
ــة فـــــي كــــتــــاب إلـــــــى »دار  ــعـ ــّمـ ــجـ الـــــــدراســـــــات مـ
املــســتــقــبــل الـــعـــربـــي«. فـــي املـــقـــّدمـــة، يــشــيــر إلــى 
ــتــــي أثـــــــــّرت فــي  ــــن الــــســــيــــاقــــات الــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
هذا  موقع  ها 

ّ
أول والتأليف؛  التفكير  عملّيتي 

الــعــمــل مـــن مــجــمــل إصـــــدارت املــفــّكــر املــصــري. 
يـــقـــول: »يــمــكــن لــهــذا الــكــتــاب أن يــكــون الــجــزء 
فكرية«  »مــعــارك  ثــاثــة سبقته؛  لكتب  الــرابــع 
)1965(، و»الــوعــي والــوعــي الــزائــف فــي الفكر 
العربي املعاصر« )1986(، و»مفاهيم وقضايا 
فهو  الثاني،  السياق  أمــا   .»)1989( إشكالية« 
ــق بــانــهــيــار مــشــاريــع 

ّ
ــي، يــتــعــل

ّ
تــاريــخــي مــحــل

الــنــهــضــة الــعــربــيــة بــشــكــٍل مــتــتــابــع، وأبـــرزهـــا 
ــفــه مــن إحــبــاطــات 

ّ
املــشــروع الــنــاصــري بــمــا خــل

املثقفني خاصة،  نــفــوس  فــي  بالغنب  وشــعــور 
واملــجــتــمــعــات عـــامـــة. أخـــيـــرًا، يــضــيــف ســيــاقــا 
الــعــاملــي،  بــالــتــاريــخــي  نسّميه  أن  يمكن  ثــالــثــا 
الداخلية  االنــهــيــاراِت  تِبع  التسعينيات  ففي 
انهياُر الكتلة الشيوعية بما كانت تعنيه من 
توازنات في العاقات الدولية، وبدأت مرحلة 
أحادّية القطب يجري الترويج ملقوالتها على 
أعلى نسق بمسّميات مثل العوملة والحضارة 
الــكــوكــبــيــة وانـــتـــصـــار الـــرأســـمـــالـــيـــة الــنــهــائــي 
ونـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ، وهــــي تــســمــيــات ال تعني 
بحسب العالم سوى تأسيس هيمنة تستعّد 
 

ّ
البـــتـــاع الــخــصــوصــيــات املــتــنــّوعــة. وفـــي ظــل

كبرى،  اقــتــصــاديــة  بمصالح  مرتبطة  هيمنٍة 
 ذلـــك يــعــنــي وجــــود اشــتــغــال عــلــى إهـــدار 

ّ
فــــإن

العقل النقدي وترتيب تفاوت معرفي وقَيمي، 
 لن تكون الهيمنة ممكنة.

ّ
وإال

ــام   الــعــربــيــة أمـ
َ
يــضــع هــــذا الـــســـيـــاق الـــثـــقـــافـــة

»اإلنــكــار  بـــ الــعــالــم  خــيــارات منها مــا يسّميه 
املـــوضـــوعـــي لـــلـــعـــوملـــة«، حــيــث تـــبـــدأ الــثــقــافــة 
الــعــربــيــة بـــإدانـــتـــهـــا ثـــم تــنــكــفــئ عــلــى ذاتــهــا 
وتدخل في نزعة سلفّية، ما ُيفضي إلى عزلة 
عــن حــقــائــق الــعــصــر، ومـــن ثـــّم إلـــى مــزيــٍد من 
املركز.  الــقــدرة على مقاومة هيمنة  إضــعــاف 
مــقــابــل ذلــــك، تــوجــد دعـــــوات لــانــدمــاج دون 
النظر  العاملية بصرف  املنظومة  في  شــروط 

عما يستتبع ذلك من طمس للهوية وتسليم 
ف 

ّ
للثورات االقتصادية، وهو ما يعتبره املؤل

موقفا »أقرب إلى االنتحار القومي والثقافي 
والذاتي«. يدعو العالم إلى ردة فعل تقوم على 
التاريخية، ومن ضمنها  حظة 

ّ
لل فهم شامل 

مــقــتــضــيــات الـــعـــوملـــة، مـــع الــتــمــّســك بــالــهــويــة 
دون استعاء شوفيني، وباملصالح القومية 
عبر تجذيرها معرفيا وفهم تناقضاتها مع 

حسابات النظام العاملي.
ــاءة املــوّســعــة الــتــي يسّميها  ــ بــعــد هـــذه اإلضـ
ــطـــة الـــصـــراعـــيـــة لــلــوضــع  ــريـ ــخـ »الـ ـــ املــــؤلــــف بـ
الــعــاملــي الـــراهـــن«، ينتهي إلـــى تــســاؤل: »أيــن 
مـــوقـــعـــنـــا ومـــوقـــفـــنـــا نـــحـــن الــــعــــرب مـــنـــهـــا؟«. 
تـــســـاؤل ســيــقــوده إلـــى تــلــّمــس مــجــمــوعــة من 
املفاهيم واإلشكاليات، أو باألحرى املفاهيم-
التي  املــقــاومــة  ممكنات  ملعرفة  اإلشــكــالــيــات، 
ـــر لــــدى الــفــكــر الـــعـــربـــي فـــي مـــعـــركـــٍة لم 

ّ
تـــتـــوف

سفر 
ُ
ست وإال  يخوضها،  أن  وعليه  يخترها 

نتائجها عن موت حضاري.
هـــكـــذا، يــصــل املــفــّكــر إلـــى قــضــيــة »الــهــشــاشــة 
الــنــظــريــة«، وهــنــا يــعــود إلـــى نـــّص ســابــق له 
بــعــنــوان »بــــاش فــلــســفــة«، حــيــث يــؤّكــد على 

شوقي بن حسن

ــــلــــع عــــلــــى فــــهــــرس كـــتـــاب 
ّ
حـــــني نــــط

بــني الخصوصية  الــعــربــي  »الــفــكــر 
أمــني العالم  لـــ محمود  والــكــونــيــة« 
)1922 - 2009(، سنقف على ما يشبه معجما 
العقل  بها  انشغل  التي  باإلشكاليات  رًا 

ّ
ُمصغ

الــعــربــي املــعــاصــر: الــهــويــة، الـــديـــن، السياسة، 
الحرية، األصولية، العلمانية... وهي جميعها 
من متداول اإلشكاليات التي تحضر بكثرة في 
األبــحــاث والــدراســات. إال أننا سنجد في هذا 
 خاصة 

ً
ــه الــكــتــاب، عــنــايــة الــفــهــرس، ومـــن ورائــ

ــنــا ال نــجــد مـــن اهــتــّم 
ّ
بــمــفــهــوٍم وإشــكــالــيــٍة لــعــل

بهما بشكل جّدي، ونظر لهما كموضوع بحٍث 
مستقل، قبل مؤلف هذا الكتاب، حيث يتناول 
عاقة الثقافة العربية بالنظرية، فُيعنون أحد 
الفكر  في  النظرية  »الهشاشة  بـ كتابه  فصول 
»التاريخ  بعنوان  آخر   

ً
العربي«، ونجد فصا

 هذين الفصلني هما اإلضافة 
ّ

والنظرية«. ولعل
ــذا الـــكـــتـــاب، ومــا  »الـــنـــظـــريـــة« الـــوحـــيـــدة فـــي هــ
 ذلـــك الــفــكــر الــقــابــل لــانــفــصــال 

ّ
»الـــنـــظـــرّي« إال

عــن املـــوضـــوع املـــطـــروح للفهم والــتــعــالــي عن 
املحّددات الزمانية واملكانية التي تحكمه، ومن 

ثّم بناء مقوالت متينة ومرنة حوله.
بـــهـــذه  الــــعــــالــــم  ــــع  دفـــ حـــــني  فـــــي 1996،  نــــحــــن 

برلين ـ العربي الجديد

شيوتا  شيهارو  اليابانية  الفنانة  تشتبك 
والنحتية  التركيبية  أعمالها  فــي   )1972(
ــــادة  الــضــخــمــة مـــع قــضــايــا راهـــنـــة مــثــل اإلبـ
القسرية،  والــهــجــرات  والــحــروب  الجماعية 
معينة  لــخــامــات  استخدامها  يــتــكــّرر  حيث 
مثل الخيوط واملفاتيح والصناديق والتي 
ق بعالم 

ّ
باتت تعكس مفاهيم محّددة تتعل

ف العنف ضد املرأة، 
ْ
خاٍل من األسلحة، ووق

وجدل الوعي والجسد البشري.
»أنا آمل« عنوان معرضها الذي يفتتح في 
»غاليري كونيغ« ببرلني الثاثاء املقبل )12 
ويتواصل  الــجــاري(  يناير  الثاني/  كــانــون 
حتى الثامن عشر من شباط/ فبراير املقبل، 
تجهيزات  فــي  لتجربتها  امـــتـــدادًا  ويــشــّكــل 
ــة والـــتـــعـــقـــيـــد الـــلـــذيـــن  ــهــــشــــاســ تــــتــــنــــاول الــ
يصوغان حياة اإلنسان املعاصر بمزيد من 

شيوتا  استخدمت  لطاملا  واألسئلة.  القلق 
مــتــعــّددة،  دالالت  إلــى  تحيل  الــتــي  املفاتيح 
فهي التي تقودنا لفتح املجهول والغامض 
في املستقبل، لكنها في الوقت نفسه تشير 
إلى املاضي وما يتراكم من ذكريات، ونغلق 
بواسطتها على ما نخّبئه من أشياء ثمينة 
نخشى فقدانها، وتواصل أيدينا اللعب بها 

بعفوية دائما.
في معرضها الحالي، تقّدم تجهيزًا جديدًا 
كامتداد ألعمالها السابقة مثل »املفتاح في 
)2019(، ويظهر  بيٍد«  و»يــدًا   ،)2015( اليد« 
ــاء مـــنـــســـوجـــة يــــديــــويــــا بــخــيــوط  ــمــ ــثـــل ســ مـ
ــق بــهــا آالف 

ّ
حــمــراء ســاطــعــة الـــلـــون، ويــتــعــل

ـــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
ّ
املـــفـــاتـــيـــح املـــعـــدنـــيـــة تـــغـــط

قريبة  ها 
ّ
لكن نجوم  كأنها  وتظهر  األرض، 

لدرجة كافية للْمسها، وتستند إلى قاربني 
خشبيني قديمني.

ــلـــون األحـــمـــر عــلــى مــعــظــم أعــمــال  يــهــمــني الـ
إلــى خطف نظر  فــي سعي متقّصد  شيوتا 
ــي وتشتيته فــي آن، بــمــا يــتــوافــق مع 

ّ
املــتــلــق

إيــقــاع الــعــالــم الــــذي تــتــاحــق فــيــهــا الــصــور 
في إبهار بصري دون أن تستطيع الذاكرة 

في الخروج من الهشاشة النـظرية

تستكشف الفنانة اليابانية 
الذاكرة في معرض 

برليني، مستخدمًة 
خيوطًا حمراء تتشابك 
كما عالقات البشر التي 

تتعقد رغم تطّور 
التواصل اإلنساني

تختص زاوية »صدر 
قديمًا« بتقديم قراءات 

في كتب عربية مرّت 
عقود على إصدارها 

وما زالت تنبض براهنية 
تستدعي قراءتها 

واستعادة أصحابها. 
هنا عودة إلى »الفكر 

العربي بين الخصوصية 
والكونية« لمحمود 

أمين العالِم الذي تصادف 
اليوم ذكرى رحيله الـ12

ليس االهتمام العربي 
بانتخابات أميركا نابعًا 

من حرص، بل ربما من 
جفاء وخصومة. 

ليس قلقًا على 
الديمقراطية. قد يكون 
أفقًا عالميًا نريده ألنفسنا

شيهارو شيوتا أسرٌّة ومفاتيح ونجوٌم قريبة

كيف نفهم االهتمام العربي بالنزاع الرئاسي األميركي؟

محمود أمين العالِم  كي ال تسير الثقافة العربية بقدم واحدة

كل ممارسة تبقى 
ضالة ما لم يضئ لها 
الفكر النظري الطريق

تتمحور أعمالها حول 
رفض الحروب واإلبادة 

والعنف ضد المرأة

ليس االهتمام 
بأميركا نفسها باألمر 

اإليجابي تمامًا

ضربت االنتفاضات 
العربية مثًال على صّحة 

طرح العالِم

في كتاب »الفكر العربي بين الخصوصية 
المصري  المفّكر  ــّدم  قـ ــيــة«،  والــكــون
في  نادرًا  نموذجًا  العالم  أمين  محمود 
الكتابات الفكرية العربية، حيث جعل من 
مثل  العرب،  المفّكرين  بعض  مدّونات 
أنور عبد الملك وحسن حنفي وعبد اهلل 
هذه  ضمن  ألعماله.  محورًا  العروي، 
الحاّد  نقَده  نلمس  أن  يمكن  المقاربة، 
لطروحات َمن تناولهم، لكن هذا النقد 
بأصالة  االعــتــراف  من  سقف  تحت  يأتي 
التبعية  من  وتحرّرها  المشاريع  هــذه 

المفاهيمية للحضارة الغربية.

نقد معاصريه واعتراٌف بأصالتهم
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ثقافة
صدر قديمًا

معرض

إطاللة

فعاليات

ه ليس ثمة من خطر على 
ّ
بأن اقتناعه  مزيِد 

مجتمعاتنا أكبر من هــذا التعبير ومــا يقف 
والفكر  للفلسفة  مــضــادة  ات 

ّ
تمث مــن  وراءه 

النقدي بشكل عام، وخصوصا الفكر النظري 
ــا تــفــســيــريــا يقوم  ــيـ بــاعــتــبــاره »مــســعــًى إدراكـ
على تنظيم وإعادة تشكيل مجموع الحاالت 
الــتــي تــتــكــّون منها وبــهــا األشــيــاء والــوقــائــع 

أمــا  ــقــهــا. 
ّ
تــدف الــقــبــض عليها بسبب ســرعــة 

الـــخـــيـــوط املــتــشــابــكــة، فــتــغــزل الــفــنــانــة من 
خــالــهــا الــعــاقــات اإلنــســانــيــة الــنــي تتغّير 
ــكــــون مــــــشــــــدودة أحـــيـــانـــا  ــتــ ــرار، فــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ومــرتــخــيــة أحــيــانــا أخــــرى، وتــتــنــاوب فيها 
درجات التعقيد والتشابك واليسر واملرونة 
الفرد  تــذّكــر  متاهة  إلــى  يحيلها  نحو  على 
بــعــجــزه عــن فــهــم طبيعة صــاتــه مــع اآلخــر 
الذي  التطّور في وسائط االتصال   

ّ
رغم كل

شهده العالم خال العقدين املاضيني.
ــضــّمــن الــفــنــانــة املــقــيــمــة فـــي أملــانــيــا مــــواَد 

ُ
ت

اليومية، مثل  دائمة االستعمال في الحياة 
واألحــذيــة  واملــابــس  والصناديق  الحقائب 
ــواد تــرتــبــط بــذكــريــاتــنــا  ــ واألســــــــّرة، وهــــي مـ
وتــازمــنــا وتبعث الــتــســاؤالت حــول معنى 

وجودها.
ــهــا 

ّ
ــيــــاق، تــــكــــّرس شـــيـــوتـــا فــن فــــي هـــــذا الــــســ

ــدود الــلــغــة  ــ ــارج حـ ــ ــرة خـ ــذاكــ الســتــكــشــاف الــ
حمراء  خيوط  فهي  والجغرافيا،  والثقافة 
 حــــيــــاة الـــجـــمـــيـــع، وتـــعـــّمـــق إحـــســـاس 

ّ
تــــلــــف

اإلنـــســـان بــعــدم الــيــقــني فـــي زمــــن مــضــطــرب 
ــدم الـــذي  ــ الــقــيــم واملـــعـــايـــيـــر، وتـــأخـــذ لــــون الـ
تــغــرق فيه شــعــوب عــديــدة بسبب الــحــروب 
السلطة، وهي  الداخلية وبطش  والنزاعات 
عنوانا  الفنانة  اختارته  الــذي  األمــل  تشّكل 
الفنون  شيوتا  شيهارو  تـــدّرس  ملعرضها. 
املعاصرة في عدد من الجامعات األوروبية، 
 
ً
وكــان أول عمل لها أن طلت جسدها كاما

بــطــبــقــة مـــن طــــاء املــيــنــا األحــــمــــر، الـــــذي لم 
يغادر عواملها إلى اليوم.

ــعـــاقـــات واملـــشـــاعـــر وأشـــكـــال  واألوضـــــــاع والـ
السلوك واملمارسات والتعابير املختلفة«.

يــــرى الـــعـــالـــم أن هــــذا الــتــشــكــيــل الـــــذي يــقــوم 
بـــه الــفــكــر الــنــظــرّي يـــضـــيُء الـــواقـــع ويضفي 
واألسباب  املصادر  بني  ويربط  املعنى  عليه 
واإلمـــكـــانـــيـــات والـــغـــايـــات، كــمــا يــمــّهــد للفكر 
ــَرِص تـــجـــاوز  ــ ــ

ُ
ــف ــ ــك لــ ــ الـــنـــقـــدي واألهــــــــم مــــن ذلــ

 
ّ

كل  
ّ
فــإن أخـــرى،  بعبارة  القائمة.  الوضعيات 

الفكر  لها  لم يضئ  ما  ة 
ّ
تبقى ضال ممارسة 

النظري الطريق.
ــكــــر، وقـــعـــت  ــفــ ــــن الــ ــــوع مـ ــنـ ــ ــاب هــــــذا الـ ــيــ ــــع غــ مـ
ـــات يـــعـــّدد الــعــاِلــم 

ّ
الــثــقــافــة الــعــربــيــة فـــي هـــن

الفكري، والتخليط،  تات 
َ

الش ها، فيذكر 
َ

بعض
وسيادة  والتسطيح،  وامليوعة،  واالنتقائية، 
الــثــوابــت الــنــّصــيــة، والــبــحــث عــن الــثــنــائــيــات 
الــتــوفــيــقــيــة، واالطـــمـــئـــنـــان إلــــى الــتــعــمــيــمــات 
ــركـــون إلـــى اإلســقــاطــات الــذاتــيــة  املــطــلــقــة، والـ
واأليــديــولــوجــيــة. ثــم إن هــذا الــوضــع الناتج 
عــن غــيــاب الفكر الــنــظــري يــتــحــّول إلــى سبب 

إضافي إلعادة إنتاج هذا الغياب.
واقع  العاِلم عن  يقّدمها  التي  الصورة  تبدو 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة فـــي غـــايـــة الـــقـــتـــامـــة، لكنه 

يؤّكد أن إنتاج فكر نظرّي أمــٌر ممكن بشرط 
تــوفــيــر أرضـــيـــة مـــن الــســعــي لــانــتــصــار على 
أزمـــاتـــنـــا، بــأبــعــادهــا الــداخــلــيــة )ثــقــل الــتــراث 
على الحاضر، ضرب األصولية لكل محاولة 
تحديث مهما كانت...( والخارجية )الهيمنة 
املـــوارَد  تــوّجــه  التي  واالستغالية  اإلمائية 
توفير  أن  غير  الــتــنــمــيــة...(.  متطلبات  عكس 
ــر إلـــى وعــي  هـــذه األرضـــيـــة يــحــتــاج هـــو اآلخــ
ــة الــنــقــد  ــاعـ ــا يــقــتــضــيــه مــــن شـــجـ ــمـ نــــظــــري بـ
الــعــقــانــي وامــتــاك املــعــرفــة بــــأدوات اإلنــتــاج 
الــنــظــرّي. ويــشــّدد الــعــاِلــم عــلــى ضــــرورة عــدم 
املعرفة  فيه  - بما  امــتــاٍك معرفّي  أّي  تأجيل 
ر شروط تبيئته، 

ّ
النظرية - بذريعة عدم توف

ف والتبعية. 
ّ
ألن ذلك يــؤّدي إلى تراكم التخل

ويضرب مثااًل بضرورة امتاك التكنولوجيا 
 
َ
زمــن بداياتها  فــي  كانت  التي   - املعلوماتية 
استكمال  انتظار  دون   - الكتاب  هــذا  تأليف 

امتاك الثورات العلمية السابقة.

خيوط األمل الحمراء

مشاهدو ديمقراطيِة الضعف

ضمن سلسلة ندوات تراث التنوير في الشرق والغرب، يلقي الباحث المصري في 
الحديثة،  أوروبا  التنوير في  بعنوان  )الصورة( محاضرة  أشرف منصور  الفلسفة 
األحد  يوم  وذلك  عشر،  الثامن  القرن  من  بداية  التنوير  أدبيات  أهم  فيها  يتناول 

المقبل 17 من الشهر الجاري في مركز الحرية لإلبداع في اإلسكندرية.

من  والنصف  السادسة  عند  عّمان،  في  شومان  الحميد  عبد  مؤسسة  تعرض 
مساء بعد غد الثالثاء، الفيلم الوثائقي البدين )2013( للمخرج صالح الجزار. يروي 
الذين  البدناء  الرجال والنساء  العمل، بطريقة عفوية، قصصًا يعيشها عدد من 
ونظرتهم  ومخاوفهم  أحالمهم  على  وتنعكس  حياتهم،  على  السمنة  تؤثّر 

إلى الواقع.

للتحليل  االجتماعية  والرسالة  المجانية  العيادات  للناس:  النفسي  التحليل 
متحف  من  بتنظيم  المقبل  السبت  افتراضيًا  يُعقد  مؤتمر  عنوان  النفسي 
فرويد في لندن، ويتواصل ليومين. على البرنامج جلساٌت منها: »بناء المفردات 
والممارسات الجماعية«، و»العالج النفسي في مجتمع الطبقة العاملة: جنوب 

لندن في السبعينيات«، و»العيادة المجانية: ممارسات مستقلة حول العالم«.

في  المقبل  األربعاء  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  المبهجين  فرقة  تقيم 
ساقية الصاوي بالقاهرة حفًال بقيادة الموسيقي محمد طارق )الصورة(. تعيد 
الفرقة تقديم مونولوغات قديمة بقالب تمثيلي، وهي مؤلفة من آية عالء، 
وخالد حجاج، وأبانوب مجدي، وباسل غريب، وأميرة نزيه، وناريمان حسام، وميار 

هشام.

عبّاس بيضون

في  الرئاسي  االنتخابي  النزاع  يستقطب 
ــشــارك 

ُ
ت عامليا  اهتماما  املتحدة  الــواليــات 

واإلعــام  العربي  التلفزيون  فيه شــاشــات 
ــهـــور ســـيـــاســـي.  ــمـ ــــن جـ  عـ

ً
الــــعــــربــــي فــــضــــا

ــذا االهـــتـــمـــام الــــى كــون  ــرّد هــ ــ يــمــكــنــنــا أن نـ
ــزاع يــضــع عــلــى املـــحـــك الــديــمــقــراطــيــة  ــنــ الــ
زًا 

َ
بــل ومستف األمــيــركــيــة، ويــقــف متفاجئا 

حيال ما يتجاذبها وما يجّد عليها. تبدو 
امــتــحــان صعب،  ــام  أمـ هــكــذا  الديمقراطية 
بل وتبدو ضعيفة ال تستطيع أن تسيطر 
على انقسامات تقوم في األســاس عليها، 
وتــصــدر عنها. هــذا بالتأكيد شــأن العالم 
ــيـــس الــــعــــرب أو الــنــظــام  الـــديـــمـــقـــراطـــي ولـ
العربي - إذا جــازت هــذه التسمية - جــزءًا 
ــرّد االهــتــمــام العربي  نـ مــنــه. ال يمكننا أن 
الديمقراطية أو مساءلة  إلــى حــرص على 
ــا يــمــنــعــنــا عـــن ذلــــك هــــو، بــالــدرجــة  لـــهـــا. مـ
األولـــى، حــال الديمقراطية في املجتمعات 
واملؤسسات والــدول العربية. ال نعرف في 
تاريخنا الراهن ما يمكن أن نعتبره ثورة 
ديمقراطية. ال نجد في أوساطنا السياسية 
 .

ً
مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره حـــركـــاٍت ديــمــقــراطــيــة

األحزاب والحركات الديمقراطية والوطنية 
والدينية، التي قامت في املحيط العربي، 
لم تكن الديمقراطية بني استراتيجياتها، 
وكـــانـــت، فـــي الــلــحــظــات  الــحــاســمــة وحــني 
تـــواجـــه مــســألــة الــنــظــام، تنقلب فــــورًا إلــى 
ديــكــتــاتــوريــات وتــطــغــى عــلــيــهــا، فـــي هــذه 
حة. ال 

ّ
املراحل، فروُعها العسكرية أو املسل

نجد في عهود ما بعد االستقال ما يمكن 
اعــتــبــاره نـــضـــاالت ديــمــقــراطــيــة، وال نجد 
قوى خاصة للديمقراطية، وعلى األغلب لم 
 في تصّوراتنا السياسية، 

ً
تكن هذه راسخة

ــاك بــالــطــبــع  ــنــ ــا. كــــــان هــ ــهـ ــيـ  فـ
ً
أو ضــــالــــعــــة

 مــا بعد االستقال 
ً
ديــمــقــراطــيــون، خــاّصــة

كانت  وبالتأكيد  كولونيالّي،  بأثر  وربما 
هناك في املدن واألرياف هّباٌت ديمقراطية، 
راكم كثيرًا. كانت هناك 

ُ
تنحسر غالبا وال ت

داخل  ومتغّربة  ديمقراطية ضئيلة  نخٌب 
الديمقراطية  لكن  ومجتمعاتها،  بــادهــا 
لم تكن، في أي وقت، أساَس أو أمام تحّرٍك 
، أّيا كان مصدر 

ً
جامع يشمل جمهورًا فاعا

هذا الجمهور وقضاياه.
ــذا االنـــشـــغـــال الـــعـــربـــّي  ــ ــورًا هـ ــ ال نــفــهــم فــ
بــالــنــزاع االنــتــخــابــي األمــيــركــي، لــكــن ما 
 بـــاالهـــتـــمـــام 

ٌ
ــو أن ذلـــــك الحــــــق يــخــطــر هــ

بـــالـــواليـــات املــتــحــدة نــفــســهــا، وهــــو كما 
نعلم لــيــس إيــجــابــيــا تــمــامــا، فــالــواليــات 

العالم، تقع أسيرة  دولــة، هي األعظم في 
انقساماتها، وأسيرة ضعف عضوي في 
ه 

َ
ل الديمقراطية عنوان

ّ
نظامها، الذي تمث

وآالِته وإطاَره. 
ال نتذّكر هنا نقد الفاشّيات للديمقراطية، 
وجميعها تنسبه إلى الضعف والهشاشة، 
باملستطاع معه  ليس  أن  تــرى  وجميعها 
ــة. ال نــتــذّكــر هــذا النقد الفاشي،  بــنــاء دولـ
نا نعود إلى مجتمعاتنا األهلّية التي 

ّ
لكن

ال تملك املرونة التي تدير بها انقساماتها، 
عليها.  أساسا  الديمقراطية  تقوم  والتي 
نــا في 

ّ
 مــا يــســتــفــز

ّ
ــنــا نــتــوّصــل إلـــى أن

ّ
لــكــن

النزاع األميركي هو الديمقراطية نفسها، 
وأن ما يقلقنا في هذه الديمقراطية هو ما 
تنكشف عنه من ضعف، وأن استفظاعنا 
ــة عـــلـــى درجــــــــٍة مــن  ــ ــدولـ ــ هــــو أن رئــــيــــس الـ
يبدو،  وأنــه  القضاء،  إلــى  لجئه 

ُ
ت الضعف 

في حني أنه ال يــزال في السدة والرئاسة، 
يسعنا  وال  نستفظعه  مـــا  هـــذا  ضــعــيــفــا. 

بالنسبة  فــالــنــظــام،  دولـــة،  إلــى  أن ننسبه 
ــة والــرئــاســة  إلــيــنــا، هـــو الـــســـائـــد، والــــدولــ
 مجتمٌع ويقاسي 

ّ
هما القوة. أما أن يهتز

أن  ذلــك  مــع  ال يستطيع  الــتــي  انقساماته 
دولــة.  معه  تقوم  ال   

ٌ
فهذا ضعف يديرها، 

ننسى بالطبع أن ديكتاتورياتنا ال تطيق 
التي  انقساماتها  وتغلبها  مواجهة،  أّي 
 إلــــى احــتــوائــهــا. نــنــســى، 

ً
ال تــمــلــك ســبــيــا

بــاالســتــبــداد.  الــقــوة متصلة  عــن  ففكرتنا 
الديمقراطية هي، من هذه الناحية، نظام 
الضعف، واحــتــواء الضعف وإدارتـــه. هذا 
الضعف نوع من الشمول، وقد يكون حدًا 
لــلــمــســاواة، وقــد يــكــون إطـــارًا للمصالحة 
ــة الـــجـــامـــعـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــلــ االجــــتــــمــــاعــــيــــة ولــ
الـــتـــي تـــحـــتـــوي الــجــمــيــع بــانــقــســامــاتــهــم 
االنتخابي  النزاع  يكون  قد  وتفاوتاتهم. 
األمــيــركــي لــذلــك امــتــحــانــا لــلــديــمــقــراطــيــة، 
لــهــا. يخلط كثيرون  ــيــا 

ّ
ولــكــن أيــضــا تــجــل

بــني الـــدفـــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة 
والــســيــاســيــة األمــيــركــيــة ولــيــســا بالطبع 
القرن  الديمقراطية شــيء وصفقة  واحــدًا. 

بالطبع شيء آخر.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــٍه ســيــاســيــا  ــواجــ غـــــرٍب مــ املـــتـــحـــدة رأُس 
وديـــنـــيـــا، وال نــنــســى بــالــطــبــع دعــمــهــا، 
الـــذي ال يـــزال يــتــوّســع، إلســرائــيــل، التي 
ــل فـــي الــــذاكــــرة، عـــدوًا.  ــزال، عــلــى األقــ ــ ال تـ
ليس االهتمام العربي بالنزاع األميركي 
ــن حــــــرص، وقـــــد يـــكـــون بـــالـــعـــكـــس عــن  عــ
ــة. لـــيـــس بــالــطــبــع قــلــقــا  ــومـ ــفـــاء وخـــصـ جـ
من  بْعُد  ليست  التي  الديمقراطية،  على 
أولوياتنا. إذًا، قد يكون أفقا عامليا نريده 
ألنفسنا، ويتاءم مع حداثة ومعاصرة 

نريدهما أيضا ألنفسنا. 
ــــو مــا  ــه هـ ــ

ّ
ــل ــلـــى ذلــــــك كــ ــقــــّدم عـ ــتــ ــا يــ ــ ــن مـ ــكـ لـ

الديمقراطية  في  الضعف  من  يسترعينا 
 نــريــده أن يكون 

ٌ
األمــيــركــيــة، وهـــذا ضــعــف

ــات املــــتــــحــــدة األمـــيـــركـــيـــة  ــلــــواليــ  لــ
ً
شــــامــــا

ه، الــذي ال يــزال، ولــو بالذاكرة 
ّ
وللغرب كل

 ضعف 
ّ
والتقليد، خصما ومستعمرًا. لكن

له، وللقَيم 
ّ
يمث ملا  قد يعني فسادًا  الغرب 

ــنــســب إلـــيـــه. مـــن هــذه 
ُ
الــتــي تــتــصــل بـــه وت

ــنــا بــذلــك نــقــول 
ّ
الــقــيــم: الــديــمــقــراطــيــة. كــأن

إن مــا يــجــري اآلن فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــم الـــتـــي  ــيــ ــقــ ــاد الــــغــــايــــات والــ ــســ يـــكـــشـــف فــ
ــتــــي طــاملــا  ــّولــــت بـــهـــا عــلــيــنــا، والــ ــا هــ ــاملـ طـ
إننا  الــيــهــا.  واالفــتــقــار  بنقصها  عــّيــرتــنــا 
الــديــمــقــراطــيــة ال تناسب  نــقــول إن  هــكــذا 
الــقــّوة وال تــنــاســب الـــصـــدارة. إنــهــا شــارة 
نجد  فكيف   

ّ
وإال هشاشة  وشـــارة  ضعف 
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