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�صالح*

�سورية وفل�سطني ونظام الإبادة ال�سيا�سية

وفق ًا

للأيديولوجيا الر�سمية في
�سورية ،هناك تعار�ض مطلق،
�أو ''�صراع وجودي'' بين �سورية و�إ�سرائيل:
�إ�سرائيل قوة معتدية ،و�سورية بلد معتدى
عليه ومحتلة �أر�ضه؛ هي كيان عن�صري،
وبلدنا �ضد العن�صرية والتمييز؛ هي قوية لكن
على باطل ،بينما نحن �ضعفاء لكننا على حق؛
�إ�سرائيل دولة ا�ستعمارية مغت�صبة ،مرتبطة
ع�ضوي ًا بالإمبريالية ،ونحن كنا تحت
اال�ستعمار قبل ثالثة �أجيال ،وكبلد معتنق
للق�ضية القومية ننا�ضل مع �أ�شقائنا
الفل�سطينيين والعرب (من غير العمالء من بني
جلدتنا) �ضد اال�ستعمار والإمبريالية ،ومن
�أجل الحرية واال�ستقالل .ولهذه الأ�سباب نحن
في حالة حرب مع �إ�سرائيل ر�سمي ًا.
والواقع �أن هذا الخطاب انف�صل عن �أي بنى
اجتماعية و�سيا�سية وفكرية داعمة له منذ
�سبعينيات القرن الع�شرين ،وهذا بالتوازي مع
حلول حافظ الأ�سد ،ثم �ساللته ،كم�شروع وحيد
محل الم�شروع القومي العربي .ف�إذا ر�صدنا
قدراً من ا�ستمرارية عائمة لهذا الخطاب،
فبغر�ض ت�سويغ حالة اال�ستثناء المديدة،
* كاتب سوري.

تكن لها
المبنية على افترا�ض الحرب مع قوة ّ
�أكثرية ال�سوريين عداء حقيقي ًا .حالة اال�ستثناء
الم�سوغة على هذا النحو ناجعة جداً في �ضبط
المحكومين ورفع غطاء الوطنية عن المخالفين
�سيا�سي ًا و�ضمان دوام حكم ال�ساللة.
وفي مقابل ال�صراع الوجودي مع �إ�سرائيل،
ثمة تطابق تام بين هياكل النظام القائم في
�سورية منذ نحو ن�صف قرن وبين �سورية
كدولة ،ف�سورية هي ''�سورية الأ�سد'' ،ولي�س في
�سورية ما يفي�ض على ''�سورية الأ�سد'' هذه.
لكن وظيفة الأيديولوجيا هي حجب
الواقعّ � ،إما بقلبه ر�أ�س ًا على عقب ،و� ّإما ب�إحالل
عالم وهمي محل العالم الحقيقي ،و� ّإما
ب�إغفال جميع الوقائع ذات ال�صلة التي
تتعار�ض مع ما تقرره الأيديولوجيا .وهتك
حجب الواقع هو ما �أتاحته �أكثر من �سبعة
�أعوام انق�ضت على بداية الثورة ال�سورية،
فبات �سه ًال علينا النظر في وجهه العاري.
ومما ظهر بجالء �أن ما تقوله الأيديولوجيا
ّ
عن �إ�سرائيل �صحيح ،لكن كل ما تقوله عن
النظام الذي هو منتج هذه الأيديولوجيا
وموزعها ،ف�إنما هو تزوير للواقع.
تقوم الدولة الأ�سدية على التمييز بين
محكوميها ،فتفرق بينهم لت�سودهم ،وتحميها

245

قوى دولية عدوانية .وال يلزم �أن يكون
الطرفان ،الحامي والمحمي ،على وفاق �أو
متفاهمين �سراً .لي�س الأمر كذلك .ما �أتكلم
عليه هو تماثل بنيوي ي�شغل ال�سوريون فيه
موقع ًا مماث ًال لموقع الفل�سطينيين ،ويلتزم
النظام بباراديغم �إ�سرائيلي يقوم على
الالت�ساوي الجوهري بين الإ�سرائيليين
والفل�سطينيين ،وعلى �إباحة الأخيرين للأولين،
بما ُيهدر البعد التحرري لل�صراع بين بلدنا
والدولة ال�صهيونية .فالدولة التي بناها حافظ
صال على
الأ�سد على مثال �ساللي تقوم �أ� ً
تحويل �سورية ذاتها �إلى دولة تعذيب وقتل،
وترفع ال�ساللة و�أهل والئها درجات فوق
عموم ال�سوريين ،وهو ما �صار مرئي ًا للجميع
بعد الثورة.

متاثالت باراديغمية
هناك كثير من التماثالت الباراديغمية
نظامي الحكم في �إ�سرائيل ،والحكم في
بين
َ
�سورية.
 1ــ يحتكر الحكم الأ�سدي �سالح الطيران
و�أ�سلحة الدمار ال�شامل في مواجهة ال�سوريين،
مثلما تحتكر �إ�سرائيل التفوق الكا�سح في
هذين المجالين في مواجهة الفل�سطينيين
والعرب كلهم� .إذ لم تتوفر يوم ًا و�إلى اليوم
طائرات للفل�سطينيين ،وال حتى مدنية ،مثلما
لم تتوفر لأي معار�ضين للحكم الأ�سدي
طائرات من �أي نوع ،وال حتى م�ضادات
طيران.
 2ــ يحظى الحكم الأ�سدي بتغطية في
المورد
مجل�س الأمن من طرف رو�سيا،
ّ
الأ�سا�سي لل�سالح له ،والتي ا�ستخدمت  12مرة
حق النق�ض ،الفيتو ،لم�صلحته (وبا�سم ال�صين
ثمانية فيتوات للغر�ض نف�سه) ،بقدر ما تحظى

مورد
�إ�سرائيل بتغطية في مجل�س الأمن من ّ
ال�سالح الرئي�سي لها ،الواليات المتحدة43 :
مرة .لكن �أميركا حمت �إ�سرائيل بالفيتو مرة
كل عام ون�صف عام ،بينما حمت رو�سيا
محميها في �سورية نحو مرتين كل عام،
ّ
وكانت المرة الأولى في خريف �سنة .2011
 3ــ ت�صور �إ�سرائيل نف�سها واحة
للديمقراطية في المنطقة ،وبعد الثورة �صار
حكم ال�ساللة الأ�سدية ي�صور نف�سه كالدولة
العلمانية الوحيدة الباقية في ال�شرق الأو�سط
العربي والإ�سالمي .ويروج الطرفان ل�صورة
تقربهما من الغربي
حداثية عن النف�سّ ،
المتو�سط في الي�سار واليمين والو�سط.
وبالمنا�سبة وقف الي�سار الغربي �إلى جانب
�إ�سرائيل ،ولم يبد�أ بالتحول عنها �إ ّال بعد
االنتفا�صة الأولى في �سنة  ،1987بينما تقف
مجموعات وا�سعة من الي�سار الغربي والدولي
اليوم �إلى جانب الدولة الأ�سدية ،وال تعر�ض
تبد ًال في الموقف �إلى اليوم.
 4ــ �أنتجت �إ�سرائيل و�سورية الأ�سد الجئين
بالماليين� .إ�سرائيل لم تقم من دون طرد ثالثة
�أرباع الفل�سطينيين خارج وطنهم ،و�سورية
الأ�سد �أنتجت لجوء ما يقترب من �ستة ماليين،
�أكثر من ربع ال�سكان ،خارج �سورية �إلى اليوم،
ضال عن ع�شرات الألوف في �سل�سلة �سابقة
ف� ً
من المجازر .المجازر عن�صر م�شترك في
تاريخ القوتين ال�شرق الأو�سطيتين.
 5ــ �إ�سرائيل ت�شرف �إلى اليوم على �أكبر
مع�سكر اعتقال في الهواء الطلق في العالم ،هو
غزة ،فتحا�صر �سكانه وتق�صفهم وتجوعهم
حين يتجا�سرون على تحديها �أو يقاومون
ب�سالح بدائي ،وكان في �سورية الأ�سد حتى
منت�صف ني�سان�/أبريل من هذه ال�سنة ،ثاني
�أكبر مع�سكر اعتقال في العالم اليوم ،الغوطة
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تعر�ض خالل خم�سة �أعوام
ال�شرقية ،والذي ّ
ون�صف عام للح�صار والق�صف والتجويع.
ويقطع الطرفان �أو�صال مجتمع الأ�شخا�ص
ّ
الواقعين تحت �سيطرتهم ،ويهيمنان على
المكان والحركة (الحواجز والح�صار من طرف
النظام ال�سوري ،والحواجز والطرق االلتفافية
وجدار الف�صل العن�صري من الجهة
م�ستخدمين العنف واالعتقال
الإ�سرائيلية)
َ
الوا�سع .وانتهى معك�سر االعتقال في الغوطة
ال�شرقية على يد الرو�س والنظام الذي ختم
الح�صار بمذبحة كيماوية جديدة ،وبتهجير
الألوف من �أبناء المنطقة ،مدنيين ومقاتلين.
 6ــ لدى الطرفين هو�س بالأبد :القد�س هي
العا�صمة الأبدية لل�شعب اليهودي! �إ�سرائيل
ُوجدت لتبقى! الأ�سد �إلى الأبد! �إلى الأبد يا
حافظ الأ�سد! والبقاء الأبدي بطبيعة الحال
يقت�ضي مقاومة التغير و�سحق قواه ،وحرب ًا
م�ستمرة �ضد الم�ستقبل� .إ�سرائيل في حرب
دائمة ،ومثلها الدولة الأ�سدية ،لأنهما يريان
في التغير خطراً وجودي ًا عليهما .لكن يجب �أن
نالحظ �أن ال�ساللة الأ�سدية هي الأبدية في
�سورية ،بينما الأبدي عند �أعدائنا هو كيانهم
الحديث ،دولة �إ�سرائيل.
 7ــ رف�ض منهجي وثابت للتفاو�ض
والحلول ال�سيا�سية ،لأن الحل ال�سيا�سي يعني
ت�سوية ،وتنازالت متبادلة ،وم�ساومات وحلو ًال
و�سط ًا ،وهو ما لم يعر�ض الحكم الأ�سدي
ا�ستعداداً له في �أي وقت ،كما لم يعر�ض على
الثائرين والمعار�ضين في �أي وقت م�شاركة
في ال�سلطة .وتت�شارك �إ�سرائيل مع الحكم
الأ�سدي في ذلك ،وتاريخ عملية ال�سالم
الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية هو تاريخ ق�ضم
كيان الفل�سطينيين مع الحفاظ على العملية
كمظهر �سلمي.

 8ــ �إذا تحول معار�ضو الأ�سديين �أو
�إ�سرائيل �إلى المقاومة الم�سلحة ُو�صفوا ب�أنهم
�إرهابيون ،وهذا هدر للدم في �شريعة النظام
الدولي الحالي ،مثلما هو التكفير في �شريعة
الإ�سالميين .وفي المح�صلة لدينا الو�ضع
ر�ضخت لن تجني �شيئ ًا،
الم�ستحيل التالي� :إذا
َ
�ساي�ست �أو حاولت �أن تت�صرف كطرف
و�إذا
َ
قاومت ُتباد!
�سيا�سي م�ستقل ُت�سحق ،و�إذا
َ

ا إلبادة ال�سيا�سية

النظام الذي �أقامه حافظ الأ�سد في �سورية
في مطلع �سبعينيات القرن الما�ضي ،ت�أ�س�س
على الإبادة ال�سيا�سية لل�سوريين منذ قيامه،
مثلما تقوم �إ�سرائيل على الإبادة ال�سيا�سية
للفل�سطينيين منذ قيامها قبل  70عام ًا.
ومفهوم الإبادة ال�سيا�سية (البوليتي�سايد/
 )Politicideكان قد و�ضعه عالما �سيا�سة
�أميركيان هما باربرا هارف وتيد روبرت ُغر
( )Barbara Harff and Ted Robert Gurrفي
�سنة  ،1988وق�صدا به وقتها �إبادة قطاعات
من ال�سكان لأ�سباب �سيا�سية ،مثلما جرى
لل�شيوعيين الإندوني�سيين في �س َنتي 1965
و 1966على يد نظام �سوهارتو ،وبت�شجيع
�أميركي .وقد قامت الأمم المتحدة بتجريم
الجينو�سايد ( )genocideفي �سنة  ،1948لكنها
ا�ستبعدت المجموعات ال�سيا�سية من تعريفها
أقرت الأمم المتحدة ب�أنها
للجريمة التي � ّ
موجبة لمعاقبة الجناة.
الجينو�سايد كلمة م�ستحدثة في جميع
اللغات ،و�ضعها الحقوقي اليهودي البولوني
رافائيل لمكين ( )Rafael Lamkinفي كتاب له
ُن�شر في �سنة  ،1944وكان القتل الوا�سع
لليهود وغيرهم على يد النازيين ال يزال
جاري ًا وقتها ،و ُق�صد به تدمير الجماعات،
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عرفته
فيزيائي ًا وثقافي ًا .والجينو�سايد كما ّ
بنية
الأمم المتحدة هو�'' :أي فعل ُيرتكب ّ
التدمير الجزئي �أو الكلي لمجموعة قومية �أو
عرقية �أو �إثنية �أو دينية1''.
وقد ا�س ُتبعدت المجموعات ال�سيا�سية من
التعريف في حينه ب�ضغط من االتحاد
ال�سوفياتي وبريطانيا ،خ�شية �أن يكونا مو�ضع
تجريم ب�سبب �إبادة المعار�ضة ال�سيا�سية في
بمن فيها معار�ضو
االتحاد ال�سوفياتيَ ،
�ستالين ال�شيوعيون �أو غير الموالين له بقدر ما
كان يريد (حمالت التطهير المتكررة) ،و�سجل
بريطانيا في الم�ستعمرات.
لمفهوم الجينو�سايد ميزة مهمة� :إنه ا�سم
من دون معنى �سابق لمعنى من دون ا�سم
�سابق .فالكلمة لم يكن لها وجود قبل �سنة
 1944ليكون لها معنى ،وفي المقابل كان
هناك معنى ،هو جريمة الإبادة الرهيبة ،لكن
لم يكن لها ا�سم .الجينو�سايد معترف به في
�شريعة النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية
الثانية كجريمة موجبة للعقابّ � .أما المدركات
الأُخرى ،ومنها البوليتي�سايد ،فتبدو �أقرب �إلى
مفاهيم مجردة ،معقولة كثيراً �أو قلي ًال ،لكنها
لي�ست �أ�سماء لما ال ي�سمى .الجينو�سايد يبدو
''ا�سم علم'' ،ي�سمي واقعة مهولة ال ُتعقل ،وال
عقالنيته� ،أو بالأحرى ال مفهوميته ،هما
م�صدر قوته ،وم�صدر �ضعفه� ،أق ّله في ال�صيغة
التي تب ّنتها الأمم المتحدة.
في مفهوم الجينو�سايد م�شكلة خطرة
تتمثل في افترا�ض �أن الم�ستهدفين بالإبادة
هم جماعات �أُعطيت الهوية �سلف ًا ،و ُتقتل
ب�سبب هويتها ،لكن في معظم الحاالت
المدرو�سة في القرن الع�شرين ،نجد �أن الهويات
ذاتها كانت نتاج �أفعال ت�صنيف وفرز وتمييز،
ت�سبق الإبادة �أو تمهد لها �أو تواكبها .فاليهود،

وجهة نظر

247

ب�صورة ما ،يجري �صنعهم قبل قتلهم ومن
يميزون من غيرهم
�أجل قتلهم� ،أي �أنهم َّ
وي َر ّدون �إلى كونهم يهوداً ح�صراً،
فرزون ُ
ُ
وي َ
باعتبار اليهودية عرق ًا (و ُفتح باب �ضيق
ممن لي�سوا يهوداً �صافين).
لبع�ض ا�ستثناءات ّ
وبالمثل يجري �صنع الفل�سطينيين قبل
تدميرهم �سيا�سي ًا ،و�إن تكن الم�ؤ�س�سة
الإ�سرائيلية تفرز الدروز والبدو عن
الفل�سطينيين ،وتعمل على التفريق بين
الم�سيحيين والم�سلمين ،وبين المعتدلين
والمتطرفين ،بحيث ت�ضعف الهوية الفل�سطينية
وتبدد الكيان الفل�سطيني .وفي كل حال،
يجري التعامل مع الفل�سطينيين ال كمجتمع
مختلط ومتحول ،و�إنما وفق منطق هوياتي،
على نحو يقارب نظرية الأعراق النازية ،ويتم
تعزيز ذلك بممار�سات تمييزية وفق التمايزات
الهوياتية التي تجري رعايتها وتر�سيخها.
هذا منطق �إبادة بقدر ما يقيم مجموعات
متفا�صلة ،وبقدر ما ُيخ�ضع عالقات الأفراد
لعالقات الجماعات ،وم�صير الأفراد لم�صير
الجماعات .وكانت الأنثروبولوجيا
اال�ستعمارية ،الألمانية ثم البلجيكية ،قد
�صنعت الهوتو والتوت�سي في رواندا من فوارق
صال
جزئية وعار�ضة ،فن�سبت �إلى التوت�سي �أ� ً
حامي ًا ،وجعلت منهم �شعب ًا قادم ًا من ال�شمال،
ّ
و�أ�سبغت عليهم �صفات فيزيائية �إيجابية :طول
القامة ،الأنف الأقنى ،الن�ساء الأجمل ،بينما
الهوتو �أق�صر قامة ،وهم فط�س الأنوف
ون�سا�ؤهم مفتقرات �إلى الجاذبية .كان هذا من
مقدمات الجينو�سايد الذي كلف 800.000
�شخ�ص معظمهم من التوت�سي ،خالل  100يوم
بين ني�سان�/أبريل وتموز/يوليو .1994
وفي كل حال ،يجري الت�صنيف والفرز في
�سياق ي�ستهدف التخل�ص من جماعات
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معار�ضة �أو �أدنى مي ًال �إلى التماهي بالو�ضع
القائم� ،أو هي ذات وزن اجتماعي �أو اقت�صادي
يجده الحاكمون خطراً عليهمَ .من ُيبادون هم
َمن يعتبرهم المبيدون خطراً يجب الق�ضاء
عليه ،حتى �إن قام المبيدون في الوقت نف�سه
بتعريف العدو تعريف ًا ''ديني ًا �أو �إثني ًا �أو عرقي ًا
�أو قومي ًا'' ،وب�إرجاع ن�سبة الخطر �إلى ما هي
عليه هذه الجماعة ،ولي�س �إلى ما يفعله �أي
طوريها،
�أفراد منها .لكن عملية الإبادة ،في َ
الإعدادي والن�شط ،هي ما تنتج الجماعات
المبادة� ،أو ما تدفعها �إلى الت�شكل في �صورة
ُ
مجموعات ُعر�ضة لأن ُتباد �سيا�سي ًا� ،أو
فيزيائي ًا.
طبع ًا ال تت�شكل هذه الجماعات من العدم،
لكنها قبل الت�صنيف والفرز والتمييز طيف
منت�شر ،متداخل مع محيطه ب�صور متعددة:
جغرافي ًا (ينت�شرون تقريب ًا في مناطق انت�شار
غيرهم)؛ اجتماعي ًا (يتوزعون على الهرم
االجتماعي على نحو ال يختلف جذري ًا عن
غيرهم)؛ �سيا�سي ًا (موزعون مثل غيرهم على
التيارات ال�سيا�سية المتاحة)؛ لغوي ًا (يتكلمون
اللغة/اللغات ذاتها) .وما يجري عبر عمليات
الت�صنيف والتمييز والفرز هو تكثيف
الجماعات حول مركز �أو ماهية مفتر�ضة لها،
يحد من تنوعها الداخلي ،ويقلل
الأمر الذي ّ
�إلى �أق�صى حد من اختالطها مع غيرها،
وكذلك من �أي تعاطف محتمل معها يبديها
غيرها تجاهه ،فتتحول من وجود طيفي
منت�شر �إلى وجود كتلي �صلب ،مالئم �أكثر
لال�ستئ�صال.
ف�ضل مفهوم الإبادة
ولهذا ،ف�إني �أُ ّ
ال�سيا�سية ،بوليتي�سايد ،على مفهوم
الجينو�سايد ،لأن َمن ُيبادون �إنما ُيبادون
ب�سبب خطورتهم ال�سيا�سية المحتملة ،وب�سبب

كونهم غير مطيعين �أو متمردين .لكن هذا ال
يجعل الإبادة م�سوغة �أو ي�ضفي عليها الن�سبية،
ويظهر
يو�سع نطاق النظرية ال�سيا�سيةُ ،
بل ّ
التكوين ال�سيا�سي للـهويات� ،أو �أولوية ال�سيا�سة
على الهوية .فالهويات الخطرة ُت�صنع في
�سياق التخل�ص من الجماعات الأقل تماهي ًا
بمن يديرونها ،ولهذا يجب عدم
بالدولة �أو َ
حجب الدوافع ال�سيا�سية للإبادة .وهذا الطرح
ُيدخل �شيئ ًا من العقلنة والو�ضوح في التفكير
في الإبادات ،وينفتح على مطالب المواطنة
والم�ساواة ال�سيا�سية ،ولي�س على كيانات �إثنية
�أو دينية �أو �إثنية ــ دينية مثل �إ�سرائيل ،وال
على تقا�سم طائفي �أو �إثني للدولة �أي�ض ًا.
�إن �إقامة �إ�سرائيل �شرعيتها على المحرقة
وج ْعلها
(الهولوكو�ست) ب�صفتها �إبادة يهوديةَ ،
''مظلومية وراثية'' بعبارة زغمونت باومان
( )Zygmunt Baumanفي كتابه ''الحداثة
والهولوكو�ست'' (Modernity and the
 2،)Holocaustيتوراثها الأبناء الآمنون عن
الآباء ،هما �سبب �إ�ضافي للتفكير المت�شكك في
هذه الق�ضايا ،وللت�سا�ؤل النقدي في �ش�أن
مفاهيم الإبادة ونظرياتها� .إ ّال �إن هذا التناول
ال يت�شكك ب�أي حال من الأحوال في
الهولوكو�ست ذاته ،وال في قتل نحو �ستة
ماليين من اليهود ،كما ال يرى في ت�شكك
عربي منت�شر في الهولوكو�ست �أو في مجرد
عدم االهتمام به ،م�سلك ًا ر�شيداً .فمنذ قامت
�إ�سرائيل في فل�سطين ،قام بيننا وبين
الهولوكو�ست رباط قوي جداً ،يفر�ض علينا
االهتمام بالمو�ضوع معرفي ًا و�سيا�سي ًا
وحقوقي ًا وفل�سفي ًا و�أخالقي ًا ،والعمل على نزع
التملك الخا�ص له من طرف ال�صهيونيين
الذين ي�ستخدمونه لإ�ضفاء ال�شرعية على
ا�ستيالئهم على وطن الفل�سطينيين .وبفعل
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التركيبة الإ�سرائيلية ،ف�إنه ظاهر جداً �أن
الهولوكو�ست يفر�ض نف�سه علينا حتى �إن لم
نهتم به ،وهذا قبل �أن نقول �إنه يمكن �أن ي�سلط
ال�ضوء على ما يجري لنا اليوم في �سورية.
وقد يفيد �أن ننتبه �إلى �أن اليهود كـ ''�شعب''
هم نتاج الهولوك�ست بدءاً من وجود طيفي
منت�شر �أقل تمايزاً بكثير .فالمظلوميات ب�صورة
عامة ت�صنع الهويات 3،و''ال�شعب اليهودي'' هو
درجة متقدمة من ت�شكل اليهود القادمين من
دول كثيرة بفعل م�شترك من مظلومية
الهولوك�ست ،و�صعود القوميات ،ودور
الإمبريالية الغربية .ومنذ الهولوكو�ست بات
�صعب ًا جداً على �أي كان االعترا�ض على فكرة
''ال�شعب اليهودي'' ،بينما كان الأمر �أقل ع�سراً
قبله .ومنذ قيامها �صارت �إ�سرائيل مثل
''نموذج بدئي'' ( )archetypeم�شجع على فرط
التمايز بين الجماعات ،في منطقتنا وفي
نطاق عالمي �أو�سع ،وم�صدر تغذية للوعي
ضال عن قيامها على
الذاتي الهوياتي ،ف� ً
التمييز والعن�صرية.
كان باروخ كيمرلنغ (Baruch
 )Kimmerlingعالم االجتماع الإ�سرائيلي قد
ا�ستخدم مفهوم البوليتي�سايد في و�صف
�سيا�سة �إ�سرائيل حيال الفل�سطينيين خالل
الأعوام التي تر�أ�س فيها �شارون الحكومة
الإ�سرائيلية ،في كتابه'' :الإبادة ال�سيا�سية:
حرب �أريئيل �شارون �ضد الفل�سطينيين''
(Politicide: Ariel Sharon’s War Against the
 4.)Palestiniansلكن هذا الطرح �ضيق جداً،
لأن �إ�سرائيل تقوم تكويني ًا على الإبادة
ال�سيا�سية للفل�سطينيين ،قبل �شارون وبعده.
والمق�صود بالإبادة ال�سيا�سية عند كيمرلنغ
لي�س �إبادة مجموعة من ال�سكان لأ�سباب
�سيا�سية مثل ال�شيوعيين الإندوني�سيين ،و�إنما
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�إبادة ال�سكان �سيا�سي ًا ولي�س فيزيائي ًا� ،أي
�إنكار �أي والية �سيا�سية لهم على �أنف�سهم
( .)political agencyومفهوم البوليتي�سايد
اليوم يغطي هاتين الداللتين ،وهو ي�صلح بهذه
الداللة المزدوجة تعريف ًا للباراديغم
الإ�سرائيلي :قتل العدو �إن قاوم ،و�إخ�ضاعه
كتابع �إن �سالم ،كما �أنه مالئم لتعريف الدولة
الأ�سدية �أي�ض ًا :هذه تبيد َمن يقاومها،
وت�ستتبع َمن ي�سالمها ،وتقيم مجتمع ًا مراتبي ًا
ال يت�ساوى فيه ال�سكان.
خالل �أقل من ن�صف قرن تطورت الأ�سرة
الأ�سدية �إلى �أر�ستقراطية من نوع جديد ،تفكر
في نف�سها كطبقة �أ�سياد ،وتر ّتب ال�سوريين
على مراتب من التبعية ،وتجد في الم�ساواة
خطراً وجودي ًا عليها .وهذا التحول لي�س
مقت�صراً على �سورية وخارجها فقط ،بل هناك
�أي�ض ًا تمثيالت معاك�سة لواقع الحال يتبرع
بها �أكثر من غيره ي�سار غربي جاهل
ومتغطر�س .وفي هذا ال�شان� ،أعني التحول
العن�صري ،تماثل بنيوي �إ�ضافي بين الدولة
الأ�سدية و�إ�سرائيل ،غير �أن المراتبية
الإ�سرائيلية �أو�سع نطاق ًا ،وال�ساللة الأ�سدية
بالذات ال ُينظر �إليها �إ ّال كمرتبة �أدنى ،و�إن
يكن نظامها مفيداً ل�ضبط المراتب الدنيا من
''ال�سوريين ال�سود'' ،و�ضمان ''اال�ستقرار'' في
''ال�شرق الأو�سط'' .ف�إ�سرائيل ،في �آن واحد،
تف�ضل بقاء الحكم الأ�سدي ،و''�إلهام ال�صفقة
ّ
الكيماوية بين الأميركيين والرو�س في �أيلول/
�سبتمبر  2013جاء من الحكومة
الإ�سرائيلية'' 5،لكن ذلك ال يمنعها من ال�ضرب
في �سورية ،م�ستهدفة بين وقت و�آخر ُحماة
النظام ،بغر�ض تثبيت النظام ال�شرق الأو�سطي،
�أي حرا�سة تراتبه.
لدينا في الحالتين �إنكار للحقوق ال�سيا�سية
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لقطاعات من ال�سكان :جميع ال�سوريين في
''�سورية الأ�سد'' ،وجميع الفل�سطينيين في
فل�سطين�/إ�سرائيل ،والمجال ال�شرق الأو�سطي
كله لكن بدرجات متفاوتة ،ولدينا �أي�ض ًا
ا�ستعداد مجرب للقتل الوا�سع النطاق في حال
قاوم المعنيون ،كما �أن احتمال المجزرة
الكبيرة ،والأكبر من جميع المجازر ،يبقى
قائم ًا �إذا ما تمرد المحكومون� .إن تاريخ
الحكم الأ�سدي هو تاريخ التقدم نحو المجزرة،
� ّأما من طرف �إ�سرائيل فتبقى المجزرة �سيف ًا
م�صلت ًا فوق ر�ؤو�س العرب ككل نظراً �إلى �أنها
تحوز ال�سالح النووي� ،سالح القتل ال�شامل
( ،)Omnicideمثلما يحوز الحكم الأ�سدي
�أ�سلحة دمار �شامل ا�ستخدمها مراراً وتكراراً
�ضد محكوميه ،و�آخرها في  14ني�سان�/أبريل
في دوما ،والتي جرى التهجير بعدها مبا�شرة.
بالمنا�سبة ال ُيفهم هذا الحدث غير ال�ضروري
ع�سكري ًا من �أي وجه �إ ّال على خلفية التكوين
الإبادي للنظام ،وطبع ًا ح�صانته الدولية
الم�ضمونة.
ولذلك �أتكلم هنا على فل�سطنة ال�سوريين،
�أي �إ�شغالهم ،في مقابل الدولة الأ�سدية ،موقع ًا
فل�سطيني ًا :مباحونُ ،يقتلون بال ح�ساب ،ومع
تغطية دولية فاعلة للقاتل ،بما في ذلك
الم�شاركة المبا�شرة في القتل ،مثلما فعلت
�إيران منذ منت�صف �سنة  ،2012ورو�سيا منذ
�أيلول�/سبتمبر .2015

من تناف�س املظلوميات �إىل بناء
باراديغم حترري
وكما تقدم القول ،ف�إن هذا التماثل
الباراديغمي بين الدولة الأ�سدية والدولة
ال�صهيونية ال يعني وال يقت�ضي تفاهم ًا من
تحت الطاولة �أو م�ؤامرة بين الطرفين على

ال�سوريين والفل�سطينيين .وبالمثل ،ف�إن
فل�سطنة ال�سوريين ت�صلح لإقامة باراديغم
وحدة كفاح تحرري بين ال�سوريين
والفل�سطينيين ،وهذه نقطة مهمة للرد على
خطابين رائجين :خطاب يرتفع �صوته من
يرحب
وقت �إلى �آخر بين معار�ضين �سوريينّ ،
ب�ضربات �إ�سرائيل لقوات ُحماة الأ�سديين في
�سورية (لم ُت�ضرب القوات الأ�سدية المنهمكة
في �سحق ال�سوريين في �أي وقت) ،وخطاب
ممانع يعتبر محنة ال�سوريين المتمادية �شيئ ًا
ثانوي ًا �أمام ال�صراع مع �إ�سرائيل ،هذا �إن لم
يعتبر الثورة ال�سورية وما يجري لل�سوريين
م�ستحق ًا العتدائهم على نظام ممانع .الخطاب
الأول انفعالي وغير عقالني و�ضد ثوري؛
والثاني زائف وال �إن�ساني و�ضد ثوري بدوره،
بل ب�صراحة ،فا�شي في �أحيان كثيرة .الممانعة
كاذبة وغير تحررية ،لكن يجب القول �إنه ال
�شيء تحرري ًا في ممانعة معكو�سة ،لأنها لفرط
ت�ضحي
ما تن�شغل بتكذيب الممانعة
ّ
بالم�ضمون التحرري لل�صراع.
في الوقت نف�سه ،ف�إن الكالم على فل�سطنة
ال�سوريين ،وما يت�ضمنه من �أن فل�سطين هي
''النموذج البدئي'' للتمييز �أو الظلم ،يحول دون
ويحولها �إلى
تناف�س المظلوميات �أو �صراعها،
ّ
�صراع نرج�سي يقود �إلى منازعة عبثية
ومن ُقتل �أكثر،
وفا�سدة على َمن ُعذب �أكثرَ ،
ومن ُجرد من حقوقه �أكثر،
ومن �أُذل �أكثرَ ،
َ
الأمر الذي يولد كثيراً من المرارة والغبن،
في�ضعف ال�ضعفاء �أكثر بد ًال من �أن يتقاربون
من �أجل مواجهة �أعداء متماثلين .يجب
االعتراف ب�أننا ،نحن ال�سوريين ،نن�ساق بي�سر
نحو هذا الخطاب لأننا نواجه ممانعة في
االعتراف بنا ،بل �إنكاراً نرج�سي ًا لمعنانا.
ولي�س مبعث التماثل الباراديغمي بين
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الدولة الأ�سدية و�إ�سرائيل �شيئ ًا يحيل �إلى
هويات كما قد يف�ضل �إ�سالميون يعر�ض
تفكيرهم منزع ًا هوياتي ًا ثابتاً ،وبالتالي
جينو�سايدياً .لي�س المنبت العلوي للأ�سرة
الحاكمة في �سورية هو م�صدر ممار�ساتها ،بل
كونها نظام �إبادة �سيا�سية ،وتط ّلعها هو �إلى
البقاء الم�ؤبد في ال�سلطة ،الأمر الذي يجعلها
تعتبر المحكومين م�صدر خطر يجب مراقبته
وقمعه .الهويات ال ت�صنع تماثل النموذج ،وال
هي ت�صلح لمواجهته ،فكون �أكثر ال�سوريين
عرب ًا مثل الأ�سديين لم يحل دون تفظيع
كرد من طرف
الأخيرين بهم ،وال ي�صلح ّ
ممانعين على واقع فل�سطنة ال�سوريين ،بل �إن
الهويات �أطر محتملة للتعبئة ال�سيا�سية ،ت�ستنفر
ذاكرات ومخيالت مفعمة بالمظلومية ،وتقوم
بها نخب من �أجل ال�صراع على ال�سلطة
والموارد ،لأنها لي�ست فاعل التعبئة وال غايتها.
وفي هذا ال�ش�أن يجب القول �إن خطاب
الإ�سالميين المتمركز حول هويات معطاة
�سلف ًا ،دائمة وال تتغير ،يعر�ض نزعات �إبادية
�أو جينو�سايدية ال ت�سجل فارق ًا جوهري ًا عن
الخطاب النازي� ،أكان ذلك في �صيغة �س ّنية
تتكلم في �سورية على ''النظام الن�صيري''،
و ُت�شهر �أ�سماء ورموزاً يتماهى بها ال�س ّنيون
�أكثر �أو �أقل من غيرهم (�أ�سماء كتائب
وت�شكيالت ع�سكرية ظهرت على نحو مفاجئ
في �سن َتي  2012و� ،)2013أم في �صيغة
�شيعية تتكلم على قتلة الح�سين وورثة يزيد،
و ُت�شهر �أ�سماء يتماهى بها ال�شيعية �أ�سا�س ًا �أو
ح�صراً .هذا الأمر وجه رمزي ل�صنع الطوائف،
وتمهيد للإبادة.
�إن لب التحرر ،الفل�سطيني وال�سوري مع ًا،
هو الخروج من نظام الإبادة ال�سيا�سية
والدخول في ال�سيا�سة� ،أو امتالك ال�سيا�سة؛
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لكن ماذا يعني امتالك ال�سيا�سة؟ يعني �أن
ال�سيا�سة م�شاع ،يدخل ميدانها ويعمل على
الت�صرف بها جميع النا�س �ضمن �أي وحدة
�سيا�سية معطاة .و�أن يقرر الواحد منا �أنه ينفر
من ال�سيا�سة �أو �أنه ال مبال بها ،فهذا �ش�أنه،
لكن ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن ُتنزع
ملكية المجتمع لل�سيا�سة التي ال يقوم وال
يتما�سك �إ ّال بها ،فال�سيا�سة لي�ست ملك
�سيا�سيين وال الدولة وال حزب وال �أ�سرة وال
�شخ�ص ،و�إذا �صارت كذلك ،ي�صبح التطلع �إلى
امتالك ال�سيا�سة متطابق ًا مع تقرير الم�صير.
�إن الق�ضية في �سورية هي ق�ضية تقرير
م�صير بكل معنى الكلمة ،وتوازي في �أهميتها
ما ُفر�ض على ال�سوريين جميع ًا من �شروط
التبعية ال�سيا�سية التي جردتهم من ملكية
بلدهم عبر ا�ستخدام الدولة كملك عائلي
خا�ص .وال يتعار�ض ذلك ب�أي حال من
الأحوال مع حق تقرير الم�صير ،بما فيه مطلب
الكرد ال�سوريين باالنف�صال (و�إن كانت
معالجة هذه الق�ضية متعذرة �إ ّال في �إطار
�إقليمي �أو�سع من �سورية ،وذلك لأ�سباب
جغرافية و�سكانية)6.
� ّأما في فل�سطين فيقارب منا�ضلون
ومثقفون ق�ضية تقرير الم�صير بمنطق دولة
واحدة ثنائية القومية� ،أو دولة لجميع
مواطنيها� ،أو دولة فل�سطينية م�ستقلة ،والهدف
في هذه الأحوال كلها �أ ّال يكون الفل�سطينيون
�أدنى مرتبة �سيا�سية �أو قانونية �أو وجودية
من غيرهم .الم�شكلة مع �إ�سرائيل لي�ست ح�صراً
م�شكلة هوية ،بل م�شكلة م�ساواة �أي�ض ًا ،وهو ما
ح ّفز انتفا�ضات ال�شعب الفل�سطيني وثورته
الم�سلحة قبلها ،وكذلك ا�شتعال الثورة
ال�سورية.
ماذا فعل ال�سوريون؟ �إذا �أخذنا مق�صد
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الثورة ال�سورية منذ بداياتها ،ف�سنرى
مجموعات متنوعة تحاول �أن تحت�شد ب�أكبر
وتعبر
عدد ممكن ،و�أن تحتل �ساحات عامةّ ،
عن مطالب �سيا�سية .لدينا �إذاً ثالثة �أ�شياء:
التجمع؛ الف�ضاء العام كحيز للعلنية؛ الكالم
في ال�ش�أن العام .نعرف �أن التجمع ممنوع
على ال�سوريين منذ حكم حزب البعث البلد قبل
 55عام ًا .ونعرف �أن االمتالك الن�شط للف�ضاء
العام ممنوع على ال�سوريين ،و�أن �صور
الحاكم و�أقواله وتماثيله هي التي ت�شغله
وتحر�س خوفهم� :أي فزاعات ،مثل تلك التي
ُتن�صب في الحقول لإخافة الع�صافير .ونعرف
�أن الكالم في ال�ش�أن العام ممنوع ،و�أن
بمن يجهر بقول �سيا�سي
االعتقال يترب�ص َ
م�ستقل ،حتى لو كان ذلك في مجل�س خا�ص
(و�إ ّال لما كان لكتبة التقارير عمل يقومون
به) ،فلج�أت ال�سيا�سة �إلى ال�سرية �أو �إلى غير
ال�سيا�سي :الدين.
ال�سيا�سة في �سورية تعني هذه الأ�شياء
الثالثة :الكالم واالجتماع والف�ضاء العام.
ولنتذكر كيف �أن ''ربيع دم�شق'' (- 2000
 ،)2001على ما تمثل ب�صورة خا�صة في
ظاهرة ''المنتديات'' ،كان يتلخ�ص في التجمع
والكالمّ � .أما بالن�سبة �إلى الف�ضاء العام ،ف�إن
المنتديات كانت ُتعقد في م�ساحات خا�صة،
ومع ذلك ُقمعت.
وا�ستناداً �إلى تاريخ كفاح الفل�سطينيين
وال�سوريين ،يبدو جلي ًا �أمامنا كيف بالغت
نظم الإبادة ال�سيا�سية في الوح�شية دفاع ًا عن
نف�سها :تحولت من �إبادة ال�سكان �سيا�سي ًا �إلى
�إبادتهم فيزيائي ًا حين يتمردون .وقد يتعذر
اليوم في �سورية مجرد ا�ستجماع وقائع ما
جرى من اعتقال وتعذيب واغت�صاب وقتل في
المقار الأمنية وال�سجون وق�صف بالبراميل

وال�سالح الكيماوي وح�صار وتجويع ومجازر،
مع دعوة �شركاء �أجانب �إلى الم�شاركة في
المذبحة .المح�صلة ال نعرفها بكامل
تف�صيالتها ،وربما لن تتي�سر معرفتها يوم ًا،
لكن هناك على الأقل ن�صف مليون �ضحية،
وفوق  80.000مفقود ،وع�شرات �ألوف
المعتقلين في �شروط �إبادية ،ونحو �ستة
ماليين الجئ خارج البلد ،و�أكثر منهم داخله،
ومليون محتاج �إلى الم�ساعدة النف�سية ،وعدد
غير معلوم من ن�ساء تقطعت بهن ال�سبل وفقدن
المعيل �أو ُنبذن ب�سبب تعر�ضهن لالغت�صاب،
و�أطفال بمئات الألوف لم يلتحقوا بالمدار�س
لأعوام� ،أو تعلموا تعليم ًا ديني ًا فا�سداً .هذا
ضال عن وقوع البلد تحت احتالالت متعددة،
ف� ً
وعن حروب متوازية ومتقاطعة تجري فيه،
وعن ظهور كائنات متوح�شة مثل داع�ش
والقاعدة ،ومت�شبهين بها من ت�شكيالت
ي�صح و�صفها ب�أنها عدمية و�إبادية.
�إ�سالمية
ّ

الإبادية الإ�سالمية

في �شروط العدم ال�سيا�سي الذي عا�ش
بلدنا في ظله لنحو ن�صف قرن ،ف�إن َمن
يت�ضرر من ذلك �أقل من غيره هو َمن ال يحتاج
�إلى ال�سيا�سة ك�شرط حياة ،مثل الإ�سالميين
والت�شكيالت ال�سلفية الجهادية ،فهم لي�سوا فقط
ال يحتاجون �إليها ،بل يت�ضررون منها �أي�ض ًا،
لأنهم مزيج من الدين والحرب ،و�أكثر ال�شروط
مالءمة لحياتهم هو الحرب والخراب .ولذلك
نراهم يزدهرون في دول مثل �أفغان�ستان
المدمرة بعد االحتالل ال�سوفياتي ،وفي العراق
بعد االحتالل الأميركي ،وفي �سورية بعد
�إ�سفار الأ�سدية عن وجه احتاللي و�إبادي.
من هنا ،ف�إن الخروج من نظام الإبادة
ال�سيا�سية هو المدخل �إلى ظهور مجموعات
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تحول
وقوى �سيا�سية غير دينية ،وربما �إلى ّ
مجموعات دينية من طيف ''الإ�سالم ال�سيا�سي''
(ال العدمي �أو ''الجهادي'') �إلى قوى �سيا�سية
مثل غيرها .ففي �شروط اليوم الالغية
لل�سيا�سة يقترب الإ�سالميون ال�سيا�سيون من
الإ�سالميين الجهاديين �أو يف�شلون في التمايز
عنهم ،وعلى �ضوء تجربة الثورة ال�سورية،
يزكيه الإ�سالميون
يبدو النظام ال�سيا�سي الذي ّ
نظام �إبادة �سيا�سية (بوليتي�سايد) ،مع منزع
يرجح كفة الجينو�سايد.
هوياتي قويّ ،
هذا النظام الإبادي ينظر �إلى المجتمع ،مثل
الدولة الأ�سدية ،بعين ال�سيادة ولي�س بعين
ال�سيا�سة ،وال يتطلع المنحازون �إليه �إلى �أن
يمتلكوا ال�سيا�سة ليكونوا قوة �سيا�سية مثل
غيرهم في دولة ت�سودها قواعد و�ضوابط
لكفالة الم�ساواة بين ال�سكان ،بل يريدون
امتالك ال�سيادة� ،أي الدولة ذاتها ،الأمر الذي
من �ش�أنه �أن ي�شكل ا�ستئناف ًا للدولة الأ�سدية كي
تنقلب �إلى دولة خا�صة� ،أو دولة �ضد الدولة.
الدولة هي المنظمة ال�سيا�سية/ال�سيادية
التي طورتها المجتمعات كي تنظم �ش�ؤونها
وتواجه �أ�سو�أ نزعاتها نحو العنف وت�ستدرك
وتقرب ال�سكان من
التفاوتات الأ�شد حدة فيها ّ
بع�ضهم ،فت�صنع منهم مجتمع ًاّ � .أما الدولة
الخا�صة ،من النموذج الأ�سدي ،فتعمل عك�س
ذلك� ،إذ تركز على تباعد ال�سكان والتمييز
بينهم ،وتبذل �أق�صى عنايتها لدوامها الخا�ص،
وتمار�س �أق�صى العنف من �أجل ذلك .و�أنا هنا
�أتكلم على دولة �ضد الدولة ،قبل �أن تكون �ضد
المجتمع� ،أو على دولة ''�ضد الأمة'' بعبارة
برهان غليون في كتابه ''المحنة العربية''.
هذه الدولة المعكو�سة تنظر بعين ال�سيادة
والأحادية �إلى الداخل الذي ي�صير ''ف�ضاء
ا�ستثناء'' دائم ًا ،ك�أنما هو مع�سكر اعتقال
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(جيورجيو �أغامبن) .فهي بهذا المعنى دولة
�ضد ال�سيا�سة ،و�إن كانت تنظر بعين ال�سيا�سة
�إلى الدول الأُخرى ،وخ�صو�ص ًا القوية منها.
وهذه الدولة �ضد الدولة و�ضد ال�سيا�سة هي (ال
يكاد يكون هناك لزوم الآن لقول ذلك )،دولة
عنف دائم ،ال دولة �ضبط للعنف وتقنين له،
على ما ي�شهد تاريخ الدولة الأ�سدية طوال نحو
ن�صف قرن .وهذا الأمر لي�س عار�ض ًا ،بل �إنه
وثيق ال�صلة بتكوينها كدولة خا�صة �أبدية،
دولة �إبادة �سيا�سية.
دولة الإ�سالميين المحتملة هي من هذا
ال�صنف الخا�ص ،التمييزي جوهرياً ،والإ�سرائيلي
جوهرياً .ف�إذا �شفع تطلعها ال�سيادي بميلها
يعرف
الت�صنيفي المت�أ�صل �أو الهوياتي الذي ّ
النا�س بهويات قارة ال تتغير ،ح�صلنا على حكم
�إبادي مثل النازيين .ال ي�صدر هذا الحكم القا�سي
عن �أي اعتبارات هوياتية ،ال يمكنها �إ ّال �أن تكون
�إبادية� .إطار الإحالة الخا�ص به هو الثورة
ال�سورية ودور الإ�سالميين التدميري فيها،
وخ�صو�ص ًا الجهاديين.
وما قامت به ''داع�ش'' �ضد الأيزيديين من
تدمير للجماعة ب�سبي ن�سائها وبيعهن ك�سبايا
وفر�ض نظام عبودية جن�سية عليهن ،ومن قتل
للرجال في �سن الحرب ،هو جينو�سايد وفق
تعريف ميثاق الأمم المتحدة ل�سنة :1848
التدمير الجزئي �أو الكلي لمجموعة قومية �أو
عرقية �أو �إثنية �أو دينية.
''داع�ش'' مثال �أق�صى للإبادة ال�سيا�سية
والفيزيائية ،ولي�س ثمة ما ي�شير �إلى �أن
مجموعات الإ�سالميين التي �شهدنا ظهورها
و�صعودها في �أعوام الثورة ال�سورية ،تحمل
في داخلها موانع ذاتية تحول دون بلوغ هذا
الأق�صى .والثورة ال�سورية مختبر ممتاز في
هذا ال�ش�أن.
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�إن تاريخ �سورية في الحقبة الأ�سدية ي�صلح
للتفكير في التمايزات الإ�سالمية بين طورين:
في الطور الأول ،كان الإ�سالميون نتاج الإفقار
ال�سيا�سي ،قد �صعدوا مع اندالع الطغيان في
مجتمعاتنا وتوقف التحوالت ال�سيا�سية
واالجتماعية ،وهو ما يغطي نحو ثالثين عام ًا
بين مطلع ثمانينيات القرن الما�ضي وتفجر
الثورة ال�سورية� .إن ظهور ''داع�ش'' في ني�سان/
�أبريل  2013ي�صلح نقطة ذروة رمزية
للإ�سالمية وبداية انحدارها ،فقد تغير موقع
الإ�سالميين ،وانقلبوا ب�سرعة �إلى عبء قا�صم
لظهر المجتمع في مواقع �سيطرتهم .هذا تغير
بعيد الأمد ،ويبدو �أنه ين�ضبط بالقاعدة الجيلية
لتغير الإ�شكاليات الفكرية ال�سيا�سية في تاريخ
�سورية (وربما الم�شرق) الحديثّ � .أما الطور
الثاني فهو ما بعد الربيع العربي ،والثورة
ال�سورية ب�صورة خا�صة� ،إذ ُيعتبر طوراً جديداً
من الفكر ال�سيا�سي ،ومن الثقافة في
مجتمعاتنا المعا�صرة.

اخلامتة
ن�ستطيع �أن نتكلم ب�ش�أن �سورية على �إبادة

انتقائية ببعد دولي � ،أو حتى ب�إ�شراف دولي.
وفي تقديري ،لم تكن الإبادة ال�سورية ممكنة
لـ � 7أعوام تحت �سمع العالم وب�صره،
وبم�شاركة ن�شطة من قواه الفاعلة هنا وهناك،
لوال ال�صعود المتقابل لكل من الإ�سالمية
المعولمة والإ�سالموفوبيا المعولمة بدورها،
وهما وجهان لما يتعين �أن ن�سميه الم�س�ألة
الإ�سالمية؛ ولوال �أن الإبادة الأ�سدية تن�ضبط
بالباراديغم الإ�سرائيلي ،الحا�صل م�سبق ًا على
�شرعية النافذين.
النقا�ش ال ينتهي هنا ،بل هو ال يكاد يبد�أ.
فنحن ك�سوريين ما زلنا في بداية ق�صتنا،
والكالم على الإبادة ومفاهيمها هو مجرد
مدخل بين مداخل متعددة �إلى روايتها� .إن
رواية الق�صة بعد �أ�سا�سي من �أبعاد بناء
الق�ضية ال�سورية ،والتوجه نحو بناء تيار
تلح الحاجة �إلى
تحرري �سوري عري�ضّ ،
وجوده �أكثر و�أكثر.
يجمعنا بفل�سطين باراديغم �إ�سرائيلي
اعتمدته المحمية الأ�سدية ،ويحدونا الأمل ب�أن
يجمعنا بناء بارديغم تحرري نتخطى به مع ًا
التناف�س على المظلومية� ،أو �صراع
المظلوميات.
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