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ّ
ّ
و«كاريزما» الداعية أو املبلغ ،إن توفرت.
ّ
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن االن ـف ــات اإلع ــام ـ ّ ّـي
ُ
ّ
تعيشه الساحة الدينية اليوم ،ال يمثل
الذي
أو يعكس نضج مشروع الدين من جهة ،كما
ّ
ال يحمل رســالــة الــديــن
الحقيقية مــن جهةٍ
ُ
الهرج قائمًا إلى حني
أخـ ّـرى ،وسيبقى هذا
توفر مؤسسةٍ أو قياد ٍة دينيةٍ واعيةٍ ألبعاد
املشكلة ،وقادرة.

ّ
المسجدية
اإلدارة

ّ
ً
ت ـعــانــي ج ــل «ال ـف ـض ــائ ـ ّـيــات» الــدي ـنـ ّـيــة خـلــا
ّ
استراتيجيًا في بنية العمل ،إذ تبقى رهينة
ن ـمــط اإلدارة امل ـس ـجـ ّ
ـديــة بــاملـعـنــى ال ـحــرفــيّ
تقريبًا.
الـجـهــات املــالـكــة لـهــذا اإلع ــام تــوكــل إدارت ـ ُـه
إل ــى «مــوثــوقــن» مــن سـلــك التعليم الــديـنـ ّـي
ُ
وم ـح ـي ـطــه (أو أن ـهــا ت ـضــع مـفــاتـيــح اإلدارة
ّ
الحقيقية بأيديهم)؛ وهم بدورهم يعتمدون
ّ
نـمـطـهــم امل ـس ـج ـ ّ
ـدي ف ــي تـنـظـيــم كـ ــل ش ــؤون
ّ
الـعـمــل ،ويـعـيـشــون مـقــدمــات «عـلــم املنطق»
وأدوات قياسه في إدارة بيئةٍ هي أبعد ما

تكون عن رتابة اإلدارة.
غير ُ
يعيش الكثير من هــؤالء اعتدادًا َ
علل
م
ٍ
ب ـبــراع ـت ـهــم الـ ـت ـ ّ
ـام ــة ف ــي ك ــل ال ـت ـخ ـص ـصــات،
ّ
ويـثـقــون بــرأيـهــم دون ك ــل اآلراء ،وبــذوقـهــم
ال ـش ـخ ـص ـ ّـي ولـ ــو عـ ـ ــارض امل ـ ـبـ ــادئ امل ـه ـنـ ّـيــة
لصناعة اإلعالم.
وف ــي الـحـقـيـقــة ال ُيـعـلــم تـحــديـدًا مـنـبــع هــذه
ّ
الـقـنــاعــة املـ ّ
ـزي ـفــة؛ لـعــلـهــا نـشــوة عـلــم املنطق
األرس ـطـ ّـي وسـطــوة مسائله على الـعـقــل ،أو
جـ ـ ُ
ـاه امل ـن ـبــر ال ـتــي ي ـهـ ُـب إح ـســاســا بــاملـعــرفــة
ّ
التامة وإمكان قيادة الجمهور مطلقًا باسم
الدين ومصطلحاته املكنونة.
ف ــي ه ــذا ال ـعــالــم ت ـحــدي ـدًا ،ال تـشـفــع الـنــوايــا
ال ـح ـس ـن ــة ملـ ــن ال ي ـم ـت ـل ـك ــون ف ـه ـم ــا م ـه ـنـ ّـيــا
ً
ـرة ج ـ ـ ّ
ـدي ـ ــة ف ـ ــي إدارة
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــا ،وخـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ
ّ
والتشعب؛ ويكون
التطور
مؤسسات بهذا
ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
طبيعية ال
الجزئي) نتيجة
(الكلي أو
الفشل
ّ
ّ
حيز حتى لألسف عليها.
ّ
ٌ
ّ
غــايــة األم ــر ،أن نـجــاح اإلع ــام الــديـنــي رهــن
ـول تمتلك قيمة املعرفة
بــإدارتـ ّـه مــن ِ
قبل عـقـ ٍ
ـح ــرف ـ ّـي ــة وال ـخ ـب ــرة
ال ــدي ـن ــي ــة إل ـ ــى ج ــا ّن ــب ال ـ ِ
اإلعــامـ ّـيــة؛ مــا ُيـمــكـنـهــا مــن تسييل األفـكــار
ّ
ّ
ّ
املهنية املواتية...
وصبها في قوالب
الدينية ّ َ
ّ
وليس ثمة كثيرون كهؤالء في الوقت الراهن.
ّ
املوضوعي لواقعنا
ُما يخلص إليه القارئ
امل َ
ّ
الديني»
ربك؛ أن ما نسميه اليوم بـ«اإلعالم
ّ
يعيش اختالفًا بنيويًا عن صناعة اإلعــام
ُ
وسائله كونها مساجد أو
ذاتها؛ وال تعدو
ّ
فضائية» فــي الـغــالــب؛ هــي أبعد ما
«منابر
تكون عن ُم ّ
سمى ودور مهنة اإلع ــام؛ التي
ينبغي لها أن ُتـ ّ
ّ
الحضارية،
ـروج للمشاريع
َ
َ
الوعي العام والقيم الجماهيرية.
وتصنع
ُ
ٌ
إلهي لبناء الحضارة ،واإلعالمُ
الدين مشروع ّ
ّ
ُ
ٌ
َ
ٌّ
تخصص علمي يعنى ِحرفيًا بإدارة الوعي
العام للمجتمع؛ بدءًا بصوغ رؤى املؤسسات
ً
ّ
انتهاء بالتزام
اإلعالمية وأهدافها ،وليس
أدق تفاصيل املهنة في صناعة البرامج ،أو
ّ
ّ
النفسية.
تقنيات الصورة وانعكاساتها
التساهل في هذا امليدان ليس َ
تعام
أكثر من
ٍ
ٍّ
ّ
انكفاء
متسارع إلــى
وخطو
املسؤولية،
عن
ٍ
ٍ
ّ
حـضـ ٍّ
ـاري محتوم؛ لــوال أن اإللــه يشاء حفظ
جوهر رسالته.
ّ
ربـ ـم ــا آن ل ـل ـقــائ ـمــن ع ـل ــى ه ـ ــذه اإلم ـك ــان ــات
ّ
ّ
الضخمة أن يدركوا أن العمل اإلعالمي أبعد
من بضع كاميرات ثابتةُ ،
ودعــا ٍة ُيمارسون
ّ
الخطابية أمامها.
تجاربهم
ّ
ّ
اإلعـ ُ
الديني مسؤولية وأولــويــة ،ال يبدو
ـام
ّ
ّ
_حـتــى اآلن_ أنـهــا أخ ــذت موقعها الـتــام من
ّ
حساسية
اهـتـمــام الـقـيــادة الــديـنـيــة ،ووع ــي
إدارتـ ـه ــا ،وآل ـي ــات صـنــاعــة خـطــابـهــا املـتـقــن.
ال ــدي ـ ُـن _ب ـم ـش ــروع ــه الـ ـحـ ـض ـ ّ
واد،
ـاري_ ف ــي ٍ
ُ
واد آخر.
وإعالمه في ٍ
* باحث واستاذ حوزوي

ـــين
هــي مجرد جماعة غير سياسية تقوم على
السلب وارتكاب الجرائم التي تعكر السالمة
الـعــامــة .وقـتــل املـحــاربــن والـبـغــاة جــائــز لكن
ليس لكفرهم بــل لفسادهم وتهديدهم ملبدأ
وحدة األمة.
وق ــد أجـمــع الـفـقـهــاء عـلــى ش ــروط ثــاثــة لكي
يعتبر الخارجون عن االمام من البغاة:
ـ أن يكونوا طائفة فيهم منعة ،أي أن قتالهم
يحتاج إلى جيش منظم كي يتغلب عليهم.
ـ أن يخرجوا عن قبضة اإلمام بالفعل ،وغالبًا
ما يكون ذلك بسيطرتهم على منطقة معينة
ووجودهم في اقليم ال تصله سلطة اإلمام.
ـ ـ أن يـكــون لهم تــأويــل ســائــغ أي أن يشككوا
في شرعية الحاكم .وخالصة هذا الشرط هو
امتالك البغاة توجه سياسي يهدف إلى خلع
االمام.
ّ
شــكــل ظـهــور مصطلح «أه ــل الـبـغــي» وسيلة
سـمـحــت لـلـفـقــه ال ـس ـنــي بـتـحـقـيــق االن ـس ـجــام
ب ــن ال ــواق ــع وال ـن ـظ ــري ــة .ف ـم ـبــدأ وحـ ــدة األم ــة
االسالمية ال يقبل إال بحرب ضد الكفار وغير
املسلمني ،فكان ظهور مفهوم البغاة التبرير
ال ـف ـق ـهــي الن ـق ـس ــام األم ـ ــة إلـ ــى دول م ـت ـعــددة
تتنافس على الشرعية .فالبغاة ليسوا مجرد
رهــط مــن املـجــرمــن بــل يتمتعون بحد أدنــى

من الشرعية الذي يسمح لهم بتعيني القضاة
وجباية األموال.
لذلك يختلف حكم قتال البغاة عن حكم قتال
املرتدين واملحاربني .فقتال البغاة يهدف إلى
ردع ـه ــم وال يـتـعـمــد قـتـلـهــم كـمــا ه ــو معمول
بــه مــع املـشــركــن .وال تغنم أم ــوال البغاة وال
يقتل أسراهم بينما يجوز قتل أسرى الكفار
مــا يـفـســر قـتــل «داعـ ــش» لـكــل األسـ ــرى الــذيــن
يندرجون تحت خانة املشركني.
جـ ــراء م ــا ت ـق ــدم ي ـت ـبـ ّـن ل ـنــا أن شـ ــروط «أه ــل
ال ـب ـغــي» متحققة بـجـبـهــة ال ـن ـصــرة وغـيــرهــا
مــن الـجـمــاعــات الـتــي تسيطر عـلــى األراض ــي
الـســوريــة والـعــراقـيــة .فالخالفة الـتــي أعلنها
«داعش» جعلتها تنظر إلى نفسها كفئة أهل
الحق التي تقاتل املشركني والكفار من جهة،
ومنحتها من جهة أخــرى الصالحية إلعادة
تفعيل مفهوم البغي وتطبيقه على مخالفيها
من التكفيريني .فتقاتل الجماعات االرهابية
ليس مــؤشـرًا على اخـتــاف مــا على مستوى
العقيدة بــن جماعة متطرفة وجماعة أكثر
ً
ً
اعـتــداال كـ«النصرة» مثال بل هو في حقيقة
األمر قتال حول الشرعية ،أي حول من يمثل
العقيدة التكفيرية خير تمثيل.
* باحث لبناني

رأي
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المرأة السورية
 ...سنديانة في لهيب الصراع
معتز حيسو *
ّ
تشكل النساء في املجتمعات املتخلفة الحلقة األضعف،
وي ـت ـج ـلــى ذلـ ــك م ــن خـ ــال أشـ ـك ــال االس ـت ـغ ــال وال ـق ـمــع
والتمييز الذي ُيمارس بحقهم تاريخيًا .أما أوضاعهم
ف ــي زمـ ــن ال ـ ـصـ ــراع ال ـ ـسـ ــوري ف ــإن ـه ــا ت ـ ـ ــزداد م ــأس ــاوي ــة،
نتيجة تراجع تأثير األخــاق والقانون ،وبشكل خاص
ال ـق ــان ــون كــونــه ل ــم ي ـت ـحــول إل ــى ث ـقــافــة عــامــة وس ــائ ــدة.
وه ــذا يـعــود إل ــى اق ـتــرانــه عـنــد الـغــالـبـيــة بسلطة الـقــوة
ً
ّ
وقــوة السلطة ،ما يشكل خلال بنيويًا في بنية الوعي
وآليات التفكير .ويتزامن هذا املستوى من الوعي ،مع
املوقف من املــرأة ،وشكل العالقة التي تربطها بالرجل
ال ــذي مــا زال يـتـمـ ّـســك بــالــوصــايــة عـلـيـ ّهــا .ب ـهــذا املعنى
فإنها ما زالــت ُملحقة بالرجل الــذي يمثل سلطة القوة
ُ
البطريركية الــذكــوريــة التي تعيق تحررها ،وتـحـ ُّـد من
فرص تحقيق املساواة والعدالة االجتماعية التي تطمح
نساء سوريا إلى تحقيقها .في هذا السياق يجب تأكيد

ّ
لم تشفع للجئات السوريات
اللواتي تجاوز عددهن  2,1مليون
الشرائع السماوية واألرضية

ض ــرورة النظر إلــى مسألة امل ـســاواة بــن الــرجــل وامل ــرأة
مــن منظور التضامن والـتـكــامــل والـتـفــاعــل والـتـشــارك،
فـتـهـمـيــش امل ـ ـ ــرأة وإقـ ـص ــاؤه ــا ع ــن م ـم ــارس ــة حـقــوقـهــا
ً
ُي ـحــدث خ ـلــا اجـتـمــاعـيــا ،وه ــذا ينعكس تـلـقــائـيــا على
أشـكــال وبنية االرتـقــاء االجتماعي .فاستمرار سيطرة
نمط وعي اجتماعي مشوه يقوم على تهميش النساء
واستتبعاهن وإخضاعهن لسلطة ذكــوريــة بطريركية
ّ
ّ
املحمل بأثقال التخلف
متخلفة ،يساهم في ظل الصراع
ال ـت ــاري ـخ ــي ف ــي ت ـحــويــل ال ـن ـس ــاء إلـ ــى ض ـحــايــا الـعـنــف
الـجـنـســي ،وتـ ّـجــار الــرقـيــق األب ـيــض وانـتـهــاكــات حقوق
ّ
ضحية فتاوى الجهل
اإلنـســان .وأيضًا ُيسقط النساء،
الـتــي يطلقها «عـلـمــاء» يـ ّـدعــون تمثيل اإلس ــام والعلم
والشرع واألخالق .ذلك في سياق طمس وتغييب ُ
البعد
اإلنساني للمرأة .إن اخـتــزال املــرأة في البعد الجنسي،
يدلل على عمق التخلف الــذي مــا زال أنـصــاره ودعاته
يـقــدمــونــه عـلــى أن ــه يمثل اإلسـ ــام .وه ــذا يستدعي من
وج ـهــة نـظــر تـلــك األط ـ ــراف ،حـجــب املـ ــرأة وإب ـقــاء هــا في
سجنها التاريخي ،كونها مصدرًا إلغراء وإغواء الرجل.
ُ
ويـعـتـبــر ه ــذا الـشـكــل مــن التفكير أح ــد ج ــذور التخلف
الــذي يشكل انتهاكًا لعقل امل ــرأة وجسدها .وباللحظة
ّ
ذاتها يشكل احتقارًا لعقل الرجل الذي يتم اختزاله في
جسد املرأة (الجنس) .وانطالقًا من هذا الواقع ونتيجة
للوعي السائدُ ،ينظر إلى املرأة على أنها ناقصة األهلية
والعقل والدين .وهذا يعني أنها يجب أن تكون خاضعة
إل ــى هـيـمـنــة ال ــرج ــل الـ ــذي يـمـثــل سـلـطــة ال ــدي ــن والـعـقــل
واألخ ـ ــاق وال ـق ــان ــون .ويـتـجـلــى ه ــذا م ــن خ ــال هيمنة
العقلية الــذكــوريــة على نمط العالقة الـتــي تــربــط املــرأة
بالرجل ،وعلى جوهر الـقــانــون ،وبشكل خــاص قانون
األح ـ ــوال الـشـخـصـيــة ال ــذي يتطلب اس ـت ـمــرار هيمنته،
وبــال ـتــالــي اس ـت ـم ــرار هـيـمـنــة االس ـت ـب ــداد ال ـب ـطــريــركــي،
واشتغال الفقهاء على تمكني ونشر وعي وآليات ضبط
ُ
اجتماعية وقانونية تبقي املرأة في سجنها التاريخي
ّ
يسوق
مقيدة بذهنية التخلف وأشكال تجلياته التي
(أ ف ب)

لهاّ ويــدافــع عنها دعــاة الفكر السلفي .وهــذا بحد ذاته
يمثل أشد درجات االنتهاك لكرامة املرأة.
وف ــي دوام ــة ال ـص ــراع ،تصبح امل ــرأة أم ــام خ ـيــاريــن :إمــا
الـهــرب خــوفــا مــن عـنــف خــرافــي ومـجـنــون يـحـ ّـولـهــا إلــى
أشــاء تتقاذفها عواصف الجهل والتخلف والتعصب
والتكفير والتخوين ،أو الصمود أمام آلة املوت وتحت
س ـط ــوة ال ـع ـنــف واالن ـت ـه ــاك ــات ال ـت ــي ت ـمــارس ـهــا أط ــراف
الصراع بأشكال ومستويات مختلفة مثل:
ـ ال ــزواج الـقـســري :فقد رصــد تقرير «الشبكة السورية
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان» ال ـس ـنــوي امل ــوس ــع ح ــول انـتـهــاكــات
حقوق املرأة في سوريا ان  18حالة زواج قسري قام بها
أفراد تنظيم «داعش».
ـ العنف الجنسي الذي يمارسه تنظيم «داعش» وباقي
املجموعات املسلحة ،إضافة إلى انتشار حاالت السبي
وبيع النساء والفتيات في أسواق النخاسة ،والتضييق
على الحريات الشخصية.
ـ االعتقال ،حيث بلغ وفق تقدير التقرير ذاته 6500 :امرأة
لدى الحكومة ،بينما احتجز «داعش» قرابة  486سيدة،
وما ال يقل عن  580لدى ّفصائل مسلحة مختلفة.
ـ أما أعــداد القتلى فقد وثــق التقرير مقتل  15347امرأة
عـلــى يــد ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة ،وم ــا ال يـقــل عــن  81ام ــرأة
على يــد تنظيم «داع ــش» ،و 255ام ــرأة على يــد فصائل
املعارضة املختلفة .وهنا نميز بني شكلني للموت :موت
بيولوجي تحت ضــربــات العنف السياسي والطائفي
واملــذهـبــي واإلث ـنــي والـجـهــوي ،وم ــوت إنـســانــي (إطـفــاء
ُ
الضوء اإلنساني داخل اإلنسان) .فحني تسلب األعراض
وتنتهك الكرامات والحريات ،فال شيء يبقى لإلنسان
إال الثأر لكرامته املهدورة ،أو انتظار املوت القادم .وفي
هــذا االنـتـظــار تعاني امل ــرأة أشــد أشـكــال الظلم والقهر
واالضطهاد .فاملرأة لم تكن تدري ان رحلة اللجوء سوف
ّ
تحولها إلى ورقة في أيدي تجار الحروب ،وإلى سلعة
جـنـسـيــة يـتـهــافــت عـلـيـهــا نـهـشــا ال ـج ـهــاء والـطــامـعــون
والغاصبون لكرامتها تحت ذرائع ومسميات يحكمها
الجهل واالنتقام .ولم يشفع لالجئات السوريات الذي
تجاوز عددهن  2,1مليون ،أي ما يشكل تقريبًا %35
من مجموع الالجئني السوريني ،حسب ما أورده تقرير
«الشبكة السورية لحقوق اإلنسان» ،الشرائع السماوية
واألرض ـ ـيـ ــة ك ــاف ــة م ــن ظ ـل ــم اإلن ـ ـسـ ــان ال ـ ــذي انـ ـح ــدر فــي
سلوكياته ألحط املستويات .لقد تحولت املرأة في زمن
الصراع إلى ورقة وأداة وسلعة للمقايضة واالستغالل
فــي أسـ ــواق الـعـهــر الـسـيــاســي .لـكــن مـفــاجــأتـهــا األخـطــر
لحظة اشتداد الصراع واضطرارها إلى هجرة منزلها،
كانت فــي أن إخوتها الــذيــن يـ ّـدعــون التمسك بالعروبة
واإلسـ ـ ــام ،اشـتـغـلــوا عـلــى تـحــويــل ح ــرائ ــر س ــوري ــا إلــى
بغايا وسبايا.
ُ
ُ
للمرأة التي انتهكت كرامتها وه ّدم منزلها
فماذا يبقى
ُ
ُ
وقتل أطفالها أو شردوا .إن من الصعوبة بمكان ضبط
وتحديد أبعاد ومستويات وانعكاسات وكذلك النتائج
النفسية والعصبية التي تواجه املــرأة السورية نتيجة
العنف السياسي ،وموجات العنف التكفيري الجهادي
الـ ــذي يـسـتـمــد أص ـحــابــه مـشــروعـيـتـهــم وسـلـطـتـهــم من
ّ
«املقدس» الذي يتم تدنيسه في يوميات التكفير وعلى
أبواب التسول السياسي .فاستطالة الصراع يؤدي إلى
تضخم العنف والقهر والحقد والكراهية واالستقطاب،
ويساهم أيضًا في إخراج أسوء ما في املجتمع السوري
ّ
والتعصب
مــن مظاهر االنـحـطــاط والتخلف والتكفير
إلى الواجهة .وهذا يدلل على أن العقل والعقالنية ،باتا
هــدف العنف الــذي ّ
يقوض آمــال السوريني في االنتقال
إلــى مجتمع الحرية والـكــرامــة والـعــدالــة .وهــذا يتقاطع
مع استبعادهم عن ساحة الفعل السياسي وإجهاض
حقهم في التعبير .فأي مستقبل ينتظر السوريني في
حال دمار الدولة واملجتمع .تحديدًا في لحظة تشتغل
فيها أط ــراف سياسية مسلحة وجهادية على القبض
بــالـنــواجــذ واألن ـي ــاب عـلــى وه ــم الــوصــول إل ــى السلطة،
ّ
موظفني في تحقيق وهمهم هذا ،آليات انتقامية ثأرية
ّ
إقصائية شخصانية مدمرة؟ وماذا يحمل املستقبل إلى
السوريني في ظل سلطة ما زالت ترى إن القوة سبيلها
للقبض على املجتمع والدولة؟
وبالرغم من كل ما تواجهه املــرأة ،فإنها ما زالت تخلق
الحياة ،كما األرض التي ال ينضب معينها .وتتمسك
بــالـحـيــاة وتـ ــزرع حـ ّـبـهــا ف ــي أط ـفــال ـهــا ،وت ــواج ــه آالمـهــا
وجــراحـهــا بالصبر واألم ــل ،وتشمخ بقامتها أم ــام آلة
الطغيان والقهر كما شجرة السنديان ،وتــواجــه الفقر
مستعينة بالصبر على تدبير شؤون أسرتها .في وقت
ما زالت ترى ان املستقبل يحمل األفضل ،فالتضحيات
ال ـتــي تـقــدمـهــا مــن حـيــاتـهــا وح ـيــاة أطـفــالـهــا ت ــرى أنها
سـتـشـكــل شـعـلــة املـسـتـقـبــل الـ ــذي ل ــن تـخـبــو ج ــذوت ــه أو
تنطفئ .وهي ترى في تمسكها بالحياة ووحدة أرضها
وتــاحــم أبـنــاء مجتمعها فــي مواجهة تــداعـيــات األزمــة
ً
وأسـبــابـهــا وكــذلــك اإلرهـ ــاب ،مــدخــا إلــى تـجــاوز محنة
السوريني .وهي بذلك كما سنديانة في لهيب الصراع،
ّ
وتصر على مواجهة تداعيات
تحترق دون أن تنحني،
األزمة دون جذع أو ّ
توجع.
* باحث وكاتب سوري

