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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فكر
ّ
أحد قيادات «احتلوا وول ستريت»

قصيدة

ُ َ
ُ
بيروت نعمة ق َدر

الفوضـوي النخبويّ
ّ
رحيل ديفيد غرايبر ...نجم اليسار

سعيد محمد
فــي تـغــريــدة لـهــا عـلــى تــويـتــر ،أعلنت
الفنانة نيكا دابروفسكي قبل يومني
ع ــن وف ـ ــاة زوجـ ـه ــا األن ـث ــروب ــول ــوج ــي
وال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب وال ـ ـ ـنـ ـ ــاشـ ـ ــط الـ ـسـ ـي ــاس ــي
ال ـف ــوض ــوي األم ـي ــرك ــي ال ـبــروف ـي ـســور
دي ـف ـيــد غ ــراي ـب ــر ( 1961ـ ـ ـ ـ  )2020في
امل ـس ـت ـش ـف ــى ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـب ـن ــدق ـ ّـي ــة
اإلي ـط ــال ـ ّـي ــة .وب ـي ـن ـمــا ل ــم ُي ـع ـلــن سبب
ـروف ـي ـســور بــال ـت ـحــديــد ،قــال
وفـ ــاة ال ـبـ ّ
رفاق له بأنه بدا متعبًا أثناء ظهوره
األخير على يوتيوب قبلها بأسبوع،
واشـتـكــى مــن ش ـعــور ب ــاإلع ـي ــاءّ .
يعد
ٍ
غ ـ ــرايـ ـ ـب ـ ــر مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم نـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـيـ ـس ــار
ال ـ ـفـ ــوضـ ــوي ال ـن ـخ ـب ــوي الـ ـط ــاب ــع فــي
ّ
املتحدة ،وواحدًا من قيادات
الواليات
()2011
ستريت»
وول
«احتلوا
حــراك
ُ
ّ
الشهير وأهم منظريه الفكريني .نسب
إل ـي ــه إط ـ ــاق ش ـع ــار «ن ـح ــن الـ ـ ـ »%99
ّ
في أثناء هــذا الـحــراك ،إال أن هــذا غير
ص ـح ـيــح ،إذ أن م ـف ـهــوم الـ ـ ـ  %99من
أفكار االقتصادي الليبرالي جوزيف
ستيغليتس واملفكرين القريبني من
الـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي ال ـف ــرن ـس ــي مـثــل
توماس بيكتي .وضــع ديفيد غرايبر
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـك ـت ــب الـ ـت ــي راف ـق ـهــا
ن ـ ـجـ ــاح ت ـ ـج ـ ـ ّ
ـاري مـ ـلـ ـح ــوظ وح ـظ ـيــت
ب ــإقـ ـب ــال واس ـ ـ ــع فـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء ال ـش ـب ــان
ّ
الغربيني املحلقني في مناخات يسار
الـبــورجـ ّ
ـوازيــة األمـيــركـ ّـيــة .كتب انتقد
ّ
ّ
فيها أوجـهــا اقـتـصــاديــة واجتماعية
ع ـ ّـدة لـلــرأسـمــالـ ّـيــة امل ـعــاصــرة ،إضــافــة
إل ــى رســال ـتــه لـنـيــل درجـ ــة الــدك ـتــوراه
من «جامعة شيكاغو» ،وكانت دراسة
م ـي ــدان ـي ــة أثـ ـن ــوغ ــراف ـ ّـي ــة عـ ــن ال ـس ـحــر
وال ـع ـب ـ ّ
ـودي ــة وال ـس ـيــاســة ف ــي مجتمع
ب ـ ــدائ ـ ـ ّـي فـ ــي جـ ــزيـ ــرة م ــدغ ـش ـق ــر ،إل ــى
جــانــب ع ـش ــرات امل ـق ــاالت والـ ـح ــوارات

وقت للكتابة
محمود مروة
فــي الـطــريــق إل ــى م ـقـ ّـر ال ـجــريــدة ،كــان
ّ
يحث خطاه منشغل الفكر بما أسماه
«الخبر الطازج» املوجود في ّ حقيبته.
يـطـبــق عـلـيـهــا ب ــذراع ـي ــه كــأن ـه ـمــا في
لقطة سينمائية.
يسرع ،يتعثر ،ينهض .يفاجأ بزميل،
ّ
ي ـب ـ ّـدل م ـس ــاره .ي ــرن هــاتـفــه ت ـبــاعــا ،ال
يجيب .ت ــراوده أفكار خــارج السياق،
ّ
ّ
يهز رأسه هزات متسارعة لطردها.
ّ
ّ
ي ـع ــان ــد ج ــوع ــه ،ش ـ ــدة ال ـ ـحـ ــر ،رغـبـتــه
ّ
ويحدث نفسه بما سيكون
بسيجارة،
عليه هذا املساء بعد نشر الخبر« .أكل
وشرب وال ّ
بد من سجائر حشيش».
ً
ّ
لـ ــم يـ ـف ــرح ف ــرح ــا مـ ـم ــاث ــا مـ ـن ــذ مـ ــدة
طويلة .هو يعمل في الصحافة منذ
نحو عشر سـنــوات ،مسيرته ّعــاديــة،
ً
ال شــيء يـمـ ّـيــزهــا ،فـضــا عــن أن ــه غير
ً
مـبــال بمآلها أص ــا .ك ــان جــالـســا في
املقهى ،يراقب الشارع ساهمًا كعادته.
ّ
ال ينتظر شيئًا وال يعتقد أن حياته
تـخـ ّـبــئ لــه املـفــاجــآت بـعــدمــا ص ــار في
األربعينيات مــن عـمــره .فـجــأة ،رصد
وسط الزحام.
خبرًا يولد ّ ّ
لــوهـلــة ظ ـ ّـن أن ــه ي ـه ــذي ،لـكــن ســرعــان
مــا أدرك أنــه يعيش لحظة تاريخية.
اتـ ـج ــه ص ـ ــوب ال ـخ ـب ــر وق ـل ـب ــه يـخـفــق
بـطــريـقــة لــم يـعـهــدهــا مــن ق ـبــل .حمله
ّ
بــن يــديــه ،متأكدًا هــذه امل ـ ّـرة أن عينه
ٌ
بامتياز.
عني صحافية
ّ
ً
ّ
ك ـ ــان ثـ ـم ــا ي ـش ـعــر ب ــأن ــه سـ ـ ــدد لـكـمــة

واملـ ـح ــاض ــرات ال ـع ــام ــة وال ـج ــام ـع ـ ّـي ــة.
وهناك كتاب له بالتعاون مع ديفيد
ويـ ـنـ ـغ ــرو سـ ـيـ ـص ــدر ف ـ ــي ع ـ ــام 2021
عنوانه «فجر كل شــيء :تاريخ جديد
ّ
للبشرية».
التحق في عام  2000بـ «جامعة ييل»
املرموقة في الواليات املتحدة أستاذًا
لعدة سنوات قبل أن تمتنع الجامعة
عــن الـتـجــديــد لــه فــي ع ــام ّ 2005
ربـمــا
ّ
ّ
ألسباب تتعلق بأنشطته الفوضوية،
وه ــو م ــا دف ـع ــه لــان ـت ـقــال الح ـق ــا إلــى
بريطانيا .وكــان يشغل  -حني وفاته
 مـنـصــب م ـحــاضــر ف ــي «ك ـلـ ّـيــة ّلـنــدنلــاقـتـصــاد» .وعـلــى الـ ّـرغــم مــن أن ــه لم
ّ
يضع نـظـ ّ
سياسية متكاملة ،إال
ـريــة
ّ
ّ
أن أن ـش ـط ـتــه ال ـع ــام ــة وأف ـ ـكـ ــاره حــول
طرائق مواجهة هيمنة النخبة وكتبه
امل ـتــاح ـقــة خـلـقــت ل ــه نــوعــا م ــن هــالــة
ّ
معلم ذي طريقة لها أتباع ومريدون
ّ
ّ
عرفت مجازًا بـ «الغرايبرية» تعر ّض
بسببها النـتـقــادات الذعــة مــن النقاد
امل ــاركـ ـسـ ـي ــن – ال ـل ـي ـن ـي ـن ـيــن ،بـيـنـمــا
رحـ ـ ـ ـ ـ ّـب ب ـ ـهـ ــا اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـب ـ ــرج ـ ــوازي
والـ ـتـ ـي ــارات ال ـف ــوض ـ ّ
ـوي ــة ف ــي الـيـســار
ّ
الديمقراطية
الغربي كما االتجاهات
ّ
– االج ـت ـم ــاع ـي ــة .ومـ ــع أن مـنـطـلـقــاتــه
ّ
ّ
ّ
فوضوية معادية – نظريًا –
الفكرية
ّ
ّ
لهياكل القوة والسلطة في املجتمع،
ّ
إال أنه – وهو اليهودي الجذور  -أثار
ّ
ضجة في فضاء السياسة في اململكة
ّ
املتحدة عندما دعــم بشدة سياسات
جيريمي كــوربــن – الــرئـيــس السابق
لحزب ّ
العمال البريطاني ـ في حملته
للوصول إلى منصب رئيس الــوزراء،
وداف ـ ــع ع ـنــه بـ ـح ــرارة ض ــد م ـح ــاوالت
اإلساءة إليه من خالل وصمه بتهمة
ّ
السامية ،معتبرًا ذلك توظيفًا
معاداة
ذا أغ ـ ـ ــراض م ـش ـبــوهــة م ــوج ـه ــا ض ــدّ
خصم في السياسة يريد توزيعًا أكثر

ّ
عدالة للموارد ،واصفًا ذلك التوظيف
ّ
املسيس باإلساءة البالغة لليهود قبل
ّ
ّ
غيرهم ،وال-ســامــيــة موجهة ضدهم،
ّ
وأن ـ ــه تـسـبــب ل ــه شـخـصـيــا بــالـخــوف
من إمكان استهدافه للمرة األولى في
ّ
اليهودية.
حياته بسبب هويته
في كتابه ّ
«الديون :الخمسة آالف سنة
األول ـ ــى» ( ،)2011اسـتـكـشــف غــرايـبــر
الـ ـتـ ـع ــريـ ـف ــات املـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرة ل ــاس ـت ــدان ــة
وأش ـكــال ـهــا عـبــر الـحـقــب الـتــاريـخـ ّـيــة،
كـمــا تــأثـيــراتـهــا الـبــالـغــة ال ـســوء على
امل ـج ـت ـم ـع ــات واألف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،داع ـ ـيـ ــا إل ــى
رب ــع ق ــرن خ ــال م ــن ال ــدي ــون ،وإع ـف ــاء
جـيــل كــامــل مــن اسـتـحـقــاقــاتـهــا .وفــي
«ي ــوت ــوب ـيــا ق ــواع ــد ال ـع ـم ــل» (،)2015
انـ ـتـ ـق ــد الـ ـبـ ـي ــروق ــراط ـ ّـي ــة بـ ــا هـ ـ ــوادة
مـ ــن دون اقـ ـتـ ـص ــاره ــا ع ـل ــى شـكـلـهــا

كتبه انتقدت أوجهًا
ّ
ّ
ّ
واجتماعية عدة
اقتصادية
ّ
للرأسمالية المعاصرة

ٌ
خبـر أبيض

ان ـت ـقــام ـيــة إلـ ــى مــاض ـيــه امل ـب ـع ـثــر بني
م ـس ــاح ــات س ـكــن الـ ـي ــأس غــالـبـيـتـهــا،
وأخـ ـ ـ ـ ـ ــرى إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــردد الـ ـ ـ ـ ــذي الزم
شخصيته منذ املراهقةّ .
أحس أيضًا
ّ
ب ــأن ــه أخ ـي ـرًا ي ـص ـ ّـد «كـ ــرة ل ـع ـي ـنــة» لم
ي ـن ــس ط ـي ـلــة سـ ـن ــوات ك ـي ــف بــاغـتـتــه
ودخلت مرماه في آخر دقائق مباراة
ّ
املدرسي النهائية.
فريقه
حني صار على مسافة أمتار من مقرّ
ّ
الجريدةّ ،
تنهد مفعمًا باألمل .فكر أن
ّ
ال ضـيــر مــن إل ـقــاء الـتـحـيــة ه ــذه امل ــرة
االستعالمات «املـ ّـدعــي»
على موظف ّ
وعلى من يتعثر بهم في طريقه إلى
الغرفة األخيرة.
اح ـت ـفــظ بــاب ـت ـســامــة مـصـطـنـعــة على
محياه أثـنــاء صـعــوده أدراج املبنى.
ّ
ظل على هذا الحال إلى أن نزلت يده
ّ
ب ـش ــدة عـلــى مـقـبــض ال ـب ــاب .وجــدهــم
جــال ـســن ح ــول ال ـطــاول ــة امل ـس ـتــديــرة،
املـ ّـتـصـفــة بـنـتــوء م ـ ّ
ـربــع حـيــث كــرســي
م ـس ـت ـش ــار الـ ـتـ ـح ــري ــر .ألـ ـق ــى الـتـحـ ّيــة
بــأنـفــاس ت ـكــاد أن تنقطع ومـ ـ ّـرر كفه
بنعومة على ّ
هر رئيسه.
ل ـه ـي ـئ ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر طـ ـ ـق ـ ــوس غ ــري ـب ــة
وبـعـضـهــا ًسـ ـ ّـري ،وتـصـعــب اإلحــاطــة
ّ
بـهــا خــاصــة أن صديقنا ال يــأبــه لها
وك ــان يكتفي بشتمها فـحـســب حني
يتذكرها ،دون أن ينقل أي شيء عنها.
ف ـ ــوج ـ ــئ الـ ـجـ ـمـ ـي ــع بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــوره إلـ ــى
ّ
بعدما قاطعها لشهور ،وظن
الغرفة ّ
صديقه أنــه أخطأ كعادته بني أبواب
ال ـج ــري ــدة ال ـك ـث ـيــرة .س ـبــق أن اشـتـهــر

التقليدي املرتبط في األذهان بالعمل
الحكومي العام ،بل أيضًا كما هي في
تطبيقاتها األخرى الواسعة االنتشار
ع ـ ـبـ ــر م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــات إدارة األع ـ ـم ـ ــال
بشركات القطاع الخاص وتعامالتها
ً
الـيــومـ ّـيــةّ .أم ــا أكـثــر كتبه ش ـهــرة ،فقد
ّ
نظرية» ()2018
كان «وظائف الهراء:
وفـيــه يــرى أن الــرأسـمــالـ ّـيــة املعاصرة
اح ـت ـف ـظ ــت ب ـم ـن ـطــق ال ــوظ ــائ ــف ال ـتــي
تمتد ألكـثــر مــن  35ســاعــة أسـبــوعـ ّـيــا
فــي وق ــت يمكن فـيــه بــاالسـتـفــادة من
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـح ـص ــول ع ـلــى ذات
اإلن ـتــاجّ ـيــة ف ــي  15س ــاع ــة أسـبــوعـيــا
وفق توقع عالم االقتصاد البريطاني
ج ــون مــاي ـنــارد كـيـنــز ()1946- 1883

ً
مثال باشتباه األمــر عليه مـ ّـرة ،دافعًا
صحافيات ّالجريدة
بــاب غرفة أكثر
ّ
اعـ ـت ــدادًا بــالـنـفــس ظــنــا مـنــه أنـ ــه بــاب
ّ
املــرحــاض وك ــان قــد شــرع فــي حــل زر
س ــروال ــه ،دق ــائ ــق ب ـعــدمــا ق ـضــى على
زجاجة نبيذ ّ
مخبأة في درج مكتبه.
ك ــان ــت ه ــذه «ال ـغ ـب ـيــة» م ــوج ــودة بني
أعضاء الهيئة في الغرفة أيضًا .جلس
جوارها عن غير قصد ،فتح الحقيبة
ب ـه ــدوء رغ ــم دقـ ــات قـلـبــه امل ـت ـســارعــة،
لــم ينتظر دوره فــي الحديث وأخــرج
الخبر.
كــانــوا يـقــولــون ّإن ـهــم سـمـعــوا ّ
لتوهم

أثنى مستشار التحرير
الذي كان يمسك ّ
هره خشية
انقضاضه على الخبر
عـنــه ،وأذهـلـتـهــم رؤي ـتــه أمــامـهــم على
الطاولة.
ّ
كــان الخبر كغيره ،لكنه ملتبس بني
كــونــه جـنـيـنــا أو دم ـيــة خـشـبـيــة مثل
بينوكيو .تعابيره ّ
جلية ،حجمه كبير
ّ
ويشع بياضًا.
ً
َ
«لـ ــم أر م ـث ـيــا ل ــه م ـن ــذ زم ـ ــن» ،هـتــف
مستشار التحرير.
ارتفع منسوب األمل لديه.
«ال بـ ـ ـ ّـد أن ي ـ ـكـ ــون م ــان ـش ـي ــت الـ ـي ــوم
التالي» ،أكد نائبه.
غمره األمل.
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فــي ثالثينيات الـقــرن املــاضــي لشكل
العشرين.
الوظائف عند نهاية القرن
ّ
واعـتـبــر الـتـقـ ّـدم التكنولوجي وكــأنــه
تـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى أداة ل ـق ـض ــاء م ــزي ــد مــن
الوقت في إنجاز الهراء فحسب ،وأن
ّ
النوعية من الوظائف لها تأثير
هذه
مـ ّ
ّ
ـدم ــر ع ـلــى ص ـحــة األفـ ـ ــراد الـنـفـســيــة
وال ــروح ـ ّـي ــة ،م ــا ي ـض ـعــف اإلن ـتــاجـ ّـيــة
وال ي ــزي ــده ــا ف ـع ـل ـيــا ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
القليل من الوظائف كالتعليم تحتاج
بالفعل إلــى حضور مـطـ ّـول لشخص
ّ
املعلم ،بينما معظم الوظائف األخرى
يمكن إنجازها في ثلث الوقت الحالي
فيما البعض اآلخــر ليست لــه حاجة
مطلقًا ،ولن يفتقدها أحد لو اختفت

طـ ـل ــب س ـك ــرت ـي ــر الـ ـتـ ـح ــري ــر مـ ــن أح ــد
املـحــرريــن مـســاعــدتــه ألخ ــذ املـقــاســات
ّ
وتفحص ما إذا كان الخبر ينبض.
بلغ األمل ذروته.
أمـ ــا ال ـخ ـب ــر ف ـق ــد بـ ــدت ع ـل ـيــه أم ـ ــارات
الــده ـشــة .أرادت تـلــك الـصـحــافـيــة أن
تلمسه ،فــأولــى الـخـبــر وجـهــه الجهة

تمامًا من العالم.
حـظـيــت أف ـك ــار غــراي ـبــر امل ـس ـلـ ّـيــة هــذه
ّ
البرجوازية الجديدة
بإعجاب األجيال
ّ
املائلة إلــى تقبل االنـتـقــادات الشكلية
النعدام العدالة في توزيع املــوارد من
ّ
عملية
دون الحاجة لــالـتــزام ببدائل
يمكن تنفيذها بالفعل لكسر هيمنة
رأس املال ،وال ّ
سيما بعدما بزغ نجمه
كــزعـيــم ش ــاب فــي مـيــاديــن االحـتـجــاج
الـ ـيـ ـس ــاري ع ـل ــى ت ــاوي ـن ـه ــا م ـنــاخـ ّـيــة
ّ
ّ
وجندرية ،وتحديدًا حراك
واقتصادية
«اح ـت ـل ــوا وول س ـت ــري ــت» وامل ـح ــاول ــة
الـ ـف ــاشـ ـل ــة ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى «م ـت ـن ــزه
زوكوتي» في نطاق ّ
حي املال واألعمال
فــي نـيــويــورك .وال شـ ّـك فــي أنــه بحكم

األخرى.
ّ
أق ـ ّـر صــديـقـنــا أم ــام الـجـمـيــع أن ــه كــان
مترددًا بني الجلوس في مقهاه املعتاد
الحدث الذي
أو الذهاب للمشاركة في
ّ
أوفدته الجريدة لتغطيته ،وأنه أخيرًا
اختار الجلوس في املقهى حيث عثر
على الخبر.

أنتون فان دالن ــ «بورتريه شخصي وأرنب يقفز من الكمبيوتر» (زيت على كانفاس ــ )2014

ّ
العرقي
موقعه الطبقي – االجتماعي –
في جــوار النخبة املهيمنة في العالم
األن ـغ ـل ــوف ــون ــي ،وأف ـ ـكـ ــاره الــاع ـن ـفـ ّـيــة
ال ـطــابــع ،ومـنـصـبــه الـجــامـعــي الــرفـيــع
فــي جــامـعــات النخبة األنـغـلــوفــونـ ّـيــة،
وإرثــه العائلي اليهودي  -ذي الهوى
ً
الـيـســاري  -أصـبــح راديـكــالـ ُيــا مقبوال
ّ
الغربية ،وش ِّرعت له
من قبل املنظومة
األبــواب للنشر والخطابة والتدريس
ّ
اليميني قبل إعالم اليسار –
واإلعالم
ّ
واألضواء
الشهرة
هذه
لكن
.الوردي
ّ
لــم تـخــف ســذاجــة ظ ــاه ــرة ،وخــفــة في
ّ
جذريًا
الـطــرح ،وتناقضًا يكاد يكون
ّ
املاركسي .فتصورات
مع أسس الفكر
ّ
غــراي ـبــر فــي ال ـخــاصــة الـكـلــيــة ليست

«دسـسـتــه فــي حقيبتي خـلـســة ،دون
تردد ودون مقاومة منه»ّ .
أجـ ـم ــع ال ـ ـحـ ــاضـ ــرون عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــم لــم
ي ــروا مثله مــن قـبــل ،وأثـنــى مستشار
التحرير الذي كان يمسك ّ
هره خشية
ّ
انقضاضه على الخبر .قال إن أستاذه
ك ــان ينبهه دوم ــا مــن ه ــرب األخ ـبــار،

ن ـق ـي ـضــا ت ــام ــا ل ـل ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي،
وال تـكــاد تــزيــد عــن كــونـهــا مـحــاوالت
ّ
لـلـتـعــايــش م ـعــه – ع ـبــر ت ــوه ــم إم ـكــان
تجاهله فــوضــويــا  -أو حتى تقويته
مـ ــن خ ـ ــال ت ـع ـظ ـيــم اإلنـ ـت ــاج ـ ّـي ــة عـبــر
أدوات الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة ولــو
ّ
على حساب التوظيف.
إال أن «ال ـغ ــراي ـب ـ ّ
ـري ــة» ت ـع ـ ّـرت بالفعل
ّ
نظرية محضة عندما حظيت
كأوهام
ب ـف ــرص ــة املـ ـم ــارس ــة ع ـل ــى األرض فــي
عــام  2011أثـنــاء ح ــراك «احـتـلــوا وول
س ـت ــري ــت» ،والحـ ـق ــا ف ــي تـمــوضـعــاتــه
السياسية الـتــي ال تبتعد كـثـيـرًا عن
مــواقــف الـحـكــومــات الـغــربـ ّـيــة ومعظم
ت ـي ــارات ال ـي ـســار ال ـغــربــي امل ـه ــادن في
ّ
م ــا ي ـت ـعــلــق ب ــاالحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي
لفلسطني ،أو الكيان الكردي املشبوه
ّ
سوريا.
في شمال
فنظريته بشأن «الفعل املباشر» التي
ك ــان ــت أيــديــولــوج ـيــا ح ـ ــراك «اح ـت ـلــوا
وول سـ ـت ــري ــت» ق ــام ــت ع ـل ــى أسـ ــاس
بهيكلية ّ
ّ
القوة القائمة
عدم االعتراف
ف ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع وت ـ ـجـ ــاهـ ــل وجـ ــودهـ ــا
ّ
والتصرف كما لو أن املواطنني أحرار
ّ
هيكليات بديلة موازية
بالفعل ،وبناء
تنفي الحاجة إلى مؤسسات السلطة
وال تتحداها – بــاإلضــراب أو العنف
ً
مثال  ،-لتتآكل على إثرها ّ
السلطة من
ّ
الـ ّـداخــل ،وتصبح مجرد قشرة رقيقة
غير ق ــادرة على التأثير الـفـ ّـعــال .لكن
الـحـقـيـقــة أن مـحــاولــة الـسـيـطــرة على
«م ـت ـنــزه زوك ــوت ــي» فــي وول ستريت
انتهت إلى فشل ذريع رغم كل اإللهام
ّ
ضحية
ال ــذي منحته للجيل ال ـشــاب
ّ
ّ
العاملية في عام
املالية
صدمة األزمــة
 .2008فــا صناعة امل ـ ّـال واملـضــاربــات
فــي وول سـتــريــت ت ــأث ــرت ،ول ــم يحتل
أح ـ ــد الـ ـح ـ ّـي ن ـف ـس ــه ،وحـ ـت ــى «م ـن ـتــزه
زوكــوتــي» تـ ّـم «احـتــالــه» بعد موافقة

مــن انـتـشــارهــا قـبــل أن تـعـلــم بـهــا أي
ج ــري ــدة .أخ ــذ بـعــد ذل ــك يـحـ ّـدثـهــم عن
ت ـصـ ّـوره لكيفية نـشــره ،وعــن الثياب
ُ
واأللــوان التي ستعطى لهذا «السبق
الصحافي».
ّ
ق ـّ ّـرر أن األزرق يليق بــه ،وش ـ ّـدد على
أن ـ ــه ال ي ـم ـكـّـن إل ـب ــاس ــه ب ــدل ــة رسـمـيــة
ويــاقــة« ،وإنـمــا من األفضل أن يخرج
إل ــى الـعـلــن فـجــر غــد بمظهر شبابي
ّ
لطيف» .قــال إن على روح املدينة أن
ّ
تتجدد.
كان امللتفون حوله يصغون ملداخلته،
ّ
بعضهم هــز رأســه موافقًا وبعضهم
رغ ـ ـ ـ ــب ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة .رأى س ـك ــرت ـي ــر
ّ
التحرير أن «الـلــون األزرق يرمز إلى
ّ
مدينتنا املحاطة بالبحر ،لكن الناس
تعبون وعيلنا أن نصنع التراجيديا
اللون األسود».
عبر إعطائه ّ
لفت آخــر إلــى أنــه «ال بـ ّـد مــن اإلشــارة
ّإلى الخبر ذي اللون املشابه الذي قيل
إنه ولد ميتًا في البلد املجاور ،وهذا
يعني الكثير لو تعلمون».
ك ــان ــوا ي ـت ـح ــدث ــون ب ـل ـغ ـت ـهــم ،وك ــان ــت
املـ ــدي ـ ـنـ ــة ب ـ ـ ـ ــدأت تـ ـعـ ـي ــش ع ـ ـلـ ــى وقـ ــع
الشائعات املنبثقة عــن الخبر .صار
شـغــل أهـلـهــا الـشــاغــل ،ال ش ــيء ســواه
ّ
اآلن وســط جهلهم بــأن الخبر اليقني
قـ ــد ي ـظ ـه ــر ب ـع ــد سـ ــاعـ ــات ع ـل ــى ورق
جريدة.
بعد دقائق بدت طويلة ،شرع الخبر
يــأكــل أول ع ــدد م ــن ال ـج ــري ــدة ،تــاركــا
أطراف األوراق البيضاء .أما صديقنا،

ع ـ ـمـ ــدة م ــديـ ـن ــة نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ،وأخـ ـل ــي
الحـقــا فــور سحب تلك املــوافـقــة .وفي
النهاية كان الحراك بمجموعه تسلية
مــرهـقــة لـلـجـمـيــع ،مــن دون أث ــر فعلي
ُيذكر على الوضع القائم .ولــم ينجح
فــي ب ـلــورة مـنـهـجـ ّـيــة لـتـحــديــد غــايــات
ال ـح ــراك الـعـمـلـ ّـيــة أو صـيــاغــة خطوط
ع ــري ـض ــة ل ـك ـي ـفـ ّـيــة م ــواجـ ـه ــة امل ـث ــالــب
االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة املــراف ـقــة
ّ
كيفية مواجهة
للنظام الرأسمالي أو
العنف املفرط فيما لو قـ ّـررت األجهزة
األم ـنـ ّـيــة إن ـهــاء ال ـحــالــة «الــزوكــوتـ ّـيــة»
ب ـم ـح ــض الـ ـ ـق ـ ـ ّـوة – كـ ـم ــا هـ ــو أسـ ــاس
التعامل مــع االحتجاجات فــي معظم
أنظمة العالم من فرنسا إلى الصومال
مرورًا بـ «إسرائيل» .واألخيرة بالذات
حظيت بالتقريع من غرايبر لسلوكها
ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ضـ ــد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فــي
ّ
ّ
الغربية وقـطـ ّـاع غــزة مــن دون
الضفة
امل ـســاس بالطبع بحقها املــزعــوم في
اس ـت ـمــراريــة ال ـك ـيــان ال ـع ـن ـصـ ّ
ـري على
ّ
األراض ـ ـ ــي امل ـح ـتــلــة عـ ــام  ،1948وهــو
ّ
ّ
ّ
يميني
بسياسي
رمادي يليق
موقف
رديء األيديولوجيا مثل توني بلير
ال بأستاذ أنثروبولوجيا يجلس في
ّ
مقدم صفوف اليسار.
ّ
ّ
ّ
النهائي لـ «الغرايبرية»
لكن السقوط
ّ
كـ ـ ــان فـ ــي انـ ـحـ ـي ــاز س ــي ــده ــا ل ـل ـك ـيــان
ّ
العرقي الكردي املشبوه الذي أنشأته
ّ
ّ
املـ ـخ ــاب ــرات امل ــرك ــزي ــة األم ـي ــرك ــي ــة فــي
ش ـمــال س ــوري ــا ،ودف ــاع ــه امل ـت ـكــرر عنه
بــوصـفــه تـجــربــة اجـتـمــاعـ ّـيــة مـتـقـ ّـدمــة
ينبغي لـلـغــرب – حـكــومــات وشعوبًا
 حمايتها ودعم ّتطورها .لقد شهد
الـبــروفـيـســور غــرايـبــر بنفسه سقوط
عــاملــه ال ـن ـظـ ّ
ـري الــوه ـمـ ّـي ال ـس ــاذج في
«منتزه زوكوتي» ،ولو طال به العمر
ً
قـ ـلـ ـي ــا ،ل ـش ـه ــد س ـق ــوط ــه م ـ ـجـ ــددًا فــي
فلسطني وسوريا.

فكان يتأمله ويكتشف أن ال مؤخرة
لــه .ينظر إليه مـمـ َّـددًا يترقب مصيره
في هذه الغرفة األشبه بمشرحة.
م ــع احـ ـت ــدام ال ـن ّ ـق ــاش ،ش ـعــر بـخـبــره
ي ـت ـم ـل ـمــل ،ف ـت ــدخ ــل س ـع ـيــا ل ـل ـت ـهــدئــة:
«اس ـ ـم ـ ـحـ ــوا ل ـ ــي ،م ـ ــع ع ـ ــدم ت ـق ــدي ــري
آلرائـ ـك ـ ّـم ،وأش ـ ـ ّـدد عـلــى ع ــدم تـقــديــري
لها ،فإني أقترح إمــا أن ُينشر عاريًا
ّ
أو م ـفــك ـكــا ،وهـ ــذا أض ـع ــف ّاإليـ ـم ــان».
وقــد ســارع إلــى التوضيح أنــه يعرف
مدى التضحية بهذا الكائن لو جرى
تفكيكه.
«ق ــد يـكـ ّـون نـشــره كقطع ب ــازل أفضل
طـ ــاملـ ــا أنـ ـ ـك ـ ــم ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـرون عـ ـل ــى إه ـ ــدار
الفرصة التاريخية».
ً
أثارت مداخلته جدال واسعًا وصخبًا.
س ــرع ــان م ــا انـخـفــض مـنـســوب األم ــل
لــديــه وت ـ ـ ّ
ـردد ب ـشــأن خـطــوتــه املـقـبـ ّلــة.
ّ
لـكــن بـصـمــت ،حـمــل خ ـبــره وقـ ــرر أن ــه
سيسهر معه الليلة .أراد أن يجالس
بعضًا من حاضر مدينته ولــو لليلة
واحدة.
بــاسـتـثـنــاء تـلــك «ال ـغ ـبـ ّـيــة» ،لــم ينتبه
لخروجه والحقيبة بيده .لحقت
أحد
ّ
به ،بيد أنه لم يلتفت إليها ولم يكترث
إلى ما تقول.
ً
غـ ـ ـ ــادر املـ ـبـ ـن ــى مـ ـ ــذهـ ـ ــوال ب ــال ـب ـي ــاض
امل ـت ـف ـش ــي فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج .وعـ ـن ــد ّأول
م ـ ـن ـ ـعـ ــرج أخـ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـخ ـ ـبـ ــر رأسـ ـ ـ ـ ــه مــن
ّ
الـحـقـيـبــة وت ـقـ ّـيــأ ك ــل ال ـح ـبــر األس ــود
الذي أكله في الجريدة.
ً
* نقال عن مدونة «املراسل»

محمود شريح
َ
بيروت في خيالي ِش ْد ُت
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ِ
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وقفة

قرن َ
«الوحدة» والعشرين
ّ
الدراسي
إلى جيل اإلنترنت في بداية هذا العام
أدهم ّ
الدمشقي *
ً
َ
ّ
سنة ّ
لكأننا خرجنا معًا من باب ّ
الصف ،لندخله من
تحو ّلية،
لقد كانت
َ َ
َ
َ َ
ّ َ
َ
نافذة افتراضية ،فن ِجد أنفسنا في نــفـ ٍـق بــن ضــوءيــن :ضــوء املدرسة
َّ
األولى ،وضوء الشاشات املحمولة.
ُ
نعبر ،أو َت ُ
فهل ُ
ينطح باسم التكنولوجيا،
غم ُرنا عتمة هذا القرن الــذي
ّ
ُ
ّ
ويـطـيـ ُـح باملجتمعات واإلن ـســان ،وعــوضــا مــن أن يـنــمــي مـهــارات التعلم
ّ
ّ
ّ
املسؤولية الـفـ ّ
والجماعية ،فــإنــه يـعـ ّـز ُز االنقسامات
ـرديــة
الــذاتــي ،وحـ ّـس
ّ
والوحدة والوحشة واألنانية والشخصانية؟
ُ
ّ
ـات
فـجــأة ،تفتحت عـيــونـنــا ،تــركـنــا ألـعــابـنــا األولـ ــى ،استبدلناها بـشــاشـ ٍ
مـحـمــولــة ،ص ــارت ج ــواز سـفــرنــا إلــى عــوالــم افـتــراضـيــة .أدخـلـتـنــا بيوت
اآلخرين وأفقدتنا بيوتنا.
ّ
ّ
َ
افتراضيني .صارت لقاءاتنا
لنعاشر آخرين
حقيقيني،
تركنا أصدقاء
َ
َ
باردة ،خالية من التفاعل .فقدنا إحساسنا بمن هم حولنا .وعوضًا من
ّ
َ
أن نعيش ال ُـمناسبات واللحظات ،أخذنا لها صورة.
ص ــارت عــواطـفـنــا ت ـغ ــري ــدات ،تـعــازيـنــا ت ـغ ــري ــدات ،وم ـشــاعــرنــا رســائــل
وتعليقات...
ُ ُ َ ِّ ُ
ُ
ُ
ُ
إذا ّ
تزوج أحدنا ،نهنئه في تعليق .وإذا التقيناه في الطريق ،ال نل ِقي عليه
ّ
الت ّ
حية.
نشارك الصور والفديوهات ،وال نتشارك الواقع والحياة.
َ ُ َ ِّ
ُ َ ِّ
أصبحنا مدمنني ،عيوننا مفتونة بصور ّ
العالم ،تقل ُب
تمر بسرعة ،تقلب
َ
املفاهيم ،وت ُه ُّزها.
ُ
ُ
َ
َ
صرنا َن ُ
َ
ْ
األلعاب الفطرية البسيطة ،نلجأ إلى ألعاب دموية ،ت ِرينا أن
كره
َ
َ َ
َ
الحرب لعبة ،واملوت تسلية ،والقتل ربح ورصيد.
َ َ
َ َ َُ
ُ
ّ
َ
فهل نترك عقولنا تعلق كحشرة في شبكة الخيوط العنكبوتية؟
ّ
ُ ُ
ُ
َ
َ
ـام تـعــلـمـ ٍّـي جــديــد ،ركيزته
نـحــن الـجـيــل ال ــذي سـيـعــبــر ،ويـعـلــن فـجــر نـظـ ٍ
املجتمع واإلنسان.
َ
َ
ستصير اإلنترنت دليلنا إلى عالم املعرفة والجمال ،لكنها لن تسلب منا
الواقع الذي سنعيشه بتفاصيله.
ُ
َ
سندخل التكنولوجيا إلى بيوتنا ،ولن نهجرها.
التكنولوجيا سريعة.
سنلحق بها.
َ
ُ
لكن ،الذي يرك ُض بسرعة ،ال يرى جمال الطريق
* شاعر وأكاديمي

