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�سبيل الو�صول اىل ت�سوية لبنانية
عبا�س
ح�سن ّ

بات كثري من اللبنانيني على قناعة �شبه تامة ب�أن ال �سبيل اىل تو�صل
الأطراف ال�سيا�سية اىل ت�سوية فيما بينها .وهذا قول يك�شف ،رغم �شيوع
تداوله ما ي�شي بب�ساطته ،كيفية تناول املواطنني اللبنانيني للآفاق
امل�ستقبلية التي تطرحها ال�صيغة اللبنانية الطوائفية.
لي�س القول بعدم �إمكان الت�سوية بني الأطراف اللبنانية قول �سلبي
متاما ً ،كما يبدو للوهلة الأوىل .وال�سبب يف ذلك هو �أن هذا القول يت�ضمن
يف منطلقاته فر�ضية الإتفاق الكامل على كافة ال�ش�ؤون العامة والتف�صيلية.
وبالتايل ف�إن حتقق الت�سوية� ،إنطالقا ً من هذا الإفرتا�ض هو �أمر �سلبي متاما ً
لأنه يق�ضي على التنوع يف املجتمع اللبناين الذي ال زال ع�صيا ً على التنميط
و�شيوع الر�أي الواحد ،ومن هنا و�صفه بالنظام الدميقراطي على الرغم من
حدود هذه الدميقراطية .وال دميقراطية بال حدود ،لأن غياب احلدود يخرجنا
�أ�سا�سا ً من دائرة النظام ال�سيا�سي اىل دائرة الفو�ضى.
لذلك ،ف�إن بقاء اخلالفات هو �أمر �رضوري ،وطبعا ً لي�س كافيا ً ،لبقاء النظام
ال�سيا�سي اللبناين ب�سماته الدميقراطية .فالدميقراطية حتتاج اىل الإختالف يف
الآراء والتوجهات حول كيفية ت�سيري �أمور املواطنني.
ولكن فر�ضية ا�ستحالة الت�سوية ذاتها حتمل بعداً �آخر للم�س�ألة ،هو بعد
عدم �إتفاق الأطراف ال�سيا�سية على احلد الأدنى من الثوابت وعدم حملهم
للحد الأدنى من املثل ال�سيا�سية امل�شرتكة ،ويف هذا يكمن امل�ضمون ال�سلبي
للقول املذكور.
هناك خالف حول كيفية حماية لبنان من اخلطر اال�رسائيلي� :أبال�سالح
الفئوي �أم بالدبلوما�سية؟ وخالف حول طبيعة ال�رصاع مع ا�رسائيل� :رصاع ع�سكري
�أم �رصاع على جبهات عدة اقت�صادية واجتماعية وثقافية حيث الع�سكري لي�س
�سوى جزء من الكل؟ كما هناك خالف حول طريق تنفيذ الر�ؤية ال�سيا�سة داخل
الدولة اللبنانية� :أبالأ�ساليب الدميقراطية و�إن تعذر ذلك فبالقوة� ،أم فقط
بالأ�ساليب الدميقراطية؟ وهناك خالف حول موقع لبنان يف املجتمع الدويل
وحول املطلوب منه كجزء من ال�رصاع العربي اال�رسائيلي...
هذه امل�سائل� ،أو واحدة منها فقط ،كفيلة بتفجري � ّأي نظام �سيا�سي من
داخله ،حتى ولو كان مرنا ً اىل �أبعد احلدود لأن طبيعة التفكري يف هذه امل�سائل
اخلالفية هي ذات نتيجة �صفرية :مك�سب طرف ما هو خ�سارة للطرف الآخر.
�إن اخلطوة الأوىل على طريق التو�صل اىل ت�سوية داخلية تتمثل بالإقالع
عن التفكري يف امل�سائل اخلالفية اخلطرية مبنطق ال�رصاع ذو النتيجة ال�صفرية.
وهذا ال يتم �إال بانفتاح الطوائف اللبنانية بع�ضها على بع�ض ،والكف عن
ت�صور كل منها للآخر ك�آخر مطلق .وال �شك �أن نقد كل من الأطراف ال�سيا�سية
جتربته خالل احلرب اللبنانية �سي�شكل مدخالً لتغيري هذه الذهنية ال�سائدة.

عن املقاطعة الأكادميية وق�ضية �ساري حنفي 9 ، 8

ت�أ ّزم منوذج الدولة-الأمة وم�صائره يف ظل العوملة 13 ، 12

خال�صات �إنتخابية فرن�سية
زياد ماجد

�ش ّكلت االنتخابات الفرن�سية الإقليمية الأخرية منعطفا ً يف احلياة
ّ
تتخطى طبيعتها املحلية.
ال�سيا�سية الفرن�سية ذا دالالت
عبت عن �إ�شكاليات �سيا�سية وفكرية ميينية – ي�سارية
ذلك �أنها رّ
وظهرت م�ؤ ّديات التحالف واالئتالف من ناحية ثانية،
عامة من ناحية،
ّ
وعك�ست �أزمات امل�شاركة والهوية واالندماج والقيم االجتماعية والثقافية
من ناحية ثالثة.
يف الي�سار واليمني
ك�شفت وقائع االنتخابات ح ّدة الفرز الذي تدفع �إليه ال�سيا�سات
تعر�ضا
“االيديولوجية” .ف�إن كان التمو�ضعان الي�ساري واليميني يف فرن�سا ّ
يف �سنوات خلت مل�ساءلة ولتح ّدي حتديد الفروقات الفعلية بينهما يف ظل
نحوهما �سويا ً باجتاه الو�سط يف دولة يحت ّل �إرث “الرعاية” موقعا ً مركزيا ً
يف فل�سفتها ودورها� ،إال �أن و�صول نيكوال �ساركوزي ب�سيا�ساته اليمينية
ال�صافية دفعت احلزب اال�شرتاكي اىل تعديل يف خطابه (�أو خطاباته،
لوجود تيارات عديدة فيه) ،وخلقت يف البالد دينامية ي�سارية هجومية
�أ ّمنت للتحالف الي�ساري العري�ض فوزاً كبرياً .فيمني �أيديولوجي ا�ستدعى
نقا�شات قيمية واقت�صادية واجتماعية ي�سارية متج ّددة� ،إن حول العالقات
الطبقية� ،أو النظم ال�رضيبية �أو دور الدولة �أو ق�ضايا البيئة وزواج املثليني
�أو معاين الهوية وموجبات العلمنة و�سبل االندماج االجتماعي وغريها،
و�أعاد بالتايل الفرز احلاد يف اال�صطفافات ال�سيا�سية جاعالً الو�سطية تبدو
بغري طائل ،وهذا ما اكت�شفه فران�سوا بايرو وحزبه الو�سطي الذي كان من
�ضحايا االنتخابات �إذ مل ينل �سوى �أ�صوات  4يف املئة من الناخبني.
يف التحالف
ق ّدمت االنتخابات �صورة عن فاعلية التحالف واالئتالف يف حلظات
التناف�س االنتخابي .فلوائح “�أوروبا االيكولوجية” التي جمعت البيئيني
خ�رضاً وم�ستق ّلني وظهرت ك�أنها ٍ
تخط للإطار احلزبي التقليدي وقطب
جذب لفئات وا�سعة تويل البيئة مرتبة اهتمام عالية يف احلقل االقت�صادي
وتنحاز اجتماعيا ً للي�سار ،نقلت الت�صويت الأخ�رض من ن�سب راوحت يف
العقود املا�ضية بني ال 3وال 8يف املئة اىل ن�سبة ال 13يف املئة (بعد �أن
نقلته اىل عتبة ال 16يف املئة يف االنتخابات الأوروبية العام الفائت).
كما �أن التحالف ال�شيوعي – الي�ساري (الي�سار غري اال�شرتاكي)
جذب  6يف املئة من الناخبني (مقارنة ب�أرقام مل تتجاوز ال 3وال 4يف
عرى الرتوت�سكيني
املئة لل�شيوعيني مبفردهم منذ فرتة طويلة) ،وهو ّ
بف�صيليهما الراف�ضني كل تن�سيق مع بع�ضهما ومع �سائر قوى الي�سار،

فلم تتجاوز ن�سبة �أ�صواتهما معا ً ال 2يف املئة ،بعد �أن كانت تقارب يف
ال�سابق ال 7يف املئة.
ويف النموذجني االئتالفيني املذكورين داللة اىل اجنذاب الناخبني
اىل مبد�أ التحالف الذي يعتربونه تفعيالً جلهود وتو�سيعا ً لقواعد اجتماعية
وتطويراً للتن�سيق ال�سيا�سي.
املتطرف
يف �أحد �أ�سباب �صعود اليمني
ّ
�شهدت االنتخابات �أي�ضا ً ت�سجيل اجلبهة الوطنية اليمينية املتطرفة
نتائج الفتة بحيث نالت حوايل ال 12يف املئة من �أ�صوات الناخبني وطنياً.
وح�صل زعيمها جان ماري لو بان كما ابنته ماري يف منطقتيهما على ن�سبة
جتاوزت ال 20يف املئة من الأ�صوات .ويف هذا عودة قوية للجبهة الوطنية
اىل املعرتك ال�سيا�سي بعد �أن خال كرث �أن مرحلة �أفولها بد�أت �إثر و�صول
�ساركوزي الذي مت ّكن من جذب جزء من قاعدتها ال�شعبية العتماده عدداً
من �شعاراتها.
�إال �أن التدقيق يف �أ�سباب ال�صعود اللوبيني ي�شري اىل �أن اعتماد
حكومة �ساركوزي والإعالم لغة ّ
تركز على ق�ضايا الهوية واحلجاب والأمن
والهجرة وتقدمي بع�ض الوزراء �أمثلة تعميمية و�أحيانا ً عن�رصية جعال الأنظار
القلقة تتجه مبا�رشة �صوب املهاجرين الأفارقة والعرب وامل�سلمني
احلا�صلني على اجلن�سية الفرن�سية �أو املقيمني يف فرن�سا على نحو بدت
و�سهل على
معه م�شاكل البالد مرتبطة بهم .وهذا غ ّذى م�شاعر الكراهية
ّ
املتطرف رفع �شعارات كان بع�ض معتنقيها يخ�شى �إ�شهارها.
اليمني
ّ
فظهرت اجلبهة الوطنية مل�ؤيديها وك�أنها الطرف ال�صادق الذي مل يب ّدل
مرة مواقفه يف حني �أن الآخرين يقولون مبثلها وي�ستنكرون عليه مناداته
بها ،مما ع ّب�أهم ودفعهم للم�شاركة الفاعلة.
 ...يبقى القول يف ختام هذه العجالة �إن فرن�سا يف خمترب �سيا�سي و�إن
العامني القادمني �سيكونان حا�سمني جلهة ا�ستمرار ال�صعود الي�ساري
حتى االنتخابات الرئا�سية القادمة �أو جلهة مت ّكن اليمني من ا�ستعادة
املبادرة والعافية االنتخابية.
بهذا املعنى ،مل تكن هذه االنتخابات الإقليمية التي �سوى امتحان
يعلن انطالق التح�ضري للمنازلة الكربى ،وما ينبغي �أن ت�ستنه�ضه من
م�شاركة �أكرب يف مناظراتها وجوالت �صناديقها...

من هنا وهناك

العبور �إىل الدولة � ،شعار جميل ولكن...
وديع حمدان

ترفع قوى � 14آذار �شعار العبور �إىل الدولة ،ولكن ال تقدم لنا م�رشوعا ً وبرناجما ً مف�صالً لتحقيق ذلك.
ومت ّيز هذه القوى نف�سها عن قوى � 8آذار ،وعامودها الفقري حزب اهلل ،بانها تنادي بالدولة �سلطة
وحيدة ،و�صاحبة قرار ال�سلم واحلرب واحتكار ال�سالح.
ال جدال �أن بناء الدولة «القوية والقادرة والعادلة» هي املهمة املركزية للبنانيني ،للخروج من
�أزماتهم املتوالية التي يتخبطون بها .ولكن ال�س�ؤال من يقوم بهذه املهمة وكيف؟ ومن يعيق ذلك بعد
مرور � 67سنة على الإ�ستقالل؟
ال ّ
�شك �أن م�س�ألة احتكار الدولة لل�سالح هي ال�رشط الأول ال�رضوري لقيامها ،كما هو احلال يف ك ّل
ٍ
التجارب العاملية ،ولكن هل هذا وحده كاف يف لبنان؟
هذا ال�رشط كان متوفراً �سابقاً ،قبل دخول ال�سالح الفل�سطيني �إىل لبنان مطلع ال�سبعينات ،وقبل
انت�شاره بيد امللي�شيات الأهلية اللبنانية ،ولكن ملاذا مل يح ِم ال�سالح ال�رشعي الدولة �آنذاك من التفكك
والإنهيار؟
ي�شكو بناء الدولة يف لبنان من عط ّبني تاريخيينّ بنيويينّ  ،الأول هو ت�ش ّكل الدولة منذ ت�أ�سي�سها حول
حقوق الطوائف وح�ص�صها ،ما يجعل التوازنات بني الطوائف تهتز عند كل تغيرّ يف الأحوال الدميوغرافية
والإقت�صادية وال�سيا�سية ،وتتحول �إىل �رصاعات تنعك�س على الدولة وم�ؤ�س�ساتها تعطيالً وال ا�ستقراراً.
�أما العطب الثاين فيتمثل بفقدان املناعة بعالقة لبنان مع اخلارج ،ب�سبب انعدام وحدته الوطنية
الداخلية وانك�شافه ال�سهل ،وت�أثره ب�رصاعات املنطقة وتوازناتها املت�شابكة مع ال�رصاعات والتوازنات
الداخلية للطوائف ،التي ي�ستقوي بها بع�ضها على البع�ض الآخر.
ال قيام للدولة يف لبنان� ،أو عبور �إليها ،بدون معاجلة هذين العطبني التاريخيني املذكورين.
العالج يكون من ناحية بالتح ّول من دولة الطوائف وحقوقها �إىل الدولة املدنية وحقوق املواطنني،
ومن ناحية �أخ��رى بتوفري اال�ستقالل الن�سبي للبنان عن �أو�ضاع املنطقة ،بعدم الإنحياز �إىل املحاور
الإقليمية ،وعلى قاعدة االلتزام بال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،ودعم الق�ضية الفل�سطينية �سلمياً.
�إزاء ما تقدم ،نطرح �س�ؤاالً ،هل هناك قوى مهي�أة فعالً ،وتعمل جديا ً على �إزالة املع ّوقات �أمام قطار
الدولة يف لبنان؟

نر طحينا! الدولة
لن يعوزنا جهد كبري لإظهار �أننا يف م�س�ألة بناء الدولة ن�سمع من اجلميع �ضجيجا ً وال َ
التبنى بال�شعارات واملزايدات واملناورات.
م�س�ألة البناء� ،أول ما حتتاج �إليه ،ف�صل الدين عن الدولة ،هكذا حتققت الدولة يف البلدان املتقدمة
عرب عملية تاريخية متدرجة ،وب�سبب الق�صور يف ذل��ك ،تنوء ال��دول املتخلفة حتت ثقل �رصاعاتها
وانق�ساماتها التاريخية.
الطوائف واملذاهب� ،إذا كانت حقا ً تهتم بخال�ص الإن�سان الروحي والنف�سي ،عليها �أن تكتفي
بامل�س�ألة الإميانية وعالقة الفرد بربه ،فال تثري ال�رصاعات والنعرات بني الب�رش ،وال تكون مرتعا ً للمنتفعني
والدجالني واملتاجرين بالدين.
املراكز والوظائف وعمل الدولة ،يجب �أن حتكمها الكفاءة والأهلية ،و�أن تخ�ضع مل�ؤ�س�سات الرقابة
ولي�س النتماء الطوائف ،فال تعود غطا ًء للف�ساد واجلمود.
�أمور االن�سان احلياتية ت�سيرّ ها القوانني الو�ضعية وق�ضاء م�ستقل عن الطوائف ،بعيداً عن التدخل
با�سم الدين والفتاوى ،فت�ساوي بني الب�رش ن�سا ًء ورجاالً ومناطق.
قوى � 14آذار ترفع �شعار الدولة كر ّد فعل �سلبي عام ،ولي�س خياراً مرتبطا ً مب�رشوع ا�صالحي ،بدونه
ال تقوم الدولة.
حزب اهلل يريد من الدولة ما ينفعه ،مثل �أن ي�ستعني بها يف مناطقه �ضد جتار املخدرات وع�صابات
ال�رسقة� ،أما قرارها الع�سكري وال�سيا�سي فيبقى مم�سوكا ً بيده.
بناء الدولة يحتاج �إىل قوى حت�ضنه ،هي للأ�سف غري موجودة الآن يف لبنان� ،إن على �صعيد الطبقة
ال�سيا�سية احلاكمة� ،أو على ال�صعيد ال�شعبي.
�ستظ ّل الدولة يف لبنان م�رشوعا ً م�ؤجالً ،تتحكم فيه تفاهمات وت�سويات خارجية ظرفية� ،صعوداً
وهبوطاً� ،إىل حني تك ّون قوى عابرة للطوائف ،حتمل م�رشوعا �إ�صالحيا ً لبناء دولة مدنية.
عملية التك ّون هذه ،لن تتم �إالّ بعمل متد ًرج ،وطويل النف�س ،تقوم به طليعة مثقفة وواعية ،بال�صلة
مع حركة جمتمع مدين ،تخو�ض ن�ضاالت ومراكمة �إ�صالحات ،يف مناخ ينبذ العنف وي�صون ال�سلم الأهلي.

الدولة مطلب اجلميع ،وقيامها لي�س بقريب
ا�سامة وهبي

يبدو �أن ممار�سات الطبقة ال�سيا�سية التقليدية والطائفية احلاكمة يف لبنان ،ال تخدم م�رشوع بناء
الدولة ،وال ت�شكل مدخالً للعبور اليها .وامل�شكلة تكمن �أ�سا�سا ً يف �شكل هذه الدولة ،وموا�صفاتها،
والنظام الذي يحكمها ،وهي م�سائل ينظر اليها كل فريق �سيا�سي نظرة خا�صة.
فقوى � 14آذار ،تريد قيام الدولة ،وتعمل من �أجل ذلك ،لكن الدولة التي تنادي بها ،لي�ست
بال�رضورة ،النموذج الذي �سري�ضي جميع مكونات � 14آذار .باحلد الأدنى ،تريد قوى � 14آذار ،بناء دولة
قائمة على م�ؤ�س�سات د�ستورية �رشعية ،تتوىل ادارة دفة احلكم ،بعيد�أً عن منطق التفلت وامليلي�شيات.
لكن �أزمة � 14آذار ،تتمثل بكونها الأكرثية النيابية ،التي من املفرت�ض �أن تكون حاكمة ،اال �أنها تتعر�ض
اىل �ضغوطات وعراقيل تعيق ممار�ستها للحكم منذ العام  .2005وعندما حتقق هذه القوى خطوة
باجتاه قيام الدولة ،ال ت�ستطيع املحافظة على ما حققته ،ل�سوء يف الت�رصف� ،أو نتيجة ا�ستقواء الفريق
الآخر بال�سالح.
�أما حزب اهلل ،الذي يخت�رص قوى � 8آذار ،والقوي ب�سالحه ،وبحيثيته ال�شعبية ،وعالقاته الأقليمية ،فهو
يريد قيام الدولة �أي�ضاً ،لكنه يريد الدولة ال�ضعيفة ،التي مي�سك مباف�صلها ،ويتحكم بحركتها .فرتاه
يعار�ض كل ما من �ش�أنه تقوية الدولة احلالية .وهذا ما جعله ،على �سبيل املثال ،غري متحم�س للهبة
الرو�سية ،بتزويد اجلي�ش اللبناين بطائرات امليغ ،الن من �ش�أن ذلك �أن يعطي اجلي�ش هيبة وقدرة على
فر�ض القانون ،وب�سط �سلطة الدولة على كامل الأرا�ضي اللبنانية ،ابتدا ًء من نزع ال�سالح الفل�سطيني
خارج املخيات ،و�صوالً اىل �ضبط احلدود ،ووقف التهريب .ر�أى حزب اهلل �أنها خطوة جدية باجتاه ايجاد
حل لق�ضية �سالحه� ،ضمن ا�سرتاتيجية دفاعية وطنية ،تتوىل الدولة ال�سهر على تطبيقها ،من خالل
م�ؤ�س�ساتها ال�رشعية.
�صحيح �أن حزب اهلل مل ي�صل بعد اىل دولته املرجوة ،ومل ي�ستطيع التحكم الكامل يف ادارة دفة
احلكم ،الن تعقيدات الرتكيبة املجتمعية يف لبنان ،لن متكنه من ذلك ،لكن با�ستطاعته� ،أن يعرقل قيام
الدولة ،التي يرى يف قيامها ،ما يهدد م�رشوعه ال�سيا�سي ،وهذا ما حدث يف � 7أيار .2008
والدولة التي نحن يف ظلها اليوم ،هي خملوق عجيب ،ال تر�ضي �أيا ً من طريف النزاع ،فال هي الدولة

القوية التي ت�صبو اليها قوى � 14آذار ،ولي�ست �أي�ضاً ،الدولة ال�ضعيفة التي تريح حزب اهلل يف حركته،
وان بدى مرتاحاً ،يف �أغلب الأحيان.
�أما النظام اللبناين الطائفي ،فهو يبقى ع�صيا ً على التعديل �أو التغيري �أو اال�صالح ،على الرغم
من الدعوات املتكررة اىل ذلك .وما حدث ويحدث يف جمل�س الوزراء واملجل�س النيابي ،خري دليل على
ذلك ،فكلما طرح عنوان ا�صالحي ،ت�سارع معظم القوى ال�سيا�سية ،التي احرتفت ال�شعبوية ،اىل الت�أييد،
وعندما ت�صل الأمور اىل حلظة احل�سم ،تراهم يرتاجعون ،دون �أي حرج ،وتبد�أ مهزلة احلجج والأعذار التي
ال تقنع �أحداً ،وهذا ما ح�صل ،مع تخفي�ض �سن االقرتاع ،والغاء الطائفية ال�سيا�سية ،و�أخرياً مع قانون
االنتخابات البلدية.
أقره جمل�س الوزراء مبوافقة كل القوى ال�سيا�سية امل�شاركة يف
فم�رشوع قانون االنتخابات البلدية � ّ
احلكومة .ولكن تعمل هذه القوى ذاتها على ا�سقاط هذه اال�صالحات يف املجل�س النيابي ،باعذار واهية،
ال ت�ستند اىل �أي منطق ،وعلى الرغم من حماولة اللجان النيابية ،املعنية بدر�س هذا القانون ،االيحاء
ب�أنها جادة يف عملها .فاحلجج التي �ساقها ر�ؤو�ساء هذه اللجان ،ت�ؤكد �أن هدفها هو اجراء االنتخابات
البلدية وفق القانون القدمي ،خوفا ً من اقرار مبد�أ الن�سبية ،والكوتا الن�سائية ،كي ال تن�سحب هذه
اال�صالحات على قانون االنتخابات النيابية -وهنا بيت الق�صيد.
تتم�سك الطبقة ال�سيا�سية التقليدية بالقانون الذي يكر�س ا�ستمراريتها يف احلكم ،وال تتحمل اقرار
�أي قانون قد ي�شكل مدخالً للتغيري ،الذي �سيكون على ح�سابها ،وهي م�ستعدة ،بالتكافل والت�ضامن
والتواط�ؤ فيما بينها ،وعلى اختالف مواقعها ،ال�سقاط اي قانون قد مي�س مب�صاحلها.
موازين القوى ال زالت متيل مل�صلحة القوى الطائفية ،الآخذة على التجذر واالت�ساع عاموديا ً وافقيا ً
يف كل البيئات الطائفية اللبنانية ،على ح�ساب القوى الدميقراطية والعلمانية والي�سارية .لذا ،فالدولة،
وان كانت مطلبا ً للجميع ،اال �أن قيامها لي�س بقريب.


العدد الرابع والع�رشون  -ني�سان�/أبريل 2010

ق�ضايا

معرفة التاريخ لل�شفاء من جروحه
منى فيا�ض

نعي�ش يف لبنان منذ انتهاء احلرب �أحداثا ً متالحقة ال تزال حتمل الكثري من العنف الأ�شخا�ص ال ميتلكون احلرية احلقيقية يف الكثري من جوانب حياتهم .وبالتايل� ،أعتقد
والتوتر .وك�أن احلرب بعد انتهائها وجدت �أر�ضا ً خ�صبة لكي تظل �آثارها حية وفاعلة �أنه لو كانت هذه الأمور �أف�ضل يف حياة النا�س ف�إنه على الأرجح �أنه لن يكون هناك الكثري
و�ستبقى كذلك حتى يتم التطهر منها.
من هذه الطاقة التي تدخل يف هذا النوع من احلركات ال�سيا�سية� .إذاً ،بهذا املعنى �أعتقد
يف
براغ
رميي
الفرن�سي
والباحث
أ�ستاذ
ل
ل
التاريخ”،
وكانت حما�رضة “كيف يكتب
�أن الأمر رمبا يكون �صحيحا ً”.
الندوة اللبنانية – امل�ستعيدة ن�شاطها -يف �إطار �سل�سلة حما�رضات حتت عنوان “ن�ص
�أما �آك�سيل هو ّنيث فيهتم بال�رصاعات االجتماعية ويجد �أن الكثري من العذابات وامل�شاكل
املعرفة يكتب اي�ضا يف بريوت” ،منا�سبة لكي ن�سرتجع عربه �أهمية املعرفة التاريخية من االجتماعية تتخذ معناها عندما ننظر اليها من زاوية االعرتاف  .reconnaissanceوهذا
�أجل فهم احلا�رض وال�سيطرة على م�صاعبه .ا�ست�شهد بغوته الذي يجد �أن التاريخ يو�سع
من �ضمن اهتمامه بت�سجيل �أهمية وجودنا يف نظر الآخرين.
النظرة وبر�أيه “�إن من ال يريد معرفة تاريخ الثالثة �آالف �سنة املا�ضية فليبق على جهله
واالهتمام مب�س�ألة االعرتاف تعمقت ب�سبب حتليل م�شاعر االحتقار ال�سلبية والإهانة
وليع�ش ليومه” .التاريخ يحرر �أي�ضا ً فال يعود االن�سان حبي�س احلا�رض واليومي
والتعدي على الكرامة التي مل تكن تبدو �سوى تعابري لها طابع �سلبي فقط.
�ش ّدد املحا�رض على ان كتابة التاريخ تتم بوا�سطة الآثار الرقيقة املتبقية ،وكتابة
وينظر اىل النزاعات االجتماعية بح�سب النموذج الكال�سيكي على �أنها نزاعات
احلا�رض ال تتم �إال من �آثار هذا املا�ضي والقيام بت�أويلها .واهمية املعرفة التاريخية �أنها
جتعل نظرتنا اىل املا�ضي مو�ضوعية ،ما ي�سمح بتقا�سم التاريخ �أي بتقا�سم معرفته م�صلحية� .إذ يعترب ان للأفراد وللجماعات بع�ض امل�صالح املح ّددة �سلفا ً بحيث ان
واالتفاق على بع�ض الوقائع .لأنه يف حال احتفاظ كل طرف بوقائعه ي�صبح االتفاق على عدم �إ�شباعها يف ظروف معينة يجعل ه�ؤالء اال�شخا�ص ينا�ضلون من �أجل ا�شباعها .لكن
التاريخ امل�شرتك م�ستحيالً� .إن االتفاق على الوقائع التاريخية ي ِ
فقد التاريخ ح ّدته الأمر تبني لهو ّنيث ان جزءاً من هذه ال�رصاعات على االقل ميكن فهمها ب�شكل اف�ضل اذا
ُ
الذي يفرت�ض �شفاء اجلروح �أو على الأقل االعرتاف بها على �أنها كذلك عرب االعرتاف �أدخلت االنتظارات االخالقية� ،أي عرب تف�سريها بوا�سطة م�شاعر ال�رشف املهان واالحتقار
بالأخطاء املتبادلة (امل�شرتكة) التي ارتكبت .وهذا ما ح�صل بني �أملانيا وفرن�سا بعد ورف�ض االعرتاف .لكن هذا النموذج امل�ضاد مل يكن يهدف اىل تف�سري جميع النزاعات
احلرب العاملية الثانية.
من هذه الزاوية .لكن مع الوقت تبني ان باعث كل نزاع هو �أخالقي نوعا ً ما لأن بع�ض
وهنا ال يجب التقليل من �أهمية هذه اجلروح غري املداواة لأنها ترتك �آثارها النف�سية النزاعات امل�رشوعة ومطالب االعرتاف املحقة ُترف�ض تلبيتها من دون وجه حق .و�صارت
املدمرة .ولطاملا كانت مثل هذه العوامل م�ستبعدة عن دائرة االهتمام التاريخي ،لكن فكرته ان جميع �أنواع النزاعات االجتماعية ،حتى تلك التي تتخذ طابعا �أدائيا ً مثل �إعادة
ّ
واجتاهات
حتليالت
عليها
وتبني
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�
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ل
ا
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ل
ا
يف
امللفت
توزيع امللكية يجب فهمها على �أنها نزاعات معيارية وكن�ضاالت من �أجل احل�صول على
جديدة ملعاجلة وفهم ال�رصاعات .نذكر هنا اثنان� ،أحدهما امل�ؤرخ من “مدر�سة
ّ
احلوليات” ،االعرتاف .هذا مع االخذ بعني االعتبار ان لكلمة اعرتاف معنى وا�سع.
فريون والذي ا�شرتك يف احلرب العاملية الثانية ،والثاين هو الفيل�سوف الأملاين
مارك ّ
يف جمتمعاتنا احلديثة ميكن متييز  3دوائر خمتلفة لالعرتاف تلعب دورا مهما يف
�آك�سيل هو ّنيث .الأول عمل على مو�ضوع ال�ضغينة مت�سائالً هل ميكن لقوة امل�شاعر ان
فهم ممار�ساتنا وحياتنا االجتماعية .وهي مبد�أ احلب يف الدائرة احلميمة ،ومبد�أ امل�ساواة
تف�سرّ التاريخ؟ بالطبع دون ان تكون عامل التف�سري الوحيد ،يطلق فر�ضيته :ماذا لو �أن
يف دائرة احلقوق ،ومبد�أ االعرتاف مب�ساهمتنا يف دائرة االنتاج .ت�شكل هذه الدوائر قاعدة
الغ�ضب بني املجموعات االن�سانية ي�شكل ناب�ضا م�سترتا او خمبوءا او خمفيا يف التاريخ؟
احلياة االجتماعية .و�أي اغت�صاب لأحد هذه املبادئ يعد رف�ضا ً لالعرتاف.
يقول ان فكرته جاءت من خالل عمله على فرتة احلرب العاملية الثانية التي �شارك
ولنظرية االعرتاف املقرتحة �أ�سا�س نف�سي و�أخالقي لأن مبعثها م�شاعر االجحاف
فيها .لقد الحظ �ضغينة جنود اجلبهة �ضد املدنيني الذين “عا�شوا حياة ناعمة” فيما هم
“ميوتون” يف اخلنادق :وهذا ما تبينه الر�سائل التي ت�شهد على ان هذه الكراهية اخللفية والغنب ورف�ض االعرتاف .على امل�ستوى النف�سي ،نحن �أ�شخا�ص ح�سا�سون وعلى قدر
موجودة مثل كراهية العدو .بعد احلرب تواجد اجلنود �سويا من اجل تفجري غ�ضبهم من اله�شا�شة جتاه كيفية تعامل املجتمع معنا .واال فعلى االرجح اّال يكون هناك الكثري
اجلماعي :لقد خانتهم زوجاتهن واح ُتلّ مكان عملهم  ...ان �ضغينة املقاتلني ال�سابقني من النزاعات.
و�إذا ق�سنا الأمور يف لبنان من �ضمن هذه ال�سياقات الثالث التي �أدرجناها تباعا ً
هي �شيء قوي جدا ..وهذا هو ال�سبب الذي يف�رس بالن�سبة له عودة روابط اليمني املتطرف
ميكن عندها فهم �رضورة ا�ستعادتنا لتاريخنا الأقرب� ،أي احلرب الأهلية ،والأبعد� ،أي
يف فرن�سا.
كذلك احلال يف امل�ستعمرات ال�سابقة يف �شمال افريقيا .لقد كان العرب يخبئون �شيئا ً �سياق تك ّون لبنان احلديث وعالقة طوائفه بع�ضها ببع�ض لفهم م�شاعر الغنب واحلرمان
خلف مطالبهم :لي�س اال�ستقالل حقا ً هو ما يرغبون فيه (فيما عدا بع�ض املجموعات) املرتاكة .تطلب الطوائف اعرتاف الأطراف الآخرى بها ،خا�صة عندما تكون ال�سلطة
لكنهم كانوا يبحثون عن التعبري عن غ�ضبهم �ضد من �أهانوهم با�ستعمارهم لهم .بعد حمتكرة من قبلهم كما حدث حني ت�أ�سي�س لبنان الكبري وهيمنة امل�سيحيني (�أو املوارنة
احداث � 11سبتمرب اعلن االرهابيون عن “�شعورهم باالهانة” العائد اىل طردهم من حتديداً) على مقدرات الدولة.
ا�سبانيا يف العام .1492
�إن تاريخنا من هذا املنظار هو تاريخ م�شبع بالذاكرة الهلعية (من تروما) التي
تف�سري
يف
ال�ضغينة
دور
معرفة
حلحلته:
يجب
مهما
خيطا
التقط
فرو هنا انه
�شعر ّ
ت�ؤدي اىل ردود فعل انفعالية عنيفة وغري قابلة لل�ضبط ما يدخلنا يف دورات من العنف
بع�ض احلروب والثورات واملطالبات ..وهذا مل يتم القيام به �سابقا .ذلك ال يعني البحث
املتجدد.
عن حقد و�ضغينة يف كل �شيء ،فاجتياح هتلر لرو�سيا يف حزيران  1941ال يخ�ضع مثال
وهذه الذاكرة هي التي حتتاج اىل مرهم الن�سيان ولي�ست الذكريات هي التي يجب
لهذا التف�سري .وهو يربهن ان كراهية اليهود والغ�ضب �ضد النخبة او امل�ستعمرين
�أن ُتن�سى .يتطلب هذا عملية خا�صة على امل�ستوى الفردي وعلى امل�ستوى اجلماعي.
واملناف�سات بني اجلماعات املتناف�سة -املت�ضادة ميكنها جميعها ان تكون احد
ولي�س املطلوب على امل�ستوى اجلماعي �إنكار الذاكرة ،لكن �شفاء هذه الذاكرة املجروحة
حمركات التاريخ.
ولقد عب فوكوياما يف مقابلة حديثة معه عن هذه الفكرة عندما �سئل عن قول برنارد فقط .وهنا ي�أتي عمل امل�ؤرخني يف ا�ستعادة �آثار الذاكرة التاريخية وامل�شبعة بالعذابات
رّ
لوي�س ب�أن العامل الإ�سالمي ي�شعر بالغ�ضب الآن ،فوافق مف�رساً“ :كنت �أ�شعر دائما ً ،مبعنى التي ي�ؤججها كونها مكبوتة او غري معرتف بها ومعتذر عنها .عمل امل�ؤرخ يقوم على
من املعاين ،ب�أن الكثري من الغ�ضب الذي يدخل يف الت�أكيد العدواين على هوية امل�سلمني ،تظهري الذاكرة اجلماعية من �أجل اتخاذ م�سافة منها� .إن التعرف على هوية الذاكرة
�إمنا هو نوع من رد الفعل على ف�شل التحديث الأو�سع يف املنطقة ،ومن ثم ف�شل النظام الهلعية القاب�ضة على املا�ضي توقف التماهي معها .حينها نتحرر من ذاكراتنا امل�ؤملة
ال�سيا�سي ،لأن النا�س ال ميتلكون م�شاركة ذات معنى ،وال دميوقراطية ،والكثري من وميكننا البدء بحياة جديدة يف دولة دميوقراطية وعادلة نريدها جميعنا.
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حتقيق

بعد خم�س �سنوات� :صارت املع�سكرات �أرواحا
حممد بركات

يف الثامن من �آذار املا�ضي احت�شد ما قيل �إ ّنهم مليون لبناين ولبنانية،
خا�ص ،واف�ضوا على املناطق املجاورة ،ل�شكر
يف �ساحة ريا�ض ال�صلح ب�شكل
ّ
أبي
�سوريا�“ :سوريا حافظ الأ�سد ،و�سوريا ب�شار الأ�سد ،و�سوريا ال�شعب ال ّ
ال�صامد املقاوم” ،على ما قال يومها اخلطيب الأ�سا�سي ،الأمني العام لـ”حزب
اهلل” ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل.
برا” ،هتف �أكرث
اطلعي
“�سوريا
آذار:
�
من
ع�رش
الرابع
بعد �أيام قليلة ،كان
ّ
من مليون لبناين ،وقيل �إ ّنهم تخطوا املليون ون�صف املليون .وكانت �شعارات
“املفاج�أة” و�أ�شهرها“ :فاج�أناكم مووو”.
يف مثل هذه الأيام ،قبل خم�سة �أعوام ،ولد حتالفان �سري�سمان وجه لبنان
لن�صف عقد ،ورمبا �أكرث .فهل مازال هذان التحالفان – املع�سكران قادرين على
مرتا�صني يف مواجهة بع�ضهما البع�ض ،بعدما تراجع الإنق�سام
الوقوف �صفّني
ّ
الإقليمي والدويل وح ّلت حم ّله لغة احلوار ولهجاتها العربية والأجنبية؟
بعد �أ�سابيع قليلة من يوم الرابع
ع�رش من �آذار � 2005أعلن عن “التحالف
الرباعي” ،الذي خلط الأوراق و�شكّ ل �صدمة
جلمهور � 14آذار� .إذ �أعلن عن حتالف ،تبينّ
�أ ّنه �إنتخابي الحقا ،بني “حزب اهلل” وحركة
“�أمل” من جهة ،وبني “القوات اللبنانية”
و”احلزب التقدمي الإ�شرتاكي” و”تيار
امل�ستقبل” من جهة �أخرى.
ّ
مر�شحا
كان حتالفا حميرّ ا ،جمع
لـ”القوات اللبنانية” ،يف �سابقة قد ال
تتكرر يف تاريخ لبنان ،على الئحة لـ”حزب
ّ

اهلل” ،يف مواجهة “احلزب الدميقراطي
اللبناين” برئا�سة طالل �أر�سالن ،يف ق�ضاء
بعبدا – عاليه.
قبلها كان العماد مي�شال عون قد
خرج من حتالف � 14آذار ،يف بداية م�شوار
مل يطل ،للتحالف مع قوى الثامن من �آذار.
كان مندوبو “التيار الوطني
احلر” يف
ّ
اجتماعات � 14آذار يرف�ضون اتهام �سوريا
بالإغتياالت والتفجريات هنا وهناك.
بعدها كانت “ورقة التفاهم” بني
“حزب اهلل” و”التيار الوطني
احلر”،
ّ

وخي�ضت حمالت لتغيري �إ�سم � 14آذار �إىل
“� 14شباط” ،تعبريا عن الذين احت�شدوا
يف � 14شباط  2006من دون العونيني،
ولي�س الذين احت�شدوا معهم يف � 14آذار
.2005
ف�شلت احلملة وظلّت � 14آذار متما�سكة.
وكانت حرب متوز يف �صيف  .2006ثم
الإنق�سام الكبري و�أحداث الثالثاء واخلمي�س
الأ�سودين و�صوال �إىل الإعت�صام الأمني يف
و�سط بريوت ،و�صوال �إىل ال�سابع من �أيار
واتفاق الدوحة.
بعد الدوحة ،وبعد الإنتخابات النيابية
يف العام  ،2009يف � 2آب املا�ضي ،خرج
وليد جنبالط من باب الأمانة العامة لي�سلك
الطريق �إىل �سوريا ،قائال �إ ّنه حتالف “بحكم
ال�رضورة مع �شخ�صيات و�أحزاب وقوى
اليمني” ،ودعا �إىل “عدم الإجنرار والإنحياز
اليميني و�إىل العودة نحو اجلذور الوطنية
والعروبية والي�سارية”.
قبل جنبالط خرج عميد الكتلة الوطنية
كارلو�س و”حركة التجدد الدميوقراطي”
من الأمانة العامة ،وكاد “حزب الكتائب” �أن
ي�صفق الباب وراءه �أي�ضا بعد خالفات بني
اجلميل وبع�ض املندوبني
النائب �سامي
ّ
يف الأمانة العامة.
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�إنفراط � 8آذار
يف املقلب الآخر �إ�شتبك عون مع
رئي�س جمل�س النواب ورئي�س «�أمل» نبيه
بري .بد�أ الإ�شتباك �إنتخابيا ،يف ق�ضاء
ّ
ج ّزين اجلنوبي ،حول الرت�شيحات ،وانتهى
مبعركة خ�رسها مر�شح بري �سمري عازار
ل�صالح مر�شح «التيار الوطني احلر» زياد
�أ�سود .ثم انفجر اخلالف على نطاق او�سع
خالل ال�سجال حول ت�شكيل الهيئة العليا
لإلغاء الطائفية ال�سيا�سة ،التي طرحها
بري وعار�ضها عون ،و�صوالً اىل اىل م�رشوع
ّ
خف�ض �سن االقرتاع ،مرورا بالتعيينات
الإدارية.
ثم ظهر التمايز بني “حزب اهلل” وعون،
للمرة الأوىل منذ توقيع التفاهم الثنائي،
عند الت�صويت على خف�ض �سن االقرتاع.
كما برز تباين بني بن�شعي والرابية،
حت ّدث عنه النائب �سليمان فرجنية علنا
�أكرث من مرة ،من دون �أن يعلن خروجه
من “تكتل التغيري والإ�صالح” .ويف �سياق
خلط االوراق ال تخفى العالقة النا�شئة بني
فرجنية ورئي�س احلكومة �سعد احلريري.
ويف تطورات االيام االخرية فقد �ص ّوت
وزير حزب الطا�شناق ابراهام دده يان ،يف
أقرت دفعة �أوىل من
اجلل�سة الوزارية التي � ّ

حتقيق
التعيينات ،يف اجتاه خمتلف عن ت�صويت قا�سية� ،أقول �إن ت�سمية  8و 14كانت
تعب ب�شكل
زمالئه من وزراء “التغيري واال�صالح” ،الذي ت�سمية حممومة وحا ّدة ال
رّ
ينتمي �إليه دده يان .وهو قال بعد اجلل�سة �صحيح عن معنى التحالفات التي انعقدت
�إ ّنه مل يخرج من “التغيري والإ�صالح” ،بعد الأحداث الأليمة يف العام  2005وما
لكن “�ضمريي �أملى
علي �أن �أ�ص ّوت مع تبعها».
ّ
ّ
كيوان التي تتح ّدث عن ال�سيا�سة
التعيينات من منطلق وطني بعيدا عن
احل�سا�سيات ،بعدما �شعرت �أن التعيينات من موقع تقول �إ ّنه م�ستقلّ  ،ومن موقع
�ستطري �إذا مل �أ�ص ّوت ،ل ّأن �صوتي كان �أكادميي ،تعترب �أ ّنه «من الأ�سا�س مل يكن
هناك تالحم كبري بني الفرقاء .فت�سمية
حا�سما”.
�أي�ضا يف اجلل�سة نف�سها كان الفتا ً  14تدلّ على اجلمهور الذي احت�شد يف 14
ت�صويت الوزير عدنان ال�سيد ح�سني يف �شباط بعد دفن الرئي�س ال�شهيد رفيق
الإجتاه املختلف عن ن�صويت وزراء “حزب احلريري ويف � 14آذار» ،وتكمل �شارحة
�ص ّنف ،عند تخلخل هذه الت�سمية بعد خروج عون من
اهلل” وعون .ال�سيد ح�سني الذي ُ
ت�شكيل احلكومة ،ب�أنه وديعة من “حزب التحالف وبعد «التحالف الرباعي».
�أما بروف�سور العلوم ال�سيا�سية يف
اهلل” لدى فريق رئي�س اجلمهورية وب�أ ّنه
الوزير امللك ال�ضامن للثلث املعطّ ل.
اجلامعة اللبنانية – الأمريكية ،الدكتور
وجاءت منا�سبة ت�شكيل هيئة عماد �سالمة ،في�ؤكد � ّأن «مع�سكري  8و14
احلوار الوطني لتك�شف عن املزيد من ما عادا كما كانا ،وخروج جنبالط من 14
الإن�شقاقات داخل مع�سكر الثامن من �آذار� ،آذار �أحد دالئل تخفيف حدة اال�صطفافات
عرب عنها ،على الأقلّ  ،موقف الوزير عا�صم �أو خلطها ،وهذا �شيء وا�ضح».
قان�صو املعرت�ض على عدم ت�سميته �ضمن
وفورا ينتقل �سالمة �إىل مو�ضوع �سالح
لكن وجود ال�سالح يف
امل�شاركني يف احلوار والإكتفاء بالوزير «حزب اهلل» ،قائالّ « :
�أ�سعد حردان ممثال ُ حلزبي “القومي يد طائفة دون الطوائف الأخرى ي�شكل
هاج�سا �أ�سا�سيا ً .وال ب ّد ،ل�سحب الهواج�س،
ال�سوري الإجتماعي” و”البعث”.
�أي�ضا ف�إ ّنه يف بداية �آذار “�إنتف�ض” من �أن يكون هناك نوع من التوافق على
الرئي�س عمر كرامي على املعار�ضة ،كيفية وجود هذا ال�سالح وا�ستعماله بني
و�أعلن خروجه من حتالف الثامن من �آذار ،الطوائف من دون �أن يكون حم�صورا».
هكذا يعترب �سالمة �أن الإ�صطفاف
رغم �إ�رصاره على الإ�ستمارر يف دعم �سالح
املقاومة والبقاء يف املعار�ضة .معار�ضة مازال موجودا ،و�إن خفّت ح ّدته .ويوافق
ال �شكّ تختلف عن املعار�ضة التي كان �سالمة وكيوان على �أن لبنان يعي�ش يف
“حزب اهلل” وعون جزء منها قبل دخولهما مرحلة �إنتقالية .مرحلة ال حتالفات وا�ضحة
فيها� ،أو قل � ّأن التحالفات فيها تت�سم
�إىل احلكومة احلالية.
أهم �أ ّنه مل يعد هناك
�إنتهاء الت�سميات املحمومة واحلا ّدة
مبرونة الفتة ،وال ّ
الدكتورة فاديا كيوان ،مديرة معهد «مع�سكرات حديدية».
املو�ضوع املطروح� ،أو الق�ضية
العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة الي�سوعية،
تعترب � ّأن «انفراط مع�سكري  8و 14كلمة املطروحة على طاولتي جمل�س الوزراء

وجمل�س النواب ،هي التي حت ّدد طبيعة
الت�صويت .ك� ّأن القوى ال�سيا�سية باتت
تعمل «على القطعة» ،بعدما كانت تعمل
على طريقة «املقطوعة».
املرحلة الإنتقالية :حتالفات جديدة؟
كيوان توافق على ما �سبق« :نعي�ش
مرحلة انتقالية طبيعية ،وبعد تفكّ ك
 8و� 14سن�شهد �إعادة ت�شكل حتالفات
جديدة بح�سب الق�ضايا التي �ستطرح� ،أي
على القطعة ،لكن رمبا يف مرحلة �أخرى
قد تن�ش�أ �أحداث جديدة ت�شكل حتالفات
جديدة».
و�إذا كان �أمر التحالفات املو�سمية «قد
يقلق ال�سيا�سيني� ،إال �أ ّنه �سرييح البلد.
والنظام ال�سيا�سي اللبناين �سيبدو ،ب�رصف
النظر عن عطبه الطائفي ،نظاما ليبرياليا
فيه تعددية م�رشوعة يف الآراء ،وهذا �شي
ثمني جدا وقيمة م�ضافة للبنان».
�أما �سالمة فيعتقد �أ ّنه «من �أهم
مميزات املرحلة الإنتقالية هو تغيرّ
التوازنات ،الإقليمية �أو املحلية» ،ويف
ر�أيه �أ ّنه «�إىل �أن ين�ش�أ توازن جديد ،تظل
م�ستمرة» ،ويتابع:
املرحلة الإنتقالية
ّ
«يف لبنان نعي�ش تغريات يف ال�سيا�سات
الإقليمية .فقبل العام  ،2005كان هناك
حماولة لتغيري التوازنات الإقليمية عرب
�سيا�سة �أمريكية �أرادت ،من خالل وجودها
يف العراق ،تغيري الأنظمة ال�سيا�سية يف
املنطقة� .سورية رف�ضت هذا امل�رشوع
و�سيا�سة الواليات املتحدة يف املنطقة،
مددت يف لبنان للرئي�س �إميل حلود ردا
على القرار .»1559
بعد هذه العودة يرى �سالمة � ّأن «احلقبة
املا�ضية كانت حقبة الالتوازن ،يف حماولة
تغيري التوازنات يف املنطقة ،وهي �أ ّدت �إىل
حالة التوازن داخلي .واليوم ن�شهد حماولة
�إنتقال من الالتوازن �إىل التوازن .وال�سبب
الرئي�سي للعودة �إىل التوازن هو التغيري
يف �سدة الرئا�سة يف الواليات املتحدة
وتغيري �سيا�ستها يف املنطقة ،فلم تعد
ت�سعى �إىل تغيري جذري يف املنطقة»،
ويخل�ص �إىل �أننا نعي�ش «حماولة ا�سرتاداد
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التوازن ال�سيا�سي منذ اتفاق الدوحة».
وي�ش ّدد على �أ ّننا «يف مرحلة احل ّد من ح ّدة
اال�صطفافات ال�سيا�سية لكن ل�سنا يف
وارد �إلغائها ،خ�صو�صا �أن هناك ملفات
�أ�سا�سية ماتزال ت�شكل هواج�س �سيا�سية
وطائفية مل ت�ستطع الدوحة حلّها ب�شكل
أهمها �سالح حزب اهلل».
نهائيّ � ،
�أما كيوان ففرحة مما يجري« :تفكك
التحالفات وت�شكل غريها وتفككها
وت�شكل غريها ومرونة التحالفات �رشط
�أ�سا�سي لتكون هناك دميقراطية» ،لكن
يف الوقت نف�سه تدعو �إىل �أن «يكون هناك
حدا �أدنى من اال�ستقرار ال�سيا�سي و�أن
يكون للتحالفات �أ�سا�سات وبرامج».
املع�سكرات املرتاخية
رغم ما �سبق ،ف� ّإن داعمي �سالح «حزب
فرقتهم
اهلل» يجمعهم هذا الدعم ،و�إن ّ
ال�سيا�سة ،من كرامي �إىل دده يان،
واعرتا�ضات قان�صو وكرامي ميكن �إدخالها
لكن
يف �إطار «التمايزات» و»الزعل».
ّ
هذا الزعل ال يلغي حقيقة �أن التحالفات
باتت رخوة ،و� ّأن املتحالفني جتمعهم
وتفرقهم «الزواريب»
«اال�سرتاتيجيا»
ّ
ال�سيا�سية.
كما � ّأن داعمي العبور �إىل الدولة
واملحكمة الدولية يجمعهم هذا الدعم،
فرقتهم الطرق الداخلية واخلارجية.
و� ّإن ّ
و»زعل» �إ ّدة ي�شبه «زعل» الوزير ن�سيب
اجلميل يف بع�ض الأحيان.
حلود و»زعل»
ّ
تراخى املع�سكران ،ومل يخرج منهما،
قرر
ب�شكل حقيقي� ،إال جنبالط ،الذي ّ
الوقوف يف الو�سط ،لتدارك �سقوط
طائفته ،املحا�رصة بالدميوغرافيا ،يف
وديان املعارك اخلا�رسة مع الطائفة
ال�شيعية ،التي حتا�رص اجلبل.
رغم كلّ ذلك ف�إ ّنه ثمة روح �آذارية
تلقي بظاللها على ال�سيا�سة يف لبنان.
والروح ال ميكن التقاطها ،وال معرفة
مك ّوناتها .وميكن القول ،يف ختام احلديث
خ�ضم الأ�سئلة
عن تراخي املع�سكرين ،ويف
ّ
حولهما� ،إ ّنه بعد خم�س �سنوات� ،صارت
املع�سكرات �أرواحا.

�آراء

يف النفاق اللبناين الطوائفي
وا�ستمرار حلقة العنف املفرغة
ح�سني عبد احل�سني
من �أقبح ما ي�سود ال�شخ�صية اللبنانية� ،إن جاز التعبري ،هو النفاق .فاللبنانيون غالبا ما
يتعلقون بال�شكل على ح�ساب امل�ضمون ،وهذا ما يجعل اللبناين عموما مبت�سما ومرائيا ،حتى يف
االوقات التي ي�شعر فيها بغ�ضب او حزن او احباط.
وال�سيا�سة يف لبنان على مذهب جمتمعها ،فيها حديث دائم عن �سعي اىل تعاي�ش بني
اجلماعات القبلية ،امل�سماة طوائف ،وتكرار للحديث الباهت نف�سه عن امل�صاحلات والت�سويات
واعالء م�صلحة البالد ومواجهة العدو اخلارجي ،يرافقها توتر �سيا�سي دائم ،وجمر حتت الرماد،
وخماوف من تكرار اندالع النزاع االهلي يف اية حلظة.
ويتجلى النفاق اللبناين حينما ينربي اهل العقد والربط ،واالعالميون املوزعون بني بالط
هذا الزعيم او ذاك ،اىل اخفاء الكثري من اجلمر ،حتت قليل من الرماد ،وهو �رضب من اال�ستخفاف
بعقول النا�س.
والقانون اللبناين غالبا ما ي�أتي اىل جندة النفاق واملنافقني ،فان �صدر ت�رصيح او طبعت
مقالة ت�صارح اللبنانيني حول امرا�ضهم القبلية الطائفية ،ب�رصاحة تخرج عن حدود ال�رصاع
الطوائفي املتعارف عليها يف العلن ،جتد النيابة العامة واالجهزة الق�ضائية تدعي على فالن
بتهمة ا�شعال فتنة طائفية ،وك�أن الفتنة يف لبنان تنتظر مقالة �صحافية كي تندلع.
يف لبنان ،م�سيحيون وم�سلمون.
ال�سباب وظروف �أتت عليهم عرب التاريخ ،و�صل امل�سيحيون اىل بحبوحة اقت�صادية قبل
اقرانهم امل�سلمني ،وحولوا قوتهم االقت�صادية اىل نفوذ �سيا�سي لدى االمم ،ف�أن�ش�أوا لبنان
بحدوده احلالية ،يف وقت �صادف ان ازدهرت فيه �صناعة الدول ور�سم خرائطها.
ولأن امل�سيحيني متتعوا بنفوذ مايل و�سيا�سي يف تاريخ دولة لبنان ،فهم �سيطروا على
مقدرات البالد ،وت�رصفوا – على غرار اي مي�سور يف وجه اي نظري له اقل حظا – بتعايل وتكرب يف
وجه امل�سلمني ،وخ�صو�صا يف وجه �رشكائهم ال�سابقني يف جبل لبنان ،الدروز.
وا�ستبدل امل�سيحيون الدروز ب�رشكاء جدد هم امل�سلمني ال�سنة ،فانتف�ض الدروز ،ورافق
عملية انتفا�ضتهم ،مب�ؤازرة فل�سطينية ،حرب اهلية ،انتهت بفوز ال�شيعة.
وفوز ال�شيعة جاء الن الدنيا دوالب ،وبعد ان كر�س االباء امل�ؤ�س�سون نظام التفرقة الطوائفي
منهجا يف البالد ،فدارت الدنيا ،وا�صاب ال�شيعة بع�ض الرثاء جراء هجرتهم االفريقية ،والحقا على
مقيا�س اكرب بكثري ب�سبب املال ال�سيا�سي الهائل الذي �صبته ايران على ر�ؤو�سهم على �رشط
تبنيهم لثورتها ،التي ا�صبحت ت�أكل نف�سها اليوم.
مع تبدل الظروف ،ثار ال�شيعة على حكام لبنان ،فاطاحوا اوال بامل�سيحيني ،ثم الدروز ،حتى
و�صلوا اىل ال�سنة ،فحاولوا تفادي اال�صطدام بهم ،ثم با�رشوا بـ «دعو�ستهم».
اجلولة االخرية من النزاع االهلي ح�صلت فيما جي�ش لبنان الوطني وقواه االمنية خائرة،
كالعادة ،يف كل ا�ستحقاق حتتاج فيه البالد اىل قوة حازمة حلفظ النظام ،في�أتي اجلي�ش – وعلى
ر�أ�سه دائما اكرث املوارنة الطاحمني للعب ادوار �سيا�سية بالو�صول اىل رئا�سة اجلمهورية --
ويدخل يف ال�سيا�سة ،يف حلظة ،وتنهار كل االمال املعقودة على مقدرته يف احلفاظ على ال�سلم
االهلي.
وبعد احلرب االهلية الق�صرية يف ربيع العام  ،2008عادت الطوائف اىل عاداتها يف النفاق:
م�ؤمتر اقليمي برعاية دولية ،وتبوي�س حلى ،وت�سويات كاذبة ال تعني ،كما يف املرات ال�سابقة ،اال
ا�ست�سالم فريق امام االخر ،واالعرتاف بقوى االمر الواقع.
يف ايار  ،2008اعلنت الطائفة ال�شيعية يف الدوحة انت�صارها على حتالف الطوائف االخرى
�ضدها ،بعدما جنحت ال�سيا�سة ال�سورية الذكية يف اثارة التفرقة بني التحالف الطوائفي ،وتطويع
ركنه امل�سيحي مي�شال عون ،الذي ينظر اىل قدراته ال�سيا�سية املتوا�ضعة بكثري من االلوهية.
لكن اتفاق الدوحة ،كما �سلفه اتفاق الطائف ،وامليثاق الوطني الذي �سبقه ،واعالن دولة
لبنان الكبري ،واتفاقية ان�شاء مت�رصفية جبل لبنان ،وقبلها معاهدة القائمقاميتني ،كلها حرب على
ورق ،ويبقى القانون ال�سائد هو النامو�س القبلي ،وفيه الغلبة لالقوى.
وال�شيعة يف لبنان ،على عك�س ما اعلن قياديوهم �سابقا ،مل يروا حرجا يف ا�ستعارة ميلي�شيا
املقاومة الغرا�ض ت�أديب الطوائف االخرى .اما النتيجة ،فم�صاحلة طوائفية كاذبة ،ينتظر يف
اثنائها ال�شيعة احل�صول على هيمنتهم بتنازل الطوائف االخرى ،التي تنتظر بدورها دوالب

الظروف لينقلب ويعطي كل واحدة منها حظوظا اف�ضل يف االنفراد يف احلكم ،ورمبا م�شاركته
مع الطوائف االخرى.
ال�شيعة يربرون ا�ستخدامهم العنف بحق الطوائف االخرى على انه تعوي�ض يف وجه ظلم حلق
بهم منذ اول يوم حرم فيه امامهم علي بن ابي طالب ،و�ساللته من بعده ،من حق اخلالفة على
امل�سلمني ،فيما ال�سنة ي�ضمرون الكراهية لل�شيعة ،ويعتربوهم مبثابة عبيد ثاروا على ا�سيادهم.
اما الدروز ،فيجدون �صعوبة يف االبقاء على مناطقهم نقية طوائفيا ،من دون الزحف ال�شيعي
املتوا�صل نحوها.
بدورهم ،ي�رص امل�سيحيون على �سيادة فقدوها منذ زمن بعيد ،ال ب�سبب تناق�ص اعدادهم
وبروز م�سلمني ي�ضاهونهم يف النفوذ املايل والعالقات العاملية فح�سب ،بل ب�سبب رعونة
�سيا�سية م�ستمرة للزعماء املتوالني على قيادة الطائفة امل�سيحية ،والتم�سك ب�صيغة مذهبية
فيما هم يتحولون اىل اقلية ،ومن م�صلحة االقليات دوما اال�ستناد اىل العلمانية – التي تقهر
الطائفية.
لكن ال�شخ�صية القبلية واملكابرة ما زالتا ت�سيطران على الوعي الذاتي امل�سيحي ،يرافقهما
�شعور بالعظمة بلغ حد اجلنون لدى معظم زعماء امل�سحيني.
الطوائف اللبنانية� ،شعوبا وزعماء ،تكره بع�ضها البع�ض كرها �شديدا ،وغالبا ما تعقد
م�صاحلات غري قابلة للحياة ،مبنية على غالب ومغلوب ،وما يلبث املغلوب ان تتح�سن او�ضاعه
فينقلب على الغالب ،وي�ستمر لبنان يف حلقة مفرغة من العنف والعنف امل�ضاد يف ن�سخة حمدثة
عن احلرب القبلية ال�شهرية املعروفة بداح�س والغرباء.
واحلالة هذه ،فيما يحاول ال�شيعة تر�سيخ حكمهم و�سيطرته ،تنتظر الطوائف االخرى فر�ص
االنتقام والت�شفي من هذه الطائفة ،ويتعلق ب�صي�ص االمل بعدالة دولية ،ي�سميها ال�شيعة
ومنا�رصيهم حربا اهلية ،ويخب�ؤون ادوات عنفهم لفر�ض �سطوتهم وتعطيل كل عدالة خلف �رصاع
مزعوم مع ا�رسائيل ،وتتداخل القوى االقليمية ،فت�صب الزيت على النار ،وتبقي لبنان يف دوامته
التي تغرق يف غباء مواطنيه وتفاهة وطموح زعمائهم.
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�آراء
من الذاكرة
النهار في 1993/1/29

احلنني �إىل الرف�ض
�سمري ق�صري

مل يكن من ال�سهل يوما على العرب القبول مبيزان القوى مع ا�رسائيل .وقد م�ضى
وقت طويل قبل ان يتقبل معظمهم فكرة التعاي�ش مع امر واقع كان وال يزال ي�ستمد
�سطوته من النظام العاملي ،ايا يكن �شكله .وقد اخذ حتى الراف�ضون االكرث جهرا
برف�ضهم يخ�ضعون لهذا املنطق ،احيانا من حيث ال يدرون ،فيما حاول البع�ض الآخر
عقلنة «االعتدال» :فراهن على امكان تعديل ميزان القوى بال�سلم بعد ما ف�شلت
احلرب يف احقاق الهدف .هكذا ا�ضحت الت�سوية منذ �سنوات االفق الذي يحدد ت�رصف
�سائر االطراف العربية املعنية مبا�رشة بادارة ال�رصاع مع ا�رسائيل .وقد اكدت حرب اخلليج
هذا املنحى ،علما ان امل�سعى العراقي لبناء قوة ع�سكرية فاعلة مل يخرج حلظة عن افق
الت�سوية ،اذ حاول فقط حت�سني �رشوطها.
بيد ان الر�ضوخ للواقع وللواقعية ،مل يطفىء جذوة الرف�ض بل على العك�س ،اثار
انت�صار الواقعية الذي ادى اىل اطالق عملية الت�سوية الراهنة نوعا من احلنني اىل الرف�ض.
وينبع الرف�ض بالطبع من �شعور باملرارة يحدثه يف نفو�س الكثريين من العرب حتكم
االقوياء ،كما عرب عنه خطاب الرئي�س جورج بو�ش يف مدريد .فقد ر�سم الرئي�س االمريكي
يف هذا اخلطاب �صورة جديدة لل�رشق االو�سط «متنى» على اهله االقرار بها ،وهو يعلمهم
يف الوقت نف�سه انهم لن يح�صلوا اال على جزء ي�سري من حقهم .ومع بدء املفاو�ضات
املتعددة الطرف يف مو�سكو ،تزداد املرارة وي�شتد معها احلنني اىل الرف�ض.
فاملطلوب من العرب يف اجتماع مو�سكو ال يغيب على احد :فتح ابواب ال�رشق االو�سط
امام ا�رسائيل كحافز النخراطها يف م�سرية الت�سوية .بهذا املعنى ،ا�ستعاد االمريكيون
مفهوم امل�ؤمتر الدويل يف جانبه املفيد يف نظرهم ،وهو اجلانب الذي كان بعيدا عن ذهن
العرب يوم كانوا يطالبون به .وتعلن االدارة االمريكية ،بلجوئها اىل مفهوم منقو�ص
للم�ؤمتر الدويل ،ان املكاف�أة التي كان ال بد من اعطائها ال�رسائيل ثمنا ملا قد تقدمه من
«تنازالت»� ،سوف تعطى لها من دون مقابل .وهي بذلك تغلب مفهوم «ال�سالم يف مقابل
ال�سالم» على مبد�أ «ال�سالم يف مقابل االر�ض» الذي ت�ؤكده قرارات ال�رشعية الدولية.

واملكاف�أة لي�ست فقط ان جتل�س ا�رسائيل مع االردن او لبنان او �سوريا لتفاو�ضها
حول توزيع املياه العربية .فاذا كان اخلو�ض يف مو�ضوع املياه ،على �سبيل املثال،
مكاف�أة عظيمة ،فانه ال يتطلب بال�رضورة مفاو�ضات متعددة الطرف .واالرجح ان ت�صرّ
ا�رسائيل على البحث يف هذا املو�ضوع يف املفاو�ضات الثنائية ،اذا ما ا�ستمرت .املكاف�أة
الفعلية ،وهنا يكمن املعنى العميق لالجتماع املو�سكوبي ،هي ان جتل�س ا�رسائيل مع دول
اخلليج لتفاو�ضها يف النفط والتجارة واملال ،ناهيك ،بدول املغرب.
ويزيد من الثمن املدفوع عربيا ان دول اخلليج قبلت امل�شاركة يف اجتماع مو�سكو،
وهي تعلم برف�ض �سوريا ولبنان احل�ضور .كما انها مل ت�ضغط من اجل الزام الواليات
املتحدة بتعهداتها يف �ش�أن التمثيل الفل�سطيني ،وان يكن ذلك ال يقلل من امل�س�ؤولية
التي تتحملها منظمة التحرير يف ا�ضفاء بع�ض ال�رشعية على اللقاء ،بقرارها اال�ضطراري.
من البديهيات يف العالقات الدولية ان االعتدال ال ي�ستقيم اال ب�شيء من الرف�ض،
واال حتول ت�ساهال ،كما اثبتت جتربة الرئي�س امل�رصي الراحل انور ال�سادات مع رئي�س
احلكومة اال�رسائيلية ال�سابق مناحيم بيغن .والرف�ض ال يعني املهاترة التي عودنا اياها
دعاة الرف�ض القدامى الذين فقدوا كل �صدقية .وهو ال يعني اي�ضا املزايدة التي ال
ترتكز على اي عن�رص قوة كالتي يلج�أ اليها دعاته اجلدد ،اال�صوليون الذين ي�ؤ�س�سون
رف�ضهم على الدعم ال�سخي من العرب املوجودين يف مو�سكو .الرف�ض هو ،يف اال�سا�س،
وعي لقدرة العرب على تعطيل �سيا�سة ت�رض مب�صاحلهم ،وهم ميلكون بالت�أكيد مثل هذه
القدرة ،وان افتقدوا القوة الالزمة لفر�ض �سيا�سة اخرى.
ان امل�شكلة هي ،حتديدا ،يف غياب وعي م�شرتك وم�صالح م�شرتكة ،وذلك نتيجة ما
او�صلتنا اليه احلروب ال�صغرية املفتعلة بني العرب منذ ال�سبعينات .ولكن ،هل ميكن
للت�ساهل ان ي�ستمر ،اذا جبه بحكومة ا�رسائيلية ترفع �سقف مطالبها ب�شكل مي�س امل�صالح
احليوية لدول عربية ارادت ان تقنع نف�سها انها «دول دعم» ولي�ست «دول مواجهة»؟

«ال�سوريون» ..هكذا ب�إطالق!
�أحمد مولود الطيار

درج كثري من الكتاب واملحللني اللبنانيني على اخللط وغياب اخلطوط الوا�ضحة ،يف
ا�ستخدامهم ملفردات «�سوري» و»�سورية» و»�سوريون» ،يف معر�ض انتقادهم �أو �شتمهم �أو
مديحهم �أو مطالباتهم للنظام ال�سوري ،حيث ت�ضيع خطوط التما�س بني ال�صفة واملو�صوف.
وال داعي للنقد هنا ،لو �أن من ننتقدهم حم�سوبون على قوى �إلهية خارقة ،حيث اخللط هناك
يتم ق�صداً على تلك اخلطوط ،من اجل احداث مماهاة كاملة بني الوطن و»�سيد الوطن»� .أما �أن
ي�أتي ذلك اخللط ،من خ�صوم حقيقيني دفعوا �أكالفا باهظة يف مقارعتهم للنظام ال�سوري ،فذلك
يحتاج اىل نقد ونقد.
�آخر الأمثلة ملا يذهب اليه هذا املقال من نقد ،مقال يف �صحيفة لبنانية مهمة لكاتبة مهمة،
ال ي�شك عاقل يف مدى �صدقها يف مقارعة الظلم واال�ستبداد.
«ومتى يعتذر ال�سوريون» ،لنايلة التويني .النهار 2010/3/15
الاعرتا�ض فيما ذهبت اليه الكاتبة حول ما تطالب به النظام ال�سوري يف ك ّل ما ارتكبه
ويرتكبه ك ّل يوم بحق لبنان دولة و�شعبا وقيادات ،ال بل ميكن كتابة جملدات وا�ضافة ق�ص�ص
كثرية حول نظام ا�ستباح كل �شيء يف ذلك البلد اجلميل.
مفهوم لدى الكاتبة ولدى الكثريين من تق�صد مبقالها .ولكن ،هل يفهم كثري من اللبنانيني
وال�سوريني ما ذهبت اليه عرب ا�ستخدام (ال�سوريون) هكذا وباطالق؟
حاول النظام ال�سوري وجنح بن�سب كبرية وبعد مقتل احلريري وبعد توجيه �أ�صابع االتهام
له ،يف ا�ستثارة م�شاعر ال�سوريني عرب دمياغوجيته الأثرية ،يف اللعب على ا�ستثارة غرائز القومية
والوطنية ،حماوالً ت�صوير الأمر بني وطنية لبنانية ووطنية �سورية ،يف حماولة منه للتغطية على
حفنة من ال�ضباط ا�ستباحوا �سوريا قبل لبنان ،ويف لعبة ذكية ،عرب ا�ستنفار الداخل وت�صويره
للأمر �أن كرامة �سوريا مهددة.

لكن يف واقع ااحلال ،ف�إن �سوريا كلها ت�ؤخذ رهينة ،كرمى لعيون «را�ستم» الأمر الواقع.
ويدرك النظام جيدا �أنه بذلك يحاول قطع الطريق على ما �ستتنمخ�ض عنه املحكمة الدولية
ملحاكمة قتلة ال�شهيد احلريري ورفاقه ،عرب نظرية «امل�ؤامرة « التي تلقى �آذانا �صاغية للأ�سف،
وقد غدت «ثقافة» جمعية.
ال ميكن قول �أي جديد يف الدرو�س امل�ستخل�صة من اال�ستبداد قدميه وجديده ،وال ت�أتي
�أكرث ن�سخه تطورا ،النظام ال�سوري ،ب�شئ ذي معنى يف هذا امل�ضمار .امنا اجلديد �أن اال�ستبداد،
والنظام ال�سوري هنا ،يك�سب دائما حلفاء مو�ضوعيني يعينونه على تنفيذ م�آربه ،في�أتيه املدد
من حيث ال يدري وال يتوقع– مقال التويني منوذجا – ،حيث �أن من يعتقدون �أنهم خ�صوم لنظام
كهذا ،ال يدرون �أنهم يقدمون له خدمات جليلة.
يف مقال ق�صري ال تتجاوز كلماته الأربعمائة كلمة ،ترتدد كلمات «ال�سوري» و«ال�سوريون»
و «ال�سورية» �سبع �أو ثمان مرات دون �ضبط ،وتكحل الكاتبة مقالها يف نهايته فتقول« :نعم
لقد اخط�أ اللبنانيون بحق �سوريا وال�سوريني ،والرجوع عن اخلط�أ ف�ضيلة ،ولكن اال يجب ان ت�شمل
الف�ضيلة اجلميع ،مبن فيهم ال�سوريون ،وان يبادروا اىل االعتذار من اللبنانيني ،حتى نطوي تلك
ال�صفحة امل�ؤملة من العالقات فت�صري حقا اخوية؟».
ما يقع فيه كثري من ال�سا�سة اللبنانيني �أي�ضا ،وحتديدا من بع�ض قادة � 14آذار ،ا�ستخدام
«ال�سورية» و«ال�سوريون» كنعت على عواهنه ،دون انتباه .فيغدو ال�سوري و�سوريا كرة تتقاذفها
�أرجل من يريد «�شكرا �سوريا» (وال�شكر هنا مو�صول لنظامها ،وبندقية املقاومة بعد ال�شكر ،كما
هو معروف ،قدمت عربون وفاء لرئي�س جهاز خمابراتي) ومن يريد �س ّبها .ون�ضيع ك�سوريني
هنا وهناك ،مرة عرب اختزالنا ب «�سوريا الأ�سد» ،ومرة عرب مطابقتنا بنظام ال حول لنا وال قوة
جتاهه.
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�إ�شكال

عن املقاطعة الأكادميية وق�ضية �ساري حنفي
لي�س �سهالً اجلزم على الدوام بجدوى املقاطعة الأكادميية لإ�رسائيل حني تكون
�أ�شكال هذه املقاطعة تعني الغياب عن م�ؤمترات ونقا�شات هامة ينبغي الرد فيها على
الدعاية اال�رسائيلية وعلى املواقف الداعمة لها.
و�إن كانت وجهة نظر املقاطعني م�صيبة �أحيانا ً جلهة �رضورة نزع امل�رشوعية الأخالقية
عن الأكادمييني امل�ؤ ّيدين لالحتالل واال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي ،ف�إن القائلني �أي�ضا ً
بعدم ترك املجال لهم لينفردوا بتقدمي مواقفهم تبدو م�صيبة بدورها ،وميكن ملقيم يف
الغرب �أن يفهمها وهو الالم�س �أهمية الإعالم والأكادمييا يف الت�أثري على الر�أي العام ومن
خالله على ال�سيا�سات واملواقف والأدبيات ال�سيا�سية.
امل�س�ألة �إذن لي�ست بهذه الب�ساطة ،وال هي ق�ضية ينبغي الوقوف �أمامها من دون
نقا�ش حلاالتها حالة حالة وظرفا ً وظرفاً ،من اجل اعتماد اخليار الأن�سب والأكرث �إفادة.
فاملقاطعة لي�ست الهدف بذاتها ،متاما ً كما لي�ست امل�شاركة هدفا ً،بل الهدف يف احلالني
تعرية االحتالل العن�رصي واملوالني له ،والدفاع عن حقوق الفل�سطينيني يف احلرية
واال�ستقالل و�إقامة دولتهم.
و�إذا كانت بع�ض املواقف الداعية اىل �إ�سقاط املقاطعة من القامو�س ال�سيا�سي مدعاة
نقد وم�ساءلة ،ف�إن الدعوة اىل املقاطعة الع�شوائية لكل ما هو �إ�رسائيلي (و�أحيانا ً يهودي)
مدعاة ا�ستنكار ورف�ض لي�س لغبائها فح�سب ،بل ولإ�ساءتها للق�ضية الفل�سطينية �أي�ضاً.
فمقاطعة �أعمال ي�شارك فيها �إ�رسائيليون معادون لالحتالل وراف�ضون للفكرة
مييز بني
ال�صهيونية وم�ؤ ّيدون للحقوق الفل�سطينية ال تبدو �أكرث من �رضب غ�ضب ال ّ
املوا�ضع الواجب توجيه الغ�ضب �إليها وبني �سواها .ولعلّ ق�ضية �ساري حنفي وكتاب
“�سلطة الإق�صاء ال�شامل” الذي �ساهم يف �إعداده وحتريره مع ك ّتاب �إ�رسائيليني �رشّحوا
ثقافة االحتالل يف الأرا�ضي الفل�سطينية وعر�ضوا ملمار�ساته وو ّثقوا النتهاكاته منوذج
من مناذج الغ�ضب الع�شوائي الذي ي�ست�سهل اللجوء �إليه بع�ض “املقاطعني” .واحلملة
ممن
تعر�ض لها الرجل ال ميكن فهمها خارج الع�شوائية �أو املزايدة وبحث البع�ض ّ
التي ّ
ّ
ً
ً
در�س يف
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�
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ا
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ا
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وقعوا
ّ
ّ
جامعات غربية فيها طالب و�أ�ساتذة �إ�رسائيليون لي�سوا ب�أكرثهم مناه�ضني لالحتالل! فهل
كانوا يقاطعون �صفوفهم وكلّياتهم واجتماعات الأ�ساتذة فيها عند ح�ضور �إ�رسائيليني
لها؟
�إن حتويل املقاطعة اىل فكرة �إيديولوجية ،واىل هدف ثابت ال عالقة له بفل�سفة �إ�سقاط
امل�رشوعية الأخالقية وال�سيا�سية عن جهة متار�س التنكيل واال�ستباحة والقتل �أو تدعمه
تغ�ض الطرف عنه هو �إ�سهام يف اخللط بني �أ�صدقاء الق�ضية الفل�سطينية و�أعدائها.
�أو
ّ
فلنتخيل �أن امل�ؤرخ �إيالن بابي (ون�رشنا له يف عدد الأفق يف حزيران  2008ن�صا ً يف ذكرى
ّ
النكبة) مطلوبة مقاطعته مثالً� ،أو �أن النا�شط احلقوقي والكاتب مي�شال فر�شوف�سكي
منبوذ َمن يقابله وم ّتهم بالتطبيع! كيف ندير ال�رصاع الثقايف �إذن؟ وكيف ندعم مثقفني
نت�شبه؟ ب�إدوارد �سعيد وحممود
مثل ه�ؤالء يف معركتهم يف وجه العن�رصية واالحتالل؟ ومبن
ّ
دروي�ش ولهما �صداقات و�أن�شطة ثقافية م�شرتكة مع يهود ومع �إ�رسائيليني� ،أم ببع�ض
مييزون بني �صهيوين ويهودي و�إ�رسائيلي ،ولو �أنهم
القوميني والإ�سالميني ّ
ممن ال ّ
جميعهم معجبون بعزمي ب�شارة وهو النائب يف الكني�ست الإ�رسائيلي على مدى �سنوات
طويلة؟!!
�آن الأوان ملراجعة �رصيحة لق�ضية املقاطعة ب�أ�شكالها املعتمدة ،والبحث يف ما ينبغي
فعله (مقاطعة عقالنية �أو م�شاركة هادفة) دعما ً للف�سلطينيني وق�ضاياهم.
الأفق
تعريف بكتاب “�سلطة الإق�صاء
ال�شامل”
�صدر كتاب «�سلطة الإق�صاء ال�شامل:
ت�رشيح احلكم الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة» مطلع ال�سنة عن دار
«زون» يف نيويورك وكان بد�أ العمل يف بع�ض
الدرا�سات التي ي�ضمها منذ  2003بعدما

نظم معهد «فان لري» للدرا�سات البحثية يف
القد�س م�ؤمتراً عن “ال�سيا�سات الإن�سانية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة” مب�شاركة
العديد من املنظمات والباحثني ،مبا يف
ذلك املنظمات احلقوقية الفل�سطينية.
و�أثار الكتاب الذي ي�ضم وثائق و�صوراً
ودرا�سات جدالً وا�سعا ً يف الأو�ساط

الإ�رسائيلية التي دانته باعتباره «مطبوعة
تهدف اىل نزع ال�رشعية عن دولة �إ�رسائيل».
“�سلطة الإق�صاء ال�شامل :ت�رشيح
احلكم الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة” يقدم حتليالً مف�صالً لهيكلية
و�آليات نظام االحتالل والطرق التي
تلج�أ اليها �إ�رسائيل لن�رش تقنيات القوة
ومنظومات ال�سيطرة والهيمنة لال�ستمرار يف
�إحكام قب�ضتها على املناطق الفل�سطينية.
وهو كتاب حرره �ساري حنفي الباحث
الفل�سطيني يف علم االجتماع واال�ستاذ يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت� ،إىل جانب
كل من وادي �أوفري� ،أ�ستاذ يف الفل�سفة يف
جامعة تل �أبيب ،وميخال جيفوين �أ�ستاذة يف
النظرية ال�سيا�سية يف جامعة بن غوريون.
وجمع الكتاب جمموعة من الدرا�سات قام
بها باحثون مناه�ضون لل�صهيونية وداعمون
للق�ضية الفل�سطينية ،كما تناول نظام
ال�سيطرة على الأرا�ضي املحتلة الفل�سطينية
من خالل خم�س �آليات :الإخ�ضاع من دون �أي
حقوق للفل�سطينيني ،والف�صل ،والدمج
اال�ستعماري ،وتطبيع حالة اال�ستثناء ،و�أخرياً
التواط�ؤ بني �سلطة االحتالل واملنظمات
الإن�سانية .من هنا جاء عنوان الكتاب
«�سلطة الإق�صاء ال�شامل» ،اي �سلطة تتبارى
با�ستخدام �آليات الف�صل :اخلط الأخ�رض
لف�صل اليهود عن الفل�سطينيني ،وف�صل
ال�سكان الفل�سطينيني عن بع�ضهم (كما
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يف ف�صل نيفي كوردون) ،و�رشذمة الأرا�ضي
ق�سمت من قبل �إ�رسائيل
الفل�سطينية التي ّ
وفق النظام اجلديد �إىل ثالث مناطق (�أ ،ب،
ج) ،و�آليات الدمج الكولونيايل� :ضم ارا�ض
اىل امل�ستوطنات اليهودية ،فتح املجال
للعمالة الفل�سطينية (كما يف ف�صل ليلى
فر�سخ) ،او التبعية االقت�صادية (ف�صل
كارولني �أبو �سعدة) ،مما يجعل لهذا
النظام االحتاليل �سمة خمتلة التوجهات بني
املحتل ومن هم حتت االحتالل (ف�صل رونن
�شامري).
“�إذا �أردت �أن ت�سكن اليوم ب�أمان يف
ال�ضفة الغربية ،عليك �أن تعرف حدود
منـطـقتك وتـرى العربات الع�سكرية ،وعليك
�أن تتعلم التـعايـ�ش مع مـ�ساحات جم ّز�أة
و�أ�سالك �شائكة وبوابات تغلق الطرقات
وجتعلك تنتظر �ساعات طويلة على نقاط
التفتي�ش” ..هكذا ،ت�ؤكد مقدمة الكتاب �أن
االحتالل ينظم هذا الواقع بطريقة منهجية
م�ستخدما ً القوانني املعقدة واللوائح،
وي�ساعده جهاز بريوقراطي ال ميكن
التنب�ؤ بقراراته ،كما ي�سيطر وفق قراراته
اال�ستن�سابية على التدفقات االقت�صادية،
واال�ستخدام املمنهج للعنف الع�سكري.
وتبني هيال ديان كيف �أن ا�رسائيل قد
ط ّورت نظام الف�صل العن�رصي ب�إقامة حدود
حملية ( .)domestic bordersومقتفية
�أثر ايتيان باليبار ،تُظهر �أن هذا ُيعترب نقلة

�إ�شكال
نوعية يف حتوالت الف�ضاءات ال�سيا�سية.
فبينما كانت احلدود الدولية تلعب الدور
قي الإق�صاء� ،صارت احلدود املحلية هي
ما يت�شكل يف كل مكان داخل الدول لي�صبح
الإق�صاء واقعا ً داخليا ً ولي�س خارجياً.
وبالتايل� ،صارت �شبكة اخلطوط ()grid
اجلغرافية متطابقة مع �شبكة خطوط الف�ضاء
ي�سهل على النظام
االجتماعي اجلديد .وهذا ّ
العن�رصي فر�ض اجراءات ذات طبيعة �أمنية
(حظر جتول ،قتل بدون حماكمة ،الخ) ولكن
�أي�ضا فر�ض طلب اجازة على املنظمات
الإن�سانية لدخول الأمكنة املعزولة .ومنذ
االنتفا�ضة الثانية خ�ضعت هذه املنظمات
اىل منطق الف�صل وحتولت اجازاتها من
اجازات �شهرية اىل �إجازات “طوارئ” ملرة
واحدة.
وبح�سب الدي �أوفري و�أرئيال �أزوالي ف�أن
درا�سة العنف �ضد الفل�سطينيني ال تكفي
ب�شقها املرتبط بر�صد ما يمُ ار�س منه ب�شكل
ف ّعال .فالعنف “املعلّق” ()suspended
ك�سيف م�سلّط على �أعناق الفل�سطينيني
ّ
التوقف عنده .ول�رشح
هو �أي�ضا ً �شق واجب
م�ؤ ّديات ذلك ،يورد الباحثان مثالً مفاده
�أنه �صار م�ستحيالً على الفل�سطينيني
اعطاء مواعيد �إن تطلّبت االنتقال من قرية
اىل �أخرى �أو من مدينة اىل مدينة ثانية.
فاالنتظار الذي ميكن �أن ميتد ل�ساعات
على نقاط التفتي�ش خالل انتقالهم كفيل
ب�إلغاء كل املواعيد ثم بتج ّنب �رضبها .وهذا
ما يجعل الوجود االنطولوجي للفل�سطينيني
مهدداً .فالوقت ،بح�سب هيدغر ،هو جزء من
وجود االن�سان.
�إعتمد الكتاب على نظريات فل�سفية
حديثة م�ستقاة من جوجيو �أغامنب ومي�شيل
فوكو .وق ّدم ثالثة م�شاريع قائمة على
التوثيق والتحليل :الأول ،الت�سل�سل الزمني
لنظام االحتالل ( ،)2007-1967للباحث
�أرييل هاندل .والثاين« ،ملفات االحتالل»،
وهي جمموعة خمتارة من الوثائق التي
جمعها ميخال جيفوين ،وتبني كيف عا�ش
الفل�سطينيون حياتهم اليومية ك�أجانب
يلهثون وراء احل�صول على �إجازات التن ّقل
وال�سماح باملعاجلة خارج قراهم ،وكيف
مت �إحكام الطوق على مدن فل�سطينية
بوثيقة ع�سكرية ال تتجاوز ب�ضعة �أ�سطر.
وتبينّ الوثائق �أي�ضا ً كيف ُ�سمح للجنود
اال�رسائيليني بفتح النار على اجل�سد
الفل�سطيني بدون انذار ،وكيف ُفر�ض
تعهد يكتبه
نظام النفي “الطوعي” ،وهو ّ
الطالب الفل�سطيني البحث عن درا�سة يف
اخلارج ب�أن ال يعود قبل نهاية درا�سته كي
يح�صل على �إذن بال�سفر .كما تبينّ كيف
ُفر�ض على مدينة مثل اخلليل خظر التجول

بجرة قلم وخم�سة ا�سطر� .أما
ملدة  55يوما ً ّ
ثالث م�شاريع التوثيق والتحليل ،فعنوانه
“ال�رشوط املكانية الإن�سانية” ،وهو عبارة
عن مقالة ب�رصية من خم�سة ف�صول ،مرفقة
مبجموعة خمتارة من ال�صور الفوتوغرافية
املعلق عليها من �أرئيال �أزوالي .وال�صور
جزء من معر�ض عن االحتالل جاب بع�ض
اجلامعات اال�رسائيلية ومت �إغالقه بالقوة
من بع�ض �سلطات تلك اجلامعات نظراً
لت�صويره فظاعة العنف اليومي لالحتالل.
ويقدم الكتاب درا�سة ل�ساري حنفي يبينّ
فيها دور الكثري من املنظمات االن�سانية
يف “�أخذ الكتف” عن االحتالل من دون
املفاو�ضة الكافية معه .فبدالً من �أن تدين
ال �رشعيته ،تكتفي ب�إدانة �أعماله ،وحت ّول
الالجئني �إىل جمرد جمموعات بحاجة �إىل
الغذاء والإيواء يف الوقت الذي ُيحرمون فيه
من وجودهم ال�سيا�سي .والقانون الدويل
الإن�ساين غالبا ً ما ي�ستخدم م�صطلحات مثل
«�أفراد حمميني»� ،إال �أن ممار�سات مثل هذه
املنظمات يف الوقت الراهن ّ
تركز على من
ت�صنفهم بـ «ال�ضحايا» ويف �أوقات �أخرى
بـ «الناجني» وذلك حتى تعطي انطباعا ً
و�أثراً �أكرث ايجابية .وبالنتيجة ،ف�إن ت�صنيف
النا�س على �أنهم �ضحايا يح ّول �أ�سا�س العمل
الإن�ساين من م�س�ألة حقوق �إىل م�س�ألة �ش�ؤون
اجتماعية.
يك�شف «�سلطة الإق�صاء ال�شامل»
املنطق الكامن وراء ت�شكيل نظام االحتالل
الإ�رسائيلي و�إدامته ،وي�رشح الطبيعة العنيفة
للنظام لي�س فقط يف الأرا�ضي املحتلة عام
 ،1967ولكن �أي�ضا ً داخل اخلط الأخ�رض.
وت�سعى عدة مقاالت ي�ضمها الكتاب اىل
الك�شف عن �أوجه الت�شابه بني االحتالل
الإ�رسائيلي وغريه من �أ�شكال احلكم واالحتالل
التمييزية املعا�رصة .ففي الوقت الذي عاد
االحتالل اىل الظهور على ال�صعيد العاملي،
ي�أتي هذا الكتاب ليقدم جمموعة جديدة من
الأفكار الأ�سا�سية ملقاربة �أنظمة الطوارئ
واال�ستثناء يف ال�سياقات اال�ستعمارية.
وهو �إذ ال يقدم بال�رضورة منـظوراً جـديداً
فـي تاريخ ال�رصاع نف�سه� ،إال �أنه يتناول
االحتالل ب�صـفتـه نـظـامـا ً �ســيا�سـيا ً
فريداً ،مكونا ً من مـجموعة �أجهزة دولتية
و�أخرى غري تابعة للـدولة ،بل على
�شكل حاالت ذهـنية ،وتقنيات �سيا�سية
ينبغي �أن تكون حمل در�س يف حد ذاتها.
وحتر�ص الدرا�سات التي ُجمعت يف الكتاب
على عدم اعتبار االحتالل هاج�سا ً �سيا�سيا ً
وقانونيا ً فقط ،بل هي �أي�ضا ً ت�سلّط ال�ضوء
على عدم ا�ستثنائية االحتالل يف ال�سياق
اال�رسائيلي لكونه �أ�سا�سا ً جزء بنيوي من
امل�رشوع اال�ستعماري ال�صهيوين.

�أما املقاالت التي ُجمعت يف هذا
الكتاب ،فقد جاءت لت�سلّط ال�ضوء على
تقنيات احلكم االحتاليل وعالقته بالعنف
وقدرة الأخري على التح ّول �سيا�سة يف ذاتها.
وهي ت�شري �أي�ضا ً اىل �أن ر�صد حلظات العنف
الوح�شي الع�سكري (الق�صف والتدمري
املمنهج) ال تكفي ،بل ينبغي رفدها مبتابعة
دقيقة للحياة اليومية للفل�سطينيني
احلافلة بالعنف «العادي» املمنهج بدوره
ولو �أنه من دون دماء ،وهذا ما �سـماه حنفي
بـ “التطهري املكاين”.
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ومييل الإطار التحليلي الذي تبناه
امل�ؤلفون �إىل الر�أي القائل �إنه كلما وجدت
تلك اللحظات الفجائية التي تطلق العنان
للقوة الع�سكرية ،يبدو النظام ك�أنه يفقد
ال�سيطرة ،وهو يف الواقع دليل على وجود
عالقة منحرفة بني النظام وق�ضاياه بح�سب
درا�سة ايالن وايزمن التي تناولت �سيا�سات
املوت اال�رسائيلية .وهذه العالقة امل�ضطربة
التي جتعل العنف يوميا ً وعاديا ً ال تظهر اىل
العلن �إال خالل الهجمات الع�سكرية...

�إقت�صاد

م�أ�ساة �إغريقية تهدد اليورو
عبد الرحمن �أيا�س
تت�صدر �أخبار اليونان عناوين و�سائل الإعالم هذه الأيام ،وال�سبب اقت�صادي ولي�س
�سيا�سيا ً� ،إذ يعاين البلد الأوروبي اجلنوبي الذي يعتمد اليورو عملة له من حالة تعرث على
�صعيد املالية العامة ت�ضغط على �أ�سعار �رصف العملة الأوروبية املوحدة يف الأ�سواق يف
مقابل العمالت الرئي�سية يف العامل.
يعود جوهر امل�شكلة �إىل �إنفاق كبري مار�سته �أثينا ل�سنني كثرية يف مقابل ا�ستدانة
مفرطة ،وت�ستحق �سندات كثرية يف الأ�شهر القليلة املقبلة وثمة خ�شية من �أن تف�شل
حكومة اليونان يف ت�سديد بع�ض اال�ستحقاقات .وت�ساوي ا�ستحقاقات العام احلايل 54
مليار يورو ،وحتاول اليونان ت�سديد اال�ستحقاقات بقرو�ض جديدة تالقي �صعوبة يف
جمعها �إذ تدنت ثقة �أ�سواق املال يف االقت�صاد اليوناين.
ويخ�شى من تداعيات توقف اليونان عن ت�سديد الديون حتى الذين ال ميلكون
�سندات من �إ�صدارها ،فانعدام املالءة اليونانية وانهيار �أ�سعار �سنداتها يعنيان �أن
امل�صارف الأوروبية التي متلك هذه ال�سندات �ست�ضطر �إىل �شطب كثري من الأ�صول
وخف�ض الإقرا�ض املنخف�ض �أ�صالً ب�سبب تداعيات �أزمة املال العاملية التي انقلبت
ركوداً عامليا ً.
ويق َّدر �إجمايل ال َّدين ال�سيادي اليوناين بنحو  290مليار يورو� ،أي �ضعفي ما كان
ُ
ميلكه امل�رصف الأمريكي لال�ستثمار “ليمان براذرز” من ديون قبل انهياره يف �أيلول
 2008الذي �أطلق �رشارة �أزمة املال العاملية.
وثمة خماوف من �أن ترتاجع الأ�سهم الأوروبية يف �شكل حاد �إن توقفت اليونان عن
الدفع ،مع ما يعنيه ذلك من تداعيات �سلبية على الأ�سهم الآ�سيوية والأمريكية ،فالثقة
يف الأ�سواق مرتابطة .وما يزال امل�ستثمرون يف �أ�سواق املال حول العامل يتذكرون الأزمة
التي ع�صفت بهذه الأ�سواق حني �أعلنت دبي قبل �أ�شهر رغبتها يف �إعادة جدولة ديونها.
وي�ضع تعرث اقت�صاد ما اقت�صادات �أخرى ت�شبهه حجما ً قيد املراقبة الدقيقة من قبل
امل�ستثمرين احلذرين .فتعرث اليونان �سيثري عالمات ا�ستفهام عن �أو�ضاع املالية العامة
يف دول تعاين اهتزازات على هذا ال�صعيد ،مثل الربتغال و�إ�سبانيا و�إيطاليا .ويعني
تقل�ص الثقة يف هذه البلدان �أن عليها �أن تدفع فوائد �أعلى لقاء ا�ستدانتها من الأ�سواق،
وتقل�ص �إنفاقها االجتماعي والرتبوي وتخف�ض ا�ستثماراتها يف البنية التحتية.
ويتهم م�ستثمرون وخرباء اقت�صاديون اليونان بتزييف �أرقام عجز موازنتها ل�سنوات
لتبدو ماليتها العامة يف و�ضع جيد .ولذلك تالقي �أثينا �صعوبة يف جمع قرو�ض جديدة
لت�سديد تلك التي ت�ستحق قريبا ً ،وحني جتد م�ستثمرين راغبني يف �رشاء �سندات جديدة
واجه مبطالب بفوائد عالية .ولي�ست امل�شكلة من �صنع رئي�س الوزراء
من �إ�صدارهاُ ،ت َ
اليوناين جورج باباندريو الذي ت�سلم ال�سلطة قبل �أ�شهر.
ويعار�ض االحتاد الأوروبي تدخل �صندوق النقد الدويل لإنقاذ اليونان التي ت�ستطيع
قانونا ً طلب م�ساعدة امل�ؤ�س�سة الدولية ،فيما يبدي ال�صندوق كل ا�ستعداد للتعاون،
فهو �أقر�ض رومانيا والتفيا وهنغاريا الأع�ضاء يف االحتاد .لكن هذه الدول الثالث لي�ست
�أع�ضاء يف منطقة اليورو التي ت�ضم  16دولة تتعامل بالعملة املوحدة.
يخ�شى االحتاد الأوروبي �أن يبدو مبظهر العاجز عن �إدارة منطقة العملة املوحدة التي
لطاملا مثّلت ركيزة ملا ميكن �أن ن�سميه “احللم الأوروبي” بالوحدة وطي �صفحة املا�ضي
مب�آ�سيه .ويطرح بع�ض القادة الأوروبيون فكرة ت�أ�سي�س �صندوق نقد �أوروبي مل�ساعدة
الدول الأع�ضاء يف منطقة اليورو حني تتعرث.
وتبقى اخل�شية الأكرب من توقف اليونان عن الدفع مع ما يعنيه ذلك من �أ�رضار وخيمة
رجح �أن يتدخل االحتاد الأوروبي حني ت�صل اليونان
وي َّ
على امل�صارف الأوروبية واليوروُ ،
�إىل مرحلة التوقف عن الدفع خ�شية منه على العملة املوحدة .وهو �إذ يرتدد اليوم يف
التدخل� ،إمنا ينتظر �أن ت�ؤتي �سيا�سات التق�شف التي و�ضعتها اليونان ثمارها.
وفيما متنع قوانني االحتاد الأوروبي �إقرا�ض الدول الأع�ضاء بع�ضها بع�ضا ًُ ،يتوقَّ ع

�أن تبتكر �أملانيا وفرن�سا� ،صاحبتا �أكرب اقت�صادين يف منطقة اليورو اللتني متثّالن
حمور االحتاد الأوروبي ،خمرجا ً ما يف حال تفاقمت �أزمة اليونان ،ك�أن ت�ضمن م�صارف
حكومية �سندات جديدة لأثينا مبا ي�شجع امل�ستثمرين على �رشائها وميكّ ن �أثينا من ت�سديد
م�ستحقات العام احلايل.
�أما اليورو الذي خ�رس ُع�رش قيمته يف الأ�شهر الأخرية ،فيخ�شى عليه الأمريكيون كما
الأوروبيون ،لأن تراجعه �أكرث يعني ارتفاعا ً للدوالر ،ما يجعل �صادرات الواليات املتحدة
�أغلى من ذي قبل و�صادرات دول االحتاد الأوروبي �أرخ�ص ،كما قد ي�شجع ال�سياح على
زيارة �أوروبا بدالً من الواليات املتحدة.
ومع �أن على اليونانيني �أن يلوموا �أنف�سهم ملا هم فيه اليوم من م�شكلة ،ثمة من
يتهم �أملانيا ب�إ�ضعاف “اجلناح اجلنوبي” ملنطقة اليورو� ،أي اليونان و�إ�سبانيا و�إيطاليا،
عرب ترك منوها االقت�صادي يعتمد على الت�صدير .ف�أملانيا حتل ثانية بعد ال�صني جلهة
فائ�ضها التجاري البالغ  134مليار دوالر ،يف مقابل  328ملياراً لل�صني و 81ملياراً
لليابان التي حتل ثالثة .و�أبرز �أ�سواق املنتجات الأملانية تقع يف “اجلناح اجلنوبي”
ملنطقة اليورو.
ومل تن ُج م�ؤ�س�سات مالية �أمريكية من حتميل امل�س�ؤولية عن امل�أ�ساة الإغريقية.
فم�رصف اال�ستثمار الأمريكي “غولدمان �ساك�س” متهم مب�ساعدة �أثينا على �إخفاء حدة
م�شاكلها االئتمانية يف مطلع العقد الأول من القرن احلادي والع�رشين .فثمة من يقول �إن
“غولدمان �ساك�س” �ضلل امل�ستثمرين حني �أدار بيع �سندات يونانية بقيمة  15مليار
دوالر �إذ مل يذكر لهم �شيئا ً عن �صفقة �صممها لليونان حني ا�ستبدلت بالدراخما اليورو
يف العام  ،2002مكنت اليونانيني من حتقيق مكا�سب جمة.
ولأن �أملانيا حيث ال تتمتع فكرة م�ساعدة اليونان ب�شعبية بني الناخبني ال ت�ستطيع
الوقوف مكتوفة الأيدي �إزاء ت�رضر �رشكاتها من �أزمة اليونان يف حال تفاقمت ،يبدو �أن ال
منا�ص لربلني من م�ساعدة �أثينا يف طريقة ما يف حال توقفت الأخرية عن ت�سديد ديونها
امل�ستحقة .ويبقى �إنقاذ اليورو ومعه “احللم الأوروبي” هما ً �ضاغطا ً على �أملانيا وفرن�سا
اللتني لعبتا دوراً حموريا ً يف ت�أ�سي�س االحتاد الأوروبي ومن ثم �إطالق العملة املوحدة على
�أمل منع القارة القدمية من �أن تكون م�رسحا ً للحروب جمدداً.
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م�ساهمات حرة

ارفعوا �أقالمكم عن رائدات الكتابة الن�سوية
عبداهلل احلالق
«� ّإن الن�ساء من جهة �أنّهن والرجال نوع واحد يف الغاية الإن�سانية ،ف�إنّهن بال�رضورة ي�شرتكن
و�إ ّياهم يف الأفعال الإن�سانية ،وان اختلفن عنهم بع�ض االختالف� ..إمنا زالت كفاية الن�ساء يف هذه
املدن لأنهن اتّخذن للن�سل دون غريه وللقيام ب�أزواجهن ،وكذا للإجناب والر�ضاعة والرتبية ،فكان
ذلك مبطالً لأفعالهن الأخرى».
هذا الن�ص املقتطف لي�س لأحد رواد الدفاع عن حقوق الإن�سان ،واملر�أة خ�صو�صاً ،يف ع�رصنا
احلايل ،فقد يفاج�أ القارئ �أنه م�ستل من ن�صو�ص قدمية و�شبه جمهولة البن ر�شد ،كتبها قبل
ثمانية قرون وهو رائد ع�رصه يف الفكر العقالين والتنويري.
لذا ،من نافل القول �إن طروحات الكثريين من الفقهاء ورجال الدين راهناً� ،ستتهاوى وتتبدى
متهافت ًة �أمام هذه الدعوة املتقدمة لفيل�سوف قرطبة الذي عا�ش يف القرون الو�سطى� ،إذا ما قارنا
بني فكره وفكرهم يف ال�سياق التاريخي لكليهما� ،أق ّله جلهة ما يتعلق بحقوق املر�أة.
منحى �آخر يف نقد ال�سائد فكريا ً جتاه املر�أة العربية بعيداً عن الفقه والت�رشيع
غري �أننا �سننحو
ً
الديني ،حيث �سنتناول هذا املو�ضوع من زاوية خمتلفة .فما �أكرث ما �شهده الأدب الن�سائي العربي
من ت�شويه وتهجم عليه وعلى كاتباته ،من ِقبل بع�ض الكتّاب ومن ي�صنَّفون يف عداد النخب
الثقافية والفكر ّية ،كما غريهم.
ٍ
تناولن ق�ضايا
كاتبات
متناولة
ُ�رشت
ن
و
جت
ب
د
التي
والكتابات
املقاالت
ي�شهد لذلك َ�سيل
َ
ّ
جمتمعية وعاطفية ح�سا�سة يف العالقة بني اجلن�سني ،كانت نوال ال�سعداوي مثالً و ُكتبها العديدة
وخ�صو�صا ً كتابها «الأنثى هي الأ�صل» ،دليالً لي�س بالوحيد على ذلك ،مرتافقا ً مع حمالت التهجم
عليها يف ال�صحافة امل�رصية والعربية ،و�إىل الآن مع كل � ٍ
إطاللة لها على الف�ضائيات ،وهي من بني
قلة عاجلت امل�سائل اجلن�سية بكتابة ايروتيكية بعيدة عن كل ابتذال.
�إن ما ت�شهده ال�صحافة (الر�سمية واحلكومية غالباً) من حمالت تتناول الكاتبات ،يلتقي مع
املوقف ال�سيا�سي والديني من كثري من الكتب التي تتناول م�سائل �شائكة كاجلن�س والعالقات
العاطفية والزوجية وت�شوهاتها يف املجتمعات العربية ،ويح�رضين يف هذا اخل�صو�ص قول �ساخر،
غري �أنه ذو داللة ،قالته يل مر ًة كاتبة و�صديقة من دولة عربية ،يف ما معناه ان ال�سلطات الأمنية
يف بلدها متنع تهريب املخدرات والأ�سلحة وم�ؤلفات نوال ال�سعداوي و�أدوني�س �إىل البالد ،وهذا ما
طبق م�ؤخراً ،مثالً ال ح�رصاً بالطبع ،على كتاب د.فوزية الدريع الذي حمل عنوان « القبلة « و�ضم
حوايل � 300صفحة �شكلت عر�ضا ً �سو�سيولوجيا ً و�سيكولوجيا ً للقبلة وت�أثرياتها وتاريخها ومعانيها
عند خمتلف �شعوب العامل .وقد ي�ستغرب من ي�سمع بالكتاب لأول مرة ويت�ساءل :ما الذي ميكن
ان تكتبه باحثة يف هذا ال�ش�أن ،ويف � 300صفحة؟ غري ان �شعوره رمبا �سي�أخذ خطا ً �آخر �إذا ما قر�أ يف
الكتاب مقولة� « :أنت ال تق ّبل ب�شفتيك� ،أنت تق ّبل بقلبك ،بروحك» .النتيجة كانت �سحب الكتاب
من معظم الأ�سواق العربية ومنعه من التداول ،علما ً ان من يهمه الأمر واملو�ضوع لن يجد بالغ
ال�صعوبة يف احل�صول عليه ،يف ٍ
زمن �صارت الرقابة ال�سلطوية والت�ضييق ومنع الكتب من خملفات
املا�ضي� ،ضمن ثورة �إعالمية ومعلوماتية هائلة تتيح تداول خمتلف الكتب والن�رشات وال�صحف
على ال�شبكة العنكبوتية.
ثمة �أي�ضا ً حادثة تقاطعت فيها املواقف ال�شخ�صية وتداخلت مع الكتابات الن�سائية والو�صاية
على املنابر وامتالكها دون منازع ،ح�صلت مع روائية �سورية معروفة بكتاباتها الر�صينة والهادفة
واجلريئة ،وحتليلها للم�شاكل االجتماعية (والن�سوية خ�صو�صاً) ،هي د .هيفاء بيطار ،وحت ّديها
اخلطوط احلمر يف هذا املجال.
كاتبتنا املحرتمة كتبت مقاالً يخ�ص الرقابة العربية على املن�شورات واملطبوعات والن�صو�ص
الأدبية خ�صو�صاً ،دون ان ت�سمي �أحداً بالأ�سماء ،حتدثت فيه عن مثال دامغ على �أمرا�ض الرقابة
تلك ،هو رواية «اخلبز احلايف» للروائي والكاتب التون�سي حممد �شكري ،وما تعر�ضت له تلك
ال�سرية ال�شخ�صية الروائية للكاتب من ت�شهري وتهجم ،ومتت م�صادرتها و�سحبها من الأ�سواق،
ٍ
ق�صة ذات �صلة باملوروث الدفني فيما
و�أعطت تلك الكاتبة مثاالً �آخر من جتربتها ال�شخ�صية عرب
يتعلق باجلن�س وتابواته يف جمتمعاتنا ال�رشقية ،وهي ق�صة من �ضمن جمموعة ق�ص�صية �صدرت
للكاتبة عن دار ن�رش راقية ومعروفة هي «دار ال�ساقي» ،والتي �أ�صدرت بدورها رواية اخلبز احلايف،
وانتقدت الروائية النا�رش ال�سوري وامل�س�ؤول الثقايف يف �صحيفة «الثورة» الر�سمية ال�سورية ،والذي
رف�ض ن�رش ق�صتها يف ال�صحيفة ،فكانت النتيجة �أن ذلك النا�رش بد�أ بالتهجم على �شخ�ص الكاتبة
وكتاباتها ،واتهمها بتهمة ت�ضاف �إىل قائمة طويلة من قامو�س التهم العربي ،الذي تدور مفرداته
�ضمن خانة واحدة :التخوين والت�شهري والإلغاء الفكري ،والتهمة هذه املرة التي جادت بها ثقافته
ال�ضحلة هيُ « :حب الغرب» ،وك�أن ذلك الكاتب خم ّول ب�إعطاء �صك غفران بعد قيامه بعملية فرز

�أخالقي تبعا ً للذهنية ال�سائدة واملوقف من اال�ست�رشاق والآخر الغربي ،بعد ان تب ّدت نظرته الدونية
للمر�أة الروائية والكاتبة واملبدعة ،وهو ما مل تنفعه فيه تنظرياته الثقافية بالتحرر واالنفتاح ،حاله
حال الكثريين ممن ّ
ينظرون وميار�سون عك�س �أفكارهم.
�أو ك�أنه «�سيدمغني بختم الإبداع �إذا ن�رش يل مقاالً يف �صحيفة الثورة» على ما تقول د .بيطار.
�أ�ضف ان هذا النا�رش ما كان مثالً ل َيمر على قول ابن ر�شد الذي ذكرناه بداي ًة� ،إال ليحاول �إثبات
ما د�أب عليه الكثريون �أمثاله من املجروحني برنج�سيتهم العروبية� ،أي �أن يتحدث مثالً عن ف�ض ٍل
للعرب على احل�ضارة الغربية متمثالً بابن ر�شد الذي ،وبح�سب عقد النق�ص عند �أمثاله� ،شكل
ت�أ�سي�سا ً للتنوير الأوربي وع�رص النه�ضة واحلداثة الأوربية .وهذا و�إن كان �صحيحا ً لدرجة ومن زاوية
وتبعا ً للت�أثر بني الثقافات ،غري �أنه متمايز وخمتلف جذريا ً عن فكرهم و�شوفينيتهم القومية،
وهم الأبعد عن ليربالية وانفتاح �رضبت جذورها عميقا ً يف الغرب يف مو�ضوع حرية املر�أة خ�صو�صا ً
واحلريات العامة على نطاق �أو�سع.
الت�شهري والقذف بالتهم والعمالة واالرتباط بالغرب لي�س باجلديد ،وتزخر ال�ساحة الإعالمية
والفكرية ب�شتى الكتابات التخوينية والتكفريية ،وهو ما تناول يف جانب منه كتابات حاولت
ك�رس املوروث وحتديه يف جانب ح�سا�س وم�ستفز للوعي اجلمعي وللالوعي عند من ي�صنفون يف
خانة النخب الثقافية ،هو اجلن�س ،حتى �صاروا جزءاً من منظومة حترتف اقتنا�ص الفر�ص للنَيل
ٍ
كتابات يبدو واقعنا املوغل يف املق ّد�سات ب�أم�س احلاجة �إليها ،وال نبالغ �أن
ت�شهرياً وتكفرياً من
ه�ؤالء يلتقون مع املنظومة الفقهية التكفريية وال�سلفية املعروفة .و�إذا كانت الثقافة العربية
ٍ
ومرجعية
مبرجعياتها الناطقة با�سم الدين� ،أو التي تدعي بعدها عنه ،حت ّولت بني ًة تبحث عن �سند
لها يف ذلك الدين ،ف�إن هذا هو ما �سيحيلنا �إىل � ٍ
إهداء جميل ت�ص ّدر ن�سخ ًة من كتاب الراحل �إدوارد
�سعيد «الآلهة التي تف�شل دائماً»:
« �إىل رحاب� ..إذا كان ثمة �آله ًة تف�شل ،فثمة �أخرى تنجح� ،أحدها يجمعنا».

�أر�ض الأحالم
رنيم البزري

لطاملا حلمنا بك ،وما ر�أينا من �سحرك اال ما علق يف دفاتر ذاكرة �أجدادنا� .س�ألنا
ال�سطور عنك وما �أعجب جوابها ،فقالت انك ذات العيون العربية ،ليلك مكحل
بال�سواد الدافئ الذي يبعث يف �أنفا�س كل من يلمحك الطم�أنينة واحلب وال�سالم.
�أما نهارك فيتمايل بذلك الثوب االبي�ض الب�سيط ،املغزول من حور عينيك متلم�سا ً
بفرحته امل�سافرة بني الن�سائم� ،سنابل القمح لي�ضفي عليها برق �صباحك املنع�ش.
�أما ع�رصك فهو ذلك البخور الذي يفوح من ب�ساتينك وحدائقك وكل �ساحاتك ومن
بني جدرانك ،تلك اجلدران التي �شاخت وهي �صامدة تروي حكايات �ألف ليلة وليلة.
فكلما اقرتبنا لنتلم�س ب�أحالمنا �أطرافك ن�ستيقظ مرعوبني على واقع مروع ي�ستبدل
فيه نهارك ثوبه االبي�ض بثوب �أحمر ممزق ،في�صبح وجهك املنري �شاحبا ً تلتهمه
التجاعيد وي�سكنه احلزن .نعم انك فل�سطني العظيمة ،فل�سطني التي �سفكت الدماء
وزهقت الأرواح الغالية من �أجلها .ها انت اليوم تتخبطني بجدران االحتالل ،فه�ؤالء
املتغطر�سني زحفوا اليك مقبلني الأقدام والأيادي ليدخلوك ،ومهما حاولوا افرتا�س
هويتك لن ي�ستطيعوا لأنهم ال يعلمون �أن ترابك قد امتزج ب�أج�ساد �أطفالك ون�سائك
ورجالك وهواءك قد �سكنته �أرواحهم الطاهرة الأبية و�أ�شجارك قد ارتوت من دمائهم
العذبة .فليقتلعوا ترابك ...وليقتلعوا هواءك ...وليقتلعوا �أ�شجارك ان ا�ستطاعوا.
نعم لقد �أخفوا جمالك عن �أنظارنا ،ولكن ا�ستطاعت قلوبنا �أن تخرتق قالعهم وتلغي
جميع احلدود ...فال حدود وال زمان وال مكان ي�ستطيع �رسقة �أحالمنا ...نعم �سن�أتي
اليك� ،سن�أتي على �أقدامنا �أو حملقني ب�أرواحنا ،باقية انت فينا ولي�أتي اليوم الذي
تتحولني من �أر�ض الأحالم اىل �أر�ض ت�ستطيع �أقدامنا �أن تط�أها وت�ستطيع جباهنا �أن
تقبل تلك الأر�ض راكعني �شاكرين ...حتى ذلك احلني تبقى فل�سطني �أر�ض الأحالم.
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ت� ّأزم منوذج الدولة-الأمة وم�صائره يف ظل العوملة
ب�شري هالل
كر�س القرن الع�رشين مفهوم الدولة-الأمة كمرجع ت�أ�سي�سي معياري ملعظم
ّ
الكيانات ال�سيا�سية يف عامل كان قد بد�أ يتعومل فعليا ً يف القرن الذي �سبقه والذي
تزامن مع �صعود الثورة ال�صناعية .ومل ت� ِّؤد احلرب العاملية الثانية وال �سابقتها
اىل اعادة النظر يف املرتبة النظرية املبدئية التي احتلها هذا املفهوم ،كما مل ت�ؤثر
فيه عملية انهاء اال�ستعمار الكال�سيكي ،حيث ا�ستندت الدول النا�شئة عن تفكك
هذا اال�ستعمار نظريا ً اىل مفهوم الدولة-االمة يف وجهيه ال�سياديني :اخلارجي وهو
االكرث اهمية يف العالقات الدولية ،والداخلي مبعنى ال�سيادة ال�شعبية و�أرجحية قوة
الدولة والوالء لها على �سائر املجموعات التي ت�ضمها .ولكن هذا الإ�سناد النظري
جرى طويالً على قاعدة جتاهل التو�صيف الفعلي ملا ن�ش�أ يف هذه الدول من �أنظمة
و�سلطات و�أجهزة �سيا�سية وتراتبيات ُن�سبت اىل تطبيقه ،ومبعزل عن حدودها و/او
وعما �إذا كانت تلبي ال�رشط الأويل املُفرت�ض لقيامها� :أي وجود
مكوناتها الثقافية َّ
تقاطع بني �أمة ودولة.
وبدا ذلك يف بع�ض جوانبه كما لو كان تبنيا ً للم�سلك الفرن�سي التاريخي يف بناء
الدولة-االمة حيث �سبق بناء الدولة ن�شوء ال َّأمة بخالف املثالني االملاين وااليطايل
حيث �سبق «وجود» الأمة قيام الدولة-الأمة .كما لو �أن «املجتمع الدويل» ملا بعد
أ�س�سته من �أجهزة ادارة وحكم قادرة
احلربني اعترب �أن الكيانات النا�شئة انطالقا ً مما � َّ
اخلا�صني.
وتاريخها
مكوناتها
كانت
على اعتماد مفهوم الدولة-االمة وجت�سيده �أيا ً
َّ
و�سع ومرن للأمة تبناه خا�صة املفكرون الفرن�سيون
وهو �أمر �سهلّه �شيوع حتديد ُم َّ
رجح معياري �إرادة العي�ش معا ً وامتالك تاريخ م�شرتك على
مثل ارن�ست رينان الذي َّ
املعايري االخرى كاللغة والثقافة واالثنية وغريها .وذلك على الرغم من �أن توزع
العامل وفق قطبية ثنائية �سوفياتية-امريكية ونظام املُع�سكرين كان قد بد�أ يحد
ب�شكل ُمعلن من �سيادة «الدولة-االمة» وخا�صة يف»املع�سكر اال�شرتاكي» حيث
كان «االحتاد ال�سوفياتي» قد �سبق له وح�رش الدول الوطنية النا�شئة بعد تفكيك
االمرباطورية الرو�سية يف بنيان احتادي ق�رسي �ضمها اليه بعدما انتزع منها املقومات
اال�سا�سية لل�سيادة والتطور امل�ستقل رغم االدعاء ان لكل منها حق االنف�صال .وكل
ذلك ب�أمل بناء «ان�سان �سوفياتي» والو�صول اىل ما ي�شبه دولة-امة �سوفياتية .كما
حدث �شيء م�شابه يف ال�صني ال�شعبية.
ومع ذلك فقد ا�ستمر التم�سك باملفهوم كمبد�أ ناظم ،كما لو �أنه جوهر ال يغيرِّ ه
َع َر�ض .وقد �ساد اعتقاد لبع�ض الوقت بعد انفراط املع�سكر ال�سوفياتي ان العامل
يتجه يف هذا املو�ضوع اىل احد احتمالني:
الأول� ،أن تطيح القطبية االمريكية التي بدت �آنذاك �أحادية ومتفردة باملفهوم
عمليا ً ثم نظريا ً من زاوية �سيا�سات الهيمنة املن�سوبة اليها كما من زاوية امتداد
الر�أ�سمالية اىل العامل ب�أ�رسه الذي �صار ُيدعى ب»القرية الكونية».
والثاين� ،أن يقود انفراط املع�سكر ال�سوفياتي اىل يقظة الهويات وال�رصاعات
القومية (كما حدث يف االحتاد اليوغو�ساليف) وتثبيت وت�شديد مفهوم الدولة-الأمة
عرب عملية تاريخية من االنفراط و�إعادات التكوين التي كان ُيفرت�ض �أن تطال
الكيانات التي ال يتوفر فيها �رشط تطابق الأمة والدولة يف البلدان املتقدمة كما يف
بلدان كثرية مما كان وال يزال يو�صف بالعامل الثالث.
�إالً ان �أيا ً من هذين االحتمالني مل يتحقق بالتمام ومل ي�ستطع ان يتحول اىل وجهة
ح�رصية للتطور .فمفهوم الدولة-االمة مل ِ
ينته لكنه بدا �أقل قوة و�أكرث ه�شا�شة ،بفعل
�إ�ضافة ا�سئلة جديدة اىل �أخرى �سابقة مل يكن قد ق ّدم عليها �أجوبة �شافية.
واحلال ان العامل املعا�رص يبدو خمرتقا بتعدد يف م�سالك العوملة و�آثارها .كما
انه غري م�شمول بطراز واحد من الدول .وبالتايل ف�إنه ال ميكن التفكري به ومب�صائر
الدولة-االمة اال ب�صيغة التعدد.
فالعوملات تت�شكل من عمليات جارية او قيد التحقق يف حقول خمتلفة :ثقافية

واقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية .وال تعينِّ هذه احلقول وجود مناهج منطقية عدة
ال�شتغال كل منها او ف�ضاءات انت�شارها او وتريتها او اي�ضا ً درجة اجنازها :بل تعينِّ
اي�ضا �آثارها ومفاعيلها التي قد تكون متناق�ضة تناق�ضا ي�ؤدي يف بع�ض احلاالت اىل
حت�صل من عوملة .ورمبا كان �صحيحا ان كل م�سار عوملي
عملية تعديل وحرف ما
َّ
يحفِّ ز م�ساراً جتزيئيا ً خا�صا ً به يكون م�ؤثراً على م�سار الدول-االمم.
التكتالت اجلهوية بني النزوع اىل االندماج وامليل اىل تفتيت الدولة-الأمة
وهكذا ففي احلقل ال�سيا�سي ت�ستنفر العوملة جهوية مزدوجة :الأوىل ما فوق
تتج�سد بطريقتني :من جهة عرب منظمات
وطنية والثانية ما دون وطنية .فالأوىل
َّ
اقليمية ال تتوخى الدول التي ت�شكلها ان تعطيها �أي دور يتع ّدى التعاون وي�ؤول
اىل ت�شجيع االندماج ال�سيا�سي مثل «منظمة الدول االمريكية» او «منظمة الوحدة
االفريقية» و�سواهما .ومن جهة ثانية هناك جتارب اقليمية ذات نزوع اندماجي مثل
االحتاد االوروبي.
فتتج�سد يف حتويل املركز بع�ض �سلطاته لكيانات
القومية
دون
ما
اما اجلهوية
َّ
َّ
اخرى داخل الدولة نف�سها وفق طرائق وبدرجات خا�صة بكل و�ضع �سيا�سي .وهذا النوع
من املناطقية ميكن ان ينح�رص بالمركزية جزئية حمدودة او ان ي�شكِّ ل ا�سا�سا ً لت�شظي
الدولة الواحدة اىل كيانات دولتية �أ�صغر .ومن هنا ف�إن داللة التجزئة ميكن البحث
عنها يف �أ�سباب حملية او �أخرى مرتبطة بالعوملة املُقابلة .ومبعنى �آخر فعالقة التجزئة
بالعوملة ميكن ان تكون من طبيعتني :جتزئة «دفاعية» كر َّدة فعل على عوملة يجري
النظر اليها بو�صفها اجتياحية .او جتزئة «حتالفية» تعمل كمحطَّ ة �أو كمحفِّ ز لعوملة
مطلوبة يف حقل معينَّ  .و�ضمن هذا ال�سياق يندرج االجتاه اىل خلق جتمعات اقت�صادية
اقليمية يف العامل .بيد ان مثال التجمعات االقليمية ي�شري اىل ان التجزئة ميكن ان
تكون «دفاعية» و»حتالفية» يف �آن معا ً ازاء عوملة حمددة :فحفظ امل�صالح اجلهوية
رتكة يف «االحتاد االوروبي» والتي هي �سيا�سة
اخلا�صة (كال�سيا�سة الزراعية امل�ش َ
حمائية ال تن�سجم مع حرية العوملة) ال ت�شكل اعادة نظر مببد�أ العوملة ذاته املرغوب
حتقيقه يف جوانب اخرى .ومن هنا ف�إن ا�شكالية عالقة التجزئة بالعوملة خ�صو�صا ً يف
البُعد الدفاعي للأوىل تدفع اىل بروز ق�ضايا الهويات والقوميات .فالدولة-االمة يف
جوهرها جتد نف�سها يف مو�ضع اال�ستجواب امام هجمة العوملات والتجزئة .ولذا فمن
ال�صعب القول ان الدول احلالية ال تزال حتتفظ ب�رشوط الدولة-االمة �سواء كما جاءت
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يف النظرية االملانية املو�صوفة بـ»الرومانطيقية» التي ا�ستوحت «ر�سائل اىل االمة
االملانية» كتبها الفيل�سوف فيخته والتي تعترب االمة جمموعا ً من االفراد املميزين
باللغة امل�شرتكة او الدين او الثقافة �أو كما جاءت يف ال�صيغة الفرن�سية «الثورية»
وعب عنها رينان اىل جانب �آخرين .وهناك العديد من الأمثلة التي تبينِّ حدود هاتني
رَّ
املقاربتني .فالدولة-االمة لي�ست ومل تكن جمموعا ً متجان�سا ً جتان�سا ً كليا ً .ويف الواقع
ثمة تعدد يف متثيالت االمة كما يف حتديداتها النظرية والتجريبية .وهكذا ميكن
التمييز مثالً بني مفهوم طبيعي و�آخر �سيا�سي ومفاهيم اخرى مدعاة لل�سجال .اما
التمثيل االكرث جتريبية فهو اليوم بدوره يرتاوح بني ا�شكل متعددة ومتناق�ضة متتد
من»الدولة االثنية» اىل»الوطنية الد�ستورية �أو املدنية» .ولكن �أيا ً تكن املُقاربة
فال ميكن نكران العامل التاريخي يف حتديد اجلماعة الوطنية .كما ال ميكن نفي �أن
تعددية الآفاق اال�صلية بدت اكرث ا�شكالية مع العوملات اجلارية وتطرح ا�سئلة حول
كيفيات متثل االمم لها وهل هي تعتربها رافعات للتغيري او م�صدراً للمخاطر .وهل
ميكن اقامة رابط بني طرازات االمم وامناط عالقتها بالعوملة .وهل ان الأخرية جتعل
املفاهيم الكال�سيكية للأمة فاقدة ال�صالحية.
و�إذن فنحن امام حركة تفاعلية بني العوملات والدول-الأمم .الأوىل تنزرع
يف الثانية وجتعلها يف موقع ردة الفعل او احلاجة اىل اعادة النظر يف مفاهيمها
ويف هياكلها يف احلقول املختلفة التي تطالها .لكن الثانية اي�ضا ت�ؤثر يف االوىل
و»ت�ص ِّوبها» على طريقتها.
�أزمة �شكل من �أ�شكال الدولة �أم �أزمة �شكل للعي�ش امل�شرتك؟
ولعل اكرث اال�سئلة بداهة يف هذا امل�ضمار هو ذلك املتعلق مبا �إذا كان التطابق
ممكنا ً بني مفهوم الأمة وبني ن�شوء الف�ضاءات الكبرية التي ت�ستلزمها العوملة .طبعا ً
تدعمت «االمة اجلديدة»
ميكن للبع�ض ان يديل ردا على ذلك باملثال االمريكي حيث
َّ
يف وقت واحد مع زيادة ترويجها للعوملة .ولكن هذا املثال لي�س قابال للتطبيق
�أينما كان .وعلى �سبيل املثال يعاين ال�صينيون العوملة ويعي�شونها ب�شكل متعدد
امل�ستويات :الدولة-احلزب ،امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،القوى العاملة كما من زاويتني
متناق�ضتني :انفتاح يف حقول حمد ّدة وانغالق يف حقول �أخرى .ويعي�ش مواطنو االحتاد
بامل ِ
االوروبي بدورهم م�شاعر من التمزق بني الرغبة ِ
�ضي يف امل�رشوع امل�شرتك الذي
ُيفرت�ض �أن ي�ؤول اىل خلق كيان �سيا�سي ما فوق وطني ومواطنية اوروبية وبني
الت�أكيد على اخل�صو�صيات الوطنية التي كانت «ت�ضمنها» الدول االع�ضاء بهيئاتها
القدمية املبنية على مفهوم الدولة-الأمة .ويف االحتاد االوروبي اي�ضا ميكن للنزوع
اىل ان�شاء تكتالت مناطقية حدودية او عابرة للحدود ان يكون ب�أفق تكتل قومي
يقتطع من دول قائمة (مثال منطقتي البا�سك يف فرن�سا وا�سبانيا) �أو يحوم عليه
�شبح ال�شك بالتحول اىل مراجعة لتاريخ �إ�شكايل يف تكوين الأمم الأوروبية (كالتقارب
النامي بني منطقتي الألزا�س واللورين واملناطق املقابلة يف املانيا �أو كالتقارب

بني مناطق يف بلجيكا وما مياثلها لغويا يف فرن�سا وهولندا)� .أو �أن ي�ستهدف االفادة
من التكامل بني مناطق متجاورة يف املناف�سة االقت�صادية .وبذلك ي�صح القول على
�سبيل املثال ان اجلهويات االوروبية يف ع�رص اندفاع العوملة ميكن ان تنفتح على
حتفيز ال�سري نحو احتاد �سيا�سي جديد يف مفاهيم ت�أ�سي�سه مبزجها بني عنا�رص متنوعة
من الدولة والتنظيم االقليمي-القاري بهدف ت�أمني �رشوط �أف�ضل ملناف�سة قوى
دولية واقت�صادية �أخرى .كما ميكن ان يكون مخَ رجا ً جتريبيا ً جتاوزيا ً حلل ق�ضايا
الهويات اجلماعية مبا فيها الأقليات القومية واللغوية و�سواها .لكنها ميكن ان
تكون اي�ضا ً ممراً موازيا ً لعنا�رص الت�أزمي.
�أما يف العاملني الثالث والرابع ف�إن �أزمة الدولة-االمة ك�شكل هي �أكرث �سطوعا ً
وخطورة .فهي تقريبا ً تكاد تكون عك�س ما قيل �أنه ق ِ
ُ�صد منها مفهوميا ً غداة
الت�أ�سي�س .وبدل تدبر معي�شة وتطور املجتمعات واختالفاتها بال�سيا�سة جاءت
الدولة غالبا ً ك�إ�ضافة جهازية عنفية وم�صلحية جديدة اىل �رصاعات قدمية ومتجددة
(اثنية ،دينية ،قبلية ،جهوية الخ) .والأمثلة تفي�ض من باك�ستان املبنية على حتويل
الدين اىل قومية الأمر الذي مل مينع ت�صعيد اختالف اخل�صو�صيات يف �أح�شائها بني
املجموعات الدينية واملذهبية وبني املناطق وبني م�ستويات ال�سلطة واحلكم ،اىل
كثريمن دول �آ�سيا و�أكرثية دول افريقيا وبينها ق�سم هام من الدول العربية.
كما تخفّ �ض االدارة العاملية لالقت�صاد وال�رشكات املتعددة اجلن�سية و�آليات
ال�سوق والعبيها على امل�ستويات الوطنية واالقليمية والدولية من ال�سيادة التي
تعار ًف عليها نظريا ً للدولة الأمة .وهذا اي�ضا ً حال املنظمات الدولية وال�شبكات
كان ُم َ
العابرة.
وبالتايل فمن الناحية املنهجية ي�صح احلديث عن ازمة يف مفهوم الدولة-االمة
بكل التالوين التي يتمظهر فيها.

مبنـاسـبـة  13نيسـان

ومبناسبة مرور خمس سنوات على خيمة
االعتصام
تدعوكم كل من:
جلنة أهالي اخملطوفني واملفقودين في لبنان
جلنة أهالي املعتقلني في السجون السورية
جلنة دعم املعتقلني واملنفيني اللبنانيني (سوليد)

للمشاركة في هايد بارك

بعنوان

“تنذكر تــــما تنعـاد”

املكان :خيمة االعتصام  -حديقة جبران خليل جبران
مقابل مبنى االسكوا .
الزمان :األحد الواقع فيه  11نيسان 2010
من الساعة  4حتى الساعة  6بعد الظهر.
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ثقافة

جان بول �سارتر واالعرتا�ض
ترجمة و�إعداد ندين ن�رص اهلل �شباين

كان جان بول �سارتر ( )1980-1905يبلغ
الثالثة والثالثني من عمره عندما قام عام 1938
بكتابة ( La Nauséeالغثيان) .وقد حقق �أ�ستاذ
الفل�سفة يف حتفته الأدبية هذه طموحه ب�أن
“يكون �سبينوزا و�ستيندال يف الوقت نف�سه” عرب
دمج الفل�سفة بالأدب .يتناول الكتاب يوميات
�أنطوان روكانتان الذي يعمل يف �إحدى مدن
النورماندي على كتابة ال�سرية الذاتية ملغامر
من القرن الثامن ع�رش هو املاركيز دي رولبون.
خالل زيارته املتحف البلدي ،يكت�شف كيف �أن
البورجوازية ت�ستخدم حقها مبمار�سة ال�سلطة.
يكمن جوهر التجربة الوجودية لرواية La Nausée
يف ال�شعور ب�أن وجودي ال�شخ�صي هو “�أمر زائد” :فالعامل
ي�ستطيع وبكل ب�ساطة �أن ي�ستغني عني .فكياين لي�س
مطلوبا ً وال مقد�سا ً وال حتى �رضوريا ً .هو بكلمة واحدة
طارئ .يخرب روكانتان يف يومياته كيف يعي�ش هذا
ال�شعور بكونه جمرد عدد زائد بزهد يجرد املرء من �أي

حق :الوجود هو �أن تكون هنا ،من دون �أي تربير �أو �سبب.
ولي�ست مثل هذه التجربة جمردة من �أي قلق .فكلنا منر
بها ،عاجالً �أم �آجالً ،وغالبا ً يف مرحلة ال�شباب :ما الذي
جئت �أفعله على هذه الأر�ض؟ وهنا يقدم الدين الإجابة:
تكملة ر�سم اخلالق .لكن ماذا لو كان اهلل ميتا ً ،خمتبئا ً
�أو �صامتا ً؟ ماذا لو توجب علي �أن �أجد التربير اخلا�ص
بوجودي؟ وهنا قد �أجل�أ �إىل فكرة احلق� :أنا موجود لأين
�أملك احلق بالوجود .لكن كي ي�رسي هذا الأمر ،ال بد من
ٍ
متلق ح�سي يف العامل االجتماعي .لو كنت �أملك
�إيجاد
مهمة وا�ضحة املعامل تنتظرين يف امل�ستقبل� ،أو دوراً
قياديا ً يتعني علي ت�أديته ،ف�أ�ستطيع االحتماء ب�سهولة
�أكرب وراء �رساب احلق .وا�ستطيع االمتثال لوظفيتي،
واعتبار وجودي م�س�ؤولية �أخالقية .هذا ما ح�صل للتاجر
باكوم ولكافة �أفراد النخبة البورجوازية الذين علقت
ر�سومهم على جدران املتحف .هم كلهم يج�سدون
حقهم .فه�ؤالء الذين يهربون من �ضمائرهم ويت�سمرون
يف �أماكنهم ،يعتربهم روكانتان -وعربه �سارتر �أوغاد.
ويف املقابل ،تربز هذه اللوحة التي قدمتها الدولة هبة:

لوحة الرجل العازب على فرا�ش املوت .لقد رف�ض كافة
واجباته االجتماعية ومل يع�ش �سوى لنف�سه وحيداً بدل
�أن يكون مت�ضامنا ً .ال �شك �أن رواية  La Nauséeهي
التعبري الأكرث راديكالية لالعرتا�ض على البورجوازية
منذ فلوبري� .إنها حرب �سارتر ال�شخ�صية �ضد تربيته
العائلية واملدر�سية التي حاولت تروي�ضه .فهذا الوغد
هو �أي�ضا ً اجلد �شوايتزر وزوج الأم مان�سي وكالهما رجال
�أوامر .يثري �سارتر هذا اخلطاب الأدبي احلقيقي �إمنا
اله�ش �ضد �أفكارهم اخلاطئة و�أكاذيبهم .لكنه يثريه
ب�شيء من القوة وامل�شاك�سة والفكاهة مبا يليق بوريث
فلوبري .وما يجعل �سارتر �أي�ضا ً مفكراً فرن�سيا ً منوذجيا ً،
نزعته �إىل التفلت وال�سخرية من ال�سلطات� ،أي بكلمة
واحدة الراديكالية .ويف �صومعة هذا الرف�ض الأ�سا�سي،
�سي�ؤ�س�س �سارتر الحقا ً فكرة االلتزام والتداعيات
العملية للت�سيي�س.
مي�شال كونتا ،باحث وكاتب

ن�صيبهم من احلياة الأبدية التي ي�ستحقون
(مقتطف من  La Nauséeل�سارتر)
قاموا منذ بع�ض الوقت بتعليق لوحة كربى فوق عن عائالتهم بالإ�ضافة �إىل رئي�سة �إحدى دور الأيتام ،مل
مدخل ال�صالون الكبري� -أو �صالون بوردوران رونودو -ميت �أي من �شخ�صيات اللوحات وهو عازب ،ومل ميت �أي
ومل �أكن على دراية بها .وكانت حتمل توقيع ري�شار منهم من دون ذرية �أو ورثة ،وال من دون �إمتام الأ�رسار
�سيفريان وا�سم موت الرجل العازب وقد قدمتها الدولة الأخرية .فذاك اليوم كما يف �سائر الأيام ،مع اهلل كما مع
هبة.
العامل ،م�ضى ه�ؤالء الرجال ب�سالم م�ستقبلني وجه البقاء
كان الرجل العازب يقبع يف �رسير مبعرث ،عاريا ً حتى ومطالبني بن�صيبهم من احلياة الأبدية التي ي�ستحقون.
و�سطه ،وجذعه مائل �إىل اخل�رضة كما يكون املوتى،
�إذ ا�ستحقوا هذا كله :لقد ا�ستحقوا احلياة والعمل
والأغطية واملالءات امل�شتتة ت�شهد على مرحلة احت�ضار والرثاء والقيادة واالحرتام واخللود يف نهاية املطاف.
طويلة .تفرت �شفتاي بابت�سامة و�أنا �أفكر بال�سيد
كان القيظ قد بلغ �أ�شده واحلار�س ي�شخر بهدوء.
ٍ
فا�سكيل .هو مل يكن وحيداً .فابنته تعتني به .وتربز �ألقيت نظرة دائرية على اجلدران :فر�أيت �أيد و�أعني؛
يف اللوحة خادمة ع�شيقة يرت�سم ال�رش على مالحمها بينما وبني الفينة والأخرى ترمتي بقعة �ضوء على �إحدى
تفتح جارور اخلزانة وتعد النقود� .أما الباب املفتوح الوجوه فتق�ضمه ق�ضما ً .وبينما كنت �أتوجه �إىل ر�سم
فيك�شف يف الظل رجالً يف حالة انتظار تعلو ر�أ�سه قبعة �أوليفييه بليفني ،ثمة ما ا�ستوقفني :كان التاجر باكوم
و�سيجارة تلت�صق ب�شفته ال�سفلى .وبال مباالة ظاهرة ،يرمقني من عليائه بنظراته احلادة .كان واقفا ً وقد
�أرخى بر�أ�سه �إىل الوراء قليالً وحمل ب�إحدى يديه قبعة
يلعق هر حليبه �إىل اجلدار.
مل يع�ش هذا الرجل �سوى لنف�سه .ويف عقاب قا�س وقفازين و�أ�سندها �إىل بنطاله الرمادي .مل �أ�ستطع كبت
ناله خري منال ،مل يتقدم �أحد من فرا�ش موته ليغم�ض له بع�ض الإعجاب الذي متلكني :فلم تطالعني هذه اللوحة
عينيه .جاءت هذه اللوحة مبثابة الإنذار الأخري يل :ال يزال مبا هو رديء وال �أعطتني املجال لأي نقد :من القدمني
الوقت �سانحا ً ،ومازلت �أ�ستطيع العودة �أدراجي .لكني ال�صغريتني �إىل اليدين الناعمتني و�صوالً �إىل املنكبني
�إن �رست قدما ً ،فال بد من �أن �أعي ذلك جيداً :يفرت�ش العري�ضني ،يف �أناقة خفية حتمل يف طياتها مالمح نزوة.
جدران ال�صالون الكبري حيث �أهم بالدخول �أكرث من كان يغدق زائريه ب�صفاوة وجه بال جتاعيد؛ حتى �أن طيف
مائة وخم�سني ر�سما ً �شخ�صيا ً؛ و�إذا ما ا�ستثنينا بع�ضا ً ابت�سامة يرت�سم على حمياه .لكن عيناه ال ت�ضحكان .لرمبا
من ال�شباب الذين اختارهم اهلل �إىل جواره باكراً ف�سلخهم كان يبلغ من العمر اخلم�سني؛ لكنه بدا يف ريعان �شبابه
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كما لو �أنه مل يتخطَ الثالثني .كان و�سيما ً.
قررت �أن �أدعه و�ش�أنه لكنه مل يدعني و�ش�أين .وقر�أت
يف مقلتيه حكما ً هادئا ً وثابتا ً.
فهمت عندئذ ما يفرقنا :غري �أن ما كنت �أفكره به مل
يكن ليبلغه؛ ف�إنه جمرد علم نف�س كما يرد يف الروايات.
لكن حكمه يخرتقني كما ال�سيف ويبلغ بت�سا�ؤالته حد
حقي بالوجود .وهذا �صحيح ،فلطاملا تنبهت لذلك:
مل �أكن �أملك احلق بالوجود .لقد ظهرت بال�صدفة،
و ُوجدت كما احلجرة �أو النبتة �أو اجلرثومة .فحياتي تنبت
مع القليل من الفرحة ويف �شتى االجتاهات .و�إذا كانت
تر�سل �إيل يف بع�ض اللحظات �إ�شارات غام�ضة� ،إال �أنني مل
�أكن لأ�شعر يف حلظات �أخرى �سوى ببع�ض الطنني املجرد
من �أي مغزى.
لكن بالن�سبة لهذا الرجل الو�سيم اخلايل من �أي
�شائبة والذي ق�ضى اليوم �أجله ،بالن�سبة جلان باكوم ،ابن
باكوم الدفاع الوطني ،كان الأمر يختلف االختالف كله:
فاخلفقات التي تبعث بها ثنايا قلبه والهم�سات املخنوقة
التي ت�رصخ بها �أح�شا�ؤه ت�صل �إليه حقوقا ً �صغرية فورية
و�صافية .لقد ا�ستخدم على مدى �ستني عاما ً وبال هوادة
احلق باحلياة� .آه لتينك العينني الرماديتني! مل يعرف
ال�شك يوما ً �سبيالً �إليهما ومل يعرف باكوم يوما ً دربا ً
للخط�أ.

جمتمع

املر�أة اللبنان ّية واحلقوق ال�سيا�س ّية
جميلة ح�سني

عندما خلعت “هدى �شعراوي” ال ّنقاب عن وجهها يف
بداية القرن ،قامت ال ّدنيا ومل تقعد يف م�رص ،وا ُتهمت
االجتماعية ،وتغيري
مرد على التقاليد
ّ
بالكفر ،وال ّت ّ
ٍ
كالن�ص
�سة
د
مق
ما
مكان
يف
عترب
ت
التي
املتوارثة
الأعراف
ُ
ّ
ّ
زمنيا ً  .لكن حركة
القر�آين نف�سه ،لأ�سبقية بع�ضها عليه
ّ
والعربية
امل�رصية
�شعراوي كانت البداية مل�سرية املر�أة
ّ
ّ
حرر واالنفتاح واالنطالق ،بالتزامن مع �أفكار ر ّواد
نحو ال ّت ّ
النه�ضة العربية التنويرية :قا�سم �أمني ،ال�شّ يخ حممد
عبده ،رفاعة الطهطاوي وغريهم .
الن�سائية
الرائدة
اللبنانية “�إبتهاج
ّ
ّ
وعندما تقدمت ّ
قدورة” �سنة  1947مبذكّ رة �إىل املجل�س الّنيابي تطالب
فيها بحق االقرتاع والترّ �شح للن�ساء ،كانت البداية لدخول
املر�أة اللبنانية ال ّندوة الربملانية مع مرينا الب�ستاين عام
.1963
ومن �رشط حيازة املر�أة على ال�شّ هادة االبتد�إئية
ِل ُتدرج على لوائح ال�شطب �سنة  1950تبو�أت املر�أة �أعلى
املراكز ومتثلت يف جمل�س الوزراء وجمل�س النواب.
ومن اعتبارها ناق�صة عقل ودين و�إميان �إىل جتربة
ال�س ّيدة “جورجيت �شدياق” التي خا�ضت امتحان الق�ضاء
ّ
الرجال وجنحت،
من
لها
زميل
65
مع
1960
العام
يف
ّ
لكن ُرف�ض تعيينها يف �أي من�صب ق�ضائي لكونها �أُنثى،
الكرة وتقدمت لالمتحان جم ّددا
فلم ت�ست�سلم وعاودت
ّ
وعينت ر�سميا ً قا�ضية ،و�أ�صبحت
عام  1969وجنحت
ّ
املدنية
عربية ع�ضواً يف املحكمتني:
حينها �أ ّول قا�ضية
ّ
ّ
والأحداث.
رجل واحدٍ
ومن اعتبار �شهادة امر�أتني ُمقابل �شهادة ٍ
�إىل تعيني ال�سيدة “�ألي�س �شبطيني” ك�أول امراة ،رئي�س�س ًة
ملحكمة ال ّتمييز الع�سكري يف لبنان والعامل العربي عام
عبود” �أ ّول قا�ضية
ال�س ّيدة “كارول ّ
 ،2007و�إىل تعيني ّ
عربية
قارية للمالكمة عام  ،2008واىل ال�سيدة روال
ّ
حطيط التي قادت طائرة عام � 2008أي�ضا ً...
مر ال�سنني ،لكنها
مدافع كثرية ق�صفت املر�أة على ّ
مل ت�ستطع �أن تهزمها رغم كلّ ال�صعوبات الّتي واجهتها،
واملمر�ضة ،والأم املُ�ضحية ،وال�شّ اعرة،
إعالمية،
فكانت ال
ّ
ّ
والكاتبة املبدعة...
لكن هل هذا يكفي قيا�سا ً بحجم املر�أة /ن�صف
املجتمع؟؟
متثل املر�أة ن�سبة  28%من املجتمع العامل يف لبنان
ولكن متثيلها يف ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية يقت�رص
ورية العاملة هي
ال�س ّ
على ن�سبة  .2,6%بينما ن�سبة املر�أة ّ
 21%ومتثيلها يف جمل�س ال�شعب ي�صل اىل  .6%وهذا
ين�سحب على بع�ض الدول العربية التي تت�ضاعف فيها
م�شاركة املر�أة ،كما يف م�رص على �سبيل املثال.
ال ب ّد لنا �أن ن�س�أل ،بعد هذا العر�ض ،وبعد ات�ضاح
وخا�صة
ال ّدور الطليعي للمر�أة اللبنانية يف كلّ املراحل
ّ
خالل احلربَ ،
مل حني توزيع املنا�صب نقول للمر�أة :ح�سنا ً

عودي �إىل املطبخ ،ويف �أح�سن الأحوال ننظم فيها ق�صيدة
ٍ
رجل عظيم امر�أة”...
�شع ٍر� ،أو نتباهى بالقول“ :وراء كلّ
ملاذا مل تدخل املر�أة اللبنانية املجل�س النيابي
�إالّ بثياب احلداد ،على ح ّد تعبري الرائدة املرحومة
“لور مغيزل” ،وتكون وارثة لزوجها املرحوم �أو لأبيها
املرحوم؟
ال�سيا�سي ال
وملاذا مل تنلْ املر�أة حقّها يف ال ّتمثيل ّ
من خالل �أحزاب اليمني وال من خالل �أحزاب الي�سار  ،وال
من خالل الطّ وائف؟!
عقليات متخلّفة ونحن
رهينة
أة
�
املر
�ستبقى
�إىل متى
ّ
ألفية الثّالثة ،وما هي احللول املُقرتحة كي تنه�ض
يف ال ّ
املر�أة؟
ٍ
احللّ يكمن يف نقاط ع ّدة منها:
خ�صية ،وا�ستبداله
 _1تغيري قانون االحوال ال�شّ
ّ
بقانون مدين ع�رصي بعيداً عن منطق الطوائف.
� _2إقرار قانون �إنتخابي ع�رصي يعتمد ال ّن�سبية .عندها
ٍ
عادل و�صحيح.
ي�سهل على املر�أة �أن تتمثل ب�شكل
أقرها م�ؤمتر
� _3إعتماد مبد�أ الكوتا الن�سائية الّتي � ّ
بكني �سنة  ، 1996بن�سبة  30%من املجل�س الت�رشيعي
ُ
قرت الكوتا  20%يف املجال�س البلدية.
ن�ساء ،بعد �أن �أ ّ
 _4جتديد ثقة املر�أة بقدرتها ،وخو�ض غمار العمل
ال�سيا�سي ،وغري ال�سيا�سي .واملالحظ �أنه حتى املر�أة
ّ
تعمل على توريث ابنها ال�سلطة ولي�س ابنتها.
ال�سيا�سية املر�أة و�إعطائها الدور
 _5تر�شيح الأحزاب ّ
املنا�سب ان�سجاما ً مع ما تطرحه تلك الأحزاب.
 _6تعديل املناهج الترّ بوية لإظهار دور امل�ؤ ّنث يف
الن�صو�ص املعتمدة �إىل جانب املذكر ولي�س كملحق به.
وتقبل املر�أة �إن�سانا ً مثله ،لها
الرجل
ّ
� _7إنفتاح ّ
نف�س احلقوق ،وعليها نف�س الواجبات.
فلغاية الآن �أجر املر�أة يف العمل �أقلّ من �أجر الرجل
بن�سبة  18%من ال ّدخل.
ونحن اليوم على �أبواب االنتخابات البلدية ،نقول
ِ
ِ
قدرتك
أثبت
للمر�أة :اقدمي وخو�ضي
معركتك بعد �أن � ِّ
أقر قانون الكوتا الن�سائية يف
يف كل املجاالت ،وبعد �أن � ّ
املجال�س البلدية بن�سبة  ،20%و�إن كان هذا يتنافى مع
املبد�أ الدميقراطي للتمثيل ،االّ �أنه انحياز �إيجابي م�ؤقت
النطالق املر�أة ومتثيلها يف مواقع القرار.
هذه هي احلبكة يف م�سل�سل ال ّن�ساء الّلبنانيات ،ومن
العبث �إيقاف عجلة ال ّتاريخ الّتي ت�سري دوما ً �إىل الأمام،
البيتية،
وال ب ّد من ال ّتغيري وفتح كلّ اجلبهات :الترّ بية
ّ
املدار�س ،ال ّت�رشيع يف املجل�س ال ّنيابي ،احلكومات،
وهيئات املجتمع املدين ...و�أهم من ذلك كلّه فتح
متيز
العقول ،فال ّتغيري يجب �أن يبد�أ �أ ّوالً
الذهنية التي ّ
ّ
بني ذكورة و�أنوثة ،واملطلوب العمل واملزيد من العمل.
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ُ
منديل �أُمي
على مر�أى من عيون ال�شّ م�س وقامة �شتلة
اليا�سمني يف حديقتنا ،كانت � ّأمي تكّ ّحل جديلتي
تخ�صلها ،ت�شبكها ب�أ�صابعها
ال�شّ قراء الطويلة،
ّ
ِ
جي الّذي
وت�سنبلها .وعلى وقع حداء �صوتها ال�شّ ّ
أبدي
كان ُيحلّق بي اىل عامل املالئكة و�رصاعهم ال ّ
اجلن و�شياطني الب�رش ،كنت �أعوم على
مع عفاريت
ّ
�سطح طم�أنينة تنت�شلني من خوف براءة الأطفال،
وخم�ضبة بظلّها.
ف�أ�شعر �أ ّنني حمرو�سة بدفء �أمي
ّ
وخا�صة
مل تكن �أمي لتن�سى تفا�صيل مظهري،
ّ
موبخا ً غباراً َع ِل َق على �أطراف
عندما يت�صاعد �صوتها ّ
ف�ستاين الّذي �أخاطته يل العيد الفائت .تنقفه
بجفن �إ�صبعها ،وتنفخ عليه من نب�ض �أنفا�سها
الدافئة .وك�أين ب�أمي
تظن� ،أن لف�ستان العيد روحا ً
ّ
حدث وعلق كانت تنتف�ض
ال يعلق عليهاالغبار ،و�إن
َ
وت�ستعوذ من �رش ّ ال�شيطان الرجيم .
كنت �أتن�شّ ق حداء �أمي و�أفهمه على طريقة
ال�صغار ،يف ترجمة تتالءم ورغباتهم وتخيالتهم.
ّ
ف�أرى فيه طق�سا ً ليليا ً يهديني �إىل نوم حامل،
مدر�سية قليلة
�صباحيا يح�رضين لوليمة
وطق�سا ً
ّ
ّ
ال�ضجر.
كنت �أرى �شتالت ال ّدار تتمايل معي ،ترتاق�ص
عيني الفرحة باحتفال يطلق طفلة تطري
وملعان
ّ
كفرا�شة ،ونحلة تهوى ال�شيطنة ،ف�أحلّق يف غرفة
بيتنا ال�صغرية� ،أراها تت�سع بحجم خيايل� ،أرى لها
أحبها.
�سماء وع�صافري و�أزهار � ّ
كنت �أح�سب وب�سذاجة الطّ فلة �أن ال عامل خارج
حدود منزيل وما يحيطه .ال بل كنت �أح�سب �أن ال
يدي � ّأمي.
عامل خارج ّ
واليوم و�أنا �أزور طفولتي� ،أتفقدها من حني
لآخر� ،أراها من بعيد ،و�أبحث عن تلك اليدين
العطوفتني ،وعن ذلك ال�صوت املالئكي� ،أبحث
حبا ً ،حيث كانت تتغاوى يف
عن منديل �أمي
املطرز ّ
ّ
غرتها املجعدة ،تتمايل على جبينها الغ�ض،
ظلّه ّ
الراهنة ،والّتي
قبل كل اجتهادات
املحرم وال ّتحرمي ّ
ّ
النقي والعفوي.
تلقائية �أمي و�إميانها
�شوهت
ّ
ّ
واليوم �أهتف لتلك البنت ال�شقراء الّتي لن
زرت تكراراً ومراراً �أماكن
تعود �إيلّ ،ح ّتى ولو
ُ
طفولتها الهاربة ،لأنني لن �أجدها ولن �أجد �أي�ضا ً
منديل � ّأمي.
ج.ح.

الو�سط املتطرف

طالل خوري

لأن احلرية ال تختار �إال نف�سها
دياال حيدر

يوحد �شعوب دول القهر
لعلّ القا�سم امل�شرتك االكرث عمقا ً يف بعده ال�سو�سيولوجي الذي ّ
الفكرية وطريقة التعامل معها قبوالً
احلريات
العربي هو املوقف املرتاب واملرتبك من مو�ضوع
ّ
ّ
ان لأنظمة الت�سلّط والقمع البولي�سي يف الدول
حذراً او رف�ضا ً قاطعا ً ،تبخرياً ام تكفرياً .ال ريب ّ
العربية الباع الطوىل يف �شطب هذه املفاهيم من الوعي اجلماعي من خالل اعتقال االدمغة وم�صادرة
ّ
ان احلال هذا ي�صعب ف�صله عن م�سار تاريخي للمنطقة ككلّ  .ففي مرحلة اال�ستعمار
االفكار ،اال ّ
التحررية واتخذت �شكالً ن�ضاليا ً يهدف اىل طرد امل�ستعمر واجناز اال�ستقالل
انتع�شت االفكار
ّ
ك�أولوية ،ف�أتى ت�شكّل الوعي التحرري اجلماعي من نري االحتالل على ح�ساب ت�شكّل الوعي التحرري
التحررية يف املنطقة مل ترتافق مع ثورات
الفردي من املوروثات الثقافية البالية .اذاً ،الثورات
ّ
املحرمات االجتماعية والثقافية والدينية .ال بل �أخطر من ذلك ،لقد ُو�ضعت اي
مفهومية تطاول
ّ
حماولة يف هذا االجتاه يف خانة تهديد بناء اال�ستقالل وت�ضييع البو�صلة .رمبا هكذا با�ستطاعتنا
ت�رشيح وفهم عقلية التخوين التي يكاد ال ي�سلم من �رشكها احد ممن يتجر�أ على ال�سري عك�س التيار
يف طرح ا�شكاليات احلريات العامة واخلا�صة وربطها مبفهوم املواطنة والدميقراطية.
وما يفاقم الو�ضع ويزيد من تعقيده هو عجز العقل العربي مع اال�سف عن الف�صل بني
احلريات-ك�سلّة افكار خا�ضعة للبحث والنقا�ش -وبني الدول الغربية الآخذة على عاتقها ن�رش هذه
ّ
االفكار والتي غالبا ما متار�س �سيا�سات مزدوجة املعايري يف املنطقة وفقا ً مل�صاحلها ،االمر الذي
�سيما يف
يجعل من مفهوم احلرية لدى �شعوب املنطقة مفهوما ً ملتب�سا ً فارغا ً من اي ترجمة
فعلية ّ
ّ
ازمات ال�رشق االو�سط والق�ضية الفل�سطينية حتديداً .وقد �أتقنت الديكتاتوريات اللعب على هذا
االلتبا�س يف تعزيز مواقعها.

عقلية التخوين هذه اذا لي�ست «مبكارثية» طارئة على جمتمعاتنا ،بل هي عادة ثقافية درجنا
على ا�ستخدامها لتفكرينا االنفعايل وافتقارنا لأدوات البحث العلمي ،بحيث ان �أكرث ما جنيده
هو تخوين الآخر و�إق�صا�ؤه .وكلما ازدادت الهزائم والنك�سات وال�شقاء يف املنطقة ،كلما انتع�شت
نظرية امل�ؤامرة و�س ُهل قذف تهم التخوين مينة وي�رسة :داخل البيت واحلزب الواحد ،وبني االحزاب
وامللل و»الع�شائر» املتناحرة ،يف املدار�س واجلامعات بني الطالب ،بني املفكريني والباحثني
واالكادمييني...
تعر�ض لها م�ؤخرا الباحث والأكادميي الفل�سطيني �ساري حنفي لأنه
التي
اجلائرة
واحلملة
ّ
ن�رش كتابا ً باالنكليزية عنوانه “�سلطة الإق�صاء ال�شامل :ت�رشيح احلكم الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة”  ،مع اال�رسائيليني املعروفني مبعاداتهما لل�صهيونية �أدي �أوفري وميخال
جيفعوين ،ال ميكن فهمها خارج هذا ال�سياق .وهي حلقة من �سل�سلة تلتف على اجل�سم العربي
عظيم يف يوم بعيد.
العفن القابع يف ركود فكري حالك ال�سواد يكاد يبتلع ح�ضارة كان لها �ش�أن
ٌ
العقل ال ينتج اال يف جو من احلرية ،واحلرية ال جت ّز�أ .ف�إما ان تكون او ال تكون .ال ي�ستطيع اي
مفكر ان يبدع وهو ميار�س رقابة ذاتية على افكاره خوفا من ان يهدر دمه!
ل�ست ادري ان كان هناك من عالج لتوترنا املر�ضي الذي يحيل الق�ضايا العامة �إىل م�سائل
�شخ�صية ت�ستوجب ردوداً على هذا القدر من العدائية! على االرجح هناك عالج ،ولعلّه بالغ التعقيد
وعلى مراحل وجرعات ليتنا�سب مع ح�ضارة ا�ضحت بليدة الذهن بطيئة اال�ستيعاب .اال انني على
قناعة تامة ب�أن على كل من يحرتم العقل ويق ّد�س احلرية م�س�ؤولية اخالقية تلزمه بان ياخذ على
عاتقه الدفاع عن احلريات الفكرية حتى الرمق االخري...

ت�صدر الأفق كل �شهر عن منتدى ربيع بريوت

ترحب هيئة التحرير ب�أي م�شاركة �أو م�ساهمة �أو مالحظة على الربيد الألكرتوينfeedback@al-ofok.com :

