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في أي زمن نعيش؟
معتز حيسو *
ّ
شكل انهيار مرحلة الحرب الباردة ،إضافة إلى تراجع
املنظومة االشـتــراكـيــة على املستوى الـعــاملــي ،وظهور
انــزيــاحــات فـكــريــة وسـيــاسـيــة وأيــديــولــوجـيــة ،وأخ ــرى
ً
تتعلق بالعقائد العسكرية ،مدخال إلى تحوالت عاملية
تفتح الـبــاب واسـعــا أم ــام ت ـســاؤالت تتعلق بمستقبل
املــامــح السياسية للقرن الـحــالــي ،واتـجــاهــات النظام
ال ـعــاملــي بـعــد «ت ـصــدع الـشـمــولـيــة» وان ـه ـيــار بعضها،
وه ـب ــوب «ري ـ ــاح الــدي ـم ـقــراط ـيــة» .وجـمـيـعـهــا ت ـحــوالت
ت ـقــض م ـضــاجــع ال ـح ـكــام وال ـش ـع ــوب ف ــي أربـ ــع جـهــات
ال ـعــالــم .فــي اإلط ــار ذات ــه ،ف ــإن ت ـســارع ال ـت ـحــوالت التي
نشهد بعضًا من تجلياتها في عاملنا العربي .وتعاظم
تأثير الثورة الرقمية والعلمية والتكنولوجية .يجعلنا
نــدرك أننا فــي سياق لحظة عاملية تسودها تحديات
مختلفة ومتباينة.
وع ـل ـي ــه ف ـ ــإن املـ ـع ــرف ــة ال ــدق ـي ـق ــة ألوض ــاعـ ـن ــا ال ـعــرب ـيــة
الـسـيــاسـيــة منها واالق ـت ـصــاديــة وأي ـضــا االجـتـمــاعـيــة،
وارتـبــاطـهــا بالتحوالت العاملية ،تشكل تحديًا كبيرًا
للسياسيني واملثقفني وبشكل خاص الجهات البحثية
املتخصصة ،فيما يشكل البحث في التساؤل عن« :هل
نعيش نحن العرب ،الزمان العاملي؟ أم أننا نعيش زمانًا
ً
عربيًا مفارقًا»؟ .مدخال لتحديد مالمح اللحظة العربية
الراهنة ،وبالتالي اإلجابة عن التساؤالت املفصلية.
فإذا قارنا أوضاعنا العربية الراهنة مع التقدم الغربي
الـنــاتــج عــن تــراكــم تــاريـخــي شــامــل وعـمـيــق .نلحظ أن
األوضـ ــاع فــي عــاملـنــا الـعــربــي تـتـســم بــاسـتـمــرار تفاقم
ُّ
والتصدع االجتماعي والتراجع
التخلف االقتصادي
ال ـث ـق ــاف ــي .وج ـم ـي ـع ـهــا ع ــوام ــل س ــاه ــم ف ــي تـكــريـسـهــا

تعاني مجتمعاتنا بعد «الربيع
العربي» من فوضى تساهم
في زعزعة أسسها

أســاســا إلــى "قــوة لبنان" هــو مــا نطلق عليه
جميعًا "العهد القوي" ،آملني أن ينجح اليوم
فــي مسعاه االسـتـقـطــابــي ،بعد أن يـكــون قد
ضمن تحصني ح ــدوده الخارجية ،مــن أجل
االلتفات نحو الساحة الداخلية ّ
ولم شعثها.
فالناس تــواقــة إلــى مــا ُيصلح حياتها التي
ّ
أفسدتها "كوليرا الطائفية" ،وجــل مطالبها
ّ
تصب في اتجاه مركزي واحــد :اإلصــاح ثم
اإلصـ ــاح ثــم اإلصـ ــاح ،عـلــى قــاعــدة الفصل
املـنـهـجــي الـحـتـمــي الـ ــذي ف ــات الـجـمـهــوريــة
ً
وتسبب بما ّ
ّ
تسبب به ،وصــار لزامًا
طويال،
علينا إعادة اعتماده ،أي فصل التحرير عن
اإلص ــاح ،واعتبارهما قضيتني مستقلتني

ل ـك ــل واح ـ ـ ــدة م ـن ـه ـمــا م ـفــاع ـي ـل ـهــا ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة.
املسائل الحياتية واملعيشية ينبغي لها أن
تتصدر املشهد الجمهوري العام ،وذلك بأن
ّ
تتحصل على أكبر هامش سياسي ممكن،
ّ
حتى لو فرض ذلك تنازالت مرة على جميع
األطراف السياسية.
مـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،عـ ـل ــى مـ ـت ــوالـ ـي ــة ال ـ ـقـ ــوة أن تـ ـب ــدأ،
وتـتـصــاعــد ،بـمــا يجعل مــن ال ـع ـبــارات اآلنـفــة
الــذكــر ،سلسلة واح ــدة متصلة ،تنبني فوق
ب ـع ـض ـهــا الـ ـبـ ـع ــض ،ب ـم ــا ي ـم ـن ـح ـهــا تـمــاسـكــا
وان ـس ـج ــام ــا .بـكـلـمــة م ــوج ــزة :م ــن ه ـنــا يـبــدأ
الرئيس القوي عهده.
*كاتب سياسي وصحافي

ـذه ه ــي الـحـقـيـقــة وه ــي مــؤملــة وص ــادم ــة،
هـ
ل ـك ـ ّـن ـه ــا ال ـح ـق ـي ـق ــةّ .
وربـ ـ ـم ـ ــا هـ ـ ــذا ل ـي ــس مــن
املـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــات بـ ــال ـ ـشـ ــواهـ ــد الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة،
فتجربة مهاتير محمد فــي ماليزيا رفعت
دخ ــل ال ـفــرد املــال ـيــزي فــي ثــاثــة عـقــود فقط
ثمانية أضـعــاف ،وأحــالــت مجتمعًا زراعيًا
بائسًا إلــى دولــة صناعية شــديــدة النظافة
وال ـت ـن ـظ ـيــم .ل ـقــد ع ـمــل ع ـلــى اإلن ـ ـسـ ــان .ف ــإذا
ك ــان ال ــرب ذات ــه قــد ص ــاغ بــدايــة لـلـكــون هي
الكلمة ،فال بـ ّـد أن تكون هناك كلمة إلعــادة
صـيــاغــة الــوطــن وه ــي كـنــس املــزبـلــة وكنس
كل من ينتمي إليها من فاسدين ومذهبيني
وقذرين باملعنى الحرفي للقذارة.
ولصوص ّ
لـقــد جـعــل مــنــا ه ــذا الـنـظــام املـســخ حـشــرات
وحـ ّـول ـت ـنــا ال ــزرائ ــب املــذه ـب ـيــة إل ــى قـطـعــان
ليس ّ
همها إال النطاح .لقد قتلوا فينا فكرة
الوطن وحتى األمل بالعيش .صرنا جماجم
تـسـيــر فــي شـ ــوارع مـجــرمــة وتـجـتــر طعامًا
مسمومًا وتتنفس هواء في منتهى القذارة
وتستنبط وسائل بدائية في صــراع البقاء
ح ـتــى نـسـيـنــا أنـفـسـنــا ومـسـتـقـبــل أطـفــالـنــا
ويئسنا من حلم كيان هو وطن.
ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون الـ ــرئ ـ ـيـ ــس وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا ول ـ ـ ــن ي ـك ــون

م ـس ـت ـفــردًا ل ــو خــاطــب م ــا تـبـقــى م ــن نــاجــن
صـ ـ ـم ـ ــدوا عـ ـل ــى ب ـش ــري ـت ـه ــم رغ ـ ـ ــم م ــوج ــات
الهلوسة ،فهذه الطبقة االجتماعية الخائفة
والغريبة عن معسكرات املتحولني قد تجد
في الجنرال سبيل خالص وستردد صوته
وتنشد نشيده خارج القطعان التي تنتمي
ً
زورًا إليها .هناك فعال ،يا فخامة الرئيس،
م ــن ال يـنـتـمــي .ه ـنــاك أن ــاس ال ي ـج ــدون من
يـنـتـمــون إل ـيــه ف ــي ه ــذا ال ـكــابــوس الـطــويــل،
وه ــم بـحــاجــة إل ــى خـطــاب جــديــد خ ــارج عن
ّ
امل ــأل ــوف امل ـم ـجــوج امل ـم ــل لـطـبـقــة سـيــاسـيــة
احـتــرفــت الـكــذب وامتهنت الـفـســاد ،وعليك
أن تـعـ ّـول على الالمنتمني .أولـئــك الــذيــن لم
يـنـسـجـمــوا م ــع ال ــواق ــع املــزب ـلــة وال يــزالــون
يــرفـضــون أن يـنـسـجـمــوا .وإذا ك ــان مفهوم
العصاب واالكتئاب النفسي يقوم على فكرة
ّ
عدم االنسجام وعدم ّ
تقبل الواقع ،فإن لبنان
يـقـبــع ع ـلــى رأس الـ ـ ــدول األكـ ـث ــر اسـتـهــاكــا
ملضادات االكتئاب ،وهذا مؤشر جيد .وهو
ّ
يعني أن هناك نسبة عالية ال تــزال ترفض
وتـ ـق ــاوم ،وإن بــاالك ـت ـئــاب .ك ــن أم ـل ـه ــم ...كن
الرئيس!
* كاتب لبناني

االستبداد السياسي .ويندرج في ذات اإلطــار اشتغال
أنظمة االستبداد على تجويف املجتمع وتفريغه من
طــاقــاتــه الـبـشــريــة اإلب ــداع ـي ــة ،وتـجـفـيــف مـنــابــع الفكر
ً
ال ـس ـيــاســي ،وب ـش ـكــل خ ــاص املـ ـع ــارض ،وص ـ ــوال للجم
وتقييد وقـمــع حــوامـلــه الـشـعـبـيــة ،وف ــي أدن ــى األح ــول
تهميشها ،أو استتباعها وتحويلها ألدوات تدور في
فلك السلطة .وتجلى ذلك سوريًا في إلحاق السوريني
م ــن مـخـتـلــف األعـ ـم ــار إل ــى امل ـن ـظ ـمــات الـشـعـبـيــة منها
وال ـس ـيــاس ـيــة الــرس ـم ـيــة .وجـمـيـعـهــا أس ـب ــاب وع ــوام ــل
ساهمت في وصولنا إلى اللحظة الراهنة.
َّ
لكن ذلك ال يعفينا من التساؤل عن ارتباط أوضاعنا
العاملية ،وسياسات دول كبرى ،ما
الراهنة ،بالتحوالت
ِّ
زالت حتى اللحظة وبغض النظر عن مستوى ارتباط
األنظمة العربية بها .تمارس سياسات معوملة ال تمت
للديمقراطية بصلة .ويتقاطع ذلــك مع سياسات لها،
اقـتـصــاديــة استتباعية احـتــوائـيــة أســاسـهــا االحـتـكــار
والنهب والسيطرة .ما يعني أن استمرار دعــم أنظمة
سياسية بعينها .أو مـحــاوالت إسـقــاط أخــرى بالقوة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ك ــال ــذي ن ـش ـه ــده ف ــي سـ ــوريـ ــا .ل ـي ــس لـهــا
عــاقــة بطبيعة وبـنـيــة الـنـظــام الـسـيــاسـيــة ،حـتــى وإن
أظ ـهــرت ال ـحــرب اإلعــام ـيــة مــا يـخــالــف ذل ــك .مــا يعني
أن أوضاعنا الراهنة ترتبط بشكل مباشر بتحوالت
وتغيرات بنيوية سياسية واقتصادية عاملية تتسم
باالستقطاب واالضطراب.
مــن جانب آخــر ،فــإن ارتـفــاع مستوى التخلف العربي
وتنوع تجلياته ،مقابل تصاعد وتيرة التطور الغربي

يدفعنا للتأكيد على أننا نعيش لحظة مفارقة للزمن
العاملي تتجاوز فــي أبعادها أنـمــاط التفكير وأشكال
امل ـع ـي ـش ــة .وال ي ـك ـفــي ف ــي ه ـ ــذا املـ ـج ــال اتـ ـه ــام أن ـظ ـمــة
االسـتـبــداد بما آلــت إليه أوضاعنا مــن بــؤس وتخلف.
رغــم إدراكـنــا للعالقة التاريخية البنيوية والعضوية
ب ــن االس ـت ـب ــداد وال ـت ـخ ـلــف .لـكــن ال ـح ـكــومــات الـغــربـيــة
تتحمل جانبًا كبيرًا من املسؤولية .فاألخيرة اشتغلت
على مدار عقود سابقة وما زالت ،على تعميق التخلف
َّ
والتفتت العربي .ولم يتجل ذلك فقط من خالل دعمها
أنظمة أمــر الــواقــع ،أو حتى محاربة بعضها ألسباب
ليس لها عــاقــة بالقيم «الديمقراطية الـغــربـيــة» .لكن
أي ـضــا م ــن خ ــال اس ـت ـمــرارهــا ف ــي اع ـت ـمــاد سـيــاسـيــات
استعمارية نيو ليبرالية عمقت من إقصائنا كشعوب
ودول عن لحظة التطور والحداثة .وما نشهده حاليًا
من فوضى واضطرابات وتناقضات وحــروب في غير
دولـ ــة عــرب ـيــة ،يـشـكــل امـ ـت ــدادًا لـلـفــوضــى واالض ـط ــراب
والتناقض ،التي تتسم بها اللحظة العاملية الراهنة.
إن مــا يـمــر بــه عــاملـنــا الـعــربــي ،وبـشـكــل خ ــاص ســوريــا
مــن أزم ــات اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة وأخ ــرى اجتماعية.
إض ــاف ــة إل ــى األزم ـ ــة الـبـنـيــويــة ل ـن ـظــام ال ـح ـكــم .يكشف
عنه تفكك اجتماعي ،وتحلل للقيم الـســائــدة ،وتنافر
م ـخ ـت ـلــف ض ـ ــروب ال ـس ـل ــوك ال ـس ـي ــاس ــي واالج ـت ـم ــاع ــي
س ــواء ل ــدى الـنـخـبــة أو الـجـمــاهـيــر .وه ــو يــرتـبــط كما
أسلفنا باضطراب يشكل سمة العصر العاملي .لكننا
م ــن جــانــب آخ ــر م ــا زل ـنــا نـعـيــش لـحـظــة ذات ـي ــة خــاصــة
ت ـت ـســم بــال ـت ـنــاقــض والـ ـت ــداخ ــل والـ ـتـ ـف ــارق بـ ــن :وع ــي
مشيخي سـلـفــي ي ـقــوم عـلــى الـنـقــل ،واع ـت ـمــاد التكفير
ً
بــديــا مــن الـتـفـكـيــر .ثــانـيــا تفكير إســامــي يــدعــو إلــى
قــراءة عصرية للتراث اإلسالمي ،ويؤكد أصحاب هذا
ال ـت ـيــار ع ــدم تـنــاقــض الـفـكــر اإلس ــام ــي م ــع ال ـت ـطــورات
الـعـلـمـيــة ،ثــال ـثــا :وع ــي لـيـبــرالــي يــدعــو إل ــى الـقـطــع مع
التراث وتبني الفكر الغربي بالكامل سياسة واقتصادًا
وثقافة .رابعًا :هياكل سياسية شيوعية ينطبق على
بعضها مصطلح «محنطات» .وأخــرى متلبرلة فقدت
عــاقـتـهــا بــاملـجـتـمــع ،بـعــدمــا أضــاعــت أدوات التحليل
املــارك ـســي الـعـلـمــي وبـش ـكــل خ ــاص الـطـبـقــي م ـنــه .أمــا
األحزاب القومية العربية الحاكمة منها ،وأخرى خارج
السلطة ،فإنها تعاني تناقضًا بني أهدافها الوحدوية
والتنموية مــن جهة ،وبــن واقــع جيو سياسي يــزداد
انقسامًا .ويتزامن ذلك مع تفاقم حدة الشرخ بني الدولة
«السلطة» واملجتمع .وابتالع السلطة «الحاكم» للدولة
واملجتمع.
ف ــي ال ـس ـيــاق ف ــإن عــامل ـنــا ال ـعــربــي ي ـعــانــي بـشـكــل ع ــام،
وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد ان ـ ــدالع «ثـ ـ ــورات الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي» من
فوضى ،تساهم في زعزعة أسس مجتمعاتنا ،وتهدد
وج ــوده ــا ال ــذات ــي .وي ـت ــزام ــن م ــع ذل ــك ت ـص ــدع الـنـظــام
العربي ،وأيضًا الدولة القطرية .ويتجلى ذلك بتراجع
وتالشي تأثير النظام العربي في التحوالت العاملية
الراهنة .وذلك ال يتعلق فقط ببنية مجتمعاتنا ،وتحول
أنظمتنا السياسية إلــى أدوات لنظام الـعــاملــي يــزداد
اض ـطــرابــا وتـنــاقـضــا .لـكـنــه يــرتـبــط بــالـغــزو األمـيــركــي
للعراق الذي شكل فاتحة لالنهيار العربي .فالتناقض
الذي تعاني منه مجتمعاتنا العربية ،إضافة لطبيعة
النظام السياسي ،وتقاطعه مع لحظة اضطراب عاملي.
َّ
شــكــل مناخًا مناسبًا النـتـشــار وتـمــدد ظــاهــرة إرهــاب
معولم لم تقف تجلياته الصارخة في سورية والعراق
بشكل خاص ،إذ تأثرت به دول أوروبية متعددة منها
فرنسا وبلجيكا ،وأيضًا الواليات املتحدة األميركية،
تحديدًا بعد ظهور تنظيم «داعــش» وقيامه وأخواته
بـمــذابــح مــروعــة تــذكــرنــا بـفـظــاعــات ال ـقــرون الــوسـطــى.
َّ
وأي ـضــا بتنبؤ نيتشه ب ــأن ال ـقــرن ّالــواحــد والـعـشــرون
سيكون قــرنــا عدميًا ،وكــذلــك بتوقعات أنــدريــه مارلو
ّ
بــأنــه سـيـكــون قــرنــا ديـنـيــا .فاللحظة الــراهـنــة يجتمع
فيها الديني ُ والعدمي .ما يعني التقاء العدم باملطلق،
َّ
وال ـع ـبــث ب ــامل ـق ـ ّـدس .وجـمـيـعـهــا ع ــوام ــل تـشـيــر إل ــى أن
النظام العاملي يعاني من فوضى واضطراب بنيوي.
* باحث وكاتب سوري

ّ
شكل التناقض في مجتمعاتنا وطبيعة النظام السياسي مناخًا مناسبًا النتشار إرهاب معولم (أ ف ب)

