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بمناسبة بادرة إيما واتسون
معن البياري

سبعة سطور قصيرة للناشطة البريطانية األسترالية ،ســارة أحمد ( 52عاما)،
عــن معنى التضامن ال ــذي يعني االل ـتــزام ،تعليقا على ص ــورة مرفقة ملتظاهرين
متضامنني مــع فلسطني وشعبها ،أع ــادت املمثلة األمـيــركـيــة ،إيـمــا وات ـســون (22
عاما) ،نشر التعليق والصورة في حسابها في «إنستغرام» (يتابعه  63.3مليونا)،
ّ
فضجت إسرائيل ،من خالل غير مسؤول فيها ،رمى أحدهم النجمة الشهيرة في
دور ساحرة مسلسل «هاري بوتر» بالعداء للساميةّ ،
وتبجح ،في تغريد ٍة ،بأنه مع
السحر إذا كان يقضي على «شرور حماس» التي تضطهد النساء ،وعلى السلطة
الفلسطينية التي «تدعم اإلرهــاب» .لكن هذا التخريف ،وكذا الحملة العدوانية ضد
إيما واتسون ،قوبال بتضامن واسع معها ،أعلنه نجوم ومشاهير في بيان نشرته
صحيفة ال ـغــارديــان ،كـمــا أح ــرز املـنـشــور نفسه (امل ـع ــاد) أكـثــر مــن مـلـيــون ومــائــة
ألــف إعجاب ،مؤيدين مضمونه .وجــاء ،تاليا ،مقال للكاتبة هارييت ويليامسون،
فــي «اإلنــدبـنــدنــت» يشكر إيما واتـســون ،ويــرفــض الخلط بــن اليهودية (وشعبها)
وإسرائيل (وسياسات حكوماتها) ،ويؤكد أن معاناة الشعب الفلسطيني جـ ّـراء
االحتالل «ليست موضوعا للنقاش بل حقيقة» .إنها ،إذن ،ثقافة االنتصار لفلسطني
وقضية شعبها ومناهضة السياسات اإلسرائيلية تزداد شيوعا بني نخب وازنة من
ّ
مشاهير املثقفني والفنانني في أوروبا والواليات املتحدة .إذ يذكر املوقف األخالقي
الــذي بــادرت إليه نجمة «هــاري بوتر» بمواقف كثيرة معلنة جهر ًبها نجوم كبار،
بينهم يهود ،لهم جماهيريتهم بني املاليني في العالم ،فليست منسية مقاطعة املخرج
وودي ألن ( 96عاما) والنجمة جني فوندا ( 85عاما) ،في  ،2018حفل توزيع جوائز
«نوبل اليهودي» في إسرائيل ،والتي ّ
تقدم لشخصيات يهودية ّ
متميزة ،والتحقت
بهم املمثلة األميركية (تحمل الجنسية اإلسرائيلية) ،ناتالي بورتمان ( 40عاما) التي
رفضت تسلم جائزة لها في الحفل قيمته مليون دوالر ،موضحة ،في الوقت نفسه،
أنها ليست مع الحركة العاملية ملقاطعة إسرائيل ،وإنما «سوء معاملة من يعانون
من فظائع اليوم» ال يتماشى مع قيمها اليهودية .وكــان كاريكاتيريا حزن وزيرة
الثقافة اإلسرائيلية في حينه ،ميري ريغيف ،لسقوط بارتمان «كثمرة ناضجة في
يد مؤيدي املقاطعة» .أما جني فوندا ففي أرشيفها الحسن أنها زارت في العام 2002
مخيم قلنديا لالجئني الفلسطينيني في الضفة الغربية ،والتقت عائلة فلسطينية
فقدت ولدين في اعتداءات إسرائيلية ،وشاركت في مظاهرة ضد االحتالل ،ووقفت
مع متظاهرين أمام منزل شارون في القدس املحتلة.
كيف يمكن البناء عربيا على مواقف ّ
تقدمية كهذه ،في فضاءات ثقافية وفنية
عاملية ،في بيئات وأوساط تنشط فيها الدعائيات الصهيونية ضد الفلسطينيني
وال ـعــرب؟ مــا هــي الــوســائــل العملية واملــؤثــرة إعــامـيــا مــن أجــل تعزيز السردية
الفلسطينية القائمة على العدالة والحق ،ولتهشيم األزعومة التي تعمل لوبيات
صهيونية على نشرها عــن استهداف الفلسطينيني اليهود بوصفهم يهودا؟
تـحـتــاج اإلجــابــة عــن أسـئـلــة كـهــذيــن إل ــى اسـتــراتـيـجـيــات عـمــل مـبــدعــة ،تستثمر
ّ
واملنصات الرقمية،
اإلمكانات الهائلة التي توفرها وسائل التواصل االجتماعي
وإقامة شبكات اتصال وتواصل خالقة مع التمثيالت املدنية ،واألوساط األكاديمية
والفنية واإلعالمية والثقافية .واملــؤكــد أن من يبادر إلــى إنجاز متطلبات كهذه
ليست سفارات دولــة فلسطني ومكاتب منظمة التحرير البائسة ،العديمة النفع
ـاالت غير قليلة ،وليست السفارات العربية املنشغلة بمكايدات
والفاعلية في حـ ٍ
بعضها بعضا ،غالبا ،والتي ينشط كثير منها في إقامة الصالت مع لوبيات
صهونية ،بغرض إنجاز مصالح عابرة ،أو في محاوالت لتبييض السمعة في غير
ملف .الرهان على الشباب العربي النشط في الجاليات العربية واملسلمة في أوروبا
وأميركا (وآسيا باملناسبة) ،والطالب والطالبات ،وأصحاب األعمال هناك ،وهم
أدرى بالكيفيات التي في وسعهم أن يهتدوا بها لتبقى صيحة إيما واتسون حية،
وكذا مواقف شجاعة لغيرها يبادر إليها نجوم وأسماء لديها ّ
الحس اإلنساني
واألخالقي الرفيع ،القائم على مناهضة الظلم والعدوان في أي مكان.
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محمد أبو رمان

ف ــي نـ ـق ــاش م ـع ـ ّـم ــق ،ق ـ ّـدم ــت ال ـص ـحــاف ـيــة
األردنـ ـيـ ــة ران ـي ــا ال ـج ـع ـبــري ،ف ــي مـنـتــدى
مـعـهــد ال ـس ـيــاســة وامل ـج ـت ـمــع ف ــي ع ـ ّـم ــان،
قـ ـ ـ ــراءة فـ ــي كـ ـت ــاب امل ـف ـك ــر وال ـف ـي ـل ـس ــوف
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر دوغ ـ ـ ـ ــن «أس ـ ــس
الـ ـجـ ـي ــوب ــولـ ـيـ ـتـ ـيـ ـك ــا :م ـس ـت ـق ـب ــل روسـ ـي ــا
الـجـيــوبــولـيـتـكــي» (ب ـح ـضــور نـخـبــة من
األكــادي ـم ـيــن وال ـس ـيــاس ـيــن والـبــاحـثــن
امل ـتــدربــن فــي امل ـع ـهــد) ،مــع اإلش ـ ــارة إلــى
دور دوغ ـ ــن ف ــي ص ـيــاغــة أيــديــولــوج ـيــا
الدولة الروسية في ما بعد الشيوعية ،أو
النظرية األوراسية املحافظة أو النظرية
السياسية الــرابـعــة ،وجميعًا تشير إلى
ما ّ
قدمه الرجل من أفكار وآراء أصبحت
مـهـيـمـنــة ومـهـمــة ف ــي املـشـهــد الـسـيــاســي
الروسي.
الولوج إلى العالم الفكري لدوغني ممتع
ً
فـ ـع ــا ،وت ـج ــد ف ـيــه م ـس ـتــويــات م ـت ـعـ ّـددة
مــن التحليل ،خصوصًا فــي إع ــادة بناء
أيــديــولــوج ـيــا روس ـي ــة ملــواج ـهــة الـعــوملــة
الليبرالية الغربية .ومن هنا ،جاءت فكرة
األوراسـيــة في إطــار املواجهة التاريخية
 األيديولوجية مع الحضارة االطلسية،وتـصـمـيــم امل ـجــال الـحـيــوي ال ــروس ــي في
سـيــاقــاتــه الــداخـلـيــة وال ـج ــوار ّالجغرافي
دول تمثل محورًا
وفي تقسيم العالم إلى ٍ
مـهـمــا فــي الـنـظــريــة األوراسـ ـي ــة ،كأملانيا
واليابان وإيــران ،ودول على الهامش أو
األطراف.
ال ـ ـجـ ــدل ال ـ ـ ــذي ثـ ـ ــار بـ ــن الـ ـحـ ـض ــور (ف ــي

كاريكاتير

م ـن ـتــدى ال ـس ـيــاســة وامل ـج ـت ـمــع) تـمــوضــع
ح ــول م ــا إذا كــانــت الـنـظــريــة األوراس ـي ــة
واقـعـيــة أو ّ مثالية ،وال يمكن تطبيقها،
ب ـخ ــاص ــة أنـ ـه ــا ت ـف ـت ــرض وجـ ـ ــود أملــان ـيــا
ض ـم ــن املـ ـحـ ــور ال ـ ــروس ـ ــي ،وت ـع ـي ــد ب ـنــاء
ال ـ ـن ـ ـم ـ ــوذج الـ ـس ــوفـ ـيـ ـيـ ـت ــي ع ـ ـلـ ــى أسـ ــس
أيديولوجية واستراتيجية مختلفة ،يتم
فيها اس ـت ـبــدال األوراس ـي ــة بالشيوعية،
وهو أمر رآى مشاركون كثيرون أنه غير
واقعي وال منطقي ،بل اعتبروه أوهامًا
أيديولوجية ال أكثر!
قــد تـبــدو السياسة الـخــارجـيــة الروسية
أقرب إلى الواقعية البراغماتية واملصالح
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــن االلـ ـت ــزام بــالـنـظــريــة
الـتــي ّ
قدمها دوغ ــن ،واعتبرها كثيرون
ّ
مثالية ،لكن النظرة الشمولية لسياسة
ّ
بوتني داخليًا وخارجيًا تؤكد،
الرئيس ّ
بــال ـف ـعــل ،أن ـ ــه ت ــأث ــر ب ــدوغ ــن ،واسـتـثـمــر
ك ـث ـي ـرًا ف ــي م ــا ق ـ ّـدم ــه م ــن آراء ،ولـ ــو كــان
هــذا الفيلسوف مثاليًا وليس واقعيًا أو
خارج إطار الحسابات الروسية ملا كانت
كتبه ومؤلفاته تـ ّ
ـدرس في ًكليات الدفاع
ال ــروسـ ـي ــة ،وت ـع ـت ـبــر م ـل ـه ـمــة لـلـمــؤسـســة
العسكرية واألمنية هناك!
السياسة الروسية ،بالضرورة ،ال تسير
ّ
ع ـل ــى خ ـ ــط ت ـف ـص ـي ـلــي مل ــا ك ـت ـبــه دوغ ـ ــن،
ولـيــس ه ــذا املـقـصــود ،إنـمــا هـنــالــك إطــار
مهم ّوضعه الفيلسوف ،حظي بالقبول
بوتني واملؤسسات العسكرية
والتبني من ّ
ً
واألمنية ،يمثل مخرجًا أو خيارًا بديال
ع ـنــوانــه األوراس ـ ـيـ ــة ،ومـضـمــونــه إيـجــاد
أيديولوجيا خاصة ،قادرة على محاكاة

عماد حجاج

عيسى الشعيبي

أين المفكرون
أو الفالسفة أو
السياسيون العرب
قدموا
الذين ّ
تصورًا
لدولهم
ّ
فلسفيًا بديًال عن
السياسات الراهنة؟

فيهاّ .
جرنا الحديث عن دوغني ونظريته
وتـنـظـيــره وعــاق ـتــه بـبــوتــن واملــؤسـســة
املنطقة
العسكرية الــروسـيــة إلــى حديث
ّ
الـعــربـيــة ،لـكــن مــن زاوي ـ ــةٍ أخـ ــرى ،تتمثل
في ضعف التنظير االستراتيجي لألمن
القومي لدى أغلب الدول العربية ،وغياب
امل ـن ـظ ــور الـفـلـسـفــي  -ال ـن ـظ ــري ال ــواض ــح
لبناء مقاربات تؤطر املصالح الحيوية
ومصادر التهديد واملجال االستراتيجي
لـ ـه ــذه ال ـ ـ ـ ــدول ،وال ي ـق ـت ـصــر األم ـ ـ ــر عـلــى
األدب ـيــات الـنـظــريــة ،بــل حتى دور مراكز
الــدراســات واألب ـحــاث والتفكير ،فجميع

عبير نصر

ممدوح حمادة

ّ
الهش في العراق؟
هل ينهار االستقرار
إياد الدليمي

لــم تكن األي ــام القليلة املــاضـيــة فــي الـعــراق
سوى انعكاس لواقع الصراع الذي يشهده
البلد منذ اإلع ــان عــن نتائج االنتخابات
التي جرت في العاشر من أكتوبر /تشرين
األول امل ـ ــاض ـ ــي ،وأف ـ ـضـ ــت إل ـ ــى م ــزي ــد مــن
االن ـق ـســام وال ـت ـش ــرذم ،وإن كــانــا ه ــذه امل ـ ّـرة
انقسامًا وتـشــرذمــا بــن الـنــوع الــواحــد ،أو
امل ـكـ ّـون الــواحــد إن ص ـ ّـح الـتـعـبـيــر ،فبعدما
أكـ ــدت تـلــك الـنـتــائــج ف ــوز ال ـت ـيــار ال ـصــدري
بأكثر مــن  70مقعدًا فــي البرملان وخسارة
منافسيه الشيعة ممن يوصفون بأنهم من
املـقـ ّـربــن إليـ ــران ،ب ــدأت األم ــور تتجه نحو
تصعيد ربما هو آخــر ما يحتاجه العراق
ٍ
في ظرف دقيق وحساس يعيشه وتعيشه
املنطقة من حوله ،وتأثيرات ذلك على واقع
البالد ّالتي تعاني من مشكالت أقل ما يقال
عنها إنها باتت تتعلق بوجود العراق.
ع ــدي ــد م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـس ـل ـحــة شـهــدتـهــا
ب ـغ ــداد وم ــدن عــراق ـيــة أخـ ــرى ،ال مـتـهــم من
ورائها سوى القوى املوالية إليــران ،فليس
هناك «داعش» هذه ّ
املرة ،لتلقى على عاتقه
مثل هذه التهم والعمليات املسلحة ،وليس
هناك «القاعدة» .هناك مليشيات منضوية
ت ـحــت لـ ــواء ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي ،وه ــي تتبع
لـقــوى اإلط ــار التنسيقي الـتــي خـســرت في
االنـتـخــابــات ولــم تحقق مــا كــانــت تــرجــوه،
ّ
بمعنى أن العمليات املسلحة والتفجيرات
والهجمات بالصواريخ على ّ
مقر السفارة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي بـ ـغ ــداد م ـس ـل ـحــة بـصـبـغــة
سياسية ،تسعى منها تلك الجهات التي
تـ ـق ــوم ب ـه ــا إل ـ ــى إيـ ـص ــال رس ــائ ــل مـ ـح ـ ّـددة
الشيعية الخاسرة
وواضحة .تسعى القوى ّ
في االنتخابات إلى تأكيد أنها ّقادرة على
أن ت ـفـ ّـجــر ال ــوض ــع األم ـن ــي الـ ـه ــش ،وت ـهــدد
استقرار العراق برمته ،في حال لم تحصل
على ما تريد من كعكة الحكومة الجديدة
التي تتشكل وتطبخ ،على ما يبدو ،بطريقةٍ
تختلف عن سابقاتها ،وهو ما تخشاه تلك

ّ
هذه املؤسسات والطاقات معطلة وغير
ّ
فاعلة ،وكــأن السياسة الخارجية للدول
ال ـعــرب ـيــة تـسـبــح ف ــي فـ ــراغ اسـتــراتـيـجــي
نظري!
تـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز م ـ ـصـ ــر ،ب ـس ـب ــب وفـ ـ ـ ــرة ال ـن ـخ ــب
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وامل ـ ـ ـ ــدارس ال ـف ـك ــري ــة فـيـهــا،
بـنـظــريــات عــديــدة ملـفـهــوم األم ــن القومي
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ولـ ـ ـ ـ ـ ــدور م ـ ـصـ ــر فـ ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة
ّ
س ـي ــاس ــات ـه ــا ،لـ ـك ــن الـ ـفـ ـج ــوة فـ ــي م ــدى
و ّ
تبني الدولة أو الرئاسة هــذه النظريات
واع ـ ـت ـ ـمـ ــاد تـ ـص ــور مـ ـح ــدد واض ـ ـ ـ ــح .أم ــا
أغ ـلــب الـ ــدول الـعــربـيــة األخـ ــرى فـتـعــانــي،
ف ــي األصـ ـ ــل ،ن ـ ــدرة ش ــدي ــدة ف ــي مـسـتــوى
ال ـت ـن ـظ ـي ــر ال ـف ـل ـس ـف ــي واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـف ـجــوة الـعـمـيـقــة ب ــن األط ــر
ـاديـمـيــة وامل ـ ــدارس الـفـكــريــة مــن جهة
األكـ ّ
وص ـ ــن ـ ــاع الـ ـسـ ـي ــاس ــة مـ ــن جـ ـه ــةٍ أخـ ـ ــرى،
ب ـخ ــاف دول ال ـ ـجـ ــوار ،ك ــإي ــران وتــرك ـيــا
وإسرائيل ،التي تحظى بحضور واضح
للتنظير األكاديمي والفكري للسياسات
الرئيسية ،بخاصة الخارجية.
في إيران ،عديد من األدبيات واملساهمات
الـ ـنـ ـظ ــري ــة وال ـف ـل ـس ـف ـي ــة ،ون ـ ـجـ ــد بــاح ـثــا
وأكاديميًا ،كيهان بارزيجار (،)Barzegar
(في مركز البحوث اإلستراتيجية ّ
املقرب
مـ ــن دوائـ ـ ـ ــر ال ـح ـك ــم فـ ــي طـ ـ ـه ـ ــران) ،ي ـق ـ ّـدم
ت ـص ـ ّـورًا واض ـحــا ل ــدور الـعــامــل الشيعي
في السياسة الخارجية اإليرانية ،وذلك
فــي مـقــالـتــه ال ـهــامــة «Iran and the Shia
 .»Factions: Strategic Coalitionوفــي
ّ
تركيا ،رأينا كيف أن أحد أهم السياسيني
هـ ـن ــاك ،وهـ ــو أح ـم ــد داود أوغ ـ ـلـ ــو ،كـتــب

«ال ـع ـم ــق االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي :م ــوق ــع تــركـيــا
ودوره ــا في الساحة الدولية» ّ
يقدم فيه
منظورًا مغايرًا لتركيا ومجالها الحيوي
عــن ذل ــك ال ــذي س ــاد خ ــال عـقــود سابقة.
وفي الكيان الصهيوني ،تجري مناقشة
قضايا األمــن القومي واالستراتيجيات
بـ ـص ــورة س ـن ــوي ــة ع ـب ــر م ــراك ــز وم ـحــافــل
عديدة ،من أبرزها مؤتمر هرتسليا ،الذي
يجمع كـبــار السياسيني وق ــادة الجيش
واألمنيني ،ويتناقشون في مصادر األمن
ال ـقــومــي وال ـت ـهــديــد وال ـت ـح ــدي الــداخ ـلــي
والخارجي.
ً
في األردن ،مثال ،تم إقرار مجلس لألمن
القومي ،في التعديالت الدستورية أخيرا،
ّ
وهو أمر يعني أن هنالك صحوة في ما
يتعلق باألمن القومي األردني وأهميته،
ّ
لكن هذا االهتمام ليس مقترنًا بدراسات
ّ
وأبـحــاث تــؤطــر السياسات بـقــدر مــا هو
ٌّ
معني بالتعامل مع التطورات السياسية
واألمنية بصورة آنية يومية ،ما يعكس
األزمــة الحقيقية في التنظير الفلسفي -
السياسي األردن ــي خصوصًا ،والعربي
عمومًا.
أين املفكرون أو الفالسفة أو السياسيون
الـ ـع ــرب ال ــذي ــن قـ ـ ّـدمـ ــوا ل ــدول ـه ــم ت ـص ـ ّـورًا
ً
فلسفيًا ب ــدي ــا ع ــن ال ـس ـيــاســات الــراهـنــة
ال ـت ــي قـ ـ ــادت إلـ ــى م ــا ن ـح ــن ف ـي ــه؟ فـحـتــى
املعارضة عندما تصل إلى الحكم تلتزم
القائمة ،خارجيًا وإقليميًا
بالسياسات
ّ
واقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،وك ــأنـ ـه ــا ن ـس ـخ ــة ك ــرب ــون
واحدة ال بديل لها!
(كاتب ووزير أردني سابق)

الرهان السوري
على الجيش الميداني األخير

وين الماليين
تدفعني ،في أحيان كثيرة ،رغبة لالستماع إلى أغنية ما ،فأبحث عنها في «يوتيوب»،
وأستمع إليها من هناك ،ثم أشرد لسبب من األسباب ،وأنسى «يوتيوب» الذي يبدأ
بانتقاء األغاني بحسب ذوقــهّ ،
ويدسها ل ًــي ،فأستمع إليها ساهيا ،إلــى أن أنتبه
فأتابع االستماع ،إن كانت األغنية مريحة ألذنــي أو أوقــف «يوتيوب» إن لم تكن
ّ
تتسرب إلى أذني أكثر من عشر أغان ،قبل أن أنتبه
كذلك .وفي كل مرة يحدث ذلك،
ُّ
إلى أن «يوتيوب» وقد انتزع الزمام مني ،وأفلت قائمته العشوائية ،فأسترد منه
الزمام ،وأوجهه إلى ما أريد االستماع إليه ،أو أوقف «يوتيوب» .ولكن ما لفت نظري
أنني ،في أغلب املرات ،أفيق من غفوة وعيي بواسطة أغنية «وين املاليني» التي يبدو
أنها من املقطوعات املدعومة في «يوتيوب» ،والتي تتناوب فيها على امليكروفون
ثــاث صبايا عربيات تكاد حمم بركانية تتدفق مــن حناجرهن ،يصرخن من
أعماق صــدورهــن بجملة من األسئلة« :ويــن املــايــن؟» و«الشعب العربي ويــن؟»
و«الغضب العربي وين؟» و«الدم العربي وين؟»ّ ،
فيقب شعر بدني ،ويرتفع في دمي
األدرينالني ،وأتساءل مع الصبايا املتسائالت :فعال يا جماعة وين املاليني؟ ويذهب
بي الالوعي إلى إجابة آلية ،أن «املاليني في البنوك األجنبية» ،ثم أنتبه إلى أن املاليني
التي تواردت إلى ذهني لم تعد كذلك ،فالذي في البنوك األجنبية هو املليارات اآلن،
أما املاليني التي تسأل عنها الصبايا ،وتحاول استنهاضها ،فمبعثرة في املنافي
التي تحولت إلى أوطان ،واألوطان التي تحولت إلى مناف ،فأصبحت لدى من هربوا
ُّ
فاملنفي غريب ال كرامة
إلى أوطانهم هموم جديدة .أما من اضطر للبقاء في املنفى،
وال حقوق له ،حتى التي تضمنها قوائم حقوق اإلنسان ،ومن ليس له حق ليس له
ّ
صوت .لذلك لن تتمكن الصبايا من رؤية املاليني ،ألن مسلوبي الكرامة والحقوق
يضمحلون إلى درجة يصبح من الصعب معها رؤيتهم.
أما الشعب العربي الذي تسأل الصبايا عنه فلم يعد له وجود ،ألن العروبة لم تعد رابطا
ّ
يعتد به ،وتنشط اآلن روابــط أوثق من روابــط العروبة ،أو حتى من الروابط الوطنية
اإلقليمية األضيق .أما الشعب العربي الذي كان له في السابق وجــود ،فإضافة إلى
بثارات ال تموت ،وال تشكل الغبراء وداحس
املنافي تم توزيعه على الخنادق ،لألخذ
ٍ
حتى نقطة في بحرها .ومن رفضت قدماه الذهاب به إلى الخندق قادته إلى السجون.
أما البقية الباقية فقد لجأت إلى ظالل الحيطان التي يهرع إليها طالبو السترة كلما
يقرع ناقوس الخطر ،وهم ال يريدون العنب ،وال يريدون حتى سلتهم .أما الغضب
العربي فهو قادم ،ولكن بعد أن ينتهي العرب من ّ
العد إلى العشرة ،ألن أولئك الذين
تورطوا وغضبوا قبل أن ينتهوا من ّ
ّ
العد تشتت شملهم ،أو فقدوا أرواحهم ،حيث
ّ
ابتلعتهم البحار وجمدهم على الـحــدود عند األســاك الشائكة صقيع الشمال ،أو
تاهوا بني الحدود واملخيمات وفي الصحارى والغابات .أما الدم العربي فال تسألن
عنه ،فما لم يشربه التراب ّ
تيبس على بالط األقبية املظلمة ،وتلوثت به أيد كثيرة.
تسألن ،يا صبايا ،عن أشياء لم يعد لها وجود في محاول ٍة الستنهاض ما أصبح من
املستحيل استنهاضه باألغاني الحماسية ،وبقصائد من نمط «تقضي الرجولة أن
نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا» ،أو «ال تسل عني وال عن مذهبي أنا
بعثي إشتراكي عربي» .هذه عملة فقدت قيمتها أكثر من الليرة ،ولم تعد تنفع ،وهي
باألصل لم تكن تنفع ولم يكن لها دور إال تبليد املشاعر تجاه القضايا ،وكأن ذلك
كان الهدف منها ،ال شيء يستنهض الهمم اآلن سوى ما يرتبط بكرامة اإلنسان
واحترام إنسانيته قبل كل شــيء ،وأي قضية ترتبط بغير ذلك محكومة بالفشل
مسبقا ،مهما كانت ّ
مقدسة .وأخيرا ،لكي تعرفن «وين املاليني» ما عليكن سوى
إلقاء نظرة إلى الخلف ،حيث ستجدن صورة الكولونيل بياقته العسكرية ّ
املطرزة
وعمرته املذهبة معلقة في صدر املسرح الذي تقفن على خشبته ،فهو ورفاقه من
ّ
الجنراالت ،بدال من تحرير ما وعدوا بتحريره ،طفشوا املاليني وقضوا عليها.

اإلعالم العب وليس ملعبًا

نموذج «دوغين ــ بوتين» واإلفالس العربي
ّ
الشعور باملجد الروسي وتمثله ،ورفض
القبول بالهزيمة األيديولوجية أو اعتبار
الليبرالية الغربية الخيار الوحيد املتاح،
ّ
وه ــو خ ــط أيــديــولــوجــي ذك ــي ،يـجـمــع ما
ّ
بني عوامل ومستويات متعددة؛ مستوى
الـ ـت ــاري ــخ والـ ـ ـت ـ ــراث الـ ــروسـ ــي وضـ ـ ــرورة
أن يـ ـ ـك ـ ــون جـ ـ ـ ـ ــزءًا مـ ـ ــن األيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،س ـ ـ ــواء ت ـح ـ ّـدث ـن ــا عـ ــن ال ـب ـعــد
ال ــدي ـن ــي  -األرث ــوذوكـ ـس ــي أو ال ـب ـعــديــن،
القومي والـتــاريـخــي ،ومستوى الشعور
ال ــروس ــي بــالـفـخــر وامل ـجــد اإلم ـبــراطــوري
ورفــض التبعية للغرب ،ومـحــور املجال
االستراتيجي الــروســي ،بــدايــة مــن األمــن
الــداخ ـلــي فــي مــواج ـهــة األيــديــولــوجـيــات
األخرى ،مرورًا بدول آسيا الوسطى التي
ّ
تمثل ،ضمن هذا التصور ،جزءًا رئيسيًا
ً
مـ ــن األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ال ـ ــروس ـ ــي ،وص ـ ــوال
إل ــى الـنـظــر فــي الـتـحــالـفــات والـ ـ ــدول ،من
خ ــال هــاتــن الــزاوي ـتــن ،األيــديــولــوجـيــة
واالستراتيجية.
لـ ـ ـق ـ ــد أع ـ ـ ـطـ ـ ــى دوغـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـكـ ـرًا
استراتيجيًا جديدًا وإطارًا مختلفًا ملفهوم
األمن القومي واملجال الحيوي والعالقة
مع الغرب ،بعد سنني التسعينيات التي
ّ
مثلت ما يشبه مرحلة الضياع والشعور
بـ ــاالن ـ ـك ـ ـسـ ــار ،وهـ ـ ــي االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـت ــي
تساعد كثيرًا في فهم سلوك بوتني تجاه
ال ـغ ــرب ،وت ـجــاه كــازاخ ـس ـتــان وأو ٌكــران ـيــا
وروس ـي ــا ،فـهــي سـيــاسـ ٌ
ـات واقـعـيــة تقوم
االستراتيجية
عـلــى اع ـت ـبــارات املـصــالــح
ّ
القومي الروسي بالتأكيد ،لكنها
واألمن ٌ
م ـس ـكــونــة ب ــال ــروح ال ـتــي نـفـخـهــا دوغ ــن

القوى التي باتت تؤمن بأن هناك مؤامرة
تستهدفها وتستهدف وجودها .بالتالي،
َ
ُ
لم يبق أمامها ســوى أن تصعد وأن ترفع
مــن مستوى الـتـهــديــدات الـتــي وصـلــت إلى
ال ـع ـلــن م ــن خ ــال ت ـصــري ـحــات شـخـصـيــات
سياسية وحزبية محسوبة على هذا التيار
ّ
بأن الوضع األمني في العراق قد ينهار في
حال تم استبعاد قوى اإلطار التنسيقي.
ت ـب ــدو الـ ـق ــوى ال ـش ـي ـع ـيــة ال ــراف ـض ــة نـتــائــج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ف ـع ـل ـيــا ،م ـتــوج ـســة ج ـ ـدًا مــن
خـطــوات الـصــدر الــرامـيــة إلــى التحالف مع
القوى السنية والكردية بعيدا عنها ،الصدر
الـ ــذي جـ ـ ّـدد أك ـثــر م ــن م ــرة أن ــه يـسـعــى إلــى
تشكيل حكومة أغلبية سياسية ال حكومة
توافقية .وعلى الرغم أن الخط الفاصل بني
بعد 2003
التوافقي والسياسي في عراق ما ً
وهمي ،إال أنه الصدر يريد حكومة تنجح
فــي انـتـشــال العملية الـسـيــاسـيــة مــن واقــع
قد ّ
يؤدي بالجميع إلى ما ال يحمد عقباه.
حاولت إيــران العارفة ببواطن األمــور ،وما
يـمـكــن أن ت ــؤدي إل ـيــه ال ـخــافــات الشيعية
الشيعية في العراق من اقتتال دموي ،تكون
هي قبل غيرها الخاسر األكبر فيه ،تقريب
وجـهــات الـنـظــر بــن اإلخ ــوة األعـ ــداء ،حيث
ّ
تفيد مصادر عراقية مطلعة بــأن وفـدًا من
التيار الصدري ّأدى ،برفقة وفد من اإلطار
الـتـنـسـيـقــي ال ــراف ــض ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات؛
زيــارة إلى طهران مطلع األسبوع الجاري،
ّ
كــان مــن نتائجها األولـيــة أن أطــرافــا داخــل
اإلطار التنسيقي أعلنت رغبتها بالتحالف
مع الكتلة الصدري لتشكيل الكتلة األكبر،
ًّ
وه ـ ــو ت ـح ــال ــف ي ـس ـت ـب ـعــد ك ـ ـ ــا مـ ــن رئ ـيــس
الـ ــوزراء األسـبــق وأم ــن عــام حــزب الــدعــوة،
نـ ــوري امل ــال ـك ــي ،وزع ـي ــم مـلـيـشـيــا عـصــائــب
أه ــل ال ـحــق ،قـيــس الـخــزع ـلــي ،م ـنــه .ويـبــدو
ّ
ـداث
أن الــوســاطــة اإليــرانـيــة نجحت فــي إحـ ّ
حــراك داخــل البيت الشيعي املنقسم ،تمثل
بظهور كتلة داخل اإلطار التنسيقي تسعى
إلى التحالف مع الصدر بعيدًا عن املالكي
ّ
ـات قـيــل إن الـصــدر
والـخــزعـلــي ،مــع ض ـمــانـ ٍ

تبدو القوى
الشيعية الرافضة
نتائج االنتخابات
متوجسة جدًا من
خطوات الصدر

أعـطــاهــا لـلــوسـيــط اإلي ــران ــي ،تتمثل بعدم
ـات ال
مــاحـقـ ّـة املــال ـكــي وال ـخــزع ـلــي ،ض ـمــانـ ٍ
يبدو أنها كانت كافية او مقنعة لكليهما،
ف ـق ــد س ـع ــى امل ــالـ ـك ــي إل ـ ــى ت ـح ـصــن نـفـســه
حزبيًا من خالل إعادة انتخابه أمينًا عامًا
لحزب الدعوة ،أحد أعرق األحزاب الشيعية
ّوأهمها في العراق .انتخاب يعتقد املالكي
ّ
يضيق الـخـيــارات أمــام الـصــدر في
أنــه قــد
ّ
حــال سعى إلــى مالحقته إن تمكن طبعًا
من تشكيل حكومته املوعودة التي يسعى
ّ
إليها ،لتبقى كــل الخيارات مفتوحة على
ما يمكن أن تــؤول إليه مباحثات تشكيل
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة ال ـجــديــدة .وأمـ ــام هــذا
امل ـش ـه ــد امل ـت ـش ــاب ــك واملـ ـعـ ـق ــد ،تـ ـب ــدو ق ــوى
شيعية مسلحة غير راضيةٍ عما يمكن أن
تخرج به املباحثات ،ســواء التي حصلت
في إيران أو الجارية في بغداد ،هذه القوى
باتت اليوم ،أكثر من أي وقت مضى ،تشعر
ّ
بـ ــأن ف ــرص وج ــوده ــا وب ـقــائ ـهــا ع ـلــى قيد
ال ـســاح تـضـيــق ،مــا دفـعـهــا إل ــى مــزيــد من
العمليات املسلحة التي تسعى من خاللها
إل ــى إرب ــاك املـشـهــد مــن جـهــة ،وإل ــى فــرض
شروطها من جهة أخرى.
(كاتب عراقي)
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ً
ف ــي مـجـتـمـ ٍـع ُي ـ َـع ـ ُّـد الـتـفـكـيــر ف ـيــه جــريـمــة
ُ
ال تـغـتـفــر ،وتـمـ ّـيــز ال ـفــرد عــن بــاقــي أف ــراد
القطيع عارًا ال يدانيه عار ،سعى النظام
الـســوري إلــى محو الهوية الـفــرديــة لدى
ّ
أتباعها ،إيمانًا منه أن الشعور بالذاتية
ّ
يعزز من قــدرة الفرد على النقد ،والحقًا
ال ـت ـجـ ّـرؤ عـلــى املـطــالـبــة بــالـحــريــة .ضمن
هـ ــذه ال ـس ـي ــاق ــات ،ل ــم ت ـجــد الـبــراغـمــاتـيــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ــي ل ـح ـظــة م ـ ــا ،ضـ ـيـ ـرًا مــن
ـال
تــوح ـيــد ال ـ ــذوق الـ ـع ــام ،واب ـت ـك ــار أش ـك ـ ٍ
ب ــدي ـل ــةٍ م ــن ض ـب ــط األم ـ ــن امل ـج ـت ـم ـعــي ،ال
تحيد عن األعراف املليشياوية النمطية،
داخ ـ ــل ع ــال ـ ٍـم ي ـت ـح ـ ّـول ال ـج ـم ـيـ ُـع ف ـيــه إلــى
ّ
التمرد
مظهر من مظاهر
عيون ،ترقب أي
ٍ
واالخـ ـت ــاف ،ف ــي م ـحــاولــةٍ لــارت ـقــاء إلــى
مرتبة «املواطن الصالح».
ّ
وفي ظل مناخات االستبداد ،حيث تكون
ْ
ال ــدول ــة وال ـع ـقــد االج ـت ـمــاعــي م ـن ـهــاريــن،
ظهرت أشـكــال مــن االنـكـفــاء باتجاه بنى
مـجـتـمـعـيــة تـنـتـمــي إل ــى م ــا ق ـبــل ال ــدول ــة
ً
الحديثة ،فمثال ما بني  1963و ،2010لم
ُ َ
تــن مسارح وال دور سينما ،وكانت دار
األوب ــرا فــي دمـشــق املبنى الــوحـيــد الــذي
شيدته السلطة الحاكمة ،ووضعته تحت
رق ــاب ــةٍ أمـنـيــة ص ــارم ــة ،بينما بـنــت نحو
ّ
 150مركزًا ثقافيًا حكوميًا في كل منطقة
ّ
وناحية ،يعمل على تقديم ثقافةٍ معلبةٍ
بعلب سلطوية.
ُ
تركت هذه الوقائع واملدركات بصماتها
ال ــواضـ ـح ــة ع ـل ــى س ـل ــوك ـي ــات ال ـس ــوري ــن
امل ـت ـشـ ّـب ـعــن ب ــال ـخ ــوف املـ ــرضـ ــي ،ول ـيــس
ّ
ـاف وق ـط ـعــي ع ـلــى وج ــود
ث ــم ــة دل ـي ــل ش ـ ـ ٍ
ّ
ّ
استراتيجية مـنــسـقــةٍ ومــتـسـقــةٍ للنظام،
سـ ــوى س ـيــاســة «اإلكـ ـ ـ ــراه ع ـلــى ال ـطــاعــة»
الـتــي ،ومــن دون أدن ــى شــكّ ،أدت وظيفة
انضباطية مهمة ،أنتجت خطوطًا عامة
ل ـل ـس ـل ــوك املـ ـقـ ـب ــول ،وعـ ــزلـ ــت امل ــواط ـن ــن
ّ
بعضهم عن بعض ،ومللت ّالناس الذين
أوهموا النظام ،لعجزهم ّ ،بأنهم قابلون
ّ
ملجرد ّ
ّ
يصدقونه.
االدعــاء أنهم
للخديعة
وفي عهد «األســد االبــن» برزت تساؤالتٌ
ّ
جمة عــن احتماالت التغيير واإلص ــاح،
ّ
خـصــوصــا م ــا تـعــلــق بــاس ـت ـمــرار ظــاهــرة
«تقديس الحاكم» وكــانــت هناك بدايات
ّ
مـشـ ّـجـعــة عـلــى ان ـت ـهــاج خ ــط مـخـتـلــف ،ال
س ـي ـمــا ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي أفـ ـ ــرزت ظــاهــرة
ّ
تحولت
«ربيع دمشق» التي سرعان ما
إل ــى ش ـت ــاء قـ ـ ــارس ،بــاع ـت ـقــال رمـ ــوز تلك
امل ــرح ـل ــة ،والـ ـع ــودة إل ــى أســال ـيــب الـحـكــم
الـ ـب ــائ ــدة ،س ـ ــواء ع ـلــى ص ـع ـيــد اس ـت ـغــال
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـه ـ ّـرب مــن
ّ
االستحقاقات الداخلية ،أو حتى رفض
ّ
تبني أي شكل من «الليبرالية» السياسية
أو ال ـث ـق ــاف ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ــة .لـ ـ ــذا ،ع ــاد
ّ
مطبلو النظام إلى العمل بطاقةٍ مضاعفةٍ
بقصد تعظيم
وخطابات
شعارات
إلنتاج
ِ
ٍ
ٍ
االبن «الفقير سياسيًا» في وقت َ
فقد فيه
ٍ
ال ـن ـظــام سـيـطــرتــه عـلــى وس ــائ ــل اإلع ــام،
بفعل انـتـشــار الـفـضــائـيــات ،واإلنـتــرنــت،
والهواتف النقالة.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،غ ــدا اإلع ـ ـ ـ ُ
ـام ال ـس ــوري
ً
الرسمي عملة سياسية رابحة ،تداولها
عـنــاصــر الـنـظــام الـقــديــم ،وف ـلــول شبكات
الـسـيــاسـيــن ،ورجـ ــال األع ـم ــال ،والـنـخــب
البيروقراطية ،منذ انـحــدر إلــى مستوى

ما سأسميه تجاوزًا «مقاولي الصحافة»
ال ــذي ــن ال ي ـف ــرض ــون ال ـح ـق ـي ـقــة ب ـق ــدر مــا
يتفاوضون بشأنها ،صحافة غدت أشبه
بعمليات تعبئةٍ ضد ّ
ردات
فعل شعبيةٍ
ِ
ٍ
ارتـكــاسـيــة ،ت ـحـ ُـدث كاستجابة طبيعية
لتنامي مدركات التهديد بني املواطنني.
وع ـلــى ال ـع ـمــوم ،كــانــت مــركــزيــة ّعمليات
«اإلكـ ـ ــراه عـلــى ال ـطــاعــة» ال ـتــي غ ــذت إرث ــا
ً
ً
ثـقـيــا مــن ال ـخــوف والـعـنــف عــامــا هامًا
فــي تشكيل السياسة الـســوريــة الراهنة،
املستندة إلــى عقليةٍ مخابراتيةٍ تديرها
مليشيات انتهازية مهزومة ذاتيًا ،تدرك
ّ
تمامًا أن شرعية الـنـظــام ال ـســوري الــذي
ّ
ت ــداف ــع عـنــه ت ـتــأتــى م ــن إث ـب ــات الـفـعــالـيــة
ف ــي ق ـم ــع مـ ـص ــادر ال ـت ـه ــدي ــد امل ـل ـمــوســة.
ّ
ولعل أشهر تلك املصادر وسائل اإلعالم
االفـتــراضــي التي شغلت حيزًا كبيرًا في
إط ــار عـمـلـيــة الـتـغـيـيــر ،يـشـمــل ،بطبيعة
الحال ،الثورة السورية التي اندلعت عام
 .2011ففي  2010وصلت إجراءات الرقابة
عـلــى ال ـف ـضــاء االف ـت ــراض ــي ٌ ال ـس ــوري إلــى
ذروتـهــا ،حينما تـ ّـم تطبيق شبه رسمي
ملسودة قانون حول اإلعــام االلكتروني،
وال ـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ـ ـ ّـره الح ـ ـقـ ــا م ـج ـل ــس ال ـش ـع ــب،
ّ
ّ
مواد تصل فيها العقوبات إلى
وتضمن
ال ـس ـجــن ،وإم ـكــان ـيــة إح ــال ــة الـصـحــافـيــن
ّ
واملدونني املعارضني للمحاكم الجزائية.
نصوص قانونية تدعم
وعليه ،ولغياب
ٍ
س ـيــاســة «ال ـخ ـن ــاق ال ـ ـسـ ــوري» اج ـت ـهــدت
ـات
ح ـك ــوم ــة األس ـ ـ ــد فـ ــي وضـ ـ ــع ت ـش ــري ـع ـ ٍ
رقابيةٍ تسمح لها بمالحقة النشطاء على
إثــر ّ
تحركاتهم اإللـكـتــرونـيــة ،ولــن يكون
آخ ــره ــا ،بــالـطـبــع ،ال ـق ــرار الـ ــذي أصــدرتــه
ل ـج ـ ّنــة ص ـنــاعــة ال ـس ـي ـن ـمــا وال ـت ـل ـفــزيــون،
ّ
وحــذرت فيه كل من يقوم بنشر محتوى
ف ـنـ ّـي ي ـخـ ّـص م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل م ــن دون
ال ـح ـصــول عـلــى تــرخ ـيــص ،بــإحــا ًلـتــه إلــى
فرع الجرائم اإللكترونية ،مبدية أسفها
م ــن ح ــال ــة «االن ـ ـحـ ــال األخـ ــاقـ ــي الـفـنــي
وال ـف ـك ــري ،واالس ـت ـع ــراض امل ـب ـتــذل ال ــذي
ي ـعــرض عـلــى بـعــض مـنـصــات الـتــواصــل
ّ
االجتماعي» .وبمقاربة بسيطة ،نجد أن
وض ــع الـعـمــل الـصـحــافــي فــي ســوريــة لم
ّ
يختلف منذ تسلم حزب البعث السلطة،
ّ
إذ لــم يـخــرج عــن املـفـهــوم الـتــي عــبــر عنه
وزي ـ ــر ل ــإع ــام ف ــي ع ـه ــد ح ــاف ــظ األسـ ــد،
ّ
ّ
بقوله إن «اإلعالم السوري كله مثل فرقة
سيمفونية يقودها مايسترو هــو وزيــر
ّ
اإلعالم ،وكل عازفيها ينظرون إلى العصا
التي يحملها ويعزفون حسب حركتها».
ُتناغمًا مــع هــذا الـسـيــاق ،ومـنــذ الـبــدايــة،
أعلنت حالة الطوارئ في محاولةٍ خبيثةٍ
إلدارة مـجـتـمــع ف ــائ ــق الـتـعـقـيــد ،وص ــدر
حـكــم عــرفــي أوق ـف ــت بـمــوجـبــه تــراخـيــص
قانون
الصحف واملطبوعات ،إلى أن صدر
ّ
املطبوعات عــام  2001الــذي أعطى الحق
بــإن ـشــاء وس ــائ ــل إع ــام خــاصــة أول مــرة
منذ عـقــود ،وكــانــت صحيفة «الــدومــري»
أول تـجــربــة مستقلة ،ســرعــان مــا ّ
ضيق
ال ـن ـظــام عـلـيـهــا حـتــى أغـلـقــت ع ــام ،2003
ول ــوح ــق الـصـحــافـيــون مـ ـج ـ ّـددًا ،واعـتـقــل
ع ــدي ــدون مـنـهــم ف ــي الـ ـع ــام  ،2005األم ــر
الــذي أعطى صــورة واضحة على موقف
حكومة «األســد ال ــوارث» من ّ
أي صحافةٍ
مستقلةٍ تخرج عن فلك اإلعالم الحكومي
بــاعـتـبــاره مـجـ ّـرد بــوق يـسـ ّـوق سياسات
ّ
ويبررها .تقودنا هذه املناورات
النظام،

أخذ الشباب السوري
يترك ساحات الصراع
الميدانية ،وينكفئ
إلى ساحات مواقع
ّ
شكلت
التواصل التي
منبرًا أكثر أمانًا

ّ
املضادة الشامل على مكتسبات الربيع العربي ،وما صاحب
في غمرة هجوم الثورة
ذلك من قمع وترهيب طاوال مختلف مكونات هذه الظاهرة الفريدة في بالد العرب،
كــان اإلعــام ّ
يتقدم قائمة املستهدفني ،وبــدا ،بمختلف أدواتــه ومفرداته ،العدو رقم
ّ
ّ
للمستبدين بطبعتيهما ،القديمة واملنقحة ،ومكسر عصا ألجهزة االنقالبيني
واحد
على ربيع الحرية والكرامة ،إلــى الحد الــذي صــارت فيه املعركة على حرية التعبير
ّ
املضادة ،التي حققت معظم غاياتها على كل
والديمقراطية من لــوازم نجاح الثورة
ّ
الصعد ،عدا الصعيد اإلعالمي .مناسبة الحديث مجددًا عن الحربني ،الخفية واملعلنة،
ضد اإلعالم ،مشاهد قمعية جديدة ،مماثلة لتلك الغزوات اإلنكشارية السابقة على
دور الصحافة والصحافيني واملراسلني ،وإن كانت هذه الغزوات أقل فجورًا مما كان
عليه الحال في املاضي القريب ،وذلك على نحو ما جرى ويجري في كل من السودان
وتــونــس ،وغيرهما مــن األمـصــار الـتــي تشهد مـحــاوالت مـتـكـ ّـررة إلسـكــات اإلعــام
وتطويعه ،أو تدجينه على أقل تقدير.
يغيب عن أذهان هؤالء املفطورين على القمع واإلخضاع أن اإلعالم املستقل ال يصنع
حدثًا وال ّ
يقرر سياسة ،وإنما يلحق بهما دائمًا ،أو يواكبهما في أحسن الحاالت،
وال ّ
يتقدم عليهما خطوة واحدة ،حرصًا على املوضوعية ودرءًا لالرتياب ،سيما وأن
العالقة بني صانعي السياسات ومتخذي القرارات من جهة ،واإلعالم من جهة ثانية،
ً
لم تكن على ما يرام أصال ،خصوصا في زمن األزمات الداخلية واإلخفاقات ،حيث
يلقي السياسيون بالالئمة على «اإلعالم املغرض» ويرمون التبعات على اإلعالميني،
بل ّ
ويحملونهم وزر تفاقم املوقف وخروجه عن السيطرة.
ً
ّ
ّ
كما يغيب عن وعي املستبدين أيضًا أن تعديال جوهريًا جرى تحقيقه على نحو
تراكمي ّ
متدرج ،في زمن الحق على تلك العالقة التاريخية غير املتكافئة ،واملشحونة
ّ
ّ
بالشك بني الطرفني ،انتزع اإلعالم خاللها مكانة أكثر نديةّ ،
شب عن الطوق ،وأملى
على السلطات الحاكمة بناء هيكل اتصال موضوعي مع اإلعالميني امللومني املذمومني
هؤالء ،قوامه االحترام وتحاشي االشتباك ،وقاعدته االعتراف باألهمية واالختصاص
ّ
وحدود الدور لكال الجانبني .في خضم هذا السجال بني الحكام واملحكومني ،كسب
ّ
اإلعــام ،بما في ذلك ّ
واسترد
الحر لدى دول العالم الثالث ،نقاطًا إضافية لصالحه،
شيئًا فشيئًا قدرًا أكبر من صفته العبًا رئيسًا في لعبة الرأي العام ،إن لم نقل لعبة
ّ
الحياة ذاتها ،إذ باتت له سلطة كاملة تكاد توازي السلطات الثالث األخرى ،واستحق
بجدارة لقب السلطة الرابعة ،جنبًا إلى جنب مع السلطات التقليدية الثالث ،وذلك كله
بحضور كامل األوصاف ،وبفاعلية شديدة املضاء ،انتفت في غضونها تلك العالقة
ٍ
الزبائنية السابقة مع أصحاب سلطات القمع والقهر واالستتباع.
في غمرة ثورة االتصاالت اإللكترونية املتعاظمة ،وانفجار ثورة املعرفة ،أخذ اإلعالم
يستقطع لنفسه مساحة أوس ــع مــن حـ ّـيــز امللعب ال ــذي كــانــت تـتــزاحــم على رقعته
املحدودة سائر السلطات ،وتتنافس في فضائه دوائر صانعي القرارات ،بل وانتزع
اإلعالمُ ،
بحسن أدائه ،مركز الصدارة في أغلب الجوالت ،وبات خارج نطاق السيطرة
ّ
املعهودة ،والتحكم املسبق بالصورة الذهنية املرغوب بها ،وبالرسالة مسبقة الصنع
ّ
فتحول من ملعب مستباح إلى العب صانع
املبثوثة على املأل ،وبسائر املخرجات،
لألهداف ،وأحيانًا إلى حكم دولي موثوق به.
ّ
وملا كانت املعركة في زمن الفضاءات املفتوحة ،وعصر القرية الكونية الصغيرة ،تدور
أساسًا على كسب الرأي العام لكسب الشرعية واستعادة االحترام ،وتحتدم النزاعات
بني الــدول والقوى املتصارعة داخليًا ،بشأن مصداقية هذه الرواية أو موثوقية ذلك
الخطاب ،فقد باتت االشتباكات الدائرة على شاشة التلفزيون أهم من املعركة امليدانية
الجارية على األرض ،وصــار العالم االفتراضي أرجــح وزنــا وأشــد بالغة من الواقع
الحقيقي في أغلب االحيان ،األمر الذي جعل من اإلعالم ،بوسائله املختلفة ،سالحًا ال
ّ
يقل فتكًا عن أسلحة الحديد والنار.

السيسي
كما رآه «عاشق مصر»
محمد طلبة رضوان

محصالت تبسيطية
الشريرة للنظام إلى
ٍ
ّ
واضحة؛ إدراكــه جيدًا أن وسائل اإلعالم
ال ت ـقــل أه ـم ـيــة ع ــن ال ـج ـيــوش امل ـيــدان ـيــة،
حريات
بداللة حرصه على إعطاء هامش
ٍ
لصحافيني وناشطني يدورون في فلكه،
ً
محاوال بذلك دعم البروباغندا الخاصة
ب ــه م ــن خـ ــال «الـ ـح ــرب ع ـلــى اإلره ـ ـ ــاب»،
ً
ً
وإظـهــار الـثــورة الـســوريــة ،مـثــا ،مــؤامــرة
تستهدف البلد واألم ــن القومي .وعليه،
من الطبيعي أن تلعب تقنيات االتصال
ال ـجــديــدة دورًا بـ ــارزًا فــي تـحــديــد معالم
االنتفاضة الشعبية الـســوريــة ،والشكل،
والـكـيـفـيــات الـتــي يسير عليها التغيير
امل ـن ـش ــود ،إذ ّأدى اإلقـ ـب ــال املــرت ـفــع لــدى
ال ـس ــوري ــن ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل إلــى
تــولـيــد ثـقــافــةٍ أمـنـيــةٍ م ــوازي ــة ،خصوصًا
ّ
وتحولها،
مع انتشار «صحافة املواطن»
محترف
ـام
ٍ
فــي بعض ال ـحــاالت ،إلــى إع ـ ٍ
وم ـ ــؤث ـ ــر ،مـ ــا دفـ ـ ــع حـ ـك ــوم ــة األسـ ـ ـ ــد إل ــى
ال ـت ـف ـك ـي ــر فـ ـج ــأة بـ ـ ـض ـ ــرورة ع ـ ــدم إغ ـف ــال
مرونة تلك املواقع في نقل أفكار الثورة
والتغيير ،التي باتت تنتشر كالنار في
الهشيم بني ّ
روادها .ونتيجة تلك املرونة،
املترافقة مــع االستعصاءين ،السياسي
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ع ـل ــى أرض ال ـ ــواق ـ ــع ،أخ ــذ
الشباب السوري يترك ساحات الصراع
املـيــدانـيــة ،ويـنـكـفــئ إل ــى ســاحــات مــواقــع
ّ
الـتــواصــل الـتــي شكلت منبرًا أكـثــر أمانًا
ّ
لـلـقـيــام ب ـكــل م ــا ُيـخـشــى مـمــارسـتــه على
أرض الواقع .وفعليًاّ ،
أي حلحلةٍ للقبضة
ُ
األمنية على الفضاء اإلعالمي ستضعف
أعمدة هذا النظام الديكتاتوري ،وتفضح
ف ـس ــاده وإج ــرام ــه ،بـيـنـمــا يـعــي ج ـي ـدًا ما
للمواطن  -الصحافي من شأو عظيم في
كـشــف «الـفـضــاء املــريــض ال ــذي يـقــف بني
السلطة واملجتمع الحقيقي» كذلك تعرية
التظلمات املجتمعية ،ومـشــاعــر الضيم
اإلنسانية واألخالقية القائمة.
ّ
ويـحــتــم عليه ،فــي املـقــابــل ،ض ــرورة بناء
مجال عام مضاد لحقل السلطة املستبدة،
رافعة ثورية تتميز بالذكاء والحنكة في
مواجهةِ النزعة الوحشية للدولة األمنية
ّ
الـطــاغـيــة ف ــي ك ــل م ـك ــان ،وإُعـ ـ ــادة تأهيل
َ
مــؤسـســاتـهــا ال ـتــي عـنــدمــا نـ ِـســجــت وفــق
ّ
الهويات ما قبل الوطنية تعززت سطوة
ـام لــم يــزعـجــه يــومــا تـحــويــل ســوريــة،
ن ـظـ ٍ
بعظمتها ،إلى جملةٍ اعتراضيةٍ ال محل
ل ـهــا ف ــي هـ ــذا ال ـع ــال ــم ال ـف ـس ـيــح ال ـنــابــض
بالحياة.
(كاتبة سورية)

«مؤسسة دموية» ،ارتكبت مجزرة في مواجهة مظاهرة سلمية («ماسبيرو»،
أكتوبر /تشرين األول « ..)2011عنصرية» ،مع بدو سيناء واألقباط ،إمبراطورية،
ّ
يتمتع قادتها بامتيازات استثنائية ،رواتبهم ّ
يحددها وزير
ودولة ضمن الدولة،
الدفاع ،موازنتهم ال يراقبها البرملان ،يمتلكون مزارع ومصانع ومؤسسات أشغال
عامة وشركات فندقية ووقود ،ويسيطرون على مساحات شاسعة من السواحل
ّ
يصور روبير
والصحراء بذريعة األمن الوطني .هكذا( ،باختصار من الكاتب)،
سوليه املؤسسة العسكرية فــي مصر .ويضع عـبــاراتــه فــي سياقات مــراوغــة،
ويترك «أحكام القيمة» للقارئ .يأتي كالم سوليه عن «الجيش» في سياق تقديمه
عبد الفتاح السيسي( ،من أين جاء؟) ،كما يأتي الكالم عن السيسي في الفصل
األخير من كتاب سوليه «وجوه مصر الحديثة» (ترجمة أدونيس سالم ،هاشيت
ّ
يتحدث فيه عن تاريخ مصر الحديث من خالل عشرين
أنطوان ،بيروت)2020 ،
شخصية ّأدت دورًا بارزًا ،هم محمد علي وإسماعيل باشا وسعد زغلول وهدى
شعراوي وجمال عبد الناصر ،وأم كلثوم وأنور السادات وحسني مبارك ونجيب
محفوظ والسيسي.
روبير سوليه ،صحافي وروائي ومؤرخ ،ولد في مصر عام  ،1946وعاش فيها
طفولته وشبابه ،درس في «الليسيه فرانسيه» ،حتى املرحلة الثانوية ،ثم سافر إلى
فرنسا في السابعة عشرة ،ليدرس الصحافة واألدب الفرنسي في «الجيزويت»،
وعمل فــي صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية ،ورأس القسم الثقافي فيها .تشغله
مصرُ ،ويصدر عنها كتابات في التاريخ والسياسة ،وحتى الرواية .تهتم به الدولة
املصرية ،وتترجم كتبه ،وتصدرها في طبعات شعبية في هيئاتها ومؤسساتها
الثقافية ،أشهرها« :مصر ولع فرنسي» طبعة مكتبة األسرة ،و«علماء بونابارت
في مصر» طبعة الهيئة العامة للكتاب ،و«قاموس عاشق مصر» طبعة املركز
القومي للترجمة ،وغيرها .يظهر السيسي ،للمرة األولــى ،على سطور سوليه
بوصفه «املسؤول» عن جريمة «كشوف العذرية» منتصف مارس /آذار ،2011
بحق فتيات مصريات ،سبع عـشــرة ،تظاهرن فــي مـيــدان التحرير ،واعتقلهن
الجيش ،من بني خمسمائة آخرينّ ،
وبرر السيسي هذه الفضيحة أمام مؤسسات
ّ
دولية بأنه كان يحاول نفي تهمة االغتصاب عن الجنود.
ّ
جاء محمد مرسي ،الذي يراه سوليه «شخصية باهتة ومملة» رئيسًا ملصر ،أزاح
طنطاوي ،وجــاء بالسيسي ،وبــدا األخير غامضًا ،صامتًا،
وزيــر الدفاع حسني
ّ
ّ
تدل إلى ذلك «زبيبة صالة» على جبينهُ ،
وتردد ّأنه ٌ
وسمعة سابقة
تقي محافظ،
ّ
ً
بأنه كان إماما للصالة في مسجد كاراليل في بنسلفانيا ،وشغل منصب إمام
في مخيم للجيش األميركي في فورت بينينغ في جورجيا ،وقال أشد املراقبني
قلقًا ،وفق سوليهّ ،إن الحدود غير واضحة ،في شخصية السيسي ،بني املسلم
املحافظ ...و«اإلسالمي»!
يـبــدو سوليه أكـثــر ت ـحـ ّـررًا مــن صياغاته امل ــراوغ ــة ،وهــو يصف أداءات السيسي
مــع مــرســي ،فهو يشير ،بــوضــوح ،إلــى ّ
تعمد الجيش عــدم اح ـتــرام ق ــرار مرسي،
يناير /كانون الثاني  ،2013بحظر التجول شهرًا في مــدن بورسعيد والسويس
واإلسـمــاعـيـلـيــة ،إث ــر أع ـمــال ع ـنــف ،وان ـت ـشــار فـيــديــوهــات عـبــر وســائــل الـتــواصــل
لجنود يلعبون كرة القدم مع السكان خالل فترة الحظر .ويتهم سوليه
االجتماعي،
ٍ
ّ
ّ
ّ
الجيش بأنه كان وراء ارتفاع وتيرة انقطاع الكهرباء واختفاء الوقود ،وبأنه لم يحرك
ّ
ساكنًا في مواجهة حركة ّ
«تمرد» التي طالبت بعزل مرسي .يتبنى سوليه سردية
«اإلعــداد املسبق» ملشهد  3يوليو (تموز  ،)2013ليس على طريقة إعالم اإلخوان
املسلمني الــذي ّروج ّأن أعــداد املتظاهرين ضد مرسي لم تكن كبيرةّ ،
وأن كاميرا
يقر سوليه ّ
املخرج خالد يوسف هي التي أوحت بذلكّ .
بأن األعداد كانت باملاليني،
ّ
ّ
لكنه يرى ّأن ما حدث كان انقالبًا تكفل «اإلخراج املتقن» بإظهاره «ثورة ثانية».

16

الثالثاء  18يناير /كانون الثاني  2022م  15جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2696السنة الثامنة
Tuesday 18 January 2022

آراء

ُ
وسؤال الشك في مآالت الحداثة
كوفيد 19
مهنا الحبيل

ك ـيــف نــربــط أزمـ ــة ال ـعــالــم ال ـحــديــث بــالــو ّضــع
التائه الذي تعيشه اإلنسانية اليوم في تفشي
وب ــاء ك ــورون ــا ،وح ـجــم ال ـفــوضــى والـتـنــاقــض
الذي يشمل مؤسسات طبية كبرى ،بما فيها
منظمة الصحة العاملية ،وتبني حجم التضليل
الــذي مارسته شركات اللقاح واألدوي ــة ،على
األقل في مساحة الكذب الذي تم التراجع عنه،
ّ
ف ــي قـضـيــة ال ـجــرعــات املـ ـع ــززة ،وأن ال صحة
ّ
متحور أوميكرون؟
لدورها في مواجهة
كم هو حجم هذا التداخل بني مصالح القوة
الرأسمالية في العالم في هذه الفوضى؟ وأين
ه ــو ال ــراب ــط ب ــن تــوظ ـيــف الـ ـ ــدواء أو صـنــاعــة
ال ــرأي العلمي امل ـ ّ
ـؤدي إلــى تشخيص الــوبــاء،
وص ـف ـق ــات ال ـت ـج ــارة ال ـعــامل ـيــة ف ــي ال ـل ـقــاحــات
واألدوي ـ ــة ،ف ــأول م ــرة يــواجــه الـعــالــم الشامل
قضية التشكيك في العلم التجريبي ،ليس من
خالل الجدل بني الفلسفة األخالقية والفلسفة
الوظيفية للعالم الليبرالي املهيمن ،ولكن في
كــل خريطة حياته الـيــومـيــة ،مــن غــرفــة املنزل
حتى صعود الطائرة .ومــن محطة الباصات
وعربة النقل البسيطة إلى مؤسسات التعليم
واألنـشـطــة ،بــات الــوبــاء ورسـمــه هــو املسيطر
على هذه الحياة اليومية للناس .ومع ذلك ،لم
َ
تسقط معادلة املعاناة بني القوة الرأسمالية
وعالم الجنوب الفقير ،أو إنسان الهامش في
كل مكان .حسنًا ،فلنضبط هذه ّ
املقدمة جيدًا،
ونـقــل ،هــل التشكيك هنا يقوم على افتراض
عدم ّ
صحة الوباء ،وأنه ال حقيقة له ،وإنما هو

مشروع استثمار رأسمالي كما يظنه بعضهم،
بمن فيهم شرائح شعبية ومثقفة في الغرب،
فنقول كــا ،لسنا في صــدد الخوض في هذه
امل ـســاحــة ،فـلــدالئــل ح ــدوث ال ــوب ــاء وانـتـشــاره
َ ُّ
كتلة شهود وتصديق ،لكن سر قفزه وتخلقه
ّ
ال يزال يدور في حلقةٍ لم ُينظم التصور عنها،
وهو يحوم في رواق الصراع القذر بني قوى
الشرق والغرب ،وهي ذاتها من يملك ترويج
الرواية ونفيها ،بعد أن أصبحت الصني أيضًا
قوة عظمى ،لكنها ّ
تلبست بالفكرة املتوحشة
ذات ـهــا لـلــرأسـمــالـيــة ،كـمــا فـعــل ورث ــة االت ـحــاد
السوفييتي ،في روسيا القياصرة الجدد.
م ـســاحــة ال ـت ـنــاقــض ف ــي ال ـت ـصــري ـحــات وفــي
ّ
املتعددة للجماهير ،والتي
التبرير للتعبئة
ق ــد ت ـكــون بــالـفـعــل نـتـيـجــة غ ـمــوض خريطة
قـ ــدرات ه ــذا ال ـف ـيــروس ال ــام ــرئ ــي ،والـ ــذي ال
ي ــزال ي ـت ـمـ ّـرد عـلــى الـعـلــم الـتـجــريـبــي ،تكفي
لطرح سؤال الشك الكبير ،ما هو الفارق بني
تحديد املختبرات القطعي العلمي اليقيني
واق ـ ــع ال ـف ـي ــروس وأث ـ ـ ــره ،ومـ ــا ه ــي مـســاحــة
ال ــدع ــاي ــات ال ـتــي بـثـتـهــا أذرع ـ ــة الــرأسـمــالـيــة
العاملية لصالح شــركــات اللقاح وأدويـتـهــا،
ومن يستثمرها من الدول؟
إذًا ،ليس مقالنا رفضًا ملنهج الطب والتداوي،
ووســائــط تـطـ ّـوره العلمي وتجربة ميادينه
التي مارستها اإلنسانية منذ الطب الصيني
القديم حتى طب املسلمني وبدايات التعرف
الغربي له ،ولكنه في أثر هيمنة قوة الحداثة
عـلــى عــالــم الـطــب وال ـ ــدواء ،كـمــا هــي املناهج
األخـ ــرى فــي ه ــذا ال ـكــوكــب ،وخ ـضــوع الـعــالــم

لركني املعادلة :أن الحداثة ال يأتيها الباطل
م ــن ب ــن يــديـهــا وال م ــن خـلـفـهــا .وأم ــا الــركــن
الثاني فهو أنها القوة الوحيدة والحصرية
لنقل جسور التطور اإلنساني ،عبر مفهوم
ّ
التقدم الــذي حـ ّـددتــه ،ويخضع العالم اليوم
له .فهل ما تشهده األرض اليوم خــارج وباء
كوفيد هو ٌ
نزر قليل ،في تطورات ما اصطلح
ُ
عـلـيــه أزمـ ــة ال ـعــالــم ال ـحــديــث .واألمـ ـ ــر ه ـنــا ال
عالقة له بتاريخ النهضة والتطور الذي ّ
حول
العلم التجريبي إلى سلة من القدرات املؤهلة
ل ــدع ــم اح ـت ـيــاجــات اإلنـ ـس ــان ،ورفـ ــع الـنـصــب
والـتـكـلـفــة ع ـنــه ،وم ـســاعــدة حـيــاتــه الـيــومـيــة
لصحةٍ أفضل وطاقة ورفاه أوسع ،ومسارات
عديدة تشمله .وإن جــرت في كل هــذه السلة
عمليات تحويل وتجريف مصلحية واسعة
ألجل الصناعة الرأسمالية الكبرى ،فالتوقف
ٌ
لـلـمــراجـعــة ضـ ـ ــرورة ل ـفــرز أي ــن ه ــي مـصــالــح
اإلن ـســان فــي النهضة الصناعية والعلمية،
ُ
وأيــن استثمرت هــذه الصناعة ضــد صحته
ونفسيته وأمانه االجتماعي.
هذا في مسار الصناعة والتكنولوجيا وفروع
العلم التجريبي ،الذي ّ
ارتدت بعض توظيفاته
على اإلنسانية ،بسبب إسقاط الرؤية الغربية
مل ـف ـهــوم ال ـ ــروح األخ ــاق ـي ــة ل ـل ـك ــون ،وم ـعــادلــة
التكامل اإليماني في الوجود بني الله الخالق
ومقصد رسله األخــاقــي ،وبــن اإلنسان اإلله
ُ
الــذي نصب كبديل عن النبوات والخالق في
تفسير العالم وتحديد مصيره.
وت ــأم ــل هـنــا ف ــي واقـ ــع اإلن ـســان ـيــة تـحــت هــذه
املـ ـع ــادل ــة فـ ــي ع ــال ــم ال ـ ـحـ ــروب وال ـس ـي ــاس ــات

التوقف للمراجعة
ضرور ٌة لفرز أين هي
مصالح اإلنسان في
النهضة الصناعية
والعلمية ،وأين
اس ُتثمرت هذه الصناعة
ضد صحته ونفسيته

الدولية ،ومخازن األسلحة التي تكفي لتدمير
ال ـك ــوك ــب عـ ــدة مـ ـ ـ ـ ّـرات ،ح ـت ــى ت ـح ــول م ـش ــروع
الــوصــول إلــى املــريــخ إلــى البحث عــن تأهيله
ككوكب أكثر أمانًا للسكن ،من أوصــل األرض
إلى هذا املصير؟
تــزامــن حسم الـقــوة الكولونيالية الجغرافية
السياسية ،ملستعمراتها القديمة ،مــع فرض
ن ـظ ــري ــة أح ـ ــادي ـ ــة تـ ـق ــوم ع ـل ــى الـ ـت ــال ــي :أوال،
ال ـغــرب هــو ال ـقــوة الـتـقــدمـيــة األف ـضــل للعالم،
ودالئـ ـ ــل ذلـ ــك ف ــي نـهـضـتــه ال ـص ـنــاع ـيــة ،وفــي
نظمه الدستورية السياسية ،وهيكل إطــاره

ال ـح ـقــوقــي .ثــان ـيــا ،ت ـقــوم تـجــربــة ال ـغ ــرب على
ُ
مـعــادلــة الـعـلــم التجريبي ال ــذي اع ـطــي مقامًا
ُ
يقينيا ّ
روجت األكاديمية الغربية أنه ُاملنتهى
ّ
ملــرح ـلــة ال ـت ــاري ــخ الـعـلـمــي امل ـع ــاص ــر ،وق ــدم ــت
بــاســم ال ـحــداثــة مــن دون الـنـظــر إل ــى الـتــاريــخ
الطبي للعالم القديم ،وإرثــه االخالقي .ثالثا،
نقلت فـكــرة املـخـتـبــر فــي تـفــاصـيــل الـعـلــوم أو
ّ
لتتحول إلى تعميم
في كلياتها املتخصصة،
ّ
شامل يزكي كل مفاهيم الغرب ،في االقتصاد
وال ـح ـي ــاة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ،ب ــل وفــي
التجريم والتبرئة ،وفي املركز األخالقي لألمم
املـتـحــدة كمعايير لفرضها عـلــى اإلنـســانـيــة،
وأن مــن يــرفــض التسليم الـعـقــائــدي للحداثة
فهو متخلف بــالـضــرورة ،حتى لو كــان يؤيد
م ــدار النهضة اإلنـســانـيــة ،لكن عبر مركزيته
األخالقية املختلفة.
اعـتـبــرت هــذه األقــانـيــم ح ــدودًا لتحييد العلم
ّ
التبصر
املعرفي الكوني الذي يقوم على داللة
ّ
والتفكر فــي املشهد الكوني ،ويـصــوغ رؤيته
ع ـل ــى دالئـ ـ ــل امل ـع ــرف ــة الـ ـت ــي ال ت ـخ ـضــع كـلـهــا
أكبر من العقل
للمختبر الظني ،وإنما ملا هو ّ
التجريبي وأوس ــع منه وأكـثــر دق ــة ،وأن ــه في
كــل مــداراتــه وظــالـهــا يــراقــب املــركــز األخــاقــي
الحقيقي فــي الـعــدالــة البشرية ،وليس املركز
األخــاقــي املـصـنــوع لتبرير طغيان الـحــداثــة،
ّ
يحتج بــأن نظريات الحداثة هي
وكــان دائمًا
عقائد قطعية ،لكنها عقائد أنزلها اإلنسان
اإللـ ــه ،عـلــى أم ـثــالــه فــي ال ــوج ــود ،فـهــل أنـقــذت
عقيدته هذا الكون؟
(كاتب عربي في كندا)

مائة يوم بدون اإلسالميين في الحكم
عبد الحميد اجماهيري

وضع ميزان مائة يوم للحكم على الحكومات
التي تتشكل حديثا معيارا رمزيا في قياس
سابقتها.
قوتها في إيجاد الفرق بينها وبني ِ
والحكومة الحالية في املغرب ،بقيادة رئيس
حــزب التجمع الــوطـنــي لــأحــرار ،أحــد أثــريــاء
البالد وزعيم حزب وسط ليبرالي ُوجد أصال
ل ـل ـتــوازن الـسـيــاســي فــي مــرحـلــة مــن املــراحــل،
ال تشذ عــن الـقــاعــدة .وعليه يتم تشغيل هذا
فرنسا،
عبر َّ
التقليد الــذي وصــل إلــى املـغــرب َّ
ْ
وإن ك ــان ي ـع ــود ف ــي أص ـل ــه ال ــى ُس ــن ــةٍ ســنـهــا
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ف ــران ـك ـل ــن روزف ـ ـلـ ــت فــي
ثالثينيات القرن املاضي .. ،في الحكم عليها.
وهـ ــو ت ـمــريــن ال صـب ـغــة دس ـت ــوري ــة لـ ــه ،لكنه
ـت تعتمده الديمقراطيات في
يؤشر إلــى ثــابـ ٍ
الحكم على املناخ الذي يرافق وجود الحكومة
الجديدة .وال يخرج ذلــك عن مسطر ٍة محض
تـعـبـيــريــة ف ــي ق ـيــاس فــاعـلـيــة رئ ـيــس الـجـهــاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـج ــدي ــد وق ــوت ــه ،ب ـن ــاء ع ـلــى قــوة
سلفه وكاريزماه .وفي حالة املغرب ثمة سلف
مزدوج ،األول عبداإلله بنكيران الذي قاد حزب
العدالة والتنمية إلى الحكومة ممتطيا صهوة
الربيع العربي في العام  .2011والثاني خلفه
سـعــد الــديــن العثماني ال ــذي ج ــاء عـقــب فشل
األول ،سنة  ،2016فــي تشكيل حكومة ثانية
لــإســامـيــن بــرئــاس ـتــه .وع ـل ـيــه ،قــد يكتسي

التقليد السياسي اإلعالمي نكهة خاصة في
امل ـغــرب ،بــاعـتـبــار ال ـســؤال ال ــذي نـخـتــاره هنا
ليس :مــاذا حقق الرئيس الجديد للحكومة،
عــزيــز أخ ـنــوش ،تبعا ملـقــارنـتــه مــع السابقني
فــي األي ــام املــائــة الـتــي كــانــت لحسابهم ،بقدر
م ــا ي ـب ــدو م ــن امل ـن ــاس ــب ،ف ــي س ـي ــاق املــرح ـلــة،
ونظرا إلــى رهانات داخلية وأخــرى إقليمية،
أن نقول كيف مرت املائة يوم األولى لحكومة
انتخابات  8سبتمبر /أيلول املاضي ،والتي
عــرفــت هــزيـمــة ن ـك ــراء لــإســام ـيــن؟ والـحـجــة
فــي اخـتـيــار زاويـ ــة الـنـظــر هــاتــه تـكـمــن فــي أن
س ـ ــؤاال م ـض ـم ــرا وح ـ ـ ــذرا ظ ــل ي ـ ـ ــراود الـنـخـبــة
الـسـيــاسـيــة فــي امل ـغ ــرب ،وف ــي ج ــواره العربي
وال ـش ـم ــال أف ــري ـق ــي مـ ـف ــاده :ه ــل ه ـن ــاك حـيــاة
مــا بـعــد اإلســام ـيــن ،ال تـمــر بــال ـضــرورة عبر
عــواصــف سـيــاسـيــة واحـت ـقــانــات مستعصية
على الحل الذاتي؟ فعندما جرت االنتخابات
ّ
فــي سبتمبر /أيـلــول املــاضــي ،وج ــاءت الـهــزة
الرهيبة التي أطاحت حزب العدالة والتنمية
م ــن ع ـلــى ك ــراس ــي ال ـح ـكــومــة ،تـلـعـثـمــت ألـســن
قيادته ،وفقدت قاعدته القدرة على توصيف
ما حــدث ،وبــدا الحديث عن األسـبــاب الذاتية
واملوضوعية غير قادر على االنسجام.
وبـعــد أن م ـ ّـرت مــائــة يــوم عـلــى خــروجـهــم من
الحكومة ،وصــارت املناسبة سانحة لقياس
درجات االختالف في مسار تشكيل الحكومة
مــن حـيــث امل ــزاج ال ـعــام ،وم ــن حـيــث ّ
ردة فعل

اإلس ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ع ـل ــى س ـق ــوط ــه املـ ـه ــول،
وأيضا قدرته على مللمة جراحه ..إلخ إلخ ،أول
شيء يبدو للرأي العام أن الحضور الشخصي
لرئيس الحكومة الحالية برز قويا ،ال بقدرة
فائقة في التواصل أو الـقــرار ،بل مقارنة مع
االهـ ـت ــزاز ال ــذي طـبــع ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة مع
خـلـفــه سـعــد ال ــدي ــن الـعـثـمــانــي .كـمــا تشكلت
الحكومة من ثالثة أحزاب فقط ،كان تجميعها
وحده في تشكيلة ثالثية ذا مغزى ،من حيث
تاريخ كل حزب ،فهذا الجهاز التنفيذي الذي
تـ ّ
ـأســس بعد رحيلهم ضــم ثــاثــة أح ــزاب ،كل
منها بـتــاريــخ :ح ــزب االسـتـقــال ال ــذي يعود
تاريخ وجوده إلى عهد امللك محمد الخامس،
بوصفه حــركــة سياسية وطنية عملت معه
ألج ــل اس ـت ـعــادة س ـي ــادة وطـنـيــة ه ــو رمــزهــا.
وحزب التجمع الوطني لألحرار ،والــذي رأى
النور في عهد امللك الحسن الثاني ،برئاسة
صـهــره أحـمــد عـصـمــان ،وك ــان وج ــود الحزب
نوعا من التدبير اإلداري لتوازنات السياسة
ـرب عـ ــرف ت ــوت ــرا ك ـب ـيــرا ب ــن الـقـصــر
ف ــي مـ ـغ ـ ٍ
وامل ـع ــارض ــة الــوطـنـيــة وق ـت ـهــا .وأخ ـي ــرا حــزب
األصالة واملعاصرة ،الذي رأى النور مع بداية
العهد الجديد مع امللك محمد السادس ،وكان
وراء تأسيسه مستشار املـلــك الـحــالــي ،فــؤاد
عالي الهمة.
ثانيا :املحقق أن قــواعــد «الـعــدالــة والتنمية»
وجـ ـ ــدت ن ـف ـس ـهــا ف ــي م ـع ــارض ــة ب ــا أج ـن ـحــة،

لم يستطع اإلسالميون
يكونوا
في المغرب أن
ِّ
«النخبة البديلة» التي
ال يمكن للمجتمع أن
يتخلى عنها للتعبير
عن حاجاته ومطالبه

وطـلـبــت مــن األم ــن ال ـعــام الـقــديــم الـجــديــد أن
ُ«يفتيها» فــي طبيعة الهزيمة وطبيعة الــرد
عـلـيـهــا ،وم ــن ث ـمــة طـبـيـعــة امل ـع ــارض ــة .ثــالـثــا:
أن ي ـخ ـتــار ال ـح ــزب لـتـقــويــة داخ ـل ــه وتشحيم
مكوناته وتجديد خطابه عبد اإللــه بنكيران
الذي قاد الحكومة ما بعد الربيع دليل إرادة
ال ـعــودة إل ــى «الـيـنــابـيــع» ،مــع شـعــور حقيقي
ب ـع ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى تــوج ـيــه امل ـع ــارض ــة .وفــي
ذلــك ،خــرج الزعيم الجديد ٍّ القديم بتلميحات
كثيرة ،لم ّ
تمر من دون تلق سياسي مغتاظ،

م ــن ال ـش ــرك ــاء وال ـف ــرق ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن ،عـنــدمــا
اعتبر أن «الــرغـبــة فــي حــل حــزبــه واردة» كما
السياسة قــد تـقــود إلى
فــي الـعــام  ،2003وأن
القتل ،ومــن «أراد أن يسلم َف ْل ْ
يلزم بيته» ،بل
أحــال على لحظات رهيبة في تاريخ املغرب،
منها انـقــابــات العسكر سنتي  1971و1972
أي ـ ــام الـ ــراحـ ــل ال ـح ـس ــن الـ ـث ــان ــي! وهـ ــي بــاغــة
س ـي ـكــولــوج ـيــة ل ـق ـيــاس هـ ــول ال ـص ــدم ــة ،وفــي
الوقت نفسه ،طعن سياسي في النتائج التي
كــانــت وراء الـهــزيـمــة ،ب ــدون تسميته باسمه.
األنكى أن القائد الجديد لإلسالميني عارض
املـعــارضــة نفسها ،واتهمها بأنها «جــوقــة»،
ـت قــال فيه إنــه ال يجد ما يعارضه في
في وقـ ٍ
قرارات الحكومة!
رابـعــا :لقد اتضح أن االسالميني فــي املغرب،
عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن عـ ـش ــر س ـ ـنـ ــوات مـ ــن قـ ـي ــادة
الحكومة ،استطاعوا في فترة أولى أن يشكلوا
«الـتـنــاوب» السياسي ال ــذي فرضته املرحلة،
ل ـكــن ال ـخــاصــة ال ـعــامــة أن ـهــم ل ــم يستطيعوا
أن يـكـ ِّـونــوا «الـنـخـبــة الـبــديـلــة» الـتــي ال يمكن
ل ـل ـم ـج ـت ـمــع أن ي ـت ـخ ـلــى ع ـن ـهــا ل ـل ـت ـع ـب ـيــر عــن
حــاجــاتــه ومـطــالـبــه .ول ـهــذا ،لــم يـكــن لغيابهم
التأثير نفسه الذي كان إلخوانهم في تونس
أو غـ ـي ــره ــا ،م ــن ح ـي ــث ت ــزاي ــد الـ ـت ــوت ــرات أو
استعصاءات الحكم ،أو حتى في ال ـ ّ
ـردة على
صياغة املرحلة الجديدة.
(كاتب مغربي)

ٌ
مع الغالء...
قليل من التواضع ال يضرّ
أسامة عثمان

ي ـصــادف بــرنــامــج اإلعــامــي ع ــارف حـ َّـجــاوي؛
َّ
«سيداتي وسادتي» ،وقد انتقل إلى «العربي
 ،»2بـعــد أن عــرفــه امل ـشــاهــدون عـلــى تلفزيون
ً
ال ـعــربــي ،ن ـجـ ً
ـاحــا الف ــت ــا ،وه ــذا ال يـخـفــى ،وال
ـاس
ُيـسـتـغـ َـرب ،فــاإلشــارة إلـيــه فــي أحـ
ـاديــث أنـ َ ٍ
ُ
مـتـنـ ِّـوعــي امل ـجــاالت مـلـحــوظــة ،وال يـسـتـغــرب؛
ألن حـ َّـجــاوي غـنـ ٌّـي الـتـجـ ِـربــة ،واس ــع الثقافة،
االستدعاء
قديمها وحديثها ،لكن داعــي هذا
ْ
لـهــذا الـبــرنــامــج وصــاحـبــه هــو تـلــك الـعــفــويــة،
املــريـحــة ،لـلـ ُـمـشــاهــد ،امل ـت ـ ِّ
ـذوق ،واملـشـتــاق إلــى
ِ
ِّ
هذه الوتيرة الهادئة والجاذبة؛ يحد ُثك عارف
ح ـ ّـج ــاوي ،ك ــواح ـ ٍـد م ــن أص ــدق ــائ ــك ،امل ـق ـ َّـرب ــن؛
ُْ
بألفته ،السهلة ،وحتى بمظهره القريب من
َْ
َ َّ
الناس ،كأنه حكاء في ديــوان ،بظرف األدبــاء،
وعـطــف اآلبـ ــاء ،وطـيـبــة األج ـ ــداد ،وال تقتصر
الواقعية على الشكل ،لتشمل املضامني ،فهو
ّ
يتخير من صميم حياة الناس اليومية ،في
َ
وحــرفـهــم ،وجــوانــب
مطعومهم ،ومـشــروبـهــمِ ،
تراثهم ،وسائر شواغلهم.
ٌ
هـ ــذه ال ـ ِّـس ـم ــات ال ــواق ـع ـي ــة ن ــاب ـعٌــة م ــن نـظــرة
خـ ّ
ـاصــة إل ــى الـحـيــاة ،وه ــي م ــاذ إنـســانـ ّـي ال
َّ
ُّ
بد منه في مواجهة تغول الزيف والتمظهر،
ّ ً
م ــرت ــدة بــذلــك إل ــى ِثـيـمــةٍ بــالـغــة املــركــزيــة هي
ِّ
الصدق ،كما َّ
ّ
املتنبي:
الطيب
عب َر عنها أبو
«وم ــن َهــوى ُكـ ِّـل َمــن َلـيـ َـسـ ْـت ُمـ َـمـ َّـو َهـ ًـةَ /تـ َـركــتُ
َ
َ
َ َِ
َ
َ
َ
َ
َ
ـوب .و ِم ـ ــن ه ــوى
ل ـ ــون مـشـيـبــي غ ـي ــر م ـخ ـض ـ ِ

َ
َ
ـادتـ َ /رغ ُ
َ َ
ِّ
بت َعن ش َع ٍر
دق في قولي وعـ ِ ـهِ ِ
الص َ ِ
َ
ـذوب» .وكـمــا ك ــان مــن أسـتــاذ
فــي ال ـ ــر ِ
أس مـ ـك ـ ِ
الواقعية ،وشيخ النثر العربي ،أبــو عثمان
الجاحظ ،والذي أتحف األدب العربي بفرائد
الكتب ،كالبخالء ،إذ تماهى مع شخصياته،
كأنه واحـ ٌـد منهم ،من دون ْأن ِّ
ينصب َ
نفسه
َ
حك ًما على تلك الـنـمــاذج اإلنـســانـيــة ،وعلى
مــذه ـب ـ ُهــا ف ــي ال ـع ـي ــش ،ب ـل ـغ ــةٍ ل ــم تـنـقـصـهــا
َ
الواقعية قدرتها التصويرية والجمالية.
ه ــذا ال ـصــدق هــو الـخـيــط امل ـشــدود إل ــى سائر
أوجــه الحياة ،يواجه ،منذ زمــن ،وهــذه َّ
األيــام،
ُ
ُ
ُ َ ِّ
الخ ُلق الك ُّ
لي
دات متكاثرة ،هــذا
بــالــذات ،مــهــد ٍ
ِّ
الـتــأثـيــر ،لـعـلــه حـجــر األس ــاس فــي أي عمليةٍ
تغييرية ،نحو األفضل واألجمل ،وهو الالزم
منتجة،
الضروري الجتراح
مقاربات تفكيريةٍ ِ
ٍ
وقــاب ـلــة للتطبيق .فــي امل ـقــابــل ،ف ــإن الضعف
ََ
ـاول مــا في
عــن اال َت ـص ــاف ب ــه ،حــر ًم ـنــا ْمــن ت ـن ـ ِ
ـأت إل ــى بعض
امل ـت ـنــاول ،وزادنـ ــا إره ــاق ــا .ول ـن ـ ِ
ِّ
املتعينة ،فــي زمــن أضـحــى امل ــال فيه
الــوقــائــع
ً
ً
ً
هاجسا مسيطرا ،والغالء متغلغل ،بما ليس
ُ
من السهل التحايل عليه.
ٌ
ّ
َّ
يتكرر بتخفيف تكاليف الــزواج،
مقترح
ثمة
وت ـي ـس ـي ــر املـ ـ ـه ـ ــور .وال ـص ـح ـي ــح أن مـ ــن تـلــك
ْ َ
املتطلبات ما يعود إلى الناس ،وفي ُمكنتهم
ُّ
التخفف منه ،ومنها ما هو أساسي ،ال َ
مهر َب
منه ،وتلك التي ال مهرب منها ،مرتفعة الثمن،
ُّ
الس َكن ،ثم إن ُّ
ومنها َّ
تنفك
السكنى أصبحت ال
َّ
متطلبات مكلفةٍ انضمت إلى األساسيات،
عن
ٍ
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كالتدفئة ،فــي هــذا الـشـتــاء الـشــديــد ال ـبــرودة،
وعـلــى الـنـقـيــض ،فــي أشـهــر الـصـيــف ال ـحـ َّـارة،
وشــديــدة ال ـحــرارة ً .وقبل ذلــك ،الطعام نفسه،
ُ
كلفا ،بعد موجة الغالء التي
أصبح توفيره م ِ
جــاءت بعد جائحة كورونا ،هذا الغالء الذي
َ
سائر لوازم العيش ،كالعالج ،والتعليم،
شمل
ِ
ُّ
والـ َّـسـفــر ،وغـيــرهــا .ولـكــن عجزنا عــن التحكم
فــي بـعــض م ـجــاالت الـحـيــاة ال يـلـغــي قــدرتـنــا
ُّ
ُّ
على التحكم في هوامش أخرى منها ،فكل ما
ُّ
يصب في (مظاهر) املكانة ،ومــا يقع ضحية
ٍّ ّ
سلوكي اتباعي ،يحتاج
كنمط
االستهالكية،
ٍ
ّ
التحول؛ ألن
إعادة نظر جذرية ،ويتطلب جرأة
ثمن العناد على تلك البهرجة الزائدة ،والثوب
ـوقـ ًـع
ال ـف ــائ ــض ع ــن ال ـح ــاج ــةِ ،مـ ــن ش ــأن ــه أن يـ ِّ ِ
ِّ
ظروف ماليةٍ محرجة ،محققا
املتورط به في
ُ ٍ
نقيض ما أراد سالكه من مكانة.
هذا مع إدراكنا أن ًأغلب أزمات الناس املالية،
اليومٌ ،ليست ناتجة عن الترف ،بقدر ما هي
ن ــاج ـم ــة ع ــن أزمـ ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة وس ـيــاس ـيــة،
تـتـحـ َّـمــل ال ــدول ــة ون ـظـ ُـام ـهــا ،وس ـلــوك قــادتـهــا،
والعالم وأنظمته ،التبعات الكبرى منها ،كما
ُّ
التوسع البالغ الفداحة للفقر في سورية،
في ً
َ
فوفقا لألمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غــوت ـيــريــس ،يـعـيــش  %90م ــن ال ـســوريــن في
منهم يعانون مــن «انـعــدام األمــن
فقر ،و%60
ً
الغذائي» ،إضافة إلى أن  7.78ماليني لم يكن
مستوفية
لديهم عدد أطباء ،أو مرافقة طبية
ً
ل ـل ـم ـعــاي ـيــر ال ــدن ـي ــا امل ـق ـب ــول ــة ع ــامل ـ ًّـي ــا .ووف ــق ــا
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أغلب أزمات الناس
المالية ،اليوم ،ليست
ً
ناتجة عن الترف،
ٌ
ناجمة
بقدر ما هي
عن أزمات اقتصادية
وسياسية

ـاءات مفزعةٍ عــن األح ــوال االقتصادية
إلح ـصـ ٍ
واإلنـســانـيــة فــي لـبـنــانُ ،ي ـقـ ِـدم شـخـ ٌـص واحــد،
َّ
على األقل ،على االنتحار ،كل  48ساعة؛ نتيجة
فاملوضوع
الفقر،
بالعجز واإلهانةُ ،
والشعور ْ
ليس مــوضـ َ
ـوع تـبــغـ ُـدد ،أو كـمــالـ ّـيــات أقـ ِـحـمـ ْـت
الحالة،
في دائــرة األساسيات .وفي مثل هذه
ً
يصبح الحديث عن الصبر ،والــرضــا ،حديثا
ً ُ ًّ
مـنـقـ ً
ـخ ــا؛ ذلــك أن األزم ــة لم
ـوصــا ،وإي ـج ــازا م ـ ِ
ُ
ً
تع ْد فردية ،حني أصبح الفقر إفقارا ،وأصبح
ً
الجوع سالحا ،لإلخضاع ،واإلذالل ،والقهر.
بالطبع ،تتفاوت األوضاع صعوبة ،في البالد
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العربية ،لكن الغالء ومكابدة العيش يكادان
ي ـكــونــان الـسـمــة الـغــالـبــة .وف ــي ه ــذا الـشــريــط
ـوب عربية
الــزمــانــي ال ـفــاصــل ب ــن ث ــورة ش ـع ـ ٍ
لـنـيــل ح ـ ٍّـد م ـع ـقــول م ــن حـقــوقـهــا وب ـل ــوغ تلك
ْ
األهداف حالة من ّ
املد والجزر ،في اآلمال ،لكن
َ
الــواقــع املـ ِـعـيــش ي ــزداد صـعــوبــة ،فــي األغـلــب.
ومـ ــع أه ـم ـيــة ال ـح ـل ــول ال ـح ـق ـي ـق ـيــة؛ بــال ـعــدالــة
وت ـك ــاف ــؤ الـ ـف ــرص ،ووق ـ ــف ال ـن ـهــب وال ـف ـس ــاد،
والـسـيــر فــي طــريــق التنمية الحقيقية ،وهو
ـات سياسية ،في الهياكل
ما يتطلب إصــاحـ ٍ
واملضامني ،وإلى أن تنضج الظروف لذلك ،ال
ّ
الواقعية ،وأن يكون
مفر من تفكير أقرب إلى
ك ـ ُّـل جـهــد م ـب ـ ٍـذول ،أو م ــال مـنـ َـفــق ،مستجيباً
ل ـحــاجــةٍ فـعـلـيــة ،ب ـع ـيـ ًـدا ع ــن ت ـلــك الـنـمـطـيــات
التي سـ ْ
ّ
وتكرست ،فالتعليم األكاديمي،
ـادت
ً
الجامعي ،مثل ،والذي يستنزف َ
غير قليل من
ْ
ُ
األ َســر العربية ،يجب أن ال يكون ّ
ملجرد
دخل
ً
ً
التباهي بتعليم األبناء تعليما عاليا ،وكأنه
ْ
َ
رف ُع عتب ،مع ما يعنيه ذلك من هدر سنوات
َّ
ِّ
ِّ
سني
الشابة ،هي من أهم
من عمر
الشاب ،أو ً
ُ
ً
إنتاجا ،وانطالقا ،ليعود بعدها ،ذلك
الع ْمر،
ً
ّ
الخريج الجامعي مثقل ،بــدل أن يكون أكثر
ً
ً
متطلبات سوق العمل؛ مثقل
تأهيل ملواجهة
ً
بوضعه التعليمي ،مشفقا من النكوص إلى
أعـمــال عـ َّ
ـاديــة ،وإن كــان التعليم فليكن فيما
ٍ
ي ـسـ ُّـد ث ـغ ــرة ،ولـلـطــالــب املـتـمـيــز الـ ـق ــادر ،على
ْفرض نفسه ،وسط املنافسة الشديدة.
(كاتب فلسطيني)
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