ّـي ض ــد داع ــش هــو الـنـضــال
ً
امل ـم ـكــن ،ع ـمــا ب ـم ـبــدأ أهـ ــون ال ـش ـ ّّـري ــن ال ــذي
شرحناه ،ولكن (وهي «لكن» تتوقف عليها
أمــور كثيرة) ينبغي أن يلتزم الطرف الذي
ي ـح ــارب بـجـمـلــة ال ـق ــوان ــن ّ ال ـص ـ ّـارم ــة الـتــي
ّ
ّ
حاليًا،
نشك أنــه محقق
ذكــرنــاهــا ،وهـ ّـو مــا
ّ
وب ــال ـت ــال ــي ف ــإنـ ـن ــا ن ـع ـتّ ـقــد بـ ـ ــأن االن ـت ـص ــار
ع ـلــى داع ـ ــش ل ـيــس م ــرش ـح ــا إلرسـ ـ ــاء ت ـقـ ّـدم
فــي ال ـحـ ّـريــة وال ـعــدالــة واملـ ـس ــاواة والـكــرامــة

التقسيم في المنطقة ...من رايس إلى كيربي
سمير الحسن *
كليشيهات ال ـت ـطــورات الـعــربـيــة ،وبخاصة
ال ـت ـط ــورات ال ـس ــوري ــة ،ال تـ ــزال تـهـيـمــن على
امل ـش ـهــد الـ ـع ــام ،وع ـل ــى ق ـنــاعــات م ــن يــاحــق
بشغف األحـ ــداث بــأبـعــادهــا املختلفة .ومــن
هـ ـ ــذه ال ـك ـل ـي ـش ـي ـه ــات ع ـ ـنـ ــوان «ال ـت ـق ـس ـي ــم»،
و«ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــدرلـ ـ ـ ــة» ،وإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة رسـ ـ ـ ــم ال ـ ـخـ ــرائـ ــط
الجيوسياسية.
لـيـســت ف ـكــرة الـتـقـسـيــم ج ــدي ــدة ف ــي مــراحــل
ال ـتــاريــخ املـخـتـلـفــة ،ذل ــك أن ال ـق ــوى الـكـبــرى
والفاعلة التي تستطيع السيطرة في مرحلة
معينة ،ترسم الجغرافيا في بقع سيطرتها
وفـ ـ ــق مـ ــا ت ـ ـ ــراه م ـ ـتـ ــوازيـ ــا مـ ــع م ـص ـل ـح ـت ـهــا.
وأحـيــانــا تــرتـســم الـخــرائــط الجيوسياسية
بطريقة موضوعية ،وتكون نتاجًا ملا تحقق
على األرض من سيطرة ،فتقف كل قوة عند
الحدود التي تمكنت من الوصول إليها.

بـنـتـيـجــة ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األولـ ـ ــى ،انـتـصــر
محور الحلفاء وفيه فرنسا وانكلترا ،على
م ـح ــور امل ــرك ــز وف ـي ــه أمل ــان ـي ــا وال ـن ـم ـس ــا ،من
دون إغ ـف ــال وج ـ ــود دول فــاع ـلــة أخ ـ ــرى في
املحورين .مع بداية الحرب ،لم يكن معروفًا
ما الذي ستفرزه على صعيد خريطة العالم.
ل ـكــن نـتـيـجــة ال ـ ـصـ ــراع ،وان ـت ـص ــار الـحـلـفــاء
أدى إل ـ ــى أن تـ ـف ــرض ق ـ ــوى ه ـ ــذا ال ـت ـحــالــف
نظرتها للعالم ،فأعيد تقسيم أوروب ــا إلى
دول حــديـثــة ،وزالـ ــت ام ـبــراطــوريــات املــانـيــا
وروس ـيــا والـنـمـســا ،وتقسيم ال ـشــرق ،تـ ِـركــة
االمـبــراطــوريــة العثمانية ،إلــى دول مــا بعد
اتفاقية سايكس-بيكو.
وفي الحرب العاملية الثانية ،كان خط برلني
هو الحد الــذي توقفت عنده القوى الكبرى
املتصارعة للسيطرة على العالم الحديث،
بصيغتيه الرأسمالية والشيوعية .هتلر،
الــذي امتلك الـقــرار في مشروع الـحــروب ،لم

يـضــع ف ــي حـسـبــانــه ه ــذا ال ـخ ــط .ك ــان حلمه
ال ـت ــوس ــع وال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى أوروبـ ـ ـ ــا ،بينما
كــانــت تنافسه قــوى كـبــرى أساسها فرنسا
وبريطانيا.
آلية الصراع وتطوراته والدور الفاعل الذي
لعبه سـتــالــن ،أف ــرزت خــريـطــة غـيــر مخطط
لـهــا مـسـبـقــا ،وكــانــت تـعـبـيـرًا عـمــا آل ــت إلـيــه
موازين القوى .انقسمت أوروبــا باملحصلة
إل ــى م ـح ــوري ــن ،أوروبـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة واوروب ـ ــا
ال ـغ ــرب ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـق ـس ـيــم أمل ــان ـي ــا،
وعــاص ـم ـت ـهــا ب ــرل ــن وفـ ــق ات ـف ــاق ـي ــة يــال ـطــا،
وأيضًا ترسيم حدود الدول األوروبية وفق
ما آلت إليه موازين القوى ،ومعايير الصراع
غابت أملانيا عن االتـفــاق ألنها هزمت ،رغم
ان ـه ــا ك ــان ــت تـمـلــك أك ـث ــر امل ـش ــاري ــع املـفـجــرة
لـلـحــرب الـعــاملـيــة بـمــا مـلـكــه هـتـلــر مــن نزعة
هيمنة وتوسع.
أوضـ ـ ــح نـ ـم ــوذج ــن ع ــن ص ـي ـغــة «امل ـن ـت ـصــر

ي ـ ـحـ ــدد» ت ـقــدم ـه ـمــا الـ ـح ــرب ــان ال ـع ــامل ـي ـت ــان،
ويستقر التقسيم الـعــاملــي بـمــوازيــن القوى
الجديد الــذي انضبط في ما عــرف بالحرب
الـ ـب ــاردة ،بــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
وبني االتحاد السوفياتي ،وهي موازين قوى
متكافئة جمدت عمليات التقسيم ،وفرضت
عاملًا بتقسيمات دولية هو املـعــروف لدينا
ح ـتــى الـ ـي ــوم ،ت ـقــري ـبــا ،م ــا خ ــا اس ـت ـث ـنــاءات
قليلة غير مؤثرة.

التقسيم الحديث للشرق األوسط
انفرط توازن الحرب الباردة بانهيار االتحاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي ،وسـ ـيـ ـط ــرت ال ـ ـقـ ــوة ال ـع ـظ ـمــى
الــوحـيــدة الــواليــات املتحدة األميركية على
الـعــالــم .م ــآل ص ــراع اسـتـمــر أكـثــر مــن نصف
قرن أفرز حالة فريدة في عالم واحد ،راحت
ال ــوالي ــات املـتـحــدة تـســرح وت ـمــرح فـيــه وفــق
م ـص ــال ـح ـه ــا ،ووض ـ ـعـ ــت مـ ـش ــاري ــع تـقـسـيــم
للشرق األوسط ،لكنها استندت أساسًا على

