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تقرير

رضوان السيد...
الرجل الذي يجلس إلى يمين فؤاد السنيورة
نتذكره غالبًا في كتاب
أو على منبر .تعلو ابتسامته
الدائمة نبرة الواثق .رضوان
«مفكر إسالمي معاصر».
السيد
ّ
صوته الخافت ال يرتفع فوق
يطل على الشاشات
المشهد .ال ّ
سيرته الطويلة
إال نادرًا .وفي
ِ
سيرتان .سيرة الباحث وهذه ال
تتراجع .وسيرة حريرية موازية،
ناصحًا
بدأت مع الحريري األبِ ،
الظل ،ثم نضجت
والعبًا في ِ
تباعًا ،واستوت أخيرًا مع الحريري
االبن ،بانقالب عليه
أحمد محسن

ثمة فريق جديد لم يعد ،بحسابات السعودية ،بعيدًا عن ثنائي عون ـــ حزب اهلل اسمه
تيار المستقبل بشخص الحريري أو مقربين منه (داالتي ونهرا)

وك ـم ــا ت ـح ـشــد ال ـس ـع ــودي ــة حـلـفــاء هــا
لـخــوض االنـتـخــابــات ضــد حــزب الله
وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ف ــإن ق ــوى 8
آذار وعلى رغم اختالفاتها في مرحلة
الـتـســويــة الــرئــاس ـيــة وال ـخ ــاف ــات مع
التيار الوطني الحر ،ستجد نفسها
م ـض ـط ــرة إل ـ ــى خ ـ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات
سويًا في مواجهة حلفاء السعودية.
ال ت ـشــي خ ـط ــوات ال ـع ـهــد ح ـتــى اآلن
ف ــي م ـلــف اس ـت ـقــالــة ال ـح ــري ــري بــأنــه
قــد يـتــراجــع عــن السقف ال ــذي رسمه

في تحديد أطــر خالفه مع الرياض،
وه ــذا مــا يمكن أن يــدخــل ال ـبــاد في
أزمة سبق له أن دخلها أكثر من مرة
منذ عام  .2005الفارق الوحيد هو أن
ثمة فريقًا جديدًا لم يعد ،بحسابات
ال ـس ـعــوديــة ،بـعـيـدًا ع ــن ثـنــائــي عــون
وحـ ــزب ال ـل ــه اس ـم ــه ت ـي ــار املـسـتـقـبــل،
بشخص الحريري أو بعض املقربني
منه .ومــا تحسمه الـســاعــات املقبلة،
هو بقاء الحريري ضمن هذه الفئة أو
خروجه منها ،حكوميًا وانتخابيًا.

اإلسرائيلي!
وبـيـنـهـمــا مـتـســع ألل ــف حــالــة ح ــب».
ال أح ـ ـ ــد ك ـ ـ ــان ي ـع ـت ـق ــد أن «ع ــاش ـق ــة
فلسطني» سيجري توقيفها بشبهة
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي.
وح ـتــى الـلـحـظــة ،لـكــن ذل ــك لــم يقطع
ال ـت ـش ـك ـي ــك فـ ــي روايـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ــورط جـنــى
ب ــالـ ـتـ ـجـ ـس ــس مل ـص ـل ـح ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل.
ول ــم تـهــدأ التحليالت حـيــال ظــروف
ّ
استمر االلتباس الحاصل
توقيفها.
ل ـي ـخ ــرج ج ـن ـب ــاط ب ـع ــد ث ــاث ــة أيـ ــام
عـلــى الـتـغــريــدة األول ــى ويـكـتــب على
حـســابــه عـلــى تــوي ـتــر« :إل ــى جمهور
املوحدين اللبنانيني أقــول :من أجل
عـ ــدم ت ـعــرض ـكــم ل ـل ـمــاح ـقــة األم ـن ـيــة
وال ـق ـضــائ ـيــة ،احـ ـ ــذروا م ــن امل ـكــاملــات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ــأتـ ـيـ ـك ــم مـ ـ ــن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل مــن
أشخاص مشبوهني ّ
يدعون الحرص
ع ـل ـي ـكــم وه ـ ــم عـ ـم ــاء صـ ـغ ــار أم ـث ــال
ماندي أو منذر الصفدي املقرب من
نتنياهو .هــؤالء عملهم اإليقاع بكم

وتضليلكم .والؤنا ووطننا لبنان».
الرواية األمنية التي كشفتها مصادر
مطلعة ل ــ«األخ ـب ــار» ّت ـقــول إن حسام
ـدي كـ ــان امل ـش ــغ ــل اإلســرائ ـي ـلــي
ال ـص ـف ـ ّ
ال ــذي جــنــد جـنــى قـبــل م ــدة .وتكشف
ّ
املصادر أن الصفدي كلف جنى جمع
م ـع ـلــومــات ع ــن قـ ـي ــادات فـلـسـطـيـنـيــة،
وت ـح ــدي ـدًا م ــن حــركــة ح ـم ــاس ،بحكم
قــرب ـهــا م ــن ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة.
كــذلــك ذك ــرت امل ـع ـلــومــات أن املــوقــوفــة
َ
قبضت مبالغ مالية ُح ِّولت إليها من
ّ
ّ
مشغلها اإلسرائيلي .غير أن املصادر
ُ
األمـنـيــة لــم ت ـحــدد إذا مــا ك ــان حسام
ال ـص ـف ــدي املـ ــذكـ ــور ه ــو ن ـف ـســه م ـنــذر
الصفدي ،ضابط االرتباط اإلسرائيلي
الذي يعمل في مكتب رئيس الحكومة
اإلسرائيلي بنيامني نتيناهو .وتجدر
ّ
ّ
اإلشارة إلى أن الصفدي املذكور تمكن
في األشهر املاضية من استدراج عدد
من األشخاص وتجنيدهم.

ُيـ ـق ــال إن أكـ ـب ــر م ـك ـت ـبــة ش ـخ ـص ـيــة فــي
بـ ـي ــروت ه ــي م ـك ـت ـبــة رض ـ ـ ــوان ال ـس ـيــد.
ُ
ويقال أيضًا إن ليس فيها كتابًا واحدًا
لم يقرأه .تقريبًا هذه هي صورته التي
يصعب إخراجه منها .ولكن الرجل لم
يـكــن ط ــوب ــاوي ــا ف ــي ح ـي ــات ــهِ  ،ول ــم يـتــرك
أبـحــاثــه تـنـتــزع مـنــه شـغـفــا قــديـمــا بــأن
يـلـعــب دورًا ف ــي ال ـحــاضــر .أن ال يبقى
م ـت ـف ــرج ــا .ع ــاق ـت ــه ب ــال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ال تـخـفــى ع ـلــى أح ــد.
أراده الحريري مفتيًا ،لكن املسؤولني
ال ـســوريــن ع ــن إدارة امل ـلــف الـلـبـنــانــي،
رفـ ـض ــوا رف ـض ــا ق ــاط ـع ــا ،ألن ـه ــم ك ــان ــوا
يعرفون رأيه بالنظام في سوريا .وهذا
قـبــل  2011بـكـثـيــر .رغ ــم ذل ــك «اخ ـتــرع»
ل ــه ال ـحــريــري دورًا ح ـيــويــا« :الـهـمــس»
فــي أذن املـفـتــي .لـسـنــوات طويلة ّ
تمرن
رضــوان السيد على أن يكون «عـ ّـرابــا».
الرجل األول في املشهد ،في ِظل املشهد.
وفــي ِظــل الـحــريــري نفسه .كــان شائعًا
أيـ ـض ــا أن ـ ــه ت ـن ــاف ــس مـ ــع آخـ ــريـ ــن عـلــى
كتابة خطابات الحريري ،ومن بينهم،
باسم السبع ،الذي شاركه وجهة نظره
أخيرًا ،في «عدم جدوى» التسوية التي
أراده ـ ــا سـعــد ال ـحــريــري مــع ح ــزب الله
ومع الرئيس ميشال عون .خرج السبع
م ــن امل ـش ـهــد وعـ ــاد إل ــى ص ــف الــرئـيــس
املحتجز فــي الـسـعــوديــة .لـكــن رض ــوان
السيد لم ُ
يعد .يريد دورًا أكبر.
ُ
ق ــد ُي ـس ـمــى «م ـث ـقــف ال ــس ـل ـط ــة» .وه ــذه
تـسـمـيــة مـتـســرعــة ال ت ــراع ــي تـعـقـيــدات
الحالة اللبنانية .واأله ــم أنها تسمية
ال تأخذ بعني االعتبار الحقل األساسي
فـ ــي ث ـق ــاف ــة الـ ـسـ ـي ــد ،أي اإلس ــامـ ـي ــات،
ومــوقــع ُ
السلطة والثقافة فــي املجتمع
داخ ــل هــذا الحقل تـحــديـدًا .وال يصلح
ً
أي شـ ــيء م ــدخ ــا لـ ـق ــراءة دور الـسـيــد

فــي املشهد أخـيـرًا أكثر مــن هــذا املوقع.
ّ
الــرجــل لـيــس مـجــرد مـنــظــر .لـقــد شــارك
ف ــي تــرت ـيــب زيـ ـ ــارة ال ـب ـط ــري ــرك ب ـشــارة
ال ــراع ــي األخـ ـي ــرة إلـ ــى الـ ــريـ ــاض .وهــي
زيـ ــارة أزع ـج ــت الـفــاتـيـكــان .الـسـيــد هو
ال ــذي اق ـتــرح الـ ِـفـكــرة عـلــى الـسـعــوديــن،
إلى جانب فارس سعيد ،الذي افتقدت
ت ـص ــري ـح ــات ــه ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،أو عـلــى
ّ
«تويتر» ،إلــى منظر جـ ّـدي ،بعد رحيل
سمير فرنجيةُ .يحكى أيضًا ،أنه ،خلف
ّ
السي ًد
الستائر ،يتفق سعيد ورضــوان
على إي ــاء مسألة «التطبيع» مساحة
أك ـبــر فــي ال ـن ـقــاش .ف ــارس سـعـيــد لديه
األف ـك ــار .أم ــا امل ـســوغــات ،وف ــي الــراهــن،
ف ــا ي ـم ـكــن إيـ ـج ــاده ــا وت ـس ــوي ـق ـه ــا إال
ـص ب ـم ـق ــام رضـ ـ ـ ــوان ال ـس ـيــد.
م ــن شـ ـخ ـ ٍ
بيد أنــه ينشط أكثر في مسائل بدأها
باحثًا ،وانتهى فيها «رأس حربة» في
الصراع مع إيــران .رجل إلى يمني فؤاد
السنيورة.
رغـ ـبـ ـت ــه ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة مـ ـلـ ـح ــة وت ـ ـ ـ ــزداد
إل ـحــاحــا .ورب ـمــا يــأتــي حـ ّـبــه للسياسة
مــن حـ ّـبــه للتاريخ .كــل مــن يكتب عنهم
بنحو أو بآخر .يريد مكانًا
سياسيون
ٍ
ف ــي ال ـس ـيــاســة لـيـحـجــز م ـكــانــا أوض ــح
فــي ال ـتــاريــخ .وال ــذي ــن يـعــرفــونــه جـيـدًا،
يـ ـع ــرف ــون «ن ـق ـم ـت ــه» ع ـل ــى «ال ــزع ــام ــة»
ال ـس ـن ـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة .ف ــي أيـ ـ ــام رش ـيــد
ك ــرام ــي ،ك ــان ي ـقــال ل ــه «ط ــرف ــي» أو من
َ
«ال ـ ــط ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــن» ،أي م ـ ــن أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـق ــرى
ال ـب ـع ـيــدة .كــانــت ال ــزع ــام ــات مـحـصــورة
ب ــامل ــرك ــز ،وكـ ــانـ ــت ت ــرش ـي ــش ال ـب ـع ـيــدة
ً
تـجـعــل «االعـ ـت ــراف» ب ــهِ مـسـتـحـيــا من
ً
«وجاهات» ُ
السنة ،كصائب سالم مثال.
كانت نظرة ميشال شيحا إلى األطراف
منهجًا حتى للزعامات ُ
السنية .بجهده
ال ـك ـب ـيــر وم ـي ـل ــه إل ـ ــى املـ ـع ــرف ــة ،ت ـج ــاوز
رض ـ ـ ـ ــوان الـ ـسـ ـي ــد هـ ـ ــذه «الـ ــوجـ ــاهـ ــات»
بأشواط .علي شلق والــد الفضل شلق
أعجب بــه ،وهـنــاك بــدأ عمله املثمر في
مجلة «االجتهاد» .في الحقبة الحريرية
أطلق عليه لقب «موالنا» .وهو بمثابة
بموقع لطاملا أراده السيد في
«اعتراف»
ٍ

العالقة مع خاتمي
في مقدمة كتابه العرب واإليرانيون ،والعالقات العربية ـ اإليرانية في الزمن الحاضر
ّ
( ،)2014ال يتخلى رضــوان السيد عن املنهج .أحيانًا يكتب كما لو أنــه يعترف« :كنا
ً
جميعًا نضع آماال ِعراضًا على كاهل محمد خاتمي وعهده ،ألنه شجع االنفتاح على
ً
العرب واألتــراك من جهة ،وألنــه أراد املصالحة مع الغرب ،وألنــه أوال وآخـرًا أراد إحالل
ديموقراطية املشاركة بالداخل اإليــرانــي» .وعالقته بالرئيس محمد خاتمي أكبر من
كتاب .خــال زيــارة الرئيس رفيق الحريري للقاء خاتمي ،كــان رضــوان السيد ضمن
خاتمي بـحــرارة ،كما في األيــام الخوالي ،عندما
الوفد املــرافــق .هناك في طهران عانقه ً
درســا معًا في هامبورغ .حتى أن جلسة خاصة جمعته بالرئيس اإليــرانــي املنتخب،
أثارت «حفيظة» الحريري .وما تحدث به خاتمي والسيد في تلك الجلسة املغلقة ،تحدثا
به على «منهج هامبورغ» ،الذي ال يعرفه الحريري .في السياسة ،ال يخفي رضوان السيد
تعويله السابق على «خاتمية» حــدود تأثيرها غير واضحة .فهو يقول في منتصف
التسعينيات إن «املجال العام الذي يغص اليوم لدى العرب واإليرانيني بالحركية والتغيير
ّ
باتجاه التوسيع ،وفتح اآلفاق ،واستشراف املصالح ،والتطلع إلى املستقبل ،مؤار يبشر
بمفاهيم جديدة للتنظيمات املدنية والدولة واملجتمع السياسي ،عند العرب واإليرانيني
على حد سواء» .لكنه في كتابه الصادر في  ،2014يوضح أنه لم يكن راغبًا بالتلطيف أو
في «اختراع األمل» ،بل كان ّ
يعول على وصول محمد خاتمي تحديدًا.

الــوســط الـسـنــي الـلـبـنــانــي .صـحـيــح أن
رضـ ــوان الـسـيــد كـمـفـكــر ت ـج ــاوز لبنان
بكثير ،إلــى الحالة االســامـيــة عمومًا،
لكنه بقي لبنانويًا في السياسة ،على
نـ ـح ـ ٍـو ي ـث ـيــر دهـ ـش ــة ع ــارفـ ـي ــه ،وط ــاب ــه
امل ــأخ ــوذي ــن ب ـ ِـس ـع ــة م ـع ــرف ـت ــه .رغـ ــم كــل
ش ــيء ،رض ــوان السيد ،يعتبر شخصًا
مقصودًا من باحثني أتراك ،رغم موقفه
املعروف والسلبي من مدرسة اإلخوان
املسلمني .ورغــم أن صراعات الوهابية
وال ـع ـث ـم ــان ـي ــن ،وص ـ ــراع ـ ــات اإلخ ـ ـ ــوان
املسلمني والوهابية ،تحتل مكانًا وافرًا
في الذاكرة .في أعقاب مؤتمر اسالمي
ف ــي اس ـط ـن ـبــول مـطـلــع ال ـع ـقــد ال ـحــالــي،
كتب السيد نصًا في «الشرق األوسط»
داف ـ ـ ــع ف ـي ــه م ـن ـه ـج ـيــا عـ ــن إب ـ ــن ت ـي ـم ـيــة.
يصعب مقارعته كباحث .ولكن عندما
يعود إلى السياسة ،وبمراجعة بعض
مقاالته األخـيــرة ،يتضح أنــه يستخدم
مفردات ال تستند إلى منهج .السياسة
ال ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى م ـن ـه ــج .وبـ ـع ــد ،2010
ع ـنــدمــا صـ ــار ي ـت ـطــرق إلـ ــى حـ ــزب الـلــه
كحالة «مهدوية» في الحساب اإليراني،
ال يـقــارب السيد منهجيًا ،إنما يختار
أن ُينزل القراءة إلى مصاف سياسيوي
لبناني تقليدي ،فيستذكر أح ــداث ما
بعد اغتيال الرئيس الحريري ،متوقعًا
أن يستمر «انـشــال» النظام في لبنان
«ب ـس ـبــب ال ـت ــدخ ــل اإليـ ــرانـ ــي م ــن خــال
ال ـح ــزب إل ــى س ـن ــوات ق ــادم ــة» .وطـبـعــا،
يـحـتــاج تفسير ال ـن ـظــام الـلـبـنــانــي إلــى
أدوات ًمنهجية أك ـثــر ات ـســاعــا بكثير،
خـ ــاصـ ــة وأن ق ـ ـ ـ ــراءة رض ـ ـ ـ ــوان ال ـس ـيــد
لـلـحــزب هــي ق ــراءة مــن ال ـخــارج وليس
من الــداخــل ،أي أنــه يــرى الحزب كنتاج
ل ـس ـي ــاق ــات خ ـم ـي ـن ـيــة ،وي ـغ ـف ــل ج ــوان ــب
كثيرة مــن نشأته ومكوناته الداخلية
وعالقتها بالنظام اللبناني.
تــدريـجـيــا ،ب ــدأ رضـ ــوان الـسـيــد يـخــرج
من صورته .صورة الباحث الذي يقرأ
بهدوء ،ويحمي ِحدة مواقفه بالتاريخ
واملنهج .خرج من اإلطار الذي تستقيم
فيه الصورة ،وترك فراغًا يصعب ملؤه،
ً
محاوال أن يمأل فراغًا آخر ،أصغر منه
ّ
بكثير ،صورة يجب أن تكون معدة في
األساس آلخرين .نتحدث عن الصورة
التي تجمع فــؤاد السنيورة برضوان
ال ـس ـي ــد .إن ـه ــا ف ـض ـفــاضــة ع ـلــى األول،
وهـ ــذا ل ـيــس م ـه ـمــا .امل ـهــم أن ـهــا ضـ ّـيـقــة
على رضــوان السيد ،وأنها تضيق بهِ
أك ـثــر وأك ـث ــر .وف ــي لـحـظــة «الـحـقـيـقــة»
قــد يصير الفصل صعبًا بــن رضــوان
ّ
ّ
السيد ّ
«عراب»
السيد املفكر ،ورضوان
ّ
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـج ــدي ــد .املـ ـق ــرب ــون
م ــن ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري لــديـهــم
قناعة راسخة بأن رضــوان السيد هو
ال ــذي كـتــب خـطــاب اسـتـقــالــة الـحــريــري
قبل
ال ــذي تسلمه وألـقــاه فــي الــريــاض ّ
أسبوعني .وفــي كتبهِ ومقاالته يحذر
الـ ــرجـ ــل م ـن ــذ س ـن ـت ــن مـ ــن «االخ ـ ـتـ ــراق
ال ــدع ــوي» لـلـ ُـسـنــة ،وي ـت ـحــدث ع ــن دور
كـبـيــر «ت ـب ــذل ــه ج ـه ــات إي ــران ـي ــة ديـنـيــة
رسـمـيــة فــي نـشــر املــذهــب الشيعي في
ـدد مــن ال ـب ـلــدان ال ـعــرب ـيــة» .وإن كــان
عـ ٍ
ح ـس ــه امل ـن ـه ـجــي واألك ــاديـ ـم ــي يــدفـعــه
ل ـل ـت ـع ـق ـيــب ب ـ ــأن «الـ ـش ــواه ــد ع ـل ــى أم ــر
ك ـهــذا مــا زال ــت م ـح ــدودة وغ ـيــر كافية
العتباره ظاهرة تقوم وتشرف عليها
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي إيـ ـ ـ ــران» ،فـ ــإن الـ ُـب ـعــد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي مـ ـس ــأل ــة «االخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق
الــدعــوي» ،يتجاوز األبعاد األخــرى .ال
يخفي رض ــوان الـسـيــد ذل ــك ،بــل يسأل
نفسه في آخر كتابهِ «كيف يمكن ردع
النفوذ اإليراني؟» .وال ُيقرأ السؤال إال
كخالصة ملا سبقه .ذلك طبعًا ال يلغي
إعجابه الكبير بالحضارة الفارسية،
ُ
ـود» بــن
وب ــأن ــه ال ي ـغ ـ ِـف ــل سـ ـن ــوات «ال ـ ـ ـ ً
الـ ـ ـع ـ ــرب واإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــن ،خ ـ ــاص ـ ــة حــن
يستعير في مقدمة أحد فصول كتابه
ب ـي ـتــا م ــن ق ـص ـيــدة ح ــاف ــظ ال ـش ـي ــرازي،
يقول فيه« :أال أيها الساقي ِأدر كأسًا
وناولها.»...
ِ

