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ورد كاسوحة *
النقاش حــول أعـمــال القتل واالنتهاكات في
س ــوري ــا أص ـب ــح ب ــا ضـ ــوابـ ــط ،ف ــاالت ـه ــام ــات
حني ُتكال لهذا الطرف أو ذاك ال تكون ً
بناء
على معطيات لها عالقة بالواقع وإنما وفقًا
لــان ـت ـمــاء ال ـس ـيــاســي لـلـجـهــة ال ـت ــي تـتـهــم أو
ُ
تدين .فإذا كانت هذه الجهة معارضة يصبح
ّ
الـنـظــام وح ــده هــو امل ـســؤول عــن كــل الجرائم
التي تحصل في سوريا ،من عمليات القصف
إل ـ ــى ال ـح ـص ــار وال ـت ـج ــوي ــع م ـ ـ ــرورًا بــالـنـهــب
والسرقات ،أما إذا كانت الجهة موالية فتغدو
الـعـمـلـيــة عـكـسـيــة بــال ـكــامــل وهـ ـك ــذا دوال ـي ــك
إلــى أن نصل إلــى نتيجة تغدو فيها اإلدانــة
انـعـكــاســا لـحــالــة ذهـنـيــة أكـثــر منها واقـعـيــة.
ّ
في كل واقعة تحصل في البلد أو في املنافي
ّ
تتكرر هذه العملية
التي تحتضن السوريني
وتكرر معها أنماطًا من األداء لم تعد ّ
ّ
تعبر في
ّ
الواقع عن أي حساسية تجاه الوضع الراهن.
إذ ي ـف ـتــرض ب ــأن ت ـكــون أن ـم ــاط الـتـعـبـيــر عن
الواقع مطابقة لدرجة ّ
تطوره وتعقيده ،وهذا
ّ
األمر ينسحب على كل إفرازات األزمة بما في
ّ
ّ
واملتفرعة
ذلــك املــوقــف مــن األنظمة املـتـعــددة
التي باتت تحكمنا .والحال أن ذلك ال يظهر
في ّ
أي من السرديات التي تتعامل مع الواقع
حاليًا ،حيث تسود رواية أو روايتان فقط ملا
ّ
يحدث ،في حني أن املطلوب هو إبراز الطابع
املتناقض لـلــواقــع وال ــذي يستحيل اختزاله
فــي ســرديـتــي الـنـظــام وامل ـعــارضــة أو النظام
وداعش.

الموقف من اغتيال زهران علوش
ليست «االل ـت ـبــاســات» هـنــا تعبيرًا عــن واقــع
بـ ـق ــدر مـ ــا هـ ــي ت ـع ـب ـيــر عـ ــن مـ ــواقـ ــف تـحـتـكــر
ّ
وتؤوله وفقًا ملا تعتقد أنه «الحقيقة
تفسيره
املطلقة» ،وقد ظهر هذا األمر جليًا في املواقف
املتضاربة من اغتيال زهــران علوش .فقد ّ
تم
ال ـت ـعــامــل م ــع عـمـلـيــة ّاالغ ـت ـي ــال ان ـط ــاق ــا من
ّ
االرت ـب ــاط ــات ال ـتــي يـمــثـلـهــا ك ــل طـ ــرف ،وه ــذا
يعني أن املــوقــف سيكون جزئيًا بالضرورة
ولــن يـقــدم ملــن يــريــد «ال ـصــورة الـكــامـلــة» عما
ً
ّ
يتطرق أصال إلى الحيثية
النقاش لم
حدثّ .
ّ
حدود
عند
ـراوح
ـ
ي
ـل
ـ
ظ
و
الرجل
لها
يمث
ُ
التي ّ
ال ـت ـشــفــي أو ال ـت ـعــاطــف ،وح ـتــى ع ـنــدمــا ق ـ ّـدم

مــوقــف عـقــانــي يــديــن عـلــوش والـسـلـطــة معًا
ّ
بـقـيــت األم ـ ــور بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـن ــاس مـعــلـقــة
وملتبسة ،ألن من قـ ّـدم هــذا املوقف لم يجرؤ
عـ ـل ــى ت ــوضـ ـي ــح األم ـ ـ ـ ــور كـ ـم ــا هـ ـ ــي ،وب ـق ـيــت
إدان ـت ــه ف ــي حـ ــدود الـلـيــاقــة الـسـيــاسـيــة الـتــي
ي ـف ـتــرض ـهــا االنـ ـتـ ـم ــاء إلـ ــى «ال ـ ـث ـ ــورة» .فـعـنــد
ه ــؤالء ال ت ــزال «ال ـث ــورة» هــي املــرجـعـيــة التي
يجرى االحتكام إليها لتفسير الواقع وأخذ
مــواقــف مــن تـطـ ّـوراتــه ،وعندما يتم فعل ذلك
ف ــي م ــوض ــوع زهـ ــران ن ـكــون أمـ ــام لـيــس فقط
تجاهل ملا يقع خــارج املرجعية وإنما أيضًا
ّ
إنـكــار لـكــل املــرجـعـيــات األخ ــرى الـتــي يحتكم
إليها سوريون آخرون ال يعتبرون «الثورة»
مــرجـعـيـتـهــم .ف ــي أف ـضــل األح ـ ــوال يـعـ ّـبــر هــذا
األمـ ـ ــر ع ــن اح ـت ـك ــار ل ـل ـت ــأوي ــل وي ـف ـض ــي إل ــى
ّ
نتائج ليست مـعـ ّـبــرة تـمــامــا عــن الــواقــع ،أما
ف ــي أســوئ ـهــا ف ـ ُـي ـ َـع ـ ّـد اف ـت ـئــاتــا ع ـلــى آخ ــري ـ ّـن ال
يعنيهم أن يـكــون زه ــران عـلــوش ضـحـيــة أم
ال ،وهؤالء هم على األغلب املعنيون أكثر من
سواهم بنقاش الحيثية الفعلية التي يعبر
عـنـهــا ال ــرج ــل وال ـت ــي ج ــرى تـجــاهـلـهــا تمامًا
ّ
الخاصة بالحدث ،ســواء تلك
فــي الـتــأويــات
املعارضة منها أو املوالية.

في الموقف من سلطة زهران
الشريحة األخيرة تعتبر نفسها غير معنية
بــالــوقــوف إل ــى جــانــب الـسـلـطــة أو املـعــارضــة
ّ
فــي مــوقـفـهـمــا مــن زهـ ــران ع ــل ــوش ،فـهــي وإن
كانت موالية ظاهريًا إال أن مواالتها ليست
هي املعيار الحقيقي في الحكم على الرجل،
بدليل أنها تلوم السلطة على تقاعسها في
قضية معتقلي عدرا العمالية ،وهي القضية
ال ـت ــي ال ي ـج ــرؤ أحـ ــد ع ـلــى ت ـنــاول ـهــا حينما
يـتـ ّـم الـتـطــرق إلــى مــوضــوع زه ــران .بالنسبة
إلــى مثقفي املعارضة ال تعني هــذه القضية
ً
شيئًا وال تدخل أصــا في الحساب الجاري
بـيـنـهــم وب ــن ال ــرج ــل ،فـعــاقـتـهــم ب ـع ـلــوش ال
تحكمها إال مرجعية «الثورة» ،وهذه األخيرة
ت ـق ـتـ ّـص ف ـقــط لـضـحــايــاهــا بـيـنـمــا الـضـحــايــا
اآلخ ـ ـ ــرون ال ي ـق ـعــون ف ــي م ـح ــور اهـتـمــامـهــا،
ول ــذل ــك تـتـنــاســاهــم أو ت ـت ــرك أم ــره ــم لنخبة
ـارض من
املـ ــوالة .ه ـكــذا ،يـصـبــح املــوقـ
ـف امل ـع ـ ِ
ّ
زهـ ـ ـ ــران م ـح ـك ــوم ــا ف ـق ــط ب ـت ـن ــك ــره «لـ ـلـ ـث ــورة»
واعتقاله لناشطيها ،وال يعود أمــر سلطته

ال ينفع أن تدين جرائم السلطة وأنت تتغاضى عن جرائم جيش اإلسالم أو جيش الفتح (األناضول)

التي تقصف املدن كما يفعل النظام وتعتقل
الـنــاس وتحبسهم فــي أقـفــاص مهمًا .لطاملا
كان موقفهم منه هكذا ،ولم يعمدوا أبدًا إلى
ّ
تطويره رغــم كــل التغيرات التي طــرأت على
الــوقــع فــي الغوطة الشرقية .بالنسبة إليهم
لم تكن املشكلة أبـدًا في طبيعة هذه السلطة
وفي بنيتها القمعية التي تتماثل إلى حدود
مـعـ ّـيـنــة مــع بـنـيــة الـنـظــام ب ـقــدر مــا كــانــت في
ّ
ـارض داخــل
توجهها إلــى إنـهــاء النشاط املـعـ ِ
الغوطة وحصره بالقنوات التي يعبر عنها

جـيــش اإلسـ ــام وب ــاق ــي الـفـصــائــل املتحالفة
معه .وهو ما انعكس على مجمل مقاربتهم
ّ
الخاصة بسلطة زهــران،
للقضايا الحقوقية
ف ـع ـن ــدم ــا ال يـ ـك ــون ه ـن ــال ــك أس ـ ــاس م ـش ـتــرك
ل ـل ـع ـمــل ب ـي ـن ـهــم وب ـ ــن م ـع ـظــم ض ـح ــاي ــا ه ــذه
السلطة يصبح من الطبيعي أن ُي َ
تعامل مع
قضيتهم قبل اختطاف رزان واملجموعة أو
بعده «كقضيةٍ جزئية» وأال يجرى اعتبارها
ّ
يخص كل املتضررين من سلطة
شأنًا عامًا
ّ
ّ
علوش .واملشكلة األكبر أن النخب املعارضة

هكذا إذًا :سمير قاتل أطفال!
صادق النابلسي *
ـض س ـ ــاع ـ ــات عـ ـل ــى اغـ ـتـ ـي ــال عـم ـيــد
ل ـ ــم ت ـ ـمـ ـ ِ
األس ـ ـ ـ ــرى املـ ـ ـق ـ ــاوم س ـم ـي ــر الـ ـقـ ـنـ ـط ــار حـتــى
انهالت التعليقات ،على وسائل التواصل
بعضها وجــود
االجـتـمــاعــي ،وال ـتــي عـكــس
ّ
خ ـ ــراب ذه ـن ــي أك ـث ــر ع ـم ـقــا م ـمــا ك ــن ــا ن ـظــن.
ن ـ ّـبـ ـهـ ـن ــا الـ ـبـ ـع ــض ف ـ ــي كـ ـلـ ـم ــات ــه إل ـ ـ ــى أن ـن ــا
ّ
شقية
كلبنانيني ال نــواجــه أزم ــة هــويــات
ومـمــزقــة فحسب ،بــل أزم ــة فــي التعبير عن
ا ُمل ـشــاعــر وت ـ ّحــريــك األف ـك ــار ال ـتــي تـ ــدور في
خلدنا ،وكــأنــه تتعذر علينا إقامة عالقات
مـ ـت ــوازن ــة ب ــن ال ـق ـن ــاع ــات ال ـخ ـف ـيــة وال ـق ـيــم
الـجــوهــريــة الـثــابـتــة فــي األدي ــان واملستقرة
ل ــدى ال ـش ـع ــوب .ف ــأن ي ـت ـحــول االفـ ـت ــراق في
ال ـس ـي ــاس ــة إل ـ ــى تـ ـغ ـ ّـول وت ـ ـطـ ـ ّـرف وه ــذي ــان
واستنتاجات أخالقية ساذجة فهذا يعني
أن ـنــا نـفـتـقــر إل ــى ف ــن ال ـع ـيــش ،وهـ ــذا يعني
ّ
أن املـ ــرض ل ــم يـفـتــك ف ــي ســامــة بصيرتنا
ح ـي ــال ال ـس ـل ـطــة وال ـس ـي ــاس ــات وال ـخ ـي ــارات
ّ
ّ
فـقــط ،بــل أمـســك بــالـحــواس فشلها وانـســل
ّ
فشوهه والـنــزعــات فشيطنها،
إلــى الخيال
ّ
ح ـتــى ب ــات أح ــدن ــا ي ـس ــوغ ال ـق ـتــل أو الـقـمــع
أو السبي أو اإلبــادة الجماعية ...ال نسبيًا
ب ــل بـنـحــو مـطـلــق وف ــي إط ــار املــواج ـهــة مع
«اآلخر» .هكذا تخرج الكلمات من صميمها
إل ــى ال ـف ـضــاء االف ـتــراضــي ان ـف ـعــاالت تائهة
ثم تتحول إلــى تصرفات شائنة تخلو من
ّ
واملجد .وهذا إن دل على
البطولة ّ والشرف
ّ
ّ
شيء فإنه يــدل على أننا نعيش في الوهم
ّ
من أن الحاضر واضــح والوقائع جلية أما
األخـ ـط ــاء ف ـهــي ال ـت ــي ح ـصـلــت ف ــي املــاضــي
ّ
حصرًا ،ويــدل أيضًا على مشكلة كبيرة في
األخ ــاق ،فـهــذا ال ــذي يعيش ضـمــن ج ــدران
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ـيــم االل ـت ـقــاط ـيــة املـهـ ّـجـنــة

غــب الطلب ،واأله ــواء الشخصية ،يتخطى
األس ــس والـتـقــالـيــد الــروح ـيــة الــراس ـخــة في
تـنـظـيــم ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـب ـش ــر ،مـسـتـهــدفــا
ّ
ت ـم ــزي ــق ك ــل ص ـل ــة ت ــرب ـط ــه بـ ــاآلخـ ــر ،وك ـ ــأن
ّ
الـعـيــش ال يـسـتـقـيــم إال عـبــر الـتـخــلــص من
صيغة «اآلخر» وعبر رؤية األمور منفصلة
واملسارات متباعدة.
فما جرى على ألسنة البعض بحق القنطار
ٌ
فج شديد اإلسفاف ،يقفز خارج سياق النقد
حتى لو كان الذعًا ،ويتجاوز حدود الحرمة
حتى لو كان امليت عدوًا .إذ يمكننا بسهولة
ومن خالل متابعة التعليقات التي صدرت
ّ
ُبـعـيــد إع ــان اغـتـيــال الـقـنـطــار أن نـعــرف أن
بيننا كلبنانيني فراغات هائلة تحجبنا عن
إدراك الحكمة في اتخاذ املواقف والتعبير
عن املشاعر واألفكار إزاء املشاكل والوقائع
الـتــي تــواجـهـنــا .فــي ح ــاالت معينة يسيطر
على البعض الجهل التام في مقاربة قضية
من القضايا ،وفي حاالت أخرى ال ُيرى من
الحقائق إال أجزاء محدودة منها ،وفي األعم
ّ
األغلب فإن طير العقالنية يبقى مستترًا إال
عـلــى مــن ان ـخــرط فــي نـســق مـعــرفــي وقيمي
يـسـمــح بــربــط األمـ ــور وتحليلها لـلــوصــول
إلى نتائج واقعية ومعنوية .هنا ال بد من
ال ـت ـســاؤل ب ـقــوة ح ــول الـثـقــافــة ال ـتــي تصنع
عــامل ـنــا ال ـص ـغ ـيــر وعــاقــات ـنــا االج ـت ـمــاع ـيــة.
يجب أن نعرف في أي أجواء نعيش؟ وماذا
نتعلم؟ ومل ــاذا لدينا هــذا الـعــدد الهائل من
اللغات الخاصة؟ ملــاذا نحن منغمسون في
عـصـبـيــات ال يـسـعـهــا س ــوى تـعــزيــز ال ــرؤى
ّ
املشوهة البسيطة التي هي إحدى
اآلحادية
الـحـيــل ال ـبــارعــة للنفس لـتـبــريــر مــا يصدر
عنها.
وأن ــا لــن أحـشــد فــي هــذه املـقــالــة كــل مــا قيل
وهـ ـ ــذا غ ـي ــر م ـم ـك ــن ،ولـ ـك ــن س ــآخ ــذ ك ـل ـمــات

بعض النخبة التي تمثل وجدانيًا وفكريًا
كــل الـتـعـلـيـقــات الـكــريـهــة ال ـتــي سـيـقــت ضد
الـقـنـطــار وم ــن يـتـحــالــف مـعـهــم وبــاألخــص
ً
ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .ف ـم ـث ــا هـ ـش ــام م ـل ـح ــم ي ـك ـتــب:
«سمير القنطار قاتل أطفال بالنسبة لي».
فما الذي يجعل مثقفًا كهشام ملحم سجني
«طوطم» املعايير األميركية واإلسرائيلية
والـسـعــوديــة؟ مــا ال ــذي يجعله يـعــدم وعيه
ّ
ال ـتــاري ـخــي إل ــى ه ــذا ال ـحــد ويـقـطــع ب ــأن ما
ي ـف ـع ـلــه س ـم ـي ــر فـ ــي سـ ــوريـ ــا هـ ــو م ـم ــارس ــة
مـهـنــة ق ـتــل األط ـف ــال ت ـح ــدي ـدًا؟ ه ــل م ــا قــالــه
هشام حقيقة علمية ثابتة أم خيال زائــف
اس ـتــدعــاه تـحــت وط ــأة إح ـســاس ح ــاد نــزق
وحقد مكتوم؟ ّأما مي شدياق التي تعيش
ّ
تمزقات نفسية مستدامة وأمراض عصبية
قــديـمــة ،فيمكن ال ـقــول إن ـهــا ال تنتمي إلــى
فصيلة الفكر وإنما إلى شكالنية خالصة.
تمضي من زعيق إلى آخر ألنها لم تستطع
أن ت ـت ـخ ـطــى ف ــي اح ـت ـج ــاج ـه ــا ع ـل ــى ح ــزب
الـلــه ح ــدود الضغينة والشحناء املستقرة
داخ ـل ـه ــا .ت ـق ــول« :حـ ــزب ال ـل ــه ُي ـق ـحــم لـبـنــان
فــي  2006فــي ح ــرب مــع إســرائ ـيــل ليصبح

ّ
إننا أمام نخبة
جرفتها دوافع االختالف
إلى العمى األخالقي

سـمـيــر ال ـق ـن ـطــار أس ـي ـرًا مـ ـح ــررًا ،ث ــم يقحم
نفسه فــي حــرب ســوريــا فــي  2015فيصبح
ً
مناضال شهيدًا» .هكذا بكل بساطة تضع
ال ـش ــدي ــاق اإلط ـ ــار ال ـتــاري ـخــي ل ـل ـصــراع بني
حــزب الله والكيان اإلسرائيلي ،وخلفيات
ت ــدخ ــل ال ـح ــزب ف ــي س ــوري ــا ض ـمــن مـعــادلــة
ب ــال ـغ ــة الـ ـسـ ـخ ــفّ .أمـ ـ ــا ع ـل ــي ال ـش ـي ــخ ع ـمــار
الـقـيــادي فــي الـجـمــاعــة اإلســامـيــة ورئـيــس
امل ـن ـظ ـمــة الـلـبـنــانـيــة ل ـل ـعــدالــة فـيـنـشــر على
ّ
صفحته التعليق التالي« :نرجو أن سمير
ال ـق ـن ـطــار ال ـ ــذي ش ـ ــارك ف ــي تــدم ـيــر ســوريــا
وذبح أطفالها وإ ُحــراق مساجدها ...نرجو
ّ
أن هــذا املجرم قد قتل على أيــدي املسلمني
املــؤمـنــن املـجــاهــديــن املــرابـطــن الصابرين
امل ـص ــاب ــري ــن» .وع ـم ــار الـ ــذي يـكـتــظ ص ــدره
بالضغينة على حزب الله وإيران وسوريا
ه ــو حـلـيــف ســابــق ل ـهــم .ق ــرر بـعــد «الــربـيــع
ال ـع ــرب ــي األش ـ ــم» إخ ـف ــاء مــام ـحــه الـقــديـمــة
وت ـغ ـل ـيــب ال ـن ــزع ــة اإلن ـس ــان ــوي ــة ل ــدي ــه عـلــى
أطفال سوريا الذين يذبحهم «املجرم سمير
القنطار» .فهل ما يقوله األستاذ الجامعي
هـ ـ ــو مـ ـ ــن قـ ـبـ ـي ــل مـ ـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري ع ـ ـلـ ــى مـ ـس ــرح
الالمعقول ،أو من نوع التضليل الواعي ،أو
مــن طبيعة النشاط املتعالي الــذي يتم في
أفق من التجريد املحض بسبب فراغ داخلي
أو إح ـبــاط إيــديــولــوجــي ،أو بـفـعــل مشكلة
م ـب ـه ـمــة ت ـج ـعــل ال ـن ـف ــس م ــرت ـع ــا ل ـل ـخــرائــب
وال ـت ـف ـ ّـس ــخ واألمـ ـ ـ ــال ال ـض ــائ ـع ــة .م ــا يـقــولــه
الــرجــل يحتاج حقًا إلــى تفسير يــربــط بني
أبعاد اضطراباته التي أوصلته إلى سلسلة
من التخرصات والشعارات القشرية .فهو
ّ
مصر منذ ترأسه منظمة العدالة هذه على
ممارسة أسوأ أنواع التضليل عبر املنطلق
املذهبي ولكن بشكل بائس وسطحي .ومع
قــراء تــه ه ــذه الـسـطــور أتخيله يـقــول شيئًا

