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ل�سنا �شعوب ًا عن�صرية وال طائفية ..بل نحن
موقفنا
الأكرث ت�ساحم ًا ..ولكن الهرم الي�ستقر على ر�أ�سه
ت��ن��وي��ه :ل��ي�����س م���ن �أه������داف ه���ذا امل��ق��ال
�إدان��ة الأقليات ال�سورية بكل خلفياتها.
ولي�س من �أهدافها حتميلها م�س�ؤولية
ما يجري .واللعبة ال��ق��ذرة هي يف قلب
الهرم ال�سوري على ر�أ�سه ،ي�شرتك فيها
كل الأ�شرار واالنتهازيني من الأكرثية
والأقليات على ال�سواء� .إمياننا الأ�سا�س
��وح��د ال���ذي ي�ستقر
باملجتمع امل���دين امل َّ
على قاعدته العامة كما يف كل بالد خلق
اهلل .وبعد..
تطلق كل اجلبهات على ح�ضارتنا ،وعلى
�شعوبها �أن��واع��اً م��ن االت��ه��ام��ات الظاملة
الزائفة الباطلة .الأعجب ،يف الأمر� ،أن
ي�شارك يف هذه احلمالت الهادفة َّ
املنظمة
ب��ع�����ض ب��ن��ي ق��وم��ن��ا ب���دواف���ع وخ��ل��ف��ي��ات
خمتلفة� ،أغربها و�أعجبها خلفية التلذذ
(بجلد الذات) ،التي ي�ستعر �أوراها ب�شكل
َ
�أكرب يف زمن االنك�سارات.
وم��ن �أك�ثر التهم انت�شاراً ورواج���اً التي
ُت��ل��� َ��ص��ق ب��ح�����ض��ارت��ن��ا وب�����ش��ع��وب��ه��ا ،تهمة
ال��ت��ع�����ص��ب واالن����غ��ل�اق ع��ل��ى اخل��ل��ف��ي��ات
ال���ع���ن�������ص���ري���ة وال����دي����ن����ي����ة وامل���ذه���ب���ي���ة
والع�شائرية �أي�ضاً .وتهمة ر ْف�ض العي�ش
امل�شرتك والتعددية ون ْبذ الآخ��ر؛ ومن
غري نكران جلزء من احلقيقة التاريخية
التي الميكن ملن�صف �أن يتجاوزها؛ ن�ؤكد
�أن ال��ق��ول الف�صل فيما نحن فيه �إمن��ا
يرجع �إلى الدرا�سات احل�ضارية املقارنة
امل��� َّؤ���س�����س��ة ع��ل��ى غ�ي�ر ط��ري��ق��ة ال�برام��ج
الإعالمية القائمة على الهذر واالدعاء.
�إن �شهادة ال��واق��ع التاريخي احل�ضاري
وال��دي��ن��ي وال�سيا�سي واالجتماعي بكل
�أبعاده لهي الفي�صل احلقيقي يف �إثبات
احلقائق ،وتفنيد االدعاءات.
ويف ظ���ل ���ش��ه��ادة ال���واق���ع ال��ق��ائ��م��ة على
احل��ق��ائ��ق ي��ت���أك��د �أن �شريعتنا ودول��ت��ه��ا،

يف جمالِيها املختلفة ،وك��ذا جمتمعاتنا
كانت الأكرث قبو ًال بالتعددية واالنفتاح
ع��ل��ى الآخ������ر ب��ك��ل خ��ل��ف��ي��ات��ه ..م���ن كل
م���ا ع����رف ال���ت���اري���خ يف ظ���ل احل�����ض��ارات
واملجتمعات.
لندر�س ونتعلم ونقارن الزمان بالزمان،
والدولة بنظريتها ،والتاريخ بالتاريخ.
كل احلروب الدينية يف الغرب الأوروبي
يف ق���رون���ه الأخ���ي��رة مل���ن الي��ع��ل��م ،ك��ان��ت
م�سيحية /م�سيحية.
جيو�ش الفرجنة الذين نعتوا �أنف�سهم
ب��ال�����ص��ل��ي��ب��ي�ين ،وح��م��ل��وا ال�����ص��ل��ي��ب على
�صدورهم ،ي��وم دخلوا القد�س ،خا�ضت
خيولهم يف دماء �أهلها �إلى ال ُّر َكب وهذه
�شهادتهم؛ ولكن عندما ا�ستعادها �صالح
الدين �أطلق لأف��راده��م خيار البقاء �أو
اخلروج مع ما ميلكون من �أموال!
هذه مقارنة حال بحال ،ومنهج مبنهج،
و�سيا�سة ب�سيا�سة ،ودي��ن قوم �أو فهمهم
لدينهم بدين �آخرين.
امل��ل��وك الإ���س��ب��ان ال��ذي��ن ان��ت�����ص��روا على
املحتلني (العرب وامل�سلمني) مل يطيقوا
ب���ق���اء �أق����ل����ي����ات دي���ن���ي���ة ال ي���ه���ودي���ة وال
�إ�سالمية بني جنبيهم وكان اال�ستئ�صال
وكانت حماكم التفتي�ش.
لن نفي�ض يف ذكر الأمثلة ،و�إنه ملو�ضوع
مهم �أن ُتد َر�س الوقائع بر�ؤية تاريخية
م��ق��ارن��ة ،ك��ي��ف ك���ان احل���ال يف ال�����ش��ام يف
ال��ق��رن�ين ال�����س��اب��ع وال��ث��ام��ن للميالد يف
ع�����ص��ر ب��ن��ي �أم��ي��ة وك��ي��ف ك���ان احل����ال يف
نظائرها من البلدان.
ي���ق���ول امل������ؤرخ�����ون :وظ���ل���ت ال��ن��واق��ي�����س
تقرع يف دم�شق لي ً
ال حتى �أ َّرقت معاوية
وم��ن��ع��ت��ه م���ن ال���ن���وم ،والي��ف��ع��ل حيالها
�شيئاً .وظل امل�سلمون ي�صلون يف ناحية

د .زهير سالمV

الكني�سة الأم حتى ا�شرتاها الوليد بن
عبدامللك وح َّولها �إلى م�سجد بني �أمية
الكبري.
وي��ب��ق��ى ال�������س����ؤال امل��ه��م يف ال�����س��ي��اق :ما
�سبب ا���ش��ت��داد ح��ال��ة ال�����س��ع��ار الطائفي
والعرقي املت�أجج بني النا�س اليوم؟! هذا
ال�سعار الذي يلقي بظالله على املواقف
وال�سيا�سات و�ألوان اخلطاب ،حتى �أ�صبح
املتعايل عليه هو املُالم ،وهو املن َكر عليه،
وهم املتحمل لكل �أ�سباب ما تعانيه الأمة
من ذلة وهوان!
نعم �إن وراء الأكمة ما وراءها ،ولندرك
ما ومَن وراء هذه الأكمة ،نحب �أن ننوه
�أن مَن يذكون نار هذا ال�سعار هم �أكرث
النا�س تظاهراً يف الترب�ؤ منه و�إن��ك��اره،
والت�شنيع عليه.
ول����و ك�����ش��ف��ن��ا م���ا وراء الأك����م����ة ل��ر�أي��ن��ا
دو ًال ووزارات دف���اع و�أج��ه��زة خم��اب��رات
وم�ؤ�س�سات ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات كلها تعمل
وفق مناهج وبرامج وخمططات لتغذية
ه����ذا ال�������س���ع���ار ،ول���دف���ع ���ض��ح��اي��اه �إل���ى
التخبط �أكرث يف ح ْم�أته.
�إن ���س��ي��ا���س��ة ت�����س��ل��ي��ط الأق����ل����ي����ات ع��ل��ى
الأك�ث�ري���ات حيثما ك��ان ذل��ك م��ت��اح��اً يف
بالد امل�سلمني ،ومتكني بع�ض الأقليات
وب��ع�����ض ال��ب��ع�����ض م���ن م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا من
ارت��ك��اب ك��ل امل��وب��ق��ات ممار�سة و�سيا�سة
وخطاباً البد �أن تكون لها ثمرات.
ب�شيعة �إي���ران الذين ي�شكلون  %10من
جمموع �أمة الإ�سالم ،ي�ستخدم بع�ضهم
البنتاغون و(ال�سي �آي �إي���ه) ال�ستفزاز
 %90من امل�سلمني على حم��ور طنجة/
ج���اك���ارت���ا ،وت��ع�بر ملي�شياتهم ال����دول،
من لبنان �إل��ى �سورية وك��ذا من العراق
وم��ن �إي��ران وم��ن باك�ستان و�أفغان�ستان

الأمم املتحدة تبيع الروهينغا
ت�سعى الأمم املتحدة لإنهاء �أزمة امل�سلمني
ال���روه���ي���ن���غ���ا ,ل���ي�������س ب���ال���ت���و����ص���ل حل��ل��ول
م�������ش���روع���ة م����ع ح���ك���وم���ة م���ي���امن���ار ت��ك��ف��ل
للروهينغا حقوقهم ولكن ب�سرعة �إعادتهم
�إل���ى ب�لاده��م دون ���ض��م��ان��ات حقيقية من
�أج���ل �إخ��ف��اء ق�ضيتهم ع��ن �أع�ي�ن الإع�ل�ام
ب���أي��ة طريقة بعد التعاطف الكبري ال��ذي
ح�صلوا عليه.
وقد �أدى هذا التعاطف �إلى �ضغوط كبرية
على ال��دول الكربى وامل�ؤ�س�سات الدولية
التي تريد ذر ال��رم��اد يف الأع�ي�ن وت�سكني
الغ�ضب ال�شعبي والإع�ل�ام���ي .وق���د �أك��د
ه��ذا الأم���ر التقرير ال���ذي ن�شرته وكالة
(روي��ت�رز) ل�ل�أن��ب��اء م���ؤخ��راً و�أ����ش���ارت فيه
�إل���ى �أن ال�لاج��ئ�ين ال��روه��ي��ن��غ��ا العائدين

�إل���ى ميامنار ل��ن يح�صلوا على �ضمانات
���ص��ري��ح��ة مب��ن��ح��ه��م اجل��ن�����س��ي��ة �أو ح��ري��ة
احل��رك��ة يف ال��ب�لاد وذل���ك مب��وج��ب ات��ف��اق
�سري بني احلكومة والأمم املتحدة.
و�أو�����ض����ح����ت �أن الأم�������م امل���ت���ح���دة ع��ق��دت
اتفاقاً مبدئياً مع ميامنار يف نهاية مايو
بهدف ال�سماح ملئات الآالف من امل�سلمني
ال��روه��ي��ن��غ��ا ال���ذي���ن ف����روا �إل����ى ب��ن��غ�لاد���ش
ب��ال��ع��ودة ط��واع��ي��ة وب����أم���ان �إل���ى م��ي��امن��ار،
لكنها مل تعلن تفا�صيل االت��ف��اق .وذك��رت
الوكالة �أنها َّ
اطلعت على ن�سخة من مذكرة
التفاهم املتفق عليها ب�ين الأم���م املتحدة
و�سلطات م��ي��امن��ار .ومت ت�سريب امل�سودة
�أي�ضاً على الإنرتنت.

خالد مصطفى V
وك����ان����ت اجل��ن�����س��ي��ة وح����ق����وق ال�لاج��ئ�ين
العائدين �إلى ميامنار من نقاط اخلالف
الرئي�سية �أثناء املفاو�ضات ب�ش�أن االتفاق
ع��ل��ى ال�����س��م��اح ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف دخ����ول وك���االت
الأمم املتحدة �إلى والية راخني امل�ضطربة
ب��ع��دم��ا مُ�� ِن��ع��ت م���ن ذل���ك م��ن��ذ �أغ�����س��ط�����س
املا�ضي .وتن�ص م��ذك��رة التفاهم على �أن
«العائدين �سيتمتعون بحرية احلركة مثل
�سائر مواطني ميامنار يف والي���ة راخ�ين
مبوجب القوانني والقواعد املعمول بها».
لكن الن�ص ال��ذي َّ
اطلعت عليه (روي�ترز)
اليكفل حرية احلركة خ��ارج ح��دود والية

حتت �سمع العامل وب�صره .وحتى قانون
املقاتلني الأج��ان��ب ال�صادر عن جمل�س
الأمن ُيع َفون من تبعاته.
ت�صريحات ب��ط��رك الكني�سة الرو�سية
والف��������روف الأرث����وذك���������س����ي ال��ط��ائ��ف��ي��ة
الوقحة �ضد �شعب �سورية (ل��ن ن�سمح
ب��ق��ي��ام ح��ك��م �سني يف ���س��وري��ة) ت�صريح
َّ
مبخر ببخور الكني�سة لوزير خارجية
دولة عظمى منذ عام  ،2012قبل ت�صنيع
البغدادي و�شركاه .ولن نذكر يف ال�سياق
�أح����ادي����ث ال�����ص��غ��ار م���ن ك��ه��ن��ة ورج����ال
دي����ن و���س��ا���س��ة ت�����س��احم��وا م���ع ج��رمي��ة
مي�شيل �سماحة الذي كان يريد قتلهم،
ومايزالون مدافعني عن �صاحب قرار
اجلرمية التي ا�ستهدفتهم.
�إ�صرار �أوباما من قبل ومن بعده على
م��ا ي�سمونه (احل���ل ال�سيا�سي) وال��ذي
م���اي���زال ه������ؤالء امل��ت�����ش��اك�����س��ون ي�����س��ع��ون
�إل��ي��ه ب��ال��غ��ازات وال���غ���ارات وال��ق��ا���ص��ف��ات
والراجمات لين�شئوا ح�ل ً
ا �سيا�سياً بني
�شعب يريد �أن يتحرر ،وزمرة من القتلة
واملجرمني والفا�سدين واملف�سدين ،كل
ذلك هو جزء مما وراء الأكمة التي عنها
يتحدثون.
اخل���ل���ف���ي���ات الأق���� َّل����وي����ة ل��ي�����س��ت دي��ن��ي��ة
(�إ���س�لام��ي��ة /م�سيحية) ف��ق��ط ،ب��ل هي
مذهبية تارة وعرقية وثالثة ،ولن نزيد
يف �ضرب الأمثال.
هذا لي�س �إدان��ة ملجاميع املواطنني من
�أب��ن��اء الأق��ل��ي��ات ،فاللعبة يف حقيقتها
�أك��ب��ر م��ن��ا وم��ن��ه��م ،ول��ك��ن��ه دع�����وة �إل���ى
الت�سامي احلقيقي عن دعوات كراهية
ال������ذات .وال���س��ي��م��ا يف حل���ظ���ات امل��ر���ض
واالرت���ك���ا����س .ول��ك��ن يف ال���وق���ت نف�سه
هذه حقائق اليلغيها بع�ض املت�سامني
املتطهرين م��ن �أب��ن��اء ه���ذه الأق��ل��ي��ات.
التعميم مرفو�ض ،والقاعدة القر�آنية
« َل�� ْي��� ُ��س��واْ َ���س�� َواء »..تظل حا�ضرة ،ولكن
ح�ين تنغم�س ط��وائ��ف بثقلها ال��ع��ام يف
م��ع��رك��ة ،م��ن ال�صعب �أن ُيلت َم�س لها
راخني �أو تعديل القوانني والقواعد التي
مت��ن��ع ال��روه��ي��ن��غ��ا يف ال��وق��ت ال��راه��ن من
التنقل بحرية .ويقول زعماء الروهينغا
وج��م��اع��ات م��داف��ع��ة ع��ن ح��ق��وق الإن�����س��ان
�إن االت��ف��اق الي�ضمن احل��ق��وق الأ�سا�سية
للروهينغا الذين فر نحو � 700ألف منهم
�إثر حملة ع�سكرية �ضدهم.
يف ال��وق��ت نف�سه اع�ترف��ت الأم����م امل��ت��ح��دة
على ل�سان �أمينها العام ب�أن ال�ضغوط التي
متارَ�س على حكومة ميامنار غري كافية حلل
�أزمة الروهينغا ،وطالب مبمار�سة املزيد من
ال�ضغط على حكومة ميامنار ,وقال �إح�سان
ال���ك���رمي ال�����س��ك��رت�ير الإع��ل�ام����ي ل��رئ��ي�����س��ة
ال��وزراء البنغالية «الأم�ين العام غوتريي�ش
قال �إنه البد من وجود املزيد من ال�ضغوط
على ميامنار حتى يفهم امل�س�ؤولون فيها �أن
عليهم حل �أزمة الروهينغا».

تأمالت
د .زهير المزيدي V

ت�أملتُ ( ..اجل��ذب) ،حني ينتابك
فيكون م��ع �صاحب ٌة �أو �صاحب،
�ساحب ،يكون حني يرتقي
جذب
ٌ
ٌ
االن�������س���ج���ام وال����ت����واف����ق ال��ق��ل��ب��ي
�����ذب ذو وج����دان
ع��ل��ى �أوج�������ه ،ج ٌ
ووجهان ،م�ؤ ٌ
مل باالبتعاد ومبه ٌج
م���ع االق����ت���راب ،م ٌ
������ذاق ل��ل��ج��ذب
ه����ذا �إنْ ُوجِ ������دت ل���ه ح��ل��اوة مع
ٌ
وجميل �أن تكون
�إن�سان ،فجدير
م��ت��وا���ص�ل ً
ا ف��ي��ه م���ع اهلل ت��ع��ال��ى،
(ف���ه���و) ك���ي ي���ق���رب �إل���ي���ك م���ا يف
اجل��ن��ة م���ن ن��ع��ي��م يف امل�����ذاق ق��ال
ريةٍ» ،وكي يقرب
لك « َوفا ِك َه ٍة َكث َ
لك اجلذب القلبي� ،إذ ذقت جذباً
م���ع �إن�������س���ان ،ل�ترت��ق��ي ب��و���ص��ال��ك
لي�س مبجرد حركات �صالة ،بل
بقلبك ،ذلك �إِ ّن َ
اهلل َت َعا َلى َي َغا ُر،
ٌ
فو�صال معه �سيكون بحالوة من
مقام �أرفع ،ومبذاقٍ �أكمل و�أبدع،
حينها وم��ع كل خطوة تخطوها
بج�سدك ن��ح��وه� ،ست�شعر بخ ْفق
من قلبك ملقام احلقيقة يرفع.
 Vكاتب كويتي

ال�براءة لأن �أقل من القليل فيها قال:
للم�ؤامرة :ال..
ال� ..أيها ال�سادة ل�سنا �شعوباً متع�صبة وال
منغلقة وال راف�ضة للآخر ،ونحن الذين
ر�سخنا ق��واع��د ق��ب��ول الآخ���ر و�شرعناه
َّ
وك��ف��ل��ن��اه وح��م��ي��ن��اه؛ ول��ك��ن الأه���رام���ات
املجتمعية �إمن��ا ت�ستقر على قواعدها،
ومل ي�ستقر هرم على ر�أ�سه ،ولن ي�ستقر.
 Vمدير مركز ال�شرق العربي

zuhair@asharqalarabi.org.uk

وق����د اك��ت��ف��ت الأم�����م امل��ت��ح��دة ح��ت��ى ه��ذه
اللحظة بالت�أكيد على حقوق الروهينغا
ولكن دون اتخاذ �أية �إج��راءات رادع��ة من
�أج���ل �إج���ب���ار ح��ك��وم��ة م��ي��امن��ار ع��ل��ى فعل
ذل���ك ..وق��د منحت الأم���م امل��ت��ح��دة وقتاً
طوي ً
ال حلكومة ميامنار من �أجل تقدمي
حلول عملية ل�ل�أزم��ة ،لكن دون حتقيق
�أي تقدم ُيذ َكر حتى الآن ،يف حني ت�ستمر
�أزم����ة ال��روه��ي��ن��غ��ا الإن�����س��ان��ي��ة يف ت�صاعد
ب�����ش��دة و���س��ط ظ����روف معي�شية غ��اي��ة يف
ال�صعوبة تع ِّر�ضهم للموت البطيء داخل
خميمات النازحني يف بنغالد�ش.
والآن تريد الأمم املتحدة التو�صل التفاق
يت�ضمن بيع الروهينغا للنظام امل�ستبد يف
ميامنار وتنظيف �صورته بالباطل.
 Vنقال عن موقع (امل�سلم) الإلكرتوين

