
دالل البزري

نـــقـــاط مــهــمــة يــثــيــرهــا مــثــقــفــون ســـوريـــون 
يــســاريــون، فــي مــوقــع »الــجــمــهــوريــة«، عبر 
إن  مــنــهــا   :)2021/3/27( مــفــتــوحــة  رســالــة 
ــار ثـــورة  الـــثـــورة الــســوريــة ُهـــزمـــت، وإن إطــ
الــــــذات،  لــتــعــريــف  يـــُعـــد صـــالـــحـــًا  ــم  لــ  2011
الخـــتـــيـــار  أو  الـــتـــحـــالـــفـــات،  لـــصـــيـــاغـــة  وال 
مجموعة  الــرســالــة  فتقترح  االصــطــفــافــات، 
ــداف والــتــصــورات املــتــقــّدمــة. ولكن  مــن األهــ
الطاغي عليها نقدها موقف التجاهل الذي 
ــخــذه الــيــســاريــون املــمــانــعــون، السوريني 

ّ
يــت

واللبنانيني، من اإلمبرياليات املختلفة على 
أرض ســوريــة حــالــيــًا. تــعــّدد الــرســالــة هــذه 
اإلمــبــريــالــيــات: روســـيـــة، إيــرانــيــة، صينية. 
ــعــفــي اإلمــبــريــالــيــة الــقــديــمــة، الـــواليـــات 

ُ
ال ت

املــتــحــدة، مـــن آثــــام ارتــكــبــتــهــا فـــي عصرها 
الـــذهـــبـــي، فــيــتــنــام، أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، وال 
أفغانستان..  الــعــراق،  انــحــدارهــا،  في عصر 
ولــكــنــهــا تــاحــظ أن دور هـــذه اإلمــبــريــالــيــة 
»غــيــر مـــركـــزي« فـــي الــــذي يــحــصــل اآلن في 

سورية. 
املمانعني  على  مآخذها  الــرســالــة  وتتابع 
اليساريني: اعتبارهم أن كل حركة تطالب 
بالضرورة  بالديمقراطية في سورية هي 
األميركية  الغربية،  اإلمبريالية  نتاج  مــن 
د  خــصــوصــا، وأن املــطــالــبــني بــهــا هــم مــجــرَّ
ــلــني 

ّ
»مــتــحــّمــســني لــقــلــب الـــنـــظـــام«، أو مــغــف

الغربية،  السياسية  املصالح  وغافلني عن 
ما يسمح ألولئك املمانعني بالسكوت عن 
جــرائــم بــشــار األســـد وحــلــفــائــه عــلــى أرض 
ســوريــة، فيما ليس فــي وســع أحــد نكران 
هــذه الــجــرائــم.  وتنتهي الــرســالــة بسحب 

حلمي األسمر

أفتح، قبل أيام، شاشة الحاسوب خاصتي، 
ــــاول أن  ــرة أحـ مـــحـــاوال الــكــتــابــة، وفـــي كـــل مـ
أصــابــعــي، وال  ترتجف  الكيبورد  »أداعــــب« 
أستطيع أن أخــط حرفا واحـــدا، منذ تركت 
العمل في اإلعــام الرسمي وشبه الرسمي 
في األردن، قبل سنوات، شعرت أنني أتحّرر 
شيئا فشيئا من الرقابة الذاتية التي غدت 
رادعا شديد املراس للجم أي تعبير حقيقي 
ملــا يــجــول فــي خــاطــر كــاتــب امتهن الكتابة 

منذ عقود.
في وقت ما، جمعت املقاالت التي »شطبها« 
»الدستور«  تحرير  لرئيس  األخضر  القلم 
)األردنــــــيــــــة( نــبــيــل الـــشـــريـــف، رحـــمـــه الـــلـــه، 
التحرير، وغــدا وزيرا  وحينما ترك رئاسة 
ــط لنشر تــلــك املــقــاالت 

ّ
لــإعــام، بـــدأت أخــط

النشر«  في كتاٍب، يحمل اسم »ممنوع من 
وطـــرأ لــي فــي حينها أن أطــلــب مــن الــوزيــر 
عزمت  وحينما  لــلــكــتــاب،  مــقــدمــة  يكتب  أن 
عــلــى تــنــفــيــذ خــطــتــي، بــحــثــت عـــن املـــقـــاالت 
املــمــنــوع نــشــرهــا، فلم أجــدهــا، فقد ضاعت 
فجأة، ولم أعثر عليها، فبقيت ممنوعة من 
ه 

ُ
النشر، ولم ينشر منها شيء إال ما نشرت

عــلــى صفحتي عــلــى »فــيــســبــوك« فــي ذروة 
انزعاجي من حجبها عن عيون القّراء، بعد 

كل منع.
الرسمي، كوكالة  اإلعــام  النشر في  عملية 
باعتبارها  التي تصنف  األردنــيــة،  األنــبــاء 
األردنية،  الدولة  لخطاب  الرسمية  املنّصة 
ــر« شـــديـــدة  ــ ــــاتـ ــفـ ــ ــــن »الـ تـــخـــضـــع لـــجـــمـــلـــة مـ
الحساسية، بحيث ال يخرج على نشرتها 
الــعــامــة إال مــا يــتــم املــوافــقــة عــلــيــه مــن عــدد 
مــن »املـــســـؤولـــني«. وأذكــــر إّبــــان عــمــلــي بها 
فـــي مــقــتــبــل مــســيــرتــي املــهــنــيــة أنــنــي بثثُت 
على النشرة العامة »خطأ« خبرا كان معّدا 
للنشر على النشرة الخاصة التي ال تصل 
إال لعدد محدود من املسؤولني، وقد قامت 
الدنيا يومها على رأسي، وزارنا في الوكالة 

أنور الجمعاوي

استضاف برنامج »هذا املساء« على القناة 
الفرنسية الخامسة )10مارس/ آذار 2021(، 
سورمان  غي  األميركي  الفرنسي/  الكاتب 
ــفــه »قــامــوســي من 

ّ
ــا(، لــتــقــديــم مــؤل ــامــ )77عــ

الــذي   ،)Dictionnaire du Bullshit( الــهــراء« 
عرض فيه مسيرته الفكرية، وأهّم األحداث 
والــشــخــصــيــات الــشــهــيــرة الـــتـــي عــايــشــهــا. 
وكــــان بــاعــثــا لــلــدهــشــة والــــذهــــول أن يــقــول 
ــفــه فــي املــيــول 

ّ
ــــه فــّصــل فــي مــصــن

ّ
الــكــاتــب إن

الصيت،  ذائع  الفرنسي،  للمفّكر  الغلمانية 
»هــذا  قــائــا:   ،)1984  -1926( فــوكــو  ميشيل 
انتهاكات  مــن  ارتكبه  مــا  فظيع..  الشخص 
في حق أطفال تونسيني أمر شاهدته. كان 
 
ْ
ِدن

ُ
ي لم أ

ّ
غلمانيا )بيدوفيل(، وأنا نادم ألن

تلك األفعال املشينة وقتئذ. لم تكن مسألة 
ــلـــوغ مـــطـــروحـــة فــــي ذهـــنـــه أصــــــا، كـــان  ــبـ الـ
ينتهك أطفاال من غير الجنس األبيض. لم 
ها أفعال قبيحة جّدا«. 

ّ
يكونوا فرنسيني.. إن

وأّكــد ســورمــان، في تقرير نشرته صحيفة 
تايمز البريطانية )28 مارس/ آذار 2021(، 
فوكو  الفيلسوف  أن  كامبل،  ماثيو  وأعـــّده 
اعــتــدى جــنــســًيــا عــلــى أطــفــال خـــال إقامته 
الــقــرن املــاضــي،  بــتــونــس أواخــــر ستينيات 
ولم يكن ليتجرأ على فعل ذلك في فرنسا. 
 تــصــرفــات املفكر 

ّ
وشــــدد املــتــحــدث عــلــى أن

الــشــهــيــر ذات بــعــد إمــبــريــالــي )إمــبــريــالــيــة 
ــا عــــن نـــدمـــه لـــعـــدم إبــــاغ  ــربـ ــعـ بـــيـــضـــاء(، ُمـ
الــوقــت،  ذلــك  فــي  فــوكــو  الشرطة بتصّرفات 
ه 

ّ
أو شجبها في وسائل اإلعــام. وأفــاد بأن

الــتــقــى فــوكــو فـــي عــطــلــة عــيــد الــفــصــح عــام 
1969 في مدينة سيدي بوسعيد القريبة من 
العاصمة تونس، وكان في رفقته أصدقاء، 
بينهم ثــاثــة صــحــافــيــني، كــانــوا عــلــى علم 
ة لـــفـــوكـــو وانــتــهــاكــه 

ّ
بـــاملـــمـــارســـات الـــــشـــــاذ

هم 
ّ
الحرمة الجسدية ألطفال تونسيني. لكن

 فوكو 
ّ
موا على ذلك، ألن

ّ
آثروا الصمت، وتكت

كان ُيعتبر ملك الفلسفة، ويعّد بمثابة اإلله 
في فرنسا.

مـــن الــنــاحــيــة اإلبــيــســتــيــمــيــة، يــعــتــبــر فــوكــو 
ــــام مـــا تـــعـــرف بــالــفــلــســفــة الــحــداثــيــة  مـــن أعـ
ــة، ويـــنـــتـــمـــي إلـــــى تــــّيــــار قـــطـــع مــع  ــتـــوحـ ــفـ املـ
النباء  فلسفة  أعــنــي  الــتــقــلــيــديــة،  الفلسفة 
والـــبـــورجـــوازيـــة، واملــثــالــيــات األفــاطــونــيــة. 
ـــر فـــوكـــو ملـــا تــســّمــى فــلــســفــة الــهــامــش 

ّ
ونـــظ

لـــة املــمــنــوعــات )الـــســـجـــن، الــســلــطــة،  ومـــســـاء
الـــشـــذوذ الجنسي،  الــجــنــســانــيــة، األخـــــاق، 
ليست  الــســلــطــة   

ّ
أن ويــعــتــبــر  الــــجــــنــــون...(. 

ممركزة في النظام السياسي فقط، بل هي 
ى، فالسلطة يمكن 

ّ
مبثوثة في مجاالت شت

أن تــكــون ســيــاديــة أو تــأديــبــيــة أو حــيــويــة.. 
ياتها عديدة، وهي غير 

ّ
وهي نسبّية، وتجل

ووضــع  السياسي.  الجانب  على  مقصورة 
املعرفة،  أركيولوجيا  نظرية  فوكو  ميشيل 
نا ال يجب أن نتعامل مع 

ّ
وبنّي من خالها أن

مات نهائية. 
ّ
األفكار والقيم باعتبارها مسل

بل يجب أن نحفر في تاريخها، وسيرورتها، 
وصـــيـــرورتـــهـــا، وخــلــفــيــاتــهــا وتــداعــيــاتــهــا، 
ونـــقـــوم بــتــنــزيــلــهــا فـــي ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي 
املحّدد، وفضائها اإلبيستيمي املخصوص، 
ــف نسبيتها وزمــنــيــتــهــا.  وكــان 

ْ
بــغــايــة كــش

لــتــونــس فــضــل كــبــيــر عــلــى مــيــشــيــل فــوكــو، 
ــيــة الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة 

ّ
فــقــد دّرس فـــي كــل

 ،)1969 -1965( الــعــاصــمــة  فــي  واإلنــســانــيــة 
وســكــن مــديــنــة ســيــدي بــوســعــيــد الجميلة. 
ــفــه »حــفــريــات املــعــرفــة« )1969(، 

ّ
وكــتــب مــؤل

ــه لم يعش ربيع الثورة 
ّ
في تونس. وقــال إن

ــار 1968(،  الــثــقــافــيــة فــي فــرنــســا )مـــايـــو/ أيــ

»أنهم  املمانعني:  هــؤالء  عــن  اليسار  صفة 
ال يــنــتــمــون حــقــًا لــهــذا الــتــيــار )الــيــســاري(. 
لليسار من ينحاز،  ينتمي  أن  إذ ال يمكن 
 أو ضــمــنــًا، لــنــظــام األســـد الــقــاتــل، 

ً
صــراحــة

وال من يوّجه اتهامات انتقائية وانتهازية 
»إمـــبـــريـــالـــيـــة« بــحــجــج مـــســـتـــمـــّدة مــن  بـــالــــ
تصّوره الخاص لليسار، بداًل من مناهضة 
ــســقــة ومــبــدئــيــة، 

ّ
اإلمــبــريــالــيــة بـــصـــورة مــت

وعــلــى نــطــاق عــاملــي، تــعــتــرف بــالــتــدخــات 
اإلمبريالية من كل األطــراف، وال تستثني 
ــــصـــــني«. وبــعــد  مــنــهــا روســــيــــا وإيــــــــران والـ
إخــــراج الــيــســاريــني املــمــانــعــني مــن صفوف 
اليسار، تنتهي الرسالة بوصف طبائعهم: 
 
ً
»عديمي املبادئ، كسالى، حمقى«. راصدة
مـــشـــكـــلـــتـــهـــم األســـــاســـــيـــــة، أنــــهــــا »مــشــكــلــة 

أخاقية«. 
الـــرّد كــثــيــرًا، بفضل هــّمــة اإلعــام  ال يتأخر 
الــلــبــنــانــي املـــمـــاِنـــع، فــيــكــون مــلــفــًا فـــي أهــم 
ــّمـــيـــه  مــــــنــــــابــــــره. نـــقـــتـــطـــف بــــعــــض مــــــا يـــسـ
 في 

َ
الــذي حصل »ردوده« على الرسالة: أن 

ســوريــة منذ عشر ســنــوات لــم يكن »ثــورة« 
ــذا »اإلعـــــــام« )مــوقــع  إنـــمـــا »أزمـــــــة«، وأن هــ
الــجــمــهــوريــة( الــــذي صــــدرت عــنــه الــرســالــة 
ممّول من الغرب اإلمبريالي، وأن ثّمة عاقة 
والــغــرب:  الرسالة  أصــحــاب  بــني  »زبائنية« 
يعطيهم املال مقابل إطاقهم مواقف مؤيدة 
له، وأن هذا »اليسار« الصادرة عنه الرسالة 
أّيـــد غـــزو الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، هــو نفسه 
يريد، بعد الغزو األطلسي لليبيا وسقوط 
القذافي، أن يحصل ما يشبهه في سورية، 
وهو يسار جبهة النصرة، صاحب األدوار 
وأن  اإلســامــيــة«،  املجموعات  مــع  يلية 

َ
»الذ

سورية تتصّدى ملؤامرة إمبريالية أميركية 

إلــيــهــمــا. ولــكــنــهــا اآلن تــحــتــانــيــة، خــلــفــيــة، 
ــم املــتــحــدة، حيث  ــ تــجــاريــة، »أمــمــيــة« )األمـ
تجهض الــصــني، صــاحــبــة فــيــتــو، كــل قــرار 
لصالح الشعب السوري( إلخ. والغرب في 
م امللف 

ّ
هذه اللعبة يبدو هامشيًا، فهو سل

لــإمــبــريــالــيــات الــجــديــدة، إمـــا ألنـــه لــم يعد 
يــرى فــي الــشــرق األوســـط مصالح حيوية 
له، أو ألن هذه اإلمبرياليات، على اختاف 
درجــاتــهــا وأســلــوبــهــا، أصــبــحــت أقـــوى من 

الغرب، ليس في شرق املتوسط وحسب.
مـــا يــهــّمــنــا هــنــا الـــســـجـــال حــــول مـــن يــكــون 
يــســاريــا حقيقيا، ومــن يــكــون يــســاريــا غير 
 إلى الــوراء، في 

ً
حقيقي. وهو يعيدنا قليا

القرن   صعود اليسار، السبعينيات من 
ّ
عز

املـــاضـــي، عــنــدمــا كـــان الــيــســار يــنــقــســم بني 
»مــتــطــّرف« وأقـــل تــطــرفــًا، وبــني »جــديــد« أو 
»رســمــي« أو »قــديــم«. واالنقسام كــان يدور 

ملــحــاربــة  األنــجــع  املــنــهــج  أو  التكتيك  حـــول 
وال  والصهيونية.  األمــيــركــيــة  اإلمــبــريــالــيــة 
مــــّرة تــخــطــى الـــخـــاف هــــذه الــــحــــدود. وفــي 
ــعــقــد 

ُ
غـــالـــب األحــــيــــان، كـــانـــت الــتــحــالــفــات ت

االتجاهات  ذوي  أنفسهم،  اليساريني  بــني 
املــخــتــلــفــة، بــوجــه يــمــنٍي يــدافــع عــن العكس 
ــات« الــســيــاســيــة  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــانـــت »الـ ــكـ تـــمـــامـــًا. فـ

بار على تسمياتها. 
ُ
واضحة، ال غ

بــني  ــام  ــ ــــسـ ــقـ ــ االنـ األلـــــــــــــوان.  ــفـــت  ــلـ ــتـ اخـ اآلن، 
الــيــســاريــني أصــبــح يــتــم عــلــى قـــواعـــد أكــثــر 
أو املنهج. بني يسار  التكتيك   من 

ً
جوهرية

األميركيني،  ملحاربة  األولــويــة  عنده  بقيت 
ولو لصالح أنظمٍة ال يعترف ال بإجرامها 
ومــافــيــاويــتــهــا، وال بــاســتــبــداديــتــهــا وعـــدم 
ــر، تـــجـــاوز  ــ ــ أهــلــيــتــهــا لـــلـــُحـــكـــم، ويــــســــار آخـ
ــتــهــيــة منذ 

ْ
ــاردة املــن ــبـ انــقــســامــات الــحــرب الـ

ــرزت الــعــالــم بـــني معسكر  ــ ــتـــي فـ ــقـــود، والـ عـ
)أميركا(، ومعسكر  الشعوب«  »عــدو  الشر، 
االتحاد  )وقتها  الشعوب«  »صديق  الخير 
ــبـــح روســــيــــا، بــعــد  الــســوفــيــيــتــي الــــــذي أصـ
نفسها  تبني  الصني  كانت  فيما  انهياره(، 
بــدأب. .. واآلن، صعود  أطماع االثــنــني، أي 
أمــام تراجع  أمــر بديهي،  الصني وروســيــا، 
ــــؤون غــيــرهــا من  أمـــيـــركـــا بــالــتــدخــل فـــي شـ
الجغرافيا  وبغير  األســالــيــب،  بغير  الـــدول 

التي عهدتها في سنوات الحرب الباردة. 
ثّمة إذن يساران يختلفان على أموٍر خطيرة 
ومـــصـــيـــريـــة. واالثــــنــــان يـــتـــبـــادالن »الــتــهــم« 
أن اآلخــــر »غــيــر يـــســـاري«، وبــعــضــه يذهب 
إلـــى »يــمــيــنــي«، مـــن دون تــعــيــني »الــيــمــني« 
املــقــصــود. ومــع هــذا الــتــبــادل للتهم، يدخل 
املتساجلون في كلماٍت وأوصــاٍف ال تخدم 
االحتفاظ  يــوّدون  التي  اليسارية«  »الفكرة 

بها. وهذا ما يحّد من حريتهم في التفكير. 
تضعه  التفكير  مــن  أطـــر  لــلــيــســار  تبقى  إذ 
في مكاٍن ثابت، جامد. ال يستطيع الخروج 
منها إال اليساري »الجديد«، الذي يرى في 
إمبريالية  وإيـــران وروســيــا ظواهر  الصني 
التفكير.  آخــر من  جديدة، تستحضر نوعًا 
والفكر اليساري قد يكون جزءًا منه، وقد ال 
 مع الفكر 

ً
يكون. واملطلوب من األكثر حرية

ــيـــســـاري، مـــن الـــيـــســـاري غــيــر الــتــقــلــيــدي،  الـ
ــف عند أعــتــاب الــحــرب الــبــاردة، 

ّ
غير املــتــوق

ــا جــــديــــدا، غــيــر  ــمـ  مــــن الـــلـــغـــة اسـ
ّ

أن يـــشـــتـــق
»اليسار«، أو أن يعيد تعريف يساريته هو 

بأكثر مما هو سياسي صْرف. 
ــات الــــجــــديــــدة الـــنـــاشـــطـــة فــي  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ اإلمــ
والــطــاقــات  األوجـــــه  ذات  الـــســـوريـــة  األرض 
ــيــــا وإيــــــــران والـــصـــني،  املــخــتــلــفــة، مــــن روســ
ومعها اإلمبرياليات الغربية املتراجعة عن 
أيضا في سورية،  ذات حياة  العالم، ولكن 
كــل هذا   .. التركية  عــن  ناهيك  ثانوية،  وإن 
االشــتــبــاك - الــتــشــابــك عــلــى أرض ســوريــة، 
كــل هـــذا التعقيد، شــبــه الــفــوضــوي، يــحــّول 
يحتاج  السامة.  لألفاعي  وْكــر  إلــى  سورية 
من يصفه بدقة، وال يكون هّمه، خال هذا 
ى 

ّ
أو يتخل يــســاريــًا،  »يــبــقــى«  أن  الـــوصـــف، 

في مسعاه املعرفي هذا عن »يساريته«، أو 
آنفًا جديد  أتــى وصفه  جــزء منها، فكل مــا 
على سورية، وجديد على يسارييها وعلى 
يــســاريــي لــبــنــان.  فيكون بــذلــك ســؤالــه: هل 
أصحاب  يعرفه  كما  وحـــده،  لليسار  يمكن 
يــزاوج بني واقــع اإلمبرياليات  القضية، أن 
الجديدة وحفاظه على يساريته؟ أم تحتاج 

القصة إلى شيء غير اليسار؟ 
)كاتبة لبنانية(

وزير اإلعام آنذاك هاني الخصاونة )والد 
الخصاونة(،  الــحــالــي بشر  ــوزراء  الــ رئــيــس 
حيث عمل على »تــهــدئــة روعــــي«، وبـــدا لي 
أنه وقف حاجزا في وجه أي إجــراء عقابي 
كــان سيقع على رأســـي، وبـــدا لي  محتمل، 
لتهدئة روعــي،  كانت  الــزيــارة، وإن  تلك  أن 
كان وقعها علي وقع العقاب الناعم، ألنني 
تــجــاوزت مــا هــو مسموح نشره فــي وكالة 

األنباء الرسمية.
»شبه  ف 

ّ
املصن اإلعـــام  فــي  النشر  عملية 

ــي«، وأقــــصــــد الـــصـــحـــافـــة الــيــومــيــة  ــ ــمـ ــ رسـ
للتحرير سنوات  التي عملت فيها مديرا 
 تــعــقــيــدا عــن مثيلتها في 

ّ
طــويــلــة، ال تــقــل

»الرقيب  عن  ففضا  الرسمية،  الصحافة 
الــداخــلــي« الــــذي تــعــهــدت قــوانــني الــرقــابــة 
والــعــقــوبــات الــصــارمــة بــربــربــتــه فــي عمق 
ــــي، هــنــاك مــقــّص رقــيــٍب  كــل صــحــافــي أردنـ
يتعهد بــخــلــع أي خــبــر أو مــــادة إعــامــيــة 
ــا، وهـــي فـــي طـــور »الــبــروفــة«  مـــن جـــذورهـ
إن خــالــفــت الــتــعــلــيــمــات املــكــتــوبــة وغــيــر 
املـــكـــتـــوبـــة الــــتــــي تـــحـــكـــم عـــمـــل الــصــحــافــة 
اليومية، املهيمن عليها بقبضٍة قويٍة من 
بطن.  ومــا  منها  مــا ظهر  كلها،  السلطات 
كسرت  أخــرى  صحافة  ثّمة  أن  والحقيقة 
تـــابـــوهـــات الــصــحــافــة الــيــومــيــة، صــحــافــة 
ما  أحــدثــت  فقد  األسبوعية،  »التابلويد« 
يشبه الــثــورة فــي اإلعـــام األردنــــي، لكنها 
ــة مــــا أنـــجـــزتـــه،  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ لــــم تـــســـتـــطـــع، عـ
اجتياز حاجز الخوف املزمن من التعبير 
معقدة  عملية  بنته  الحاجز  هــذا  بحرية، 
مـــن الــهــيــمــنــة عــلــى الــعــقــول واألقــــــام، هي 
املمنوحة  والسلطات  القوانني  من  خليط 
ــقـــوفـــا فــــي الـــتـــعـــامـــل،  لــــقــــوى ال تــــعــــرف سـ
وتستخدم شتى أساليب السيطرة املادية 
التابلويد  صحافة  لبثت  ومــا  واملعنوية. 
الــورقــيــة،  الصحافة  أزمـــة  بها  عصفت  أن 
ــيـــة  ــتـــرونـ لـــتـــأتـــي صـــحـــافـــة املـــــواقـــــع اإللـــكـ
ــة«، ولــكــن ضــمــن الــســقــوف  ــرايــ لــتــحــمــل »الــ
و»التقنني«  »السيطرة«  وآليات  املعهودة 

ـــه عــايــش قــْبــل ذلـــك تــحــّركــات 
ّ
ــه أقــــّر بـــأن

ّ
لــكــن

والنقابية  الــســيــاســيــة  الــتــونــســيــني  الــطــلــبــة 
الحاكم  البورقيبي  النظام  ضــّد  والثقافية 
أفكارا  منها  واستلهم  آذار1968(،  )مــارس/ 
كثيرة في مستوى عاقة املواطن بالسلطة. 
واملعاقبة«  »املــراقــبــة  كتابه  اســتــْوحــى  كما 
)1975(، من متابعته نضاالت حركة »آفاق« 
الــيــســاريــة الــتــونــســيــة، لــلــتــحــّرر مــن هيمنة 
الــنــظــام الشمولي الــحــاكــم فــي تــونــس، زمن 
ـــه هــو من 

ّ
الحبيب بــورقــيــبــة، الـــذي ُيــقــال إن

اســـتـــقـــدم فـــوكـــو لـــلـــتـــدريـــس فــــي الــجــامــعــة 
التونسية. ومّكنت تلك التجربة األكاديمية 
الفيلسوف الفرنسي من االمتداد في الضفة 
الجنوبية للبحر األبيض املتوّسط، وأصبح 
ــي املـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة  ــه جـــمـــهـــور واســــــع فــ لــ
وشمال أفريقيا والدول الفرنكوفونية. كان 
ه 

ّ
لتونس فضل كبير على ميشيل فوكو، لكن

كــان قاسيا على أطفال من تونس، بل كان 
هم.

ّ
مجرما في حق

يقول غي سورمان، في شهادته لصحيفة 
ــتـــحـــّرش بــأطــفــال  الـــتـــايـــمـــز: »كــــــان فـــوكـــو يـ
تــونــســيــني جــنــســًيــا ويــعــتــدي عــلــيــهــم. كــان 
الصغار ياحقون فوكو ويقولون  األطفال 
.. كانوا في سن الثامنة  ذني 

ُ
مــاذا عني؟ خ

األمــوال  يرمي  وكــان  والعاشرة،  والتاسعة 
لــهــم، ويــقــول سنلتقي فــي املــكــان املــعــروف 
عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة مــســاء«، واملــقــصــود 
مقبرة املــديــنــة. هــذه الــصــورة الــتــي ينقلها 
ــّدا،  ــ ــا، بــــل فــظــيــعــة جـ ــ

ّ
ــق ــبـــة حــ الـــشـــاهـــد ُمـــرعـ

للفيلسوف  ــــرى  أخـ عـــن شــخــصــيــٍة  تــكــشــف 
ــة، مــســكــوت عــنــهــا في  ــ ــوّي الــــبــــارع، غــيــر ســ
معظم النصوص التي ُكتبت عنه، فقد بان 
 الرجل يتعّمد انتهاك الحرمة الجسدية 

ّ
أن

 فقرهم وبراءتهم لتلبية 
ّ

لألطفال، ويستغل
قرفة، الشاذة. وهو ال يستضيفهم 

ُ
نزواته امل

تــهــم فــي املــقــبــرة  فــي بــيــتــه، بــل ينتهك بــراء
وفــي ُجــنــح الــظــام. ملـــاذا اخــتــار ذلــك املكان 
ـــــه يـــريـــد أن يــفــعــل تلك 

ّ
الـــهـــامـــشـــي؟ هـــل ألن

األفعال الدنيئة بعيدا عن أنظار الناس؟ أم 
ه يحتقر ضحاياه، وال يريد استقدامهم 

ّ
ألن

ــاذا اخــتــار  إلـــى مــنــزلــه تــفــاديــا للشبهة؟ وملــ
أن يتحّدى املوت  املقبرة بالذات؟ هل يريد 
الــوفــاة؟ وملــاذا اختار  ومسألة املصير بعد 
ــيـــت؟ هــل  ــقـ الـــلـــيـــل فـــضـــاء زمـــنـــيـــا لــفــْعــلــه املـ
ى بــالــســواد هــروبــا مــن الضياء 

ّ
ـــه يتغط

ّ
ألن

ــه ال يـــريـــد الــنــظــر  ــ ـ
ّ
وكـــشـــف الــحــقــيــقــة، أم ألن

الشهادة  تلك  فــي وجــوه ضحاياه؟ كشفت 
ة 

ّ
عـــن شــخــصــيــٍة عــصــابــيــة، مــــوتــــورة، شــــاذ

باستهانته  وأخبرت  املشهور،  للفيلسوف 
ــــني الـــدولـــيـــة  ــــوانـ ــقـ ــ بـــالـــقـــيـــم األخــــاقــــيــــة والـ
ــتـــداء عــلــى األطــفــال،  ــقــة بــتــجــريــم االعـ

ّ
املــتــعــل

واملمارسات الجنسية مع القّصر.  
 فوكو تمادى في أفعاله املشينة 

ّ
ويبدو أن

ع 
ّ
ه كان يتمت

ّ
 أطفال تونسيني، ألن

ّ
تلك بحق

بورقيبة،  الرئيس  من  معلنة  غير  بحماية 
ـــــه كــــان يــــرى نــفــســه مــواطــنــا فــرنــســيــا، 

ّ
وألن

ــل هــيــمــنــتــه عــلــى  ــ ــــواصـ ــيـــــض، يـ ــ ورجــــــــا أبـ
ويعتبر  سابقا،  فرنسا  ته 

ّ
احتل بلٍد  أطفال 

واملاحقة  القانونية  املحاسبة  فــوق  نفسه 
ه بلغ 

ّ
 جنسيته فرنسية، وألن

ّ
العقابية، ألن

النجومية في الفلسفة. يضاف إلى ذلك عدم 
وجود منظمات حقوقية وجمعيات مدنية 
عنى بشأن حقوق الطفل 

ُ
تونسية فاعلة، ت

فــي تــونــس وقــتــهــا. فــضــا عــن عـــدم وجــود 
ــّرة، وتــواطــؤ الصحافة  وســائــل إعامية حـ
ــع مــــمــــارســــات فــوكــو  الـــفـــرنـــســـيـــة وقـــتـــهـــا مــ
الــشــاذة. ســاهــم ذلــك فــي إفـــات الفيلسوف 
ـــى ال 

ّ
لــة والـــعـــقـــاب. وحـــت ــأزوم مـــن املــســاء ــ املــ

يكون رصد مسألة بيدوفيلية فوكو حكما 

صــهــيــونــيــة، فــيــمــا املـــعـــارضـــون لــنــظــامــهــا 
متواطئون معهما.

»الحمقى«،  عند صفة  »الــــردود«  ــف 
ّ
وتــتــوق

»الكسالى«،  أو  املــبــادئ«  »عديمي  دون  من 
فهي األخطر عند أصحابها من بني النعوت 
ة األخـــاق؟(. 

ّ
األخـــرى )الــبــاهــة أفــدح مــن قل

يــبــحــثــون عـــن أصـــولـــهـــا، فــــيــــرّدون الــصــاع 
صـــاَعـــنْي، عــلــى مــا يــعــتــقــدون: »أنــتــم .. أنتم 
الــحــمــقــى!«. ودليلهم فــي كــتــاٍب مــن الــتــراث 
العربي )ابن الجوزي(، أو التراث الفرنسي 

في كتاب فرنسي )أوغوست بيبل(. 
ولكن املحور الذي تدور حوله كل الــردود، 
»الـــصـــفـــة  ــــو  هـ مـــخـــتـــلـــفـــة،  بـــأســـالـــيـــب   

ْ
وإن

الــيــســاريــة«، فبناء على مــا تــقــّدمــوا بــه من 
حــجــج، يــحــســم كــتــاب اإلعــــام املــمــانــع بــأن 
ــاريـــني فــــي شــــيء،  خــصــومــهــم لـــيـــســـوا يـــسـ
بـــل هـــم مـــن »الـــيـــمـــني«. ومــــن بــيــنــهــم، ثــّمــة 
ــخ، بــحــثــًا  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــن يــــذهــــب بـــعـــيـــدًا فـ ــ مـ
عـــن نــفــي يــســاريــة أصـــحـــاب الـــرســـالـــة، في 
 

ٌ
الصراع بني ستالني وتروتسكي، فوصف

إلى  »التروتسكيني«،  بـ الرسالة  ألصحاب 
مــا هــنــالــك مــمــا تــزخــر بــه أدبــيــات السجال 
بــــني املـــمـــانـــعـــني الـــيـــســـاريـــني وخــصــومــهــم 
ــــني لـــلـــمـــمـــانـــعـــة.  ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ الـــــيـــــســـــاريـــــني املـ
واالنـــقـــســـام األســــاســــي بــيــنــهــم يـــعـــود إلــى 
مــا يــعــتــبــره املــمــانــعــون »أولـــويـــة  مــحــاربــة 
اإلمــبــريــالــيــة األمــيــركــيــة«، عــلــى مـــا عــداهــا 
على  ومجّسدة  مستجّدة  إمبريالياٍت  مــن 
أرض سورية. فيما الوقائع الجديدة على 
هــــذه األرض فــرضــت نــفــســهــا مــنــذ انــــدالع 
العني  ال تخطئهما  منهما  اثنتان  الــثــورة. 
إيرانية وروسية: جوًا وبحرًا  املجّردة، من 
طريقها  فــي  الصينية،  أي  والثالثة،  وبـــرًا. 

ــــام  و»الــــتــــرشــــيــــد«. وبـــالـــجـــمـــلـــة ظــــل اإلعــ
األردنــي يدار باآللية نفسها، من الهيمنة 
ضرب  إذا  حتى  و»الهندسة!«،  والتوجيه 
الباد »زلــزال األمير حمزة«، وقع الزماء 
في عالم الصحافة في حيص بيص، ولم 
ــا يــقــولــونــه لــجــمــهــورهــم الـــذي  يـــعـــرفـــوا مـ
ــم كــلــهــم،  ــهـ صـــب جــــام غــضــبــه عــلــى رؤوسـ
سواء كانوا في مقاعد اإلعام الرسمي أو 
املفارقات  الخاص. ومن  أو  الرسمي  شبه 
النشر  بمنع  القضائي  األمــر  هنا صــدور 
فـــي الــقــضــيــة إيـــاهـــا، عــلــمــا أن كـــل مـــن هو 
فــي دائـــرة اإلعـــام لــم يكن لــديــه مــا يقوله 
األجنبية.  للصحافة  ســـّرب  مــا  تــرديــد  إال 
ــزمـــاء ما  وبــتــعــيــبــر آخــــر، لـــم يــكــن لــــدى الـ
ينشرونه أصا، كان النشر مسموحا أم ال!

ــذا كــلــه، ضــّجــت ســاعــات  وبـــالـــتـــوازي مـــع هـ
البث الفضائي املحلية والعربية بجعجعٍة 
ال نــهــايــة لــهــا لنخب تــهــرف بــمــا ال تــعــرف، 
ــل وتـــــــحـــــــّرم و»تـــــســـــتـــــشـــــرف« مــــــا ال  ــلـ ــحـ ــتـ فـ
ــلـــت الـــســـاحـــة نــهــبــا  ُيـــســـتـــشـــرف أصــــــا، وظـ
ــل والــتــســريــبــات، في  ــاويــ لــلــشــائــعــات واألقــ

غياب سرديٍة رسميٍة متماسكٍة ومقنعة.
 )كاتب من األردن(

أحاديا صــادرا عن جهة علم واحــدة، أعني 
شــهــادة غــي ســورمــان، حــاولــت أن أتقّصى 
التدقيق، فقمت بحفريات  األمــر على جهة 
فـــي ســيــرة مــيــشــيــل فـــوكـــو، عــســى أن أعــثــر 
عــلــى مـــا يـــؤّيـــد مـــا وّجـــهـــه إلـــيـــه ســـورمـــان 
ــــهــــامــــات. وتـــبـــّيـــنـــت مــــن خـــــال جــهــد 

ّ
مــــن ات

يعاني  كــان  الــرجــل   
ّ
أن معتبر  أركيولوجي 

مــن اضــطــرابــات نفسية وسلوكية مــذ كان 
مراهقا، وأقــدم، بحسب تقرير أعّدته مجلة 
»فلسفة«، على محاولة انتحار في الثانية 
 والــــــده أخـــذه 

ّ
والـــعـــشـــريـــن مـــن عـــمـــره، وأن

ُمكرها ملقابلة جان ديــاي، وهو إخّصائي 
بــبــاريــس.  آن  فــي مستشفى ســانــت  نفسي 
ــدة، أفــــــاد الــطــبــيــب  ــايــ ــعــ وبـــعـــد حـــصـــص املــ
ناتجة  »محنته   

ّ
بـــأن فــوكــو  لحالة  املباشر 

عـــن تــمــّســكــه بــمــثــلــيــتــه الــجــنــســيــة، وولــعــه 
 

ّ
بالسادية/ املازوشية، ورغبته في أن يظل
ســلــوكــه فـــي مــنــأى عـــن الــرقــابــة األخــاقــيــة 
شخصية  كانت  ثّمة،  ومــن  واالجتماعية«. 
عن  ناتج  انفصام  مــن  مبّكرا  تعاني  فوكو 
صراع داخله بني نزوعه للمثلية وتحجير 
ه 

ّ
املجتمع لتلك امليول. وجاء في التقرير أن

ســافــر فـــي شــبــابــه إلــــى الــســويــد، وأملــانــيــا، 
ــا، لــيــعــيــش مــــغــــامــــراٍت مــثــلــيــة،  ــيــ وبــــولــــونــ
ف من الرقابة املشّددة على ميوله 

ْ
وليتخف

الــجــنــســيــة هـــذه فـــي فــرنــســا. وفـــي الــســيــاق 
نفسه، تؤكد وثيقة مهّمة أخرى مْيل فوكو 
إلـــى مــمــارســة الــجــنــس مـــع األطـــفـــال، وهــي 
ــــع عليها مــثــقــفــون فــرنــســيــون، 

ّ
عــريــضــة وق

مــن بينهم جــاك دريـــدا، ولــويــس ألتوسير، 
ــيــــل دولـــــــوز،  وســــيــــمــــون دي بــــــوفــــــوار، وجــ
وفراسواز دولتو، وميشيل فوكو وغيرهم 
سنة 1977 وعنوانها »رسالة مفتوحة إلى 
لــجــنــة الـــقـــانـــون الــجــنــائــي ملــراجــعــة بعض 
ــنــــصــــوص الــــتــــي تـــحـــكـــم الــــعــــاقــــات بــني  الــ
ّصر«، وطالب فيها املوقعون 

ُ
البالغني والق

ملمارسة  والتشريع  البلوغ   
ّ
بتخفيض سن

أعمارهم  الذين تكون  األطــفــال  الجنس مع 
في حدود 13 سنة. وورد في كتاب »شهوة 
مــيــلــر،  لــجــيــمــس   ،)1993( فـــوكـــو«  مــيــشــيــل 
باملثلية  مــهــتــّمــا  ــان  كــ املــشــهــور  املــفــّكــر   

ّ
أن

والــســاديــة، وكـــان أّول شخصية عــاّمــة في 
را 

ّ
ها مثلية، ومات متأث

ّ
فرنسا اعترفت بأن

 ميشيل 
ّ
بـــاإليـــدز. وورد فــي تــقــريــر آخـــر أن

مراهق  اشتكاه  بعدما  تونس  غــادر  فوكو 
التونسية،  الداخلية  وزارة  إلــى  )18 سنة(، 
واتهمه باالعتداء عليه جنسيا. ومن ثّمة، 
 ملك الفلسفة كان 

ّ
ة معتبرة تفيد بأن

ّ
 أدل

ّ
فإن

ينتهك براءة األطفال، ويشرعن لذلك تلبية 
لنزواته.

)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

اإلمبريالية األميركية مفّضلًة لدى اليساريين  الممانِعين

ممنوع من النشر

سقوط ميشيل فوكو في تونس

ثّمة يساران يختلفان 
على أموٍر خطيرة 

ومصيرية. واالثنان 
يتبادالن »التهم« أن 

اآلخر »غير يساري«

صحافة »التابلويد« 
األسبوعية، فقد 

أحدثت ما يشبه 
الثورة في اإلعالم 

األردني

يبدو أّن فوكو 
تمادى في أفعاله 

المشينة بحّق أطفال 
تونسيين، ألنّه كان 
يتمتّع بحماية غير 

معلنة من بورقيبة

آراء

ياسر أبو هاللة

البلد  مأزقها.  انكشف  ما  بقدر  إنجازاتها  اتضحت  األردنــيــة،  الدولة  مئوية  في 
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.
االلــتــزام بالدستور. استأثرت  املئوية األولــى هو  لم يحققه األردنــيــون خــالل   ما 
الدولة بالسلطة وغيبت الشعب،  باستثناء مرات معدودة عامي 1956 و1989، 
وظل الحكم مقصورا على امللك. وفي قضية األمير حمزة، أخيرا، دخلت الدولة 
الذي  النواب  املؤسسات، وغياب دور مجلس  الثقة في  نتيجة غياب  مــأزق،  في 
اإلعــالم  املــأزق من خــالل  مع  التعاطي  الدستور. وعّبر  في  األول  الركن  يجّسد 
لك يقّرر من 

ُ
ومنصات التواصل عن فوضى بني من يهّمش دور امللك، وكأن امل

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 يقّيده. 
 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 
نــزاع وتجاذب، ومن حق أي أردني  الدستوري، فالحكومة هي محل  على دوره 
وأردنية الوصول إلى موقع رئيس الوزراء، من خالل األكثرية النيابية، وهنا محل 

لك ال نزاع وال تغيير.
ُ
النزاع والتغييرمع كل انتخابات. وفي امل

امللك ظاهر  بمنازعة  بــدأت  والتي  لالعتبار،  األفغانية  الكارثة  استحضار  يجدر 
ن من تولي منصب سياسي بعد 

ّ
شاه من ابن عمه األمير داود خان الذي لم يتمك

دستور عام 1964، إذ حظر ذلك على أفراد ساللة بركزاي الحاكمة تولي املناصب. 
اغتنم داود خان الفرصة إّبان تزايد استياء الشعب من فشل إصالحات خمس 
حكومات متعاقبة، منذ تشكيل حكومة برملانية في 1964، باإلضافة 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.
 تمر به الدولة للمرة األولى في تاريخها، وهي جاءت 

ٌ
قضية األمير حمزة مأزق

ــٍت تــراكــمــت فــيــه عــوامــل الــغــضــب، ويــحــاول بــعــض العنصريني تركيبها  فــي وقـ
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 يناَزع امللك 
على الحكم، وال ُيحرم الشعب من حقوقه في التداول على الحكومات ومنازعتها 

وفق األكثرية النيابية.

أحمد عمر

العربي  الــفــارس  رأســـي بقصة  عــاتــًبــا: صــّدعــت  وقـــال  نـــوري،  استوقفني صديقي 
با: حامي الظعائن. وهو فارٌس عربي من قبيلة  ع الصنايع. قلت مصوِّ الجاهلي مسبِّ
ا، 

ً
الظعائن حًيا وميت اللطيم وهو اسم فرسه. اشتهر بلقب حامي  كنانة، وصاحب 

الشجاعة والنجدة، فقالوا: أشجع من ربيعة بن مكدم،  املثل في  العرب  به  وضربت 
وأحمى من مجير الظعن. وكان يعقر على قبره في الجاهلية، ولم يعقر على قبر أحٍد 

كم الله. في الجاهلية غيره، يعني مثل محمد رمضان »نمبر ون« أعزَّ
قيل إنَّ الرجل من بني فراس يعدل عشرة من غيرهم. وكان جدُّ 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 أنَّ لي بجميعكم وأنتم مائة ألف، 

ة وفراطة«.
ّ
ثالثمائة من بني فراس بن غنم، صرف الدينار بالدرهم. يعني أنتم فك

النفايات. وكانت تجمعها  تلمُّ  األملانية  الحسناء  إلى هذه  انظر  نــوري: نعم هو.  قال 
ع الصنايع ونلهف إلى إغاثتها. بعصا في طرفها ملقط، فلم ال نقتدي بمسبِّ

نا، وجمالها من النوع الذي 
ّ
ها أجمل مما ظن

َّ
تقّدمنا إليها على استحياء، فوجدنا أن

يجعل املرء يقوم بأحد أمرين، إذا ما رآها: أن يتنهد ويقّبل 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، 
فُدميت أصابعي، وسالت على البطاح، فقلت إلصبعي: ما أنت إال إصبٌع دميت في 
الثمار والقطف،  لها  ا، وجمعنا 

ً
املــرج نظيف لقيت. وبعد ساعتني، عاد  الله ما  سبيل 

ففرحت فرحة قاطف زيتون أو رمان وليمون، وسألتنا: من أنتما، أيها الكريمان، وكنا 
ل أن نبقى جندا مجهولني مثل »صاحب النقب« الذي عجز مسلمة بن عبد امللك 

ِّ
نفض

عن معرفته، ولكنِك ما دمِت مصّرة فنحن سورّيان.  وأخبرتها أني أحمل معي كيسا 
أجمع فيه النفايات، وأنا أقوم برياضي اليومية على طرف النهر، وأنَّ إماطة األذى عن 
الطريق في شرعتنا من اإليمان وجزاءها الجنة. فتعجبْت أشدَّ العجب، وحمدُت الله 

أنها لم تسألني عن نظافة بلدي، وسألْت: هل السوريون كلهم مثلكما؟
 
ً
وإغاثة  

ً
شهامة وأقلهم  عزما  أضعفهم  ونحن  منا،  أحسن  السوريني  كل  لها:  قلنا 

لها هاتفي  السورية. وأخرجت  بالليرة  واليورو  بالدرهم  الدينار  للملهوفات، صرف 
الحمائم، ونضج  األيــك  النسائم، وناحت على  بنا كلما هبت  اتصلي  برهانا، وقلت: 

.»
ُ

 َوال ُعزل
ٌ

 الِرماِح ال ِضعاف
َ

التني وكثرت الزبالة، ونأتيك »ِطوال
وأخبرتها أني قدمُت عريضة شكوى إلى البلدية، أشكو إليها انتشار النفايات في أيام 
العطل، ألنَّ حاويات النفايات معدنية وصغيرة، واقترحت على البلدية تكبير الحاويات، 
وجعلها من الغطاء املعدني ذاته، وشرحت لها أنَّ الغربان تنثرها وتنبشها، فأعجبت 
ا كثرت قتالنا، 

ّ
م جدنا دفن املوتى، ومل

ّ
بالشكوى، وكبرت في عينها، وقلت: الغراب عل

واحترفنا القتل جعلت أحفاد الغراب الدافن تنثر النفايات احتجاجا، وقالت: حّول لي 
الرسالة، وقالت إنها ستشتكي إلى البلدية برسالتي وعريضتي، وستنتظر.  

الخيرات وعمل  نــوري، وقلبانا مثخنان بالحبِّ من فعل  أنــا وصديقي  وغــادرنــا، 
هم على فعل الخيرات 

ّ
الصالحات. وأفشينا فضيلتنا بني األصدقاء والجالية، نحض

الزاكّية، ودعوتهم إلى تشكيل عصابٍة سورّيٍة لجمع النفايات، حتى يطير ذكرنا 
في اآلفاق، ونتصّدر األخبار واألوراق، وتعجّبنا من حسناء شابٍة تجمع النفايات، 
 على الجنسية، سبقنا 

ٌ
فقال لنا صديق مجلٌو عن الوطن كأنه استعمار، وحاصل

الكتاب: غالبا هي  الظلم والــجــور، وعــنــده علٌم مــن  أملانيا بسنواٍت هــاربــا مــن  إلــى 
مرتكبة جنحة وهذا جزاؤها.

عبد الحكيم حيدر

أّرخ  كم  التي  املــعــارك  نافضا عنه غبار  بعد رحيله،  الثرى  في  الجبرتي طويال  نــام 
مــن سكن  ينتقل  الــبــعــران، حينما  على ظهور  حمل 

ُ
ت كانت  فــي مجلداٍت  بقلمه  لها 

أبــدا أن »حبيبته وياقوتة قلبه مصر« ستدخل  إلــى آخــر، ولــم يكن يخطر على باله 
معركة »الخرم«، بعد قرنني، بعدما سمع عن أستاٍذ في العلوم السياسية، كان من 
إثيوبيا جهارا نهارا، من  يهّدد  الفتاح،  بالله عبد  العامة، اسمه معتز  الثانوية  أوائــل 
دون أن يأخذ حبة أو حبتني، بأنه ال مناص أمام السلطة املصرية، ومراوغات إثيوبيا 
ــرم«، في جــدار سد النهضة.  حــاول الجبرتي، بالطبع، 

ُ
الواضحة، سوى بإحداث »خ

مــرارة  إلــى  لم يستطع، نظرا  السياسية، ولكنه  العلوم  أستاذ  كــالم  أن يضحك على 
الدهشة واملصادفات  اللياقة أيضا. يذكر املؤّرخون، وهذا من دواعــي  الوضع وعدم 
النادرة أيضا، أن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي، الذي أّرخ لكل معارك مصر مع أبناء 
رم«، ال في 

ُ
الفرنسيس، واصفا املدافع والبارود واملنجنيق، أنه لم ينطق أبدا بكلمة »خ

موقعٍة 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 صّحة 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 
الجبرتي إلى دماء األحباش من دون أن يكون كذلك. وهذا بالطبع »خرٌم مقصوٌد في 
كالم املؤّرخني سبق خرم أستاذ العلوم السياسية«، بما يقرب من قرنني، فهل طعن 
رم املؤّرخني«، ردا لعالم جليل من ساللتهم إلى جلدتهم، عالم جليل 

ُ
األحباش في »خ

ما زالت كتبه تطبع في القاهرة طبعاٍت عديدة ويعتبر حّجة؟
وعلى الرغم من أن الحبشة ليس لها أي منفذ بحري على العالم أبدا، فكيف ستعوم 
رم«، ونفرض أنهم 

ُ
حدث به هذا »الخ

ُ
ضفادعنا البشرية مثال كي تصل إلى السد، ثم ت

السودان وجنوبه، فهل  اتساعه مثال، فغرق  فزاد  االستراتيجي،  رم 
ُ
الخ أحدثوا هذا 

رم؟ 
ُ
سيعود أستاذ العلوم السياسية ويقول للضفادع: واآلن عليكم أن تسّدوا الخ

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 
ــرم أبــدا، ومن دون أن يرمي فشل الحكم، ال 

ُ
الليث بن سعد، من دون أن يذكر أي خ

على ثورة يناير التي انتهت في 18 يوما من سنواٍت تفوق العشرة، مشيرا وموقعا 
تلوا، وال وقعوا على اتفاقيٍة 

ُ
الثورة تماما، وسجن ثّوارها وق وحاكما بعدما انتهت 

وال شربوا كازوزة في االتفاق، فكيف نسي أستاذ العلوم السياسية كل هذه األحداث 
رم«؟ 

ُ
التي كان فيها محلال واستراتيجيا، واكتفى فقط »بالخ

نحن أمام رؤية جديدة لألحداث، إذن. ونحن بدورنا في انتظار ما سوف يحُدث في 
رم، باعتبارها من 

ُ
رم، فهل سوف يتم تصوير العملية في أثناء عمل الخ

ُ
معركة الخ

العسكرية كافة، وقد تسّجل  العلوم  إلى  ضاف 
ُ
التي سوف ت أحدث االستراتيجيات 

باسم املعتز بالله عبد الفتاح الذي تفّوق بالطبع على اللواء عبد العاطي، رحمه الله. 
املــصــدر. وُيحكى  إلــى   من مخطوطاته، من دون اإلشـــارة 

ً
الفكرة منقولة وقــد تكون 

أيضا أن الجبرتي، بعد آخر تدويناته بشأن مصر والليث بن سعد وذكره النيل، وأن 
الكتابة  امتنع عن  أنــه  رم، 

ُ
بالخ وليس  فقط،  بالنيل  ومزارعها موكول  أمرها  صــالح 

 بصره حزنا على وفاة ابنه خليل، وكان قد شّك في أن 
ّ

تماما بعدها بقليل، ثم كف
رجال الباشا قد قتلوه عقابا له على معارضته حكم محمد علي باشا، ومات، رحمه 
الصنادقية،  في  بيوت،  ثالثة  تاركا  ميالدية،   1825 املوافق  هجرية،   1240 في  الله، 
وعلى النيل ببوالق، ومصر العتيقة، عالوة على آالٍف من املخطوطات، تنوء بحملها 

البعران، في حال نقلها من مكان إلى آخر.

محمد أحمد بنّيس

عرضت قناة الجزيرة اإلخبارية، األحد املاضي، فيلما وثائقيا بعنوان ›‹فلسطني 
1920‹‹، من إخراج الفلسطيني أشرف املشهراوي. كشف وقائع على قدر كبير 
قبل  فلسطني  في  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  تخص  األهمية،  من 
إلى  أول عمل وثائقي استقصائي يعيد  إنه  القول  مائة عــام. وربما ال مبالغة في 
عمله  معامله، ضمن  وإخــفــاء  الصهيوني جاهدا طمسه  الكيان  حــاول  ما  الواجهة 
على اجتثاث الوجود الفلسطيني، وإثبات أن فلسطني كانت ›‹أرضا بال شعب‹‹، 
الشرعية على اغتصابها ومصادرة تاريخها. ولذلك، أهمية هذا  وبالتالي إضفاء 
العمل في ذهابه بعيدا في تقّصي عناصر القوة التي كانت تمتلكها فلسطني إلقامة 

دولة وطنية، أسوة ببلدان أخرى في املنطقة.
دولتهم  إلقامة  الفلسطينيني  أهلية  عــدم  بشأن  الصهيونية  الــروايــة  الفيلم  ينسف 
بعد نهاية الحرب العاملية األولــى، من خالل ما قّدمه من وثائق وصور وشهادات 
تثبت مستوى التقّدم الذي وصل إليه املجتمع الفلسطيني. ومن ذلك تطوُر البنية 
التحتية، وتأسيُس ›‹سكة حديد فلسطني‹‹ التي افتتحت أولى محطاتها في القدس 
)1892(، وازدهاُر الصناعة، سيما في قطاعات الزيوت والصابون والقطن والنفط 
 حركة التجارة، 

ُ
والتعدين والسيارات والتحف واملنحوتات الدينية وغيرها، وانتعاش

خصوصا في القدس ويافا وحيفا وغزة، ما أسهم في ربط االقتصاد الفلسطيني 
 اقتصاد خدماتي، واجتذاُب رؤوس األموال األوروبية والعمالة 

ُ
بالعالم آنذاك، وتشكل

العربية، واتساُع حركة البناء والعمران. وقد كان لذلك أثره على النمو االقتصادي 
والحراك االجتماعي، فاتسعت رقعة التعليم، وظهرت نواة طبقة وسطى حضرية، 
وازدهـــــرت الــصــحــافــة، وانــتــعــشــت الــحــركــة الــثــقــافــيــة واألدبـــيـــة واإلعــالمــيــة والفنية 
املجتمع  التي شهدها  الالفتة  السياسية  الحيوية  إغفال  دون  هذا من  والرياضية، 
حاك ضده في 

ُ
الفلسطيني، بالتوازي مع املؤامرة االستعمارية الكبرى التي كانت ت

كواليس السياسة الدولية. 
طــوال  الصهيونية  الــحــركــة  أمـــام  بنيويا  عائقا  املجتمعية  الدينامية  هــذه  شكلت 
ل الدعم 

َّ
العقدين األولني من القرن املاضي، ما حدا بها إلى االنتقال إلى طور آخر َمث

االستعماري )البريطاني تحديدا( عنوانه البارز. وقد ساعدها على ذلك ما أفرزته 
اإلمبراطورية  ك 

ّ
تفك باألساس، في  األولــى من متغيرات، تجّسدت،  العاملية  الحرب 

عقده  الـــذي  املــؤتــمــر  ويمثل  وفــرنــســا.  بريطانيا  بــني  تركتها  وتقسيم  العثمانية، 
)إبريل/ نيسان 1920( نقطة فاصلة في مسار  بإيطاليا  الحلفاء في سان ريمو 
يتعلق  ما  في  باألخص  عنه من مخرجات،  ما تمخض  إلــى  بالنظر  الحركة،  هــذه 
بتفعيل وعد بلفور، وفتح أبواب الهجرة إلى فلسطني أمام اليهود. وقد أفضى ذلك 
إلى تشكل ميزان قوى جديد، ساعد بريطانيا على تقديم فلسطني على طبٍق من 
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. 
، فقط، نسفا للرواية الصهيونية، بل يعيد  ما قدمه فيلم ›‹فلسطني 1920‹‹ ال ُيعدُّ
تطلب  باألساس،   

ً
غربية مشكلة  باعتبارها  اليهودية،  املسألة  أيضا،  الواجهة،  إلى 

دولته  تأسيس  نحو  طريقه  يتلمس  كــان  آخــر  بشعب  التضحية  منها  التخلص 
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.
الــدالالت  املــونــتــاج فــي تكثيف  الفيلم   مــن ناحية أخـــرى، كــان الفتا توظيف طاقم 
بديعة،  توليفاٍت بصريٍة  عْبر  املشاهد،  الكامنة خلف  والسياسية  والرمزية  الفنية 
مزجت بسالسة بني صور قديمة ألمكنة ومواقع فلسطينية معينة، وصور حديثة 
لها )2020(، في استعادٍة للذاكرة الفلسطينية، ولدورها في إعادة كتابة الفصول 

املنسية في التاريخ الوطني الفلسطيني الحديث واملعاصر.
ختاما، ال يخلو توقيت صــدور الفيلم من داللــٍة في ظل مسلسل التطبيع املتواتر 
للرواية  االعتبار  يعيد  فالفيلم  العربية،  البلدان  من  وعــدد  الصهيوني  الكيان  بني 
الفلسطينية التي تتعّرض لهجمة شرسة ممنهجة من التحالف اإلسرائيلي العربي 

الجديد الذي يتطلع إلى إعادة كتابة هذا التاريخ وفق الرواية الصهيونية.

األمير حمزة ليس داود خان أحفاد حامي الظعائن 
وأحفاد الغراب األول

الجبرتي في انتظار 
معركة »الخرم«

فلسطين... الدولة المنسيّة
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آراء

كمال عبد اللطيف

فة 
ِّ
مــّرت سنة على انتشار وبــاء كورونا، مخل

ــار، ومــــن كل  ــمــ ضــحــايــا عــديــديــن مـــن كـــل األعــ
فئات املجتمعات، في الشمال والجنوب وفي 
َب فــيــهــا اإلنــســان  ــرَّ ــ  َجــ

ٌ
ــة ـ

َ
ــن الـــشـــرق والـــغـــرب، َسـ

الــحــْجــر الــصــحــي، والـــتـــزم قــواعــد جــديــدة في 
الـــعـــيـــش، مــنــتــظــرًا إمـــكـــانـــيـــة إيــــجــــاد الــحــلــول 
والحّد  الڤيروس،  مفعول  إبطال  على  القادرة 
.. تعطلت طاقات وقــدرات كثيرة  من انتشاره 
الــوبــاء، وسرعة اختراقه  للبشر أمــام غموض 
ــذه الــســنــة،  ــ كــــل املـــجـــتـــمـــعـــات. وبـــعـــد مــــــرور هـ
يجري الحديث اليوم عن موجة جديدة أسرع 
مــن الــســابــقــة، وأكــثــر فــتــكــًا. يــحــصــل هـــذا زمــن 
انطاق حمات 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 
زالــت  املجتمعات، ومــا  فــي مختلف  الــصــدارة 
ة 

َ
ف

ِّ
ل

َ
ُمخ وتنتشر،  تتناسل  وأصنافه  الته  تحوُّ

خوفا كثيرا وأملا كثيرا. يرتفع عدد الضحايا 
ِتمُّ تعرية صور النقص املهول 

َ
ثم يتناقص، ت

املجتمعات  فــي  ســـواء  الصحية،  البنيات  فــي 
الغنية أو الفقيرة، تليها لحظاٌت من الصمت 
عــن نــقــص األكــســجــن، وعــــدم كــفــايــة األجــهــزة 
أرقـــام املصابن،  ارتــفــاع  الــازمــة للعاج عند 

فيزداد الخوف، وتتضاعف إجراءات العاج.
ــل الـــــحـــــكـــــومـــــات إصـــــــــــــدار الــــــــقــــــــرارات  ــ ــ ــواصـ ــ ــ تـ
َحدِّ من التجمعات 

ْ
ة ملبدأ ال

َ
ز

ِّ
َعز

ُ
واإلجــراءات امل

وائل السواح

خال عشر سنوات، غّيرت املعارضة السورية 
جلدها مرات عدة. من هيئة التنسيق الوطني 
ــى املــجــلــس الــوطــنــي  ــى مــؤتــمــر أنــطــالــيــا إلــ إلــ
ــتـــاف  ــاالئـ ــلـــس الــــوطــــنــــي فـ املــــؤقــــت إلــــــى املـــجـ
ــــاض  ــريـ ــ ــمــــرات الــــقــــاهــــرة والـ ــمــــؤتــ ــنــــي فــ الــــوطــ
وموسكو فهيئة التفاوض السورية، وعشرات 
ــأت عــلــى  ــتـــي نـــشـ املـــجـــمـــوعـــات واملــــــبــــــادرات الـ
هامش هذه التشكيات، وفي معارضتها. ولم 
تؤِت أيٌّ من هذه املظاهر السياسية املعارضة 
ُكل للسورين، بل زادتهم تشتيتًا وتفّككًا 

ُ
أّي أ

وضياعًا.
ــهــا شــّجــعــا الاعبن 

ُ
ــت املــعــارضــة وهــزال

ُّ
ــشــت

َ
ت

الــدولــيــن واإلقــلــيــمــيــن عــلــى أاّل يــأخــذوا هــذه 
املعارضة على محمل الجّد، بل على محاولة 
مواقفهم  ز 

ّ
تعز  

ً
ورقــة واتخاذها  بها  التاعب 

ــلـــحـــصـــول عــــلــــى حــــّصــــة أكـــبـــر  فـــــي ســـــوريـــــة لـ
ــة. وبــيــنــمــا نــســمــع قـــادة  مـــن الــكــعــكــة الـــســـوريـ
 السورين 

ّ
الحكومات الغربية يكّررون دومًا أن

إلى  ويتوّصلون  يــقــّررون مستقبلهم،  من  هم 
نا 

ّ
فإن دستورهم،  ويكتبون  ملشكاتهم  حلول 

 تحقيق أّي إجماع بن قيادات هذه 
ّ
نعرف أن

أو  املعارضة وأصغر مسؤول حكومي غربي 
إقليمي صــار اآلن أصعب من ذي قبل بمّرات 

ومّرات.
الـــســـوري، حافظ  للفيلسوف  مــحــاضــرة  أذكـــر 
الــجــمــالــي، الــــذي كـــان رئــيــســًا التــحــاد الــكــتــاب 
في  ألقاها  العالي،  والتعليم  للتربية  ووزيـــرًا 
مــديــنــتــي الــصــغــيــرة حـــمـــص، وكـــنـــت تــلــمــيــذًا 

سمير الزبن

عندما وقف ياسر عرفات أول مرة على منبر 
األمــم املتحدة عــام 1974، في واحــدة من ذرى 
والقضية  بالفلسطينين  الــعــاملــي  االعـــتـــراف 
ــــان فــي  ــرعـــي، كـ الــفــلــســطــيــنــيــة ومــمــثــلــهــم الـــشـ
الخامسة واألربــعــن مــن عــمــره. وكـــان جــورج 
إطار  في  لعرفات  التاريخي  املعارض  حبش، 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر، يــبــلــغ الــثــامــنــة واألربـــعـــن، 
عــنــدمــا انــقــســمــت الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
رفـــــض وقــــبــــول لــلــبــرنــامــج املـــرحـــلـــي. رســمــت 
الــحــركــة الــشــابــة بــقــيــادتــهــا الــشــابــة مستقبل 
وجودهم  وأعلنت  املنطقة،  في  الفلسطينين 
ه... اليوم،  السياسي الذي أراد اآلخرون إخفاء
املتمّردون على القيادة في حركة فتح ومثالهم 
ناصر القدوة، يبلغ الثامنة والستن، أي هو 
 قوانن العالم. 

ّ
 التقاعد في كل

ّ
وأمثاله في سن

ــاذا التذكير  مــا أهــمــيــة الــفــرق فــي األعـــمـــار، وملــ
كما  السياسة،  فــي  التاريخية؟  الوقائع  بهذه 
في الحياة، الفروق العمرية في غاية األهمية، 
 العجائز في السياسة يبنون مكانهم على 

ّ
ألن

هم، في تاريخهم السابق، 
ّ
املاضي، ُيذّكرون بأن

فعلوا كذا وكذا، ما يجعلهم يعتمدون تاريخهم 
ــم، بــوصــفــهــم  ــهـ ــسـ ــفـ ــق أنـ ــويـ ــــي تـــسـ الــــســــابــــق فـ
صــانــعــي الـــتـــاريـــخ. الـــشـــبـــاب ال يــســتــطــيــعــون 
املستقبل،  عليهم صناعة  فيكون  ذلـــك،  اّدعـــاء 
ستجعلهم  التي  تجربتهم  صناعة  وبالتالي 

ــاهــــي واملـــطـــاعـــم  ــقــ ــات، تـــغـــلـــق املــ ــ ــــاطــ ــتــ ــ واالخــ
واملسارح وقاعات الحفات، ثم تفتح ساعات 
محدودة خال النهار وبشروط خاصة، األمر 
ـــَحـــّد من 

ْ
الـــذي يــضــع الــحــكــومــات أمـــام مــبــدأ ال

مما  الرغم  على  والخاصة،  الفردية  الحريات 
يثيره ذلك من أسئلٍة في موضوع أدوار الدولة 
ــا بــالــذات زمــن األوبــئــة  ــ فــي املجتمع، وأدوارهـ
والكوارث الطبيعية. هذا من دون الحديث عن 
أْوُجــه  الــوبــاء فــي مختلف  ها 

َ
ف

َّ
ل

َ
التي خ اآلثـــار 

الحياة، في نمط العيش وفي االقتصاد وفي 
املوقف من الحياة واملـــوت، وكــذا في مختلف 
كل  عن  بة 

ِّ
َرت

َ
ت

ُ
امل واالجتماعية  النفسية  اآلثــار 

مـــا ذكـــرنـــا، وهــــي آثـــــاٌر تــخــتــرق الـــيـــوم وجـــود 
اإلنـــســـان، لــتــكــســر، بكثير مــن الــعــنــف، أنــمــاط 
العيش التي استأنس بها، وصنعت مختلف 
ها، 

َ
وِقف

ُ
مساراته في الحياة، فجاءت كورونا ِلت

وتضع شــروطــًا جــديــدة لعالم جــديــد، شــروط 
التعايش مع الوباء، حيث ال بديل اليوم واآلن 
الــوبــاء، وذلــك بمراعاة  عن مبدأ التعايش مع 

املقتضيات الضرورية لذلك.
َمرَّ عام كامل على بروز ظاهرة انتشار الوباء 
في الصن، ثم في أوروبا والواليات املتحدة، 
ثم باقي العالم، وبروز مختلف النتائج التي 
ـــَدت عــنــه فــي مختلف املــجــتــمــعــات، مئات 

َّ
ـــَول

َ
ت

اآلالف من الضحايا، هشاشة البنيات التحتية 
الطبية في مراكز االستشفاء الخاصة والعامة، 
صعوبات املواكبة العلمية للظواهر املرتبطة 
باته، وصور انتشاره، أشكال 

ُّ
بالڤيروس وتقل

ــبــــاض الـــنـــفـــســـي حــــولــــت الـــكـــائـــنـــات  ــقــ مــــن االنــ

فــي املــرحــلــة الــثــانــويــة، تــحــّدث فيها عــن َميل 
الــــســــوريــــن عـــمـــومـــًا إلـــــى املــــشــــاريــــع الـــفـــرديـــة 
الــصــغــيــرة. وأطــلــق الــجــمــالــي عــلــى هـــذه امليل 
 فــقــال: »إن 

ً
»عــقــلــيــة الــدّكــنــجــي«. وضـــرب مــثــا

سْرَت في سوق الحميدية )كان القلب التجاري 
غير  سلسلة  لرأيت  وقتها(  دمشق  للعاصمة 
 
ًّ
كا يملك  التي  التجارية  املحال  من  متناهية 

منها شخص واحد، أو شخٌص مع أوالده، فإن 
أوه إلى دكاكن 

ّ
 وجز

ّ
مات تقاسم األوالد املحل

السوق  نــرى في  »نـــادرًا ما  صغيرة«. وأردف: 
 تــجــاريــًا لــشــريــكــن، فـــإن وجــــدت واحـــدًا 

ً
مــحــا

ن 
ّ
رأيناه بعد سنة أو سنتن وقد انقسم محل

الــدّكــنــجــي  عقلية   
ّ
أن الــجــمــالــي  ورأى  اثـــنـــن«. 

مال  رأس  ــراِكــم 
ُ
ت وال  كبيرًا،  اقتصادًا  تنتج  ال 

ني توّهمت 
ّ
حقيقيًا. وال أدري إن أضاف، أو أن

العقلية ال يمكن أن   مثل هــذه 
ّ
أن ـــه أضـــاف، 

ّ
أن

تنشئ حضارة حقيقية. 
ــتـــي تــتــحــّكــم بكثير  عــقــلــيــة الـــدّكـــنـــجـــي هــــي الـ
مـــن مــنــاحــي حـــيـــاة الـــســـوريـــن، بــمــا فـــي ذلــك 
تكون  السورية  املعارضة  وتكاد  معارضتهم. 
تنظيماتها، وصغر  كثرة عدد  لناحية   

ً
فريدة

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 أربــعــة أو 
خمسة أحزاب تنتمي إلى يمن ويسار ووسط. 
انــقــســم عــــام 1961 فــخــرج مــنــه االشــتــراكــيــون 
الـــعـــرب والــــوحــــدويــــون االشـــتـــراكـــيـــون. وســنــة 
1966 انقسم إلى يمن ويسار، ثم عاد فانقسم 
إلى »شباطين« وحركة تصحيحية.  ثم انقسم 

منه.  يــخــجــلــون  أو  يــفــخــرون بمنجزهم  يــومــًا 
أبــنــاء األمــس  العجائز   

ّ
إن الــقــول  لــذلــك، يمكن 

العاجزون عن صناعة املستقبل. والشباب هم 
تاريخًا  يملكون  ال  الــذيــن  املستقبل  صــانــعــو 
يــثــقــل عــلــيــهــم ويـــشـــل حــركــتــهــم. ومــــن يــراجــع 
الــدول  شهدتها  التي  املهمة  التغيرات  بعض 
الــكــبــرى، والــتــي كــانــت حــدثــًا كــبــيــرًا، غــالــبــًا ما 
يكون صاحب الطرح الجديد من أجل املستقبل 
 لواء التغيير. أما 

ً
حًا شابًا وواعدًا، حاما

ّ
مرش

حماة  بوصفهم  أنفسهم  فُيقّدمون  العجائز، 
املنجز والتقاليد التي استقرت، واملهّددة بفعل 
الــتــغــيــرات. لــيــســت قــضــيــة الــشــبــاب والــشــيــوخ 
 في الساحة الفلسطينية، فهي مفتاح 

ً
عارضة

مهم لفهم العطالة التي تعيشها هذه الساحة. 
 الــنــخــبــة الـــشـــابـــة الــتــي 

ّ
ــقـــول إن فـــي الـــوســـع الـ

منذ  الفلسطيني  الــســيــاســي  الــعــمــل  أمــســكــت 
نهاية الستينيات أطبقت عليه طوال التاريخ 
الاحق، بصرف النظر عن موقعها السياسي 
الفلسطينية. وطوال  السياسية  الخريطة  في 
الــعــقــود الــاحــقــة، لــم يــولــد أّي تــحــّد سياسي 
شبابي ببرنامج مستقبلي، يهّدد هذه النخبة 
املتحّكمة بالقرار الفلسطيني، والبنى الشابة 
تم تطويعها في سياق  التجربة  التي دخلت 
السيطرة األبوية لقادة الفصائل الفلسطينية 
التنظيمية املمتثلة للقيادة. وهو  البنى  على 
مــا يــمــكــن اعــتــبــاره عــامــل تعقيم )مـــن الــُعــقــم( 
لــلــحــركــة الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاحــتــكــار 

ــر األولـــــى  ــهــ ــا فــــي األشــ الـــبـــشـــريـــة، وخـــصـــوصـ
لــبــدايــة انــتــشــار الـــوبـــاء، إلـــى كــائــنــات خــائــفــة. 
االفتراضية في إشاعة  الفضاءات  د  تتردَّ ولم 
أساطير النهايات، نهاية الحياة، نهاية الكون 
والبشر. وقد الحت عاماتها األولى في أْعُن 
ــف 

َّ
ــَوق

َ
ت ــُمــون صــورهــا.  وُيــَعــمِّ مــن ينتظرونها 

ــســعــت مــظــاهــر الــبــطــالــة، أغلقت 
َّ
اإلنـــتـــاج، وات

املـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات، كــمــا أغــلــقــت املــعــامــل 
واملقاوالت، ومألت أخبار الضحايا فضاءات 
السمعي البصري، وهي فضاءات جديدة، وال 
عهد للناس بها، فتضاعفت عواملهم، وتنوعت 
وقائع حياتهم، لتزداد توترًا. ارتفعت درجات 
الــفــقــر والــهــشــاشــة، وشــمــلــت كــثــيــرًا مــن فئات 

املجتمع وقطاعاته.
ــة املــنــصــرمــة  ــنـ ــر خــــــال الـــسـ ــبـــشـ اســــتــــأنــــس الـ
ْوُجــِهــهــم، 

َ
أ ــامــات على  الــكــمَّ بخوفهم، وضــعــوا 

وتــبــادلــوا الحديث عــن بــعــد، الــتــزمــوا بقواعد 
ل االجتماعي والتباعد 

ْ
الحْجر الصحي والعز

ق، وال ركــوب  الــجــســدي .. ال خـــروج وال تـــســـوُّ
ــرات والـــقـــطـــارات والـــحـــافـــات، وال  ــائـ ــطـ فـــي الـ
مــع متطلبات عالٍم  ــوا 

ُ
ــف ــَكــيَّ

َ
ت فسحة وال ســفــر، 

جديد من صنع ڤيروس كورونا، عالم أصبح 
بمذاقاٍت أخرى، مراراٍت أخرى، ال وقت لألفراح 
وال لــتــبــادل الـــعـــزاء، وبــحــكــم الــغــمــوض الـــذي 
 كــثــيــرا مــن أوُجــــه الــحــيــاة، اختلطت أمـــوٌر 

َّ
ـــف

َ
ل

كـــثـــيـــرة، اســـتـــأنـــس الـــنـــاس بــالــغــمــوض الـــذي 
بــمــســاره  الڤيروس، ويــرتــبــط  مــوضــوع   

ُّ
ـــف

ُ
َيـــل

وتـــحـــوالتـــه، والـــغـــمـــوض املـــرتـــبـــط بــحــضــوره 
العلمية وغموض  املــعــرفــة  وبــآثــاره، غــمــوض 

وثــاثــًا،  مثنى  أنفسهم  الــعــرب  االشــتــراكــيــون 
وكذلك فعل الوحدويون االشتراكيون. وانقسم 
االتحاد االشتراكي خمس أو ست مرات. وجاء 
دور الشيوعين، حن خرج املكتب السياسي، 
ثم منظمات القاعدة، ثم جناح يوسف فيصل، 
وانقسم املكتب السياسي، فخرجت منه حركة 
اتحاد الشيوعين، وعاد خالد بكداش فانقسم 
وخـــرجـــت مــنــه مــجــمــوعــة قـــاســـيـــون. وانــقــســم 
وانقسم  واإلســامــيــون.  السوريون  القوميون 
»الــبــارتــي« الــكــردي إلــى بضعة عشر تنظيمًا. 
وهكذا صارت األحزاب السياسية في الساحة 
السورية كأطباء األسنان، تزيد نسبتها على 
حاجة املواطنن السورين، من دون أن تعرف 
 هذه الِفَرق، ومن دون أن 

ّ
ْرق بن كل

َ
حقًا ما الف

تفهم ملــاذا لم يظهر على الساحة حزب جديد 
)أو أحــــــزاب( يــمــثــل قــــوى اجــتــمــاعــيــة وفــكــريــة 
غير القائمة على الساحة. وملــاذا لم يظهر في 
ــزٌب لــيــبــرالــي حقيقي، أو اشــتــراكــي  ســوريــة حـ
ديمقراطي؟ أيعقل أن يكون الطيف السياسي 
ــًا- يـــســـاريـــًا-  ــيـ ــومـ ــــوري بــمــجــمــلــه طــيــفــًا قـ ــــسـ الـ

شعبويًا أو إساميًا وحسب؟
ولشّد ما تخطر محاضرة الجمالي ببالي هذه 
األيام، وأنا أرى إلى حال املعارضن السورين 
اليوم. تنقسم املعارضة إلى ثنائيات متعّددة، 
فهي منقسمة ما بن معارضة داخلية وأخرى 
بــن معارضة قديمة  مــا  خــارجــيــة؛ ومنقسمة 
وأخـــرى حــديــثــة؛ ومنقسمة مــا بــن معارضة 
مدنية  ومعارضة  علمانية؛  وأخــرى  إسامية 
 واحدة من هذه 

ّ
حة. ثّم تنقسم كل

ّ
وأخرى مسل

أجــزاء المتناهية في الصغر  إلــى  املعارضات 

ــكـــوا بـــالـــقـــرار وتــابــعــيــهــم  هــــــؤالء الــــذيــــن أمـــسـ
السياسية، وهم ما زالوا  الحركة  السلطة في 
السياسي.  العمل  ومفاصل  بالقرار  ممسكن 
ــان الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، وعــمــره  وإذا كــ
 
ّ
ــرز لــهــذا االســتــمــرار، فــإن 86 عــامــًا، املــثــال األبــ

الجيل الثاني الذي في السبعينيات من عمره، 
ويشكل الكتلة األساسية من قائمة حركة فتح 
نفسها،  البيئة  مــن  آٍت  التشريعي،  للمجلس 
ــن الـــقـــيـــادة الــتــاريــخــيــة.  ع مـ ــوَّ ــطـ وهــــو جــيــل مـ
لحركة  املركزية  اللجنة  أعضاء  إلــى  وبالنظر 
حن النتخابات املجلس التشريعي، 

ّ
فتح املرش

التي في مقدمتها محمود العالول )71 عامًا(، 
الــرجــوب )67 عــامــًا(، هذا  وأصــغــرهــم جبريل 
والتي  عــامــًا(،   55( سامة  دالل  استثناء  بعد 
ديــكــور نسائي في  ليست ســوى  ــهــا 

ّ
أن أعتقد 

اللجنة املركزية لحركة فتح.
كيف نقرأ وضع الساحة الفلسطينية آخذين 
بــاالعــتــبــار مــا ذكـــر أعــــاه؟ لــحــالــة االســتــنــقــاع 
الــيــوم،  الفلسطينية  الــســاحــة  تعيشها  الــتــي 
، إلى حّد كبير، بعدم 

ٌ
سياسيًا وقياديًا، عاقة

ــــدرة هــــذه الــســاحــة عــلــى تــجــديــد قــيــاداتــهــا،  قـ
املسألتان  والــعــمــر؛  الــســيــاســة  عــلــى مستويي 
 مــن املــمــكــن تــجــديــد الــقــيــادة 

ّ
مــتــرابــطــتــان. ألن

ببعض املــظــاهــر الــشــابــة كــنــوع مــن الــديــكــور، 
لتجميل املستنقع، وهذا ليس التجديد الذي 
تحتاجه حركة وطنية تعيش مأزقًا وجوديًا. 
تآكلت حركة فتح التي شكلت العمود الفقري 

ــه فـــي الـــوســـائـــط االجــتــمــاعــيــة.  ــداُولــ مـــا يــتــم تــ
ُبول كل ما سبق، 

َ
ْسرًا وكراهية ق

َ
واستساغوا ق

َصات، 
ِّ
غ

َ
 في أشهر من العيش قادمٍة با ُمن

ً
َما

َ
أ

 في نمط آخر من العيش الجديد بطرق 
ً
َما

َ
وأ

وأساليب أخرى في العيش.
وضع البشر األقنعة على وجوههم، وحملوا 
انقباضهم غضبهم خوفهم حزنهم في العيون 
ــــي الـــحـــركـــة، وعـــانـــقـــوا آمـــالـــهـــم الــعــريــضــة  وفـ
فــي اقــتــراب الــفــرج. حــمــلــوا ذلـــك كــلــه صامتن 
َمــرَّ  الــذي أصبح جــزءًا منهم.  الغيظ  وكاتمن 
ــوال نفسها، بـــدأت فــي األشــهــر  عـــام عــلــى األحــ
من  فئات  التلقيح، وشملت  األخــيــرة عمليات 
الصحة،  إلى قطاعات معينة،  البشر ينتمون 

فــي فلك هذه  تـــدور  الــتــأثــيــر،  فــي  والمتناهية 
الـــدولـــة أو تــلــك، فــتــتــصــارع اإليــديــولــوجــيــات 
واألعام وصور الزعماء والُعُمات في بينها، 
 إلى الخلف صورنا وأعامنا وأفكارنا 

ً
دافعة

 ما يخّصنا. 
ّ

وكل
 املــعــارضــة الــســوريــة 

ّ
الــقــول أن وال يعني هـــذا 

فللمعارضة  ومــصــداقــيــة،  بشرعية  تتمتع  ال 
ها تعبر عن 

ّ
الداخلية مشروعيتها الخاصة، ألن

ون 
ّ
ال يحتل الذين  السورين  من  فئة  تطلعات 

يــرفــعــون  الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة وال  اآلن ربـــمـــا 
صوتهم عاليًا، لكن، في وقت ما من املستقبل، 
ستراهم يشاركون برأيهم من خال صندوق 

إلى  وتحّولت  الفلسطينية،  الوطنية  للحركة 
شيء هامي. ال يتحمل محمود عباس وحده 
يتحّمل  بل  الــحــال،  إليه  ما وصلت  مسؤولية 
ــزءًا كــبــيــرًا مــن املــســؤولــيــة الــرئــيــس الــراحــل  جــ
ياسر عــرفــات، والـــذي كــان قـــادرًا على توحيد 
عــبــاس. كما  حركة فتح، وهــي ميزة يفتقدها 
سيطرة  مــن  الفلسطيني  الــوضــع  انــتــقــال   

ّ
أن

السيطرة  إلـــى  الــتــحــريــر  عــلــى منظمة  »فــتــح« 
على السلطة الفلسطينية، جعلها تعيد إنتاج 

األمن، التعليم. أو إلى سنوات عمرية محّددة، 
الــشــيــوخ والــعــجــزة أواًل، فــي انــتــظــار تعميمه 
الحديث  وتكاثر  الساكنة.  من  ى 

َّ
تبق من  على 

عـــن أصـــنـــاف الــلــقــاحــات، ومــخــاطــر بعضها، 
وتواصل الڤيروس حاضرًا بأشكاله الجديدة، 
وموجاته التي ال تنقطع وال تخفت إال لتعود، 
والفزع.  والسطوة  ة  ــدَّ

ِّ
الــش من  بكثير  وأحيانًا 

جبروته  يمارس  حضوره،  الڤيروس  ُيواصل 
الـــصـــامـــت، ويــــواصــــل الــبــشــر عــزلــتــهــم بــأعــن 
شــاخــصــة، ووجــــوه لــم تــعــد مــامــح تعبيرها 

 على نقل ما يدور بدواخلهم.
ً
قادرة

َمــــرَّ عـــام مـــن الــعــزلــة. يــنــخــرط الــجــمــيــع الــيــوم 
فـــي عــمــلــيــات الــتــعــايــش الـــقـــســـري مـــع الـــوبـــاء 
ومــقــتــضــيــاتــه، يـــتـــواصـــل الــــخــــوف، ويــســتــقــر 
ــى، وتـــضـــارب  ــوتــ ــار املـــــوت واملــ ــبـ بـــتـــواصـــل أخـ
ســـوق الــلــقــاح وأســــواق الــعــاج. ويــبــدو أنـــه ال 
ت  يوجد اليوم مخرج من الضائقة بعدما َعمَّ
واستقّرت. لم نعد ندرك أسئلة العزل املرتبط 
ل ال ُيدَرك باملشاهدة، وقوة ما 

ْ
بالخوف، والعز

يحصل في الذات أيام الحْجر وأشهره تستقر 
 رّجات 

ً
في تافيف الجسم والوجدان، محدثة

نفسية وجسدية، يصعب التخلص من آثارها 
املقاومة  أفــعــال  أمــا  املقبلة.  وآثــارهــا  املباشرة 
ومــواقــف الــتــفــاعــل والــتــعــايــش وقــيــم الــتــفــاؤل 
نات  ُمسكِّ مجّرد  تظل  فإنها  الحياة،  والتعلق 
نات تمهد لسقوطنا املنتظر أمام  مؤقتة، ُمسكِّ
واملتحّولة  الجديدة  املوجات  تاحق ضربات 
من كورونا، ومن أخواتها املحتملة الحصول.
)أكاديمي مغربي(

 
ّ

االقتراع. تريد هذه الشريحة التوّصل إلى حل
سياسي سلمي، يرفض العسكرة ويريد رحيل 
 الــقــوات األجــنــبــيــة مــن ســوريــة، وال يمانع 

ّ
كـــل

بمرحلة انتقالية يشارك فيها جزء من النظام 
وانتهاك  والتدمير  بالقتل  لم يشارك  الحالي، 
حــــقــــوق اإلنـــــســـــان. ولـــلـــمـــعـــارضـــة الـــخـــارجـــيـــة 
مــشــروعــيــتــهــا، مـــن خــــال انــتــشــارهــا األوســــع 
وحريتها في الكام وعاقاتها الدولية. وشهد 
ــّوارة بــن جماعات  العامان األخــيــران حركة مـ
ــن والدة  ـــت عــ

ّ
ــة، تـــمـــخـــض ــوريــ ــســ املــــعــــارضــــة الــ

مجموعات ومبادرات سياسية كثيرة. ويأتي 
أرضــيــة متقاربة  السياسي على  الــحــراك  هــذا 
بدرجة عالية، وهو يقوم، إلى حّد كبير، على 
جهود أفـــراد مــن املــعــارضــن الــســوريــن الذين 
، أو مــمــن كــان 

ّ
كــانــوا يــعــمــلــون بــشــكــل مــســتــقــل

لــهــم ارتــبــاطــات بــأجــســام املــعــارضــة الــحــالــيــة، 
انفصلوا عنها ألســبــاٍب بعضها سياسي  ثــم 
وبــعــضــهــا إيــديــولــوجــي وبــعــضــهــا شخصي، 
فــراقــا سياسيا.  أيــضــا  ولــكــن انسحابهم جــاء 
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 
تـــيـــاراٌت لــيــبــرالــيــة، يعيش معظم أفـــرادهـــا في 
أوروبــا وأميركا الشمالية منذ ما قبل الثورة 
الــــســــوريــــة، فـــهـــم يـــعـــرفـــون أيــــضــــا ومـــبـــاشـــرة 
الديمقراطية وفصل السلطات وتداول السلطة 

وحرية الصحافة وسيادة القانون. 
)كاتب سوري في واشنطن(

ل فيها 
ّ
بنيتها بطريقة أبوية استزالمية، توغ

الرئيس عباس إلى نهايتها. ونستطيع القول 
 ما يحمل حركة »فتح« اليوم، ليس تاريخها 

ّ
إن

الــنــضــالــي، بــل امــتــيــازات الــســلــطــة وفــســادهــا، 
على تفاهة منجز السلطة منسوبًا للمشروع 
الوطني الفلسطيني الذي قام من أجل استعادة 
أجــل سلطة  مــن  وليس  الفلسطينين،  حقوق 
حكم ذاتي إداري تحت إشــراف اإلسرائيلين. 
ــر الهام على هــذا الوضع وضــع شركاء 

ّ
املــؤش

ــتــــح« فــــي مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، فــهــذه  ــة »فــ ــركـ حـ
وتنوعها،  الــســيــاســي   طيفها 

ّ
بــكــل الــفــصــائــل، 

من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن، مرورًا 
ــــواًل إلـــى جبهة  بــالــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة، وصـ
الــوصــول إلى  ُيــقــّدر لها  الــعــربــيــة، ال  التحرير 
ــي الــــتــــحــــّدي مــن  ــأتــ املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي. ويــ
حــركــة »حــمــاس«، أي مــن خـــارج إطـــار منظمة 
 التحرير الذي استهلكته »فتح« وعلكته، حتى 
ــواء  ــ ــــخـ ــدام، لـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــح لــ ــ ــالــ ــ ــر صــ ــ ــيـ ــ  بـــــــــات غـ
تاشوا  الــذيــن  الــشــركــاء  ولضعف  مضامينه، 
ــات حـــزبـــيـــة بــــا عــضــويــة  ـــ ــــى رايــ وتــــحــــّولــــوا إلـ
 بــمــا يــنــاســب مــيــزانــيــاتــهــا املــالــيــة 

ّ
جـــّديـــة، إال

)الكوتا( التي تأخذها من الصندوق القومي، 
أي الجميع يعمل عند حركة »فتح« وبالتالي 
عند رئيسها عباس. بذلك، تحولت »فتح« إلى 
الوطني  املشروع  استكمال  قبل  حزب سلطة، 

الفلسطيني.
)كاتب فلسطيني في السويد(

عاٌم من العزلة

عقلية الدّكنجي... أو ذهنية المعارضة السورية

الشيخوخة والشباب والسياسة فلسطينيًا

ينخرط الجميع 
اليوم في عمليات 

التعايش القسري مع 
الوباء ومقتضياته، 

ويتواصل الخوف

تكاد المعارضة 
السورية تكون فريدًة 

لناحية كثرة عدد 
تنظيماتها، وصغر 

حجم كّل منها، 
وضعف تأثيره منفردًا

النخبة الشابة التي 
أمسكت العمل 

السياسي الفلسطيني 
منذ نهاية الستينيات 
أطبقت عليه طوال 
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