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أنا أتكلم لغتك فلماذا ال تتكلم لغتي؟

مدخل حلوار األثنيات
يف العامل العريب
د .حميد الهاشمي*
سألني أحد اإلخوة األكراد املهاجرين إلى هولندا
مبـ ــرارة ،الـ ـسـ ــؤال الـتـ ــالـي" :يـ ــا أخـي ،مل ـ ــاذا نحـن
األكـراد نـتكلـم لغتـكم العـربيـة وانتـم ال تتـكلمـون
لغتنا الكردية" ؟؟
وطبعـا هذا الـسؤال يحمل يف طـياته عمقـا بعيدا
وش ــؤونـ ــا وشج ــون ــا شـت ــى .فـمـنهـ ــا واقع الـعالق ــة
اإلنسـانيـة بني العـرب واألقليــات اإلثنيـة األخـرى
ال ـتــي تـع ـي ـ ــش يف ك ـنـفـهــم أو تـ ـ ـش ـ ـ ــاركـهــم األرض
والثقـافة ،ومنهـا سؤال املواطـنة والتهمـيش الذي
عـانـاه ومـا زال يعـانـيه البعـض من هـذه األقليـات،
ومـنهــا حــريــة الـتعـبـيــر عـن الــرأي و(جــرأة) هــذا
السـؤال الذي يعـد من ضمـن احملرمـات يف معظم
الـبلـ ــدان الع ــربـي ــة ،ومـنه ــا أي ـضـ ــا مك ــان ــة الـلغ ــة
الع ـ ــربـي ـ ــة م ـ ــاضـي ـ ــا وآنـي ـ ــا ومـ ـســتقــبال يف ض ـ ــوء
املتغيرات اجلديدة التي تشهدها املنطقة.
كان جـوابي بسيـطا لهـذا األخ الكردي ،وهـو عبارة
عن سـؤال معـاكـس ،وهــو" :من بــرأيك أفـضل أنت
أم أنا" ؟ فتعجب من السؤال؟
فكررته عليه بـإيضاح ،وإجابة ،حيث قلت له طاملا
انك تـفهم لغتي وأنـا ال افهم لغتك ،فـانك أفضل
منـي ،أي انك تـتكلـم لغـتني مـن حيـث املبــدأ وأنــا
أتـكلم لغـة واحـدة وهــذه ميـزتك عـني ،وهـو فـضل
لـك أن تفهمنـي بلغتي .فـما كـان من األخ الـكردي
إال أن انبـســطت أســاريــره ،وقــال مــا مــضمــونه إن
ه ــذه لهجــة جــديــدة يف احلــوار لـم أص ــادفهــا مـن
قبل وهـذه أعـطتـني ثقـة بــالنفـس أكثـر ،بـدال من
الـ ــشعـ ــور بـ ــالـ ــدونـي ـ ــة مق ـ ــابل اآلخـ ــر الـتـي كـنـت
أتصـورها .وانطلقنـا يف نقاش اتفقنـا فيه على أن
الشخـص الذي يتحـدث بأكـثر من لغـة هو امـتياز
لـه ،وانه ممـكـن أن ي ـ ــوصـل ثق ـ ــافــته وي ـ ــدافع عـن
نف ــسه بـ ــأكـثـ ــر مـن سـالح وان له قـ ــابلـيـ ــة الـبـ ــروز
والنجاح واالستمرار أكثر من غيره.
ويف مـوروثنـا العـربي مـا روي عـن النـبي (ص) انه
قـ ــال" :مـن تـعلــم لغـ ــة قـ ــوم أمـن مـكـ ــرهـم" .وهـ ــذا
امتياز ودافع الن تتعلم لغة أخرى.
وبعـ ــد أن ع ـ ــدل األخ محـ ــدثـي عـن ت ــصلــبه عـ ــرج
بـنفــسه طــواعـي ــة للحــديـث عـن اللغ ــة العــربـيــة،
وم ــزاي ــاه ــا وفـضـ ــائله ــا ،وت ــاريخـيـته ــا وعالقـته ــا
الـ ــوثــيقـ ــة بـ ــالـلغـ ــات األخـ ــرى يف املـن ــطقـ ــة مــثل
الكــرديــة والف ــارسيــة واالمــازيـغي ــة والت ــركم ــانيــة
والتـركيـة وغيـرهـا .وإنهـا لغـة القــرآن ولسـان أهل
اجلنة..الخ
وخلـ ـص ـن ـ ــا إل ـ ــى أن تـعلــم أو تـعل ـيــم الع ـ ــرب ـي ـ ــة ال
ينـتقص مـن أبنـاء اإلثـنيـات التـي تتعـايـش جـنبـا
إلى جنب مع العرب يف هذه املنطقة.
إن تعـايش اللـغات واقـترابـها مـن بعضـها ،يـقويـها
ويـثري كل منهـا ،ومتى مـا كانـت اللغة الكـردية أو
االمــازيغيــة أو التــركمــانيــة أو غيـرهـا مـن اللغـات
قــريبــة مـن اللغــة العــربيــة ،فــان ذلك يـســاعــد يف
سـرعــة إيصـالهـا وتفـاعلهـا مـع محيـطهــا ،كمـا أن
املــتحـ ـ ــدث به ـ ــا يـ ــسهـل علــيه تـعلــم وفهــم الـلغ ـ ــة
الع ـ ــربـي ـ ــة والـلغ ـ ــات الق ـ ــريـب ـ ــة مــنه ـ ــا ،وال يعـنـي
بـ ــال ـضـ ــرورة أن تـكـ ــون قـ ــوة الـلغـ ــة (أي ـ ــة لغـ ــة) يف
تفــردهــا بــاحلــروف مـثال أو خلــوهــا مـن مفــردات
أجنبية.
جنـ ــد هـنـ ــا ومــن وجهـ ــة ن ـظـ ــر شخ ـصـيـ ــة إن هـ ــذا
الطـرح ممـكن أن يكـون مـدخال للحـوار والتفـاهم
بـني اإلثـنـيــات واجملــامـيع العــرقـي ــة يف محـيـطـنــا
العربي ،ويفـتح آفاقا للتـعايش السلـمي املشترك،
ويخـفف من حــدة االستـقطـاب العــرقي والقــومي
واألثني الـسائـد هذه األيـام بفعل حـدة التغـيرات
والـتحـديـات الـتي تـشهـدهــا املنـطقـة .وال بــد من
اإلق ــرار بـ ــان األقلـي ــات املـت ـش ــارك ــة مـع الع ــرب يف
األرض والثقافـة ،عانت كثيـرا من جهل اجلاهلني
ومن اضـطهــاد بعـض احلكــومــات الع ــربيــة ســواء
حتـت لـ ــواء الـ ــديــن أو القـ ــومـيـ ــة أو الق ـطـ ــريـ ــة أو
القـبليــة أو غيـرهـا ،األمـر الــذي انعكـس يف حـالـة
انك ـس ــار ش ــدي ــد وحـمـل عق ــدة االضــطه ــاد ل ــدى
الــبعــض .وق ـ ــد مت إسقـ ــاط هـ ــذا األمـ ــر ب ـصــيغـ ــة
كراهيـة وصلت إلـى اللغة العـربية .ويـزيد جـريان
هــذا الـتيــار وشــدة س ــرعتـه ،املتـغيــرات واملفــاهـيم
اجلـ ــديـ ــدة الـتـي اجـتـ ــاحــت العـ ــالــم ووصلـت إلـ ــى
املنطقة وليس آخرها احلرب يف العراق وما ترتب
عليها.
فـهنــاك ملفــات اإلصالح الــسيــاسـي واالقتـصــادي
واإلداري والـتـعلـيـمـي وغـي ــره ــا ،وهـنـ ــاك الع ــومل ــة
وأدواتهـ ـ ــا ال ـتــي ف ــتح ــت العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن األبـ ـ ــواب
واملـلف ـ ــات ،الـتـي لــم يع ـ ــد ال ـ ــوقـت يـ ـسـمـح لغــض
الطرف عن تداركهـا ،وأدخلت الكثير من املفاهيم
ال ـتــي ت ـتـ ـسـع الع ـ ــالــم اج ـمـعه ولــم يع ـ ــد الع ـ ــالــم
العربي مبنأى عنها.
فـمـب ــدأ ح ــري ــة وص ــول املـعل ــوم ــات إل ــى أي ك ــان،
وخـاصة عبر تكنـولوجيا االتصـال اخملتلفة ومنها
الــستــااليـت واالنتــرنت ،حــركـت امليــاه الــراكــدة يف
املنطـقة وحرضت الكثير مـن الساكتني واملُُسكّتني
عن أحــوالـهم ،وب ــات متــاحــا للـجمـيع أن يح ــاكي
اآلخـ ـ ــريــن أم ـثـ ـ ــالـه ويقـ ـ ــارن أوضـ ـ ــاعـه .وأضحــت
مف ـ ــردات مــن ق ـبــيل الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـي ـ ــة وامل ـ ـس ـ ــاواة
والعدالة االجتماعيـة شعارات يرفعها كل سياسي
ومثقف ومتعلم وناشط اجتماعي.
ويف ظل ه ــذه املــتغـيـ ــرات علـيـنـ ــا نحــن الع ــرب أن
نـتدارك أمرنـا يف مجال مصـاحلتنا مع محـيطنا،
وتــرميـم بيـتنــا ،وتـصحـيح مـســاراتن ــا ،وخلق لغــة
حــوار جــديــدة مع أشق ــائنــا وشــرك ــائنــا مـن أبنــاء
املكــونــات األخــرى ألوط ــاننــا ،تقــوم عل ــى احتــرام
هوياتهم الثقافية ،ومنها لغاتهم وان مينحوا ولو
هـامشـا مـن االعتبـار قـبل أن نصحـو علـى مـرحلـة
جنــد فيهــا ردود أفعــال انتقــاميـة ،أول مــا تنـصب
على لغتنـا العربيـة ابتدءا مـن استبدال حـروفها،
كـم ــا ح ــدث حـيـنـم ــا اسـتـب ــدل أت ــات ــورك احل ــروف
العربية بـالالتينية ،وكمـا استبدل األذربـيجانيون
وغيـرهم من الدول الـسوفيتـية السـابقة املـستقلة
حروف الـلغة الـروسيـة باحلـروف الالتينـية و كـما
ي ـن ـ ــادي ال ــبع ــض اآلن مــن األك ـ ــراد وال ـت ـ ــرك ـم ـ ــان
واالمــازيغ بــاسـتبــدال حــروف لغــاتـهم بــاحلــروف
الالتينية.
إن مـنـهجـ ــا مـن هـ ــذا الـن ـ ــوع يق ـ ــوم علـ ــى أسـ ــاس
التـخفيـف من عقـدة املـركـزيــة والتفـوق لــذواتنـا،
واحتـرام اآلخر بـاعتـباره شـريكـا ومسـاويا يـعطيه
إحـسـاسـا أقـوى بـاملــواطنــة ويقـطع الـطــريق علـى
جهـ ــات خـ ــارجـيـ ــة ســتفـ ــرض علـيـنـ ــا أي نـ ــوع مـن
اإلمالءات ،ونخسر فيها األشقاء قبل األصدقاء.
* أكادميي وباحث انثروبولوجي /هولندا
Hashimi98@hotmail.com

آراء وافكــار

هناية اإلنسان  ..وخطاب العنف بني مرشوع اإلحياء والفوضى اخلالقة
د.فائز الشرع *

ال ينـصــرف القـصـد يف اخـتيــار عنــوان (نهـايـة اإلنـسـان) إلـى مـا حــدده الفالسفـة
واملفكـرون مـن غيــاب عصـر اإلنـسـان نـتيجـة تقــدم التقـانـة وحلـول اآللـة ونـظم
املعلـومات والـذكاء الـصناعـي محل اإلنسـان وقدراته اجلـسديـة والذهنـية يف حتقـيق اإلجناز
احلضـاري ،واقتصار حضوره علـى حفظ النوع البشري عـلى األرض ،بل يتصل مبا يحصل من
نكـوص يف مسيـرة اإلنسـان ،والسيـما يف الـشرق ،الـذي تعد الـتجربـة العراقـية ،إحـدى أهم
عالمـاته الفـاقعـة ،يف عصـر جتـاوز فعل العـوملـة ،تـراتب القـوى علـى وفق منـاطق عـزل
محددة ،إلى ما بعد الـدولتية ونهاية عصـر االستقالالت الوطنية التقليـدية ،لتنتقل إلى قوى
عاملية -كانت تصنف على أنها خارجية قياسا بكيان أية دولة مستقلة -وظيفة العنف الرمزي،
التي تـؤديها الـدولة ،كمـا يرى بـورديو ،منـطلقا مـن تعريف الـدولة لـدى ماكـس فيبـر ،على
أساس مـا متارسه إدارتهـا من سلطـة ،بأنهـا( :هيئـة بشـرية تطـالب بنجـاح باحتكـار االستخدام
الشرعي للعنف الفيزيائي على أرض محددة).
 ..فـبعــد غ ــزو الكــويـت،
وان ـه ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار االحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
السوفيتي ،ونهاية عهد
ال ـت ـ ــوازي /ال ـت ـ ــوازن يف ال ـت ـ ــأث ـي ـ ــر
وال ــرعـب واالحـتـي ــاز ،افـتــتح عه ــد
االنفراد بقيـادة قوى العالم ،سواء
امل ــتح ـ ـ ــالفـ ـ ــة أو امل ـت ـ ـ ــراجعـ ـ ــة عــن
مـ ــواقـعهـ ــا وأحـالفهـ ــا املـنـ ــافـ ـسـ ــة،
لـصــالح النـظــام العــاملي اجلـديـد،
الـقـ ـ ـ ــائ ــم عـلـ ـ ـ ــى امـ ـتـالك الـعـ ـنـف
الرمزي املـشرعن ،بنـاء على اتفاق
دول ــي جـ ـمـ ـ ـ ــاع ــي /ولـ ـ ـ ــو ق ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرا
وحتفـي ــزا ،وك ــانـت صـيغ ــة الع ــالـم
اجلـديـد كمــا أطلقهـا جـورج بـوش
األب وإدارتـه ،عـالم ـ ـ ـ ـ ــة واضـح ـ ـ ـ ـ ــة
املعـ ــالــم علـ ــى حتـ ــول عـ ــاملــي كلـي،
انـبثـق من حــدث ج ــزئي ،هــو غــزو
الكويت وقيـادة العالم السـتعادتها
مــن ق ـب ـ ـض ـ ـ ــة االح ـتـالل .واألم ـ ـ ــر
اجلـزئي أيضـا ولكن علـى اختالف
املـوقع من اخلارج األمني املـباشر-
ال االق ـتـ ـص ـ ــادي غ ـي ـ ــر امل ـب ـ ــاش ـ ــر-
ب ــالنــسبــة للــواليــات املـتحــدة إلــى
الـ ــداخل األمـنـي املـب ــاش ــر (األمـن
القومي) هـو الذي كرس تـصاعد
فـعل العـنف املعــولـم ،بعــد أحــداث
احلـادي عشر من أيـلول ،لالنتقال
إلى اجملـال التـطبيقـي للتغيـير يف
اخلـ ــارطـ ــة االقـت ـصـ ــا سـيـ ــاسـ ــة يف
الـع ـ ـ ـ ــال ــم ،املـفـ ـتـق ـ ـ ـ ــر إل ـ ـ ـ ــى قـ ـي ــم
الـدميقـراطيـة الـرأسمـاليـة ،أي يف
دول املدار /الثقب /احمليط ،الذي
ي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــور دول الـقـلـ ــب /املـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــز
الـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ــراط ــي ق ــي صـ ـيـ ـ ـ ــاغـ ـتـه
اجلـديدة .ومـن سياسـة االحتواء،
وسلب مقـومات اسـتمرار األنـظمة
ال ـسـي ــاسـي ــة ب ــاعـتـم ــاد العق ــوب ــات
االقـتصـاديـة مع الـدعـم اإلعالمي
للــتغـيـيـ ــر ،الـ ــذي مـ ــارســته اإلدارة
ال ـ ـ ــدميـق ـ ـ ــراط ـي ـ ـ ــة األم ـ ـ ــريـك ـي ـ ـ ــة
بـن ــسخـتهـ ــا اللـيـب ــرالـيـ ــة يف عه ــد
احلـ ــزب ال ـ ــدميقـ ــراطـي ،إلـ ــى مـ ــا

مــارسـته إدارة احملــافـظـني اجلــدد،
جن ـ ـ ـ ــد أن ثـ ـم ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادم ـ ـ ـ ــا يف
التــوجهــات أفــرز أزمــة ،تقــوم علــى
الفـعل ورد الـفعـل العــنفـي ،يـكـ ــون
سـاحـتهـا اإلنـســان نفـسه ،الفـاقـد
لقـيـمـته الـنــوعـيــة يف نـظــر طــريف
الصــراع :الطـرف املتـبنـي خلطـاب
(مـايـكل ليـدن) يف طـرحـه نظـريـة
(الـتــدمـيــر الـبـنَّــاء) أحــد مـفكــري
معهـد (أمـريكـا أنتـربـراس) املـوجه
لــسيــاســات احملــافـظني اجلــدد يف
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة األمـ ــريـكـيـ ــة،
وال ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــد الفـكـ ـ ــري ل ـنـ ـظـ ـ ــريـ ـ ــة
(الفـ ــوض ـ ــى اخلالقـ ــة /الـبـنـ ــاءة)،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى واقــع
إستـراتيجي ملموس بتبني اإلدارة
األمـريكيـة احلـاليـة لهــا ،والسيمـا
ل ــدى ع ــرابـته ــا وزي ــرة اخل ــارجـي ــة
كونـدليـزا رايس -مـستشـارة األمن
القومـي السابقة ،وزيـرة اخلارجية
احل ـ ــال ـيـ ـ ــة -وتف ـت ـ ــرض ال ـتـ ـ ــدخل
املباشر والـسريع لتغييـر األنظمة،
وتقلـيص مـسـاحـة احملـيط /املـدار
غيـر الـدميقــراطي ،ومـن ثم فـسح
اجملــال حلــراك غيــر منـظم ميـكن
أن ي ـن ــتج ،مـ ـ ــا دام حتــت ه ـي ـم ـنـ ـ ــة
املـغـ ـيـ ـ ـ ــرة وإشـ ـ ـ ــرافـهـ ـ ـ ــا ،جتـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــة
دميقـراطيـة متفـاعلـة مع اقتـصاد
ال ــرأسـم ــالـي ــة احل ــديـث ــة ،ع ــاب ــرة
احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود /الـ ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات/
األيـديولـوجيـات ،لتـكريـس عملـية
الـتحــول اجلــزئـي ال ــواسع معـبــرا
عـنه بــأطــروحــة(ال ـشــرق األوسـط
الكبيـر) ،من خالل ضربة /صدمة
مـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة م ـ ـ ــرك ـ ـ ــزه ـ ـ ــا الـع ـ ـ ــراق
وتصـدعـاتهـا يف احملـيط احلــاضن
(الشرق األوسط).
وب ـص ــرف الـن ـظ ــر عـن دوافع ه ــذه
الـسيـاسـة ومـا متلـيه من ممـارسـة
قـ ـ ــوويـ ـ ــة ،س ـ ـ ــواء يف حف ــظ األمــن
القــومي /العــوملي األمـريـكي ،فـإن
حتق ــيق هـ ـ ــذا ال ـت ـ ـ ــوجه ميـكــن أن

يحصـد نتـائج ايجـابيـة ،مـا دامت
تـزيـح سلطـة الـدكتـاتـوريـة إلقـامـة
نـظــام دميق ــراطي ي ــؤمِّن احلــريــة
املفتقـدة لشعـوب املنطقـة،و إذا لم
تواجه بقـوة رفض أو عرقلة ،قد ال
تسـاويهـا يف املقـدار القـووي ،ولكن
تع ــاكــسه ــا يف االجت ــاه وت ـسـتـطـيع
عـرقلة عـملها اإلصالحي .ومـثلما
أنتجت الفوضى اخلالقة خطابها
الـق ـ ـ ـ ـ ــووي املـغ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر وأخ ـ ـ ـضـع ـ ـتـه
ملـمــارسـته ،ق ــابل الــرافـضــون هــذا
اخلطــاب -الفعل بـخطـاب الـعنف
وممــارسته ،بـالـدرجــة االنتـشـاريـة
ذاتهــا س ــواء عل ــى أرض العــراق أم
غـ ـي ـ ـ ــره ،يف مـ ـت ـ ـ ــابـع ـ ـ ــة لـلـع ـ ـ ــومل ـ ـ ــة
التغـييـريـة -الـوقــائيـة بعـوملـة ذات
وسـائل عـنفيـة -إرهـابيـة .وعنـدئـذ
وقـع اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان -وبـخ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة يف
العـ ـ ــراق -يف م ـنـ ــطق ـ ـ ــة الق ــتل ،أو
الهــدف الــذي يقـصــده الـطــرفــان،
لـيكــون هــذا اإلنـســان ،اخلــارج عن
عضـوية التـوجهني ،ضمن مـشروع
االس ـتـهالك /االس ـتــنف ـ ــاد ،ال ـ ــذي
يـفـ ـت ـ ـ ــرضـه الـ ـت ـ ـ ــوجـه /امل ـ ـ ـسـع ـ ـ ــى
اإلصالحـي ،مــضحـي ــا ب ــالـنـم ــاذج
الـ ـبـ ـ ـش ـ ـ ــري ـ ـ ــة م ــن أجـل املـ ـب ـ ـ ــادئ/
الـتجـارب ،مــا دامت هـذه الـنمـاذج
أقل مـن امل ـسـتفـيــديـن بعــد جنــاح
املـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،إذ ال يـع ـ ـ ــد ال ـن ـم ـ ـ ــوذج
املنـضب خسارة كبرى لدى حتقيق
امل ـش ــروع ،وجن ــاح مـنــتج صـن ــاع ــة
اإلصالح /الـدميقـراطيـة الثقيـلة،
وتصفية القوى املقـاومة للمشروع
علـى نحو عنفي بتـقويض الهيكل
الــتك ــويـنـي ،ال ــذي ميـنـح الكـي ــان
هويته املعادية .
ويف الـ ـطـ ـ ــرف اآلخـ ـ ــر الـ ـ ــراف ــض/
املقـ ـ ــاوم يـ ــضحَـ ـ ــى بـ ـ ــال ـن ـمـ ـ ــوذج/
اإلنـســان من أجل تعـطيل مـشـروع
ص ـنـ ـ ــاع ـ ـ ــة اإلصالح ب ـن ـ ــسخ ــتهـ ـ ــا
املـ ــركـ ــزيـ ــة األمـ ــريـكـيـ ــة ،ل ـص ـ ــالح
إصـالح عل ـ ــى أس ــس (أص ـ ــول ـي ـ ــة)،

فيـدخل اإلنـسـان -وجــودا حيـويـا
وق ـي ـمـ ـ ــة -أيـ ـضـ ـ ــا إلـ ـ ــى م ـ ـشـ ـ ــروع
اس ـتـهالك /اس ـتــنف ـ ــاد ،س ـ ــواء يف
الـنـم ــوذج املـنفـ ــذ للفـعل العـنفـي
(الـضحيـة االيجــابيــة) ،أم املنفـذ
به الـفعل (الـضحـيــة الــسلـبـيــة).
وذلك تابع خلطاب عنفي يعتمد
مرجعيـات مؤولةُ /مرحَّلـة قسريا
مـن النصـوص املقدسـة ،والسيـما
مــن القـ ــران الـكـ ــرمي ،واحلـ ــديـث
ال ـن ـب ـ ــوي ال ـ ـشـ ـ ــريف ،فـ ــضال عــن
الـ ـسـي ـ ــر واملقـ ــوالت املـ ــأثـ ــورة عـن
ال ـسـلف ال ـصـ ــالح .ويف اخل ـط ــاب
العــنفـي يــتج ـ ــاوز الفـعل الـ ــذات،
ويـت ــسع إل ــى م ــدي ــات أكـب ــر مـن
حضـورهـا مـادام مـؤلال /مـسلحـا
بــوســائل إنهــاك اآلخــر(الهــدف)،
املوضـوع ضمن هدف استراتيجي
ه ــو اإلنه ــاء ،أو تقــويــض الهـيـكل
الـتكــوينـي املكـرس للـضغـط علـى
مـ ـ ــوقع (امل ـ ـشـ ـ ــروع اإلصالحــي).
وسـ ـ ـ ـ ــواء تـعـلـق األمـ ـ ـ ـ ــر بـهـ ـ ـ ـ ــدف
اإلصـالح أو بـه ـ ـ ـ ـ ــدف اإلح ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاء
وإقامة الكيان الـيماني بعيدا عن
سيطـرة العدو العقـائدي ،فـإن ما
يحــصل ه ــو الـت ــواف ــر يف س ــاح ــة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــراع بـ ــني ال ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــوجـهـ ــني/
األيــديــولــوجـيتـني /القــوتـني ،مع
اح ـت ـ ـس ـ ـ ــاب الف ـ ـ ــوارق يف القـ ـ ــدرة
والـتأثيـر واإلمكانـات ،تتوزع فـيها
العنـاصــر البـشـريــة ورأسمـاالتهـا
امل ــادي ــة وال ــرم ــزيـ ــة علـ ــى ثالث ــة
اجتاهات:
-1اجتـاه مـنجـذب :سـواء اجنـذب
إلـى طـرف اإلصالح أو إلـى طـرف
اإلحيـاء ،وكل جمـاعة مـن ممثلي
هـ ــذا االجتـ ــاه قـ ــد تــنجـ ــذب عـن
اقـتـن ــاع ومج ــانـي ــة يف امل ــوقف ،أو
برجاء حتقق مصـاحلها اخلاصة
أو املـص ــالح العــامــة .وتــسعــى كل
جمـاعـة إلـى تغلـيب وجهـات نظـر

مـن تــنجـ ــذب إلــيه ،وال ــسعـي إلـ ــى
تكـريـسه ،ويـنطـوي هـذا االجنـذاب
عل ــى اسـتعـ ــداد للفـعل ،أو القـي ــام
به.
-2اجتاه غير منتم وغير قادر على
الـتـمـيـيـ ــز :ولكـنه تـ ــابع ملـن ميـلك
القــدرة علــى الهيـمنــة ،ألنه اجتـاه
يدأب على طلب خدمة القوى من
أي اجتـاه كـانـت ،مع انحيـازه لهـذا
الـطــرف أو ذاك بـنــاء علــى تــأثـيــر
عقـائـدي أو تـأثــر مبعطـى كـارزمي
من أي نوع ،أو مبحيط مفضل.
 -3اجت ـ ــاه ن ـ ــاق ـ ــد /ح ـ ــذر م ــن كال
ال ـت ـ ـ ــوجه ــني :ويحـ ـ ــاول -مــن دون
جـدوى -أن يـوجـد رؤيـة مـسـتقلـة
(وهـ ــذا ال يــتعـلق بـ ــاالسـتـقاللـيـ ــة
االنــتهـ ــازيـ ــة الـتـي تـ ــري ـ ــد إظهـ ــار
األهـمـي ــة وال ــدعـم مـن أي ط ــرف)
ع ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ــني ول ـك ــن ذلــك ال
يـتـحقق لـنــدرة مــا يـنـط ــوي علـيه
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا االجتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه م ـ ــن ض ـعــف يف
االمـكـ ــانـ ــات والــنفـ ــوذ ،ف ــضال عـن
استبعـادها مـن قوى الصـراع ،على
الـ ـ ــرغــم مــن ام ـتـالكهـ ـ ــا ع ـنـ ـصـ ـ ــر
اإلقناع.
ولـكن كـيف يج ــري استـنفــاد هــذه
االجتـ ــاهـ ــات علـ ــى وفق املـ ـشـ ــاريع
الفاعلة باجتاه نهاية اإلنسان ؟
مـا ميكـن مالحظـته من اسـتنفـاد
ب ــالـن ـسـب ــة لالجت ــاه األول ه ــو م ــا
نـشهــده من عـمليــات انتحـاريـة أو
عـمليـات االغـتيـال الـتي يقـوم بهـا
الفــاعل ــون من املـنجــذبـني للـتيــار
الـ ـ ــراف ــض لـإلصالح (اإلح ـيـ ـ ــاء)،
علـى حـني ينــدر من يقـوم بــالفعل
االن ـتـح ـ ـ ــاري ل ـ ـص ـ ـ ــالـح مـ ـ ـش ـ ـ ــروع
اإلصـالح وذلك الفتقـار املـنضـوين
حتـت هــذا االجتــاه إلــى الـتــوافــر
القــائـم علــى اجل ــذب العقــائــدي
وقـيام اجلـذب املصلحي بـدال منه،
هذا إذا مـا استبعـدنا مـن احلساب
جنـود القـوات العـسكـريـة صـاحبـة
مشـروع اإلصالح ،وإن كانـت داخلة
ضـمن دائــرة نهــايــة اإلنـســان .أمــا
االجت ــاه الـث ــانـي فــيك ــون ع ــرض ــة
لـالستـنفــاد /القـتل واإلض ــرار عن
طـ ـ ــريق ال ـت ـ ــزاحــم ال ـ ــذي ي ـ ــوف ـ ــره
حـضور أفـراده يف منـطقة الـصراع،
فـ ـم ـ ـ ـ ــا يـح ـ ـ ـ ــدث م ــن انـفـج ـ ـ ـ ــارات
انـتح ــاري ــة أو م ــوق ــوت ــة ب ــانـتـظ ــار
الـه ـ ـ ـ ـ ـ ــدف م ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــب الـفـعـل
االحـيائي .وميـكن أن يكون عـرضة
لالن ــتهـ ـ ــاك مــن جـ ـ ــان ــب القـ ـ ــوات
العسكـرية الـتي تريـد ابادة عـنصر
املقاومـة ملشـروعها واإلرهـاب الذي
يـستهـدف قـواهـا ومشـاريعهـا ومن
يتعــاون معهـا ،فـضال عمـا يـدمـره
يف طــريق حتقيق هـذا الهـدف من
هـ ـ ـ ــدر يف املـ ـمـ ـتـل ـكـ ـ ـ ــات الـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
واخلـ ـ ــاص ـ ـ ــة ،بعـ ـ ــد أن ي ـ ـس ـت ــنفـ ـ ــد
األبرياء أنفسهم.
االجتـ ـ ــاه ال ـثـ ـ ــالــث امل ـ ـس ـتـقل عــن

املـ ـ ـشـ ـ ــروعــني مــن دون أن يـكـ ـ ــون
حيــاديــا بل نــاقــدا فــاعال بـطــرق
شـت ــى لـي ــس أقله ــا الـتعـبـي ــر عـن
ال ــرأي ومح ــاول ــة بـث الـت ــوعـي ــة،
وهـ ــذا م ـ ــا يحـ ــدد طـبــيعـ ــة هـ ــذا
االجتـ ــاه ونـ ــوع املـن ـضـ ــويـن حتـت
محــدداته ،إذ غ ــالبــا مــا يكــونــون
من الـنخـب العلـميــة والـثق ــافيــة
وبعــض الــنخـب االجـتـمـ ــاعـيـ ــة،
سـواء أكـانـوا أكـادميـيني أم رجـال
ديــن أم معـتـ ــدلـني أم سـيـ ــاسـيـني
مـستقلني أو مـثقفني أو مبـدعني
يف مج ـ ـ ــاالت الـك ـت ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة والفــن،
يـض ــاف إلـيهـم أصح ــاب الـنف ــوذ
االج ـت ـم ـ ـ ــاعــي ممــن يـف ـ ـضـل ـ ـ ــون
مصـالح أوطانهـم وشعوبهـم على
مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاحلـه ــم االقـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــة
اخل ـ ـ ــاص ـ ـ ــة -عـل ـ ـ ــى ض ـيـقـه ـ ـ ــا يف
املنطقـة العربية والسـيما العراق
قيـاسـا مبـا هـو متحقق يف حـركـة
رؤوس األمـوال وحـجمهـا عــامليـا-
ويـلـحـق بـه ـ ـ ـ ــذا االجت ـ ـ ـ ــاه م ــن ال
ميلـك ـ ـ ــون الق ـ ـ ــدرة علـ ـ ــى جتـ ـ ــاوز
عـم ــومـيـتهـم وال ــدخ ــول يف نــسق
النـخبــة وإن كــانــوا ممـن ميلكــون
الــوعـي الك ــايف للــرؤيــة وتــشكـيل
امل ـ ــوقف .وغـ ــالـبـ ــا مـ ــا يــتعـ ــرض
أصـح ـ ـ ـ ــاب ه ـ ـ ـ ــذا االجت ـ ـ ـ ــاه إل ـ ـ ـ ــى
االغتيـال ،االحتجـاز أو التعـرض
لـإلضـ ـ ـ ــرار أو احلـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــان مـ ـنـ ـ ـ ــة
الـف ـ ـ ــرص املـ ـن ـ ـ ــاسـ ـب ـ ـ ــة بـح ـ ـ ـس ــب
الـكـف ـ ـ ــاءة ،ن ـت ـيـج ـ ـ ــة م ـ ـ ــواقـفـهــم
املعـارضــة للمـشـاريع الـسـائـدة أو
الـ ــداخل ــة يف دائ ــرة ال ـص ــراع مـن
أج ــل حتـ ـق ـ ـ ـ ـي ــق املـ ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ــح
األيـ ـ ــديـ ـ ــولـ ـ ــوج ـي ـ ـ ــة بع ـيـ ـ ــدا عــن
املـصلحـة العـامـة الـطبـيعيـة ،مع
أنهـم عــرض ــة للـمــوت اجملــانـي أو
املـصــادف لـفعل عـنفـي نــاجت عـن
الصراع القائم.
املهم أن كل هـذه االجتـاهـات غيـر
بـعـ ـي ـ ـ ــدة ع ــن دائ ـ ـ ــرة االنـ ـتـه ـ ـ ــاك
واالسـتنفـاد ،لتـشكـيل أفق نهـايـة
اإلنـ ـ ـس ـ ـ ــان ال ـ ـ ــذي يـخـلـقـه ه ـ ـ ــذا
الصـراع ،ليـس علـى أرض العـراق
فحـسـب بل يف كل بقــاع الـصــراع،
والسـيـم ـ ــا يف العـ ــالــم اإلسالمـي
كما حـصل يف أفغانـستان ولـبنان
وفل ـ ـسـ ـطــني وم ـ ــا ي ـ ـســتج ـ ــد مــن
ســاحــات للـصــراع س ــواء املبــاشــر
امل ــرئـي أو الـن ـسـبـي ،يـض ــاف إل ــى
ذل ــك امل ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاطـق ذات األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات
احملــدودة (احملـليــة) الـتي تــأخــذ
احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــات دور ق ـ ـ ــوة اإلصـالح
ال ــذي يعـنـي الـت ــسلـط وت ـسـيـي ــر
األم ـ ــور مب ـ ــوجــب نـ ـظـ ـ ــام معــني،
بصـرف الـنظـر عن كـون تـوجههـا
ي ـت ـ ـسـق مع م ـ ـشـ ـ ــروع اإلصالح أو
تـنـ ــاق ــضه متـ ــامـ ــا يف كـثـيـ ــر مـن
األحيان.
* أديب واكادميي عراقي /بغداد
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حـني تولى معاوية بن أبي سفيان اخلالفة يف
عـ ـ ـ ــام  40ه (661م) اتخـ ـ ــذ دم ـ ــشق عـ ـ ــاصــمـ ـ ــة
للـخالفـ ـ ــة ،وانحــص ـ ــرت اخلالفـ ــة يف األسـ ــرة
األمـويـة ،وأصـبح اخلليفـة يختـار ولي عهـده،
ثم يـدعـو النــاس يف الشـام والـوفـود يف البالد
األخ ــرى لـبـيعـ ــة مـن يخـت ــاره .وظـل اخللف ــاء
ـ
ـوي ــون يقـيـمـ ــون يف الــش ــام .ون ــدر مـن زار
األم ـ ـ
ـ
مـنهم األقـالـيم األخـرى .وإمنـا أداروا الـدولـة
عـن طـ ــريق الــوالة الــذيـن يخـت ــارونهـم ،ولـكل
من هــؤالء الــوالة ،كــونهـم ممثـلني لـلخلفــاء،
سلطـات واسعـة يف إدارة واليته ولكـنهم كـانـوا
خ ــاضعـني لـلخلـيفــة ال ــذي له حق تــولـيـتهـم
ـ
وعــزلهم ومــراقبــة أعمــالهم ،وإصـدار األوامـر
والتوجيهات أليهم(.)13
وقـد بـدأ بـالـظهـور يف هـذا الـعصـر ،مـا ميـكن
تـسميـته ب (دولة امللـك السيـاسي) التـي أعاد
مـعاوية تأسـيسها تأسـيساً جديـداً بعد حروب
ال ــردة أوالً ،ثـم حـ ــروب الفـتـ ــوحـ ــات الـكـبـ ــرى
ـ
ثـانيـاً .وقـد تبلـورت بـأثـر ذلك ظـاهـرة التنـوع
والـتعدد يف اجملتمع العـربي اإلسالمي مع ما
رافقـتهــا مـن بـ ــدء اخلالفــات الـفقهـيــة ،وبــدأ
(التــأويـل) .كمــا تـبل ــور احلقل الــسي ــاسي ،أو
اجملال السياسي بوجه عام.
يقـول اجلابـري بهذا الصـدد :إذا نحن نظـرنا
إلــى الــدولــة بــوصفهــا ظــاه ــرة سي ــاسيــة أوالً
وق ـبـل كل شــيء ،فـ ـ ــأنــن ـ ــا س ــنجـ ـ ــد أن (مُلـك)
ـاوي ـ ــة كـ ـ ــان فـعالً (دول ـ ــة ال ـ ـســي ـ ــاس ـ ــة) يف
مع ـ ـ ـ
ـ
اإلسـالم ،الدولـة التـي ستكـون النمـوذج الذي
بقي سـائـداً إلــى اليـوم .ونحـن عنـدمـا نـصف
(ملك) معـاوية بأنه (دولة السـياسة) فأننا ال
نقـصــد بــذلـك تلك املـظــاهــر الـتي عــرف بهــا
سل ــوك معـ ــاويـ ــة ،مـن ال ــده ــاء والق ــدرة عل ــى
ـ
املـفاوضـة ،وما يـعرف ب (شـعرة مـعاويـة) فان
هـذه املظـاهر ،عـلى أهـميتهـا وإيجـابيتهـا من
النــاحيـة الـسيــاسيــة ،تبقـى ممـا يـنتـمي إلـى
السلوك الشخصي ،وليس إلى بنية الدولة.
أن ــن ــا نقــصـ ــد بـ ــذلـك أن معـ ــاويـ ــة قـ ــد أوجـ ــد
بالفعل من خالل سلوكه الشخصي كسياسي
محـنك ،وبفعل الـتطـورات االجتمـاعيـة التي
عه ـ ــده مـ ـ ــا يعــبـ ـ ــر ع ـنـه علــمـ ـ ــاء
ـصل ــت يف ـ
حـ ـ
ـ
ـم ـ ــاع والـ ـ ـســيـ ـ ــاس ـ ــة الــي ـ ــوم ب (اجمل ـ ــال
االج ـتـ ـ
السياسي) أو املؤسسـة السياسية( ،)14والذي
يـشـمل الــدولــة بــاعـتبــارهــا تعـبي ــراً سي ــاسي ـاً
وحق ـ ــوقــيـ ـ ـاً عــن عالقـ ـ ــات اإلنــت ـ ــاج ،وي ـ ـشــمل
ـ
السلطـة واملعارضـة يف آن معاً ،ويـشمل كذلك
ـائ ــر الـت ــي ــارات الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة واالجتـ ــاهـ ــات
سـ ـ
ـ
الفكـريــة التـي تغــذيهـا .هــذا التـبلـور مـؤشـر
على تـبلور حقـول أو مجاالت اجملتـمع املدني
األخ ــرى القـ ــاعـ ــديـ ــة إذا أصح الـتعـبـي ــر ،مـثل
ـ
اجملــال االقتـصــادي ،واجملــال االجـتمــاعي ،أو
اجمل ــال (االقـتـص ــادي  /االجـتـم ــاعـي)،
لــنقل ـ
واجملــال الثقـايف ،واجملـال األيـديـولـوجي ،وان
كنـا نسقط هـذا املفهوم علـى احلياة الفكـرية
ـزم ــان ،وأخـيـ ــراً اجمل ــال ال ـسـي ــاسـي
ال ـ ـ
يف ذلك ـ
(.)15
أن طـابع الـدولة وطـابع نظـام احلكم يتـحدد
ـعالق ــة بـني الـ ــسلــط ـ ــة واملعـ ــارض ـ ــة ،تلـك
ـب ــال ـ
العالقـة الـتي ميكـن أن جتعل من الـدولـة أمـا
دولــة استبـداديـة تقـوم علـى إقصـاء املعـارضـة

ونفيها ،أو دولة تـعددية يجري يف مـؤسساتها
صــراع اجـتـمــاعـي  -سـيــاسـي مفـتــوح ي ـسـمح
ـط ــة سلـمـيـ ـاً .وه ــو م ــا لـم يكـن
ب ــت ــداول الــسل ـ
معروفاً يف التاريخ الـسياسي العربي ،السيما
منذ تولي معاوية السلطة ،وحتويله اخلالفة
إلى (ملك عضوض).
هكذا انقلبت اخلالفة مُلكاً ملا انغمس العرب
يف الـنعيـم بكثــرة الغنـائـم والفتـوح ،أصـبحت
طبـيعــة الـظــروف اجلــديــدة تفــرض االنفــراد
ـاجمل ــد واستـئثــار الــسلـطــة وك ــان ذلك علــى
بـ ـ
عهـد معـاويـة .ولـذلك فـان مـا حـدث يف عهـد
ـاوي ــة من مـظــاهـ ــر املُلك هــو أمــر طـبيـعي
معـ ـ
ساقته العصبية بطبيعتها ،فلم يكن بإمكانه
أن يـ ـ ــدفع ذلـك عــن نفـ ــسه وقـ ـ ــومه ،ولـ ـ ــو أنه
حملهم علـى غير تلك الطـريقة وخالفهم يف
االنفـراد باألمـر لوقع يف افتـراق الكلمـة التي
كان جمعهـا وتأليفها أهـم عليه من أمر ليس
وراءه كبير مخالفه(.)16
ـم ــون الـ ـ ــواقعـي والـت ـ ــاريخـي لـ ــدولـ ــة
إن امل ـض ـ
ـاوي ــة ـب ــوصـفهـ ــا دولـ ـ ــة كلـيـ ــة ،يـتـمــثل يف
مع ـ ـ
ـ
اتخـاذهــا عصـبيـة قـبيلــة بنـي أميـة بخـاصـة،
ـيل ــة بـ ــوجه عـ ــام إط ــاراً لـت ــولـي ــد
واتخ ــاذ القـب ـ
ـ
ـبل ــور الـطـبقـ ــة األرسـتقـ ــراطـي ــة اجل ــدي ــدة
وت ـ
وإعادة إنتاج البنية القبلية ،كبنية اجتماعية
وسيـاسيـة ،حيـث دخلت العالقـات الـقبليـة يف
ال ـسـيـ ــاسـ ــة ،علـ ــى أنـه ال ميكـن ال ــزعـم مـن ان
معـاويـة بـاعـتبـاره رمـزاً للـسلطـة األمـويـة قـد
ـبع ــد املعـ ــارضـ ــة كلـيـ ـاً مـن مج ــال العـمل
اسـت ـ
ال ـس ــي ــاسـي ،ومجـ ــال ال ــسلــطـ ــة ،بل أنـه وضع
نفـسه يف مركـز السـلطة ،ويف مـوقع السـيطرة
علـى التـراتبـات االجتمـاعيـة من جهـة ،وعلى
التعارضـات القبلية واألقـوامية والـطبقية يف
جتل ــي ــاته ال ـسـيــاسـيــة مـن جهــة أخــرى .وهــو
معـروف ب (العقـد الـسيـاسي) الـذي اقتـرحه
ـص ــومه ال ـسـيــاسـيـني بعــد أن انـتـصــر
علــى خ ـ
علـيهم بـالقـوة ،فـضالً عن عـدم قـطعه قنـوات
التواصل مع اآلخريـن (شعرة معاوية) ،وعدم
استبعـاده املعـارضـة الـسيـاسيـة ،إال تلـك التي
كــانـت ال تقـبل بــأقـل من إقـصــائـه عن احلـكم
(كـالـشيعـة أو اخلــوارج أو غيـرهـم من الفـرق
ـمع ــوا ـب ــشـ ــدة ونـكـل بهـم بـ ـسـبـب أو
ـال ــذيـن قـ ـ
بغ ــي ــره ،بل إن (الـتقـيـ ــة)( )17كــمفه ــوم ديـنـي
شيعي ظهر يف زمن األمويني.
ـص ــار العـبـ ــاسـيـني وتـ ــداعـي احلـكـم
بع ــد انـتـ ـ
ـ
ـس ــر اسـتـئـثـ ــار العـب ــاسـيـني
األم ــوي ،كـيـف نفـ ـ
ـ
بـاحلكم والـدولة والـطريقـة التي مت بهـا هذا
االسـتـئـثــار :اسْـتُـبْعِ ـدَ ال ـشـيعــة مـن الــسلـطــة
ونـكِّـل بهـم ونُـكِـبَ ـب ــالـبـ ــرامـكـ ــة ،واسـتــبعـ ــدت
الف ــارسـيـ ــة سـي ــاسـيـ ـاً يف حـني لـم
ـاص ــر ـ
الع ــن ـ ـ
ـبع ـ ــد بق ــي ـ ــة العـنـ ــاصـ ــر األجـنـبـيـ ــة مـن
ـي ـسـتـ ـ
ال ــسلـطـ ــة ،والسـيـم ــا يف اجل ــانـب
ـس ــات ـ
ـم ــؤسـ ـ
اإلداري والـثقـ ــايف .فعل ــى ال ــرغـم مــن احللف
الـذي كـان قــائمـاً بـني العبــاسيـني والعلــويني
ال ــذي مت بـيــنهـمـ ــا علـ ــى مـبـ ــايعـ ــة
واالتف ــاق ـ
ـ
(محمــد النفـس الـزكيــة) بحضـور (الـسفـاح)
ـص ـ ــور) وغــيـ ـ ــرهــم ـ ــا مــن (آل العــب ـ ــاس)
و(امل ـنـ ـ
ومـوافقتهـم  -وكان محمـد هذا ،ابـن عبد اهلل
احملـض ،علــوي ـاً مـن ســادات بـنـي هــاشـم نـبالً
وشج ــاعـ ــة وفــصـ ــاحـ ــة .وكـ ــان الـنـ ــاس
ـ
ودي ــن ـ ـاً

شــديــدي املـيل إلـيه ،وقــد قــدمهّ أشــراف بـنـي
هـاشم علـى أنفـسهم ،ورشحـوه وعـاضـدوه ،إال
أن تقاسـم السلطة بني العباسيني والعلويني،
وال ــذي يع ــك ــس مـيـ ــزان القـ ــوى االجـتـمـ ــاعـي
ـ
وال ـ ـسـ ــي ـ ــاســي ،قـ ـ ــد حـ ـ ـســم مل ـصـلحـ ـ ــة األوائل.
ـ
فاستـأثر العباسيون باحلكم دون العلويني يف
تنــاقـض كلـي مع االتفــاق الــذي كــان معقــوداً
بـيـنهـمـ ــا ،والـ ــذي يك ــون أم ــر اخلالف ــة ش ــورى
بيـنهمــا ،بعـد أن كــانت اخلالفـة يف نـظـر بـني
ـه ـ ــاشــم ـال ـ ــذيــن ي ـن ـت ـمــي إلـ ــيهــمـ ـ ــا ال ـب ـيــت ـ ــان
(العباسي والعلوي) مغتصبة(.)18
هكـذا مـا أن انتصـرت الثـورة العبـاسيـة ،حتـى
تـغلـب مـنــطق الـ ــدولـ ــة عل ــى مـنــطق الـث ــورة،
أصبح (العلـويون)  -مـن منظـور العبـاسيني-
عقبـة سيـاسيـة يجب التـخلص منهـم نهائـياً،
ـم ــا يـتــطلـبـه ذلك شـ ــروط وأشك ــال انـتق ــال
ك ـ
ـط ــة ،ـف ــال ــث ــورة تعـنـي الـتغـيـي ــر الـن ــوعـي
الــسل ـ
العـمــيق ،وال ـطــبقـي الـنـ ــاجـ ــز واالجـتـمـ ــاعـي
اجلـذري ،يف حني أن السلـطة العـباسيـة كانت
ـت ــاريخـي ـاً ،اسـتـمــراراً صــاعــداً ومـتـطــوراً كـمّ ـاً
وكيفاً ضـمن ظروف مـوضوعيـة أرقى وأرحب،
ملـؤسـســة اخلالفـة اإلسـالميـة .الـتي أوجـدهـا
املـسلمـون ،ولـم ينـصّ عليهـا صـراحـة ،دستـور
(الق ـ ــرآن) وال الـ ـ ـســنـ ـ ــة ال ـنــب ـ ــوي ـ ــة
امل ــسل ـمــني ـ
ـ
ـرمي ـ ـ ــة ،كـ ــمـ ـ ـ ــا سـ ـبـق ــت اإلش ـ ـ ــارة ،وإمن ـ ـ ــا
ال ــك ـ ـ ـ ـ
اسـتحـ ــدثهـ ــا القـ ــائـمـ ــون عل ــى األمـ ــر يف بالد
امل ــسلـمــني بعـ ــد وفـ ــاة الـنـبـي (ص) ،وقـ ــامـ ــوا
ـ
بتـطويرهـا ،كنتاج اجـتماعي ،مع تـوالي عهود
التنظيم السياسي.
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