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شعب غير ضروري

العالم سنة ثالثة كورونا

ّ
ما إن حطت برقية وزارة الخارجية األميركية على مكاتب سفارتها في كازاخستان،
تطلب سرعة مغادرة املوظفني «غير الضروريني» األراضي الكازاخية ،حتى اندلعت
بلبلة بني موظفي السفارة ناجمة عن بروز سؤال وجودي اعتمل في نفوسهم :من
هو املوظف الـضــروري ،ومــن الــذي يستطيع تحديد «ضــرورتــه»؟ في البداية ،كانت
ّ
ّ
أمنية مشتركة بني املوظفني ،إذ كان كل واحد منهم يمني النفس أن يكون من «غير
الـضــروريــن» على قــاعــدة ّ
«رب ض ــارة نــافـعــة» ومــن يقع عليه االخـتـيــار سيضمن
ّ
ّ
ـوت عبثي جــراء األحــداث الدموية الجارية هناك ،فما قيمة أن
أن ينجو بجلده من مـ ٍ
ّ
يتبناها أساسًا ،وليس ّ
معنيًا بمن يحسم املعارك
يدفع املرء حياته ثمنًا لقضي ٍة ال
لصالحه :الشعب الغاضب من الحكومة إثر رفع أسعار الغاز أم الحكومة التي تجهد
إلخضاع الشعب وإجهاض ثورته .سرعان ما ّ
تبددت هذه األمنيات الحقًا ،عندما
ّ
ّ
يتشعب داخل الذات« :هب أن االختيار وقع ّ
علي ...ذلك يعني
بدأ «السؤال الوجودي»
ٌ
ّ
ّ
ُ
أنني موظف غير ضــروري ،فائض عن الحاجة ،وجــودي وعدمه سيان ،ولــن يتاح
لي أن ّ
أتنعم بذلك الزهو الــذي يظهر على وجــوه املوظفني الضروريني الذين ال غنى
عن وجودهم .ربما أنجو ،لكن بالتأكيد لن أكون سعيدًا بهذه النجاة ،سيما عندما
ّ
تحملني طائرات اإلخالء كحمولة زائدة إلى بلدي ،وسأكون حرجًا وأنا أحتل مقعدًا
في الطائرة ربما كان ْ
األولى به املوظفون الضروريون ،الذين ال تتطابق عودتهم مع
عودتي ،فأولئك ،على األغلب ،سيحظون بدالل بالغ ،وسيكون بانتظارهم في املطار
مسؤولون وجنراالت ،على خالفي أنا الذي لن ينتبه ٌ
أحد لي ،وال حتى مكانس عمال
ّ
النظافة» .عند هذا السؤال الوجودي إن استيقظ ،ستنقلب املعادلة تمامًا ،وسيتمنى
بعض موظفي السفارة لو يقع عليهم خيار البقاء على رأس العمل ،حتى لو كان
ّ
تستقر في رؤوسهم؛ فللضرورة أحكام ،وعلى
الثمن رصاصة كازاخية طائشة،
ّ
مستعدًا لدفع ثمنها .ذلك ما يحدث في بالد تحترم «الضرورة»
من يطلبها أن يكون
ضفاف جافة أخرى ،نجد أن مصطلح «الضرورة» يغيب
وتعلي قيمتها ،لكن على
ٍ
تمامًا في املخاطبات الدبلوماسية بني وزارات الخارجية والسفارات؛ إذ نادرًا ما ترد
عبارة «املوظفني الضروريني» ،أو «غير الضروريني»؛ ّ
ألن السؤال الوجودي نفسه
املتصل باملصطلح ليس مطروحًا على الذات العربية ّ
جراء الطمس والقمع والتهميش.
ال أحد يسأل نفسه هنا :هل أنا موظف ضروري ،أو حتى «إنسان ضروري» ،فالذات
معدومة في مواجهة السلطة وأدواتها ،وما يتحقق من الضرورة ّ
يعد ترفًا ،أو هبة
ً
ّ
أصال ،بل حتى الوجود الذاتي نفسه مشكوك فيهّ .
وثمة من
ليست من حق املوهوب
ّ
يدحض أسئلة ديكارت كلها ،فمن يفكر هو غير موجود ،ومن يطلب الحرية غير
ّ
مولود بعد ،وتنعدم حريتك عندما تبدأ حرية السلطة ،ولعل شهادة الوفاة هي اإلثبات
ّ
الوحيد للوجودّ ،
ألن املــوت ،بكل صنوفه ،بد ٌءًا من موت الحواس ،إلى موت الطموح،
هو املطلوب للمواطن العربي ،أما الحياة فتهمة يطارد صاحبها من املهد إلى اللحد.
عمومًا ،مــاذا لو استهوت رسالة وزارة الخارجية األميركية املوجهة إلى سفارتها
في كازاخستان ،طاغية ّ
عربيًا ّ
فقرر أن يصدر مرسومًا يتم بموجبه استخدام هذا
ّ
ّ
«محمي ٌته غير الطبيعية» ليصبح قيد التداول؟ لنفترض أن ذلك حدث،
املصطلح في ٌ
فــوردت رسالة مماثلة إلى إحدى السفارات العربية في كازاخستان تطلب مغادرة
جميع املوظفني غير الضروريني أرض البلد؟ أراهن ّأن الجميع سيحمل أمتعته على
عجل ،من السفير إلــى املــراســل ،ويهرع مـغــادرًا أرض السفارة .ولــو استطال األمر
ليشمل موظفي البلد برمتهم ،في القطاعني العام والخاص ،فسيفعلون الشيء ذاته،
ّ
ألن ّثمة في الالوعي الجمعي مفهوما مستقرا عن «الضرورة» اإلنسان واملواطن.
ّ
عمومًا ،ربما ّ
يقرر الرئيس العربي ذلك ،غير أنه حتمًا لن يلجأ ذات يوم إلى توجيه
ّ
ّ
جمعي للشعب ،يطلب فيه مغادرة «املواطنني غير الضروريني» أرض البلد؛ ألنه
تعميم
لن يجد بعد ذلك شعبًا يحكمه.

مالك ونوس

باسل طلوزي

كما في ّكل مرة يظهر فيها وبـ ٌ
ـاء أو تقع
مـصـيـبــة تـ ـط ــاول أبـ ـن ــاء ال ـك ــوك ــب ،وضــع
فيروس كــورونــا الــذي ظهر قبل سنتني،
وان ـت ـشــر كـمــا ال ـنــار فــي الـهـشـيــم ،الـعــالـ َـم
ً
أمـ ــام نـفـســه وأجـ ـب ــره أن يـسـتـكــن قـلـيــا
ـارد ،ل ـيــرى ما
م ــن أج ــل الـتـفـكـيــر بـعـقــل ب ـ ـ ٍ
ال ــذي عليه فعله إزاء ع ـ ٍّ
ـدو مـجـهــري بــدا
هــزيــل البنية ،لكنه مــن الـقــوة إلــى درجــة
ّ
شكل تهديدًا ّ
جديًا لوجود البشرية،
أنه
َّ
ِّ
ُ
ـارد عكرته
ـ
ب
عقل
تفكير
ل.
يشك
زال
ـا
ـ
وم
ٍ
ٍ
ٌ
ثرثرة وصخب وتسطيح لألفكار ،كانت
ّ
التخبط سمة
تخرج هنا وهناك لتجعل
ّ
التحدي الــوجــودي الــذي
العمل ،فــي ظــل
فرضته هــذه املشكلة .ومــع ولــوج العالم
سـنـتــه الـثــالـثــة م ــن امل ـعــانــاة م ــع كــورونــا
وم ـت ـحـ ّـوراتــه ال ـتــي تـظـهــر كــل ف ـتــرة ،كــان
واضـ ـح ــا أن ال ـج ـهــد ال ـ ــذي بــذل ـتــه الـ ــدول
ّ
التي تنطعت ملواجهة الفيروس انحصر
في التركيز على التخلص منه ،من دون
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـتـخـلــص م ــن مـسـ ّـبـبــاتــه،
ّ
املسببات التي توافق كثيرون على أنها
إذا ب ــدأت مــن مـشـكــات الـتـغـيــر املـنــاخــي
والتلوث البيئي ال تنتهي مع واقع ُّ
تعدد
أشكال استغالل قوى النظام االقتصادي
الدولي املسيطرة اإلنسان لتحقيق أرباح
ال تعرف حدًا ،وإنهاكه وإجهاده بالعمل
ً
هزيال ِّ
طيعًا
والفقر ،حتى جعلت جسده

كاريكاتير

أمام أي مرض يستجد فينهكه ليصرعه
من حيث ال يحتسب.
وفي لحظات التأمل في هذا الوباء ،يطرأ
في البال دائمًا ما كشفه ظهوره وانتشاره
ـرب للبديهيات ،على
من حقائق ومن ضـ ٍ
ال ـق ــدر نـفـســه الـ ــذي ي ـجــري ف ـيــه التفكير
بما يمكن أن تفعله الحكومات والقوى
ً
ً
ّ
املـتـحــكـمــة مـسـتـقـبــا مـسـتـفـيــدة م ــن هــذا
الــدرس .فــإذا ما َبـ َـرح الفيروس واختفى،
هــل يمكن أن تعود هــذه الحكومات إلى
مطالعة الــدرس من أجــل الثبات على ما
اتـخــذتــه مــن إج ـ ــراءات ،وتنفيذ مــا قالت
إن ــه ي ـجــب فـعـلــه م ــن أج ــل ال ـت ـخ ـلــص من
مسبباته؟
أم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى م ـ ــا كـ ـشـ ـف ــه ظ ـه ــور
ال ـف ـي ــروس ،ف ـقــد أمـ ــاط ال ـل ـثــام ع ــن حجم
التخلف والجهل املقيم لدى كثيرين من
أب ـن ــاء شـعــوبـنــا ال ـعــرب ـيــة ،وال ــذي ــن أثـبــت
ّ
ج ـه ـل ـهــم أن ع ـ ـقـ ــودًا مـ ــن ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ــذي
مارسته الحكومات العربية لم يكن هدفه
القضاء على الجهل واالرتـقــاء بالعقول،
ب ـقــدر م ــا ك ــان ال ـه ــدف مـنــه إعـ ــداد ك ــوادر
وظ ـي ـف ـيــة لـتـشـغــل م ـنــاصــب ت ـســاعــد في
ّ
استمرار سلطة أنظمة حاكمة .ولعل هذا
األمر من أهم األشياء التي كشفها بسبب
م ــا ي ـم ـكــن اعـ ـتـ ـب ــاره م ـص ـي ـبــة أوج ــدت ـه ــا
ّ
وتبدت في خطاب
واألنظمة،
الحكومات
َ
ال ـن ـخ ــب ال ـ ـ ــذي ج ـ ــان ـ ـ َـب الـ ـحـ ـق ــائ ــق ،وف ــي
تفكيرها وأس ـلــوب حـيــاتـهــا ،وه ــي التي

الطرق على الباب اإلسرائيلي
حسام كنفاني

ً
كان مأموال أن يكون لها خطاب فارق عن
بقية فئات املجتمع.
حني كــان الفيروس يتغلغل بني الناس،
وي ـ ْـع ـب ــر ال ـ ـحـ ــدود ح ــاصـ ـدًا أرواح أب ـن ــاء
مــن بعض ال ــدول الـعــربـيــة ،كـ ّـان إعالمها
يمارس فعله اليومي في ضخ معلومات
َ
ـار تـتـمــاشــى مع
وأقـ ــاويـ ــل ،وس ـ ــوق أخـ ـب ـ ٍ
الـسـيــاســات الـتــي تعتمدها أنـظـمــة هــذه
الدول في تغييب الحقائق وبث األكاذيب،
ال لسبب سوى أن ال وظيفة لهذه األنظمة
وم ــاك ـي ـن ــات ـه ــا اإلع ــامـ ـي ــة سـ ـ ــوى خـ ــداع
ّ
شعوبها ،على الرغم من أن ثمن ذلك كان
يظهر يوميًا في أعداد الوفيات املتزايدة
ب ـس ـبــب ع ـ ــدم ات ـ ـبـ ــاع إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــاي ــة
ّ
م ــن ال ـف ـي ــروس ،وتـحــلـلـهــا م ــن وظيفتها
املفترضة في حماية شعوبها وتحقيق
األمان لعيشهم في البلدان التي تحكمها.
وإذا كـ ــان م ــن هـ ــذه األن ـظ ـم ــة َمـ ــن أص ــدر
بعض ال ـقــرارات ،واتخذ تدابير ملواجهة
الجائحة ،فــإن تلك ال ـقــرارات بقيت حبرًا
على ورق ،ولم تفرض على األرض .لذلك
لــم نـ َـر اإلجـ ــراءات الــازمــة لـفــرض التقيد
بتلك التدابير استمرارًا من هذه األنظمة
فــي نهجها تمييع الـقـضــايــا املـصـيــريــة،
وعـ ـ ــدم مـ ـش ــارك ــة ًال ـش ـع ــب فـ ــي ال ـق ـضــايــا
الجديدة ،مواصلة منها في تغييب دوره،
حـتــى لــو ك ــان ه ــذا ال ــدور يتمثل بمجرد
اكتسابه شـعــورًا بأنه جــزء مــن منظومة
مجتمعية ّ
تعده مواطنًا ،أو حتى كائنًا

عثمان عبيد

أماط ظهور
الفيروس اللثام
عن حجم التخلف
والجهل المقيم
لدى كثيرين من أبناء
شعوبنا العربية

ب ـشــريــا بـ ــات ل ــوج ــوده أه ـم ـيــة ف ــي وقــف
انـتـشــار امل ــرض ،على األق ــل ،فــي ظــل هذا
َّ
استجد فجأة.
التهديد الــوجــودي ال ــذي
ً
وبـ ــدال مــن ذل ــك ،خ ــرج علينا إع ــام هــذه
بسرديات املــؤامــرة التي جعلت
األنظمة
ّ
كثيرين يـتـبــنــون هــذا الـخـطــاب الـخــادع،
ولم يسلم من ذلك أفراد من الطاقم الطبي
الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لإلنكار الذي
كانوا عليه.
فـ ــي ح ـ ّـم ــى ال ـب ـح ــث عـ ــن ط ـ ــرق ووس ــائ ــل
للنجاة أو الوقاية من الفيروس ،تفاءل

لميس أندوني

محمد أبو رمان

االنفجار القادم في مصر
خليل العناني

وصلت األوضاع االقتصادية واالجتماعية
ف ــي م ـصــر إل ــى م ـس ـتــوى غ ـيــر م ـس ـبــوق من
الـتــأزم والتعقيد إلــى الــدرجــة الـتــي جعلت
ك ــات ـب ــا وب ــاح ـث ــا م ــرم ــوق ــا م ـت ـخ ـص ـصــا فــي
ال ـ ـشـ ــأن امل ـ ـصـ ــري ،هـ ــو األمـ ـي ــرك ــي روب ـ ــرت
س ـبــري ـن ـغ ـبــورغ ،ي ـصــف م ـصــر ت ـحــت حكم
ُالجنرال عبد الفتاح السيسي ،في دراسةٍ له
ّ
املتسولة .فحسبه،
نشرت قبل أيام ،بالدولة
أصبحت مصر تعيش ،فــي األس ــاس ،على
املعونات والـقــروض الخارجية ،ســواء من
حلفائها اإلقليميني أو الدوليني ،وذلك حتى
وصلت ديونها الخارجية إلى معدالت غير
مسبوقة ّ
تقدر بحوالي  137مليار دوالر .أما
الالفت في األمر ،فهو إشارة سبرينغبورغ
إلى أن الوضع في مصر ال يمكن أن يستمر
بـهــذه الـطــريـقــة ،وإال ستجد مـصــر نفسها
أم ــام سيناريو قــاتــم أشـبــه بما يـجــري في
لبنان حاليًا لناحية االنهيار االقتصادي
ونـقــص الـسـيــولــة املــالـيــة الـكــافـيــة لتشغيل
االقتصاد وتراجع اإلنفاق الحكومي ،وما
قد يترتب على ذلك من توترات اجتماعية.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ق ــد ت ـصــل م ـصــر إلـ ــى مــرحـلــة
اإلفــاس املالي واالقتصادي خالل شهور،
والحل الوحيد أمام السيسي ملواجهة ذلك
مزيد مــن االقـتــراض األجنبي ،وهــو مجرد
حل مؤقت.
ي ـت ــزام ــن ح ــدي ــث س ـب ــري ـن ـغ ـب ــورغ م ــع ع ــدة
مؤشرات أخرى حدثت على مدار األسابيع
املاضية ،تعطي انطباعًا بأن مصر تنتظر
مخاضًا صعبًا خــال الشهور املقبلة .من
ً
ـا م ــا ي ـت ـ ّ
ـردد ع ــن وجـ ــود عـجــز في
ذل ــك م ـثـ
السيولة املالية لدى البنوك املصرية ،وهو
ما يؤثر على القدرة االستيرادية للشركات
بلد يعتمد ،في معظم
ورجــال األعـمــال في ٍ
احتياجاته األساسية ،على الواردات ،والتي
وص ـلــت ال ـع ــام امل ــاض ــي إل ــى م ــا قـيـمـتــه 61
مليار دوالر ،وهو ضعف حجم الصادرات
التي وصلت قيمتها إلى نحو  29.7مليار
دوالر ،بـحـســب ب ـيــانــات ال ـج ـهــاز امل ُــرك ــزي
للتعبئة ال ـعــامــة واإلحـ ـص ــاء ال ـتــي نـشــرت
منتصف الشهر املاضي (ديسمبر/كانون
األول) .ولذلك ،أعلن البنك املركزي املصري

كـثـيــرون أن يــدفــع حجم الـتـحـ ّـدي الكبير
الـ ـق ــوى ال ــدولـ ـي ــة واالح ـ ـت ـ ـكـ ــارات وك ـب ــار
أصحاب رؤوس األمــوال لتغيير أسلوب
تعاطيهم مــع الـقـضــايــا اإلنـســانـيــة ،وأن
ي ـع ـي ــدوا الـتـفـكـيــر ف ــي طــريـقـتـهــم بـ ــإدارة
ال ـع ــال ــم أو ال ـش ـع ــوب األخـ ـ ــرى امل ـق ـه ــورة،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ت ــوزي ــع جــزء
مــن ال ـث ــروة وك ـبــح غــريــزة الـتـهــافــت على
الربح وتكديس الثروات وزيــادة رؤوس
َ
ردة فعل منها على ما ّ
تبي من
األمــوال،
ٍ
ه ـشــاشــة ات ـص ــف ب ـهــا ال ـج ـنــس الـبـشــري
ّ
تسبب هــذا الفيروس بإطاحة
وإمكانية
إمبراطوريات وأباطرة .بل على العكس،
أص ـ ـبـ ــح انـ ـتـ ـش ــار املـ ـ ـ ــرض فـ ــرصـ ــة ل ـه ــذه
ُّ
للتربح من خــال إيجاد أساليب
القوى
جديد لالتجار بحاجات الـنــاس ،وحتى
االت ـج ــار بــالـطـعــوم ،وأح ـيــانــا احـتـكـ ًـارهــا
دول منها .كما كــان فرصة لها
وحرمان ٍ
لالنقضاض على مــا تبقى مــن مكاسب
حققتها الـفـئــات الـفـقـيــرة خ ــال سـنــوات
وعقود من نضالها في الــدول األوروبية
والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب ،واالن ـ ـق ـ ـض ـ ــاض أي ـ ـضـ ــا ع ـلــى
ال ـح ــري ــات ال ـتــي كــانــت م ـ ّيــزة ب ـعــض هــذا
عدوانية
الغرب ،حريات كانت تخفف من ّ
أجهزتها وقواها املسيطرة ،وتحقق لها
فرقًا ِّ
يميزها عن قوى العدوان املنتشرة
فـ ــي دول ع ــرب ـي ــة وع ــامل ـث ــال ـث ـي ــة ك ـث ـي ــرة.
ولــوحــظ خــال فـتــرة االنـتـشــار أن القوى
الشعبوية التي تحمل خطاب الكراهية

والتمييز وإقصاء اآلخر املختلف بالدين
ّ
أو الـ ـ ــرأي ق ــد تـ ـعـ ــززت ،وه ـ ــذا ب ـح ـ ّـد ذات ــه
ً
ُّ
يعد دليال وانعكاسًا لتراجع الدولة عن
دوريها ،الرعائي والحمائي.
وي ـعــود ال ـســؤال ال ــذي ط ــرأ مــع الجائحة
وتكرر كثيرًا ليحضر اآلن :هل ستحمل
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـنـ ــة اخ ـ ـتـ ــافـ ــا فـ ـ ــي امل ـ ـمـ ــارسـ ــة
أو الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـت ــي ات ـب ـع ـت ـهــا ال ـق ــوى
امل ـس ـي ـطــرة خ ــال الـسـنـتــن املنقضيتني
م ــن ع ـمــر الـ ـفـ ـي ــروس ،أو ح ـتــى خـ ــال ما
سبقها مــن س ـنــوات وع ـق ــود ،شـهــدت ما
حروب وغزوات وإجرام؟ على
شهدت من ّ ٍ
ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـجــائ ـحــة دف ـعــت كثيرين
ـداءات إن ـس ــان ـي ــة ل ـل ـعــودة
إلـ ــى إط ـ ــاق ن ـ ـ ـ ـ
ٍ
إلــى فكرة التعايش ،وتعزيز قيم الخير
ّ
والتعاون والتضامن واملحبة ،فإن غريزة
ال ـب ـق ــاء ع ـلــى ح ـس ــاب ضـ ــرر ال ـغ ـيــر الـتــي
ّ
حــاول اإلعــام في كــل مكان إظهار أمثلة
عليها بعد انتشار الفيروس لتكريسها،
وكذلك استمرار روح العدوان التي بقيت
ت ـح ــوم ف ــي أج ـ ـ ــواء دول ك ـث ـي ــرة ،ن ــاش ــرة
حــروبــا مذهبية وصــراعــات على الـثــروة
ّ
وامل ـ ـكـ ــاسـ ــب ،ك ـ ــل ه ـ ــذه الـ ــوقـ ــائـ ــع ،عـ ــاوة
عـلــى وق ــائ ــع اس ـت ـمــرار بـعــض الـ ــدول في
احتكار األدوية الجديدة ذات القدرة على
ّ
الـتـخـفـيــف مــن املـ ــرض ،ت ـقــول إن الـعــالــم،
ومــع دخــولــه سنته الثالثة كــورونـيــا ،لم
يتعلم الدرس بعد.
(كاتب سوري)

ساحرة هاري بوتر تثير حنق إسرائيل

في استعادة الحلم العربي
ّ
ليس من املفيد هنا أن نصنف الناس إلــى مالئكة وشياطني ،أو نـتــاوم ،ونخضع
لعقلية التصنيف واالستقطاب ،سواء في تونس أو في مصر أو حتى في سورية أو
في السودان ،الجزائر وهكذا ...إلخ ،فهنالك قاعدة جوهرية ّأن الديمقراطية أفضل من
ّ ّ
االستبداد والسلطويةّ ،
شعوب تمتلك الحرية
يمر إل عبر
وأن الطريق إلى املستقبل ال
ٍ
ّ
ومتحررة ،لكن من هو الديمقراطي ومن السبب في ما آلت إليه األمور فهي مسألة
ّ
ّ
ً
أخرى ،واألهم من ذلك كله أن نسأل سؤاال معمقًا بعد  11عامًا على الربيع العربي:
ملاذا فشلنا؟ ولم تكتمل طموحاتنا وأحالمنا؟ واملقصود هنا البحث عن األسباب
ّ
ً
البنيوية ،فـعــا ،الـجــذور واألخـطــاء أو االخـتــاالت االستراتيجية ،لعل ذلــك يرشدنا
إلى طريق ضللناه منذ قــرون طويلة! قــرون؟ نعم دعونا ال ننسى ذلــك ،فنحن منذ
ّ
مرحلة مبكرة ،أي لحظة الفتنة الكبرى ،لم نعرف طريقًا إلى الحرية السياسية ،ولم
تشهد األمة العربية تطويرًا أو إعادة إنتاج ملفاهيم وقيم تقوم على تحريم االستبداد
والسلطوية وتجريمهما ،بل ،في أحيان كثيرة ،وفي كتب الفقه والتراث اإلسالمي،
وفي الفلسفة السياسية وغيرها ،النظرية التي سادت وانتشرت والثقافة التي هيمنت
ّ
علينا هي ثقافة القبول باالستبداد وسلطة املتغلب وحكم القوي ،وتفضيل األمن
ّ
واالستقرار والوحدة على الحرية ،والشوكة على أهل الحل والعقد والعصبية على
دعوات التغيير السلمية .وبالتالي ،لم ّ
تتعزز ثقافة مجتمعية حقوقية وسياسية تقوم
على مراجعة ّ
جدية لهذا التراث السياسي وامليراث الشعوري.
جديد لثقاف ٍة مختلف ٍة وجيل ثــوري امتلك
بميالد
كانت لحظة الربيع العربي إيذانًا
ٍ
ٍ
أسلحة «الـســوشـيــال مـيــديــا» ،الـتــي كــانــت أق ــوى مــن العصي وال ـه ــراوات واملعتقالت
والــدبــابــات ،وهــدم جــدارًا تاريخيًا ورمــزيــا أهــم بكثير من جــدار برلني ،بل من سور
ّ
نظريات أكثر تجذرًا من نظريات الجاذبية،
الصني العظيم ،وهو جدار الخوف ،وكسر
ٍ
وهي نظريات االستثناء العربي من الديمقراطية ،التي استسلم لها كثيرون ووظفها
الحكام ،لكن تلك اللحظة اإلشراقية النورانية في تاريخنا ذوت بعد أعوام قليلة ،ولم
ّ
نحافظ عليها ،وعادت النظريات والجدران والثقافات القديمة تتشكل بصور تمويهية
ّ
ونفكر فيه ّ
جديدة .وهذا هو السؤال الذي علينا أن ّ
مليًا ،ملاذا فشلنا في الحرب،
نكرره
بعدما نجحنا في معركة صعبة وحاسمة مع االستبداد في الجولة األولى؟
أيــن هو رأس األفعى وأيــن هو ذيلها في الحالة العربية؟ فقد سقط الدكتاتوريون
ّ
واملستبدون وهزم الناس مخاوفهم وخرجوا إلى الشوارع ،وما تزال سياسات الشارع
ً
(على حد تعبير آصف بيات) هي التي تحكم الجيل الشاب الجديد ،لكن هل فعال
ّ
الزعماء هم رأس األفعى ،أم بنى االستبداد املجتمعية والسياسية هي الرأس والحكام
هــم الــذيــل؟ هــل مــن األج ــدى بالفعل الـيــوم أن نــراجــع مـقــاربــات التحول الديمقراطي
ومدارسه والتجارب العاملية ،ونعيد قراءة التجربة العربية الجتراح النظرية الخاصة
بالعالم واملجتمعات العربية ،مع األخذ بعني االعتبار أن لحظة الربيع العربي لم تنت ِه،
في أسبابها وشروطها حتى وإن كانت نتائجها مخيبة وكارثية في أحيان كثيرة،
وفــي ضــوء ّأن مــدارس فكرية عربية كثيرة لم تعد تمتلك اليوم جوابًا على أسئلة
الواقع!
ً
ربط هوبز بــاوم ،مثال ،التطور الديمقراطي الغربي بالتحوالت االقتصادية الكبرى،
االجتماعي الذي ّأدى إلى والدة مصالح جديدة
والدخول إلى عصر الصناعة والحراك ٌ
على حساب املصالح السابقة ،وهي حالة تمكن معاينتها بصورة مختلفة في العالم
العربي ،من خــال دور الطبقة الوسطى والشباب املعولم واملثقف ،لكن العملية لم
تستمر إلى النهاية املطلوبة؛ ّ
ألن القوى السياسية التي تشكلت في مرحلة االستبداد،
وكانت تمثل املعارضة هي التي قادت املرحلة الجديدة ،وربما بمفاهيم قديمة ،وألنّ
ّ
بالتعددية في
فشل الدولة في بناء املشروعات التنموية التي تقوم على االعـتــراف
ّ
إطار مصالح مشتركة ،واستبدال ذلك بتذويب الجميع بهوية معينة ،أدى إلى صعود
الهويات الفرعية األولية وانفجارها بمجرد انهيار النظام البوليسي؟!
ً
ّثمة فرضيات وأفكار عديدة تحتاج إلى االختبار ،بما يساعد فعال على فهم :أين
أخطأنا وما البديل؟ وهو الخيار الوحيد إذا أردنا استعادة الحلم.

عــن مـجـمــوعــة مــن ال ـش ــروط ،مــن أج ــل منح
سيولة طــارئــة للبنوك ،أهمها أن يقتصر
ذلك على البنوك ذات املــاءة املالية ،مقابل
ض ـم ــان ــات ك ــاف ـي ــة ،أه ـم ـهــا أن ي ـك ــون سعر
الـعــائــد املـطـبــق أع ـلــى مــن مـتــوســط أسـعــار
اإلقـ ــراض الـســائــدة فــي ال ـســوق ،وأن يكون
هــذا التمويل قصير األج ــل .ولـعــل أسباب
ذلك اإلجراء الذي اتخذه البنك املركزي هو
الـشـعــور بــأن ثـ ّـمــة أزم ــة مالية واقتصادية
تلوح في األفق ،بسبب سياسات االقتراض
ال ـخ ــارج ــي ال ـت ــي يـتـبـعـهــا ن ـظ ــام الـسـيـســي
بشراهة غير مسبوقة ،من أجل اإلنفاق على
مشاريعه الكبرى.
ّ
ويبدو أنــه ستكون ملسألة نقص السيولة
لــدى الـبـنــوك ،والـتــي قــد تـصــل ،فــي مرحلة
الح ـقــة ،إلــى مــؤسـســات الــدولــة ووزارات ـه ــا،
تــداعـيــات فــي مــا يتعلق بــالـقــدرة على دفع
األج ــور وال ــروات ــب وال ـع ــاوات للموظفني.
وق ـ ــد تــاب ـع ـنــا ع ـل ــى مـ ـ ــدار األي ـ ـ ــام املــاض ـيــة
اح ـت ـج ــاج ــات نـ ـ ــادرة داخ ـ ــل مـبـنــى اإلذاع ـ ــة
والتلفزيون (ماسبيرو) على تأخر صرف
الحوافز والـعــاوات منذ عــام  .2014وألول
م ــرة ن ــرى تـجـمـعــات واحـتـجــاجــات رافـضــة
الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ــوضـ ــع عـ ـل ــى مـ ــا هـ ــو ع ـل ـيــه،
م ــن أقـ ـ ــرب الـ ـش ــرائ ــح ال ــداعـ ـم ــة وامل ـس ــان ــدة
لـلـنـظــام ال ـحــالــي ،أو م ــا ي ـعــرفــون تقليديا
ب ـ «ح ــزب الـكـنـبــة» .وم ــن غـيــر املستبعد أن
تتسع رقـعــة االحـتـجــاجــات ،كــي تصل إلى
فـئــات وقـطــاعــات أخ ــرى أكـثــر احتياجًا من
الناحيتني ،االقتصادية واالجتماعية.
فــي الــوقــت نفسه ،تساهم سياسات الهدم
والبناء العشوائية التي يقوم بها حلفاء
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي واملـ ـنـ ـتـ ـفـ ـع ــون م ـ ــن س ـي ــاس ــات ــه
االقتصادية ،في سكب مزيد من الزيت على
ال ـن ــار ،وزي ـ ــادة نـسـبــة الـغـضــب واالحـتـقــان
ـات كــانــت ،فــي وقــت من
واالغ ـت ــراب لــدى فـئـ ٍ
األوقات ،من ّ
أشد داعمي السيسي ونظامه،
فـعـمـلـيــات اإلخـ ــاء وه ــدم امل ـن ــازل الـقـســري
لــم تعد مـجـ ّـرد سياسة طــارئــة تجرى على
ه ــوام ــش ال ـب ــاد كـمــا حـ ــدث ،وال يـ ــزال ،في
مناطق شبه جــزيــرة سـيـنــاء ،وإنـمــا وصل
األم ـ ــر إلـ ــى امل ـن ــاط ــق ال ـح ـضــريــة وفـ ــي قلب
الـعــاصـمــة امل ـصــريــة ،مـثـلـمــا ي ـحــدث حاليًا
فــي أحـيــاء مدينة نصر (الـحـيــان الـســادس
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نظام شرس سياسيًا
وأمنيًا ،وعاجز عن
الوفاء باحتياجات
مواطنيه األساسية

والـ ـس ــاب ــع) .وق ــد شــاهــدنــا رف ــض األه ــال ــي
هــذا األمــر واحتجاجهم عليه ،عبر مقاطع
ف ـيــديــو ،ك ــان ي ـت ـفــاوض خــال ـهــا مـســؤولــو
ال ـ ــدول ـ ــة مـ ــع سـ ـك ــان ت ـل ــك املـ ـن ــاط ــق ال ــذي ــن
يرفضون ترك منازلهم.
إذا وضعنا هذه املشاهد إلى جنب بعضها
بعضا ،تكتمل لدينا ص ــورة قاتمة لدولة
مـهـلـهـلــة ،ون ـظــام ش ــرس سـيــاسـيــا وأمـنـيــا،
ول ـك ـنــه عــاجــز اق ـت ـصــاديــا واج ـت ـمــاع ـيــا عن
الوفاء باحتياجات مواطنيه األساسية .في
الوقت نفسهّ ،
ثمة تراجع ال تخطئه العني
فــي الكتل املــؤيــدة للنظام ،والـتــي ساندته
التالية مباشرة لالنقالب،
طــوال السنوات ّ
ولكنها ب ــدأت تنفض عـنــه ،أخ ـيــرا ،نتيجة
ســوء أوضاعها االقتصادية واالجتماعية
وتراجعها .لــم تقم ثــورة يناير بــن عشية
وضحاها ،لكنها كانت أشبه بنهر ّ
تجمعت
ّ
زخـ ــاتـ ــه ومـ ـي ــاه ــه م ــن م ـظ ــال ــم اق ـت ـص ــادي ــة
واجـتـمــاعـيــة وم ــآس سـيــاسـيــة وإنـســانـيــة،
ّأدت ،فــي النهاية ،إلــى االنـفـجــار والـخــروج
الكبير للمصريني مــن مختلف الخلفيات
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة والـسـيــاسـيــة
واإلي ــدي ــول ــوج ـي ــة .ل ــذل ــك ،ب ـعــد مـ ــرور تسع
س ـن ــوات ع ـج ــاف ع ـلــى ان ـق ــاب ال ـثــالــث من
يــول ـيــو ( ،)2013ل ــم ي ـعــد الـ ـس ــؤال ه ــو :هل
ستنفجر األوضاع في مصر أم ال ،لكن متى
سـيـحــدث ذل ــك؟ وه ــو س ــؤال س ــوف تجيب
عنه األسابيع والشهور املقبلة.
(أكاديمي مصري)

ت ـت ـعـ ّـرض املـمـثـلــة إي ـم ــا واتـ ـس ــون ،بطلة
سلسلة أف ــام «هـ ــاري بــوتــر» الخيالية،
ل ـح ـم ـلــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـت ـه ـم ـهــا ب ـم ـع ــاداة
السامية ،بعد نشرها شعار «التضامن
ه ــو ف ـعــل» م ــن صـ ــورة ل ـت ـظــاهــرة مــؤيــدة
للفلسطينيني ،في ردة فعل متوقعة ،لكن
شرسة ،شــارك فيها السفير اإلسرائيلي
ل ـ ـ ــدى األمـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،جـ ـلـ ـع ــاد أردان،
ّ
وك ــأن ســاحــرة سلسلة األف ــام الشهيرة
ّ
ّ
ه ــزت عصاها لتجعل كــل سـكــان العالم
مناصرين للشعب الفلسطيني .ولقلق
إسرائيل مــا يـبـ ّـرره ،فاملمثلة الشابة من
أمل ــع نـجــوم جـيـلـهــا ،ودورهـ ــا فــي «ه ــاري
ـال في
بــوتــر» يجعلها مــؤثــرة عـلــى أج ـي ـ ٍ
الحاضر واملستقبل ،ملــا تتمتع بــه قصة
مدرسة السحر من جاذبية ،والفيلم من
إب ـ ــداع ف ـنــي م ـب ـهــر .وجـ ــاء تـعـبـيــرهــا عن
دعـ ــم الـفـلـسـطـيـنـيــن ب ـع ــد عـ ــرض حـلـقــة
خاصة على الهواء جمعت جميع النجوم
بمناسبة مرور عشرين عامًا على انطالق
سـلـسـلــة األف ـ ــام ال ـتــي ح ـصــدت إي ـ ــرادات
كلية قاربت عشرة مليارات دوالر.
حـتــى املــاضــي الـقــريــب ،كــانــت ّ
أي هجمة
إسرائيلية أو صهيونية تجبر املمثلني
واملـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــن ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع وت ـخ ـف ـي ــف
صــري ـحــات ـهــم امل ــؤي ــدة لـلـفـلـسـطـيـنـيــن،
تـ ّ
لكننا نشهد تغييرًا ملحوظًا؛ إذ بــدأت
االت ـه ــام ــات اإلســرائـيـلـيــة تـفـقــد تــأثـيــرهــا
فيما ينبري نجوم للدفاع عن زمالئهم.
ف ـف ــي ح ــال ــة إي ـم ــا وات ـ ـسـ ــون أع ـل ــن اث ـن ــان
م ــن ن ـجــوم «ه ـ ــاري ب ــوت ــر» أالن ريـكـمــان
وم ـي ــري ــام م ــارج ــول ـي ــس ،تــأي ـيــد مــوقـفـهــا
وحـ ـ ـق ـ ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،تــا
ذل ــك تــوقـيــع أرب ـعــن مــن ن ـجــوم التمثيل
ّ
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــراج وك ـ ـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـص ـنــاعــة
السينما على بيان يرفض تهمة العداء
لـلـســامـيــة ،فــي رد بـلـيــغ عـلــى املـســؤولــن
ّ
اإلســرائ ـي ـل ـيــن أن ه ـنــاك «ف ــرق ــا واض ـحــا
ّ
التعصب والكراهية وبــن معارضة
بني
ّ
نظام وسياساته» .ويهز انضمام نجوم
الـسـيـنـمــا وال ـت ـل ـفــزيــونــات ال ـغــرب ـيــة إ ّلــى
نقد سياسات إسرائيل ،ووصفها بأنها
نـظــام فـصــل عـنـصــري ،ع ـقــودًا مــن الــدعــم
ب ــاملـ ـلـ ـي ــارات ،دف ـع ـه ــا م ــؤي ــدو إس ــرائ ـي ــل
وهوليوود لترويج الرواية الصهيونية
والـتـحــريــض عـلــى الـشـعــب الفلسطيني،
إلــى أن أصـبــح تأييد إســرائـيــل ج ــزءًا من
ال ـث ـق ــاف ــة الـ ـس ــائ ــدة ف ــي ه ــولـ ـي ــوود ال ـتــي
ّ
كانت تقبل بالعنصرية ضد السود ،وكل
م ــن تـعـتـبــره ال ـس ـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ع ــدوًا
خارجيًا أو داخـلـيــا .ولــذا صرنا نشاهد
أف ــام ــا غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة ض ــد الـعـنـصــريــة
وتفضح جــرائــم مــا يسمى «الـحــرب على
اإلرهـ ـ ــاب» وإن جـ ــاءت م ـتــأخــرة .ل ـكــن ،ال
بــد مــن تسجيل ه ــذا التغيير فــي تقدير
لـنـضــال الـشـعــب الفلسطيني ،وحــركــات
التضامن وحركة املقاطعة (بي دي أس)،
وكذلك «حياة السود مهمة» التي لعبت
وتلعب دورًا مهمًا في إظهار التقاطعات
بني قضايا الظلم ومناهضة العنصرية.
ي ـج ــب أخـ ـ ــذ هـ ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ب ـج ـ ّـدي ــة،
واعـتـبــارهــا بــدايــة الـطــريــق ،فقد اعـتــادت
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل وأن ـ ـ ـصـ ـ ــارهـ ـ ــا عـ ـلـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار
هوليوود ،وحتى صناعة السينما عبر
ال ـب ـح ــار ،ض ـمــن ن ـط ــاق تــأث ـيــرهــا ،إن لم
ً
يكن سيطرتها ،فمثال أصـبــح عــاديــا أن
يجتمع نـجـ ٌ
ـوم مــن هوليوود سنويًا في
حـفــل ع ـشــاء يقيمه املـلـيــونـيــر األمـيــركــي
الصهيوني ،حاييم صابان ،باسم جمعية
«جـيــش الــدفــاع اإلســرائـيـلــي» يجمع فيه
ّ
تبرعات للجنود اإلسرائيليني ،من دون

استهجان دعم جيش االحتالل وجرائمه
ض ــد ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي واس ـت ـن ـكــاره.
وت ـم ــوي ــل م ــؤي ــدي إس ــرائـ ـي ــل أف ــام ــا فــي
ه ــول ـي ــوود ل ـيــس س ـ ـرًا ،فـحــايـيــم صــابــان
نفسه كــان يملك شــركــة قبل ان يبيعها
الحقًا إلــى شركة «والــت ديــزنــي» أنتجت
أفــامــا ناجحة لــأطـفــال ،أهمها سلسلة
أفـ ـ ــام ك ــاس ـب ــر «ال ـش ـب ــح امل ـح ـب ــب» وه ــي
شخصية مـعـشــوقــة مــن األط ـف ــال وحتى
الكبار في أرجاء العالم.
أمـ ـ ــا امل ـ ـخـ ــرج س ـت ـي ـفــن س ـب ـي ـل ـب ـي ــرغ ،فــا
يحتاج لتمويل صهيوني ،إلنتاج أفالم
بعضها أراد مسح النكبة الفلسطينية
م ــن ال ـ ــذاك ـ ــرة ،بـفـيـلــم «ق ــائ ـم ــة شـيـنــدلــر»
عــن امل ـحــرقــة .وه ــو فـيـلــم ّمــؤثــر فــي عمق
اإلحـســاس اإلنـســانــي ،لكنه وضــع نهاية
له مع إنشاء «دولة إسرائيل» على أرض
ف ـل ـس ـطــن ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،ف ــا أثـ ــر ل ـجــرائــم
وم ــذاب ــح لـلـعـصــابــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،وال
القتالع الشعب الفلسطيني من وطنه...
ّ
صحيح أن سبيلبيرغ من أهم املخرجني
ّ
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــن ،ل ـك ــن ه ــول ـي ــوود ل ــم تكن
ت ــرح ــب ب ــالـ ـحـ ـف ــاوة ن ـف ـس ـهــا ب ـم ـخــرجــن
مبدعني من ناقدي السياسة األميركية،
ّ
وإن ـمــا دائ ـمــا تبتعد ،أو تــرفــض الــروايــة
األخـ ــرى لـيــس عــن الـشـعــب الفلسطيني،
ّ
ب ــل ع ــن ك ــل ح ــرك ــات ال ـت ـح ـ ّـرر ،وال ـجــرائــم
ّ
األميركية ،إل ما نــدر ،وعــادة بعد مرور
سـنــوات أو أحـيــانــا بعد هزيمة للجيش
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،كـ ـم ــا فـ ــي فـ ـيـ ـتـ ـن ــام .فـلـنـحــو
عقدين لم ُي َ
عرض فيلم واحد عن معتقل
غوانتنامو ،وعمليات التعذيب املرعبة
ّ
فـ ـي ــه ب ـح ـج ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ،خـ ـص ــوص ــا أن
ّ
امل ـع ـس ـكــر ب ـح ــد ذات ـ ــه ج ــري ـم ــة ح ـ ــرب ،إل
ال ـع ــام امل ــاض ــي ( ،)2021ح ــن ظـهــر فيلم
«املوريتاني» وقبل ذلك ساد شبه صمت
رهيب في هوليوود ،فتواطؤ هوليوود
وخ ــوف العاملني فيها لــم يقتصرا على
القضية الفلسطينية ،وإن كانت جريمة
إسرائيل املستمرة والدعم األميركي غير
املـ ـش ــروط وغ ـي ــر املـ ـح ــدود ج ـعــا األف ــام
الـتــي تنتقص مــن إنـســانـيــة ال ـعــرب ،كما
قام بتوثيقها الكاتب العربي -األميركي
الراحل جاك َ شاهني ،مقبولة ،بل ومرحبًا
ُ
بـ ـه ــا ،وال ت ــش ـك ــل ع ـن ـصــري ـت ـهــا الـبـشـعــة
م ـع ـض ـلــة أخ ــاقـ ـي ــة ألس ـ ـيـ ــاد ه ــول ـي ــوود
ومعظم نجومها.
ّ
التغيير في هوليوود بــدأ ّ ،وإل ملا رأينا
أفـ ــامـ ــا ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة تـ ـت ــرش ــح ل ـج ــوائ ــز
ّ
األوسـ ـك ــار ،ل ـكــن صــاحـبــة ه ــذه الـسـطــور
ّ
ال تـعـتـقــد أن ه ــول ـي ــوود م ـس ـت ـعــدة بعد

إيما واتسون في أكتوبر الماضي
(جاستن تاليس/فرانس برس)

أال يخجل من
بحب الدولة
يجاهر
ّ
الصهيونية في
العالم العربي من
شجاعة والتزام
فنانين غربيين؟

ّ
يتحدى جــذور الرواية
لفيلم عن النكبة
ّ
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ،لـ ـك ــن هـ ـ ــذا تـ ـق ــدم م ــراف ــق
لـنـهــوض حــركــات اجـتـمــاعـيــة مــدنـيــة في
مواجهة صعود موجة اليمني الفاشي في
ً
عقد مثال أن
أميركا ،فمن كان يتوقع قبل ٍ
تنشر ممثلة ،بحجم ســوزان ساراندون،
ً
تعليقًا نقال عــن منظمة «يـهــود مــن أجل
ال ـس ــام» امل ـعــاديــة للصهيونية ،مقاربة
بـ ــن ع ـم ـل ـي ــات اإلب ـ ـ ـ ــادة ال ـج ـم ــاع ـي ــة ضــد
السكان األصليني في أميركا وما ترتكبه
إسرائيل في فلسطني؟
ّ
ال ـغ ــائ ــب ف ــي كـ ــل امل ــوض ــوع ه ــو األم ـ ــوال
العربية ،في تمويل أفالم ذكية وإبداعية
تـســرد الحكاية الفلسطينية وتــداعـيــات
ّ
ال ـغ ــزو األم ـي ــر ّك ــي ل ـل ـع ــراق ،وكـ ــل م ـجــازر
ُاالستعمار ،لكننا اآلن في عهد التطبيع
ّ
املــذل ،وقد نسمع قريبًا عن عملية إنتاج
ّ
سـيـنـمــائـيــة ضـخـمــة م ـمــولــة م ــن «بـعــض
ال ـعــرب» ال ت ـهــادن إســرائـيــل فـحـســب ،بل
تجعل الشعب الفلسطيني مجرمًا ال حق
ـزي ــف كـفــاحــه ،فـ ـ ّ
لــه بــأرضــه وت ـ ّ
ـردة الفعل
اإلسرائيلية الغاضبة على منشور إيما
واتـســون تعكس أيـضــا تفاجؤ إسرائيل
بالتحوالت في عالم السينما ،خصوصًا
ّ
أنـ ـه ــا وأمـ ـي ــرك ــا ت ـع ـت ـق ــدان أن الـتـطـبـيــع
الـعـ ّـربــي  -اإلســرائ ـي ـلــي س ــوف يـنـهــي ،أو
يـخــفــف ّ
أي مـعــارضــة أو نـقــد عــاملــي ضد
ّ
إسرائيل ،لكن من الواضح أن هناك جبهة
أخ ــرى على إســرائـيــل أن تخوضها ضد
مجموعة كبيرة من فناني العالم .في عام
ّ
 ،2014وق ــع ألــف مثقف وإعــامــي وفنان
بريطاني على بيان يدين حرب إسرائيل
عـلــى قـطــاع غ ــزة ،ويــؤيــد حــركــة مقاطعة
إســرائـيــل (ب ــي دي إس) ،حينها رفضت
ال ـكــات ـبــة ج .ك .رول ـي ـن ــغ ،مــؤل ـفــة روايـ ــات
ه ــاري بــوتــر الـتــوق ـيــع ،فــانـتـقــدهــا زمــاء
ّ
لها ،فكان أن ّ
ردت بأن موقفها اإلنساني
م ـت ــأث ــر ب ــأعـ ـم ــال الـ ـش ــاع ــر الـفـلـسـطـيـنــي
ـش ،ل ـت ـن ـشــر ص ـح ـي ـفــة ذا
م ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ـ
ً َ ّ
غارديان مقاال ُيذكر الكاتبة البريطانية
ّ
أن قصة دروي ــش مــع االق ـتــاع والـتـشـ ّـرد
ّ
ّ
تناقض ادعاءاتها بأن شعره ملهم لها.
ً
واآلن ،بعد ثماني سـنــوات ،نــرى أبـطــاال
فــي قصتها عــن مــدرســة للسحرة تـ ّ
ـدرب
تــام ـيــذهــا ع ـلــى م ـكــاف ـحــة ال ـش ــر فـهـمــوا
مغزى الرواية جيدًا ،وها هم يستعملون
سـحــر نـجــومـيـتـهــم ل ـلــدفــاع ع ــن ال ـعــدالــة،
ف ـه ــل ت ـن ـضــم رول ـي ـن ــغ وآخـ ـ ـ ــرون إل ـي ـهــم؟
ّ
ّ
بحب
لـكــن األه ــم :أال يخجل مــن يـجــاهــر
الدولة الصهيونية في العالم العربي من
شجاعة والتزام فنانني غربيني؟ املشكلة
ّ
ّ
املطبعني العرب الذين ليسوا في منأى
أن
ع ــن خ ـطــر إس ــرائ ـي ــل ،ل ــم يـتـتـلـمــذوا على
ّ
الشر ،بل على خدمته.
مكافحة
(كاتبة من األردن)

«زيارة املسؤول العربي الفالني إلى تل أبيب»« ،وفد إسرائيلي في جولة في إحدى
الدول العربية»« ،مباحثات إسرائيلية عربية حول االستقرار في املنطقة» .باتت هذه
العناوين طبيعية في اآلونة األخيرة مع فتح باب التطبيع مع سلطات االحتالل على
ً
مصراعيه ،ولــم يعد التوقف عندها يأخذ وقتًا طويال ،بل بتنا نمر عليها مرور
الـكــرام باعتبارها أصبحت جــزءًا من املشهد السياسي في املنطقة ،والــذي تريد
الواليات املتحدة ،وغيرها من الدول الغربية ،رسمه ،ومضمونه األساسي ليس أن
إسرائيل باتت كيانًا طبيعيًا في املحيط العربي فحسب ،بل أصبحت العبًا مؤثرًا
في تفاصيله أيضًا.
وفق هذا املنظور يمكن النظر إلى ما تسرب أمس عن هبوط طائرة خاصة تابعة
للواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر في مطار بن غوريون ،ومكوثها فيه ملدة ساعتني
قبل أن تغادر عائدة إلى قبرص .ورغم عدم جالء من حملت هذه الطائرة ،وما كانت
فحوى اللقاءات التي أجراها املسؤولون على متنها مع نظرائهم اإلسرائيليني ،إال
أنه ال يمكن فصل هذه الحادثة عن التطورات السياسية في ليبيا ،والتحضيرات
لالنتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة الشهر املاضي قبل تأجيلها،
والتي يلعب حفتر دورًا محوريًا فيها ،ويبحث عن مساندة لحسمها ملصلحته.
الالفت أن هذه ليست املرة األولــى التي تحط فيها طائرة حفتر في تل أبيب ،ففي
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي ،كشفت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية أن طائرة
ّ
أقلت صــدام ،نجل حفتر ،حطت في مطار بن غوريون قادمة من أبوظبي .ولفتت
الصحيفة في حينه إلى أن نجل حفتر طلب من إسرائيل تقديم مساعدة عسكرية
وسياسية لوالده ،مقابل تعهده بتطبيع العالقات معها .وليس هذا التقرير األول
من نوعه عن اتصاالت بني معسكر حفتر وإسرائيل ،فقد تحدثت تقارير مماثلة
في السابق عن اتصاالت بني حفتر نفسه ومسؤولني إسرائيليني ،بلغت حد لقاء
مسؤولني من «املوساد» في مناسبات عدة.
سلوك كهذا ،والطرق على الباب اإلسرائيلي الــذي يمارسه حفتر ونجله ،لم يعد
حالة استثنائية في املشهد السياسي العربي الجديد ،والــذي يتصدره عــدد من
الدول العربية التي باتت ترى في إسرائيل املدخل األساس للحصول على الرضى
األميركي ،وبالتالي املشروعية الدولية .ورغم أن معادلة كهذه ليست جديدة بالنسبة
إلى الواليات املتحدة تحديدًا ،والتي كانت وما تزال ترى في التقرب من إسرائيل
معيارًا مفصليًا للحكم على التوجهات السياسية العربية ،إال أن األمر تكرس في
اآلونة األخيرة ،ويتجه ألن يكون معادلة سياسية راسخة في املنطقة.
امل ـعــادلــة تـتـمــاشــى مــع االت ـج ــاه األم ـيــركــي ال ـع ــام ،والـ ــذي ظـهــر مــع حـكــم الــرئـيــس
الديمقراطي األسبق باراك أوباما ،وهو االبتعاد قدر اإلمكان عن التدخل املباشر
في امللفات الخارجية .هذا التوجه ّ
مر بتحوالت مع حكم دونالد ترامب ،ووصول
جو بايدن اآلن إلــى ســدة الرئاسة األميركية .والـيــوم تبدو الــواليــات املتحدة في
طور اللجوء إلى «وكالء حصريني» وفق التقسيمات اإلقليمية والدولية ،في ظل
انشغالها أساسًا بامللفات التي يراها بايدن أولوية قصوى ،وهي مواجهة نفوذ
الصني وروسيا املتصاعد.
إسرائيل فــي هــذه الحالة الـيــوم قــد تصبح هــذا «الوكيل الحصري» فــي منطقة
الشرق األوسط ،وخصوصًا في ظل االنفتاح الذي تبديه اليوم الكثير من الدول
العربية تجاه الكيان الصهيوني ،والــذي يتجلى في الزيارات واللقاءات ،السرية
والعلنية ،لعدد من املسؤولني العرب مع نظرائهم اإلسرائيليني .ومن الواضح أن
هذا االنفتاح في طور التوسع ،وسط التلميحات الكثيرة التي تصدر عن بعض
املـســؤولــن الـعــرب بــاالسـتـعــداد للتطبيع مــع إســرائـيــل .ومــن املــرتـقــب أن تشهد
السنوات القليلة املقبلة املزيد من الطرق العلني العربي على الباب اإلسرائيلي،
ً
باعتباره مدخال للرضى الغربي.

«الحزام والطريق» سياسة
الصين واقتصادها
فاطمة ياسين

ترغب الصني في تعزيز مكانتها وحضورها االقتصادي في أســواق العالم ،وهي
ّ ّ
ّ
وممرات آمنة ،ذات طاقة
تفكر بأنها ال تستطيع تحقيق ذلك من دون أن تبني طرقًا
ّ
استيعابية كافية ،تنقل عددًا كبيرًا من البشر ،وكميات ضخمة من البضائع ،وكل ما
تستطيع حمله من البيانات ،والوصول إلى نقاط مهمة تشرف على مساحة واسعة
من العالم القديمّ ،
فقدمت مبادرة «سخية» تعرض فيها استثمارًا ،أو استثمارًا كثيفًا،
ً
ّ
ّ
اتخذ شكال إقليميًا في البداية ،ثم توسعت الفكرة لتشمل قارات العالم القديم كله،
شركات محلية ،وتباشر ببناء تلك ّ
املمرات اآلمنة،
فتتعاون شركاتها العمالقة مع
ٍ
والهدف النهائي الوصول إلى جنوب بحر العرب ،لتبقى على مقرب ٍة من املنطقة الغنية
بالنفط في الخليج العربي ،والوصول إلى البحر املتوسط من عدة نقاط ،مع التركيز
يصل مداها إلى أقصى الشمال
على جنوب أوروبا الغربية .كما ترغب الصني بأن ً
األوروبــي حيث املياه الباردة ،وهي أيضًا تولي أهمية لبلدان كإندونيسيا وماليزيا
ّ
وسنغافورة ،ال يمكن الوصول إليها إل عبر طريق بحري يعبر مضيق ملقا ،ويكمل
ً
وصوال إلى مياه املتوسطّ ،
تسميه الصني طريق
ليقطع البحر األحمر وقناة السويس
ّ
ّ
ستمول الصني آالف املشاريع لتحيط بالعالم القديم ،معتبرة أنها
الحرير البحري.
ّ
تعيد إرث طريق الحرير ،تحت عناوين التنمية واالقتصاد ،ومن دون أن تمرر خالل
طرحها هذه املشاريع ّأيــة طموحات سياسية .تعتقد الصني ،بما لديها من فائض
مالي غزير وحجم ديموغرافي هائلّ ،أن هذه مؤهالت كافية للسيطرة على العالم
ّ
القديم كله ،عن طريق تخليق تلك املـمـ ّـرات .ومــن أجــل تجنب الغضب األميركي ،ال
تأتي الصني على ذكر الوجه اآلخر من الكرة األرضية الذي يضم أميركا من الشمال
ّ
ّ
وكأنها ّ
تلمح إلى أنها تترك هذا امللعب ملن يريد من دون إزعاج! يسير
إلى الجنوب،
املشروع ببطء شديد ،ويلقى استجابات متفاوتة ،وأحيانًا يلقى حماسًا ،وقد بدأت
بالفعل الكثير من مشروعات الطرق والجسور والسكك الحديدية ،في دول واقعة على
املسارات ّ
املحددة ،بالعمل ،من دون مالحظة فروق في النسب املئوية للتنمية .وعلى
ّ
الرغم من ّأن املشروع قد أقلع منذ أكثر من ثمانية أعوام ،فإن حماسة الصني لم تفتر
ّ
خالل هذه املدة ،وهي تحاول أن تكثف جهودها لخدمة استراتيجيتها املستقبلية.
ّ
ال تظهر الـصــن رغبتها بمكاسب سياسية مــن هــذا امل ـشــروع ،وتــركــز أكـثــر على
االق ـت ـصــاد والـتـنـمـيــة ،لـكـ ّـن ال ــواق ــع يـقــول ّإن امل ـش ــروع ذو جــوهــر سـيــاســي واض ــح،
فمشاريع البنية التحتية التي تراهن عليها مبادرة الحزام والطريق ذات مردودية
منخفضة نسبيًا ،وتتطلب كلفة استثمارية عالية ،وخبرات خاصة ،ما يجعل رأس
املــال الطموح ُ
يهرب إلى قطاعات أخــرى .لكن ما يريده رأس املــال الصيني من هذه
املشاريع هو العمر االفتراضي الطويل الذي يبدأ للطرق والجسور والسكك الحديدية
ً
طويال قد ّ
يؤسس
من  25عامًا ،وقد يصل إلى خمسني ،ما يضمن للصني وجــودًا
لبناء قواعد دائمة يمكن توسيعها باستمرار ،وقد يسمح بوجود عسكري لحماية
تلك املنشآت من عدو افتراضي.
ترغب الصني ببناء ستار خاص بها ومناطق يمكن حمايتها في عمق دفاعي يتجاوز
أراضيها بكثير ،ويصل حتى إلى أراضي الخصم في أوروبا ،بإلقاء طعم االستثمار
والتنمية وزيادة الثروات ،ويمكن بالفعل تأمني عائد استثماري لهذه املنشآت ،لكن
من دون أن تحيد عن هدفها السياسي واالستراتيجي ،ومع استمرار أدائها وظائفها
املدنية ،وبغض النظر عن العواقب البيئية التي ال تعطيها الصني االهتمام الكافي.
يحاول هذا املشروع من ضمن ما يضمره من حموالت سياسية فصل دول أميركا
عن العالم القديم ،وتحديدًا فصل أميركا عن حلفائها في أوروبــا الغربية ،وتقريب
السواحل البعيدة في الشمال والجنوب األوروبيني من الصني ،وتنجح الصني ،حتى
ّ
يوجد له معجبني
اآلن على األقل ،في تجنب األيديولوجيا في طرحها هذا املشروع ،ما ِ
حتى في أوروبا الغربية نفسها.
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آراء

في تبعثر الواقع السوري
راتب شعبو

فـ ـ ــي الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ،يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــام عـ ـ ــن واقـ ـ ــع
م ــوض ــوع ــي م ـس ـت ـق ــل عـ ــن ال ـ ــوع ـ ــي ،وي ـم ـكــن
الوثوق في أن للواقع الطبيعي «املوضوعي»
ّ
يتخيله
الكلمة النهائية دائمًا ،فالسراب الذي
مسافر ال يمكن أن يتغلب ،في أي حال ،على
ح ـق ـي ـقــة الـ ـصـ ـح ــراء ال ـق ــاح ـل ــة .ك ـم ــا ل ــم تـغـيــر
القناعة الراسخة للناس أن األرض هي مركز
ال ـك ــون ،مــن حـقـيـقــة أن ـهــا ج ــرم صـغـيــر يــدور
ح ــول الـشـمــس .أم ــا فــي ال ــواق ــع االجـتـمــاعــي،
على خــاف الواقع الطبيعي ،يتغلب الوعي
على الــواقــع ،بمعنى إن تصورنا عن الواقع
االجتماعي ،أو شكل وعينا به ،أهم من الواقع
كما هــو ،أي أهــم مــن الــواقــع الــذي اعتدنا أن
نسميه «ال ــواق ــع امل ــوض ــوع ــي» ،املـسـتـقــل عن
املشاعر والوعي .ويتغير الواقع االجتماعي
مع تغير تصورنا عنه.
إلـ ـ ــى أي حـ ــد ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول بـ ــوجـ ــود واقـ ــع
اجتماعي مستقل عــن الــوعــي؟ أم أن الــواقــع
االج ـت ـم ــاع ــي ال ي ـع ــدو ك ــون ــه الـ ـص ــورة الـتــي
نعي وفقها هذا الواقع؟ لنفترض أن للواقع
االج ـت ـم ــاع ــي امل ــوض ــوع ــي وجـ ـ ـ ــودًا م ـ ــا ،وأن
غــال ـب ـيــة الـ ـن ــاس ت ـعــي هـ ــذا ال ــواق ــع بـطــريـقــة
مخالفة تمامًا أو مخالفة بدرجة معينة ،لهذا
الوجود أو ملا هو عليه «موضوعيًا» ،فما هو
الــواقــع الغالب أو املؤثر في هــذه الـحــال ،هل
هــو الحقيقة الـتــي فــي الــواقــع أم «الحقيقة»
التي في الوعي؟ هل هو الواقع «كما هو» أم
الــواقــع «كما نـتـصــوره»؟ .إذا تقدمنا خطوة

أخ ـ ـ ــرى ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـط ــري ــق ،يـ ـج ــوز ل ـن ــا أن
نـتـســاءل :طــاملــا أن هـنــاك واق ــع واح ــد ،فحني
ّ
التصور عن الواقع (كالمنا دائمًا عن
يكون
الواقع االجتماعي) مخالفًا لحقيقته ،أيهما
ي ـكــون ال ــواق ــع ،مــا هــو قــائــم وغ ـيــر ُم ـ ــدرك ،أم
ما هو ُمــدرك وغير قائم؟ أو بطريقة أخــرى،
هــل الــواقــع ،فــي هــذه الحالة ،هــو الحقيقة أم
الــزيــف؟ ول ـكــن ،فــي الـنـهــايــة ،ألـيــس الـتـصـ ّـور
الزائف عن الواقع ،هو بدوره حقيقة ،أي واقع
قائم بذاته؟
يمكن أن ّ
تتلبس الـجــريـمــة شخصًا أراد أن
يـنـقــذ شـخـصــا م ـط ـعــونــا ،وي ـم ـكــن أن يــؤخــذ
هــذا الــرجــل الشهم على أنــه امل ـجــرم ،ويحكم
ُ
عليه باإلعدام ،ألنه اعتبر في الوعي مجرمًا.
ك ـم ــا ه ــو واض ـ ــح ه ـن ــا ،ال ت ـت ـغ ـلــب الـحـقـيـقــة
املوضوعية على الحقيقة الــذاتـيــة (القناعة
ّ
العامة) التي تشكلت عن الرجل .وفي الوقت
نـفـســه ،ســوف يعيش امل ـجــرم الحقيقي على
أن ــه ب ـ ــريء ،بـحـســب ت ـص ـ ّـور ال ـن ــاس ع ـنــه ،أو
كـمــا تـقــول «الـحـقـيـقــة الــذات ـيــة» .كـمــا ينطبق
هــذا الـحــال على األفـ ــراد ،كــذلــك ينطبق على
املجموعات وعلى األنشطة العامة ،وهــو ما
يعطي دورًا حاسمًا لتصوير الواقع وصياغة
الـ ـقـ ـن ــاع ــات ونـ ـش ــره ــا بـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاس .ال ــواق ــع
االج ـت ـمــاعــي ال ـغــالــب ه ــو ت ـص ـ ّـورن ــا ع ــن هــذا
الواقع ،ألن البشر ال ينشطون في واقعهم ،إال
وفــق وعــي أو تصور محدد عــن هــذا الــواقــع.
ّ
يتحدث عن
والكالم هنا ،وهذا هو القصد ،ال
قناعات سياسية أو فكرية ،بــل عــن قناعات
ّ
تخص حقيقة ما يجري في الواقع ،ولنسمها

«الواقع الخام» ،وهو املادة األولية في مصنع
القناعات السياسية والفكرية.
بـعــد ال ـت ـطــور ال ــواس ــع ف ــي وس ــائ ــل االت ـصــال
وزيـ ــادة ال ـق ــدرة عـلــى اسـتـقـطــاب مجموعات
كبيرة من الناس على صفحات أو قنوات ...
إلخ ،صار يمكن التدخل بفعالية في صناعة
الواقع الخام التي صارت محط الرهان األول
الـ ــذي تـعـتـمــده ال ـس ـل ـطــات ال ـن ــاف ــذة لـلـحـفــاظ
ع ـلــى ذاتـ ـه ــا .ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،ي ـك ـفــي في
ال ـغــرب أن تـضـيــف صــرخــة «ال ـلــه أك ـبــر» إلــى
أي هـجــوم أو اع ـتــداء حتى تصنع معطيات
خـ ــام ت ـض ـعــه ف ــي «ح ـق ـي ـق ــة» جـ ــاهـ ــزة .وك ــان
يمكن ألميركا أن تصنع قناعة خام بأن لدى
العراق أسلحة دمــار شامل حتى تبني على
هذه القناعة حربًا واسعة .وكان يكفي لنظام
األســد أن يرمي املظاهرات في بداية الثورة
ال ـســوريــة ب ـع ـبــارات مـثــل ع ـصــابــات مسلحة
ُ
وإم ـ ــارات إســامـيــة حـتــى تـنـتــج م ــادة أولـيــة
لقناعات معادية للمظاهرات .يحتاج األمر،
مستندات معينة ،مهما
بطبيعة الحال ،إلى
ٍ
تكن هزيلة أو مفتعلة .يقود هــذا إلــى بــروز
إمكانية تجاور وتزامن أكثر من «واقع خام»
في حالة صراع على الغلبة.
ل ــم ي ـعــد ال ـت ـن ــازع ي ـ ــدور ،وال ـح ــال هـ ــذه ،على
مستوى القناعات السياسية واالنـحـيــازات
الـ ـفـ ـك ــري ــة ف ـ ـقـ ــط ،أي ل ـ ــم يـ ـع ــد ص ـ ــراع ـ ــا فــي
األيديولوجيا السياسية وحسب ،فقد بات
الـ ـص ــراع األه ـ ــم ي ـ ــدور ع ـلــى ص ـنــاعــة ال ــواق ــع
ال ـخــام ،أو على صناعة الــواقــع األول ــي .بات
ّ
التحرري بالتالي صراعا ضد تزوير
الصراع

الواقع السوري كان
دائمًا ،وبشكل خاص
بعد  ،2011مزيجًا أو
خليطًا من «واقعات»
متزامنة ومتنافرة

الــواقــع ،إنــه صــراع على الواقع الخام قبل أن
يكون ضد توجهات سياسية أو اقتصادية
معينة ،ذلك أن أصحاب التوجهات التسلطية
بــاتــوا يعملون على احتكار صناعة الــواقــع
ال ـخــام ب ـغــرض قـطــع املـ ــوارد عــن الـتــوجـهــات
األخ ــرى امل ـض ــادة .بــاتــت ه ــذه ال ـحــال ظــاهــرة
مقلقة حتى فــي الـبـلــدان الديمقراطية ،ولنا
ّ
نتصور فاعليتها (نقصد فاعلية تشويه
أن
بلد محكوم لطغمة تسيطر
الواقع الخام) في ٍ
على كل ّ
مقدرات الدولة ،وتمارس حرب حظر
وإلغاء لكل اتجاه سياسي مخالف أو حتى
مستقل ،بصرف النظر عن لونه .في مثل هذه
سياسي
ال ـب ـلــدان ،يصبح ال ـكــام عــن ص ــراع
ً
كالمًا في الفراغ ،وتصبح معرفة الواقع مهمة

شبه مستحيلة .وإذا أتيحت هذه املعرفة ،فإن
النسخ ّ
املزيفة من الواقع واملدعومة بوسائل
إعالم قوية تعيق نشرها وتعميمها ،أو على
األقل ،تجعل قطاعا مهما من الناس في حيرة
وشك ،أمام واقعات متجاورة ومتزامنة.
يمكن الـقــول إن الــواقــع ال ـســوري كــان دائـمــا،
وبشكل خاص بعد  ،2011مزيجًا أو خليطًا
من «واقـعــات» متزامنة ومتنافرة ،تصنعها
ٌ
جهات متفاوتة القدرة على صناعة «الواقع
ّ
ال ـخــام» املـنــاســب لها ون ـشــره .قــد يـصــح هذا
الــوصــف على الــواقــع فــي أي بلد آخ ــر ،ولكن
«التميز» ال ـســوري األول ،وال سيما بعد أن
ّ
تحطم إطار الدولة السورية كما تحطم إطار
ً
املعارضة (إذا كان قد التأم لها إطار أصال)،
يـكـمــن ف ــي غ ـي ــاب م ــرك ــز ث ـقــل س ـ ــوري ،تبقى
الواقعات مشدودة إليه ،مهما تنافرت فيما
بينها ،فيمنعها ،على ّ
تعددها ،من التبعثر.
و«التميز» السوري الثاني الذي يمكن رصده
أن صناعة «الواقع الخام» ليس فقط صنعة
جهات ذات مصالح تصنع الواقع كما يناسب
مصالحها ،بل أيضًا صنعة أفراد وفرت لهم
تقنيات التواصل الحديثة إمكانية استثمار
ً
مــواه ـب ـهــم ال ـت ــواص ـل ـي ــة .وب ـ ــدال م ــن األم ــان ــة
والـ ـص ــدق امل ـف ـتــرضــن ب ـمــن ي ـت ـن ــاول ال ـشــأن
العام ،يساهم كثيرون من هؤالء في تشويه
ال ــواق ــع أو اخ ـت ــاق ــه ،بـشـكــل ع ـب ـثــي ،ذل ــك أن
مصلحتهم في تغذية حضورهم التواصلي
كيفما كــان ،تغدو مــع الفشل الـعــام املتراكم،
أهم من حرصهم على حقيقة ما يقولون.
(كاتب سوري)

في الحاجة للنقد
سمير الزبن

بنوع
تــزدحــم الساحة السياسية والثقافية
ٍ
مستفز مــن املــراج ـعــات الـنـقــديــة للكتب التي
ُ
تلقيها املطابع في السوق يوميًا ،والذي ُيبنى
على مديح الكتب السياسية واألعمال األدبية
الع ـت ـب ــارات خ ــارج ــة ع ــن ال ـنــص وع ــن صنعة
الـكـتــابــة ،إذ تعتمد ه ــذه املــراج ـعــات أســاســا
على العالقات الشخصية والكتابة املدائحية
املـتـبــادلــة (ح ـ ّـك لــي ،ألح ـ ّـك ل ــك) .بــذلــك ،توضع
األبحاث العميقة والرزينة إلى جانب األعمال
الـبــائـســة الـتـجـمـيـعـيــة الــرك ـي ـكــة ،كـمــا تــوضــع
األعمال اإلبداعية الراقية إلى جانب األعمال
ال ـهــاب ـطــة ع ـلــى ال ــدرج ــة ذاتـ ـه ــا م ــن الـ ـج ــودة.
وال يقبل ق ــراء األع ـم ــال الـسـيــاسـيــة واألدب ـيــة
ول ــدع ــم أص ــدق ــائ ـه ــم سـ ــوى م ـق ــارن ــة األع ـم ــال
الـهــابـطــة بــاألع ـمــال الـعـظـيـمــة لـكـبــار الـكـتــاب
الذين عرفهم التاريخ وكانت أعمالهم لحظة
تحول ثقافي .وفي هذه الحالة ،من الطبيعي
اع ـت ـب ــار أع ـم ــال هــاب ـطــة ورديـ ـئ ــة ال تستحق
ال ال ـن ـشــر وال ال ـ ـقـ ــراءة ت ـش ـكــل ف ـت ـحــا جــدي ـدًا
ف ــي عــالــم الـتـحـلـيــل االج ـت ـمــاعــي والـسـيــاســي
واإلبــداعــي ،كــارثــة حقيقية .يعمل هــذا النوع
م ــن امل ــراج ـع ــات الـنـقــديــة عـلــى خـلــط املـعــايـيــر
البحثية والتاريخية والفنية واألدبـيــة التي
يتم على أساسها الحكم على هــذه األعـمــال،
ّ
لتبرير كــل األخ ـطــاء والـخـطــايــا الـتــي ترتكب
في هــذه الكتب من تشويه وتزييف وضعف
وركاكة ،لكن ليست هذه الحال عند ّ
مروجي

الـكـتــب الـهــابـطــة .إح ــدى أه ــم الــوظــائــف التي
تقوم عليها مراجعات الكتب والنقد األدبي أن
تكون دليل القارئ إلى الكتاب الجيد ،وليس
دليله لترويج الكتاب ال ــرديء وإضــاعــة وقت
الـقــراء في قــراءة كتب متهافتة ال تضيف ّ
أي
معرفةٍ وال ّ
أي قيمة جمالية .وهــو مــا يفتقد
لــه كثير مــن مــراجـعــات الكتب والنقد األدبــي
التي إحدى أهم وظائفها تعزيل ساحة النشر
الـسـيــاســي وال ـث ـقــافــي وال ـف ـكــري واألدب ـ ــي من
األعمال الرديئة واملساهمة في تعزيز حركة
تأليف وإب ــداع تستبعد الغث وتحافظ على
الـسـمــن وتــرت ـقــي ب ــه .بــذلــك ،يـمـكــن ال ـقــول إن
مــراج ـعــات الـكـتــب والـنـقــد األدبـ ــي فــي الـعــالــم
ً
العربي غير صالحة دلـيــا لـلـقــراءة الجيدة،
ف ـهــي تـحـيــل إل ــى قـ ـ ــراءة أط ـن ــان م ــن األع ـم ــال
ال ــردي ـئ ــة ،بــوصـفـهــا م ــن خ ـيــرة األعـ ـم ــال .ومــا
يزيد الطني بلة سهولة طبع الكتاب ،انخفاض
ّ
تكلفته ،خصوصًا أن جل دور النشر العربية
تطبع أعدادًا متواضعة من الكتاب .وال ّ
تتورع
ّ
دور كثيرة أن تطبع ّ
أي كتاب ،طاملا أن املؤلف
قــادر على دفــع كلفة الكتاب وأربــاح الــدار من
عناء التوزيع .تدافع دور النشر عن هذا
دون
ّ
ّ
مضطرة لــه ،حتى تدعم الكتاب
الفعل بأنها
ّ
الجيد ،في ظل التراجع املرعب لسوق الكتاب
ّ
في العالم العربي ،لكن دعم الجيد ال يبرر طبع
ّ
والتربح من ورائه .وبذلك يمكن القول
ّالرديء
إنـنــا فــي الـعــالــم الـعــربــي نـمـلــك ،عـلــى األغـلــب،
دكاكني للنشر وليس مؤسسات نشر ،فنحن
نفتقد فعليًا مؤسسات النشر التي تتعامل

مــع عملها بوصفه صـنــاعــة .يـعـ ّـم هــذا النوع
من القراءات والنقد الساحة الثقافية العربية،
مــع اس ـت ـث ـنــاءات تـثـبــت ال ـقــاعــدة وال تنفيها.
ال يقتصر هــذا الـنــوع مــن ال ـق ــراءات املجاملة
وامل ـن ـحــازة عـلــى املــراج ـعــات الـصـحـفـيــة التي
ّتنشرها الصحف اليومية التي ُيعاب عليها
أنها تنشر نقدًا انطباعيًا وترويجيًا وسريعًا
ّ
املتخصصة
فـحـســب ،ب ــل يـشـمــل امل ــراج ـع ــات
ً
ف ــي امل ـج ــات ال ــدوري ــة املـتـخـصـصــة ،وص ــوال
إلــى النقد األكاديمي ،ما يجعل الكارثة أكبر
ّ
والتذرع
وأخطر من مديح هذا الكتاب أو ذاك،
ّ
ّ
ب ــأن الجميع يفعل ذل ــك ،وال ـكــارثــة األك ـبــر أن
عندما تسألهم رأيهم
مــادحــي هــذه األع ـمــال ّ
الحقيقي فيها ،تكتشف أنـهــم يحملون رأيــا
ّمناقضًا ملــا ن ـشــروه ،فهم يـعــرفــون ويــدركــون
ٌ
أنها أعمال هابطة ،أما لو كانت هذه قناعتهم
ً
الحقيقية بهذه األعمال بصفتها أعماال مهمة،
ّ
لكانت تلك نصف مصيبة .تحتاج كل ساحة
ثقافية حركة مراجعة ونقد فاعلة ومؤثرة ملا
ينشر فيها مــن كـتــب وأع ـمــال إبــداع ـيــة .ومــن
دونها ال يمكن للحركة الثقافية أن تستقيم
مجتمعات تحتاج
وتــؤدي دورهــا الفاعل في
ٍ
الكتب كما تحتاج املــاء وال ـهــواء ،وحتى يتم
ت ـقــويــم ح ــرك ــة ال ـن ـشــر املـ ـت ــزاي ــدة وتـقـيـيـمـهــا،
يحتاج الكم الهائل من الكتب واألعمال األدبية
التي تلقيها املطابع في السوق الثقافية إلى
نقدي ،وهــي مهمة ضرورية
مراجعات وفــرز ّ
ّ
وملحة ويومية .ألنه في عالم اليوم ،ال يمكن
للقراءة أن تكون تجريبية ،فقد أصبح وقت

مراجعات الكتب
والنقد األدبي في
العالم العربي غير
صالحة دليًال للقراءة
الجيدة

البشر ثمينًا وقصيرًا بسبب عــامــل السرعة
ّ
الذي يصيب العالم كله بالدوار ،بما فيه نحن،
وهذا ما يزيد في مسؤولية املراجعات النقدية
ع ــن األوضـ ـ ــاع ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـ ّ
ـردي ــة.
ولــذلــك ،ال يمكن الـيــوم لـلـقــارئ أن يـقًــدم على
بكتاب
ق ــراءة عـشــرة كتب ليحظى مـصــادفــة
ٍ
ّ ّ
له قيمة ،طاملا أن كــل الكتب يتم مدحها عند
مراجعتها نـقــديــا .مــع رف ــع القبعة لـلـقــراءات
الـعـمـيـقــة واملـ ـس ــؤول ــة ،ع ـلــى قـلـتـهــا ،ف ــي زمــن
السطحية السائد .تعطي متابعة املراجعات
ّ
النقدية االنطباع بأن األعمال اإلبداعية تولد
ً
كاملة ال تشوبها شائبة ،بصرف النظر عن
ّ
الـتـجــربــة الـكـتــابـيــة لـصــاحـبـهــا ،فـكــل األعـمــال

المد والخطاب الشعبوي
فرنسا وتصاعد
ّ
عمر المرابط

ي ـت ـفــق امل ـت ــاب ـع ــون ل ـل ـشــأن ال ـفــرن ـســي ع ـلــى أن
االنتخابات الرئاسية املقبلة التي ستعرفها
فرنسا بعد أقل من ثالثة أشهر تتميز مقارنة
مع سابقاتها في السنوات األخيرة ،بسبب عدة
عــوامــل ،بل تهديدات تلقي بظلها على مسار
املـســار الديمقراطي فــي فرنسا وفــي النقاش
ّ
السياسي العام الذي تعرفه فرنسا كل خمس
سنوات ،والذي غالبًا ما يكون حامي الوطيس،
إذ من خالله يختار الفرنسيون ،ليس الرئيس
فحسب ،بل النواب البرملانيني أيضًا ،وبالتالي
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة ،فـ ــي نـ ـظ ــام ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ّ
الخامسة شبه الرئاسي .التهديد األول تشكله
ال ـج ــائ ـح ــة ال ـت ــي ت ـض ــرب ف ــرن ـس ــا ،خـصــوصــا
م ــع االن ـت ـشــار ال ــواس ــع ملـتـحــور «أوم ـي ـك ــرون»
الـ ــذي ي ـنــذر ب ــإج ــراء االن ـت ـخــابــات ف ــي ظ ــروف
غير مالئمة صحيًا على املستوى السياسي،
خصوصًا لعقد التجمعات االنتخابية الكبرى
الـتــي كــانــت تعرفها فرنسا ّإب ــان االنتخابات
بهدف عــرض البرامج االنتخابية والتعريف
ّ
ب ـه ــا ،م ــا ج ـع ــل ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ت ـتــركــز
أساسًا على وسائل اإلعالم املرئي واملسموع.
يستغل الــرئـيــس مــاكــرون ال ــذي لــم يعلن بعد
عن ترشحه رسميًا الجائحة لتقوية حضوره
اإلعالمي وتمرير رسائله السياسية ،كي يبقى
وحــده محور النقاش ،وتبقى قراراته موضع

الـسـجــال .وبــذلــك ّ يهيمن على اآلل ــة اإلعالمية
التي يـحــاول املــرشـحــون اآلخ ــرون استغاللها
أيضًا ،وهو ما دفعهم إلى االحتجاج بطريقة
ّ
شعبوية على كــل ق ــرارات الــرئـيــس ،بــل يمكن
ّ
ال ـق ــول إن االنـ ـج ــراف لـلـخـطــاب الـشـعـبــوي لم
يسلم منه الرئيس نفسه ،حينما قال إنه يريد
ً
تنغيص الحياة على غير امللقحني ،مستعمال
كلمة يترفع الـكــاتــب هنا عــن ذكــرهــا للقارئ،
وأحدثت عدة ردود فعل شاجبة هذا األسلوب،
سـيـمــا م ــن مـنــافـســي م ــاك ــرون الـ ــذي ل ــم يثنه
الجدل الذي أشاعته تصريحاته عن كالمه ،ولم
يدفعه إلى التراجع عنه ،أو االعتذار ،ما يدفع
ّ
إل ــى ال ـقــول إن الـتـصــريــح مخطط ل ــه ،ويــدخــل
فــي صلب استراتيجية التسويق السياسي
ً
للرئيس ،والتي تهدف أوال إلى ضرب القاعدة
ّ
املتطرف التي ينتمي إليها
االنتخابية لليمني
أغلب رافضي التلقيح باستعمال ألفاظ نابية
ّ
فظة ،واتهامهم بطريقة غير مباشرة بتقويض
األمن الصحي للفرنسيني.
الهدف الثاني تسليط الضوء على تناقضات
ح ــزب «ال ـج ـم ـهــوريــون» وت ــذب ــذب مــواق ـفــه في
قـضــايــا ع ــدي ــدة ،ومـنـهــا االن ـت ـقــال مــن ال ـجــواز
ال ـص ـح ــي إل ـ ــى ج ـ ــواز ال ـت ـل ـق ـيــح ال ـ ــذي ت ـع ـ ّـول
الحكومة الفرنسية على تبنيه قبل منتصف
ش ـهــر ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي الـ ـج ــاري ،وه ــذا
م ــا ظـهــر جـلـيــا م ــن خ ــال رف ــض أغ ـلــب نــوابــه
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى م ـق ـتــرح ال ـح ـكــومــة ضـ ـدًا من
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
توجيهات مرشحة الحزب الداعمة للقرار ،ما
أخــرج إلى العلن تشتت مواقف الحزب ،وهذا
ما يريده ماكرون ،إذ تعتبر فاليري بيكريس
أك ـب ــر م ـنــاف ـس ـيــه ،وقـ ــد ت ـف ــوز ب ــال ــرئ ــاس ــة ،إذا
استطاعت املرور إلى الدور الثاني ،إذ ستلتف
ّ
حولها كل القاعدة االنتخابية لليمني ،عدا كل
ّ
الغاضبني من ماكرون من كل حدب وصوب،
ناهيك عن بعض مناصري اليسار الذين يرون
في وصول اليمني إلى الحكم السبيل األوحد
لعودة اليسار إلى الحكم في السنوات املقبلة.
وقـ ــد جـ ــاء ت ـصــريــح م ــاك ــرون ب ـعــد ان ـت ـق ــادات
كبيرة طاولته من اليمني الفرنسي ،بمعتدليه
ّ
ومتطرفيه ،في أول يــوم من هــذه السنة التي
اع ـت ـب ــرت وضـ ــع ال ـع ـل ــم األوروب ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى ب ــاب
قــوس النصر الشهير فــي بــاريــس ،فــي إشــار ٍة
إلــى بــدايــة ت ــرؤس فرنسا االت ـحــاد األوروب ــي،
مــن دون وض ــع الـعـلــم الـفــرنـســي إل ــى جــانـبــه،
انتقاصًا من السيادة الفرنسية ،واستخفافًا
بالشعب الـفــرنـســي ،وسـ ّـبــة فــي حــق الجندي
املـجـهــول ال ــذي ُيحتفل بــه فــي امل ـكــان ،مــا دفع
الحكومة الفرنسية إلى سحب العلم األوروبي
ّ
بعد يــوم من وضعه ،متحججة بــأن ذلــك كان
ّ
مبرمجًا وليس تراجعًا أو هزيمة أمام الضجة
اإلعالمية التي أحدثتها املعارضة.
ّ
ّ
مستمر ،مع استعمال
الخطاب السياسي
تردي ّ
ّ
ك ــل م ــرشــح أل ـفــاظــا نــابـيــة وم ـث ـيــرة ،ب ــل يلجأ
بعضهم ،مــع ضعف إبــداعــه الـلـغــوي فــي هذا
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املجال ،إلى النبش في املاضي لنفض التراب
ّ
فظة ّ
فجّة استعملت سابقًا،
عن مصطلحات
مثل إعــادة استعمال مرشحة اليمني وجوب
غسل الضواحي بـ«الكارشر» ( ،)Karcherمن
أجــل تنقيتهم مــن حثالة الـنــاس وأوساخهم،
وهي الكلمة التي استعملها ساركوزي عندما
كان وزيرًا للداخلية ،في استفزاز واضح ألبناء
الضواحي واملناطق املهمشة الفقيرة .وهكذا
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ّ
ال ـت ــي يـتـلـقــاهــا سـ ــوق ال ـك ـتــب ع ـظ ـي ـمــة .وألن
األع ـمــال البحثية والتحليلية واإلبــداع ـيــة ال
يمكن أن تولد كاملة ،مهما بلغ مستوى العمق
ّ
واملهنية والتألق والجمال للعمل األدبي ،فإن
مـهـمــة امل ــراج ـع ــات تـكـمــن ف ــي الـتــدقـيــق بـهــذه
األعـ ـم ــال .وبــال ـتــالــي ،امل ــاح ـظ ــات ال ـن ـقــديــة ال
تـضـعــف الـعـمــل ،ب ـقــدر مــا تـســاهــم فــي نقاش
ّ
أفكاره ،فكل عمل عظيم ناقص ّ ،يقول ويخفي،
يكشف ويحجب ،وهذا يعني أنه ليست هناك
ّ
وإل لـيــس هـنــاك ّ
أي
أع ـمــال كــامـلــة ونـهــائـيــة،
معنى ألن يكتب كاتب كبير كتابًا آخــر .وإذا
صـ ّـح هــذا في الكتابة العظيمة ،فكيف الحال
في كتابةٍ ما زالــت تحبو؟! ال يكفي أن ّ
يتذرّع
ّ
بعضهم بأن املراجعة كتابة على الكتابة ،وأنه
نـ ٌّـص على هامش مــن .مثل هــذه الــذرائــع هي
ما ّ
تبرر استقالة املراجعة والنقد من وظيفته،
والــوقــوع في مصيدة النقد املجامل بوصفه
ّ
الثقافي الذي
أضعف اإليمان في ظل التردي ّ
يشهده العالم العربي ،باعتبار أنــه ال يوجد
ق ــارئ فــي الـعــالــم الـعــربــي ،فـمــا نكتبه ال أحــد
يقرأه ،حسب بعضهم.
إذا ك ــان ــت االس ـت ـق ــال ــة م ــن ال ـن ـق ــد بــاع ـت ـبــاره
ً
عمال ال معنى له ونباتًا طفيليًا على عملية
ّ
التأليف واإلبداع مفهومًا ،فإن استقالة النقد
والتعويض عنه بمدائح لهذا َ
وذاك بال معنى
ً
ّ
وال م ـبـ ّـرر ،ف ــإن هــذا ال يجعله عـمــا ال معنى
ً
له فحسب ،بل يجعله عمال منحطًا ومسيئًا
بامتياز.
(كاتب سوري في فرنسا)

ّ
تلقفت وسائل اإلعــام الخبر وتناقلته ،وكل
ّ
أمل صاحبة التصريح أن يمكنها من الصعود
في استطالعات الرأي ،ويتيح لها فرصة املرور
إلى الدور الثاني .هي ،إذًا ،حسابات سياسوية
ضيقة ال ُ
تم ُّت إلى روح السياسة اإلصالحية
ب ـ ّـأي ــة ص ـل ــة ،تـجـعــل م ــن ال ـخ ـط ــاب الـشـعـبــوي
خــريـطــة ال ـطــريــق ل ـلــوصــول إل ــى ال ــرئ ــاس ــة ،إذ
ّ
يجعل كل هذا الكالم الذي يتصدر الصفحات
األولى للجرائد ،وتفتح به النشرات اإلخبارية
ّ
كــل يــوم ،الحديث عــن البرامج السياسية في
ّ
وتمس
املواضيع التي تهم املواطن الفرنسي،
حياته بشكل مباشر ،يمر مر الكرام ،ال َّ
يعرج
ّ
عليه إل بعد استنفاد الحديث في املالسنات
التافهة التي تطبع هــذه الحملة االنتخابية،
وتنزل بها إلى أسفل سافلني .لكن ،أليس هذا
ما يبحث عنه الناخب املواطن الفرنسي بعدما
ّ ّ
جرب كل الوصفات االنتخابية يمينًا ويسارًا،
ويئس من الحلول املقترحة املزمع تنفيذها؟
ق ــد ي ـكــون ه ــذا ه ــو الـ ـج ــواب ،ف ـقــد م ـ ّـر الــزمــان
الــذي كــان النقاش فيه محصورًا في البرامج
االقتصادية واالجتماعية واإلدارية ،فقد حارت
عقول املواطنني ،فقدت الثقة في السياسيني،
ّ
ّ
تصدق ّ
أي أحد ،خصوصًا أن الجميع،
ولم تعد
من دون استثناء ،يخلف تعهداته وال يلتزم
بها ،وأصبحت الوعود ال تلزم إال من يتلقاها
ويؤمن بها...
(كاتب مغربي في باريس)
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