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بعد معرض الدوحة للكتاب
معن البياري

لم تتجاوز نائب رئيس اللجنة الثقافية ملعرض الدوحة الدولي للكتاب ،شايعة الفاضل،
ّ
الحقيقة ،ملا قالت ،لبرنامج «ضفاف» في تلفزيون العربي  ،2إن املعرض ،في دورته الـ
 31التي اكتملت مساء السبت املاضي ،وصل إلى أهدافه التي ُوضعت له في أثناء نحو
خمسة شهور من التحضير له وتنظيمهُ .وي ّ
رجح أن أهم هذه األهداف إقبال الجمهور
العام على املعرض وفعالياته املوازية ،وأن يحقق الناشرون املشاركون نفعا ماديا
ّ
من اإلتيان بإصداراتهم إلى مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات .وإلى هذا األمر ،ملا
كانت فترة التهيئة للمعرض تشهد ّ
تحسنا واسعا في محاربة كورونا ،مع نجاحات
حملة التطعيم بجرعتيه ،ثم بالثالثة ،ما أوحى بأن الحالة الصحية لن تكون مقلقة ،بل
وأكثر من جيدة ،جاءت هجمة «أوميكرون» الشرسة منذ أسابيع لتشيع بعض القلق.
ومع تشديد السلطات الصحية في دولة قطر بشأن إجراءات دخول البالد( ،والعزل
لقادمني من بعض البلدان) ،ثم اإلعالن عن ّ
منصة إلكترونية خاصة بدخول الزوار
احترازات خاصة ،مأخوذ بها في الدولةّ ،
تبرم ناشرون
املعرض ،مع التأكيد التام على
ٍ
ّ
عديدون من هذا كله ،وفضلوا لو يجري اإلعالن عن إرجاء املعرض إلى موعد الحق،
أو إلغاء دورته لهذا العام (كما في العام ّ ،)2021
غير أن وزارة الثقافة القطرية واللجنة
ّ
املنظمة لم يكونا في هذا الــوارد ،سيما وأن شحنات الكتب كانت تصل تباعا ،وأن
الترتيبات اكتملت إلى حد كبير .وبذلك ،بدا أن إقامة معرض الدوحة للكتاب ّ
تحد
معلن ،وأن إنجاحه ٌ
أمر حيوي ،وبالغ الضرورة ،سيما للدفع بأنشطة كبرى في الدولة
تاليا ،والختبار آليات مواجهة «أوميكرون».
وعـنــدمــا يــاحــظ زائ ــر امل ـع ــرض ،فــي أيــامــه ال ـع ـشــرة ،ســاســة ظــاهــرة فــي مختلف
ّ
والتجول بني أجنحته وفي مساحاته والجلوس
اإلجراءات الخاصة بارتياد املعرض
جمهور
من
عريضا
حضورا
ويرى
املوازية،
وأنشطته
إلى فعالياته الفنية والثقافية
ٍ
متنوع ،بل وعندما يرى انخفاض منسوب القلق الذي غشي الناشرين في اليومني
األولني للمعرض ،بعد أن ّ
تحسنت الوتيرة العامة فيه ،يتأكد له أن هناك إدارة قادرة
على االبتكار والتخطيط الجيد والتغلب على الطوارئ واملتغيرات ،وذلــك كله بدافع
ّ
ـاح تـتــوخــاه ،وتقيم على ثق ٍة بــأن فــي وسعها أن تصل إلـيــه .وعندما بدا
إنـجــاز نـجـ ٍ
للناشرين أنفسهم أن التسهيالت الجمركية الواسعة التي وفرتها السلطات املختصة
ـور
كــان لها أثرها ّ البالغ اإليجابية عليهم ّ،وعندما رأوا في إعفائهم من دفــع أي أجـ ٍ
ـادرات مهم ٍة كهذه فعلها الطيب
لألجنحة املخصصة إلصداراتهم ،تأكد لهم أن ملـبـ ٍ
ّ
تبعات مالي ٍة قد ال تكون هينة في ظــروف الجائحة.
على صنعتهمُ ،وينجيهم من
ٍ
ُ
مستهلك كهذا سعة
تعبير
وبذلك ،تصير الكرة في ملعبهم ،إذا ما رأى واحدنا في
ٍ
ٍ
إلصدارات من الكتب ّ
جيدة
تكفيه ،ويصير مطلوبا منهم أن يتجاوبوا مع حاجة القراء
اإلنجاز ،ولها قيمتها ،وأن يراعوا ،ما وسعهم ،ضعفا ظاهرا يصيب القدرة الشرائية
ّ
لدى املواطن العربي منذ سنوات .وال ً يؤشر صاحب هذه الكلمات إلى هذا األمر ،البالغ
ٌ
األهمية ،وهو غافل عن الغالء حقيقة قائمة في البالد العربية كلها ،والذي كما يتعلق
بسلع عديدة ،ومنها ما هو من االحتياجات املعيشية اليومية ،فإنه يلحق بالكتاب،
ٍ
سيما املتقن إخراجا وطباعة وتحريرا ..وأناقة.
يغفل عــن «عـ ــودة» دور الـنـشــر املـصــريــة والـسـعــوديــة
ال يـســع ه ــذا التعليق أن
ً
واإلماراتية (لم ألحظ بحرينية إن لم أكن مخطئا) ،بعد غيابها في دورة العام
قبل املاضي في ظــروف الحصار الرباعي إيــاه .وال مــزايــدة أبــدا في القول هنا
ٌ
عريض على عدة دور
إن هذه املشاركات كانت مبعث سرور ،وقد لوحظ إقبال
نشر مصرية وسعودية ،سيما وأنها جاءت بأحدث اإلصدارات ّ
املتنوعة ،وكانت
ّ
األسعار ،غالبا ،في املقدور واملمكن .كما دلــت املشاركات املتنوعة القادمة من
لبنان ،على أن ّثمة قــدرة مؤكدة في هذا البلد وشعبه على ّ
تحدي كل املعيقات
املادية واملالية واملوضوعية العامة ،لتبقى صناعة النشر وإنتاج الكتاب الجيد،
والجذاب للقراءة (واالقتناء فحسب أحيانا) من عناوينه الباقية.
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سوسن جميل حسن

ل ـسـ ُـت أن ــا مــن ت ـســأل ،ول ـيــس شـخـصــا من
س ــوري ــة ،ب ــل إن ــه امل ـح ــاور ال ــروس ــي ال ــذي
طـ ـ ــرح أسـ ـئـ ـل ــة ي ــائـ ـس ــة كـ ـثـ ـي ــرة ي ـطــرح ـهــا
الـ ـشـ ـع ــب املـ ـنـ ـتـ ـه ــك .وأمـ ـ ـ ـ ــام ت ــأكـ ـي ــد كـســر
الحصار ال ّ
بد أن أنكر الواقع ،أنا املواطنة
السورية ،كغيري ،ألن الحكومات ال تكذب
على مواطنيها ،وكــل مــا نــراه ونـقــرأه في
مواقع التواصل وكل الوسائط هو محض
فـبــركــة وإش ــاع ــات ،ال ـغ ــرض مـنـهــا إيـهــان
عزيمة ّ
األمة.
ً
ُ
ول ـي ــد ع ـم ــره أربـ ـع ــون ي ــوم ــا ،ي ـع ـثــر عليه
ملقى بجانب حاوية زبالة في أحد أحياء
دم ـشــق ،مــع رســالــة مــن ّأم ــه تـقــول إن األب
ّ
تخلى عنهما ،وهــي ال تستطيع رعايته،
كما أنها ال تستطيع أن ّ
تحبه .قبلها ّ
بأيام
قليلةُ ،عثر على وليد أصغر في مدخل أحد
األبـنـيــة فــي مدينة حـمــاة ،بجانبه رسالة
تقول إنه «ابن حالل» .وتكاد أخبار من هذا
النوع ال تنقطع من شبكات التواصل في
سورية ،وفــي الوقت نفسه تنتشر صورة
الطفل الـســوري حسني ،وهــو جالس على
حــافــة ح ــاوي ــة الــزبــالــة ال ـتــي يـجـمــع منها
العبوات البالستيكية في لبنان ،يقرأ في
كتاب بمنتهى االنخطاف لصفحاته .كذلك
ٍ
أخ ـب ــار املـنـخـفــض ال ـج ــوي الـ ــذي يـتـمــادى
عـ ـل ــى ك ـ ــل املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـسـ ــوريـ ــة والـ ـثـ ـل ــوج
واألمـطــار الغزيرة املترافقة مــع انخفاض

كاريكاتير

درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر بعدة
درجـ ــات ،ص ــور مــن كــل املـنــاطــق الـســوريــة
عن حــال الناس في هــذا املنخفض .ومثل
كــل ع ــام ،صــور مخيمات ال ـنــزوح الغارقة
فــي الــوحــول والـثـلــوج هــي األكـثــر شراسة
في حق اإلنسانية واألكثر إدانة للضمير،
ّ
املـحــلــي وال ـعــاملــي .وتـقــريــر حــديــث لألمني
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس
يقول إن  %90من السوريني يعيشون «في
ف ـقــر» و %60مـنـهــم ي ـعــانــون م ــن «ان ـع ــدام
األمـ ـ ــن ال ـ ـغـ ــذائـ ــي» ،إض ــاف ــة إل ـ ــى أن 7.78
ماليني لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة
طبية مستوفية للمعايير الدنيا املقبولة
عــاملـيــا .وق ــال :يعيش  6.9مــايــن شخص
فــي مناطق ال تخضع لسيطرة الحكومة
(م ــن أص ــل نـحــو  22مـلـيــونــا) ،بينهم 5.6
مــايــن بـحــاجــة إل ــى مـســاعــدات إنسانية.
ّ
ويـ ـت ــرك ــز امل ـح ـت ــاج ــون ف ــي امل ـن ــاط ــق غـيــر
الخاضعة لسيطرة الحكومة فــي األجــزاء
ـدد أقــل
الـشـمــالـيــة مــن الـبـلــد ،مــع وج ــود ع ـ ٍ
فــي الـجـنــوب الـشــرقــي فــي مخيم الــركـبــان.
ّ
وتعد االحتجاجات اإلنسانية في املناطق
ّ
غ ـيــر ال ـخــاض ـعــة لـلـحـكــومــة ح ـ ــادة بسبب
ارت ـف ــاع مـسـتــويــات األع ـم ــال الـعــدائـيــة في
الـشـمــال الـغــربــي والـشـمــال الـشــرقــي خــال
ف ـتــرات مـطـ ّـولــة ،وارت ـف ــاع نسبة الـنــازحــن
الــذيــن يعيش عــدد منهم فــي مخيمات أو
مستوطنات عشوائية أو مراكز جماعية».
ـات لكاميرا جـ ّـوالــة فــي شــوارع
فــي مـقــابـ ٍ

عماد حجاج

لم تستطع سنوات
الجمر ،وال انهيار
البالد ،أن تدفع بعض
السوريين إلى اللقاء
فيما بينهم

ب ـ ـغـ ــزارة أمـ ـ ــام الـ ـس ــوري ــن ج ـم ـي ـ ًـع ــا ،ب ــاد
ّ
مخنوقة ،شعب مقهور جل ما يناضل من
أجله هو النجاة من املــوت ،يعني أن %90
من الشعب الذي يقول عنه غوتيريس إنه
يـعـيــش ف ــي ف ـقـّـر ،وال ــواق ــع أن ــه ت ـحــت خط
الـفـقــر ،هــم مــرش ـحــون ألن يـكــونــوا ناجني
ليس أكـثــر ،فيما لــو نـجــوا ،لكنهم ليسوا
ّ
م ــرشـ ـح ــن ألن يـ ـك ــون ــوا أح ـ ـيـ ــاء فــاع ـلــن
باملعنى الطامح للكلمة ،أي قــادريــن على
ّ
املرجوة ،واملؤلم أن
االبتكار وبناء الحياة
االنقسام الــذي ظهر ً
باكرا في عمر األزمــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،بـ ــن مـ ـك ــون ــات ال ـش ـع ــب ح ــول
ّ
ومبرراتها
شرعية االنتفاضة وأحقيتها

عبد الباسط سيدا

ممدوح حمادة

نهاية السياسة مع
حكومة األعيان في المغرب
محمد طيفوري

ّ
وف ـ ــاء ل ـســنــة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي روزفـ ـل ــت،
باعتباره أول من ّأسس ،عام  ،1933لحصيلة
مائة يــوم مــن العمل الحكومي ،قـ ّـرر رئيس
الحكومة املغربية ،عــزيــز أخـنــوش ،احـتــرام
ت ـق ـل ـيـ ٍـد ي ــوش ــك أن ي ـت ـح ـ ّـول إلـ ــى عـ ــرف فــي
الـحـيــاة السياسية بــاملـغــرب ،هــو التواصل
م ــع امل ـغ ــارب ــة ،ي ــوم األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي ،عبر
قـنــوات اإلع ــام الـعـمــومــي ،لتقديم حصيلة
أول ثالثة أشهر من عمل حكومته .انتظر من
تابع اللقاء أن يكشف رئيس الحكومة عن
ّ
مؤشرات تنزيل وعود البرنامج االنتخابي
لحزب التجمع الوطني لألحرار؛ ذي السقف
العالي مقارنة مع برامج بقية األح ــزاب ،أو
ع ـلــى األقـ ــل ال ـت ــزام ــات االئـ ـت ــاف الـحـكــومــي
(الـ ـتـ ـج ـ ّـم ــع ال ــوطـ ـن ــي ل ـ ـ ــأح ـ ـ ــرار ،األصـ ــالـ ــة
وامل ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،االس ـ ـت ـ ـقـ ــال) فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـح ـك ــوم ــي؛ مل ــا ي ـتــوفــر عـلـيــه هـ ــذا الـثــاثــي
الحزبي من انسجام وتوافق على أكثر من
مستوى ،لم يتحقق مع حكومات سابقة .ال
شيء من هذا وال ذاك حضر في لقاء أخنوش
الـ ــذي بـ ــدا ،ف ــي حــدي ـثــه ،غـيــر مـقـنــع لنفسه،
فكيف يكون مقنعا ملاليني من املغاربة.
ّ
تحدث رجل األعمال عن االقتصاد ،فوعد
بتحقيق مـعــدل نمو  %3,2بــدل  %4التي
ج ـ ــاء فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج ال ـح ـك ــوم ــي ،ت ــراج ــع
يـ ـف ــرض ب ــاالسـ ـتـ ـل ــزام ت ــراجـ ـع ــا فـ ــي ع ــدد
الشغل املوعودة بها .وفي املجال
مواضع
ّ
االجتماعي ،بشر بمصادقة الحكومة على
مقتضيات تنزيل املشروع امللكي الخاص
بتعميم الحماية االجتماعية الرامي إلى
ض ـمــان اس ـت ـف ــادة  11م ـل ـيــون م ـغــربــي من
التغطية الصحية واملعاش .وسارعت من
أجل النهوض بمجال التشغيل إلى إعطاء
ّ
االنطالقة لبرنامج «أوراش» الذي سيمكن
مــن إيـجــاد  250ألــف فــرصــة عمل سنويا،
باعتماد مالي يقدر بـ 2.25مليار درهم.
غير لعبة ســرد األرق ــام وتـعــداد النسب ،لم
ينجح رئـيــس حـكــومــة األع ـي ــان فــي إضـفــاء

عيسى الشعيبي

ً
وتـسـمـيـتـهــا ،ب ــات ال ـي ــوم أك ـثــر قـ ــدرة على
ّ
ش ـ ــل إمـ ـك ــان ــات ال ـت ـف ــاف ش ــرائ ـ ًـح ال ـش ـعــب
وم ـكــونــاتــه ع ـلــى بـعـضـهــا ب ـعــضــا ،فــأمـ َـام
الـتـهــديــد ال ــوج ــودي الـقــاهــر ه ــذا ،لــم يبق
ٌ
مـكــان فــي قـلــوب الـنــاس للشعور بــاآلخــر،
أو التعاطف والــرحـمــة ،فالجميع يعاني
وفــي كــل املناطق ،ليست املناطق الواقعة
تـحــت سـلـطــات األم ــر ال ــواق ــع بــأف ـضــل ،بل
يعاني الـنــاس بالطريقة نفسها ،مضافة
إل ــى مـعــانــاتـهــم األخ ـ ــرى ف ــي ك ــل م ـجــاالت
الحياة املدنية وليس فقط املعيشية ،لذلك
ّ
الكراهية والشماتة يرتفع
نرى أن خطاب
ً
اضطرادا مع ازدياد املعاناة والقهر.
أمــام كــل هــذه الـبــراهــن والـقــرائــن ،تخرج
املـسـتـشــارة الــرئــاسـ ّـيــة ،لــونــا الـشـبــل ،في
لقاء تلفزيوني مع قناة  RTالتلفزيونية،
في زيارتها أخيرا التي ال نعرف أهدافها،
وتـقــول إن الشعب الـســوري صــامــد ،ألنه
ي ـعــرف حـجــم امل ــؤام ــرة وال ـح ـصــار ،وهــذا
كــان خياره منذ البداية .لكن على الرغم
مـ ــن هـ ـ ــذا ،ن ـج ـحــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
فــي كسر الـحـصــار ،وهــي تـ ّ
ـؤمــن للشعب
مقومات الحياة ولــو بالحد األدنــى ،وإذ
يسألها املحاور كيف؟ تقول إنها أسرار
ـرب ال ي ـم ـك ـن ـهــا ال ـت ـص ــري ــح بـ ـه ــا .فــي
حـــ ٍ
املقابل ،ال يمكن ألي متابع التعليق على
كالم من هذا النوع.
ي ـخ ـت ــم غ ــوت ـي ــري ــس قـ ــولـ ــه :ل ـك ــن أكـ ـث ــر مــا
يحتاجه الـنــاس فــي الجمهورية العربية

الـ ـس ــوري ــة ال ي ـ ــزال إي ـ ـجـ ــاد حـ ــل م ـس ـت ــدام
لـلـنــزاع ،بـمــا يتماشى مــع ال ـقــرار .. .2254
الكالم املمجوج منذ عشر سنوات لم يعد
ّ
يثير اكتراث السوريني ،هذا الحل املستدام
م ــا زال ب ـع ـي ـ ًـدا ،إن كـ ــان م ـم ـكــن الـتـحـقــق،
واألزمــة السورية مفتوحة على احتماالت
وآجال غير معلومة ،ما دامت هناك
عديدة
ٍ
أزمــات أكبر في العالم بني القوى الكبرى
وتلك الطامحة إلى أن تكون كبرى ،كإيران
ّ
وتركيا ،أزمــات ّ
تهدد العالم كله ،كاألزمة
بــن روس ـيــا وال ـغ ــرب ،بــن إي ــران وأمـيــركــا
وأوروبــا ،تركيا وأوروبــا وأميركا ،أميركا
ّ
ما الجدوى
والصني ،يمكن عد الكثير ،لكن ّ
من ّ
عدها؟ هل ننتظر ما ستتمخض عنه
ً
زي ـ ــارة الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي مــوس ـكــو م ـثــا،
وال ـت ـصــري ـحــات بــالـتــأكـيــد ع ـلــى ال ـت ـعــاون
االسـتــراتـيـجــي طــويــل األم ــد بــن البلدين،
وف ـ ــي ق ـل ــب ه ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،الـ ـتـ ـع ــاون فــي
س ــوري ــة؟ أم ع ـلــى س ــوري ــة؟ ه ــل هـ ــذا قــدر
سورية؟
في الواقع ،لم تعد سورية صاحبة قرار في
ّ
يخصها ،لكن املحزن أن توشك
أي مجال
السنة الحادية عشرة من عمر األزمة على
االنتهاء ،وحــال نخبها على ما هو عليه،
ل ــم تـسـتـطــع س ـن ــوات ال ـج ـمــر ،وال انـهـيــار
البالد ،أن تدفع بعض السوريني إلى اللقاء
فيما ًبينهم ،وطرح األسئلة النقدية األكثر
راهنية عما جرى واملآل واملصير.
(كاتبة سورية في برلني)

ّ
مذكرات جلود:
تفصيالت مهمة وأسئلة مفتوحة

ازدواجية
االزدواجـ ـي ــة حــالــة غــالـبــا مــا نـصــادفـهــا ل ــدى مــن يـسـ ّـمــونـهــم الـعـمــاء امل ــزدوج ــن أو
الجواسيس املزدوجني ،ويطلق على الواحد منهم «عميل مزدوج» ،أي أنه يعمل لدى
جهازي مخابرات َ
تابعني لبلدين مختلفني في الوقت نفسه .وعادة ما تكون عاقبة
هــؤالء وخيمة ،حــن ينكشفون ،فيتم تعريضهم ألقسى أن ــواع التعذيب ،لكي يتم
الحصول على أكبر قــدر مــن املعلومات منهم ،وغالبا مــا تتم تصفيتهم أو إعــادة
تجنيدهم لتضليل العدو .وهؤالء من جانب قيمة األذى الذي يتسببون فيه لهذا الجهاز
أو ذاك فإن كل ما يتعرضون له ّ
يعد مبررا ومفهوما ،خصوصا وأن خدماتهم ،على
األغلب ،لم تكن باملجان ،بل كانوا يقبضون من كال الطرفني ،ويخدعون على األقل
طرفا واحدا .ولكن هذه ليست االزدواجية التي نتحدث عنها ،وإنما ما يطلق عليها
ازدواجية التنظيم الحزبي ،وتعني انتماء الشخص في سورية إلى حزبني مختلفني،
البعث بالضرورة أحدهما ،حيث يكون الشخص قد انتسب إلى الحزب املجيد في
املدرسة ،ألن االنتماء صوري وإجباري ،ثم لم ّ
يقدم استقالته ،ألن ذلك قد يلفت إليه
األنـظــار من جهة ،وألن قناعة ال يعرف سببها تسيطر على عقول أبناء األحــزاب
السرية ،بأنهم لن يقعوا في قبضة األمن ،ولن ينكشف ّ
ّ
سرهم ،ولكن حساب الحقل
غالبا ما ال يتوافق مع حساب البيدر .واملصيبة أن املجرم املزدوج يكون ،في معظم
األحيان ،بمثابة رجل كرسي ..سواء في حزب البعث أو في الحزب الذي يسرق زبائن
حــزب البعث ،وال يعرف سبب تعامل األجهزة مع هــذه الجريمة كما لو أنها خيانة
عظمى .وداهود وابن عمه مثاالن ساطعان على االزدواجية الحزبية .كان داهود في
بداية شبابه بعثيا ،ولم يكن بعثيا فقط ال غير ،بل كان بعثيا متحمسا ،على الرغم
من أنك إذا سالته :من هو ميشيل عفلق أو أكرم الحوراني يرد من باب املداعبة قائال:
 حكي معنا عربي خيو ..ما منفهم إنكليزي.بكل بساطة ،كان داهود بعثيا ،ألن ابن عمه هايل كان عضو قيادة فرقة القرية .ثم
التحق هايل بالخدمة اإلجبارية ،والتقى هناك بشخص اسمه منصور ،أعطاه كتابا
عنوانه «البقسماط األسود» .قرأه هايل وأصبح شيوعيا .باملختصر ،دخل اإللزامية
بعثيا ،وخرج على االحتياط شيوعيا .وألن الفرقة الحزبية التي كان هايل عضوا في
ّ
قيادتها كانت كلها من أقــارب هايل ،فقد اكتفى الرفاق بالتف على شاربي هايل،
وفصلوه من الحزب ،بعد ما لفقوا له ،باالتفاق معه ،تهمة سرقة عشر علب سردين
من دكــان الغجري ،لكي ال يتهمه األمــن بازدواجية التنظيم ،عندما يعلم أنــه صار
ّ
شيوعيا .داهــود املعجب بهايل أيضا تـعـ ّـرض للتف على شاربيه ،وتــم فصله من
الحزب ،بعد تلفيق تهمة مشابهة ،ألنه صار شيوعيا من جماعة هايل ،مع أنه إذا
ّ
سيرد - :حكي معنا عربي يا زملي ..شايفني أملاني؟
سألته من يكون لينني وماركس
التقى هايل فيما بعد بأشخاص ينتمون إلى رابطة العمل ،وسرعان ما انتمى إليها.
داهود لم ينتظر طويال ،وسرعان ما انتمى على يدي هايل إلى الرابطة .سجن كل منهما
ما يقارب عشر سنوات .خرج داهود بعدها محافظا على انتمائه للرابطة ،بينما هايل
الذي كان مسجونا في مهجع إخوان مسلمني خرج من هناك إخوانيا .ذهب داهود الذي
أخلي سبيله قبل هايل بأيام ليبارك لهايل بخروجه من «بيت خالته» ،شرب عنده شايا
وبارك له وخرج من عنده إخوان ،مع أنه إذا سألته مني حسن البنا سيقول لك:
 حكي معنا عربي يا زملة ..شايفني بعلم بالغيب يعني؟بعد ستة أشهر تقريبا ،سمع داه ــود إن هايل صــار سلفيا ،فذهب إليه وعيناه
تقدحان شررا وبادره - :الك وال للديب ابن عمي؟
 خسا الديب ..قال هايل وأضاف بالفصحىّ ،تحسبا ملا بعد الطلب - :إن شاء الله..
وقدرنا عليه.
فقال داهود - :داخل على عرضك ..رسالك على بر يا ابن عمي.
وانفجرت الدموع من عينيه وتابع - :خلينا نعرف على أيا مخدة بدنا نحط راسنا.
داهــود هذا وابــن عمه هايل أمضيا أكثر من نصف حياتهما في السجون بتهمة
ازدواجية التنظيم.

ذو الدعسة السياسية الناقصة

المحاور الروسي يسأل :كيف كسرتم الحـصار؟
املــدن السورية في مناطق النظام ،يظهر
ّ
كم أن السوريني ُع ًزل أمام برد هذا الشتاء،
ّ
وكــل شتاء مـ ّـر أيــضــا ،فهم يتلحفون بما
لــدي ـهــم م ــن ب ـطــانـ ّـيــات أمـ ــام ع ـجــزهــم عن
ت ــأم ــن الـ ـت ــدفـ ـئ ــة ،وعـ ـج ــز ال ـح ـك ــوم ــة عــن
توفيرها بالحد األدنى لحاجتهم ،وحتى
ل ــو ت ــوف ــرت بــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي تـنـتـهـجـهــا
ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ــن ط ــري ــق ال ـب ـط ــاق ــة الــذك ـيــة
بــالـنـسـبــة مل ـ ــادة املـ ـ ـ ــازوت ،ف ـهــي ال تكفي
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ،وال ت ـس ـت ـط ـيــع األس ـ ـ ــر ت ــأم ــن
ثمنها ولو كانت مدعومة ،كثيرون منهم
يبيعون حصتهم فيما لو حصلوا عليها.
ّأم ـ ــا ال ـك ـه ــرب ــاء ف ـح ـكــايــة أخ ـ ــرى يـعــرفـهــا
القاصي والــدانــي ،عدا تحصيل الفواتير
والجائعني والبردانني،
من جيوب الفقراء
ّ
ألن ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء غـ ـي ــر مـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــرة ،ل ـك ـن ـهــم
سـيــدفـعــون مـجـبــريــن ،ف ــات ــورة اسـتـهــاك
ّ
ُ
تقرأ عن بعد لـعـ ّـدادات معلقة في مداخل
األبنية كذكرى عن حقبة ما.
متابعة أسـعــار امل ــواد الغذائية تــدفــع إلى
ال ــذه ــول أم ـ ــام س ـ ــؤال ع ــن تـكـلـفــة ال ـط ـعــام
بالنسبة لعائلةٍ بأقل عــدد من األفــراد في
ســوريــة ،أم وأب وول ــدان ،في الحد األدنــى
مــن االحـتـيــاجــات إلسـكــات الـجــوع ،وليس
ل ـت ــأم ــن الـ ــراتـ ــب الـ ـغ ــذائ ــي ،إن ـه ــا تـحـتــاج
ض ـع ـفــي ال ــرات ــب بـ ـح ـ ّـده األعـ ـل ــى ل ـلــرواتــب
واألجـ ـ ـ ـ ــور ب ـع ــد الـ ـ ــزيـ ـ ــادة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،فـمــن
يستطيع اإلجابة عن السؤال :كيف؟
مشاهدات من الواقع متوفرة
هذه ملحة عن
ٍ

نفس سياسي على حكومته «الليبرالية»،
بــالـنـظــر إل ــى أيــديــولــوج ـيــة ح ــزب الـتـجـ ّـمــع
الوطني لألحرار ،فبعد أشهر من توليه مهام
رئاسة الحكومة ال يزال الجمود سيد املشهد
السياسي ،نقيض الحيوية املشهودة للحزب
ّإبـ ـ ــان الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،وقـبـلـهــا خــال
األشهر األخيرة من عمر الحكومة السابقة.
وح ـتــى صـفـحــات عــزيــز أخ ـنــوش الرسمية
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي هجرت
الـسـجــال والـتـفــاعــل ال ــذي طبعها ،أي ــام كان
الرجل ّ
مجرد وزير في حكومة اإلسالميني.
وب ــذل ــك يـ ـك ــون الـ ـت ــواص ــل أول مـ ـ ــآزق ه ــذه
الحكومة ،فبعد ما كانت سر نجاح الحزب
في االنتخابات التشريعية ،ال سيما الحملة
الكبيرة على ّ
منصات التواصل االجتماعي،
تحولت إلى عقدة لم يقو الفريق الحكومي
برمته على تجاوزها بعد ،فال شيء يغري
بــاملـتــابـعــة ف ــي ال ـن ـقــاش ال ـع ـمــومــي ،م ــا عــدا
هفوات كالمية أو أخطاء لهذا الوزير أو ذاك،
تصبح مادة للسخرية في اإلعالم والثرثرة
في مواقع التواصل االجتماعي ،مثلما حدث
مع الناطق الرسمي باسم الحكومة (الساعة
اإلضــافـيــة ،ملف الـتـعــاقــد )...أو وزي ــر العدل
عند حديثه عن العزم على طلب العفو امللكي
عن معتقلي حراك الريف.
يظهر أن امللياردير عزيز أخـنــوش ّ
يسير
الـعـمــل الـحـكــومــي بعقلية رج ــل األع ـم ــال،
حـيــث ال أهـمـيــة للخطابة وال ـتــواصــل في
عالم املال ،بقدر ما يهم الفعل واإلنجاز؛ أي
تحصيل العوائد وكسب األرب ــاح .يكشف
التضخم في النيات والوعود أن املغاربة
أمام حكومة األعيان؛ أي «الالسياسيني»،
فـحـتــى وص ــف ال ـت ـك ـنــوقــراط الـ ــذي يعني
اختيار صانعي القرار على أساس خبرتهم
ف ــي م ـجــال م ـعــن ،ال يستقيم م ــع أعـضــاء
حـكــومــة عــزيــز أخ ـنــوش .وم ــا سـبــق ّ
يفسر
الصمت املطبق ،وسيطرة االنتظارية على
امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي .وق ــد ج ــاء م ــا يـجــري
عكس التوقعات التي كانت تنتظر تعبئة
سياسية ،بإيقاع الحملة االنتخابية نفسه

أول حكومة مغربية
تجد نفسها بال
معارضة برلمانية
قوية ،وال حتى
صحافة مزعجة

أو ربما أكثر قليال ،فلدى رئيس الحكومة؛
ّ
املقرب من ملك البالد محمد السادس ،ما
يكفي وزي ــادة من الــدعــم؛ من جهة املخزن
(الدولة العميقة) ،ومن رجال املال األعمال،
وفي اإلعالم والصحافة وهيئات املجتمع
املدني  ..ولديه أصغر ائتالف حكومي؛ إذ
ّ
ألول مرة تشكل حكومة مغربية من ثالثة
ّ
أحزاب فقط؛ قطباها الرئيسيان (التجمع
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـ ـ ــأح ـ ـ ــرار 1978 /واألص ـ ــا ّل ـ ــة
وامل ـ ـعـ ــاصـ ــرة )2008 /م ــن أدوات ت ــدخ ــل
«املـ ـخ ــزن» ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة .ول ــدى
حـكــومــة أخ ـنــوش فــرصــة الـعـمــل بأريحية
مطلقة ،فـهــذه ربـمــا أول حـكــومــة مغربية
تجد نفسها بال معارضة برملانية قوية،
وال حـتــى صـحــافــة مــزعـجــة ،بـعــد ّ
زج آخــر
الصحافيني املستقلني في السجن.
كان األجدر برئيس الحكومة ،قبل حرصه
الـ ـش ــدي ــد االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـت ـق ـل ـيــد روزفـ ـ ـل ـ ــت ،أن
يـسـتــوعــب ج ـيــدا مـضـمــون مـقــولــة رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي ون ـس ـت ــون تـشــرشــل
«السياسي الجيد هو الذي يمتلك القدرة
عـلــى الـتـنـبـ ّـؤ ،وال ـق ــدرة ذات ـهــا عـلــى تبرير
ملاذا لم تتحقق تنبؤاته».
(كاتب مغربي)

صـ ــدر أخـ ـي ــرا ك ـت ــاب م ــذك ــرات ال ــرائ ــد عبد
السالم جلود «امللحمة» ،عن املركز العربي
ل ــأب ـح ــاث ودراس ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات؛ ون ـشــرت
صحيفة «الـعــربــي الـجــديــد» حلقات منها،
وهي تبحث بالتفصيل في مقدمات سلطة
معمر القذافي وتطوراتها ومآالتها ،وهي
الـسـلـطــة ال ـتــي اس ـت ـمــرت أك ـثــر م ــن أرب ـعــن
عـ ــامـ ــا ،وب ـ ـ ـ ــدأت ثـ ــوريـ ــة ش ـع ـب ـي ــة ق ــوم ـي ــة،
وانتهت استبدادية ،قبلية عائلية ،بعد أن
فتك القذافي بأقرب ّ
املقربني منه ،وخلخل
املجتمع الليبي؛ وب ـ ّـدد ث ــروات ليبيا .وما
زال املجتمع الليبي ،وبعد مــرور أكثر من
عـقــد عـلــى إس ـقــاط ال ـقــذافــي ،منقسمًا على
ذاتـ ـ ــه ،ي ـب ـحــث ع ــن املـ ـخ ــرج ال ـ ــذي ي ـب ــدو أن
الوصول إليه صعب املنال ،نتيجة الصراع
بني املتنافسني واملستفيدين من األوضاع
االستثنائية ،والتباينات الجهوية ،وحتى
القبلية؛ هذا إلى جانب التدخالت اإلقليمية
وال ــدولـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـجــذب ـهــا ث ـ ـ ــروات لـيـبـيــا،
ومساحتها الــواسـعــة ،وساحلها املتميز،
وإمكاناتها الواعدة على أكثر من صعيد،
إلــى جــانــب أهميتها الجيوسياسية؛ فكل
هـ ــذه الـ ـع ــوام ــل ،وربـ ـم ــا غ ـي ــره ــا ،ت ـح ـ ّـد مــن
إم ـكــان ـيــة وصـ ــول الـلـيـبـيــن إل ــى تــواف ـقــات
ت ـكــون ف ــي مصلحتهم جـمـيـعــا ،سـ ــواء في
الغرب أم الشرق أو في الجنوب ،وتضع ّ
حدًا
للتهميش واالض ـط ـه ــاد ال ـلــذيــن تـعـ ّـرضــت
لهما مناطق معينة ،مثل غدامس ،ومناطق
جـبــل نـفــوســة مـثــل :غــريــان وي ـفــرن وج ــادو
وزوارة ،وكذلك مناطق الجنوب الليبي.
املوضوع الــذي أثــار انتباهي في مذكرات
ع ـب ــد الـ ـس ــام جـ ـل ــود أكـ ـث ــر م ــن غـ ـي ــره هــو
الـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ــالـ ــوضـ ــع الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ال ـل ـي ـب ــي،
والـ ـخ ــاف ــات ال ـب ـي ـن ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت ضـمــن
الـسـلـطــة الـلـيـبـيــة ،وح ــرص ال ـقــذافــي على
إب ـع ــاد خـصــومــه الــواق ـع ـيــن واملـتـخـيـلــن،
وح ـص ــر ك ــل ال ـس ـل ـط ــات بـ ـي ــده .والف ـ ــت أن
ج ـلــود يـتـنــاول بالتفصيل إصـ ــرار معمر
القذافي على رفــض كــل مـبــادرات التغيير
واإلص ـ ــاح واق ـتــراحــات ـه ـمــا ،أو إفــراغـهـمــا
م ــن م ـح ـتــواه ـمــا .ك ـمــا يـشـيــر إل ــى حــرصــه
ع ـلــى إش ـغ ــال الـلـيـبـيــن بـ ـق ــرارت فـجــائـيــة،
وتغييرات عبثية ،وقضايا ثانوية تدفع
ب ـهــم ن ـحــو ال ـش ـعــور ب ـعــدم االس ـت ـق ــرار ،ما
كـ ــان ي ـح ــول ب ـي ـن ـهــم وبـ ــن ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
مـ ــا هـ ــو أسـ ــاسـ ــي ب ــال ـن ـس ـب ــة ملـسـتـقـبـلـهــم
ومـسـتـقـبــل أبـنــائـهــم وأح ـف ــاده ــم .ومبعث
ه ــذا االهـتـمــام أنـنــي عـشــت فــي ليبيا قبل
نحو ثالثني عامًا ،حيث ّ
درســت بداية في
جامعة سبها خالل العام الدراسي - 1991
 ،1992والتقيت بأشخاص عديدين داخل
الجامعة وخــارجـهــا ،وأخ ــذت مــن خاللهم
ف ـك ــرة ع ــن املـ ـع ــان ــاة ال ـت ــي كـ ــان الـلـيـبـيــون
يـعـيـشــونـهــا ،ال سـيـمــا مــن جـهــة الـفــوضــى
واملحسوبيات ،والـتــوجــس مــن ّاملستقبل.
وغالبًا مــا كانت األحــاديــث مشفرة عامة.
وذل ــك تحسبًا لـعـيــون «ال ـل ـجــان الـثــوريــة»
وآذانـ ـه ــا ،وغـيــرهــا مــن األج ـه ــزة املرتبطة
بــال ـقــذافــي م ـبــاشــرة ،وال ـت ــي كــانــت تــراقــب
سكنات الليبيني وحركاتهم وتبطش بهم،
وهو ما يتناوله جلود بإسهاب.
وخالل عملي في جامعة سبها ،كلفني قسم
الفلسفة ،الــذي كــان ّ
يسمى في ذلــك الحني
قسم التفسير ،باإلشراف على رحلة لطلبة
القسم إلى جامعة عمر املختار في مدينة
الـبـيـضــاء ،وك ــان ذل ــك فــي ف ـبــرايــر /شباط
 ،1992وهـ ــي رح ـل ــة م ــا زال ـ ــت تـفــاصـيـلـهــا
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الجميلة في الذاكرة .كانت مناسبة ال ُت َّ
قدر
للتعرف على تطلعات الطلبة ومعاناتهم،
وغالبًا ما كانت األحــاديــث بلغة إيحائية
ُ
غير مباشرة تحسبًا ملــا ال تحمد عقباه.
كـمــا استمتعت فــي أي ــام الــرحـلــة الـعـشــرة
بــاسـتـطــاع الـجـغــرافـيــة الليبية الــواسـعــة
املتنوعة الجميلة ،خصوصا فــي منطقة
الجبل األخـضــر .غــادرنــا سبها والشمس
الصحراوية ساطعة دافئة ،مررنا بــودان،
ونمنا ليلة في ســرت ،ثم مررنا ببنغازي
في طريقنا نحو البيضاء ،التي استقبلتنا
ّ
بالثلح األبيض الذي ولد فرحة ال توصف
لدى طلبتنا أبناء الصحراء وبناتها.
وفي العام الدراسي التالي ،1993 – 1992
ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى ج ــام ـع ــة ن ــاص ــر الـ ـت ــي ك ــان
مركزها مدينة الخمسّ ،
ألدرس في كلية
األداب والتربية في زلينت .كما كنت ّ
أدرس،
فــي الــوقــت ذات ــه ،فــي قسم الفلسفة  -كلية
األداب فــي مـصــراتــة .وشــاركــت فــي نــدوات
ومؤتمرات علمية؛ كما زرت بعض الكليات
الجامعية فــي مــدن عــدة ،منها :طرابلس،
ترهونة ،الزاوية ،غريان ،يفرن.
وب ـن ــاء ع ـلــى مـعــايـشـتــي ال ــوض ــع الـلـيـبــي،
أود أن أقدم شهادتي حول ما ذكره جلود
بخصوص إجــادة القذافي الشو (،)Show
بشكل
وقدرته على ترتيب األمور واألدوار
ٍ
ُيظهر أهميته وأسبقيته في كل شيء ،ومن
دون أن يعطي موضوع املصداقية أهمية
كـثـيــرة ،طــاملــا أن املـحـيـطــن بــه قــد أتـقـنــوا
ّ
ويتصرفون وفق ما ُيطلب منهم،
اللعبة،
وبما يرتاح إليه «القائد» ،وبغض النظر
عما إذا توافق ذلك مع قناعاتهم أم ال.
لـقــد طـلـبــوا مـنــا فــي كلية األداب والتربية
بزلينت ،في أحد األيام ،السفر إلى طرابلس
لحضور لقاء مع «شخصية ليبية هامة»،
وألــزمــونــا بــذلــك عـبــر الـتــوقـيــع الشخصي.
وفــي اليوم التالي ،توجهنا إلــى طرابلس،
لـنـلـتـقــي ب ــأس ــات ــذة كـثـيــريــن م ـشــاركــن في
امللتقى ،كان عددهم نحو ألف ،أو أقل قليال،
ح ـس ــب تـ ـق ــدي ــري ،وقـ ـي ــل إنـ ـه ــم م ــن خـمــس
جامعات .كان وزير التعليم العالي قد سبق
الـجـمـيــع ،يـسـيــر فــي مـخـتـلــف االت ـجــاهــات،
وكــأنــه عـلــى مــوعــد مـهــم .ثــم ب ــدأ الـبــرنــامــج
املــرتــب للملتقى .فــأعـلــن أح ــد األش ـخــاص،
ً
وقـ ّـدم نفسه بوصفه نقيب املعلمني ،قائال:
«تـتــواصــل اآلن ندوتنا البحثية» .وجلس
عدد من األساتذة على ّ
املنصة ،على أساس
أنهم يستكملون النقاش ،ويتابعون تقديم
أوراق ـهــم البحثية .كنت أجـلــس إلــى جانب
صديق سوداني كنا ّ
ندرس معًا في زلينت،
وإلـ ــى جــان ـبــي م ــن ال ـج ـهــة األخ ـ ــرى أس ـتــاذ
ليبي سألته :ما الــذي يجري؟ من سيأتي؟
أجابني بكل ثقة :سيحضر األخ القائد .ثم
أردف :لـقــد أغـلـقــوا جميع ال ـطــرقــات ،وهــذا
معناه أنه الذي سيحضر.
انـ ـتـ ـظ ــرن ــا بـ ـع ــض ال ـ ــوق ـ ــت .وفـ ـ ـج ـ ــأة ،دخ ــل
القذافي وسط ّ
حراسه من النساء والرجال.
ّ
ساد االرتباك بني املنظمني أنفسهم .وبعد
أن أخذ مكانه ،بدأ القذافي حديثه :كنت في
املنطقة ،وقيل لي إن لدى األساتذة لقاء في
الجامعة ،فقلت ألذهب إلى هناك ،وأستمع
ّ
ونتحدث .همس صديقي السوداني:
إليهم
مــا هــذه املـســرحـيــة؟! ...وبــدأ العقيد حديثه
ال ـ ــذي امـ ـت ــد ث ـ ــاث س ــاع ــات ت ـق ــري ـب ــا ،ك ــان
ّ
ينكت ،ويهزأ من الحكام العرب .ثم أردف:
أعـ ــرف أن ب ــن ال ـح ـضــور ب ـعــض األس ــات ــذة
مــن ال ــدول العربية .ونحن فــي هــذا املوقف
أمــام مشكلة .إذا استبعدناكم عن لقاءاتنا
فستقولون لـنــا :لـقــد مــارسـتــم العنصرية.

ربما تكون شهادة
جلود عونًا لليبيين
في فهم ما جرى،
واالستفادة من
األخطاء التي كانت،
ومعرفة طبيعة
الجرائم التي حصلت

ول ـك ــن إذا دع ــون ــاك ــم إلـ ــى الـ ـحـ ـض ــور ،ف ــإن
ّ
ّ
ويحتجون ويقولون
حكامكم يغضبون،
إننا نعلمكم ،ونفتح عيونكم ...بدأ بعرض
وجهة نظره عــن فكرة التشاركيات .وكــان
رأيــه أن مبدأ التشاركية يمكن تطبيقه في
جميع امليادين ،بدءًا من التعليم واألحوال
املـ ــدن ـ ـيـ ــة ،مـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ـم ـن ــح إج ـ ـ ـ ـ ــازات قـ ـي ــادة
الـسـيــارات والـصـحــة وغـيــر ذل ــك .واعـتـ ّـرض
أحد األسائذة السودانيني بطريقة مهذبة.
قـ ـ ّـدم اع ـت ــراض ــه ف ــي صـيـغــة تـ ـس ــاؤل :كيف
يمكن تطبيق فـكــرة التشاركية فــي ميدان
القضاء؟ ّ
تهرب القذافي من السؤال بنكتة،
ومــن دون أن يكلف نفسه بمهمة التدقيق
وضرورة املراجعة.
ّ
ومــن بــن مــا زلــت أتــذكــره مــن ذاك اللقاء أن
أس ـتــاذ الفلسفة الـلـيـبــي رج ــب أب ــو دبــوس
اع ـ ـتـ ــرض بـ ــوضـ ــوح ع ـل ــى ك ـ ــام الـ ـق ــذاف ــي،
ون ــاق ـش ــه بـ ـج ــرأة ق ــائ ــا إن ت ـط ـب ـيــق ف ـكــرة
الـتـشــاركـيــة ف ــي م ـي ــدان الـتـعـلـيــم ،ال سيما
ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ،س ـي ــؤدي م ــع الــوقــت
إلــى تمركز الثقافة والـثــروة لــدى مجموعة
من الـنــاس ،وحــرمــان الغالبية منها ،وهذا
أمر سلبي ستكون له تبعات كارثية ...وال
أعلم ما إذا كان أبو دبوس يتمتع بهامش
م ــن الـ ـح ــري ــة ،أو ك ـ ــان هـ ـن ــاك ت ــواف ــق عـلــى
تبادل األدوار؛ ولكن الرجل ناقش القذافي
بــوضــوح وج ــرأة ،قــائــا فــي نهاية املـطــاف:
ـي العقيدِ ،آن ــي مستعد أناقشك
«ت ـ
ـرى ،أخـ ُ
َ
م ــن ت ـ ـ ـ ّـوا لـ ــغـ ــدوة ال ـص ـب ــح إن ـ ــو رايـ ـ ــك مــش
صحيح» (ليكن معلومًا لديك ،أخي العقيد،
أنني مستعد أن أناقشك من اآلن حتى غد
صباحًا ،وأبني أن رأيك مجانب للصواب)...
ّ
ومرة أخرى ،بادر القذافي إلى إطالق نكتة
ّ
ليضحك الجميع ويغير املوضوع.
ش ـهــادة جـلــود عــن مــرحـلــة هــامــة وطويلة
نسبيًا في تاريخ ليبيا ،ساهم هو شخصيًا
في أحداثها عشرين عاما ،واتخذ املوقف
ّ
النقدي منها ،ومــن مــوقــع املطلع الخبير
الحريص على تـجــاوز السلبيات؛ مهمة،
خصوصا أنها تأتي بعد مــرور أكثر من
عقد على سقوط حكم القذافي .ربما تكون
ه ــذه ال ـش ـهــادة عــونــا لليبيني فــي فـهــم ما
جرى ،واالستفادة من األخطاء التي كانت،
ومـعــرفــة طبيعة الـجــرائــم الـتــي حصلت،
ّ
تتكرر ،ويتجاوز الشعب الليبي
حتى ال
ّ
العزيز املحنة ،ويتمكن من بناء مجتمعه
وعـ ـم ــران ــه ،وي ـس ـت ـم ـتــع ب ــوط ـن ــه ال ـج ـم ـيــل،
ّ
مستقبل
وي ـتـمــكــن م ــن ت ـطــويــره ل ـض ـمــان
ٍ
أفضل لألجيال املقبلة.
(رئيس سابق للمجلس الوطني السوري)

انقضاء سنة من واليــة الرئيس األميركي ،جو بــايــدنُ ،يعد مــدة كافية للحكم على
أدائه بال ّ
تعسف أو استعجال ،والستطالع مآل ما تبقى من عهده ،ليس فيما يتعلق
بالشؤون الداخلية ،أو حتى السياسة الخارجية للدولة العظمى (حيث ال يتسع املقام
لعرضها) وإنما فيما يتصل ،أساسًا ،بمواقف واشنطن ومقارباتها لقضايا الشرق
األوســط ،الذي كلما حاولت الواليات املتحدة الهروب من مشكالته العويصة ،والنأي
ّ
ّ
املتحركة ،لحق بها هذا الشرق املعذب أكثر فأكثر ،وأمسك
بنفسها عن كثبانه الرملية
ٌّ
بتالبيبها على نحو أشد من ذي قبل ،وكأنه ظل ال يفارق صاحبه أبدًا .ولعل الدعسة
الوحيدة الكاملة للرئيس املنتخب من نحو ثمانني مليون مواطن أميركي ماثلة في أنه
َ
الخلف األفضل ألسوأ رئيس دخل املكتب البيضاوي ،ليس بالنسبة لغالبية األميركيني
فحسب ،وإنما في نظر مختلف شعوب العالم أيضًا ،سيما ناس هذه املنطقة عمومًا،
والفلسطينيني على وجه الخصوص ،حيث كانت سنوات ترامب األربع بمثابة كابوس
طويل ،أرخى بكلكله على الصدور ،وكاد يخنق األنفاس لدى العرب والفرس والروم،
األمــر الــذي بدا معه بديل الرئيس األرعــن هدية مجانية هبطت من السماء على أديم
هذه الديار ،التي تنفست شعوبها الصعداء بعد ألي شديد .عدا هذا ّ
املتغير ّ
املرحب
ٍ
به ،من اللحظة األولى ،على أوسع نطاق في الكرة األرضية ،وباستثناء إسقاط ترامب،
إلى غير رجعة كما نأمل ،فإن من الصعوبة بمكان العثور في ملف السنة األولى من
والية جو بايدن ،إال على سلسلة طويلة من الدعسات الناقصة ،حتى ال نقول جملة من
اإلخفاقات املمهورة بتوقيع الرئيس الديمقراطي وفريقه.
غير هذه الحسنة ،إسقاط ترامب ،أو قل هذا اإلنجاز املتحقق على يدي بايدن ،وهذه
الفضيلة التي كانت في حد ذاتها مصدر تفاؤل بعد طــول تشاؤم ،ومبعث بهجة
واسعي ،ظلت يتيمة ،أو مثل بيضة الديك ،وكادت ّ
ْ
تتبدد من ذاكرة كل
واستحسان
ّ
من صال عليهم الرجل البرتقالي وجال ،لوال أن ذلك الشعبوي املقيت يلوح بالعودة
إلى التنافس على الرئاسة .ومع أن إخفاقات واشنطن في هذه املنطقة متوارثة من
عهود سابقة ،وإدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة ،إال أن مــا فــاءت بــه السنة
األولى من رئاسة بايدن ،من ّ
تخبط وسطحية وقلة إدراك ،كان باعثًا على خيبة األمل
وشيوع حالة اإلحباط ،نظرًا إلى ارتفاع مستوى التوقعات ،إثر انتهاء عهد ترامب،
وانقشاع تلك الغيمة السوداء عن سماء هذه البالد ،ناهيك عن ازدياد مساحة التفاؤل
بمجيء رئيس أميركي ّ
محمل ببشائر العدل والحرية والسالم ،حيث بدا جو بايدن،
الكاره للتمييز الديني ،الهاجس بالديمقراطية والدبلوماسية والتسامح واملساواة بني
األعراق ،وكأنه قادم ّ
لتوه من منظمة حقوق إنسان.
ومن غير اإلبحار كثيرا في منعرجات ملف إيران النووي ،الذي وضعه بايدن على
رأس اهتماماته الخارجية ،وقاربه بخيار أوحد اسمه الدبلوماسية ،نجد أن الرئيس،
ً
املفعم ُ
بحسن النية ،قد أصبح أسيرًا لهذا الخيارُ ،مثقال بقيود ما سبق أن أسمينا
«الدبلوماسية ال ــدرداء» التي استثمرت فيها الجمهورية اإلسالمية بكفاءة ،وبنت
عليها موقفًا تفاوضيًا ابتزازيًا متصاعدًا ،إلى الحد الذي بدت فيه إيران صاحبة اليد
العليا في فيينا ،تحاصر الواليات املتحدة وتفرض عليها العقوبات.
وأحسب أن أكثر ما يبعث على خيبة األمل ،ويحمل على وصف بايدن أنه رجل
الدعسة الناقصة بامتياز ،هي هذه املقاربة السطحية ألقــدم معضالت املنطقة
األكثر قابلية لالشتعال ،ونعني القضية الفلسطينية ،حيث لم ُيحدث بايدن سوى
بعض التعديل في النبرة ،قياسًا بلغة ترامب الفائضة بالغطرسة واالنحياز لعتاة
املستوطنني ،لم ُيجر أي تبديل على نهج أميركي شديد االختالل ،األمر الذي يدفع
إلى القول إن أميركا هي أميركا من قبل ومن بعد ،وإن الرجل عديم الكاريزما في
البيت األبيض ال ّ
يعول عليه.

هنا ثورة يناير
محمد طلبة رضوان

ما الذي يجعل من ثورة يناير هاجسًا لدى عبد الفتاح السيسي؟ ما الذي يجعلها
حاضرة ،رغــم هزيمة أصحابها ،مزعجة رغــم موتهم ،وقتلهم ،وإخفائهم قسريًا،
واعتقالهم ،وتشريدهم؟ ما الــداعــي لتشويهها ووصمها والتحذير من تكرارها؟
هنا ثورة يناير ،الزمان واملكان ،والشخوص (حاضرون في الغياب) .ال يتعلق األمر
برومانسيتنا األولى ،رحمها الله وال أعادها ،إنما بواقع يومي ،ترصده السلطة ،ربما
فاعليه ،وتعي خطره ،واستمراره ،وتجابهه بترسان ٍة من األبوية والتجهيل
أكثر من ّ
ّ
والقبح ،وتعطل حركته ،لكنها تفشل في إيقافه .كانت يناير ،ولم تزل «مشروع جيل»
ّ
التحرك من مرحلة ما قبل الدولة إلى الدولة ،ما
للدخول إلى التاريخ ،استعادة الزمن،
قبل الحداثة إلى الحداثة ،من العدم إلى الوجود ،كانت استئنافًا ملشروع محمد علي،
وثــورة  ،1919بعد إجهاضهما ،مرة في  ،1936بتوقيع معاهدة االعتراف بالوجود
البريطاني ،وأخــرى بـ«عسكرة حلم االستقالل» ،مع ضباط يوليو ( ،)1952وثالثة
بتوقيع كامب ديفيد ( ،)1978والخروج من التاريخ والجغرافية معًا ،طرحنا سؤال
ّ
السياسة وأخطأنا في إجابتهّ ،
مرة حني فشلنا في تقديم مرشح ،أو مشروع ،ثوري،
فذهبت إلى اإلخوان املسلمني ،وأخرى حني فشل «اإلخوان» فعادت إلى العسكر ،إال أن
أسئلة أخرى طرحتها يناير بشكل صحيح ،وما زالت تجيب عنها ،وتسود أوراقها،
الواحدة تلو األخرى ،رغم كل محاوالت الرقيب الفاسد في تشتيتها وعرقلتها.
ً
تعالوا نــرجــع قـلـيــا ...هــل نجحت ث ــورة 1919؟ اإلجــابــة نـعــم ،لكن كـيــف؟ لــم يرحل
اإلنكليز ،لم ّ
يتحول اإلعالن عن رفع الحماية واستقالل مصر وسيادتها في 1922
إلى واقع عملي ،لم يجب ثوار  1919عن سؤال االستقالل (اإلجباري) ،فكيف نجحت؟
قبلها لــم يكن ّثمة دول ــة ،باملعنى الحديث ،تأسست الــدولــة مــع محمد علي ،ودخلت
إلى التاريخ واقعًا عمليًا واجتماعيًا وسياسيًا في  …1919شهادة ميالد املواطن،
املجال العام السياسي ،املشروع القومي ،الحياة النيابية ،الحكومات املنتخبة ،امللكية
الدستورية ،منجزات  1919التي أنتجت ،بدورها ،مبدعني في شتى املجاالت ،السينما
واملسرح والغناء واملوسيقى والرواية والشعر ،ناهيك عن املعارف الدينية والفلسفية.
أع ــادوا ،جميعا ،صياغة الــوجــدان املـصــري بما يتفق مــع ال ـثــورة ،ومشروعها ،كما
أرادوه ،ومستقبلها ،كما تخيلوهّ .
تعرضت  1919النتكاستني ،األولــى في االعتراف
بالوجود الشرعي لالحتالل البريطاني في معاهدة  ،1936والثانية نتيجة لها ،وهي
انقالب الضباط  .1952وعلى الرغم من ذلك ،فإنها( ،ثورة  )1919حاضرة في الوجدان
يأت بعد ،وما يناير  ،2011وما سبقها من
املصري ،بمنجزها ومطالبها وغدها الذي لم ِ
انتفاضات شعبية ،سوى محاوالت الستدعاء مشروع  ،1919دولة مدنية ديمقراطية
حديثة «مستقلة» ،واستعادة للحظة الزمنية ،على املستويات كافة.
يناير ،بدورها ،لم تزل ّ
ّ
واملتكررة للتحديث،
(لساها) ،ماثلة في محاوالتنا اليومية
ّ
واسـتــدعــاء «ك ــل ش ــيء» إلــى طــاولــة الـنـقــد ،واملـحــاسـبــة ،وع ــدم التسليم .متدينون،
رغم تدينهم ،يرفضون اإلسالم الوراثي ،ويبحثون عن دينهم ،ويعيدون اعتناقه،
بتعبير م ــراد هــوفـمــان ،سياسيون يـتـمـ ّـردون على ت ــراث آبــائـهــم األيــديــولــوجـيــن،
ّ
ويعيدون بدورهم فرز أفكارهم ،واختبار والءاتهم األولى ،فنانون ،مثقفون ،كتاب،
نقاد ،معركة طاحنة ،يومية ،يخوضونها مع ممثلي ما قبل الدولة ،النتزاع حقوق
ّ
املعركة
النقد والتجريب والخطأ ،ال يعني ذلك أن انتصارا قد تحقق ،إنما يعني أن
ً
التي توهمنا نهايتها ،لفشلنا ،املــؤقــت ،فــي إجــابــة ســؤال السلطة ،مــا زالــت باقية
ّ
وتتحرك ضدها بكل ما تستطيع ،رافضة،
على جبهات أخــرى ،ترصدها الدولة،
ّ
بشكل قطعي ،التحديث ،بكل أشكاله ،فــي الــوقــت الــذي ال تكف فيه عــن تصدير
ّ
والتطرف الديني،
خطابات تزعم مقاومة القدامة واألصولية (بدالالتها السلبية)
ٍ
ّ
بل وتتجاوز إلى ّادعاء أنها دولة مدنية وديمقراطية ،قدر ما تحتمل خصوصيتنا
الدينية والثقافية! هنا يناير ،حيث الترجمة عمل ثوري ،الكتابة عمل ثوري ،النقاش
حول فيلم سينما ،رواية ،مقال ،استدعاء إضاءات املاضي في مواجهة ظلماته عمل
ثــوري .ما زال الوقت وقتًا ،ومــا زلنا نـحــاول ،ومــا زال خصوم املستقبل بدورهم
ً
ابتداء من «يعمل إيه التعليم في وطن ضايع» وحتى عمرو أديب وأحمد
يحاولون،
موسى وهاني شاكر وعبد الله رشدي… وتلك األيام نداولها بني الناس.
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آراء

مصر والتريليونات الستة لمكافحة الفقر
عمر سمير

أطلق الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي،
فــي أث ـنــاء انـعـقــاد مـنـتــدى شـبــاب الـعــالــم في
دورتـ ــه الــراب ـعــة فــي ش ــرم ال ـش ـيــخ ،تصريحًا
ّ
نـ ــاريـ ــا ب ـ ــأن الـ ــدولـ ــة أن ـف ـق ــت أكـ ـث ــر مـ ــن سـتــة
تريليونات جنيه مصري ( 400مليار دوالر)،
خالل السبع سنوات املاضية ملواجهة الفقر،
وه ــي أرق ــام مـبــالــغ فيها كـثـيـرًا وكـفـيـلــة بــأن
تـقـضــي ع ـلــى ال ـف ـقــر م ـت ـعـ ّـدد األب ـع ــاد تـمــامــا،
ول ـي ــس ف ـقــط ف ـقــر ال ــدخ ــل أو ف ـقــر ال ـخــدمــات
العامة ،والواقع يشير إلى تضاعف مؤشرات
الفقر منذ العام .2016
املسؤولون املصريون على االفتراض
يعتمد ّ
الـقــائــل إن ــه «ل ــن يـعـ ّـد أو يــراجــع أح ــد وراء ن ــا
تـلــك األرق ـ ــام» ،فعند الـبــدء فــي مـ ّشــروع قناة
ال ـســويــس ال ـج ــدي ــدة ،ص ــرح ــوا بــأن ـهــا سـتــدر
على مصر مائة مليار دوالر ،لم يقولوا خالل
ك ــم م ــن األع ـ ــوام وال ف ــي ّ
أي أجـ ــل ،ث ــم ج ــاءت
ّ
الـتـقــاريــر الح ـقــا لتفيد ب ــأن حصيلة رســوم
العبور فــي قـنــاة السويس لــم تتطور بأكثر
من الزيادات البسيطة املعتادة ،وهي أبعد ما
ّ
يكون عن هذه األرقــام في املدى املنظور ،ألن
التجارة الدولية كانت ومــا زالــت في مرحلة
ركود ،كان أصغر باحثي االقتصاد يتنبأون
ويعرفونها قبل حفر الـقـنــاة الـتــي قيل
بها ّ
الحقًا إنها لرفع الروح املعنوية للمصريني.
ّ
والـحـقـيـقــة أن ه ــذه الـتــريـلـيــونــات الـسـتــة من
الجنيهات أو األربعمائة مليار دوالر ال يمكن
ّ
التصديق مطلقًا أنها صرفت ،ألن ما أنفق على
ّ
كــل الـبـنــود املرتبطة بالفقر ارتـبــاطــا مباشرًا

وغير مباشر ال تشير ،من قريب أو بعيد ،إلى
ّ ّ
ّ
تلك األرقام ،إل إذا كان السيسي يعد أن كل ما
يـخـ ُـرج مــن املــوازنــة الـعــامــة لـلــدولــة هــو إنفاق
على الفقراء ومكافحة للفقر ،فمجموع ما أنفق
على بند األجـ ــور ،مضافًا إلـيــه مــا أنـفــق على
قطاعات الصحة والتعليم والـسـكــن ،مضافة
ّ
إليه كــل برامج الحماية االجتماعية القديمة
والجديدة ،في هذه السنوات السبع ال يعادل
ّ
هذا الرقم .بل إن الصني ،صاحبة العدد األكبر
مــن السكان الــذيــن تــم انتشالهم مــن الفقر في
الـعــالــم ،بحوالي  700مليون إنـســان انتشلوا
مــن الفقر خــال ال ــ 40عامًا املــاضـيــة ،لــم تطلق
ّ
فمخصصات الحكومة
تصريحًا بهذه األرقام،
املركزية ملساعدة الفقراء بلغ حجمها املتراكم
عبر هــذه السنوات األربـعــن  600مليار يــوان
(أقل من  95مليار دوالر) ،وهو ما يثير عشرات
األسئلة عن الكفاءة في إدارة هذه النفقات في
املصرية.
الحالة
ّ
يكفي الـقــول إن ــه إذا افترضنا أن هــذا الرقم
ّ
الــذي أطلقة السيسي صحيحًا ،فنصيب كل
مــواطــن مــن ال ــ 32مليون فقير الــذيــن تعترف
بهم التقارير الرسمية ،وأنتجت فقر كثيرين
ّ
منهم وعززته السياسات االقتصادية للنظام
امل ـص ــري ،سـيـكــون  187.500جـنـيــه مـصــري،
ًّ
وهذا مبلغ كان كافيًا أن ينقل كل من هؤالء
ومصر معهم نقلة نوعية ،إذا أعطي لهم في
أيديهم مباشرة من دون عناء من الحكومة.
كتبت الباحثة االقتصادية املصرية النابهة
سلمى حسني ،قبل نحو عامني ،في صحيفة
ال ـش ــروق امل ـصــريــة ،مـقــالــن ب ـع ـنــوان «ارت ـفــع
اإلن ـ ـفـ ــاق االج ـت ـم ــاع ــي ف ــارت ـف ــع الـ ـفـ ـق ــر ...أي ــن

الـخـطــأ؟» ،يـشـيــران ،كما دراس ــات اقتصادية
محلية وعاملية عــن االقـتـصــاد املـصــري ،إلى
ّ
ماكينات لصناعة الفقر في مصر ،وأن على
م ـص ــر ،إذا أرادت أن ت ـق ـلــص عـ ــدد ال ـف ـق ــراء،
وقــف عمل تلك املاكينات التي توقع ماليني
ّ
جـ ــددًا ك ــل ع ــام ب ــن ب ــراث ــن ال ـع ــوز وال ـج ــوع،
فهي لن تستطيع ذلك باالعتماد على زيادة
املساعدات النقدية أو العينية التي ّ
تقدمها
الحكومة ،على أهمية االثنني .وتدني األجور
هو أهم ماكينة تنتج ماليني الفقراء كل عام
(إل ــى جــانــب غـيــاب سـيــاســات زراع ـيــة ت ــؤازر
صـغــار الـفــاحــن ،وخـصــوصــا فــي الصعيد،
وال تحابي كبار املنتجني الزراعيني وحدهم).
ّ
والحقيقة أن السياسات االقتصادية للنظام
الـحــالــي لــم تــوقــف عـمــل ه ــذه املــاك ـي ـنــات ،ولــم
تبطئ عملها حـتــى ،بــل تـعـ ّـمـقــت الـسـيــاســات
الزراعية املنحازة للكبار بشكل كبير ،ورأينا
ك ـيــف ان ـخـفــض ال ــدع ــم امل ـ ّ
ـوج ــه إل ــى امل ــزارع ــن
ـاس خـ ــال ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،في
ب ـش ـكــل ق ـ ـ ٍ
برامج اإلفساد االقتصادي التي تعتمد
إطار
ّ
على التقشف الذي ال يطاول عادة إال الفقراء
واملنتجني الصغار ،فيما ارتفعت فاتورة دعم
الصادرات ،لتصل في عام واحد ألكثر من 25
مليار جنيه.
ّ
رأينا أيضًا كيف عــززت السياسات سيطرة
بعض الشركات الزراعية الكبرى اإلماراتية
والسعودية مع حلفاء محليني على نصيب
األس ـ ــد م ــن ت ـخ ـص ـي ـصــات أراض ـ ــي امل ـش ــروع
الـ ــزراعـ ــي األكـ ـب ــر ف ــي مـ ـص ــر ،وفـ ــي مـقــدمـهــا
مشروع املليون ونصف املليون فــدان ،حتى
أن املسؤولني بــدوا مستائني من نمط إنتاج

قادت سياسات
التعويم للعملة
المحلية إلى انخفاض
كبير لإلنفاق الحقيقي
على التعليم
والصحة والسكن

األلبان الحالي ،ويسعون إلى تحقيق احتكار
فيه لصالح شــركــات تابعة للجيش ،بينما
األف ـض ــل ملـكــافـحــة ال ـف ـقــر أن ت ـعـ ّـمــق سـيــاســة
توزيع األرباح وزيادتها للمزارعني الصغار.
رأي ـن ــا أي ـضــا كـيــف ق ــادت س ـيــاســات الـتـعــويــم
للعملة املحلية إلــى انـخـفــاض كبير لإلنفاق
الـحـقـيـقــي ع ـلــى الـتـعـلـيــم وال ـص ـحــة والـسـكــن
واألجــور والــدخــول الحقيقية ،على الرغم من
الزيادة النقدية في قيمتها ،بفضل التضخم
ال ــذي ارتـفــع إلــى أكـثــر مــن  %32فــي نوفمبر/
تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـ ـعـ ــام  ،2016وك ـي ــف
انعكس ذلك على معدالت الفقر التي وصلت
إل ــى أك ـثــر م ــن  ،%32.5ب ــال ـت ــوازي م ــع بــرامــج
اإلن ـف ــاق االجـتـمــاعــي الـهــزيـلــة الـتــي صاحبت

بــرنــامــج اإلص ــاح االق ـت ـصــادي ،بــاالتـفــاق مع
ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ف ــي هــذيــن الـعــامــن،
فبالقطع لم ولن يوازي أثر تلك البرامج األثر
الكارثي للتضخم الناجم عن تلك السياسات
االقتصادية الكلية التي ليس للمواطنني دخل
نظام كهذا.
فيها وال رقابة لهم عليها في
ٍ
في األسابيع املاضية ،وبينما تعلن الدولة
امل ـصــريــة ع ــن س ـيــاســات لــرفــع ال ـحــد األد ّن ــى
لألجور ،وهي بالقطع سياسات جيدة ،لكنها
تـتــراجــع عــن أي إلــزام ـيــة ب ـهــذا ال ـحــد األدن ــى
ل ــأج ــور ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ال ــرس ـم ــي وغ ـيــر
الرسمي الذي يعمل فيه حوالي ثالثة أرباع
الـقــوة العاملة ،ويحظى بــامـتـيــازات عــديــدة،
مثل اإلعفاءات الضريبية والجمركية ،ودعم
الطاقة ،وتطوير سريع للبنية التحتية التي
تـخــدمــه .ول ـيــس الـحــديــث هـنــا عــن إجـ ــراءات
ا ّشـتــراكـيــة وال يـســاريــة  -ال سـمــح ال ـلــه  -بل
إنها إجــراءات متبعة في أعتى الرأسماليات
ال ـن ـ ّيــول ـي ـبــرال ـيــة ،ح ـيــث ال يـسـتـطـيــع أح ــد أن
ً ّ
ّ
الحد األدنــى لألجور،
يشغل عامال بأقل من
ّ
ّ
يتعرض ملساءلة قانونية ّقاسية.
وإل
نتحدث عن مجتمع مفترض أنــه أنفقت فيه
سـتــة تــريـلـيــونــات جـنـيــه ملـكــافـحــة الـفـقــر في
سنوات سبع ،بينما يموت أطفال منه غرقًا
في النيل في أثناء ذهابهم للعمل بحثا عن
يــوم ـيــة  25جـنـيـهــا (أقـ ــل م ــن دوالر ونـصــف
دوالر) ،بينما ينفق مـلـيــارات على القصور
الــرئــاسـيــة واملـنـتــديــات الـشـبــابـيــة وامل ــواك ــب،
ث ــم ال ي ـف ـتــرض ب ـنــا أن ن ــراج ــع ت ـلــك األرق ـ ــام
والتصريحات!
(كاتب مصري)

إسقاط الحداثة أم إصالحها ...تحديد المنطلق
مهنا الحبيل

يجب القول هنا إن انطالق مسار الفكر الفلسفي
ال ـج ــدي ــد ،إص ـ ــاح الـ ـح ــداث ــة ،مـهـمــة تــاريـخـيــة
ف ــي ع ــال ــم امل ـعــرفــة اإلن ـس ــان ــي ،وهـ ــذا مـخـتـ ٌّـص
بالرؤية التي ينطلق منها هذا املسار ،وليس
بـفـكــرة إصـ ــاح ال ـح ــداث ــة ب ــذات ـه ــا ،فـمـحــاوالت
النقد والتجديد والتهذيب ملفهوم الحداثة لم
تتوقف ،لكنها كانت في سياق الــدورة املغلقة
ً
الحداثة ،لم تخرج منها ولم تطرح أصوال
ملركز ً
ّ
معرفية مستقلة عن هذا الجوهر ،إل في عدد
م ـح ــدود ل ــم ت ــواص ــل ب ـعــده الــرح ـلــة اتـجــاهـهــا،
وبالذات في تفكيك جوهر الحداثة .إذن ،نحن
حديث إلعــان ما يعتبر البالغ
اليوم في عهد
ٍ
األول ،لـلـنـظــر ف ــي ن ـقــض ال ـح ــداث ــة ال نـقــدهــا
وحسب .وعليه ،فإن املشروع املشترك بني وائل
حالق وطه عبد الرحمن هو ٌ
جذر مهم في حياة
التجربة اإلنسانية ،منذ شهود حركة التنوير
بــأرض ـي ـت ـهــا الـفـلـسـفـيــة ،ون ـم ــوه ــا ف ــي ال ـغــرب
وسيادتها على عالم الجنوب .ومن املهم هنا
أن نطرح وجهة نظر خاصة في تاريخ الجدل
املعرفي عن الحداثة ،وهي التحفظ على اعتبار
املراجعات الالحقة في مجمل النطاق الفلسفي
الغربي مسار ملا بعد الحداثة ،فهي أفكار تدور
في ذات الجوهر والنطاق املركزي للحداثة ،من
حيث ّ
تسيد املفهوم املرجعي للعلوم اإلنسانية،
وتـحـيـيــد ال ـع ـلــم امل ـع ــرف ــي ،ث ــم إط ـ ــاق م ــا بعد
الحداثة عليها ،بما في ذلك ثورة ميشيل فوكو.

ولذلك ،إعادة النظر في هذا التقسيم ضرورة،
ّ
حـتــى ال ُي ـضــلــل ال ــوع ــي امل ـعــاصــر ب ــأن تــدويــر
الحداثة ،بني هامشها ومتنها ،يعني أنها دورة
تـمـ ّـرد ناقشت كلياتها الفلسفية ،أو أسقطت
م ـحـ ّـددات ـهــا .ول ــذل ــك هـنــا تـمـ ّـيــز مـشـهــود لهذه
البعثة الجديدة في تاريخ العلوم اإلنسانية،
وبالذات مصدر التفكير واإللهام ملعرفة العالم،
وكيف ُيعرف العالم أو ّ
يعرف من جديد من دون
نقض الركيزة الجوهرية لعلم الحداثة ،وهذا
مــا يتفق عليه تحالف ح ــاق /عبد الرحمن.
وت ـحــريــر ه ــذا الـ ـس ــؤال ال ـك ـب ـيــر ،ه ــو م ــا يـقــود
لإلجابة :هل نحن بحاجة إلى إسقاط الحداثة،
لنقلة تـحـ ّـرريــة أخــاقـيــة فــي الـعــالــم أم نحتاج
إلصــاحـهــا؟ الــرجــوع إلــى الــركـيــزة الجوهرية
للحداثة وأصولها في الفلسفة الغربية يعيدنا
بقوة إلى فهم نهاية املآالت لتوظيف الحداثة أو
ّ
تخلقها في العالم الحديث ،وما هو هذا العالم
الـ ــذي تـخـلـقــت ف ـيــه ،ه ــل ه ــو ج ـغــراف ـيــا كــوكــب
األرض وديمغرافية اإلنسان فيه ،أم هو العالم
الـغــربــي ،بـغــض الـنـظــر عــن نـجــاحــه مــن فشله.
ومن الواضح هنا أن تلك التجربة ،على الرغم
من احتكاكها ودراساتها البحثية واألكاديمية
العديدة للشرق أو عالم الجنوب ،كانت منزوية
في رواق التداول واملراجعة في قبضة أكاديمية
الغرب.
أمــا الخلل الـثــانــي فهو مــا املـقـصــود بالرؤية
الكونية ،وهي قضية في غاية األهمية ،كيف
يكون للمعرفة الحداثية رؤية كونية ،وهي في

أصلها ترى ما هو خارج نطاق املجهر والعلم
الـتـجــريـبــي مـيـتــافـيــزيـقـيــا ،ل ـيــس ل ـهــا أس ــاس
علمي وال داللــة ،وهو ما يعني تنحية العقل
املعرفي .وهــذا العقل هــو كــل علم ودالل ــة فكر
يستنبطها العقل ،أو يجزم بها من خالل فهم
ّ
محركات هذا العالم املنظور في دائــرة الكون
الكبرى ،ودالالت الروح فيه ،وهو ليس ُمعترفًا
ب ــه ف ــي ال ـن ـطــاق ـيــة ال ـح ــداث ـي ــة ،أك ــان ــت مـعــاهــد
أكــاديـمـيــة أم مـشــاريــع علمية أو اقـتـصــاديــة،
أو حــزمــة عـقــائــد لـيـبــرالـيــة أو ي ـســاريــة تعيد
توصيف ذات اإلنسان وتحديدها.
ال ـع ـق ــل ال ـت ـجــري ـبــي وال ـف ـل ـس ـفــي امل ـ ــادي ح ـ ّـدد
مسبقًا م ـصــادره فــي ه ــذا ال ـكــون ،عـلــى الــرغــم
من أن آلــة االسـتــدالل التي طورها من املجهر
لـلـتــدبــر فــي الـفـلــك ثــم ع ـلــوم ال ـف ـضــاء ،لــم يكن
مرتبطًا في تأسيسه بنطاق الحداثة ،ولكنه
ٌ
ســابــق لـهــا فــي تــاريــخ الـعـلــم اإلن ـســانــي ،عبر
اخـ ـت ــراع امل ـس ـل ـمــن ال ـع ــدس ــات امل ـك ـ ّـب ــرة ال ـتــي
ّأسـســت للمجهر الفلكي .هــذا املجهر ثــم علم
الـفـضــاء ال ــذي ّأس ــس عـبــر اسـتـطــاع العدسة
املـكـبــرة ثــم تـطــويــره إلــى امل ــدار الـكــوكـبــي ،كان
يبعث رسائل يقينية برحلة الخلق الكوني،
مــرتـبـطــة بــاملــوجــد ال ـ ًخ ــال ــق ،وال ـ ــذي يـتـشــارك
مسارات معرفية جديدة تقوم على هذا
معها
ٍ
الـجــوهــر .ولكنه جــوهــر لــم تقبل بــه الـحــداثــة،
فحبست هذا الكون في عقلها املادي املحدود،
وفي نطاقية الحداثة املادية ،وهو بذاته أصل
التشكيك في مرجعية الحداثة كرؤية كونية،

ج َرع
لن يصل العالم إلى ُ
التعافي من أمراض
الحداثة بسهولة ،ولكن
ال يمكن لهذا العالم
العبور من دون اكتمال
التأسيس للرؤية البديلة

وه ـن ــا ال ــوص ــف ال ــدق ـي ــق ه ــو ال ــرؤي ــة امل ــادي ــة
لـلـكــون ،الـتــي ت ــدور فــي فلكها ال ـحــداثــة ،فهل
استطاعت الحداثة املنكرة للمعرفة الشاملة
وللعقل املعرفي ،أن تصيغ رؤيــة لهذا الكون،
ث ــم ب ـن ــاء م ـن ـظــومــة فـلـسـفـيــة ت ـ ّ
ـؤس ــس عليها
نهضة أخالقية للبشرية؟
هــذا هــو مــا يكتشفه الـعــالــم ال ـيــوم ،لكنه عاد
إل ــى ه ــذا ال ـس ــؤال مــن خ ــال م ـصــدر فــواجـعــه،
ول ـيــس مــن خ ــال إع ــان حــالــة عــاملـيــة تسعى
إلى مراجعة مصدر معرفتها ،ثم تبني عليها
عالقات التفاعل اإلنساني ،فاليقظة املتأخرة

ّ
جدًا أمام ما تبشر به علوم الحداثة ذاتها من
نهاية العالم ،وهــو فناء األرض أو سقوطها
م ــن خ ــال امل ـن ـت ـجــات ال ـت ــي خـلـقـتـهــا عــواصــم
ٌ
عالم ال يملك اإليـمــان بالرؤية
الحداثة ،وهــو
الكونية التي تقوم على سعة العقل املعرفي
وجـ ــوهـ ــره الـ ــروحـ ــي .ن ـق ـت ــرب ه ـن ــا م ــن مــركــز
ال ـســؤال الـتــاريـخــي الـجــديــد ،وتـحــديــد املهمة
فيه ،فالقول بإسقاط الحداثة يقوم على نزع
الجوهر الذي ال ّ
اإلنقاذ
مفر منه إليجاد بديل
ّ
للحياة اإلنسانية ،فدونه ال يمكن أن تتحقق
للبشرية نقلة مصالح كبرى توقف السقوط
املجنون ،لكن ذلك ال يعني بالضرورة إسقاط
الحقل العلمي التجريبي بكل تـفـ ّـرعــاتــه ،في
امليادين التي خدمت البشرية .كما أن نتائج
التدافع اإلنساني وما ترتب عليها من أرضيةٍ
حقوقيةٍ ومجتمعية ودستورية في صناعة
ثقافة الحقوق والتعايش لتشريعات قانونية،
ُ
ال يحكم عليها باإلسقاط ،بل ُت ّ
صحح وتبنى
عبرها عــاقــات الـتـشــارك اإلنـســانــي ،ويعالج
هـنــا أثــر غـيــاب املــركــز األخــاقــي .وهــي دوائــر
جـ ــدل وم ـس ــاح ــة ت ــاري ــخ وواق ـ ــع ع ــامل ــي لـيــس
بالسهل ،ولن يصل العالم إلى ُجـ َـرع التعافي
مــن أم ــراض الحداثة بسهولة ،ولكن ال يمكن
لهذا العالم العبور من دون اكتمال التأسيس
للرؤية البديل ،وهي مهمة الفلسفة األخالقية
اليوم ،والتي ال يــزال بعضها يــدور في حلقة
التقليد املميت للحداثة وهامشها.
(كاتب عربي في كندا)

المساوم
طالبان واالعتراف
ِ
أسامة عثمان

ً
تستشرف أفـغــانـسـتــان أزم ــة إنـســانـ ْيــة بالغة
الـخـطــورة .ويعيش األف ـغــان ،اآلنَ ،وف ــق األمــم
امل ـت ـح ــدة« ،ظ ــروف ــا بــائ ـســة ل ـل ـغ ــاي ــة» .وت ـق ـ ِّـدر
ّ
األخيرة أن أكثر من نصف السكان ( 40مليون
ن ـس ـمــة) ي ــواج ـه ــون ال ـج ــوع الـ ـح ـ ّـاد ،ف ــي حني
بسبب ظروف
يواجه مليون طفل خطر املوت؛
ُ
ـارس .وت ـنــاشــدً حّـكــومــة طــالـبــان
الـطـ َقــس الـ ـق ـ َ
ال ــدول االعـتــراف بها ،معلنة أنــه جــرى الوفاء
بـجـمـيــع الـ ـش ــروط ال ـت ــي ت ـطــالــب ب ـهــا مـعـظـ ُـم
الدول ،منذ أعادت السيطرة على السلطة ،في
كــابــول ،فــي  15أغسطس /آب ،الـعــام املاضي.
أم ــا األمـ ــن ال ـع ــام ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ،أنـطــونـيــو
غ ــوت ـي ــري ــس ،ف ـقــد ش ـ ـ َّـدد ع ـلــى أنـ ــه «ال ي ـجــوز
مـعــاقـبــة الـشـعــب األف ـغ ــان ــي؛ مل ـج ـ َّـرد أن حــركــة
ّ
َّ
تتصرف بطريقة مالئمة» .وذكر أن
طالبان ال
نفسه؛ من أجل
الوقت
في
تعمل،
املتحدة
«األمم
ُّ
وصول املساعدات اإلنسانية ،وتجنب حدوث
ـار اق ـت ـص ــادي ،ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان .وفـيـمــا
ان ـه ـي ـ ٍ
يـتـعـلــق بــاس ـت ـجــابــة «ط ــال ـب ــان» لـلـمـتـطـلـبــات
الــدول ـيــة ،املتعلقة بـحـقــوق اإلن ـس ــان ،وامل ــرأة،
ّ
ُّ
التقدم»
لفت األمني العام إلى أن «هناك بعض
فــي مــا يتعلق بعمل امل ــرأة ،وتعليم الفتيات،
ّ
فــي أفغانستان .وقــال إن «املــوظـفــات اللواتي
يـعـمـلــن ف ــي األمـ ــم امل ـت ـحــدة ،ف ــي أفـغــانـسـتــان،

ً
ّ
يتمكن من العمل ،اآلن» .وأوضح« :نعلم أيضا
ُ
َ
للفتيات فيها بالذهاب
أن هناك أماكن يسمح ً
إلــى املـ ــدارس ،وهـنــاك أيــضــا نـســاء أفغانيات
يعملن فــي بعض املـصــالــح الـحـكــومـيــة» .هذا
مــع إق ـ ــراره «حـ ــدوث خ ــروق جسيمة لحقوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان» .وش ـب ـي ـ ًـهــا ب ـم ــوق ــف األم ـ ــن ال ـع ــام
لألمم املتحدة ،جاء موقف النرويج ،إذ أعلنت
وزارة الخارجية النرويجية أن ممثلي حركة
طــالـبــان األفـغــانـيــة سـيـصـلــون إل ــى الـنــرويــج؛
إلجراء محادثات؛ لبحث كيفية تخفيف األزمة
اإلنسانية فــي الـبــاد ،مــع تأكيدها أن ذلــك ال
يعني اعـتــرافــا بـهــا ،لـكــن عليها الـتـ ًحـ ُّـدث مع
السلطات الفعلية في البالد ،رافضة السماح
ْ
بـ ــأن يـفـضــي ال ــوض ـ ُـع ال ـس ـيــاسـ ُّـي إل ــى كــارثــة
إنسانية أكبر.
بــالـتــوازيُّ ،
تلح حكومة طالبان على خطورة
ّ ً ّ
األوضاع االقتصادية ،مذكرة بأن «املساعدات
قـصـيــرة األج ــل لـيـســت هــي ال ـحــل ،وأن ــه يجب
ِّ
ال ـع ـمــل ع ـلــى إي ـج ــاد طــري ـقــةٍ ل ـح ــل امل ـش ـكــات،
بـشـكــل ج ـ ـ ــذري» .وه ــي ت ـطــالــب ب ــاإلف ــراج عن
األص ــول املـصــرفـيــة األفـغــانـيــة الـتــي ِّ
تجمدها
ٌ
دول غربية بقيادة الــواليــات املتحدة ،وتبلغ
ـارات دوالر .هــذا التجميد يفاقم من
 9.5مـلـيـ ُ
آث ــاره تعليق صـنــدوق النقد الــدولــي ،والبنك
الدولي ،نشاطهما في أفغانستان ،وإيقافهما
املساعدات .وهنا يصعب تفادي الـســؤال :هل

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

الدافع الحقيقي ،وراء رفض أميركا ،ثم الدول
الغربية األخــرى ،االعـتــراف بحكم طالبان هو
ملف حقوق اإلنسان؟ لم نشهد اهتمامًا ّ
فعليًا
إلدارة الرئيس األميركي ،جو بايدن ،في شؤون
ح ـقــوق اإلن ـس ــان وال ــدف ــاع ع ــن الــديـمـقــراطـيــة.
ُ
وبـهــذا ج ــاءت أق ــوال املــديــر التنفيذي ملنظمة
ه ـيــومــن راي ـت ــس ووتـ ــش ال ـح ـقــوق ـيــة ،كينيث
ّ
روث ،إن سياسة بــايــدن ،في الشرق األوســط،
لــم تختلف كـثـيـرًا عــن سـيــاســة سلفه دونــالــد
تــرامــب .وإن الــرئـيــس الـحــالــي ،فــي مــا يتعلق
بحقوق اإلنـســان فــي الـشــرق األوس ــط ،ال يــزال
يسترشد بالقواعد التي سبقته .وكتب روث،
فــي التقرير الـسـنــوي للمنظمة عــن األوض ــاع
َ
في العالم ،إن بايدن «واصــل ْبي َع أسلحةٍ إلى
مصر والسعودية واإلم ــارات وإسرائيل ،على
ممارساتها القمعية» .وهذا
الرغم من ًاستمرار ٌ
جديدا ،فممعروف أن أميركا ال تجعل من
ليس
حقوق اإلنسان ،والديمقراطية ،أولوية فعلية،
ُ
ِّ
ها .وفوق ذلك ،تجعل
بقدر ما تحركها مصالح ً
ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان م ـح ـكــومــة بـمـعــايـيــرهــا هــي.
ولذلك ،ضغطها على حكومة طالبان إنما هو
الحتوائها داخل لعبتها ،وقواعدها.
ُ
ت ـل ـ ِـزم واش ـن ـطــن بـتـلــك امل ـعــاي ـيــر ال ـتــي تــراهــا
كونية ،أو يجب أن تكون كذلك ،وترهن بها
ُ
شرعيتها ،حني تريد ،لتحكم شؤون البالد،
أو املجتمعات الداخلية .وأميركا ال تــرى أن

مدير التحرير ارنست خوري
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تلح حكومة طالبان
ُّ
على خطورة األوضاع
مذك ً
ّ
رة
االقتصادية،
ّ
بأن «المساعدات
قصيرة األجل ليست
ّ
الحل
هي

الـتــزام حركة طالبان بعدم االعـتــداء على ِّ
أي
دول ــة ،ورفضها انـطــاق تلك االع ـتــداءات من
أراضيهاً ،
كافيا .ومع ذلك يبقى السؤال عن
نـجــاعــة ُّه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـضـغــط ف ــي تغيير
ُ
ُّ
وتصوراتها؟
سلوك النظم والحكومات
ُ
وأمـ ـ ــا «ط ــالـ ـب ــان» ال ـح ــاك ـم ــة ف ــت ـب ــدي نـجــاحــا
ً
معقوال فــي ف ـ ْـرض سيطرتها ،وفــي الـحـ ِّـد من
الجماعات التي تستبيح دماء األبرياء .وحتى
في إدارة املــال ال يشتهر عنها ما اشتهر عن
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أسالفها من فساد ،حيث كان ذلك الفساد من
األس ـب ــاب ال ـتــي س ــارع ــت ف ــي ان ـه ـيــار حـكــومــة
الــرئ ـيــس األف ـغ ــان ــي الـ ـف ـ ّـار ،أشـ ــرف غ ـنــي ،ولــم
َّ
تتمكن قـ َّـواتــه من االحتفاظ بتماسكها ،أمام
ت ـ ُّ
ـوس ــع طــال ـبــان امل ـث ـيــر .وق ــد أع ـل ـنــت حـكــومــة
طالبان ،في نوفمبر /تشرين الثاني ،من العام
ال ـفــائــت ،أن ـهــا بــاشــرت دف ـ َـع رواتـ ــب املــوظـفــن
الحكوميني الذين لم يتقاض ْوا رواتبهم ،منذ
عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان؛ ما
ِّ
َّ
املتحدث
تسبب فــي أزمــة مالية كبيرة .وقــال
ّ
بــاســم وزارة ا َملــالـيــة ،أحـمــد وال ــي حـقـمــال ،إن
ُ
الــرواتــب ستدفع عن الفترة التي تبدأ في 23
أغـسـطــس /آب ،وإن رواتـ ــب بـعــض املــوظـفــن
ستشمل الـشـهــر الـســابــق لــوصــول «طــالـبــان»
إلى السلطة .وكانت الحركة ،وفور سيطرتها
على الحكم ،أعلنت إصدار عفو ّ
عام للعاملني
ً
بدور للمرأة.
في اإلدارات الحكومية ،وقبوال
ٍ
ُّ
التنوعات التشريعية،
وأخـيـرًا ،في العالم من
وفي دول املنطقة ،عربية وإسالمية ،ما ال يتفق
مع النظرة الغربية ،أو األميركية لحقوق املرأة،
ُ
وحـتــى فــي نــظــم الـحـكــم مــا ال يـتـطــابــق ،أو ما
يتباعد عن الديمقراطية التي تريدها أميركا،
وال يمنعها ذلــك من االعـتــراف بها ،والتعاون
معها؛ فهل تستمر واشنطن بمقايضة حياة
املاليني في أفغانستان بتلك اآلمال؟
(كاتب فلسطيني)
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