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أردوغان ليس وحيدًا

ّ
االجتماعية،
الغالب عليه مشكلة الــاعــدالــة
ّ
فينبغي أن يركز عليها .وإن كان الغالب عليه
ّ
السياسية ،أو الالعدالة في توزيع
الالعدالة ّ
ّ
الفرص والثروات ،فينبغي الت ّأكيد عليها في
ذاك الخطاب .وكذلك األمر بالنسبة إلى ّ
بقية
ّ
مجاالت الظلم والالعدالة.
ّ
وهو ما يتطلب معرفة كافية بالواقع املعاش
وظروفه ،وطبيعة مشكالته ،وأخطر عوارض
ّ
ّ
تتهدده وتنهش فيه،
الفساد أو الظلم التي
ّ
حتى يكون معلومًا كيف يجب أن يبنى ذلك
الخطاب ،وأهــم املفاهيم التي يجب أن تودع
ف ـيــه ،وأيـ ــن تـكـمــن أول ـ ّ
ـوي ــات ــه ،وم ــا ه ــي أول ــى
م ــواط ــن اس ـت ـه ــداف ــه ...ل ـي ـكــون ذل ــك الـخـطــاب
خـ ـط ــاب ــا هـ ــادفـ ــا فـ ــي مـ ـضـ ـم ــون ــه ،ج ـ ـ ـ ـ ّ
ـادًا فــي
مقاصده ،ساعيًا بحكمة إلــى تحقيق قيمه،
ّ
مــريـدًا بــوعــي بـلــوغ أهــدافــه وغــايــاتــه .وحتى
ال ي ـك ــون مـنـفـصـمــا ع ــن ال ــواق ــع وم ـش ـكــاتــه،
وأزمــاتــه .إن مــا يجب
أو غريبًا عــن املجتمع ّ
قوله في هذا املورد ،هو إنه ال يوجد أولى من
الخطاب الحسيني ،ليعنى بتلك املشكالت.
وال يوجد أجدر وأقــدر من ذاك الخطاب على
ّ
نتحدث في
مواجهة تلك األزمات .أما أن نبقى
اإلصالح الذي خرج من أجله اإلمام الحسني
ّ
في التاريخ ،ثم نتغافل عن تحقيق اإلصالح
ً
في مجتمعنا املعاصر ،فهذا يعني تعطيال
ل ـل ـخ ـط ــاب ال ـح ـس ـي ـنــي عـ ــن دوره وغ ــاي ــات ــه،
وجوهر وظائفه.
أن ن ـش ــرح ج ـم ـيــع أوج ـ ــه ال ـف ـس ــاد ال ـ ــذي ثــار
مل ــواجـ ـهـ ـت ــه اإلم ـ ـ ـ ــام الـ ـحـ ـس ــن ،ثـ ــم ن ـت ـجــاهــل
ّ
ومؤسساتنا
الفساد الذي ينخر مجتمعاتنا
ّ
السياسية؛ فهذا نوع من اإلقصاء
وأنظمتنا
ّ
ال ــذي يـمــارس بـحــق الـخـطــاب الحسيني عن
وظيفته وأهدافه.
ّ
أن ن ـب ـح ــث فـ ــي الـ ــاعـ ــدالـ ــة أو ال ــظـ ـل ــم الـ ــذي
استشهد فــي سبيل مــواجـهـتــه الـحـســن ،ثم
ّ
ّ
االجتماعية
نتعامى عن الظلم أو الالعدالة
ّ
ّ
أو االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة أو امل ــال ــي ــة أو ال ـس ـيــاســيــة
الـتــي تعاني منها مجتمعاتنا ،فـهــذا يعني
إسقاط نوع من الغربة على هذا الخطاب عن
مـقــاصــده ،وقـيـمــه ،ورســالـتــه ،الـتــي استشهد
مــن أجلها اإلم ــام الحسني ،وقصد إيصالها
ّ
بدمه وشهادته.
قــد ي ـقــال إن فــي ذل ــك إقـحــامــا لـخـطــاب ديني
يـتـمـ ّـيــز بـقــداسـتــه ف ــي شـ ــؤون دن ـي ـ ّ
ـوي ــة ،وفــي
قضايا السياسة واالجـتـمــاع ،ومــا يمكن أن

ّ
يـتــرتــب عـلــى ذل ــك مــن م ـحــاذيــر .فــي ال ـجــواب
ينبغي الـقــول :إن فــي ذلــك توجيهًا للخطاب
الـحـسـيـنــي لـ ـي ـ ّ
ـؤدي وظ ـي ـف ـتــه ،ال ـت ــي ينبغي
أن يـ ّ
ـؤدي ـهــا ،وال يـصــح ألي تـبــريــر أن يخرج
ّ
ال ـخ ـطــاب ع ــن وظـيـفـتــه ودوره .لـكــنــه عندما
يـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي الـ ـخـ ـط ــاب ت ـل ــك ال ــوظـ ـيـ ـف ــة ،فـيـنـبـغــي
أن ي ـك ــون ذلـ ــك بـمـنـتـهــى ال ـح ـك ـمــة ،وال ــوع ــي
ّ
وال ـ ّـرش ــد ،وال ـ ّـدراي ــة بـظــروف الــزمــان واملـكــان،
وخـصــوصـ ّـيــات املـجـتـمــع وأزم ــات ــه ،وطبيعة
األول ـ ّ
ـوي ــات .وأن يبقى ذلــك الـخـطــاب تعبيرًا
ّ
صــادقــا عــن تـلــك الـقـيــم الحسينية ،وترجمة
وافية ألهداف ثورة الحسني ورسالته.
أما الحديث عن القداسةّ ،
فأي قداسة هي تلك
القداسة التي تهمل شــؤون الناس وآالمهم،
وآمالهم ،ومشاكلهم وأزماتهم .وإذا لم تعمل
ال ـقــداســة عـلــى تـطـهـيــر املـجـتـمــع م ــن الـفـســاد
ّ
والظلم والالعدالة ...فما الفائدة منها؟ ومتى
يحني دوره ــا؟ وأيــن هــي وظيفتها؟ أو ليس
م ــن دروس ك ــرب ــاء أن ال ـح ـس ــن ،ق ــد خ ــرج
ّ
بقداسته إلى ميدان املواجهة ،ليواجه الظلم
والفساد ،واستشهد هو وأهله وأصحابه في
طريق العدل واإلصالح؟
ّ
ّ
ّ
عبيرية:
رسالية الخطاب وقدرته الت
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م ــن ال ــواض ــح أن لـلـخـطــاب الـحـسـيـنــي قيمه
وأهدافه ورسالته ...مثله مثل أي خطاب آخر.
لكن ما ّ
يميز الخطاب الحسيني أن موضوعه
ه ـ ــو اإلم ـ ـ ـ ــام الـ ـحـ ـس ــن وث ـ ــورت ـ ــه ورس ــالـ ـت ــه،
واملــدرســة الـتــي ينتمي إلـيـهــا ،ويـعـ ّـبــر عنها.
ومن هنا ينبغي أن يكون الخطاب الحسيني
بمستوى مــوضــوعــه .أي أن يكون ـ ـ مــا أمكن
ً
إل ــى ذل ــك سـبـيــا ـ ـ تـعـبـيـرًا صــادقــا عــن ثــورة
الحسني وأهــدافـهــا ورســالـتـهــا .بــل أن يكون
تعبيرًا وافيًا عن مدرسة أهل البيت وقيمها
ومبادئها ،ووسيلة ناجحة في بيان علومها،
وأخ ــاق ـه ــا ،وم ــا يـمـكــن أن ت ـقـ ّـدمــه لــإنـســان
ّ
واإلنسانية.
ما يجب قوله هنا ،هو إن املبدأ األســاس في
بناء الخطاب الحسيني يتمحور حــول هذا
ال ـس ــؤال :كـيــف ينبغي أن نعمل حـتــى يكون
ّ
ذلــك الخطاب تعبيرًا صادقًا عن قيم الثورة
ّ
الحسينية وأهــداف ـهــا ،بــل تعبيرًا واف ـيــا عن
مدرسة أهل البيت ،ورسالتها ومعارفها؟
إن ما ينبغي طرحه هنا هو :هل من الصحيح
أن يكون الخطاب بحجم واقـعــة ،أم يجب أن
يكون بمستوى رسالة؟
هــل مــن الـصـحـيــح أن يـكــون الـخـطــاب مـجـ ّـرد
تـعـبـيــر ع ــن م ـظ ـلــومـ ّـيــة ،أم يـنـبـغــي أن يـكــون
تـ ـعـ ـبـ ـيـ ـرًا ع ـ ــن م ـ ــدرس ـ ــة ف ـ ــي ج ـم ـي ــع ق ـي ـم ـهــا،
ودروسها ،وعبرها؟
هــل مــن الـ ّـصـحـيــح أن يـكــون الـخـطــاب مـجـ ّـرد
راو لـسـيــرة ،أم ينبغي أن
حـ ٍ
ـاك عــن حــدث أو ٍ
يـحـكــي أي ـضــا ع ــن أه ـ ــداف الـ ـخ ــروج ،وي ــروي
مـ ـق ــاص ــد الـ ـسـ ـي ــرة وغ ــاي ــاتـ ـه ــا ،ومـ ـ ــا قـبـلـهــا
وبعدها؟
ما ينبغي االلتفات إليه هو أن تناول الواقعة
ّ
ّ
املظلومية والسيرة ،وذاك الزمان
والحدث ،أو
وذاك املـ ـك ــان؛ ك ــل ذل ــك يـنـبـغــي أن ي ـكــون في
ّ
سياق التعبير عــن تلك املــدرســة ورسالتها،
وسـ ـم ــو ق ـي ـم ـهــا ،ورفـ ـع ــة أه ــدافـ ـه ــا ،وعـظـمــة
ّ
عملية
مبادئها وأخالقها ...وإال فإننا نمارس
تحجيم لثورة الحسني ،عندما نختزلها في
واقعة ،أو نحبسها في يــوم ،أو نفصلها عن
معانيها ودالالتها.
إن نجاح الخطاب الحسيني يقاس في مدى
ّ
ّ
الحسينية
قدرته على التعبير عن قيم الثورة
وأهــدافـهــا .فبمقدار مــا يكون معبرًا عــن تلك
الـقـيــم واألهـ ـ ــداف ،بـمـقــدار مــا ي ـكــون نــاجـحــا.
وبـ ـمـ ـق ــدار مـ ــا ي ـس ـمــو إل ـ ــى رسـ ــالـ ــة ال ـح ـســن
وم ـقــاصــد ث ــورت ــه ،ب ـم ـقــدار م ــا يـحـمــل قــوتــه،
ّ
ومصداقيته .وبمقدار ما
ويستبطن صدقه
يستطيع أن يتوجه الــى األزم ــات والقضايا
املـعـنــي بـهــا ف ــي املـجـتـمــع م ــن أج ــل عــاجـهــا،
وال ـع ـمــل عـلــى تـغـيـيــر تـلــك املـجـتـمـعــات نحو
األفـ ـض ــل ف ــي مـخـتـلــف املـ ـج ــاالت وامل ـي ــادي ــن،
بمقدار مــا يـكــون هــادفــا .وبـمـقــدار مــا يمتلك
مــن املعرفة بقيم الـثــورة وأهــدافـهــا مــن جهة،
ودراي ــة بــالــواقــع وظ ــروف زمــانــه ومـكــانــه من
جهة أخرى ،بمقدار ما يحسن الوصل ما بني
تلك القيم واألهداف ،وما بني الواقع ومشاكله
وتعقيداته ،شــرط أن يقوم ذلــك الوصل على
أســاس من الحكمة ،والــوعــي ،وحسن البناء،
والبيان ،والتوظيف.
* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية

سعدالله مزرعاني *
كعادته في إعالن مواقفه ،بشكل مباشر وفج
(ووقــح في أحيان كثيرة) ،أعلن الرئيس رجب
أردوغـ ــان ،قبل ثــاثــة أي ــام أنــه يـقــارب األزمـتــن
الـعــراقـيــة والـســوريــة مــن بــوابــة ال ـصــراع السني
الشيعي ،وملواجهة مشروع «الـهــال الشيعي»
قيد التشكل «الذي «يتحدثون عنه» .قبيل ذلك
ً
ك ــان يـ ــوارب ق ـلـيــا .ت ـحــدث ،مـ ــرارًا ،عــن سعيه
ملنع «اإلخالل بالتوازن» في املنطقة ،أو تصديه
ملحاولة إحــداث ُّ
تحول ديموغرافي أثناء وبعد
معركة تحرير مدينة املــوصــل العراقية والتي
من املتوقع أن تنطلق أواخر الشهر الجاري.
ف ــي مـعـظــم خ ـطــواتــه الــراه ـنــة امل ـث ـيــرة لـلـجــدل أو
االع ـتــراض ،داخليًا وخــارجـيــا ،يـحــاول الرئيس
التركي استعادة هيبته ونفوذه الداخليني ،وكذلك
اسـتـعــادة دور محلي وإقليمي بــدأ واعـ ـدًا ،على
املستويني السياسي واالقتصادي ،قبل حوالى
عشر سـنــوات .مـعــروف أن هــذا ال ــدور قــد تعثر
بسبب تعاظم «األنا» األردوغانية إلى ما يحاكي
تجارب سالطني بني عثمان في مرحلة الصعود
والتوسع والبطش واالقـتــدار ...الــدوران الداخلي
واإلقليمي يتكامالن ،طبعًا ،في السعي إلقامة
أسـ ــاس ص ـلــب ل ـج ـمــوح الـسـلـطــة وح ــب الـتـفــرد
واالستئثار لدى الزعيم التركي األوحــد! هو لم
يتردد ،من أجل تحقيق ذلك ،في أن يتخلى عن
أقرب شركائه وأصدقائه في حزبه ،وعن أقرب
حلفائه (الــداع ـيــة غــولــن) ،وأن ي ـحـ ِّـول ،بــن ليلة
وضحاها ،الصديق إلى عدو والعدو إلى صديق،
في عالقاته الدولية واإلقليمية...تبعًا لذلك ،طبعًا
هو ِّ
يغير مواقفه وشعاراته وأولوياته .مــاذا هو
فاعل اآلن؟
بــرغــم أن الــرئـيــس الـتــركــي يخبط خبط عشواء
فــي عالقته ومــواقـفــه ،إال أنــه ليس مــن الصعب
مــاح ـظــة أنـ ــه يـ ـح ــاول أن يـسـتـعـيــض بــالــورقــة
ّ
املذهبية «السنية» عن ورقة «اإلخوان املسلمني».
ورقـ ــة هـ ــؤالء اح ـتــرقــت ،ت ـبــاعــا ،ب ــن ي ــدي ــه .آخــر
«شعطة» فيها دفعته إلى التخلي عن «إخــوان»
مصر وسعيه لتطبيع ،ولو بطيء ،للعالقات مع
نظام الرئيس «االنقالبي» عبد الفتاح السياسي.
ال ت ـح ـظــى ت ـق ـل ـبــات وقـ ـف ــزات وم ـخ ــاط ــر الـلـعـبــة
األردوغ ــانـ ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ال ــراه ـن ــة ب ـمــا تستحق
مــن االه ـت ـمــام .ه ــذا مــا هــو ب ــارز عـلــى املستوى
اإلعــامــي على األقــل .قيل أن تحذيرات ُوجهت
للرئيس التركي بشأن اندفاعته الحالية في كل
من سوريا والعراق .جرى الهمس بأن خطوطًا
حـمــراء وضعت أمــام هــذه االنــدفــاعــة التي بــدت،
رغم ذلك شبه منسقة ،عبر تفاهمات وصفقات،
مع أطراف النزاع املحليني واإلقليميني والدوليني.
ال شك أن أردوغ ــان قد حقق بعض النجاحات
التي يحتاجها .ال شك أيضًا أنــه يناور ويبذل
الوعود التي من املؤكد أنــه سينقضها ،الحقًا،
حسب مصالحه ومن دون أن يرف له جفن!
يستفيد الرئيس التركي من تناقضات متزايدة
بــن مــوسـكــو وواش ـن ـطــن .يستفيد ،أي ـضــا ،من
تعثر الدور السعودي املستغرق في التدخل في
اليمن بكل مــا يحمله هــذا التدخل مــن مخاطر
وأك ــاف سياسية وبـشــريــة ومــاديــة وأخــاقـيــة
(خصوصًا بعد مجزرة صنعاء) ...هو يستفيد
كذلك من أخطاء ترتكب في مجرى الصراع من
قبل خصومه التقليديني ،ومــن مـخــاوف قوى
خـضـعــت ،الب ـتــزاز الــرئـيــس الـتــركــي فــي مسألة
تفاقم الهجرة ومخاطرها األمنية واالجتماعية
والديموغرافية في أوروبا خصوصًا...هذا دون
أن ننسى استمرار التناقضات العربية وتردي
الواقع العربي إلى درجة غير مسبوقة.
ي ـس ـت ـف ـيــد ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي أيـ ـض ــا مـ ــن ع ــدم
االعـ ـت ــراض ال ـج ــدي عـلــى انــدفــاع ـتــه ومـغــامــرتــه
األخيرة في سوريا وسواها ،والتي انطلقت من
مسرحية «تحرير» مدينة «جرابلس» السورية
بما يشبه التواطؤ املكشوف بني الجيش التركي
وامل ــداف ـع ــن ،م ــن تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ع ــن املــدي ـنــة.
لقد شهد يــوم  24آب املــاضــي ،بالفعل ،مهزلة
كشفت حجم التعاون ما بني بعض تشكيالت
«داعــش» ،على األقــل ،وبني السلطات السياسية
واألمنية التركية .ولقد بــدا واضحًا ،منذ فترة،

أن أردوغان يحاول أن يتقدم ،تقريبًا ،بمقدار ما
تتراجع «داعش» في أماكن أساسية من أماكن
سيطرتها في كل من سوريا والـعــراق .هــذا ما
يحاول تطبيقه اآلن في معركة تحرير املوصل.
ه ــو ي ـ ــدوس ،ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض ،ع ـلــى ك ــل األعـ ــراف
واألصـ ـ ـ ــول ف ــي الـ ـع ــاق ــات ال ــدولـ ـي ــة .ال ي ـت ــردد
فــي ادعـ ــاء «ح ــق الـشـفـعــة» وك ــأن أرض ال ـعــراق
وس ـي ــادت ــه م ـعــروض ـتــان لـلـبـيــع! م ــا ل ــم يتمكن
الــرئـيــس اإلخــوانــي مــن فعله بــواسـطــة «داع ــش»
وأخــواتــه ،يحاوله اآلن بشكل مباشر بواسطة
جيشه واستخباراته :كل الـشــروط والتحديات
تغري بــدور تركي مباشر للدفاع عن «السنة»
العرب في وجه «الخطر الفارسي الشيعي» ،بعد
أن تخلت عنهم واشنطن وعجزت السعودية عن
بناء محور فاعل لهذا الغرض.
لــم يـجــد أردوغ ـ ــان فــي مــواجـهـتــه فـعـلـيــا (عـلــى
املستوى السياسي على األق ــل) ســوى رئيس
ال ــوزراء الـعــراقــي حـيــدر الـعـبــادي« .مــن أن ــت»؟!
ت ــوج ــه إلـ ـي ــه أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـع ــال ــي
واالح ـت ـق ــار .شـجـعــه عـلــى ذل ــك م ــواق ــف مقلقة
من قبل معنيني .شجعه أيضًا موقف أميركي
اكتفى باإلشارة إلى أن دخــول القوات التركية
إلــى ال ـعــراق ال يحصل ضـمــن خـطــة «التحالف
الــدولــي» ولـيــس ج ــزءًا مـنـهــا .لـكــن ،فــي املـقــابــل،
تــولــى بعض أط ــراف «الـحـشــد الشعبي» تقديم
هــديــة ثمينة ألردوغ ـ ــان .زعـيــم «عـصــائــب أهــل
الحق» «قيس الخزعلي» وآخرون على شاكلته،
أعـلـنــوا بــأن «مـعــركــة املــوصــل ستكون انتقامًا
وثــأرًا من قتلة الحسني ألن هؤالء األحفاد من
أولئك األجداد»!
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ت ـح ــاول بــالـفـعــل أن تـحـتــوي
ال ـغ ـض ــب األردوغـ ـ ــانـ ـ ــي الـ ـ ــذي ت ـص ــاع ــد بـسـبــب
م ـحــاولــة االنـ ـق ــاب ال ـفــاش ـلــة ،وت ـفــاقــم م ــع عــدم
ت ـس ـل ـيــم واش ـن ـط ــن ال ــداعـ ـي ــة غ ــول ــن ،امل ـق ـي ــم فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة م ـنــذ ع ــام  ،1999لـسـلـطــات
أنقرة .كــان الخالف األميركي التركي قد اندلع
حول أكثر من ملف :من دور الكرد (في سوريا
خ ـصــوصــا) ،إل ــى امل ــوق ــف م ــن ن ـظــام السيسي
بعد «االنقالب» ،إلى مسألة االنقالب العسكري
ال ـف ــاش ــل نـفـســه ض ــد أردوغ ـ ـ ــان ف ــي  15تـمــوز
ُّ
املاضي والذي اتهمت واشنطن بالتواطؤ معه...
طبعًا ،يتقاطع املوقفان األميركي والتركي في
مسائل كثيرة ،منها استخدام القوى اإلرهابية،
ولو مرحليًا ،ضد التحالف الروسي ـ اإليراني ـ
السوري .لكن إدارة أوباما على وشك املغادرة.
هــي تـصـ ِّـرف األعـمــال فحسب .ومــا تتخذه من
مواقف لن يخضع إال ألمر واحد :خدمة معركة
املــرشـحــة للمنصب األول فــي أمـيــركــا والـعــالــم:
هيالري كلينتون.
مــرة جــديــدة ،ترشح أنـقــرة األردوغــانـيــة نفسها
السـتـعــادة ش ــيء مــن الــوصــايــة العثمانية على
املنطقة .ليس من قبيل املبالغة اعتبار «خالفة»
اإلرهابي أبو بكر البغدادي «بروفة» الستعادة
الخالفة االسالمية العثمانية من قبل أردوغان.
ّ
الواقع أن زعامة املشروع «السني» ،اآلن ،معقودة
اللواء ،من دون منافس جدي ،ألنقرة ،بعد غرق
اململكة السعودية في الــرمــال املتحركة اليمنية
وغ ـ ــرق ال ـق ــاه ــرة ف ــي أزم ــات ـه ــا امل ـف ـتــوحــة عـلــى
األســوأ .زيــارة الرئيس التركي إلى الرياض هي
ملحاولة بلورة تفاهمات تحت هذا العنوان الذي
ال يتقدمه أي عنوان آخر بالنسبة إلى القيادتني
السعودية والتركية.
كـ ــان ي ـم ـكــن ل ـتــرك ـيــا أن ت ـل ـعــب دورًا إقـلـيـمـيــا
إيـجــابـيــا ي ـعــزز م ــن مـكــانـتـهــا الـسـيــاسـيــة ومــن
نهضتها االقتصادية .لكن أردوغــان ال يكتفي
فـقــط ب ــ«دع ــوس ــة» مــا فـلـحــه ه ــو ،بــل مــا فلحه،
أيضًا ،ســواه من أصحاب شـعــارات «مصالحة
اإلس ــام والــديـمــوقــراطـيــة» و«صـفــر مـشــاكــل»...
كــل ذلــك رضــوخــا إلغـ ــراءات السلطة والعظمة!
مثل هذا الجموح سيصبح بالغ الخطورة عندما
يرتدي اللبوس املذهبي الذي يخترق السياسات
والبرامج والنفوس على النحو التدميري الراهن.
يبقى أنه ،لألسف ،ليس هناك أردوغان واحد في
هذه املنطقة وهذا العالم ...ولو اختلفت األحجام!
* كاتب وسياسي لبناني

