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رأي

فــي إن ـتــاج التطبيقات ،ووصـلـهــا بــالــواقــع؛
أضـحــت مقولة مقفلة على م ــوارد دراسـ ّـيــة
مـ ـح ــددةُ ،ي ـت ـعــاطــى مـعـهــا بـنـمـطـيــة زائ ـ ــدة،
وموغلة في العقم املعرفي.
 -8لقد تم الحجر على تلك املقولة في موارد
م ـعــرف ـيــة مـ ـحـ ــددة ،وفـ ــي م ـس ــاح ــات عـمـلـيــة
ج ـدًا جزئية ،لتغيب فــي املقابل عــن مجمل
املوارد ذات الصلة ،مع كونها أساسًا فكريًا،
ومعرفيًا ،عابرًا لجميع املجاالت ،والقضايا
املعرفية والعملية.
 -4جواب اإلشكالية:
يمكن القول مما تقدم إن تلك اإلشكالية ال
تكمن فـقــط فــي الـخـطــاب ،ألن الـخـطــاب هو
مجرد ّ
معبر عــن الفكر .وهــي ال تكمن فقط
ف ــي ال ـف ـكــر ،ألن ال ـف ـكــر ه ــو ن ـت ــاج م ـص ــادره،
ّ
واملـنـهــج امل ــول ــد ل ــه .وعـلـيــه ال بــد مــن الـقــول
إن ت ـلــك اإلش ـكــال ـيــة ،وذاك ال ـخ ـلــل ،ينبعان
مــن ال ـتــراث ،وم ـص ــادره ،ومـنــابـعــه ،واملنهج
ً
املستمد منها ،وصــوال إلى الفكر ،والوعي،
وال ـث ـق ــاف ــة .وانـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء ب ــال ـخ ـط ــاب ،وأش ـكــالــه

التعبيرية عن ذاك الفكر ،ومضمونه.
من هنا ،ال بد من االعتراف بأن تلك األزمة
هــي أزم ــة بنيوية ،وشــامـلــة .ولــن يـكــون من
الصحيح حصرها في الخطاب فقط ،وإنما
هــي أبـعــد مــن ذل ــك .وتـشـمــل جميع حلقات
املنظومة املعرفية ،التي تحمل ذلك الخلل،
وتشوهاته التراثية ،والتواءاته املنهجية.
ول ــذل ــك إن ق ـيــل ه ـن ــاك خ ـف ــوت ف ــي حـضــور
مقولة العدالة في الخطاب الديني ،أو هناك
ضـعــف ف ـيــه؛ ف ـهــذا صـحـيــح .لـكــن الصحيح
أيضًا أن األزمة ليست فقط أزمة خطاب.
وإن قيل بــأن هناك ضعفًا مــا ،أو نقصًا ما،
في حضور تلك املقولة في الوعي ،أو الفكر؛
فهذا أيضًا صحيح .لكن الصحيح أيضًا أن
األزم ــة تـتـعــدى الـفـكــر ،وال ــوع ــي ،إل ــى منابع
الـفـكــر ،وم ـصــادر الــوعــي ،واملـنـهــج ،وأدوات ــه
املعرفية .ولذلك ينبغي القول ،إن الخطاب
ال ــدي ـن ــي ـ ـ ـ ف ــي أغ ـل ـبــه ـ ـ ـ يـفـتـقــر إلـ ــى حـضــور
ف ـ ّـع ــال وق ـ ــوي مل ـق ــول ــة الـ ـع ــدال ــة وم ـعــان ـي ـهــا،
ـاد ف ــي الـ ـق ــدرة على
ـص حـ ـ ٍ
وي ـعــانــي م ــن ن ـق ـ ٍ

ٌ
صحيح أن
هناك خفوتًا
في حضور
مقولة
العدالة في
الخطاب
الديني

هناك أزمة ّ
بنيوية ومزمنة في مجمل المنظومة المعرفية الدينية (هيثم الموسوي)

ّ
تسييلها ،وتطبيقها ،واجتراح تجلياتها،
ومـ ـص ــاديـ ـقـ ـه ــا .وه ـ ـ ــذا يـ ـع ــود إل ـ ــى مـشـكـلــة
مـنـظــومـيــة ،أو إل ــى أزم ــة بـنـيــويــة ،تـتـجــاوز
ال ـخ ـط ــاب ،وتـ ـف ــوق ق ــدرت ــه ع ـلــى امل ـعــال ـجــة،
ّ
والحل ،واإلصالح.
مــا ال ــذي تــرتــب عـلــى ذل ــك الـخـلــل الـبـنـيــوي،
وعلى عطالة التراث تلك ،وعقمه؟
إن جملة مــن الـنـتــائــج قــد تــرتـبــت عـلــى ذاك
ّ
الخلل ،لعل من أهمها ،أو منها ،أن االجتماع
ال ــدي ـن ــي ـ ـ ـ ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ن ـم ــاذج ــه – قــد
أض ـحــى أك ـثــر نـجــاحــا ف ــي الـعـمــل ال ــدع ــوي،
أو ف ــي ال ـن ـشــاط االح ـت ـفــالــي (ال ـش ـع ــائ ــري)،
أو ّفــي م ـيــدان الـتــدافــع والـفـعــل الـعـسـكــري...
لكنه أصبح أقل نجاحًا  -ولربما بمسافات
ودرجـ ـ ــات -ف ــي إق ــام ــة االج ـت ـمــاع اإلنـســانــي
عـلــى أس ــاس مــن ال ـعــدالــة ،وف ــي بـنــاء ال ــدول
واملجتمعات بشكل عادل ،وفي تقديم نماذج
ّ
تتميز بـقــدرتـهــا على
حـضــاريــة أو مــدنـيــة،
مـحــاكــاة الـقـيــم اإلســامـيــة األســاس ـيــة ،وفــي
قلبها العدالة ،والتعبير ّ
الفعال عنها ،وفي
الـقــدرة على اجـتــراح حـلــول ملجمل املشاكل
االجتماعية واالقتصادية القائمة ،من خالل
االتـكــاء على تلك املعاني الصافية للعدالة
وقيمها ،وفي إمكانية استخراج تطبيقات
أصـيـلــة لـتـلــك امل ـعــانــي وال ـق ـيــمُ ،يـعـمــل على
تسييلها ف ــي مـخـتـلــف م ـج ــاالت االجـتـمــاع
اإلنساني ،وشؤونه ،وقضاياه.

املقولة ،ومعانيها؛ فال ّ
بد حينها من اإللفات
إلى ما يلي من خطوات منهجية ،ومعرفية،
ّ
وثقافية ،وتربوية ،قد تشكل منطلقًا في هذا
املجال:
إلى املصادر األم للدين ،أي
العودة
ضرورة
أ-
ّ
القرآن الكريم ،والسنة الصحيحة ،واملوثوقة
فيما جــاء عــن النبي (ص) ،وأه ــل بيته (ع)
ومدرستهم.
ب -ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز مـ ـجـ ـم ــل مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــراث
ّ
الـ ـسـ ـلـ ـط ــان ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــل ـ ــوث ب ــال ـك ـث ـي ــر مــن
الـتـشـ ّـوهــات ،وح ــوى الـعــديــد مــن االل ـتــواءات
بفعل فـســاد السلطة وتـغـ ّـولـهــا ،واحتاللها
مل ـقــوالتــه ،ون ـصــوصــه ،مــن خ ــال مــا ابتدعه
فقهاء السلطان ،واجترحه يراعهم.
ت -إع ـ ـ ــادة بـ ـن ــاء أص ــال ــة امل ـن ـه ــج ،وأدوات ـ ـ ــه
املعرفية ،بعيدًا عن ذلــك الـتــراث السلطاني،
ّ
وتلوثه املعرفي ،والتوائه املنهجي.
ث -إع ـم ــال ه ــذا املـنـهــج ال ـجــديــد ف ــي تفكيك
معيقات ال ـت ــراث ،ومـعــالـجــة عقمه املـعــرفــي،
وإزالـ ـ ـ ــة ج ـم ـيــع املـ ــوانـ ــع ،ال ـت ــي ت ـح ــول دون
تـسـيـيـلــه ،وإن ــزال ــه ال ــى الـطـبـقــات الــدنـيــا في
الوعي ،والسلوك ،واملمارسة.
ج -إع ـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج ف ـه ــم ج ــدي ــد ف ــي ال ــوع ــي،
وال ـف ـكــر ،وال ـث ـقــافــة ،م ــن خ ــال تــوظـيــف ذلــك
املنهج الجديد واألصيل في قراءة النصوص
األص ـل ـي ــة ،ال ـت ــي ل ــم يـصـلـهــا ع ـبــث الـسـلـطــة،
ول ــم يـصــل إلـيـهــا ف ـســاد الـسـلـطــان ،وتـلـ ّـوثــه
املـعــرفــي ،بعيدًا عــن أي تــأويــل سلطاني ،أو
الهوت سلطوي ،أنتجته أكثر من سلطة في
التاريخ ،وألبسته لباس القداسة ،وأقحمته
ً
عنوة في التراث.
ح -إعـ ــادة إح ـي ــاء مـقــولــة ال ـع ــدال ــة ،والـعـمــل
على ذلك ّ
ّ
وفعالية ،من خالل إدراجها
بقوة
ف ــي ب ــرام ــج ،وم ـنــاهــج مـخـتـلــف املــؤس ـســات
البحثية ،والفكرية ،واألكاديمية ،والتربوية.
ّ
خ -ل ـعــل م ــن أه ــم م ـ ّـا يـمـكــن أن ُيـعـمــل عليه
فــي اإلط ــار اآلن ــف ال ــذك ــر ،هــو إع ــداد مناهج
تربوية ،وبرامج عملية ،بهدف التربية على
العدالة ،ومفرداتها.
للمجال املعرفي للعدالة،
د -إطــاق العنان
ً
ً
ب ــاع ـت ـب ــار ك ــون ـه ــا مـ ـق ــول ــة عـ ــابـ ــرة ملـخـتـلــف
املجاالت املعرفية ،والعملية من اجتماعية،
واقـتـصــاديــة ،وسـيــاسـيــة ،وإداريـ ــة ،ومالية،
وت ــرب ــوي ــة ،وذلـ ــك لـتـسـتـعـيــد ح ـضــورهــا في
ً
مختلف تلك امليادين ،واملجاالت ،فضال عن
املنهج وأدواته ،والتراث ونصوصه ،والوعي
ً
وثقافته ،وصوال إلى الخطاب ومضامينه.
هنا يستقيم الـخـطــاب ،ويستعيد عافيته،
ب ـح ـض ــور الـ ـع ــدال ــة وم ـعــان ـي ـهــا فـ ـي ــه .وذل ــك
عندما تستقيم املرتكزات الفكرية واملنهجية
املؤسسة لذاك الخطاب ،وتستعيد سالمتها
ّ
تتطهر من
املـعــرفـيــة .وه ــذا يحصل عـنــدمــا
تـشــوهــات الـسـلـطــة ،وتـتـحــرر مــن احتاللها
املعرفي للوعي ،والدين ،والتأويل.
* أستاذ جامعي

األزمــة االقتصادية املتناسلة منها ،وأيضًا
ال ـع ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة امل ـس ـت ـنــدة إلـ ــى ال ـقــوة
والـنـفــوذ وت ـغـ ُّـول تـجــار ال ـح ــروب ،أسـهــم في
اسـتـفـحــال أزم ــة إنـســانـيــة شــامـلــة وعـمـيـقــة،
ك ــان ُي ـف ـتــرض معالجتها فــي س ـيــاق القطع
مع سياسات التحرير االقتصادي ،واعتماد
س ـي ـ ِّـاس ــات م ــال ـي ــة ون ـق ــدي ــة ت ـل ـحــظ مـصــالــح
امل ـفــقــريــن ،وض ـبــط ال ـخ ــارج ــن ع ــن ال ـقــانــون
مــن تـجــار ال ـح ــروب .عـلـمــا ب ــأن ذل ــك ال ينفي
الـصـعــوبــات الـنــاجـمــة عــن سـيـطــرة «داع ــش»
وف ـ ـصـ ــائـ ــل أخ ـ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى م ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـثـ ــروة
ال ـن ـف ـط ـي ــة ،واملـ ـن ــاط ــق ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ــزراع ـي ــة
الحبوب والقطن ،دمار القطاعات اإلنتاجية
الصناعية والــزراعـيــة والخدمية ،انخفاض
م ـعــدالت اإلن ـت ــاج ،تــراجــع مـسـتــوى الـتـبــادل
الــداخ ـلــي ألس ـبــاب م ـت ـعــددة ،هيمنة التجار
على مــداخــل ومـخــارج العمليات اإلنتاجية
والتبادلية ،وتفاقم معدالت التضخم ،كذلك
تراجع قيمة الشرائية لليرة ،إلى جانب تفاقم
ظاهرة املضاربة واالحتكار.
نـشـيــر أخ ـي ـرًا إل ــى أن ض ـم ــان اس ـت ـق ــرار أمــن
الغذائي للمواطن يحتاج إلى:
ـ ـ ضـبــط حــركــة ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري الــداخـلــي
وال ـ ـخـ ــارجـ ــي (املـ ـ ـ ـ ــواد األولـ ـ ـي ـ ــة الـ ـض ــروري ــة
للصناعات الــوطـنـيــة املــرتـبـطــة بالقطاعات
اإلنتاجية الغذائية والطبية).

ـ ـ مــراقـبــة قـطــاعــات إن ـتــاج املـ ــواد األســاسـيــة،
وآليات التوزيع.
ـ ـ مــراقـبــة حــركــة األس ــواق واألس ـعــار ،وفــرض
عـ ـق ــوب ــات رادعـ ـ ـ ــة ب ـح ــق مـ ــن ي ـح ـت ـكــر امل ـ ــواد
وال ـس ـل ــع األس ــاسـ ـي ــة وي ـت ـح ـكــم بــأس ـعــارهــا
وآليات عرضها.
ـ مالحقة املضاربني واملتالعبني بسعر صرف
الليرة السورية ،وإغــاق محالت الصيارفة
غير املرخصة.
ـ وضع نظام ضريبي يراعي أوضاع الفئات
الشعبية وأصحاب الدخل املحدود والشرائح
األكثر فقرًا ،وفــرض ضرائب تصاعدية على
حركة املال والعمالت.
ـ ـ اعتماد سياسات تشغيل عامة تستوعب
أك ـبــر ع ــدد مـمـكــن م ــن الـعــاطـلــن م ــن الـعـمــل،
وضمان مبدأ الرعاية االجتماعية.
إن ال ـعــوامــل امل ــذك ــورة تـسـتــوجــب اسـتـعــادة
دور ال ــدول ــة ول ـيــس ال ـس ـل ـطــة ،ع ـلــى مــداخــل
ومـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ،وت ـ ـم ـ ـكـ ــن دورهـ ـ ـ ــا
ال ـح ـم ــائ ــي .ض ـبــط ح ــري ــة ح ــرك ــة رأس امل ــال
وح ــري ــة الـ ـتـ ـج ــارة ،وضـ ـم ــان ح ــق املـنــافـســة
دون احتكار .باإلضافة إلى ضمان استقرار
امل ـل ـك ـيــة ال ـخ ــاص ــة وأيـ ـض ــا عـ ــرض ال ـن ـق ــود،
وأخ ـي ـرًا تمكني الـطــابــع الــديـمـقــراطــي لشكل
اقتصاد رأسمالية الدولة.
* كاتب سوري
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ّ
بنيوية ومزمنة في
في الخالصة هناك أزمة
مجمل املنظومة املعرفية الدينية ،انعكست
على الخطاب الديني ،وظهرت في مفرداته،
وف ــي الـسـيــاســات والـ ــرؤى املنبثقة عــن تلك
املنظومة .ولـهــذه األزم ــة أسبابها العديدة،
ونتائجها املختلفة ...لكن الـســؤال املطروح
هو التالي :هل مستوى األزمة قد وصل الى
درجــة ،لم يعد هناك من مجال للحديث عن
ّ
فرصة للحل ،أو العالج ،أو اإلصــاح ،أم أنه
يوجد ما يمكن االنطالق منه ،واالتكاء عليه،
في تلك املعالجة ،وذاك اإلصالح؟
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إنـ ــه وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن وج ــود
معوقات هائلة في التراث والوعي والثقافة،
االعـتـمــاد
لـكـنــه فــي امل ـقــابــل ه ـنــاك مــا يـمـكــن ّ
ع ـل ـي ــه ،إلعـ ـط ــاء م ـق ــول ــة الـ ـع ــدال ــة ح ــق ـه ــا فــي
الـحـضــور ،والـفـعــل ،والتطبيق ،والستعادة
مـحـ ّ
ـوريـتـهــا فــي ال ــوع ــي ،وال ـف ـكــر ،والـثـقــافــة،
ً
وصـ ــوال إل ــى إعـ ــادة ب ـنــاء مـخـتـلــف مـجــاالت
اجـتـمــاعـنــا اإلن ـســانــي عـلــى أس ــاس مــن تلك
املقولة ،وقيمها.
وع ـل ـي ــه إن ك ـ ــان االعـ ـتـ ـق ــاد ب ـ ــأن م ــا يـنـبـغــي
أن ي ـكــون عـلـيــه ال ـه ــدف األس ـ ــاس ل ــأدي ــان ـ
وخصوصًا اإلسالم ــ ،وأحزابها ،وحركاتها،
ومشاريعها ،وبرامجها ،وسياساتها؛ هو
إعادة إحياء مقولة العدالة ،بل إعادة إحياء
وعينا ،واجتماعنا ،ومجمل شؤوننا بهذه

تـجــار ال ـحــروب واملـســؤولــن املرتبطني بها،
بمعيشة الـســوريــن .والــافــت أن املتالعبني
بأمن واستقرار معيشة السوريني ،يمارسون
أعمالهم اإلجرامية ضمن شبكات مافيوية.
ويـ ـف ــاق ــم م ـ ــن امـ ـتـ ـع ــاض عـ ــامـ ــة الـ ـس ــوري ــن
ونقمتهم ،أن جهات حكومية ِّ
تحملهم أسباب
أزم ــة الـكـهــربــاء .متناسية مسؤولياتها عن
عدم تأمني أدنى حاجات املواطن من حوامل
الطاقة .وكــأن تلك الجهات ليست فقط غير
معنية بتأمني احتياجات املواطن األساسية.
لكنها كما بــات واضحًا تعمل على معاقبة
الـ ـس ــوري ــن ك ــاف ــة ،وذلـ ـ ــك ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
انتماءاتهم ومواقفهم السياسية وأوضاعهم
االجتماعية واالقتصادية.
وي ـت ـضــح ذل ــك ف ــي زي ـ ــادة س ــاع ــات «تـقـنــن»
الكهرباء إلى أكثر من اثنتني وعشرين ساعة
ي ــوم ـي ــا ،وفـ ــي عـ ــدم تــوف ـيــر مـ ـ ــازوت الـتــدفـئــة
بالسعر الرسمي ،تخفيض مخصصات الغاز
املنزلي ،وجميعها أفضى إلــى ارتـفــاع سعر
ليتر امل ــازوت إلــى  500لـيــرة ســوريــة ،وسعر
ج ــرة ال ـغــاز إل ــى أكـثــر مــن ثمانية آالف ليرة
سورية .وسعر كيلو الحطب إلى حوالى املئة
لـيــرة ســوريــة .ويعلم مــن هــم فــي السلطة أن
كميات املازوت التي يتم توزيعها للمواطنني
ال تكفي شهرًا واحدًا .ما يعني أن السوريني
ي ــواج ـه ــون ب ـص ــدوره ــم ال ـع ــاري ــة وبـطــونـهــم

الفارغة بردًا ال يرحم ،وتجارًا ساقطني بكافة
املعاني واملستويات .واألنكى واألكثر مرارة،
تــوافــق مصالح املتالعبني بقوت السوريني
وح ـيــات ـهــم ،م ــع ثـلــة م ــن أص ـح ــاب ال ـق ــرار في
ِّ
السلطة .ونذكر أن دخل العاملني في الدولة
ال يكفي األسرة لتأمني حاجاتها من املازوت،
أو مواد أخرى لها عالقة بالتدفئة واإلضاءة.
م ــا يـعـنــي أن ـهــم ع ــاج ــزون ت ـمــامــا ع ــن تــأمــن
احـتـيــاجــاتـهــم الـغــذائـيــة وامل ـ ــازوت فــي نفس
ال ــوق ــت .بـهــذا املـسـتــوى ف ــإن ال ـس ــواد األعـظــم
من السوريني يحتاج إلى معجزة ُّ
ترد عنهم
جــور الحكومة وظلم وجشع تجار الحرب،
وأيضًا برد الشتاء والجوع.
وننوه إلى أن سقف الدخل الشهري للزوجني
معًا من الفئة الثانية ُيقدر بحوالى  90ألف
ليرة سورية .هذا في وقت تحتاج فيه األسرة
امل ـك ــون ــة م ــن خ ـم ـســة أشـ ـخ ــاص ف ــي الـشـهــر
الواحد وسطيًا ،إلى حوالى  200ليتر مازوت.
م ــا ي ـع ـنــي أن ـه ــا ت ـح ـتــاج إلـ ــى ش ـ ــراء الـكـمـيــة
املذكورة من السوق السوداء إلى حوالى 100
ألف ليرة شهريًا .أما االحتياجات األساسية
ل ــأس ــرة إض ــاف ــة إل ــى امل ـ ـ ــازوت ،فــإن ـهــا تـقــدر
تقريبيًا في موسم الشتاء الحالي بأربعمئة
ألف ليرة سورية.
إن ت ـم ـ ّـس ــك ال ـح ـك ــوم ــة ب ـس ـي ــاس ــات ت ـحــريــر
االقـتـصــاد ،وع ــدم معالجة مظاهر وأسـبــاب

أسهم ّ
تمسك
الحكومة
بسياسات
تحرير
االقتصاد في
استفحال
أزمة إنسانية
شاملة
وعميقة
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