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رأي

امل ـكــاســب .ف ــإن ال ـقــوى الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة
تـ ــدخـ ــل سـ ـب ــاق ــات أخـ ـ ـ ــرى ه ــدفـ ـه ــا ت ـقــاســم
مناطق النفوذ والثروة ،وتثبيت مصالحها
السياسية .ويتجلى ذلك في سياق الصراع
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـحـ ــديـ ــد «طـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم وشـ ـك ــل
النظام السياسي وتركيبته» .أمــا السلطة
بتركيبتها الــراهـنــة ،فإنها تـصــارع بكامل
طاقتها وكافة األشكال واألدوات للمحافظة
ع ـل ــى ب ـق ــائ ـه ــا .وس ـي ـك ــون ل ــذل ــك آثـ ـ ــار عـلــى
مستقبل تركيبة نظام الحكم ،والجغرافية
ُالسياسية وأدوات السيطرة.
ن ـش ـيــر أخ ـي ـرًا إل ــى أن م ــن أس ـب ــاب أوض ــاع
ال ـس ــوري ــن ال ــراه ـن ــة؛ ه ــي طـبـيـعــة الـسـلـطــة
وتــرك ـي ـبــة ن ـظ ــام ال ـح ـكــم وب ـن ـي ـتــه .وثــان ـيــا؛
تهالك أوضاع املعارضة وارتهانها ملصادر
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ،والـ ـتـ ـص ــاق ب ـع ـض ـهــا ب ـف ـصــائــل
إسالمية متطرفة ،إضافة لقضايا الفساد
واملـ ـت ــاج ــرة ب ـق ـضــايــا الـ ـس ــوري ــن .وث ــال ـث ــا؛
ت ـحـ ّـول الـقـضـيــة ال ـســوريــة ملــوضــوع صــراع
دول ـ ــي وإق ـل ـي ـم ــي ،وهـ ــو م ــا أف ـق ــده ــا الـبـعــد
الــوطـنــي والــديـمـقــراطــي ،وأخ ــرج املعارضة
وال ـس ــوري ــن وال ـس ـل ـطــة م ــن ح ـقــل الـفــاعـلـيــة
املستقلة .ودالالت ذلك ،هي استحالة حسم
الحرب لصالح أي من األطراف املتصارعة.
وال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــون وف ـ ـ ــق مـ ـعـ ـطـ ـي ــات ال ـ ـصـ ــراع
وأوضـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــه ،م ـ ـ ـ ــازال ـ ـ ـ ــوا ضـ ـحـ ـي ــة أزم ـ ـ ـ ــات
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاق ـ ـ ـضـ ـ ــات املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة والـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــة،
والتدخالت الخارجية اإلقليمية والدولية.
هذا في وقت تشير فيه املعطيات امليدانية
والسياسية إلــى اسـتـمــرار اعـتـمــاد النظام
على دعــم ال ــدول الحليفة ،واالسـتـفــادة من
أوضاع معارضات
املتغيرات الدولية ومن
ُ
ُ ِّ
مــأزومــة تشكل فــي معظمها نسخًا ال تقل
سـ ــوءًا ع ــن سـلـطــويــة ال ـن ـظ ــام .فـيـمــا يشكل
ً
الــوضــع ال ـك ــردي مــدخــا مختلفًا لـلـصــراع
على النفوذ واألوضاع الجيو سياسية.
ونـظـرًا ألهمية مـشــاركــة الـســوريــن املدنية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي بـ ـن ــاء م ـس ـت ـق ـبــل س ــوري ــا
امل ـ ــوح ـ ــدة .ف ــإن ــه ي ـن ـب ـغ ــي االشـ ـتـ ـغ ــال عـلــى
استنهاض عوامل قوتهم وقواهم الكامنة،
وتــوفـيــر املـنــاخــات املــائـمــة إلطــاق العنان
لكامل الطاقات البشرية اإلبداعية املعرفية
واإلنتاجية.
* كاتب وباحث سوري

ح ـت ــى أن ه ـ ــذا ال ـت ــوت ــر ان ـت ـق ــل إل ـ ــى أوروبـ ـ ــا
بشكل غير مباشر ال سيما بسبب الهجرة
إل ـي ـهــا وع ـم ـل ـيــات الـ ـن ــزوح ال ـج ـمــاعــي الـتــي
حصلت من الشرق األوسط وما أحدثه ذلك
مــن أزم ــات جــديــدة داخ ــل ه ــذه الـ ــدول .وهــو
م ــا ســاهــم بــالـنـتـيـجــة بــالــوصــول إل ــى حــالــة
مــن الــااس ـت ـقــرار االجـتـمــاعــي واالق ـت ـصــادي
أث ــرت عـلــى األوضـ ــاع السياسية فــي العالم
ب ــأس ــره وم ـنــه أوروبـ ـ ــا .األمـ ــر الـ ــذي تعتبره
أميركا ُمهددًا ملصالحها بشكل مباشر ،ملا
لالتحاد األوروبي من دور في دعم السياسة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــدول ـي ــة ومـ ــا يـتـطـلـبــه ذلـ ــك من
تماسك.
راب ـع ــاُ ،يـمـثــل املــوقــع االسـتــراتـيـجــي للشرق
األوسـ ــط بــن ث ــاث قـ ــارات أهـمـيــة بالنسبة
للمصالح األميركية .وهو األمر الذي اعتبرت
االستراتيجية الجديدة أنه تم التعامل معه
بشكل خاطئ خــال واليــة أوبــامــا .ما أفسح
املـجــال ألع ــداء أمـيــركــا (روس ـيــا وإيـ ــران) في
تفعيل دورهم على حساب الفراغ األميركي
وتقليص القدرة العسكرية األميركية.
إذًا ،شكل النهج األميركي الجديد ،محاولة
إلعادة بوصلة املصالح األميركية من خالل
االسـتـفــادة مــن نتائج ال ـحــروب فــي املنطقة
وإغ ــراق األط ــراف ضمن املصالح األميركية
تحت ذريعة بناء الشراكة.
مهمة قــد تكون صعبة على واشـنـطــن ،لكن
مــواج ـه ـت ـهــا ق ــد ت ـك ــون ص ـع ـبــة أي ـض ــا عـلــى
أع ــدائ ـه ــا .ف ــي ظ ــل مـنـطـقــةٍ بــاتــت أرضـيـتـهــا
مؤهلة لتفتيتها ومن دون حروب .فهل جاء
زمن االستفادة من نتائج الحرب الناعمة؟!
* باحث لبناني
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متى تستقيم جدلية العالقة
بين الدين والدنيا؟
محمد عبد اهلل فضل اهلل *
ٌ
يـجــري اسـتـغــال وتــداخــل مصلحي ٌّمتشابك ومعقد بــن حقلي
الدين النفعي والدنيا ،حيث يحاول كــل واحــد منهما جــذب اآلخر
للغته ونفوذه وتسلطه ،بما يؤشر إلى جدلية تتفاوت حدتها حول
العالقة بني الدين والدنيا ،فتارة تــرى هجمة ملظاهر الدنيا يعجز
بعض أهــل الــديــن ،أو من يمثلونه بزعمهم عن تطويعها ،إذ كلما
أراد الدين تحويل مؤثرات الدنيا ومظاهرها إلى صورة قريبة من
الرؤية الدينية الصافية ،نرى انغماسًا أكبر من قبل هؤالء املتأطرين
بحب الــدنـيــا ،وينعكس ذلــك تاريخيًا فــي تــزايــد فقهاء السالطني
وتدخالتهم وخضوع بعض الكنائس لسلطة البعض من املنتفعني،
فهم مــن رسـمــوا ويــرسـمــون الـفــواصــل بــن مــا هــو ديـنــي ودنـيــوي
ويتالعبون بهذه الفواصل متى شاؤوا ،باعتبارهم ظل الله السلبي
ّ
السوي ما يحيك هؤالء
على األرض ،إذ ال يتقبل صاحب الفطرة
من خطابات وأفكار تبقى في دائرة االستهالك واالجترار وتخدم
الـفــواصــل املــرســومــة بأنامل كتبة الــديــن الـجــدد وأدلـجـتـهــم ،وتــارة
أخــرى تــرى أن املتدينني يفضلون حماية دينهم من دنياهم عبر
خطابات تقليدية وعاجزة وغيبية ال تنفع لغتها اليوم وال تلبي ظمأ
جيل اليوم املنفتح على كثير من اللحظات التي ّ
تشده إلــى عوالم
وتفكيرات متنوعة ومتداخلة تتطلب إجابات كافية وشافية تهدئ
ّ
ويحس معها بأنه أمام كالم ديني قابل ملواجهة تحديات
من روعه
الحياة اليومية.
املشكلة أيضًا أن هؤالء املتدينني السطحيني أنفسهم ال يزال حب
الدنيا قابعًا في قلوبهم ويطفو على السطح كلما الحت لهم فرصة
االستغالل ملوقع هنا أوهناك ،ديني أو سياسي ،مهما كان صغيرًا
أو كبيرًا ،في ظل صمت من املؤسسات واملرجعيات على قاعدة
غـ ّـض الطرف ومللمة الـحــال ،إذ يسعى هــؤالء الشرذمة إلــى تعزيز
مناصبهم ومواقعهم الدنيوية ومنع املحاسبة من ٍّأي كان ،حتى لو
جرت املطالبة عن شرعية ذلك فهم يبررون ألنفسهم ما يشتهون.
ما تقدم يلغي كل فرصة في الوعي املفترض حضوره بقوة للفصل
بني ما هو دنيوي مشروع يجب تديينه بمعنى عتقه من الحسابات
الدنيوية املادية الضيقة ،وما هو دنيوي مرفوض يعمل على تمييع
الدين وتطويعه ملصلحة زينة الدنيا وما أكثرها اليوم.
إن الحل ليس في هجران الدنيا ونبذها ،وهي ميدان اختبار للتدين
الحقيقي القائم على امتداد التجارب البشرية وتمازجها وساحة
ص ــراع وسـجــل حــافــل لنشاط اإلن ـســان املـتــديــن عــن وع ــي ،بــل في
إحداثه للتوازن بني املستثيرات الدينية املنفتحة على لغة العصر
واالنـشــدادات الدنيوية السلبية التي ٍّتقهره وتحجزه عن النهوض
الفعلي من أجل جعل الدنيا حلبة تجل للروح تعرف ما تأخذ من
دنياها ومــا تترك ومل ــاذا وكـيــف ،وتـعــرف التحرك نحو مــا ينبغي
أن نـكــون عليه كـكــل جمعي متفاعل منسجم مــع نفسه ودوره
ومسؤولياته بشكل ال يقبل التناقض فــي شخصيته وال يقبل
النفاق والخداع والتملق.
كيف نريد كتابة إبداعنا وتحويل لحظاتنا إلى مــرآة تعكس روح
التكامل الـكــادحــة إلــى الـلــه مــا لــم نــؤســس لدنيا خالية مــن الـتــورم
الديني املرضي السالب لإلرادة والحرية والكرامة الذي ينتشر على
كثير من مواقعنا التواصلية وكثير من الفضائيات املبتذلة؟ فالذي
يحكم أجيالنا ال بد أن يؤسس لصحوة في ضميرها وعقلنة في
تدينها بما يتناسب مع تحديات املرحلة ،ال البقاء في دائرة ردود
الفعل على أمور عقيدية وتاريخية ال ثمرات عملية لها اليوم ،وهو
ما نراه في برامج وندوات مستهلكة ال وزن لها سوى شد العصب
املذهبي والطائفي على حساب أهــداف اإلســام الكبرى ،وذلــك ما
يــزيــدنــا اسـتــابــا واغـتــرابــا عــن ال ــذات وال ـتــراث الـصــافــي وترجمته
خـطــوات ومــواقــف حركية تعيد تنشيط العقل الجمعي وتنظيفه
من كثير من املوروثات ومخلفات الجهالة والتضليالت والخلفيات
والحسابات الشخصية والجهوية الضيقة املستحكمة بمساحة
كبيرة من خطابنا ،هذا الخطاب الفارغ من أية قيمة ما يدفع كثيرًا
من الشباب نبذ كل ما هو ديني واالنسحاق أمام كل ما هو دنيوي
غرائزي.
كــذلــك إن ال ـحــل لـيــس ف ــي تـشــويــه حــركــة ال ــدي ــن وف ـصــل جــوهــره
ومحركيته للنشاط البشري عن الدنيا وتشكيلها وفق حسابات
الـلــه الـســويــة ،هــذه الحسابات الـتــي تدلنا على التماهي بــن الدين
والــدن ـيــا فــي بــوتـقــة الـتـعـقــل وال ـتــدبــر وق ـي ــادة اإلن ـس ــان املستخلف
على أمانة تسيير الحياة وفق حس املسؤولية العالي ووفق الدين
النظيف والعام املتميز بروحه وغاياته عن الدين الخاص املحكوم
للذاتيات واألنانيات القاسية والهمجية وللسيطرة الطقسية املقدسة
املوهومة.
إنــه الدين العام املنصهر في كل مراحله بني اإلســام واملسيحية
بحيث يشتركان في عبادة جماعية توحيدية بعيدًا عن دين الكهنة
وفقهاء السالطني البشع والشرير والجشع ،يقول روسو« :إن دين
اإلنسان ال يعرف الهياكل أو املذابح أو الطقوس» .إنه الشكل الراقي

للوعي الديني السائر في عملية تعزيز الدين الجمعي املستفز لروح
التوحيد العامة في املجتمع البشري ،إنه هذه العبادة التي يترجمها
أتباع الدين العام مزيدًا من حماية الحقوق والدفاع عن املحرومني
واملستضعفني ونصرة املظلومني ومواجهة املبطلني واملفسدين من
أهــل الــديــن الـخــاص مــن ساسة ورج ــال ديــن مشبوهني ومرضى،
بحيث يصبح التمايز واقعًا فعليًا وملموسًا وحيويًا للمجتمع كلما
تحلى أتباع الديانات بالوعي املطلوب في تمثل روح العبادة التي
تعني إلغاء التبعية لكل قوى وميول تحاول تفتيت قوى اإلنسان
ّ
وقلعه من التمركز حول محوره التوحيدي الذي ينفي كل تشتت
وضياع واتباع ملراكز قوى وهمية وتدميرية واستغاللية ،ونافية
لكل صور الخنوع والخضوع والجهل وبيع الضمائر واملتاجرة بها.
هــذه الـعـبــادة التي تظهر جلية عندما يتوقف السياسي أو رجل
الدين عن ممارسة الخداع لرعيته وسرقة حقوقهم وتغييب دورهم،
وعندما يتوقف املـفـســدون عــن إشـبــاع نــزواتـهــم والتفكير خــارج
ح ــدود األن ــا املــريـضــة الـتــي تسحقنا يــومـيــا وتستهلك حاضرنا
ومستقبلنا ملصلحة املنتفعني وت ـجــار الـسـيــاســة وال ــدي ــن الــذيــن
ينفذون أجـنــدة ومـشــاريــع املستعمرين الـجــدد للناس ووجــودهــم
الحر وملقدراتهم التغييرية.
إننا بحاجة إلى دين جمعي عام تذوب فيه الحواجز والصراعات
حيث اإلنسانية عــاملــه الــواســع والــديــن الـعــام التوحيدي يلغي كل
املــوانــع التي تفرق عرقيًا وإثنيًا وطائفيًا ومذهبيًا ،وتعمل بنهم
على تكريس الــديــن الـخــاص التجمعي النفعي االستهالكي الــذي
يثقل الـحـيــاة بمزيد مــن الــويــات والـتـشــرذم والـضـيــاع والسقوط
امل ــدوي ،نحتاج إلــى ديــن جمعي ملصلحة تطويع الـخــارج بما فيه
من تناقضات تشوه التوحيد وتوقف مسيرته وتعمل جاهدة على
إزاحة الغفلة وعودة الصحوة إلى الضمائر والعقول واملشاعر.
الدين ال يقبل في قاموسه املذهبية املغلقة املتحجرة ،بل اإلسالم
باعث على التحرر من ديــن مذهبي كهذا ال حاجة للحياة به وال
اآلخرة أيضًا ،فالصفة الشرعية املقبولة للدين هي الحرية السائرة
في الفهم الصحي والسوي للقيم واملفاهيم التي تمتلئ الــذات بها
منعتقة مــن تسلط األن ــا ،حيث تنهض القـتـحــام ســاحــات الحياة
متمسكة بالحق وعاملة إلزهاق كل باطل في قول أو عمل وراسمة
لحدود التداخل بني الديني والدنيوي الضابط لحركة اإلنسان بني
داخله والخارج.
ما جرى ويجري من توريط الواقع بمأزق تأويلي عقائدي وتاريخي
مغال أضف إليه الخوف من دين روحي وأخالقي
وحديثي وفقهي
ٍ
يعيد األمور إلى صورتها الحقيقية الصافية يناقضان كل شكل
من أشكال التعبير عن الكرامة املتمثلة بانفتاح العقل العملي على
كل التجارب واملواقف السامية التي تؤصل اإلنسان وتدفع به قدمًا
في فهمه لدينه وحدود تفاعله مع دنياه.
إن جــاء املوقع امللتبس للدين في فهمنا املناهض ملا نحن عليه
م ــن م ـح ــدودي ــة إط ــاق ــا إلط ــاق ــه ف ــي ال ـف ـضــاء اإلن ـس ــان ــي الــواســع
يستدعي مزيدًا من العمل واإلحساس باملسؤولية في سبيل تأكيد
قيم التسامح والتعارف والتعاون على البر ونبذ التوتر املذهبي
وال ـعــرقــي وم ـظــاهــر الـتـبـعـيــة واالس ـت ـع ـمــار واالس ـت ـح ـمــار والـتـنـفــذ
والتسيد ومواجهة االستبداد من دواخلنا ،ومن الخارج ،وهو ما
يترجم عبر االعتراف بحجم املأساة التي نعيشها كبشر ،وتلمس
الخطوات التي بها نتعرف بوعي إلى حدود التداخل والتأثير بني
الديني والدنيوي حتى نسلم في حاضرنا بأقل الخسائر ونصنع
ً
مستقبال خاليًا من األلغام التي تهددنا اليوم في كل وجودنا.
مشكلة الكثيرين أنهم قد انغمسوا في الدنيا إلى حدود لم يراعوا
فيها حدود الدين ،فراحوا يفتون ويصفقون للحكام والسالطني
ويتغاضون عن تصرف هنا وتصرف هناك يقوم به هذا الزعيم
السياسي أو الديني وذاك حتى بــات الـنــاس بالفعل يقتدون بال
وعي بهؤالء ،ويدافعون عنهم ببسالة أكثر من دفاعهم عن منطق
ّ
الله .وهــذا ديــدن السلفيني املتطرفني من سنة وشيعة رمــوا بثقل
دنياهم على الحياة ،وأرهقوها بجهلهم وذاتياتهم املريضة ،وهو ما
يستدعي على عجل أن تستنفر كل الطاقات واإلمكانات اإليجابية
في األمة من أجل صوغ لغة تداول ديني وفكري وثقافي ّ
يعبر فعليًا
عن تعطش الناس لخطاب يخرجهم من دوامة مغلقة استنزفت كل
وجودهم وتطلعاتهم وآمالهم.
مــا دمـنــا متغاضني ومتعامني عــن الحقيقة وال نملك الـجــرأة في
مواجهة أنفسنا وضبط حركتنا وفهمنا ملا نحن عليه وما ينبغي
أن نـكــون عـلـيــه ،وم ــا دمـنــا غــافـلــن عــن ح ــدود الـتــداخــل والتفاعل
العضوي بني الدين والدنيا سنضل في حالة اهتزاز فكري وسقوط
روح ــي وأخــاقــي ولــن تنفعنا كثيرًا الـشـعــارات والــرمــوز الـتــي ال
نزال نستثمرها لألسف عكس ما يفيدنا حقيقة ،فيما نظن أننا
منتصرون ولكن واقع الحال أننا مهزومون منكسرون من الداخل،
مهما تـعــالــت الـبـسـمــات عـلــى وجــوهـنــا ،وأصـبـحـنــا ال ـيــوم لألسف
كالقشة تتقاذفها الريح في الخارج ،ويتخطفنا الناس من حولنا.
* أكاديمي وحوزوي

