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فـي حـواره الثقافـي الواسـع سـلط اإلعالمـي
طـارق الحميد عبر برنامجـه المتلفز «الموقف»
علـى قنـاة السـعودية ،الضـوء علـى جانب من
هموم المشهد الثقافي وإشكاالته ،وكان حواره
مهمـا ،ال سـيما وأنـه مع أحـد صناع المشـهد
الثقافي على المسـتوى الصحافي ،وهو الزميل
عبدالله الحسـني مدير القسـم الثقافي بجريدة
«الرياض» .وواقع الحال فإن جزءا كبيرا مما دار
الحديـث حولـه كان وال يزال مؤرقـا لكل مثقف
مهمـوم بحال المعرفـة ومآالتها؛ تلـك المعرفة
التي آثـرت االنـزواء عن مشـهد ضجـت أركانه
بالوهـم ،وتزينـت جدرانـه بأغلفـة المهمومين
بالشـهرة الزائفـة ،ولذلك ال نرى فتيلا حقيقيا
ينير لنا الـدروب التي اختلطت فيها األلوان فظن
الغافل أنها أضواء سـاطعة ،وليتها تكون كذلك؟
فـي هذا السـياق فـإن أكثر ما يشـغلني ويؤرق
سـهادي ،مـا أصبحنـا نعيشـه من تسـارع في
والدة شـريحة الكتـاب والمثقفيـن في محيطنا
المجتمعي بشكل غريب ومهول ،حتى أني صرت
أستشـعر بأننا قريبا سـنرفع لوحـة الكترونية
نرصـد فيها والدة كم كاتـب وروائي ومثقف في
الدقيقـة الواحـدة ،ولعمـري فذلك سـيكون من
المضحكات المبكيـات ،إذ أصبح تأليف كتاب أو
روايـة أسـهل بكثير في وقتنا الحالـي من قراءة
كتاب ،ألن القـراءة فعل يحتاج إلى صبر وتفكير
وترويـض للنفـس علـى التعلـم وكبـح لجماح
الغـرور واالدعـاء ،فيما الكتابة تُرضـي غرورنا،
وتصنع لنا صورة براقة تجعل أسماءنا إلى جوار
مؤلفين وكتاب كبـار .إنها صورة متجردة لواقع
مشـهدنا الثقافي المعاصر ،الذي بات الزيف فيه
غالبا ،وأصبح الوهـم أكثر وضوحا وحضورا من
الحقيقة.

ألسـنا مجتمعـا يتباهى فيـه أفـراده المزيفون
بشـهاداتهم الوهميـة! أليس كثير منـا يتماهى
مـع تلك األلقاب تأييدا أو مجاملة! بل لقد بلغ بنا
الحال أن أخـذ أولئك الوهميـون يتصدرون عُ رى
المشـهد الثقافي مـن واقع ترأسـهم لعديد من
مؤسسـاته الرسـمية واألهلية ،فكيـف نرجو أن
يكون مشـهدنا الثقافي جيدا ومتطورا على أقل
تقدير والحـال كذلك؟!
في هـذا الصـدد المـس فكـري منهـج المفكر
عبدالكريـم سـروش ،الذي أشـار فـي عديد من
أبحاثه إلى أهمية التفكير في إنشاء جسور عبور
مـن أجل تحقيق النهضة التي نصبو إليها ،مبينا
أننا كمشهد ثقافي مشـرقي عربي قد أخذنا في
الحديـث عن عالم الحداثة وما بعـد الحداثة ،في
الوقت الذي لم نبن جسـر عبورنـا نحن للحداثة
حتى نصل لما بعدها ،وإنما اسـتعرنا في خيالنا
جسر غيرنا وتصورنا أن ذلك كاف لعبورنا ،وتلك
هي الكارثة بعينها.
حقـا كم هـي جديرة فكرتـه بالتأمـل والنقاش،
فنحـن ال نـزال نـراوح مكاننـا علـى الرغـم من
مختلف الكتابـات واألفكار التـي طرحها النخبة
فـي محيطنـا المعرفـي ،ولـم تُغير تلـك الكتب
المتدفقة أي شيء حقيقي في مسارنا المعرفي،
بـل إن أحدنا ليتفاجأ بنمطية منهج تفكير عديد
من المثقفين المحسـوبين على المشـهد ،حين
يتـم التعاطـي الفكـري مـع قضيـة ال تتالمس
مع توجهاتهـم وآرائهم ،وهو مـا يزيد من عمق
اإلشـكال المعرفي ،ويؤكد أننا لم نتغير ،وأن ذلك
دونـه خرط القتـاد طالما وأننـا لم نعبر.
إنها مسـألة شائكة حقا ،ولسـت هنا كفرد في
مجـال التنظير لحلها ،فذلك أمر له بابه وميدانه،
لكنني أشـير في هـذه العجالة إلى بعـض زوايا

لقد تأثرت العديد من الـدول الصناعية كالواليات المتحدة
األمريكية وبريطانيا سلبا إبان الثورة الصناعية بمخرجات
التصنيع غير المنضبط بسياسـات بيئية سـواء من خالل
اآلثار الصحية لدخان المصانع على سكان األحياء القريبة
أو األسـاليب غير العملية في التخلص من النفايات وحرق
الفحـم .ومنذ ذلك الحين ،أصبحت الحكومات تدرك التأثير
البيئي السلبي للنشاط الصناعي في ظل غياب السياسات
البيئية التي تحمي بقاء اإلنسان على قيد الحياة.
فـي عصـر العولمـة االقتصاديـة والتطـورات التقنيـة
المتسارعة ،نحن بحاجة إلى صياغة مفاهيم جديدة تحدد
العالقـة بيـن البيئة والمجتمعات البشـرية في سـياقات
العدالـة والمسـاواة؛ ويشـمل ذلـك خطط الحفـاظ على
البيئة ،ومنع االسـتعمار الغذائي والذي أقصد به سـيطرة
المجموعات الغنية على الموارد على حساب الفقراء .ومع
ذلك ،فـإن هيمنة الرأسـمالية ،وقوة المـال ،والصراع من
أجل تحقيق مكاسـب سريعة أمر ال مناص منه؛ إنه حكم
القوي على الضعيف كما يقولـون .وغني عن البيان ففي
هذا العصر بالتحديد ،يميل السلوك البشري نحو ازدواجية
المفاهيـم إن جاز التعبير.
فاألخذ بالسياسـات العقالنية يكون أمرا حاسما ال يمكن
التنـازل عنـه في بعـض الحـاالت إذا كان ذلـك يصب في
مصلحة المجموعات االقتصادية المهيمنة؛ في حين تكون
الالعقالنية وتطويـع القوانين البيئية اتجاها رائجا عندما
يتلاءم ذلـك مع رغبـات أصحـاب النفوذ .هـذا هو عصر
«االنتحـار الجماعـي البطيء» كما وصفـه Raymond L.
 Bryantفـي موضوع «التطلع إلى الهاوية :البيئة والبحث
والعبـث في عصر الغباء» ضمن كتاب «الدليل الدولي لعلم
االجتماع البيئي» حيث تميل بعض المجتمعات الستنزاف
ما لديهـا من مـوارد طبيعية دون تخطيط مسـتقبلي أو
تدعي بمثالية زائفة الحفـاظ على البيئة وهي أكبر مدمر
لها.
إن انهيار األسواق المالية ،واإلفالس ،والكوارث االقتصادية
يمكـن تصنيفهـا ضمـن المشـاكل االقتصاديـة التـي ال
يمكـن التنبـؤ بها .ومع ذلـك ،يُميز االقتصـاد بوضوح ما
بيـن «المخاطرة» و«عدم اليقين» حيث تشـير المخاطرة
إلـى الفعل معـروف العواقب؛ أما عـدم اليقين فهو الفعل
غيـر معروف العواقب .وعلى نفـس المنوال ،أصبح التنبؤ
بالتحديـات البيئيـة فـي العصـر الحديـث أكثـر صعوبة
ويميـل إلـى االرتجال؛ بل وعـدم اليقين أحيانـا رغم تقدم
وسـائل البحث والتقنية؛ لذلك تحاول العديد من النظريات
والنماذج تطوير إطار يحكم العالقة بين االقتصاد والبيئة
ويسـاعد في إنشـاء مجتمعـات حضرية مسـتدامة على
درجـة عاليـة من الوعـي والقـدرة على التنبـؤ باألخطار
البيئية المستقبلية.
إن تطوير السياسـات البيئية يجب أن يُبنى من خالل فهم
عميـق للمـوارد المتاحة لـدى المجتمـع ،والتخطيط من
أجل اسـتغالل هذه الموارد وإدارتها بكفاءة وعدالة وسـن
التشـريعات والقوانيـن التي تردع المسـيئين تجـاه البيئة
الطبيعية سـواء كانوا أفرادا أو مؤسسـات وبشكل يحفظ
حقوق األجيـال القادمة.
ومن األهمية بمكان دعم التحول من السـلوك الفردي إلى
إدارة العمـل الجماعـي تجـاه القضايا والكـوارث البيئية.
وفقا لهذا المنظور ،فإن المنظمات المدنية أو المجموعات
البيئـة والتطوعيـة يمكـن أن تسـهم بفاعلية فـي تبادل
المعلومات وتعبئة المجتمع ضد األخطار البيئية المتوقعة
ونشـر الوعي البيئي ،وتقـوم هذه المبـادرات المجتمعية
من منطـق أننا ال نسـتطيع التنبؤ بالكثير من المشـاكل
المتعلقة بالمسـتقبل البيئي الذي نعيش فيه؛ ولكننا على
أقل تقدير نسـتطيع تقليل الضرر أو حتى السـيطرة على
إدارة الكـوارث الطبيعيـة ومنـع القلة العابثـة من تدمير
بيئتنا.
هل نحن سـعداء؟ هل كنا سـعداء؟ هـل أجدادنا
كانـوا أكثـر أو أقـل سـعادة منـا؟ أيهمـا أكثـر
سـعادة البابلي قبل  3آالف سنة أم العراقي اآلن؟
المصري القديم أم المصري في فترة االسـتعمار
أو المصري اليوم؟ الهندي األحمر ما قبل وصول
األوروبييـن أم حفيده اآلن؟ البدوي الذي يشـاهد
ناقتـه تلد حوارهـا األول في لهيـب الظهيرة؟ أم
حفيـده الـذي يلف حول مـراح إبله في سـيارته
المكيفة ويوثق وينشر الحدث عبر سناب شات؟
مـر العالم عبـر آالف السـنين بثـورات وقفزات
غيـرت وجـه العالـم اجتماعيـا وسياسـيا
واقتصاديـا ،وغيـرت كثيـرا من األفـكار واآلراء،
وطـورت كثيـرا مـن المفاهيـم والقناعـات
واأليديولوجيـات .العنصر األساسـي لكل تغيير
هـو اكتشـاف اإلنسـان لشـيء جديـد يحطـم
قناعـات ويبني أخرى؛ فالثـورة الزراعية جعلته
يعمل بجهد مضاعف مقابل الحصول على طعام
أوفر ،لكن أقل تنوعا ،كما جعلته يبالي باآلخرين
وينسـق عالقته معهـم ،ويبني مجتمعـا زراعيا
لـه قوانينـه وتوازناته ،ثـم اجتمعوا حـول قادة
ودول ومعتقـدات ،وبـدأ يزحف ويسـتولي على

رعاة التستر
استتروا،
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انتهاء فترة
التصحيح

مانع اليامي

@Msaalyami

المجموعات البشـرية المجاورة فيسلب مؤنهم
ومواردهم ببسـاطة ،ويعمم أفـكاره ومعتقداته
وتقنياته ،بل ويقتلهم ويسبي ويستعبد نساءهم
وأطفالهم متجـاوزا مبادئه وقوانينـه ،ثم يوكل
لنخب الدين والسياسـة والفلسـفة مهمة إيجاد
تبرير منطقي مقبول اجتماعيـا لتلك التصفية،
حتى تدور الدائرة ويصيبه اآلخر ويغطيه بنفس
الكفـن الذي غطى به سـابقه.
ما يحدث اآلن أن حدة الحروب والقتل والمجاعات
قد انخفت بشـكل ملحوظ في العقـود األخيرة،
ومعدل وفيات األطفال انخفض بشـكل كبير من
 %30إلى أقل من  ،%5وانتشرت العلوم والتقنية
بشـكل كبير ليسـتفيد منهـا حتى المهمشـين
في الغابـات والصحارى ،فالفجـوات التي كانت
موجودة بين الشعوب تالشـت ،والدول الصغيرة
التي كانت مطمع للغـزاة تحولت إلمبراطوريات
كبيـرة ،واسـتحدثت منظمـات دوليـة عالميـة
كإمبراطوريـات كبـرى تضـم الجميـع تحتهـا
بمعاهـدات تجمـع العالـم حـول مشـتركاته
اإلنسـانية ،وتضع نظـم وقوانين تنظم بشـكل
كبيـر عالقاته ،وتفـرغ العالم للتنافـس التقني

المشـهد الثقافي التي تعزز ترسخ هكذا معرفة
فـي أذهاننـا وطبيعة تكويـن معارفنـا ،وأؤمن
أن أحـد موجبات ذلـك هو حالة الوهـم الثقافي
والمعرفي المستشـري في داخلنا ،ذلك الذي بات
واضحـا فـي تلـك األوراق المطبوعة المنشـورة
بوصفهـا كتبا معرفيـة وروايات أدبيـة وإبداعا
شـعريا ،ودون أن تسـتوفي أبسـط القواعـد
المنهجية في اإلطـار المعرفي الفكري ،واللوازم
اإلبداعيـة في إطار السـياق األدبي.
لكنها  -وعلى الرغم من ذلك  -وبفذلكة إعالمية،
ونجومية خاصة لكاتب خربشـاتها ،تصبح ذات
قيمة تسويقية في عالم الكتاب ،ويتكالب عليها
الشـباب من هنـا وهنـاك ،وحين يرفـع أحدهم
صوته متسائال حول قيمتها المعرفية واإلبداعية،
يلفحـك البعـض بجعجعتهـم واتهاماتهـم
الشـخصية .والعجيب أن بعـد ذلك كله ،يأتي من
يُعلن اسـتغرابه من حالة التردي الحضاري التي
نعيشها في محيط مجتمعنا ،وكأننا بعدد الكتب
التـي طبعناهـا ،وعدد الكتـب التي اشـتريناها،
نكـون قد حققنا شـروط النهضة!؟
مـا أحوجنا اليـوم ألن ندرك بـأن الثقافة عنوان،
فإن كانت ثقافتنا هشة ،فعنوان حياتنا سيكون
هشـا ،وإن كانـت ثقافتنـا متينـة مسـتوفية
لشـروطها وأدواتهـا ،فعنـوان حياتنا سـيكون
متينـا صلبـا قائما علـى أصوله ،والسـؤال الذي
يجب أن نسأله بصدق هو :هل حياتنا المعرفية،
وسلوكنا الحضاري ،يعكس ما نصبو إليه ونريده
مـن تقـدم؟ إن لم يكـن ،فلنعلنها صدقـا :كفى
للزيـف المعرفي ،كفى للوهـم الثقافي ،ولنطهر
مؤسساتنا الثقافية من كل زيف ووهم ،ونسعى
إلى تأكيد المعرفة وفق أسسـها التي يجب ،فهل
إلى ذلك سـبيل؟

ثمة أخبـار تحفز على التأمـل ،أيضا التفكير
وربمـا يبعـث بعضهـا علـى أكثـر مـن ذلك،
واالتجاهـات كثيـرة ،وال تسـألوني عمـا في
بطـن هـذه األخيـرة ..أديـروا فـي سـبيلها
التوقعـات ولكل امـرئ ما نوى ،وفـي األخير
البقاء لسالمة المقاصد واألعمال بالنيات أوال
وأخيـرا ،وفـي السـياق أقول مصالـح الوطن
العليا فوق كل االعتبـارات ،كأني هنا أخاطب
التجار (فئة القبض آخر الشـهر) ،والسـبابة
فـي الوقت ذاتـه مرفوعة صراحـة في وجوه
المتشبثين بتالبيب ما يتوفر في جيوبهم ،أي
تجار القبض آخر الشهر من فرص مخصصة
للبعيد المتعطـش للتحرش باقتصـاد الوطن
علـى يد البعض من أهل الوطـن أقول البعض
وال أعـم ،وأرى أن بحـث األسـباب ضـرورة
والسـؤال هـو :مـا هي نقـاط الضعـف التي
فتحت التسـتر وولدت الفـرص للتجاوز على
األنظمـة العامة قبال (حالة للدراسـة) وكيف
نصنـع نقاط القـوة كأثر بهـدوء وقوة -خير
البـر عاجله.-
عموما الخبر يقول بحسب صحيفة أرقام «إن
البرنامج الوطني لمكافحة التستر حث عموم
المنشـآت المخالفـة للمسـارعة فـي التقدم
الكترونيـا بطلـب التصحيـح لمخالفي نظام
مكافحة التسـتر قبل انتهائها بعد شهر واحد
فـي  ،2022/2/16المرجع في أساسـه بيان
وزارة التجارة الـذي أكد في مضمونه أن فترة
الثالثين يوما المتبقيـة ربما أقل هي الفرصة
األخيـرة لتصحيـح األوضـاع ،حيـث تعمـل
 20جهـة حكوميـة علـى ضبط المتسـترين
بتقنيات الـذكاء االصطناعي وتحليل البيانات
والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم
والتـي تصل إلى السـجن  5سـنوات والغرامة
الماليـة لــ 5ماليين ،انتهـى الخبـر بما فيه
من حسـم بعد منح فرص أساسـها إنسـاني
بامتيـاز ،تقديراتي المتواضعـة تذهب إلى أن
قرأه أطراف التستر التجاري لكل الفرص تميل
بانحدار إلى هشاشة ورخاوة الجهة التنفيذية
المعنية بمكافحة المشـكلة وال أزيد.
الحديث يطول وفي وجـه العموم قد قلت في
مقال سـابق في هـذه المسـاحة إن لزوم ما
يلزم تجاه هذه المشكلة المعقدة نشأة ونموا
هو فرض هيبـة األنظمة وتغليـظ العقوبات
والخير اآلن في جدية التنفيذ دون تردد خاصة
وقد استنفدت رسميا كل المحاوالت اإلنسانية
لتصحيح األوضاع والتوبة من تقديم المصالح
الضيقة على مصالح الوطن.
ختامـا تضافر الجهـود في سـبيل مواجهة
المشـكلة واجب ال شـك ،وكلنا مسؤول غير
أن المهم أن نرى عمليا دور الجهة المختصة
على األرض بعد انتهـاء فترة التصحيح وفي
ذلـك رعاية لهيبة األنظمـة وحماية القتصاد
الوطـن ورسـالة للملونـة قناعاتهم بصبغة
وجـود فرص التحايـل رغم أنـف التحوطات
النظامية.
انتهـى هنا وقبل ذلـك أقول :يا وزيـر التجارة
ننتظر ظهـورك بعـد انتهاء فتـرة التصحيح
التي يجـب أن تأخـذ أهميتها ويعلـو صوتها
ويتمدد صداهـا ويجني الوطن وأهله ثمارها،
ال يسـتقيم الحال إال بالوفـاء للعهود ...وبكم
يتجدد اللقاء.
واالقتصادي ،ووجـه طاقته السـتخراج الموارد
وتسـخيرها لرفاهية اإلنسـان ،فاختفت بشكل
كبيـر المجاعـات والحـروب الهمجيـة ،وتوحد
العالم لمواجهة عدوه المشترك الجوع والمرض،
ولعل آخرها الحرب ضد فيروس كورونا ،فاللقاح
األمريكي بتقنيـات ألمانيـة ،والبريطاني يصنع
في الهند ،والروسي بالتعاون مع فرق بحثية من
دول مختلفـة ،فالجهود مختلفـة والعدو واحد.
كانـت النخب في الماضي من نبلاء ورجال دين
وتجار وسياسـيين تعتاش علـى الحرب ،وتنظر
لهـا كفـرص لالسـتحواذ والنمـاء ،أو على األقل
(كشـر ال بد منـه) ،أمـا اآلن فهي المهـدد األول
لمصالحهم ،و(شـر يمكـن تجنبه).
إن العالـم اليـوم يمـر بأفضـل حاالتـه عبـر
التاريخ ،فهو يمر بحالـة من األمن والرفاهية
غير مسبوقة ،فالتقنيات الحديثة أحدثت وفرة
في المـوارد بجهود أقـل ،واألنظمـة العالمية
الشاملة كفلت حدا أدنى من الحقوق لإلنسان
البسـيط واألقليـات والدول الصغيـرة ،وحري
بنا العمل لنكـون جزءا من هـذا العالم ونحن
قـادرون على ذلك.

