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أحفاد حامي الظعائن
وأحفاد الغراب األول
أحمد عمر

استوقفني صديقي ن ــوري ،وق ــال عــاتـ ًـبــا :صـ ّـدعــت رأس ــي بقصة ال ـفــارس العربي
ِّ
مصوبا :حامي الظعائن .وهو ٌ
الجاهلي ِّ
فارس عربي من قبيلة
مسبع الصنايع .قلت
ً
كنانة ،وصاحب اللطيم وهو اسم فرسه .اشتهر بلقب حامي الظعائن ً
حيا وميتا،
وضربت به العرب املثل في الشجاعة والنجدة ،فقالوا :أشجع من ربيعة بن مكدم،
أحد
وأحمى من مجير الظعن .وكان يعقر على قبره في الجاهلية َّ ،ولم يعقر على قبر ٍ
في الجاهلية غيره ،يعني مثل محمد رمضان «نمبر ون» أعزكم الله.
قيل َّإن الرجل من بني فراس يعدل عشرة من غيرهم .وكان ُّ
جد ربيعة جذل الطعان
الكناني علقمة بن فراس من أشهر فرسان العرب ،وكان ذا شعر وفخر .وقال علي
بن أبي طالب لجيشه من أهل الكوفة في وقعة صفني ،كناية عن شجاعة بني فراس
وبالئهم وثباتهم الشديد في الحروب« :وددت والله َّأن لي بجميعكم وأنتم مائة ألف،
ّ
ثالثمائة من بني فراس بن غنم ،صرف الدينار بالدرهم .يعني أنتم فكة وفراطة».
قال نــوري :نعم هو .انظر إلى هذه الحسناء األملانية ُّ
تلم النفايات .وكانت تجمعها
ِّ
بمسبع الصنايع ونلهف إلى إغاثتها.
بعصا في طرفها ملقط ،فلم ال نقتدي
َّ
ّ
ّ
تقدمنا إليها على استحياء ،فوجدنا أنها أجمل مما ظننا ،وجمالها من النوع الذي
يجعل املرء يقوم بأحد أمرين ،إذا ما رآها :أن يتنهد ّ
ويقبل الهواء وجدا أو أن يبكي
كأنه فقد وطنا .وقلنا هل تسمحني لنا بمساعدتك في قطف هذه األوساخ الرائعة
والنفايات النظيفة من هذا املرج الجميل .فتبادرنا إلى كيسني من العربة التي كانت
معها ،وكشطنا املرج كشطا .جمعنا حتى أعقاب السجائر بأيدينا من غير عصا
القطة ،وشظايا زجاج مشروبات املنكر والبغي التي يكسرها الشاربون بعد السكر،
ٌ
إصبع دميت في
ُفدميت أصابعي ،وسالت على البطاح ،فقلت إلصبعي :ما أنت إال
ً
سبيل الله ما لقيت .وبعد ساعتني ،عاد املــرج نظيفا ،وجمعنا لها الثمار والقطف،
ففرحت فرحة قاطف زيتون أو رمان وليمون ،وسألتنا :من أنتما ،أيها الكريمان ،وكنا
ِّ
نفضل أن نبقى جندا مجهولني مثل «صاحب النقب» الذي عجز مسلمة بن عبد امللك
ّ
ّ
دمت مصرة فنحن سوريان .وأخبرتها أني أحمل معي كيسا
عن معرفته،
ِ
ولكنك ما ِ
أجمع فيه النفايات ،وأنا أقوم برياضي اليومية على طرف النهرَّ ،
وأن إماطة األذى عن
فتعجبت َّ
ُ
ْ
وحمدت الله
أشد العجب،
الطريق في شرعتنا من اإليمان وجزاءها الجنة.
ْ
مثلكما؟
كلهم
السوريون
وسألت :هل
أنها لم تسألني عن نظافة بلدي،
ً
ً
قلنا لها :كل السوريني أحسن منا ،ونحن أضعفهم عزما وأقلهم شهامة وإغاثة
للملهوفات ،صرف الدينار بالدرهم واليورو بالليرة السورية .وأخرجت لها هاتفي
على األيــك الحمائم ،ونضج
برهانا ،وقلت :اتصلي بنا كلما َهبت النسائم،
وناحت ُ ُ
ٌ
َ
ماح ال ِضعاف وال عزل».
التني وكثرت الزبالة ،ونأتيك ِ
«طوال ِ
الر ِ
وأخبرتها أني ُ
قدمت عريضة شكوى إلى البلدية ،أشكو إليها انتشار النفايات في أيام
العطلَّ ،
ألن حاويات النفايات معدنية وصغيرة ،واقترحت على البلدية تكبير الحاويات،
َّ
وجعلها من الغطاء املعدني ذاته ،وشرحت لها أن الغربان تنثرها وتنبشها ،فأعجبت
ّ
ّ
بالشكوى ،وكبرت في عينها ،وقلت :الغراب علم جدنا دفن املوتى ،وملا كثرت قتالنا،
واحترفنا القتل جعلت أحفاد الغراب الدافن تنثر النفايات احتجاجا ،وقالتّ :
حول لي
الرسالة ،وقالت إنها ستشتكي إلى البلدية برسالتي وعريضتي ،وستنتظر.
ِّ
بالحب من فعل الخيرات وعمل
وغــادرنــا ،أنــا وصديقي نــوري ،وقلبانا مثخنان
ّ
الصالحات .وأفشينا فضيلتنا بني األصدقاء والجالية ،نحضهم على فعل الخيرات
ّ
ّ
سوري ٍة لجمع النفايات ،حتى يطير ذكرنا
عصابة
الزاكية ،ودعوتهم إلى تشكيل
ٍ
ّ
ّ
شابة تجمع النفايات،
في اآلفاق ،ونتصدر األخبار واألوراق ،وتعجبنا من حسناء
ٍ
ٌ
ٌ
مجلو عن الوطن كأنه استعمار ،وحاصل على الجنسية ،سبقنا
فقال لنا صديق
ٌ
بسنوات هــاربــا مــن الظلم والـجــور ،وعـنــده علم مــن الكتاب :غالبا هي
إلــى أملانيا
ٍ
مرتكبة جنحة وهذا جزاؤها.
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ّ
مفض ً
لة لدى اليساريين الممانِعين
اإلمبريالية األميركية
دالل البزري

ن ـق ــاط م ـه ـمــة ي ـث ـيــرهــا م ـث ـق ـفــون س ــوري ــون
ي ـســاريــون ،فــي مــوقــع «الـجـمـهــوريــة» ،عبر
رســالــة مـفـتــوحــة ( :)2021/3/27مـنـهــا إن
ُ
ال ـث ــورة ال ـســوريــة ه ــزم ــت ،وإن إط ــار ثــورة
 2011ل ــم ي ـ ُـع ــد ص ــال ـح ــا ل ـت ـعــريــف الـ ـ ــذات،
وال ل ـص ـي ــاغ ــة الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات ،أو الخ ـت ـي ــار
االصـطـفــافــات ،فتقترح الــرســالــة مجموعة
مــن األه ــداف وال ـت ـصــورات املـتـقـ ّـدمــة .ولكن
الطاغي عليها نقدها موقف التجاهل الذي
ّ
يــتـخــذه الـيـســاريــون املـمــانـعــون ،السوريني
واللبنانيني ،من اإلمبرياليات املختلفة على
أرض ســوريــة حــالـيــا .ت ـعـ ّـدد الــرســالــة هــذه
اإلم ـبــريــال ـيــات :روس ـي ــة ،إيــران ـيــة ،صينية.
ُ
ال تـعـفــي اإلم ـبــريــال ـيــة ال ـقــدي ـمــة ،ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ،م ــن آثـ ــام ارتـكـبـتـهــا ف ــي عصرها
ال ــذه ـب ــي ،ف ـي ـت ـنــام ،أم ـيــركــا الــات ـي ـن ـيــة ،وال
في عصر انـحــدارهــا ،الـعــراق ،أفغانستان..
ولـكـنـهــا تــاحــظ أن دور ه ــذه اإلمـبــريــالـيــة
«غ ـيــر م ــرك ــزي» فــي ال ــذي يـحـصــل اآلن في
سورية.
وتتابع الــرســالــة مآخذها على املمانعني
اليساريني :اعتبارهم أن كل حركة تطالب
بالديمقراطية في سورية هي بالضرورة
مــن نتاج اإلمبريالية الغربية ،األميركية
خـصــوصــا ،وأن املـطــالـبــن بـهــا هــم مـ ّجـ َّـرد
«مـتـحـ ّـمـســن لـقـلــب ال ـن ـظ ــام» ،أو مـغــفـلــن
وغافلني عن املصالح السياسية الغربية،
ما يسمح ألولئك املمانعني بالسكوت عن
جــرائــم بـشــار األس ــد وحـلـفــائــه عـلــى أرض
ســوريــة ،فيما ليس فــي وســع أحــد نكران
هــذه ال ـجــرائــم .وتنتهي الــرســالــة بسحب

كاريكاتير

صفة اليسار عــن هــؤالء املمانعني« :أنهم
ال يـنـتـمــون حـقــا لـهــذا الـتـيــار (ال ـي ـســاري).
يمكن أن ينتمي لليسار من ينحاز،
إذ ال ً
صــراحــة أو ضـمـنــا ،لـنـظــام األس ــد الـقــاتــل،
وال من ّ
يوجه اتهامات انتقائية وانتهازية
ّ
ب ــال ــ«إم ـب ــري ــال ـي ــة» ب ـح ـجــج م ـس ـت ـم ــدة مــن
ً
ّ
تصوره الخاص لليسار ،بدال من مناهضة
ّ
اإلم ـبــريــال ـيــة ب ـص ــورة مــتـسـقــة ومـبــدئـيــة،
وعـلــى نـطــاق عــاملــي ،تـعـتــرف بــالـتــدخــات
اإلمبريالية من كل األطــراف ،وال تستثني
م ـن ـهــا روسـ ـي ــا وإيـ ـ ـ ــران وال ـ ـصـ ــن» .وب ـعــد
إخ ــراج الـيـســاريــن املـمــانـعــن مــن صفوف
اليسار ،تنتهي الرسالة بوصف طبائعهم:
ً
«عديمي املبادئ ،كسالى ،حمقى» .راصدة
م ـش ـك ـل ـت ـهــم األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،أن ـ ـهـ ــا «م ـش ـك ـلــة
أخالقية».
ال يتأخر ال ـ ّ
ـرد كـثـيـرًا ،بفضل هـ ّـمــة اإلعــام
ـان ــع ،ف ـي ـكــون م ـل ـفــا ف ــي أهــم
ال ـل ـب ـنــانــي املـ ـم ـ ِ
م ـ ـن ـ ــاب ـ ــره .نـ ـقـ ـتـ ـط ــف ب ـ ـعـ ــض مـ ـ ــا ي ـس ـ ّـم ـي ــه
َ
«ردوده» على الرسالة :أن الــذي حصل في
ســوريــة منذ عشر سـنــوات لــم يكن «ثــورة»
إن ـم ــا «أزم ـ ـ ــة» ،وأن ه ــذا «اإلع ـ ـ ــام» (مــوقــع
ال ـج ـم ـهــوريــة) ال ــذي ص ــدرت عـنــه الــرســالــة
ّ
ممول من الغرب اإلمبريالي ،وأن ّ
ثمة عالقة
«زبائنية» بــن أصـحــاب الرسالة والـغــرب:
يعطيهم املال مقابل إطالقهم مواقف مؤيدة
له ،وأن هذا «اليسار» الصادرة عنه الرسالة
ّأي ــد غ ــزو ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان ،هــو نفسه
يريد ،بعد الغزو األطلسي لليبيا وسقوط
القذافي ،أن يحصل ما يشبهه في سورية،
وهو يسار جبهة النصرة ،صاحب األدوار
َ
«الذيلية مــع املجموعات اإلســامـيــة» ،وأن
ّ
تتصدى ملؤامرة إمبريالية أميركية
سورية

ص ـه ـيــون ـيــة ،ف ـي ـمــا املـ ـع ــارض ــون لـنـظــامـهــا
متواطئون معهما.
ّ
وتـتــوقــف «الـ ــردود» عند صفة «الحمقى»،
من دون «عديمي املـبــادئ» أو «الكسالى»،
فهي األخطر عند أصحابها من بني النعوت
ّ
األخ ــرى (الـبــاهــة أفــدح مــن قلة األخ ــاق؟).
ّ
ي ـب ـح ـثــون ع ــن أص ــول ـه ــا ،ف ـ ـيـ ــردون ال ـصــاع
صـ َ
ـاع ـ ْـن ،عـلــى مــا يـعـتـقــدون« :أن ـتــم  ..أنتم
ـاب مــن الـتــراث
الـحـمـقــى!» .ودليلهم فــي كـتـ ٍ
العربي (ابن الجوزي) ،أو التراث الفرنسي
في كتاب فرنسي (أوغوست بيبل).
ولكن املحور الذي تدور حوله كل الــردود،
ْ
وإن ب ــأس ــال ـي ــب م ـخ ـت ـل ـف ــة ،هـ ــو «ال ـص ـف ــة
ّ
الـيـســاريــة» ،فبناء على مــا تـقــدمــوا بــه من
ح ـجــج ،يـحـســم ك ـتــاب اإلعـ ــام املـمــانــع بــأن
خ ـصــوم ـهــم ل ـي ـس ــوا ي ـس ــاري ــن ف ــي ش ــيء،
ب ــل ه ــم م ــن «الـ ـيـ ـم ــن» .ومـ ــن ب ـي ـن ـهــم ،ثـ ّـمــة
مـ ــن ي ــذه ــب بـ ـعـ ـيـ ـدًا فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،بـحـثــا
ع ــن ن ـفــي ي ـســاريــة أص ـح ــاب ال ــرس ــال ــةٌ ،في
الصراع بني ستالني وتروتسكي ،فوصف
ألصحاب الرسالة بـ«التروتسكيني» ،إلى
مــا هـنــالــك مـمــا تــزخــر بــه أدب ـيــات السجال
ب ــن امل ـم ــان ـع ــن ال ـي ـس ــاري ــن وخ ـصــوم ـهــم
الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــن امل ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــن لـ ـلـ ـمـ ـم ــانـ ـع ــة.
واالنـ ـقـ ـس ــام األس ــاس ــي بـيـنـهــم ي ـع ــود إلــى
مــا يـعـتـبــره املـمــانـعــون «أول ــوي ــة مـحــاربــة
اإلم ـبــريــال ـيــة األم ـيــرك ـيــة» ،عـلــى م ــا عــداهــا
ّ
ّ
ومجسدة على
مستجدة
إمبرياليات
مــن
ٍ
أرض سورية .فيما الوقائع الجديدة على
ه ــذه األرض فــرضــت نـفـسـهــا م ـنــذ ان ــدالع
الـثــورة .اثنتان منهما ال تخطئهما العني
ّ
املجردة ،من إيرانية وروسية :جوًا وبحرًا
وب ـرًا .والثالثة ،أي الصينية ،فــي طريقها

عماد حجاج

إل ـي ـه ـمــا .ولـكـنـهــا اآلن تـحـتــانـيــة ،خـلـفـيــة،
ت ـجــاريــة« ،أم ـم ـيــة» (األمـ ــم امل ـت ـحــدة ،حيث
تجهض ال ـصــن ،صــاحـبــة فـيـتــو ،كــل قــرار
لصالح الشعب السوري) إلخ .والغرب في
ّ
هذه اللعبة يبدو هامشيًا ،فهو سلم امللف
لــإمـبــريــالـيــات ال ـجــديــدة ،إم ــا ألن ــه لــم يعد
يــرى فــي الـشــرق األوس ــط مصالح حيوية
له ،أو ألن هذه اإلمبرياليات ،على اختالف
درجــاتـهــا وأسـلــوبـهــا ،أصـبـحــت أق ــوى من
الغرب ،ليس في شرق املتوسط وحسب.
م ــا ي ـهـ ّـم ـنــا ه ـنــا ال ـس ـج ــال ح ــول م ــن يـكــون
يـســاريــا حقيقيا ،ومــن يـكــون يـســاريــا غير
ً
حقيقي .وهو يعيدنا قليال إلى الــوراء ،في
ّ
عز صعود اليسار ،السبعينيات من القرن
امل ــاض ــي ،عـنــدمــا ك ــان ال ـي ـســار يـنـقـســم بني
«مـتـطـ ّـرف» وأق ــل تـطــرفــا ،وبــن «جــديــد» أو
«رسـمــي» أو «قــديــم» .واالنقسام كــان يدور

أنور الجمعاوي

عبد الحكيم حيدر

ممنوع من النشر
حلمي األسمر

أفتح ،قبل أيام ،شاشة الحاسوب خاصتي،
م ـحــاوال الـكـتــابــة ،وف ــي كــل م ــرة أحـ ــاول أن
«أداع ــب» الكيبورد ترتجف أصــابـعــي ،وال
أستطيع أن أخــط حرفا واح ــدا ،منذ تركت
العمل في اإلعــام الرسمي وشبه الرسمي
في األردن ،قبل سنوات ،شعرت أنني ّ
أتحرر
شيئا فشيئا من الرقابة الذاتية التي غدت
رادعا شديد املراس للجم أي تعبير حقيقي
ملــا يـجــول فــي خــاطــر كــاتــب امتهن الكتابة
منذ عقود.
في وقت ما ،جمعت املقاالت التي «شطبها»
القلم األخضر لرئيس تحرير «الدستور»
(األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة) ن ـب ـيــل الـ ـش ــري ــف ،رح ـم ــه ال ـل ــه،
وحينما ترك رئاسة التحرير ،وغــدا وزيرا
ّ
لــإعــام ،ب ــدأت أخــطــط لنشر تـلــك املـقــاالت
كتاب ،يحمل اسم «ممنوع من النشر»
في
ٍ
وط ــرأ لــي فــي حينها أن أطـلــب مــن الــوزيــر
أن يكتب مـقــدمــة لـلـكـتــاب ،وحينما عزمت
ع ـلــى تـنـفـيــذ خ ـط ـتــي ،بـحـثــت ع ــن امل ـق ــاالت
املـمـنــوع نـشــرهــا ،فلم أجــدهــا ،فقد ضاعت
فجأة ،ولم أعثر عليها ،فبقيت ممنوعة من
ُ
النشر ،ولم ينشر منها شيء إال ما نشرته
عـلــى صفحتي عـلــى «فـيـسـبــوك» فــي ذروة
انزعاجي من حجبها عن عيون ّ
القراء ،بعد
كل منع.
عملية النشر في اإلعــام الرسمي ،كوكالة
األنـبــاء األردن ـيــة ،التي تصنف باعتبارها
ّ
املنصة الرسمية لخطاب الدولة األردنية،
ت ـخ ـض ــع ل ـج ـم ـل ــة مـ ــن «ال ـ ـفـ ــاتـ ــر» ش ــدي ــدة
الحساسية ،بحيث ال يخرج على نشرتها
الـعــامــة إال مــا يـتــم املــواف ـقــة عـلـيــه مــن عــدد
مــن «امل ـس ــؤول ــن» .وأذكـ ــر ّإبـ ــان عـمـلــي بها
ُ
بثثت
ف ــي مـقـتـبــل مـسـيــرتــي املـهـنـيــة أن ـنــي
على النشرة العامة «خطأ» خبرا كان ّ
معدا
للنشر على النشرة الخاصة التي ال تصل
إال لعدد محدود من املسؤولني ،وقد قامت
الدنيا يومها على رأسي ،وزارنا في الوكالة

األمير حمزة ليس داود خان
ياسر أبو هاللة

ح ــول التكتيك أو املـنـهــج األن ـجــع ملـحــاربــة
اإلمـبــريــالـيــة األمـيــركـيــة والصهيونية .وال
مـ ـ ّـرة تـخـطــى ال ـخ ــاف ه ــذه الـ ـح ــدود .وفــي
ُ
غ ــال ــب األحـ ـي ــان ،ك ــان ــت ال ـت ـحــال ـفــات تـعـقــد
بــن اليساريني أنفسهم ،ذوي االتجاهات
ـن يــدافــع عــن العكس
املـخـتـلـفــة ،بــوجــه ي ـمـ ٍ
تـ ـم ــام ــا .ف ـك ـ ُـان ــت «ال ـ ـهـ ــويـ ــات» ال ـس ـيــاس ـيــة
واضحة ،ال غبار على تسمياتها.
اآلن ،اخ ـت ـل ـف ــت األل ـ ـ ـ ـ ـ ــوان .االن ـ ـق ـ ـسـ ــام بــن
ال ـي ـســار ًيــن أص ـبــح ي ـتــم ع ـلــى ق ــواع ــد أكـثــر
جوهرية من التكتيك أو املنهج .بني يسار
بقيت عنده األولــويــة ملحاربة األميركيني،
ولو لصالح أنظمةٍ ال يعترف ال بإجرامها
ومــافـيــاويـتـهــا ،وال بــاسـتـبــداديـتـهــا وعــدم
أه ـل ـي ـت ـهــا ل ـل ـ ُـح ـك ــم ،ويـ ـس ــار آخ ْـ ــر ،ت ـج ــاوز
انـقـســامــات ال ـحــرب ال ـب ــاردة املــنـتـهـيــة منذ
ع ـق ــود ،وال ـت ــي فـ ــرزت ال ـعــالــم ب ــن معسكر
الشر« ،عــدو الشعوب» (أميركا) ،ومعسكر
الخير «صديق الشعوب» (وقتها االتحاد
ال ـســوف ـي ـي ـتــي ال ـ ــذي أص ـب ــح روس ـ ـيـ ــا ،بـعــد
انهياره) ،فيما كانت الصني تبني نفسها
بــدأب .. .واآلن ،صعود أطماع االثـنــن ،أي
الصني وروس ـيــا ،أمــر بديهي ،أمــام تراجع
أم ـيــركــا بــال ـتــدخــل ف ــي شـ ــؤون غ ـيــرهــا من
ال ــدول بغير األســالـيــب ،وبغير الجغرافيا
التي عهدتها في سنوات الحرب الباردة.
ّ
أمور خطيرة
ثمة إذن يساران يختلفان على ٍ
وم ـص ـيــريــة .واالثـ ـن ــان ي ـت ـب ــادالن «ال ـت ـهــم»
أن اآلخ ــر «غ ـيــر ي ـس ــاري» ،وبـعـضــه يذهب
إل ــى «ي ـم ـي ـنــي» ،م ــن دون تـعـيــن «الـيـمــن»
املـقـصــود .ومــع هــذا الـتـبــادل للتهم ،يدخل
ـاف ال تخدم
املتساجلون في
كلمات وأوصـ ٍ
ٍ
«الفكرة اليسارية» التي يـ ّ
ـودون االحتفاظ

بها .وهذا ما ّ
يحد من حريتهم في التفكير.
إذ تبقى لـلـيـســار أط ــر مــن التفكير تضعه
مكان ثابت ،جامد .ال يستطيع الخروج
في
ٍ
منها إال اليساري «الجديد» ،الذي يرى في
الصني وإي ــران وروسـيــا ظواهر إمبريالية
جديدة ،تستحضر نوعًا آخــر من التفكير.
والفكر اليساري قد يكون جزءًا ًمنه ،وقد ال
يكون .واملطلوب من األكثر حرية مع الفكر
ـاري ،م ــن ال ـي ـس ــاري غ ـيــر الـتـقـلـيــدي،
ال ـي ـس ـ ّ
غير املـتـ ّـوقــف عند أعـتــاب الـحــرب الـبــاردة،
أن ي ـش ـت ــق م ــن ال ـل ـغ ــة اس ـم ــا ج ــدي ــدا ،غـيــر
«اليسار» ،أو أن يعيد تعريف يساريته هو
بأكثر مما هو سياسي ْ
صرف.
اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ـن ــاشـ ـط ــة فــي
األرض ال ـس ــوري ــة ذات األوج ـ ــه وال ـطــاقــات
امل ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــن روسـ ـي ــا وإيـ ـ ـ ــران وال ـص ــن،
ومعها اإلمبرياليات الغربية املتراجعة عن
العالم ،ولكن ذات حياة أيضا في سورية،
وإن ثانوية ،ناهيك عــن التركية  ..كــل هذا
االش ـت ـبــاك  -الـتـشــابــك عـلــى أرض ســوريــة،
كــل هــذا التعقيد ،شـبــه الـفــوضــوي ،يـحـ ّـول
ْ
سورية إلــى وكــر لألفاعي السامة .يحتاج
ّ
من يصفه بدقة ،وال يكون همه ،خالل هذا
ّ
ال ــوص ــف ،أن «يـبـقــى» ي ـســاريــا ،أو يتخلى
في مسعاه املعرفي هذا عن «يساريته» ،أو
جــزء منها ،فكل مــا أتــى وصفه آنفًا جديد
على سورية ،وجديد على يسارييها وعلى
يـســاريــي لـبـنــان .فيكون بــذلــك ســؤالــه :هل
يمكن لليسار وح ــده ،كما يعرفه أصحاب
القضية ،أن يــزاوج بني واقــع اإلمبرياليات
الجديدة وحفاظه على يساريته؟ أم تحتاج
القصة إلى شيء غير اليسار؟
(كاتبة لبنانية)

سقوط ميشيل فوكو في تونس

الجبرتي في انتظار
معركة «الخرم»
نــام الجبرتي طويال في الثرى بعد رحيله ،نافضا عنه غبار املـعــارك التي كم ّأرخ
ُ
مجلدات كانت تحمل على ظهور الـبـعــران ،حينما ينتقل مــن سكن
لها بقلمه فــي
ٍ
إلــى آخــر ،ولــم يكن يخطر على باله أبــدا أن «حبيبته وياقوتة قلبه مصر» ستدخل
أستاذ في العلوم السياسية ،كان من
معركة «الخرم» ،بعد قرنني ،بعدما سمع عن
ٍ
أوائــل الثانوية العامة ،اسمه معتز بالله عبد الفتاحّ ،
يهدد إثيوبيا جهارا نهارا ،من
دون أن يأخذ حبة أو حبتني ،بأنه ال مناص أمام السلطة املصرية ،ومراوغات إثيوبيا
ُ
الواضحة ،سوى بإحداث «خــرم» ،في جــدار سد النهضة .حــاول الجبرتي ،بالطبع،
أن يضحك على كــام أستاذ العلوم السياسية ،ولكنه لم يستطع ،نظرا إلــى مــرارة
الوضع وعدم اللياقة أيضا .يذكر ّ
املؤرخون ،وهذا من دواعــي الدهشة واملصادفات
ّ
النادرة أيضا ،أن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي ،الذي أرخ لكل معارك مصر مع أبناء
ُ
الفرنسيس ،واصفا املدافع والبارود واملنجنيق ،أنه لم ينطق أبدا بكلمة «خرم» ،ال في
موقع ٍة وال حتى تجريدة .وأنــه ،عليه رحمة الله ،من أصل حبشي ،نزح أسالفة من
«جبرت» ،إحدى مدن الزيلع اإلسالمي في بالد الحبشة .ويذكر القلقشندي ،نقال عن
صاحب كتاب «تقويم البلدان» ،أن ّ
صحة جبرت هي «جبرة» ،في حني يذكر أيضا أن
الجبرتي صومالي األصل ،وهو من القبائل الصومالية ،كقبيلة املريحان واملجبرين،
حيث كانت مدينة زيلع صومالية في األصل ،حتى احتلتها الحبشة ،فبذلك أضيف
ٌ
ٌ
مقصود في
«خرم
الجبرتي إلى دماء األحباش من دون أن يكون كذلك .وهذا بالطبع
كالم ّ
املؤرخني سبق خرم أستاذ العلوم السياسية» ،بما يقرب من قرنني ،فهل طعن
ُ
ّ
األحباش في «خرم املؤرخني» ،ردا لعالم جليل من ساللتهم إلى جلدتهم ،عالم جليل
طبعات عديدة ويعتبر ّ
حجة؟
ما زالت كتبه تطبع في القاهرة
ٍ
وعلى الرغم من أن الحبشة ليس لها أي منفذ بحري على العالم أبدا ،فكيف ستعوم
ُ
ُ
ضفادعنا البشرية مثال كي تصل إلى السد ،ثم تحدث به هذا «الخرم» ،ونفرض أنهم
ُ
أحدثوا هذا الخرم االستراتيجي ،فزاد اتساعه مثال ،فغرق السودان وجنوبه ،فهل
ُ
ّ
سيعود أستاذ العلوم السياسية ويقول للضفادع :واآلن عليكم أن تسدوا الخرم؟
والغريب أيضا في سيرة الجبرتي ،في آخر أيام حياته ،بعد مقتل ابنه خليل ،أنه كتب،
في آخر تدويناته ،اآلتــي« :ومما يحكى أن الرشيد سأل الليث بن سعد ،وقال له :يا
أبا الحرث ،ما صالح بلدكم؟ يعني مصر ،فقال له الليث بن سعد :أما صالح أمرها
ومزارعها فبالنيل ،وأما أحكامها فمن رأس العني يأتي الكدر» .وهنا قد انتهى كالم
ُ
الليث بن سعد ،من دون أن يذكر أي خــرم أبــدا ،ومن دون أن يرمي فشل الحكم ،ال
سنوات ُتفوق العشرة ،مشيرا وموقعا
على ثورة يناير التي انتهت في  18يوما من
ٍ
وحاكما بعدما انتهت الثورة تماما ،وسجن ّثوارها وقتلوا ،وال وقعوا على اتفاقي ٍة
وال شربوا كازوزة في االتفاق ،فكيف نسي أستاذ العلوم السياسية كل هذه األحداث
ُ
التي كان فيها محلال واستراتيجيا ،واكتفى فقط «بالخرم»؟
نحن أمام رؤية جديدة لألحداث ،إذن .ونحن بدورنا في انتظار ما سوف ُ
يحدث في
ُ
ُ
معركة الخرم ،فهل سوف يتم تصوير العملية في أثناء عمل الخرم ،باعتبارها من
ُ
ّ
تسجل
أحدث االستراتيجيات التي سوف تضاف إلى العلوم العسكرية كافة ،وقد
باسم املعتز بالله عبد الفتاح الذي ّ
تفوق بالطبع على اللواء عبد العاطي ،رحمه الله.
ً
ُ
وقــد تكون الفكرة منقولة من مخطوطاته ،من دون اإلش ــارة إلــى املـصــدر .ويحكى
أيضا أن الجبرتي ،بعد آخر تدويناته بشأن مصر والليث بن سعد وذكره النيل ،وأن
ُ
صــاح أمرها ومزارعها موكول بالنيل فقط ،وليس بالخرم ،أنــه امتنع عن الكتابة
ّ
ّ
تماما بعدها بقليل ،ثم كف بصره حزنا على وفاة ابنه خليل ،وكان قد شك في أن
رجال الباشا قد قتلوه عقابا له على معارضته حكم محمد علي باشا ،ومات ،رحمه
الله ،في  1240هجرية ،املوافق  1825ميالدية ،تاركا ثالثة بيوت ،في الصنادقية،
آالف من املخطوطات ،تنوء بحملها
وعلى النيل ببوالق ،ومصر العتيقة ،عالوة على ٍ
البعران ،في حال نقلها من مكان إلى آخر.

ثمة يساران يختلفان
ّ
على أمو ٍر خطيرة
ومصيرية .واالثنان
يتبادالن «التهم» أن
اآلخر «غير يساري»

وزير اإلعالم آنذاك هاني الخصاونة (والد
رئـيــس ال ــوزراء الـحــالــي بشر الخصاونة)،
حيث عمل على «تـهــدئــة روع ــي» ،وب ــدا لي
أنه وقف حاجزا في وجه أي إجــراء عقابي
محتمل ،كــان سيقع على رأس ــي ،وب ــدا لي
أن تلك الــزيــارة ،وإن كانت لتهدئة روعــي،
كان وقعها علي وقع العقاب الناعم ،ألنني
تـجــاوزت مــا هــو مسموح نشره فــي وكالة
األنباء الرسمية.
ّ
عملية النشر فــي اإلع ــام املصنف «شبه
رس ـ ـمـ ــي» ،وأق ـ ـصـ ــد ال ـص ـح ــاف ــة ال ـيــوم ـيــة
التي عملت فيها مديرا للتحرير سنوات
ّ
طــويـلــة ،ال ت ـقــل تـعـقـيــدا عــن مثيلتها في
الصحافة الرسمية ،ففضال عن «الرقيب
الــداخ ـلــي» ال ــذي تـعـهــدت قــوانــن الــرقــابــة
والـعـقــوبــات الـصــارمــة بــربــربـتــه فــي عمق
كــل صـحــافــي أردنـ ــي ،هـنــاك مـقـ ّـص رقـيـ ٍـب
يتعهد بـخـلــع أي خـبــر أو م ــادة إعــامـيــة
مــن ج ــذوره ــا ،وه ــي فــي ط ــور «ال ـبــروفــة»
إن خــال ـفــت ال ـت ـع ـل ـي ـمــات امل ـك ـتــوبــة وغـيــر
امل ـك ـت ــوب ــة الـ ـت ــي ت ـح ـك ــم ع ـم ــل ال ـص ـحــافــة
اليومية ،املهيمن عليها بقبضةٍ قويةٍ من
السلطات كلها ،مــا ظهر منها ومــا بطن.
والحقيقة أن ّ
ثمة صحافة أخــرى كسرت
ت ــاب ــوه ــات ال ـص ـحــافــة ال ـيــوم ـيــة ،صـحــافــة
«التابلويد» األسبوعية ،فقد أحــدثــت ما
يشبه الـثــورة فــي اإلع ــام األردن ــي ،لكنها
لـ ــم ت ـس ـت ـط ــع ،ع ـل ــى أه ـم ـي ــة مـ ــا أن ـج ــزت ــه،
اجتياز حاجز الخوف املزمن من التعبير
بحرية ،هــذا الحاجز بنته عملية معقدة
مــن الـهـيـمـنــة عـلــى ال ـع ـقــول واألقـ ـ ــام ،هي
خليط من القوانني والسلطات املمنوحة
لـ ـق ــوى ال تـ ـع ــرف س ـق ــوف ــا فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل،
وتستخدم شتى أساليب السيطرة املادية
واملعنوية .ومــا لبثت صحافة التابلويد
أن عصفت بها أزم ــة الصحافة الــورقـيــة،
لـ ـت ــأت ــي صـ ـح ــاف ــة امل ـ ــواق ـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
لـتـحـمــل «ال ــراي ــة» ،ول ـكــن ضـمــن الـسـقــوف
املعهودة وآليات «السيطرة» و«التقنني»

صحافة «التابلويد»
األسبوعية ،فقد
أحدثت ما يشبه
الثورة في اإلعالم
األردني

و«ال ـ ـتـ ــرش ـ ـيـ ــد» .وب ــال ـج ـم ـل ــة ظـ ــل اإلع ـ ــام
األردنــي يدار باآللية نفسها ،من الهيمنة
والتوجيه و«الهندسة!» ،حتى إذا ضرب
البالد «زلــزال األمير حمزة» ،وقع الزمالء
في عالم الصحافة في حيص بيص ،ولم
ي ـعــرفــوا م ــا ي ـقــولــونــه ل ـج ـم ـهــورهــم ال ــذي
ص ــب ج ــام غـضـبــه ع ـلــى رؤوس ـه ــم كـلـهــم،
سواء كانوا في مقاعد اإلعالم الرسمي أو
شبه الرسمي أو الخاص .ومن املفارقات
هنا صــدور األمــر القضائي بمنع النشر
ف ــي الـقـضـيــة إي ــاه ــا ،عـلـمــا أن ك ــل م ــن هو
فــي دائ ــرة اإلع ــام لــم يكن لــديــه مــا يقوله
إال تــرديــد مــا س ـ ّـرب للصحافة األجنبية.
وبـتـعـيـبــر آخـ ــر ،ل ــم ي ـكــن ل ــدى ال ــزم ــاء ما
ينشرونه أصال ،كان النشر مسموحا أم ال!
وب ــال ـت ــوازي مــع ه ــذا ك ـلــه ،ضـ ّـجــت ســاعــات
البث الفضائي املحلية والعربية بجعجعةٍ
ال نـهــايــة لـهــا لنخب تـهــرف بـمــا ال تـعــرف،
ف ـت ـح ـل ــل وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـرم و«ت ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــرف» م ـ ــا ال
ُي ـس ـت ـش ــرف أص ـ ــا ،وظ ـل ــت ال ـس ــاح ــة نـهـبــا
لـلـشــائـعــات واألق ــاوي ــل وال ـت ـســري ـبــات ،في
غياب سرديةٍ رسميةٍ متماسكةٍ ومقنعة.
(كاتب من األردن)

استضاف برنامج «هذا املساء» على القناة
الفرنسية الخامسة (10مارس /آذار ،)2021
الكاتب الفرنسي /األميركي غي سورمان
ّ
(77ع ــام ــا) ،لـتـقــديــم مــؤل ـفــه «قــامــوســي من
الـهــراء» ( ،)Dictionnaire du Bullshitالــذي
ّ
وأهم األحداث
عرض فيه مسيرته الفكرية،
وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـش ـه ـيــرة ال ـت ــي عــايـشـهــا.
وكـ ــان بــا ّعـثــا لـلــدهـشــة وال ــذ ّه ــول أن يـقــول
الـكــاتــب إن ــه فـ ّـصــل فــي مـصــنـفــه فــي املـيــول
ّ
الغلمانية للمفكر الفرنسي ،ذائع الصيت،
ميشيل فــوكــو ( ،)1984 -1926قــائــا« :هــذا
الشخص فظيع ..مــا ارتكبه مــن انتهاكات
شاهدتهُ .كان
في حق أطفال تونسيني أمر ّ
ْ
غلمانيا (بيدوفيل) ،وأنا نادم ألني لم أ ِدن
تلك األفعال املشينة وقتئذ .لم تكن مسألة
ال ـب ـل ــوغ م ـط ــروح ــة ف ــي ذه ـن ــه أصـ ـ ــا ،ك ــان
غير الجنس األبيض .لم
ينتهك أطفاال من
يكونوا فرنسينيّ ..إنها أفعال قبيحة ّ
جدا».
ّ
وأكــد ســورمــان ،في تقرير نشرته صحيفة
تايمز البريطانية ( 28مارس /آذار ،)2021
وأع ـ ّـده ماثيو كامبل ،أن الفيلسوف فوكو
اع ـتــدى جـنـسـ ًـيــا عـلــى أط ـفــال خ ــال إقامته
بـتــونــس أواخ ــر ستينيات ال ـقــرن املــاضــي،
ولم يكن ليتجرأ على فعل ذلك في فرنسا.
ّ
وش ــدد املـتـحــدث عـلــى أن تـصــرفــات املفكر
الـشـهـيــر ذات ب ـعــد إم ـبــريــالــي (إمـبــريــالـيــة
بـ ـيـ ـض ــاء)ُ ،م ـع ــرب ــا ع ــن ن ــدم ــه لـ ـع ــدم إب ــاغ
ّ
بتصرفات فــوكــو فــي ذلــك الــوقـ ّـت،
الشرطة
أو شجبها في وسائل اإلعــام .وأفــاد بأنه
ال ـت ـقــى فــوكــو ف ــي عـطـلــة ع ـيــد ال ـف ـصــح عــام
 1969في مدينة سيدي بوسعيد القريبة من
العاصمة تونس ،وكان في رفقته أصدقاء،
بينهم ثــاثــة صـحــافـ ّيــن ،كــانــوا عـلــى علم
ب ــاملـ ـم ــارس ــات الـ ـ ـش ـ ــاذة ل ـف ــوك ــو وان ـت ـهـ ّـاكــه
الحرمة الجسدية ألطفال تونسيني .لكنهم
ّ
ّ
آثروا الصمت ،وتكتموا على ذلك ،ألن فوكو
ّ
كان ُيعتبر ملك الفلسفة ،ويعد بمثابة اإلله
في فرنسا.
م ــن الـنــاحـيــة اإلبـيـسـتـيـمـيــة ،يـعـتـبــر فــوكــو
م ــن أعـ ــام م ــا ت ـعــرف بــالـفـلـسـفــة الـحــداثـيــة
امل ـف ـت ــوح ــة ،وي ـن ـت ـم ــي إل ـ ــى ت ـ ّـي ــار ق ـط ــع مــع
الفلسفة الـتـقـلـيــديــة ،أعـنــي فلسفة النبالء
وال ـب ــورج ــوازي ــة ،وامل ـثــال ـيــات األفــاطــونـيــة.
ّ
ون ــظ ــر ف ــوك ــو مل ــا ت ـسـ ّـمــى فـلـسـفــة الـهــامــش
وم ـســاء ل ــة امل ـم ـنــوعــات (ال ـس ـج ــن ،الـسـلـطــة،
الـجـنـســانـيــة ،األخ ـ ــاق ،ال ـش ــذوذ الجنسي،
ّ
ال ـ ـج ـ ـنـ ــون .)...وي ـع ـت ـبــر أن ال ـس ـل ـطــة ليست
ممركزة في النظام السياسي فقط ،بل هي
ّ
مبثوثة في مجاالت شتى ،فالسلطة يمكن
أن تـكــون سـيــاديــة أو تــأديـبـيــة أو حـيــويــة..
ّ
ّ
نسبية ،وتجلياتها عديدة ،وهي غير
وهي
مقصورة على الجانب السياسي .ووضــع
نظرية أركيولوجيا املعرفة،
ميشيل فوكو ّ
ّ
وبي من خاللها أننا ال يجب أن نتعامل مع
ّ
األفكار والقيم باعتبارها مسلمات نهائية.
بل يجب أن نحفر في تاريخها ،وسيرورتها،
وص ـي ــرورت ـه ــا ،وخـلـفـيــاتـهــا وتــداع ـيــات ـهــا،
ون ـق ــوم بـتـنــزيـلـهــا ف ــي سـيــاقـهــا الـتــاريـخــي
ّ
وفضائها اإلبيستيمي املخصوص،
املحددْ ،
بـغــايــة كــشــف نسبيتها وزمـنـيـتـهــا .وكــان
ل ـتــونــس ف ـضــل كـبـيــر ع ـلــى مـيـشـيــل فــوكــو،
ّ
ف ـقــد ّ
درس ف ــي كــل ـيــة ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة
واإلنـســانـيــة فــي الـعــاصـمــة (،)1969 -1965
وس ـكــن مــديـنــة سـيــدي بــوسـعـيــد الجميلة.
ّ
وكـتــب مــؤلـفــه «حـ ّفــريــات املـعــرفــة» (،)1969
في تونس .وقــال إنــه لم يعش ربيع الثورة
الـثـقــافـيــة فــي فــرنـســا (م ــاي ــو /أي ــار ،)1968
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ّ
ّ
لـكــنــه أق ـ ّـر ب ــأن ــه عــايــش قـ ْـبــل ذل ــك تـحـ ّـركــات
الـطـلـبــة الـتــونـسـيــن الـسـيــاسـيــة والنقابية
والثقافية ضـ ّـد النظام البورقيبي الحاكم
(مــارس /آذار ،)1968واستلهم منها أفكارا
كثيرة في مستوى عالقة املواطن بالسلطة.
كما اسـتـ ْـوحــى كتابه «املــراقـبــة واملعاقبة»
( ،)1975من متابعته نضاالت حركة «آفاق»
الـيـســاريــة الـتــونـسـيــة ،لـلـتـحـ ّـرر مــن هيمنة
الـنـظــام الشمولي الـحــاكــم فــي تـ ّـونــس ،زمن
الحبيب بــورقـيـبــة ،ال ــذي ُي ـقــال إن ــه هــو من
اسـ ـتـ ـق ــدم ف ــوك ــو ل ـل ـت ــدري ــس ف ــي ال ـجــام ـعــة
ّ
التونسية .ومكنت تلك التجربة األكاديمية
الفيلسوف الفرنسي من االمتداد في الضفة
ّ
املتوسط ،وأصبح
الجنوبية للبحر األبيض
ل ــه ج ـم ـه ــور واسـ ـ ــع ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة
كان
وشمال أفريقيا والدول الفرنكوفونيةّ .
لتونس فضل كبير على ميشيل فوكو ،لكنه
على أطفال من تونس ،بل كان
كــان قاسيا ّ
مجرما في حقهم.
يقول غي سورمان ،في شهادته لصحيفة
ال ـت ــاي ـم ــز« :كـ ـ ــان ف ــوك ــو ي ـت ـح ـ ّـرش بــأط ـفــال
تــونـسـيــن جـنـسـ ًـيــا وي ـع ـتــدي عـلـيـهــم .كــان
الصغار يالحقون فوكو ويقولون
األطفال
ُ
مــاذا عني؟ خذني  ..كانوا في سن الثامنة
والتاسعة والعاشرة ،وكــان يرمي األمــوال
لـهــم ،وي ـقــول سنلتقي فــي امل ـكــان املـعــروف
عـنــد الـســاعــة الـعــاشــرة م ـســاء» ،واملـقـصــود
مقبرة املــديـنــة .هــذه اّلـصــورة الـتــي ينقلها
ال ـش ــاه ــد ُم ــرع ـب ــة ح ــق ــا ،ب ــل ف ـظ ـي ـعــة جـ ـ ّـدا،
تـكـشــف ع ــن شـخـصـيــةٍ أخـ ــرى للفيلسوف
ال ـ ـبـ ــارع ،غ ـيــر س ـ ّ
ـوي ــة ،م ـس ـكــوت ع ـن ـهــا في
ُ
معظم النصوص التي كتبت عنه ،فقد بان
ّ
ّ
يتعمد انتهاك الحرمة الجسدية
أن الرجل
ّ
لألطفال ،ويستغل فقرهم وبراءتهم لتلبية
ُ
نزواته املقرفة ،الشاذة .وهو ال يستضيفهم
فــي بـيـتــه ،بــل ينتهك بــراء ت ـهــم فــي املـقـبــرة
وفــي ُجـنــح ال ـظــام ّ .مل ــاذا اخـتــار ذلــك املكان
ال ـه ــام ـش ــي؟ ه ــل ألن ـ ــه ي ــري ــد أن ي ـف ـعــل تلك
األفعال الدنيئة بعيدا عن أنظار الناس؟ أم
ّ
ألنه يحتقر ضحاياه ،وال يريد استقدامهم
إل ــى مـنــزلــه تـفــاديــا للشبهة؟ ومل ــاذا اخـتــار
ّ
يتحدى املوت
املقبرة بالذات؟ هل يريد أن
ومسألة املصير بعد الــوفــاة؟ وملــاذا اختار
ال ـ ّل ـي ــل فـ ـض ــاء زم ـن ـي ــا ل ـفـ ْـع ـلــه امل ـق ـي ــت؟ هــل
ّ
ألن ــه يتغطى بــالـســواد ّهــروبــا مــن الضياء
وك ـشــف الـحـقـيـقــة ،أم ألنـ ــه ال يــريــد الـنـظــر
الشهادة
فــي وجــوه ضحاياه؟ كشفت تلك
ّ
ع ــن شـخـصـيــةٍ ع ـصــاب ـيــة ،م ــوت ــورة ،ش ــاذة
للفيلسوف املشهور ،وأخبرت باستهانته
ب ــال ـق ـي ــم األخ ــاقـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــوانـ ــن ال ــدول ـي ــة
ّ
املـتـعــلـقــة بـتـجــريــم االع ـت ــداء عـلــى األط ـفــال،
واملمارسات الجنسية مع ّ
القصر.
ّ
ويبدو ّأن فوكو تمادى في ّأفعاله املشينة
ّ
تلك بحق أطفال تونسيني ،ألنه كان يتمتع
بحماية غير معلنة من الرئيس بورقيبة،
ّ
وألن ـ ــه ك ــان ي ــرى نـفـســه مــواط ـنــا فــرنـسـيــا،
ورجـ ـ ـ ــا أب ـ ـيـ ــض ،يـ ــواصـ ــل ه ـي ـم ـن ـتــه عـلــى
ّ
بلد احتلته فرنسا سابقا ،ويعتبر
أطفال ٍ
واملالحقة
القانونية
املحاسبة
ـوق
نفسه فـ
ّ
ّ
العقابية ،ألن جنسيته فرنسية ،وألنه بلغ
النجومية في الفلسفة .يضاف إلى ذلك عدم
وجود منظمات حقوقية وجمعيات مدنية
ُ
تونسية فاعلة ،تعنى بشأن حقوق الطفل
فــي تــونــس وقـتـهــا .فـضــا عــن ع ــدم وجــود
وســائــل إعالمية ح ـ ّـرة ،وتــواطــؤ الصحافة
ال ـفــرن ـس ـيــة وق ـت ـه ــا م ــع مـ ـم ــارس ــات فــوكــو
ال ـشــاذة .ســاهــم ذلــك فــي إف ــات الفيلسوف
ّ
امل ـ ــأزوم م ــن امل ـســاء لــة وال ـع ـق ــاب .وح ــت ــى ال
يكون رصد مسألة بيدوفيلية فوكو حكما

يبدو ّ
أن فوكو
تمادى في أفعاله
ّ
بحق أطفال
المشينة
تونسيين ،ألنّه كان
يتمتّع بحماية غير
معلنة من بورقيبة

أحاديا صــادرا عن جهة علم واحــدة ،أعني
شـهــادة غــي ســورمــان ،حــاولــت أن ّ
أتقصى
األمــر على جهة التدقيق ،فقمت بحفريات
ف ــي س ـيــرة مـيـشـيــل ف ــوك ــو ،ع ـســى أن أعـثــر
ـؤي ــد م ــا ّ
ع ـلــى م ــا ي ـ ّ
وجـ ـه ــه إل ـي ــه س ــورم ــان
ّ
ّ
م ــن ات ـ ـهـ ــامـ ــات .وت ـب ــي ـن ــت م ــن خـ ــال جـهــد
ّ
أركيولوجي معتبر أن الــرجــل كــان يعاني
مــن اضـطــرابــات نفسية وسلوكية مــذ كان
مراهقا ،وأقــدم ،بحسب تقرير ّ
أعدته مجلة
«فلسفة» ،على محاولة انتحار في الثانية
ّ
وال ـع ـش ــري ــن م ــن عـ ـم ــره ،وأن والـ ـ ــده أخ ــذه
ّ
ُمكرها ملقابلة جان ديــاي ،وهو إخصائي
نفسي فــي مستشفى ســانــت آن بـبــاريــس.
وبـ ـع ــد ح ـص ــص املـ ـع ــاي ــدة ،أفـ ـ ــاد الـطـبـيــب
ّ
املباشر لحالة فــوكــو ب ــأن «محنته ناتجة
ع ــن ت ـمـ ّـسـكــه بـمـثـلـيـتــه ال ـج ـن ـس ـيــة ،وول ـعــه
ّ
بالسادية /املازوشية ،ورغبته في أن يظل
سـلــوكــه ف ــي م ـنــأى ع ــن الــرقــابــة األخــاقـيــة
واالجتماعية» .ومــن ّ
ثمة ،كانت شخصية
ّ
فوكو تعاني مبكرا مــن انفصام ناتج عن
وتحجير
صراع داخله بني نزوعه للمثلية
ّ
املجتمع لتلك امليول .وجاء في التقرير أنه
ســافــر ف ــي شـبــابــه إل ــى ال ـســويــد ،وأملــان ـيــا،
ـرات م ـث ـل ـيــة،
وب ــول ـ ْـونـ ـي ــا ،ل ـي ـع ـيــش م ـ ـغـ ــامـ ـ ٍ
ّ
املشددة على ميوله
وليتخفف من الرقابة
الـجـنـسـيــة ه ــذه ف ــي فــرن ـســا .وف ــي الـسـيــاق
مهمة أخرى ْ
نفسه ،تؤكد وثيقة ّ
ميل فوكو
إل ــى م ـمــار ّســة الـجـنــس م ــع األطـ ـف ــال ،وهــي
عــريـضــة وق ــع عليها مـثـقـفــون فــرنـسـيــون،
مــن بينهم جــاك دري ــدا ،ولــويــس ألتوسير،
وسـ ـيـ ـم ــون دي ب ـ ــوف ـ ــوار ،وجـ ـي ــل دول ـ ـ ــوز،
وفراسواز دولتو ،وميشيل فوكو وغيرهم
سنة  1977وعنوانها «رسالة مفتوحة إلى
لـجـنــة ال ـق ــان ــون ال ـج ـنــائــي ملــراج ـعــة بعض
الـ ـنـ ـص ــوص ُالـ ـت ــي ت ـح ـك ــم ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بــن
البالغني والق ّصر» ،وطالب فيها املوقعون
ّ
بتخفيض سن البلوغ والتشريع ملمارسة
الجنس مع األطـفــال الذين تكون أعمارهم
في حدود  13سنة .وورد في كتاب «شهوة
مـيـشـيــل ف ــوك ــو» ( ،)1993لـجـيـمــس مـيـلــر،
ّ
ّ
أن امل ـفــكــر امل ـش ـهــور ك ــان مـهـتـ ّـمــا باملثلية
ّ
ّ
وال ـســاديــة ،وك ــان ّأول شخصية عــامــة ّفي
فرنسا اعترفت بأنها مثلية ،ومات متأثرا
ّ
ب ــاإلي ــدز .وورد فــي تـقــريــر آخ ــر أن ميشيل
فوكو غــادر تونس بعدما اشتكاه مراهق
( 18سنة) ،إلــى وزارة الداخلية التونسية،
واتهمه باالعتداء عليه جنسيا .ومن ّ
ثمة،
ّ ّ
ّ
فإن أدلة معتبرة تفيد بأن ملك الفلسفة كان
ينتهك براءة األطفال ،ويشرعن لذلك تلبية
لنزواته.
(كاتب وأستاذ جامعي تونسي)

في مئوية الدولة األردنـيــة ،اتضحت إنجازاتها بقدر ما انكشف مأزقها .البلد
الصغير ،محدود املوارد كثير النكبات ،حقق مكانة في مستوى العيش والصحة
والتعليم والبنى التحتية ،عجزت عنه دول بترولية تفوقه باملوارد املادية والبشرية.
وفوق ذلك ،تمتع األردنيون بحرية نسبية قياسا على غيرهم من العرب ،وتعاقدوا
مع قيادتهم على نظام ملكي دستوري يبعدهم عن الفوضى وعن الحكم املطلق.
واتسمت العالقة بني الحاكم واملحكوم بالتسامح مهما بلغ الخالف ،ولم تعرف
البالد حالة إعدام سياسية واحدة .وظل أكثر بلد يصدر قوانني العفو العام ،ولم
يستثن منها حتى من حاولوا االنقالب على امللك ،أو من تورطوا باإلرهاب .وهذا
ليس إنجازا لفرد بقدر ما هو تكامل بني القيادة والشعب ،وليس من اإلنصاف
أن ُيحسب اإلنجاز ألحدهما واإلخفاق لآلخر.
ما لم يحققه األردنـيــون خــال املئوية األولــى هو االلـتــزام بالدستور .استأثرت
الدولة بالسلطة وغيبت الشعب ،باستثناء مرات معدودة عامي  1956و،1989
وظل الحكم مقصورا على امللك .وفي قضية األمير حمزة ،أخيرا ،دخلت الدولة
في مــأزق ،نتيجة غياب الثقة في املؤسسات ،وغياب دور مجلس النواب الذي
يجسد الركن األول في الدستورّ .
ّ
وعبر التعاطي مع املــأزق من خــال اإلعــام
ُ
ّ
ّ
ومنصات التواصل عن فوضى بني من يهمش دور امللك ،وكأن امللك يقرر من
خالل هاشتاغ على «تويتر» ،أو من خالل مقاطع فيديو ،وليس مسألة محسومة
بشكل وراثي ،ومن يتعامل مع البلد وكأنها ملكية مطلقة ،يفعل بها امللك ما شاء
بال دستور ّ
يقيده.
الخروج من املأزق الذي سببته قضية األمير حمزة ال يكون إال بالتطبيق الكامل
للدستور ،فال أحد يتدخل بقرار امللك في تعيني ولي عهده ،وال أحد يفرض على
العائلة املالكة ملكها ،فامللك وراثــي ونقطة .ويمنع هذا الركن الدستوري أيا من
أفراد العائلة ،ولو كانت له كاريزما وحضور في العمل السياسي ،منازعة امللك
على دوره الدستوري ،فالحكومة هي محل نــزاع وتجاذب ،ومن حق أي أردني
وأردنية الوصول إلى موقع رئيس الوزراء ،من خالل األكثرية النيابية ،وهنا محل
ُ
النزاع والتغييرمع كل انتخابات .وفي امللك ال نزاع وال تغيير.
يجدر استحضار الكارثة األفغانية لالعتبار ،والتي بــدأت بمنازعة امللك ظاهر
ّ
شاه من ابن عمه األمير داود خان الذي لم يتمكن من تولي منصب سياسي بعد
دستور عام  ،1964إذ حظر ذلك على أفراد ساللة بركزاي الحاكمة تولي املناصب.
اغتنم داود خان الفرصة ّإبان تزايد استياء الشعب من فشل إصالحات خمس
حكومات متعاقبة ،منذ تشكيل حكومة برملانية في  ،1964باإلضافة إلى ضعف
االستجابة للمجاعة التي حصلت مطلع السبعينيات ،لتنفيذ انقالب على امللك،
بالتعاون مع الشيوعيني ،والنتيجة كانت دخول البالد في كارثة لم تخرج منها
إلى اليوم.
ٌ
قضية األمير حمزة مأزق تمر به الدولة للمرة األولى في تاريخها ،وهي جاءت
فــي وق ـ ٍـت تــراكـمــت فـيــه عــوامــل الـغـضــب ،وي ـحــاول بـعــض العنصريني تركيبها
على انقسام بني الشرق أردنيني واألردنيني من أصول فلسطينية ،وهذا تهديد
وجودي للبلد ،وليس مناكفة للملك.
الحل واضح ،تطبيق الدستور باعتباره تعاقدا بني الدولة واملجتمع ،ال َ
ينازع امللك
على الحكم ،وال ُيحرم الشعب من حقوقه في التداول على الحكومات ومنازعتها
وفق األكثرية النيابية.

فلسطين ...الدولة المنسيّة
محمد أحمد بنّيس

عرضت قناة الجزيرة اإلخبارية ،األحد املاضي ،فيلما وثائقيا بعنوان ‹›فلسطني
 ،››1920من إخراج الفلسطيني أشرف املشهراوي .كشف وقائع على قدر كبير
من األهمية ،تخص الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في فلسطني قبل
مائة عــام .وربما ال مبالغة في القول إنه أول عمل وثائقي استقصائي يعيد إلى
الواجهة ما حــاول الكيان الصهيوني جاهدا طمسه وإخـفــاء معامله ،ضمن عمله
على اجتثاث الوجود الفلسطيني ،وإثبات أن فلسطني كانت ‹›أرضا بال شعب››،
وبالتالي إضفاء الشرعية على اغتصابها ومصادرة تاريخها .ولذلك ،أهمية هذا
العمل في ذهابه بعيدا في ّ
تقصي عناصر القوة التي كانت تمتلكها فلسطني إلقامة
دولة وطنية ،أسوة ببلدان أخرى في املنطقة.
ينسف الفيلم الــروايــة الصهيونية بشأن عــدم أهلية الفلسطينيني إلقامة دولتهم
بعد نهاية الحرب العاملية األولــى ،من خالل ما ّقدمه من وثائق وصور وشهادات
تثبت مستوى ّ
ُ
تطور البنية
التقدم الذي وصل إليه املجتمع الفلسطيني .ومن ذلك
ُ
وتأسيس ‹›سكة حديد فلسطني›› التي افتتحت أولى محطاتها في القدس
التحتية،
ُ
وازدهار الصناعة ،سيما في قطاعات الزيوت والصابون والقطن والنفط
(،)1892
ُ
والتعدين والسيارات والتحف واملنحوتات الدينية وغيرها ،وانتعاش حركة التجارة،
خصوصا في القدس ويافا وحيفا وغزة ،ما أسهم في ربط االقتصاد الفلسطيني
ُ
ُ
واجتذاب رؤوس األموال األوروبية والعمالة
بالعالم آنذاك ،وتشكل اقتصاد خدماتي،
ُ
واتساع حركة البناء والعمران .وقد كان لذلك أثره على النمو االقتصادي
العربية،
والحراك االجتماعي ،فاتسعت رقعة التعليم ،وظهرت نواة طبقة وسطى حضرية،
وازده ـ ــرت الـصـحــافــة ،وانـتـعـشــت الـحــركــة الـثـقــافـيــة واألدب ـي ــة واإلعــام ـيــة والفنية
والرياضية ،هذا من دون إغفال الحيوية السياسية الالفتة التي شهدها املجتمع
ُ
الفلسطيني ،بالتوازي مع املؤامرة االستعمارية الكبرى التي كانت تحاك ضده في
كواليس السياسة الدولية.
شكلت هــذه الدينامية املجتمعية عائقا بنيويا أم ــام الـحــركــة الصهيونية طــوال
َّ
العقدين األولني من القرن املاضي ،ما حدا بها إلى االنتقال إلى طور آخر َمثل الدعم
االستعماري (البريطاني تحديدا) عنوانه البارز .وقد ساعدها على ذلك ما أفرزته
ّ
الحرب العاملية األولــى من متغيراتّ ،
تجسدت ،باألساس ،في تفكك اإلمبراطورية
العثمانية ،وتقسيم تركتها بــن بريطانيا وفــرنـســا .ويمثل املــؤتـمــر ال ــذي عقده
الحلفاء في سان ريمو بإيطاليا (إبريل /نيسان  )1920نقطة فاصلة في مسار
هــذه الحركة ،بالنظر إلــى ما تمخض عنه من مخرجات ،باألخص في ما يتعلق
بتفعيل وعد بلفور ،وفتح أبواب الهجرة إلى فلسطني أمام اليهود .وقد أفضى ذلك
طبق من
إلى تشكل ميزان قوى جديد ،ساعد بريطانيا على تقديم فلسطني على ٍ
ذهب إلى الصهاينة الذين وجدوا فيها كل املقومات إلنشاء كيانهم الغاصب ،بحيث
لم يتطلب األمر منهم أكثر من إعالن دولتهم ،بالتوازي مع عمليات القتل والتهجير
والتشريد التي نفذوها بحق الشعب الفلسطيني.
ما قدمه فيلم ‹›فلسطني  ››1920ال ُي ُّ
الصهيونية ،بل يعيد
للرواية
نسفا
عد ،فقط،
ً
إلى الواجهة ،أيضا ،املسألة اليهودية ،باعتبارها مشكلة غربية باألساس ،تطلب
التخلص منها التضحية بشعب آخــر كــان يتلمس طريقه نحو تأسيس دولته
الوطنية ،بما توفر لديه من مؤهالت اقتصادية واجتماعية وثقافية ،لم تتوفر لكثير
من شعوب املنطقة آنذاك .وقد انتبه قادة الحركة الصهيونية مبكرا إلى هذه املؤهالت،
فحولوها ،بدعم بريطاني ،إلى عناصر قوة لتنفيذ مشروعهم االستيطاني.
مــن ناحية أخ ــرى ،كــان الفتا توظيف طاقم الفيلم املــونـتــاج فــي تكثيف الــدالالت
الفنية والرمزية والسياسية الكامنة خلف املشاهدْ ،
توليفات بصري ٍة بديعة،
عبر
ٍ
مزجت بسالسة بني صور قديمة ألمكنة ومواقع فلسطينية معينة ،وصور حديثة
لها ( ،)2020في استعاد ٍة للذاكرة الفلسطينية ،ولدورها في إعادة كتابة الفصول
املنسية في التاريخ الوطني الفلسطيني الحديث واملعاصر.
ختاما ،ال يخلو توقيت صــدور الفيلم من داللـ ٍة في ظل مسلسل التطبيع املتواتر
بني الكيان الصهيوني وعــدد من البلدان العربية ،فالفيلم يعيد االعتبار للرواية
الفلسطينية التي ّ
تتعرض لهجمة شرسة ممنهجة من التحالف اإلسرائيلي العربي
الجديد الذي يتطلع إلى إعادة كتابة هذا التاريخ وفق الرواية الصهيونية.
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آراء

عام من العزلة
ٌ
كمال عبد اللطيف

ِّ
مـ ّـرت سنة على انتشار وبــاء كورونا ،مخلفة
ض ـحــايــا عــديــديــن م ــن ك ــل األعـ ـم ــار ،وم ــن كل
في ٌالشمال والجنوب وفي
فئات املجتمعاتَ ،
ال ـش ــرق والـ ـغ ــربَ ،س ــن ــة َج ـ ـ َّـر َب فـيـهــا اإلن ـســان
الـحـ ْـجــر الـصـحــي ،وال ـت ــزم قــواعــد جــديــدة في
ال ـع ـي ــش ،م ـن ـت ـظ ـرًا إم ـك ــان ـي ــة إيـ ـج ــاد ال ـح ـلــول
ّ
والحد
القادرة على إبطال مفعول اﻟﭭﻴﺭوس،
من انتشاره  ..تعطلت طاقات وقــدرات كثيرة
للبشر أمــام غموض الــوبــاء ،وسرعة اختراقه
ك ــل امل ـج ـت ـم ـع ــات .وب ـع ــد مـ ـ ــرور هـ ــذه ال ـس ـنــة،
يجري الحديث اليوم عن موجة جديدة أسرع
مــن الـســابـقــة ،وأك ـثــر فـتـكــا .يـحـصــل ه ــذا زمــن
انطالق حمالت التلقيح في دول عديدة ،بكل
ما تحمله من آمال مرتبطة بمواجهة وقائية،
يفترض أن تساهم في محاصرة الوباء ووقف
سهولة انتشاره .ما زال ﭬﻴﺭوس كورونا يحتل
ال ـصــدارة فــي مختلف املجتمعات ،ومــا َزالـ َـت
ِّ
ُّ
تحوالته وأصنافه تتناسل وتنتشرُ ،مخلفة
خوفا كثيرا وأملا كثيرا .يرتفع عدد الضحايا
َ
ثم يتناقص ،ت ِت ُّم تعرية صور النقص املهول
فــي البنيات الصحية ،س ــواء فــي املجتمعات
ٌ
لحظات من الصمت
الغنية أو الفقيرة ،تليها
عــن نـقــص األك ـس ـجــن ،وع ــدم كـفــايــة األجـهــزة
الــازمــة للعالج عند ارتـفــاع أرق ــام املصابني،
فيزداد الخوف ،وتتضاعف إجراءات العالج.
ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـ ـ ُحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــات إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
ْ
ِّ َ
واإلجــراءات امل َعززة ملبدأ ال َح ِّد من التجمعات

واالخ ـ ـت ـ ــاط ـ ــات ،ت ـغ ـل ــق املـ ـق ــاه ــي واملـ ـط ــاع ــم
واملسارح وقاعات الحفالت ،ثم تفتح ساعات
محدودة خالل النهار وبشروط خاصة ،األمر
ْ
ال ــذي يـضــع الـحـكــومــات أم ــام مـبــدأ ال ـ َـح ـ ّـد من
الحريات الفردية والخاصة ،على الرغم مما
يثيره ذلك من أسئلةٍ في موضوع أدوار الدولة
فــي املجتمع ،وأدوارهـ ــا بــالــذات زمــن األوبـئــة
الطبيعية .هذا من دون الحديث عن
والكوارث َ َّ َ
اآلث ــار التي خلفها الــوبــاء فــي مختلف ْأو ُجــه
الحياة ،في نمط العيش وفي االقتصاد وفي
املوقف من الحياة وامل ــوت ،وكـ ُـذا في مختلف
َ ِّ
اآلثــار النفسية واالجتماعية املت َرتبة عن كل
م ــا ذك ــرن ــا ،وه ــي آث ـ ـ ٌـار ت ـخ ـتــرق ال ـي ــوم وج ــود
اإلن ـس ــان ،لـتـكـســر ،بكثير مــن الـعـنــف ،أنـمــاط
مختلف
العيش التي استأنس بها ،وصنعت ُ َ
وقفها،
مساراته في الحياة ،فجاءت كورونا ِلت ِ
وتضع شــروطــا جــديــدة لعالم جــديــد ،شــروط
التعايش مع الوباء ،حيث ال بديل اليوم واآلن
عن مبدأ التعايش مع الــوبــاء ،وذلــك بمراعاة
املقتضيات الضرورية لذلك.
َم َّر عام كامل على بروز ظاهرة انتشار الوباء
في الصني ،ثم في أوروبا والواليات املتحدة،
ثم باقي العالم ،وبروز مختلف النتائج التي
َ َّ
ت ـ َـول ـ َـدت عـنــه فــي مختلف املـجـتـمـعــات ،مئات
اآلالف من الضحايا ،هشاشة البنيات التحتية
الطبية في مراكز االستشفاء الخاصة والعامة،
صعوبات املواكبة العلمية للظواهر املرتبطة
ُّ
باﻟﭭﻴﺭوس وتقلباته ،وصور انتشاره ،أشكال
م ــن االنـ ـقـ ـب ــاض ال ـن ـف ـس ــي ح ــول ــت ال ـك ــائ ـن ــات

ال ـب ـش ــري ــة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي األشـ ـه ــر األولـ ــى
لـبــدايــة انـتـشــار ال ــوب ــاء ،إل ــى كــائـنــات خــائـفــة.
ولم َّ
تتردد الفضاءات االفتراضية في إشاعة
أساطير النهايات ،نهاية الحياة ،نهاية الكون
والبشر .وقد الحت عالماتها األولى في َّ ْأع ُي
َ
مــن ينتظرونها ُ
ويـ َـعـ ِّـمـ ُـمــون صــورهــا .تـ َـوقــف
َّ
اإلنـ ـت ــاج ،وات ـس ـعــت مـظــاهــر ال ـب ـطــالــة ،أغلقت
امل ـ ـ ــدارس وال ـج ــام ـع ــات ،ك ـمــا أغ ـل ـقــت املـعــامــل
واملقاوالت ،ومألت أخبار الضحايا فضاءات
السمعي البصري ،وهي فضاءات جديدة ،وال
عهد للناس بها ،فتضاعفت عواملهم ،وتنوعت
وقائع حياتهم ،لتزداد توترًا .ارتفعت درجات
الـفـقــر وال ـه ـشــاشــة ،وشـمـلــت كـثـيـرًا مــن فئات
املجتمع وقطاعاته.
اسـ ـت ــأن ــس ال ـب ـش ــر خ ـ ــال ال ـس ـن ــة ا َمل ـن ـصــرمــة
بخوفهم ،وضـعــوا الـكـ َّـمــامــات على أ ْو ُجـ ِـهـهــم،
وتـبــادلــوا الحديث عــن بـعــد ،الـتــزمــوا بقواعد
ْ
ْ
الحجر الصحي والعزل االجتماعي والتباعد
ُّ
الـجـســدي  ..ال خ ــروج وال ت ـس ــوق ،وال ركــوب
ف ــي ال ـط ــائ ــرات والـ ـقـ ـط ُــارات والـ ـح ــاف ــات ،وال
َ َ
عالم
فسحة وال سـفــر ،تــكـ َّـيــفــوا مــع متطلبات
ٍ
جديد من صنع ﭭﻴﺭوس كورونا ،عالم أصبح
مرارات أخرى ،ال وقت لألفراح
بمذاقات أخرى،
ٍ
ٍ
وال ل ـت ـبــادل الـ ـع ــزاء ،وبـحـكــم ال ـغ ـمــوض ال ــذي
َل ـ َّـف كـثـيــرا مــن ُ
أوج ــه الـحـيــاة ،اختلطت أم ـ ٌ
ـور
ك ـث ـ ُّي ــرة ،اس ـت ــأن ــس الـ ـن ــاس بــال ـغ ـمــوض ال ــذي
ُ
َي ــل ــف مــوضــوع اﻟﭭﻴﺭوس ،ويــرتـبــط بـمـســاره
وت ـح ــوالت ــه ،وال ـغ ـم ــوض امل ــرت ـب ــط بـحـضــوره
وبــآثــاره ،غـمــوض املـعــرفــة العلمية وغموض

ينخرط الجميع
اليوم في عمليات
التعايش القسري مع
الوباء ومقتضياته،
ويتواصل الخوف

ُ
ـداول ــه ف ــي ال ــوس ــا َئ ــط االجـتـمــاعـيــة.
م ــا ي ـتــم ت ـ َ
ُ
ْ
ما سبق،
واستساغوا قسرًا وكراهية قبول كل َ ِّ
َ ً
أ َ َمال في أشهر من العيش قادمةٍ بال ُمنغ َصات،
َ ً
وأمال في نمط آخر من العيش الجديد بطرق
وأساليب أخرى في العيش.
وضع البشر األقنعة على وجوههم ،وحملوا
انقباضهم غضبهم خوفهم حزنهم في العيون
وفـ ــي الـ ـح ــرك ــة ،وع ــانـ ـق ــوا آم ــال ـه ــم ال ـعــري ـضــة
فــي اق ـتــراب ال ـفــرج .حـمـلــوا ذل ــك كـلــه صامتني
وكاتمني الغيظ الــذي أصبح جــزءًا منهمَ .مـ َّـر
عــام عـلــى األح ــوال نفسها ،ب ــدأت فــي األشـهــر
األخـيــرة عمليات التلقيح ،وشملت فئات من
البشر ينتمون إلى قطاعات معينة ،الصحة،

األمن ،التعليم .أو إلى سنوات عمرية ّ
محددة،
ً
الـشـيــوخ وا َّلـعـجــزة أوال ،فــي انـتـظــار تعميمه
على من تبقى من الساكنة .وتكاثر الحديث
ع ــن أص ـن ــاف ال ـل ـقــاحــات ،وم ـخــاطــر بعضها،
وتواصل اﻟﭭﻴﺭوس حاضرًا بأشكاله الجديدة،
تنقطع وال تخفت إال لتعود،
وموجاته التي ال
ِّ
وأحيانًا بكثير من الــشـ َّـدة والسطوة والفزع.
ُيواصل اﻟﭭﻴﺭوس حضوره ،يمارس جبروته
ال ـص ــام ــت ،وي ــواص ــل ال ـب ـشــر عــزل ـت ـهــم بــأعــن
شــاخـصــة ،ووجـ ــوه لــم تـعــد مــامــح تعبيرها
ً
قادرة على نقل ما يدور بدواخلهم.
َم ـ َّـر ع ــام م ــن ال ـعــزلــة .يـنـخــرط الـجـمـيــع الـيــوم
ف ــي عـمـلـيــات ال ـت ـعــايــش ال ـق ـســري م ــع ال ــوب ــاء
وم ـق ـت ـض ـيــاتــه ،ي ـت ــواص ــل الـ ـخ ــوف ،ويـسـتـقــر
ب ـتــواص ــل أخ ـب ــار املـ ــوت وامل ــوت ــى ،وت ـض ــارب
س ــوق الـلـقــاح وأس ــواق ال ـعــاج .وي ـبــدو أن ــه ال
يوجد اليوم مخرج من الضائقة بعدما َع َّمت
ّ
واستقرت .لم نعد ندرك أسئلة العزل املرتبط
ْ
والعزل ال ُي َ
درك باملشاهدة ،وقوة ما
بالخوف،
ْ
الحجر وأشهره ً تستقر
يحصل في الذات أيام
ّ
في تالفيف الجسم والوجدان ،محدثة رجات
نفسية وجسدية ،يصعب التخلص من آثارها
املباشرة وآثــارهــا املقبلة .أمــا أفـعــال املقاومة
ومــواقــف الـتـفــاعــل والـتـعــايــش وقـيــم الـتـفــاؤل
ِّ
ّ
مجرد ُمسكنات
والتعلق الحياة ،فإنها تظل
ِّ
مؤقتةُ ،مسكنات تمهد لسقوطنا املنتظر أمام
ّ
تالحق ضربات املوجات الجديدة واملتحولة
من كورونا ،ومن أخواتها املحتملة الحصول.
(أكاديمي مغربي)

ّ
الدكنجي ...أو ذهنية المعارضة السورية
عقلية
وائل السواح

خالل عشر سنواتّ ،
غيرت املعارضة السورية
جلدها مرات عدة .من هيئة التنسيق الوطني
إل ــى مــؤت ـمــر أن ـطــال ـيــا إل ــى امل ـج ـلــس الــوطـنــي
املـ ــؤقـ ــت إل ـ ــى امل ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ف ــاالئ ـت ــاف
ال ــوطـ ـن ــي فـ ـم ــؤتـ ـم ــرات ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة والـ ــريـ ــاض
وموسكو فهيئة التفاوض السورية ،وعشرات
امل ـج ـم ــوع ــات وامل ـ ـب ـ ــادرات ال ـت ــي ن ـش ــأت عـلــى
هامش هذه التشكيالت ،وفي معارضتها .ولم
تؤت ٌّ
أي من هذه املظاهر السياسية املعارضة
ّ ُِ ُ
ّ
أي أكل للسوريني ،بل زادتهم تشتيتًا وتفككًا
وضياعًا.
ُ
َ ُّ
تـشــتــت املـعــارضــة وهــزال ـهــا شـ ّـجـعــا الالعبني
ّ
الــدولـيــن واإلقـلـيـمـيــن عـلــى أال يــأخــذوا هــذه
ّ
الجدً ،بل على محاولة
املعارضة على محمل
ّ
التالعب بها واتخاذها ورقــة تعزز مواقفهم
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى حـ ـ ّـصـ ــة أك ـب ــر
م ــن الـكـعـكــة ال ـس ــوري ــة .وبـيـنـمــا نـسـمــع ق ــادة
ّ
الحكومات الغربية ّ
يكررون دومًا أن السوريني
ّ
هم من يـقـ ّـررون مستقبلهم ،ويتوصلون ّإلى
حلول ملشكالتهم ويكتبون دستورهم ،فإننا
نعرف ّأن تحقيق ّ
أي إجماع بني قيادات هذه
املعارضة وأصغر مسؤول حكومي غربي أو
إقليمي صــار اآلن أصعب من ذي قبل ّ
بمرات
ّ
ومرات.
أذك ــر مـحــاضــرة للفيلسوف ال ـس ــوري ،حافظ
الـجـمــالــي ،ال ــذي ك ــان رئـيـســا الت ـحــاد الـكـتــاب
ووزي ـرًا للتربية والتعليم العالي ،ألقاها في
مــدي ـن ـتــي ال ـص ـغ ـيــرة ح ـم ــص ،وك ـن ــت تـلـمـيـذًا

فــي املــرحـلــة الـثــانــويــة ،ت ـحـ ّـدث فيها عــن َميل
الـ ـس ــوري ــن ع ـم ــوم ــا إل ـ ــى املـ ـش ــاري ــع ال ـف ــردي ــة
الـصـغـيــرة .وأط ـلــق الـجـمــالــي عـلــى ه ــذه امليل
ً
ّ
«عـقـلـيــة الــدك ـن ـجــي» .وض ــرب مـثــا ف ـقــال« :إن
ْ
سر َت في سوق الحميدية (كان القلب التجاري
للعاصمة دمشق وقتها) لرأيت سلسلة غير
ًّ
متناهية من املحال التجارية التي يملك كال
ٌ
شخص مع أوالده ،فإن
منها شخص واحد ،أو
ّ
ّ
مات تقاسم األوالد املحل وجزأوه إلى دكاكني
صغيرة» .وأردف« :ن ــادرًا ما نــرى في السوق
ً
م ـحــا تـجــاريــا لـشــريـكــن ،ف ــإن وج ــدت واح ـدًا
ّ
رأيناه بعد سنة أو سنتني وقد انقسم محلني
ّ
ّ
اث ـن ــن» .ورأى الـجـمــالــي أن عقلية الــدكـنـجــي
ُ
ـراكــم رأس مال
ال تنتج اقتصادًا كبيرًا ،وال تـ ِ ّ
ّ
ّحقيقيًا .وال أدري إن أضاف ،أو أنني توهمت
ّ
أنــه أض ــاف ،أن مثل هــذه العقلية ال يمكن أن
تنشئ حضارة حقيقية.
ّ
ّ
عـقـلـيــة ال ــدك ـن ـج ــي ه ــي ال ـت ــي ت ـت ـحــكــم بكثير
م ــن م ـنــاحــي ح ـي ــاة الـ ـس ــوري ــن ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
معارضتهم .وتكاد املعارضة السورية تكون
ً
فريدة لناحية كثرة عدد تنظيماتها ،وصغر
حجم كل منها ،وضعف تأثيره منفردا .وليست
هذه الظاهرة وليدة اليوم ،فكلنا يعرف انقسام
الحركات السياسية السورية تاريخيا .هذا ما
فعله حــزب البعث ،حــن انقسم إلــى أربـعــة أو
خمسة أحزاب تنتمي إلى يمني ويسار ووسط.
انـقـســم ع ــام  1961ف ـخــرج مـنــه االش ـتــراك ـيــون
ال ـع ــرب وال ــوح ــدوي ــون االش ـت ــراك ـي ــون .وسـنــة
 1966انقسم إلى يمني ويسار ،ثم عاد فانقسم
إلى «شباطيني» وحركة تصحيحية .ثم انقسم

االش ـتــراك ـيــون ال ـعــرب أنفسهم مثنى وثــاثــا،
وكذلك فعل الوحدويون االشتراكيون .وانقسم
االتحاد االشتراكي خمس أو ست مرات .وجاء
دور الشيوعيني ،حني خرج املكتب السياسي،
ثم منظمات القاعدة ،ثم جناح يوسف فيصل،
وانقسم املكتب السياسي ،فخرجت منه حركة
اتحاد الشيوعيني ،وعاد خالد بكداش فانقسم
وخ ــرج ــت م ـنــه مـجـمــوعــة ق ــاس ـي ــون .وانـقـســم
القوميون السوريون واإلســامـيــون .وانقسم
«الـبــارتــي» الـكــردي إلــى بضعة عشر تنظيمًا.
وهكذا صارت األحزاب السياسية في الساحة
السورية كأطباء األسنان ،تزيد نسبتها على
املواطنني السوريني ،من دون أن تعرف
حاجة َ
ّ
الف َرق ،ومن دون أن
حقًا ما الف ْرق بني كل هذه ِ
تفهم ملــاذا لم يظهر على الساحة حزب جديد
(أو أحـ ـ ــزاب) يـمـثــل ق ــوى اجـتـمــاعـيــة وفـكــريــة
غير القائمة على الساحة .وملــاذا لم يظهر في
ســوريــة ح ـ ٌ
ـزب لـيـبــرالــي حقيقي ،أو اشـتــراكــي
ديمقراطي؟ أيعقل أن يكون الطيف السياسي
ال ـ ـسـ ــوري ب ـم ـج ـم ـلــه ط ـي ـفــا ق ــوم ـي ــا -ي ـس ــاري ــا-
شعبويًا أو إسالميًا وحسب؟
ّ
ولشد ما تخطر محاضرة الجمالي ببالي هذه
األيام ،وأنا أرى إلى حال املعارضني السوريني
ّ
متعددة،
اليوم .تنقسم املعارضة إلى ثنائيات
فهي منقسمة ما بني معارضة داخلية وأخرى
خــارجـيــة؛ ومنقسمة مــا بــن معارضة قديمة
وأخ ــرى حــديـثــة؛ ومنقسمة مــا بــن معارضة
إسالمية وأخــرى علمانية؛ ومعارضة مدنية
ّ
ّ
مسلحةّ .
ثم تنقسم كل واحدة من هذه
وأخرى
املعارضات إلــى أجــزاء المتناهية في الصغر

تكاد المعارضة
السورية تكون فريدةً
لناحية كثرة عدد
تنظيماتها ،وصغر
حجم كلّ منها،
وضعف تأثيره منفردًا

والمتناهية فــي الـتــأثـيــر ،ت ــدور فــي فلك هذه
ال ــدول ــة أو ت ـلــك ،فـتـتـصــارع اإليــديــولــوج ـيــات
واألعالم وصور الزعماء ُ
والع ُمالت في بينها،
ً
دافعة إلى الخلف صورنا وأعالمنا وأفكارنا
ّ
ّ
وكل ما يخصنا.
ّ
وال يعني ه ــذا ال ـقــول أن امل ـعــارضــة الـســوريــة
ال تتمتع بشرعية ومـصــداقـيــةّ ،فللمعارضة
الداخلية مشروعيتها الخاصة ،ألنها تعبر عن
ّ
تطلعات فئة من السوريني الذين ال يحتلون
اآلن رب ـم ــا ال ـص ـف ــوف األم ــام ـي ــة وال يــرفـعــون
صوتهم عاليًا ،لكن ،في وقت ما من املستقبل،
ستراهم يشاركون برأيهم من خالل صندوق

ّ
ّ
التوصل إلى حل
االقتراع .تريد هذه الشريحة
سياسي سلمي ،يرفض العسكرة ويريد رحيل
ّ
ك ــل ال ـقــوات األجـنـبـيــة مــن ســوريــة ،وال يمانع
بمرحلة انتقالية يشارك فيها جزء من النظام
الحالي ،لم يشارك بالقتل والتدمير وانتهاك
حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان .ول ـل ـم ـع ــارض ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
مـشــروعـيـتـهــا ،م ــن خ ــال ان ـت ـشــارهــا األوس ــع
وحريتها في الكالم وعالقاتها الدولية .وشهد
ّ
ارة بــن جماعات
العامان األخـيــران حركة م ــو ّ
املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة ،ت ـم ـخــضــت ع ــن والدة
مجموعات ومبادرات سياسية كثيرة .ويأتي
هــذا ال ـحــراك السياسي على أرضـيــة متقاربة
بدرجة عالية ،وهو يقوم ،إلى ّ
حد كبير ،على
جهود أف ــراد مــن املـعــارضــن الـســوريــن الذين
ّ
كــانــوا يـعـمـلــون بـشـكــل مـسـتـقــل ،أو مـمــن كــان
لـهــم ارت ـبــاطــات بــأجـســام امل ـعــارضــة الـحــالـيــة،
ـاب بعضها سياسي
ثــم انفصلوا عنها ألسـبـ ٍ
وبـعـضـهــا إيــديــولــوجــي وبـعـضـهــا شخصي،
ولـكــن انسحابهم جــاء أيـضــا فــراقــا سياسيا.
تتقاسم هذه الحركات جملة من األمور ،بينها
غياب الشخصيات السياسية التقليدية التي
كانت معروفة قبل الثورة ،أو التي طغت على
املشهد السياسي بعدها .وتلعب املرأة في هذه
املبادرات دورا أكثر أهمية ،وهي في معظمها
ت ـي ـ ٌ
ـارات لـيـبــرالـيــة ،يعيش معظم أف ــراده ــا في
أوروبــا وأميركا الشمالية منذ ما قبل الثورة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ف ـه ــم يـ ـع ــرف ــون أيـ ـض ــا وم ـب ــاش ــرة
الديمقراطية وفصل السلطات وتداول السلطة
وحرية الصحافة وسيادة القانون.
(كاتب سوري في واشنطن)

الشيخوخة والشباب والسياسة فلسطينيًا
سمير الزبن

عندما وقف ياسر عرفات أول مرة على منبر
األمــم املتحدة عــام  ،1974في واحــدة من ذرى
االع ـت ــراف الـعــاملــي بالفلسطينيني والقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة وم ـم ـث ـل ـهــم ال ـش ــرع ــي ،كـ ــان فــي
الخامسة واألرب ـعــن مــن عـمــره .وك ــان جــورج
حبش ،املعارض التاريخي لعرفات في إطار
مـنـظـمــة الـتـحــريــر ،يـبـلــغ الـثــامـنــة واألرب ـع ــن،
عـنــدمــا انـقـسـمــت ال ـســاحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إلــى
رفـ ــض وقـ ـب ــول ل ـل ـبــرنــامــج امل ــرحـ ـل ــي .رس ـمــت
ال ـحــركــة ال ـشــابــة بـقـيــادتـهــا ال ـشــابــة مستقبل
الفلسطينيني في املنطقة ،وأعلنت وجودهم
السياسي الذي أراد اآلخرون إخفاءه ...اليوم،
ّ
املتمردون على القيادة في حركة فتح ومثالهم
ناصر القدوة ،يبلغ الثامنة والستني ،أي هو
ّ
ّ
وأمثاله في سن التقاعد في كل قوانني العالم.
مــا أهـمـيــة ال ـفــرق فــي األع ـم ــار ،ومل ــاذا التذكير
بهذه الوقائع التاريخية؟ فــي السياسة ،كما
في الحياة ،الفروق العمرية في غاية األهمية،
ّ
السياسة يبنون مكانهم على
ألن
العجائز في ّ
ُ ّ
املاضي ،يذكرون بأنهم ،في تاريخهم السابق،
فعلوا كذا وكذا ،ما يجعلهم يعتمدون تاريخهم
الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ت ـس ــوي ــق أن ـف ـس ـه ــم ،بــوص ـف ـهــم
صــان ـعــي الـ ـت ــاري ــخ .ال ـش ـب ــاب ال يـسـتـطـيـعــون
ّادع ــاء ذلــك ،فيكون عليهم صناعة املستقبل،
وبالتالي صناعة تجربتهم التي ستجعلهم

يــومــا يـفـخــرون بمنجزهم أو يـخـجـلــون منه.
ّ
لــذلــك ،يمكن الـقــول إن العجائز أبـنــاء األمــس
العاجزون عن صناعة املستقبل .والشباب هم
صــانـعــو املستقبل الــذيــن ال يملكون تاريخًا
يـثـقــل عـلـيـهــم وي ـش ــل حــرك ـت ـهــم .وم ــن يــراجــع
بعض التغيرات املهمة التي شهدتها الــدول
الـكـبــرى ،وال ـتــي كــانــت حــدثــا كـبـيـرًا ،غــالـبــا ما
يكون صاحب الطرح الجديد من أجل املستقبل
ّ
ً
مرشحًا شابًا وواعدًا ،حامال لواء التغيير .أما
ّ
العجائزُ ،فيقدمون أنفسهم بوصفهم حماة
ّ
واملهددة بفعل
املنجز والتقاليد التي استقرت،
الـتـغـيـ ًـرات .لـيـســت قـضـيــة الـشـبــاب والـشـيــوخ
عارضة في الساحة الفلسطينية ،فهي مفتاح
مهم لفهم العطالة التي تعيشها هذه الساحة.
ّ
ف ــي ال ــوس ــع ال ـق ــول إن الـنـخـبــة ال ـشــابــة الـتــي
أمـسـكــت الـعـمــل الـسـيــاســي الفلسطيني منذ
نهاية الستينيات أطبقت عليه طوال التاريخ
الالحق ،بصرف النظر عن موقعها السياسي
في الخريطة السياسية الفلسطينية .وطوال
الـعـقــود الــاحـقــة ،لــم يــولــد ّ
أي تـحـ ّـد سياسي
ّ
شبابي ببرنامج مستقبلي ،يهدد هذه النخبة
ّ
املتحكمة بالقرار الفلسطيني ،والبنى الشابة
التي دخلت التجربة تم تطويعها في سياق
السيطرة األبوية لقادة الفصائل الفلسطينية
على البنى التنظيمية املمتثلة للقيادة .وهو
مــا يـمـكــن اع ـت ـبــاره عــامــل تعقيم (م ــن الـ ُـعـقــم)
لـلـحــركــة الـسـيــاسـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،بــاحـتـكــار
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¶

هـ ـ ــؤالء ال ــذي ــن أم ـس ـك ــوا ب ــالـ ـق ــرار وتــاب ـع ـيـهــم
السلطة في الحركة السياسية ،وهم ما زالوا
ممسكني بالقرار ومفاصل العمل السياسي.
وإذا ك ــان الــرئ ـيــس م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،وع ـمــره
ّ
 86عــامــا ،امل ـثــال األب ــرز لـهــذا االس ـت ـمــرار ،فــإن
الجيل الثاني الذي في السبعينيات من عمره،
ويشكل الكتلة األساسية من قائمة حركة فتح
آت مــن البيئة نفسها،
للمجلس التشريعيٍ ،
وه ــو ج ـيــل م ـط ـ َّـوع م ــن ال ـق ـي ــادة ال ـتــاري ـخ ـيــة.
وبالنظر إلــى أعضاء اللجنة املركزية لحركة
ّ
فتح املرشحني النتخابات املجلس التشريعي،
التي في مقدمتها محمود العالول ( 71عامًا)،
وأصـغــرهــم جبريل الــرجــوب ( 67عــامــا) ،هذا
استثناء دالل سالمة ( 55عــامــا) ،والتي
بعد ّ
أعتقد أنـهــا ليست ســوى ديـكــور نسائي في
اللجنة املركزية لحركة فتح.
كيف نقرأ وضع الساحة الفلسطينية آخذين
بــاالعـتـبــار مــا ذك ــر أعـ ــاه؟ لـحــالــة االسـتـنـقــاع
ال ـتــي تعيشها الـســاحـ ٌـة الفلسطينية ال ـيــوم،
سياسيًا وقياديًا ،عالقة ،إلى ّ
حد كبير ،بعدم
قـ ــدرة ه ــذه ال ـســاحــة ع ـلــى ت ـجــديــد ق ـيــادات ـهــا،
عـلــى مستويي الـسـيــاســة والـعـمــر؛ املسألتان
ّ
مـتــرابـطـتــان .ألن مــن املـمـكــن تـجــديــد الـقـيــادة
ببعض املـظــاهــر الـشــابــة كـنــوع مــن الــديـكــور،
لتجميل املستنقع ،وهذا ليس التجديد الذي
تحتاجه حركة وطنية تعيش مأزقًا وجوديًا.
تآكلت حركة فتح التي شكلت العمود الفقري
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النخبة الشابة التي
أمسكت العمل
السياسي الفلسطيني
منذ نهاية الستينيات
أطبقت عليه طوال
التاريخ الالحق

ّ
وتحولت إلى
للحركة الوطنية الفلسطينية،
شيء هالمي .ال يتحمل محمود عباس وحده
ّ
يتحمل
مسؤولية ما وصلت إليه الـحــال ،بل
ج ــزءًا كـبـيـرًا مــن املـســؤولـيــة الــرئ ـيــس الــراحــل
ياسر عــرفــات ،وال ــذي كــان ق ــادرًا على توحيد
حركة فتح ،وهــي ميزة يفتقدها عـبــاس .كما
ّ
أن انـتـقــال الــوضــع الفلسطيني مــن سيطرة
«ف ـتــح» عـلــى منظمة الـتـحــريــر إل ــى السيطرة
على السلطة الفلسطينية ،جعلها تعيد إنتاج
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ّ
بنيتها بطريقة أبوية استزالمية ،توغل فيها
الرئيس عباس إلى نهايتها .ونستطيع القول
ّ
إن ما يحمل حركة «فتح» اليوم ،ليس تاريخها
الـنـضــالــي ،بــل ام ـت ـيــازات الـسـلـطــة وفـســادهــا،
على تفاهة منجز السلطة منسوبًا للمشروع
الوطني الفلسطيني الذي قام من أجل استعادة
حقوق الفلسطينيني ،وليس مــن أجــل سلطة
حكم ذاتي إداري تحت إشــراف اإلسرائيليني.
ّ
املــؤشــر الهام على هــذا الوضع وضــع شركاء
ح ــرك ــة «فـ ـت ــح» ف ــي م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر ،ف ـهــذه
ّ
الـفـصــائــل ،بـكــل طيفها الـسـيــاســي وتنوعها،
من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،مرورًا
ً
بــالـجـبـهــة الــديـمـقــراطـيــة ،وصـ ــوال إل ــى جبهة
التحرير الـعــربـيــة ،ال ُي ـقـ ّـدر لها الــوصــول إلى
امل ـج ـل ــس ال ـت ـش ــري ـع ــي .وي ــأت ــي الـ ـتـ ـح ـ ّـدي مــن
حــركــة «ح ـمــاس» ،أي مــن خ ــارج إط ــار منظمة
التحرير الذي استهلكته «فتح» وعلكته ،حتى
ب ـ ـ ـ ــات غ ـ ـيـ ــر ص ـ ــال ـ ــح ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ،ل ـ ـخـ ــواء
مضامينه ،ولضعف الـشــركــاء الــذيــن تالشوا
وتـ ـح ـ ّـول ــوا إلـ ــى راي ـ ــات حــزب ـيــة ب ــا عـضــويــة
ّ
ج ـ ّـدي ــة ،إل ب ـمــا ي ـنــاســب مـيــزانـيــاتـهــا املــالـيــة
(الكوتا) التي تأخذها من الصندوق القومي،
أي الجميع يعمل عند حركة «فتح» وبالتالي
عند رئيسها عباس .بذلك ،تحولت «فتح» إلى
حزب سلطة ،قبل استكمال املشروع الوطني
الفلسطيني.
(كاتب فلسطيني في السويد)
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