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إعالم سامح شكري
معن البياري

يسأل مثل عربي شعبي ذائع عما ًيمكن أن تفعله املاشطة بالوجه العكر .ولواحدنا
ُ
أن يسأل عما يمكن أن تزيده شناعة في الوجه العكر املاشطة التي ال تتقن عملها.
وأن يسأل ،في هذا املقام ،ولكل مقام مقال على ما نعرف ،عن املضامني التي يريدها
وزي ــر الـخــارجـيــة امل ـصــري ،ســامــح شـكــري ،فــي اآلل ــة اإلعــامـيــة الـتــي ق ــال ،األسـبــوع
ً
نافذة تستطيع أن تصل إلى اآلخرين ،وتكون
املاضي ،إن بالده تحتاجها ،وتكون ٌ
ّ
ّ
مؤثرة .والعجيب أن هذا الكالم موصول بوصف الوزير اآللــة اإلعالمية ملا سماها
التنظيمات اإلرهابية ،وخصوصا جماعة اإلخوان املسلمني ،بأنها قوية .واألعجب أن
الرجل ُيخبر لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب املصري بهذا ،ويسمع منه
أعضاؤها أن اآللة اإلعالمية ،املفقودة ،تحتاج جهودا وإمكانات .وال يحتاج السامع
إلى عقل الخوارزمي ليعرف أن الوزير ،صاحب التقطيبة الدائمة ،يقصد ضيق ذات
اليد ،وقلة أهل الجهد .وهذا ،يبيح لنا سؤاال بديهيا ّ
عما ينقص مصر من إمكانات
إعالم مؤثر وقوي في الخارج .وسؤاال ّ
ٌ
محيرا عما بني يدي أولئك
وجهود ليكون لها
«اإلرهابيني»ّ ،
وييسر لهم أن يحوزوا «آلة إعالمية قوية».
ّ
يحتاج سامح شكري ،وأقرانه في السلطة في مصر ،أن يتذكروا بديهية أن اإلعالم،
أي إعــام ،ال يصنع حقائق ،مهما كانت إمكاناته .قد يكون في وسعه أن يزيف أو
ْ
ْ
ظرفيي ،سيما في
عارضي،
يشيع من الدعاية ما يشاء ،غير أن هذا وذاك سيكونان
الزمن الــذي نعيش ،املغاير بمسافات ضوئية عن زمن راديــو صوت العرب وأحمد
سعيد ،وعن أزمنة بعث ّ
صدام حسني وحافظ األسد .ومصر الراهنة تعرف أسوأ أداء
إعالمي ،إلى منزلة تثير األسى والحزن .وألن أطنانا من الشواهد على هذا السوء،
أو البؤس املريع في نعت آخرُ ،يكتفى هنا بالتعامل املصري الحكومي (وكثير ّ من
األهلي) ،اإلعالمي (والدبلوماسي) ،املفرط في ركاكته وبالهته ،مع البيان الذي وقعت
ْ
عليه  31دولة بشأن أوضاع حقوق اإلنسان التعيسة في مصر ،وساندته  13منظمة
حقوقية عاملية وازنة«( ،العفو الدولية» مثال) .لم تكن هذه الواقعة في حاجة إلى «آلة
ّ
ّ
إعالمية قوية» تؤثر في الخارج ،على ما يتوطن في أفهام سامح شكري ،للرد على
البيان الدولي .وإنما كانت الحاجة (وستبقى) العتراف حكومي رسمي بأن أوضاع
ّ
حقوق اإلنسان في مصر تحتاج إلى عالج حقيقي ،إلى إنقاذ .وملا كان مستحيال أن
يجهر نظام االنقالب العسكري بشيء من هذا ،فإن اإلعالم الراهن في مصر ،وكما
ّدلت على رثاثته البيانات التي بال عددّ ،
وردت (!) على البيان العاملي ،لن يكون ،في
هذه الحالة وكل الحاالت ،املاشطة التي ليس في وسعها أن ّ
تزين الوجه العكر ،وإنما
املاشطة التي تزيد هذا الوجه العكر أرطاال من الشناعة .كأن سامح شكري يتوهم أن
املشكلة اإلعالمية املزمنة أمام دولة االنقالب في مصر تتعلق بالخارج ،وأن اإلعالم
ّ
ّ
ّ
املوجه إلــى الداخل يحقق نجاحات مظفرةُ ،ويحدث «التأثير» املتوخى .وهــذا غلط
صريح ،فنقصان ثقة املصريني بــاإلعــام اليومي في بلدهم فــادح ،ففي غالبيتهم
يتعاملون معه بالتجاهل واالزدراء أو بالتندر والضحك ،بل إن السهر أمام الشاشات
املصرية ،لسماع بهلوانيات املذيعني إياهمّ ،
ييسر تسرية غزيرة ،وأنسا مضحكا،
سيما وأن املسرح التجاري في مصر يشهد انحسارا عريضا (كما كل شــيء؟)،
ونجومه ال يتجددون ،ما يجعل البقاء في املنازل أمام كوميديا أحمد موسى وعمرو
ّ
أديب وأترابهما حال .وملا كان وزير اإلعالم ،أسامة هيكل ،قد قال إن من هم أقل من
 35عاما من املصريني ،وهم بحسبه نحو  %65من املجتمع ،ال يقرأون الصحف وال
يشاهدون التلفزيون ،فذلك يعني أن ّ
الطبالني والزمارين الذين بال عدد في اإلعالم
املـصــري إنما ّ
يطبلون ويــزمــرون ألنفسهم .ولكن املصريني هــم األكـثــر استخداما
لوسائل التواصل االجتماعي ،من بني مجتمعات  13دولــة عربية ،للحصول على
مرات يوميا ،و %24عدة ّ
أخبار ومعلومات سياسية ،وذلك بنسبة  %59عدة ّ
مرات
في األسبوع .كما أنهم في املنزلة الثالثة في استخدام هذه الوسائل من أجل التفاعل
مع قضايا سياسية ،بنسبة  %36عدة مرات في اليوم ،و %29عدة ّ
مرات في األسبوع،
وذلك بحسب ما كشفه «املؤشر العربي  .»2020 /2019واملعنى من هذا أن املصريني
يصدقون ما ّ
ظن سامح شكري أنهم فيهّ ،
في مزاج آخر غير الذي ّ
يبث لهم من دجل
وكذب يومي ،في شؤون حقوق اإلنسان (أكثر من  900مصري ماتوا في السجون
في سبع سنوات) .وألن األمر كذلك ،كان باعثا لإلشفاق على حال مصر ،وهو يقول
ما يقول عن حاجة السلطة إلى آلة إعالمية ثقيلة.

عن خطر اختفاء
التعددي
لبنان
ّ

رندة حيدر

وص ــل أداء الـسـيــاسـيــن فــي لـبـنــان ،أخـيــرا،
ّ
إلـ ــى ق ـم ــة ال ـس ـل ــوك املـ ـ ّ
ـدمـ ــر ال ـ ــذي يـتـخــطــى
كــل الـقــواعــد واملعايير املـعــروفــة فــي الــدول
الـ ـع ــادي ــة وال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ف ـق ــد رأيـ ـن ــا رئ ـيــس
الجمهورية ،ميشال عون ،يستدعي رئيس
الحكومة املكلف ،سعد الحريري ،إلى قصر
بعبدا فــورًاّ ،
مهددًا إيــاه إذا لم يتوصل إلى
تشكيل حكومة في أقرب وقت ،فإن عليه أن
ّ
يتنحى .وبعد رد ناري من سعد الحريري،
رأيناه يتوجه إلى القصر الرئاسي ،ليخرج
بـتـصــريــح ع ــن ق ــرب ال ـتــوصــل إل ــى تشكيل
حكومة «مهمة» ،مؤلفة مــن اختصاصيني
بحسب املـبــادرة الفرنسية التي يبدو أنها
تحظى حاليًا برضا من اإلدارة األميركية.
في الليلة عينها ،طلع عليها األمــن العام
لـ ـح ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ح ـس ــن ن ـص ــر ال ـ ـلـ ــه ،لـيـنـصــح
ال ـح ــري ــري ب ــأن ح ـكــومــة اخـتـصــاصـيــن لن
تفلح فــي املهمة ،الــذي نسف فكرة حكومة
مهمة ،وأع ــاد األم ــور إلــى املــربــع األول .لكن
األمر لم يتوقف عند هذا الحد ،ففي باريس،
ش ــاه ــدن ــا ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل
م ــاك ــرون ،يـلـتـقــي رئ ـيــس ال ــدول ــة الـعـبــريــة،
رؤوفـ ــن ري ـف ـلــن ،ورئ ـي ــس أركـ ــان جيشها،
آف ـيــف كــوخــافــي ،ال ــذي ع ــرض عـلـيــه مــواقــع
عسكرية لحزب الله سيستهدفها الجيش
اإلسرائيلي في أي مواجهة عسكرية مقبلة،
مــوجـهــا رســالــة تـحــذيــريــة شــديــدة اللهجة
إل ــى الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة .قـبــل ذل ــك بـيــوم،
أج ــرى وف ــد رف ـيــع امل ـس ـتــوى م ــن ح ــزب الـلــه
م ـفــاوضــات مــع وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي،
الفــروف ،تناول فيها الوضع الحكومي في
لبنان ،من بني أمــور أخــرى ،وبــدأ في لبنان
الحديث عن دور سياسي روسي في لبنان.
في هذه األثناء ،تزايد الحديث عن استمرار
ال ـج ـفــاء ب ــن ال ـس ـعــوديــة وس ـعــد ال ـحــريــري،
وج ــرى تـ ــداول تـقــاريــر إعــامـيــة مـقـ ّـربــة من
أوســاط رسمية سعودية ،تشير إلى تخلي
السعودية نهائيًا عن دعمها السياسي له،
بذريعة مواقفه املتساهلة مع حزب الله.
فــي ظــل هــذه الفوضى السياسية العارمة،
ث ـ ّـمــة أك ـث ــر م ــن ت ـس ــاؤل ي ـطــرحــه مــواط ـنــون
ل ـب ـن ــان ـي ــون ع ـ ــدي ـ ــدون عـ ـل ــى أن ـف ـس ـه ــم فــي

اآلون ــة األخ ـي ــرة عــن املــوقــف ال ـس ـعــودي من
ً
األزمــة اللبنانية الحالية ،وهل فعال تخلت
السعودية عن الزعامة السنية للحريري في
لبنان ،كما يزعم خصوم الرجل السياسيون
الــذيــن يحملونه مسؤولية عرقلة تشكيل
الحكومة ،بسبب عــدم حصوله على ضوء
أخضر سعودي واضــح؟ وهل الحرب التي
تخوضها السعودية ضد وكــاء إيــران في
املنطقة ،وفــي مقدمتهم الحوثيون وحــزب
الـ ـل ــه ،س ـيــدفــع ثـمـنـهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــون الــذيــن
وج ــدوا أنفسهم ،رغـمــا عــن إرادت ـه ــم ،داخــل
ً
هذه الصراع ّ
املدمر؟ وهل فعال انتهى الدور
السعودي التاريخي الداعم الستقرار لبنان
السياسي؟ وهل ّقررت السعودية ترك لبنان
في ّ
مهب الصراع على النفوذ في لبنان بني
إيران وروسيا تركيا ،مع كل ما يترتب عن
تداعيات خطيرة؟
ذلك من
ٍ
س ـبــب اه ـت ـمــام ب ـعــض الـلـبـنــانـيــن وقلقهم
أن موقفًا سعوديًا واضحًا مما يجري في
الحياة السياسة اللبنانية يمكنه أن ّ
يعدل
ً
قليال في موازين القوى التي تميل ،بصورة
كبيرة حاليًا ،لصالح املحور اإلقليمي الذي
ت ـقــوده إيـ ــران فــي املـنـطـقــة ،عـلــى الــرغــم من
تصاعد األص ــوات املطالبة بتحييد لبنان
ع ــن صـ ــراعـ ــات املـ ـ ـح ـ ــاور .إن بـ ـ ــروز مــوقــف
س ـ ـعـ ــودي واض ـ ــح ي ــدع ــم اسـ ـتـ ـق ــرار ل ـب ـنــان
السياسي واالقتصادي يمكنه أن يؤثر في
وجـهــة األحـ ــداث الـتــي تعصف ب ــه ،ويـحــول
دون انــزالقــة إلــى مرحلة يـتـحـ ّـول فيها من
ّ
بالتعددية وبحق
نـظــام ديمقراطي يــؤمــن
االخ ـت ــاف إل ــى ن ـظــام تــوتــال ـي ـتــاري ،يـكــون
فـيــه ح ــزب الـلــه ال ـقــوة الـسـيــاسـيــة الــوحـيــدة
الــراسـخــة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا،
الـقــادرة على إدارة شــؤون هــذا البلد ،بدعم
ورع ــاي ــة م ــن إي ـ ــران .أو إل ــى ن ـظــام عسكري
يحكمه قائد الجيش اللبناني.
ل ـيــس م ــن ب ــاب امل ـبــال ـغــات ال ـق ــول إن هـنــاك
أص ــوات ــا ك ـث ـيــرة وس ــط بـيـئــة امل ـمــان ـعــة في
لبنان ،تدعو حزب الله إلى استالم مقادير
ال ـح ـكــم بـنـفـســه مل ـنــع االن ـه ـي ــار ،ت ـمــامــا كما
هناك أصوات في املعسكر اآلخر ،تطلب من
قائد الجيش استالم الحكم ،والحلول محل
املنظومة السياسية الفاسدة.
(كاتبة لبنانية)
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أخيرًا ...الجاني أمام
محكمة الجنايات

لماذا يُدافع وائل حالق عن المعرفة اإلسالمية؟
مهنا الحبيل

شــاركـنــي زم ــاء فــي إسـطـنـبــول ،األرب ـعــاء
امل ــاض ــي  17م ـ ــارس /آذار الـ ـج ــاري ،حفل
تــوق ـيــع اإلص ـ ـ ــدار ال ـج ــدي ــد« ،وائـ ـ ــل حــاق
وإدوارد سـعـيــد ..ج ــدل ثــالــث» (املــؤسـســة
العربية للدراسات والنشر ،بيروت،)2021 ،
وأك ـتــب ال ـيــوم عــن رســالــة ح ــاق األخ ـيــرة،
واأله ــم بالنسبة لــي فــي كـتــابــه ،أو جدلي
املتواضع مع القامتني التاريخيتني.
قـ ــرنـ ــان ل ـ ــدراس ـ ــات االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق امل ـك ـث ــف،
ت ـت ـحـ ّـول فـيـهـمــا امل ـجـ ّـســات وال ـخ ــوض في
رحـلــة الـفـكــر عــن ال ـشــرق الـقــديــم ،والـحــدث
ال ــروح ــي ال ـ ــذي غ ـ ّـي ــر ال ـع ــال ــم ،واس ـت ـعــدى
الفوقية الغربية في القرون الوسطى ،بعد
أن فقدت امتدادها في الشرق ،في بيزنطة
وفـ ــي دمـ ـش ــق .ل ـقــد ت ـغ ـيــر ال ـع ــال ــم ،ول ـيــس
العرب فقط في ذلك التاريخ.
ه ــذا ال ـج ــذر ال ـتــاري ـخــي ال يـمـكــن إسـقــاطــه
فـ ــي رحـ ـل ــة ال ـ ـقـ ــوة املـ ـع ــرفـ ـي ــة املـ ـع ــاص ــرة،
ووجـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـ ـسـ ـ ــارات مـ ـص ــال ــح ص ــراعـ ـي ــة،
بــن األم ــم خ ــارج الـشــرق أو مـعــه ،ال ّ
تغير
هـ ــذه ال ـس ــردي ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـت ــي ربـطـهــا
االستشراق ،بالحقول األكاديمية الغربية.
هــذه ال ـضــرورة املـعــرفـيــة هــي فــي الــوقــوف
عـلــى نـظــريــات فـكــريــة تمثل غ ـ ً
ـذاء للعالم،
وليس سبكها فــي إطــار خــرافــي ،أو حتى

كاريكاتير

ُ
تصويري تجميلي ،مخافة أن تفسح لها
ّ
منصة الحوار والتأمل ،فيكتشف العالم أن
هناك ً
دواء غير الدواء املغشوش للحداثة،
وق ـصــة كــونـيــة أك ـثــر انـسـجــامــا م ــع عقله،
م ــن ع ـقــان ـيــة ال ـح ــداث ــة ،وروحـ ـ ــا أخــاقـيــة
ً
وقيما ،كانت أكثر ق ــدرة ،لصناعة حداثةٍ
تفتح بــوابــة س ـعــاد ٍة مقترنةٍ مــع التطور،
منسجمة م ــع ح ـيــاة الـطـبـيـعــة للمؤمنني
باإلسالم وغير املؤمنني بــه ،لكن ذلــك كله
ّ
ّ
مستبدا
فصور الشرق سلطانا
يحصل،
لم ً
وغانية مسروقة.
يـنـفــي ح ــاق أن ق ــاع ــدة اإلي ـم ــان الــروحــي
لقيم الـشــرق ،وقــد طرحها ماكس تشيلر،
توضع (بالضرورة) تحت استبداد ديني
م ـلــزم ،ألن فـهــم رح ـلــة الـتـكــويــن األخــاقــي
لـلـفــرد ال تـتـعــارض مــع رؤي ــة ال ـكــون الــذي
يـقــوم على الـعــدالــة واإلح ـس ــان ،وال يجيز
ه ــذا الـتـكــويــن إع ـط ــاء االس ـت ـب ــداد الــديـنــي
أي ح ــال ــة خ ـصــوص ـيــة ،ت ـع ـصــف ب ـقــواعــد
ال ـعــدل ال ــذي ق ــام عليه ال ـعــالــم ،فــي قــانــون
«الشريعة» .وبالتالي فهم العسف الظالم
ألنظمة االستبداد السلطوي ،فيما أطلقت
ع ـلــى ع ـهــدهــا ال ـخ ــاف ـ ُـة (ب ـع ــد ال ــراش ــدي ــن)
أو ال ـح ـكــم الـ ـف ــردي ال ــق ـط ــري ،واس ـت ـخــدام
ال ــدي ــن ،ه ــو إس ـق ــاط قـيـمــة ال ـع ــدل واف ـت ــراء
ّ
املشرع ،ومعصية كبرى في نصوص
على
ال ـقــانــون ذاتـ ــه ،حــن يـبـطــش بـهــا الـحــاكــم،

أو أفتى له شيخ السلطة ،ال عالم املعرفة.
يشير حــاق فــي معضلة إعــاقــة الــوصــول
إلى الترياق املعرفي للفكر اإلنساني ،إلى
موقف الباحث االستشراقي ،كيف يحقق
دون أن يكون
نتيجة
مختلفة للفهم ،مــن ُ
ّ
منصبًا ،على الرؤية املهينة ،بأنه
موقفه
ُي ـح ـلــل ف ـهــم الـ ـش ــرق ن ـيــابــة ع ــن املـسـلـمــن
(املتخلفني) ،ثم ّ
يقدم ملشروعه التمييزي
ُ
ه ــذه ال ـص ــورة املـصـنــوعــة ،ويـعـيــد بعثها
ألجـيــال الـشــرق ذات ــه ،فـهــذا الـتــدو ُيــر يبقي
م ـص ــال ــح ال ـ ـقـ ــوة ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر أس ـم ـيــت
ال ـك ــول ــون ـي ــال ـي ــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة أو ال ـت ـقــدم
الحداثي ،فاملحصلة واحدة.
ُيبدع حالق في النظرة الشمولية للسردية
املـعــرفـيــة لـسـيــادة الـحــداثــة لـلـتــاريــخ ،هــذه
النظرة بالفعل تــم تصديرها إلــى الشرق
وأجياله ،وهو موقع التاريخ أمام املعرفة
ال ـح ــداث ـي ــة .ال ـت ــاري ــخ ه ـنــا ه ــو م ـف ـعــول به
بــاسـتـمــرار ،الـفــاعــل الـحــداثــة والـتـقــدم ،فال
ُينظر إلى الحدث والتاريخ القديم بمنظور
االسـ ـتـ ـسـ ـق ــاء امل ـ ـعـ ــرفـ ــي امل ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـرد ل ـص ــال ــح
اإلن ـســان ـيــة ،وزرع ـه ــا ف ــي م ـســار املـشـتــرك،
ثــم النظر إلــى كــوارثـهــا ،كما إلــى إبــداعــات
التاريخ الحضاري بهذا املعيار األخالقي.
ّ
وتتجذر أمام الباحث ،وهو يستكمل رحلة
حالق عن األزمــة األخالقية العميقة لرحلة
البحث األكــاديـمــي ،هيمنة الـقــوة واعتماد

عماد حجاج

ال يمكن أن يصل
اآلخر المقابل للشرق
إلى فهم ترياق
حالق في المعرفة
اإلسالمية ،من دون
أن يُصلح مصادر
الذات األخالقية

نظرية التمييز ،وبــالــذات قهر قيم الشرق
لسلب أهـلـيـتــه ،وللتشكيك فــي إنسانيته،
والشرق هو املدافع األخير عن معايير القيم
واملثل اإلنسانية العليا ،املشتركة للبشرية،
في حني ّ
دمـ ّـرت اإلنسانوية الحداثية بيئة
ال ـعــالــم وهــش ـمــت ت ــاري ـخ ــه ،ووض ـع ـتــه في
حــديـقــة ح ـي ــوان م ـف ـتــرس ،بـحـســب منظور
القوة ،أليست هذه الحداثة هي ذاتها :كانت

الخطر الصيني على العرب
لــم يـســاعــد ان ـخــراط ال ــدول الـعــربـيــة ،حتى
الـ ـس ــاع ــة ،ف ــي خ ـط ــة «الـ ـط ــري ــق وال ـ ـحـ ــزام»
ً
الـصـيـنـيــة ،إال ق ـل ـيــا ،وب ـش ـكــل غ ـيــر مــؤثــر
ت ـن ـمــويــا ،ع ـلــى ت ـطــويــر ص ـنــاع ــات وطـنـيــة
ع ــرب ـي ــة ،ت ـس ـت ـخــدم املـ ـ ــواد ال ـخ ــام الـعــربـيــة
والتكنولوجيا الصينية الحديثة ،بحيث
تـكــون رافـ ـدًا مهمًا لــاقـتـصــادات الـعــربـيــة.
وال ـصــن ال تـســاعــد الـ ــدول األخـ ــرى ،مــا لم
تفكر تلك الدول في مساعدة أنفسها ،عبر
اسـتـثـمــار الـحــاجــات الصينية السياسية
والـتـجــاريــة .بكلمات أخ ــرى ،مــا لــم يمتلك
ال ـع ــرب خ ـطــة اسـتــراتـيـجـيــة تـضـغــط على
الـصــن ،فــإن الـصــن سـتــواصــل سياستها
في تمهيد الطريق لبيع منتجاتها في كل
أرجــاء العالم ،بالسيطرة على طــرق النقل
وامل ــوان ــئ واألسـ ــواق الـعــاملـيــة ،مــن دون أن
ّ
تـقــدم لتلك الـ ــدول ،فــي املـقــابــل ،مــا يستفز
القوى الدولية التقليدية التي ال ترغب في
ّ
تحول الدول النامية إلى دول صناعية.
ّ
تـفــضــل ال ـصــن ،إذن ،الـحـصــول عـلــى أكبر
م ـكــاســب ت ـجــاريــة مـمـكـنــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،من
دون الـ ـظـ ـه ــور ب ـم ـظ ـه ــر مـ ــن ي ـس ـع ــى إل ــى
ت ـغ ـي ـيــر م ـ ــوازي ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوى ،خ ـص ــوص ــا فــي
املناطق الساخنة ،ومنها الشرق األوسط،
ـدافـهــا
وت ـضــع فــي اعـتـبــارهــا أن إن ـجــاز أهـ ً
االسـتــراتـيـجـيــة سـيـكــون أكـثــر سـهــولــة من
دون إثـ ـ ـ ــارة ح ـف ـي ـظــة ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
والـ ـق ــوى ال ـك ـب ــرى .. .ه ــل يـمـكــن ل ـعــاقــل أن
يتوقع غير ذلك؟ هذا هو السلوك الطبيعي
ألي قوة صاعدة .مشكلتنا إذن فينا نحن:
أننا ال نمتلك خطة.
على الـجــانــب اآلخ ــر ،عــانــت سمعة الصني
كثيرًا فــي املنطقة العربية خــال العامني
األخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــن ،لـ ـسـ ـبـ ـب ــن ،ث ــان ـي ـه ـم ــا ن ـس ـبــة
ظـ ـه ــور ف ـ ـيـ ــروس ك ــوفـ ـي ــد 19 -وانـ ـتـ ـش ــاره
إلــى الـصــن .أمــا أولهما وأكثرهما أهمية
ف ـهــو قـضـيــة قــوم ـيــة اإلي ـغ ــور املـسـلـمــة في
إقـ ـلـ ـي ــم ش ـي ـن ـج ـي ــان ــغ (ش ـ ـمـ ــال غ ـ ـ ـ ــرب) .فــي
الـحـقـيـقــة ،ي ــؤي ــد ع ــرب ك ـث ـيــرون رواي ـ ــة أن
ال ـص ــن م ــارس ــت اض ـط ـه ــادًا عــرق ـيــا تـجــاه
هـ ــذه ال ـق ــوم ـي ــة ،ل ـكــون ـهــا قــوم ـيــة مـسـلـمــة،
وال ي ــوافـ ـق ــون ع ـل ــى أن أهـ ــدافـ ــا سـيــاسـيــة
أو انفصالية ج ــرت فــي اإلقـلـيــم .عـنــد هــذا

للفالسفة النقاد ،فردريك نيتشة ،ميشيل
فوكو ،هايدن وايت ،وميشيل دي سيرتو،
ملاذا فشلت كل هذه املحاوالت ،على الرغم
مــن أنـهــا قــد قــامــت بـعــض دواف ـع ـهــا ،على
اسـتـشـعــار أخــاقــي ،ولكنها انتكست في
بعض الحاالتّ ،
وقدمت أمثلة فشل ذريع.
ألن امل ـصــدر اآلخ ــر غــائــب ،وال يــؤمــن بــأن
الـ ـت ــاري ــخ ي ـ ـ ــدور بـ ــن ح ـل ـق ــات ال ـب ـش ــري ــة،
َ َ ًَ
فرزة طبقية بني جغرافيا الشمال
وليس م
والجنوب ،لكن هذا التاريخ املعرفي الدائر
لم ُيستدع ،ولم تعالج تقنيات النفس في
اس ـتــدعــائــه ،لــم يـنـظــر إل ــى ح ـيــاة اإلن ـســان
ُ
واملـخــاطــر الـتــي زرع ــت فــي طــريـقــه فــي كل
مـكــان ،منذ الـصــرخــة األول ــى ،حتى خنقه
ّ
التلوث ،حتى أضحى
بالتلوث كل أنــواع
دم ـيــة تــديــرهــا ال ـحــداثــة الــرأس ـمــال ـيــة .لقد
ّ
تحول اإلنسان إلى سلعة كاملة ،فال يمكن
أن يـصــل اآلخـ ــر امل ـقــابــل لـلـشــرق إل ــى فهم
تــريــاق ح ــاق فــي املـعــرفــة اإلســام ـيــة ،من
دون أن ُيصلح مـصــادر ال ــذات األخالقية،
وي ـف ـتــرض ،كــرحـلــة بــاحــث مـسـتـقــل ،حتى
ب ــدون إيـمــان بــرؤيــة اآلخ ــر ،أنـنــي لــن أصل
إلـ ــى امل ـع ـلــومــة م ــن دون األداة امل ـط ـلــوبــة.
واألداة هنا ليست صناعة مادية ،ولكنها
ت ــدري ــب روح أخـ ــاقـ ــي ،ح ـي ـن ـهــا سـيـصــل
الباحث الغربي إلى الدرب املضيء.
(كاتب عربي في كندا)

الفلسطيني غائبًا حاضرًا
في االنتخابات اإلسرائيلية
نهاد أبو غوش

سامر خير أحمد

ً
تـعــرض طـفــا أفــريـقـيــا فــي حــديـقــة حـيــوان
عــامــة ف ــي أوروب ـ ـ ــا؟ حـسـنــا م ــا ه ــو املـعـيــار
إذن ،لنفهم ذواتنا كإطار إنساني ذي بعد
روح ــي أخ ــاق ــي؟ ال يـمـكــن أن يـتــم ذل ــك من
األولى ،وهي املادة
دون العودة إلى األسئلة
ّ
في تاريخ اإلنسان ،هل هي اللذة الفردية أم
مصلحته اإلنسانية الوجدانية وشراكتها
مع اآلخر ،الجواب هو معركة الحرية ،نعم
الحرية الثقافية ،بل الحرية اإلنسانية.
املعرفة السيادية هي سور وسجن ،ألنها
ببساطة الوجه اآلخــر للقمع ،كيف يمكن
أن أك ــون ح ـ ّـرًا م ــن دون أن أحـ ـ ّـرر مـصــادر
معرفتي ،مــن دون أن أتيقن مــن أن طريق
اإلن ـس ــان ،كــل اإلن ـســان فــي حـيــاتــي ،يسير
بــان ـت ـظــام أخ ــاق ــي ،ومــرج ـع ـيــة مـعــرفـيــة،
على األقــل في تحرير النظرية .وبالتالي،
ال ي ـم ـك ــن أن ن ـص ــل إلـ ـ ــى الـ ـح ــل مـ ــن دون
االن ـع ـتــاق م ــن ال ـنــزعــة األح ــادي ــة لـلـحــداثــة
فــي ال ـتــاريــخ ،كـمــا يــؤكــد وال ـتــر مــانـيــولــو،
واألحــاديــة فــي ت ــراث املـعــرفــة ،وفــي قيمها
النصية والتطبيقية ،فيشير ح ــاق إلــى
ال ـ ـ ــرؤي ال ـن ـق ــدي ــة داخـ ـ ــل الـ ـح ــداث ــة .وه ــذه
املـ ـ ـ ّـرة ،ي ــام ــس األزم ـ ــة بـمـشــرطــه الــدق ـيــق،
ك ــل هـ ــذه الـ ـ ــرؤى ال ـن ـقــديــة لـهـيـمـنــة ال ـقــوة
ع ـلــى امل ـعــرفــة وت ـحــديــد م ــن ه ــو ال ـبــدائــي،
ومــن هــو الـتـقـ ّـدمــي املـتـطــور ،لــم تصل إلى
الـعـمــق .يـســرد ح ــاق هـنــا سلسلة أسـمــاء

ً
الـحــال ،يـكــون سـهــا انتشار نـظــرة سلبية
ّ
تجاه الصني بني الشعوب العربية ،تحطم
جهودًا هائلة قامت بها حكومة بكني على
املـسـتــويــن ،االقـتـصــادي والـثـقــافــي ،لرسم
صورة إيجابية لها في العالم ،بما في ذلك
في املنطقة العربية.
وه ـ ـ ـ ــذا يـ ـعـ ـن ــي أن إص ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـصـ ــن ع ـلــى
الـتــركـيــز عـلــى الـبـعــد ال ـت ـجــاري الحكومي
في عالقتها مع الدول العربية ،عوضًا ّعن
الـبـعــد الـتـنـمــوي ال ــذي ُيـفـتــرض أن تــوفــره
شــراكــة اقـتـصــاديــة حقيقية بــن الـطــرفــن،
سـيـقــود إل ــى شـيــوع تـلــك الـنـظــرة السلبية
تـجــاهـهــا خ ــال ال ـس ـنــوات القليلة املقبلة،
والتي قوامها أن الصني تمثل خطرًا على
العالم العربي ،وال تهتم بغير مصالحها
املباشرة ،تمامًا كما تمثل القوى الدولية
األخــرى ذات املصالح «اإلمبريالية» ،وفي
مقدمتها الواليات املتحدة.
م ــن ف ــائ ــض الـ ـق ــول ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن ال ـعــاقــة
امل ـط ـلــوبــة ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ك ــي تـحـقــق فـكــرة
«ال ــرب ــح امل ـش ـتــرك» بـيـنـهـمــا ،ال رب ــح طــرف
واحـ ــد مـنـهـمــا وح ـس ــب ،إن ـم ــا تـخـتـصــرهــا
ع ـب ــارة م ــن ث ــاث ك ـل ـم ــات« :ال ـن ـف ــط مـقــابــل
التكنولوجيا» .إذ ما تــزال الــدول العربية
على قائمة أكثر الدول تصديرًا للنفط إلى
ال ـصــن ،وه ــي املـ ــادة ال ـتــي تـحـتــاج الصني
اسـ ـتـ ـي ــراده ــا السـ ـتـ ـم ــرار نـ ـم ـ ّـوه ــا .وع ـلــى
الــرغــم مــن تـصـ ّـدر روسـيــا تلك القائمة في
ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،وت ــوج ــه ال ـص ــن إلــى
اسـ ـتـ ـي ــراد ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـن ـف ــط مــن
الــواليــات املتحدة خــال الشهور األخـيــرة،
فـ ــإن ال ـس ـع ــودي ــة وال ـ ـعـ ــراق م ــا ي ـ ـ ــزاالن مــن
ك ـب ــار م ـ ـ ـ ّ
ـوردي ال ـن ـفــط إلـ ــى الـ ـص ــن ،وه ــذا
يـعـنــي أن ــه يـمـكــن ل ـل ـعــرب إق ــام ــة ش ــراك ــات
استراتيجية مــع الـصــن ،يحصلون فيها
ّ
متقدمة ،مقابل
على تكنولوجيا صناعية
تلبية حاجاتها املـتــزايــدة مــن النفط .ولن
ّ
تتغير نظرة الشعوب العربية إلى الصني،
مـ ــا لـ ــم ي ـن ـع ـكــس الـ ـحـ ـض ــور ال ـص ـي ـن ــي فــي
الــدول العربية إيجابيًا على حياة الناس،
مـ ــن خ ـ ــال اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ص ـن ــاع ـي ــة تـنـقــل
التكنولوجيا ،وتوفر فرص عمل ،لكن هذا
ّ
يصر عليه العرب.
لن يحصل ما لم
ب ــال ـط ـب ــع ،ال ت ـج ــري الـ ـع ــاق ــات الـصـيـنـيــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ ،بـ ــل فـ ــي م ـن ـظــومــة

التركيز يجب أن يكون
على النتائج التي
تخدم المشروع
الوطني النهضوي،
ال على األيديولوجيات

عـ ــاقـ ــات دول ـ ـيـ ــة ت ـع ـت ـبــر ف ـي ـه ــا الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة الــاعــب األول .وال ـع ــرب معنيون
بــإرضــاء أمـيــركــا قـبــل إرض ــاء شعوبهم أو
تنمية بلدانهم .وأميركا ال تريد للعالقات
الـعــربـيــة الـصـيـنـيــة أن تــأخــذ ذل ــك املنحى
التنموي ،ألنــه سيغير مــوازيــن الـقــوى في
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،وك ــذل ــك م ــوازي ــن ال ـقــوى
املــال ـيــة فــي ال ـعــالــم ضــد مـصـلـحــة الـ ــدوالر.
وهذا معناه أننا مستسلمون في خططنا
االستراتيجية ،إن وجدت ،للقدر األميركي،
وأن الصني تحسب حسابه ،ال خشية من
أميركا ،بل كي ال يؤثر سلبًا على نموها
االقتصادي املتسارع.
ه ــل ي ــري ــد الـ ـط ــرف ــان ،ال ـص ـي ـنــي وال ـع ــرب ــي،
ش ــراك ــة اسـتــراتـيـجـيــة إذن؟ ي ـبــدو أن ذلــك
لـ ـي ــس صـ ـحـ ـيـ ـح ــا ،م ـ ــع أن ـ ـ ــه ف ـ ــي م ـص ـل ـحــة
الطرفني .تبدو الصني مكتفية بشراء النفط
ال ـعــربــي ،وتــوس ـيــع أســواق ـهــا ف ــي املنطقة
ال ـع ــرب ـي ــة ،وال ـ ـعـ ــرب ي ـك ـت ـفــون ب ــال ـع ــائ ــدات
التجارية ،ويواصلون التحالف السياسي
مع الواليات املتحدة .إنه واقع محبط على
ّ
مستوى مــتـخــذي ال ـقــرار ،واألس ــوأ منه أن
ّ
صورة الصني تضررت في املنطقة العربية،
ما يعني أن التحالف االقتصادي معها لن
يـكــون ،على امل ــدى الـقــريــب ،مطلبًا شعبيًا
ع ــرب ـي ــا .وه ـ ــذا ف ــي امل ـح ـص ـلــة يـ ـف ـ ّـوت عـلــى
العرب فرصة تاريخية جديدة لـ«مصاحبة
حضارية» مع الصني ،يمكنها أن تنتشلنا
من التخلف الحضاري الذي نعيشه.
(كاتب من األردن)

مضت سنوات طويلة على تلك األيام التي
ك ــان فـيـهــا الــرئـيــس الفلسطيني الــراحــل،
ي ــاس ــر ع ــرف ــات ،ي ـس ـمــي عـمـلـيــة الـتـســويــة
بــن الفلسطينيني واإلســرائـيـلـيــة «ســام
ال ـش ـج ـع ــان» ،مـسـتـلـهـمــا عـ ـب ــارة الــرئ ـيــس
ال ـفــرن ـســي األسـ ـب ــق ،شـ ــارل ديـ ـغ ــول ،ال ــذي
ت ـحـ ّـررت الـجــزائــر فــي عـهــده .وظــل عرفات
ّ
يسمي رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،إسحق
رابـ ـ ـ ــن ،ال ـ ـ ــذي وق ـ ــع م ـع ــه ات ـ ـفـ ــاق أوسـ ـل ــو،
«شريكي» ،حتى بعد اغتيال هــذا األخير
صار اسمه «شريكي الراحل» ،لإليحاء بأن
السالم معه كان خيارا إسرائيليا ّ
جديا.
والحقيقة أن ال اإلسرائيليني بشكل عــام،
وال راب ــن بـشـكــل خ ــاص ،ك ــان ــوا يـبــادلــون
عـ ــرفـ ــات ه ـ ــذه الـ ـحـ ـف ــاوة ب ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ــام
املتعثرة ،وال أحد منهم أطلق على عرفات
أي ـ ــة ص ـف ــة ت ـق ــرن ــه ب ــالـ ـس ــام .بـ ــل تـ ـع ـ ّـددت
األسماء التي تربطه بـ«اإلرهاب» ،وتعتبره
الـعـقـبــة الـ ـك ــأداء أمـ ــام عـمـلـيــة الـ ـس ــام ،من
قبيل تسميته «اإلرهابي في املقاطعة» ،أو
وصفه بالشخص غير ذي الصلة .قلة قليلة
جدا من القادة اإلسرائيليني ،وتحديدا من
ح ــزب مـيــريـتــس ال ـي ـس ــاري ،وق ـ ــادة حــركــة
السالم اآلن مثل مؤسسها أوري أفنيري،
ك ــان ــوا ي ــواظ ـب ــون ع ـلــى زي ـ ــارة ع ــرف ــات في
ّ
مقره ،ويعلقون آماال عريضة على إمكانية
تحقيق السالم لفائدة الشعبني.
اآلن ال يأتي أي قائد إسرائيلي يهودي مهم
ّ
على ذكــر عملية الـســام ،وتتجه األحــزاب
اإلسرائيلية املتنافسة نحو االنتخابات،
اليوم 23 ،مارس /آذار الجاري ،من دون أن
يشار حتى للشعب الفلسطيني إال بشكل
ع ــاب ــر ،وب ـمــا ي ـخــدم ال ـس ـيــاق اإلســرائ ـي ـلــي
الهادف لتكريس االحتالل ،فعلى الرغم من
أن عدد الفلسطينيني الذين يعيشون على
أرض فـلـسـطــن الـتــاريـخـيــة ي ـس ــاوي عــدد
اإلســرائـيـلـيــن ال ـي ـهــود ،قـلـيــا مــا يوصف
الفلسطينيون بأنهم شعب ،وإنما يشار
لهم بأنهم «سكان املناطق» ،أو «السكان
الفلسطينيون فــي يـهــودا وال ـســامــرة» ،أو
«عرب إسرائيل» في إشارة إلى الباقني في
املناطق املحتلة عام  1948وفرضت عليهم
الجنسية اإلسرائيلية.
أبـ ـ ــرز م ــام ــح االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
اختفاء مــا كــان ّ
يسمى «معسكر الـســام»
ّ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إلـ ــى حـ ــد يـ ـق ــارب االنـ ــدثـ ــار.
وإذا استثنينا الـقــوى السياسية املمثلة
للفلسطينيني الـبــاقــن على أرض ـهــم ،فإن
قوى معسكر السالم،
الحزبني الباقيني من ّ
الـعـمــل ومـيــريـتــس ،يـتــرنـحــان وي ــراوح ــان
ف ــي االس ـت ـط ــاع ــات ح ــول نـسـبــة الـحـســم،

(مناحيم كهانا/فرانس برس)

وحـ ـت ــى ل ــو ب ـق ـيــا ف ــي امل ـش ـه ــد ال ـس ـيــاســي
اإلســرائـيـلــي فإنهما ال يــولـيــان «ال ـســام»
مـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن أيـ ـ ــة أول ـ ــوي ـ ــة ت ــذك ــر،
وي ـ ــرك ـ ــزان ،ف ــي دعــاي ـت ـه ـمــا وبــرام ـج ـه ـمــا،
على الحقوق املدنية ،وض ــرورة الخالص
مـ ــن ح ـك ــم ن ـت ـن ـي ــاه ــو الـ ـف ــاس ــد ،وق ـض ــاي ــا
أخـ ـ ــرى اج ـت ـم ــاع ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة داخ ـل ـي ــة.
وألنهما متهمان بمحاباة الفلسطينيني
عـلــى حـســاب اإلســرائـيـلـيــن ،ينحو هــذان
الحزبان دائما إلى إثبات صهيونيتهما،
واتـ ـه ــام الـفـلـسـطـيـنـيــن بــامل ـســؤول ـيــة عن
فشل عملية السالم كما فعل حزب العمل،
أو الحديث العابر عن «حل الدولتني» مع
الـتــراجــع عــن اإلقـ ــرار بـحــق تـقــريــر املصير
للشعب الفلسطيني كما فعل «ميريتس»
ال ــذي لــم يـكـتــف بــذلــك ،بــل إن أح ــد قــادتــه،
الجنرال يائير غــوالن ،أيد خطة الضم إذا
ّ
ستؤدي ،حسب رأيه ،إلى االنفصال
كانت
عن الفلسطينيني.
ومن نافل القول اإلشارة إلى أنه ال يوجد
أي ح ــزب إســرائـيـلــي صهيوني يمكن أن
يؤيد حق العودة لالجئني الفلسطينيني،
أو ينتقد جـيــش االح ـت ــال وجــرائ ـمــه في
األرض املـحـتـلــة ،أو يـغــامــر بــالــدعــوة إلــى
حـ ــدود ال ــراب ــع م ــن يــون ـيــو /ح ــزي ــران عــام
 .1967ويعود اضمحالل معسكر السالم
مــن خــريـطــة األحـ ــزاب املـتـنــافـســة ،كـمــا من
م ـي ــدان الـعـمــل الـجـمــاهـيــري عـلــى طــريـقــة
حركة الـســام اآلن ،ألسـبــاب كثيرة ،منها
م ــا ه ــو داخ ـل ــي وال ـت ـح ــوالت ال ـجــاريــة في
املـجـتـمــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وم ـن ـهــا م ــا يـعــود
إلـ ــى أداء الـفـلـسـطـيـنـيــن وان ـق ـســامــات ـهــم
ال ـتــي بـ ـ ّـددت طــاقــاتـهــم ب ــدال مــن تركيزها
على مواجهة االحتالل بما يجعله باهظ
ال ـت ـكــال ـيــف ،ف ـي ـكــون خ ـيــار ال ـس ــام أج ــدى
وأفضل.
باقي األح ــزاب اإلسرائيلية التي تخوض
االنـتـخــابــات يمينية ،س ــواء بمنطلقاتها
األي ــدي ــول ــوج ـي ــة أو مــوق ـف ـهــا م ــن ال ـص ــراع
الـفـلـسـطـيـنــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وه ــي تنقسم
إل ــى أحـ ــزاب الـيـمــن الـعـلـمــانــي (الـلـيـكــود،
أمــل جديد برئاسة جــدعــون ســاعــر ،حزب
يمينا املـتـطـ ّـرف واالسـتـيـطــانــي ،إسرائيل
بيتنا برئاسة أفـيـغــدور ليبرمان الداعي
إلـ ــى تــرح ـيــل الـفـلـسـطـيـنـيــن م ــن مـنــاطــق
 )1948وال ـي ـمــن الــدي ـنــي ،ويـشـمــل حــزبــي
ش ــاس وي ـه ـ ّـدوت ه ـت ــوراة ،وح ـتــى الـحــزب
الـ ـ ــذي ي ـص ــن ــف وسـ ـط ــا ،أي ح ـ ــزب يــوجــد
مستقبل ،بــرئــاســة يائير ليبيد ،املنافس
األبرز لنتنياهو كما تشير االستطالعات،
فـ ـه ــو وس ـ ـطـ ــي ف ـ ــي الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ــداخ ـل ـي ــة
لـجـهــة عـلـمــانـيــة ال ــدول ــة وم ــواج ـه ــة نـفــوذ
األحــزاب الدينية ،لكنه يميني تماما ،وال
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أبرز مالمح االنتخابات
اإلسرائيلية اختفاء ما
يسمى «معسكر
كان
ّ
السالم» اإلسرائيلي
حد يقارب االندثار
إلى ّ

يختلف عن مواقف الليكود تجاه القضية
الفلسطينية واملوقف من االحتالل.
ب ــات ــت ج ـم ـيــع هـ ــذه األحـ ـ ـ ــزاب تـنـطـلــق مــن
ّ
قانون القومية العنصري وتسلم به ،وهو
الـقــانــون الــذي يحصر حــق تقرير املصير
في «أرض اسرائيل» باليهود ،كما يعتبر
االس ـت ـي ـطــان أول ــوي ــة قــوم ـيــة ل ـل ــدول ــة .وال
تـخـفــي ه ــذه األحـ ـ ــزاب تــأي ـيــدهــا الـصــريــح
ل ـخ ـط ــة ال ـ ـضـ ــم والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى أوس ـ ــع
مساحات ممكنة من املناطق املصنفة ج،
والـخــاف هو فقط حــول مساحات الضم،
وهل تشمل جميع املستوطنات ،أم تقتصر
على الكتل االستيطانية الكبرى.
فكرة إهمال  6.5ماليني فلسطيني على
أرضـ ـه ــم وإنـ ـك ــاره ــم ،ال ت ـب ــدو مـنـطـقـيــة،
لــذلــك ي ـجــري الـتـحــايــل عليها بالتمييز
بــن الفلسطينيني ،مــن خ ــال مـحــاوالت
إخـ ـ ــراج ق ـط ــاع غـ ــزة م ــن امل ـع ــادل ــة بشكل
ك ــام ــل ،وت ـص ــوي ــره خ ـط ــرا «إره ــابـ ـي ــا» ال
غير .أما فلسطينيو الضفة الغربية فهم
ّ
مجرد سكان حقوقهم فردية ومعيشية
وحياتية ،وأقصى ما يمكن منحهم من
حقوق السماح لهم بالعمل في إسرائيل،
وال حقوق سياسية أو وطنية لهم .وحتى
عند الحديث عن شكل الحل النهائي الذي
يطرحه نتنياهو فهو كيان ال سيطرة له
على األرض ،وال على أجوائها وباطنها
ومــواردهــا املائية ،وال الحدود واملعابر،
وال حتى على املجال الكهرومغناطيسي.
وي ـخ ـت ــم ن ـت ـن ـيــاهــو وصـ ـف ــه هـ ــذا ال ـك ـيــان
ّ
متبجحا «إذا أرادوا أن يسموها
بالقول
ّ
دولة فليسموها» ،مع أنه ادعى ،في أكثر
من مناسبة ،استحالة تحقيق سالم مع
هذا الجيل من الفلسطينيني ،وأن أقصى
مــا يمكنهم الـحـصــول عـلـيــه هــو الـســام
االقتصادي.
الفلسطيني ،في نظر األحزاب اإلسرائيلية
املتنافسة ،هو املشكلة ،وهو «اآلخر» الذي
ال ي ــرغ ـب ــون ب ــإط ــال ــة ال ـح ــدي ــث ع ـن ــه ،وهــو
الخطر الديمغرافي ،أو القنبلة املوقوتة.
والغريب أن نتنياهو ،وفــي غمرة تشبثه
ب ــال ـس ـل ـط ــة ،وقـ ـت ــال ــه مـ ــن أجـ ـ ــل م ـق ـع ــد او
مقعدين إضافيني في البرملان (الكنيست)،
ـود الن ـتــزاع
اك ـت ـشــف أن ــه يـمـكـنــه ب ــذل ج ـه ـ ٍ
مقعد أو أكثر من الوسط العربي املستاء
من أداء القائمة املشتركة ،واملمتعض من
انـقـســامـهــا وخ ــاف ــات ـه ــا .وق ــد ش ـ ّـج ــع هــذا
الـتــوجــه أح ــزاب ــا أخ ــرى عـلــى الـتــوجــه إلــى
الـنــاخـبــن ال ـع ــرب ال ــذي ــن ك ــان الـتـحــريــض
ع ـلــى نـسـبــة مـشــاركـتـهــم ف ــي االن ـت ـخــابــات
األسـلــوب ال ــذي استخدمه رئـيــس ال ـ ّـوزراء
ال ـي ـم ـي ـن ــي ل ـت ـخ ــوي ــف الـ ـيـ ـه ــود وح ــض ـه ــم
عـلــى زي ــادة نسبة الـتـصــويــت لــه ولحزبه
ّ
قـبــل أعـ ــوام قـلـيـلــة ،مــا مــكـنــه مــن مــواصـلــة
االحتفاظ بالسلطة.
(كاتب فلسطيني)

عيسى الشعيبي

وانتظار طال سنوات
جميل
في أول خطوة على طريق طويل وشــاق ،وبعد
ٍ
ٍ
ٍ
صبر ّ
بترقب مديد ،وخشي ٍة من وقوع املفاجآت ،خطت محكمة الجنايات الدولية،
مفعمة
ٍ
في التاسع من شهر مارس /آذار الجاري ،أولى خطواتها على الدرب املليء بالصعاب
والعراقيل ،بإصدارها إخـطــارًا أمهلت بموجبه حكومة إسرائيل شهرًا للرد على
طلب الـشــروع فــي التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها قــوات االحـتــال فــي غــزة عام
ً
 ،2014والجرائم املرتكبة بحق املدنيني ّ
العزل في مسيرات العودة ،فضال عن جريمة
ّ
املستمرة على رؤوس األشهاد منذ العام .1967
االستيطان
تكتمت إســرائـيــل عـلــى هــذا الـطـلــب ،وتـغــاضــت عـنــه ،ألمــر مـعـلــوم ،وســائــل اإلعــام
الفلسطينية ،املستغرقة تمامًا في مسألة االنتخابات التشريعية التي ال تقل أهمية
عما عداها من أخبار أخرى تتصدر املشهد السياسي الراهن في رام الله ّ
وغزة .وإذا
كانت خطوة محكمة الجنايات أولية ،وذات مفعول تراكمي ّ
متدرج وبطيء ،فإن من
ُ
ّ
املقدر له أن يطول ،بدوره ،أعواما أخرى طويلة ،ترغم خاللها آخر دولة احتالل على
أن تظل واقفة على «رجل ونص» في قفص االتهام .ذلك أن هذه هي ّ
املرة األولى في
تاريخ الصراع الذي دخل في أطوار كثيرة ،على مدى نحو قرنّ ،
تتعرض فيها دولة
قامت بالحديد والـنــار ،وارتكبت شتى املجازر والجرائم واالنتهاكات ،وبــدت فوق
القانون الدولي ،ملساءلة من مرجعي ٍة قانوني ٍة دولي ٍة ذات شأن يعلو وال ُيعلى عليه،
ّ
في سابقة هي األخرى غير مسبوقة ،تشكل ،في حد ذاتها ،عالمة فارقة في مسار
كفاحي ّ
متعدد األشـكــال واألدوات ،كــان بلوغه ،حتى األمــس القريب ،من ضروب
أحالم اليقظة ،وهدفًا دونه خرط القتاد.
ويزيد من أهمية هذه املذكرة القانونية امللزمة التي لم ترد عليها إسرائيل بعد أنها
ّ
تخص الدولة «الديمقراطية» املزعومة في الشرق األوسط ،أو قل االبنة املدللة للغرب،
املنتسبة ملنظومته القيمية ،وليس ّ
مجرد دولة أفريقية من تلك الدول التي درجت كل
الدوليتني على معاقبة قادتها ،بال حرج ،عن
من محكمة العدل ومحكمة الجنايات
ّ
ّ
فظائع مماثلة ،أو ربما أقل بشاعة ،وهو أمر يذل الدولة العبرية أكثر فأكثر ،ويهشم
ّادعــاءهــا بلدا متحضرا ،ومــاذا أخيرا للناجني من الهولوكوست ،وأيضًا ضحية
ترى في مالحقة قادتها ومحاكمتهم أمام العدالة الدولية تقويضًا لتلك
أبدية ،كما ّ
الصورة املغطاة بمسحوق مكياج رخيص ،تنثال ألوانه عند احتدام ضوء الشمس.
ولعل كل هذه الحفاوة ّ
املبررة تمامًا بخطوة محكمة الجنايات املنتظرة بفارغ الصبر،
وهذه البهجة النادرة في زمن كورونا ،نابعة أساسًا من أن هذه املذكرة القضائية
إجراءات الحقة ،وخطوة تنفيذية أولى ال عودة عنها ،حتى مع
فاتحة ملا سيليها من
ٍ
رحيل املدعية العامة الحالية فاتو بنسودا وحلول كريم أحمد خان مكانها بعد ثالثة
أشهر ،كما أنها أيضًا خطوة عملية ملموسة ،تكاد تشكل أمر عمليات استهالليا،
إلدارة عجلة املطاردة وتوقيف الجنراالت في املطارات ،فوق أنها خطوة ّ
مؤسسة على
قــرار املحكمة ذاتها ،الصادر قبل نحو  50يومًا ،بانطباق اختصاصها القضائي
على أراضي الدولة العضو في نظام روما األساسي ،دولة فلسطني (غزة والقدس
والضفة الغربية) ،وفي ذلك وحده إقرار مبدئي بحدود الدولة الفلسطينية.
ً
حتى زمن غير بعيد ،كانت الرواية اإلسرائيلية تلقى قبوال على أوسع نطاق ،ليس
فقط في الدول الغربية ،وإنما أيضًا لدى الرأي العام في الدول الصديقة ،كما كانت
ماكينتها اإلعالمية الهائلة تنجح ،في أغلب األحيان ،بإحراز ّ
تفوق كاسح على وجهة
ّ
النظر العربية ،مستفيدة مــن ســوء األداء ،وتخلف الـطــرح ،ناهيك عــن االستغالل
املكثف لركاكة الخطاب اإلعالمي الفلسطيني ومزقه ،واالستثمار الجيد في األخطاء
القاتلة ،بما في ذلك خطف الطائرات وتفجير الحافالت ،واستهداف املدنيني ،األمر
الذي كاد يدمغ الكفاح الوطني العادل بصفة اإلرهاب الذميمة.

نوال السعداوي...
النسخة اإلسالمية
محمد طلبة رضوان

«إنـكــم معشر األســاتــذة الغربيني ّ
تحرضوننا لـلـخــروج على ديـنـنــا ،والـتـمـ ّـرد على
ّ
ثقافتنا وحضارتنا ،وتزعمون أن اإلسالم يعادي املرأة وحقوقها ،وقد اطلعت على
أمور كثيرة لديكم من التمييز والتفرقة والنظرة الدونية للشعوب األخــرى ،وهو ما
ال يمكن أن نجد له مثيال في ديننا وال في ثقافتنا ،وال في تقاليدنا» ..هذه الكلمات
قالتها نــوال السعداوي ،في لقاء علمي في واشنطن ،عام  .1994روى لي الحكاية،
بتفاصيلها ،العالمة األصولي األزهري ،طه العلواني ،رحمه الله ،وكان مدعوا للقاء،
ّ
وسمع ما قالته السعداوي ،وبكى تأثرا ،ليس ألن ما قالته جديد عليه ،وهو الذي نشأ
في األوساط الشرعية ،وسمع مثله آالف ّ
املرات ،وإنما ألنه صدر عن نوال ،وهو ما لم
يتوقعه الشيخ ،وتوقع ّ
ضده ،وفق صورتها النمطية الساذجة لديه ،بكى الشيخ من
ّ
ّ
نفسه وعليها ،وتمنى للسيدة الخير ،ودعا لها بخير ،وسجل موقفها في كتابه «ال
إكراه في الدين» (طبعة ثانية )2006 ،عرفانا واعتذارا.
ُ
ُ
بنصوص لنوال السعداوي تثبت كفرها ،وما أسهل أن يأتي غيرك
ما أسهل أن تأتي
ٍ
ّ
ّ
ويتحول النقاش حول «مشروع مفكر» إلى سجال
بنصوص وشهادات تثبت إيمانها،
الجنة والنار ،اإلسالميني والعلمانيني ،من
فقهي ونصوصي حول ،اإليمان والكفر،
معنا ومن علينا .. .قراءات طهرانية ،وأخرى َق َبلية ،وهو ما ّ
يتكرر عند تقييمنا أي
مفكر ،طارق البشري إسالمي أم وطني ،محمد عمارة عقالني أم سلفي ،نصر أبو
زيــد مسلم أم كافر ،نــوال السعداوي مؤمنة أم ملحدة؟ كل فريق يأتي بنصوصه
الحرفية املأخوذة من سطر هنا أو تصريح هناكُ ،ويهمل رصد التجربة ،في مجملها،
ّ
وتقلباتها ،ويفرح بما لديهّ ،
ويقدم
واقعها ،وسياقاتها ،ومخاضاتها ،ومكابداتها،
ُ
ويحصد اإلعجابات الكاذبة ،وتستمر امللهاة املأساة.
لجمهوره ما يشتهي،
موقف وفي أي
حني يخبرني أحدهم أن فالنا قال ،أسأله متى قال ،وأين قال ،في أي
ٍ
سياق وفي أي تاريخ وفي أي ظرف ،وفي أي سن ،وفي أي وسيط ،هل كتب مقاال أم
كتابا ،أم «بوست» ردا على آخر ،أم تعليقا ّردا على تعليقات ،أم استفزه مذيع «توك
شو» لينتزع منه ما لم يقصده حرفيا؟ من هنا ،يمكنني التمييز بني معرفة هادئة
ٌ
ٌ
ٌ
ومناظرات ،ال قيمة لها.
ونزاعات
سجاالت
وأخرى أنتجتها
ّ
ّثمة تيار كامل من الكتاب والباحثني واملفكرين واملناضلني يمكن أن يسمى «تيار
الحنق» ،وحــده الحنق ما يدفعه إلــى البحث واملعرفة واالشتباك ،وحــده ما ّ
يحركه،
يقوده ،يسيطر عليه .وهو حنق نبيل ،وغضب مشروع ،وسخط واجــب ،يدفع إليه
ّ
ّ
ويؤججه تبريرها وتمريرها وتديينها ،ومن ثم
سوء األحــوال ،ويغذيه استمرارها،
تأبيدها .لم تكن نوال السعداوي جزءا من هذا التيار ،كانت تيارا وحدها ،نسوية قبل
الحركة النسوية .وقفت ،ربما ْ
عقدين ،وحدها ،تقاتل من أجل حقوق بنات جنسها،
ولجان الفتوى
الدينية والسياسية واالجتماعية والشخصية ،سبقت شيوخ األزهر
ً
ّ
في تجريم الختان ،ليس ألنها تفوقهم علما ،ولكن ألنها تفوقهم شجاعة ،واجهت
مجتمعها بكل مــا يقلقها ،تكلمت على قــدر سكوته ،تـجـ ّـرأت على قــدر استبداده،
ّ
تبجحت على قــدر غ ــروره ،مــارســت التفكير بـصــوت مـسـمــوع ،وال ـصــراخ بصوت
مكتوب ،انتزعت حق التجريب ،وحق الخطأ.
مــع ن ــوال ال ـس ـعــداوي ال أتــوقــف كـثـيــرا أم ــام صـحــة فـكــرة أو خـطـئـهــا ،مثاليتها أو
واقعيتها .أتوقف ،أوال ،أمام قدرتها على طرحها ،جنوحها ،جموحها ،طموحها ،قوة
ّ
إلقاء «طوبة» مؤنثة في وجه زمن ذكوري ،معدوم الرحمة والرجولة ،وإسالة الدماء
منه ً
أياما وشهورا وسنني .لم تكن نــوال واقعية ،ولــم تكن املسافة بني مشاعرها
وكتاباتها كبيرة ،ولم تهتم هي بتبرير أفكارها أو تشفيرها ،طرحت ما لديها ،كما
هو ،ودفعت ثمنه ،حية  ..وميتة .ال أعرف إذا كانت نوال السعداوي مؤمنة أو ال ،وال
أعرف أنها تعرف ،وال أعرف أحدا يعرف .هذه التجارب الفكرية املؤملة أكثر تعقيدا
وتركيبا من أن يقف على حقيقتها أحد .وحده ،جل شأنه يعلم السر وأخفى ،ولذلك
فهو وحده ّ
«الديان»  ..من حسن حظنا.
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آراء

سورية بين ثورة الشعب ومؤامرة النظام
عبد الباسط سيدا

هل ما يحدث في سورية منذ عشرة أعــوام
ّ
ثـ ــورة أم م ــؤام ــرة؟ سـ ــؤال م ــرك ــب ،يتضمن
مـ ـح ــوري ــن رئـ ـيـ ـس ــن ،ت ـت ـم ـف ـصــل حــول ـه ـمــا
ّ
املناقشات وال ـجــداالت .كما تـتــوزع بينهما
ح ـج ــج الـ ـنـ ـظ ــام وأتـ ـب ــاع ــه وامل ــرت ـب ـط ــن ب ــه،
واملستفيدين مـنــه ،وأن ـصــاره ُ
ورعــاتــه على
املستويني ،اإلقليمي والــدولــي ،وتـلــك التي
تخص املناهضني للنظام من السوريني من
جهة أخرى ،وهؤالء هم األغلبية الساحقة،
ثاروا على نظام الفساد واالستبداد بصورة
ع ـل ـن ـيــة ،وت ـح ـ ّـم ـل ــوا ن ـت ـي ـجــة م ــواق ـف ـه ــم .أم ــا
الـصــامـتــون الــذيــن لــم تسمح لهم ظروفهم،
ورب ـمــا تـقــديــراتـهــم واعـتـبــاراتـهــم الـخــاصــة،
بالتعبير عن مواقفهم صــراحــة ،فهم أيضًا
يدركون تمامًا اإلدراك أن النظام هو املسؤول
األول عما آلت إليه أوضــاع البالد والعباد؛
ولن تتعافى سورية بوجوده.
يـ ّـدعــي الـنـظــام وأتـبــاعــه ورعــاتــه أن ســوريــة
ك ــان ــت ب ــأل ــف خ ـي ــر ،ك ــان ــت م ـس ـت ـق ـ ّـرة ،وك ــان
ال ـن ــاس «ع ــاي ـش ــن» ك ـمــا ي ـق ــال ،ع ـلــى الــرغــم
م ــن ال ـص ـع ــوب ــات ال ـت ــي ك ــان ــت ب ـس ـبــب نهج
«املـقــاومــة واملمانعة» و«ال ـصــراع مــع العدو
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي» ،وت ـ ـعـ ـ ّـرض ـ ـهـ ــا «ل ـل ـض ـغ ــوط
والـعـقــوبــات مــن أمـيــركــا وعمالئها مــن دول
املـنـطـقــة» .مــا زال هــذا الـخـطــاب معتمدًا من
ن ـظ ــام ب ـش ــار وأتـ ـب ــاع ــه م ــن ق ــوم ـي ــي م ـحــور
ّ
وعلمانييه،
«املقاومة واملمانعة» ويسارييه
كـمــا أن ه ــذا الـخـطــاب هــو ال ــذي يستخدمه
النظام اإليــرانــي مــع مليشياته فــي سورية
ولبنان والعراق واليمن.
أم ـ ـ ــا مـ ـلـ ـف ــات ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى الـ ـخ ــاص ــة
ّ
بالعائالت املافياوية التي ما زالــت تتحكم
بــالـسـلـطــة والـ ـث ــروات م ـنــذ م ــا ق ـبــل ال ـث ــورة،
وم ـع ــان ــاة أك ـث ــر م ــن ن ـصــف ال ـس ــوري ــن قبل
ال ـ ـثـ ــورة م ــن الـ ـح ــاج ــة والـ ـفـ ـق ــر ،واسـ ـتـ ـب ــداد
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،وتـنـكـيـلـهــا بــالـســوريــن،
وت ـحـ ّـول األح ــزاب واملنظمات الشعبية إلى
ّ
مجرد واجهة تزيينية للسلطة املتوحشة،
ّ
وتـ ـح ــك ــم ت ـل ــك األج ـ ـهـ ــزة ب ـم ـف ــاص ــل ال ــدول ــة
وامل ـج ـت ـم ــع ،وت ــدخ ـل ـه ــا فـ ــي أدق تـفــاصـيــل
الناس ،بدءا من مسألة الحصول على العمل
أو ال ـتــرخ ـيــص ألي ع ـم ــل ،أو أي ع ـقــد بيع
وشراء ،وحتى موافقات السفر  ..إلخ.
أمـ ـ ـ ــا م ـ ـسـ ــائـ ــل ح ـ ــري ـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر وال ـ ـن ـ ـشـ ــر،
وتأسيس الجمعيات واألح ــزاب فقد كانت
م ــن امل ـح ـظ ــورات ،حـتــى ف ــي م ـجــال التعبير
عــن املطالبة بـهــا .وعــن االسـتـقــرار املــزعــوم،

فـقــد ك ــان بـفـعــل أســالـيــب الـقـمــع والـتــدجــن،
حـتــى وص ــل أهـلــم الـحـكــم إل ــى قـنــاعــةٍ زائـفــةٍ
مفادها يأنهم قد أصبحوا في منأى عن أي
تهديدات ،وبات في مقدورهم سن القوانني،
ّ
املفصلة
وإصـ ــدار املــراس ـيــم ،بــل الــدســاتـيــر،
وف ــق حـســابــاتـهــم .فـثـ ّـبــت حــافــظ األسـ ــد ،في
دستوره املــادة الثامنة التي ّ
نصت صراحة
على قـيــادة حــزب البعث الــدولــة واملجتمع،
أي أن ــه ثـبــت قـيــادتــه الـشـخـصـيــة بــاعـتـبــاره
القائد امللهم لذاك الحزب .كما أصدر قانون
 49لعام  1980الذي ّ
نص على إعــدام كل من
يثبت انتماؤه إلى جماعة اإلخوان املسلمني.
وأصــدر نجله بشار املرسوم  49لعام 2008
ال ــذي ح ـ ّـول مناطق واسـعــة فــي املحافظات
الشرقية ،خصوصا في محافظة الحسكة،
إلــى مناطق تخصع إلجـ ــراءات استثنائية
تستوجب الحصول على مــوافـقــات معقدة
من مختلف األجهزة األمنية وال ــوزارات في
عمليات بيع العقارات واألراض ــي الزراعية
وش ــرائ ـه ــا ،ب ـحـ ّـجــة أن ـهــا م ـنــاطــق ح ــدودي ــة،
األمر الذي كان يعني ،بطبيعة الحال ،خنق
هذه املناطق ،وسد كل املنافذ أمام إمكانية
ح ـل ـح ـلــة اق ـت ـص ــادي ــة ف ــي مـ ـي ــدان ال ـع ـم ــران،
العقارات ،و ًهــي املناطق التي كانت
وســوق
ً
ً
أصــا مهملة مهمشة من النظام ،بل كانت
ميدانًا للنهب الذي كان يمارسه املسؤولون
األمنيون وشركاؤهم هناك.
أم ــا لـعـبــة تــوريــث الـجـمـهــوريــة ال ـتــي شــارك
فـيـهــا أرك ـ ــان ال ـن ـظ ــام ،ب ـمــن فـيـهــم م ــن تــركــه
الحقًا ،تحت تهديد أرباب األجهزة األمنية،
ّ
ٌ
يتبجح
نظام
فهي قد باتت وشمًا ُيعرف به
حاكمه ال ــوارث بالعفة والـشـعــارات الكبرى
ّ
مجرد قنابل دخانية
التي كانت ،وما زالت،
استخدمت للتمويه على ما كان يجري في
ال ــداخ ــل مــن ق ـمـ ٍـع ل ـلـحــريــات ،وس ـلــب ونـهــب
للثروات ،وتسطيح للعقول والضمائر.
ولم يكتف هذا النظام بسطوته على الداخل
السوري وحده؛ بل مارس العنف واإلرهاب
بكل األساليب إلزاحة املعارضني اللبنانيني
الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــت يـ ـنـ ـتـ ـق ــدون ت ـغ ـل ـغ ــل ال ـن ـظ ــام
ال ـســوري فــي الــدولــة واملجتمع اللبنانيني،
وذلــك بالتنسيق مع النظام اإليــرانــي .حتى
ّ
ّ
تمكن حليفه ،حزب الله ،من التحكم بالدولة
ّ
اللبنانية ،ومــكــن الفاسدين الــذيــن ّ أجـهــزوا
على االقتصاد اللبناني الذي يترنح اليوم
م ـ َح ـت ـض ـرًا ،م ــا ل ــم ت ـح ـ ُـدث م ـع ـجــزة م ــا .كما
َ
ت ــش ــارك الـنـظــام نفسه مــع الـنـظــام اإليــرانــي
فــي تفجير األوضـ ــاع فــي ال ـع ــراق؛ ملـصــادرة
أي احتمالية لنموذج حكم ديمقراطي ،ولو

ّ
في حدوده الدنيا ،في العراق ،وذلك لتيقنه
من أن رياح التغيير ستمتد من العراق إلى
سورية أيضًا ،ألسباب كثيرة ،منها النقمة
الـشـعـبـيــة ع ـلــى ح ـكــم «ال ـب ـع ــث» ،واس ـت ـبــداد
الــزمــرة الحاكمة وفـســادهــا .ولــذلــك نــرى أن
الحملة الديماغوجية التي قــادهــا النظام،
وألـ ــزم أتـبــاعــه واملـنـتـفـعــن م ـنــه ،وت ـ ّـدع ــي أن
هـنــاك مــؤامــرة كونية على ســوريــة ،مــا هي
إال واحـ ــدة مــن وســائـلــه امل ـع ـهــودة لتسويغ
حــربــه عـلــى الـشـعــب ال ـس ــوري ،عـبــر تسويق
أكذوبة محاربته اإلرهاب ،وهو النظام الذي
ً
اع ـت ـمــد اإلرهـ ـ ــاب أداة لـقـمــع ال ـس ــوري ــن في
الداخلُ .
ويشار هنا ،على سبيل املثال ،إلى
ما فعله في حماة عام  ،1982وفي القامشلي
ً
ع ــام 2004؛ ه ــذا ف ـضــا عــن ح ــاالت البطش
باملعتقلني في ًسجونه وأقبيته التي كانت
دائـ ـم ــا م ـك ـت ـظ ــة بــامل ـن ـت ـقــديــن واملـ ـع ــارض ــن
لسياساته وممارساته.
لــن ندخل هنا فــي املماحكات والتعريفات
الـنـظــريــة الـخــاصــة بضبط مفاهيم الـثــورة
واالن ـت ـفــاضــة والـ ـح ــراك الـشـعـبــي ،وغـيــرهــا
م ــن امل ـفــاه ـيــم ال ـل ـغــويــة ال ـتــي تـسـتـخــدم في
هـ ــذا املـ ـج ــال .وإن ـم ــا ن ـت ــاول ال ــوق ــائ ــع الـتــي
حدثت على األرض ،على أن ّ
يحدد املنظرون
واملفكرون املصطلح املناسب لبيان ماهية
ما حدث ويحدث في سورية منذ مارس/
آذار .2011
ّ
لـ ـق ــد تـ ـم ــك ــن الـ ـشـ ـع ــب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ب ـف ـطــرتــه
الـسـلـمـيــة ،وم ـن ــذ ال ـي ــوم األول ،م ــن تـحــديــد
خياراته الوطنية ،فكان التركيز على الوحدة
ّ
التنوع السوري،
الوطنية السورية ،واحترام
وط ــال ــب بــالـقـطــع م ــع ك ــل أش ـك ــال الـتـعـصــب،
س ــواء الديني أم القومي أم األيــديــولــوجــي،
وتـعــريــة ش ـعــارات املـقــاومــة واملـمــانـعــة .كما
كــانــت املـطــالـبــات الشعبية الـعــارمــة بإنهاء
سلطة االستبداد والفساد ،وإتاحة الفرصة
أمام املواطنني السوريني ملمارسة حرياتهم
فــي مـيــاديــن التعبير والـنـشــر ،واالسـتـفــادة
م ــن امل ـ ـ ــوارد ،وت ــأم ــن ال ـع ــدال ــة االجـتـمــاعـيــة
عبر توفير فرص العمل للناس ،واالهتمام
ُ
ُ
بـمـنــاطــق األطـ ـ ــراف ال ـتــي اه ـم ـلــت وهـمـشــت
عقودا ،واستخدام موارد البلد في مشاريع
تنموية لصالح جميع السوريني.
كل هذه املطالبات كان السوريون يرفعونها،
ويـضـ ّـحــون فــي سبيلها؛ ولـكــن الـنـظــام هو
الــذي تآمر مع رعاته اإليرانيني ،خصوصا
ف ــي الـ ـب ــداي ــات ع ـل ــى مـ ـظ ــاه ــرات ال ـس ــوري ــن
واحـتـجــاجــاتـهــم الـسـلـمـيــة ،ودف ــع بـهــا نحو
الحرب الداخلية الطائفية البغيضة ،حينما

ماليين السوريين في
الداخل والخارج ما
زالوا على موقفهم
المطالب بضرورة
خروج األسد وزمرته
من الحكم
أدت التراكمات خالل
ّ
السنوات العشر
الماضية بسلبياتها
وستؤدي،
وإيجابياتها،
ّ
الت كثيرة في
إلى
ّ
تحو ٍ
المفاهيم واألفكار

فتح البالد أمام املليشيات املذهبية التابعة
للنظام اإليــرانــي ،وفــي مقدمتها مليشيات
ح ــزب ال ـل ــه .وه ـك ــذا ت ـط ـ ّـورت األمـ ــور إل ــى أن
حصل التدخل الروسي عام  ،2015والذي لم
يكن له أن يحصل لوال التفاهم مع الجانبني،
األم ـي ــرك ــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي .ث ــم ك ــان الـتــدخــل
التركي ابتداء من عام  ،2016حتى أصبحت
س ــوري ــة مـقـ ّـسـمــة ب ــن جـمـلــة مـنــاطــق نـفــوذ،
ّ
تتحكم فيها جـيــوش دولـيــة وإقليمية لها
مليشيات ،سواء من تلك الوافدة ،أم املحلية
ّ
التي تشكلت من سوريني ألزمتهم الظروف
بأخذ هذا التوجه أو ذاك.
نحن اليوم في مرحلة املراجعات الفكرية ملا
حصل ،والتأسيس ملشروع وطني ســوري،
ّ
مجرد
كــان يـبــدو ،قبل عشرة أع ــوام ،وكــأنــه
ط ـ ــرح نـ ـظ ــري ط ـ ــوب ـ ــاوي ،ولـ ـك ــن ال ـت ـج ــارب
ّ
الـقــاسـيــة عــلـمــت ال ـســوريــن ،وأقنعتهم بــأن
املـ ـش ــاري ــع الـ ـع ــاب ــرة لـ ـلـ ـح ــدود ،ب ـش ـعــارات ـهــا
ّ
الــديـنـيــة أو املــذهـبـيــة أو الـقــومـيــة ،لــم تمكن

ال ـس ــوريّــن ع ـلــى م ــدن ق ــرن م ــن االس ـت ـق ــرار،
ولم تحقق لهم النهضة املطلوبة بأبعادها
العلمية املـعــرفـيــة واالقـتـصــاديــة والتقنية.
نهضة تمتلك سورية كل مقوماتها.
املناقشات التي تجري اليوم بني السوريني
عبر مختلف وسائل التواصل واعدة ،وكذلك
ُ
ُ
الكتابات التي تنشر ،واألفكار التي تطرح،
واألعـ ـم ــال الـفـنـيــة بـمـعـنــاهــا األوس ـ ــع ،الـتــي
تتناول الواقع السوري من جميع جوانبه.
مــايــن الـســوريــن فــي الــداخــل وال ـخــارج ما
زالوا على موقفهم املطالب بضرورة خروج
بشار األســد وزمــرتــه مــن دائ ــرة الحكم ،لكن
ً
املـطـلــوب أوال تــوافــق الـســوريــن عـلــى بديل
ً
وطني يعيد االعتبار لالنسان السوري أوال،
ّ
ويرمم النسيج املجتمعي الوطني السوري،
قـبــل ال ـحــديــث عــن أي ــة عـمـلـيــة إعـ ــادة إعـمــار
يسيل لها منذ اآلن لـعــاب مــافـيــات الفساد
املحلية واإلقليمية والدولية.
وق ـ ــد ّأدت الـ ـت ــراكـ ـم ــات الـ ـت ــي ك ــان ــت خ ــال
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر امل ــاضـ ـي ــة ب ـس ـل ـب ـيــات ـهــا
ّ
ّ
الت
وإي ـج ــاب ـي ــات ـه ــا ،وسـ ـ ـت ـ ــؤدي ،إلـ ــى تـ ـح ــو ٍ
كثيرة في املفاهيم واألفكار ،بل وفي أدوات
التفكير .ولــم يعد هناك من ميدان محظور
ع ـل ــى ال ـن ـق ــد وال ـت ـح ـل ـيــل وال ـت ـف ـك ـي ــك ،س ــواء
ع ـلــى صـعـيــد امل ـفــاه ـيــم واألي ــدي ــول ــوج ـي ــات،
أم عـلــى صـعـيــد ّطـبـيـعــة ال ـن ـظــام وحقيقته،
وماهية ما يتوخاه السوريون .وقد كشفت
األعوام العشرة املاضية عن خرافات النظام
ومــزاع ـمــه ،خـصــوصــا بـشــأن اإلرهـ ــاب الــذي
فتح هو بنفسه البالد أمامه ،ليضع العالم
أم ــام بديلني فــاســديــن .كما كــانــت العشرية
ال ـس ــوري ــة ال ـكــارث ـيــة كــاش ـفــا أخــاق ـيــا أم ــاط
الـلـثــام عــن قـبــاحــات كـثـيــريــن مــن القوميني
وال ـع ـل ـمــان ـيــن وال ـي ـس ــاري ــن م ــن ال ـســوريــن
والـ ـع ــرب ،وأوص ـل ــت س ــوري ــن كـثـيــريــن إلــى
ق ـن ــاع ــة ت ــام ــة ب ـ ــأن املـ ـش ــاري ــع اإلس ــام ــوي ــة
السياسية بأسمائها املختلفة ال تناسب
الواقع السوري ،بل ّ
أضرت الثورة كثيرًا.
ال ـ ـثـ ــورة الـ ـس ــوري ــة م ـس ـت ـم ــرة ،وس ـت ـس ـت ـمــر.
وسـ ـتـ ـج ـ ّـدد ن ـف ـس ـهــا م ــن خ ـ ــال ف ـك ــر وط ـنــي
ن ــاض ــج ،يـمـتـلــك ال ـج ــرأة والـ ـق ــدرة ع ـلــى نقد
الذات قبل اآلخر؛ فكر ّ
يؤسس ملشروع وطني
سوري واقعي يطمئن الجميع ،يكون حامله
االجتماعي مــايــن الـشـبــاب والـشــابــات من
ال ـســوريــن ،مـمــن امـتـلـكــوا الـخـبــرة واملـعــرفــة
ّ
في الداخل والـخــارج؛ وهم اليوم يتطلعون
إلى مستقبل أفضل لهم ولشعبهم وبالدهم،
وألجيالنا السورية املقبلة.
(كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري)

في الديمقراطية ومستقبل القيم
محمد سي بشير

ُ
تــدف ـع ـنــا ح ــال ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ف ــي ال ـعــالــم
العربي ،وفي العالم بشكل عام ،إلى القول إن
مراقب حركية األحداث في العالم ،يكاد يرى،
بأم عينيه ،احتضار الديمقراطية التي يزعم
صاحب املقالة إنها تعيش لحظاتها األخيرة
ف ــي م ـهــدهــا ،امل ـك ــان الـ ــذي ُول ـ ــدت ونـضـجــت
ف ـي ــه ،وفـ ــي ع ــامل ـن ــا ،ح ـيــث ت ـت ـصــاعــد مـعـ ّـركــة
ال ـ ّـس ــوق وال ـب ــورص ــة ض ــد امل ــواط ــن ،وكــأن ـنــا
ّ
ن ـع ـيــش الــل ـح ـظــة ال ـت ــي ك ـتــب ف ـي ـهــا مــاركــس
وأن ـج ـل ــز «امل ــان ـف ـس ـت ــو» ب ـع ــد مــاحـظـتـهـمــا
ت ــداع ـي ــات م ـعــركــة ال ـعــامــل وص ــاح ــب اآلل ــة/
املـ ـصـ ـن ــع ،وق ـض ـي ــة ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة ال ـتــي
ّ
ت ـت ـعــاظــم ف ــي ح ــن ت ـت ـقــلــص ق ـي ـمــة ال ـعــامــل
وقيمة أجرته التي ال تكفي قوته ،في دور ٍة
تصنع مشهدا أصبح هــو مــن يحكم العالم
وليست صناديق االقتراع ،وال الديمقراطية
وبهرجتها التي قـ ّـرر أصحاب األسهم ،املال
ّ
واملـضّــاربــون فــي البورصة التخلص منها،
ّ
فــي النهاية ،وإلــى األب ــد .يتفق الجميع ،في
ّ
الفكر السياسي ،على أن إشكالية اإلنسانية
ّ
ه ــي الــتــوف ـيــق ب ــن االح ـت ـي ــاج ــات وامل ـ ـ ــوارد،
املعادلة املتناقضة ،على ّ
الدوام ،وأن ّ
السلطة
ّ
ورديفها ّ
السالح أبدعهما اإلنسان ،للتوصل
إلــى اإلم ـســاك ،وفــق أفـضــل مـقــاربــة ،بخيوط
تسيير تلك املعادلة ،أي اإلشراف على عملية
ّ
تسيير املوارد ،كل املواردّ ،أيا كانت ،إلشباع
االحتياجات ،كل االحتياجات.
ّ
بــالــن ـت ـي ـجــة ،امل ـس ــأل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،هـ ــي ،فــي
األصل ،معادلة اقتصادية ،أحسن املال بناء
كل تاريخ اإلنسانية على أساسها .ويحاول
ّ
ال ـحــكــامّ ،أي ــا كــانــت عـنــاويــن ال ـكــراســي التي
يحكمون من خاللها ،ملكيات أو جمهوريات،
املزاوجة بني أداة ُّ
السلطة واملال ،وصوال إلى
ّ
يطرة واملحافظة عليها ،باملكاسب
بسط الس ّ
نـفـسـهــا ،بــالــنـسـبــة لـهــم ولـحـلـفــائـهــم ،وعـلــى
حساب اآلخرين ،املواطنني ،اآلن ،في العصر
الحديث.
س ـت ـمـ ّـرت تـلــك امل ـعــادلــة وت ـ ّـم تغليفها ،منذ
ا ّ
الــثــورة الفرنسية ،برمزيات العدالة ،حقوق
اإلن ـســان وال ـحـ ّـريــة .لـكــن ،للمالحظة ،عملت
تلك ّ
الديمقراطيات الوليدة ،في الغرب ،على
بسط نفوذها في العالم ،في أشكال سيطرة،
أخذت ُم ّ
سمى االستعمار أو االستيطان ،بل

ت ـحــاربــت ،فيما بـيـنـهــا ،فــي حـ ــروب مـ ّ
ـدمــرة،
ٍ
كــانــت َ
أوج ـه ــا ال ـحــربـ ّـان الـكــونـيـتــان ،األول ــى
ّ
وال ــث ــانـ ـي ــة .ول ـ ــم تـ ـت ــوق ــف ع ـن ــد ه ـ ــذا ال ـح ــد،
ّ
ب ــل أخ ـ ــذت أش ـك ــاال أخ ـ ــرى ب ـم ـســل ـمــةٍ  ،بقيت
ه ــي م ـح ــور إعـ ـم ــال م ـع ــادل ــة ال ـت ـنــاقــض بني
ّ
مسلمة ّ
السوق،
االحتياجات واملــوارد ،وهي
لـيـكــون ،عـلــى ال ـ ــدوام ،هــو الـقـيـمــة الــوحـيــدة،
والبقية قيم تابعة لــه ،بــل ال تعيش إال في
ّ
ظــلــه ،إذا قـبــل ب ـهــا ،وق ــد ت ـمــوت إذا حــاولــت
التناقض معه ،أو إدارة صراع ما معه .إنها
الرأسمالية ُ
وإلهها الواحد والوحيد ّ
ّ
السوق.
قد ُيطرح ،هنا ،سؤال ،له صلة بالحاجة إلى
ّ
الـ ّـدل ـيــل عـلــى أن ال ـ ّـس ــوق هــو الـقـيـمــة األع ّـلــى
والـبـقـيــة لــه تــابـعــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي يــوفــره
ل ـنــا ال ــواق ــع املـ ـع ــاش ،اآلن ،م ــن خ ــال ثــاثــة
أم ـث ـلــة :بــريـكـسـيــت الـبــريـطــانــي (االن ـس ـحــاب
م ــن االت ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي)ّ ،االخ ـت ــال القيمي
ّ
للديمقراطية األميركية والثورة املضادة في
ّ
الغرب «الديمقراطي»
العربي ومواقف
العالم
ّ
ّ
م ـن ـهــا ،ب ـمــا أن ـن ــا نـعـيــش ال ــذك ــرى ال ـعــاشــرة
النطالق املوجة األولى من ّ
الربيع العربي.
ُ
القبول
لكنّ ،قبل إيراد تلك األمثلة ،هل يعقل ّ
ّ
الديمقراطية التي كانت شرارتها الثورة
بأن
ّ
الـفــرنـسـيــة ه ــي نـفـسـهــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة الـتــي
دخلت بحوافر أحصنتها إلى باحة األزهر،
ف ــي أثـ ـن ــاء ال ـح ـم ـلــة ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـلــى م ـصــر،
ـوات ،دخلت الجزائر فأبادت
وبعدها ،بـسـنـ ٍ
ّ
ســكــانـهــا ع ــن آخ ــره ــم ،أو كـ ــادت (ب ــن 1830
ّ ّ
ّ
ُ
و)1870؟ وهل يعقل تصور ّأن الديمقراطيات
ّ
ّ
الراسخة التي ُيقال عنها إنها الكبيرة ،في
ّ
ّ
الـعــالــم ،هــي الــتــي أب ــادت الــسـكــان األصليني
في أميركا الجنوبية (في القرنني ّ
السادس
عشر ّ
والسابع عشر) أو في أميركا الحالية
ّ
وف ــي أس ـتــرال ـيــا (ف ــي ال ـق ــرن الــتــاســع عـشــر)،
ب ــل وصـ ـل ــت إلـ ــى إلـ ـق ــاء ق ـن ـب ـل ـتــن نــووي ـّتــن
ع ـلــى ال ـي ــاب ــان (فـ ــي  )1945ل ـل ـت ـفـ ّـرغ ل ـلــشــأن
االقتصادي الذي كانت قد أنشئت ،لإلمساك
بكل خيوطه ،عبر العالمّ ،
مؤسسات بريتون
ّ
وودز ،فـ ــي ظـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــرب امل ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ،فــي
ّ
املتمدد نفسها،
استمرارية معادلة الـ ّـســوق
ع ـلــى الـ ـ ـ ـ ّـدوام ،ع ـلــى ح ـســاب ك ــل ال ـق ـيــم .لـكــن،
في هــذه الحالة ،االستناد إلــى قيمة ّ
السوق
الــذي ّ
يسيره اإلنـســان األبـيــض على حساب
ّ
بـقـ ّـيــة ال ـب ـشــر ،م ــن ال ــس ــود وصـ ــوال إل ــى الـيــد
الرخيصة ،في آسيا ،بصفة ّ
العاملة ّ
خاصة،

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
ثـ ــم ،اآلن ،ال ــت ــوط ــن ف ــي أم ــاك ــن الـتـنــافـسـيــة
لـتـعـظـيــم األرب ـ ــاح ودفـ ــع مـ ــوارد مــالـيــة أكـثــر
ألصـحــاب األسـهــم فــي الـبــورصــات العاملية،
فــي ن ـيــويــورك ،ل ـنــدن ،ب ــاري ــس ،فــرانـكـفــورت،
طوكيو ،قالع السوق الرابح ،دوما.
تـــــ ّ
ـرددت ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ب ـ ــن ت ـغ ـل ـي ــب مـ ـب ــادئ
ّ
الـ ّـســوق والديمقراطية التي ،على أساسها،
ّ
اخ ـتــار الـبــريـطــانـيــون ال ـخ ــروج مــن االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي .وقـ ــد ف ـ ّـس ــر االقـ ـتـ ـص ــادي ــون ذل ــك
ّ
ّ
بالتداعيات ّ
السلبية لبريكسيت على
التردد
ّ
«ال ـس ـي ـتــي» ،س ــوق امل ــال الـبــريـطــانــي ،بــل إن
بعضهم دعوا إلى إعادة االستفتاء في أولى
تراجعات على قداسة الصوت االنتخابي في
ٍ
ديمقراطية الغرب .ولعل ما ّ
قرره ّ جونسون،
غ ـ ــداة إقـ ـ ــرار ت ــاري ــخ الـ ـخ ــروج ال ــن ـه ــائ ــي من
ّ
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،خـيــر دلـيــل عـلــى جدلية
السوق ّ
ّ
والديمقراطية ،حني سعى إلى توقيع
ّ
ات ـف ــاق ـي ــة م ـ ـبـ ــادالت ت ـج ــاري ــة م ــع أحـ ــد أك ـبــر
اقتصاديات في أوروب ــا ،االقتصاد التركي،
لتعويض تلك الخسارة.
ّأمـ ــا اخ ـت ــال الـ ّـدي ـم ـقــراط ـيــة األم ـيــرك ـيــة ال ــذي
شاهدنا تفاصيله ،مذهولني ،بفعل بهرجة
ّ
ّ
ـان م ـ ّ
ـرده ،أســاســا ،إلــى أن
وســائــل اإلع ــام ،ف ـ
الــرئـيــس الـســابــق ،تــرامــب ،لــم يكن سياسيا،
بــل تاجر وصــل ،بماله ،إلــى البيت األبيض،
ّ
ّ
وتصرف ،طوال فترة رئاسته ،بعقلية التاجر،
بل لم تأخذ اتفاقياته شكل معاهدات تبقى
ّ
ألن مــا يحكمها الـقــانــون ال ـ ُّـدول ــي ،بــل كانت
ـات» ،يـمـكــن الـتــراجــع
تـحـمــل عـنــاويــن «ص ـف ـقـ ّ
عنها متى كــان الـســوق يــؤشــر على خسائر
ولهذا تراجع عن أكثر من اتفاقية
ّ
في األفــقُ .
ّ
وقـعـهــا سـلــفــه ،أوب ــام ــا ،االت ـف ــاق ال ـنــووي مع
ّ
ّ
إي ــران ،اتـفــاق املـنــاخ ،بل ومسلمات الوصول
إل ــى الـبـيــت األب ـي ــض م ــن خ ــال االنـتـخــابــات
وال ـص ــراع الـسـيــاســي ،كـمــا عــامــل املنافسني
ألمـيــركــا بـقــانــون الـصـفـقــات ،فكانت معاركه
تجارية مــع الصني وأوروب ــا ،بــاألســاس كما
كانت كل قراراته العسكرية ،إال فيما ندر ،هي
ّ
التراجع واالنسحاب (أفغانستان وسورية
والـ ـع ــراق) .وق ــد عــالــج خــافــاتــه الـ ُّـدول ـيــة من
خالل ّإما مقاطعات اقتصادية ،وقف للتمويل
أو رفع للتعريفات الجمركية ،بقوانني السوق
وأسلحته ،وليس بأسلحة الحرب ،كما جرت
العادة ،على ّ
مر التاريخ.
ّ
ل ــم ي ـكــن األم ـ ــر م ـس ـت ـغــربــا بــالــن ـس ـبــة إلدارة
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ترددت بريطانيا بين
ّ
السوق
تغليب مبادئ ّ
والديمقراطية التي،
على أساسها ،اختار
البريطانيون الخروج
من االتحاد األوروبي
صعب على الغرب ،بل
ُ
استحال ،أن يصفوا ما
حدث في مصر ،في
 ،2013بأنّه انقالب

ّ
ّ
ال ـغــرب مـلــف الــتـغـيـيــر فــي ال ــش ــرق األوس ــط،
فــي أع ـقــاب املــوجــة األولـ ــى لـلــربـيــع الـعــربــي،
بل كان األمر مشابها للخريطة التي أشرف
السياسيان ،البريطاني سايكس والفرنسي
بيكو ،في  ،1916على تقسيم العالم العربي،
مــن خــالـهــا ،بـجـ ّـرة قـلــم ،رسـمــا بــه ح ــدود ما
ّ
يــريــدانــه مــن م ـنــاطــق ،ألن ال ـغــرب اخ ـتــار أن
ّ
مكان قد يشكل
تفشل ريــاح التغيير في كل
ٍ
تهديدا على قلعة املساس باألمن واالستقرار
في املنطقة ،الكيان الصهيوني ،ألنها القلعة
التي ستحول دون ضياع الطاقة التي تعمل
بـهــا آالت امل ـصــانــع ف ــي ال ـغ ــرب وتـسـيــر بها
مــركـبــاتـهــم ،كـلـهــا ،ب ـهــا .ول ـه ــذا صـ ُـعــب على
يصفوا ما حدث في
الغرب ،بل استحال ،أن
ّ
ّ
م ـصــر ،فــي ال ـعــام  ،2013بــأنــه ان ـقــاب وب ــأن
مآالت ّ
الربيع العربي في أكثر من بلد ،اليمن،
لـيـبـيــا ،س ــوري ــة ،م ـثــا ،ثـ ــورات م ـض ـ ّ
ـادة ضد
قيم يمكن للغرب أن يعيش بها ،ولكن ليس
في املناطق التي يريدها ّ
السوق ّ
الرأسمالي
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أن تبقى مرتعا ألربــاحــه ومـشــاريـعــه .ليس
الحديث هنا عن خيار ديمقراطية ّصالحة
للمواطن الغربي ،بصفة حصرية ،ألنــه ،هو
نفسه ،يعيش ضغوطا للقبول بالتراجعات
ع ــن ت ـلــك الـ ـخـ ـي ــارات ،ب ــل دالئ ـ ــل ع ــزوف ــه عن
ّ
االن ـت ـخ ــاب وات ـج ــاه ــه ن ـحــو أش ـك ــال جــديــدة
مــن الـجــدال السياسي ،بعيدا عــن صناديق
االقتراع ،هي املسلمة الجديدة التي اعترف
بـ ـه ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــون الـ ـغ ــربـ ـي ــون ف ـ ــي أع ـت ــى
الــدي ـم ـقــراط ـيــات وي ـع ـم ـلــون ،عـلــى أســاسـهــا،
إلقـ ــرار بـهــرجــة إعــامـيــة ت ـجــري مــن خاللها
عـمـلـيــات اخ ـت ـيــار لـلـمـســؤولــن الـسـيــاسـيــن
م ـ ّـم ــن ت ــرض ــى ع ـن ـهــم ال ـن ـخ ـبــة الــرأس ـمــال ـيــة،
ويـ ـك ــون ــون خ ـي ــر خ ـ ــدم لـ ـل ـ ّـس ــوق ،والحـ ـظ ــوا
ّ
أن ال ــزع ـم ــاء إم ــا ت ـجــار (ت ــرام ــب) ،م ــن نخب
البنوك (ماكرون) أو عملوا في ظل ّ
السيتي
(جونسون) ،إلخ.
نـحــن أم ــام قــانــون امل ـعــادلــة ال ـتــي ب ــدأت بها
امل ـقــالــة ،م ـعــادلــة امل ـ ــوارد ضــد االحـتـيــاجــات،
وم ـعــركــة ال ـس ــوق ،الـقـيـمــة األع ـل ــى ،مــع بقية
ُ
ّ
الـقـيــم ،مــا زال ــت هــي مــن تـسـ ّـيــر الـعــالــم ،فكل
شـ ـ ــيء س ـل ـع ــة ول ـ ـكـ ــل س ـل ـع ــة قـ ـيـ ـم ــة ،وم ـت ــى
تـنــاقـضــت ق ــوان ــن ت ــوري ــد الـسـلـعــة بالقيمة
الـ ـت ــي ي ــري ــده ــا ال ـ ـسـ ــوق ،ت ـن ـط ـلــق مـ ـس ــارات
األزمــات ،ولعل لعبة اللقاحات ضد كورونا،
ّ
حجة على أن املعركة سـتــدور رحــاهــا ،على
أشــدهــا ،بني قــاع الرأسمالية ،وبخاصة أن
العائدات املستقبلية هي بمئات الترليونات
ف ــي ق ـط ــاع ــات ال ـط ــاق ــة ال ـب ــدي ـل ــة ،الــرق ـم ـيــات
والشرائح ،إضافة إلى املركبات الكهربائية
وق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ب ـص ـفــة
أساسية ،بعد ظاهرة جائحة كورونا.
حاول اإلعــام ،عندنا ،بل وفي العالم أيضا،
بعد تنصيب ّ
الرئيس األميركي ،جو بايدن،
ف ــي ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،إقـنــاع
ال ـن ــاس ،فــي رؤي ــةٍ تلبس لـبــوسـهــا الـجــديــد،
ّ
ب ـ ـ ــأن تـ ــرامـ ــب ،امل ـ ــزاج ـ ــي ،ك ـ ــان ضـ ــد ت ـعــال ـيــم
ّ
الديمقراطية ،ولـكــن الـعــالــم سـيــرى كيف ُ أن
بــايــدن سيعيد الـعـمــل بـكــل مــا أقـ ـ ّـره سـلــفــه،
التاجر ،في صفقاته مع بقية العالم وستكون
خطواته ،مبنية على أساس سياسة :الصفقة
وامل ـق ــاب ــل /ال ـعــائــد ألم ـيــركــا ب ـش ـعــار «لـنـعــد
ألميركا بريقها األول ونجعلها األقوى ،على
الدوام» ،السوق األكبر دائما.
(كاتب وباحث جامعي جزائري)
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