أى دم قد أعاد كتابة التاريخ العربي (*)!
حازم خيري
الموجه ـ يبدو وكأنه ال يقبل الشك ،وهنا تكمن المشكمة ،إنها الولع في التبرير
"إن المجتمع ـ
ّ

وتصديق أي شيء"

دوستويفسكي

ما المفكر "األنسني" إال ذاكرة مضادة ػ عمى حد تعبير الرائع ادوارد سعيد ػ،
بمعنى ما ،تممؾ خطابيا المعاكس المخصوص الذى يمنع الضمير مف أف ُيشيح
بنظره ،أو أف يستسمـ لمنوـ! وكما أف التاريخ ال ينتيي وال يكتمؿ أبداً ،كذلؾ األمر
بالنسبة إلى بعض المسائؿ الجدلية التى يستحيؿ مصالحتيا ،أو تجاوزىا ،بؿ إنيا

ليست قابمة حقاً ألف تُطوى في نوع مف التوليفة األرقى ،ىي ببل ريب األنبؿ..
أصيؿ فكرنا األنسني أصالة الضمير! ٍ
قاس ىو قسوة الحقيقة! غير أف الخطر
كؿ الخطر في مناىضتو واضطياد أصحابو ،ناىيؾ عف تجفيؼ منابعو ،كما ىو
المستعمر األوروبي عف أرضنا!
لمتخمفة ،منذ جبلء ُ
حاصؿ في مجتمعاتنا ا ُ
ثمة دروس عظيمة يمكف استخبلصيا مف عقود استقبللنا الزائؼ! فكائناً ما

كاف ُنبؿ األىداؼ التحررية ،إف صح القوؿ بوجودىا ،لدى مؤسسي دولة "ما بعد
االستعمار" ،فإنيا لـ تمنع لؤلسؼ الشديد مف انبثاؽ بدائؿ عربية شديدة االنحطاط
المغادرة ،ساعد عمى التمكيف ليا تشبع الوجداف العربي بفيـ
لؤلنظمة االستعمارية ُ

المستبد العادؿ(!)1
ُمخنث لمبطولة ،الحرية فيو ىبة ،لكف ليس مف اهلل ،وانما مف ُ

فُقداف الحرية في مجتمعاتنا ليس ُيفيـ عمى أنو ُعبودية ،بؿ ُيفيـ عمى أنو
وصاية تُمارس لخيرنا وخير الوجود بأسره! استقبللنا الوطني حتمي وبدييي ،طالما

المسمحيف! إلى ىذه الدرجة مف الرداءة ،وصؿ الفكر الشائع
خمت الببلد مف األجانب ُ
بيف أبناء مجتمعاتنا! اليروب مف "الحقيقة" أعمى مراحؿ التخمؼ!

مف ىنا ،يأتي حرصي عمى التمرد عمى التعاطي العربي "البلثوري" مع
الثورات! فكؿ انتفاضة في تاريخنا "تُخفؽ" في بموغ أىدافيا ،تُصبح فتنة شيطانية
المعتقبلت!
زائمة(ُ ،)2يشيع أصحابيا باالستيجاف والنسياف ،إما إلى القبور أو إلى ُ
وكؿ انتفاضة "تنجح" في بموغ أىدافيا ،ىي ثورة ُمباركة خالدة ،ال يأتييا
الباطؿ مف بيف يدييا وال مف خمفيا! القراءة النزيية والمنظمة ألحداثيا خيانة لموطف
ولدماء الشيداء! ثوراتنا العربية دائماً ما يقوـ بيا أبطاؿ معصوموف! ومف ثـ ،اليجوز
المساس بيـ ،مف قريب أو بعيد! إنيـ ُرسؿ العناية االليية لببلدىـ!

الطريؼ في األمر ،انو ومع مرور الزمف غالباً ما يثبت خبلؼ ذلؾ!!
مقالتى ىذه محاولة الستكشاؼ جذور ومبلبسات ثوراتنا األخيرة( ،)3والتى
اتمناىا "نبع الياـ" ،ال "ضريح ولي"! وأممي أف أوفؽ في إنشاء موقع جدير باليجوـ
عميو حقاً! رغـ ما تؤكده الثورات نفسيا ػ وىنا يكمف الخطر ػ ،مف وجود فقر في
الحرة القادرة عمى قراءة نزيية ومنظمة لؤلحداث!
الحر ،والنفوس ُ
التفكير ُ

أبدأ رحمتي مع الثورات األخيرة ،بمشيد رأيتو عمى شاشة التميفزيوف الوطني
في ببلدي! رأيت شاباً يتحدث عف طموحاتو! عممت الحقاً مف حديثو انو يعمؿ في
صناعة السينما ،وأنو عائد لتوه مف الواليات المتحدة! ما ييمني ىنا ىو حديث ىذا

الشاب عف أممو في صناعة فيمـ عف ببلدهُ ،يصور فيو الشوارع والناس
والبنايات..الخ! ال لشيء وانما عمى حد قولو ليثبت لمغربييف أننا أسوياء مثميـ!
حديث المخرج الشاب بدا غريب ًا بعض الشيء ،فاستوقفتو المذيعة باندىاش،

طالبة التوضيح! فأجابيا في ثقة وأريحية ُيحسد عمييما انيـ في الواليات المتحدة
األمريكية اليروف في الشرؽ األوسط سوي العنؼ وترويع اآلمنيف أو االرىاب عمى
حد قولو .وال يعرفوف أو يعترفوف ألىمو بدور ُيذكر في الحضارة الحديثة!
تمرد "أخرؽ" عمى ناموس الحياة ،أخرج شعوبنا وببلدنا مف التاريخ!

بيئة عالمية "جديدة" لم نشارك في صنعها:
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في مؤلفو القيـ "القوى العظمى :التغيرات االقتصادية والصراع العسكري مف
 1511إلى  ،"2111وفي إطار تحميمو لتطور النظاـ العالمي في العصور
الحديثة( ،)4أكد بول كنيدى أن انسحاب الواليات المتحدة السريع مف االلتزامات
الخارجية بعد عاـ  ،1919والتوجو االنعزالي الروسي تحت حكـ الببلشفة ،أفرز
نظاماً عالمياً ال يرتبط ػ بصورة غير مسبوقة ػ بالواقع االقتصادي الجوىري.
فرغـ ضعؼ قوة بريطانيا وفرنسا إال أنيما كانتا في بؤرة المسرح السياسي
العالمي! ولكف تعرض وضعيما في ثبلثينيات القرف العشريف لتحديات دوؿ ناىضة
عسكرياً كإيطاليا والياباف وألمانيا ،حيث كانت األخيرة عازمة عمى السعي األكيد نحو
فرض ىيمنتيا عمى أوروبا ،بصورة أكبر مف سعييا في عاـ .1914

وفي الخمؼ ظمت الواليات المتحدة أكبر الدوؿ الصناعية في العالـ ،وكانت
روسيا الستالينية ػ نسبة إلى الزعيـ ستاليف ػ تتحوؿ بسرعة إلى قوة صناعية عظمى.
وبالتالي تمثؿ مأزؽ الدوؿ الناىضة عسكرياً في وجوب توسعيا بأسرع وقت ممكف إذا

شاءت أال تخضع لمشيئة العمبلقيف القارييف(الواليات المتحدة األمريكية & االتحاد

السوفيتي) .في حيف تمثمت ورطة القوى القائمة ػ كفرنسا وبريطانيا ػ في مواجية تمؾ
الدوؿ الناىضة ،وىو ما ينيؾ قواىا بالضرورة.
وقد أكدت الحرب العالمية الثانية ،بكؿ ما حممتو مف تغيرات ،عمى ىذه
المفاىيـ .فرغـ االنتصارات المبكرة التي حققتيا دوؿ المحور ،إال أنيا في النياية لـ
تنجح في مواجية اضطراب الموارد اإلنتاجية التي فاقت كثي اًر مثيبلتيا في الحرب
العالمية األولى ،واستطاعت فقط تنحية فرنسا جانب ًا وانياؾ بريطانيا قبؿ أف تخبو

ىي نفسيا أماـ القوة األكبر ،لينفتح المجاؿ أماـ حموؿ "الثنائية القطبية" في العالـ،

حيث سار التوازف العسكري بحذى التوزيع العالمي لمموارد االقتصادية.
ميبلد ىذا النظاـ الدولي ػ السابؽ عمى "الثنائية القطبية" ػ تواكب مع ظيور
االستعمار األوروبي الحديث ،حيث خرجت القوى األوروبية تضرب في المجيوؿ،
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وعادت ُمحممة بثروات العوالـ األخرى ،القديـ منيا والجديد .بيد أف السموؾ األوروبي
لـ يكف ػ وقتيا ػ خروجاً عمى المألوؼ ،فقد انخرطت معظـ القوى الدولية في
سموكيات مماثمة ،تراوحت ما بيف ممارسة االستعمار أو مساندتو أو عمى األقؿ قبولو

ػ لخدمتو مصالحيا أو لعدـ تعارضو مع تمؾ المصالح ػ!
ومع اضطبلع الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ،إباف الفترة منذ انتياء
الحرب العالمية الثانية وحتى انييار األخير ،بالقيادة العالمية ،مف خبلؿ كتمتييما
المستعمرة ػ وفي
الغربية والشرقية ،ساند القطباف األعظـ وكتمتاىما استقبلؿ الدوؿ ُ

مقدمتيا ببلدنا ػ استقبلالً "زائفاً" ،يسمح بانبثاؽ بدائؿ محمية شديدة االنحطاط لؤلنظمة
المغادرة ،تعمؿ ػ بوعي أو ببلوعي ػ عمى تكريس تخمؼ شعوبيا ،مف
االستعمارية ُ

الممارسات االستعمارية!
خبلؿ تجفيؼ منيجي لمنابع الحرية ،يتجاوز في خستو ُ
وبحسب التاريخ ،لـ تقدح معاداة أي مف القوتيف العظمييف لحكاـ بأعينيـ في
مساندتيا ألنظمتيـ ولمبدأ االستقبلؿ الزائؼ ،فغالباً ما كاف مصدر العداء عدـ احتراـ
الحاكـ لواحدة أو أكثر مف مصالح تمؾ القوة في المنطقة(.)5

بانييار االتحاد السوفيتي ،وتفكؾ كتمتو الشرقية ،لـ تتخؿ الواليات المتحدة
األمريكية وحمفاؤىا عف مساندة االستقبلؿ الزائؼ لمببلد العربية ػ عمى خبلؼ موقفيـ
المناىض لو في دوؿ إفريقيا جنوب

الصحراء()6

ػ! حدث ىذا ،عمى ما يبدو ،لعدـ

انتفاء دوافع تمؾ المساندة( ،)7باستثناء الدافع الخاص باحتواء المد الشيوعي في العالـ
العربي ،في إطار ما أصطُمح عمى تسميتو "الحرب الباردة".
نياية الحرب الباردة لـ تحقؽ السبلـ عمى األرض ،كما توقعت الواليات
المتحدة وحمفاؤىا! صحيح أنيا احدثت استرخاء لمتوترات االستراتيجية ،واتاحت
فرصة لمتركيز عمى المشاكؿ االجتماعية واالقتصادية ػ مف منظور المصالح الغربية
بطبيعة الحاؿ ػ ،غير أنو بالنسبة ليؤالء الذيف كانوا يفسروف بشكؿ مبلئـ جميع
األحداث التى تقع في العالـ عمى أساس االنتصارات أو اليزائـ لمواليات المتحدة أو
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لبلتحاد السوفيتي ،أصبح العالـ المعاصر كتمة متشابكة مف المتناقضات ،ووجب
عمى األكاديمييف وصناع السياسة ايجاد طرؽ جديدة يعرفوف بيا العالـ!
وىذا بالضبط ما حصؿ! عمى سبيؿ المثاؿ ،ظيرت وجية نظر يزعـ أنصارىا
اف الدور التاريخي لػ"األمة ػ الدولة  "nation-stateقد انتيى ،مثمما انتيت حقبة
"الديناصورات" ،ويجب أف ترفضو خرائط القرف الػ ،21عمى أنو دور تقادـ عميو
العيد( !)8إلى جانب العديد مف الخرائط األخرى لموضع الدولي "ما بعد الحرب
الباردة" ،لخص باستور ستاً منيا ،واصفاً اياىا بأنيا األكثر

ر(:)9
تأثي اً

[ ]1العولمة  :Globalizationإف أوجو التقدـ التى حدثت في التكنولوجيا
واالتصاالت المقترنة بالقوة المتصاعدة لمشركات متعددة الجنسيات قد عولمت
السياسة واالقتصاد وقممت مف دور الدولة .ىذه العممية "غير االرتجاعية" ُيتوقع أف
تؤدي بشكؿ حقيقي إلى اقتصاد ببل حدود ،وتحسف مستويات المعيشة لمجميع.
[ ]2صدام الحضارات  :Clash of Civilizationيتحدد النظاـ العالمي

ويميز صمويؿ ىنتنجتوف
الجديد بالصراع بيف الحضارات وليس بالتكامؿ العالميُ .
بيف تسع حضارات رئيسية :الغربية ،وأمريكا البلتينية ،واألفريقية ،واالسبلمية،
والصينية ،واليندوسية ،واألرثوذكسية ،والبوذية ،واليابانية .ويزعـ ىنتنجتوف أف
التنافس بيف الدوؿ الكبرى قد حؿ محمو صداـ الحضارات .فالتكامؿ االقتصادي لف
يجعؿ ىذه الثقافات تتجانس ،لكنيا سوؼ تظؿ متمايزة وال يمكف التوفيؽ بينيا.
[ ]3النظام العالمي الجديد  :New World Orderإف انتياء التنافس
عمى القوة العظمى أتاح لمجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة أف يمعب الدور الذي
أنشيء مف أجمو :باتخاذ اجراءات جماعية لمنع وازالة العقبات التى تيدد السبلـ،
وتعزيز حقوؽ االنساف .والتحالؼ الذى نشأ تحت مظمة األمـ المتحدة وأخرج العراؽ
مف الكويت كاف عبلمة عمى ميبلد ىذا النظاـ .والذي ظير في الوقت المناسب،
حيث قممت العولمة مف قدرة الدوؿ عمى إدارة األنشطة العابرة لمحدود االقميمية بشكؿ
فعاؿ .وال يمكف إال لشكؿ واحد مف أشكاؿ الحكـ العالمي أف يتعامؿ مع مشاكؿ
5

انتشار أسمحة الدمار الشامؿ أو التقمبات المالية السريعة أو التدفؽ الضخـ لبلجئيف
أو الخبلفات التجارية أو التدابير المنظمة البادة شعب أو ثقافة.
[ ]4السالم الديمقراطي  :The Democratic Peaceإف قضايا السياسة

العالمية ىي شأف مف شئوف قضايا السياسة المحمية ،ويعتمد السبلـ عمى انتشار قيـ
ونظـ الديمقراطية ،فالدوؿ الديمقراطية ال تحارب بعضيا بعضاً عمى األقؿ بعد أف

تترسخ فييا الديمقراطية .ولذا تحدث التيديدات الرئيسية لمسبلـ العالمي بيف الدوؿ
التى يحكميا دكتاتوريوف أو بيف دوؿ ذات أنظمة دكتاتورية ودوؿ ديمقراطية.
[ ]5وحدة عموم األقاليم  :Pan-Regionsضغطت التكنولوجيا المسافات،

ومنذ عاـ  1947أزالت االتفاقيات الدولية معظـ الحواجز التجارية واالستثمارية .ومع
ذلؾ ،فالنتيجة لـ تكف عالماً واحداً بؿ ثبلثة عوالـ :فقد ازدادت التجارة داخؿ كؿ إقميـ

مف األقاليـ الثبلثة(أوروبا ،وأمريكا الشمالية ،وشرؽ آسيا) ،بسرعة أكبر مف التجارة
بيف األقاليـ بعضيا وبعض .ويييمف عمى كؿ إقميـ مف ىذه األقاليـ قوة :االتحاد
األوروبي مف خبلؿ ألمانيا الموحدة ،وأمريكا الشمالية مف خبلؿ الواليات المتحدة،
وشرؽ آسيا مف خبلؿ الياباف ،لكف الصيف تنازعيا الييمنة بشكؿ متزايد .ىذه األقاليـ
الثبلثة تمثؿ نسبة  %81مف انتاج العالـ وتجارتو.
[ ]6الدول  :Statesحدث تغير جوىري في النظاـ الدولي بينما ظمت دولو

تمعب الدور األكثر أىمية .وكما ىو الحاؿ دائماً ،فالدوؿ الكبرى ليا قدرة أكبر في

التأثير عمى طبيعة قواعد النظاـ الدولي وشكميا .غير أف جميع الدوؿ ليا حؽ

التصويت في المنظمات الدولية التى تطبؽ القواعد عمى نطاؽ كبير مف األنشطة.
توحي النظرات االعتبارية الخمس "األولى" بأف عصر الدولة القومية قد انتيى
بسبب التآكؿ السريع لمسيادة مف خبلؿ التفكؾ الثقافي أو التكامؿ العالمي أو التنظيـ
الدولي أو مجموعة تشتمؿ عمى دوؿ مختمفة .غير أف تحميبلً أدؽ ػ فيما يرى باستور

ػ يتيح لممرء أف يرى الدور الرئيسي الذى لعبتو الدوؿ في كؿ ىذه الرؤى ،كما يعترؼ

بذلؾ العديد مف المناصريف ليذه الرؤى .وعمى سبيؿ المثاؿ ،فعمى الرغـ مف أف
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ىنتنجتوف يؤكد عمى أف المتغيرات الثقافية تعتبر أكثر أىمية في تفسير سموؾ الدوؿ،
فإنو يعترؼ أيضاً بأف الدوؿ ستظؿ البلعب الرئيسي في شئوف العالـ ،وتتضمف

سيناريوىات الصراعات التى طورىا في كتابو الشيير "صداـ الحضارات"( ،)11عمى

صراع بيف الدوؿ الكبرى وليس بيف الحضارات.
ويقوؿ توماس فريدماف أف الدوؿ الكبرى يجري استبداليا بأسواؽ كبرى(سوبر
ماركت) ،لكنو يزعـ أنو بسبب العولمة والحدود المفتوحة فسيكوف لمدوؿ شأف أكبر
بل
وليس أقؿ في وضع القوانيف وتنفيذىا" .تتطمب العولمة القابمة لبلستمرار ىيك ً

مستق اًر لمقوة ،وال توجد دولة أكثر أىمية لذلؾ مف الواليات المتحدة .فاالنترنت وغيرىا

مف التكنولوجيات التى يصمميا وادي السيميكوف  Silicon Valleyلنقؿ األصوات
الرقمية والصور التميفزيونية والبيانات حوؿ العالـ ،وعمميات التكامؿ التجاري والمالي
المستمرة في تعزيزىا بابتكاراتيا ،وأيضاً كؿ الثروة التى تتولد عف ذلؾ ،كميا تحدث

في عالـ تعمؿ عمى استق ارره قوة غير ضارة ،عاصمتيا واشنطف دي سي .فمف
ناحية ،يرجع عدـ اندالع حرب بيف دولتيف توجد بيما مطاعـ ماكدونالدز إلى

التكامؿ االقتصادي ،ولكنو يرجع أيضاً إلى وجود القوة األمريكية واستعداد أمريكا

الستخداـ ىذه القوة ضد أولئؾ الذيف قد ييددوف نظاـ العولمة ،بدءاً مف العراؽ إلى

كوريا الشمالية .فمف تنجح اليد الخفية لمسوؽ بدوف وجود قبضة خفية .وال يمكف أف
تنجح مطاعـ ماكدونالدز بدوف ماكدونيؿ دوجبلس مصمـ طائرة السبلح الجوي

األمريكي إؼ ػ .15وتسمى القبضة الخفية ،التى تحفظ لمعالـ األماف الذى يسمح
لتكنولوجيات وادي السيميكوف باالزدىار ،جيش الواليات المتحدة ،وسبلحيا الجوي،
ومشاة بحريتيا .وىذه القوات المقاتمة والمؤسسات يدفع ليا بالدوالر دافع الضرائب
األمريكي"(.)11
السبلـ الديمقراطي يقوـ عمى أساس الدوؿ ،وخريطة عموـ االقميـ تتكوف أيضاً

مف دوؿ ،تكوف الغمبة فييا الحدى دوؿ االقميـ .فالواليات المتحدة تصدر  %91مف
االنتاج الكمي و%73مف التجارة إلى أمريكا الشمالية ،والياباف تصدر  %71مف
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االنتاج الكمي وثمث التجارة إلى عشر دوؿ في شرؽ آسيا .وتصدر ألمانيا %23مف
انتاجيا الكمي و%28مف تجارتيا إلى دوؿ االتحاد األوروبي.
في القرف التاسع عشر ،بدت القومية فكرة سياسية أكثر ضعفاً مف فكرتي

الميبرالية واالشتراكية ،بيد أف األفكار الثبلثة وجدت تعبي اًر ليا بصفة رئيسية داخؿ

الدوؿ .فقد غرست القومية في الدوؿ الطاقة والتوجو الذى كاف أحياناً ايجابياً وأحياناً

مدم اًر ،عمى حد تعبير باستور .وبالمثؿ ،وفيما يرى باستور أيضاً ،يجري مع نياية
القرف العشريف إعادة تعريؼ مصالح وأولويات الدوؿ عف طريؽ العولمة واليوية

والديمقراطية ،وبواسطة فاعميف جدد(المنظمات غير الحكومية ،والمنظمات الدولية،
والمؤسسات متعددة الجنسيات..الخ) ،يعززوف ىذه المصالح واألفكار.
صفوة القوؿ ،اف الدوؿ ال تزاؿ ىي الفاعؿ الرئيسي في النظاـ الدولي ،غير
أف كبلً مف ىذه الرؤى األخرى تزيد مف فيمنا لؤلرضية التى تناور عمييا الدوؿ

لمدفاع عف أنفسيا أو اعبلء مصالحيا .والسؤاؿ :أي الدوؿ اليوـ ىي األكثر أىمية؟

نحتاج إذف لتعريؼ "القوة" ،وبعدىا ُنحدد الدوؿ األقدر عمى التأثير ػ عالمي ًا ػ.
"القوة" ُمصطمح مراوغ! وفي محاولة جوزيؼ ناي االبف لتعريفيا ،قارف في
البداية القوة بالطقس ػ الذى يسيؿ التحدث عنو أكثر مف فيمو ػ وبعد ذلؾ قارنيا
بالحب الذى يسيؿ معايشتو عف تعريفو أو قياسو! واذا ُعرفت القوة بالمصطمحات
العسكرية التقميدية كقدرة عمى سحؽ العدو ،حينئذ فإف االسمحة النووية تعتبر
المؤشرات الرئيسية ،وال تزاؿ الواليات المتحدة وروسيا مف أكبر دوؿ العالـ قوة ،واذا
ُعرفت القوة بقدرة الدولة عمى انتاج السمع والخدمات ،فسوؼ يكوف اجمالي الناتج
المحمي ىو المؤشر األفضؿ ،وأعمى اجمالي تمثمو دوؿ كالواليات المتحدة.
مفيوـ القوة تغير كثي اًر مع الزمف ،عمى نحو واضح ،ففي القرف السابع عشر

والقرف الثامف عشر كاف ُيعتقد عمى نحو واسع أف الحكومات التى تستطيع تعبئة
أكبر عدد مف الجيوش واطعاميـ ويمكنيا أف تجبي الضرائب مف أكبر عدد مف
السكاف سوؼ تفوز في الحروب ،لذا كانت القوة غالباً ما تكافيء عدد سكاف الدولة
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ومساحات األراضي التى تستزرعيا .وفي القرف التاسع عشر ،كانت الصناعة
والسكؾ الحديدية مصادر أكثر أىمية عف الزراعة أو مساحة األراضي .وكاف لدى
روسيا عدد سكاف أكبر مف ألمانيا لكنيا كانت أضعؼ منيا ،ألنيا كانت تفتقر إلى
ما كاف لدى ألمانيا مف السكؾ الحديدية الحديثة ،والبنية الصناعية.
وبدءاً مف صناعات النسيج األولى والثورات الصناعية ومرو اًر بالثورة الكيمائية

والنووية والمعموماتية ػ أياً كاف ما ُيطور مف تكنولوجيا جديدة أو معرفة أو ما ُيمتمؾ
مف ثروات ُيعتمد عمييا ػ ،فإف الدولة تجد نفسيا في مقدمة منحنى القوة .فاختراع
بريطانيا لآللة البخارية ووفرة الفحـ جعبلىا في مقدمة الثورة الصناعية .وعبلوة عمى
ذلؾ ،كانت أنواع معينة مف الدوؿ قادرة بشكؿ أفضؿ عمى استغبلؿ مراحؿ معينة
مف التصنيع ،فاالتحاد السوفيتي عمى سبيؿ المثاؿ ،كاف قاد اًر عمى استخداـ قوة
التخطيط المركزى لتطوير صناعات الصمب الضخمة والكيماويات والمعدات

الرأسمالية ،غير أف اقتصاده الموجو أصبح عبئاً في عصر الكمبيوتر .تعممت الياباف
أف الطريؽ الصعب باستخداـ الجيش مف أجؿ الحفاظ عمى البتروؿ والفحـ كما فعمت

في ثبلثينيات القرف اؿ ،21أكثر تكمفة وأقؿ فاعمية مف االعتماد عمى السوؽ
والتكنولوجيا ،وىي ما اتجيت إليو بعد خمسة عقود.
الحكمة اليوـ ىي أف الدولة تستمد قوتيا مف النمو االقتصادي واالبتكار
التكنولوجي ،وتصبح التكنولوجيات مصد اًر لمقوة إذا أمكنيا اختصار الزمف أو المسافة

أو الفضاء ،فاالنترنت تُعتبر بحؽ التكنولوجيا الجديدة األكثر قوة ألنيا تنقؿ المعرفة
والمعمومات إلى أشخاص أكثر وبصورة أسرع وأرخص وأسيؿ مف أي وسائؿ
اتصاالت أخرى موجودة ،ففي العقد مف  1988إلى  1998الذى استخدمت فيو
االنترنت عمى نطاؽ واسع ،عممت االنترنت عمى تحفيز الصناعة بأكمميا ،وبحموؿ
 1998كاف ثمث النمو االقتصادي لمواليات المتحدة ُيعزى لبلنترنت.
االنترنت وقوة المعمومات تزيد مف قدرة األفراد والمنظمات غير الحكومية عمى
التأثير في السياسة الخارجية والشئوف السياسية الدولية .ولف نجد ػ والكبلـ لباستور ػ
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ال أفضؿ ليذا مف جودي ويمياـ ،وىي سيدة شابة تعمؿ مف خبلؿ منزؿ متواضع
مثا ً
في والية فيرمونت .ففي غضوف ست سنوات مف خبلؿ عمميا عمى االنترنت،

استطاعت ويمياـ أف تنظـ ائتبلفاً مف 1311منظمة غير حكومية في 61دولة وقامت

بصياغة اتفاقية دولية لمنع انتاج وتخزيف واستخداـ األلغاـ األرضية عمى مستوى

العالـ .وعمى الرغـ مف معارضة الواليات المتحدة وروسيا والصيف ،فقد أعدت
المنظمات غير الحكومية حممة لوبية ناجحة استطاعت أف تجعؿ  122دولة توقع
اتفاقية في أوتاوا في ديسمبر  .1997وفازت ويميامز بجائزة نوبؿ لدورىا في تنظيميا،
واستخداـ سيدة أعماؿ عادية لتكنولوجيا جديدة مف أجؿ تعزيز معيار دولي ،يعتبر
ىذا نوعاً جديداً مف القوة في عصر جديد.
في عالـ الحكـ المطمؽ والحماية الجمركية تُعتبر األرض مصدر القوة ،وفي
عالـ التجارة الحرة تعتبر األرض أقؿ أىمية ،فدولة صغيرة مثؿ سنغافورة أو دولة
تتكوف مف مجموعة جزر مثؿ الياباف يمكف أف تكوف دولة ثرية وقوية .وكما ذكر
ريتشارد روزكرانس فإف فيمنا لمعنى القوة قد تغير مثمما تغير العالـ مف "الدولة
االقميمية "territorial stateإلى "الدولة التجارية"trading state

إلى "الدولة

ال
االفتراضية ،"virtual stateحيث تكوف المعمومات وجميع عناصر االنتاج اجما ً
ليا القدرة عمى الحركة والتأثير .ميزة متغيرات القوة المادية(العسكرية والسكاف

ويعترؼ بيا عالمياً عمى
واالقتصاد واألراضي والثروة الطبيعية) ىو أنو يمكف قياسيا ُ
أنيا مؤشرات لمقوة .أما القوة غير المادية فيي معنوية ومف المستحيؿ قياسيا ،غير
أف ىناؾ مؤشرات بديمة لروعة جماؿ وجاذبية أي دولة ،فقوة الواليات المتحدة
األمريكية غير المادية تظير في المياجريف والطبلب الذيف يفدوف إلييا.
العبلقة بيف القوة المادية والقوة غير المادية لـ تُكتشؼ بعد بشكؿ كاؼ،
والعمماء كمما حاولوا فيـ "القوة" استعصت االحاطة بيا! لكنو ،وفيما يرى باستور،
توجد بعض التوضيحات المفيدة .أوال ،يمكننا أف نفرؽ ما بيف المؤشرات العسكرية
واالقتصادية لمقوة المادية حتى لو لـ يكف في استطاعتنا مقارنتيا أو إجماليا بسيولة.
ثانياً ،جعمت فكرة القومية والمعايير الدولية مف استخداـ القوة المادية أكثر تكمفة،
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ومف ثـ تزايدت أىمية القوة غير المادية .ثالثاً ،ال توجد إجابات بسيطة عف أسئمة

مثؿ أي أنواع القوة التى يحتمؿ أف تكوف أكثر فاعمية في إجبار أو إقناع خصـ،

حتى في الحرب ،بؿ بصفة خاصة في وقت السمـ أو أثناء المفاوضات.
عمى أية حاؿ ،مف شأف تحميؿ سريع لمؤشرات القوة المادية والقوة غير
المادية أف ُيظير ،أف الدوؿ السبع التالية :بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا وروسيا
والواليات المتحدة األمريكية والياباف والصيف ،ىي الدوؿ الكبرى في العالـ..
ولقد كانت لمواليات المتحدة األمريكية القوة االقتصادية التى مكنتيا مف أف
تحتؿ المرتبة األولى عمى المسرح العالمي منذ بداية القرف العشريف ،غير أف
امكاناتيا العسكرية لـ تبمغ درجة التفوؽ إال بعد دخوليا الحربيف العالميتيف ػ األولى
والثانية ػ .قوة الواليات المتحدة األمريكية لـ تتراجع بعد انتياء الحرب العالمية الثانية
أو حتى بعد انتياء الحرب الباردة ،ولكف عمى الرغـ مف وضعيا البارز ىذا ،فانيا
أظيرت عمى نحو ُممفت قد اًر مف التناقض بشأف زعامة العالـ!
ىناؾ دوؿ أخرى ،في رأي باستور ،قد تنضـ أو تحؿ محؿ الدوؿ الكبرى في
القرف الحادي والعشريف .وتعتبر الدوؿ المرشحة األكثر وضوحاً حالياً قوى اقميمية،

لما ليا مف تأثير ممحوظ في مناطقيا .ومف المحتمؿ أف يزيد تأثيرىا عف تأثير الدوؿ

الكبرى .ففي أمريكا البلتينية ،تعتبر الب ارزيؿ واألرجنتيف والمكسيؾ قوى اقميمية .وفي
أفريقيا ،نيجيريا وجنوب افريقيا .وفي الشرؽ األوسط ،العراؽ وايراف ومصر .وفي
آسيا ،اليند واندونيسيا والباكستاف ليا تأثير خارج حدودىا.
قارئي الكريـ ،ذلكـ ىو الوضع العالمي "الراىف" ،كما تبدو مبلمحو الرئيسية
في الفكر االستراتيجي الغربي! وكما رأينا ،لـ ُنشارؾ في صنع ىذه البيئة العالمية
الجديدة! مف ىنا ،ولسجناء االعتقاد في عظمة االستقبلؿ العربي الزائؼ لببلدنا ،وفي
الكاريزمية "االصطناعية" لآلباء المؤسسيف لدولة "ما بعد االستعمار" ،أقوؿ:
"وحدها الحقيقة تحرركم"!
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األنظمة االستبدادية ودولة "ما بعد االستعمار"(:)12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
ألحداث ،فالسرد "الغائي" عممية تتقنيا مراكز
ىذه المقالة ليست سرداً/وصفاً

البحوث عندنا أو العارفوف ببواطف األمور ،فيما يتعمؽ باألحداث الجارية!! فإلى
مخزوف ٍ
ٍ
كاؼ مف المعمومات ػ
ىؤالء جميعاً يرجع الفضؿ في تزويد الجميور العربي ب
أفترض جدالً صحتو ػ ،بما يكفي المتبلئو معموماتياً! بقي لجميورنا العربي أف يعرؼ

الممقي في روعو!
كيؼ ُيحقؽ وُيحمؿ ىذا الكـ مف المعمومات ُ

قراءتي ىذه لف يكوف ليا أي معنى إذا لـ تتجاوز السرد "الغائي" لؤلحداث
الجارية ،إلى قراءة نزيية ومنظمة ليا! وعميو ،ال أنوي ُمحاكاة ما تشيده مجتمعاتنا
مف تنبوءات يومية " ُمبتذلة" ،كوف أصحابيا يتعاطوف مع األحداث عمى خطورتيا مف

خبرتيـ الطويمة مع مسابقات "كرة القدـ"! وىو أمر ال يخمو مف طرافة ،واف كاف
واقع ا
متوقعاً ،في ظؿ شغؿ "كرة القدـ" ألبناء أمتنا ،ألكثر مف نصؼ قرف!
التنبوء اليومي عممية محفوفة بالمخاطر ،ويغمب عمييا طابع المغامرة،

خصوصاً إذا احتكمنا إلى األخطاء التى تُرتكب ػ بوعي أو ببل وعي ػ مف جانب أكثر
مفكرينا شيرة أو أكثر الناس عمماً ببواطف األمور .أما التنبوء متوسط األجؿ فيو
ينطوي عمى قدر أقؿ مف المخاطرة ويتمتع بمزايا أفضؿ خصوصاً عندما ُيوظؼ

بطريقة المصباح الكاشؼ الذى تضيء األشعة الصادرة عنو جوانب الحاضر بأكثر

مما تحاوؿ أف تستكشؼ خطوط المستقبؿ في الواقع الذي نعيشو.
وربما كاف مف األفضؿ واألىـ ػ واالقتراح لمارسيؿ ميرؿ ػ أف نطرح أسئمة
ال مف أف نحاوؿ البحث عف اجابات ألسئمة رديئة ،ولسوؼ احاوؿ!
جيدة بد ً
"نظاـ الحكـ" ػ أو "النظاـ السياسي" ػ ىو أحد العناصر التى البد منيا
لكياف/شخصية الدولة ،إلى جانب الشعب واالقميـ .أو بعبارة أخرى" ،النظاـ السياسي"
ىو مجرد تسمية ألنواع الحكومات أو أشكاؿ الحكـ! وثمة تصنيؼ ُمتداوؿ يقوؿ
بإمكانية التمييز بيف ثبلثة أنواع رئيسية مف الحكومات(1 :)13ػ الحكومة البرلمانية2 .ػ
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الحكومة الرئاسية3 .ػ حكومة الجمعية الوطنية أو نظاـ الحكـ المجمسي فيما يسميو
البعض .والمباديء األساسية التى تميز كؿ نوع مف أنواع الحكومات ىي تداخؿ
السمطتيف التشريعية والتنفيذية في الحكومة البرلمانية ،وانفصاليما في الحكومة
الرئاسية ،وأولوية السمطة التشريعية في النوع األخير.
ولقد اشتُؽ مفيوـ "النظاـ  "systemفي ميداف العموـ الطبيعية أوالً ،لكي يأخذ
في االعتبار وجود عبلقة بيف العناصر الخاصة بمجموعة معقدة(النظاـ الشمسي
بل) .وتـ نقؿ ىذا المفيوـ ،عمى أسس غير دقيقة ،إلى ميداف دراسة المجتمع
مث ً
اعتبا اًر مف القرف التاسع عشر فقط .وقد أسيمت أعماؿ عمماء الرياضة في وضع
القواعد النظرية لمفيوـ النظاـ ،كما أسيمت أعماؿ عمماء األنثروبولوجيا واالقتصاد
في ادخاؿ التحميؿ النسقي إلى الحقؿ االجتماعي ،ومع ذلؾ فقد تعيف االنتظار حتى
منتصؼ القرف العشريف قبؿ أف يظير مفيوـ واضح ومتماسؾ لمنظاـ االجتماعي،
وذلؾ مف خبلؿ الدراسات التى قاـ بيا تالكوف بارسوف(.)14
صمـ عمى أساس أنو مجموعة مركبة
النظاـ االجتماعي في أعماؿ بارسوف ُ
مف الوظائؼ المتنوعة .يقوـ بكؿ وظيفة مف ىذه الوظائؼ ،وبطريقة مميزة ،قسـ
محدد مف أعضاء المجموعة :فتقوـ األبنية العائمية بالمحافظة عمى النموذج ،وتقوـ
األجيزة اال قتصادية بالتكيؼ مع الضغوط الخارجية ،وتقوـ السمطات السياسية باتخاذ
القرارت وتقوـ المؤسسات االجتماعية والثقافية بالعمؿ عمى استمرار الوفاؽ العاـ.
وتتوافر لمجماعات األكثر كماالً واتقاناً فقط ،وظيفتاف أخرياف ىما القدرة عمى تغيير
األىداؼ المرغوب الوصوؿ إلييا ،والقدرة عمى التحوؿ الذاتي بدوف المساس

بالشخصية .ولمنتقدي المدخؿ الوظيفي لبارسوف ،تؤكد التجربة ،والرأي ألنصار
بارسوف ،انو إذا كاف صحيحاً أف األنظمة االجتماعية تحوز مف الموارد ما ىو
ضروري لبقائيا ،إال أف ىذه األنظمة ُمعرضة لؤلعطاب الوظيفية ،مثميا مثؿ
األعضاء البيولوجية ،فيذه وتمؾ ُمعرضة فيما يرى مارسيؿ ميرؿ ،في ظروؼ معينة،
لمفناء التاـ إذا انفجرت مف داخميا ،أو تعرضت لمضغط مف خارجيا.
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ُمستفيدًا مف أعماؿ بارسوف ،عمد دافيد إيستوف إلى بناء النظاـ السياسي،

عمى ما يمي :أوالً ،أىمية العبلقة بيف النظاـ وبيئتو .ثانياً ،أىمية ضبط إيقاع النظاـ
عف طريؽ سمطة قادرة عمى الرد المبلئـ عمى التحديات ػ القادمة ػ مف البيئة.

تحميؿ النظاـ ػ أو التحميؿ النسقي ػ ينطوى عمى دراسة مجمؿ التفاعبلت التى
تحدث بيف النظاـ وبيف بيئتو .و"النظاـ" المكوف مف مجموعة محددة مف العبلقات،
ىو في حالة اتصاؿ مع بيئتو مف خبلؿ آلية "المدخبلت" و"المخرجات" .وتتكوف
المدخبلت مف مجموعة المطالب والمعضدات المتجية إلى النظاـ باعتبارىا كؿ واحد
 .وفي داخؿ النظاـ تتحوؿ المطالب والمعضدات تحت تأثير رد الفعؿ المركب
لمعناصر التأسيسية لمنظاـ نفسو لتثير في النياية رد فعؿ شامؿ مف جانب سمطة نظـ
االيقاع ،يعبر عف الطريقة التى يسعى بيا النظاـ نحو التكيؼ مع التحريضات
والضغوط النابعة مف البيئة .وبينما يشكؿ رد الفعؿ الشامؿ ىذا "المخرجات" استجابة
 responseالنظاـ أو رده عمى "المدخبلت" ،فإنيا تميد في الوقت نفسو لدائرة جديدة
مف رد الفعؿ "التغذية المرتجعة  "Feed-backوالتى تسيـ بدورىا في تعديؿ البيئة
والتى منيا ستنطمؽ مطالب ومعضدات أخرى.
مف ىنا ،اشتؽ ميرؿ تعريفو لػ"النظاـ" بأنو :مجمؿ العبلقات بيف عدد محدد
مف البلعبيف الذيف يضميـ نمط بيئي معيف ويخضعوف لصيغة تنظيمية مبلئمة.
"نظاـ الحكـ" عبارة ترىبيا األذف العربية وال ترتاح ليا كثي اًر عمى نحو ُممفت،

ربما الرتباطيا في الوجداف الشعبي لدولة "ما بعد االستعمار" بالحكومات
االستبدادية/الدكتاتورية ،ولنق أر قوؿ "الخطير" محمد حسنيف ىيكؿ ،عمى خمفية اندالع
االحتجاجات الطبلبية المناىضة لنظاـ الحكـ في مصر عاـ :)15(1968
"النظاـ المصري الذى حكـ ابتداء مف سنة  1952لـ ينشأ في بيئة سياسية،
أعني(والكبلـ لييكؿ) أف الثورة كاف يجب بالمنطؽ العادي أف تنبع مف جو آخر غير
القوات المسمحة التى خرجت منيا الطبلئع التى قادت الثورة فيما بعد فعبلً".

14

وربما أيضاً يرجع عدـ االرتياح الشعبي لعبارة "نظاـ الحكـ" الرتباطيا بأحكاـ

قضائية "دموية" "جائرة" ،لطالما صدرت في حؽ شرفاء ،طيمة عقود "ما بعد
االستعمار" ،بزعـ مناىضتيـ لمشرعية القائمة وتآمرىـ لقمب "نظاـ الحكـ"!
حديثي في ىذه المقالة عف األنظمة العربية الحاكمة ،ال أعني بو سوى
األنظمة التى ُوجدت في دولة "ما بعد االستعمار" ،واستوطنت الفضاء السياسي فييا
ألكثر مف نصؼ قرف ،فقد تزامف ميبلد ىذه األنظمة مع انتياء الحرب العالمية
الثانية واقرار القوتيف العظمييف ػ كما ذكرنا ػ لمبدأ االستقبلؿ "الزائؼ" لمبمداف
المستعمرة ،وفي مقدمتيا بمداف عالمنا العربي وبمداف إفريقيا جنوب الصحراء!
ُ
ىذه األنظمة العربية االستبدادية في دولة "ما بعد رحيؿ االستعمار" ػ أو دولة
"ما بعد الحرب العالمية الثانية" ػ ،منذ مجيئيا إلى الوجود وحتى انييارىا الذى بدأ
ستمر حتى اآلف،
فيما أري مع االطاحة بنظاـ صداـ حسيف في العراؽ وال يزاؿ ُم اً

وعمى اختبلؼ مشاربيا ،ما بيف قومي واسبلمي وبعثي وشيوعي وناصري
واشتراكي..الخ ،كانت وال تزاؿ حريصة عمى توارث وتكريس مبدأ االستقبلؿ "الزائؼ"!
وىي ،واف بدت متنافرة ،تمتقي عمى تجفيؼ منابع الحرية!
ولمف يسأؿ :لماذا سبقتنا مناطؽ كإفريقيا جنوب الصحراء في التخمص مف
انظمة "ما بعد االستعمار" ،عقب انييار االتحاد السوفيتي؟ ولماذا تأخرت االطاحة
بيذه األنظمة في عالمنا العربي ،إلى ما بعد ىجمات سبتمبر  !2111رغـ ما نعممو
جميعاً ًً مف تزامف حصوؿ البمداف العربية واالفريقية ،عمى االستقبلؿ الوطني!
بؿ إف دولة كمصر كاف ليا فضؿ السبؽ!! وىو ما أغرى عمى ما يبدو
المتاجرة
المزايدة ،بؿ و ُ
نظاميا الحاكـ في خمسينيات وستينيات القرف العشريف ب ُ

بجيوده في دفع األفارقة إلى االستقبلؿ ،رغـ حتميتو ،لدعـ القوتيف األعظـ لو!

بالطبع ،ال أقصد مف قولي ىذا التيويف مف جيود األنظمة المصرية "ما بعد
االستعمار" ،فيي مشكورة ،ما أقصده ىو التنبيو ألىمية تخميص الماضي مف زيفو
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وأكاذيبو الكبرى ،كوف ىذا أصوف لمتاريخ! فأف تعرض نصؼ الحقيقة وتخفي نصفيا
اآلخر أخطر ألؼ مرة مف أف تُخفي الحقيقة برمتيا .لـ يعد مقبوالً أف ُنعمى عف
بديييات ،صيرنا الجيؿ بيا "لعبة" األمـ! دعـ حكوماتنا ظؿ وثيقاً لحكومات إفريقية

المر لمبدأ االستقبلؿ الزائؼ!
بعينيا( ،)16اشتيرت باستبدادىا وتكريسيا ُ

في مؤلفو القيـ "الموجة الثالثة"( ،)17حدد ىنتنجتوف معنى الديمقراطية بإيجاز
بأنيا نيج لمحكـ يقوـ عمى االنتخابات الحرة والمؤسسات الثابتة وعمى تداوؿ السمطة
بيف األحزاب في نظاـ تعددي يكفؿ الحرية وتكافؤ الفرص لجميع األحزاب السياسية
القائمة وحرية االختيار لكؿ الناخبيف .ويقابميا عمى النقيض النظاـ الشمولى الذي
يتولى الحكاـ في ظمو السمطة إما بحكـ المولد أو الصدفة أو الثراء أو العنؼ أو
التعييف .والديمقراطية كما يحددىا ىنتنجتوف ليست نظاماً لمحكـ وانما ىي "نيج" ُيتبع

في إطار نظاـ الحكـ .فيناؾ ممكيات شمولية وأخرى ديمقراطية ،كما أف ىناؾ أنظمة

حكـ جميورية شمولية وأخرى ديمقراطية .لكف الديمقراطية ال تتناسب بالطبع مع
أنظمة الحكـ العسكرية أو الدكتاتورية الفردية!
في المؤلؼ نفسو تحدث ىنتنجتوف عف تقارير صدرت عاـ  ،1991تؤكد أف
التحوؿ الجماعي إلى الديمقراطية الذي كانت تشيده أوروبا الشرقية ،عمى خمفية
تفكؾ االتحاد السوفيتي ،دعـ المطالبة بالتغيير عندنا ،ودفع الحكاـ في مصر
واألردف والجزائر إلى االسراع بإتاحة مزيد مف المجاؿ السياسي لمتعبير عف السخط.
ولتعضيد زعمو ،أورد ىنتنجتوف تعميقاً ،لصحفي مصري ،عمى االنييار الجماعي
لؤلنظمة الشيوعية ،ىذا نصو" :ال مفر مف الديمقراطية اآلف .فكؿ ىذه األنظمة
العربية ال خيار أماميا إال أف تناؿ ثفة شعوبيا وترضخ لمخيار الشعبي"!
وفي تفسيره لعدـ تحقؽ رؤية الصحفي المصري ػ والتى تستند إلى فرضية
"العدوي" ،أو "كرات الثمج" ،أو "ظاىرة الدومينو"

كسبب()18

ػ ،أكد أستاذ ىارفارد

الراحؿ ىنتنجتوف أف الثورة الديمقراطية العالمية كانت يمكف أف تفرز في أية دولة
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مناخاً خارجياً يدفع ويساعد عمى التحوؿ الديمق ارطي ،لكنيا لـ تكف تستطيع أف تُفرز
الظروؼ ػ الداخمية ػ البلزمة لمتحوؿ الديمقراطي في الدولة.
"كرات الثمج" أو "ظاىرة الدومينو" والتى كاف تأثيرىا واضحاً عاـ  ،1991عمى

التحوؿ الديمقراطي في كؿ مف بمغاريا ورومانيا ويوغوسبلفيا ومنغوليا ونيباؿ وألبانيا،
كانت وحدىا ػ والكبلـ ال يزاؿ لينتنجتوف ػ تُعد ضعيفة كسبب لمتحوؿ الديمقراطي في
غياب الظروؼ المبلئمة في تمؾ الدوؿ التى تأثرت بيا.

تحميؿ ىنتنجتوف "صحيح" و"بارع" كالعادة! غير أنو "ناقص" و"ال يخمو مف
غرض"! كونو يتعامى ٍ
بدـ بارد ،كدأب أغمب التحميبلت الغربية ،بؿ والعربية
أيضاَ(!!) ،عف تحميؿ الواليات المتحدة وحمفائيا أية مسئولية عف اعاقة توافر

"الظروؼ الداخمية البلزمة لمتحوؿ الديمقراطي" في ببلدنا ،متجاىبلً دور ببلده
البلانساني في التمكيف لمبدأ االستقبلؿ الزائؼ في دولة "ما بعد االستعمار"(!)19

عمى أية حاؿ ،ىنتنجتوف قسـ "القوى الداخمية" التى حالت برأيو دوف المزيد
مف التحوالت الديمقراطية في دوؿ العالـ ،في تسعينيات القرف اؿ ،21كما يمي:
[ ]1العقبات السياسية :مف العقبات السياسية غياب التجربة الحقيقية مع
الديمقراطية عف الدوؿ التي ظمت عمى الشمولية في تسعينيات القرف الماضي .واف
كاف ىذا برأي ىنتنجتوف ال يمثؿ مانعاً حاسماً أماـ التحوؿ الديمقراطي .ىنتنجتوف
كاف قد توقع اختفاء عقبة واحدة خبلؿ تسعينيات القرف الماضي وىي الزعماء الذيف

بل في ىذه األنظمة،
أقاموا ىذه األنظمة الشمولية أو الذيف ظموا في السمطة طوي ً

ألنيـ عادة ما يتحولوف إلى متشدديف ،يعارضوف أي تحوؿ ديمقراطي! موت ىؤالء

الزعماء أو رحيميـ عف السمطة يؤدي إلى إزالة عقبة مف طريؽ التحوؿ الديمقراطي
في ببلدىـ ،ولكف ال يؤدي بالضرورة إلى حدوث التحوؿ.
مف العقبات األخرى الكؤود التي حالت في نظر ىنتنجتوف دوف التحوؿ
الديمقراطي ،غياب االلتزاـ الحقيقي بالقيـ الديمقراطية بيف الزعماء السياسييف في آسيا
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وأفريقيا والشرؽ األوسط .واف ىؤالء الزعماء حيف يخرجوف مف مناصبيـ ،نجد لدييـ
ما يكفي مف األسباب لمدفاع عف الديمقراطية .اختبار مدى التزاـ ىؤالء الزعماء
بالديمقراطية يأتي حيف يكونوف في السمطة ال يزالوف .وب أري ىنتنجتوف اف األنظمة
الديمقراطية بأمريكا البلتينية كانت تتـ االطاحة بيا بانقبلبات عسكرية في العادة .وقد
حدث ذلؾ بالطبع في الشرؽ األوسط وآسيا ،إال أف القادة المنتخبيف أنفسيـ في ىذه
المناطؽ كانوا برأيو مسئوليف عف سقوط الديمقراطية ،ومف ىؤالء أندي ار غاندي في
اليند وفرديناند ماركوس في الفمبيف وسوكارنو في أندونيسيا.
[ ]2الموروث الحضاري :ىناؾ رأي يرى أف المواريث الحضارية التاريخية

الكبرى في العالـ تتفاوت بشدة في مدى مبلءمة توجياتيا وقيميا ومعتقداتيا وأنماط
السموؾ فييا لنمو الديمقراطية .فالموروث الحضاري المعادي لمديمقراطية يعوؽ
انتشار المعايير الديمقراطية في المجتمع وينكر شرعية المؤسسات الديمقراطية،
وبالتالي فيو يحوؿ دوف قياـ ىذه المؤسسات بمياميا .وطبقاً ليذا الرأي ،ال تتناسب

الديمقراطية إال مع الدوؿ الشمالية الغربية وربما وسط أوروبا وما خرج عنيا مف
مستوطنيف .ومف الشواىد الداعمة ليذا الرأي:
 اف الديمقراطية الحديثة نشأت في العالـ الغربي.
 اف معظـ الدوؿ الديمقراطية منذ بدايات القرف الػ 19ىي دوؿ غربية.
 اف الديمقراطية انتشرت خارج نطاؽ شماؿ المحيط األطمنطي ،في
طاغ،
المستعمرات البريطانية السابقة ،وفي الدوؿ التى تعرضت لنفوذ أمريكي ٍ

وأخي اًر في المستعمرات االيبيرية السابقة بأمريكا البلتينية.

 اف الدوؿ الديمقراطية اؿ 58عاـ  1991شممت  37دولة أوروبية غربية
ومستوطنة أوروبية ودولة أمريكية التينية ومستعمرة استرالية وست دوؿ
أخرى(الياباف ،وتركيا ،وكوريا الجنوبية ،ومنغوليا ،وناميبيا ،والسنغاؿ) .وكانت
عشروف دولة مف الدوؿ الثبلثيف التى تحولت إلى الديمقراطية في الموجة
الثالثة(،)21

ال سيطر عمييا النفوذ الغربي.
إما دوالً غربية أو دو ً
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ثمة نسخة أقؿ حدة مف عقبة الموروث ترى أف المسألة ليست أف حضارة ما
أو أخرى تبلئـ الديمقراطية وتتقبميا وانما أف ىناؾ حضارة ما أو بعض الحضارات
تُعادي الديمقراطية! الكونفوشية واالسبلمية ىما األكثر شيرة! وبرأيي ىنتنجتوف يزيد
ما يمي مف حدة العوائؽ التى تواجو الديمقراطية في حضارتنا:
 عدـ طرح فكرة الديمقراطية لمبحث النزيو المنظـ .في حيف أف اآلراء التى
ترى في بعض المواريث الحضارية عوائؽ تحوؿ دوف تحقيؽ التطور باتجاه
ما أو آخر يجب أف ُيعاد النظر فييا وأف تُحاط بقدر مف الشؾ.
 إف المواريث الحضارية التاريخية الجميمة كالحضارة االسبلمية ىي كيانات
ُمعقدة مف األفكار والعقائد والتعاليـ والكتابات واالفتراضات وأنماط السموؾ.
وأية ثقافة عظيمة بيا بعض العناصر التى تناسب الديمقراطية .وعف
العناصر المناسبة لمديمقراطية في الحضارة االسبلمية وكيؼ وتحت أية
ظروؼ يمكف إلغاء العناصر غير الديمقراطية ،يتساءؿ ىنتنجتوف!
 حتى واف كاف الموروث الحضاري بمثابة عائؽ في طريؽ الديمقراطية ،فإف
التراث يتسـ بالدينامية والحركة ال بالسمبية والجمود .فالمعتقدات السائدة
والتوجيات الجارية في المجتمع تتغير ،وبينما تحافظ الثقافة السائدة عمى
عناصر االستم اررية في المجتمع فإنيا تختمؼ اختبلفاً واضحاً عما كانت

عميو قبؿ جيؿ أو جيميف .التراث يتطور ،ولعؿ التنمية االقتصادية نفسيا ػ

والكبلـ لينتنجتوف ػ ىي مف أىـ أسباب التطور الحضاري.
[ ]3العقبات االقتصادية :الفقر يمثؿ عائقاً رئيسياً ،بؿ ربما كاف أكبر عائؽ

في سبيؿ التنمية االقتصادية .ويتمثؿ مستقبؿ الديمقراطية عمى مستقبؿ التنمية
االقتصادية .والعوائؽ في طريؽ التنمية االقتصادية برأي ىنتنجتوف ىي عوائؽ في
طريؽ اتساع نطاؽ الديمقراطية .غالبية الدوؿ التى كانت تؤىميا ظروفيا لمتحوؿ
الديمقراطي في تسعينيات القرف الماضي ىي دوؿ في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا.
فالرخاء االقتصادي ليذه الدوؿ كاف مصدره الصادرات النفطية ،وىو موقؼ عزز
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السيطرة البيروق ارطية لمدولة وبالتالي ىيأ مناخاً ال يتناسب والتحوؿ لمديمقراطية .إال
أف ذلؾ لـ يكف معناه استحالة التحوؿ الديمقراطي بالضرورة.

فقد مارست البيروقراطيات الحكومية في دوؿ أوروبا الشرقية سيطرة أكبر مف
المصدرة لمنفط .تمؾ السيطرة قد تنيار عند نقطة معينة في ىذه الدوؿ
سيطرة دولنا ُ
النفطية بنفس الصورة الفجائية التى انيارت بيا في دوؿ أوروبا الشرقية!

موجة التحوؿ الديمقراطي التى اجتاحت العالـ في تسعينيات القرف العشريف
كاف مف الممكف أف تصبح سمة سائدة في سياسات الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا.
وقتيا ػ والكبلـ لينتنجتوف ػ تتحد قضية االقتصاد والموروث الحضاري معاً .فما ىي
أشكاؿ السياسة وأنماطيا التى يمكف أف تظير ،حيف يتفاعؿ الرخاء االقتصادي مع

الموروث الحضاري؟! في مناقشتو ليذا التساؤؿ الميـ يقرر ىنتنجتوف اف التحوؿ
الديمقراطي في دوؿ العالـ االسبلمي يدعـ نفوذ حركات سياسية واجتماعية ليا وزنيا
ويحوـ الشؾ حوؿ التزاميا بديمقراطية نظاـ الحكـ.
[ىؿ تستمر الحكومات ػ القائمة في بداية تسعينيات القرف اؿ 21ػ فيما بدأتو
مف انفتاح سياسي وتُجري انتخابات تتنافس فييا الجماعات االسبلمية دوف قيود؟
وىؿ تحصؿ الجماعات االسبلمية عمى األغمبية؟ واذا فازوا باالنتخابات ،فيؿ يسمح
الجيش(الذى ُيعد شديد العممانية في دوؿ كالجزائر وتركيا وباكستاف واندونيسيا) ليـ
بتشكيؿ الحكومات؟ واذا شكموا حكومات ،فيؿ ستتبع سياسات اسبلمية متشددة
تقوض دعائـ الديمقراطية وتقضي عمى العناصر ذات التوجيات الحديثة في
ومحيطيا!]
المجتمع ،وىؿ ستُشكؿ تيديداً لممصالح الغربية في بمدانيا ُ
بيذه التساؤالت "الحائرة" ،فسر لنا ىنتنجتوف بعبقريتو المعيودة موقؼ ببلده
وحمفائيا "الضبابي" مف مسألة التحوؿ الديمقراطي في ببلدنا ،بعد تفكؾ االتحاد
السوفيتي واالنييار الجماعي لؤلنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية .دوف أدنى إشارة
تُذكر مف جانبو لمسئولية ببلده عف ىدـ االنساف العربي وحرمانو مف حقو في نقد
وتطوير ثقافتو ،مف خبلؿ صيانتيا ألنظمتنا القمعية ولمبدأ االستقبلؿ "الزائؼ" ،بزعـ
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تفويت الفرصة عمى االتحاد السوفيتي في استقطاب األنظمة العربية إلى جانبو! وىو
لحكامنا بافتعاؿ معارؾ وىمية ،ساعدتيـ مف جية عمى التجفيؼ "الكارثي"
ما سمح ُ
لمنابع الحرية ،ومف جية أخرى أكسبتيـ شعبية واسعة!

ماال يعممو الكثيروف مف أبناء مجتمعاتنا "كارىة الحقيقة" ىو اف كؿ ما يدور
عندنا مف أحداث ،يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما يدور في العالـ ػ خاصة الغربي ػ ،وال
يمكف فيمو إال بإدراؾ مختمؼ عناصر ىذا الترابط( .)21إف أي شيء وكؿ شيء في

حياتنا أصبح عمى نحو ُمتزايد لو صمة بما يدور في العالـ .فكيؼ يمكف أف نتجاىؿ
ىذه الصبلت وال نسعى إلى فيميا والتعامؿ معيا بكؿ أبعادىا؟ وكيؼ نظؿ ننظر
إلى األشياء وعبلقاتيا ،كأنيا تبدأ وتنتيي عند حدودنا "الجغرافية"؟!
الطريق إلى هجمات  11سبتمبر:"2001
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمرئيس العراقي الراحؿ صداـ حسيف ونظامو خصوصية شديدة في التاريخ
العربي المعاصر ،ليس فقط لطريقة اعدامو "الثأرية" ،عمى يد ضحايا ظُممو ،وانما

أيضاً لكونو أوؿ حاكـ عربيُ ،يطاح بو وبنظامو عمى خمفية ىجمات 11سبتمبر!
والسؤاؿ :لماذا كاف صداـ حسيف ونظامو أوؿ ضحايا الغضبة األمريكية؟

ثمة أحداث قديمة ،عمى ما يبدو ،تقؼ وراء اختيار الواليات المتحدة لصداـ
حسيف ونظامو ،كمتنفس لغضبتيا ،بعد ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر!2111
كانت السياسة األمريكية تجاه النظاـ العراقي في ثمانينيات القرف الماضي
"انتيازية" كالعادة! فقد "مالت" الواليات المتحدة بالفعؿ ناحية العراؽ أثناء الحرب
االيرانية/العراقيةُ ،معتبرة ايراف "االسبلمية" بمثابة التيديد األخطر عمى المصالح

الغربية في الخميج! دوف أدنى مباالة بوقوع مئات اآلالؼ مف الضحايا في تمؾ
الحرب التى استمرت ثماني سنوات(1981ػ ،)1988قدمت خبلليا الواليات المتحدة

وبريطانيا لمنظاـ العراقي معمومات استخباراتية وطائرات ىميكوبتر الستخداميا في
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ىجماتو باألسمحة الكيماوية ضد ايراف ػ ،وأيضاً في حمبلتو ضد

األكراد()22

ػ ،كما

حالت الدولتاف دوف إدانة مجمس األمف وقتيا ليذه الجرائـ!

حرب طويمة وطاحنة عمى ىذا النحو ،كاف ليا تأثير "قاتؿ" عمى االقتصاد
العراقي .فقد تدىور الناتج القومي االجمالي في عاـ  ،1988رغـ أنو بدأ يستعيد
عافيتو عاـ  .1989ووصؿ معدؿ التضخـ إلى  %45في عاـ  .1991وظمت ثمار
انتصارات صداـ بعيدة عف متناوؿ أبناء شعبو ،عمى حد تعبير مايكؿ بالمر(!)23
ومع ذلؾ ،فقد كاف العراؽ غنياً بالنفط ،ولديو قطاع زراعي ُمنتج ،غير أف
قبضة صداـ حسيف "الحديدية" ،ورفضو لتخفيض االنفاؽ الحكومي ،وأمره باستمرار
مشروعات ا لتنمية والتطوير النوعي في القوات العسكرية ،واحتفاظو بالجيش العامؿ
عمى نفس المستوى تقريباً الذى بمغو في السنة األخيرة لحربو مع ايراف .كؿ ىذه
األمور وغيرىا زادت مف الضرورات االقتصادية بالنسبة لصداـ .وبات لزاماً عميو ػ ما

لـ يعمؿ عمى ابطاء الزخـ الستعادة النشاط االقتصادي أو خفضو بدرجة كبيرة قواتو

المسمحة ػ ،أف ُيقنع أنظمة الخميج باسقاط المميارات المديف بيا ليـ! وبأف يخفضوا
صادراتيـ النفطية ويمنحوا العراؽ حصة أكبر مف االنتاج في إطار منظمة "األوبؾ"!
وبأف ينقموا استثماراتيـ مف الواليات المتحدة!
واذا أضفنا إلى ذلؾ كمو "النسخة العراقية" لمحضر االجتماع "الشيير" بيف
صداـ حسيف وجبلسبي السفيرة األمريكية في بغداد ،والتى نشرىا العراقيوف فيما بعد،
والتى تفضح اببلغ السفيرة لصداـ بأنو "ليس لمواليات المتحدة رأي فيما يتعمؽ
بالمنازعات العربية ػ العربية ،مثؿ خبلفكـ مع الكويت حوؿ الحدود" ،فيما كاف يبدو،
إف صح الزعـ العراقي ،أنو اعطاء "ضوء أخضر" لمعراقييف لمغزو!
أقوؿ إنو إذا أخذنا كؿ ىذه األمور في االعتبار ،فقد تتبدد بعض أوىامنا!
المعاصر عمى طريقة فيمـ
كارثة أف تُعالج مثؿ ىذه الحوادث الخطيرة في تاريحنا ُ
"العاصفة" لخالد يوسؼ ،حيف اختزؿ مأساة الغزو في أخويف مصرييف ،حارب
أحدىما إلى جانب النظاـ العراقي ،وحارب الثاني إلى جانب نظاـ ببلده وحمفائو!
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عمى أية حاؿ ،كانت الكويت بالفعؿ مصيدة موت حقيقية لمجيش العراقي ،ولـ
يكف قرار صداـ حسيف بارساؿ المزيد والمزيد مف الرجاؿ والمعدات إلى "محافظتو
التاسعة عشرة" التى فتحيا حديثاً ينبع مف استراتيجية عسكرية مدروسة تستيدؼ

الحاؽ اليزيمة بيجوـ القوات المتحالفة( ،)24بؿ كاف ينبع فيما يرى مايكؿ بالمر مف

استراتيجية سياسية ،قُصد بيا ردع ىجوـ مف ىذا النوع عف طريؽ إثارة شبح
حمامات الدـ في أذىاف زعماء التحالؼ مف الغربييف ،فالدـ الغربي عزيز!
الصراع عمى الكويت والذى ُحسـ لصالح قوات التحالؼ بزعامة الواليات
المتحدة األمريكية ،كاف رغـ كؿ شيء ،أوؿ أزمة في سنوات ما بعد الحرب الباردة!
بدا فيو جمياً ما أسفر عنو انتياء الحرب الباردة مف تعديؿ في بعض عناصر

المعادلة الجغرافية ػ االقتصادية! فاحتواء الشيوعية لـ يعد يجبر الواليات المتحدة عمى
ضماف التدفؽ المستمر لمنفط مف الخميج إلى أوروبا الغربية .ومع ذلؾ فإف األىمية
الكمية لمعناصر الجغرافية ػ االقتصادية في السياسة الخارجية األمريكية قد زادت.

واألسباب فيما يرى بالمر ،ىي :أوالً ،ادراؾ أصحاب القرار السياسي األمريكي،
وأغمبية الشعب األمريكي ،انو ليس في مصمحة الواليات المتحدة حدوث انييار في
اقتصادات شركائيا التجارييف الرئيسييف في أوروبا وآسيا .وثانياً ،اف نمو اقتصادات

الدوؿ الديمقراطية الجديدة في أوروبا الشرقية يعتمد ،جزئياً ،عمى توافر النفط الشرؽ
أوسطي رخيص السعر .وثالثاً ،مف المرجح أف يزداد اعتماد أمريكا عمى بتروؿ

الخميج العربي المستورد .وبوجو عاـ ػ والكبلـ لمايكؿ بالمر ػ فإف الشعب األمريكي
ينفر مف الموافقة عمى تشييد المزيد مف محطات الطاقة النووية ،خوفاً مف الحوادث

ومف المشكبلت المتصمة بانتاج النفايات النووية ،كما يرفض الشعب زيادة عمميات
الحفر لمتنقيب عف النفط قبالة الشواطيء ،خشية تموث المياه وأماكف االستحماـ في
البحر ،ويرفض إحراؽ المزيد مف الفحـ ،حتى ال يزداد تموث اليواء وحتى ال يسقط
المطر الحمضي!!
إريؾ ىوسكيف ،وىو طبيب كندي ،كاف منسؽ فريؽ ىارفارد في العراؽ ،عمؽ
عمى وحشية اليجوـ عمى الشعب العراقي في "عاصفة الصحراء" بقولو :إف القصؼ
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بالقنابؿ عاـ  1991قد انيى بصورة فاعمة كؿ ما ىو حيوي لمبقاء البشري في
العراؽ ،الكيرباء والماء وأنظمة الصرؼ والزراعة والصناعة والرعاية الصحية! ،أما
الصحفي األمريكي الشيير توماس فريدماف ،فقد ادعى بوقاحة أف األفضؿ في كؿ
العوالـ ،بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية ،ىو ديكتاتور آخر مثؿ صداـ حسيف أو
عمى حد قولو :قبضة حديدية لعصبة عراقية دوف صداـ حسيف!
وقبؿ أنتخاب بوش االبف كرئيس لمواليات المتحدة األمريكية قاـ ديؾ تشيني
ودونالد رامسفيمد وپوؿ وولفويتز ،بكتابة مذكرة تحت عنواف "اعادة بناء القدرات
الدفاعية لمواليات المتحدة" في سبتمبر  ،2000أي قبؿ عاـ مف احداث
11سبتمبر .2111في ىذه المذكرة ورد ما معناه انو بالرغـ مف الخبلفات مع نظاـ
صداـ حسيف والذي يستدعي تواجدا امريكيا في منطقة الخميج العربي إال أف أىمية
وأسباب التواجد األمريكي في المنطقة تفوؽ سبب وجود صداـ في

السمطة(.)25

عمى أية حاؿ ،ما حصؿ ىو أف الرئيس بوش األب تردد في أف ُيحؿ

ديكتاتور آخر مكاف صداـ ،ألنو فيما يرى محمود ممداني لـ يكف متيقناً مف

التداعيات االقميمية عمى بقية حكوماتنا وايراف وتركيا( ،)26التى يمكف أف يؤدي إلييا
تغيير النظاـ العراقي! ومف ثـ اكتفى بمواصمة عقاب العراؽ في زمف السمـ ،حتى
ُيبعد نظامو عف أف يكوف ُمسمحاً بطريقة فعالة ضد أي أحد ،غير مواطنيو!
كاف القصؼ المتكرر لمعراؽ يجري في موازاة "نظاـ غير محدد مف العقوبات
االقتصادية" .وكانت األمـ المتحدة قد تبنت العقوبات االقتصادية كجزء مف دستورىا
لعاـ  1945وكوسيمة لصيانة النظاـ الكوني .واستخدمت العقوبات االقتصادية ،منذ
ذلؾ الوقت وحتى توقيعيا عمى العراؽ ،أربع عشرة مرة ،منيا اثنتا عشرة مرة منذ
انييار االتحاد السوفيتي .غير أف العراؽ يمثؿ أوؿ دولة توقع فييا العقوبات عمى بمد
بصورة شاممة منذ الحرب العالمية الثانية ،بمعنى أف كؿ مف أوجو صادراتيا ووارداتيا
وعرضة لفيتو الواليات
قد أصبح ،في آخر األمر ،خاضعاً إلشراؼ األمـ المتحدة ُ
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المتحدة األمريكية! وقد كشؼ ىذا النظاـ مف العقوبات االقتصادية عف تطور جديد
وخبيث بحؽ في تاريخ النزاع األقؿ حدة!
فقد إدعى ،وىو يشف حممة باعتبارىا حممة مف أجؿ حقوؽ االنساف ،أنو
ييدؼ إلى تخفيؼ عقوبة ُمستحقة بالفعؿ ،طبق ًا لحكـ شروط قانوف خاص "بالسمع
االنسانية" ،التى يشرؼ عمييا "منسقو األمـ المتحدة لممعونة االنسانية"! لقد أطمؽ
ذلؾ في الحقيقة العناف لمقتؿ "الدنيء" لمئات اآلالؼ مف األطفاؿ والمرضى في
العراؽ! "إف الواليات المتحدة تحتاج إلى قوة كافية حتى تمنع أي م ٍ
تحد يحمـ ،في أي
ُ
زماف ،بتحدينا فوؽ المسرح العالمي"( ،)27ىدؼ ُمحدد وواضح تضمنتو وثيقة
االستراتيجية الشييرة التى رسميا بوؿ وولفويتز في السنة األخيرة لبوش األب!

حقيقة ُمحزنة ػ حقاً ػ أف بزوغ الواليات الواليات المتحدة كقوة عظمى عالمية
وحيدة ،قد سار جنباً إلى جنب مع طمبيا أف تُستثنى مف أي حكـ دولي لمقانوف .وىي
لـ تتردد ،في الوقت نفسو ،عف المطالبة بتطبيؽ انتقائي لحكـ القانوف ،ساعية إلى

استخداـ القانوف كأداة لوضع الدوؿ األخرى تحت المحاسبة.
العامموف المدنيوف الدوليوف ،عمى أعمى مستوى ،الذيف أصروا عمى أف تقبؿ
أمريكا بحكـ القانوف قد استُيدفوا وتُركوا أماـ اختيار واحد :أف يستقيموا أو ُيعزلوا،
وكاف أكثر ىؤالء برو اًز وشيرة ىو السكرتير العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة بطرس
غالي ،الذى قاده اقتناعو العاطفي الساذج ػ والكبلـ لممدوح ممداني ػ إلى أف انتياء

الحرب الباردة سوؼ ُيفسح الطريؽ لمحكـ العالمي لمقانوف ،مما قاده إلى اختبلفات
عدة مع مادليف أولبرايت ،وأدى في النياية إلى رسالة واضحة مف إدارة كمينتوف أف
ترشيحو سوؼ ُيواجو بالفيتو إف ىو سعى إلى فترة ثانية في منصبو!
صبر واشنطف نفذ عندما بدأ بطرس غالي ممارسة استقبللو في التطبيؽ!
انتقد غالي انشغاؿ واشنطف بالبوسنة "حرب األغنياء" واىماليا الصوماؿ،
حيث " ُيحتمؿ موت ثمث السكاف جوعاً" ،ورواندا حيث اتيـ الواليات المتحدة "بالوقوؼ
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في كسؿ" والمشاركة فقط عندما تيمؾ المذابح بالفعؿ القسـ األعظـ مف السكاف .إف
العديد يؤمنوف أف غضب واشنطوف قد بمغ الذروة في أبريؿ  ،1996عندما أصر
غالي عمى نشر نتائج استقصاء األمـ المتحدة التى أوضحت تورط إسرائيؿ ػ
كالعادة(!!) ػ في قتؿ حوالي مائة مف المدنييف الذيف اخذوا رىائف في معسكر األمـ
المتحدة في قانا بجنوب لبناف .ونجحت الواليات المتحدة ،في النياية ،في استبداؿ
بطرس غالي ب أفريقي آخر ،ىو كوفي عناف ،وكيؿ السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة
لحفظ السبلـ خبلؿ مذابح رواندا العرقية ،الذى أصبح أكثر تناغماً بكثير مع ما

تدعو إليو واشنطف .فقد جاء صعود كوفي عناف إثر أزمتيف كبيرتيف واجيتيما األمـ
المتحدة :األولى يوغوسبلفيا السابقة ،والثانية رواندا .وبينما لـ يكف بطرس غالي
راغباً في اتباع قيادة الناتو والموافقة عمى المطالب األمريكية بالقصؼ الجوي
لمصرب بمعيار يتجاوز القصؼ الرمزي التزـ عناف عمى الفور!

صفوة القوؿ ،انو بينما كاف العالـ عمى مشارؼ األلفية الثالثة ،استقرت
الواليات المتحدة في وضع القوة الفائقة الوحيدة ،وقامت مف الناحية الفعمية بتيميش
األمـ المتحدة .ووعدت ،بالمقابؿ ،بإقامة "نظاـ عالمي" أكثر عدالة .وبإسـ ىذا
المشروع ،قادت وكسبت ػ كما رأينا ػ حرب الخميج ضد العراؽ .غير انو ،حالما انتيى
ىذا القتاؿ ،ظمت عمى انحياز فاضح لصالح اسرائيؿ ،عمى حساب حقوؽ
الفمسطينييف .وعبلوة عمى ىذا ،ورغـ االحتجاجات الدولية ،أبقت الواليات المتحدة ػ
وكما رأينا أيضاً ػ عمى حصار شرس ضد العراؽ ،يترؾ ىامشاً لبقاء النظاـ غير أنو
يقتؿ آالؼ األبرياء .ولـ يعد ىذا "النظاـ العالمي الجديد" يبدو أكثر عدالة في نظر
المميارات مف سكاف دوؿ المناطؽ المتخمفة .وقاـ كؿ ىذا بإحداث جرح غائر ،بصورة
خاصة ،في الوجداف الشعبي لمعالميف العربي واالسبلمي ،وىو ما ساىـ بقوة في خمؽ
تربة ُمبلئمة ،ازدىرت عمييا رؤى اسبلمية معادية لمغرب بصفة عامة ،وألمريكا
المعمف
المستتر أحياناً ،و ُ
بصفة خاصة! ساعد عمى تعميؽ ىذا العداء الدعـ الغربي ػ ُ
أحياناً أخرى ،حسب "المصمحة" ػ لؤلنظمة في دولة "ما بعد االستعمار" ،والتى

الحرة" كؿ حد!
تجاوزت في استيدافيا لمنفوس " ُ
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"السبتمبريون" وتغيير األنظمة العربية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقب انتياء الحرب الباردة بدا أف التطرؼ مف المنظور األمريكي لـ يعد
صنويف ،اليسار والحركات الشيوعية ،بؿ أصبح ُمرتبطاً بشكؿ أكبر وتدريجي ببعض

قوى االسبلـ السياسي التى خرجت مف أفغانستاف بعد انتياء الحرب بيا باالنسحاب
السوفيتي منيا عاـ  1989لتبحث عف مياديف أخرى لحروبيا المقدسة وبثقة كبيرة في
النفس واحساس باالنتصار ،وبشكؿ متزايد .ولما سبؽ ذكره مف أسباب ػ وغيرىا ػ،
بدأت ىذه القوى تركز سياميا عمى أمريكا منذ محاولة االعتداء عمى مركز التجارة
العالمي في نيويورؾ في عاـ  1993ومرو اًر باليجوـ عمى السفارتيف األمريكيتيف

بنيروبي ودار السبلـ عاـ  1998وصوالً إلى ضربات في مدينة نيويورؾ أيضاً،

واليجوـ عمى البنتاجوف بواشنطف في سبتمبر.2111

ولكف ،ومع ذلؾ ،بقي البعد الراديكالي القومي في معادلة ما تسميو واشنطف
بقوى التطرؼ ،سواء تمثؿ ػ في مراحؿ ػ في األنظمة الحاكمة في ليبيا والعراؽ
وسوريا(واألخيرتاف مرتبطيف في الذىنية السياسية األمريكية الغالبة بعداء ُمفترض

لحزب البعث تجاه الواليات المتحدة) ،أو في شكؿ تنظيمات سياسية مثؿ التنظيمات
الفمسطينية اليسارية والقومية .كما بدا قمؽ واشنطف تجاه تحالفات عبر خطوط
التماس األيديولوجية بيف حكومات وتنظيمات مثؿ ما تعتبره محو اًر سورياً وايرانياً،

يشمؿ أيضاً حزب اهلل المبناني وتنظيمات فمسطينية مثؿ حماس والجبية الشعبية
لتحرير فمسطيف والجياد االسبلمي وغيرىـ! ىذا التطرؼ ،برأي الواليات المتحدة

األمريكية ،ييدد إمدادات الطاقة والنفط إلييا والى حمفائيا الغربييف ،كما أنو يشكؿ
خط اًر عمى أمف إسرائيؿ ووجودىا وتميزىا في المنطقة ،باالضافة إلى خطره عمى
المتحالفة مع أمريكا بالمنطقة!
االستقرار ،واألنظمة القريبة مف أو ُ

ربما يعتقد البعض أف ىدؼ [الحرب ضد االرىاب] ،حديث نسبياً ،وتحديداً

أتى عقب ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر ،ولكف الحقيقة خبلؼ ذلؾ(،)28

فالواليات المتحدة األمريكية كانت ترمي باالرىاب تنظيمات فمسطينية ولبنانية
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ويسارية وقومية ،قبؿ عقود مف ىجمات 11سبتمبر ،بسبب قياـ بعض التنظيمات
بخطؼ طائرات في عقدي السبعينيات مف القرف العشريف مف القرف الماضي
والثمانينيات مف القرف الماضي ،كما أف الخارجية األمريكية تُصدر قائمة سنوية
بأسماء التنظيمات التى تعتبرىا إرىابية وأخرى بأسماء الدوؿ التى تتيميا برعاية
االرىاب .والقائمتاف تضماف دوالً ومنظمات غير إسبلمية ،أساساً يسارية ،واف كاف

عدد ىؤالء بات في تناقص عبر السنوات األخيرة ،خاصة بعد  !)29(9/11ولشد ما

تحظى ىجمات 11سبتمبر بخصوصية شديدة واىمية استثنائية ،في التاريخيف
اح عديدة:
العالمي بصفة عامة ،والعربي واالسبلمي خاصة ،مف نو ٍ
[ ]1من ناحية "شراسة" الهجمات ورمزيتها:
مف تقرير المجنة الوطنية األمريكية الخاص بيجمات الحادي عشر مف
سبتمبر ،نعمـ أف أسامة بف الدف(سعودي) وأيمف الظواىري(مصري) أصد ار مف
مقرييما بأفغانستاف في فبراير  1998فتوى باسـ الجبية اإلسبلمية العالمية ،أكدا فييا
إعبلف الواليات المتحدة الحرب عمى اهلل ورسولو ،وطالبا المسمميف بقتؿ األمريكييف
في شتى أنحاء المعمورة ،واعتب ار ذلؾ فريضة إسبلمية .وطبقا لمتقرير ،لـ تفرؽ
الفتوى بيف العسكرييف والمدنييف ،فكبلىما إرىابي ،وكبلىما ىدؼ مشروع ألبناء
األمة اإلسبلمية .ولـ تكف تمؾ الفتوى األولى السامة بف الدف ،فقد صدرت عنو
فتاوى عديدة مماثمة ،أكد التقرير إباحتيا لدماء األمريكييف(.)31
ومف ذلؾ فتواه الصادرة في أغسطس عاـ  ،1996والتي طالب فييا المسمميف
بطرد الجنود األمريكييف مف األراضي المقدسة في المممكة العربية السعودية ،إلى
جانب إشادتو باليجمات التي استيدفت المصالح العسكرية األمريكية في السعودية،
وب ػػيروت(عػػاـ ،)1983وعػػدف(عػاـ ،)1992والصومػػاؿ(عاـ  .)1993فقد اعتبر بف
الدف االنسحاب األمريكي مف الصوماؿ ىزيمة ساحقة لؤلمريكييف ،حالت دوف
نيوض أتباعو بفريضة الجياد ىناؾ ،عمى النحو الذي حدث في أفغانستاف .وكذلؾ
تطرؽ التقرير األمريكي ألىمية التجربة األفغانية في صياغة فكر بف الدف
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وأتباعو( ،)31فقد وصؿ بف الدف إلى أفغانستاف وعمره لـ يتجاوز الثالثة والعشريف
عاماً ،وتمكف بفضؿ قدراتو وثروة أسرتو الطائمة مف تقديـ كثير مف الدعـ لممقاومة
األفغانية ضد القوات السوفيتية .وبالفعؿ نجح ىو وأتباعو في دعـ القدرة القتالية

لممقاتميف األفغاف ،إلى أف أعمنت موسكو في أبريؿ  1988اعتزاميا سحب قواتيا
العسكرية مف أفغانستاف خبلؿ 9شيور.
حينئذ ،سعى بف الدف وعبد اهلل عزاـ(فمسطيني) لتثميف الخبرات القتالية
المتوفرة لدى أتباعيما .وبالفعؿ أسسا تنظيـ القاعدة ،لبلضطبلع بالمياـ القتالية في
شتى أنحاء المعمورة .وبرغـ إبداء عزاـ رغبتو في توجيو قدرات القاعدة لممساعدة في
إقامة حكومة إسبلمية في أفغانستاف ،ثـ تحرير فمسطيف في مرحمة الحقة ،نجح بف
الدف في تغميب رؤيتو الخاصة بتجييز أتباعو لمجياد في شتى أنحاء المعمورة.
وباغتياؿ ع ازـ في  24نوفمبر  ،1989أضحى بف الدف زعيماً منفرداً لتنظيـ القاعدة.

ومنذ ذلؾ الحيف عمد لدعـ الجياد اإلسبلمي ػ طبقاً لرؤيتو ػ في مختمؼ أرجاء

األرض .ومف ذلؾ نشاطاتو الواسعة في السوداف ،إباف مشاركة الترابي.

وطبقاً لمتقرير نفسو ،استند تنظيـ القاعدة بصورة ممموسة إلى األتباع مف

مختمؼ الدوؿ العربية ،وىو ما بدا واضحاً في تشكيؿ المجموعات التي اضطمعت

بتخطيط وتنفيذ ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر ضد أىداؼ أمريكية ،حيث حمؿ

أعضاء تمؾ المجموعات جنسيات عربية مختمفة ،فضبلً عف اضطبلع خالد شيخ
محمد بالتخطيط لتمؾ اليجمات ،فبرغـ انتمائو ألصوؿ عرقية غير عربية ،إال أنو

نشأ وتربى في الكويت ،وانتمى لجماعة اإلخواف المسمميف في السادسة عشر مف
عمره .وفى الواليات المتحدة األمريكية ،حصؿ عمى مؤىمو الجامعي في اليندسة
الميكانيكية في ديسمبر  .1986ومنذ ذلؾ الحيف  ،بدأت رحمتو التي قادتو إلى
التخطيط ليجمات سبتمبر  .2111ففي أحد لقاءاتو مع بف الدف ،عرض خالد عميو
فكرة تدريب مجموعة مف الطياريف لمقياـ بتفجير م ٍ
باف داخؿ الواليات المتحدة

األمريكية ،وبالفعؿ القى االقتراح استحساف بف الدف ،وحصؿ خالد عمى الضوء
األخضر لبدء التجييز لعممية  9/11في أواخر عاـ  ،1998أو أوائؿ .1999
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ولـ يمبث خالد أف انتقؿ إلى قندىار لمعمؿ مع تنظيـ القاعدة عف كثب ،تمبية
لدعوة بف الدف ،حيث تمت مناقشة الخطة عدة مرات مع أسامة بف الدف ،وتـ كذلؾ
تحديد األىداؼ األمريكية المطموب تدميرىا بواسطة الطائرات المخطوفة ،عبلوة عمى
تحديد العناصر المنوط بيا تنفيذ العممية ،والتي جرى حصرىا في التقرير األمريكي،
عمى النحو التالي1 :ػ محمد عطا(مصري) 2ػ وليد الشيري(سعودي) 3ػ وائؿ
الشيري(سعودي) 4ػ سطاـ السقامى(سعودي) 5ػ عبد العزيز العمرى(سعودي) 6ػ
ىاني حنجور(سعودي) 7ػ نواؼ الحزمى(سعودي) 8ػ خالد المحضار(سعودي) 9ػ
ماجد موقد(سعودي) 11ػ سالـ الحزمى(سعودي) 11ػ مرواف الشيحى (إماراتي) 12ػ
فايز أحمد(االمارات) 13ػ أحمد الغامدى(سعودي) 14ػ حمزة الغامدى(سعودي) 15ػ
ميند الشيري(سعودي) 16ػ زياد جراحي (لبناني) 17ػ سعيد الغامدى(سعودي) 18ػ
احمد الحزناوى(سعودي) 19ػ أحمد النعمى( سعودي).
وباإلضافة لنيوضو بعبء توفير العناصر البشرية البلزمة لتنفيذ ىجمات
سبتمبر ،تحمؿ تنظيـ القاعدة ػ بحسب التقرير ػ تكاليؼ العممية التي تراوحت بيف
 411111و  511111دوالر أمريكي .وبحموؿ الحادي عشر مف سبتمبر ،2111
ُنف ذت الخطة الموضوعة في وضح النيار ،حيث اقتحمت الطائرات المخطوفة،
بركابيا ،برجي مركز التجارة العالمي بنيويورؾ ،ومبنى و ازرة الدفاع "البنتاجوف"
بواشنطف ،وىو ما أسفر عف إزىاؽ آالؼ األرواح في دقائؽ معدودة ،وتدمير البرجيف
تدمي اًر كامبلً ،فضبل عف تدمير جزء مف مبنى و ازرة الدفاع.
الواليات المتحدة لـ تمبث أف أعمنت أف ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر
إعبلف صريح لمحرب عمييا! وىو ما ُيعضد زعمنا بتفرد ىذه اليجمات ورمزيتيا ،فقد
قاـ بيا "السبتمبريوف" ،وىـ مجموعة مف الشباب الثائر ،جاءوا مف دوؿ عربية
مختمفة ،ينتموف لتنظيـ اسبلمي ىو "القاعدة" ،ويحمموف في صدورىـ
عداء شديداً
ً
المييمنة" ،األنظمة
لمغرب! ساءىـ أف يصوف الغربيوف ،بزعامة الواليات المتحدة " ُ
العربية والتى ىي برأييـ الاسبلمية ظالمة ،ال ديف لمقائميف عمييا سوى المصمحة ،وال
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سند ليـ إال الغرب! رسالة "قوية" كيذه ،لـ يكف لرمزيتيا الواضحة أف تخفى عمى
الغربييف ،خاصة وأنيـ يعرفوف عف أوطاننا أكثر مما ُيسمح لنا أف نعرؼ!
المتمقي ليا! وىو ما ُيفسر التبايف
"الرسالة الرمزية" ،عادة ما تقؼ وحدىا أماـ ُ
الحاد في ردود األفعاؿ عمى رسالة مف ىذه النوعية ،كوف األمر يتوقؼ ،إلى حد
المرسؿ!
المتمقي ،ومدى عبقريتو في استنطاؽ "الرمز" ُ
كبير ،عمى وعي ُ
والتالي ُمحاكاة " ُمتخيمة" ،في سياؽ النسيج الحضاري العاـ ،لما يمكف أف
يتمخض عنو االستنطاؽ األمريكي المصمحي لرسالة السبتمبرييف "اليائسة"(:)32
 الرسالة قادمة مف أفغانستاف "يثرب الجديدة" ،والراسموف ىـ األفغاف العرب
المياجروف الجدد" الذيف فروا بدينيـ مف العالـ العربي موطنيـ األصمي!
" ُ
 الرسالة تُمثؿ قوى االسبلـ السياسي ،عمى اختبلؼ أطيافيا!! فعادة ما يتركز
المتبلسنة ،حوؿ مسألة مشروعية أو عدـ
الخبلؼ الجوىري بيف ىذه القوى ُ
مشروعية ُمناىضة األوضاع القائمة والعمؿ عمى تغييرىا الجذري بالقوة!

 الرسالة تُنبو بقوة إلى انتياء صبلحية األنظمة العربية "القمعية" في دولة "ما
بعد االستعمار"! مف ناحية قدرتيا عمى احتواء قوى االسبلـ السياسي ػ "ترىيباً"
أو "ترغيباً" ػ ،ومف ناحية قدرتيا عمى صيانة المصالح الغربية!

 الرسالة تُحذر مف خطورة التمادي االسرائيمي في استيداؼ وتيميش قوى
االسبلـ السياسي في فمسطيف ،عمى نحو ما ىو حاصؿ في الببلد العربية!
 الرسالة تؤكد قدرة فائقة وغير مسبوقة عمى اختراؽ العمؽ الغربي! وتنبو إلى
خطورة تواجد قيادات وكوادر مف قوى االسبلـ السياسي في الغرب!
 الرسالة تستعرض عمى نحو عبقري "قوة الضعؼ"! فأصحابيا يستيينوف ،بؿ
ويتحدوف في جرأة " ُمذىمة" ،عدـ التكافؤ "اليائؿ" في القوة ،بينيـ وبيف
حكومات العالـ الغربي! كما أف الرسالة تستعرض اصرار وعناد أصحابيا،
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المناورة واستخداـ العنؼ الشديد ،دوف دوؿ أو أنظمةُ ،يمكف
وقدرتيـ عمى ُ
الثأر منيا! وباستخداـ أحدث ما أنتجتو الحضارة الغربية مف "تكنولوجيا"!

 الرسالة تُموح بكبرياء المسمميف الجريح! وفي ىذا استدعاء لفكرة "الخبلفة
االسبلمية" ،وتأكيد لتصور الغرب عف تشبع نسيج االسبلـ بروح حربية!
 الرسالة تضع الغرب أماـ خياريف :إما مواجية ىجمات "بالغة العنؼ" ،ضد
المصالح الغربية في كؿ مكاف ،واما االعتراؼ بقوى االسبلـ السياسي والسعي
لدمجيا في األنظمة السياسية في العالميف العربي واالسبلمي! ففي توقيت
متقارب مع دخوؿ تنظيـ "القاعدة" في ما يسمى "الجبية العالمية لقتاؿ
الصميبييف والييود واألمريكاف" عاـ  !1998وىو ما يعتبره الخبراء في مجاؿ
االرىاب نقطة االنطبلؽ عمى طريؽ ىجمات  !9/11فاجئت الجماعة
االسبلمية الجميع بمبادرتيا عاـ  1997والتى أقرىا عمر عبد الرحمف مف
محبسو في الواليات المتحدة األمريكية ،بوقؼ كؿ العمميات المسمحة داخؿ
مصر وخارجيا ،ووقؼ البيانات االعبلمية المحرضة عمييا ،عبلوة عمى ابداء
الممحة في االندماج في العمؿ السياسي السممي ،عمى نحو
الجماعة رغبتيا ُ
ما تُطالب جماعة االخواف منذ سنوات! ففي مارس  ،1994وعقب دعوة
مبارؾ لمحوار الوطني ،وقبؿ أف تصدر ق اررات مؤتمر الحوار أصدر االخواف

أوؿ وثيقة منذ سنوات طويمة تعبر عف رأييـ في الشورى وتعدد األحزاب،
أكدوا فييا أف األمة مصدر السمطات وأف الشورى ال تختمؼ في أىدافيا عف
الديمقراطية ،وأف اختبلؼ اآلراء ىو تكامؿ وتنوع لمنظر البد منو الستجبلء
الحؽ والوصوؿ إلى األًصمح واألرجى في المنفعة ،خصوصاً إذا اقترف ىذا

بالتسامح وسعة األفؽ والبعد عف التعصب وضيؽ النظرة ،كما أكدوا في ىذه

الوثيقة أف الشرع ترؾ الباب مفتوحاً لممسمميف فيما يدخؿ في إطار تنظيـ

المباح .وبعد عرض ىذه األفكار ،تقوؿ الوثيقة" :لذا فإننا نؤمف بتعدد
األحزاب في المجتمع االسبلمي ،وأنو ال حاجة ألف تضع السمطة قيوداً مف

جانبيا عمى تكويف ونشاط الجماعات أو األحزاب السياسية ،وانما ُيترؾ لكؿ
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فئة أف تعمف ما تدعو إليو وتوضح منيجيا ما دامت الشريعة االسبلمية ىي
الدستور األسمى..كما اننا نرى أف قبوؿ تعدد األحزاب في المجتمع االسبلمي
يتضمف قبوؿ تداوؿ السمطة بيف الجماعات واألحزاب السياسية وذلؾ عف
طريؽ انتخابات دورية".
[ ]2من ناحية االذعان الغربي لرسالة "السبتمبريين":
[ناس تخاؼ ما تختشيش] ،لشد ما ينطبؽ ىذا المثؿ المصري "العبقري" عمى
صناع
الغرب! فعمى خمفية رسالة "السبتمبرييف" المميورة بدمائيـ ،بات واضحاً أماـ ُ

السياسة في العالـ الغربي ػ وبخاصة في الواليات المتحدة األمريكية ػ أف ثمة

احباطات مكبوتة شديد التأزـ في وجداف الشارع العربي ،لـ يعد ُممكناً السكوت عنيا!

وأف الغربييف أنفسيـ لـ يعودوا بمنآى عف التداعيات بالغة العنؼ ليذه االحباطات،
المستتر ،مع األنظمة المناىضة لقوى االسبلـ
المعمف أو حتى ُ
مف جراء تورطيـُ ،
السياسي في دولة "ما بعد االستعمار"! بات واضحاً أماميـ أف ابقائيـ عمى ىذه
األنطمة القمعية الفاقدة لمشعبية ،يحتاج العادة تقييـ ،عمى نحو عاجؿ وجذري،

لتبلفي المزيد مف اليجمات عمى المصالح الغربية في كؿ مكاف!
أمارات عديدة تعضد زعمي باالذعاف الغربي لرسالة السبتمبرييف ،أبرزىا:
 ما ورد في استراتيجية األمف القومي األمريكي الصادرة عف البيت األبيض في
سبتمبر  ،2112والتى تُعد بحؽ إحدى أىـ الوثائؽ األمريكية الصادرة بعد ىجمات
11سبتمبر ،فقد أعاد األمريكيوف خبلليا صياغة رؤيتيـ لمعالـ ولمنطقتنا ،باعتبار أف
عالـ "ما بعد11سبتمبر" يختمؼ عف عالـ "ما قبؿ11سبتمبر" .أىمية ىذه الوثيقة،
بالنسبة لنا كعرب ،تنبع مف إعادة صياغتيا لرؤية الواليات المتحدة لمقدراتنا .فقد
أطاح ت بالمبادئ التي دأبت الواليات المتحدة عمى األخذ بيا في تعاطييا مع
قضايانا ،بكافة مستوياتيا ،واستبدلت بيا مبادئ أخرى ،قد تُمكف حاؿ االلتزاـ بيا
وعدـ االلتفاؼ عمييا لمناىضة االستبداد في ربوعنا الطيبة .فؤلوؿ مرة تُعمي الواليات
الموجو لمجتمعاتنا ،عمى
المتحدة قيـ الديمقراطية ،وحقوؽ اإلنساف ،في خطابيا ُ
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خبلؼ دعميا "التاريخي" لحكوماتنا القمعية ،ومساندتيا ليا في قبضتيا الحديدية،
وفي تكريسيا الصارـ لغياب الحرية ،ولبلستقبلؿ الزائؼ! والتالي إيجاز ألىـ المبادئ
الحاكمة لبلستراتيجية األمريكية ،إزاء أوطاننا(:)33
 .1ضرورة إعبلء الكرامة اإلنسانية لئلنساف العربي ،فالتمتع بالحرية والعدالة حؽ
مشروع لو ولغيره .ولـ يعد مقبوالً إعفاء أمة بعينيا مف االلتزاـ باحتراـ كرامة

أبنائيا .فكؿ أب وأـ يطمحاف لتزويد ذريتيما بحظ وافر مف التعميـ والماؿ

واألماف .وتمؾ حقوؽ مشروعة ،فميس ىناؾ عمى وجو األرض مف يطمح ألف
يقمع أو يسترؽ أو ُيروع بزوار الفجر .والواليات المتحدة ممزمة بتثميف تمؾ
الحقوؽ في عبلقاتيا مع دوؿ العالـ المختمفة.
 .2ضرورة الجدية العربية في مكافحة اإلرىاب ،ففي حربيا الضروس ضد
اإلرىاب في شتى أنحاء المعمورة سترسى الواليات المتحدة مبدأ السيادة
المشروطة .أو بعبارة أخرى ،لف تفرؽ الواليات المتحدة بيف اإلرىابييف والدوؿ
التي تمدىـ بالمأوى أو المساعدة ،فكبلىما ىدؼ مشروع في الحرب ضد
اإلرىاب العالمي .ولف يحوؿ حائؿ بيف الواليات المتحدة األمريكية وتعقب
أولئؾ اإلرىابييف أينما حموا.
 .3ضرورة استمرار تدفؽ النفط العربي ،فالواليات المتحدة وحمفاؤىا يتوقعوف مف
الدوؿ النفطية العمؿ الدءوب عمى توفير االحتياجات العالمية مف النفط،
خاصة ليا ولحمفائيا .باعتبار النفط أحد أىـ مصادر الطاقة المتاحة ،إلى
جانب ارتباطو المباشر بالحياة االقتصادية والصناعية لمواليات المتحدة
األمريكية وحمفائيا .ىذا إلى جانب حرص الواليات المتحدة عمى العمؿ مع
الحمفاء والشركاء التجارييف لتنمية وتطوير مصادر أخرى أنظؼ لمطاقة.
 .4ضرورة االنخراط األمريكي في جيود فض الصراع الفمسطيني ػ اإلسرائيمي،
مع مراعاة مبدأيف ميميف ،كما ىو الحاؿ مع أي صراع إقميمي آخر .األوؿ،
السعي األمريكي لبناء عبلقات ومؤسسات دولية قادرة عمى المساعدة في إدارة
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األزمات المحمية فور بزوغيا .الثاني ،التحرؾ األمريكي بقوة لمساعدة مف
يرغبوف في مساعدة أنفسيـ .مع التزاـ الواليات المتحدة بمساندة إقامة دولة
فمسطينية ديمقراطية ،تعيش في سبلـ وأمف جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيؿ.

فالفمسطينيوف كأي شعب آخر ،يحؽ ليـ التمتع بحكومة ترعى مصالحيـ

وتستمع ألصواتيـ .وفى حالة انصياعيـ لمديمقراطية وحكـ القانوف وتصدييـ
لمفساد واإلرىاب ،يمكنيـ االعتماد عمى المساندة األمريكية إلقامة دولة
فمسطيف .وفيما يخص اإلسرائيمييف ،عمييـ تطوير عبلقتيـ بالفمسطينييف تبعاً
لمتقدـ المحرز في الموقؼ األمني ،وايقاؼ األنشطة االستيطانية في األراضي
المحتمة ،ومساندة قياـ دولة فمسطينية مستقمة.
 تحرؾ إدارة بوش(االبف) نحو احداث تغيير جذري في األنظمة العربية ػ بدءاً

بالعراؽ ،عمى أمؿ جعمو نموذجاً ُيغري بقية دوؿ المنطقة بمحاكاتو ػ ،وبرغـ ما
اشتُير عف ىذا التحرؾ العنيؼ وعف صاحبو مف اخفاؽُ ،يظؿ برأيي دليبلً عمى تفيـ
الغرب لرسالة السبتمبرييف ،وخطورة استمرار عدـ احتواء وقمع قوى االسبلـ السياسي

في األنطمة العربية! ُيفيـ ذلؾ مف نقد أولبرايت الخفاؽ بوش في ترجمة استرتيجية
ببلده لواقع ،ومف عدـ رفضيا لبلستراتيجية نفسيا(:)34
"اعتقد جورج دبميو بوش أف لديو نيج ًا أفضؿ(مف سمفو كمينتوف) .فازدرى

القادة الفمسطينييف ،ولـ يكتؼ باحتواء صداـ حسيف فحسب ،بؿ باشر ػ ُمقتنعاً بأف

القوة األمريكية تستطيع إقامة الديمقراطية عمى الفور ػ بتنفيذ خطة أحادية لتحويؿ
الشرؽ األوسط بأكممو .وبذلؾ العمؿ أحاؿ الييكؿ األمني غير المثالي إلى حطاـ.
"في الشرؽ األوسط ،يشكؿ تأثير كرة البمياردو في الشئوف الدولية خط اًر كبي اًر.

فالكرات ال تصطدـ الواحدة باألخرى فحسب ،بؿ عند ضربيا بقوة كافية ،تنفجر
وتُشعؿ الكرات األخرى إذا التقت بشكؿ خاطيء .ومف ثـ تحمؿ غزو العراؽ إلى
حرب أىمية ُمتعددة األطراؼ ،فاقمت التوتر بيف المسمميف السنة والشيعة ،وزادت نفوذ
ايراف ،وأوصمت تركيا إلى شفير نزاع مع األكراد العراقييف ،ومنحت "القاعدة" حياة
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جديدة .انقمب الرأي العاـ في أماكف كثيرة مف العالـ ضد الواليات المتحدة ،في حيف
احتؿ القادة الذيف يتحدوف الواليات المتحدة(واسرائيؿ) بشكؿ مباشر قوائـ األكثر
شعبية في أوساط المسمميف .وقد حاولت إدارة بوش متأخرة أف تبطؿ الضرر باليبوط
بالمظمة عمى النزاع العربي االسرائيمي لتجد إطار العمؿ الذى دعـ ذات يوـ عممية
السبلـ بحاجة إلى اعادة بناء مف الصفر.
" لقد قامت البراعة األمريكية في التعامؿ مع مخاطر القرف العشريف عمى
دعامتيف :القيادة األمريكية والمشاركة التامة لشركائنا في الحمؼ .ولف نستعيد موقعنا
في الشرؽ األوسط والخميج إال إذا وضعنا أوالً جدوؿ أعماؿ يدعمو حمفاؤنا ويمكف
التوفيؽ بينو وبيف احتياجات البمداف الرئيسية األخرى .وحتى عندئذ سنكوف في نقطة
البداية ،إذ عمينا استعادة ثقة الموجوديف في المنطقة .ولكسب تمؾ الثقة ،عمينا أف
نحسف فيـ ما يريده الشعب في الشرؽ األوسط ،ولماذا يقوموف بو .لف نستطيع إقناع
أحد إذا لـ ننجح في فيـ رأييـ بأنفسيـ وبنا"!!
 تعامي الساسة الغربييف ػ أمثاؿ أولبرايت وغيرىا ػ عف دور ببلدىـ "االنتيازي"،
في االبقاء عمى أنظمة دولة "ما بعد االستعمار" ،رغـ ما دأبت عميو ىذه األنظمة
وما اشتُير عنيا مف تجفيؼ منيجي لمنابع الحرية في أوطانيا ،وجعميا مواتية
لتفريخ العنؼ ،وقمع وحشي لقوى االسبلـ السياسي! كؿ ىذا ُيعزز بقوة زعمنا
بوقوؼ اليمع الغربي مف عنؼ االسبلمييف ،والرغبة في احتوائيـ ،وراء التخمي

المحير لمبعض ،عف األنظمة العربية "الموروثة"! ولو أف جرائـ السيد بوش ػ
الغربيُ ،
كما تسميو أولبرايت( )35ػ ،جرت في جنح الظبلـ ،ولـ يتنبو أحد إلييا ،ما وجدنا
أولبرايت أوغيرىا ،يوبخوف بوش عمى ىذا النحو العمني!
ُ مضي بوش قُدماً في ترجمة استراتيجية األمف القومي األمريكي الجديدة إلى
واقع ،رغـ الخسائر األمريكية في العراؽ ،يشي باصرار أمريكي واضح عمى عدـ
تجاىؿ رسالة "السبتمبرييف"! يبدو ذلؾ واضحاً في وثائؽ أمريكية عديدة ،في مقدمتيا

مشروع "الشرؽ األوسط الكبير" ،كما طرحتو الواليات المتحدة عمى مجموعة الدوؿ
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الصناعية الثماني ،لبمورة موقؼ موحد تجاىو خبلؿ قمة المجموعة! صحيفة الحياة
المندنية نشرت في فبراير  2114نص المشروع ،والتالي فقرات مف المقدمة ،تشي
بيمع غربي واضح مف احباطات مكبوتو(:)36
"يمثؿ [الشرؽ األوسط الكبير] تحدي ًا وفرصة فريدة لممجتمع الدولي ،وساىمت

النواقص الثبلثة التي حددىا الكتاب العرب لتقريري األمـ المتحدة حوؿ التنمية
البشرية العربية لمعاميف  :2113 ،2112الحرية ،والمعرفة ،وتمكيف النساء ،في خمؽ
الظروؼ التي تيدد المصالح الوطنية لكؿ أعضاء مجموعة الثمانية الكبار.
"وطالما تزايد عدد األفراد المحروميف مف حقوقيـ السياسية واالقتصادية في
المنطقة ،سنشيد زيادة في التطرؼ واإلرىاب والجريمة الدولية واليجرة غير
المشروعة .إف اإلحصائيات التي تصؼ الوضع الحالي في [الشرؽ األوسط الكبير]
مروعة ػ ذكر النص المنشور لممشروع بعضيا ػ!
"وتعكس ىذه اإلحصائيات أف المنطقة تقؼ عند مفترؽ طرؽ .ويمكف لمشرؽ
األوسط الكبير أف يستمر عمى المسار ذاتو ،ليضيؼ كؿ عاـ المزيد مف الشباب
المفتقريف إلى مستويات الئقة مف العمؿ والتعميـ والمحروميف مف حقوقيـ السياسية.
وسيمثؿ ذلؾ تيديداً مباش اًر الستقرار المنطقة ،ولممصالح المشتركة ألعضاء مجموعة
الثماني"!

 أمارة أخرى شديدة الوضوح تعضد زعمنا باليمع الغربي مف االرىاب الخارج
مف منطقتنا واالدراؾ األمريكي لوقوؼ األوضاع العربية وراء تفريخو! إنيا وثيقة
"تخطيط المستقبؿ الكوني" التى أصدرىا مجمس المخابرات القومي األمريكي عاـ
 ،)37(2114والتى ُبنيت في جزء منيا عمى مشاورات متعددة مع خبراء المنظمات
غير الحكومية حوؿ العالـ .ففي فقرة شديدة االرتباط بحضارتنا وعالمنا العربي،
عنوانيا "انتشار الشعور بعدـ األمف" ،ذىبت الوثيقة إلى أف االرىاب والصراعات
الداخمية في الدوؿ يمكف أف تؤدي إلى اضطراب في مسيرة العولمة ،وذلؾ مف خبلؿ
زيادة تكاليؼ توفير األماف لمتجارة الدولية التى قد تنجـ عف زيادة القوات الخاصة
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بحراسة الحدود ،والتأثير السالب عمى أسواؽ االئتماف .ومف واقع استطبلعيا آلراء
الخبراء في مجاؿ االرىاب ،ترى الوثيقة أف غالبية الجماعات االرىابية الدولية
سيستمر انتماؤىا إلى ما أسمتو االسبلـ الراديكالي المتشدد .وأف دوائر تأثير ىذه
الجماعات االسبلمية المتطرفة ستتسع ،سواء في داخؿ الشرؽ األوسط أو خارجو،
باالضافة إلى أوروبا الغربية وآسيا الوسطى وجنوب شرؽ آسيا! إحياء المشاعر
الدينية المتطرفة ،فيما ترى الوثيقة ،سيصاحب اتجاىات التضامف مع المسمميف في
مناطؽ الصراع ،كفمسطيف والعراؽ وكشمير..الخ!
الوثيقة المخابراتية ترى أيضاً انو لو حدث انقبلب اسبلمي ُمباغت في إحدى
ببلد الشرؽ األوسط ،فإف ذلؾ سيؤدي إلى انتشار االرىاب في كؿ المنطقة ،مما قد
يعطي اليقيف ليذه الجماعات بأف حمـ استعادة "الخبلفة االسبلمية" قابؿ لمتحقيؽ!
وسيساعد عمى انتشار ىذا المد االسبلمي المتطرؼ الشبكات غير الرسمية مف
الجمعيات الخيرية االسبلمية والمدارس االسبلمية ،والتى يمكف أف تصبح مصد اًر

لتفريخ عناصر راديكالية .الوثيقة تشير لمؤشرات عمى أف بعض الحركات االسبلمية
المتطرفة واالرىابية تطمح إلى االنقبلب عمى عدد مف الحكومات العممانية ،وتأسيس
المضادة لمعولمة ،والجماىير
حكومات اسبلمية بد ً
ال منيا .وال شؾ أف الحركات ُ
المعادية لسياسات أمريكا ،يمكف أف تتعاطؼ ،فيما ترى ىذه الوثيقة األمريكية
الخطيرة ،مع ىذه الجماعات االسبلمية المتشددة.
التفتت الوثيقة أيضاً إلى ظاىرة ميمة ىي مف آثار الثورة االتصالية

وخصوصاً شبكة االنترنت وانتشار استخداـ آلية البريد االلكتروني .فقد أدى ذلؾ في

مجاؿ التنظيمات االرىابية إلى عدـ حاجتيا لبناء جماعات ارىابية مركزية ،مما أدى

النتشار الخبليا االرىابية التى تضـ عدداً محدوداً مف األشخاص في عديد مف

الببلد .وبحسب الوثيقة ،استطاعت الجماعات االرىابية ببراعة استخداـ الفضاء
المعموماتي  Cyber Spaceفي االتصاؿ ونشر ثقافة االرىاب وتبادؿ المعمومات.
وقد تؤدي بعض الصراعات الدولية مثؿ االحتبلؿ األجنبي لمعراؽ بكؿ آثاره السمبية
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عمى الشعب العراؽ إلى أف تصبح بعض الببلد مثؿ العراؽ ،أرضاً خصبة لتنمية

كوادر االرىابييف الذيف يستطيعوف االنتقاؿ بارىابيـ مف بعد.

وطبقاً لموثيقة نفسيا ،ىناؾ شواىد عمى أف جماعات مف المجاىديف ينتموف

إلى جنسيات مختمفة ،مستعدوف لمذىاب إلى أي بمد في العالـ "لمجياد" ضد أعداء

االسبلـ .وىناؾ أيضاً مخاوؼ شديدة في الببلد الغربية مف احتماؿ أف يمجأ
االرىابيوف الذيف ينتموف إلى جماعات اسبلمية متطرفة الستخداـ السبلح البيولوجي

ضد أىداؼ ُمختارة بعناية .وتشير الوثيقة إلى مخاطر تعاوف الجماعات االرىابية مع
العصابات االجرامية في دوؿ شتى ،وخصوصاً مع تجار المخدرات الدوليوف،

وعناصر الجريمة المنظمة .وانو إذا أضفنا احتماالت اختراؽ العصابات االرىابية

لشبكات المعمومات في الغرب وتخريبيا ،فمعنى ذلؾ أف ما يطمؽ عميو حرب
الشبكات ستضاعؼ مف المخاطر ىي والحروب الفضائية .Cyber war
وتنتيي الوثيقة بسيناريو افتراضي ،أطمقت عميو "دورة الخوؼ" ،حاوؿ
استكشاؼ ما الذى يمكف أف يحدث لو تزايد انتشار أسمحة الدمار الشامؿ ،وما ىي
احتياطات األمف التى يمكف اتخاذىا .واذا كاف يمكف لمدوؿ أف تكافح تجارة السبلح
غير المشروعة ،فإف مكافحة انتشار أسمحة الدمار الشامؿ تبدو بالغة الصعوبة.
ومرد ذلؾ إلى أنو إذا انتشرت أسمحة الدمار الشامؿ ،فإف دوالً متعددة قد ترى

ضرورة أف تتسمح بيا لتدافع عف أنفسيا ،وىكذا تزيد دائرة عدـ األماف في العالـ.

 وأخي اًر ىناؾ الميؿ األمريكي "المشروط" لبلعتراؼ بصعود حركة المقاومة

االسبلمية(حماس) في فمسطيف ػ وىي أبرز قوى االسبلـ السياسي وأكثرىا شعبية في
ال ،بفوزىا في انتخابات المجمس التشريعي في يناير  2116والتى لـ
فمسطيف ػ ،أو ً

تُشكؾ الواليات المتحدة األمريكية في شرعيتيا( ،)38وثانياً باستيبلئيا عمى السمطة في
قطاع غزة ،بعد عممية الحسـ العسكري الناجحة!
في الكتاب األبيض ،الذى صدر عف المكتب االعبلمي لحماس ،في نوفمبر
 ،2117بعنواف" :عممية الحسـ في قطاع غزة..اضطرار ال اختيار" ،عرضت الحركة
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تفصيبلً لما اعتبرتو استف اززات مقصودة ،فرضت عمييا خيار الحسـ في قطاع غزة!

تحدث الكتاب مثبلً عف خطة "دايتوف" األمريكية ،والتى ُخطط عمى ما يبدو لتسريبيا
عف طريؽ صحيفة أردنية ،ومواقع ألكترونية! خطة "دايتوف" كشفت عف نوايا
أمريكية لدعـ واسع لمرئاسة الفمسطينية ولفتح عمى حساب حركة حماس! الكتاب

تحدث أيضاً عف "فوضى أمنية منظمة" ،وانسحاب لقوات الشرطة الموالية لفتح،

واحتجاجات ُمسيسة..الخ! حركة حماس ،وبحسب ما جاء في كتابيا األبيض عف

مبلبسات عممية الحسـ ،دفعتيا عمى ما يبدو يد عارفة بيا وبفتح ،إلى حسـ الموقؼ

في غزة لصالحيا مف خبلؿ سمسمة مف االستف اززات المنيجية(!)39
[ ]3من ناحية رداءة التعاطي العربي مع الهجمات:
السبتمبريوف "ضحايا" و"جناة"! "ضحايا" ألنيـ أبناء دولة "ما بعد
االستعمار"!! فأيمف الظواىري(الرجؿ الثاني في تنظيـ القاعدة) مصري مف مواليد
عاـ  ،1951وأسامة بف الدف(الرجؿ األوؿ في تنظيـ القاعدة) سعودي مف مواليد عاـ
 !1957الظواىري وابف الدف لـ تتفتح أعينيـ إال عمى أنظمة استبدادية ،يبذؿ
ومعمف أحياناً أخرى
القائموف عمييا قصارى جيدىـ ػ بدعـ "خارجي"ُ ،مستتر أحياناًُ ،
ػ ،في تدجيف عقوؿ وقموب مواطنييـ ،عبر تجفيؼ منابع الحرية أماميـ!
ضحايا ألف الطُغاة في أوطاننا يأتمروف بأوامر السيد الغربي! ألـ يكف ابف

لحكامنا أف ألقوا بشباب ببلدكـ في آتوف حرب
الدف شاباً عندما جاءت األوامر ُ
طاحنة ،ليس دفاعاً عف حرية وانما دفاعاً عما كاف يجيمو بف الدف وصحبو( !)41أما

كونيـ "جناة" ،فمرجعو اقداميـ "البلانساني" عمى التفتيش في ضمائر البشر
ومحاكمتيـ عمى أساس عقائدىـ ،بؿ واتخاذىـ مف ىذا ذريعة الزىاؽ ما تسنى ليـ
مف أرواح بريئة ،ناسيف أف أكثر الناس ظمماً وخيانة لشعوبيـ مف المسمميف!
التعاطي العربي مع "السبتمبرييف" ورسالتيـ الخطيرة لـ يأخذ في االعتبار ػ
كالعادة ػ أياً مف ىذه األمور! ولشد ما تصدؽ عمى مفكرينا مقولة أولبرايت "إف طوؿ
النظر أمر نادر عند العرب"! صدقت إمرأة ،وخاب فكرنا االستراتيجي!
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أذكر أني وقعت يوماً عمى كتاب صغير( ،)41تحدث صاحبو في مقدمتو عف

عزمو التأصيؿ لفكر استراتيجي واعد ،يستمد أصولو مف حضارتنا االسبلمية العتيقة!

وىو ما دفعني لقراءة الكتاب بنيـ ،وليتني لـ افعؿ! لقد اكتشفت أف االنجاز الوحيد
لمؤلؼ الكتاب ،ىو اقتراحو استبداؿ مصطمح "المذخورية" باالستراتيجية!
مف ناحية أخرى ،توجد مراكز البحوث العربية االستراتيجية ،وىي عمى قدر
ومنظمة ،فيي فقيرة
طيب مف األىمية ،ليس لما تُخرجو مف رؤى استراتيجية نزيية ُ
مف ىذه الناحية ،ولكف لبلطبلع الواسع مف جانب العامميف فييا ،والمتعاونيف معيا،
عمى انتاج أبرز مراكز البحوث االستراتيجية في العالـ( ،)42فضبلً عف قياـ ىذه
المراكز بترجمة العديد مف ىذه االصدارات العالمية ،خاصة الغربية.

لـ يكف ُممكناً ػ وفكرنا االستراتيجي عمى ىذا القدر مف التواضع ػ أف يفمت

التعاطي العربي مع ىجمات سبتمبر وتداعياتيا مف الرداءة! لنتأمؿ مثبلً عجز

األنظمة العربية الواضح عف التقدير السميـ لخطورة رسالة "السبتمبرييف" ،وجدية
التعاطي الغربي ،خاصة األمريكي ،معيا! وربما يكوف الزعيـ الراحؿ ياسر عرفات،
في تبرعو بدمو لضحايا اليجمات( ،)43نموذج ًا لسذاجة وانتيازية قراءة حكوماتنا

المتغيرات ،وما ُيتوقع أف يكوف عميو عالـ "ما بعد 11سبتمبر"!
لطبيعة ُ

ومنظمة لما أحدثتو ىجمات "السبتمبرييف" مف
قراءة استراتيجية نزيية ُ
تداعيات ،خارج الواليات المتحدة وداخميا( ،)44كانت كفيمة بالتنبيو إلى سذاجة
وانتيازية تعاطي حكوماتنا معيا! ما الحظتو ىو غياب مثؿ ىذه القراءات! باحثونا لـ
ينبيوا إلى حرص حكوماتنا "المكشوؼ ػ عمى األقؿ لمغربييف ػ" ،عمى استغبلؿ
ىجمات  ،9/11في تشويو صورة االسبلمييف في الداخؿ والخارج ،وفي تقديـ نفسيا
كبديؿ "وحيد" لمفوضى والعنؼ ،في منطقة الشرؽ األوسط والعالـ!
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عوامؿ عديدة عمى ما يبدو ساىمت بقوة في تعميؽ قناعة أنظمتنا السمطوية
المغادرة" ،بامكانية االلتفاؼ عمى االصرار الغربي الشديد عمى مداواة البيئة العربية
" ُ
المحتقنة ،كونيا مبلئمة برأي الغربييف ورأينا لتفريخ العنؼ واالرىاب:
ُ

 تخبط إدارة الرئيس بوش(االبف) الشديد في ترجمة استراتيجية األمف القومي
األمريكي الجديدة ،في شقيا المعني بالعالـ العربي ،إلى واقع ،البد وأنو ساىـ بقوة
في طمئنة األنظمة العربية ػ سواء الصديقة ألمريكا أوالمناوئة ليا ،وكبلىما ىنا سواء
ػ إلى صعوبة ،بؿ استحالة ،تكرار السيناريو العراقي معيا ،نظ اًر لكارثية المأزؽ

األمريكي في العراؽ ،وما ألحقو بسمعة الواليات المتحدة مف ضرر شديد! لـ يدر
بخمد حكوماتنا أف ثمة بدائؿ أخرى "ناعمة" ،يمكف اف يمجأ إلييا الغربيوف ،الدراؾ ما

عجزت قوتيـ "الخشنة" الجبارة ،عف الوصوؿ إليو!
خذ مثبلً ما أحدثتو إدارة الرئيس بوش مف جدؿ واسع بشأف استخداـ القوة في

أعقاب  .9/11فوفقاً لنص االستراتيجية األمريكية لؤلمف القومي" :بالنظر إلى أىداؼ

الدوؿ المارقة واالرىابييف ،فإف الواليات المتحدة ال تستطيع االعتماد فقط عمى

وضعية رد الفعؿ كما كنا نفعؿ في الماضي .إف عدـ القدرة عمى ردع مياجـ
محتمؿ ،وطبيعة التيديدات الفورية اليوـ ،وحجـ الضرر المحتمؿ الذى يمكف أف
ُيمحقو بنا أعداؤنا ،ال تتيح لنا ذلؾ الخيار .لذا ال يمكننا أف ندع أعدائنا يسددوف
الضربة األولى"! الصخب الذى استُقبؿ بو ما ُيدعى بمذىب "الضربات االستباقية"
أدى بالفعؿ إلى تحويؿ انتباه العالـ في وقت حرج عما فعمتو "القاعدة" إلى ما تفعمو
الواليات المتحدة ،رغـ ػ والكبلـ لمادليف أولبرايت ػ عدـ صحة الزعـ باكتفاء الواليات
المتحدة تاريخياً بوضعية رد الفعؿ ،فقد استخدمت الواليات المتحدة القوة عدة مرات
ياجـ ،ففي الربع األخير مف القرف اؿ 21فعمت ذلؾ كثي اًر!
دوف أف تُ َ

أيضاً ،وعمى خمفية ما ُيعرؼ بمشروع "الشرؽ األوسط الكبير" ،اجتمعت
االنتخابات في العراؽ وأفغانستاف وجورجيا وأوكرانيا ولبناف لتوليد موجة مدية ،بمغت
ذروتيا فبؿ األواف! ولقد أيدت كوندالي از رايس عندما زارت مصر عاـ 2115
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بشجاعة االصبلحات الديمقراطية .غير أنيا ،عندما عادت بعد سنتيف التزمت
المستقى ػ في رأي األمريكييف ػ في الفترة
الصمت حياؿ القضية نفسيا .كاف الدرس ُ
الفاصمة أف العديد مف العرب ،عندما تُتاح ليـ حرية االختيار ،ال يختاروف ما تحبو

أمريكا! وبالتالي وجدت االدارة ،التى سبؽ وزعمت أف االعتماد عمى الحكاـ العرب
غير المنتخبيف مف أجؿ االستقرار كاف خطأ تاريخياً ،نفسيا ولمغرض نفسوُ ،متمبسة
بالمجوء إلى حكاـ غير منتخبيف ،أسمتيـ المعتدليف!

وعندما تحدث الرئيس بوش عف التحوؿ الديمقراطي في الشرؽ األوسط فيما
كاف العراؽ يحترؽ ،فسر الرأي العاـ العربي ػ بايعاذ مف األنظمة العربية ومفكرييا ػ
المستقمة(!!) أكثر مما اعتبروه خطة
النوايا األمريكية بأنيا تيديد لحكاميـ وأوطانيـ ُ
أمريكية لنشر الميبرالية السياسية! األمريكيوف فارقتيـ براعتيـ في التعبير عف دعميـ

بطرؽ ال تُثير ارتياب الشعوب في أف التغيير بيدىا ال بيد الغرب! دعاة غزو العراؽ
أخبروا أنفسيـ عمى ما يبدو أف العرب يحترموف القوة الخشنة ،وأف إظيار "الصدمة
والرىبة" سيقنع الجميع في المنطقة بأف الواليات المتحدة األمريكية ُمصممة عمى
فرض إرادتيا .وتوقعوا أف ُيفسح ىذا الطريؽ أماـ البنتاجوف السناد السمطة إلى
المنفييف العراقييف المؤيديف ألمريكا .بوش لـ يكف لو ػ وكما تعاتبو المخضرمة

أولبرايت ػ  ،أف يتجاوز في ىذا كمو االشارات التى يشيع ارتباطيا بالمثالية ،تقصد
استخدامو ليا كغطاء :احتراـ القانوف الدولي ،احتراـ األمـ المتحدة ،التعاوف مع
الحمفاء ،االىتماـ بمباديء الحرب العادلة(!!).
التخبط في معالجة المأزؽ العراقي زاد الطيف بمة! الرئيس بوش لـ يستقر عمى
التحوؿ الديمقراطي كسبب رئيسي لمغزو إال بعد أف ظير ُحمؽ منطؽ إدارتو
المستيجف" .فبما أنو لـ تكف ىناؾ أسمحة دمار شامؿ وال ارتباط ذو مغزى بيف
" ُ
صداـ حسيف والقاعدة ،صار البد مف طرح نظرية جديدة لتبرير الحرب .لـ يكشؼ

بوش إال في نوفمبر ،2113أي بعد مرور ثمانية أشير عمى الغزو ،عف استراتيجيتة
لمحرية في الشرؽ األوسط .وأتبع ىذا االعبلف بسمسمة مزاعـ لـ تمؽ قبوالً في

مجتمعاتنا ،عف الديمقراطية باعتبارىا ترياقاً لبلرىاب وتجفيفاً لمنابعو!
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ا لرئيس بوش لـ يتنبو عمى ما يبدو الستفادة القاعدة مف قدرتيا عمى تصوير
نفسيا بأنيا مدافعة عف االسبلـ ضد الصميبييف االمبريالييف وصنائعيـ مف األنظمة
المعاكس لحرب العراؽ عمى القدرات
العربية غير المنتخبة .وكذا لـ يتنبو لمتأثير ُ
األمريكية العسكرية .ألنو وعمى الرغـ مف أف األعداء المحتمميف ػ والكبلـ ألولبرايت ػ
ال يشكوف في قدرة األمريكييف عمى الحاؽ الضرر بيـ ،فقد تعمموا استخداـ الجبروت
األمريكي ضد األمريكييف ،بطرؽ عديدة ،منيا :أػ تصوير الدمار وبث الصور في
العالـ أجمع ،السيما عندما يسقط مدنيوف بيف الضحايا! ب ػ توجيو الضربات إلى
الغرب الثارة رده األخرؽ بإعماؿ الجبروت أكثر مف الفكر فيسقط "شيداء" جدد
وتبرز أدلة جديدة عمى أف االسبلـ تحت الحصار .ويتطوع العديدوف ُمقابؿ كؿ ُمسمـ
ُيقتؿ ،ويسعوف إلى الثأر بسفؾ دماء جديدة.
رسالة الرئيس بوش إلى كؿ دوؿ العالـ ،في أعقاب  ،9/11كانت" :إما أف
تكونوا معنا واما ضدنا" .رسالة كيذه كانت ستكوف مبلئمة لو استمر تحديد الرئيس
لمعدو عمى حالو .فقد كاف توحيد معظـ العالـ ضد مف فجر االبرياء أم اًر سيبلً .لكف

بوش فارؽ ا لحكمة ،حيف شوش بعد ذلؾ القضية بالسماح بتحويؿ التركيز عف
القاعدة .فسرعاف ما وجدت الواليات المتحدة نفسيا تطالب اآلخريف بأكثر مف الوقوؼ
معيا ضد أسامة بف الدف .صارت تطالبيـ بالتغاضي عف "ابو غريب" ،وقبوؿ
"جوانتانانو" ،والتصديؽ عمى غزو العراؽ ،والرؤية األمريكية لمشرؽ االوسط .في
وقت كانت القاعدة تقدـ لمعالـ خياره ،بيف المسمميف الذيف يعانوف وأمريكا المولعة
بالحرب .ترؾ ذلؾ العديد مف االشخاص في حيرة مف امرىـ.
فيـ ال يريدوف الموافقة عمى تكتيكات القاعدة ،لكنيـ ال يريدوف االقتراب مف
أمريكا كثي اًر! حوؿ الجبلد بوش ػ لسوء حظو ػ الحمفاء إلى متفرجيف!
المغادرة" لحتمية أف تواجو ػ شاءت أـ أبت ػ ،حقائؽ
 عدـ تنبو حكوماتنا " ُ

البيئة العالمية الجديدة ،والتى تشيد قتاالً ضارياً مف جانب أبناء الغرب وحمفائيـ،
العادة انتاج نظاـ الييمنة القديـ ،فحضارة الغرب تُمثؿ محو اًر لعالـ اليوـ! بطؿ
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"فالدف  ،"2عبر بدقة عما ُيتوقع أف يكوف عميو ىذا النظاـ الجديد مف الييمنة
المسيطر عمييـ يشعروف
الغربية ،حيف قاؿ(" :)45اننا نمتزـ نظاماً لمسيطرة بحيث أف ُ

بأنيـ أحرار ،عمى الرغـ مف أنيـ يخضعوف لقانوف أشد صرامة مف النظـ القديمة .إذ

عف طريؽ تصميـ دقيؽ وحذر لمثقافة نتحكـ في نوازع السموؾ ،وليس في السموؾ
النيائي ،أي نتحكـ في الحوافز والرغبات واألماني .وىا ىنا تصبح مسألة الحرية
غير ذات موضوع"! ثـ يتساءؿ بطؿ "فالدف  :"2ماذا بقي لكي نفعمو بعد ذلؾ؟ ما
رأيؾ في تصميـ الشخصيات؟ والتحكـ في األمزجة؟ ىؿ يبدو ذلؾ األمر خيالياً؟

ولكف بعض التقنيات متاحة ،ويمكف اعداد كثير غيرىا تجريبياً .إننا نستطيع أف
نحمؿ السموؾ الفعاؿ ونصمـ التجارب الكتشاؼ كيؼ نغرس ما نريد في الشباب.

االنساف ضعيؼ ،يمكف اخضاعو لمسيطرة ،ويكوف ضحية!..
 ارتضاء حكوماتنا ،عمى نحو شديد "االستيتار" و"االنتيازية" ،فتح حدود
ببلدنا ،لبعثات بحوث غربية ،أو مشتركة ،مف كؿ حدب وصوب ،تقوـ بعمميات
مسح شاممة ،في الحضر والريؼ ،تناولت بحوثاً اجتماعية ونفسية وطبيعية..الخ.

لتعود بمعموماتيا ونتائج بحوثيا إلى بنوؾ المعمومات الممموكة لمحكومات الغربية ػ

خاصة

األمريكية()46

ػ ،أو الشركات متعدية القوميات التى تموؿ ىذه المشروعات

البحثية االستطبلعية بسخاء واضح! وتظؿ ىذه المعمومات حبيسة البنوؾ ،تخرج
المستضعفيف في األرض،
بقدر وحسب المصمحة ،ممؾ لممتحكميف في مصائر ُ
ونحف في طميعتيـ ،واف صور لنا جيمنا وتُجار اآلالـ خبلؼ ىذا!
 تعويؿ حكامنا الشديد عمى امكانية نجاح جيودىـ الرامية لتأجيج حمبلت
التشيير المتبادلة بيف العرب والغربييف ػ خاصة األمريكييف ػ ،في تشتيت انتباه
الطرفيف عف ضموعيـ وأنظمتيـ في تييئة البيئة المبلئمة لتفريخ االرىاب والعنؼ في
أوطانيـ ،عبر تجفيؼ منابع الحرية وحرماف شعوبيـ مف حؽ النقد والتطوير! أغرى
حكوماتنا بيذا اشتباؾ مفكريف عرب بارزيف مع ىذه الحمبلت ػ رفضاً أو قيوالً،

وكبلىما ىنا سواء ػ ،حتى أف أحدىـ خصص كتاباً لمنافشة األمر(!)47
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المغادرة" بالشعوب ،استناداً لكونيا موجية ،يسيؿ انقيادىا
 استيانة أنظمتنا " ُ

والتأثير عمييا ،مف خبلؿ االحكاـ التقميدي لمسيطرة عمى وسائؿ االعبلـ الرسمية
ورموز الخطاب الديني الرسمي ومؤسسات العنؼ..الخ! غفمت أنظمتنا عمى ما يبدو
عف خطورة ما تشيده الساحة العربية في السنوات األخيرة مف توحش لبلعبلـ
البديؿ( ،)48والخطاب الديني غير الرسمي( ،)49واالحتجاجات السياسية( ،)50فضبلً

المؤرؽ لمنظمات المجتمع المدني و ُمعظميا ُمموؿ مف الخارج( !)51لـ
عف الرواج ُ
بدربة وحذر مف يدىـ!
يدرؾ حكامنا أف الزماـ ُيسحب ُ
 أنظمتنا االستبدادية أيضاً لـ تتنبو أو أنيا تنبيت واستيانت بخطورة قنوات

االتصاؿ الغربية مع بعض القوى الداخمية الطامحة بقوة إلى التغيير ،ومف بينيا
بعض قوى االسبلـ السياسي ،خاصة بعد ىجمات 11سبتمبر ،واعبلف الواليات
المتحدة استراتيجيتيا الجديدة لؤلمف القومي! الغرب عمى ما يبدو أعاد قراءة
المشيديف العربي واالسبلمي ،بانتيازيتو "العارية" المعيودة ،بحثاً عف أماف مواطنيو

لمعرضة إلى الخطر ،في أرجاء العالـ! القراءة الغربية كشفت
"المفقود" ،ومصالحو ا ُ
عف ُمغريات عديدة ،لخيار التغيير في الحكومات "القائمة"(:)52
 .1انتياء صبلحية األنظمة القمعية "الموروثة" في العالـ العربي "ما بعد
االستعمار"! وعجزىا الكارثي عف مواكبة المستجدات عمى كافة األصعدة
والمستويات ،وىو ما يتجمى في تردي األوضاع المعيشية ،واستشراء الفساد
وعبلنيتو ،وتزايد االحتجاجات الشعبية ،واصرار األنظمة عمى قمع قوى
االسبلـ السياسي وعدـ احتوائيا في النظاـ السياسي ،فضبلً عف نزوع بعض

ىذه القوى لمتخريب ،محمياً واقميمياً وعالمياً ،عمى نحو بالغ العنؼ!

 .2مشكمة الغرب ،والحاؿ كذلؾ ،مع حركات أكثر مما ىي مع أنظمة حكـ ،إلى
أف يصؿ االسبلميوف إلى السمطة! قوى االسبلـ السياسي ،باعتبارىا الوحيدة
تقريباً المناىضة لمغرب ،بعد تياوي الشيوعية ،وبمساعدة غير مقصودة مف
آليات القير في الدولة ،استطاعت أف تحقؽ احتكارىا لمعمؿ إزاء غياب
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اآلخريف ،وذلؾ باعتبارىا المعارضة الجادة الوحيدة ،ألنظمة قمعية ضعيفة
الشعبية ،واستطاعت أف يكوف ليا تواجدىا المؤثر وأف تحقؽ جاذبية
"المحظور" ،واكتسبت وضعاً لو "سحره" ،يعكس الحضور الدائـ والبسيط
لشعارىا" :االسبلـ ىو الحؿ" .وحيث أف ىذه القوى محرومة مف فرصة

المشاركة الواسعة في الحكـ ،فإف ليا ترؼ االعبلف عف الحؿ ،دوف أف تكوف
عممياً ممزمة باثبات حقيقيتو ،بالنسبة لمكـ اليائؿ مف المشكبلت العويصة

المحتاجة إلى حؿ .تفاعؿ ىذه القوى ،بأطيافيا المختمفة ،مع العممية السياسية
ُ
سيفضي إلى أف تفقد ىذه القوي في النياية
واالندماج فييا وحده الذى ُ
جاذبيتيا الراىنة ،ومف ثـ تصبح أدخؿ في الطابع العاـ العادي.

 .3القوة السمبية لحالة اليأس االجتماعي تشير إلى أف اليدؼ الرئيسي في
المجتمعات العربية واالسبلمية ىو تحسيف األوضاع الداخمية فحسب! ففكرة
"الحرية" ال تؤرؽ االنساف العربي! وأمثاؿ إدوارد سعيد ومحمد أركوف وغيرىـ
مف موقظي "الشرؽ" العظاـ ليس ليـ حضور ُيذكر في الفضاء العربي!
فضبلً عف قناعة العربي بأولوية االستقبلؿ ولو زائؼ(!!) ،عمى الحرية ،وىو

ما ُيفشؿ أي تدخؿ خارجي " ُمباشر" "خشف" ،القتبلع القمع!

 .4وجود احتماؿ قوي في أف يشيد العالـ االسبلمي وصوؿ حركة أو أكثر مف
الحركات االسبلمية إلى السمطة في المستقبؿ المنظور ،واألرجح أف يتـ ذلؾ
في العالـ العربي .وأكثر البمداف احتماالً لظيور سمطة اسبلمية فييا ىي

البمداف التى :ا ػ ترتفع فييا نسبة النمو السكاني وتزداد فييا مظاىر العجز

عف الوفاء بمتطمبات المجتمعات الناشئة في المدف عمى نطاؽ واسع .ب ػ
والتى تتفاقـ فييا مستويات المعيشة المنخفضة بسبب تفشي الفساد .ج ػ والتى
قضت الحكومات فييا عمى معظـ المعارضة السياسية اليادفة ومف ثـ اصبح
االسبلميوف دوف منافس .د ػ والتى استخدمت الحكومات فييا العنؼ الضاري
لسحؽ قوة االسبلمييف ،وىو ما لـ يؤد إال إلى االستقطاب وتفاقـ المشكمة .ىػ ػ
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والتى زعـ االسبلميوف فييا أنيـ وحدىـ أصحاب القوة المعارضة الشرعية
الوحيدة داخؿ الشارع العربي.
 .5سوؼ تسعى قوي االسبلـ السياسي حاؿ وصوليا لمسمطة ،إلى دعـ القوة
الحقيقية لمدوؿ االسبلمية ػ وىو ىدؼ ال يكاد ينفرد بو رجاؿ الحكـ والقادة
االسبلمييف ػ ،في صورة عبلقات مع الدوؿ األقوى في الغرب ،بغية التعامؿ
مف أرضية تييىء ليا قد اًر مف المساواة ،بدالً مف حالة الضعؼ االستراتيجي.

وسوؼ يتضمف ىذا النيج السعي مف أجؿ تحقيؽ قوة عسكرية أكبر ،بما في

ذلؾ امتبلؾ أسمحة الدمار الشامؿ ،القامة عبلقات مع الغرب عمى أساس مف
التكافؤ عمى الصعيد االستراتيجي عمى األقؿ.
المبادرة باحداث تغيير واسع النطاؽ في
 .6مف ىنا ،يمزـ استباؽ المباغتة ،و ُ
الشرؽ األوسط ،بمنآى عف األنظمة القمعية في دولة "ما بعد االستعمار"!

فقوى االسبلـ السياسي ىي التى تيدد ،أكثر مف غيرىا ،النظاـ المستقر في
غالبية البمداف المسممة ،أكثر مما تيدد الغرب نفسو! واالسبلـ السياسي
يستغؿ أسباب السخط واالستياء الناجمة عف ىذه األنظمة القديمة العاجزة،
ويضع خطتو عمى أساس العمؿ لبلستيبلء عمى السمطة وتغيير الوضع
المتسمطة ػ ،ال سبيؿ
القائـ .ىذا "الخطر" ػ وىو واقع يتيدد الكثير مف األنظمة ُ
إلى مواجيتو ومعالجتو في نياية المطاؼ إال عف طريؽ قبوؿ قوى االسبلـ
السياسي كطرؼ جديد وادماجو إلى حد ما داخؿ النظاـ السياسي .ذلؾ أف
استبعادىا سوؼ ُيقضي في الغالب األعـ إلى مزيد مف المواجية والعنؼ،
والى احتماؿ وقوع انفجار .إف عممية دمج االسبلمييف بنجاح داخؿ النظاـ
السياسي ُمعقدة جداً وتستمزـ حذ اًر وبراعة! فقد ُيفضي سوء معالجتيا إلى مزيد
مف زعزعة النظاـ السياسي .وليس ثمة حؿ يسير أو بسيط ما دامت القوى
المسئولة عف العنؼ والتطرؼ ُمستثناة ولـ تُحتوى.
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 .7امكانية التوصؿ مع التيار الرئيسي في قوى االسبلـ السياسي لحد أدنى مف
القيـ المشتركة ،يمكف االلتقاء عنده ،خاصة فيما يتعمؽ بالتعددية السياسية!
 .8والمبلحظ أف القدر األكبر مف الخبلؼ القائـ والمحتمؿ بيف العالميف
االسبلمي والغربي ال يتضمف بالضرورة االسبلـ السياسي مف حيث ىو في
ذاتو .إذ قد تظير المواجية كتعبير عف احباط أو عف عداوة مف جانب
المسمميف غير المواليف تحديداً لبلسبلـ السياسي ،وانما ليـ مع ىذا شكاواىـ
التى تؤثر عمى سموكيـ تجاه الغرب ،وتجعمو ُمشبعاً بالمشاعر المناىضة!

 .9الحضارة االسبلمية أميؿ دوف غالبية الحضارات إلى االعتقاد بأنيا قادرة عمى
الصمود وأنيا سوؼ تصمد لفترات طويمة مف الزمف أماـ الصعاب الدولية
القاسية دوف أف تسعى إلى لحؿ وسط بشأف وحدة موقفيا .ويمثؿ ىذا في
نظر الغرب تعبي اًر عف التعصب والجمود والعزوؼ عف مواجية حقيقة

عبلقات القوى غير المتساوية .وتفيـ الحضارة االسبلمية ىذا باعتباره رفضاً
لممساومة بشأف الكرامة والسيادة في مواجية القوة العظمى .عبلوة عمى ىذا،

فإف "الشيادة" مندمجة بانتظاـ في القاموس السياسي لبلسبلـ أكثر مما ىو
الحاؿ في معظـ الثقافات األخرى! واالسبلـ السياسي ينزع لمرونة أقؿ في
تعامبلتو ،خاصة مع الغرب ،ومع القوى المنافسة لو عمي االقميـ ،إذا ما رئي
أف الحؿ "الوسط" ىو الناتج عف عبلقات قوى "غير متكافئة".
 .11وحيث أف االسبلـ كما ىو متوقع يمثؿ الرمز الجميؿ لممصالح االقميمية
المتصارعة ،فإنو قد يحتؿ حتماً عمى األرجح القدر األعظـ مف حوار الشماؿ

والجنوب .وعمى نحو أكثر عمومية ،نجد أف تطمعات العالـ المتخمؼ بسبيميا
إلى أف تفرض مطالبات متزايدة عمى األمـ المتقدمة ،بغية بناء عبلقات قائمة
عمى قدر أكبر مف االنصاؼ والكرامة .واف فشؿ الدوؿ الغربية في التبلؤـ مع
ىذه المطالب مف شأنو أف يشجع نزعة التطرؼ في العالـ المتخمؼ في
صورتييا القومية واالسبلمية .وال ريب في أف المعاممة الخشنة الفظة التى
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تسود العبلقات السياسية بيف الجانبيف مف شأنيا أف توسع نطاؽ الجانب
األيديوبوجي في عبلقات المواجية ،بؿ وربما تُفضي بالضرورة إلى تكتؿ دوؿ
العالـ المتخمؼ في صورة جبيات متعارضة.
الممتيبة ،جاء "المبلؾ" أوباما ليمحو عف
المربكة و ُ
في وسط كؿ ىذه األجواء ُ
المروعة أمانيا المفقود،
عالمنا البائس شرور "الشيطاف" بوش(ُ ،)53
ويعيد لبلنسانية ُ
وييب لممعذبيف خبلصيـ! أذكر أف بعض النوبييف الذيف أعرفيـ ،بادروا بتوزيع

بالمخمص أوباما ،ال لشيء إال المتبلكو بشرة سمراء مثميـ! وأذكر
الحموى ،ابتياجاً ُ
أيضاً أف واعظاً تحدث في تميفزيوف ببلدي أثنى عمى الرجؿ كثي اًر! ال لشىء ،وانما

لما ُيروج عف أصولو المسممة! وأذكر أف شيخ األزىر الراحؿ طنطاوي ألؼ
ُكتيباً( ،)54مدح فيو الضيؼ بما يستحؽ وما ال يستحؽ ،عمى خمفية القاء أوباما

المستوى"!
الممطخة بانحطاط ُ
خطابو "الخداعي" في جامعة القاىرة " ُ

وقتيا كتبت في مقالة نشرتيا عمى االنترنت ،عنوانيا "اهلل والحرية" ،ما نصو:
"جاء أوباما ليعتذر عف وعد سمفو بوش لشعوبنا بتخميصيا مف زوار الفجر ،واعادتيا
ويشقينا!" .ظننت
إلى التاريخ بعد خروجيا منو! جاء أوباما ُليسعد اآلخر العربي ُ
وقتيا ػ أنا وغيري ػ أف ثمة تراجع أمريكي عف االلتزاـ باستراتيجية األمف القومي
األمريكي الجديدة ،في شقيا المعني بمجتمعاتنا! وأف فشؿ الجبلد بوش في العراؽ
وأفغانستاف ،وما لحؽ بسمعة الواليات المتحدة مف تمطيخ ،عمى خمفية التعذيب
الوحشي لمعراقييف في "أبو غريب" ،ولبلسبلمييف في "جوانتانانو" ،ولمفمسطينييف في
معتقبلت اسرائيؿ ،سيدفع حتماً الساسة األمريكييف بانتيازيتيـ المعيودة العادة النظر

في مسألة تيجير مجتمعاتنا مف دولة "ما بعد االستعمار"!

كاف منبع حزني إزاء ما تصورتو وغيري تراجعاً أمريكياً ،ىو خوفي مف عدـ

اىتباؿ فرصة كيذه! فالمراجعات الغربية لبلستراتيجات ،كما ىو حاصؿ اآلف عمى
خمفية ىجمات  11سبتمبر مف األحداث االستثنائية! فالغرب ال ُيعيد حساباتو "شديدة
األنانية واالنتيازية" إزاء ببلدنا وشعوبنا وحضارتنا كؿ يوـ! بؿ ىي استراتيجيات
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مدروسة بعيدة المدى ،يتـ االبقاء عمييا ،ما بقيت المصالح الغربية مصونة! دوف
أدنى اعتبار آلالـ الشعوب ،التى يتأثر ،بؿ يتوقؼ مصيرىا عمى ىذه االستراتيجيات!
بوصفيا الطرؼ األضعؼ واألقؿ قدرة عمى تقرير المصير!
الكارثة األشد ،ىي اعتماد الغربييف الدائـ في سعييـ المحموـ لخمؽ أوضاع
بعينيا وتكريسيا ،عمى كتيبة مف قيادات محمية "موثوؽ بيا" ،ال تخمو مف طموح
جارؼ واعتزاز شديد بالذات ،تُبادر عمى نحو ُمذىؿ بالتقاط الطُعـ والنضاؿ مف أجؿ
المستيدؼ الوصوؿ إلييا وتكريسيا! ومف وراء ىذه الزعامات
األوضاع الجديدة ُ

المييبة ػ أو اآلباء المؤسسيف ػ يأتي القطيع "المقيور" ُليناضؿ وييتؼ ويفتدي بدمو
ما يتصوره انتصا اًر غير مسبوؽ ،وزعامة ،واف كانت مستبدة وقاسية بعض الشيء،
الحمـ مف رحـ المستقبؿ!
لكنيا قادرة بثوريتيا عمى انتزاع ُ

الغرب ولعممو بأىمية ىذه القبادات المحمية ،خاصة عند التأسيس لمراحؿ
جديدة ،كما في دولة "ما بعد االستعمار" ،يساىـ في بناء ىذه القيادات وتمميعيا،
والتى قد يضطر الحقاً حاؿ توحشيا إلى مناىضتيا ،بؿ والتخمص منيا إف امكف،
ليضمف عدـ تنبو القطيع لقواعد المعبة! "المحمي" ضرورة لتمرير الوضع الجديد!

شعوبنا ال تعي وال أظنيا راغبة أو حتى قادرة أف تعي ،فكرة دولة "ما بعد
االستعمار"! رغـ اننا ػ وعمى ما يبدو ػ عمى مشارؼ دولة جديدة ،أقترح تسميتيا دولة
"ما بعد ىجمات  11سبتمبر" ،الرتباط نشأتيا باليجمات ،بشكؿ أو بآخر ،شأنيا في
المغادرة ،والتى ارتبطت نشأتيا ىي األخرى،
ذلؾ شأف دولة "ما بعد االستعمار" ُ

وعمى نحو ُمماثؿ ،بانتياء الحرب العالمية الثانية وزواؿ االستعمار التقميدي ،ونشوء
دوؿ ،تسمح بانبثاؽ بدائؿ محمية ،تُجيض باستبدادىا االستقبلؿ!

ثوراتنا والتهجير من دولة "ما بعد االستعمار":
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخي اًر ،وفي ُمباغتة ُمربكة لؤلنظمة العربية القمعية ولمشعوب أيضاً(!!) ،وفي
غياب تصريحات بوش "االستف اززية" بدأ التيجير الجماعي لمجتمعاتنا مف دولة "ما
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بعد االستعمار"! إلى أيف؟ ال أحد يدرى عمى وجو الدقة! ما أعرفو ىو اننا نتحرؾ
صوب دولة "ما بعد  !"9/11وىي قريبة الشبو ،عمى ما يبدو ،بتمؾ الدولة التى
لطالما بشر الجبلد بوش بيا ،وحاوؿ دفع شعوبنا إلييا قس اًر ،غير أف أحداً لـ

بالمميـ(!)55
ُيصدقو! في حيف اكتفى المبلؾ أوباما بمنح البركة ووصؼ التيجير ُ

أوباما ذىب في إعجابو بالثورة المصرية وفي حنوه عمى قياداتيا الشابة إلى
حد ما نشرتو جريدة "نيويورؾ تايمز" مؤخ اًر ،ونقمتو عنيا جريدة المصري اليوـ ،تحت
عنواف "نيويورؾ تايمز :أوباما يريد وائؿ غنيـ رئيساً لمصر وسعى لتنحية مبارؾ"!

الجريدة األمريكية الرصينة كشفت عف أف الرئيس األمريكى باراؾ أوباما أكد ألحد
مساعديو أنو يريد أف يصبح وائؿ غنيـ ،الناشط السياسى ،عضو ائتبلؼ الثورة،

"رئيس مصر القادـ"! الفتة إلى أف أوباما يأمؿ أف يفوز "شباب الشارع" فى المرحمة
المقبمة فى مصر ،وقاؿ" :وذلؾ ما أعتقده طريقاً طويبلً وصعباً" .الجريدة قالت أيضاً:

"إف مستشارى الرئيس األمريكى أكدوا أف أوباما قرر أف يدفع بالرئيس السابؽ حسنى
مبارؾ بعيداً ،وذلؾ كاف عكس ما نصح بو المستشاروف ،خاصة بعد أف شاىد خطاب ًا

لمبارؾ فى قاعتو بالبيت األبيض"(!!) ،مشيرةً إلى تخوؼ أوباما مف إحباط أحبلـ
الشباب المصرى ،وعمى رأسيـ غنيـ "فتى جوجؿ"  -عمى حد تعبيره  -ودورىـ فى

مرحمة االنتقاؿ التدريجى نحو الديمقراطية في مصر(.)56
وعمى صعيد آخر ،اعتبرت "نيويورؾ تايمز" األمريكية أف مقتؿ أسامة بف
الدف ،زعيـ القاعدة ،يعتبر عبلمة فارقة فى معركة أمريكا لمكافحة اإلرىاب ،واصفة
ذلؾ بأنو فرصة إلعادة أوباما صياغة رده عمى االضطرابات فى العالـ العربى بعد
فترة سبات ُمحبطة لمتعميؽ عمى األوضاع فى ليبيا والصراع عمى السمطة فى اليمف،
والقمع الوحشى فى سوريا وتراجع وىج الثورة المصرية!
المدجنة ،و ُىـ
ما يحدث تمثيمية ىزلية ،ال تنطمي إال عمى أصحاب النفوس ُ
الموجية! ال يعني ىذا بالطبع ،انكاري ألىمية ثوراتنا وما أريؽ
ُك ُثر في مجتمعاتنا ُ
فييا مف ٍ
دـ ٍ
غاؿ! ما أود قولو ىو أف ثوراتنا األخيرة ،والتى تتخذ شكؿ ُكرة ثمج
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ُمتدحرجة مف بمد آلخر ،وال أحد يدري أيف سيكوف ذوبانيا ،أخطر وأعقد مف أف تُفيـ
عمى ىذا النحو الساذج الذى ُيروج لو اآلف في ببلدنا ،بوعي أو ببل وعي!
المبتذؿ ػ في بساطتو ػ لؤلحداث األخيرة ،مف شأنو أف
تسيد مثؿ ىذا الفيـ ُ
يحرـ شعوبنا فرصة تزخيميا ،وتعظيـ حصادىا! ال ُنريد لثوراتنا العربية الفارقة أف
تُختزؿ في ٍ
دماء جسورة أريقت! أو في مظاىرات "مميونية" تُجيش( !)57فالشيداء أبداً
ال يطمبوف ثمناً لدمائيـ! واألبطاؿ أبداً ال يبيعوف "صكوؾ الحرية"!

ما ينقص شعوبنا ىو أف تنظر إلى ثوراتيا في تواضع ،وتبحث عف مواطف
القوة فييا لتزخيميا والبناء عمييا! ومواطف الضعؼ ،لتقويتيا وتجنب ما قد يترتب
عمييا مف مخاطر! ولشد ما يؤلمنى تعاطي المشتغميف بالفكر عندنا ،عمى اختبلؼ
المباغتة" ببلثورية! ففي حيف ،يجاىد البسطاء في ببلدي الحيرة
مشاربيـ ،مع ثوراتنا " ُ

وعدـ القدرة عمى تفيـ حقيقة ما يدور حوليـ ،نجد المشتغميف بالفكر في ببلدنا عمى

عيدىـ!! ثوراتنا لـ تستميـ آراء موقظى الشرؽ العظاـ ،وانما مطالب الجماىير
الخطيرة وال ُممحة ،والتى تمس احتياجاتيـ األساسية ،أكثر مما تُغطي احتياجاتيـ
االنسانية األشمؿ واألرقى! وىو أمر ُمتوقع في مجتمعات ،ال يقتات أبناؤىا ،سوى ما
يجدونو عمى الفضائيات وألسنة الوعاظ والجرائد والفيس بوؾ!

قادة الرأي ومجتمعاتنا..أعمى يقود أعمى!!
الحؽ أني لست أدري ،ما إذا كانت ىذه ىي المرة األولى في التاريخ الحديث
المغادرة والشعوب الثائرة خارج التاريخ؟ ثوراتنا تُعري عمى
التى تكوف فييا األنظمة ُ
نحو ٍ
مخز "االفبلس الحضاري" لمجتمعاتنا ،واف ُروج لخبلؼ ذلؾ!
في ندوة عقدتيا الجمعية الفمسفية المصرية مؤخ اًر بعنواف "ثورة  25يناير بيف

القطيعة المعرفية والزمف المتسارع" ،وكاف المتحدث فييا السيد يسيف .تقدـ أحد

الحضور ،وىو أستاذ جامعي عمى ما أعتقد ،بسؤ ٍ
اؿ ال يخمو مف داللة عمى "الخيبة
القوية" ،يستفسر فيو ،عما إذا كاف ألساتذة الفمسفة مف جيؿ الوسط ،عمى حد تعبيره،
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لممزايدة أو
أي دور في مصر "ما بعد ثورة  25يناير"! سؤاؿ كيذا ،ال يترؾ مجا ً
ال ُ
التعمية ،فيو إشارة ميمة لبموغ مجتمعاتنا "أعمى مراحؿ التخمؼ"!!
السائؿ التعس فاتو أف ُمحبي الحقيقة ،أو المشتغميف بالفمسفة ،ال تُحركيـ
األحداث ،وانما األفكار! وأف أفكارىـ قد ُيستضاء بيا أو ببعضيا ،داخؿ مجتمعاتيـ

أوخارجيا! كما أف ُمحبي الحقيقة ال يشتبكوف مع الواقع ،ناىيؾ عف ُمغازلتو!

المفكر المصري حسف حنفي ،في مقالة لو وجدتيا منشورة عمى االنترنت،
بعنواف(ُ " :)58عذ اًر شعب مصر!" ،أبى حنفي إال أف يتبع سنة ُمفكرينا غير الحميدة،
ومغازلتيـ ،لؤلسؼ الشديد ،واقع ُمجتمعاتيـ! فبدالً مف تزخيـ حنفي
في ُميادنتيـ ،بؿ ُ
لمثورة ،عبر نقدىا وتطويرىا ،أسيب في االعتذار ،بؿ وفي االلحاح عمى "الشعب

المصري" لقبولو ،عمى نحو "درامي"! بالطبع ،ال أقصد بقولي ىذا التطاوؿ عمى
مفكر مرموؽ ،فحنفي ،برأيي ورأي الكثيريف ،المفكر االسبلمي األبرز واألنشط! ولكـ
أتمنى عميو أف يخمع عباءة الفقيو فببلدنا ظمآى لمفبلسفة!
ظيور أعماؿ فكرية عربية رصينة ،ينيض أصحابيا بواجب إعادة قراءة
مشيدي "ما بعد االستعمار" والثورة ،أمر مصيري!! الناس في ببلدي ،حتى أفراد
الحشود الثائرة ،إذا ما استمعت إلي تحميبلتيـ ،تجدىـ أشد جيبلً بأنفسيـ والحياة مف

المغادرة"! وال أقصد بالحياة ىنا ،الشئوف اليومية ،مف أكؿ وشرب وزواج
األنظمة " ُ

وعمؿ وصبلة..الخ ،بؿ مناخ العصر الحالي ،بتعقيداتو وما بعد حداثيتو!

بل ىذا التصريح "الما بعد استعمارى ػ نسبة إلى دولة ما بعد
خذ مث ً

االستعمار" ،والذى جرى عمى لساف نائب المرشد العاـ لبلخواف المسمميف ،وىي

طميعة قوى االسبلـ السياسي في ببلدي ،كما في كثير مف بمداف العالميف العربي
المتمقي!
واالسبلمي! تصريح كيذا ما كاف ُليقاؿ ،لوال تيقف صاحبو مف "انقياد" ُ
المرشد العاـ ،وعمى طريقة ُمؤسسي دولة "ما بعد االستعمار" ػ وفي
نائب ُ
طميعتيـ الزعيـ الراحؿ جماؿ عبد الناصر ػ ،خاطب حشداً مييباً ،بقولو(:)59
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"نستعد لمحكومة االسالمية  ..وهدفنا الوصول إلى سيادة العالم"!!
كز بحثياً واحداً ُيعتد
ىكذا مرة واحدة!! حد عممي أف االخواف ال يممكوف مر اً

بوُ ،يمكف لباحثيو النيوض بميمة إجراء دراسات استطبلعية وتفكيكية ،لممجتمعات،
محمياً واقميمياً وعالمياً ،عمى نحو ما يفعؿ الغرب مع قوى االسبلـ السياسي

ومجتمعاتنا وغيرىا! حد عممي أف االخواف ال يممكوف الرغبة أو القدرة عمى نقد
وتطوير ميراثيـ الذاتي ،ناىيؾ عف ميراثنا الحضاري ،واال ما رأيناىـ اليوـ يرددوف
ُمصطمحات "غربية" ،كالديمقراطية والتعددية واألحزاب..الخ(!)61
بل عف عدـ تشبع نسيجنا الحضاري بيا ،ال تتفؽ تماماً
ُمصطمحات كيذه ،فض ً
مع أفكار مؤسس الجماعة "الفذ" حسف البنا! ولو أف قيادات االخواف شغمت نفسيا
بعض الشيء ،إلى جانب انشغاليا بػ"البيزنس" واالنتخابات النقابية واألعماؿ الخيرية
واألنشطة الدعوية والدعائية وأخي اًر تأسيس المقار المييبة..الخ( !)61أقوؿ لو أنيـ
شغمو أنفسيـ إلى جانب كؿ ىذا ببناء صروح بحثية وتربية كوادر "حقيقية" مف

المفكريف االستراتيجييف ،لكاف األمر اآلف أفضؿ كثي اًر ليـ ولببلدنا الحائرة!
أغمب الظف أف عقوداً عديدة مف الصراع مف أجؿ البقاء ،في مواجية دولة

"ما بعد االستعمار" ،بكؿ خستيا ،استنزفت قوى الجماعة ،وشغمتيا عف تحوالت
"جوىرية" في مصادر القوة ،عمى نحو سيؤثر حتماً عمييا ،وعمى ببلدنا ،باعتبار
الجماعة ،وبعدـ ُممانعة غربية( ،)62األقرب إلى الحكـ في دولة ما بعد !9/11

ثمة قوى أخرى ال تقؿ عج اًز ،عف قوى االسبلـ السياسي ،في مواجية الواقع

المتردي ،أفرزتيا دولة "ما بعد االستعمار" ،لعؿ أكثرىا تشوىاً ،تمؾ التى
الحضاري ُ
تستميـ ما ُيسمى بمشاريع النيضة لمؤسسي دولة "ما بعد االستعمار"!
االنتقاؿ مف دولة إلى دولة في التاريخيف العربي واالسبلمي ،عمى نحو ما
حصؿ مثبلً مع دولة األموييف ثـ مع دولة العباسييف..الخ ،عادة ما تنيض بو
عبقرية فذة مف نسيج خاص ،يتمتع صاحبيا بسمات ،تجعمو أقرب ما يكوف إلى
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شخصية "البطؿ ػ في الوجداف الشعبي ػ" ،أو "المستبد العادؿ"! وىو ما ُيغري الناس
باتباعو ،والتعويؿ عميو في خبلصيـ ،مدفوعيف بحوافز االذعاف ،عامة كانت أـ
خاصة ،تمؾ التى عادة ما ُيفرط البطؿ في بذليا! ال ُمقزز في األمر ،ىو ابداء
الشعوب ،بما فييا الضحايا أنفسيـ( ،)63حرصاً ُمخنثاً عمى عبادة البطؿ ،واعتبار

الحر ،بقعة في ثوب طاىر!
تفتيشو في الضمائر ،وتجفيفو لمنابع التفكير ُ

د ارويش اآلباء المؤسسيف لدولة "ما بعد االستعمار" ،ىـ أخطر وأعقد ما
أفرزتو ىذه الدوؿ ،عمى خبلؼ ما يعتقده الكثيروف .كوف ىؤالء اآلباء واجية مييبة
وزاىية لدولة ،ال تختمؼ ممارساتيا كثي اًر في خستيا ،عف ممارسات األنظمة
االستعمارية ،سواء بوعي مف ىؤالء اآلباء المؤسسيف أـ ببل وعي! الميـ ،أنيـ

اندفعوا أو ُدفعوا إلى حيث ال ينبغي ليـ وال لشعوبيـ أف يكونوا! ما يزيد الطيف بمة،
ىو حدوث ذلؾ وسط صخب اعبلمي ،ومعارؾ ُمفتعمة ،ال تتفؽ مع مقاصد التمكيف
لمحرية في النفوس ،وما ينبغي لؤلحرار أف يكونوا عميو! لقد سيموا ميمة الغرب ،مف

حيث ال تدري الشعوب وربما مف حيث لـ يدروا ىـ أنفسيـ!
إعادة انتاج ما يسمى بالمشاريع النيضوية لمؤسسي دولة "ما بعد االستعمار"،
بؿ وربما أيضاً إعادة انتاج ىؤالء المؤسسيف أنفسيـ( ،)64يعكس حنيناً ماضوياً

جذاباً ،في ظؿ االفبلس الحضاري الراىف ،وافتقاد مفكرينا القدرة عمى القراءة النزيية
والمنظمة لؤلحداث! فحتى المحظة ،ال أذكر أني قرأت دراسة ،تجمع بيف دفتييا
شتات آالمنا عبر العقود األخيرة ،أعني منذ انتياء الحرب العالمية الثانية ،ورحيؿ
ومبتكر!
االستعمار عف أرضنا ،مف خبلؿ منيج قوي ُ
ما يحدث دائماً وأبداً في دوائرنا البحثية واألكاديمية ،ىو تفتيت "غائي" لعقود

دولة "ما بعد االستعمار" ،واختزاؿ آالميا في مجرد أخطاء ،أو حتى خطايا ،لبعض
حكاميا! في مصر مثبلً ،تجد مف يحدثؾ عف ناصر ،باعتباره أسطورة ،ويذـ

السادات! ثـ تجد مف يحدثؾ عف السادات باعتباره آية في الذكاء ،ويذـ ناصر! وقد
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تجد في المستقبؿ مف يحدثؾ عف مبارؾ باعتباره األكثر حكمة ،عمى األقؿ خبلؿ
سنواتو األولى ،قبؿ انضماـ نجمو "جماؿ" إليو ،إلى آخر ىذا اليراء!
المخضرمة مادليف أولبرايت [اف بعد
مف ىنا ،يأتي انحيازي لمقولة األمريكية ُ
النظر نادر في العالـ العربي]( !)65قصر نظر شعوبنا ومفكرينا ،يمثؿ برأيي تحدي ًا

المبدعيف وواضعي البحوث الرصينة ،ال يبالغ
جبا اًر ،أماـ ظيور جيؿ جديد واعد مف ُ
في توقير اآلباء المؤسسيف ،بقدر ما يحرص عمى تفكيؾ وتجاوز عجزنا المأساوي،
عف بناء رؤى استراتيجية ،تجمع شتات عقود دولة "ما بعد االستعمار"! فبدوف ذلؾ،
ال أمؿ في تحري جذور آالمنا ،والفوز بالمستقبؿ!
عمى الضفة األخرى مف نير ثقافتنا ،يوجد " ُدعاة العولمة" و"دراويش ما بعد
الحداثة"( !)66ولعؿ أبرز ىؤالء ،عمى األقؿ إعبلمياً ،وائؿ غنيـ ،وىو شاب مصري،
نشط بقوة في مساندة محمد البرادعي( ،)67المدير السابؽ لموكالة الدولية لمطاقة

الذرية ،والحاصؿ كذلؾ عمى نوبؿ لمسبلـ ،بعد عودتو إلى مصر في فبراير !2111
تمؾ العودة التى كانت عمى األرجح بداية نياية الرئيس مبارؾ ونظامو!
فقد انتيى األسبوع األوؿ لوصوؿ البرادعي إلى القاىرة ،بإعبلف تشكيؿ
"الجمعية الوطنية لمتغيير" ،وىي تجمع فضفاض مف مختمؼ المصرييف بجميع
ونساء ،بمف في ذلؾ ممثميف عف المجتمع
انتماءاتيـ السياسية والمذىبية رجاالً
ً
المدني والشباب تيدؼ إلى التغيير في مصر( !)68حيث كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ عمى
ضرورة توحد جميع األصوات الداعية لمتغيير في إطار جمعية وطنية ،طُمب مف

عاما ينطوي
محمد البرادعي أف يكوف في مقدمتيا ومف خمفيا ،وبحيث تكوف ًا
إطار ً
تحتو جميع األصوات المطالبة بالتغيير! ىذا التنوع ىو ما أثمر عف حوالي المميوف
سنغير] ،في أقؿ مف سبعة أشير مف تاريخ إصداره في 2مارس
توقيع عمي بياف [معاً
ّ
 2111ػ وىو اليدؼ الذي ش ّكؾ في إمكانية تحقيقو الموالوف لمنظاـ القائـ آنذاؾ ػ! تـ
ىذا مف خبلؿ موقع الجمعية ،و الموقع الذي أطمقتو جماعة اإلخواف ،وحممة طرؽ

األبواب التي قاـ بيا شباب الجمعية ،والحركات المشاركة بيا.
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مساندة وائؿ لمبرادعي ،ولمجيود الساعية الحداث تغيير في مصر ،اتخذت
مسارات عديدة ،منيا مثبلً قيامو بتأسيس الموقع الرسمي لحممة دعـ البرادعي! واليو

أيضاً ُينسب الفضؿ في الدعوة ،مف خبلؿ ابتكاره الرىيب "كمنا خالد سعيد"( ،)69إلى
االحتجاجات األخيرة ،التي أرغمت مبارؾ عمى القبوؿ بالتنحي!
في حديث لوالد وائؿ مع جريدة الحياة المندنية ،قاؿ(" :)71إنو وابنو وائؿ وكؿ
أوالده ال يحبوف السياسة ،وانما ىـ ناشطوف اجتماعيوف فحسب ،وليست لدييـ أي
ميوؿ" .الدكتور سعيد غنيـ( 61عاماً) المقيـ في السعودية ،كشؼ أف نجمو وائؿ
غنيـ( 31عاماً) تعرض لتعذيب نفسي وبدني أثناء احتجازه لمدة  12يوماً قبؿ نجاح

الثورة الشعبية في مصر .الدكتور غنيـ ذكر أيضاً لمجريدة نفسيا أف وائؿ ىو ابنو

البكر ،وقاؿ إنو ترعرع وتعمّـ في السعودية حتى بمغ عمره  13عاماً .الدكتور غنيـ
أوضح أف نجمو وائؿ كاف يعشؽ التعامؿ مع الكومبيوتر منذ طفولتو .وقاؿ إف نجمو

تعرؼ إلييا عمى أثير "اإلنترنت"!
متزوج بأمريكية مسممة ّ
وائؿ ّ
ولمزيد مف الضوء عمى دور وائؿ غنيـ في اسقاط النظاـ المصري ،أقتبس ىنا
مف معمومات نشرتيا جريدة الدستور المصرية( ،)71زعمت الحصوؿ عمييا ضمف
مجموعة مف المستندات والوثائؽ مف داخؿ جياز أمف الدولة المصري ،ترتبط بثورة
 25يناير! المعمومات تتضمف اعت ارؼ القائـ عمى إنشاء وادارة صفحة "خالد سعيد"
المفرج عنو ػ وقتيا طبعاً ػ وائؿ محمد عباس غنيـ ،بقيامو باطبلع
عمى "الفيس بوؾ"ُ ،
أحد قيادات شركة جوجؿ األمريكية(مف أصؿ ييودي) جيرارد كوىيف بأمر إنشائو
المشار إلييا منذ قرابة الستة أشير ،حيث تردد األمريكي المذكور عمى
لمصفحة ُ
الببلد والتقاه يوـ  27يناير ليمة مظاىرة جمعة الغضب ،األمر الذى ُيرجح معو،

والكبلـ نقبلً عف المستند األصمي ،أف تكوف تمؾ الشركة غطاء ألعماؿ استخباراتية،

خاصة عقب توسطيا لدى و ازرة الخارجية األمريكية ،الخبلء سبيؿ وائؿ عمى الرغـ
مف كونو ال يحمؿ الجنسية األمريكية!
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ولنق أر أيضاً وفي السياؽ نفسو ،بعض ما كتبو صبلح منتصر في األىراـ عف

"فتى جوجؿ" وائؿ غنيـ والذى أعمف قبؿ تنحي طاغية مصر القوي حسني مبارؾ
بساعات ،ومف قناة العربية أنو أقوى مف حسني مبارؾ وأقوى مف عمر سميماف(!)72
عف قصة وائؿ غنيـ مع ثورة  25يناير ،ومع قيادي بارز في الحزب الوطني الحاكـ ػ
قبؿ الثورة ػ ،ىو حساـ بدراوي(59سنة) .يقوؿ منتصر(:)73

" طواؿ األياـ التي مضت كاف يتردد عمي ألسنة شباب التحرير اسما كاف
معروفا بينيـ لكنو كاف مجيوال خارج دائرتيـ ,وىو اسـ وائؿ غنيـ خبير اإلنترنت
والفيس بوؾ والتويتر وكؿ وسائؿ االتصاالت الحديثة وصاحب صفحة كمنا خالد
سعيد التي استقطبت اآلالؼ عمي غير معرفة وجمعتيـ عبر شاشات الكمبيوتر

والتميفونات المحمولة التي غيرت العصر.

"كاف وائؿ غنيـ وىو يعمؿ في دولة اإلمارات مدي ار لمتسويؽ بشركة جوجؿ
الشييرة بالشرؽ األوسط قد طمب مف شركتو إجازة عاجمة ألمر عائمي ,اال أف الحقيقة
أنو جاء الي مصر ليشترؾ في تظاىرة 25يناير يوـ الغضب والتقي ألوؿ مرة بزمبلء
عرفيـ عف طريؽ اإلنترنت ,وأصبح منذ ذلؾ اليوـ مقيماً معيـ ,وفي مساء

الخميس( 27يناير) اختفي وائؿ غنيـ فجأة .وعبثا حاولت أسرتو معرفة مكانو ,فقد
سألت المستشفيات والمشرحة وكؿ أصدقائو دوف أف تستدؿ عميو .وكاف مف بيف
الذيف اىتموا بوائؿ حسف حساـ بدراوي وشقيقتو داليا بدراوي رواد ميداف التحرير,
المذاف سأال األب حساـ إف كاف يستطيع أف يساعد في معرفة مكانو.

"كانت أوؿ مرة يسمع فييا حساـ باسـ وائؿ غنيـ وقد اتصؿ في نفس اليوـ
االثنيف 7فبراير بمدير أمف الدولة واكتشؼ ببساطة أف وائؿ المختفي الذي دوخ أىمو
بحثا عنو وأبكي أباه الميالي لدرجة ىددت بفقده عينو الوحيدة التي يري بيا ,مقيـ في
الجياز منذ اختطافو دوف أف يكمؼ أحد خاطره بإببلغ األسرة ,فقد كاف مف تقاليد
التعذيب حجز الشخص وجعمو يعيش معزوال وىو معصوب العينيف طواؿ فترة حجزه

اليري أحدا مف الذيف يسألونو أو يتكمموف معو الي أف يشاء اهلل ام ار كاف مقضيا.
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" احتاج األمر الي االتصاؿ بالنائب عمر سميماف والنائب إتصؿ بوزير
الداخمية حتي تمكف بدراوي مف الحصوؿ عمي قرار باإلفراج عف وائؿ مساء
االثنيف (7فبراير) وظؿ منتظ ار في مكتب وزير الداخمية المواء محمود وجدي حتي
جاء وائؿ مع مدير األمف شخصيا ,وبعد لقاء الوزير صحبو بدراوي الي بيتو.

"وفي نفس الميمة كاف وائؿ غنيـ حديث مصر عندما استضافتو مني الشاذلي
في برنامجيا المعروؼ العاشرة مساء ,وقد استطاع وائؿ بصدقو وبراءتو ونقائو أف
ييز مبلييف ا لمصرييف وىو يبكي بدموع صادقة شيداء الرفقة الذيف كشفت صورىـ
أنيـ مف طبقة قادرة ,وأنو عمي عكس الخوؼ الذي كاف يمؤل نفوس الكثيريف مف
المصرييف مف أف تأتييـ الثورة مف جياع العشوائيات ,فقد جاءت الثورة مف األسر
القادرة عمي يد شباب اإلنترنت الذيف وصفيـ وائؿ بأف كؿ مشكمتيـ أنيـ يحبوف
مصر وأنيـ اليعمموف لحساب احد وانيـ يوـ خرجوا يوـ 25لـ يكونوا تحت قيادة احد

مف اإلخواف أو مف غيرىـ فمـ يكونوا أنفسيـ يعرفوف في ذلؾ اليوـ ايف يذىبوف!

" مساء االربعاء كما سبؽ وبعد أف عاد بدراوي الي بيتو ميزوما بعد إببلغو
انييار كؿ ما حاولو مع مبارؾ بالطبع بسبب جماؿ وانس الفقي ,فوجيء باتصاؿ مف
وائؿ غنيـ يقوؿ لو إنو ومجموعة مف شباب الثورة يريدوف لقاءه ألمر بالغ األىمية
واف لدييـ رسالة عاجمة الي الرئيس!".
عمى أية حاؿ ،التسريبات األمنية العترافات وائؿ غنيـ ػ والذى ترؾ عممو
مؤخ اًر في جوجؿ ،ولحؽ بركب المجتمع المدني في مصرُ ،ليساىـ مف خبللو ،وعمى
حد قولو ،في مكافحة الفقر وتطوير التعميـ( )74ػ ،وما رواه الجورنالجي المصري
صبلح منتصر ،نقبلً عف مذكرات حساـ بدراوي ،استاذ التوليد وأمراض النساء

وعضو في "لجنة السياسات" بالحزب الوطني الحاكـ قبؿ الثورة ،وعضو لجنة حقوؽ
االنساف ،يستدعياف الماضي عمى نحو ُمذىؿ! فاسـ "جيرارد كوىيف" الوارد ذكره في

اعترافات وائؿ غنيـ ،يأخذنا إلى الماضي غير البعيد! جيرارد أو جارد ػ عمى ما يبدو

ػ شخصية استخباراتية ،ال تخمو منيا دوائر المخابرات والسياسة والدبموماسية الغربية!
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مثؿ ىذه الشخصيات ،دائماً ما تكوف آية في الدىاء وسعة االطبلع عمى حضارتنا!

وغالباً ما يكوف أصحابيا مف جيؿ الشباب ،ليسيؿ عمييـ االحساس باقرانيـ في
المجتمعات األخرى ،ناىيؾ عف تحريكيـ إف لزـ!

جارد كوىيف ،لو كتاب ُميـ ،بعنواف(" :)75أطفاؿ الجياد Children of
 ،"Jihadأىداني صديؽ نسخة منو ،لـ أطمع عمييا بعد! قاؿ صديقي عف جارد انو
دبموماسي أمريكي ،قاـ بجولة في العالـ العربي منذ سنوات ،أثمرت ىذا الكتاب
الشائؽ ،عمى حد تعبير صديقي! وفيو دعا جارد لتوجيو فريضة الجياد لدى الشباب
في العالميف العربي واالسبلمي ،نحو الطُغاة المحمييف ،بدالً مف الغرب!
جارد كوىيف بعبقريتو ىذهُ ،يذكرني بأمريكي آخر ،ال يقؿ عنو عبقرية ،كتب

الميـ في تيجير المصرييف إلى دولة "ما بعد االستعمار"! إنو كيـ
قميموف عف دوره ُ
روزفمت! أحمد مرتضى المراغي ػ آخر وزير داخمية في حكومة ما قبؿ اندالع ثورة
 23يوليو ،والتى ُدفع بالمجتمع المصري عمى أثرىا إلى دولة "ما بعد االستعمار" ػ،
يقوؿ عف روزفمت في مذكراتو إنو قابمو في حفؿ عشاء أقامو السفير كافري في
السفارة األمريكية ،ويصفو لنا بقولو(" :)76بعد انتياء العشاء قاؿ لي المستر كافري
أنو يريد أف يقدـ لي صحافياً وكاتباً أمريكياً ييتـ بشئوف الشرؽ األوسط ،ووضع في

ذلؾ مقاالت وكتباً وأف اسمو كيـ روزفمت ،وكنت ػ والكبلـ لممراغي ػ قد سمعت عنو

ولـ أره مف قبؿ .ولما قدمني إليو رأيت مظيره مظير طالب في الجامعة يكثر مف
المطالعة وال تيمو موسيقى الجاز .يضع نظارة كبيرة االطار ويتكمـ بصوت خافت
ويخالس النظر .يحدؽ تارة ويخفض البصر تارة اخرى في حياء! ال أدري إف كاف
مصطنعاً أو أنو طبيعي .لـ يخؿ حديثي معو مف الشيوعية .ووجو إلى أسئمة عف
النشاط الشيوعي في مصر .ثـ فاجأني بقولو:

ػ ىؿ تعمـ أني قابمت الممؾ فاروؽ وأنو استبقاني لمغداء معو .وتكممت معو
كثي اًر عف ا لشيوعية فقاؿ لي الممؾ انو يعرؼ عف الشيوعية أضعاؼ ما يعرؼ وزير
الداخمية وجميع رجاؿ األمف.
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وضحؾ روزفمت ضحكة تحمؿ كثي ًار مف السخرية .وضحكت ألنني أعمـ أف ىذا

طبع فاروؽ!"..

إلى ىنا ينتيي وصؼ المراغي لكيـ روزفمت ،أما الجزء األىـ مف حديث
المراغي فيو عف دور ذلؾ الشاب األمريكي وببلده في الدفع بمصر إلى دولة "ما
بعد االستعمار" ،وفيو تعزيز لزعمنا بتشابو مناخ  25يناير مع مناخ  23يوليو:
"ال أظف أف المصادفة المحضة ىي التى أتت بكيـ روزفمت إلى القاىرة،
خصوصاً أنو تبيف أف كيـ روزفمت ىو مف كبار رجاؿ المخابرات األمريكية ،وكاف لو
دور بارز في ما بعد في اسقاط حكومة مصدؽ في إيراف.

"وليست المصادفات ى ي التى أتت برجاؿ األعماؿ األمريكييف إلى القاىرة ،وال
ىي التى جعمت الحكومة األمريكية تُضاعؼ عدد رجاؿ السفارة األمريكية في القاىرة.
"كؿ ذلؾ في وقت كانت مصر في حالة غمياف ضد الحكـ القائـ وعمى رأسو
الممؾ فاروؽ .وكانت حركة الضياط األحرار قد اشتد ساعدىا إلى أبعد مدى،
وجابيت المم ؾ في انتحابات نادي الضباط وأعمنت تحدييا لو بترشيح المواء محمد
نجيب لرئاسة نادي الضياط ضد مرشح الممؾ المواء حسيف سرس عامر.
"وكانت منشورات الضباط األحرار تغمر شوارع المدف المصرية .وكانت
أسماؤىـ معروفة أكثرىا لدى الحكومة وقائد الجيش حيدر .فكيؼ ال تكوف معروفة
لدى المخابرات األمريكية والبريطانية؟ بمي كانت معروفة .ولما يئس األمريكاف
واالنجميز مف فاروؽ اتجيوا نحو حركة الضباط األحرار وحاولوا االتصاؿ بيا.
وجرت ىذه المحاولة عف طريؽ ضابطيف في الجيش ىما :البكباشي عبد المنعـ
أميف ،وقائد الجناح عمى صيري .فماذا كاف موقؼ الضباط األحرار؟".
سؤاؿ المراغي األخير شديد األىمية!! أجابت عميو محنة دولة "ما بعد
االستعمار" ،والتى تُيجر منيا شعوبنا اآلف ،وىي أكثر تخمفاً وأقؿ احساساً بالعار مما
كنا عميو وقت دخولنا إلييا ،عمى يد الشاب روزفمت ،وشباب " 23يوليو"!
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عمى الضفة األخرى مف نير ثقافتنا ،يوجد أيضاً أحد أبرز ُدعاة العولمة وما
بعد الحداثة في ببلدي! إنو السيد يسيف! ففي مقدمة مختاراتو المنشورة ،بعنواف
"الخريطة المعرفية لممجتمع العالمي"( ،)77يخبرنا يسيف انو بدأ مسيرتو العممية كباحث
مساعد بالمركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية عاـ  ،1957وأنو اآلف استاذ
لعمـ االجتماع السياسي ومستشار لمركز الدراسات االستراتيجية باألىراـ( .)78يقوؿ
يسيف عف عاـ  1991انو نقطة االنقطاع العممية في مسيرتو العممية! ففيو انتقؿ مف
منصبو كمدير لمركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية ،ليشغؿ لمدة عاميف
منصب أميف عاـ منتدى الفكر العربي بعماف.
في ىذ العاـ ،وعمى خمفية انييار العالـ القديـ ،شعر السيد يسيف أف اطاره
النظري المتماسؾ ػ عمى حد وصؼ يسيف نفسو ػ الذى سبؽ أف وجو دراساتو وبحوثو
قد انيار ىو اآلخر! يسيف يضيؼ انو ربما عبر بوضوح عف ىذه الحقيقة ببحث
كتبو بالمغة االنجميزية ،وشارؾ بو في ندوة الحوار العربي الياباني الذى نظمو وعقد
في عماف عاـ  ،1992بعنواف "سقوط النماذج العممية وتحديات حوؿ الحوار"ُ ،نشرت

ترجمة عربية لو في المجمة االجتماعية القوميو عاـ .1992

المستمر حتى "اآلف" ،وكما
المكثؼ و ُ
وأثناء وجوده بعماف ،بدأ يسيف اطبلعو ُ
ىو واضح مف كتاباتو ،عمى األدبيات الغربية المغمورة آنذاؾ ،والتى كانت معنية
بالتنظير لما بعد الحداثة! ترؾ ىذا تأثي اًر واضحاً ،عمى فكر السيد يسيف وميمو

الواضح إلى العولمة والما بعد حداثية! ولمسيد يسيف كتاب ميـ ،بعنواف

"العولمة..والطريؽ الثالث"( ،)79يقترب في عنوانو ،إلى حد ما ،مف كتاب "الطريؽ
الثالث..تجديد الديمقراطية االجتماعية"( ،)81لعالـ االجتماع البريطاني أ .جيدنز!
في كتابو "العولمة..والطريؽ الثالث" ،يصؼ السيد يسيف العولمة

بقولو:

"ال

نبالغ إذا قمنا إف العولمة كمصطمح ومفيوـ أصبح مف أكثر المفاىيـ تردداً عمى ألسنة

الزعماء والقادة والسياسييف والباحثيف والمثقفيف في مختمؼ أنحاء العالـ.
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"وليس ىذا غريباً عمى أي حاؿ .فقد تدفقت موجات العولمة االقتصادية والتى

تتمثؿ أساساً في االعتماد المتبادؿ بيف اقتصادات الدوؿ ،ووحدة األسواؽ المالية

واالئتمانية في العالـ ،والدور البارز الذى أصبحت تمعبو الشركات دولية النشاط،
باالضافة إلى تصاعد قوة المؤسسات الدولية الكبرى مثؿ البنؾ الدولي وصندوؽ النقد
الدولي .واذا أضفنا إلى ذلؾ إنشاء منظمة التجارة العالمية والتى كانت خاتمة لجوالت
الجات التى امتدت عقوداً مف السنيف ،لقمنا إنيا تتويج ورمز في نفس الوقت لعممية
العولمة االقتصادية التى تشمؿ العالـ منذ عقود.

"ولمعولمة أيضاً تجميات سياسية ،ظيرت عمى وجو الخصوص بعد سقوط

االتحاد السوقيتي ونياية عصر الحرب الباردة ،وزواؿ الشمولية إلى األبد .وأبرز
تجمياتيا الدعوة إلى الديمقراطية التى أصبحت أساساً لشرعية أي نظاـ سياسي
معاصر ،والتعددية واحتراـ حقوؽ االنساف"!

استاذ عمـ االجتماع السياسي ،ومستشار مركز الدراسات السياسية
واالستراتيجية باألىراـ ،لـ يفتو ػ وىو الحاصؿ عمى جائزة ُمبارؾ في العموـ
صناع القرار العربي،
االجتماعية لعاـ  2117ػ ،توجيو النصح واالرشاد إلى ُ
والجامعات ،ومراكز الدراسات ،إلى أىمية التعامؿ مع تحديات العولمة القادمة!

ومعقدة ،وذات أبعاد سياسية واقتصادية
فالعولمة في رأي يسيف متعددةُ ،
المتاح أماـ ببلدنا ىو التفاعؿ "االيجابي" الخبلؽ معيا!
وثقافية ،والطريؽ الوحيد ُ
الطريؼ ىو ُخمو مكتبتنا ،عمى نحو مخيؼ مف أي دراسات تمبي دعوة يسيف!
الدراسات الموجودة كميا ،بما فييا اصدارات ما ُيسمى بػ "مدرسة األىراـ"
البحثية ،ال تخرج عف كونيا قراءات روتينية "عقيمة" لممتغيرات العالمية ،وتأثيراتيا
المحتممة عمى منطقة الشرؽ األوسط ،في ضوء أحدث اصدارات مراكز البحوث
ُ
االستراتيجية الغربية  ،Think Tankدوف أدنى محاولة لتحطيـ محرمات البحث

العربي ،ودوف أدنى تزخيـ لميراثنا الحضاري ،وقد أوشؾ عمى التعفف!
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المغادرة
في كتابو "بحثاً عف عالـ أفضؿ"ُ ،وفؽ الرائع كارؿ بوبر في وصؼ ُ
المغادرة مف التنوير إلى التحكـ ػ ،بقولو(" :)81إنني آخر
إلى "ما بعد الحداثة" ػ أو ُ
بقايا التنوير ،أي أنني عقبلني أومف بالحقيقة ،وأومف بالعقؿ البشري  ..وحيف أقوؿ
إنني آخر بقايا التنوير أقصد أف رجؿ التنوير يتحدث بأبسط ما يستطيع مف استخداـ
المغة ،حديثاً يتسـ بالوضوح والبساطة والقوة ،مثؿ أستاذنا العظيـ برتراند راسؿ ،ألف
اليدؼ مف بساطة المغة ىو التنوير ،وليس التسمط"!

سكينر ،أشير عمماء النفس السموكي الحديث ،في كتابو "ما وراء الحرية
والك ارمة" ،والذى تُرجـ إلى العربية بعنواف" :تكنولوجيا السموؾ االنساني" ،يضعنا في
وينبئنا بموت "االنساف الداخمي المستقؿ" ،بقولو(:)82
قمب "ما بعد الحداثة"ُ ،
"عندما يتبنى عمـ السموؾ استراتيجية الفيزياء والبيولوجياُ ،يستعاض عف
االنساف المستقؿ الذى كاف السموؾ ينسب تقميدي ًا إليو بالبيئة التى نشأ وتطور فييا
ويصاف(.)..
الجنس البشري ،والتى يتشكؿ فييا سموؾ الفرد ُ

"في الصورة التقميدية يرى الشخص العالـ مف حولو ،ويختار المبلمح المراد
رؤيتيا ،ويميز ما بينيا ،ويحكـ عمييا بالصبلح أو السوء ،ويغيرىا ليجعميا أفضؿ ػ
أو أسوأ إف كاف ميمبلً ػ ،ويمكف أف يعتبر مسؤوالً عف عممو ،فيثاب أو يعاقب عمى

النتائج .أما في الصورة العممية ،فيعتبر الشخص عضواً في أحد األجناس شكمتو

طواريء البقاء التطورية ،ويبدي عمميات سموكية تضعو تحت سيطرة البيئة التي

يعيش فييا ،والى حد كبير تحت سيطرة بيئة اجتماعية بناىا ىو ومبلييف مف الناس
ممف ىـ عمى شاكمتو وحافظوا عمييا خبلؿ تطور الثقافة .أما اتجاه عبلقة السيطرة
فيعكس األمر :الشخص ال يؤثر عمى العالـ ،لكف العالـ يؤثر عميو(.)..
"التحميؿ ا لتجريبي ينقؿ مسئولية تحديد السموؾ مف االنساف المستقؿ إلى
البيئة ،وتصبح البيئة ىي المسئولة عف تطور الجنس البشري وعف الذخيرة التى
يكتسبيا كؿ عضو .لـ تكف الكتابات القديمة عف أثر البيئة كافية ،ألنيا لـ تستطع
أف تفسر وتشرح كيفية عمؿ البيئة ،وكاف يبدو أف الكثير متروؾ لبلنساف المستقؿ
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ليقوـ بو .غير أف الظروؼ والطواريء البيئية تضطمع اآلف بالوظائؼ التى كانت
توكؿ إلى االنساف المستقؿ ،وىنا تبرز بعض األسئمة .ىؿ أُلغى االنساف إذف؟
"انو بالتأكيد لـ يمغ بصفتو جنساً بشرياً أو بصفتو فرداً يحقؽ انجازات.

االنساف الداخمي المستقؿ ىو الذى ألغى ،وتمؾ خطوة إلى األماـ .ولكف أال يصبح
االنساف حينذاؾ مجرد ضحية أو متفرجاً سمبياً عمى ما يحدث لو؟ انو حقاً مسيطر

عميو مف جانب بيئتو ،ولكف عمينا أف نتذكر بأنيا بيئة ىي إلى حد كبير مف صنعو

الخاص .إف تطور الثقافة تدريب جبار عمى ضبط النفس .كثي اًر ما ُيقاؿ أف وجية
النظر العممية عف االنساف تقدـ امكانات مثيرة .اننا لـ نر بعد ما يمكف لبلنساف أف
يصنع مف االنساف!".
في السياؽ نفسو ،تأتي مقابمة أجراىا محمود سعد مع مصطفى حجازي ،إباف
ثورة  25ينايرُ .مقدـ البرامج المصري وصؼ حجازي ب ُمنظر الثورة!! بحوث ىذا
العالـ المبناني تدخؿ في إطار عمـ النفس االجتماعي العيادي( ،)83الذى يدرس
الظواىر النفس اجتماعية بالطريقة العيادية ،وتيدؼ عمى نحو "ما بعد حداثي"
غامض ،إلى توفير األفكار البلزمة لمواجية الخوؼ والقير والعنؼ! حجازي بدأ
رحمتو البحثية عمى ما يبدو في لبناف ،العتقاده بأف انفجار العنؼ فييا ،واألشكاؿ
التى اتخذىا ،وما يحيط بو مف ظروؼ ،وما تحركو مف قوى وعوامؿ ،فرصة كاشفة
لما يعتمؿ في بنية المجتمع المتخمؼ مف عنؼ ،وما يصطرع فييا مف مآزؽ
وتناقضات ،وىي بالتالي تبيف ما يتعرض لو االنساف في ذلؾ العالـ مف قير
واعتباط ،وما يحؿ بقيمتو االنسانية مف ىدر .حجازي يرى أيضاً أنو إذا ما اتخذ

العنؼ وما يدفعو مف قير وىدر لكياف االنساف في الحالة الراىنة ،طابعاً صارخاً

ومأساوياً ،فإنو ىو نفسو ،فاعؿ في بنى المجتمعات المتخمفة عمى تعددىا ،ومحرؾ
ليا ،ومحدد ألنماط العبلقات واالستجابات فييا ،إنما بأشكاؿ مقنعة وغير مباشرة،

وراء حالة مف السكوف الظاىري! ذلؾ ىو افتراضو األساسي الذى دفعو إلى الحديث
عف سيكولوجية االنساف المقيور باعتباره النتاج الرئيسي لمتخمؼ االجتماعي ،وىو ما
دفعو أيضاً لرفض التطور "الطبيعي" لممجتمع العربي(!)84
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ىدؼ حجازي واضح! ىدفو تفكيؾ الذىنية العربية ،ثـ وعف طريؽ اليندسة
العكسية ،Reverse Engineeringيتـ بالتحكـ فييا وتحريكيا إلى حيث ُيراد!
في حوار آخر مع حجازيُ ،نشر في "المصري اليوـ" ،بعنواف" :مصر فى
حاجة إلى وثيقة إعبلف استقبلؿ إنساني تسبؽ الدستور" ،قدمت الجريدة العالـ
المبناني ػ والذى أراه غامضاً بعض الشيء ػ ،لقرائيا بيذه الكممات(" :)85عمؿ الدكتور
مصطفى حجازى فى مجاؿ صناعة الفكر ،وىو مؤسس مركز متخصص فى الفكر
االستراتيجى ،وشركة تعمؿ فى مجاؿ الحوكمة ،وتطوير مؤسسية الشركات،
والكيانات الصغيرة ،ويشمؿ مجاؿ عممو تقديـ خدمات استراتيجية ،لتطوير الكيانات
والمجتمعات"! ثـ تضيؼ الجريدة المذكورة" :لكف لمرجؿ ػ تقصد حجازي ػ قصة
ورؤية ،األول ى مع الثورة حيث كاف أحد العقوؿ التى سعت إلى "مأسسة" ميداف
التحرير ،حتى تتحقؽ منو األىداؼ المرجوة ،وبعد الثورة يطرح رؤية جديدة تتجاوز
الحزبية واأليديولوجية الضيقة ،وتتسـ بالعمومية الجامعة"!!
مصطفى حجازي ،وكما يبدو مف أحاديثو وكتاباتو ،ينتمي إلى ما ُيعرؼ

الجدد"( ،)86وىو اسـ ُيطمؽ عمى الباحثيف في مجاؿ االنسانيات والعموـ
بػ"األنسنييف ُ
االجتماعية ،مف ذوي األساس العممي! ىؤالء ػ ويالمخطر ػ يفكروف مثميـ مثؿ عمماء
الكيمياء والفيزياء..الخ ،اختبلفيـ الرئيسي ،وربما الوحيد ،عف غيرىـ مف العمماء ،ىو
الموضوع الذى يكتبوف عنو ،وليس في تفكيرىـ الغائي!
في رده عمى سؤاؿ "المصري اليوـ" حوؿ ما اذا كاف استبداد الحاكـ ىو
المشكمة الرئيسية ،أجاب حجازي بمغة ُميندسي المجتمعات و ُمصممي الثقافات:
"األىـ مف االستبداد كاف نزع اإلنسانية ،عمى مدار فترات طويمة سواء كانت قي اًر أو

طوعاً .وتمؾ ىى البداية األساسية ألى عممية إعادة ىيكمة سواء لشركة أو
لوطف(!!) ،بأف نعيد اإلنسانية أو ما يسمى أنسنة الكياف ،وعندما ننتيى مف األنسنة
نصؿ إلى مرحمة وضع الرؤية الكمية ،فى إطار ىذه اإلنسانية ،ثـ ننتيى إلى ما
يسمى المأسسة !".ثـ أضاؼ عالـ النفس العيادي" :واألنسنة بمعنى بسيط جداً ىى
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أف نعيد ليذا الكياف المعايير التى يترتب عمييا نجاحو أو فشمو ،فى أى مجتمع،
سواء صغر أو كبر ،بما يحقؽ قد اًر مف الحرية والعدؿ والكرامة ألشخاصو"!
ونظ اًر لخطورة حديث حجازي ودالالتو ،فيما يتعمؽ باحترافيتو ودوره في تأىيؿ

كوادر الثورة في ببلدي مصر ،أكتفي ودوف تعميؽ ،باقتباس فقرات منو:

"بدأنا منذ أكثر مف  11سنوات مع الكثير مف شباب المجتمع المصرى
محاوالت كى نؤصؿ ىذه الطريقة فى التفكير ،لتحفيزىـ عمى نبذ حالة االدعاء
الموجودة فى المجتمع المصرى.
"قبؿ الثورة كاف ىناؾ لقاءات متبلحقة مع فئات عمرية مختمفة واعية مف
الشباب .الكثير مف ىؤالء الشباب كانوا مف رموز الثورة(المصرية) ،وكنا نركز معيـ
عمى مفيوـ ممكية الوطف ،ليكوف راسخاً بداخمو ،وىو ما ظير فى حممة خالد سعيد،

وكممة البمد بمدنا ،وما جاء فى لقاءات مف ىذا النوع ،لكننا لـ نكف نعمـ كيؼ نمارس

ىذه الممكية ،ومف ىنا بدأت التجميات ،التى ال أدعى أننا كمنا أصحابيا.
"( )..كانت ىناؾ لقاءات أسبوعية مع سياسييف ،ليكتمؿ المشيد السياسى
كمو ،وكنا متفقيف معيـ عمى مشروع إعادة إحياء مؤسسة السياسة المصرية ،وكاف
أحد أسمائو الشائعة ىو "البديؿ اآلف" ،كى نعيد ىيكمة مؤسسة السياسة المصرية
عمى أسس إنسانية جديدة ،وكاف لدينا أمؿ أنو خبلؿ سنة أو سنة ونصؼ تتحوؿ
حالة تحريؾ الوعى ىذه إلى شعمة تدفع إلى التحرير اإلنسانى ،وىذا ىو المممح الذى
استطاعت الثورة أف تعيده مرة أخرى ،خاصة أف المجتمع كاف قد نزعت عنو
إنسانيتو ،وليس االسترداد السياسى الذى يعد أحد تجميات اإلنسانية ،وربما يكوف
أكثرىا ظيورا ،لكننا لدينا مشاكؿ أخرى نعيشيا حتى ىذه المحظة ،واف كنا معنييف
بمعالجتيا خبلؿ الفترة المقبمة ،ومف ىذه المشاكؿ انتزاع اإلنسانية ،وفكرة أف تكوف
الحرية ليست ضرورة عند كتمة حرجة مف المجتمع ،فإف ذلؾ ال يبنى عميو المجتمع،
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وليذا بدأنا بعودة اإلنسانية أكثر مف عودة العقؿ والوعى(!!) ،إلى قطاعات مف
المجتمع المصرى واعادتيـ إلى أوقات خمقت منيـ كائناً جديداً ُيسمى:
[إنسان حر مصرى]
"(كانت استراتيجيتنا خبلؿ تمؾ الفترة) أف نرسخ لفكر الحركة ببل قائد،
والمدرسة التى تبنيناىا تقوـ عمى ذلؾ ،وعمى أف المجتمع سيبقى دائما متفرقاً ومتنوع ًا

فى وحداتو ،وىذا ىو منتيى الثراء ،وركزنا أف يتعمموا كيؼ يتعايشوف ،ويتآزروا،

فنحف نعمؿ عمى قاعدة كيفية خمؽ التوافؽ المجتمعى عمى قيـ مشتركة.
"الجمعية الوطنية لمتغيير ،التى ضمت عدداً مف القوى الوطنية ،كانت معنية

بالبعد السياسى فقط ،وليا كؿ االحتراـ والتقدير ،وكؿ الفضؿ فيما حدث مف تراكـ،
لكنيـ رغـ ما كانوا عميو مف ىذه الشاكمة فيـ جزء مف كؿ المجتمع ،لكف ما كنا
ومازلنا ندعو إليو ىو خمؽ تيار عاـ رئيسى لمصر ،وىو التيار الذى ينشئ الدولة،
ويبقى فوؽ الدستور ،فيو ما قبؿ الدولة وما فوؽ الدستور.
"قرأت فى الشارع المصرى مف يوـ  25تحديدا أف ىناؾ توجياً جديداً ،وأف

ىناؾ وجوىاً جديدة ،كاف أىـ ما فييا أنيا لـ تكف بالضرورة مسيسة ،واألىـ أنيا

كانت تطالب بإمكانيتيا ،وىو المطالبة بنوع مف الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية،

وىذا التوجو الجديد رأيت يوـ  25يناير أنو جديد عمى الشارع وىذا ىو أخطر شىء
أبحث عنو إذا ما كنت أبحث عف إصبلح المجتمع ،وأف أجد كتمة مف المصرييف
تطالب بما يتناسب مع إمكانياتيا ،وكانت تمؾ ىى القضية الحقيقية بالنسبة لى،
وبالتالى يصبح إصبلح المجتمع ليس فقط فى أنؾ ترفع االستبداد السياسى وانما
متمثؿ فى أنؾ تحاوؿ أف تعيد لو إنسانيتو ،وطالما ظيرت ىذه الكتمة عمى األرض
أصبح لدينا كتمة حرجة يمكف أف تكوف نواة لمتيار الرئيسى.
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"كنت أقوؿ ليـ ػ لـ يذكر لمف(!!) ػ إننى أرى غد تحرير وليس ميداف تحرير،
فكانت ىناؾ فترة لتحريؾ الوعى ،تمتيا فترة لمساحة مف التحرير ،وفى يوـ  28يناير
كاف المعنى بالتحرير ىو مف يحرر مصر مف استعمار الفساد وعممت ما ىو أشبو
باختبار بسيط لمناس ،ىؿ ترى مصر محتمة اآلف وكانت اإلجابة بيا نوع مف
المراوحة سابقاً لكف فى ىذه المحظة كانت اإلجابة قطعية "نعـ مصر محتمة"،
وبالتالى أصبحت فكرة النزوؿ إلى الشارع وأصبح الثوار طرفا فى صنع القرار ،ولقد

جاء حرص الشباب عمى النزوؿ بالعمـ دليبل عمى تأكيد الممكية ،وىذا ىو مطمب
التحرير األساسى "استعادة الممكية" وليس إسقاط رأس النظاـ ،وكاف ثالث مطمب ىو
أف يكوف معؾ حمـ البناء ،ألف فكرة الثورة لف تمتد إلى األبد ،فالثائر الحقيقى معنى
بكامؿ مراحؿ ثورتو ،فإسقاطو لمنظاـ إلى مرحمة التياوى ىذه مرحمة أولى البد منيا،
لكف اليدؼ النيائى ىو استعادة الممكية.
"ا سقاط النظـ فى الثورات ضرورة ،ولكنيا ليست كافية ،فالفعؿ ال يأتى
بالمقصود إال إذا جاء بضرورتو وكفايتو ،وضرورة الثورات تأتى فى إسقاط النظـ
السابقة ،وكفايتيا فى بناء نظاـ جديد عمى خمفية المرجعية الفكرية ،التى أتت بفكرة
إسقاط النظاـ ألنو ال يحقؽ كذا وكذا ،وأتت بالنظاـ الجديد لتحقيؽ العدؿ والكرامة
لكؿ المصرييف ،كما يتوافؽ عمييما ىذا المجتمع!"...
مجتمعاتنا العربية ػ وكما نرى ػ ،في مواجية وضع كارثي! أوالً ،ىناؾ

الموروث "الجامد" ،والذى حيؿ بيف أبناء أمتنا وبيف نقده وتطويره ،إباف دولة "ما بعد
االستعمار" ،بكؿ ما شيدتو مف ارىاب وعنؼ ،وتفتيش في الضمائر ،وتجفيؼ لمنابع
الحر! فرصتنا كانت ذىبية لمخروج مف "المأزؽ الحضاري"! لو أف نور
التفكير ُ
الحرية لـ ُيطفأ ،ولو أف "باعة صكوؾ الحرية" ،لـ يقوموا بتدجيف النفوس!
ُ
ثانياً ،ىناؾ الوافد "الما بعد حداثي" ،والذى يحرص ُدعاتو ،بانصرافيـ الواضح

عف التنوير وايقاظ وعي االنساف العربي بالنفس وبالوجود ،إلى التحكـ في أفكار
البشر وسموكيـ ،مف خبلؿ ىندسة مجتمعاتيـ وثقافاتيـ ،واتاحة أوضاع معيشية
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أفضؿ ،تيييء بدورىا األجواء المواتيو لعبودية ُمختارة وىيمنة "غير مرئية"( !)87وافد

"ما بعد حداثي" ُمخيؼ ،ال يؤمف بالتطور الطبيعى لبلنساف والمجتمع ،وال يؤمف
بأىمية تنوع األفكار وازدىارىا ،وحؽ االنساف في االختيار ،والتقدـ! ال يؤمف بحؽ
صنع مصائرىـ وانما بأف تُصنع ليـ مصائرىـ!
البشر في ُ
مجتمعاتنا تواجو كؿ ىذه القوى العاتية بافبلس حضاري غير مسبوؽ! ولمف
يزعـ أنو ال ضرر في األمر عمى ىويتنا الحضارية ،ووجودنا االنساني! أقوؿ إنو
حتى لو صح القوؿ برواج مقوالت "مابعد الحداثة" في الغرب ،فبل خوؼ عمى
الغربييف منيا ،كوف مجتمعاتيـ شديدة الثراء! شقت طريقيا بجسارة وجرأة نحو
الحر" في مواجية التفكير
وحماة التفكير " ُ
الحاضر! إنيا مجتمعات مآلى بالفبلسفة ُ
الحرة!
المدقع" في النفوس ُ
العممي والبلىوتي ،عمى خبلؼ مجتمعاتنا ،بفقرىا " ُ
هل نوشك أن نمدغ من الجحر مرتين؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشرت "الواشنطف بوست" مؤخ اًر ،مقالة بعنواف(" :)88الخرس العربي إزاء موت

بف الدف" ،في سياؽ الجدؿ الدائر حوؿ مدى مشروعية القاء جثماف ابف الدف ،في
البحر ،وحرمانو مف قبر ،يضـ رفاتو ،ويسمح ألفراد عائمتو بزيارتو!
مقالة "الواشنطف بوست" ،عمى قصرىا ،تُنبينا مف حيث ال تقصد ،إلى مسألة
شديدة األىمية ،وىى وجود إرادة غربية ،الغريب أنيا ُمعمنة(!!) ،مدعومة بتخمؼ

ُمخنث ،وتعاوف قوى محمية ،ىميا خمط األوراؽ ،وحجب نور الحقيقة!

النوايا الغربية بدت حاضرة في حفاوة المقالة المذكورة بما رصدتو في الشارع
العربي مف تضاؤؿ لمكانة بف الدف ،عند جيؿ الشباب العربي ،مقارنة ببوعزيزى
الشاب التونسي الذى تسبب باحراقو لنفسو في تفحير الثورة في تونس ،والذى
اختصتو المقالة بالبطولة .ال لشيء ،وانما عمى حد قوؿ المقالة ،الكتفائو باحراؽ
نفسو ،في سبيؿ انتخابات حرة ،وحكـ رشيد ،وانياء الفساد في تونس .بوعزيزي لـ
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يرتكب خطيئة العنؼ في حؽ الغرب ،عمى خبلؼ "السبتمبرييف" ،الذيف أقضوا
بيجماتيـ االستشيادية/الجيادية ،مضاجع الغربييف ونالوا مف أمنيـ!
مجتمعاتنا العربية توشك أن تمدغ مرة "ثانية" من الجحر األمريكي!
يدعوني ليذا التوقع ،ما أراه حولي مف حجب لمحقائؽ واستيانة "استف اززية"
بوعينا! صحيح اف ما يحدث ىو نتيجة منطقية الفبلسنا الحضاري ،وتأكد خروجنا
مف التاريخ! غير أني ،وايماناً منى بمقولة جرامشي الرائعة "تشاؤـ المفكر ،وتفاؤؿ
االرادة" ،أعمد ىنا إلى القاء الضوء عمى بعض الحقائؽ المسكوت عنيا ،بوعي أو

ببل وعي ،في ثوراتنا األخيرة ،اعتماداً عمى سذاجة مجتمعاتنا وصعوبة تصورىا،

المعقدة وغير العفوية ليذه الثورات! فيي فوضى شديدة التنظيـ! واألنظمة
لمطبيعة ُ
المغادرة" ،لـ يكف ليا لتفمت ،في ظؿ تحالؼ "غير ُمعمف" ،بيف طُبلب رؤوسيا!
" ُ
في قمب ثورة  25يناير ،توجد حركات عديدة ،مف أبرزىا "حركة شباب 6

ومنسقيا العاـ الميندس/أحمد ماىر( !)91الدوائر الغربية تعرؼ ماىر
أبريؿ"(ُ ،)89
ورفاقو ،أكثر منا! في "المصري اليوـ" ،صادفت خب اًر صغي اًر ،بعنواف "منسؽ  6أبريؿ
يتيـ أوباما بدعـ مبارؾ"! يقوؿ الخبر(" :)91أحمد ماىر المنسؽ العاـ لحركة شباب

 6أبريؿ اتيـ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما بدعـ النظاـ القمعي لمرئيس السابؽ
حسني مبارؾ ،ضد النشطاء والسياسييف داخؿ مصر طواؿ السنوات األخيرة ،وأشار
إلى تذبذب مواقؼ إدارة أوباما في األياـ األولى لمثورة المصرية .وانتقد ماىر خبلؿ
محاضرتيف ألقاىما بجامعتي "ىارفارد" و"ماساشوستسي" خبلؿ زيارتو أمريكا مؤخ اًر،

السياسة األمريكية الداعمة لؤلنطمة القمعية في العالـ العربي ،بيدؼ الحفاظ عمى

مصالحيا ومصالح اسرائيؿ في المنطقة".
وبمراجعة الموقع األلكتروني لشباب  6أبريؿ( ،)92وجدت ما يؤكد الخبر:
"عمي ىامش زيارة عمؿ خاصة ػ (!!) ػ في امريكا ،شف المنسؽ العاـ لػ6أبريؿ
ىجوما حادا عمي اإلدارة األمريكية في بعض الجامعات األمريكية ،حيث ألقي
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الزميميف الميندس أحمد ماىر مؤسس حركة شباب  6أبريؿ والمنسؽ العاـ ليا،
والزميؿ وليد راشد محاضرتيف في كؿ مف جامعتي ىارفرد وجامعة ماساتشوستس
لمتكنولوجيا ،وىما مف أكبر الجامعات عمي مستوي العالـ ،إستعرضوا خبلليما تجربة
حركة التغيير المصرية منذ عاـ  2115والتجارب الشبابية حتي إنتصار حركة
التغيير عمي مبارؾ في إنتفاضة  25يناير الشعبية ،وىو الذي حرص خبللو عدد مف
الطبلب والشباب مف دوؿ العالـ المختمفة متابعتو لمحاولة التعمـ مف التجربة
المصرية وخصوصا تحركات الشباب"!
لـ أكف أعرؼ أحمد ماىر ،ولـ أكف قد سمعت عنو أو حتى قرأت لو! ومف
المتابع
المشارؾ في الثورة ػ عمى نحو عفوي ػ ،و ُ
ىنا ،بدأت أسأؿ عنو بعض الشباب ُ
لمفيس بوؾ! فوجئت أنيـ ال يعرفونو ،ولـ يعرفوا عف دوره في الثورة!
مف الشاب إذف ،وكيؼ يعرفو األكاديميوف في أعرؽ الجامعات األمريكية ،وال
يعرفو المشاركوف في الثورة أنفسيـ! مف ىنا ،بدأ اىتمامي بماىر وحركتو ،والتى
النشطاء:
ُيمخص موقعيا االلكتروني فمسفتيا ،بيدؼ تسويؽ الفكرة وتجنيد ُ
"تمر مصر اآلف بظروؼ عصيبو ربما تكوف األسوأ فى تاريخيا مف تدىور
فى جميع المجاالت واصبح مف الصعب بؿ ومف المستحيؿ الحديث عف أى
محاوالت اصبلحيو وخصوصا مع رفض النظاـ الحاكـ ألى محاوالت او أ ارء لتعديؿ
او تصحيح مساره.
"نيدؼ إلى تغيير الوضع السيء فى مصر عف طريؽ تكتؿ شبابى أو منظمة
شبابية ضخمة(دوف تحديد لمشريحة العمرية لممجموعة لكف القواـ االساسى لمشباب)
ذات افكار مبدعة ومتجددة تسعى لبلنتشار والتوعية وتحريؾ االحداث السياسية فى
مصر وخمؽ انشطة مبتكرة يسانده ادوار اصبلحية و الضغط المستمر فى سبيؿ
التحقيؽ اليدؼ.
"نوع التغيير الذى تنتيجو المجموعة :التغيير البلعنفى.
"العناصر الرئيسية المكونة لممجموعة :الشباب مف الجنسيف..مستقؿ و
مؤدلج..دوف النظر لبلنتماءات الفكرية المختمفة لبلعضاء يسعوف ليدؼ واحد"!
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فمسفة الحركة ،تعكس رغبة ضارية في الحشد ،واليدؼ واضح :اسقاط النظاـ
الحاكـ في مصر! الحكومة المصرية ،عمى ما يبدو ،لـ تُقدر خطورة الحركة! رسائؿ
يجدىا الزائر لموقع الحركة عمى "الفيس بوؾ" ،تؤكد يما ال يدع مجاالً لمشؾ ،عدـ
احتراـ الحكومة لمحركة ،وانخداعيا بييافتيا "االصطناعية"!

ساعد عمى ذلؾ حداثة عيد ثقافتنا بأفكار كالنضاؿ باستخداـ البلعنؼ ،وبما
يمكف أف تفضي إليو مف نتائج خطيرة ،فالخبرة العربية تكاد تكوف معدومة في ىذا
الصدد! ساعد عمى ذلؾ أيضاً كسر قيادات الحركة لمصورة النمطية لمثائر في

الذىنية العربية ،والتى تسيدت المشيد السياسي في دولة "ما بعد االستعمار" ،وحرص

ىذه القيادات الذى قد اليكوف دائماً عفوياً عمى األخطاء االمبلئية ،ومظير "الشباب

السيس"! فضبلً عف االعبلف الطفولي "الخداعي" عف النوايا واألىداؼ!

وقع النظاـ في الفخ! قادة الحركات "الشبابية" ليسوا حفنة مف "الشباب
السيس"( ،)93ولكنيـ عمى أرقي مستوى مف التدريب عمى "التغيير البلعنفي"! في
مقالة نشرتيا جريدة "النيويورؾ تايمز"( ،)94أوردت الجريدة كبلـ أحمد ماىر عف
استفادة الحركة وقياداتيا مف كتابات جيف شارب( !)95وىو أستاذ أمريكي لمعموـ
السياسية في جامعتي ىارفرد وماساتشوستس بالواليات المتحدة ،وخبير عالمي في
"النضاؿ باستخداـ البلعنؼ" ،ومؤسس "ألبرت أينشتيف"( ،)96وىي تعمؿ عمى تطوير
دراسة عالمية ،واستراتيجية لمعمؿ باستخداـ البلعنؼ في الصراعات!
مقالة "النيويورؾ تايمز" كشفت أيضاً عف أف المنسؽ العاـ لحركة شباب 6

أبريؿ أحمد ماىر ،عرؼ كتابات جيف شارب ،أثناء اطبلعو عف كثب عمى تجربة
الصرب في اسقاط نظاـ حكـ ميموسوفتش الديكتاتوري أوئؿ عاـ  ،2111عبر
انتفاضة "سممية" ،تأثرت باعماؿ شارب النظرية والتى تأثر فييا بالرائع غاندي!
المقالة أيضاً كشفت عف ورشة عمؿ نظميا "المركز الدولي لمنضاؿ باستخداـ

البلعنؼ" ،في القاىرة منذ سنوات ،وكانت ورقة شارب " 198طريقة لمنضاؿ
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باستخداـ البلعنؼ" ،ضمف الورشة! المقالة نقمت عف مدونة وناشطة مصرية
حضرت الورشة ،ثـ قامت بعدىا بتنظيـ ورشة ُمماثمة ،قوليا اف نشطاء تونس ومصر
الذيف حضروا الورش كانوا ُدعامة قوية في ثورتي مصر وتونس! فضبلً عف قياـ
بعضيـ بترجمة أجزاء مف أعماؿ جيف شارب إلى المغة العربية!

كشفت المقالة كذلؾ عف قياـ إيراف عاـ  2118بعرض "فيديو" ،يضـ جيف
شارب ،والسيناتور األمريكي جوف ماكيف( ،)97ورجؿ الماؿ جورج سوروس ،اتيمت
فيو شارب بالعمؿ مع المخابرات ،وتسييؿ اختراؽ ببلده لمدوؿ األخرى!
الطريؼ في األمر ،ىو نقؿ مقالة "النيويورؾ تايمز" عف شارب عممو بوضع
جماعة االخواف أحد كتبو" :مف الديكتاتورية إلى الديمقراطية" ،عمى موقعيا
االلكتروني! وأيضاً وصفيا النفعاالتو أثناء متابعتو لمثورة في مصر مف منزلو!
في مقالة ذات صمة لػ  ،Stephen Zuneرئيس قسـ دراسات الشرؽ األوسط
بجامعة ساف فرانسيسكو ،والخبير في مجاؿ "النضاؿ باستخداـ البلعنؼ"،
عنوانيا(" :)98صربيا..بعد مرور  11سنوات" ،تحدث ستيفف عف الحركة الصربية
" ،)99("Otporوىو اسـ يعني "المقاومة"! تحدث عف اسقاطيا لنظاـ ميموسوفتش،
مف خبلؿ انتفاضة سممية ،استندت إلى أفكار شارب ،واىتماـ أمريكي "غامض"!
الحركة الصربية ،والكبلـ لمخبير األمريكي ،بعد بموغ أىدافيا ،لـ تمبث أف ُحمت!

خبرتيـ،
بعض قادتيا قاموا بتأسيس مركز أطمقوا عميو  ،CANVASأرادوا بو نقؿ ا

ونظموا ورش عمؿ ،حضرىا ُنشطاء مف مصر ودوؿ عربية ومف انحاء العالـ!
في حوار مع أحمد ماىر ،أجرتو "الشرؽ األوسط"( ،)111أثناء الثورة وقبؿ
تنحي مبارؾ ،كشؼ ماىر عف تفاصيؿ اإلعداد لبلحتجاجات التي انطمقت في 25
يناير ،بحكـ موقعو في قيادة غرفة العمميات! وىي غرفة تشكمت ػ والكبلـ لماىر ػ
قبيؿ انطبلؽ االحتجاجات بنحو  15يوما ،وكاف يتـ االجتماع فييا يوميا لمناقشة
تفاصيؿ روتينية تتعمؽ بتقييـ مدى انتشار الدعوة لبلحتجاجات عمى مواقع االنترنت،
ومف خبلؿ البيانات التي يتـ توزيعيا عمى المواطنيف في المناطؽ الشعبية ،وكذلؾ
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دراسة ابتكار آليات جديدة لمتظاىر بيدؼ التغمب عمى الوسائؿ التي تتبعيا دائما
أجيزة األمف إلجياض االحتجاجات! وقبؿ االحتجاجات بيوميف تـ التوصؿ ػ والكبلـ
ال يزاؿ لماىر ػ إلى آلية جديدة مفادىا أف يتـ تقسيـ النشطاء إلى مجموعات تتكوف
كؿ مجموعة مف  31إلى  51ناشطا يتـ توزيعيـ عمى المناطؽ الشعبية والمياديف
العامة إلطبلؽ ش اررة االحتجاجات ،ولـ يكف أي مف أعضاء ىذه المجموعات يعرؼ
المكاف المحدد لمتظاىر ،وكاف قائد كؿ مجموعة ىو الوحيد الذي يعرؼ مكاف بدء
المظاىرة عمى أف يمتقي ببقية أعضاء مجموعتو في مكاف ما ،قبؿ البداية بقميؿ ،ثـ
يتوجو مع مجموعتو إلى المكاف المتفؽ عميو!
قدرات تنظيمية "احترافية" "راقية" عمى ىذا النحو ،لشباب ،الكؿ يعرؼ عنو أنو
"سيس" ،وأنو موضع تندر البسطاء في ببلدنا( ،)111البد وأنيا تحد مف إمكانية ،النفي
القاطع لتواطؤ "غير ضار" ،السبيؿ اآلف لمعرفة تفاصيمو ،بيف قوى الداخؿ وبيف
قوى خارجية صاحبة مصمحة ،مف بينيا الواليات المتحدة والثمانية الكبار!
في عصر العولمة ،ال مجاؿ لمتخفي أو خمط األوراؽ عمى نحو ساذج ،إنو
عصر األقوياء! حركة شباب  6أبريؿ وغيرىا ،البد وأف يعوا ىذا! يدعوني لقوؿ ىذا،
ما أراه تخبطاً مف قيادات الحركة ،في التعاطي مع التسريبات األمريكية األخيرة(،)112

حوؿ عبلقة الحركة بقوى الخارج ،ومصادر تمويميا! التسريبات األمريكية ،البد وأف
تحدث ،واف اعتقدت قيادات 6أبريؿ أو غيرىا ،خبلؼ ذلؾ!
القيادات الشبابية عمييا التعاطي مع "ما بعد ثورة  25يناير" ،بشكؿ ُمغاير لما
اعتدنا عميو في ثقافتنا! صحيح أنيا برعت ،مع غيرىا مف قوى الداخؿ ،في انجاح
ثورتنا ،غير أف األمر بعد الثورة شديد االختبلؼ! مصمحة ببلدنا وقوى الخارج لـ تعد
ُمتطابقة! وُنشداف المغانـ بات وارداً( ،)113وىو ما ُيحتـ الشفافية!
قارئي الكريـ ،أراني ما أردت بحديثي ىذا عف حركة شباب  6أبريؿ ،والتى
نحمد ليا ،ىي وبقية قوى الداخؿ ،وفي طميعتيا جماعة االخواف ،جيودىـ الباسمة في
الجحر األمريكي
االطاحة بطاغية ،سوى التنبيو لوجود امكانية ألف تُمدغ ببلدنا مف ُ
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ثانية! أمريكا ساعدتنا في الماضي عمى الدخوؿ إلى دولة "ما بعد االستعمار" ،عف
طريؽ روزفمت وغيره! غير أف الثُوار وقتيا اندفعوا ،وكانوا مف الشباب أيضاً ،وتمؾ
ىي المفارقة ،إلى حيث ال ينبغي ليـ وال لببلدىـ أف تكوف!

المشاركة في الثورة ،وبخاصة
قد تُفضي نصيحتى ىذه ببعض قوى الداخؿ ُ
مف قيادات الشباب ،ألف تخسر الحاضر ،غير أف ببلدنا حتماً ستربح المستقبؿ!
إلى أين نحن ذاهبون؟

ــــــــــــــــــــــ

رداً عمى سؤاؿ عماد الديف أديب لمبارؾ ،في حوار شيير ،عف مدى امكانية

وجود أغمبية في البرلماف ليست لحزب يخص الرئيس ،قاؿ الرجؿ(:)114

"نرجع لفترة ما قبؿ الثورة ػ يقصد ثورة  23يوليو ػ ماذا كاف يحدث؟ لـ يكف
ىناؾ حزب أغمبية إال الوفد وأحياناً لـ يكف يحصؿ عمى األغمبية ،وكاف يضطر
لمدخوؿ في ائتبلؼ .حزب األغمبية يستطيع أف يقود بمداً مثؿ مصر ،ولكف لو حزب

ليس لو أغمبية ستكوف حكومة ائتبلفية ،فمف يريد أف يمعب في البمد يمعب عف طريؽ
ويسقط أي حكومة ائتبلفية .أنا ال أريد الدخوؿ في تفاصيؿ .الثورة تعجمت
البرلمافُ ،
وخرجت قبؿ موعدىا المحدد ليا مف قادتيا لماذا؟ ألف ىناؾ ثبلث أو أربع و ازرات تـ
تغييرىا في خبلؿ  48ساعة ووقتيا كاف تعداد البمد  18مميوناً واليوـ التعداد 72

مميون ًا لف نستطيع تحمؿ حكومة ائتبلفية ،ألنيا لف تبقى أكثر مف سنة ،وبعد ذلؾ

تتشاجر األحزاب المؤتمفة مع بعضيا البعض ،البد أف يكوف ىناؾ حزب أغمبية لكي
تسير الببلد ،أنا أقوليا لمتاريخ فأنا لف أعيش لؤلبد!".
التنافس عمى السيادة في المجتمع المصري ،كما في بقية المجتمعات العربية

الثائرة وربما غير الثائرة أيضاً ،وفيما يرى أغمب الميتميف بالشأف العربي واالسبلمي،

غالباً ما سينحصر ،عمى األقؿ لسنوات قميمة قادمة ،بيف قوى الموروث مف

جانب(وفي طميعتيا االسبلـ السياسي ،وفموؿ ما بعد االستعمار ،مف دراويش اآلباء

77

المؤسسيف والشيوعييف والبعثييف والناصرييف..الخ) ،وبيف قوى وافدة أفرزتيا الثورة،
ومشابية ليا في أخرى!
وىي ُمغايرة لؤلولى في أمور ُ
قوى الموروث ،وفي طميعتيا قوى االسبلـ السياسيُ ،يييمف عمييا التفكير
ٍ
بحاؿ مف مكانتو العظيمة! فالتفكير الفقيي،
الفقيي ،بطبيعتة النفعية والتى ال تناؿ
وعمى خبلؼ التفكير الفمسفي ،ال ُيمارس ،إال تحت إكراه التبجيؿ الدفاعي أو
اليجومي أو االثنيف معاً ،وذلؾ طبقاً ألوضاع المجتمع االجتماعية والقانونية

والسياسية..الخ! صاحب التفكير الفقيي ُمكمؼ إما بمرافقة إرادات القوة والتوسع ،واما
بتدعيـ األطر الثقافية القائمة والمييمنة ،مف خبلؿ مقاومة المشاريع المنافسة ،وجعؿ
ت ًٌعادي التفكير النقدي!
ىذه األطر أكثر تخشباً وصبلبة! طبيعة نفعية كيذه ُ
أما قوى الوافد(وفي طميعتيا قيادات بارزة مف شباب الثورة) ،فيييمف عمييا
الحر لمحقيقة ،واف اختمؼ
التفكير العممي! والذى يتشابو مع الفمسفي ،في ُ
النشداف ُ
النشداف إنما يتـ مف خبلؿ التجربة ،وليس مف خبلؿ البحث النظري!
عنو في أف ُ
وىو ما يمفت االنتباه إلى وجود أرضية "نفعية" مشتركة بيف التفكير الفقيي
والعممي ،وُيفسر لنا ما نمحظو  ،تاريخياً ،مف عدـ وجود عوائؽ أماـ النبوغ العربي
في العموـ ،عمى خبلؼ الفقر العربي ال ُمدقع في االنسانيات والعموـ االجتماعية! يؤكد
زعمي ىذا ،عمى ما يبدو ،ما يشيده فضاؤنا الثقافي اليوـ مف اىتماـ أبرز باحثينا

وعممائنا بالعموـ االجتماعية ،عمى خمفية ُمغادرتيا إلى "ما بعد الحداثة" ،وغزو
الجدد!
التفكير العممي ،ليذه العموـ ،كما لبلنسانيات ،عمى أيدي األنسنييف ُ

الحر لمحقيقة مف
مف ىنا ،تتواضع حظوظ التفكير الفمسفي ،أي ُ
النشداف ُ
خبلؿ البحث والتقصى ،كمما قوي التفكير العممي أو الفقيي ،فما بالؾ إف اتحدا!
"صداـ خبلؽ" ،أو عمى األقؿ عدـ ارتياح ُمتبادؿ ،بيف أنصار التفكيريف
العممي "ما بعد الحداثي" والفقيي ،قد يمنح بعض األمؿ في عدـ مناىضة التفكير
الفمسفي أو التضييؽ عميو ،عف طريؽ تجفبؼ المنابع ،وغرس اليقيف في النشء!
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الحر لمحقيقة! أنا ال أريد لدمي أف
لكؿ انساف في ببلدنا الحؽ في ُ
النشداف ُ
ُيراؽ ،وال ألمتي أف تفقد ىويتيا! ال أريد ليدي أف تُغؿ ،وحفنة مف األقزاـ تعبث
بمصيري! ال أريد ليدي أف تُغؿ ،وأيدي خفية ترسـ لي الطريؽ وتنتحؿ إرادتي! أنا
بل! أريد لحضارتي أف تقرر
أنتمي إلى الحضارة االسبلمية ،وال أرضى بغيرىا بدي ً

مصيرىا ،وألبناء حضارتي أف يمتمكوا الحؽ والقدرة عمى نقدىا وتطويرىا! ال أريد
لحضارتي أف تموت ،فأفقد بموتيا ىويتي! محمد(ص) قبؿ أف يكوف رسوؿ االسبلـ
ىو جدي ،ال أرضى لو إىانة أو ظُمماً! نحف محبو الحقيقة النكره األدياف ،وكيؼ؟

وولدت حضارتنا! لسنا أقؿ مف غيرنا غيرة عمى موروثنا
وفي رحاب االسبلـ ُولدنا ُ
الحضاري ،وحرصاً عمى تزخيمو! لسنا كارىيف لقوى االسبلـ السياسي ،ومنيا خرج

بف الدفُ ،ليعيد وصحبو ػ رحميـ اهلل ػ ،كتابة التاريخ العربي!

ال نريد لعبث الغربييف بدمائنا ورفات أبناء حضارتنا أف يستمر! ماذا يبقي
عبث برفات موتاىا! ال استقبلؿ ألمتنا ،بمنآى عف المصادر الحقيقية لمقوة؟
ألمة ُي ُ
الحرية والمعرفة وجياف لعممة واحدة ،فبل حرية بدوف معرفة ،وال معرفة بدوف
حرية! لـ يعد الئقاً أو حتى ممكناً دواـ التعاطي مع ثوراتنا ببلثورية وببلشفافية! ال

خير في ثوراتنا إف لـ تصمد أماـ النقد وال خير فينا إف لـ ننقدىا! ثوراتنا خطوة ميمة
عمى الطريؽ إلى الحرية ،لكنيا ليست الخطوة األخيرة! فمـ تزؿ األحبلـ في الصدور

تجوؿ! ولـ تزؿ النفوس تيفو لفضاء الحرية الرحب!
أحبلمي كثيرة! أحمـ بببلدى مآلى بأصحاب النفوس الحرة ومحبي الحقيقة!
أحمـ بأف ُيولد مف رحـ ثوراتنا مف يأخذ بيدنا إلى الرقي الحضاري! أحمـ بمكتبات
ببلدي مآلى ببحوث تُناقش في نزاىة وموضوعية كؿ شيء! أحمـ بجيؿ قادر عمى
تشريح آالمنا ،ال ليتحكـ فينا ،كما يفعؿ "الما بعد حداثيوف" ،مف ميندسي الثقافات

و ُمصممي المجتمعات ،وانما ليوقظ وعينا إزاء دفع الحياة إلى األماـ والتحميؽ في
ٍ
ألوطاف
سماء الحرية واالبداع! أحمـ باعبلف استقبلؿ جديد وحقيقي ىذه المرة ،ليس
ٍ
لنفوس ترفؿ في غبلئؿ التخمؼ والغرور! أحمـ بمجاف صدؽ
فحسب ،وانما
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ويبدوف الندـ عمى
ومصالحة ،يعترؼ أماميا جبلدي عقود "ما بعد االستعمار"ُ ،
آثاميـ ،ثـ يكوف العفو الجميؿ! ال نريد ألشواؾ الثأر أف تُمزؽ وشائج الرحمة!
أحمـ بتجفيؼ منابع العداوة بيف أبناء الجيرة الواحدة! أحمـ بتدريس القيـ
المشتركة في مدارسنا ،وترؾ تعميـ تفاصيؿ األدياف لمجيات غير
واألخبلقيات العميا ُ
الرسمية! أحمـ بضمائر تُشيد في النفوس! أحمـ بالوازع األخبلقي ،إلى جانب الوازع
الديني! لـ يعد ُمحتمبلً ،والتعقيدات الحياتية عمى ىذا النحو ،االكتفاء في تربية

النشء بصيغة "إفعؿ وال تفعؿ"! لـ يعد ُمحتمبلً أف ييرب الناس مف "العيب"
و"األصوؿ" ،إلى " ٍ
حبلؿ" حماؿ أوجو! لـ يعد ُمحتمبلً االكتفاء بالتخويؼ مف عذاب
النار والترغيب في نعيـ الجنة! أورثنا ىذا انحطاطاً أخبلقياً ،وىوساً بالطقوس!
أحمـ بنزع "طاقية االخفاء" مف فوؽ رأس االنحطاط األخبلقي في مجتمعاتنا،
ليبدو عارياً ،ال تستره سوى خرقة العار! أحمـ بعرش األدياف في قموب وعقوؿ البشر،

وليس في مؤسسات الحكـ! اهلل عز وجؿ ليس لعبة أولي األمر!

أحمـ بتزخيـ ثقافة شباب "الفيس بوؾ" ،حتى ال يظموا فريسة سيمة ،لكؿ مف
ىب ودب! سذاجتيـ كانت مفيدة ،في الثورات األخيرة ،ولكف ليس كؿ مرة تسمـ
الجرة! أحمـ باالنقاذ االنساني السريع لغير القادريف عمى الص ارخ ،وسط الفوضى
الراىنة ،مف نزالء مستشفيات األمراض النفسية والعقمية ،ونزالء السجوف والمعتفبلت،
الصـ والبكـ ،وأصحاب الحاالت الخاصة..الخ! أحمـ بتعفؼ دولة "ما
المعدميف ،و ُ
و ُ
بعد ىجمات11سبتمبر" لمقروض والمعونات واليبات ،فبل أمر مف خبز االحساف!
أحمـ باعتماد حكوماتنا عمى الذات ،حقناً ليوية عمى حافة الزواؿ!
أحمـ بأف تُدرس مجتمعاتنا جيداً قبؿ وضع الخطط واالستراتيجات! أحمـ
الجدد عف عشوائية وفيموة أسبلفيـ في دولة "ما بعد االستعمار"! أحمـ
بتخمي حكامنا ُ
باالبقاء عمى ،بؿ وتطوير ،مشروع عظيـ كالقراءة لمجميع وعدـ أخذه بجريرة السيدة

سوزاف مبارؾ ،فحد عممي أنيا لـ تطمب وضع صورتيا عمى اغمفة االصدارات! أحمـ
بمفكريف وفبلسفة مف نسيجنا الحضاري ،ينيضوف بنقد وتطوير حضارتنا ونسترشد
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بيـ حيف يسود الظبلـ! أحمـ بأف أعرؼ عف نفسي وحضارتي أكثر أو عمى األقؿ
مثؿ ما يعرفو الغربيوف! أحمـ بأف تكوف لى حرية مفكرييـ في البحث والتقصي! أحمـ
المفترى عميو" ليوسؼ لقرضاوي! وال عبارات مف
بأال تروج كتابات مف قبيؿ "تاريخنا ُ
قبيؿ "يا أىؿ أطفيح إسمعوا وأطيعوا" لصفوت حجازي! وال أفكار مف قبيؿ "دولة
مدنية ذات مرجعية دينية" لجماعة االخواف!
أحمـ بأف يتوقؼ توحش "الحزبية الدينية" ،أعني ىذا التشرزـ العنقودي إلى
جماعات ُمتبلسنة ،بؿ وأحياناً ُمتناحرة :جماعة االخواف ،جماعة السمفييف ،جماعة
الجياد ،الجماعة االسبلمية..الخ! فديف محمد واحد ،وىو االسبلـ! ورب محمد واحد

وىو اهلل! أما ما بدأه البنا ،فأراه افتئاتاً "غير مقصود" عمى وحدة المسمميف!
أحمـ بأف يتكرـ عمينا وائؿ غنيـ وأحمد ماىر واسراء عبد الفتاح..وغيرىـ،
بمعاممتنا نحف أصحاب البمد بنفس الشفافية التى يتعامموف بيا مع الغرب! نحف أحؽ
بمعرفة الحقيقة! نحف مف عانى آالـ "ما بعد االستعمار"! نحف مف ىتؼ وصفؽ
لمظمـ ومجد في الطغاة! نحف مف دفع ثمف الدعـ الغربي الستقبللنا الزائؼ! نحف مف
فقد الكرامة والقدرة عمى القراءة النزيية والمنظمة لؤلحداث! نحف مف ُدجف!
لماذا يعرؼ الغربي عف ثورة ببلدي كؿ شيء ،وأجيؿ أنا وغيري مف
المصرييف كؿ شيء! لماذا تُخفي ىذه القيادات "المحمية" عف المصرييف ،بؿ وحتى
عف أتباعيـ مف الشباب ،كؿ شيء ،وفي الغربُ ،يفضوف بكؿ شيء! إالما تظؿ
شعوبنا جاىمة بالحقائؽُ ،محاطة باألكاذيب واألوىاـ ،وىي دائماً مف يدفع الثمف!

أحمـ بأف أعرؼ ما يعرفو الغربيوف عف الثورة وقياداتيا في ببلدي! أنا ال
كثير لما يحصؿ! خاصة والتعامؿ مع ثوراتنا ال يزاؿ خمو مف الثورية أو
أطمئف
اً

الشفافية! ثورة مصر األخيرة وكما رأيتيا ،كانت أشبو بجراحة بارعة ،استُئصؿ فييا
سرطاف النظاـ مف جسد ببلدي ،غير أف الجسد ال يزاؿ عمى وضعيتو البائسة! ثورة
مصر محض قدرة ُمخيفة عمى التحريؾ والحشد ،مع وعي " ُمعمب" "بارد"!
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منبع الخصوبة في الثورات ىو تشبع نسيجيا بوعي ُحر مفتوح ،يقوييا ويدفع
المشاركيف فييا إلى نقد وتطوير ثقافتيـ ،وليس التفاخر باالنقياد األعمي!
الحرية؟ وال ُنعمف أنفسنا أح ار اًر؟ الثورات
كممة أخيرة :لماذا ننتظر مجيء ُ
ال لمشؾ ،أنو "قد توجد الثورة ،وال يوجد الوعي"!
األخيرة تُثبت بما اليدع مجا ً
الهوامش:

ــــــــــ

المستشفيات الحكومية في ببلدي
(*) ىذه المقالة ُميداة إلى كؿ أطباء وطبيبات ُ
مصر ،الذيف ػ ورغـ التواضع الشديد لما يحصموف عميو مف رواتب ػ ،رفضوا في
ُنبؿ ونخوة االشتراؾ في االضراب "الفئوي" األخير ،لنقابة أطباء مصر ،وفضموا
أجازتيـ ،وذلؾ لعجزىـ عف مقابمة آالـ مرضاىـ،
ا
خصـ يوـ االضراب مف رصيد
وأغمبيـ مف البسطاء ،والطبقات األكثر معاناة ،باألنانية والبلمباالة!
المشوه لمفيومي "البطولة" و"االستقبلؿ" ،راجع :حازـ خيري،
( )1حوؿ الفيـ العربي ُ
"أبطاؿ عظماء أـ باعة لصكوؾ الحرية" ،مقالة منشورة عمى االنترنت.
( )2في أعقاب انتفاضة  19 & 18يناير سنة ُ ،1977عقدت ندوة في التميفزيوف
العربي(المصري) ،قاـ بادارتيا المذيع المصري الشيير أحمد فراج ،وكاف ضيوفيا،
ىـ :الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير األوقاؼ والدولة لشئوف األزىر ،والمستشار
عمي عمي منصور ،والمفكر االسبلمي البيي الخولي ،وصوفي أبو طالب رئيس
جامعة القاىرة ،وزكريا البري أستاذ الشريعة بكمية الحقوؽ جامعة القاىرة ،وصبلح
الديف عبد الوىاب مستشار و ازرة السياحة .ما جرى في الندوة مف آراء ُيعضد في
مجممو زعمنا ،بتوقؼ حكـ شعوبنا عمى االنتفاضات ،ليس عمى نزاىة قصدىا ،وانما
عمى ما تُحرزه مف نجاح في بموغ أىدافيا! راجع نص الندوة :التميفزيوف العربي ،ندوة
التميفزيوف العربي :السبلـ االجتماعي في االسبلـ( ،القاىرة :بدوف ناشر.)1977 ،
وحوؿ االنتقاضة نفسيا ،راجع :أحمد بياء الديف شعباف 48 ،ساعة ىزت مصر:
رؤية شاىد عياف لوقائع وأحداث  19 & 18يناير( ،1977القاىرة :ىفف لمترجمة
والنشر والبرمجيات.)2119 ،
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( )3حديثي عف الثورات العربية األخيرة ،سيكوف لثورة  25يناير في ببلدي النصيب
األكبر منو ،كوني تابعتيا عف كثب ،وأعرؼ عنيا أكثر مف غيرىا.
( )4بوؿ كيندي ،ترجمة عبد الوىاب عموب ،القوى العظمى :التغيرات االقتصادية
والصراع العسكري مف  1511إلى ( ،2111الكويت & القاىرة :دار سعاد الصباح &
مركز ابف خمدوف لمدراسات االنمائية.)1993 ،
()5

في مؤتمر استضافتو الخارجية األمريكية في يناير  ،2114حوؿ الوثائؽ

األمريكية لحرب  ، 1967بمناسبة االفراج عف بعض الوثائؽ األمريكية الخاصة بتمؾ
الحرب ،أشار عدد مف المشاركيف في مداخبلتيـ إلى أف العبلقات المصرية
األمريكية في عقدي الخمسينيات والستينيات مف القرف العشريف كانت تتقدـ كمما
تجمد الصراع العربي/االسرائيمي ،دوف أدني اىتماـ ُيذكر بمناىضة النظاـ الحاكـ
آنذاؾ لمحرية .وبالمقابؿ كانت تمؾ العبلقات تتدىور كمما اشتعؿ ذلؾ الصراع ،وىو
ما عكسو الرئيس أنور السادات في السبعينيات مف القرف العشريف حينما جعؿ دور
مصر في حؿ الصراع العربي/االسرائيمي مدخبلً لمتقارب المصري األمريكي ،وىو

أيضاً ما تعزز الحقاً في ظؿ الرئيس مبارؾ! راجع :وليد محمود عبد الناصر ،مف

بوش إلى أوباما :المجتمع والسياسة في الواليات المتحدة األمريكية( ،القاىرة :مركز
األىراـ لمنشر والترجمة والتوزيع ،)2111 ،ص .129-127حجة أخرى تُعضد
زعمي ،اوردىا عادؿ حمودة في جريدة الفجر ،في عددىا الصادر في ،2111/4/4
بحديثو عف أف السادات أصبح عبئاً عمى االدارة األمريكية ومشروع السبلـ العربي

االسرائيمي ،رغـ انو كاف نفذ خطواتو األولى ،لكف الدوؿ العربية ػ خاصة المعتدلة

منيا عمى حد تعبير حمودة ػ طالبت برحيمو كي تقبؿ بركوب قطار التسوية! كاف
األمريكيوف قد سعوا لمضغط عمى السعودية كي تعيد عبلقتيا ػ المقطوعة بسبب
كامب ديفيد ػ بمصر ،تمييداً لمستقبؿ أىدأ مع اسرائيؿ ولو بعد حيف .وكاف بطؿ ىذه
الضغوط سفير واشنطف السابؽ في القاىرة ىيرماف أيمتس وزميمو في الخارجية

روبرت شتراوس .وحسب وثائؽ طيراف ،فإف واشنطف طمبت وقؼ الحمبلت
االعبلمية المتبادلة بيف مصر والسعودية وعدـ سحب ودائع السعودييف مف البنوؾ
المصرية وترؾ القطاع الخاص السعودي يستثمر أموالو في مصر .وفي تمؾ الفترة
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التقى روبرت شتراوس بولي العيد السعودي وقتيا فيد بف عبد العزيز الذى قاؿ في
ذلؾ المقاء" :إننا مستعدوف لقبوؿ مطالب أمريكا بشرط اقصاء السادات عف حكـ
مصر وبيجف عف حكـ اسرائيؿ"! وأماـ دىشة الدبموماسي األمريكي راح األمير فيد
يشرح لو طبيعة العرب االنفعالية التى تجعميـ يقبموف سياسة ما مف شخص ما وال
يقبمونيا مف شخص آخر .والمقصود أف إزاحة السادات ستزيؿ الثأر الشخصي بينو
وبيف القادة العرب .وأنو سيذىب حامبلً معو كؿ األوزار! وىو ما سيجعؿ مف السيؿ
عمييـ الوقوؼ في طابور التسوية! ولكف شتراوس قاؿ" :إف اقصاء بيجف عف حكـ

اسرائيؿ ممكف .التركيبة الديمقراطية تتيح ذلؾ بسيولة .أما اقصاء السادات عف حكـ
مصر فأمر غير ممكف ألكثر مف سبب .إف السادات بوصفو رئيس أكبر دولة عربية
أصبح عضواً فعاالً في المجتمعيف الدولي واألمريكي ويساعد الواليات المتحدة في

سياسة االنفراج الدولي ،ثـ انو ال يزاؿ يتمتع بشعبية البأس بيا في مصر .إنو أقوى
الضعفاء في العالـ العربي"! رحـ اهلل القائؿ :حكاـ العرب محض أحجار عمى رقعة

شطرنجُ ،يطاح بيـ وبأنظمتيـ حيف ينتيي دورىـ ،ويخمو المسرح أماـ غيرىـ ،ليمعب
ويمارس الخسة نفسيا!
الدور نفسوُ ،

( )6في أعقاب انييار االتحاد السوفيتي وتفكؾ الكتمة االشتراكية وانتياء الحرب
الباردة ،بدأت الدوؿ الغربية والمؤسسات الدولية الخاضعة ليا في انتاج سياسات
جديدة تجاه أفريقيا جنوب الصحراء مفادىا ربط اقتراب ىذه الدوؿ والمؤسسات أو
بعدىا عف الدوؿ األفريقية بمدى تبني ىذه الدوؿ لبرامج االصبلح االقتصادي
والسياسي ،التى تنطوي عمى التحوؿ نحو اقتصاد السوؽ واألخذ بالديمقراطية واحتراـ
حقوؽ االنساف ،بعد أف كانت الدوؿ الغربية تتجاىؿ غياب الديمقراطية وانتياكات
حقوؽ االنساف في كثير مف دوؿ إفريقيا جنوب الصحراء ،إباف اشتعاؿ الحرب الباردة
بيف الشرؽ والغرب .ولقد كانت الواليات المتحدة األمريكية كالعادة في مقدمة القوى
الدولية التى مارست ضغوطاً عمى إفريقيا جنوب الصحراء لؤلخذ بالديمقراطية واحتراـ

حقوؽ االنساف ،حيث أعمف أنتوني ليؾ ،Anthony Lakeمستشار الرئيس كمينتوف

لؤلمف القومي في مايو  ،1993أنو لزاماً عمى دوؿ إفريقيا جنوب الصحراء التحرؾ

تجاه الديمقراطية واحتراـ حقوؽ االنساف .لممزيد راجعTodd J. Moss, "U.S. :
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Policy and Democratisation in Africa: The Limits of Liberal
Universalism", The Journal of Modern African Studies, Vol. 33,
No. 2, 1995, PP. 189-209. Larry Diamond, "Promoting
Democracy in Africa: U.S. and International Policies in
Transation", In John W. Harbeson & Donald Rothchild (eds),
Africa in World Politics: Post Cold War Challenges, (London:
Westview Press, 1995), PP.252-272.
( )7المساندة األمريكية لمبدأ االستقبلؿ "الزائؼ" لدولة "ما بعد االستعمار" في عالمنا
العربي ،شديدة التعارض مع الزعـ األمريكي بالحرص عمى حماية الكرامة اإلنسانية
في شتى أنحاء المعمورة .والتالي أىـ دوافع المساندة األمريكية ،والغربية عموماً،

لمبدأ االستقبلؿ "الزائؼ" لدولة "ما بعد االستعمار" في عالمنا العربي1 :ػ في إطار
الحرب الباردة بيف القطبيف األعظـ ،سعت الواليات المتحدة األمريكية لموقوؼ في
وجو المد الشيوعي في العالـ العربي ،مف خبلؿ سعييا الستقطاب األنظمة العربية
الحاكمة .ليس ذلؾ فحسب ،فقد دعمت الواليات المتحدة األنظمة الموالية ليا ،واقترف
حرصيا عمى حماية مصالحيا في العالـ العربي ،بعمميا عمى تجنب اندالع أية
مواجيات مع االتحاد السوفيتي .فعمى خبلؼ الوضع في أوروبا ،حيث وجدت
خطوط فاصمة بيف مناطؽ نفوذ القطبيف األعظـ ،افتقدت منطقة الشرؽ األوسط مثؿ
ىذه الخطوط الفاصمة ،مما عظـ إمكانية اندالع مواجية عالمية بيف القطبيف األعظـ
في أحياف عديدة .وفي إطار سعييا المحموـ الستقطاب األنظمة العربية وضميا
لمعسكرىا ،ساندت الواليات المتحدة مبدأ االستقبلؿ "الزائؼ" لمدوؿ العربية ،في
محاولة مف جانبيا السترضاء واغراء تمؾ األنظمة ،عمى غرار نيجيا مع األنظمة
الحاكمة في دوؿ أفريقيا جنوب الصحراء ،قبؿ انتياء الحرب الباردة واختفاء الخطر
الشيوعي مف القارة األفريقية2 .ػ أضافت الثورة االقتصادية ،التي أثارىا اكتشاؼ
النفط في العالـ العربي ،دافعاً آخر لمواليات المتحدة لمساندة مبدأ االستقبلؿ الزائؼ

في العالـ العربي ،العتقادىا بارتباطو بحماية مصالحيا االقتصادية ،الماثمة في
ضماف حصوليا عمى النفط البلزـ ليا ولحمفائيا ،بأسعار مواتية .واعتقادىا كذلؾ
بارتباط االستقبلؿ الزائؼ بتكريس أنماط استيبلكية ،تسمح بتحويؿ العالـ العربي إلى
سوؽ رائجة لممنتجات األمريكية ،خاصة دولو المنتجة لمنفط ،فالسوؽ العربية واحدة
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مف األسواؽ األسرع نمواً عمى مستوى العالـ .باإلضافة إلى اعتقادىا بارتباط
االستقبلؿ الزائؼ باستدامة الحاجة العربية لمخبرات البشرية األمريكية ،وتدفؽ

االستثمارات العربية في أراضييا ،عمى نحو يسمح باستغبلؿ األمواؿ المدفوعة ثمناً

لمنفط العربي3 .ػ دأبت اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ عاـ  ،1948عمى تأكيد
التزاميا الكامؿ بضماف أمف ورفاىية دولة إسرائيؿ ،باعتبارىا ركيزة لئلستراتيجية
األمريكية تجاه المنطقة .وبالفعؿ ،لـ تأؿ الواليات المتحدة جيداً لموفاء بالتزاماتيا

تجاه إسرائيؿ ،وىو ما بدا واضحاً في أمور عديدة ،منيا تزويدىا باحتياجاتيا التنموية

والدفاعية .وأتت المساندة األمريكية لبلستقبلؿ الزائؼ لمدوؿ العربية في اإلطار نفسو،

العتقاد أمريكي ػ ثبتت صحتو ػ مفاده أف االستقبلؿ الزائؼ مف شأنو تكريس تخمؼ
وضعؼ العالـ العربي ،بصورة تضمف إجياض مساعيو ،الستعادة الحؽ العربي
المغتصب  .وقد أثبت التاريخ صدؽ الحدس األمريكي ،فقد باءت المحاوالت العربية
ال ارمية الستعادة الحؽ العربي بالفشؿ .إلى جانب نجاح الواليات المتحدة في استمالة
بعض األنظمة العربية لمماألة إسرائيؿ ،واف أعمنت خبلؼ ذلؾ3 .ػ
المجتمعات العربية اإلسبلمية أحد أىـ

شكؿ تيميش

دوافع مساندة الواليات المتحدة لمبدأ

االستقبلؿ العربي الزائؼ ،باعتباره السبيؿ األنسب ،لتكريس األوضاع المتردية في
العالـ العربي ،الذي يشكؿ ػ مف وجية النظر األمريكية ػ خط اًر داىماً عمى الغرب،
العتناؽ أغمبية أبنائو لئلسبلـ .وىو ما عبر عنو صموئيؿ ىنتنجتوف ص ارحة في

كتابو صداـ الحضارات بقولو" :يقوؿ بعض الغربييف بما فييـ الرئيس كمينتوف إف
الغرب ليس بينو وبيف اإلسبلـ أي مشكمة ،و إنما المشكبلت موجودة فقط مع بعض
المتطرفيف اإلسبلمييف .أربعة عشر قرنا مف التاريخ تقوؿ عكس ذلؾ .العبلقات بيف
اإلسبلـ والمسيحية سواء األرثوذوكسية أو الغربية كانت عاصفة غالبا .كبلىما كاف
اآلخر بالنسبة لآلخر .صراع القرف العشريف بيف الديمقراطية الميبرالية والماركسية
المينينية ليس سوى ظاىرة سطحية وزائمة ،إذا ما قورف بعبلقة الصراع المستمر
والعميؽ بيف اإلسبلـ والمسيحية .أحيانا ،كاف التعايش السممي يسود ،غالبا كانت
العبلقة عبلقة تنافس واسع مع درجات مختمفة مف الحرب الباردة..عبر القروف كانت
خطوط العقيدتيف تصعد وتيبط في تتابع مف نوبات انبعاث ميمة ،فوقفات،
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وانتكاسات .االكتساح العربي اإلسبلمي في اتجاه الخارج مف بداية القرف السابع إلى
منتصؼ القرف الثامف أقاـ حكماً إسبلميا في شماؿ أفريقيا وأيبيريا والشرؽ الوسط

وفارس وشماؿ اليند ،ولمدة قرنيف تقريبا كانت خطوط التقسيـ بيف اإلسبلـ والمسيحية

مستقرة .بعد ذلؾ ،في أواخر القرف الحادي عشر ،أكد المسيحيوف سيطرتيـ عمى
البحر األبيض المتوسط الغربي ،غزوا صقمية ،واستولوا عمى طميطمة ،وفى 1195
بدأت المسيحية الحمبلت الصميبية ،ولمدة قرف ونصؼ القرف حاوؿ الحكاـ
المسيحيوف ػ مع نجا ح متناقض ػ أف يقيموا حكما مسيحيا في األرض المقدسة
والمناطؽ المجاورة في الشرؽ األدنى ،وخسروا آخر موضع لقدـ ىناؾ في عاـ
 ،1291في نفس الوقت كاف األتراؾ العثمانيوف قد ظيروا عمى المسرح .أضعفوا
بيزنطة في البداية ،ثـ غزوا معظـ البمقاف باإلضافة إلى شماؿ أفريقيا ،واستولوا عمى
القسطنطينية في  1453وحاصروا فيينا في ..1529اإلسبلـ ىو الحضارة الوحيدة
التي جعمت بقاء الغرب موضع شؾ ،وقد فعؿ ذلؾ مرتيف عمى األقؿ"! راجع:
Michael Sterner, "The Middle East and the Superpowers: The
View from Washington", Paper presented to The Middle East
and the Superpowers: 25 th Near East Conference, Princeton
 university, Held on October 25 – 26, 1979, PP.12- 30.وأيضاً:

صامويؿ ىنتنجتوف ،ترجمة طمعت الشايب ،صداـ الحضارات  -إعادة صنع النظاـ

العالمي( ،القاىرة :سطور ، )1998 ،ص .339 – 338
( )8حوؿ وجية النظر ىذه ،راجع :لورينا باريني(محرر) ،ترجمة نانيس حسف عبد
الوىاب ،دوؿ وعولمة :استراتيجيات وأدوار( ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة،
.)2117
( )9روبرت أ .باستور( ُمحرر) ،ترجمة ىاشـ أحمد محمد ،رحمة قرف :كيؼ شكمت
القوى العظمى بنية النظاـ الدولي الجديد( ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة.)2111 ،

( )11صامويؿ ىنتنجتوف ،ـ .س .ذ.
( )11توماس ؿ .فريدماف ،ترجمة ليمى زيداف ،السيارة ليكساس وشجرة الزيتوف:
محاولة لفيـ العولمة( ،القاىرة :الدار الدولية لمنشر والتوزيع .)2112 ،ولممزيد مف
وجيات النظر المتباينة إزاء "العولمة" ،ارجع :ج .جالبرث & س .منشيكوؼ ،ترجمة
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شيرت العالـ ،التعايش بيف الرأسمالية والشيوعية( ،القاىرة :حزب التجمع الوطني
التقدمي الوحدوي ،كتاب األىالي ،رقـ  .)1991،33ريتشارد روزكرانس ،ترجمة عدلي
برسوـ ،توسع ببل غزو :دور الدولة االفتراضية في االمتداد لمخارج( ،القاىرة :مركز
األىراـ لمترجمة والنشر .)2111 ،كبلوس مولمر ،ترجمة محمد أبو حطب خالد،
العولمة( ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة .)2111 ،كريستوؼ أجبتوف ،ترجمة طارؽ
كامؿ ،العالـ لنا :العولمة الميبرالية والحركات االجتماعية المناىضة ليا( ،القاىرة:
الييئة المصرية العامة لمكتاب .)2116 ،أوتفريد ىوفو ،ترجمة عبد الحميد مرزوؽ،
مواطف االقتصاد & مواطف الدولة & المواطف العالمي[األخبلؽ السياسية في عصر
العولمة]( ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة .)2111 ،أنطوني كينج(محرر) ،ترجمة
شيرت العالـ(وآخريف) ،الثقافة والعولمة والنظاـ العالمي( ،القاىرة :المشروع القومي
لمترجمة .)2111 ،جاري بيرتمس(وآخروف) ،ترجمة كماؿ السيد ،جنوف العولمة :تفنيد
المخاوؼ مف التجارة المفتوحة( ،القاىرة :مركز األىراـ لمترجمة والنشر.)1999 ،
سمير أميف ،مناخ العصر :رؤية نقدية( ،القاىرة & لندف & بيروت :سينا لمنشر &
مؤسسة االنتشار العربي .)1999 ،جوف جراي ،ترجمة أحمد فؤاد بمبع ،الفجر
الكاذب :أوىاـ الرأسمالية العالمية( ،القاىرة :المجمس األعمى لمثقافة & مكتبة
الشروؽ .)2111 ،محمد أركوف ،ترجمة ىاشـ صالح ،قضايا في نقد العقؿ الديني:
كيؼ نفيـ االسبلـ اليوـ( ،بيروت :دار الطميعة لمطباعة والنشر .)2111 ،ىانس ػ
بيتر مارتيف & ىارالد شوماف ،ترجمة عدناف عباس عمي ،فخ العولمة :االعتداء عمى
الديموقراطية والرفاىية( ،الكويت :المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،رقـ
 ،238أكتوبر .)1998
(ُ )12مصطمح "الدولة" ُمشتؽ مف األصؿ المغوي العربي "دوؿ" ،بمعانيو األصمية
ويستخدـ عمى سبيؿ
"االستدارة ،التحوؿ ،التغير ،التغيير ،التتابع كؿ في أثر األخر"ُ .
المثاؿ عند الحديث عف تحوؿ الفصوؿ ،وورد في القرآف الكريـ(سورة آؿ عمراف ،آية

المرة بيف الناس .واستخدـ في
رقـ  )141لمحديث عف تداوؿ األياـ الحموة واألياـ ُ
مرحمة مبكرة جداً في المغة العربية في معنى قريب مف المعنى االصطبلحي الموجود
في االنجميزية لمكممة  ،Turnوىناؾ مواضع عديدة في الشعر العربي القديـ حيث
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تشير الدولة إلى تحوؿ شخص ما إلى النجاح والسمطة أو إلى دائرة االنتباه والظيور
فحسب .وفي صيغة "دولة" المذكورة في القرآف (سورة الحشر ،آية رقـ  )7تعني بوجو
عاـ امتبلؾ ما كاف متداوالً بيف عدد مف األشخاص .ىذا المعنى وتعبيرات أخرى

متشابية تستند في الحقيقة عمى صورة عادية لدوراف عجمة الحظ والدوراف البطيء

لعجمة القدر التى ترفع رجبلً أو عدداً مف الرجاؿ وتخفض رجبلً أو عدداً آخر مف

ويؤرخ االستخداـ السياسي عموماً لكممة الدولة مف ظيور الخبلفة العباسية
الرجاؿُ .
في منتصؼ القرف الثامف الميبلدي/الثاني اليجري ،فقد كاف لؤلموييف دورىـ واآلف
جاء دور بني العباس .وىناؾ العديد مف النصوص في ىذه الفترة تعبر عف ىذا
المفيوـ وتستخدـ ىذه المصطمحات ،وعندما يبلحظ ابف المقفع أف "الدنيا دوؿ" فمف
الواضح أنو ال يقصد أف العالـ يت كوف مف حكومات أو أسر حاكمة ،ويمكف أف تعني
العبارة في العربية الحديثة المعنى الذى يقصده وىو أف الدنيا مميئة بالصعود واليبوط
والتقمبات .وقد استغرؽ دور العباسييف فترة طويمة مف الزمف ،وأصبحت كممة "دولة"
عف طريؽ سمسمة مف االنتقاؿ التدريجي تؤدي معنى البيت العباسي الحاكـ ثـ بشكؿ
أكثر عمومية األسرة ثـ أخي اًر الدولة بمعناىا المعاصر  ،Stateوتطور الكممة مف

معناىا األولي "الدوراف حوؿ" إلى مفيوـ حكومي عالمي بمعنى شديد الخصوصية
أمر ال نظير لو! ولسوؼ أستخدـ كممة الدولة في ىذه المقالة بمعناىا القديـ
والحديث ،حسب الحاجة! استخدميا بمعنى  Stateعند الحديث عف األقطار العربية
كؿ عمى حدة(اليمف ،مصر ،قطر ،تونس...،الخ)! أما المعنى القديـ لمدولة ،Turn
فسوؼ أستخدمو لمتعبير عما تشي بو ثوراتنا األخيرة ،أعني إمكانية انتقاؿ
لمغادرة
مجتمعاتمنا العربية مف حاؿ إلى حاؿ ،فالدور عمى ما يبدو قد حاف ُ
شخصيات ونوجيات بعينيا لمسمطة وحموؿ شخصيات وتوجيات أخرى مكانيا .بعبارة

أدؽ ،أستخدـ مصطمح الدولة ىنا لمتمييز بيف دولة "ما بعد االستعمار" في العالـ
العربي ،والتى امتدت مف نياية الحرب العالمية الثانية عاـ  ،1945وحتى وقوع
ىجمات 11سبتمبر ،2111وبيف الدولة التى يتـ تيجير مجتمعاتنا العربية إلييا اآلف،
والتى أقترح تسميتيا "دولة ما بعد ىجمات11سبتمبر"! ولممزيد عف مفيوـ الدولة في
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حضارتنا االسبلمية ،راجع :برنار لويس ،ترجمة ابراىيـ شتا ،لغة السياسة في
االسبلـ( ،قبرص :دار قرطبة لمنشر والتوثيؽ واألبحاث.)1993 ،
( )13بطرس بطرس غالي & محمود خيري عيسى ،مدخؿ إلى السياسة( ،القاىرة:
دار وىداف لمطباعة والنشر ،)1979 ،ص.294-153
( )14مارسيؿ ميرؿ ،ترجمة حسف نافعة ،سوسيولوجيا العبلقات الدولية( ،القاىرة:
دار المستقبؿ العربي.)1986 ،
( )15دار الكاتب العربي ،وثائؽ النكسة تحت أضواء التجربة المرة( ،بيروت :دار
الكاتب العربي ،)1969 ،ص .193وفي الصفحة رقـ  178مف الكتاب الوثائقي
نفسو ،وتحت عنواف "رجعت ريمة لعادتيا القديمة" ،نقؿ الكتاب عف عدد جريدة
األىراـ ،الصادر في  ،1968/5/4ىذا الخبر" :باجماع  %999989ناؿ برنامج 31
مارس موافقة المواطنيف وتأييدىـ ،في االستفتاء الذى جرى يوـ أوؿ أمس"!
( )16راجع :محمد فايؽ ،عبد الناصر والثورة االفريقية( ،بيروت :دار الوحدة
لمطباعة والنشر .)1984 ،حممي شعراوي ،الفكر السياسي واالجتماعي في أفريقيا،
(القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب .)2111 ،محمد عبد العزيز اسحاؽ ،نيضة
أفريقية( ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر .)1971 ،مالؾ بف نبي،
ترجمة عبد الصبور شاىيف ،فكرة االفريقية االسيوية في ضوء مؤتمر باندونج،
(القاىرة :مكتبة دار العروبة.)1957 ،
( )17ص امويؿ ىنتنجتوف ،ترجمة عبد الوىاب عموب ،الموجة الثالثة :التحوؿ
الديمقراطي في أواخر القرف العشريف( ،الكويت & القاىرة :دار سعاد الصباح &
مركز ابف خمدوف لمدراسات االنمائية.)1993 ،
( )18في كتابو "الموجة الثالثة" ،يضع ىنتنجتوف ما يمكف أف نسميو إما "تأثير
العرض العممي" أو "العدوى" أو "االنتشار" أو "المحاكاة" أو "كرات الثمج" بؿ و"ظاىرة
الدومينو" ،كأحد العوامؿ التى ساعدت عمى قياـ الموجة الثالثة مف التحوؿ إلى
الديمقراطية في العالـ الحديث .فالتحوؿ الديمقراطي الناجح في دولة يشجع عمى
التحوؿ الديمقراطي في دوؿ أخرى ،إما ألنيا جميعاً تواجو مشكبلت متماثمة أو

اعتبار التحوؿ الديمقراطي دواء لكؿ مشكبلتيا ،أو ألف الدولو التى تحولت إلى
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الديمقراطية عمى درجة مف القوة أو تعد مثاالً سياسياً وثقافياً ُيحتذى .ويرى البعض

أف تأثير "المظاىرات" لو أىمية نسبية بيف األسباب البيئية الخمسة التى شاعت في
تحميميا .وقد أوضحت الدراسات االحصائية لبلنقبلبات وسائر الظواىر السياسية
وجود نمط العدوى ولو في بعض الظروؼ عمى األقؿ.
( )19حازـ خيري ،تيافت اآلخر ،كتاب منشور عمى االنترنت.

( )21موجة التحوؿ الديمقراطي ،فيما يرى ىنتنجتوف ،في كتابو "الموجة الثالثة"،
عبارة عف مجموعة مف حركات االنتقاؿ مف النظاـ غير الديمقراطي إلى النظاـ
الديمقراطي ،تحدث في فترة زمنية محددة وتفوؽ في عددىا حركات االنتقاؿ في
ال ليبرالياً أو
االتجاه المضاد خبلؿ نفس الفترة الزمنية .كما تشمؿ الموجة عادة تحو ً

تحوالً ديمقراطياً جزئياً في النظاـ السياسي ،وال يتحوؿ إلى الديمقراطية تحوالً تاماً.

وفيما يرى ىنتنجتوف ،حدثت ثبلث موجات مف التحوؿ إلى الديمقراطية في العالـ

الحديث .وكاف لكؿ مف ىذه الموجات أثرىا في عدد صغير نسبي ًا مف الدوؿ ،وفي

كؿ موجة كانت تحدث بعض حركات االنتقاؿ باتجاه البلديمقراطية .كما لـ تكف كؿ

حركات التحوؿ إلى الديمقراطية تحدث في أثناء موجات ديمقراطية ،فالتاريخ ال
يتصؼ بوحدة االتجاه! فكانت كؿ مف الموجتيف األوليتيف مف التحوؿ إلى الديمقراطية
تمييا موجة مضادة عادت فييا الدوؿ إلى الحكـ البلديمقراطي .وأنو لمف العسؼ أف
نحاوؿ تحديد لحظة محددة حدث فييا تحوؿ نظاـ ما إلى الديمقراطية ،كما يصعب
أيضاً تحديد لحظة معينة لبداية موجة مف التحوؿ إلى الديمقراطية أو عنيا .ولكف
مف المفيد لنا ػ والكبلـ ال يزاؿ لينتنجتوف ػ أف نتعسؼ ونحدد تواريخ موجات

التحوالت السياسية ،كما يمي -1 :الموجة الطويمة األولى مف التحوؿ إلى الديمقراطية
 .1926-1828الموجة المضادة األولى  -2 .1942-1922الموجة القصيرة الثانية
مف التحوؿ إلى الديمقراطية  .1962-1943الموجة المضادة الثانية .1975-1958
 -3الموجة الثالثة مف التحوؿ إلى الديمقراطية ( -1974لـ يحدد ىنتنجتوف ليذه
الموجة نياية محددة)!
( )21في بداية سنة  1992سافر شريؼ حتاتو إلى الواليات المتحدة بعد أف تعاقد
ىو وزوجتو نواؿ السعداوي عمى العمؿ كأستاذيف زائريف في جامعة ديوؾ بوالية
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نورث كارولينا .كاف التعاقد معيما لمدة سنة ولكف العقد تجدد في الجامعة مدة
امتدت خمس سنوات .ىكذا عاش حتاتو والسعداوي لمدة خمس سنوات في أحد أىـ
المراكز الثقافية والتعميمية في القارة األمريكية ،في مؤسسة تساىـ في صنع الكوادر،
وااليديولوجيات ،وتدرس الظواىر المتعمقة بعصرنا ،ومنيا تمؾ الظاىرة التى اصطمح
عمى تسميتيا "العولمة" .ىذا الكتاب مكوف مف الدراسات والمقاالت التى كتبيا حتاتو
في الفترة الممتدة بيف 1993و ،1998قاـ بتجميعيا وتنسيقيا في محاولة لتقديـ ما
يعتقد المفكر المصري انيا نظرة أوضح وأشمؿ لظاىرة العولمة ،وتأثيرىا عمى حياة
المصرييف ،وعمى المنطقة التى نحيا فييا .راجع :شريؼ حتاتو ،العولمة واالسبلـ
السياسي( ،القاىرة :حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ،كتاب األىالي ،رقـ ،65
.)1999
( )22سمير الخميؿُ ،جميورية الخوؼ :عراؽ صداـ حسيف( ،القاىرة :دار الثقافة
الجديدة.)1991 ،

( )23لممزيد راجع :ما يكؿ أ .بالمر ،ترجمة نبيؿ زكي ،حراس الخميج :تاريخ التوسع
الدور األمريكي في الخميج العربي( ،1992-1833القاىرة :مركز األىراـ لمترجمة
والنشر.)1995 ،
( )24الواليات المتحدة والعراؽ وقفا أماـ مواجية يائسة محتومة ،وكؿ منيما كاف
يحاوؿ تجنيد الحمفاء وحشد القوات في ما أسماه العسكريوف األمريكيوف "مسرح
العمميات الكويتي" ،الذى كاف يضـ منطقة الكويت وما حوليا عمى رأس الخميج
العربي .ورغـ جيود صداـ حسيف القصوى ،فإف نداءاتو الداعية إلى شف حرب
مقدسة ضد الغرب وحمفائو مف العرب لـ تكتسب سوى القميؿ مف األنصار .فقد
حصؿ صداـ عمى تأييد ضئيؿ ولكنو صريح مف اليمف ،ومنظمة التحرير الفمسطينية،
وكوبا ،واألردف .ووقفت القوات العراقية في الكويت المحتمة وحدىا ،باستثناء حفنة مف
الميميشيات الفمسطينية التى تـ تجنيدىا في مدينة الكويت .أما الواليات المتحدة ،فقد
كانت أكثر نجاحاً بكثير في بناء االئتبلؼ ليس في الغرب فقط ،بؿ أيضاً بيف

صفوؼ العرب وفي أنحاء العالـ الثالث .وضمنت الواليات المتحدة مساندة المجتمع

الدولي بما فيو االتحاد السوفيتي ،والذى بدونو كاف مجمس األمف سيصبح عاج اًز.
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واقترب دور األمـ المتحدة في األزمة مف ذلؾ الدور كاف يتصوره مؤسسو المنظمة
إباف الحرب العالمية الثانية .وانضمت  38دولة إلى االئتبلؼ ضد العراؽ ،وأرسمت
قوات وطائرات وسفناً وفرقاً طبية وأمواالً لمساندة الجيود الجارية .راجع :نفس

المرجع ،ص .172

( )25راجع نص المذكرةRebuilding America Defense: Strategies, :
Forces and Resources for a New Century, A Report of The
Project for the New American Century, september 2000.
( )26محمود ممداني ،ترجمة فخري لبيب ،المسمـ الصالح..والمسمـ الطالح :أمريكا
وصناعة الحرب الباردة وجذور االرىاب( ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة.)2119 ،
(Patrick E. Tyler, U.S. Srategy Plan Calls for Insuring No )27
Rivals Develop: A One –Superpower World, The New York
Times, March 8,1992.
( )28في 11يناير ،1949نشرت الصحؼ بياناً لمشيخ حسف البنا مؤسس جماعة
االخواف ،استنكر فيو اغتياؿ رئيس الحكومة المصرية آنذاؾ النقراشي باشا .وجاء في
بياف البنا ما نصو " :فما كانت الجريمة وال االرىاب وال العنؼ مف وسائميا ػ يقصد
دعوة جماعة االخواف ػ ،ألنيا تأخذ عف االسبلـ وتنيج نيجو وتمتزـ حدوده" .استخداـ
البنا لمصطمحي "العنؼ" و"االرىاب" ،يؤكد معرفة مف قبمنا بيما .راجع النص الكامؿ
لبياف البنا في :عصاـ حسونة ،شيادتي23 :يوليو..وعبد الناصر( ،القاىرة :مركز
األىراـ لمترجمة والنشر ،)1991 ،ص.57-56
( )29وليد محمود عبد الناصر ،ـ .س .ذ.
( )31اعتمد الكاتب في رصده ألحداث  11سبتمبر عمى الرواية األمريكية ،ليس
لكونيا األكثر مصداقية ،ولكف لكونيا األكثر تأثي اًر في مجريات األحداث راجع:
National Commission on Terrorist Attacks upon the United
States, The 9/11 Commission Report: Final Report of the
National Commission on Terrorist Attacks upon the United
States, (New York: W. W. Norton, 2004).
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( )31راجع :روالف جاكار ،ترجمة منار رشدي ،االسـ! أسامة بف الدف :الممؼ
السري ألكثر إرىابي يبحث عنو العالـ( ،القاىرة :مجموعة الشرقاوي الدولية
المحدودة.)2112 ،
( )32راجع عمى سبيؿ المثاؿ :منصور معدؿ(محرر) ،ترجمة عبد الحميد عبد
المطيؼ ،مسح القيـ العالمي :القيـ كما تدركيا جماىير العالـ االسبلمي والشرؽ
األوسط( ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة .)2111 ،عمر عبد الرحمف ،كممة حؽ:
مرافعة الدكتور عمر عبد الرحمف في قضية الجياد( ،القاىرة :دار االعتصاـ ،بدوف
تاريخ) .عبد اهلل عزاـ ،العقيدة وأثرىا في بناء الجيؿ( ،صنعاء & بيروت :مكتبة
الجيؿ الجديد & دار بف حزـ .)1991 ،أيمف الظواىري ،الوالء والبراء :عقيدة منقولة
وواقع مفقود( ،)2112منشور عمى االنترنت .عبد المطيؼ المناوي ،شاىد عمى وقؼ
العنؼ :تحوالت الجماعة االسبلمية في مصر( ،القاىرة :أطمس لمنشر واالنتاج
االعبلمي .)2115 ،أسامة إبراىيـ حافظ & عاصـ عبد الماجد محمد ،مبادرة وقؼ
العنؼ :رؤية واقعية..ونظرة شرعية( ،القاىرة :مكتبة العبيكات ،سمسمة تصحيح
المفاىيـ .)2114 ،ضياء رشواف(محرر) ،المراجعات مف الجماعة االسبلمية إلى
الجياد( ،القاىرة :مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىراـ .)2118 ،سيد
قطب ،معالـ في الطريؽ( ،القاىرة :بدوف ناشر .)1968 ،مصطفى مشيور ،قضية
الظمـ في ضوء الكتاب والسنة( ،القاىرة :دار الدعوة لمطبع والنشر والتوزيع.)1986 ،
محمد عمارة ،الفريضة الغائبة :عرض وحوار وتقييـ( ،القاىرة :دار ثابت لمنشر
والتوزيع .)1982 ،عمر التممساني ،الحكومة الدينية( ،القاىرة :دار االعتصاـ،
 .)1985مجموعة مف الباحثيف في المكتب االعبلمي لبلخواف المسمميف،
حماة..مأساة العصر( ،بدوف بمد :مف منشورات التحالؼ الوطني لتحرير سورية،
بدوف تاريخ) .سيفيريف البا ،ترجمة حمادة إبراىيـ ،اإلسبلميوف الجزائريوف بيف
صناديؽ االنتخاب واألدغاؿ( ،القاىرة :المشروع القومي لمترجمة .)2113 ،إيفوف
يزبؾ حداد(محرر) ،المسمموف في أمريكا( ،القاىرة :مركز األى ارـ لمترجمة والنشر،
 .)1994خالد مشعؿ ،حركة حماس وتحرير فمسطيف :حوارات مع غساف شربؿ،
(بيروت :دار النيار لمنشر .)2116 ،لجنة المحاميف لحقوؽ االنساف ،االسبلـ
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والعدالة :مناقشة لمستقبؿ حقوؽ االنساف في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا،
(نيويورؾ :لجنة المحاميف لحقوؽ االنساف .)1997 ،خالد أبو الفضؿ(وآخروف)،
ترجمة سامر زيتوف ،مكانة التسامح في االسبلـ( ،القاىرة :مكتبة مدبولي.)2116 ،
ريموند ويمياـ بيكر ،ترجمة منار الشوربجي ،إسبلـ ببل خوؼ :مصر واالسبلميوف
الجدد( ،عماف :المركز العممي لمدراسات السياسية .)2119 ،أحمد كماؿ أبو المجد،
رؤية إسبلمية ُمعاصرة :إعبلف مباديء( ،القاىرة :دار الشروؽ .)1991 ،يوسؼ
القرضاوي ،في فقو األولويات :دراسة جديدة في ضوء القرآف والسنة( ،القاىرة :مكتبة

وىبة .)1996 ،عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ،ترجمة نادية عبد الرزاؽ السنيوري ،فقو
الخبلفة وتطورىا لتصبح عصبة أمـ شرقية( ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب،
 .)1989المنظمة المصرية الكندية لحقوؽ االنساف & منظمة أقباط الواليات
المتحدة ،االعبلف المصري :ورقة عمؿ مف أجؿ مصر ديمقراطية حديثة( ،مونتلاير &
واشنطف :المنظمة المصرية الكندية لحقوؽ االنساف & منظمة أقباط الواليات
المتحدة .)2112 ،أبو األعمى المودودي & حسف البنا & سيد قطب ،الجياد لؤلئمة
الثبلثة( ،القاىرة :المختار االسبلمي لمنشر والتوزبع .)1995 ،االخواف المسمموف،
موجز عف الشورى في االسبلـ وتعدد األحزاب في المجتمع المسمـ( ،القاىرة :دار
التوزيع والنشر االسبلمية ،مارس )1994ػ لـ أطمع عمى بياف االخواف ،واعتمدت في
معموماتي عنو عمى ىذا المرجع :عبد العاطي محمد أحمد ،الحركات االسبلمية في
مصر وقضايا التحوؿ الديمقراطي( ،القاىرة :مركز األىراـ لمترجمة والنشر)1995 ،
ػ.
( )33في تصديره الستراتيجية األمف القومي األمريكي الجديدة ،أكد

جورج

بوش(االبف) أف ببلده ستعمؿ جاىدة لترجمة لحظة التفوؽ األمريكي إلى عقود مف
السبلـ والرفاىية والحريةُ ،مسترشدة ػ في سبيؿ ذلؾ ػ بالمبادئ التالية1 :ػ إعبلء
الطموحات الخاصة بالكرامة اإلنسانية2 .ػ تقوية التحالفات الرامية ليزيمة اإلرىاب
العالمي والعمؿ لمنع اليجمات اإلرىابية ضد الواليات المتحدة األمريكية وأصدقائيا.
3ػ العمؿ مع اآلخريف إلنياء الصراعات اإلقميمية4 .ػ منع أعداء الواليات المتحدة مف
استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ لتيديد

األمريكييف أو حمفائيـ أو أصدقائيـ5 .ػ
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تدشيف عصر جديد مف النمو االقتصادي العالمي عبر األسواؽ والتجارة الحرة6 .ػ
توسعة دائرة التنمية مف خبلؿ فتح المجتمعات وبناء البنية التحتية البلزمة لمبنايات
الديمقراطية7 .ػ تطوير أجندات لمفعاليات التعاونية مع المراكز األخرى الرئيسية لمقوة
العالمية8 .ػ إحداث تغييرات في مؤسسات األمف القومي األمريكي لمواجية تحديات
وفرص القرف الواحد والعشريف .راجعUnited States of America, The :
National Security Strategy of the United States of America,
White House, September 2002 .
المنتخب:
( )34راجع :مادليف أولبرايت ،ترجمة عمر األيوبي ،مذكرة إلى الرئيس ُ

كيؼ يمكننا استعادة سمعة أميركا ودورىا القيادي( ،بيروت & القاىرة :الدار العربية

لمعموـ ناشروف & مكتبة مدبولي)2118 ،
( )35المعروؼ أف الرئيس بوش(االبف) مجد نفسو وقرف أعمالو بالمشيئة االليية،
وىو ما أدى إلى نتائج كارثية ,نالت بشدة مف سمعة الواليات المتحدة! ولنتذكر مقابمة
أولب اريت "الشييرة" عاـ  ،1996في برنامج " 61دقيقة" الذى تقدمو "ليزلي ستاؿ"،
وكانت حينيا مندوبة الواليات المتحدة في األمـ المتحدة .ففي ردىا عمى سؤاؿ مقدمة
البرنامج حوؿ النصؼ مميوف طفؿ عراقي الذيف ماتوا بسبب الحصار"..إف عدد
األطفاؿ الذيف ماتوا بسبب الحصار ،كما تعمميف ،يفوؽ الذيف ماتوا في ىيروشيما،
فيؿ األمر بستحؽ ذلؾ؟" ،أجابت مادليف أولبرايت في قسوة وال مباالة ،ال تُحسد
عمييما" :أعتقد أنو خيار صعب  ..لكف األمر يستحؽ ذلؾ"!
( )36الشرؽ األوسط الكبير ،ىو مصطمح أطمقتو إدارة الرئيس األمريكي جورج دبميو
بوش عمى منطقة واسعة تضـ كامؿ العالـ العربي إضافة إلى تركيا واسرائيؿ وايراف
وأفغانستاف وباكستاف .اإلدارة األمريكية أطمقت المصطمح في إطار مشروع شامؿ
يسعى إلى تشجيع اإلصبلح السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،حسب تعبيرىا ،في
المنطقة .وقد أعمف عف نص المشروع في مارس  2004بعد أف طرحتو اإلدارة
األمريكية عمى مجموعة الدوؿ الصناعية الثماني( .ويكيبيديا) صحيفة الحياة المندنية
نشرت

نص المشروع ،في عددىا الصادر في  13فبراير  ،2114ونقمتو عنيا

 CNNالعربية في .2114/3/1
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( )37نقبلً عف :السيد يسيف ،إعادة اختراع السياسة مف الحداثة إلى العولمة،
(القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب .)2116 ،ص.181-177

( )38سعد الديف ابراىيـ" ،ىؿ حقيقة سيقفز االخواف عمى الثورة؟" ،جريدة المصري
اليوـ.2111/4/23 ،
( )39المكتب االعبلمي لحركة المقاومة االسبلمية حماس ،الكتاب األبيض :عممية
الحسـ في قطاع غزة اضطرار ال اختيار( ،فمسطيف :المكتب االعبلمي ػ حركة
المقاومة االسبلمية حماس.)2117 ،
( )41راجع اليامش رقـ (.)31
( )41محمد أبو زيد الفقي ،المذخورية :الفكر المستقبمي عند المسمميف( ،القاىرة:
الزىراء لبلعبلـ العربي.)1995 ،
( " )42والسؤاؿ ينبغي إثارتو بالنسبة لكتابو رؤى عالمية ،ىو ما سر تفرد كتابات
الدكتور السيد أميف شمبي في ميداف العبلقات الدولية؟ واالجابة أف ىذا السر يكمف
في أنو قاريء ممتاز لتحوالت النظاـ الدولي ،ومطمع اطبلعاً واسعاً عمى انتاج أبرز

مراكز البحوث االستراتيجية في العالـ" .مف مقدمة السيد يسيف ليذا الكتاب :السيد
أميف شمبي ،رؤى عالمية( ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،)2111 ،ص-7

.9
( )43نقبلً عف (ويكيبيديا) .ىناؾ أيضاً اختطاؼ قوات األمف السورية عاـ ،2111

لرفاعي أحمد طو ،أثناء مروره بسوريا ،قادماً مف الخرطوـ .عدة وساطات حاولت
التدخؿ الطبلؽ سراحو ،ونظ اًر لبطء االجراءات فقد ظؿ في أحد السجوف بدمشؽ إلى

أف وقعت ىجمات 11سبتمبر .2111ومف ثـ أسرعت السمطات السورية بتسميمو إلى
مصر ،ومف ثـ فقد فوتت عمى الجيات الوسيطة فرصة إطبلؽ سراحو .وىكذا
اتخذت السمطات السورية مف تسميـ رفاعي إلى األمف المصري قرباناً لتبييض

ساحتيا لدى األمريكاف الذيف كانوا في حالة ىياج وسعار مخيؼ! رفاعي مصري،

مف مواليد  ،1954وىو أمير الجماعة اإلسبلمية بكمية التجارة جامعة أسيوط-1977
 .1981رفاعي عضو مؤسس لمجمس شورى الجماعة االسبلمية ،سافر إلى
أفغانستاف عاـ  ،1987وأسس مع طمعت فؤاد قاسـ ومحمد االسبلمبولي مجمس
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شورى الجماعة في الخارج واصدروا نشرة المرابطوف لتعبر عف مواقؼ الجماعة.
راجع :عبد المطيؼ المناوي ،ـ .س .ذ ،ص.313-281
بل :جيفري ممنيؾ ،ترجمة عزة الخميسي11 ،سبتمبر 2111ثقافة
( )44راجع مث ً

أمريكية جديدة :إعادة بناء أمريكا( ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة .)2111 ،ناعوـ

تشومسكي 11 ،سبتمبر( ،القاىرة :ميريت لمنشر والمعمومات.)2112 ،
( )45نقبلً عف :شوقي جبلؿ ،العقؿ األميركي ُيفكر :مف الحرية الفردية إلى مسخ
الكائنات( ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب.)2111 ،

( )46راجع في ىذا الخصوص Report of the Advisory Group on Public
Diplomacy for the Arab & Muslim, Changing Minds Winning
Peace: A New Strategic Direction for U.S. Public Diplomacy in
the Arab & Muslim World, October 1, 2003. Submitted to the
Committee on Appropriation, U.S. House of Representatives.
( )47جبلؿ أميف ،عصر التشيير بالعرب والمسمميف :نحف والعالـ
بعد11سبتمبر( ،2111القاىرة :دار الشروؽ.)2117 ،
( )48راجع :ياسر بكر ،اإلعبلـ البديؿ ( ،ON LINEالقاىرة :مطابع حواس،
 .)2111وأيضاً :نيى ميممر ،ترجمة حناف عبد الرحمف الصفتي ،صناعة األخبار
العربية( ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة.)2111 ،

( )49راجع عمى سبيؿ المثاؿ:

أحمد كماؿ أبو المجد ،ـ .س .ذ .يوسؼ

القرضاوي ،ـ .س .ذ .االخواف المسمموف ،ـ .س .ذ.
( )51عمى سبيؿ المثاؿ ،وفيما يخص مصر :دينا شحاتو(محرر) ،عودة السياسة:
الحركات االحتجاجية الجديدة في مصر( ،القاىرة :مركز الدراسات السياسية
واالستراتيجية باألىراـ،)2111 ،
( )51راجع :شييدة الباز ،المنظمات األىمية العربية عمى مشارؼ القرف الحادي
والعشريفُ :محددات الواقع وآفاؽ المستقبؿ( ،القاىرة :لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات
األىمية العربية .)1997 ،أماني قنديؿ ،الموسوعة العربية لممجتمع المدني( ،القاىرة:
الييئة المصرية العامة لمكتاب .)2118 ،موسى شتيوي(وآخروف) ،التطوع
والمتطوعوف في العالـ العربي :دراسات حالة( ،بدوف بمد :الشبكة العربية لممنظمات
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األىمية ،بالتعاوف مع مؤسسة ساساكاوا اليابانية .)2111 ،فرانؾ آدلوؼ ،ترجمة عبد
السبلـ حيدر ،المجتمع المدني :النظرية والتطبيؽ السياسي( ،القاىرة :الييئة المصرية
العامة لمكتاب .)2119 ،مارينا أوتاوي & توماس كاروذرز ،ترجمة محمود بكر،
المعونة األجنبية لدعـ الديمقراطية :ىؿ ىي تمويؿ لنشر الفضيمة؟( ،القاىرة &
واشنطف :مركز األىراـ لمترجمة والنشر & مؤسسة كارنيجي لمسمـ الدولي.)2116 ،
( )52راجع :جراىاـ إي فولمر & إياف أو .ليسر ،ترجمة شوقي جبلؿ ،اإلسبلـ
والغرب بيف التعاوف والمواجية( ،القاىرة :مركز األىراـ لمترجمة والنشر.)1997 ،
وأيضاً :أوليفيو روا ،ترجمة ال ار معموؼ ،عولمة االسبلـ( ،بيروت & لندف :دار
الساقي.)2113 ،

( )53راجع في ىجاء شاعر عربي لبوش :عبد الحميد زقزوؽ ،منتظر الزيدي :أوؿ
ديواف شعر في العالـ يصدره شاعر عف واقعة ضرب بوش بالحذاء في العراؽ بتاريخ
( ،2118/12/16القاىرة :مطابع دار أخبار اليوـ.)2119 ،
( )54محمد سيد طنطاوي ،تأمبلت في خطاب الرئيس باراؾ أوباما مف منظور
إسبلمي( ،القاىرة :مطابع روزأليوسؼ ،ىدية مجمة األزىر المجانية لشير شعباف،
1431ىػ).
(" )55عمينا أف نربى أبنائنا ليكونوا مثؿ الشباب المصرى" ،بيذه الكممات أعرب
الرئيس األمريكي باراؾ أوباما عف انبياره الشديد بثورة  25يناير في مصر.
(ويكيبيديا ،نقبلً عف جريدة المصرى اليوـ .)2111/2/17

( )56جريدة المصري اليوـ .2111/5/12 ،نقبلً عف نيويورؾ تايمز ،الصادرة في

 [ 2111/5/11وقد نبيني إلى ىذا الخبر ،وزودني بالكثير مف المعمومات القيمة في

ىذا الخصوص ،المفكر الكبير جورج شمالي  ،www.ulinet.orgفإلى سيادتو
الشكر كؿ الشكر] راجعMark Landler, Obama Seeks Reset in Arab :
World, The New York Times, May11,2011.
( )57ما أشبو الميمة بالبارحة! "ميداف التحرير" ىو االسـ الذى اُطمؽ عمى أشير
مياديف مصر بعد قياـ ثورة  23يوليو  !1952حالة مف التوىج والتألؽ عاشيا

المصريوف في ميداف التحرير حيف رددت المبلييف المحتشدة منيـ وراء المواء محمد
99

نجيب قسـ التحرير! بدا األمر حينيا وكأف المصريوف بيذا القسـ يتطيروف ومعيـ
المكاف الذى صار جزء ال يتج أز مف تاريخيـ الوطني شاىداً عمى ما مضى ومشاركاً
في ما ىو قادـ ،ردد المصريوف قسـ التحرير وراء القائد العاـ لمقوات المسمحة في

الميداف قائميف" :الميـ إنؾ تحب األقوياء وتكره المستضعفيف وتنشر رحمتؾ عمى
الذيف يؤثروف الموت العزيز في سبيؿ الحرية عمى الحياة الذليمة في مجاؿ االستعباد.
الميـ وانؾ قريب ترى وتسمع وانا لنقسـ بذاتؾ العمية عمى أف نعمؿ ما في وسعنا
الرساء قواعد الحياة المقبمة لوطننا المفدى عمى أصوؿ محررة مف العبودية ،منزىة
عف اليوى ،موصولة بالحؽ والعدؿ .وأف نبذؿ في سبيؿ ذلؾ كؿ ما تقتضيو مصمحة
أمتنا ويبغيو شرؼ بمدنا ،وأف يكوف شعارنا دائماً :االتحاد والنظاـ والعمؿ .الميـ

فاشيد وأنت خير الشاىديف" .لممزيد ،راجع :العدد التذكاري الصادر يمناسبة ثورة 25
يناير ،سمسمة أياـ مصرية ،رقـ العدد2111/41ـ ،وعنوانو[ :ميداف التحرير في ذاكرة
التاريخ].
( )58حسف حنفي" ،عذ اًر..شعب مصر"،

13 ،www.alazma.com

فبراير .2111وفي السياؽ نفسو ،يأتي حديث رمضاف بسطويسي أستاذ الفمسفة
بجامعة عيف شمس عف الثورة ،والذى نشرتو جريدة األىراـ تحت عنواف "سر الثورة

يكمف في احتراـ الصمت بدالً مف ثرثرة اليواء" .في ختاـ حديثو ،ورداً عمى سؤاؿ
حوؿ ما إذا كاف سيشرع في عمؿ كتاب عف فمسفة الثورة المصرية ،قاؿ بسطويسي:

"ال يمكف الحديث اآلف عف فمسفة لمثورة المصرية عمى النحو الذى كتبو محمد
حسنيف ىيكؿ ووضع جماؿ عبد الناصر إسمو عميو ،ألف فمسفة الثورة المصرية ىي
فمسفة الحياة اليومية في مصر وىو نص بالغ الخصوصية .والفمسفة ال تتحدث عف
موضوعات لـ تتضح مبلمحيا بعد"! راجع نص الحديث ،في جريدة األىراـُ ،ممحؽ

شباب التحرير ،العدد رقـ [.2111/4/4 ،]53

بل عف جريدة المصري اليوـ.2111/4/23 ،
( )59نق ً

(Reuel Marc Gerecht, How Democracy Became Halal, The )61
New York Times, February 6,2011.
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( )61في عددىا الصادر في  ،2111/4/24نشرت جريدة المصري اليوـ خب اًر عف
انتقاؿ "االخواف" مف المنيؿ إلى مقر جديد بالمقطـ ،وأف االفتتاح يوـ 21مايو!

الجريدة أوردت وصؼ ميدي عاكؼ المرشد العاـ السابؽ لمجماعو ،في تصريحات
سابقو لو ،المقر الجديد بأنو يشبو "القصر"! الجريدة أرفقت صورة لواجية المقر!
( )62أثناء انعقاد المؤتمر السنوي الثاني عشر ألمريكا والعالـ االسبلمي ،والذى
ُينظمو معيد بروكنجز ،الشيير في واشنطف ،باالشتراؾ مع وزراء الخارجية
القطرية(12ػ !)2111/4/14وحينما ُسئمت ىيبلري كمينتوف عف رأي ببلدىا في

وصوؿ "االخواف" لمحكـ في مصر ،أجابت بقوليا إف الموقؼ الرسمي لمواليات
المتحدة ،ىو ترؾ ىذا األمر لممصرييف أنفسيـ ،مثمما حدث مع الفمسطينييف وغيرىـ
مف الشعوب العربية .وأنو في حالة فوز حماس ،فإف الواليات المتحدة لـ تشكؾ في
شرعية تمؾ االنتخابات ،ولكنيا ليست ُمجبرة عمى التعامؿ مع حكومة مف حماس ،إال

بشروط ثبلثة ،أعمنيا الجميوريوف وىـ في السمطة في الواليات المتحدة .وأف
الديمقراطييف وىي منيـ في السمطة اآلف ،مستمروف عمى نفس النيج والشروط

الثبلثة ،وىي االقبلع عف استخداـ العنؼ ضد األطراؼ األخرى ،وفي مقدمتيا
باسرئيؿ نفسيا .واحتراـ المعاىدات وااللتزامات الدولية التى
ا
إسرائيؿ ،واالعتراؼ
وقعتيا كؿ األطراؼ في السابؽ .المرجع :سعد الديف ابراىيـ ،ـ .س .ذ .داليا مجاىد
مستشارة أوباما أكدت عمى المعنى نفسو ،في لقائيا بشباب إعبلمي الثورة .ولقد
نشرت جريدة األخبار ،في عددىا الصادر في 6أبريؿ ،2111وتحت عنواف "داليا
مجاىد مستشارة أوباما لشباب إعبلمي الثورة :التخطيط كاف لتولي جماؿ مبارؾ
الحكـ بأي طريقة" ،ما نصو" :أكدت داليا مجاىد مستشارة الرئيس األمريكي أوباما
لمشئوف االسبلمية أف أمريكا لدييا قمؽ مف تحوؿ مصر لدولة إسبلمية يحكميا
االخواف المسمموف ألف ىناؾ خط اًر عمى إسرائيؿ ،ولكف في حالة التزاـ االخواف بعدـ

تغيير المعاىدات واالتفاقيات بما يضمف األمف السرائيؿ فبل يوجد مانع مف مشاركة

االخواف في الحكومة أو الحكـ ،وضربت مثاالً بالمممكة العربية السعودية التى تطبؽ
الشريعة االسبلمية وتربطيا عبلقات صداقة وطيدة بأمريكا وال تمثؿ خط اًر عمى
اسرائيؿ بعكس إيراف .وقالت نتوقع حصوؿ االسبلمييف عمى جزء مف مقاعد البرلماف
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وليس األغمبية .وأضافت أف السمفيوف أصبحوا يمثموف لغ اًز لدى األمريكاف ألنيـ

ظيروا عمى الساحة ولدييـ طموحات سياسية" .داليا نفت أف تكوف أمريكا أو إسرائيؿ

تقفاف خمؼ الثورات الشعبية في الدوؿ العربية .االخواف المسمموف كانوا عمى ما يبدو
عمى دراية " ُمبكرة" بالشروط األمريكية ،ومف ىنا كاف حرصيـ عمى التأكيد العمني
لقبوليـ بيذه الشروط ،فقد نشرت جريدة المصري اليوـ ،في عددىا الصادر في

 ،2111/2/19تحت عنواف "االخواف :نحترـ جميع المعاىدات الموقعة بيف مصر
واسرائيؿ" ،تصريحات لممرشد العاـ لبلخواف محمد بديع ،ولمحمد سعد الكتاتني عضو
مكتب االرشاد ووكيؿ مؤسسي حزب الحرية والعدالة! الجريدة نقمت عف األخير قولو:
"إف الجماعة تحترـ جميع المعاىدات الموقعة بيف مصر واسرائيؿ"! إلى جانب
توضيحو أف " إعادة النظر فييا ترجع لمشعب واألطراؼ التى وقعتيا ،إذا ما رأت أنيا
تحقؽ اليدؼ مف إبرائيا" .كما نقمت الجريدة عف الكتاتني اضافتو لشبكة "سي إف إف"
العربية" :الجماعة عارضت اتفاقية كامب ديفيد بيف مصر واسرائيؿ ،حينما كانت
تناقش .ولكف عندما تـ توقيعيا وأقرت أصبحت واقعاً يجب احترامو"! وحوؿ مناىضة
االخواف لمعاىدة السبلـ مع اسرائيؿ ،قبؿ دمجيـ في النظاـ السياسي المصري،

بفضؿ "ثورة  25يناير" ،راجع :عمر التممساني ،حقائؽ وثوابت(:)1

ال نخاؼ

السبلـ..ولكف!( ،القاىرة :دار التوزيع والنشر االسبلمية.)1991 ،
( " )63سيرى القاريء موقؼ الرفاؽ مف جماؿ عبد الناصر ،وكيؼ كاف ىذا الموقؼ
ػ الذى يراه البعض ُمحي اًر ػ موقفاً مبدئياً ،فمف بيف القصائد العديدة التى يضميا كتابنا
الوثيقة ،لف يجد القاريء غير قصائد تُعد عمى بعض أصابع اليد الواحدة تياجـ عبد
الناصر شخصياً( .)......إف ما سيجده القاريء مف موقؼ تحممو األغمبية الساحقة
مف قصائد الديواف ،ىو نفس الموقؼ الذى حير البعض في الستينيات بعد االفراج

عف الشيوعييف ،حيث تعاونوا مع النظاـ في مؤسساتو السياسية واالعبلمية ،وفي
السبعينيات ،أثناء الموجة العارمة لطوفاف اليجوـ عمى عبد الناصر وعصره(.".)....
مف مقدمة ىشاـ السبلموني لمختارات مف قصائد الشعراء الشيوعييف المصرييف في
المعتقبلت المصرية فيما بيف 1945ػ ،1965راجع نص المقدمة في :لجنة توثيؽ
تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتي عاـ  ،1965ىديؿ اليماـ وراء
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القضباف/مختارات مف قصائد الشعراء الشيوعييف المصرييف في السجوف والمعتقبلت
فيما بيف 1945ػ( ،1965القاىرة :دار العالـ الثالث ،)2118 ،ص9ػ .23وأيضاً:

مصطفى عبد الغني ،المثقفوف وثورة يوليو :الشيادات األخيرة( ،القاىرة :مركز

األىراـ لمنشر والترجمة والتوزيع)2111 ،
( )64انظر مثبلً إلى "الناصرييف" ،تجدىـ وكما ىو واضح مف اسميـ ينتسبوف إلى
الراحؿ عبد الناصر ،مؤسس دولة "ما بعد االستعمار" في مصر ،والذى يحظى

بزعامة وشعبية واسعة في التاريخ العربي الحديث.
( )65مادليف أولبرايت ،ـ .س .ذ ،ص.225
( )66ألخذ فكرة عف "ما بعد الحداثة" ،راجع :أحمد حساف( ُمعد ومترجـ) ،مدخؿ إلى
ما بعد الحداثة( ،القاىرة :الييئة العامة لقصور الثقافة ،كتابات نقدية ،رقـ ،26
.)1994
( )67ولد محمد مصطفى البرادعي في الجيزة عاـ  ،1942ودرس القانوف بجامعة
القاىرة .ثـ بدأ حياتو العممية في السمؾ الدبموماسي المصري عاـ  .1964حصؿ
عمى درجة الدكتوراة في القانوف مف جامعة نيويورؾ .والتحؽ بالوكالة الدولية لمطاقة
الذرية عاـ  1984حيث شغؿ عدة مناصب رفيعة بيا .وقد انتخب كمدير عاـ
لموكالة عاـ  1997ثـ اعيد انتخابو لفترة ثانية ،ثـ لفترة ثالثة في سبتمبر .2115
راجع :الحممة الشعبية المستقمة لدعـ وترشيح البرادعي رئيساً  ،2111دكتور/محمد

البرادعي إبف مصر وأمميا:
www.elbaradei2011.com
( )68تتكوف الجمعية الوطنية لمتغيير مف شخصيات(مف أبرزىا وأكثرىا تأثي اًر جورج
إسحاؽ ،وىو مسئوؿ المحافظات في الجمعية الوطنية لمتغيير ،فضبلً عف كونو أوؿ

منسؽ عاـ لمحركة المصرية مف أجؿ التغيير كفاية التى أُسست نياية عاـ ،2114

وىي تجمع فضفاض مف مختمؼ القوى السياسية المصرية تيدؼ إلى تأسيس شرعية
جديدة في مصر ،بعد تنحية نظاـ حسني مبارؾ عف السمطة .وىناؾ أيضاً نجيب

ساويرس وىو أحد أكبر رجاؿ األعماؿ المصرييف) ،وتيارات فكرية مختمفة ،مف
أقصي اليميف إلي أقصي اليسار ،وىو ما يجعميا الييكؿ المعارض األشمؿ .التيارات
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تشمؿ1 :ػ حزب الغد 3ػ حزب الجبية 3ػ الديمقراطية 4ػ اإلخواف المسمموف 5ػ حزب
الوسط المصري 6ػ حزب الكرامة 7ػ االشتراكيوف الثوريوف  8ػ حزب العمؿ المصري
9ػ مصريات مع التغيير 11ػ حركة شباب  6أبريؿ 11ػ الحزب الشيوعي المصري
12ػ الحممة الشعبية لدعـ البرادعي ومطالب التغيير .وحوؿ إعبلف تأسيس الجمعية،
راجعAmro Hassan and Jeffrey Fleishman, Mohamed ELBaradei :
creates National Front for Change, Los Angeles Times, 24
 February 2010.وراجع :حوار نجيب ساويرس مع جريدة األخبار.2111/3/3 ،
وأيضاً :حوار جورج اسحاؽ مع جريدة األخبار.2111/3/15 ،

( )69خالد محمد سعيد صبحى قاسـ( 27يناير  6 - 1982يونيو  ،)2111ىو
شاب مصري في الثامنة والعشريف مف العمر ،مف مدينة اإلسكندرية ،مصر .جرى
تعذيبو حتى الموت عمى أيدي اثنيف مف مخبري الشرطة المذاف أرادا تفتيشو بموجب
قانوف الطوارئ .سأ ليـ عف سبب لتفتيشو أو إذف نيابة لـ يجيباه وقاما بضربو حتى
الموت أماـ العديد مف شيود العياف في منطقة سيدي جابر .وقد اثار موتو ادانة
عالمية ومحمية ،كما اثار احتجاجات عمنية في اإلسكندرية والقاىرة قاـ بيا نشطاء
حقوؽ اإلنساف في مصر والذيف اتيموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستيا التعذيب
في ظؿ حالة الطوارئ .ووصؼ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوؽ
اإلنساف ،خالد سعيد قتيؿ اإلسكندرية ،بػ"شييد قانوف الطوارئ" ،مؤكداً أف ىذا القانوف

المشبوه ،الذي تـ فرضو منذ عاـ  1981يعطي الحؽ الفراد األمف التصرؼ كما
يشاءوف مع مف يشتبو فييـ( .ويكيبيديا) .وفي كتاب ياسر بكر الميـ "االعبلـ
البديؿ" ،لفت انتباىي قولو" :الشابة االيرانية ندا أجا سمطاف والشاب السكندري خالد
سعيد جمعت بينيما طريقة واحدة في إخراج الصور وعرضيا وأسموب التناوؿ
لفضيتيما عمى االنترنت" .راجع :ياسر بكر ،اإلعبلـ البديؿ ( ،ON LINEالقاىرة:
مطابع حواس ،)2111 ،ص.151
( )71نقبلً عف جريدة الحياة/21 ،فبراير.2111/

( )71نقبلً عف جريدة الدستور/7 ،مارس .2111/الجريدة نفسيا وفي مكاف متميز

مف العدد نفسو ،نشرت ىذا الخبر الذى ال يخمو مف داللة ميمة وخطيرة ،لتزامنو مع
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التسريبات التى أشرت لبعضيا في ىذه المقالة" :أوباما يوفد وزير دفاعو في ميمة
طارئة لمصر خشية تسريب تقارير أمنية لبلعبلـ ومواقع االنترنت"!
( )72ممحؽ عدد جريدة الفجر ،الصادر في .2111/4/4
( )73راجع أعداد جريدة األىراـ الصادرة في 25 ،11،18 :مارس& 2111
 1،8،15،22أبريؿ .2111عمود الجورنالجي المصري صبلح منتصر.
(Julianne Pepitone, Wael Ghonim to Leave Google, start )74
NGO in Egypt, CNNMoney.com, 25 April 2011.
( )75لـ أطمع عمى كتاب جارد كوىيف بعد ،لكني حصمت مؤخ اًر عمى نسخة صوتية
مف صديؽ ،والتالي بيانات النسخة الورقية مف الكتابJared Cohen, Children :
of Jihad: a Young American Travels Among the Youth of the
Middle East, (New York: Gotham Books, 2007).
( )76احمد مرتضى المراغي ،غرائب مف عيد فاروؽ وبداية الثورة المصرية،
(بيروت :دار النيار لمنشر .)1976 ،وفي السياؽ نفسو يأتي كتاب لعبة األمـ لمايمز
كوببلند ،وىو أمريكي قضى القسـ األعظـ مف حياتو العممية في منطقة الشرؽ
األوسط .شغؿ منصب نائب القنصؿ في سوريا ،اال انو عاد إلى واشنطف في عاـ
 1949ليساعد في تنظيـ وكالة المخابرات المركزية األمريكية التى انشئت يوميا.
عمؿ مستشا اًر أعمى لمؤسسة ضخمة مختصة في العبلقات الحكومية ،راجع :مايمز
كوببلند ،ترجمة مرواف خير ،لعبة األمـ ػ الؤلخبلقية في سياسة القوة األمريكية،

(بيروت :االنترناشناؿ سنتر ،بدوف تاريخ) .وأيضاً :مصطفى مؤمف ،النقطة الرابعة
تعني الحرب!/عرض وتحميؿ لبلستعمار األمريكي الجديد( ،القاىرة :دار النشر
المصرية .)1954 ،الطاقة الذرية في خدمة مصر :مقتطفات مف أبحاث الطمبة
ورجاؿ األعماؿ الذيف اشتركوا في مسابقة "ماذا تفيد مصر مف تنظيـ األبحاث الدولية
لتوجيو الطاقة الذرية لؤلغراض السممية" ،التى نظمتيا مجمة الصداقة  ،1953الحمقة
المائة والخامسة عشرة مف سمسمة "مصر وأمريكا".
( )77لممزيد :السيد يسيف ،الخريطة المعرفية لممجتمع العالمي( ،القاىرة :نيضة
مصر لمطباعة والبشر والتوزيع.)2118 ،
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( )78مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية ىو معيد بحثي لمدراسات
السياسية في مصر .أنشئ المركز عاـ  1968في مؤسسة األىراـ المصرية .حتى
عاـ  ،1972اختص المركز بدراسة قضية الصراع العربي اإلسرائيمي ،ثـ توسع نطاؽ
بحث المركز في القضايا الدولية ،مع التركيز عمى القضايا واألحداث التي تيـ العالـ
العربي( .ويكيبيديا)
( )79السيد يسيف ،العولمة..والطريؽ الثالث( ،القاىرة :الييئة المصرية العامة
لمكتاب.)1999 ،
( )81أنتوني جيدنز ،ترجمة أحمد زايد & محمد محيي الديف ،الطريؽ الثالث :تجديد
الديمقراطية االجتماعية( ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب.)2111 ،
( )81مف كتاب "بحثاً عف عالـ أفضؿ" لكارؿ بوبر ،نقبلً عف :لخضر مذبوح ،فكرة
المجتمع المفتوح عند كارؿ بوبر ،مجمة الجمعية الفمسفية المصرية( ،القاىرة :الزعيـ

لمخدمات المكتبية والنشر ،)2111 ،ص.254
( )82ب .ؼ .سكينر ،ترجمة عبد القادر يوسؼ ،تكنولوجيا السموؾ االنساني،
(الكويت :المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،رقـ  ،32أكتوبر .)1981
(" )83ألف بدايات عمـ النفس االيجابي كانت عاـ  ،1998في أثناء وقت السمـ
والرخاء في الواليات المتحدة األمريكية ػ وىو عمـ معني بدراسة الخبرة االيجابية
الذاتية & السمات االيجابية الفردية & المؤسسات التى تعيف عمى تحقيؽ المكونيف
السابقيف ػ ،فإف نظرتنا تنبع مف أف عمـ النفس االيجابي ينتعش تحت تأثير الظروؼ
السوية اجتماعياً .أما إذا توقفت عجمة الظروؼ الجيدة ،فإف العالـ سيعيد توجيو
موارده نحو الدفاعات ،واالنييار ،وتوجيو تعاطفو نحو دراسة ضحايا االضطرابات،

وسوؼ تتفوؽ االنفعاالت السمبية عمى االنفعاالت االيجابية .لقد أدى حدوث اليجوـ
االرىابي عمى المركز التجاري في  11سبتمبر  2111إلى تغيير فكرنا .وال يعني
ذلؾ أف عمـ النفس االيجابي عميو أف ينسحب ،بؿ إنو اآلف أكثر أىمية مف أي وقت
مضى .ففي أوقات الشدة ،كالوقت الراىف ،فإف دراسة االنفعاالت االيجابية ال تخرج
عف السياؽ .فالثقة ،والتفاؤؿ ،واألمؿ ،عمى سبيؿ المثاؿ ،تعيننا بطريقة أفضؿ عندما
تكوف الحياة صعبة .ففي أوقات الشدة ،يكوف فيـ وبناء القوة والفضائؿ مثؿ التكامؿ،
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واالعتداؿ ،والشجاعة والرؤية الصحيحة لؤلشياء ،والوالء أكثر الحاحاً .وفي أوقات
الشدة ،يصبح دعـ ومساندة المؤسسات االيجابية مثؿ الديمقراطية ،واألسرة القوية،
وحرية الصحافة ذا أىمية مضاعفة وممحة" .راجع :مارتف سميجماف ،عمـ النفس
االكمينيكي االيجابي" ،في لي از ج .أسبينووؿ & أورسوال ـ .ستودينجر(محرراف)،
ترجمة صفاء يوسؼ األعسر(وآخروف) ،سيكولوجية القوى االنسانية :تساؤالت أساسية
وتوجيات مستقبمية لعمـ النفس االيجابي( ،القاىرة :المشروع القومي لمترجمة ،المجمس
األعمى لمثقافة ،)2116 ،ص.435-419
( )84مصطفى حجازي ،التخمؼ االجتماعي :مدخؿ إلى سيكولوجية المقيور،
(المغرب :المركز الثقافي العربي ،)2115 ،ص  .12-9وأيضاً :مصطفى حجازي،
االنساف الميدور :دراسة تحميمية نفسية اجتماعية( ،المغرب :المركز الثقافي العربي،

.)2116
( )85حوار مصطفى حجازي مع جريدة المصري اليوـ ،راجع :المصري اليوـ،
.2111/5/5
الجدد:
( )86جوف بروكماف(محرر) ،ترجمة مصطفى إبراىيـ فيمي ،اإلنسانيوف ُ
العمـ عند الحافة( ،القاىرة :المشروع القومي لمترجمة ،المجمس األعمى لمثقافة ،العدد

 .)2115 ،991وراجع أيضاً :سي .بي .سنو ،ترجمة مصطفى ابراىيـ فيمي،
الثقافتاف( ،القاىرة :المركز القومي لمترجمة.)2111 ،

( )87راجع ىذه النوعية مف الكتابات االرشادية :فولفجانج ساكس(محرر) ،ترجمة
أحمد محمود ،قاموس التنمية :دليؿ إلى المعرفة باعتبارىا قوة( ،القاىرة :المركز
القومي لمترجمة .)2118 ،المجمس الدولي لمموسيقى(اليونسكو) ،الموسيقى والعولمة:
دليؿ كتبو سايموف ماندي لممجمس الدولي لمموسيقى(اليونسكو)( ،القاىرة :المشروع
القومي لمترجمة .)2113 ،مؤسسة ممتقى الحوار لمتنمية وحقوؽ االنساف & ىيئة
المعونة األمريكية بالقاىرة ،الدليؿ التدريبي لدعـ الشفافية ومكافحة الفساد في التعميـ،
(القاىرة :مؤسسة ممتقى الحوار لمتنمية وحقوؽ االنساف .)2118 ،مؤسسة فريدريش
إيبرت ،إدماج قضايا النوع االجتماعي في التنمية :دليؿ مرجعي( ،صنعاء :مؤسسة
فريدريش إيبرت .)2114 ،مؤسسة ثقافة السبلـ ،ترجمة محسف يوسؼ ،تقرير عف
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ثقافة السبلـ في العالـ :تقرير المجتمع المدني في منتصؼ عقد ثقافة السبلـ،
(القاىرة :المجمس األعمى لمثقافة ،بدعـ مف كؿ مف حكومة كاتالونيا ،و ازرة العبلقات
المؤسسية والمشاركة ،برنامج المعيد الدولي مف أجؿ السبلـ.)2117 ،
(Liz Sly, "Arab response to bin Laden death Muted", The )88
Washington Post, 3 May 2011.
( )89في يوـ  6أبريؿ مف عاـ  ،2118اعمف بعض الشباب تضامنيـ مع إضراب
العماؿ وتبنوا فكرة الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسيف اف يكوف االضراب عاـ في
مصر وليس لمعماؿ فقط .بدأت الحركة في تشكيؿ جروبات) (groupsلنشر فكرة
االضراب وارساؿ رسائؿ إلى االعضاء المصريف بموقع  face bookحتى وصؿ
عدد االعضاء إلى سبعيف الؼ في أحد الجروبات الداعية لبلضراب .بعد فترة
تناولت بعض الصحؼ المصرية فكرة االضراب والحركة وفى اياـ قميمة بدأت تصؿ
رسائؿ  smsبشكؿ عشوائى داعية الضراب عاـ يوـ  6أبريؿ.
( )91أحمد ماىر ىو منسؽ عاـ لحركة شباب  6أبريؿ وأكبر أعضائيا سنا .وىي
الحركة التى أحدثت حراكاً قوياً في االحتجاجات المصرية بعد االنتخابات الرئاسية

في  ،2115وبعد أف تـ انياؾ القوى السياسية المختمفة وعمى رأسيا "كفاية" .أحمد
ماىر كاف رأس الحربة في إضراب  6أبريؿ األوؿ في  ،2118وىو االضراب الذى
بل ،وشارؾ فيو عماؿ المحمة ،وأسقطوا صورة مبارؾ لممرة األولى في
أحدث دوياً ىائ ً
تاريخ المظاىرات التى خرجت ضد مبارؾ .ماىر مف مواليد عاـ  ،1981ويعمؿ

ميندساً مدنياً! وىو عضو ائتبلؼ شباب الثورة الذي تولى إدارة االعتصاـ الرئيسي
في ميداف التحرير .فرض عميو موقعو أف يكوف دائما بعيدا عف أماكف المظاىرات،

ليتفرغ لقيادة غرفة العمميات التي تتولى ترتيب وادارة االحتجاجات .راجع :ممحؽ عدد
جريدة الفجر ،الصادر في .2111/4/4
بل عف جريدة المصري اليوـ.2111/5/4 ،
( )91نق ً

( )92الموقع الرسمي لحركة شباب 6أبريؿ ،http://6april.org :الجروب الرئيسي
لمحركة عمى الفيس بوؾ:
http://www.facebook.com/group.php?gid=9973086703
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(" )93إحنا الشباب السيس المي وقعنا الرئيس" ،ظير ىذا المانشيت "بالبنط
العريض" ،في صدر الصفحة األولى مف جريدة اليوـ السابع ،يوـ .2111/2/15
وراجع أيضاً مقالة لعبد الرحمف األبنودي نشرتيا جريدة األخبار ،في عددىا الصادر
في  ،2111/4/14بعنواف "خمييـ يتسموا!!" .عنواف مقالة األبنودي يستدعي عبارات

ُمشابية لطالما جرت عمى لساف مبارؾ ،قبؿ تنحيو عف الحكـ ،رداً عمى تساؤالت
عف مدى خطورة تحركات ىؤالء الشباب السيس عمى نظامو!
(Sherly Gay Stolberg, Shy U.S. Intellectual Created )94
Playbook Used in a Revolution, The New York Times, 16
February 2011.
( )95راجع :جيف شارب ،ترجمة خالد دار عمر ،مف الدكتاتورية إلى الديمقراطية:
اطار تصوري لمتحرر( ،بوسطف :مؤسسة ألبرت أينشتايف .)1993 ،ػ ػ ػػ ،البدائؿ
الحقيقية( ،بوسطف :مؤسسة ألبرت أينشتايف ،بدوف تاريخ) .ػ ػ ػػ 198 ،طريقة لمنضاؿ
باستخداـ البلعنؼ( ،بدوف بيانات) .ػػ ،ترجمة المركز الفمسطيني لدراسات البلعنؼ،
االنتفاضة والنضاؿ ببل عنؼ( ،القدس :منشورات المركز الفمسطيني لدراسات
البلعنؼ ،بدوف تاريخ) .ػ ػػ ،دور القوة في الكفاح البلعنيؼ( ،بدوف بيانات) .عفيؼ
صافية & جيف شارب ،ترجمة أحمد العممي ،كفاح البلعنؼ وسيمة فعالة لمعمؿ
السياسي( ،بدوف بيانات).
( )96موقع مؤسسة ألبرت أينشتايفwww.aeinstein.org :
( )97في كممة ألقاىا السيناتور األمريكي جوف ماكيف أماـ مجمس العبلقات الخارجية
بواشنطف عاـ  ،2114بدا واضحاً حماسو الستكماؿ إدارة بوش(االبف) ما بدأتو في
العراؽ ،في إطار إعادة ترتيب األوضاع في منطقة الشرؽ األوسط ،عمى خمفية

ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر ،2111راجعJohn MacCain, Finishing :
the Job in Iraq, AIR FORCE Magazine, July 2004.
(Stephen Zunes, Serbia: 10 Years Leater, Huffpost World, )98
17 June 2009.
( )99موقع حركة المقاومة الصربية Otpor website :حركة شباب 6أبريؿ أخذت
الموجو الخاص بالحركة الصربية  ،Optorوىو عبارة عف قبضة يد مضمومة.
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( )111نص الحوار مع أحمد ماىر ،نشرتو جريدة الشرؽ األوسط ،في 11
فبراير،2111

تحت عنواف" :منسؽ حركة شباب 6أبريؿ :االحتجاجات انطمقت

بقيادة مجموعات سرية في أماكف محددة بالمناطؽ الشعبية".
( )111راجع ىذا الكتاب الذى صدر في القاىرة مؤخ اًر ،وىو محاولة مشكورة لجمع
اليتافات والشعارات التى كانت عمى البلفتات التى حمميا المتظاىروف ،فضبلً عف

النكت التى أطمقيا المصريوف طواؿ الػ 18يوماً ،واستمرت كؿ يوـ :الشعب المصري،

الشعب يريد( ،القاىرة :العربي لمنشر والتوزيع.)2111 ،

( )112في أواخر 2118مثبلً دعت الخارجية األمريكية شباب حركة شباب 6أبريؿ
لممشاركة في مؤتمر دولي في الواليات المتحدة! الحركة أعمنت رفضيا القاطع لو مف

خبلؿ تصويت ديمقراطي .وقد أدى ذلؾ إلى حدوث انقساـ بيف صفوؼ الحركة،
حيث أدانت الحركة موافقة كؿ مف اسراء عبد الفتاح وأحمد نصار عمى المشاركة في
ىذا المؤتمر ،وخروجيما عمى حالة االجماع وق اررات التصويت الديمقراطية داخؿ
الحركة التى تعتبر كؿ مف يخرج عف رأي األغمبية العظمى مف أعضاء الحركة ال
ويصبح ُمستبعداً مف عضوية الحركة نتيجة لفعمتو وعميو تحمؿ نتائج
يمثؿ إال نفسو ُ

تصرفاتو! راجع :دينا شحاتو وآالء الروبي" ،الحركات االحتجاجية الشبابية :شباب
مف أجؿ التغيير وحركة تضامف وحركة شباب6أبريؿ" ،في دينا شحاتو(محرر) ،ـ.
س .ذ ،ص .269ولقد أصدرت الخارجية األمريكية بياناً عف المؤتمر الذى انعقد
خبلؿ الفترة مف5-3ديسمبر ،2118واعمف عف قياـ تجمع بإسـ "تحالؼ الحركات
الشبابية" ،كمعادؿ الرىاب القاعدة وتحالفاتيا! المؤتمر حضره قادة  17منظمة رائدة
مف  15دولة ،مع خبراء مف فيس بوؾ وجوجؿ ويوتيوب والػ  HowcastوالػMTV
ومدرسة كولومبيا لمقانوف والخارجية األمريكية! المؤتمر ناقش أفضؿ الوسائؿ
الستخداـ االعبلـ الرقمي في تشجيع الحرية والعدالة ومواجية العنؼ واالرىاب
والقمع ،راجعU.S. Department of State, Announcement on :
Alliance of Youth Movements Summit, December 3-5, Press
 Release, 18 November 2008. Website: America.gov.الغريب في
األمر ىو ما جاء في ختاـ البياف مف أف نقطة االتصاؿ الدولي حوؿ المؤتمر اسمو:
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جارد كوىيف ،وال أدرى ما اذا كاف ىو مؤلؼ كتاب "اطفاؿ الجياد" أـ مجرد تشابو
أسماء! وثائؽ أمف الدولة المصرية كانت قد تحدثت عف أمريكي لو نفس االسـ،
قالت عنو إنو مدير وائؿ غنيـ في شركة جوجؿ ،كما أنيا نسبت لوائؿ غنيـ اعترافو
بأنو أطمعو عمى فكرة صفحة "كمنا خالد سعيد"! ال أدري ،ربما يكوف األمر مجرد
تشابو أسماء! عمى أية حاؿ ،مف تداعيات المؤتمر األمريكي األخرى ،والتى لـ تمبث
أف كشفت عنيا تسريبات ويكميكس الشييرة ،وثيقة تقرير سري صادر عف السفارة
األمريكية بالقاىرة ،في  ،2118/12/31أطمقتو ويكميكس في  !2111/1/31وثيقة
التقرير بعنوافAPRIL 6 ACTIVIST ON HIS U.S. VISIT AND :
 ،REGIMEوتحمؿ رقـ !08CAIRO02572 :وتتحدث عف انطباعات ناشط في
حركة شباب 6أبريؿ ،لـ تذكر اسمو حضر المؤتمر ،واستطاع األمريكيوف اخفاء
ىويتو! الوثيقة أوردت حديث الناشط عف خطة غير مكتوبة مع بعض القوى
المعارضة في مصر ،لبلطاحة بالنظاـ ،خبلؿ  ،2111وىو ما شكؾ كاتب الوثيقة
في إمكانية حدوثو! تحدث الناشط أيضاً عف لقائو بساسة واستراتيجييف أمريكييف،

رفيعي المستوى! وفي الموقع االلكتروني لمنظمة،MOVEMENTS.ORG :
وىي معنية بتسييؿ التواصؿ بيف الحركات الشبابية في جميع انحاء العالـ ،وتتمتع
حركة شباب  6أبريؿ بعضويتيا! وجدت أخبا اًر عف تسريبات ميمة لويكميكس بشأف

اطبلع أعضاء فريؽ الميديا الجديدة الخاص بحممة الرئيس األمريكي أوباما بعض

ُنشطاء مف شباب  6أبريؿ الذيف حضروا المؤتمر ،عمى خبراتيـ!
( )113حوؿ الحفاوة األمريكية بزيارة أحمد ماىر األخيرة إلى أمريكا بعد الثورة،
راجع:

Hoda Osman, Meet Egypt Revloutionaries in NYC,

 Huffpost New York, 29 April 2011.وراجع أيضاًJ. A. Myerson, :
Soccer, Cabs and Revolution: The Egyptian Youth Movement
Comes to NYC, The Busy Signal, 27 April 2011.
( )114حسني مبارؾ ،كممة لمتاريخ( ،القاىرة :دار المعارؼ ،)2115 ،ص.135
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