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في دولة «الشين بيت»
أنطوان شلحت

يحيل التحقيق الصحافي الذي يشغل ّ
عدة فئات من الرأي العام في إسرائيل ً
حاليا،
ُ
وكشف فيه عن استخدام الشرطة برنامج التجسس «بيغاسوس» التابع لشركة
ّ
الهجومية  NSOالختراق هواتف املواطننيُ ،يحيل ،من ضمن أمور أخرى،
السايبر
ُ
ّ
إلــى ظــاهــرة تـجــذر العمل البوليسي غير املــراقــب ،وال ــذي يحظى بشرعية رسمية
تحليالت إسرائيلي ٍة صرفة تؤكد أن
ومجتمعية .ومن غير العسير العثور حتى على
ٍ
بحريات أساسي ٍة ّ
ّ
تخص
املس
عملية
الحصيلة الناجزة ملثل هذا العمل هي رسوخ
ٍ
الفرد ،وتقويض مبادئ ديمقراطية للنظام وقواعد سيادية للدولة.
وعلى سبيل النمذجة ،في عام  2012نشرت أريئيال شدمي ،وهي ضابطة شرطة
سابقة ،كتابها «بــاد محروسة ،بولسة وسياسة األمــن الشخصي» ،اعتبر األول
من نوعه الذي يتناول بصورة نقدية عمل جهاز الشرطة في إسرائيلّ .
ويبي ،من
ّ
ثاقب ،كيف تتسلل األجهزة الشرطية ،بصورة تدريجية وعميقة ،إلى
خالل
ٍ
تحليل ٍ
ّ
نسيج الحياة االجتماعية والسياسية في دولة االحتالل ،وذلك تحت مظلة «متطلبات
ّ
األمن الداخلي» التي ّ
تسوغ إخضاع الحياة العامة والخاصة ألنظمة الرقابة والتحكم
ّ
بشكل آخــذ باالتساع .ويستعرض التغييرات الـحــادة في أشكال العمل البوليسي
ٍ
ومهمات أجهزة حفظ األمن الداخلي ،وما يرافق ذلك من استخدام صارم واستفزازي
لـلـصــاحـيــات واألجـ ـه ــزة ،خـصـ ً
ـوصــا فــي كــل مــا يتعلق بـسـلــوك نـشـطــاء الـيـســار،
والفقراء ،ومهاجري العمل ،ومــن وضــع املشكالت االجتماعية في إطــار التهديدات
االستراتيجية .كما يبحث الكتاب في ظهور أجهزة جديدة لحفظ األمن ّ
وتطورها ،مثل
شركات الحراسة الخاصة ،والشرطة البلدية والجماهيرية ،وذلك في نطاق عمليات
خصخصة العمل البوليسي ومهمات حفظ األمن .وتأتي املؤلفة على ما يجري من
ً
ظاهريا باسم القانون
نقل لصالحيات األمن العام إلى مؤسسات وأطر تجارية تعمل
ً
وأحيانا خارج القانون ،ما ُينتج حالة من الالمساواة على مستوى األمن الشخصي
واألم ــن الـعــام ،وخصوصا بالنسبة للمجموعات السكانية الضعيفة ،وبــاألســاس
الحيز العام من ّ
النساء والـعــرب ،ويـحـ ّـول ّ
ً
مفتوحا للجميع
حيز ُيفترض أن يكون
إلى مجموعة من الحيزات مفتوحة أمام مجموعات قوية وموصدة أمام مجموعات
ً
أخــرى .وليست ّالدولة وحدها املسؤولة عن هذه الحصيلة أو الصيرورة ،بل أيضا
مجتمعها ،كما تدل على ذلك حقيقة أن «اليوم العاملي للحفاظ على خصوصية الفرد»
وحمايته من أشكال التنصت واملراقبة ومن االعتداء على خصوصيته (يصادف يوم
 28يناير /كانون الثاني من كل عام) ،والذي أحيته منظمات حقوقية وحركات شعبية
عديدة في العالمّ ،
بصمت شبه مطبق في إسرائيل ،باستثناء هذا التحقيق الذي
مر
ٍ
ّ
أظهر محاوالت املؤسسة اإلسرائيلية الرامية إلى توسيع الصالحيات املخولة لها في
ّ
بالتنصت ورصد املواطن في حياته العامة.
كل ما يرتبط
ّ
ُ
ّ
ّ
حتى اآلن ،كان مثل هذا املوضوع يبرر بذرائع أمنية .وإلى حد كبير ،تجنبت أغلب
املنظمات الحقوقية اإلسرائيلية ّ
التطرق إليه ،كغيره من مواضيع لها ترابط تشابكي
مــع األمــن ،على غــرار عــدم إثــارة جمعيات الحفاظ على البيئة اإلسرائيلية قضية
املفاعالت النووية اإلسرائيلية بخالف مثل هذه الجمعيات في دول أخرى ،ما يعكس
ّ
شتى ّ
تحولت إلى
ممارسات
طبيعة عسكرة املجتمع اإلسرائيلي وأمننته ،ويوضح
ٍ
ما يشبه معطيات غير ُمفكر فيها أو مسكوت عنها.
ّ
ّ
ّ
وكــان املفكر اإلسرائيلي يشعياهو ليبوفيتش ( )1994 -1903أول من تنبأ بأن
تصبح إسرائيل ،بما في ذلك في نطاق التفاعالت داخل «الجماعة اليهودية» نفسها،
دولة أمنية أطلق عليها تسمية «دولة الشني بيت» («الشني بيت» كان االسم املختصر
لجهاز األمن اإلسرائيلي العام الذي أصبح «شاباك») ،تحت وطأة احتالل األراضي
ّ
الفلسطينية في عام  .1967فقد كتب في « :1968في غضون أعوام قليلة ،لن يظل
ّ
شعب مــن املفتشني واملوظفني
نتحول إلــى
هناك عامل أو فــاح يـهــودي .وســوف
ٍ
وأفراد الشرطة واملباحث السرية ..وستغدو إسرائيل دولة شني بيت تصوغ املناخ
العام برمته مع مؤشرات واضحة ّ
تتهدد بالخطر حرياتنا األساسية ،حرية الكالم
والتعبير والتنظيمُ .
ً
وسيمسي الفساد أسطوريا»!

رسالة الخليج إلى لبنان...
فرصة للحوار
وائل نجم

ش ـك ـل ــت زيـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة ال ـك ــوي ــت
ب ـ ـيـ ــروت ،أحـ ـم ــد ن ــاص ــر الـ ـصـ ـب ــاح ،األح ــد
( ،)2022/1/23خــرقــا لـنــوع مــن املقاطعة
الخليجية غـيــر املـعـلـنــة لـلـبـنــان .فـلــم يــزر
بـيــروت منذ شـهــور ّ
أي مـســؤول خليجي.
ربـ ـم ــا ك ــان ــت ال ـ ــزي ـ ــارة األخ ـ ـيـ ــرة مل ـس ــؤول
خليجي إلــى لبنان زي ــارة وزي ــر خارجية
قطر ،محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،في
يوليو /تموز املاضي.
ح ـم ــل الـ ــوزيـ ــر ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـ ــذي حــافـظــت
ب ــاده على عــاقــة مقبولة مــع لبنان إلى
امل ـســؤولــن الـلـبـنــانـيــن رس ــال ــة تختصر
وج ـ ـهـ ــة نـ ـظ ــر خ ـل ـي ـج ـي ــة ت ـ ـجـ ــاه لـ ـبـ ـن ــان،
وت ـت ـض ـمــن ب ـض ـعــة ع ـن ــاوي ــن م ـط ـلــوب أن
تلتزم بها الحكومة اللبنانية قبل إعادة
ت ـط ـب ـيــع الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ب ـ ـيـ ــروت وك ـ ــل مــن
ال ــري ــاض وأبــوظ ـبــي وال ـكــويــت وامل ـنــامــة،
ّ
سيما الــريــاض بشكل أســاســيّ .أمــا أبــرز
ّ
هذه العناوين أو النقاط التي تحدث عنها
الوزير الكويتي صراحة «رغبة بتطبيق
ّ
سياسة النأي بالنفس ،وأل يكون لبنان
مـنـ ّـصــة ّ
لفظي أو فـعـلــي ،وأن
ألي ع ــدوان
ً
ّ
ّ
ّ
مستقرًا ،آمنا وقويًا ،فقوته
يكون لبنان
هي قـ ّـوة للعرب جميعًا»ّ .أمــا ما تناولته
الصحف عن مضمون هذه الرسالة ،فجاء
فيها املطالبة بالتزام املسار اإلصالحي،
واحـ ـ ـت ـ ــرام م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة ،وت ـن ـف ـيــذ
ال ـ ـق ـ ــرارات ال ـع ــرب ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وض ـبــط
الحدود ومنع التهريب ،واحترام سيادة
الدول العربية ،وعدم اتخاذ لبنان ّ
منصة
إلطــاق املــواقــف املعادية للدول العربية،
إلى أمور أخرى.
هـ ــذه ال ـع ـن ــاوي ــن ك ـب ـيــرة وم ـه ـ ّـم ــة وم ـحــور
ال ـخــاف األس ــاس ــي بــن املـمـســك بتالبيب
القرار اللبناني في بيروت وبقية العواصم
ّ
الخليجية وحتى العربية .وبالتالي ،فإن
لـبـنــان ال ــذي يـعــانــي م ــن أزم ــة اقـتـصــاديــة
حـ ّ
ـادة ،ومــن انـســداد فــي األف ــق السياسي،
وم ــن مـشـكــات ع ــدي ــدة يـبـحــث ع ــن حـلــول
ّ
ج ـ ّـدي ــة ل ـل ـخ ــروج م ــن األزم ـ ـ ــة ،أق ــل ــه بعض
املسؤولني فــي مــواقــع الـقــرار يبحثون عن
ُ
تفاهمات يمكن أن تعقد
تلك الحلول في
ٍ
مع صندوق النقد الدولي ،أو مع غيره من
الدول التي يمكن أن تساعد على الخروج

ّ
من األزمة .وبالطبع ،فإن الدول الخليجية
تـ ـتـ ـق ـ ّـدم اهـ ـتـ ـم ــام ــات أولـ ـ ـئ ـ ــك املـ ـس ــؤول ــن
ّ
الـبــاحـثــن ع ــن تـلــك ال ـح ـلــول ،غـيــر أن هــذا
شيء والقرار في تلبية العناوين الــواردة
فــي الــرســالــة الخليجية واالل ـتــزام بـهــا ،إن
ّ
ّ
صحت كلها ،شيء آخر .ومما ورد في هذه
العناوين ما يعتبره بعضهم في بيروت
م ـ ّـس ــا ب ــامل ـح ـ ّـرم ــات ،وت ـح ــدي ـدًا ع ــن تنفيذ
القرارات الدولية ،ومنها قرار مجلس األمن
 1559عن نــزع ســاح حــزب الله .وهــذا في
ّ
ّ
ظل التوازنات القائمة ،وفي ظل املعطيات
ال ـتــي تـحـكــم اإلق ـل ـيــم ،لـيــس مــن الـسـهــل أن
يلتزم به أي طرف أو فريق داخلي.
ّ
وال يعني ذل ــك أن الـفـشــل هــو مــا سيكون
ً
ّ
مصير الرسالة وما تضمنته ،وإنما أوال
رغـبــة خليجية حقيقية بتطبيع العالقة
مــع بـيــروت ،وفـتــح بــاب للنقاش والـحــوار
بحد ذاتــه ُي ّ
ربما حول ّكل شــيء ،وهــذا ّ
عد
ّ
أم ـرًا إيجابيًا يمكن الـبـنــاء عليه ،غير أن
ً
ّ
أي نقاش أو حــوار بشأنه لن يكون سهال
وطريقه مفروشة بالورود.
ّ
قد يكون من مصلحة كل األطــراف إيجاد
الـحـلــول لـهــذه األزمـ ــات وامل ـش ـكــات ،فهي
ّ
تستنزف الجميع ،غير أن األهم يكمن في
كيفية مقاربة األطــراف املعنية في لبنان
ل ـهــذه ال ـفــرصــة ،ب ـهــدف ال ـت ـقــاط األن ـفــاس
وإي ـج ــاد ال ـح ـلــول ل ــأزم ــات ال ـتــي أرهـقــت
كاهل املواطنني ،وباتت ّ
تهدد كيان الدولة
ّ
واملجتمع .األكيد في لبنان أن قسمًا من
الفريق ّاملمسك بجزء من القرار اللبناني
كان يتمنى أن تكون املبادرة بيده ،حتى
ّ
الرسالة الكويتية.
ّ
يؤكد التزامه مضمون ّ
ّ
لكن حال أولئك يقول :كنا نتمنى االلتزام
ّ
ـادالت ْالداخلية ال تسمح بذلك.
لـكــن امل ـعـ
ّ ُ َ
ف ــي ح ــن أن امل ــن ــتـ ـظ ــر ك ـي ــف سـيـتـعــامــل
الـفــريــق اللبناني الــداخـلــي املـعـ ًنــي بهذه
الفرصة ،هل سيرى فيها مناسبة لتطبيع
العالقة بني بيروت وأخواتها من عواصم
الـ ـع ــرب؟ أم س ـي ــرى ف ـي ـهــا ض ـع ـفــا يــدفـعــه
ّ
مزيد من التصلب والعناد وحينها
إلــى ّ ٍ
ّ
متمسكًا بمواقفه الـتــي جنت ما
سيظل
جنته وعلى قاعدة الظفر ملن صبر أكثر؟!
وب ــال ـت ــال ــي ،ي ـت ـجــاهــل الـ ـف ــرص ــة ،ومـعـهــا
ّ
تتحول األم ــور إلــى مزيد مــن التعقيدات
واألزمات التي تستحكم بلبنان؟
(كاتب لبناني)

األربعاء  26يناير /كانون الثاني  2022م  23جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2704السنة الثامنة
Wednesday 26 January 2022

ِ
تنته
ثورة  25يناير في مصر لم
علي أنوزال

م ـ ـ ّـرت أمـ ــس ال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة ال ـحــاديــة
عـشــرة ل ـثــورة  25يـنــايــر فــي مـصــر بشكل
غ ـيــر رس ـم ــي .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن مـحــاولــة
ال ـن ـظــام امل ـص ــري مـحــو ه ــذا ال ـتــاريــخ من
ذاكــرة املصريني ،إال أنه هو نفسه ما زال
مسكونا بكوابيسه ،مرعوبا من ذاكرته.
وامل ـع ــروف فــي عـلــم الـنـفــس أن الــذكــريــات
الجميلة واملؤملة ال تتالشى أبدا ،وبينما
ي ـ ـحـ ــاول اإلنـ ـ ـس ـ ــان اسـ ـت ــرج ــاع األح ـ ـ ــداث
الـجـمـيـلــة ال ـت ــي عــاش ـهــا يـعـمــل ك ــل شــيء
لنسيان تلك املؤملة للتخلص منها ،لكنه
ال يستطيع ذلــك ،ويظل سجينا لذاكرته
الـسـلـبـيــة ال ـتــي ت ـت ـحـ ّـول م ــع م ــرور الــزمــن
إلـ ــى ع ـق ــدة ذن ـ ـ ٍـب ت ــازم ــه ط ـ ــوال ح ـيــاتــه.
وهــذا ما يعيشه النظام املصري املــأزوم،
ّ
فمن العالمات املبكرة على أن هذا النظام
االنـقــابــي مــا زال يـخــاف مــن ذك ــرى ثــورة
ي ـن ــاي ــر م ـح ــاول ـت ــه ش ـ ــراء ص ـم ــت ال ـش ــارع
امل ـصــري ،بــإعــان زي ــادة طفيفة فــي الحد
األدنى لألجور ،وتعهده بتحقيق العدالة
لضحايا قمعه ،فقبيل ذكرى ثورة يناير
تــم اإلع ــان عــن زي ــادة عشرين دوالرا ّ في
الحد األدنى لألجور الذي يبقى متدنيا،
وبالكاد سيعادل  172دوالرا .ومــع ذلــك،
هـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة ،ح ـت ــى وإن ت ــم تـطـبـيـقـهــا
فــي الـقـطــاع ال ـعــام ،يصعب فــرضـهــا على

كاريكاتير

ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وال ـق ـطــاع غـيــر املهيكل
الــذي يعيش منه أغلبية املصريني .وفي
ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،ديـ ــن ق ـبــل أي ـ ــام ضــابـطــا
شرطة مصريان بقتل خالد سعيد بعد
ق ــراب ــة  12عــامــا عـلــى مـقـتـلــه .ولـلـتــذكـيــر،
خــالــد سـعـيــد ،ال ـشــاب امل ـصــري ال ــذي قتل
فــي مـخـفــر لـلـشــرطــة بــاإلسـكـنــدريــة تحت
الـ ـتـ ـع ــذي ــب ،هـ ــو ب ـص ـي ـغــة أخ ـ ـ ــرى مـحـمــد
بــوعــزيــزي مـصــر ،الـشــاب التونسي الــذي
ّأدى إضــرامــه الـنــار فــي جسده عــام 2010
ّ
تحول
إلــى انــدالع الثورة التونسية ،فقد
ه ــاش ـت ــاغ ال ـت ـض ــام ــن م ـع ــه «ك ـل ـن ــا خــالــد
ّ
محرك للثورة
سعيد» ،قبل  11سنة ،إلى
الـشـبــابـيــة ف ــي م ـصــر ال ـتــي اشـتـعـلــت في
مواقع التواصل االجتماعي ،قبل أن تنزل
إل ــى م ـي ــدان ال ـت ـحــريــر ف ــي ق ـلــب ال ـقــاهــرة،
وتـ ـض ــع حـ ـ ــدا ل ـح ـك ــم ال ــرئـ ـي ــس املـ ـص ــري
السابق حسني مبارك الذي دام ً 29
عاما.
ول ـكــن إذا نـظــرنــا ال ـيــوم إل ــى الـ ـ ــوراء ،إلــى
بــدايــة تـلــك االحـتـجــاجــات غـيــر املسبوقة
ف ــي م ـص ــر والـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ،ه ــل كــانــت
كــل تلك التضحيات بــا ج ــدوى ،أم أنها
ـات ت ـج ـلــت فـيـمــا
ح ـم ـلــت م ـع ـهــا إيـ ـج ــابـ ـي ـ ٍ
سمي «الربيع العربي»؟ الجواب يختلف
حسب التموقع من الثورة نفسها ،فبينما
يــرى أنـصــارهــا أنـهــا فتحت آفــاقــا كبيرة
للحرية والكرامة والديمقراطية في مصر
وف ــي املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،يـعـتـقــد أع ــداؤهــا

ُ
أنـهــا كــانــت ســتــدخــل الـبــاد فــي حــالــة من
ال ـف ــوض ــى وعـ ـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـ ــذي ك ــان
ّ
سيؤدي إلى خراب البالد وهالك العباد.
ُ
الواقع أن الثورة اغتصبت في سنواتها
األولـ ـ ــى ،وبــال ـتــالــي يـصـعــب ال ـح ـكــم على
مــآالتـهــا الـتــي لــم ُيـتــح لها الــوقــت الكافي
ّ
لتجسدها ،لكن ما هو موجود اليوم هو
االنـقــاب الــذي قضى عليها ،وقــد مضت
اآلن نـحــو ثـمــانــي س ـنــوات عـلــى هيمنته
عـلــى كــل مـنــافــذ الـسـلـطــة فــي م ـصــر ،فهل
واقع املصريني اليوم أفضل مما كان عليه
قـبــل ق ـيــام ثــورتـهــم املـغـتـصـبــة؟ لـقــد أعــاد
االنقالب عقارب الساعة إلى الوراء ،عندما
قـضــى عـلــى حـلــم املـصــريــن بــاخـتـيــار من
يحكمهم بطريقةٍ ديمقراطية ،وأعــادهــم
إلــى العيش تحت نير الدكتاتورية منذ
فرض املشير عبد الفتاح السيسي نفسه
رئيسا على البالد تدوم رئاسته رسميا،
بعد أن ّ
فصل دستورا جديدا على مقاسه،
حتى عــام  ،2024ويمكن أن يقترح نفسه
ل ــوالي ــة ثــال ـثــة تـسـتـمــر ح ـتــى ع ــام ،2030
وربما لواليات أخرى مقبلة!
ّ
مؤكد أن املصريني لم ينزلوا إلى الشوارع
عــام  2011ليخلفوا دكتاتورا بآخر أكثر
قمعا ودموية من سلفه ،كما ّأن مطالبهم
بــالـعـيــش وال ـحــريــة ل ــم تـتـحــقــق ف ــي عهد
مصر
الدكتاتورية الـجــديــدة ،فقد ّع ــادت ّ
ـزورة ومرشح
إلى سنوات االنتخابات املـ

عماد حجاج

يحدث
لو لم
ُ
االنقالب بدعم وتأييد
من أعداء الثورة
في الداخل والخارج
لكنّا اليوم أمام عالم
عربي آخر

اإلجـ ـم ــاع ال ــوط ـن ــي ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي يـفــوز
مــن ال ــدور األول بنسبة تـقــارب  .%99أما
حمالت القمع ضد كل األصــوات املنتقدة
فقد تكثفت طوال السنوات املاضية ،حتى
تحولت مصر إلى أكبر «سجن مفتوح»،
حسب وصــف تـقــاريــر منظمات حقوقية
دولية تعتبر أن وضع الحريات في مصر
اليوم أصبح «أكثر خطورة» من أي وقت
مضى بوجود أكثر من  60ألــف سياسي

عندما يتجدد «داعش»
ويحاول النهوض
عمار ديوب

يوسا
حاشية في مناكفة فارغاس
ّ
عبد اللطيف السعدون

ل ـه ــذه امل ـق ــال ــة مـنــاسـبـتـهــا ف ــي اح ـت ـجــاج
مجموعة من املثقفني واألكاديميني على
تبوؤ الروائي البيروني ،ماريو فارغاس
ّ
يوسا ،الحائز على جائزة نوبل لآلداب
( ،)2010أحد املقاعد الستة الشاغرة في
«األكاديمية الفرنسية» املعنية بحماية
اآلداب واللغة والثقافة الفرنسية ،على
خـلـفـيــة مــواق ـفــه «امل ـت ـطـ ّـرفــة» و«امل ـعــاديــة
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـيـ ــوع ـ ـيـ ــة» ،وعـ ـ ـل ـ ــى دعـ ـ ـم ـ ــه زع ـ ـمـ ــاء
اليمني فــي أمـيــركــا الالتينية .ولــم ينس
املـ ـحـ ـتـ ـج ــون اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى «املـ ـشـ ـك ــات
األخــاقـيــة الـخـطـيــرة» لـيــوســا ،وارتـكــابــه
واقـ ـ ـع ـ ــة «ت ـ ـه ـ ـ ّـرب ض ــريـ ـب ــي» ف ـض ـح ـت ـهــا
«أوراق باندورا».
ورأوا أن دخ ـ ـ ـ ـ ــول ي ـ ـ ـ ّ
ـوس ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى حـ ــرم
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة «يـ ـضـ ـف ــي الـ ـش ــرعـ ـي ــة عـلــى
مواقفه التي تضرب عرض الحائط بقيم
الديمقراطية الفرنسية ،وال سيما الحق
في الدفاع عن القضايا العادلة».
وم ــع أن دخـ ــول ي ـ ّ
ـوس ــا إل ــى األكــادي ـم ـيــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـيــس م ـك ـسـبــا شـخـصـيــا لــه،
بقدر مــا هــو مكسب لألكاديمية نفسها
ولـفــرنـســا ،ف ــإن مــا قــالــه املـحـتـ ّـجــون عنه
ليس جــديـدًا ،إذ كــان بــدأ حياته يساريًا
وصديقًا للثورة الكوبية ،إال أنه سرعان
مــا انقلب على ذلــك ،وتـحـ ّـول إلــى اليمني
امل ـت ـطـ ّـرف ،مــؤي ـدًا الـسـيــاســات األميركية
املعادية للشعوب .ومن مواقفه املعلومة
ت ـب ــري ــره غـ ــزو الـ ـع ــراق ع ـلــى أس ـ ــاس «أن
الــدكـتــاتــوريــات مــن املستحيل أن تتغير
بـفـعــل ال ــداخ ــل» ،لـكـنــه قـبــل ذل ــك ك ــان من
املعارضني لفكرة الحرب.
وقد زار العراق بعد الغزو بشهور ،وفي
«يــومـيــاتــه» كـتــب «إن ال ًـحــرب األميركية
خـلـفــت أن ـقــاضــا وح ــري ــة لـكـنـهــا الـحــريــة
البربرية التي ّأدت إلــى نهب كل شــيء»،
و«أن خرابًا ضــرب بغداد جعلها مدينة
ش ــدي ــدة ال ـق ـبــح ب ـعــدمــا كــانــت م ــن أجـمــل
املدن العربية» .وقريب من هذا املوقف ما
كتبه بخصوص القضية الفلسطينية،
واعـ ـت ــداده بـكــونــه «صــدي ـقــا إلســرائ ـيــل»،
لـكـنــه دان س ـيــاســات ـهــا ال ـع ـن ـصــريــة ضد

في سجون مصر اليوم ،بينما ّ
برر النظام
قـمـعــه امل ـت ــزاي ــد ل ـكــل م ـعــارض ـيــه بـمــزاعــم
املـحــافـظــة عـلــى «االس ـت ـق ــرار» و«مـكــافـحــة
اإلرهاب»! .أما على الصعيد االقتصادي،
ف ــال ــوض ــع ل ـي ــس ب ــال ـل ــون الـ ـ ـ ــوردي ال ــذي
ّ
يقدمه إعالم النظام ،ويكفي أن نستشهد
بـ ـم ــؤش ــري ــن فـ ـق ــط لـ ـل ــدالل ــة عـ ـل ــى ت ـفــاقــم
ال ــوضـ ـع ــن االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي،
األول ه ـ ــو ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ديـ ـ ـ ــون مـ ـص ــر ال ـت ــي
تجاوزت  137.8مليار دوالر حتى نهاية
يونيو  /حــزيــران املــاضــي ،وذلــك بحسب
بيانات البنك املركزي املصري ،ما يعني
أن الــديــن الـخــارجــي وح ــده أصـبــح يمثل
نحو  %20مــن الناتج املحلى اإلجمالي،
واعـتـمــادات فــوائــده تشكل نحو %33مــن
إجـمــالــي مــوازنــة ال ــدول ــة .أم ــا مــا يوصف
باإلصالحات االقتصادية التي يباشرها
الـنـظــام فـمــا زال ــت ثـمــارهــا بـعـيــدة املـنــال،
ولـ ــن ت ـصــل ب ــالـ ـض ــرورة إلـ ــى ك ــل شــرائــح
املجتمع املصري الذين يعيش نحو %30
منهم أي  30.6مليون نسمة ،وفــق وكالة
اإلح ـص ــاء الـحـكــومـيــة ،تـحــت خ ــط الـفـقــر،
وهؤالء من استهدفهم النظام عندما قرر
رفع الحد األدنــى لألجور لشراء صمتهم
ولو إلى حني!
عندما نزل الشعب املصري إلى الشوارع
وامليادين عام  2011رفعوا شعارا واحدا
هــو «ع ـيــش ،حــريــة ،ك ــرام ــة» ،وبـعــد مــرور

نحو  11سنة لم يتحقق ٌّ
أي من األهــداف
الـثــاثــة لـلـثــورة املـصــريــة ،وال يعني هــذا
أن ه ــذه امل ـطــالــب اخ ـت ـفــت ،وإن ـمــا اختفى
املـ ـط ــالـ ـب ــون بـ ـه ــا ،س ـ ـ ــواء مـ ــن ّ
زج ـ ـ ـ ــوا فــي
ال ـس ـج ــون ،أو م ـمــن أدخ ـل ـه ــم ال ـق ـمــع إلــى
غ ـي ــاه ــب ال ـص ـم ــت ال ــرهـ ـي ــب .ل ـق ــد أص ـبــح
الـ ـن ــاس م ـن ـه ـكــن ،ب ـس ـبــب م ــوج ــة الـقـمــع
التي لم تتوقف ،وثانيا بسبب األوضــاع
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة الـتــي ازدادت
ً
ضراوة في السنوات األخيرة.
ّ
لم يؤثر االنقالب على الثورة املصرية عام
 2013على مصر فقط ،وإنما على شعوب
أخـ ــرى ف ــي املـنـطـقــة ،ول ــو ل ــم ي ـح ـ ُـدث ذلــك
االنـقــاب بــدعــم وتأييد ّ مــن أع ــداء الـثــورة
في الداخل والخارج لكنا اليوم أمام عالم
عربي آخر ،ال يشبه عالم الفوضى والدمار
وال ـ ـحـ ــروب وال ـق ـم ــع والـ ـخ ــوف وال ـف ـســاد
واالسـ ـتـ ـب ــداد ال ـ ــذي ت ـع ـيــش ف ـيــه شـعــوب
عربية كثيرة من العراق إلى املغرب ،ومن
سورية إلى اليمن .وكيفما سيكون الحكم
على الـثــورة املصرية ،فهي لم تنتهِ بعد.
ن ـعــم ،تــم قـمـعـهــا ،لكنها لــم تـ ُـمــت ،ألن ما
تـشـهــده دول عــربـيــة قــريـبــة مــن مـصــر أو
تشبهها ،مثل السودان والعراق ولبنان،
وقبل ذلك الجزائر ،مؤشرات تبعث على
الـتـفــاؤل ب ــأن الـشـعــوب الـعــربـيــة مــا زالــت
حية ولم تقل كلمتها األخيرة بعد.
(كاتب وإعالمي مغربي)

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وم ـ ـمـ ــارس ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـق ـت ــل
االنتقائي والتعذيب والسجن ومصادرة
املمتلكات وهدم املنازل .والحقًا في زيارة
ل ــه إل ــى األردن ط ـ ّـور مــوق ـفــه« :ال ـح ــل في
دولتني ،إسرائيل ودولة للفلسطينيني».
يعترف يـ ّ
ـوســا بــأن الخطأ ال ـفــادح الــذي
ارتـكـبــه فــي حـيــاتــه أنــه أصـبــح شيوعيًا،
ولــذلــك تخلى عــن عـضــويـتــه فــي الـحــزب
ال ـش ـيــوعــي ب ـعــد عـ ــام ف ـق ــط« ،ك ـن ــت أفـكــر
أن املــاركـسـيــة هــي امل ـخــرج للبشرية من
الظلم ،لكنني اكتشفت في النهاية أنها
ّ
ومتعصبة
أيديولوجيا مغلقة وطائفية
وتقود إلى الخراب».
وف ــي أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،وج ــدت أح ــزاب
ال ـي ـمــن ف ــي ط ــروح ــات ي ـ ّ
ـوس ــا ن ــوع ــا من
الـتـنــاغــم مــع رؤيـتـهــا إل ــى أف ـكــار الـيـســار
وت ـن ـظ ـي ــرات ــه .وب ــال ـط ـب ــع ،ك ـ ــان ه ـ ــذا هــو
الــدافــع ألن تنظم املـعــارضــة الفنزويلية،
زم ــن ال ــزع ـي ــم ال ـي ـس ــاري ه ــوغ ــو شــافـيــز،
ّ
ّ
يتحدث فيها ّ
«التحديات
يوسا عن
ندوة
التي تواجه أميركا الالتينية» كنت أحد
شهودها.
وفي حينها أثــارت مشاركته في الندوة
ضجيجًا كثيرًا ،خصوصًا بعد أن أطلق
هـجــومــه عـلــى الـتـجــربــة الفنزويلية قبل
أن يصل إلى كاراكاس ،إذ وصفها بأنها
«تيار شعبوي خطر ّ
يهدد الديمقراطية
ّ
في أميركا الالتينية ويعيق تطورها»،
ولم يستجب شافيز لطلب أنصاره منع
ّ
يوسا من دخول البالد ،لقناعته أن ذلك
ّ
قــد يـفــســر بــالـعــداء للديمقراطية وملـبــدأ
ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر ،ل ـكــن ي ـ ّ
ـوس ــا ،امل ـع ــروف
ّ
بغرابة أطواره وعشقه املناكفات وتعمده
ّ
إث ــارة الضجيج فــي كــل مـكــان يـحــل فيه،
ّ
وهـ ــو م ــا أك ـ ـ ــده ل ــي ص ـح ــاف ــي ف ـنــزوي ـلــي
ص ــدي ــق ل ــه ،واصـ ــل إطـ ــاق تـصــريـحــاتــه
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ،ح ـ ـتـ ــى وه ـ ـ ـ ــو داخ ـ ـ ـ ـ ــل ق ــاع ــة
الـ ـن ــدوة ،ف ــي مـنــاكـفــة مـنــه لــدفــع حكومة
شافيز إلــى طــرده من الـبــاد ،واستثمار
خـ ـط ــو ٍة ك ـه ــذه ل ـصــال ـحــه ،ل ـكــن الــرئ ـيــس
ال ـف ـنــزوي ـلــي رد ب ـم ـنــاك ـفــةٍ أشـ ـ ـ ّـد ،عـنــدمــا
فــاجــأ يـ ّ
ـوســا بــدعــوتــه إل ــى جـلـســة حــوار
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــر ال ـ ـ ــرئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ،يـ ـحـ ـض ــره ــا
م ـف ـكــرون ي ـس ــاري ــون ،إال أن ــه اش ـت ــرط أن

يوسا في
كان
ّ
ارتكاباته المتأرجحة
يعكس فكره
النقدي

يجرى الـحــوار بينه وبــن الرئيس فقط
م ــن دون م ـشــاركــة آخ ــري ــنّ ،
ورد شــافـيــز
بــالـقــول إن ــه رج ــل عـسـكــري ،وإن الـحــوار
ي ـم ـكــن أن ي ـن ـت ـظــم ع ـلــى م ـس ـتــوى رج ــال
الفكر ،مشترطًا على ّ
يوسا أن يعود الى
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاده (الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرو) ،وي ـ ـح ـ ـص ـ ــل ع ـل ــى
ً
الــرئــاســة عــن طــريــق االنـتـخــاب أوال ،في
إشـ ــارة س ــاخ ــرة إل ــى خ ـس ــارة ي ـ ّ
ـوس ــا في
االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت قد
جرت في بالده.
ومع كل ما قيل ويقال ،يمكن اإلشارة إلى
أن يـ ّ
ـوســا كــان فــي ارتـكــابــاتــه املتأرجحة
يـعـكــس ف ـك ــره ال ـن ـق ــدي ،ب ـعــدمــا أدرك أن
«امل ــاركـ ـسـ ـي ــة» ت ـح ـم ــل «دوغ ـم ــائ ـي ـت ـه ــا»
م ـع ـه ــا ،وسـ ـ ــوف ي ـك ـت ـشــف دع ــاتـ ـه ــا ،فــي
مرحلة ما ،أنها مليئة بالثقوب ،وهذا ما
وصل إليه الحقًا.
ّ
وع ـل ــى أيـ ــة ح ـ ــال ،فـ ــإن يـ ـ ّ
ـوسـ ــا ،وإن ظ ــل
يـغـتــرف مــن الـسـيــاســة ويـكـتــب فـيـهــا ،إال
أنه ،بوصفه روائيًا كبيرًا ،وقد ّ
عد واحدًا
من قلة في هذا املضمار ،فإن ّ
ثمة مسافة
بـيـنــه وب ــن الـنـشــاط الـسـيــاســي املـبــاشــر
تـظــل قــائـمــة ،وه ــو حـتــى فــي سـعـيــه إلــى
ّ
الرئاسة في بلده لم يحاول أن يتخطى
ت ـلــك امل ـس ــاف ــة ،وهـ ــو ال ـق ــائ ــل «ال ـس ـيــاســة
مملكة الـكــذب» ،و«السياسي قد يضطر
للسير بــن الـجـثــث» ،وهــو لــم يكن يريد
ذلك لنفسه!
(كاتب عراقي في كاراكاس)

احتفل الرئيس األميركي السابق ،دونالد
ترامب ،بهزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية
(داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش) ف ـ ــي  ،2019وف ـ ـعـ ــل ال ــرئـ ـي ــس
ال ــروس ــي ،ب ــوت ــن ،األمـ ــر ع ـي ـنــه .واالث ـن ــان
ً
قــائــدا أعـظــم دول ـتــن ،واألك ـثــر تــدخـ ًـا في
ســوريــة ،وبــالـتــالــي األك ـثــر مـســؤولـيــة عن
كل مجريات الوضع السوري .ولكن ،كيف
ع ــاد امل ـه ــزوم إل ــى ال ـظ ـهــور .سـبــق اقتحام
س ـجــن غ ــوي ــران (ج ـن ــوب الـحـسـكــة شـمــال
ش ــرق ــي س ــوري ــة) ص ـ ــدور ت ـق ــاري ــر كـثـيــرة
ت ــؤك ــد أن ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلره ـ ــاب ـ ــي اس ـت ـعــاد
الكثير من قوته في سورية والعراق ،وراح
ّ
يـشــن عمليات عسكرية كثيرة ،ويـحــارب
على جبهات قــوات ســوريــة الديمقراطية
(قسد) وأميركا وروسيا وإيران والنظام؛
االق ـت ـحــام األخ ـي ــر ،ك ــان إع ــان ــا ك ـب ـي ـرًا ،أن
مــرح ـلــة الـتـمـكــن أص ـب ـحــت م ـت ـقـ ّـدمــة ،وال
بــد مــن عملية عسكرية ،تجذب األنـصــار،
وتخرج «السجناء» وتقوم بواجب الوفاء
ألعضاء التنظيم املعتقلني .عملية ذكية
تنظيم إرهــابــي ،وتزامنت ،مع عملية
من
ٍ
ق ــوي ــة ض ــد ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي ف ــي مــديـنــة
ديـ ــاال .أح ــدث ــت الـعـمـلـيــة خــوفــا كـبـيـرًا في
املـ ــدن ال ـشــرق ـيــة ال ـس ــوري ــة ،وف ــي املــوصــل
وس ـن ـج ــار ومـ ـ ــدن أخ ـ ـ ــرى .وي ــأت ــي خ ــوف
ال ـن ــاس م ــن ع ــدم تـجـفـيــف ال ـب ـي ـئــات الـتــي
احتضنت التنظيم ،ورداءة األوضــاع في
املناطق التي سيطر عليها «داعــش» قبل
هــزيـمـتــه ،وبـسـبــب كــارثـيــة الــوضــع الـعــام
ف ــي ش ــرق س ــوري ــة وغـ ــرب الـ ـع ــراق ،حيث
ُتــركــت املـنــاطــق املـ ّ
ـدمــرة «بـعــد االنـتـصــار»
كما هي ،ومن دون ّ
أي خدمات ذات معنى.
االس ـتـن ـتــاج الــوح ـيــد هـنــا أن املسيطرين
في العراق واإلدارة الذاتية (الكردية) في
الحسكة وفــي دمشق وفــي إي ــران ،وكذلك
اإلدارتان ،األميركية والروسية ،ال يريدون
اإلج ـه ــاز عـلــى الـتـنـظـيــم ،وأن االسـتـثـمــار
فـيــه لــم يـنـتــه ،حـيــث لــم يـتــم الــوصــول إلــى
ّ
تخص الوضع السوري ،وما زالت
صفقةٍ
األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة مـفـتــوحــة ف ــي ال ـع ــراق.
وهــذا يعني أن ال مصلحة ألحــد ،بما فيه
اإلدارة الذاتية ،في تحسني أوضــاع املدن
الشرقية ،وفي إحالة املعتقلني لديها إلى
املحاكم.
ّ
ال ت ـن ـت ـه ــي ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات الـ ـجـ ـه ــادي ــة إل
ُ
ب ــال ـق ـت ــال ،ف ـ ّـإم ــا أن تـنـتـصــر أو أن ت ـب ــاد،
ويـعـتـقــل ع ـنــاصــر ّ ك ـث ـيــرة م ـن ـهــا .طـبـعــا ال
يخطئ من يرى أنها شركات استثمارية
دول ـ ـيـ ــة ،تــوظ ـف ـهــا األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة مــن
أج ــل زع ــزع ــة االس ـت ـق ــرار ف ــي ه ــذه الــدولــة
أو ت ـلــك ،وت ـخــريــب الـ ـث ــورات ال ـعــرب ـيــة ،أو
تــركـيــع بـعــض األنـظـمــة ،أو تــوجـيــه التهم
ُ
إلـ ــى أن ـظ ـم ــةٍ تـحـمـيـهــا ،وط ـب ـعــا تـسـتـثـمــر
ك ـ ــأدوات لـلـتـخــريــب ب ــن الـ ــدول الـعـظـمــى،
كما جــرى فــي أفغانستان ،وســواهــا .هذا
ل ـيــس ك ــل ش ـ ــيء ،ف ـه ـنــاك األيــديــولــوج ـيــا،
وحرب العقائد ،والحرمان واملظلوميات.
ّ
األخيرات تتجه نحو الجهادية كلما تأزم
الــوضــع الــداخـلــي ،وغــابــت الديموقراطية
واألحـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـح ــداث ـي ــة الـ ـق ــوي ــة؛ ح ـي ــث ال
ّ
تبقى للمجتمع ق ــوة تــدافــع عـنــه إل تلك
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــات .ب ـع ــد االن ـ ـت ـ ـصـ ــار امل ــزع ــوم
ع ـلــى «داعـ ـ ـ ــش» ،ف ــي الـ ـع ــراق أو س ــوري ــة،
لــم ت ـجــر ّ
أي عملية تنمية اقـتـصــاديــة أو
ِ
ت ـصــالــح مـجـتـمـعــي أو اع ـت ــرف سـيــاســي،
ـأر مـ ــن امل ـن ــاط ــق
وم ـ ــورس ـ ــت ع ـم ـل ـي ــات ثـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـت ــي حـكـمـهــا «داعـ ـ ـ ــش» ،وس ـك ــن أغـلـبـيــة
وعوملت
الـنــازحــن فــي مخيمات ردي ـئــة،
ُ
املخيمات ،وكأنها سجون حقيقية ،ون ِظ َر

إلــى الناس في املــدن الشرقية في سورية
على أنهم دواعــش؛ األمر ذاته في العراق.
الواقع املتأزم هذا ال يمكن أن ينتج شيئًا
آخر إال «داعش» ،أو أسوأ منه.
لم يكن لـ«داعش» أو ّ
تنظيمات جهادية
أي
ٍ
ّ
ـود في زمــن صــدام حسني ،وكذلك
من وجـ ٍ
ق ـب ــل عـ ــام  2011ف ــي سـ ــوريـ ــة .وفـ ــي ح ــال
وجود تنظيمات كهذه في هذه الدولة أو
تلك ،كان يتم محاصرتها واإلجهاز عليها
ســريـعــا .تنمو التنظيمات املـتـطـ ّـرفــة ،في
األقــل اسـتـقــرارًا ،واألكـثــر حرمانًا
املناطق ً
ومظلومية ،وحينما ُتـ َ
بجهاديات
ـواجــه
ٍ
أخـ ــرى ،كـمــا ح ــال الـتـنـظـيـمــات الـجـهــاديــة
ّ
التعصب الكردي الذي يتبناه
الشيعية ،أو
تنظيم حزب العمال الكردستاني وتابعه
حــزب االتـحــاد الــديـمـقــراطــي .املظلوميات
الدينية ال تنتج شيئًا آخر إال الجهاديات
املسلحة .هل ما نقوله هنا غير معروف،
أو فـيــه جــديــد نــوعــي؟ ال .الـقـضـيــة تكمن
فـ ــي املـ ـ ـ ــأزق ال ـ ـ ــذي ت ـع ــان ــي م ـن ــه الـعـمـلـيــة
الـسـيــاسـيــة ف ــي س ــوري ــة ،وف ــي الـخــافــات
بــن ال ــدول املتدخلة فــي ســوريــة ،وغياب
ّ
أي عمليات تنمية ،وعدم طي االنقسامات
ُ
ثمر فيها بعد  ،2011الطائفية
التي است ِ
والقومية واملناطقية .في ظل هذا الوضع،
ال ينتهي «داعش» ،وها هي هيئة تحرير
ال ـشــام تـقـيــم «دول ـت ـه ــا» ،بــاع ـتــراف تركيا
واإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة والـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ــوري
وروس ـيــا .ليس اسـتـمــرار سيطرتها على
ّ
إدل ــب وأري ــاف مــن حـمــاه وحـلــب ألجــل أل
تتدفق وف ــود الــاجـئــن نحو أوروبـ ــا ،بل
ـق للعملية
تتعلق استمراريها بغياب أفـ ٍ
السياسية ،وسهولة االستثمار فيها من
ه ــذه ال ــدول ــة أو ت ـلــك .وبــال ـط ـبــع ،ال قيمة
لثرثرات أبــو محمد الـجــوالنــي ،وحكاياه
السمجة بخصوص تحرير العاصمة.
تـ ـحـ ـت ــوي املـ ـعـ ـتـ ـق ــات وال ـ ـس ـ ـجـ ــون تـحــت
اإلدارة الــذات ـيــة ال ـكــرديــة (ال ـك ــردي ــة) أكثر
مــن خـمـســة وعـشــريــن أل ــف شـخــص ،وفــي
س ـجــن غ ــوي ــران ،خـمـســة آالف .الـسـجـنــاء
ّ
متعددو الجنسيات ،ودول كثيرة
هــؤالء
ترفض استقبال عناصرها منهم .الغريب
ً
فــي ذلــك كله ،أوال ،الـعــدد الكبير ،وثانيًا،
تشكيك مراقبني كثيرين في أنهم جميعًا
دواعـ ــش ،وثــالـثــا ع ــدم تخصيص محاكم
معنية لينالوا جزاءهم .وبالتالي ،يتغذى
«داعـ ــش» وي ـقــوى عـلــى تـلــك املظلوميات،
وي ـق ـ ّـدم نـفـســه مــدافـ ٍـعــا صـلـبــا ع ــن حـقــوق
الـسـجـنــاء املـسـلـمــن ،وال ـعــرب بالتحديد.
وهـ ـ ــذا ي ـل ـقــى هـ ـ ـ ً
ـوى كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،ع ـل ــى ق ــاع ــدة
املحرومية مــن ّ
أي خــدمــات ،وكــذلــك غياب

عنصر من «قسد» يحرس مخيم الهول
في الحسكة حيث تحتجز عائالت مقاتلين من
داعش (دليل سليمان/فرانس برس)

داعش» هو نتيجة
ضرورية وليس
مقدمة لألحداث،
ّ
وبتغيّر وجهة
حاصر
األحداث س ُي
َ
التنظيم ،ويتالشى
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اعتزل الحريري...
فليقلق حزب اهلل
أرنست خوري

ّ
املتضررين من اعتزال سعد الحريري السياسة ،هو وتياره (املستقبل) ،سيكون
أبرز
ً
َ
ّ
حزب الله ومعسكره .أكثر من يعرف ذلك هو نبيه بري الذي سعى جاهدًا فعال إلى ثني
الرجل عن قراره .أما الحزب نفسه ،فإن فائض القوة عنده يمنعه من إدراك الحقائق ،وإن
أدركها فإنه ال يعترف بها ،فهو الحقيقة الوحيدة .سيكون على األخير أن يحصد اآلن
ثمار حربه على خصومه باسم املقاومة والغلبة الطائفية بالنيابة عن إيران ومشاريعها
مهادنة تتعايش مع التسويات ،بعيدة
التوسعية .سيفتقد حزب الله شخصية سياسية ِ
عن الصدام ،ليجد نفسه أمام جمهور طائف ٍة سني ٍة ستبقى ،على املدى املنظور على
ّ
األقل ،رافضة للنموذج الذي ّ
تصدره إيران أينما حلت أذرعها .وألن الحياة تكره الفراغ،
سيحاول حزب الله اختراع قيادات وهمية إضافية في صفوف تلك الطائفة يحلفون
ً
بحياة حسن نصرالله ،وأن يقنع نفسه بأن لها تمثيال شعبيًا حقيقيًا ،إلى حني يتطوع
وممارسة هجوميني ضد
كثيرون للتحدث باسم «الشارع السني الحقيقي» بخطاب
ّ
حزب الله ،وفليستعرض حزب املائة ألف مقاتل حينها قوته في أزقة بلد الطوائف الـ.18
وتعليق العمل السياسي قد يكون اختراعًا سياسيًا شاء القدر أن يكون لبنان ساحته.
ال هو اعتزال للشاب ( 51عامًا) وال هو انسحاب نحو املعارضة على طريقة ما فعله
والده بني  1998و 2000بقرار سوري .أكثر من استقالة واستكمال لالنسحاب وأقل
من اعتزال صريح ،وبالطبع أكثر من اعتكاف .واالعتكاف أيضًا بدعة لبنانية ارتبطت
تاريخيًا بأسماء سياسيني كانوا رموزًا للطائفة السنية التي ينتمي إليها الحريري.
ُ
سعد الحريري من طينة السياسيني الذين فرضت السياسة عليهم فرضًا .االبن البكر
لرفيق الحريري ،بهاء الدين ،كان ّ
مقررًا أن يكون هو الوريث السياسي الشرعي .لكن
ُ
ّ
رواية تحكى في لبنان تفيد بأن التشدد الديني لرجل األعمال ـ السياسي ،بهاء ،أثار
خشية لدى رعاة إقليميني ودوليني للحريرية السياسية ولدى األب حتى ،فرسا القرار
على نقل القيادة إلى سعد ،الذي وجد نفسه مرغمًا على تولي الدور السياسي ،بينما
همومه وهواياته واهتماماته تقع في مكان آخر تمامًا ،ال عالقة له بالسياسة وال بالشأن
ٌ
العامٌ .
أمر مماثل حصل مع وليد جنبالط بعدما اغتال حافظ األسد والده عام .1977
ّ
لكن جنبالط االبن أغوته «اللعبة» ،وصــارت ممارسات بعينها تسمى «الجنبالطية»،
ً
بينما ظل سعد الحريري كارهًا للسياسة ،وفاشال فيها ،أكان وفق تعريفها املكيافيلي
الرخيص أو في كونها تدبيرًا أمثل للشأن العام وفق برامج ورؤى وكفاءات وأفكار
وأحزاب .من هنا ،يمكن فهم تبديد الرجل ثروة مالية طائلة ،وخسارته دعمًا سياسيًا
دوليًا وداخليًا .فشل إلى درجة أنه في عهده ،صار اللبنانيون السنة يتصرفون كطائفة
تتملكها عقد األقليات .لكن ما العمل طاملا أن «ال مجال ألي فرصة إيجابية للبنان
ّ
والتخبط الدولي ،واالنقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء
في ظل النفوذ اإليراني
ُ
الدولة» مثلما قال في بيان اعتزاله /انسحابه /استسالمه؟ هل يــام الحريري على
رفضه معادلة املشاركة في الحكم بشروط حزب الله وإيران أو البقاء ّ
مهددًا في حياته
مغضوب عليه إلى ّ
ُ
حد االحتجاز ّ
ٌ
لو قـ ّـرر ّ
ممن يفترض أنه
التفرغ للمعارضة ،وهو
ّ
عرابه السياسي األول؟ هل هو خطأ سعد الحريري أن أميركا وفرنسا ودول الخليج
ال تريد مواجهة إيران في لبنان ،وكل ما يرغبون بهم هم فدائيون يقفون في وجه
حزب السالح ّ
مجردين من أي حصانة على حياتهم؟
ُ
في صيف  ،2005عشية االنتخابات األولــى التي تلت اغتيال رفيق الحريري ،سئل
ميشال عون عن سبب عدم ترشيحه ولو شخصًا واحدًا من حزبه في بيروت ملنافسة
ّ
لــوائــح الحريرية السياسية .أجــاب بـ ّ
ـأن «ال أحــد يمكنه أن يترشح فــي وجــه شهيد»،
في إشــارة ساخرة إلى حمل ٍة طاولت في حينها كل من نافس لوائح تيار املستقبل
واتهامهم باملشاركة سياسيًا فــي اغتيال الـحــريــري .فــي األم ــس ،كــان يمكن لسعد
الحريري أن يختصر أسباب اعتزاله السياسة بطرح سؤال وحيد على رافضي قراره:
هل يمكن ألحد أن يعمل في السياسة بينما ّ
ّ
مصوب إلى رأسه؟
مسدس املقاومة

ماذا لو انهارت أميركا؟
ّ
تتقدم
قــادة العشائر األقــويــاء .وطبعًا لم
املعارضة السورية ّ
مشاريع ،ملناقشة
بأي
ٍ
أحـ ــوال الـسـجـنــاء ،أو املـنــاطــق املـحــرومــة،
وعكس ذلــكّ ،
تشددت ضد اإلدارة الذاتية
ّ
الكردية ،وهذا عزز أيديولوجية «داعش»،
حيث تــرى أن الـعــرب واملسلمني يظلمهم
الـكــرد ،ولـيــس مــن مــدافــع عنهم ســوى من
أقام دولة الخالفة ،وغزا املناطق الكردية
فــي ســوريــة وال ـع ــراق ،وسـيـكـ ّـرر «داع ــش»
الـ ـفـ ـع ــل ذات ـ ـ ـ ــه .ال ـ ـسـ ــرديـ ــة هـ ـ ـ ــذهُ ،وضـ ـع ــت
اآلن عـلــى ال ـطــاولــة فــي ســوريــة وال ـع ــراق.
وبالتالي ،سنرى نزوحًا جديدًا وكبيرًا في
مناطق كثيرة في سورية والعراق .الدولة
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وض ـم ـنــا إق ـل ـي ــم ك ــردس ـت ــان،
ت ـت ـحـ ّـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن غ ـي ــاب الـتـنـمـيــة
الحقيقية ،واألزمة السياسية ،وبقاء إيران
العبًا سياسيًا في خراب العراق وسورية.
في سورية ،هناك انهيار كامل للخدمات،
وأشارت إلى بعض أحوال الناس «السنة»
فــي املـنــاطــق الـشــرقـيــة ،وبــالـتــالــي سيجد
هذا التنظيم أرضًا خصبة للحراثة.
سـتـتـمـكــن اإلدارة ال ـك ــردي ــة ،املــدعــومــة من
ق ــوات التحالف الــدولــي ،مــن الـقـضــاء على
فلول سجناء «داعــش» من سجن غويران،
ّ
وأغـ ـل ــب الـ ـظ ــن ل ــن ي ـت ـم ــك ـن ــوا م ــن الـ ـه ــرب،
وستنال اإلدارة دعمًا جديدًا من التحالف
وم ــن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة .سـيـعــانــي الـعــرب
فــي األح ـيــاء املحيطة بــالـسـجــن ،وتتحدث
تقارير عن عمليات تهجير ممنهج منها،
اسـتـنــادًا إلــى اختباء عناصر هــاربــة فيها
والقتال منها.
تـقـلـيــص وج ـ ــود ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـج ـهــاديــة
ٍّ
م ــرتـ ـب ــط ب ــالـ ـت ــواف ــق عـ ـل ــى ح ـ ـ ــل ل ـل ــوض ــع
الـ ـس ــوري ،والـ ـب ــدء بــالـعـمـلـيــة االنـتـقــالـيــة،
وإعطاء السوريني دورًا مركزيًا في فرض
االستقرار ،ورفض ّ
أي تقسيمات مجتمعية
ـس طــائ ـف ـيــةٍ أو ق ــوم ـي ــة ،وال ـب ــدء
ع ـلــى أس ـ ـ ٍ
املجتمعي.
والتصالح
االنتقالية،
بالعدالة
ِّ
ه ــذه األج ـ ــواء ه ــي م ــا يـسـمــح ب ـكــف أي ــدي
الدول عن اللعب بورقة الجهادية ،وستتم
م ـح ــاص ــرت ـه ــا م ـج ـت ـم ـع ـيــا ،وق ـ ــد ارت ـك ـب ــت
م ـجــازر كـبـيــرة بالبيئات الـتــي يـقــال إنها
أنتجت داعش ُ .وبالتالي ،لم يولد «داعش»
مــن ال ـعــدم ،أو أخ ــرج مــن نـصــوص قديمة.
ال« ،داع ــش» هــو نتيجة ضــروريــة وليس
ّ
ّ
وبتغير وجهة األحــداث
مقدمة لــأحــداث،
ُ
سيحاصر التنظيم ،ويتالشى.
إمارات
من دون فكرتنا األخيرة ،سنشهد
ٍ
جديد ٍة لداعش في سورية أو العراق؛ فمن
املستفيد من إنهاء الظاهرة الجهادية أو
تجديد فتوتها؟
(كاتب سوري)

مروان قبالن

لم يعد الحديث عن احتمال اندالع حرب أهلية في الواليات املتحدة ،أو حتى انهيارها،
ً
ً
مستهجنا ،من ضروب الخيال ،أو ّ
ً
مادة للتندر ،كما كان الحال سابقا .إذ أخذت
أمرا
ٌ
تتزايد في اآلونة األخيرة كتابات تتناول هذه اإلمكانية ملفكرين يتصفون بالرزانة،
وينتمون إلى التيار السائد في الساحة السياسية والفكرية األميركية (،)mainstream
ّ
بعد أن كان هذا الطرح مقتصرا على كتاب يساريني يعزفون النغمة املكرورة ذاتها
أميركيني خصوصا) طرحوا
عن «أزمة الرأسمالية» .والحق أن مفكرين غربيني (غير ً
ّ
متكر ًرا ( )patternفي
هذه االحتمالية سابقا باعتبارها حتمية تاريخية ،أو نمطا
حياة الــدول واإلمبراطوريات ،مثل املــؤرخ اإلنكليزي بول كيندي ()Paul Kennedy
صاحب كتاب «صـعــود الـقــوى العظمى وانـهـيــارهــا»The Rise and Fall of the( ،
 )Great Powersواالسكتلندي نيل فيرغسون ( ،)Neil Fergusonصاحب كتاب
«الحضارة :الغرب واآلخرون» ( ،)Civilization: The West and the Restوالنرويجي
يوهان غولتنغ (ّ )Johan Galtung
مؤسس معهد أوسلو لدراسات السالم ،وهو املفكر
ألسباب
الوحيد الذي تنبأ عام  1980بانهيار االتحاد السوفييتي خالل عشر سنوات،
ٍ
داخلي ٍة اقتصادي ٍة واجتماعية ،وتوقع عام  2000انهيار الواليات املتحدة خالل 25
عاما (بقي ثالثة أعوام وفقا لحساباته).
ّ
يؤيد مزاعم هؤالء جميعا تنامي حال االستقطاب في املجتمع األميركي ،وانقسام
أميركا إلــى اثنتني ،كما يوضح االستطالع الــذي أجــراه مركز السياسة في جامعة
فيرجينيا ( )University of Virginia Center for Politicsأواخــر العام املاضي،
وال ــذي بــن أن  %52مــن الـجـمـهــوريــن يفضلون الـعـيــش فــي دول ــة خــاصــة بـهــم ،في
حني يرى  %41من الديمقراطيني أن من األفضل تقسيم البالد .السؤال املهم الذي
يسترعينا هنا هو عن التداعيات املحتملة النهيار الــواليــات املتحدة ،بعد أن صار
ً
الحديث عنه مقبول في األوساط األكاديمية والفكرية األميركية والغربية.
كثيرون في العالم ،وخصوصا بني العرب ،مستاؤون من الواليات املتحدة وسياساتها
في املنطقة ،ابتداء من دعمها املستمر إسرائيل ،إلى غزوها العراق وتدميره ،وصوال
إل ــى ال ـجــرائــم الـتــي ارتـكـبـتـهــا قــواتـهــا فــي ســوريــة خ ــال ال ـحــرب عـلــى تنظيم الــدولــة
اإلسالمية ،بما في ذلــك محاولة تدمير سد الـفــرات لتخليصه من سيطرة التنظيم
عام  ،2017كما كشفت عن ذلك أخيرا صحيفة نيويورك تايمز ،لكن أن يكون املرء
ً
مستاء من سياسات الواليات املتحدة شيء وأن يتخيل عواقب انهيارها شيء آخر
ً
مختلف تماما ،فوزن الواليات املتحدة العسكري واالقتصادي والدبلوماسي في العالم
كبير إلى درجــة أن سقوطها ستكون له عواقب تبدو أمامها عواقب انهيار االتحاد
السوفييتي ّ
مجرد تفصيل صغير .ســوف نكون ،في الــواقــع ،أمــام تسونامي أمني،
اقتصادي ،سياسي لن يسلم من تأثيراته مطرح في العالم.
فما الــذي يمنع روسـيــا ،الـيــوم ،مــن اجتياح أوكــرانـيــا والــوصــول الــى بــراغ إذا شــاءت،
واستعادة األمجاد السوفيتية التي يحلم بها الرئيس بوتني؟ وما الذي يمنع الصني
من غزو تايوان ،والسيطرة على شرق آسيا ،وتحقيق حلم شي جني بينغ بسيادة
نموذجها األوتوقراطي على العالم؟ ما الذي يمنع إيران من امتالك سالح نووي وإغراق
املنطقة املمتدة من جبال هندوكوش إلى القرن األفريقي بالفوضى؟ هل تهاجم حينها
كوريا الشمالية جارتها الجنوبية؟ وهــل تندلع حـ ٌ
ـرب بني الهند وباكستان ،أو بني
الجزائر واملـغــرب ،أو بني مصر وإثيوبيا؟ مــاذا يحل بمنطقة الخليج العربي ،ومــاذا
يحصل لثروات النفط والغاز فيها؟ هل يدفع التنافس حولها إلى اندالع حرب بني الهند
والصني ،وماذا عن اليابان التي تستورد  %80من احتياجاتها من الطاقة منها؟ هل
تقف روسيا مكتوفة األيدي ،وفي صف من تكون (الهند أم الصني)؟ وكيف يكون حال
االقتصاد العاملي إذا انهار الــدوالر ،ولحقت به بورصات العالم؟ وماذا يكون مصير
بقية أوروبــا إذا قطعت روسيا إمــدادات الغاز عنها لدفعها إلى الرضوخ لشروطها؟
أسئلة صعبة قد نضطر يوما ملواجهتها إن تحققت نبوءة املتنبئني واملستبشرين.
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آراء

لماذا تتوالد الدكتاتوريات في العالم العربي
رفيق عبد السالم

أسـئـلــة كـثـيــرة ت ـثــار ب ـشــأن ال ــواق ــع السياسي
العربي الذي يتسم في عمومه بطغيان الحالة
االستبدادية
بشكل ال نظير له في أي منطقةٍ
ٍ
أخـ ـ ــرى ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــراك ــم الـتـضـحـيــات
ّ
املتكررة بالحرية والكرامة:
العالية واملطالبات
مل ــاذا تـتـنــاســل الــدك ـتــاتــوريــات وآفـ ــات الحكم
الفردي املطلق في هذه الرقعة من العالم ،ما
ّ
ّ
أن يغيب دكتاتور حتى يحل محله آخر أكثر
شراسة وبطشًا؟ وملاذا تبدو املنطقة موبوءة
بـ ـه ــذا ال ـ ـ ــداء ال ـع ـض ــال الـ ـ ــذي ي ـن ـهــش الـجـسـ ًـم
السياسي العربي؟ ولـ َـم تبدو املنطقة عصية
على التغيير ومعاكسة التجاه التحرر؟
ّ
يـتـبــن ع ـنــد الـتـحـقـيــق أن ال ـش ـعــوب الـعــربـيــة
ليست أقل طلبًا للحرية والحكم الديمقراطي
ّ
مــن غـيــرهــا ،بــل لعلها أكـثــر تضحيات وأشــد
ّ
حــرصــا م ــن غـيــرهــا عـلــى نـحــو م ــا ي ـبــن عــدد
املـســاجــن وامل ـش ـ ّـردي ــن لـ ــدواع سـيــاسـيــة ،ومــا
ّ
أكــدتــه ال ـث ــورات الـعــربـيــة الـتــي رفـعــت مطالب
ال ـح ــري ــة والـ ـع ــدال ــة ،ون ـ ــادت بـتـغـيـيــر أنـظـمــة
الـجــور واالسـتـبــداد .ارتـفــع سقف الطموحات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة بــال ـت ـخ ـلــص م ــن اإلرث
االستبدادي ،بعد اندالع الثورات العربية التي
انطلقت من تونس بداية  ،2011ومنها انتقلت
إل ــى ب ـلــدان عــربـيــة أخـ ــرى ،حــامـلــة ال ـش ـعــارات
واملـطــالــب نفسها تقريبا ،مثل مصر وليبيا
وسـ ــوريـ ــة والـ ـيـ ـم ــن ،ل ـك ــن م ــن ي ـت ــأم ــل املـشـهــد
ُ
العربي اليوم يخلص إلــى نتيجة مفادها أن
ّ
األمور لم تراوح مكانها فحسب ،بل هي ارتدت
إلى حالة أسوأ مما كانت عليه قبل الثورات،
وبسقوط آخر جدران الديمقراطية التونسية
الناشئة ،تحت ضربات شعبوية قيس ّ
سعيد،
نـسـتـطـيــع ال ـق ــول إن ق ــوس ال ــدك ـت ــات ــوري ــة قد
اكتمل في هذه الرقعة من العالم ،من دون أن
ينفي ذلك وجود مقاومة عنيدة لهذه املوجة
االنقالبية العاتية في أكثر من موقع عربي.
ب ـعــد س ـق ــوط ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك ت ـحــت ضــربــات
ث ـ ــورة  25ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2011في
مصر ،اضطر الجيش إلى تسليم زمام األمور
ديمقراطي مدة ال تزيد عن السنة
لحكم مدني
ّ
لكنه بقي يمسك الحبل ّ
السري
والنصف سنة،
للسلطة ،ويتحكم في خيوط اللعبة من وراء
ح ـجــاب ،إل ــى أن قـفــز عـسـكــري مـغــامــر زاد في
منسوب البطش والــدكـتــاتــوريــة ،كـ ّـمــا وكيفًا،
مقارنة بالحكام السابقني الذين تداولوا على
مصر .وفي ليبيا تهاوى نظام ّ
معمر القذافي،
فـعــاشــت م ــن ب ـعــده قـ ــدرًا ك ـب ـي ـرًا م ــن االن ـف ـتــاح
السياسي مدة قصيرة ،قبل أن تنزلق باتجاه
ـرب أهـلـيــةٍ صعد معها نجم ال ـلــواء خليفة
حـ ٍ

حـفـتــر م ــن ش ــرق لـيـبـيــا ،وه ــو بـمـثــابــة طبعة
كربونية مستنسخة من سيسي مصر .ثورة
ً
الـشـبــاب اليمني الـتــي فتحت آم ــاال عريضة،
ّ
دجنتها ما سميت املبادرة الخليجية ،قبل أن
ينزلق البلد نحو حــرب أهلية مــدمــرة مــا زال
يعيش أتونها واختلطت بالقبيلة والطائفة.
في سورية ،تحولت الثورة إلى احتراب داخلي
امـتــزجــت فيه الـتــدخــات الــدولـيــة واإلقليمية
بالنزعات الطائفية واإلثنية .وأخيرًا تونس
الـتــي تـقـ ّـدمــت خـطــوات ملموسة على صعيد
الــديـمـقــراطـيــة وال ـح ـيــاة الــدسـتــوريــة مــا يزيد
عن عقد ،ترتكس إلــى هـ ّـوة سحيقة على وقع
ّ
شـعـبــويــة قـيــس سـعـ ّـيــد ال ــذي ب ــات يمسك كــل
دستور وال ّبرملان
أدوات السلطة بني يديه ،بال ّ
وال مــؤس ـســات رق ــاب ـي ــة ،وك ــأن ـن ــا إزاء قــذافــي
ّ
جديد بصدد التخلق في املجال املغاربي.
طـبـعــا ه ـنــاك بــاحـثــون وسـيــاسـيــون غــربـيــون
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إل ـ ـ ــى مـ ـ ـي ـ ــراث اسـ ـتـ ـش ــراق ــي م ــدي ــد
يـسـتـعــذبــون تفسير ه ــذا االسـتـثـنــاء الـعــربــي
بـ ــوجـ ــود ث ـق ــاف ــة ع ــام ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،مــان ـعــة
لـ ـلـ ـتـ ـح ـ ّـول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ومـ ـغ ــذي ــة لـلـحـكــم
ّ
االستبدادي الفردي .والحقيقة أن هذه املقولة
ال تصمد كثيرًا أمام املعطيات الصلبة ،سواء
من الناحية الواقعية أم من الزاوية النظرية.
ال توجد ثقافة سياسية نمطية مـ ّ
ـوحــدة ،بل
ّ
متعددة وتعبيرات
الثقافة الواحدة هي ثقافات
مـتـنــوعــة .ويـمـكــن أن تـسـتـخــرج مـنـهــا الـشــيء
ّ
ونقيضه ،كما أن بالدًا إسالمية كثيرة تنتسب
ّ
إلى الدين والثقافة نفسيهما تقدمت خطوات
مهمة على صعيدي الديمقراطية والتخلص
مـ ــن أث ـ ـقـ ــال ال ـح ـك ــم الـ ـ ـف ـ ــردي وال ــدكـ ـت ــات ــوري
بدرجات متفاوتة ،مثل إندونيسيا وماليزيا
فلماذا
وتركيا والسنغال ونيجيريا وغيرها،
ً
ً
استثناء خاصًا ،وحالة
يبدو ًالعالم العربي
عصية على التغيير؟ إذا أردنا أن نفهم املشهد
ّ
بالجدية املطلوبة ،فسبيلنا إلى ذلك تمحيص
امل ـع ـط ـي ــات ال ـج ـي ــواس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة والـ ـت ــاري ــخ
الـسـيــاســي الـلــذيــن حكما ه ــذه املـنـطـقــة خــال
ال ـق ــرن األخ ـي ــر عـلــى األق ـ ــل ،ب ــدل االت ـك ــاء على
مقوالت الثقافة والوعي والفكر.
أول هذه العناصر التي يجب التوقف عندها
هي تركيبة الدول العربية نفسها التي تتسم،
والهشاشة ،فهذه من
في عمومها ،باالنقسام
ّ
بــن ال ـعــوامــل األســاس ـيــة امل ـغــذيــة لــاسـتـبــداد
والصانعة لألزمات ،مقارنة حتى بدول الجوار
اإلس ــام ــي ،مـثــل تــركـيــا وإي ـ ــران .ول ــدت ال ــدول
العربية ،خصوصا في املشرق العربي ،من رحم
ّ
االنقسامات السياسية والتمزقات االجتماعية
الناتجة عن لعبة األمــم وحساباتها الخاصة
ّ
بعد تفكك الدولة العثمانية منذ نهاية الحرب

العاملية األولــى تقريبا .لم يكن تكوين الدولة
العربية ،خصوصا في املشرق العربي ،نتاج
تــدافــع ال ـقــوى الــداخـلـيــة وتــوازنــاتـهــا الــذاتـيــة،
كما حـصــل ،فــي الـغــالــب ،فــي تشكل الكيانات
السياسية الحديثة ،بقدر ما كان األمــر منتج
حسابات القوى الدولية التي تقاطعت أحيانا،
وتعارضت أخرى ،مع رهانات القوى الداخلية
ذات التوجهات االنقسامية من مشائخ وأعيان
ووج ـه ــاء .كلنا يـعــرف قـصــة الـشــريــف حسني
ورغ ـب ـتــه ف ــي إق ــام ــة دول ــة عــربـيــة ك ـبــرى تضم
الحجاز وبالد الشام ،فانتهى به املطاف منفيا
فــي ق ـبــرص ،بـعــد تفصيل ك ـيــان جــديــد شــرق
األردن ،وب ــداي ــة تـخـلــق امل ـش ــروع الصهيوني
فــي املـنـطـقــة .نـخـلــص مــن ذل ــك إل ــى ال ـقــول إن
الدولة العربية ولدت مأزومة وقلقة من أصلها
بـسـبــب تـكــويـنــاتـهــا الجينية امل ـشــوهــة ،وهــي
ال تـفــرز غير األزم ــات واالن ـف ـجــارات الداخلية
والخارجية .هــذا األمــر يجعل عملية التغيير
أحيان كثيرة،
عسيرة ومعقدة ،وتصطدم ،في
ٍ
بمعيقات جيواستراتيجية ومكونات إثنية
ّ
وطــائـفـيــة قــات ـلــة ،وم ــن ذل ــك أن اإلص ـ ــرار على
ّ
تغيير النظام وإصالحه كثيرا ما يهدد كيان

ال ــدول ــة نـفـسـهــا ب ـح ـكــم ح ــال ــة ال ـت ــداخ ــل الـتــي
حصلت بــن الـنـظــام والـطــائـفــة أو القبيلة أو
األســرة (أو كلها مجتمعة) في أحيان كثيرة،
كما هو األمر في العراق وسورية ،وإلى حد ما
في اليمن ولبنان ،وحتى بعض بالد الخليج.
طبعا ه ــذه الـحــالــة مـتـفــاوتــة بــن قـطــر عربي
ً
استثناء
وآخ ــر ،وربـمــا تـبــدو مصر الحديثة
مــن بـعــض الــوجــوه ،بحكم اسـتـقــرار هويتها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ن ـس ـب ـي ــا ،ثـ ــم ث ـق ـل ـه ــا ال ـس ـك ــان ــي
وأدوارها التاريخية .ولكنها أنهكت بالحروب
وث ـقــل األزم ـ ــات االق ـت ـصــاديــة وشـ ـ ّـدة القبضة
الخارجية مــع وجــود إســرائـيــل إلــى جــوارهــا.
كل هذه املعطيات وفــرت أرضية لتأبيد حكم
ّ
الـعـسـكــر وهـيـمـنـتـهــم عـلــى ك ــل شـّــيء ،وبــذلــك
تحولت مصر نفسها عنصرًا مغذيًا لألزمات
والقالقل ،بدل أن تكون مصدر عالج للوضع
العربي .وربما يبدو املغرب العربي أفضل من
بـعــض ال ــوج ــوه ،ولـكــن ثـقــل الـنـفــوذ الفرنسي
امل ـتـ ّ
ـوجــس م ــن ال ـتــوج ـهــات الــديـمـقــراطـيــة ،ثم
االنقسام الجزائري املغربي واألزمــة الليبية،
زادا في تكبيل املنطقة وإنهاكها.
امل ـع ـطــى ال ـث ــان ــي ،وال ـ ــذي ال ي ـقــل خ ـط ــورة عن
األول ،س ـطــوة ال ـب ـت ــرول وت ـنــامــي أدواره في
املجال العربي ،ومــا هو أوســع من ذلــك ،فبدل
أن توظف هذه الثروة الطبيعية التي حبا الله
بها أمة العرب في إصالح أوضاعهم وإشاعة
معاني التضامن بينهم ،استخدم املال النفطي
إلفـســاد املشهد السياسي الـعــربــي ،وتلويثه

المضادة
الثورة
ّ
تشتغل ببعد إقليمي
ودولي واسع
النطاق ،وال يمكن
مواجهتها أو كسرها
إلّا بمشروع إقليمي
مضاد

عـلــى ام ـتــداد عـقــود مـتـتــالـيــة .فــي ثمانينيات
القرن املاضي ،وظــف املــال الخليجي لتأجيج
الـصــراع الـعــراقــي اإليــرانــي ،وتسميم األج ــواء
ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ــذه ـب ـي ــة ف ــي ع ـم ــوم امل ـن ـط ـقــة،
واستنزفت كثيرا من مــواردهــا وطاقاتها في
ه ــذا ال ـصــراع الـعـبـثــي ،ثــم اسـتـخــدم ه ــذا املــال
الـنـفـطــي فــي تـخــريــب ال ـع ــراق نـفـســه وإنـهــاكــه
بعد الخطأ القاتل الــذي ارتكبه صـ ّـدام حسني
ب ـغ ــزو ال ـك ــوي ــت ،ف ـت ـح ـ ّـول املـ ـح ــور الـخـلـيـجــي
مــن دعــم ص ـ ّـدام وتغذيته بــاملــال والـســاح إلى
االن ـق ــاب عـلـيــه ،وم ـعــاضــدة اح ـت ــال أمـيــركــي
دمـ ــر ال ـب ـلــد وأنـ ـه ــك امل ـن ـط ـقــة ب ــرم ـت ـه ــا .وبـعــد
ّ
ث ــورات الــربـيــع ال ـعــربــي ،تشكلت ن ــواة صلبة
بـ ـقـ ـي ــادة دول ال ـخ ـل ـي ــج ،وضـ ـع ــت ع ـل ــى رأس
أولــويــاتـهــا تلويث ث ــورات الــربـيــع الـعــربــي ثم
إسـقــاطـهــا واحـ ــدة بـعــد األخـ ــرى ،عـبــر تفجير
كــل الـصــراعــات وإث ــارة التناقضات الداخلية
ف ــي ه ــذه الـ ـب ــاد ،م ــع اس ـت ـخ ــدام اإلع ـ ــام وكــل
قوى الثورة املضادة .وقد ازدادت سطوة هذا
املحور أكثر مع حالة الفراغ السياسي الناتج
عن تتالي االنسحابات األميركية الفوضوية
من املنطقة ،بعد هزيمتي العراق وأفغانستان
منذ بــدايــة حقبة أوبــامــا سنة  .2008مــن هنا
ال يمكن فهم ما جــرى من ارت ــدادات في مصر
وســوريــة واليمن وليبيا وتونس بمعزل عن
ال ــدور التخريبي ال ــذي قــام ومــا زال يـقــوم به
النفط الخليجي ،بقيادة السعودية واإلمارات.
وليس سـ ّـرا أن هــذا املـحــور الخليجي قــد رأى
فــي ال ـثــورات العربية بمثابة كــارثــةٍ حلت به،
واعتبر وجود حالة سياسية ديمقراطية تتسم

بالنقاش الحر واملفتوح وانتخاب الحكام عبر
ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع بـمـثــابــة ت ـهــديـ ٍـد وج ــودي
«ألمنه القومي» الفردي والجماعي .وما يزيد
في مخاوف حكام الخليج أكثر ،حينما تأخذ
الحالة الديمقراطية بعدًا إسالميًا اصالحيًا،
ّ
م ــن ش ــأن ــه أن ي ـه ــز شــرعـيـتـهــا الـثـيــوقــراطـيــة
لإلسالم ،والقائمة على مقولة الطاعة املطلقة
انتقاد وال مراقبة وال محاسبة.
لولي األمر بال
ٍ
ال ـع ــام ــل ال ـث ــال ــث امل ــؤث ــر ف ــي أوضـ ـ ــاع املـنـطـقــة
واتجاهاتها الـعــامــة ،وخصوصا فــي املشرق
العربي ،املعطى اإلسرائيلي املؤثر واملتوجس
من أي تغييرات ديمقراطية عربية ،خشية أن
ترافقها بالضرورة استفاقة شعبية ،وهو دور
بــالــغ الـتــأثـيــر فــي الـسـيــاســات الــدولـيــة ورســم
ّ
خـيــاراتـهــا ،إلــى الـحــد ال ــذي يسمح بالقول إن
السياسات الغربية ،خصوصًا األميركية منها
في منطقتنا ،تعمل كلما جــاءت االنتخابات
ب ـم ــول ــود غ ـي ــر م ــرغ ــوب فـ ـي ــه ،ع ـل ــى إج ـه ــاض
الحمل ،ومعه قطع أنفاس األم وهي على فراش
الـ ــوالدة .الـعــامــل األخـيــر والـحــاســم فــي إعاقة
العملية الديمقراطية في املنطقة هو االنقسام
ال ـحــاصــل داخـ ــل ال ـن ـخــب ،وم ــا يـتـبــع ذل ــك من
مخاوف وأوهام متبادلة بينها ،فينتهي األمر
ببعض مكونات هذه النخب طمعًا وخوفًا إلى
والقهر،
االرتماء في أحضان أنظمة االستبداد
َ
بزعم حماية املكتسبات املدنية التي لم تبق
ّ
منها هــذه األنظمة شيئًا يذكر .والـكــل يعرف
ّ
أن العملية الديمقراطية ال يمكن أن تصمد في
ظــل حالة االستقطاب السياسي واملجتمعي
وغياب الحد األدنى من التوافق.
الحقيقة ،ال توجد حلول معجزة لهذا الوضع
املأزقي الذي يتخبط فيه العالم العربي مشرقًا
ومغربًا .لكن ،يمكن التخفيف من ّ
حدته على
األقـ ــل ،وتـحـيـيــد بـعــض عـنــاصــر اإلع ــاق ــة ،وال
يـمـكــن أن نـتـقـ ّـدم عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد مــن دون
وجــود رؤيــة إصالحية عربية متكاملة ،ففي
وقــت كانت تغرق قــوى التغيير في قضاياها
الـ ــذات ـ ـيـ ــة وص ــراع ــاتـ ـه ــا امل ـح ـل ـي ــة ع ـل ــى نـحــو
م ــا بـ ّـي ـنــت ت ـج ــارب ال ـ ـثـ ــورات ال ـعــرب ـيــة ،كــانــت
ه ـن ــاك أجـ ـن ــدة إقـلـيـمـيــة مـسـلـحــة بــالـجـيــوش
واالس ـت ـخ ـبــارات ومـسـتـقــويــة بــاملــال واإلع ــام
والـخـبــراء تعمل بالليل والنهار على تعويق
هذه الديمقراطيات واإلجهاز عليها في املهد.
مشروع إصالح
من هنا ،تأتى الحاجة لبلورة ُ
ديمقراطي عابر لكيان الــدولــة القطرية ،لكن
مــن دون تـجــاوزهــا أو الـقـفــز عليها ،فــالـثــورة
املـضـ ّـادة تشتغل ببعد إقليمي ودولــي واسع
ّ
الـنـطــاق ،وال يمكن مواجهتها أو كسرها إل
بمشروع إقليمي مضاد.
(كاتب ووزير تونسي سابق)

ثورة يناير والحكم العسكري في مصر
عالء بيومي

يعتقد الباحث األميركي املتخصص في الشأن
املصري ،روبرت سبرنغبورغ ،في كتابه املهم
ّ
«مصر» الصادر في عام  ،2018أن ثورة يناير
ّ
تتمكن من إحداث ّ
أي تغيير يذكر في طبيعة
لم
ّ
النظام العسكري الحاكم ملصر منذ  ،1952وأن
إنجازها األهم يكمن في تعرية هذا النظام من
خالل دفعه إلى إزالة القشرة املدنية التي نجح
ن ـظــام الـضـبــاط فــي تغليف نـفـســه بـهــا خــال
العقود السبعة األخيرة .ويعتقد سبرنغبورغ
ّ
أن ال ـه ــدف األس ــاس ــي لـلـنـظــام امل ـص ــري ال ــذي
حماية انقالب الضباط
تأسس في  1952كان ّ
عـلــى الـحـكــم امل ـل ـكــي ،وأن ـه ــم ق ــام ــوا بــذلــك من
خالل بناء نظام أمني يقوم على أضلع ثالثة،
أولها رئيس قادم من الجيش ال يخضع لحكم
ال ـق ــان ــون أو ال ــدس ـت ــور ،فـسـلـطــاتــه فــرعــونـيــة
ا ّل ـط ــابــع ،وه ــو م ـف ـ ّـوض ب ـ ــإدارة ال ـب ــاد بحكم
أنــه قــادم من املؤسسة األهــم ،الجيش ،والــذي
يمثل الضلع الثاني واألهــم للنظام .الجيش
هو حامي النظام ،ومنه يأتي الحاكم ،ومنه
كــذلــك يــأتــي ع ــدد هــائــل مــن املـســؤولــن الــذيــن
تولوا املسؤولية السياسية بشكل مباشر من
خالل عهد جمال عبد الناصر ،أو ظلوا خلف
ّ
الستار موزعني على مناصب عليا في الدولة
خــال عهدي أنــور ال ـســادات وحسني مبارك.
ال ـج ـي ــش أيـ ـض ــا ه ــو املـ ـص ــدر األهـ ـ ــم لـلـنـخـبــة
ال ـس ـيــاســة واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي تـحـكــم مصر
م ـنــذ  ،1952فـلـحـمــايــة ان ـق ــاب  ،1952سعى
الضباط إلى حماية أنفسهم بالسيطرة على
املرافق األساسية في الدولة واملجتمع ،سواء
كانت تلك املرافق مؤسسات حكم ،أو شركات
اق ـت ـصــاديــة ،أو نـ ــوادي ريــاض ـيــة ،أو وســائــل
إع ــام وثـقــافــة ونـشــر .وبـعــد سبعة عـقــود من
س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش ،ب ــات ــت ال ـن ـخ ـبــة ال ـحــاك ـمــة
ت ـقــوم ،بشكل أو بــآخــر ،بــالـضـبــاط وأوالده ــم
وأحفادهم وترتبط بهم.
أم ـ ــا ال ـض ـل ــع الـ ـث ــال ــث مل ـث ـلــث الـ ـنـ ـظ ــام األم ـن ــي
الـحــاكــم فــي مـصــر ،أو مثلث الــدولــة العميقة
كـمــا يـسـ ّـمـيــه س ـبــرن ـغ ـبــورغ ،فـهــو املــؤسـســات
األمـ ـنـ ـي ــة واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة الـ ـت ــي ّأس ـس ـه ــا
ال ـض ـب ــاط ،وخ ـص ــوص ــا ال ــرئ ـي ــس الـ ـق ــادم مــن
الجيش ،لحماية نفسه والنظام والتجسس
على خصومه بداية من داخل الجيش نفسه.

ّ
ويعتقد سبرنغبورغ أن عبد الناصر ّأســس
ّ
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة ل ـل ـت ـجــســس عـلــى
الجيش وحماية نفسه من نفوذ عبد الحكيم
عامر ورفاقه .أما السادات ومبارك فقد سعيا
إل ــى م ــوازن ــة ن ـفــوذ االس ـت ـخ ـبــارات العسكرية
من خالل تقوية االستخبارات العامة ،والتي
ـوال لهما.
يقودها في العادة ضابط جيش مـ ٍ
وي ـن ـط ـبــق األمـ ـ ــر ن ـف ـســه ع ـل ــى قـ ـ ــوات ال ـح ــرس
الـجـمـهــوري ،والـتــي تــأتــي مــن داخ ــل الجيش،
لكي تحمي الــرئـيــس مــن الجيش نفسه ،هذا
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى جـ ـه ــاز أمـ ــن الـ ــدولـ ــة .ورب ـم ــا
ّ
يفسر هذا سبب اختيار مبارك املشير محمد
حسني طنطاوي ملنصب وزيــر الــدفــاع وتركه
فيه عشرين عــامــا ،فقبل صـعــوده ه ــذا ،أثبت
خالل عمله رئيسًا
طنطاوي والءه ملبارك ،من ّ
رجل للنظام
ه
أن
وأثبت له
للحرس الجمهوري،
ّ
ّ
بــا ط ـمــوح سـيــاســي ،وأنـ ــه لــن يـمــثــل تـهــديـدًا
للرئيس كما فعل املشير محمد عبد الحليم
مبارك .كما
أبو غزالة في العقد األول من حكم ّ
ّ
تمتع عمر سليمان بثقة م ـبــارك ،ألن ــه أيضًا
لم يكن يمثل تهديدًا له ،ورضي بموقع بعيد
عــن س ـ ّـدة الـحـكــم ،وبمراقبة مـحــاوالت مبارك
توريث ابنه جمال في صمت .وربما ّ
يفسر هذا
أيضًا رفــض املجلس األعلى للقوات املسلحة
االستعانة بعمر سليمان ،بعد تخلصه من
في  11فبراير /شباط  ،2011ورفضه
مبارك ّ
كذلك ترشحه للرئاسة ،فاملؤسسات األمنية
املختلفة ال تثق ببعضها ،وصـعــود املجلس
األعلى للقوات املسلحة إلــى حكم البالد كان
ّ
يتطلب التخلص مــن كــل منافسيه األمنيني
باألساس .عمومًا ،ظل هدف الحكم العسكري
املستمر منذ  1952منع االنـقــابــات وحماية
الــرئـيــس ال ـقــادم مــن الـجـيــش ،ومــن ثــم حماية
ن ـظ ــام يــول ـيــو خـ ــال م ـث ـلــث ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة
السابق شــرحــه ،واملـشـغــول دائـمــا بالسيطرة
على مقاليد األمــور ومصادر القوة والسلطة
على مختلف األصعدة ،حتى لو ّأدى ذلك إلى
تأخر البالد ،لذا تمت السيطرة على مختلف
مؤسسات الدولة ،وتم القضاء على األحــزاب
الـسـيــاسـيــة واسـتـقــالـيــة مــؤس ـســات الـقـضــاء
والدين واملجتمع ،كما تم التخلص من النخب
االقتصادية والفكرية املستقلة ،ونشر أفكار
وطنية تعادي األجانب واملعارضة ،والشعب
نفسه لــو تطلب األم ــر ،ومثل تهديدًا للحاكم
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

العسكري ورفاقه واملؤسسة العسكرية.
والـنـتـيـجــة ،كـمــا ي ـحــذر س ـبــرن ـغ ـبــورغ ،كــانــت
ت ــراج ــع م ـص ــر ع ـل ــى األص ـ ـعـ ــدة ك ــاف ــة ،بـشـكــل
ي ـص ـعــب إيـ ـق ــاف ــه .ت ــراج ـع ــت م ـص ــر سـيــاسـيــا
وأص ـب ـح ــت دولـ ـ ــة ض ـع ـي ـفــة ،وفـ ـق ــا ل ـل ـت ـقــاريــر
الدولية الخاصة بالفساد واالستقرار وكفاءة
م ــؤسـ ـس ــات الـ ـحـ ـك ــم .ت ــراجـ ـع ــت اقـ ـتـ ـص ــادي ــا،
وتـخـلـفــت عــن دول سبقتها فــي الـتـنـمـيــة في
نـهــايــة ال ـقــرن الـتــاســع عـســر كــالـيــابــان ،أو في
منتصف القرن العشرين ككوريا الجنوبية.
تــراجـعــت مـصــر أيـضــا تعليميًا وثـقــافـيــا ،من
خــال تــراجــع جامعاتها ونخبتها الثقافية
والفكرية التي سيطر عليها النظام لضمان
والئها له ،ولو ّأدى ذلك إلى انكفائها.
ومنذ صراع عبد الناصر وعبد الحكيم عامر،
والذي ّأدى إلى هزيمة مصر املهينة في حرب
ّ
 ،1967ولم ينتهِ إل بوفاة عامر أو التخلص منه
ّ
بعد النكسة ،حرص الحكام العسكريون على
إبعاد الجيش عن كرسي الرئاسة بأكبر قدر
ممكن ،سواء من خالل مؤسسات أمنية رقابية،
كــاالس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة واالس ـت ـخ ـبــارات
الـعــامــة ،أو التخلص مــن قــادة الجيش األكثر
استقاللية وكفاءة وكاريزما ،أو شغل الجيش
نفسه فــي مـشــاريــع اقـتـصــاديــة وربـحـيــة ،كما
حدث بشكل متزايد منذ نهاية عصر السادات،
وتـ ّ
ـوســع بشكل كبير فــي عصر م ـبــارك ،حيث
ّ
شجع مبارك املشير طنطاوي على التخلص
م ــن قـ ـي ــادات ال ـج ـيــش األكـ ـث ــر اس ـت ـقــال ـيــة من
نــاحـيــة ،واس ـت ـخــدام شــركــات الـجـيــش ملكافأة
الـ ـضـ ـب ــاط األك ـ ـثـ ــر ً
والء مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ــرى،
باإلضافة إلى تعيني عدد ال بأس به منهم بعد
التقاعد في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع
الخاص .وقد أثــار إبعاد الجيش بهذا الشكل
حساسيات بينه وبني النخب املسيطرة على
بعض مقاليد السلطة ،خصوصًا في النصف
األخير من عهد مـبــارك ،وذلــك على غــرار عمر
سليمان املسيطر على االستخبارات العامة،
والـ ـق ــوة امل ـت ــزاي ــدة ل ـلــداخ ـل ـيــة وأجـ ـه ــزة األم ـ ّـن
الداخلي املختلفة ،والنخب االقتصادية امللتفة
حول جمال مبارك .لذا مثلت ثورة يناير ،كما
يعتقد سـبــرنـغـبــورغ ،فــرصــة مثالية للجيش
لـلـعــودة إلــى الحكم وســاعــدتــه فــي ذلــك أربعة
أسباب رئيسية على األقل:
ً
أوال :ت ــراج ــع االه ـت ـم ــام ال ــدول ــي ،وخـصــوصــا
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الخوف األكبر من
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األميركي ،بمصر وبنشر الديمقراطية ،فمنذ
الفشل األمـيــركــي فــي حــرب الـعــراق والــواليــات
املتحدة عازمة على تخفيف أعبائها في الشرق
األوس ــط تــدريـجـيــا ،ل ــذا لــم تـبــال بقمع مـبــارك
املعارضة بعد  ،2005كما لم تفعل إدارة أوباما
شـيـئــا ُي ــذك ــر مل ـســاعــدة م ـصــر لـتـعــزيــز الـحـكــم
املدني بعد  ،2011وال لالعتراض على االنقالب
العسكري فــي  ،2013وظـلــت أمـيــركــا تستثمر
في عالقتها بالجيش املصري باألساس خالل
تلك الـفـتــرة .ثــانـيــاّ :
تميز النشطاء املصريني
عـلــى مختلف تــوجـهــاتـهــم ب ــدرج ــة عــالـيــة من
املثالية واالنـقـســام بعدما ورث هــؤالء عقودًا
مــن التجريف السياسي .لــذا لــم تنتبه القوى
املختلفة بدرجات إلى طبيعة الدولة العميقة
والحكم العسكري املمتد ملصر ،وتركوا معظم
ّ
مؤسسات الدولة العميقة بال ّ
أي إصالح ُيذكر،
وان ـش ـغ ـلــوا ب ـص ــراع ــات ح ــول األيــديــولــوج ـيــا
وطرق التغيير (االنتخابات أو الدستور) من
دون االنتباه إلى الخطر املحدق بهم جميعًا.
ّ
ثالثًا :يعتقد روبــرت سبرنغبورغ أن الشعب
املـ ـص ــري م ــن أكـ ـث ــر ال ـش ـع ــوب اعـ ـتـ ـم ــادًا عـلــى
ح ـكــوم ـتــه ف ــي ال ـع ــال ــم ،ف ـه ــي امل ــوظ ــف األك ـب ــر
لحوالي ربع القوى العاملة املصري ( 7ماليني
مــوظــف) ،كما تــوفــر الحكومة الــدعــم لغالبية
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امل ـص ــري ــن ف ــي صـ ــورة أغ ــذي ــة وم ـ ــوارد طــاقــة
م ـخ ـف ـضــة ال ـث ـم ــن ،وت ـه ـم ــن ع ـل ــى مــؤس ـســات
التعليم والثقافة واإلعــام ،ما جعل ّ
مؤسسة
كالجيش تتمتع بدعم غالبية الشعب املصري
ّ
بشكل مستمر .رابعًا :تمكن الرئي املصري عبد
الفتاح السيسي من االستفادة من حالة الفراغ
السابقة ،بحكم قدومه من جهاز االستخبارات
ال ـع ـس ـكــريــة ،م ــا س ــاع ــده ف ــي ال ـس ـي ـطــرة على
الجيش ،ونجاح ثورة يناير في توجيه ضربة
قــويــة إلــى النخب املــدنـيــة الـتــي تكونت خالل
عهدي السادات ومبارك من دون أن تتفق على
نخبة بديلة ،وكذلك من خالل تشجيعه توسع
ال ـج ـيــش اق ـت ـص ــادي ــا وس ـيــاس ـيــا ب ـش ـكــل غير
مسبوق .وكانت نتيجة ما سبق عــودة مصر
إلى الحكم العسكري بشكل غير مسبوق في
تاريخها منذ أواخر الستينيات ،وبشكل أكثر
قمعًا عما مضى مــن أســوأ سـنــوات قمع عبد
ّ
الناصر .وهذا يعني أن ثورة يناير ساهمت،
بشكل
بغير قصد ،في عودة الحكم العسكري
ً
غ ـيــر م ـس ـبــوق ل ـل ـبــاد ،وق ــد ي ـكــون ه ــذا خـطــأ
غـيــر مـقـصــود أو ثـمــرة إيـجــابـيــة ،إذ ساهمت
القشرة املدنية التي صنعها السادات ومبارك
في إخفاء طبيعة النظام العسكرية وحقيقة
الدولة العميقة ،والتي بدت منذ يوليو /تموز
 2013أكثر وضوحًا لكثيرين .ويبقى السؤال
بشأن ردة فعل الشعب املصري ومدى انتشار
ال ــوع ــي ال ـس ــاب ــق بـطـبـيـعــة ال ـح ـكــم الـعـسـكــري
ل ـل ـبــاد ،وب ـكــونــه امل ـس ــؤول عـمــا وص ـلــت إلـيــه
ال ـب ــاد م ــن ت ــراج ــع ع ـلــى مـخـتـلــف األص ـع ــدة،
ومـ ــدى اس ـت ـع ــداد امل ـصــريــن ملــواج ـهــة الـحـكــم
الـعـسـكــري وت ـغ ـي ـيــره ،وتـحـمــل تـكــالـيــف ذل ــك.
وتبدو اإلجابة غير إيجابية ،أو غير واضحة
عـلــى أق ــل ت ـقــديــر ،ف ــي ظ ـ ّـل ت ــراج ــع مـ ّ
ـؤسـســات
التعليم والـثـقــافــة املستمر وسـيـطــرة النظام
عـلــى مــؤسـســات اإلع ــام وت ــراج ــع استقاللية
مـ ّ
ـؤسـ ـس ــات امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي وامل ــؤسـ ـس ــات
السياسية املختلفة ،وتراجع االهتمام الدولي
بالديمقراطية كــذلــك .ويـبـقــى ال ـخــوف األكـبــر
من ّ
تعرض مصر لهزات اقتصادية وسياسية
مفاجئة بسبب أخطاء النظام ،قد تــؤدي إلى
مزيد من تدهور األوضاع ،مع العجز املستمر
في إيجاد حلول جـ ّـادة في ظل هيمنة الحكم
العسكري على البالد.
(كاتب مصري في لندن)
¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

