
عالء بيومي

من أهم أسباب فشل ثورة يناير )25 كانون 
الثاني 2011( في مصر عجز شركائها عن 
االتـــفـــاق عــلــى أســلــوب النــتــقــال السلطة من 
ــى مــمــثــلــي الـــثـــورة  ــبـــارك إلــ نـــظـــام حــســنــي مـ
والشعب، فلم يكن أمامهم سوى اختيارين: 
ويتفاوض  يمثلهم  متماسك  تحالف  بــنــاء 
ــلـــس  بـــــاســـــم الـــــــثـــــــورة والـــــشـــــعـــــب مــــــع املـــجـ
العسكري، ويتولى الحكم من بعده. االتفاق 
انتخابات  فــي  بينهم  فيما  الــتــنــافــس  عــلــى 
ــّرة ونــزيــهــة كــالــتــي تــم عــقــدهــا بــنــاء على  حــ
استفتاء مارس/ آذار 2011، والرضا بنتائج 
تلك االنتخابات، والصبر عليها حتى تفرز 
الدورات االنتخابية املتتابعة نخبًا جديدة. 
 النخب السياسية املصرية التي 

ّ
والواضح أن

فشلت  السياسي  التجريف  عقود  أفــرزتــهــا 
في االتفاق على أيٍّ من املخرجني السابقني، 
ــــي 

ّ
فــبــعــد إزاحــــــــة مــــبــــارك عــــن الـــحـــكـــم وتــــول

التي  الــقــوى  تتمّكن  لــم  العسكري،  املجلس 
دعمت الثورة من بناء تحالٍف يجمعها، بل 
انقسمت تلك القوى أفقيًا، كما ظهر في حالة 
ظــهــور أحــــزاب ديــنــيــة ويــســاريــة وليبرالية 
ــًا، كــمــا حــــدث فـــي انــفــصــال  ــيــ جـــديـــدة، ورأســ
بناء  والــرمــوز، ومحاولتهم  الشباب  بعض 

أحزاب وائتالفات جديدة تتحّدث باسمهم.
ومـــا زالـــت تــلــك الــقــوى تــتــالوم فيما بينها 
بــشــأن أســـبـــاب االنـــقـــســـام، فــبــعــضــهــا يلقي 
ــلــــوم فــــي الـــفـــرقـــة عـــلـــى رعــــونــــة الـــشـــبـــاب،  الــ
ــزاب  ــ األحـ  

ّ
أن عــلــى  أو  الـــشـــيـــوخ،  ــس 

ّ
تــكــل أو 

أو ضعيفة  الــســلــطــة  هــي صنيعة  الــقــائــمــة 

حلمي األسمر

ســنــســّمــيــه »تـــطـــبـــيـــعـــا« تـــــجـــــاوزا، ولــكــنــه 
لــيــس كـــذلـــك. إنــــه عــمــلــيــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد 
 ما 

ً
والــخــطــورة، تبدأ بعقد معاهدة، عــادة

ال يلتزم العدو الصهيوني بها، ألن الطبع 
»يفتح  اآلخــر  الطرف  فيما  التطّبع،  يغلب 
ويرتمي  الـــدارج،  بالتعبير  البحري«  على 
أنه  املفترض  السابق،  »العدو«  في حضن 
إلى  الحبيب  شــوق  بحميمية  ــدّوا،  عــ كــان 
ــده بــعــد طــول  ــ ــذي وجـ ــ حــبــيــبــه الـــغـــائـــب، الـ
غـــربـــة، فــمــا الــســر وراء هـــذا الــســلــوك غير 

املبّرر وال املفهوم للوهلة األولى؟
األمـــر ليس كما يفهم من  أن  مبدئيا، يبدو 
مصطلح »تطبيع العالقات«، فهو، كما يرد 
التعريف، مصطلٌح سياسيٌّ يشير إلى  في 
»جــعــل الـــعـــالقـــات طــبــيــعــيــة« بــعــد فــتــرة من 
ــان، حيث  كــ القطيعة ألي ســبــٍب  أو  الــتــوتــر 
تعود العالقة طبيعية، وكأنه لم يكن هناك 
أمـــا التطبيع في  خـــالف أو قطيعة ســابــقــة. 
علم االجتماع، أو التطبيع االجتماعي؛ فهو 
العملية التي يتم من خاللها اعتبار األفكار 
والــســلــوكــيــات الــتــي قــد تقع خـــارج األعـــراف 
االجــتــمــاعــيــة طــبــيــعــيــة. وهــنــا تــحــديــدا، في 
التعريف االجتماعي، مربط الفرس. سننظر 
إلــى املشهد وفــق مستويني: األول مــا يبدو 
على السطح، من خالل اإلعالم وتصريحات 
املسؤولني. الثاني، وهو األهم، فيما يختفي 
فــــي الــــغــــرف املــغــلــقــة مـــمـــا يــــحــــّرم ذكــــــره في 
اإلعالم، ألنه »عورة« يجب سترها، وُيحظر 
ــالع عليها، ليس خوفا 

ّ
على »الدهماء« االط

منهم طبعا، بل من باب »داري على شمعتك 
تقيد« أو »استعينوا على قضاء حوائجكم 
بـــالـــكـــتـــمـــان«، والـــكـــتـــمـــان هـــنـــا مـــقـــصـــوٌد به 
إخــفــاء الــهــدف األســـاس والكبير مــن حكاية 
فقط،  السياسي  بمفهومه  ليس  التطبيع، 
بـــل بــمــفــهــوم آخـــــر، يـــتـــجـــاوز حــتــى املــفــهــوم 
را وتعقيدا. سنبدأ 

ّ
االجتماعي عمقا وتجذ

في الحفر في أسباب ما يجري من ارتماٍء في 
حضن العدو من أساطني النظام السياسي 
الــعــربــي، بـــدءا مــن األســبــاب »املــكــشــوفــة« أو 

دالل البزري

»الــديــمــقــراطــيــة« الــلــبــنــانــيــة ال تــحــتــاج إلــى 
ــاذا؟ ألن  ــ االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة املــقــبــلــة. ملــ
القرار اللبناني ليس لبنانيًا. ما من طرٍف 
خــارجــيٍّ »فــاعــل« إال ولــه مــربــض فــرس في 
الداخل. حشٌد من القوى اإلقليمية والدولية 
املـــتـــنـــافـــســـة، املـــتـــضـــامـــنـــة، املـــتـــحـــالـــفـــة.. هــو 
الــذي يقّرر. ولــوال االعتياد التاريخي، لوال 
االرتزاق« السياسي، لوال تخدير اللبنانيني 
لــو كــان لبنان دولـــة طبيعية،  بــطــوائــفــهــم.. 
العتبرت هذه التبعية من أشكال الخيانة، 
أو التعامل مــع الــخــارج. »صــديــقــا« كــان أم 
»عــــــدوا« كــــان هــــذا الــــخــــارج. واالنــتــخــابــات 
الــلــبــنــانــيــة الـــقـــادمـــة مــضــروبــة ســلــفــًا بتلك 
ــن الــــخــــارج من  ــائـ الـــعـــالقـــة الــقــائــمــة بـــني زبـ
 
ً
سياسيني لبنانيني ودوٍل ال تبحث بداهة

مـــن دون أن  الـــصـــرفـــة.  إال عـــن مــصــالــحــهــا 
على  »الحفاظ  بـ رغبتها  تكرار  عن  تتوقف 
إلى  لبنان وســيــادتــه«. وال حاجة  استقالل 
غرف األمثلة من يومياتنا السياسية، وهي 
والذين يصّوتون  بما يفيض عنها.  تزخر 
لــهــذا املــرشــح أو ذاك، صــاحــب »االرتـــبـــاط« 
ــتــلــفــون صــوتــهــم،  بـــهـــذه الــــدولــــة أو تـــلـــك، ُي

ون عن ملكيتهم له.
ّ
يضربونه، يتخل

مــنــخــورة  الــلــبــنــانــيــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  وألن 
ى 

ّ
تتغن »التوافق«.  اسمها  أخــرى،  بسوسة 

بنفسها بصفتها »ديمقراطية توافقية«. أي 
مهما كانت نتيجة االنتخابات، مهما يكون 
ما أفرزته من أكثريٍة جديرٍة بالحكم، وأقلية 
تــحــتــرم هـــذا الــفــوز، تــكــون النتيجة دائــمــًا: 
مــــســــاواة األصـــــــوات الـــخـــاســـرة بـــاألصـــوات 
الــــرابــــحــــة. وذلـــــــك بـــــأن يـــتـــفـــاهـــم الـــخـــصـــوم 
تــارة لطوارئ  املتنافسون على أن يتآلفوا، 
، ومـــا 

ً
ــال ــثــ ــالـــحـــرب مــ ــّدة، كـ ــتـــجـ وطـــنـــيـــة مـــسـ

)غياب  »ميثاقية«  وطــورًا ألسباب  أكثرها. 
أو  الــحــكــم(،  ممثلي طائفة »أســاســيــة« عــن 
ــــدة وطــنــيــة« مــزعــومــة، أو درءًا  بــاســم »وحـ
ها غيرهم. 

َ
»فتنة طائفية« لم يضرم نيران لـ

والخاسرون  الرابحون  يلتقي  وبالنتيجة، 
ــة املــــفــــاوضــــات، لـــيـــحـــكـــمـــوا. أو  ــاولــ عـــلـــى طــ
السلطة ويبطلوا  ليحيوا معنى  باألحرى، 
معنى الحكم، بمجّرد استمرارهم في سّدته. 
ومــــن ثـــمـــرات »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــوافــقــيــة« 
»الـــحـــصـــص«، أو  هــــذه، مـــا بــــات مــعــروفــا بــــ
املــحــاصــصــة. تــقــودهــا الــكــتــل األكــثــر تمّكنًا 
مـــن بـــني الــفــائــزيــن. يــجــلــس الــجــمــيــع حــول 
طـــاولـــٍة مــســتــديــرة، أو يــتــبــادلــون الــلــقــاءات 
أنــت  املــحــاصــصــة:  تطبيق  بغية  الجانبية 
لك هــذه الـــوزارة أو تلك، هــذا العدد املحّدد 
من مديرين عامني وقادة أجهزة أو قضاة، 
وحتى عّمال بلدية. فتكون النتيجة أنه بعد 
انــتــخــابــات ربــحــهــا هـــذا الــطــرف، وخسرها 
ــمـــالٍت انــتــخــابــيــٍة وحــبــكــاٍت  ذاك، وبـــعـــد حـ
تنتهي،  ال  وخبرياٍت  وتحالفاٍت  وروايـــاٍت 

عن هذه الدائرة أو تلك.
ــح 

ّ
هــــذا ولــــم نــحــســب حــســاب الــفــريــق املــســل

بــالــصــواريــخ الــدقــيــقــة، حـــزب الــلــه. يقولها 
 مزلزاًل. حزب الله، إذا 

ً
قواًل خطابيًا، وفعال

 من 
ٌ

خــســر االنــتــخــابــات، أو خــســرهــا بــعــض
بنتائجها.  يعترف  لن  املصيريني،  حلفائه 
أضاف إلى اختراع الديمقراطية التوافقية، 
 »نـــبـــوغـــًا«. إنــه 

ّ
و»املــيــثــاقــيــة«، بــنــدًا ال يــقــل

ــتــــوافــــق«،  ــعـــن فــــي »الــ »الـــثـــلـــث املـــعـــطـــل«. أمـ
ــل الــــــــــــــوزارات، مـــهـــمـــا كـــان  ــ ــفــــرض عـــلـــى كـ فــ
ــل«، أي 

ِّ
بــرملــانــهــا، بــنــدًا اســمــه »الــثــلــث املــعــط

ن مــنــه ومـــن أنــجــب  ــكـــوَّ أن يــمــتــلــك ثــلــثــهــا املـ
الشامل  بالتعطيل،  لــه  يسمح  مــا  حلفائه، 

التمثيل أو ال تمارس الديمقراطية داخليًا، 
متشّددة  الدينية  الــقــوى   بعض 

ّ
أن على  أو 

فكرية  مشكالت  مــن  وتــعــانــي  أيديولوجيًا 
وتنظيمية عديدة. ويــرى آخــرون، كروبرت 
 
ّ
سبرنغبورغ، في كتابه »مصر« )2018( أن
الديموغرافية  املــصــري  الشعب  خصائص 
وبــنــيــة االقـــتـــصـــاد الــســيــاســي املـــصـــري لم 
الديمقراطي،  التحّول  بنجاح  لتسمح  تكن 
بــســبــب فـــقـــر املــــواطــــنــــني وتــــراجــــع الــطــبــقــة 
الــوســطــى واعــتــمــاد املــصــريــني املــبــالــغ فيه 
التعليم.  اقتصاديًا وتراجع  الحكومة  على 
هــذا باإلضافة إلــى قبضة األمــن الحديدية 
السياسية واختراقها  القوى  على مختلف 
ــدم الـــســـمـــاح بــصــعــود نـــخـــٍب ســيــاســيــٍة  ــ وعـ
إلى  كله  هــذا  وأّدى  مستقلة،  اقتصادية  أو 
تــدمــيــر قـــدرة املــجــتــمــع املــصــري عــلــى إفـــراز 

نخٍب سياسيٍة قويٍة ومستقلة. 
وعجزت  السياسية  القوى  انقسمت  ولهذا 
عن الوحدة قبل إزاحــة مبارك عن السلطة، 
اتفاٍق  إزاحته من دون  فــور  امليدان  وتركت 
على جهٍة تمثلها أو مبادئ حاكمة للفترة 
 جــمــاعــٍة مــنــهــا أو 

ّ
االنــتــقــالــيــة، وراحـــــت كــــل

ل صغير تتحّدث مع املجلس العسكري 
ّ
تكت

ــّري، وتـــرك املــيــدان  بشكل مــنــفــرد، وربــمــا سـ
بال رقيب، ولم يتم التوصل إلى أّي توافق 
حول إدارة امليدان، لناحية من يتظاهر فيه 
ــرفــع، بــل تــحــّول املــيــدان 

ُ
والــشــعــارات الــتــي ت

تنافس  ملساحة  قصيرة  فترة  خــالل  نفسه 
إلى  بعضها  تسعى  السياسية  القوى  بني 
إلى أن  احتكاره والتحّدث باسمه وحدها، 
وصل الحال إلى تصادم أنصارهم العنيف 

مــبــارك لــالنــقــالب عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات 
القوى بعض  التي تم عقدها. ودعمت تلك 
األحــــــزاب الــســلــفــيــة، نـــوعـــًا مـــن الــنــكــايــة في 
جــمــاعــة اإلخــــوان املــســلــمــني. هـــذا بــاإلضــافــة 
إلـــى ارتـــبـــاط بــعــض الــقــيــادات والــجــمــاعــات 
السابقة القوي باملؤّسسات األمنية املصرية 

واختراق األمن لها منذ البداية.
 ضعف القوى السياسية 

ّ
وبعد االنقالب، ظل

املصرية مهيمنًا، فلم تتمّكن جبهة اإلنقاذ 
ــــارت  ــهـ ــ ــفــــاظ عـــلـــى تـــمـــاســـكـــهـــا وانـ ــــن الــــحــ مـ
سريعًا، ولم يتمّكن ممثلوها الذي شاركوا 
في السلطة التي أفرزها االنقالب من فرض 
ــــع بــعــضــهــم شـــعـــار الـــعـــداء لـ  إرادتــــهــــم، ورفـ
كما  مواقفهم.  مختلف  لتبرير  »اإلخــــوان« 

لم يتمّكن التحالف الذي تشّكل للدفاع عن 
محمد  الرئيس  بعودة  واملطالبة  الشرعية 
مـــرســـي إلــــى الـــحـــكـــم، والــــدفــــاع عـــن حــقــوق 
املعتقلني، من تحقيق أهدافه، ما قد يعود 
إلـــى الــضــربــات املــوجــعــة الــتــي تــلــقــاهــا هــذا 
العنيفة  األمنية  املالحقة  بسبب  التحالف، 
ــدولـــي  ألعـــضـــائـــه، أو لــلــدعــم اإلقــلــيــمــي والـ
الجديد،  الــنــظــام  عليه  حصل  الـــذي  الكبير 
التحالف، في  ارتكبها هذا  وبسبب أخطاء 
ها 

ّ
الــشــعــارات الــتــي رفــعــهــا، والــتــي يــبــدو أن

مالت إلى رفع السقف واالفتقار إلى املرونة 
الــوقــت، فتحّول رفــع سقف املطالب  بــمــرور 
ــــوع مــــن الـــتـــعـــويـــض عــــن الـــعـــجـــز عــن  ــــى نـ إلـ
بمرور  السطح،  إلــى  تعالت  كما  تحقيقها. 
 عصفت بتماسك ذلك 

ٌ
الوقت، خالفاٌت كثيرة

الــتــحــالــف، ومــخــتــلــف مـــحـــاوالت املــعــارضــة 
إلى الوحدة وبناء تمثيل متماسك وفعال.

وهــكــذا تــبــدو الـــثـــورة ومـــحـــاوالت التغيير 
في  تتمثل  أمــام معضلٍة حقيقية،  املصرية 
ضــعــف مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
راسخًا  بنيويًا  يبدو   

ٌ
وهــو ضعف تمثلها، 

أكثر منه ضعفًا طارئًا أو سطحيًا. باختصار، 
نجحت بنية نظام 1952 العسكري الحاكم 
واملجتمع معها،  الدولة  في إضعاف  ملصر 
كما يتحّدث روبرت سبرنغبورغ في كتابه 
املــهــم، ولــم تعد فــي مصر نخب اقتصادية 
أو سياسية أو اقتصادية مستقلة ومؤهلة 
ماديًا ومعنويًا. وال يعني هذا في أّي حال 
بــنــاء نخب  العسكري تمّكن مــن  الــنــظــام   

ّ
أن

زالــت مصر  فما  أو ناجحة،  حاكمة مؤهلة 
تعاني من »تراجع مستمر يصعب إيقافه« 

كما يحذر سبرنغبورغ. تراجع انعكس على 
ترّدي مختلف الخدمات التي تقّدمها الدولة 
املــصــريــة ملــواطــنــيــهــا، والــعــجــز عــن تحقيق 
رأس  وتــراجــع  حقيقية،  اقــتــصــاديــٍة  تنميٍة 
املال البشري كما يظهر في تراجع مستوى 
التعليم والجامعات وتآكل الطبقة الوسطى 
والهجرة املستمّرة ألبرز العقول والخبرات 
 مــصــر بــاتــت في 

ّ
ــذا يــعــنــي أن املــصــريــة. وهــ

ــــورٍة لـــن تــجــد من  حـــاجـــٍة ملـــا هـــو أكــثــر مـــن ثـ
تبدو  شراكة  من  وأكثر  قيادتها،  يستطيع 
 مع النظام العسكري الحاكم الذي 

ً
مستحيلة

ي مصالحه 
ّ
يعجز، بشكل مستمر، عن تخط

الضيقة وبناء شراكة حقيقية مع املجتمع 
املـــصـــري. مــصــر فـــي حـــاجـــٍة عــاجــلــٍة ملؤتمر 
وطــنــي جــامــع وتــأســيــســي، إلعــــادة التفكير 
في سبل إعــادة بناء الدولة واملجتمع معًا. 
 

ّ
 في ظل

ً
وهــو مؤتمر يبدو كذلك مستحيال

 مشاريع 
ّ
الظروف القائمة، وهو ما يعني أن

حتى  ومعطلة  مؤجلة  الحقيقي  اإلصـــالح 
إشــعــار آخـــر يــرتــبــط، فــي الــغــالــب، بانتشار 
وعـــي جــديــد فــي أوســــاط غالبية املصريني 
البالد   

ّ
بــأن السياسية. وعــي  املعادلة  يقلب 

ــاه الـــخـــطـــأ، وأن ال بــديــل  ــجــ تــســيــر فــــي االتــ
ســوى إعــادة بناء نظام 1952 بشكل كامل، 
ــام  ــــــه زمـ

ُ
والـــحـــاجـــة ألن يـــأخـــذ املــجــتــمــع ذات

املـــبـــادرة، ويــفــرز قــيــادات جــديــدة تتفق في 
ما بينها على طبيعة النظام الجديد الذي 
 حـــولـــهـــا تــلــك 

ّ
ــتـــف ــلـ تـــريـــد أن يــحــكــمــهــا، ويـ

القيادات وبرنامجها، حتى يحدث االنتقال 
السياسي املطلوب.

)كاتب مصري في لندن(

الــرغــبــة في  الــظــاهــرة للعيان، ولــعــل أهمها 
استعمال ورقــة التطبيع جــواز سفر لرضى 
كبراء البيت األبــيــض، ومــا يسّمى املجتمع 
الــدولــي، فحتى تتحول دولـــة مــا مــن »دولــة 
مارقة« إلى »داجنة« ال بد أن تحظى برضى 
الكرة األرضية، أو هكذا يعتبرون  أصحاب 
أنفسهم، وهـــم أمــيــركــا واالتـــحـــاد األوروبــــي 
ــه الـــخـــصـــوص، )الـــصـــني وروســيــا  عــلــى وجــ
خــارج هــذا التقسيم إلــى حــد مــا العتباراٍت 
 لها هنا(. والطريق إلى 

ّ
وتفصيالٍت ال محل

قلوب هــؤالء يمر عبر ربيبتهم »إسرائيل«. 
ومع عملية »القبول« في عضوية »القطيع« 
تنفتح أبواٌب كثيرة تحمل صفة »باطنه فيه 
الــرحــمــة وظــاهــره مــن قبله الـــعـــذاب«، كباب 
البنك الدولي وصنوه صندوق النقد الدولي، 
وربما رشوة هنا أو هناك، كقاعدة عسكرية 
تــســهــيــالت  أو   )!( مــشــتــرك  دفـــــاع  ــاق  ــفـ اتـ أو 
سياسية وأمنية. والحديث يطول عما فعله 
التي دخالها،  البالد  والبنك في  الصندوق 
وفي التجارب القليلة التي نجا من شّرهما 
ــار واالســتــقــالل من  ــ بــلــد، دخـــل عصر االزدهـ

 واملديونية.
ّ

الهيمنة والذل
ومن األسباب املكشوفة األخرى، والحديث 
يـــطـــول عــنــهــا، الـــرغـــبـــة فـــي االســـتـــفـــادة من 
تكنولوجيا العدو، ليس في الزراعة واألمن 
السيبراني واألسلحة طبعا، بل في تقنيات 
وباطنها  والتحديث،  »الــحــداثــة«  عنوانها 
والتجّسس  الشعوب  على  السيطرة  كيفية 
عــلــيــهــا، وإخـــضـــاعـــهـــا، وربـــمـــا االســتــعــانــة 
بـــمـــرتـــزقـــة الــــعــــدو الـــظـــاهـــريـــن واملــخــفــيــني 
لترسيخ الحكم والقضاء على دابر األعداء 
املفترضني في »الداخل« غالبا. وهنا نصل 
إلى لّب املوضوع في العملية برمتها، وهي 
الــغــرض األســمــى مــمــا يــســّمــى »الــتــطــبــيــع«، 
وهـــــو املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام بــمــفــهــومــه 
الشامل، وهــذا عــنــوان واســع لعني تختبئ 
أن  لعناٌت بال حصر، أخطرها  في جنباته 
ترتدي العالقة مع العدو لبوس »التعاون«، 
مــا ظهر منه ومــا بــطــن، وهــو األلــعــن حيث 
يــتــضــمــن »الـــتـــنـــســـيـــق األمــــــنــــــي«ّ!، وتـــبـــادل 
املــعــلــومــات فــيــمــا يـــخـــّص حـــركـــة الــشــعــوب 

بقوة  بة«. 
َ

»املنتخ املــؤّســســات  لكل  أحيانًا، 
الله مبادرات وقــرارات  ل حزب 

ّ
سالحه، عط

د  فتبدَّ ــه،  وأخــضــع خصومه إلرادتـ أكثرية، 
هـــنـــا أيــــضــــًا املــــزيــــد مــــن األصــــــــــوات. أشــهــر 
األمثلة: 7 مايو/ أيار 2008، عندما اجتاح 
حــزب الــلــه بــيــروت بــســالحــه، هــو وحليفته 
حركة أمل، وأحرق وقتل، »احتجاجًا« على 
قرار الحكومة وقتها وقف شبكة اتصاالٍت 
سّرية أقامها في مطار بيروت الدولي بعد 
قاسم  ونعيم  إسرائيل.  على  »انتصاراته« 
ــوأم ســالح  يــقــول عــن هـــذه الــشــبــكــة إنــهــا »تــ
حـــزب الــلــه«. فيما حــســن نــصــر الــلــه يصف 
أخيرا، طلع  »املجيد«.  بـ الدموي  اليوم  هذا 
الله،  البرملانية لحزب  الكتلة  صوت رئيس 
العراقي.  السيناريو  يْستلهم  رعــد،  محمد 
ــراء االنـــتـــخـــابـــات بــمــوعــدهــا  ــ يــتــحــّمــس إلجــ
ــل مـــن يـــراهـــن على  ر. ولــكــنــه يـــهـــّدد »كـ ــرَّ ــقـ املـ
تمامًا  املشهد«.  لتغيير  االنتخابات  تزوير 
حة 

ّ
املسل الــعــراقــيــة  املــجــمــوعــات  كــمــا فعلت 

التابعة إليران، بأن أطلقت النار على نتائج 
رة«، بعد  مــــزوَّ الــتــي اعتبرتها  االنــتــخــابــات 
فوز مقتدى الصدر، العراقي العربي، الذي 
ال يريد إيران في دياره. القانون االنتخابي 
السابقة والقادمة:  االنتخابات  مد في 

َ
املعت

ر، يضمن 
َ
الِصغ ط على قياٍس متناهي  يِّ

ُ
خ

ــزاب  ــ مـــقـــعـــدًا نــيــابــيــًا لـــهـــذه أو تـــلـــك مــــن أحـ
لت 

ّ
 أشهرًا لكي ُيصاغ، وتخل

َ
الطوائف. أخذ

هذه العراقيل »شّد العَصب الطائفي«، كما 
ــه املــعــروف حصد كم مائة 

ُ
يقولون. وغــرض

هـــنـــا، أو مــائــتــني هـــنـــاك، فــضــمــان صــعــود 
األلــف  تــســاوى  بحيث  بعينهم،  ــحــني 

ّ
مــرش

صوت بالعشرين ألف صوت. 
وبــــــــاألصــــــــل، كــــــل الـــــقـــــوانـــــني االنـــتـــخـــابـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة، الــقــائــمــة عــلــى الـــطـــوائـــف، هي 
هــو وطني  مــا  لكل  الالهبة  بالسياط  جــلــٌد 
س انــقــســام »املــواطــنــني«  وديــمــقــراطــي. تــكــرِّ
ـــحـــني مــن 

ّ
ــنـــاخـــبـــني، تــرغــمــهــم عـــلـــى مـــرش الـ

طــوائــفــهــم، تـــجـــّدد الــنــظــام الــــذي بــْعــثــرهــم، 
ــلـــق عـــلـــيـــهـــم فــي  ــنـــســـف مــــواطــــنــــتــــهــــم، تـــغـ تـ
ــكــمــشــة، تــحــرمــهــم من 

ْ
صــنــاديــق ضــيــقــة مــن

د لغفلتهم الوطنية.. إلخ.  اليقظة وتمدِّ
في هذه املعركة، ثّمة شيء ُيقال عن أطراف 
الثورة، واستعدادها لخوض  أو  املعارضة 
هــــذه االنـــتـــخـــابـــات. املـــعـــارضـــة لــيــســت هي 
الــثــورة. املعارضة هي أحـــزاٌب من السلطة، 
ها حزب 

َ
لبنانية«، أضعف »قــوات  »كتائب«، 

االنـــتـــخـــابـــات أن تستعيد  فـــي  ــــود  الـــلـــه، وتـ
ــــي املـــجـــمـــوعـــات  ــا، فـــيـــمـــا الـــــثـــــورة هـ قــــوتــــهــ
الـــكـــثـــيـــرة جــــــدًا، الـــتـــي عـــرفـــت بـــعـــد الـــثـــورة 
بــأنــهــا مــمــثــلــتــهــا. بــيــنــهــا مــجــتــمــع مــدنــي، 
 وأخـــــــرى ســيــاســيــة أو 

ٌ
وجـــمـــعـــيـــاٌت أهـــلـــيـــة

نــقــابــيــة. املــعــارضــة واضـــحـــة. مــســتــعــّدة أن 
ــان الــنــظــام مـــن الــطــوائــف  ــ تــتــحــالــف مـــع أركـ
ــرى، ومــســتــعــّدة أيــضــًا أن تستقبل أي  األخــ
انــتــخــابــي، تتحالف،  رابـــح كحصان  ثـــوري 
تشطب، تخرق لوائح.. إلــخ. وهــي، على كل 
حال، كانت بجمهورها الشاب على وجوٍد 
مــنــتــظــم فـــي أحــــــداث الــــثــــورة، وإن لـــم تكن 
أحيانا تعلن عن اسمها. وأما الباقون، أي 
»ممثلي« الثورة، فهم أمام معضلٍة حقيقية. 
ليس فقط ألنهم نرجسيون ال يستطيعون 
االتــفــاق عــلــى رئــيــس، أو عــلــى رأس. وهــذه 
ألنهم  بل  التقائهم.  بديهيات  من  أصبحت 
ــار »الــتــغــيــيــر  ــعـ ــًا ال يــمــلــكــون غـــيـــر شـ أيـــضـ
ــات«، وبـــعـــضـــهـــم يــعــلــنــون  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــي االنـ ــ فـ
ـــحـــهـــم، واآلخـــــــر يـــتـــرقـــب، أو ُيـــحـــَســـب. 

ّ
تـــرش

أي أن مــداهــم الــســيــاســي يــتــوقــف عــن هــذه 
االنتخابات، وكأن مطلب تشكيل »حكومة 

داخله أمام أعني املواطنني ووسائل اإلعالم.
ــا دعــا املجلس العسكري إلــى االستفتاء 

ّ
ومل

عــلــى تــعــديــل الــدســتــور وعــقــد االنــتــخــابــات 
خالل ستة أشهر أسلوبًا للفصل بني القوى 
السياسية، انقسم شركاء يناير حول مبدأ 
 

ّ
الحل  

ّ
أن ورأى بعضهم  نفسه،  االنتخابات 

فيها ترتيب  انتقالية يعاد  فترة  يكمن في 
قواعد اللعبة السياسية، ويتم فيها التوافق 
عــلــى خــصــائــص الـــنـــظـــام الــســيــاســي أواًل، 
 
ٌ
واإلعـــــــداد النــتــخــابــات نــزيــهــة، وهــــي فــكــرة

 
ّ
 هــؤالء نسوا أن

ّ
وجيهة مــن دون شــك، لكن

 
ٌ

ــقـــوى الــســيــاســيــة أمـــــٌر مــســتــحــيــل ــوافـــق الـ تـ
واالقــتــصــاديــة  السياسية  البنى  غــيــاب  فــي 
ــتـــوافـــق،  والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تــســمــح بـــذلـــك الـ
السياسية،  القوى  وبسبب ضعف مختلف 
ــه، وبسبب  وعجز أيٍّ منها عن فــرض إرادتـ
املهيمنني على مختلف  والفردية  االنقسام 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، خــصــوصــًا الــلــيــبــرالــيــة 
ــراء  ــ ــ والــــيــــســــاريــــة مــــنــــهــــا. وحــــتــــى بــــعــــد إجـ
االستفتاء على الدستور وعقد االنتخابات 
لت شخصياٌت 

ّ
التشريعية ثم الرئاسية، فض

 مــقــاطــعــة تــلــك اإلجـــــراءات 
ٌ
وقــــوى ســيــاســيــة

التي  السياسية  والنخب  نتائجها  ورفــض 
والتحالف  الجيش  لــدى  والسعي  أفرزتها، 
مـــع فــلــول نــظــام مـــبـــارك إلـــى قــلــب الــطــاولــة، 
والدعوة إلى نظام جديد يتم بناؤه باالتفاق 
ــا حــــدث فـــي تــحــالــف جبهة  مــعــهــا، وهــــو مـ
القيادات  أبــرز  اإلنقاذ، والتي ضّمت بعض 
التيارات  والقوى املعارضة املحسوبة على 
اليسارية والليبرالية، وتحالفت بشكل واٍع 
مــع الـــقـــوات املــســلــحــة، وبــعــض رمــــوز نظام 

ــــال االصـــطـــالحـــني  ــلـــوبـــهـــا، وكــ ونـــبـــضـــات قـ
املعلومات( هما  وتبادل  األمني  )التنسيق 
ف واملجمل 

ّ
الشكل الجديد املستحَدث واملخف

ــتــــالل«. وبـــهـــذا املــعــنــى، يــغــدو ما  مـــن »االحــ
يــســّمــى الــتــطــبــيــع عــمــلــيــة احـــتـــالل طــوعــيــة. 
لــســنــواٍت خــلــون، كـــان الــعــدو الــصــهــيــونــي، 
في الظاهر على األقل، يبحث عن »شرعيٍة« 
كيانه وجــودا طبيعيا  عربيٍة تضفي على 
في بالدنا، أو هكذا بدا األمر، لتدور عجلة 
يريد  الـــذي  العربي  النظام  ونـــرى  السنني، 
« ليس 

ً
أن يرّسخ أركانه غدا يطلب »شرعية

من صندوق االقتراع أو الدين، بل من كيان 
العدو الصهيوني. إذا هو ليس »تطبيعا« 
بالقطع، بقدر ما هو عملية توّرط وتوريط 
لــلــبــالد، ورهـــن مستقبلها وســيــادتــهــا بيد 
عــــدوٍّ ال يــرحــم حــلــفــاءه، بــل عــبــيــده، فكيف 
دون مستوى  هــم  »أغــيــارا«  يعتبرهم  بمن 
البشر؟ وأرواحهم مستباحة ألنهم خلقوا، 
ليس  إنــه  لخدمته؟  الفاسدة،  عقيدته  وفــق 
 
ً
لعنة سيكون  احتالل طوعي،  بل  تطبيعا، 

الحالية والقادمة إن لم تقف  على األجيال 
في وجهه وتقاومه بكل ما أوتيت من قوة 

وإيمان.
)كاتب من األردن(

ــق، تــتــلــوهــا بطبيعة 
ّ
تــكــنــوقــراط« قـــد تــحــق

الحال االنتخابات. وعلى الرغم من كل هذه 
املحدودية في النظر إلى املستقبل، إال أنهم 
انتخابية، ال يهيئون  ال يخوضون معركة 
وفعاليات،  وشــعــارات  وشخصيات  برامج 
كــأنــهــم غــيــر جــاهــزيــن. كــأنــهــم يــعــتــقــدون أن 
االنتخابات لن تحصل، مع أنهم ال يملكون 

غيرها في األفق.
. قد ال تجري 

ّ
وهم من هذه الزاوية على حق

ال  أن  القرار  يقّرر أصحاب  قد  االنتخابات. 
مثل  الحيثيات،  مــن  ولحيثيٍة  انــتــخــابــات، 
ر إلى اكتساحهم 

ّ
أن يكون اإلحصاء ال يؤش

صناديق االقتراع. أو أنهم لم يتفقوا في ما 
في  املعتمدة  »االستراتيجية«  على  بينهم 
إيــران وأميركا لم  هــذه االنتخابات. أو ألن 
يتوصال بعد إلى اتفاق نووي ناجز. أو ألن 

الحرب مع إسرائيل مستمّرة بالتلويح. 
ــر »املــغــتــربــني« والـــعـــدد الــقــيــاســي من 

ّ
مــؤش

التسجيل في الخارج من أجل االقتراع )ربع 
الحاكمة،  العصابة  مــخــاوف  أثــار  مليون(، 
فدخلت املقايضة على الخط: الطرف الذي 
أنه خاسر، خصوصًا بني  يحسب الجميع 
شباب االغتراب، أي العونيني بقيادة جبران 
د، يناِور، وطبعًا يكذب..  باسيل، يْبتز، يهدِّ
وغرضه إلغاء البند القانوني الذي يسمح 
ــنـــواب الــبــرملــان  لــلــمــغــتــربــني بــالــتــصــويــت لـ
»املــحــلــيــني«. ولـــدى باسيل ورقـــة قــويــة بني 
يــديــه: امــتــنــاعــه عــن »قــلــع« طـــارق البيطار، 
امليناء.  انفجار  جريمة  في  العدلي  ق 

ّ
املحق

يــشــتــري بـــه والء مـــن تــبــقــوا مـــن جــمــهــوره 
املسيحي  »القضاء  في  باملزايدة  املسيحي 
الــنــزيــه«، ومــا إلــى هــنــالــك. ويــفــاوض حزب 
ــد املــغــتــربــني: 

ْ
الـــلـــه، فـــي اآلن عــيــنــه، عــلــى بــن

الــعــدلــي، وتلغي هذا  ــمــَك رقــبــة املحقق 
ّ
أســل

ــد، بــأن تنشئ نــوابــًا لــهــم، بعيدين عن 
ْ
الــبــن

»الـــســـاحـــة«. أمـــا املــغــتــربــون، فـــال ينقصهم 
تــّمــت الصفقة بني  إذا  ضــيــاع على ضــيــاع. 
الحليفني، حزب الله وجبران باسيل، فإنهم 

سيكونون عمليًا قد ُحِرموا من أصواتهم.
لن تفضي هذه االنتخابات إلى تغيرات. ال 
في الحكام وال في املحكومني ممن يسّمون 
أنفسهم »مــواطــنــني«. واألرجـــح أنها سوف 
د كــّمــًا مــن األســمــاء الــجــديــدة. أسماء  تصعِّ
ــلـــحـــاق بـــأجـــهـــزة  ــفــــردة، لــــن تـــتـــأخـــر بـــالـ ــنــ مــ
 بــمــا تملكه 

ً
الــفــســاد وشــبــكــاتــه، مــســتــقــويــة

من »رأســمــال«. يبتلع النظام هذه األسماء 
قمٍة واحدة، كما حصل مع العونيني منذ 

ُ
بل

لهذه  ملة 
َ
مْحت فضيلة  العقَدين.  يقارب  ما 

الــخــارج لحكامنا،  ق 
ّ
أن يصف االنــتــخــابــات: 

ويتوقف برهة عن بْهدلتهم.
)كاتبة لبنانية(

عجز النخب السياسية المصرية والتغيير الـمطلوب

ليس تطبيعًا بل احتالل طوعي

هل تحتاج »الديمقراطية« اللبنانية 
إلى انتخابات؟

مصر في حاجٍة لما 
هو أكثر من ثورٍة لن 

تجد من يستطيع 
قيادتها، وأكثر 

من شراكة تبدو 
مستحيلًة مع النظام

احتالل طوعي، 
سيكون لعنًة على 

األجيال الحالية 
والقادمة إن لم 

تقف في وجهه 
وتقاومه

لن تفضي االنتخابات 
إلى تغيّرات، ال في 

الحكام وال في 
المحكومين ممن 
يسّمون أنفسهم 

»مواطنين«

آراء

ياسر أبو هاللة

ال عالقة لبشار األسد الذي كان يحضر القمم العربية ويحاضر فيها ببشار األسد 
ار في عشريته األولى 

ّ
الذي يصرُّ عرٌب على إعادته إلى جامعة الدول العربية. كان بش

بمعايير  إلــى 2011 زعيمًا يحظى بشعبية، في سورية وخارجها، فهو  من 2000 
 مــن أبــيــه، ولـــم تــســّجــل فــي قــيــوده مــجــازر ومــفــقــودون. 

ً
حــقــوق اإلنــســان أقـــل قــســوة

على  الــعــدوان  وقــف ضد  بشعبية،  تحظى  مواقف  اتخذ  العربية  القضايا  وبمعايير 
العراق، ودعم املقاومة العراقية التي كانت دمشق مقّرًا »سّريًا« لها، بما فيها الفصائل 
إيــران في حربها على  الــذي تحالف مع  القاعدة. على خــالف والــده  السلفية، وحتى 
العراق، وشارك في حرب الخليج الثانية تحت القيادة األميركية في حفر الباطن. وفي 
القضية الفلسطينية، واصل سياسة والده في دعم املقاومة الفلسطينية وحزب الله، 
تموز  والعسكرية. وفي حرب  السياسية  لقيادة حركة حماس  مقّرًا  وكانت دمشق 
الذين وقفوا ضد  العرب  الزعماء  الله، وهاجم  إلى جانب حزب  )يوليو 2006( وقف 
ار 

ّ
هم »أشباه الرجال«. على مستوى بناء الدولة السورية، أبعد بش

ّ
الحزب، ونعتهم بأن

 من الشباب ورجال 
ً
 سياسية

ً
حزب البعث، وقّرب حزب رجال األعمال، وصنع نخبة

 لديناصورات حزب البعث. وحّرر االقتصاد السوري بعيدًا 
ً
األعمال الفاسدين بديال

له شعبية  كله صنع  ذلــك  املافيوية.  الليبرالية  الصيغ  وبأسوأ  االشتراكية،  القيم  عن 
أيــضــًا، فأنت تحصل على شبكة جـــّوال وإنترنت ومــقــاٍه وفــنــادق وتــجــارة مفتوحة، 
وفي الذاكرة كيف كان السوريون في الخارج يجلبون املوز ومحارم الورق هدايا في 
 نظام اشتراكي صارم. حافظ بشار األسد، مقابل تفكيك حزب البعث وواجهاته 

ّ
ظل

البيروقراطية ونهجه االقتصادي، على املنظومة األمنية والعسكرية، ورفع من كفاءتها. 
 كثيرة 

ً
وكان يشكو لخاّصته من أّن والده لم يترك له جيشًا محترفًا متطّورًا، وأسلحة
لم تكن تعمل أو ال ذخائر لها. وهذا أيضًا حافظ على مكانة الرئيس ونظامه. 

انتهت صــورة بشار  للثورة،  األول  الهتاف  مع  األولـــى،  العشرية  مع  انتهى  ه 
ّ
كل ذلــك 

 
ً
أبيه، معطوفًا عليها سيئاته الخاصة. فتح سّجال املشرقة، وأخذ أسوأ ما في إرث 
لم يتوّرط   

ٌ
 رذيلة

َ
لم تبق والــده وعلى هتلر.  للجرائم ضد اإلنسانية، تفّوق فيه على 

بإثباتاٍت  ه 
ّ
كل وذلــك  و...  محروقة  وأرض  وتعذيب وحشي  وبراميل  كيميائي  فيها، 

مليشيات  ت مكانه 
ّ
تمامًا، وحل البعث  انتهى حزب  أّي حاكم.  تلغي شرعية  قطعيٍة 

 عن حزب 
ً
طائفية تعادي العروبة، من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان، فضال

القساوسة  مباركة   من خــالل صــور 
ً
 طائفية

ً
نزعة أخــذ  الروسي  التدخل  الله. حتى 

الطيارين والجنود الذين يحرقون سورية بشرًا وحجرًا. والبالد تحّولت إلى تقاسم 
نفوٍذ بني اإلقليم والعالم، حتى إسرائيل حّولتها إلى مناطق ألف التي تسمح بمطاردٍة 
ساخنٍة في أي منطقٍة، وأخيرًا قصفت في معقل النظام في الالذقية، وبجوار الوجود 
غــادرت  الفلسطينية،  القضية  فــي  ال حسيبًا.  رقيبًا  حميميم  قــاعــدة  فــي  الــروســي 
رًا، وتحّولت »الجبهة الشعبية - القيادة العامة« وغيرها من الفصائل 

ّ
»حماس« مبك

إلى شّبيحة ال تختلف عن مليشيات النظام، وصار النظام يطرح نفسه حاميًا لحدود 
إسرائيل من اإلرهابيني، وغاية مناه استقبال أبرز املطّبعني عبد الله بن زايد بحفاوة. 
ولم يعد يطرح ال قضية الجوالن وال غيرها. انتهت طبقة رجال األعمال النيوليبرالية، 
والسالح  واملــخــّدرات  الكبتاغون  تهريب  في   

ٌ
محترفة  

ٌ
بدائية مافياٌت  مكانها  ت 

ّ
وحل

واآلثار وموجودات الدولة ونهب مقّدراتها وخطف الناس وأخذ الفدية وتجارة الوثائق 
األساسي  واملــصــدر  العالم،  في  للكبتاغون  مصّدر  أكبر  سورية  صــارت  الرسمية. 
أمراء  األمنية والعسكرية لصالح  املنظومة  انتهت  الصعبة فيها... تمامًا كما  للعملة 

 جهاز مرجعيات خارج البالد. 
ّ

حرٍب يتبعون إيران وروسيا بشكل مباشر، ولكل
هذا الخراب كله بعد تهجير نصف السكان وقتل أكثر من نصف مليون يقف على 
رأسه بشار األسد، وهو ال عالقة له ال بإرث والده الذي حاول بناء دولٍة قومية، وال 
 هذا الخراب، وال يملك 

ّ
ار نفسه في عشريته األولى، واليوم هو مجرد رمز لكل

ّ
ببش

 على طرد أميركي وال 
ً
أمرًا على مليشيا تعيث فسادًا بجوار قصره، وال يملك قدرة

 عن الدواعش. رمز الخراب والتقسيم 
ً
تركي وال إيراني وال عراقي وال روسي، فضال

ار بسورية، 
ّ

 من يدعوه أو يقف بجانبه. والسؤال ليس ما عالقة بش
ّ

والضياع يشني كل
أن  ُيفترض  ر عندما 

ُ
بــالــعــرب... تحض العربية  الــدول  بقدر ما هو ما عالقة جامعة 

ر.
ُ

تغيب، وتغيب عندما ُيفترض أن تحض

أحمد عمر

اتفق معلمو األملانية النازحون والوافدون على ميزان إعرابي في اللغة األملانية، هو أنَّ 
 
ً
»الداتيف« يقابل الجرَّ باإلضافة في العربية، و»األكوزاتيف« يعادل النصب مفعوال
به، واملعلمون بالعشرات في وسائل التواصل، فال يلبث الوافد الحاذق بعد سنٍة من 
قٍة في سماء اللغة األملانية، 

ّ
م األملانية أن يتحّول من دودة عاجزة إلى فراشٍة محل

ّ
تعل

ها صعبة. لحقت بصفحات هؤالء 
ّ
 ميسورة، وإن زعم املتأخرون أمثالي أن

ٌ
فهي لغة

املضارب  وتنّوعت   ، عليَّ املعلمون  فكثر  غير خاسر،  حــازه  علمًا  أقتبس  جميعًا، 
ي أجد كثيرين من 

ّ
ة، بل إن

ّ
واملشارب، وضاع العلم. أّما معلمو العربية الفقهاء فقل

ــي وجــدت صديقًا 
ّ
أن بغاثًا استنسروا، حتى  الغنائم  الطامعني في  العربية  معلمي 

شاعرًا كتب قصيدة بعنوان: »أحبك أنتي« ويبدو أّن حبيبته صينية، يلتبس شكلها 
بشكل غيرها، وجنسها بالذكور، فاستبدل الكسرة بياء املؤنث املخاطب.

م طالبه 
ّ
يعل أيــضــًا،  أملانيا، وهــو معلٌم مجتهٌد ومـــربٍّ  فــي  املــولــود  السامرائي  وكــان 

ب 
ّ
الوافدين آداب احتساء السوائل من غير إصدار أصوات تشحيط سيارات، وتجن

الطرق على النضد بكعب القدح بعد شحط حسية الشاي، فلسنا في محكمٍة أو في 
سوق النحاسني. استضاف السامرائي معلمًا مصريًا في أحد دروسه انتفاعًا بعلمه 
 في نطق القاف، ويبدو بارعًا في 

ً
بعد سنتني من الوفود، واملصريون يجدون صعوبة

الفضائيات  املذيعون املصريون على  العربية في عٍم. عانى  ه عن 
ّ
لكن األملانية،  م 

ّ
تعل

القاف، بسبب  رون في نطق 
ّ
يتعث فكانوا  الشهيد خاشقجي،  اســم   في نطق 

ً
مشقة

أهل  بفصاحة  السورية  الفضائية  مذيعو  تباهى  املــصــري.  الجيم  حــرف  مجاورته 
الشام، وعابوا على العواصم العربية ألحانهم، يغرض عبيد الروس والفرس من وراء 
 كذبا. أخبرت معلم 

ّ
ذلك إلى القول: من صّحت لغته صّحت سياسته، إن يقولون إال

فتعّجب وسألنيها،  األلــف،  على  تنوف  األملانية  في  العربية  األلفاظ  أّن  األملانية  اللغة 
فأرشدته إلى كتاب زيغريد هونكه »شمس الله تسطع على الغرب« الذي ُعّرب تحت 
لــم تحصها  ــي وجــدت ألفاظًا 

ّ
أن الــغــرب، وأخبرته  الــعــرب تسطع على  عــنــوان: شمس 

 )gut( األملانية 
ً
الــســيــدة زيــغــريــد هــونــكــه، فــــازداد عجبًا وســألــنــي أمــثــلــة، فقلت مــثــال

 go(باألملانية و )geh( قريبة من جّيد، وقد تكون منها، وفعل )اإلنكليزية good(و
هما إخوة تفّرق شملهم بالظلم والقصف.

ّ
باإلنكليزية( قريب من جاء العربية، فلعل

 األلفاظ 
ّ

عادة ما أقرأ القاموس قراءتي لقصيدة، متمتعًا بسجية العربي وهو يشتق
من بعضها، وقد أغضبني محمد عابد الجابري الذي ظنَّ أّن شهادته تشفع له في 
السخرية من البدوي في كتاب »نقد العقل العربي«. أمس وجدت أّن األداة »أّمال« التي 
ت بقّص لسان مرسي الزناتي 

ّ
وردت في »مدرسة املشاغبني« عندما هّددت أبلة عف

 أصيلة، وأصلها »إّماال«. أخبرت صديقي الباحث محمد الشاويش 
ً
من لغاليغه، عربية

الذي يجيد األملانية أنَّ »كورس« التي ترد في ألفاظ التعليم الالتينية عربية، وأصلها 
من الكرسي، والكرسي أصله من العلم »وسع كرسيه السماوات واألرض« أي علمه، 
ثم تعّدت إلى الكّراسة، والكرسي الذي يجلس عليه املعلم للعلم والــدرس، فُسرَّ بها، 
وبحثت عن أصل »الشناج« الذي يتداوله عمال البناء السوريون، فوجدت أصله من 
شنج، وتشنج، فشبكة الحديد تشبه شبكة األعصاب املتشنجة، وعدت إلى معجم 
ها من لّم شمل »بل وكي« 

ُّ
، وكنت أظن

َّ
األسدي ملعرفة أصل »بلكي« بمعنى ربما ولعل

على وسادة واحدة في الحالل، فوجدته يقول إّن أصلها: بل العربية وكه الفارسية، 
وهي للتعليل أو للعكس. عادة ما أجد نفسي غائصًا في بحار القاموس بحثًا عن 
لؤلؤة كلمة، فأجد من الآللئ والدرر في البحر ما ال أجده على البّر، الشباب يتعلمون 
وملهاة  الداتيف  مأساة  من  يعانون  ــوا  زال ما  الذين  أمثالي  كالكبار  وليس  بسرعة، 
الداتيف  تعليم  بعنوان:  قصير  درس  فــي  الداتيف  السامرائي  شــرح  األكــوزاتــيــف. 
رني بعنوان كتاب فالينت ليفري: اختبار بشار 

ّ
باملكواة، فخلب العنوان لّبي، وذك

بالنار؛ الداتيف للعقالء، أما األكوزاتيف، فمحصور باألشياء والجماد غالبًا.
 على جارحة يدي، وتقول لي 

ُّ
وجدت حمامة يد معلمة اللغة األملانية الرومانية تحط

بعدما تسربلت خيلي بالدم: لقد أصبحت تميز بني منصوب األكوزاتيف ومجرور 
الداتيف أيها الفتى! 

رفعتها  ها 
ّ
إن ثم  الوثيرة،  راحتها  ببراثنها مستكينة تحت جناح  الفتى  يد  مكثت 

ة الورد فيها مثل باقي الوشم في ظاهر اليد. فوجد الفتى أثر كيِّ

محمد أحمد بنّيس

صدرها مراكز بحث وتفكير إسبانية بشأن تأثير التحالفات 
ُ
تتواتر التقارير التي ت

املنطقة، وتــحــديــدًا مــا يتعلق  النفوذ اإلســبــانــي فــي  للمغرب على  الــجــديــدة  الــدولــيــة 
ها إسبانيا منذ قرون.

ّ
بمستقبل مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية التي تحتل

في هذا الصدد، أصدر املركز األعلى لدراسات الدفاع الوطني )CESEDEN( واملعهد 
)نوفمبر/  املــنــصــرم  الشهر  نهاية   ،)IEEE( االستراتيجية  لــلــدراســات  اإلســبــانــي 
را فيه 

َّ
تشرين الثاني(، تقريرًا تحت عنوان ›‹سحابة حمراء في سماء مدريد‹‹ حذ

إقليمية  إلى قوة  املغرب  الذي قد ُيحّول  املغربي اإلسرائيلي  التقارب  من ›‹مخاطر 
ــن هـــذا الــتــقــارب جــارهــا 

ّ
كـــبـــرى‹‹. ويــعــكــس الــتــقــريــر مــخــاوف إســبــانــيــا مــن أن يــمــك

الجنوبيَّ من الحصول على الخبرة العسكرية واألمنية واالستخباراتية اإلسرائيلية، 
املتوسط،  األبــيــض  البحر  غــرب  فــي  االستراتيجي  تموضعه  إعـــادة  فــي  وتوظيفها 
 عن استفادته من نفوذ اللوبي 

ً
حيث تقع املدينتان املغربيتان املحتلتان، هذا فضال

يبقى  أن  ُيفترض  التقرير كان  أّن  الرغم من  الكبرى. وعلى  العواصم  اليهودي في 
سّريًا، فقد حرصت االستخبارات اإلسبانية، في ما يبدو، على تسريبه بغاية إيجاد 
ر على أّن هذا التقارب بات 

ّ
حالة من التعبئة الوطنية داخل الرأي العام، وهو ما يؤش

مصدر قلٍق بالغ ملختلف مؤسسات الدولة اإلسبانية وأجهزتها الحساسة. 
الـــذي يــشــرف عليه معهُد األمــن  إضــافــة إلــى ذلـــك، أصـــدر مــرصــد سبتة ومليلية، 
والثقافة )ISC(، األسبوع املاضي، تقريرًا حمل عنوان ›‹مزاعم املغرب بشأن سبتة 
ومليلية من منظور الخانة الرمادية« عكس رؤية اإلسبان لتأثير التحالفات الدولية 
ره باحثون من جامعات  الجديدة للمغرب على املدينتني. وحسب التقرير، الذي حرَّ
ب املواجهة العسكرية 

ّ
برشلونة وغرناطة وإشبيلية، فإّن املغرب بقدر ما يحاول تجن

املباشرة الستعادة املدينتني، يسعى إلى وضعهما في خانة رمادية، من خالل اتباع 
نه، على املدى البعيد، من استعادتهما بأقل الخسائر 

ّ
›‹استراتيجية مختلطة‹‹ تمك

البرية مع  الــحــدود  الــربــاط  بــإغــالق  التقرير على ذلــك  املمكنة. ويستشهد مــحــّررو 
ل 

ّ
مليلية )2010( ومع سبتة )2019( تحت يافطة محاربة التهريب، والسماح بتسل

آالف املهاجرين غير الشرعيني إلى سبتة في مايو/ أيار املاضي. 
الجديدة، سيصبح مبعث خطٍر على  بتحالفاته  املغرب،  أّن  إلى  التقريران  يخلص 
القوى،  تغييٍر متدّرٍج في ميزان  إحــداث  إلى  املستقبل، وذلــك بسعيه  إسبانيا في 
من دون الدخول في مواجهة عسكرية معها، ما يعد تحّديًا استراتيجيًا بالنسبة 
لإلسبان الذين باتوا أكثر تخّوفًا من أن تفضي هذه التحالفات إلى تغيير معادلة 
 فيها الــنــفــوذ اإلســبــانــي رقمًا 

ّ
الــقــوة والــنــفــوذ فــي مضيق جبل طـــارق، والــتــي ظــل

أّن  املعنية  اإلسبانية  والتفكير  البحث  تــرى مراكز  طــوال عقود. من هنا،  أساسيًا 
صانع القرار في مدريد مدعو إلى النظر بجّدية إلى »الصبر االستراتيجي للمغرب« 
تتوالى  بـــاردٍة  بحرٍب  األمــر  يتعلق  ومليلية.  إزاء سبتة  تحليل سياسته  أثناء  في 
البلدين على  أن يحول ذلــك دون حــرص  أكثر من واجهة، من دون  فصولها على 
التأكيد على متانة عالقاتهما القائمة على الشراكة، سيما في ما له صلة بالتنسيق 
األمني في مكافحة الهجرة السّرية واإلرهاب، والتبادل التجاري واالقتصادي. بيد 
 قد ُينذر بتحّول بنيوي 

ً
أّن صعود ملف املدينتني املحتلتني إلى الواجهة مستقبال

نه من 
ّ
في هذه العالقات. ويبدو أّن املغرب بات ُيدرك أّن تحالفاته الجديدة قد تمك

ب املداخل ذات التكلفة العالية. 
ّ
، في ذلك، تجن

ً
مداخل مغايرة لتحريك امللف، محاوال

 هذا ما ُيقلق إسبانيا التي بدأت تستشعر املخاطر الجيوسياسية التي تنطوي 
ّ

ولعل
عليها االستراتيجية املغربية الجديدة ضمن املنظور البعيد، خصوصًا أّن حقائق 

الجغرافيا والتاريخ تقف إلى جانب الحق املغربي في استعادة املدينتني.

عبد الحكيم حيدر

كان حّدثني أبو الحسن الّدلفي املصيصي الشاعر، واملصيصة التي ينسب إليها ببالد 
الشام، وهو ممن لقيته قديما وحديثا في مدة ثالثني سنة، قال: لقيت باملعّرة عجبا، 
ى أبا العالء، يلعب بالشطرنج والنرد، ويدخل في كل 

ّ
رأيت أعمى، شاعرا، ظريفا، يكن

فنٍّ من الجد والهزل، وسمعته يقول: أحمد الله على العمى، كما يحمده غيري على 
البصر، فقد صنع لي وأحسن بي، إذ كفاني رؤية الثقالء والبغضاء. املقطع من »يتيمة 
الدهر« للثعالبي. أما محمود شاكر فقد تناسى تماما سخرية املعّري املّرة، وتناسى 
الشطرنج وإجــادة كفيٍف لها، ونصب املعركة مع لويس عوض حامية الوطيس، وال 
انتهت أعاجيب املتخاصمني في كفيٍف من معّرة النعمان بعد ألف سنٍة وأكثر، وما زال 
الرجل موضع خالٍف ال ينقطع في بطون الكتب، فهل كان يعلم وهو في معّرة النعمان 
وحيدا، سواء أدخل إلى أنطاكية »مجدورا أو غير مجدور«، كي يالقي أسامة بن منقذ 
أو يقرأ على يد راهٍب في كنيسة، هل كان يعلم املعّري أن محمود شاكر سيأتي بعد 
د أبو 

ّ
ة التاريخ وأمانته«، الذي لم يقرأ، كما أك

ّ
ألف سنٍة ويرفع في وجه لويس عوض »دق

فهر، سوى كتاب طه حسني عن املعّري، والذي كتب في سنة 1913، أي ولم يكن طه 
حسني قد أكمل عامه الخامس والعشرين. ويرى محمود شاكر أن ذلك ليس به من 
داٍت قاطعٍة في حكيم املعّرة، حيث أدوات 

ّ
القوامة واإلملام الحصيف ألن يخوض بمؤك

ك أيضا محمود شاكر 
ّ
املنهج ما زالت تتعثر ما بني يديه في أول الطريق، كما تشك

في من القاه املعّري في بدايات طلب العلم، سواء أكان في الدير أو أنطاكية أو الالذقية 
أو حتى حلب. بالطبع، يميل محمود شاكر إلى أن املعّري لم يقابل راهبا أبدا أو عاملا 
في دير، حتى وإن كان هذا الراهب اإلنطاكي يتقن العربية والسريانية معا، وإال لشّك 
محمود شاكر فيما أنتجه املعّري جملة وتفصيال، أو على األقل بدأ في تفنيده، إال أن 
تغاضي محمود شاكر ذلك لم يكن تقليال من شأن العقيدة في كتابات املعّري أو أي 
مفكر آخر ، ولكن ألن املقصود، منذ البداية، في التقليل من شأن كتاباته هو لويس 
عوض، وهو املقصود بالقذائف وحده، فصار املعّري أيقونة محمود شاكر ولويس 
عوض معا، وكل واحٍد منهما حسب ما يريد أن يكون مربط فرس أفكاره، وخرج طه 
حسني بكتابه عن املعّري بنصيٍب قليٍل من طرف ردٍّ بسيط: »بأن الكتاب ليس به من 

القوامة واإلملام الحصيف«.
ضاعت علينا نحن العرب سخريات العب شطرنج كفيف، وأنــاٍس من حوله أو من 
للعقاد وطه  الباب  لو فتحنا  أمــا  الــحــرب.  االعتقاد ورمــاد  نزيف  لنا  صفوته، وبقي 
د جازما أن دور الخيال 

ّ
حسني عن »رسالة الغفران«، فنرى أن العقاد في موضٍع يؤك

في »رسالة الغفران« لم يسبقه إليه أي أحــد، إال أن طه حسني »ابــن املنهج العلمي«، 
وإن اتفق تماما مع ما ذهب إليه العقاد في دور »الخيال«، غير املسبوق في »رسالة 
الغفران«، إال أنه غمز في منهج العقاد »شبه الوجداني«، بأن العقاد نفسه كما ذكر 
طه حسني قد زعم أن أبا العالء في »رسالة الغفران«، في فصل آخر من الكتاب، »لم 

يكن صاحب خيال». 
طويت تلك الصفحات من تاريخ القراءة واملعرفة، بعد ما رفع املواطن املصري وجهه 
من فوق أطنان الكتب واملراجع ومكتبة باب الخلق، وتفّرغ تماما، ومن سنوات مضت، 
ملشاهدة معارك نجوم السينما والتلفزيون واملسرح ليل نهار، حتي وصل به املقام، 
ثروته ألوالده  تركة ممثٍل طيب، كتب كل  الــورثــة على  إلــى مشاهدة معارك  أخــيــرا، 
أو  لــم يمتلك عــمــارة وال حتى كاميرا  أنــه  الــرغــم مــن  لليلتني، على  بــالــدمــوع  واكتفي 
ساعة غالية الثمن مطّعمة باألملاس كما قيل، فقط هاتف موبايل باسمه، وعلى الرغم 
الورثة جميعا فيما بعد،  ابنته كما قيل أيضا، ثم تصالح  ذلــك. «حجرت« عليه  من 

وانهمرت الدموع، وقد يسلمهم هاتفه املحمول بعد قعدة الصلح.

ما عالقة بشار بإرث أبيه، بسورية؟ حمامة تصيُد ُعقابًا

الحرب الباردة بين المغرب وإسبانيا المعّري... أيقونة المتعاركين
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آراء

كمال عبد اللطيف

َمرَّ اليوم العاملي للفلسفة في الخميس الثالث 
ــف 

َّ
ــل

َ
مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، وخ

الثقافية،  واألنــشــطــة  املـــبـــادرات  مــن  مجموعة 
فـــي بــعــض املــعــاهــد واملـــؤســـســـات الــجــامــعــيــة 
ــمَّ فــيــهــا الــتــذكــيــر بــمــزايــا  ــ

َ
فـــي الــعــالــم أجـــمـــع، ت

الفلسفي في عاملنا، لكن يومًا واحــدًا  الــدرس 
في السنة، بطابعه االحتفالي واملناسباتي، ال 
يكفي لتعويض ما لحق الفلسفة في التاريخ 
العربي وفي الحاضر العربي من مخاصماٍت 
وِمـــَحـــٍن. وعــنــدمــا نــتــأمــل الــيــوم واقــــع الـــدرس 
الــعــربــيــة، نقف على  الــجــامــعــات  فــي  الفلسفي 
الـــذي تــعــّرضــت له  كثير مــن أوُجـــه التبخيس 
الــفــلــســفــة فــي تــاريــخــهــا الــطــويــل واملــتــواصــل، 
عاين، مقابل ذلك، كثيرًا من العناية بالثقافة 

ُ
ون

التقليدية وأنماط الفكر املحافظ، حيث تمتلئ 
التعليم بمواد دراسية كثيرة ال  برامجنا في 
أنظمتنا وطرقنا  تساعد في عمليات تطوير 

في النظر إلى املجتمع والثقافة والتاريخ.
ـــى درس الــفــلــســفــة فـــي الــتــعــلــيــم الــعــربــي 

َّ
ـــق

َ
ـــل

َ
ت

ضرباٍت قوية، لم يتم االعتراف به في جامعات 
عربية عديدة منذ تأسيسها في بدايات القرن 
أغلبها  استقالل  بعد  ذلــك  واستمر  املــاضــي، 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن املــاضــي. كما 
ي 

ّ
كل بشكل  الثانوي  التعليم  في  تغييبه  ــّم 

َ
ت

 
ٌ
فــي بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة، واكــتــفــت بــلــدان

محمد أحمد القابسي

بــديــهــي أن يعتبر الــكــاتــب مــعــن الــبــيــاري، في 
ــالـــم الـــعـــربـــي« فــي  ــبـــث مــعــهــد الـــعـ مــقــالــتــه »عـ
صحيفة العربي الجديد )2021/12/4( الخلط 
الــذي وقع فيه مسؤولو معهد العالم العربي 
»يهود  معرض  تنظيم  بمناسبة  باريس،  في 
الــــشــــرق، تـــاريـــخ يــمــتــد آالف الـــســـنـــن« عــبــثــًا، 
عندما هتكوا الحدود بن األهداف الحضارية 
ــي هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة  لـــلـــمـــعـــرض إن وجــــــــدت، فــ
وبديهي  وإســرائــيــل.  والصهيونية  الــكــبــيــرة، 
ــرًا مــرفــوضــًا،  ــ أن يــعــتــبــر الــكــاتــب مـــا جـــرى »أمـ
أعلن  وقــد  خصوصًا  ومستهجنًا«،  مستنكرًا 
عــضــو الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة املــنــظــمــة لــلــمــعــرض، 
ومعهد  إسرائيل  متحف   

ّ
أن تشاربن،  دنيس 

بـــن تــســفــي فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة أعـــــارا معهد 
 فنيًا، 

ً
العالم العربي عشرين إلى ثالثن عمال

لتكون ضمن معروضات املناسبة، وقال: »هذا 
املعرض هو الثمرة األولى التفاقيات أبراهام. 
وهـــذا يــبــدأ مــن خـــالل التطبيع، نــحــن لــم نعد 
نــخــاف إقــامــة مــعــرض عــن يــهــود الــشــرق، ولن 
تنطبق السماء على األرض إذا أقمنا تعاونًا 
مــع إســرائــيــل«. واعــتــبــرت مقالة الــبــيــاري هذا 
»كالمًا خطيرًا«، و»يعطي إسرائيل حق تمثيل 
الــيــهــود فـــي تــظــاهــرة ثــقــافــيــة عـــن الــشــرقــيــن 
الفلسطينية  الحملة  بيان  وقد رفض  منهم«. 
الــعــامــلــة لــلــمــقــاطــعــة األكـــاديـــمـــيـــة والــثــقــافــيــة 
كالم  باملناسبة  الــصــادر   )PACBI( إلسرائيل 
دنيس تشاربن. وأشــار إلــى تــوّرط املعهد في 

عمار ديوب

ــــي ســــوري  ــرانـ ــ اإلعــــــــالن عــــن تـــأســـيـــس بـــنـــك إيـ
ــر الـــصـــنـــاعـــة واملـــنـــاجـــم  ــ ــ مـــشـــتـــرك. زيــــــــارة وزيـ
والــتــجــارة اإليــرانــي، سيد رضــا أمـــن، دمشق. 
ــــوري، فــيــصــل  ــســ ــ زيــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــ
ــــران. أخــبــار عــن تأسيس  املـــقـــداد، )ونــائــبــه( إيـ
ضــاحــيــة جــنــوبــيــة فــي جــنــوب مــديــنــة دمــشــق، 
في بلدة الست زينب، وتوسعتها لتصل إلى 
ــبـــار جــديــدة  مــطــار دمــشــق الـــدولـــي. هـــذه األخـ
على العالقة بــن الــدولــتــن، وتــأتــي فــي ُحّمى 
املـــحـــاور الــجــديــدة فــي املــنــطــقــة، والــتــي تشير 
إلــــى تــحــيــيــد إيــــــران، ولــــن نــقــول عــزلــهــا، وبــمــا 
يــؤّدي إلى إعــادة النظام السوري إلى محيطه 
الـــعـــربـــي. أيـــضـــًا يـــأتـــي تـــعـــزيـــز هـــــذه الــعــالقــة 
مخالفًا للمصالح املتبادلة والعالقات املتينة 
بن روسيا وإسرائيل، حيث سمحت موسكو 
لتل أبيب بمزيٍد من العمليات العسكرية ضد 
ــارة رئــيــس الــــوزراء  املــواقــع اإليــرانــيــة، بــعــد زيــ
اإلســرائــيــلــي، نــفــتــالــي بــيــنــت، مــوســكــو أخــيــرًا. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك التصعيد اإلســرائــيــلــي ضد 
إيران على وقع املفاوضات النووية، والتململ 
األمــيــركــي الـــواســـع مــن الــســيــاســات اإليــرانــيــة، 
ورفض التطبيع مع النظام السوري، وبالتالي 
ــيـــرًا بـــن دمــشــق  رفــــض الـــخـــطـــوات املــعــلــنــة أخـ
وطــــهــــران. تــتــعــارض الــعــالقــة الـــجـــديـــدة هـــذه، 
ــٍه مــنــهــا، مـــع الــســيــاســة الـــروســـيـــة في  ــ فـــي وجـ
املهيمنة على  سورية. األخيرة تعتبر نفسها 
النظام، وأن تطوير العالقة بن النظام وإيران، 

 أخــرى بمنح الفلسفة حصصًا رمزية 
ٌ
عربية

فــي الــتــدريــس. حــصــل ذلـــك كــلــه، انــطــالقــًا من 
ْبلية عامة، ذات صلٍة بتراثنا وبنظرة 

َ
أحكام ق

الــقــدامــى إلـــى حــكــمــة األقـــدمـــن فـــي عالقتها 
بــحــكــمــة الـــديـــن. ومــــن األمـــــور الــغــريــبــة الــتــي 
في  والجامعة  واملدرسة  الثقافة  في  حصلت 
السياسية  األنظمة  بعض  أن  العربي  العالم 
العربية استبدلت اسم الفلسفة في برامجها 
أســمــاء  أبــوابــهــا  بــعــض  التعليمية، ومــنــحــت 
أخرى، من أجل أال تكون مفردة فلسفة ضمن 
مناهجها التعليمية، واكتفى بعضها اآلخر 
الفلسفة  من  املستمّدة  املعطيات  من  بجملٍة 
اإلسالمية، وذلك من دون عنايٍة بعالقة هذه 
ــا، في  ــهـ الفلسفة ودروسـ بــمــكــاســب  األخـــيـــرة 
حكمة القدامى من فالسفة وحكماء اإلغريق.

تــتــواصــل ِمـــَحـــن الـــقـــول الــفــلــســفــي فـــي الــفــكــر 
العربي املعاصر، وتتواصل جهود أجياٍل من 
الهادفة  بــاب مساعيهم  فــي  الــعــرب  املفكرين 
ــٍد مـــن الــعــنــايــة بــــالــــدرس الــفــلــســفــي  ــزيـ إلــــى مـ
فــي ثــقــافــتــنــا، والــعــمــل عــلــى تــوطــن أسئلته، 
مــفــرداتــه وخــطــابــاتــه، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم من 
فـــي تعليمنا،  الــســائــدة  الــدوغــمــائــيــة  ــــروح  الـ
وفي ثقافتنا وداخل مؤسساتنا السياسية. 
القول  انتعاش  فــي  السر  أن  نعرف  كنا  وإذا 
أساسًا،  الحرية  تؤّسسه  وتــطــّوره  الفلسفي 
أدركنا جوانب من أسباب االنكماش الذي ما 
زال يعرفه درس الفلسفة في فكرنا املعاصر.

محاوالت العدو اإلسرائيلي املستمرة لتلميع 
الفن  وتوظيف  املنطقة  بحق شعوب  جرائمه 
أغـــراض سياسية  لخدمة  والــتــاريــخ  والثقافة 
واســتــعــمــاريــة«، وذلـــك بــإقــامــة املعهد عــالقــاٍت 
 مــــع جــــهــــاٍت تـــابـــعـــٍة 

ً
 ومـــؤســـســـاتـــيـــة

ً
رســـمـــيـــة

منظومة  في  متوّرطة  اإلسرائيلية  للحكومة 
االستعمار اإلسرائيلية.

ــرت 
ّ

 ما اعتبره الكاتب عبثًا، وأش
ّ
والــواقــع أن

للمقاطعة  العاملة  الفلسطينية  الحملة  لــه 
األكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة إلســرائــيــل مــن تــورط 
املعهد سياسيًا مع إسرائيل وغيرها... ليس 
املعهد، جاك  رئيس   

ّ
أن فمن معلومه  جديدًا، 

النـــــغ، أشـــــاد بــالــتــطــبــيــع املــعــلــن بـــن املــغــرب 
وإسرائيل، وعلى هامش معرض »مسيحيو 
الـــشـــرق... تــاريــخ يــمــتــد إلـــى عـــام 2017« كــال 
مدحًا وتقريضًا للرئيس املصري عبد الفتاح 
ــة مـــع مسيحيي  ــّرفـ الــســيــســي ملـــواقـــفـــه »املـــشـ
ــفــًا مــجــانــيــًا للنظام 

ّ
مــصــر«، فــيــمــا اعــتــبــر تــزل

 
ّ

املصري، األمــر الــذي أثــار لغطًا وهرجًا التف
وقع  جانبت  بتفسيراٍت  املعهد  رئيس  عليه 
انزالقه، وأكدت تماهي الحدود بن السياسي 
ــوادر عليا  ــ والــثــقــافــي فـــي املــعــهــد. وتـــذُكـــر كــ
انزالقات   ما خفي من 

ّ
أن املعهد  محايدة في 

هذه املؤسسة، خصوصًا رئيسها، كان أعظم.
باريس  العربي في  العالم   معهد 

ّ
أن والواقع 

احــتــفــظ أربـــعـــة عـــقـــود )تـــأســـس عــــام 1980، 
بـــحـــضـــور مــخــاتــل  فــــي 1987(  وقــــــام عــمــلــيــًا 
حــاول  والــســيــاســي،  الثقافي  املشهدين  على 
املسافة  تجسير  متابعن،  بإجماع  خاللها، 

ــتـــصـــادي، أو مــحــاولــة   االقـ
ّ

وال ســيــمــا بــالــشــق
الــســيــطــرة عــلــى مــطــار دمــشــق، وهـــو املقصود 
بالتأسيس لتلك الضاحية، لن تتقّبله موسكو. 
ربما يحاول النظام وإيران، بخطواتهما هذه، 
إسرائيل،  الضغط على روسيا، إلبعادها عن 
ــٍد فـــي شـــراكـــة قـــويـــة معها  والــبــحــث عـــن جـــديـ

بعيدًا عن التضحية بمصالح إيران.
النظام،  الــواســع الستقطاب  الــعــربــي  الــحــراك 
واعـــتـــمـــاد ســيــاســة الــخــطــوة خـــطـــوة، لـــم تعد 
ســـيـــاســـة أمـــيـــركـــيـــة، بــــل وكــــذلــــك تــســتــخــدمــهــا 
ــوات الــتــطــبــيــع.  ــطــ الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ضـــمـــن خــ
اإليرانية  العالقة  من  الجديدة  األشكال  تأتي 
والنظام السوري معاكسة للخطوات العربية 
نحو األخير، وهناك رفض أوروبــي وأميركي 
ــالـــي يــخــطــئ الــنــظــام  ــتـ ــالـ لــلــتــطــبــيــع مـــعـــه، وبـ
الخطوة  هـــذه  باعتمادهما  وإيــــران  الــســوري 
ــة«. تــــهــــدف إيــــــــران إلـــــى تــقــويــة  ــديـ ــيـ ــعـ ــتـــصـ »الـ
سياسة  في  واالستمرار  التفاوضية،  أوراقها 
ة الهاوية، مستفيدة من إعالنات أميركية 

ّ
حاف

سابقة، تفيد باالنسحاب من املنطقة، وتعتقد 
وتريد  إقليميًا،  األقـــوى  الــدولــة  أنها  بنفسها 
فــــرض نـــفـــوذهـــا. وضــمــن ذلــــك، يــمــكــن تحليل 
الــســوري، إذ  النظام  رفــع مستوى العالقة مع 
)ونائبه  الــســوري،  الخارجية  وزيـــر  زيـــارة   

ّ
إن

والــوفــد املــرافــق لــهــمــا(، تــّمــت بــدعــوة إيــرانــيــة، 
ــة، والــتــي  ــيـ ــرانـ ــار الــســيــاســات اإليـ ــ وضـــمـــن إطـ
تــواجــه ضغوطًا شــديــدة، وتــبــدأ باملفاوضات 
وتذمرت  إسرائيل،  ترفضها  والتي  النووية، 
ــفـــاوضـــات كـــل من  ــران إلــــى املـ ــ مـــن وثــيــقــتــي إيــ

ــــد من  ســعــى الــنــهــضــويــون الـــعـــرب، مــنــذ أزيـ
مئتي سنة، إلى إعــداد تربة الثقافة العربية 
ــلــــة الـــفـــلـــســـفـــة وأدواتـــــــهـــــــا،  الحــــتــــضــــان أســــئــ
وساهمت جهودهم في تطوير اللغة العربية 
ــبـــال مـــفـــاهـــيـــم ومـــنـــاهـــج  ــقـ ــتـ وإعــــــدادهــــــا السـ
 بــآفــاق الفلسفة 

ٌ
 مــبــاشــرة

ٌ
جــديــدة، لها صــلــة

الحديثة واملعاصرة. وعندما أنشئت بعض 
ــرق الـــعـــربـــي فــي  ــشــ ــي املــ ــام الــفــلــســفــة فــ ــســ أقــ
 
ٌ
 جــديــدة

ٌ
مصر وفــي الــشــام، انــخــرطــت أجــيــال

مزايا  استيعاب  عمليات  فــي  الباحثن  مــن 
الدرس الفلسفي، األمر الذي أتاح لفكرنا بناء 
من مواجهة  نه  مكِّ

ُ
ت النظر،  في  آفــاٍق جديدة 

ع التي كانت وما تزال 
ْ
ط

َ
صور االنغالق والق

سائدة في كثير من تجليات الثقافة العربية. 
ــــى الــــيــــوم الــعــاملــي  ولــــهــــذا الـــســـبـــب، نــنــظــر إلـ
تيح لنا 

ُ
للفلسفة باعتباره مناسبة ثمينة ت

املتواصلة على  الحصار  إلى صور  االنتباه 
تعمل  حيث  والتعليم،  الثقافة  فــي  الفلسفة 
بلدان عربية كثيرة على تقليص ِحَصَصها 
مــن معاهد  الــثــانــوي، وحجبها  التعليم  فــي 
أن   

ً
متناسية ومــؤســســاتــه،  الــعــالــي  التعليم 

تــعــلــيــم الــفــلــســفــة يــجــري الـــيـــوم تــعــمــيــُمــه في 
الــعــالــم أجــمــع، داخـــل املــؤســســات الجامعية 
طلبة  يتلقى  حيث  العلوم،  فــي  املتخصصة 
الفيزيائية  والعلوم  واإلعــالمــيــات  الهندسة 
والطب دروســًا في الفلسفة ومناهجها وما 
يرتبط بها من قيم، وذلك من أجل احتضان 

وتقريب الفجوة بن فرنسا والعالم العربي. 
ــذا الــســيــاق،  ــه لــعــب أدوارًا مــهــمــة فــي هـ

ّ
ولــعــل

املرتبكة  العالقة  معالجة  فــي  أسهمت  علها 
بــن الجانبن طـــوال أزمــنــة مــضــت، تجسيرًا 
ــــن تـــتـــنـــازعـــهـــمـــا  ــاملـ ــ ــــن عـ ــة بــ ــقـ ــيـ ــوة ســـحـ ــ ــهـ ــ لـ
أن  إال  دينية وسياسية،  صراعاٌت وخالفاٌت 
اآلمال التي حملها املؤّسسون واملثقفون من 
واقع  بإكراهات  تصطدم  فتئت  ما  الجانبن 
أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا زمن نشوة حلم 
ــنــه الــرئــيــس الفرنسي 

ّ
الــتــأســيــس، فــمــنــذ دش

الراحل، فرنسوا ميتران، في أواخر عام 1987، 
راكــــم املــعــهــد فــي مــســاره تــطــلــعــاٍت وخــيــبــاٍت 
ات عــديــدة، الخالفات بن 

ّ
شــارفــت، في محط

الفرنسين املؤّسسن والعرب الشركاء. فعلى 
الصعيد القانوني، تأسس املعهد بمرجعية 
قانونية فرنسية تحكمها سياسات فرنسية 
الــجــهــة املــشــرفــة  الــخــارجــيــة،  تــنــفــذهــا وزارة 
على توجهات املعهد والسياسة التي تحّدد 
ــه مــواثــيــق  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه فــيــمــا حــــــددت لــ
الــتــأســيــس. وقــــد بــــرز الـــخـــالف واقــعــيــًا على 
بوصلة  ذهــبــت  طــاملــا  إذ  اإلداري،  املــســتــوى 
اإلدارة حسب إرادة الرئيس الفرنسي للمعهد 
بــاالتــجــاه املــغــايــر لــرغــبــة املــديــر الــعــربــي لــه، 
الـــســـفـــراء  بــمــجــلــس  قـــانـــونـــًا  مــرتــبــطــة  إرادة 
العرب في باريس، الشريك الفاعل واملؤثر في 
مجلس إدارة املعهد، ليبرز مع األيــام خالف 
الفرنسية  الخارجية  تكفلت  فقد  حــّدة،  أكثر 
فيما  للمعهد،  السنوية  امليزانية  من  بـ %60 
 
ّ
أن  

ّ
إال الباقي،  بالجزء  العربية  الــدول  تتكفل 

متفائلة  غير  أميركا  وتبدو  والصن،  روسيا 
االتفاق، كما تفيد تصريحات  إلى  بالوصول 
هذه  إيـــران  سياسة  تعير  وال  دبلوماسييها. 
السياسات  فــي  الكبير  التغيير  إلــى  انتباهًا 
األميركية التي أكدت على بقائها في سورية، 
الـــوزراء العراقي  والــوقــوف إلــى جانب رئيس 
الخليجي  املــوقــف  ودعـــم  الكاظمي،  مصطفى 
ــــض هـــيـــمـــنـــة حــــــزب الــــلــــه عـــلـــى لـــبـــنـــان.  ــرافــ ــ الــ
لتعزيز  األميركية  السياسة  إيـــران  ستستغل 
إلى  عالقاتها مع روسيا، وستدفع باألخيرة 
الـــتـــشـــّدد أكــثــر فــأكــثــر مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة، 
الدولتن، وتتعلق   بن 

ٌ
وهناك تأزماٌت دولية

 ذلـــك كله، 
ّ

ــران ستستغل إيــ أيــضــًا.  بــأوكــرانــيــا 
وستستمر بسياساتها ذاتها، ومنها الجديد 
ــام الـــــســـــوري. يــخــشــى  ــظـ ــنـ ــع الـ ــة مــ ــعـــالقـ ــي الـ فــ
األخير العالقة الوثيقة بن الروس وإسرائيل. 
أمــا الــعــالقــة التاريخية بــن طــهــران ودمــشــق، 
اإليرانية،  للسياسة  االستجابة  إلــى  فتدفعه 
ومــعــانــدة الــــروس واإلســرائــيــلــيــن، والضغط 
ــذي يــشــمــل خــطــوط  ــ عـــلـــى املــــحــــور الـــعـــربـــي الــ
الـــغـــاز والــكــهــربــاء، وكـــذلـــك املـــحـــور اإلمـــاراتـــي 
ليقّدما مزيدًا من التنازالت تجاهه، وأال تكون 
كثرة  ــران. تؤكد  إيـ مــع  على حساب مصالحه 
املتغيرات في املنطقة على تعّددية املحاور، مع 
ضرورة التأكيد على عدم تبّن هيمنة أحدها 
فـــي األشـــهـــر املــقــبــلــة. ال تــخــطــئ إيـــــران بشكل 
، حينما ال تــرى حربًا قادمة على طاولة  ــيٍّ

ّ
كــل

بالتمسك  تستمر  إنــهــا  األمــيــركــيــة.  السياسة 
باالتفاق النووي السابق، والوجود اإلقليمي 

ز حضور الفكر العقالني 
ِّ
كل ما يمكن أن يعز

في الثقافة واملجتمع. 
بالفاعلية  للفلسفة  العاملي  اليوم  في  نحتفي 
التي ساهم  الفاعلية  وهــي  لإلنسان،  النظرية 
ــي تـــعـــزيـــزهـــا واإلعـــــــــالء مــن  درس الــفــلــســفــة فــ
مــكــانــتــهــا. وال بـــد مـــن الــتــوضــيــح هــنــا أنــنــا ال 
نتحّدث عن فلسفة بعينها، بل نــروم اإلشــارة 
إلى أهمية الفاعلية النظرية التي رسمها درس 
ــســع وتــتــنــوع 

ّ
الــفــلــســفــة فـــي الـــتـــاريـــخ، حــيــث تــت

ــــك أن حــاضــر  مــــجــــاالت درســــهــــا وحـــــــــدوده، ذلـ

املــعــهــد واجـــه شــّحــًا فــي تــأمــن تــلــك امليزانية 
أغلب  وتنصل  العربي،  الدعم  تراجع  بسبب 
الدول العربية األعضاء عن التزاماتها. ويبّرر 
الجديد حــول مرجعية  العرب ذلــك بخالفهم 
ــظ الــجــانــب الــفــرنــســي على 

ّ
املــؤســســة، وتــحــف

تــعــديــل قــانــون املــعــهــد وإخــضــاعــه للقوانن 
ــرّدد مــــن تـــراجـــع  ــ ــ ــــى جـــانـــب مــــا تـ الــــدولــــيــــة، إلـ

الحماسة تجاه املشروع برمته.
 عدم انفتاح املعهد في برامجه على 

ّ
ويبدو أن

الرغم  على  العربية،  للثقافة  اإلسالمي  البعد 
من أهميته، كان من األسباب األساسية لفتور 
الــجــانــب الــعــربــي املــتــرجــم فـــي شـــّح الــتــمــويــل 

والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســيــتــة، ورفــــع الــعــقــوبــات، 
أحرزته  الــذي  الــنــووي  التطّور  والحفاظ على 
بعد انسحاب أميركا منه في 2018. تتجاهل 
املواقف اإليرانية هذه، املستندة إلى ما سبق، 
العقوبات  ستزيد  أنها  تعلن  بايدن  إدارة  أن 
النووية.  املفاوضات  أخفقت  حــال  في  ضدها 
ــــذي ُيــعــلــن  وهـــنـــا يـــأتـــي الـــــدور اإلســـرائـــيـــلـــي الـ
ــاق الــــنــــووي، وأنـــه  ــفـ جـــهـــارًا نـــهـــارًا رفــضــه االتـ
في  قــويــة  عسكرية  لضربات  مستعّدًا  أصــبــح 

الداخل اإليراني، ولن يكتفي في سورية.
ت، 

ّ
إيــران في مواقفها؛ ففي سورية شن تمعن 

قاعدة  على  بطائراٍت مسيرة  أخــيــرًا، هجمات 

يمنحها  فــتــئ  ومـــا  منحها  الــكــونــي،  الفلسفة 
الطابع الــذي أصبحت عليه الــيــوم فــي مطالع 
القرن الجديد، حيث استقّرت في حنايا املعارف 
املختلفة، وتسّربت آليات عملها إلى خطاباٍت 
 

ُ
َواِصل

ُ
عديدة، لتؤسس لعملية إعادة انتشاٍر ت

ــهــا مــخــتــلــف خــطــابــات 
َ
مــــن خـــاللـــهـــا مــحــاَيــثــت

الفلسفة  لغة  تنتعش  وفنونها، حيث  املعرفة 
ومفاهيمها في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
الفنون  فــي  مــفــردات ورمــــوزا  وتبتكر لنفسها 
واآلداب وفـــي مــجــال الــقــيــم، وكـــذا فــي مباحث 
في  تحضر  كما  املعرفة،  ومجتمعات  التقنية 
القانون والسياسة، هذا من دون الحديث عن 
الــروايــة والشعر وباقي  املــؤّكــد فــي  حضورها 
الـــنـــصـــوص املـــفـــتـــوحـــة، ســـــواء كـــانـــت مــكــتــوبــة 
بالكلمات أو بــاألشــكــال واألصــــوات والــّصــور. 
تعّد حاجة فكرنا إلى الفلسفة وقيمها مسألة 
ال ينبغي تقديم أي تنازالٍت في موضوعها، 
وفي توسيع مساحة حضورها في مدارسنا 
ــــه ال  ــــك أنـ ــام، ذلـ ــعــ وجـــامـــعـــاتـــنـــا وفـــضـــائـــنـــا الــ
ــرورة االســتــفــادة  ــ أحـــد يـــجـــادل الـــيـــوم فـــي ضـ
مــن مــكــاســب الــفــكــريــن، الــنــقــدي والــتــاريــخــي، 
ومنجزاتهما، كما تبلورت الفلسفة الحديثة 
وتطّورت في منظومات الفلسفات املعاصرة، 
املعرفة، وفكر  في  النسبية  فكر  بذلك  نقصد 
اإلراديـــة  الجماعي  العمل  ومواثيق  الحداثة 
اته في السياسة واألخالق.  والواعية وإجراء
)أكاديمي مغربي(

وتـــرشـــيـــح الــــكــــوادر الــعــربــيــة ذات الـــكـــفـــاءات 
املعهد  كـــوادر  وأداًء ضمن  تسييرًا  املــشــهــودة 
املؤسسة.  كــوادر  املائة والخمسن من مجمل 
 املعهد 

ّ
وفي املقابل، يرى الجانب الفرنسي أن

 
ّ

كل تحترم  علمانية  فرنسية  ثقافية  مؤّسسة 
املعتقدات، وال تخدم أو تتحيز ألحدها، وهذا 
بــــارز وواضــــح فــي نــظــامــه األســـاســـي. ويــقــول 
املدير العام الحالي للمعهد، معجب الزهراني، 
الــذي تنتهي واليــتــه بعد أســابــيــع: »الوظيفة 
ــي إبـــــــــراز الـــصـــور  ــ األهــــــــم لــلــمــعــهــد تـــتـــمـــثـــل فـ
وثقافتنا  ملجتمعاتنا  ابـــة 

ّ
الـــجـــذ الــحــضــاريــة 

جميعًا،  منا  بشر  إنتاجها  فــي  يشترك  الــتــي 
مــن غير عرقنا وعــلــى غير ديننا،  كــانــوا  وإن 
وربما أسهمت أنشطة املعهد في نفي صورة 
العنف عن اإلســالم، وعن أهله األسوياء أكثر 
بلداننا«.  فــي  دينية  مــؤســســٍة  أّي  فعلت  مما 
الــذي  السياسة  بــاعــث   

ّ
إن الــقــول  خــيــرًا، يمكن 

إّبــان  الفرنسية  الــخــارجــيــة  أروقـــة  كــان يسكن 
رغبة  وراء  وكــان  املعهد،  تأسيس  مفاوضات 
االشــتــراكــيــن الفرنسين فــي إنــشــاء املــشــروع 
جــســرًا للتوغل فــي الــعــالــم الــعــربــي، قــد يكون 
تـــحـــّول مـــن أروقـــــة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة الــى 
أروقة املعهد العربي. لذلك، سيظل الفرنسيون 
مــتــمــّســكــن بـــهـــذا الــــصــــرح، وعـــلـــى الـــعـــرب أن 
مستقبله،  إزاء  ســيــاســتــهــم  تــرتــيــب  يــعــيــدوا 
للخروج من  مــجــااًل جــديــدًا  يفتحوا  أن  عسى 
هذه الشراكة امللتبسة، بما يحافظ على بقاء 

املعهد ويخدم الثقافة العربية ومنجزاتها.
)كاتب تونسي(

ز عالقتها القوية مع النظام 
ّ
التنف، واآلن تعز

الــــســــوري، وال تــســعــى نــحــو تــخــفــيــف األزمــــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي دخــــل عــلــى خــطــهــا الــرئــيــس 
الفرنسي، مــاكــرون، عبر زيــاراتــه إلــى الخليج 
ــالم الــلــبــنــانــي، جــــورج  ــ ــ ــر اإلعـ ــ واســـتـــقـــالـــة وزيــ
ــي الــعــهــد  ــ ــي، وإجــــــــراء اتــــصــــال بــــن ولـ ــ ــرداحـ ــ قـ
السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة، نــجــيــب مــيــقــاتــي. قـــد يــشــّجــع عــدم 
الوصول إلى االتفاق النووي أميركا وروسيا 
على خطواٍت أقوى، لتحجيم الوجود اإليراني 
فــي ســوريــة، وحصر إيـــران فــي إطــار حدودها 
الجديدة  األشــكــال  أن  يعني  وهـــذا  الطبيعية. 
من العالقة بن طهران ودمشق لن ُيكتب لها 
الــنــجــاح، وربــمــا تــدفــع روســيــا وإســرائــيــل إلى 
الـــتـــشـــّدد ضـــد الــنــظــام الـــســـوري نــفــســه، وهـــذا 
سُيقّرب بدوره من العالقة الروسية األميركية، 
والبحث عن صفقٍة ما، يكون عنوانها تغييرًا 
وتقليص  الــســوري،  النظام  طبيعة  فــي  كبيرًا 
الوجود اإليراني بشكل كبير. في كل األحوال، 
ال يمكن للمنطقة أن تذهب نحو عالقاٍت أكثر 
استقرارًا، وتسمح للمحاور الجديدة بالعمل 
ومحاربة اإلرهاب الداعشي بشكل حاسم، من 
 سياسي فــي ســوريــة، 

ٍّ
دون الــوصــول إلــى حــل

وتقليص الــوجــود اإليــرانــي فــي ســوريــة وفي 
كــل املــنــطــقــة. الــخــالصــة أن األشـــكـــال الــجــديــدة 
 
ً
من التدخل اإليراني في سورية تعدُّ سياسة

خاطئة، وتزيد من املواقف الدولية واإلقليمية 
الرافضة إليران وللتطبيع مع النظام السوري.
)كاتب سوري(

الفلسفة ونقد الوثوقية

حاشية عن »عبث معهد العالم العربي«

في جديد العالقات بين النظام السوري وإيران

سعى النهضويون 
العرب، منذ أزيد 

من مئتي سنة، إلى 
إعداد تربة الثقافة 

العربية الحتضان أسئلة 
الفلسفة وأدواتها

سيظّل الفرنسيون 
متمّسكين بالمعهد، 

وعلى العرب أن 
يعيدوا ترتيب 

سياستهم إزاء 
مستقبله

األشكال الجديدة من 
العالقة بين طهران 

ودمشق لن يُكتب لها 
النجاح، وربما تدفع 
روسيا وإسرائيل إلى 

التشّدد ضد األسد
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