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هذا الكتاب

بني ني�صان وت�صرين ثاين  ،2012خ�ص�صت �صحيفة “الأخبار”اللبنانية،
للكاتب ،م�ضاحة �ضافية ،كل ثالثاء ،لل�ضجال الفكري ـ ال�ضيا�ضي �ضد الفو�ضى
الفكرية والنزعات الرجعية ،الإ�ضالموية والليربالية ،املرتبطة ب” ثورات”
 2011العربية.
ويف ربيع  ،2012كانت جمهرة املثقفني واملنا�ضلني العرب ،ما تزال،
با�ضتثناءات حمدودة� ،ضكرى بالوهم القائل باإمكانية حل الأزمة التاريخية
للبلدان العربية ،باإقامة دميوقراطية على الطراز الغربي ،خارج ا�ضرتاطات
الواقع ،وبغ�ض النظر عن حل ق�ضايا التحرر الوطني التنمية والدميوقراطية
الجتماعية ،بل وب�ضطب مقاومة العدوان ال�ضهيوين من الأجندة العربية .وكان
ل بد من الت�ضدي لهذه الوهم القاتل .وهو ما حاولت القيام به من خالل عمليتني
فكريتني �ضارتا مع ًا ،هما:
او ًل ،نقد “الثورات” العربية التي �ضرعان ما تدهورت من ليربالية �ضعبوية،
اإىل �ضيطرة الإ�ضالم ال�ضيا�ضي ،فاإىل هيمنة ال�ضلفية الإرهابية ،كما وقع،
خ�ضو�ضا ،يف �ضوريا ،وثاني ًا ،ال�ضتغال على جتديد طروحات حركة التحرر
الوطني الجتماعي ،واإعادة اكت�ضاف مركزية الدولة الوطنية ومفاهيم التنمية
والدميوقراطية امل�ضادة والثقافة امل�ضرقية واملقاومة.
لقد اأتاحت يل جتربة ثالثاء “ الأخبار” ،الغو�ض النقدي يف ع ّدتي املفهومية،
واملواجهة ال�ضجالية مع الأفكار املهيمنة ،والقيام بهجوم فكري معاك�ض ،كانت
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خال�ضته هذه الف�ضول التي ا�ضتقبلها جمهور وا�ضع من القوميني والي�ضاريني والوطنيني،
بحرارة ،منحتني الأمل باأن انطالق املرحلة الثانية من حركة التحرر الوطني العربية،
تلوح يف الأفق.
عمان يف  1حزيران 2013

حتوالت ومالحظات

" �أين مهدي؟
�سياأتي ل َي ْجب َل طيناً بد َّم
و�سيا ُأخ ُذ عظماً ويك�س ُر ُه فو َق ركب ِت ِه
َ
البيا�ض الأه ّم"
ليينا
ُ
ح�سن عبداهلل

()1

اأبهذه ال�شرعة يتحرك التاريخ يف العامل العربي اجلديد ،فينحدر بطل
املرحلة ،الإ�شالم ال�شيا�شي ،من ذروة الهيمنة على الإجماع الوطني ،اإىل ح�شي�ض
�شلطوية مهزوزة ومعزولة؟ كان ذلك النحدار متوقع ًا من قبل ّ
منظرين مارك�شيني،
اأبرزهم امل�شري �شمري اأمني ،بالنظر اإىل افتقار الإ�شالميني اإىل اإجابة تقدمية
عن اأ�شئلة التنمية وبناء القت�شاد العادل والدميوقراطية الجتماعية .وهو ما
فجر ال�شراع يف تون�ض بني احلزب الإ�شالمي احلاكم (النه�شة) وقوى الي�شار،
ّ
لكن املفاجاأة امل�شرية ،كمنت يف جتاوز امل�شتوى الجتماعي لالعرتا�ض ال�شعبي
املتوقع على ال�شيا�شات القت�شادية الإخوانية ،نحو �شراع تاريخي بني اإجماع مدين
علماين (تقوده جبهة النقاذ) مع اإ�شالم �شيا�شي بال حلفاء؛ بذلك ،يكون الأخري
قد فقد هيمنته ـ ـ ولي�ض ،بال�شرورة� ،شيطرته ال�شلطوية العارية اأخالقي ًا واملوؤقتة
�شيا�شي ًا ـ ـ وخ�شر م�شروعه .وم�شروعه ،كما �شبق ملحمد مر�شي اأن و�شفه ،لدى
مثوله بني يدي ملك ال�شعودية ،طائفي �شريح هو «م�شروع اأهل ال�ش ّنة واجلماعة»
الذي «ترعاه الريا�ض وحتميه القاهرة».
جوهر «امل�شروع» النتحاري هو حتويل ج�شم الأمة ال�ش ّني ـ ـ ومركزه م�شر ـ ـ
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ال�شلفي عليها ،وتقودها الرجعية
اإىل «طائفة» مغلقة ،يهيمن التحالف الإخواين
ّ
اخلليجية ،وت�شتخدمها لبناء دكتاتوريات �شبه فا�ش ّية حتظى بدعم النظام
المربيايل مقابل تاأمني ا�شتمرار �شيطرته يف البلدان العربية ،يف ثالثة جمالت
رئي�شية :الكمربادورية(نظام اقت�شادي يديره الوكالء التابعون للراأ�شمال
العاملي ،ومنه فرعه اخلليجي) ،والإبقاء على خ�شوع منظومة النفط والغاز
العربية للم�شالح الغربية ،وتوفري الدعم ال�شعبي لل�شالم الواقعي مع اإ�شرائيل.
ومن ثم ،يكون الإ�شالميون اأحرار ًا بت�شكيل املجال الثقايف ـ ـ ال�شيا�شي الداخلي
الالزم لتطييف الأكرثية ،وو�شعها يف حالة �شراع دائمة مع املكونات الطائفية
واملذهبية العربية الأخرى ،امل�شيحية وال�شيعية والعلوية الخ.
غري اأن حجم الكتلة ال�شنية العربية ،وتكوينها التاريخي الأغلبي وتراثها
القومي ،من جهة ،وامتدادها اجلغرا�شيا�شي وتعددها على امل�شتويني الوطني
والجتماعي ،من جهة اأخرى ،يجعل من غري املمكن تطييفها (حالة لبنان خا�شة،
حملية وهام�شية)؛ هكذا ان�شقت «الطائفة» امل�شتحيلة اإىل مع�شكرين �شيحددان
ال�شراع يف املرحلة املقبلة ،مع�شكر الإ�شالم ال�شيا�شي ومع�شكر العلمانية.
منذ «النه�شة» يف الن�شف الثاين من القرن الـ ،19مل يغب الإ�شالم ال�شيا�شي
عن م�شرح الأحداث يف العامل العربي؛ اإمنا كان دائما على الهام�ضُ ،ملحق ًا
بالأنظمة الرجعية اأو اأداة اعرتا�ض وتخريب بيدها يف مواجهة �شعود حركة
التحرر الوطني الجتماعي ،وخ�شو�ش ًا يف املرحلة النا�شرية .بعد هزمية الـ ،67
بداأ الإ�شالم ال�شيا�شي يكت�شب �شرعية �شدية ،وانت�شار ًا �شيا�شي ًا ك ّر�شته ال�شاداتية
و�شعود ال�شعودية والبرتودولر ،1974 ،واألهمته الثورة الإيرانية ،1979 ،وعززه
انك�شار العراق القومي و�شقوط الحتاد ال�شوفياتي ،1990 ،والأفول الفتحاوي
يف اأو�شلو  ،1994وانت�شار الفريو�ض الليربايل ،يف الت�شعينيات ،يف �شفوف
القوميني والي�شاريني املهزومني امل�شطرين اإىل الن�شواء يف حتالفات حتت
هيمنة الإ�شالميني .ويف حقبة جورج بو�ض ال�شغري ( )2008 - 2000ح�شل
الإ�شالميون  -بكل اأطيافهم  -على موقع القيادة يف مواجهة قا�شية مع وا�شنطن
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انتهت مب�شاحلة كربى ،انطالق ًا من حت ّول املقاومة ال�شنية يف العراق اإىل موقع
التعاون ،وت�شارع التفاهمات ال�شرتاتيجية بني وا�شنطن والإخوان امل�شلمني
بو�شفهم الوكيل املعتدل لالإ�شالم ال�شيا�شي ،ال�شلفي وال�شلفي اجلهادي.
كل تلك امل�شرية ت ّوجت يف ما ي�شمى الربيع العربي 2011؛ كان الإ�شالميون
مه َّيئني حل�شد النتائج ،وخ�شو�ش ًا اأنهم تبنوا ،ل�شتكمال ن�شيج الهيمنة الفكرية
ال�شيا�شية ،اخلطاب الليربايل و�شرعية �شناديق القرتاع.
اإل اأن الدكتاتورية تقع يف �شلب املقاربة الإخوانية� ،شواء يف التنظيم القائم
على الع�شبية والطاعة والتعبئة املعادية لالآخر ،اأم يف ا�شرتاتيجية «التمكني» .وهي
ا�شرتاتيجية انقالبية يف جوهرها .وهكذا ،فاإن ما ي�شمى التطور الليربايل لدى
«الإخوان» ل يعدو كونه �شرب ًا من الرباغماتية يف ا�شتخدام الو�شائل النتخابية
من اأجل �شمان متكينهم من ال�شلطة للقيام بانقالب ،كما يحدث يف م�شر الآن،
لكن ،حني تكون الو�شائل النتخابية مغلقة ،فاإنهم �شيلجاأون اإىل ال�شالح ،كما هو
حا�شل يف �شوريا اجلريحة.
حالتي تون�ض وم�شر ،حيث جنح «الإخوان»
لكن ما يحتاج اإىل تعيني ،يف
ّ
تعجلهم الك�شف عن اأنيابهم
بالو�شائل النتخابية ،هو ال�شبب الكامن وراء ّ
الدكتاتورية وامللي�شياوية .وميكننا القول ،هنا ،اإنهم اكت�شفوا� ،شريع ًا ،اأن ال�شراعات
الجتماعية امللتهبة التي كانت حمرك النتفا�شات ال�شعبية العربية ،ل ميكن
كبحها ،وا�شتعادة ال�شتقرار يف ظل ال�شيطرة المربيالية ،بو�شائل دميوقراطية.
مل ترث اجلماهري ال�شعبية امل�شحوقة حتت جنازير البلدوزر الكمربادوري،
من اأجل تطبيق ال�شريعة ،وا�شتمرار اخل�شوع مل�شالح رجال الأعمال وو�شفات
�شندوق النقد الدويل حتت لفتة اإ�شالمية ،واإمنا للتحرر من القهر والإفقار
والتهمي�ض .بالأ�شا�ض ،جلاأت تلك اجلماهري اإىل الإ�شالم ال�شيا�شي كتعبري عن
احتجاجها على و�شعها الجتماعي .وكان طبيعي ًا ،بالتايل ،اأن تلفظه حني يغدو
هو يف املوقع ال�شلطوي امل�شاد.
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«كنت واحد ًا ممن خا�شوا الثورة منذ اأيامها الأوىل ...لكننا اكت�شفنا وهم
الثورة ال�شلمية ،ول �شيما بعدما و�شل الإخوان اإىل احلكم» .هكذا �ش ّرح اأحد
عنا�شر منظمة «بالك بلوك» امل�شرية (الأخبار 28 ،كانون الثاين  .)2012وهي
جماعة �شبابية �شبه ع�شكرية ـ ـ �شبه �شر ّية ،تتبنى الو�شائل العنف ّية يف مواجهة
ال�شلطة الإخوانية.
جماعات م�شجعي كرة القدم يف م�شر ،املعروفة با�شم «الألرتا�س» ،كانت
اأول َمن ا�شتخدم العنف املدين �شد العنف الإخواين .لكن تلك املنظمات املتكونة
يف ف�شاء الع�شبيات الريا�شية ـ ـ على رغم كونها ،يف الأخري ،تعبري ًا �شيا�شي ًا ـ ـ اإل
اأنها لي�شت ،بذاتها ،جماعات �شيا�شية ،على عك�س «بالك بلوك» املتك ّونة يف �شياق
تفاعالت الثورة امل�شرية؛ اإنها جماعة �شيا�شية ـ ـ عنفية ،منطلق ًا وممار�شة .فهل
ت�شتوحي �شم ّيتها الأوروبية التي ولدت من قلب مظاهرات احلركة املناوئة للعوملة
الراأ�شمالية يف نهاية القرن املا�شي ومطلع القرن اجلديد؟ اأعني اأهي جماعة
ي�شارية جديدة؟
على كل حال ،جماعة «بالك بلوك» ،لي�شت �شوى عالمة على اجتاه عنفي
�شيتبلور يف عدة جماعات عديدة ،علمانية ومدنية وي�شارية من ال�شباب الذين
فقدوا الأمل حتت �شغط احلكم الإخواين ،وفقدوا الثقة بقيادات املعار�شة
ال�شعيفة و املرتددة واخلائفة من تبعات ت�شعيد العملية الثورية وال�شتيالء على
ال�شلطة.
نحن ،اإذ ًا ،اأمام مرحلة ك�شر احتكار العنف الذي كان ،حتى وقت قريب،
مقت�شر ًا على الأنظمة ال�شتبدادية والإ�شالم ال�شيا�شي .وحني �شار الطرفان
ج�شم ًا واحد ًا يف م�شر ،وت�شابكت مهمات العنف ال�شلطوي والعنف امللي�شيوي
الإخواين وال�شلفي ،ظهرت النزعات العنفية امل�شادة لدى القوى ال�شعبية واملدنية
والعلمانية ،ورمبا القبطية .هكذا ت�شري م�شر من الثورة ال�شلمية اإىل الفو�شى
واحلرب الأهلية .فهل كان ذلك هو ال َق َدر املحتوم لثورة  25يناير؟
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املرجح نحو العنف املعمم ،يعيدنا اإىل نقد نظرية دافع عنها
ماآل الذهاب ّ
اأن�شار «ي�شاريون» للجماعات امل�شلحة يف �شوريا ،ومفادها اأن �شيطرة الإ�شالم
ال�شيا�شي �شتكون جمرد حلقة موؤقتة يف العملية الثورية .لكننا نواجه اليوم ،يف
النموذج امل�شري ـ ـ وهو الأكرث �شفاء واأ�شالة وحيوية بني مناذج التغيري العربية ـ ـ
خطر انزلق احللقة الإخوانية اإىل احلرب الأهلية وتفكك الدولة و�شقوط امل�شروع
الثوري يف براثن فو�شى مديدة ،ل خمرج منها من دون دكتاتورية ع�شكرية.
ثورة 25يناير هي الآن يف عنق قوى املعار�شة املدنية؛ اإذا مل تتخط
خ�شوعها ملا ي�شمى ال�شرعية النتخابية ،وتتوحد على اأ�شا�ض برنامج �شريح يف
مواجهة الإخوان امل�شلمني ،ويوحد بني الدميوقراطية ال�شيا�شية والدميوقراطية
الجتماعية ،ويطرح اإقامة نظام وطني تنموي كاأولوية عاجلة ،ف�شيكون حمكوما
على تلك القوى مبغادرة احللبة.
األفباء ال�شرعية النتخابية اأنها دنيوية وموؤقتة ومق ّيدة ،قانوني ًا و�شيا�شي ًا،
وتخ�شع ،تالي ًا ،ل�شلطة الق�شاء و�شرعية املعار�شة .واأ�شا�ض ذلك اأن ال�شرعية
النتخابية هي (� )1شرعية متحركة ،من حيث اأن عمرها ميتد حتى النتخابات
التالية ل غري )2( ،و�شرعية منقو�شة بال�شرورة ،من حيث اأنها متثل الأغلبية
(الن�شف زائد) ول مت ّثل الإجماع )3( ،و�شرعية �شيا�شية ،من حيث اأنها تفوي�ض
موؤقت بتطبيق �شيا�شات ،ولي�شت تفوي�ش ًا بفر�ض �شيغة اأيديولوجية.
وت�ش ّكل هذه القيود والتحديدات ،الفا�شل بني الدميوقراطية امل�شتحيلة يف
بلد منهار فعال كم�شر ،والدكتاتورية الواقعية التي ت�شتخدم ال�شرعية النتخابية
ك�شرعية مطلقة وكاملة واأيديولوجية؛ بحيث تع�شف ب�شلطة الق�شاء ،وتفر�ض
�شيطرتها احلزبية والأيديولوجية على الدولة ،وتخلط بني الأغلبية الب�شيطة
والجماع ،وجت ّرم املعار�شة ،وتن�شئ ،يف النهاية ،نظام ًا دكتاتوري ًا ،يبدو فا�ش ًال
حتى يف اأداء اأب�شط املهمات املوكولة اإىل الدولة ،اأي ب�شط الأمن بالقبول
الجتماعي ،ولي�ض باإعالن حالة الطوارئ.
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ح ّول “الإخوان” ثورة م�شر اإىل انقالب مل ينجح حتى الآن ،ل�شببني ،اأولهما
عجز «الإخوان» عن ت�ش ّور معاجلة تقع خارج اقت�شاد ال�شوق النيوليربايل،
لالأزمة القت�شادية الجتماعية املتفاقمة يف م�شر ،وثانيهما ا�شتمرارية الدفق
الثوري لالحتجاجات ال�شعبية.
يف املقابل ،عجزت اأي من قوى املعار�شة الرئي�شية عن املواجهة ال�شاملة
مع العجز الإخواين ،وحتويل الدفق الثوري اإىل برنامج �شيا�شي لنقالب م�شاد،
يحافظ على مدنية الدولة ،وي�شرع يف البناء الوطني التنموي.
اإذا ظلت قوى املعار�شة امل�شرية ،اأ�شرية الفكرة الليربالية التي ي�شتخدمها
«الإخوان» لإقامة دكتاتورية ،فلي�ض �شوى الفو�شى الأمنية والتفكك ،اأو جتديد
حكم الع�شكر.
()3

أخرجت كتب را�شد الغنو�شي من مكتبتي ،واألقيت بها يف �ش ّلة القمامة.
ا
ُ
�شاأط ّهر مكتبتي وراأ�شي مع ًا من كل الأوهام التي عاي�شناها ،خالل العقدين
الفائتني ،حول امكانيات التحول الدميوقراطي واملدين يف حركية الإ�شالم
ال�شيا�شي :التعددية واملدنية والليربالية ال�شيا�شية والتقارب مع مفهومي الوطنية
والعروبة واحلوار ،كل ذلك جمرد حمالت دعائية وم�شاحيق كثيفة تز ّوق الوجه
الكريه الذي �شيك�شف عن نف�شه �شريعا عند «التمكني».
تون�ض وراء م�شر ،ت�شري نحو وثيقة د�شتورية غام�شة ،ملتب�شة املفاهيم
واللغة ،وهدفها ال�شماح بالذهاب نحو دولة دينية ،تبداأ خجولة وتنتهي �شريحة.
يف البلدين ،ا�شتخدم الإخوان امل�شلمون� ،شناديق القرتاع والر�شوة وامليلي�شيات
وال�شفقات الإقليمية والدولية مع ًا ،للظفر مبفا�شل ال�شلطة واملوؤ�ش�شات ،وبداأوا
بخو�ض املعركة التالية لال�شتيالء على الدولة برمتها ،وان�شاء ديكتاتورية تعتقد
بحقها الإلهي باحلكم املطلق .ولكن ،ما يكبح جماح الإخوان ،اأنهم يواجهون
معار�شة متنامية يف الداخل ،وتفكك ًا يف اجلبهة اخلارجية ،الغربية ـ ـ اخلليجية،
التي بدت ،لربهة ،متما�شكة و�شلبة ،وراءهم.
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معار�شو «الإخوان» يف م�شر لفيف متنوع امل�شارب والغايات ،جتمعه،
يف الواقع ،كلمة �شر علمانية ،لكنه ي�شتخدم يف مواجهة اأخونة الدولة ،خطابا
ليربالي ًا ـ حقوقي ًا ،واآخر اجتماعي ًا .اخلطاب غري حم ّدد امل�شمون واملالمح،
وي�شمح حتى بالئتالف مع قوى دينية �شد ع�شبوية التنظيم الإخواين .ومع اأن
املعار�شة التون�شية لالإخوان ،اأعمق واأو�شح واأ�شلب ،وت�شتند اإىل تقاليد نقابية
عمالية را�شخة على امل�شتوى الوطني (الحتاد التون�شي لل�شغل) ،وتنظيمات
ي�شارية متجذرة ومنا�شلة ،وقوى بريوقراطية مدنية ذات ح�شور �شيا�شي موؤثر،
فاإن ال�شراع �شد الدكتاتورية الدينية يف تون�ض ،ما يزال ،هو الآخر ،يتم يف �شياق
ايديولوجي غام�ض.
منوذج ال�شلطة الإخوانية لي�ض جديد ًا؛ لقد راأيناه يف الدكتاتورية الدينية
اجلاثمة على قطاع غزة .اإمنا ،ب�شبب ال�شراع مع اإ�شرائيل ،جتاهل املثقفون
وال�شحافيون توجيه النتقادات لنتهاكات ال�شلطة احلم�شاوية الفظة �شد
املجتمع وحقوق الإن�شان .اإل اأن ما ميكن فعله يف غزة ال�شغرية والهام�شية ،ل
ميكن فعله يف تون�ض وم�شر اإل على �شبيل التحدي للمجتمع ،وبوا�شطة ميلي�شيات
�شلفية خارج القانون.
يف الأردن ،اأدى انح�شار التاأثري ال�شيا�شي لالإخوان ،منذ خريف ،2012
وتفككهم الداخلي و�شعورهم بالهزمية ،اإىل ت�شقق الطالء الليربايل عن �شعارات
اجلماعة التي اأعلن مراقبها العام ،همام �شعيد� ،شراحة ،ال�شري بالبالد نحو
الدولة الدينية .ويف تعميم ت�ش ّرب ،عمدا ،اأعلن « الإخوان» اأنهم مو ّكلون «
بامل�شوؤولية ال�شرعية عن قيادة ال�شعب الأردين» .ويف�شح هذا الإعالن عن منهج
جتب �شواها من ال�شرعيات
معاد للتعددية والدميوقراطية؛ فـ «امل�شوؤولية ال�شرعية» ّ
الأدنى ،كال�شرعية الد�شتورية والنتخابية والثورية اإىل اآخره من ال�شرعيات مبا
فيها «ال�شرعية ال�شعبية» التي رفعها «الإخوان» �شعارا دعائيا ،وحت�شر حق القيادة
إلهي .وهنا ينتهي اأي فارق من اأي نوع بني اخلط
بتنظيم حا�شل على التفوي�ض ال ّ
الإخواين وخط ال�شلفية اجلهادية.
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جنده� ،شريحا ،يف
التماهي بني هذين اخلطني� ،شيا�شي ًا وميداني ًا ،هو ما ْ
�شوريا؛ فـ «الإخوان» ال�شوريون مل يعودوا لي�شرتوا عورتهم كميلي�شيا مذهبية تتجه
اإىل دولة دينية ل تقوم فقط على حترمي كل فكر خمتلف وكل ن�شاط مدين ،واإمنا
على اإمارة التغ ّلب على «الن�شريية» و«الن�شارى» ،بحيث مل يعد ممكنا متييز
اإخوان �شوريا عن «جبهة الن�شرة» وف�شائل ال�شلفية اجلهادية الأخرى� .شحيح
اأن الفريقني قد يقتتالن على الغنيمة ،اأو حتى باأوامر املمولني املت�شارعني؛ قطر
(راعية الإخوان) وال�شعودية (راعية ال�شلفية اجلهادية) ،اإمنا يظل املنطلق
الإيدولوجي هو نف�شه ،وهدف اإقامة الدكتاتورية الدينية هو نف�شه ،واملمار�شات
الإرهابية هي نف�شها.
علينا اأن نواجه احلقيقة :ل يوجد اإ�شالم �شيا�شي «دميوقراطي» اأو «مدين»:
الدكتاتورية الدينية ،هي اأ�شل اأول يف الإ�شالم ال�شيا�شي ،تظهر متلونة خ ّداعة،
بني ال�شطور ،عند «الإخوان» الرباغماتيني ،و�شريحة لدى ال�شلفيني والأ�شوليني.
املذهبية والطائفية والعداء لالآخر اأ�شل ثان .وعلى مذبح هذين الأ�شلني ،ومن
اأجل التمكني لهما ،يعبد الإ�شالميون ،كل اآلهة القوة الأر�شية :الراأ�شمالية
النيوليربالية املتوح�شة ،والمربيالية ،والرجعية ،و�شيوخ النفط ،وحتى العدو
القومي ،اإ�شرائيل.
يف مواجهة هذه «ال�شحوة» الهمجية ،ل جمال اإل لقطيعة مفهومية �شارمة
مع اأ�شولها ،تهدم هذه الأ�شول جذري ًا :ل يتمتع اأي حزب كان باأي �شرعية غري
دنيوية ،ول مكان للدين يف ال�شيا�شة ،ول ت�شامح مع الفا�شية با�شم الإ�شالم؛ فهل
جنروؤ ،اإذ ًا ،على اإقامة اجلبهة العلمانية لإنقاذ الأمة ،اأق�شد ـ ـ العربية ـ ـ ح�شرا.
فالأمم تقوم على القومية والتاريخ امل�شرتك واجلغرافيا والثقافة ،ولي�ض على
الأديان ...اإل يف الفكر ال�شهيوين.
()4

تون�ض املدنية زحفت ،كلها ،يف وداع �شكري بلعيد� ،شوب الي�شار .الفاجعة
الوطنية ،كانت حلظة انفجر فيها اخلوف من م�شتقبل اأ�شود اإرهابي حتت حكم
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الإخوجنية وال�شلفية ،وروح التمرد والتطلع اإىل اخلال�ض .هذه حلظة تاريخية،
لكن متحركة؛ ذلك اأن زخمها ،على اأ�شالته ،حمدود يف الزمان وم�شروط باإجابة
الي�شار .جاء اأحرار تون�ض ،ي�شتطلعون ما لدى الي�شاريني :األديكم جتريدة؟
لكن الإجابة حتى اليوم جاءت رخوة ملتب�شة؛ «ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام»،
بينما الأحزاب تقع يف فخ «حكومة الكفاءات»� .شغوط الليربالية و«�شرعية
ال�شندوق» ل تزال ماثلة؛ ل اأحد ُمي�شك باللحظة الثورية املنبج�شة من دماء بلعيد
احلارة.
مل ترتدد جماهري انتفا�شة  8جانفي يف ت�شمية القاتل« :غ ّنو�شي يا �ش ّفاح»،
ومل ترتدد يف حتديد الهدف .كذلك يف ميادين م�شر :انتفا�شة جديدة �شد
الأنظمة الكولونيالية امللتحية .الفر�شة مواتية لثورة وطنية �شعبية مدنية يقودها
الي�شار يف ب َل َدي «الربيع العربي» .ولكنّ الي�شاريني والقوميني الدميوقراطيني،
الذين طاملا ا�شتكوا من العزلة وانف�شا�ض اجلماهري� ،ش ّلهم الرتباك حني اأقبل
عليهم النا�ض اأفواج ًا.
ا�شمحوا يل اأن اأعود اإىل فالدميري لينني :ل تكون اجلماهري واملجتمعات
جاهزة للثورة دائم ًا ،ولكنها تعانق اأ�شواق التاريخ يف حلظة تتكون حتت موؤثرات
مت�شابكة ،اقت�شادية واجتماعية و�شيا�شية وثقافية وعاطفية ،توقد ال�شرارة؛
«اأم�ض مل يكن الوقت قد حان ،و�شيكون غد ًا قد فات :الآن» .الآن ،الأنظمة
الكولونيالية القدمية ،يف العامل العربي كله ،داخل «الربيع» وخارجه ،ماتت
تاريخي ًا ،ول ميكن جتديدها ،ل بتح�شينها ول بالدكتاتوريات الع�شكرية .ولذلك،
كان الإ�شالم ال�شيا�شي هو البديل اجلاهز املمكن القادر على حت�شيد ق�شم من
اجلماهري باملخ ّدر الديني ،الطائفي املذهبي الرجعي؛ فب�شاأن الإ�شالم ال�شيا�شي،
هناك ثالث حقائق ل تنفع  -اأو مل تعد تنفع  -معها الأقنعة والأ�شاليل :اأو ًل،
الإ�شالم ال�شيا�شي هو الإيديولوجية املمكنة لتجديد اقت�شاد ال�شوق النيوليربايل
يف مرحلة النهيار املجتمعي املدين نحو الإفقار والتهمي�ض ،املع ّممني؛ فتدهور
م�شتوى املعي�شة اإىل حدود �شبه املجاعة وان�شداد اآفاق احلياة ،يفجران الغرائز
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الدينية الفا�شية ،وي�شمحان ملنظماتها باإدارة الفقر ال�شامل بالنحطاط املدين
وال�شتبداد والتجيي�ض امليلي�شياوي .ثاني ًا ،كما ل يوجد لدى الإ�شالم ال�شيا�شي
م�شروع تنموي ،فاإنه يفتقر ،كذلك ،اإىل اأي م�شروع وطني .بالأ�شا�ض ،نحن �شرنا
اإىل زمن تاريخي مل يعد ممكن ًا فيه الف�شل بني التحرر الوطني والدميوقراطية
الجتماعية والتنمية .ثالث ًا ،اإن اخلالفات بني الإخوان وال�شلفية وال�شلفية
الإرهابية ،تكتيكية و�شطحية وب ّرانية .يف العمق ،ل يوجد انف�شال جدي بني
تيارات الإ�شالم ال�شيا�شي ،بل خيوط ات�شال وت�شبيك يف الإيديولوجيا واملمار�شة.
مل متر اأ�شهر على ن�شوء �شلطة الإخوان وال�شلفيني يف تون�ض وم�شر ،حتى
اكت�شفت القوى الجتماعية احلية اخلداع؛ ل يوجد لدى الإ�شالميني «م�شروع
نه�شة» ،بل م�شروع لتاأبيد ال�شقوط املرير الذي ثارت اجلماهري �شده .هكذا،
حتولت حلظة اإمرار الد�شتور الإخواين يف م�شر اإىل انتفا�شة م�شتمرة ،وحتول
ا�شت�شهاد بلعيد يف تون�ض ،خالل �شاعات ،اإىل اإعالن ال�شتعداد لثورة ثانية .ويف
احلالتني ه ّبت رياح الي�شار .اأعني الي�شار باملعنى الوا�شع الذي ي�شمل الفئات
املتو�شطة واملدنية التي ل يهدد الإ�شالميون النيوليرباليون م�شاحلها القت�شادية
الجتماعية املبا�شرة ،ولكنهم يهددون منط حياتها وتطلعها اإىل احلريات ال�شيا�شية
والثقافية والفردية؛ هذه الفئات ،بتعبرياتها املتعددة ،ال�شبابية والإبداعية الفنية
والأدبية والإعالمية واملهنية ،و�شو ًل اإىل الأ�شر البورجوازية التقليدية املتمدنة
والأحزاب الليربالية ،مت ّثل حليف ًا رئي�شي ًا يف جبهة الثورة الثانية احلالية ،لكنها
لي�شت موؤهلة ،ول ميكنها اأن تكون موؤهلة لقيادة اإنقاذ املجتمعات العربية من ماآل
ال�شوملة؛ فهي ل متلك بذاتها بدي ًال وطني ًا تنموي ًا ،ولي�ض عندها القدرة ملجابهة
املنظمات الفا�شية .ويطرح ذلك على قلب الي�شار ال�شعبي يف تون�ض واحللف
النا�شري الي�شاري يف م�شر ،مهمة القيادة التاريخية لالإنقاذ الثوري غري املمكن
من غري القطع مع الإ�شالم ال�شيا�شي والت�شدي لهزميته .هل هذه مهمة واقعية؟
بالتاأكيد ،لكن ،اأو ًل ،بالتحرر من خزعبالت الليربالية و�شرعياتها ال�شندوقية،
والإدماج الفوري ،كربنامج عمل مبا�شر ،بني املهمات الدميوقراطية والتنموية
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والوطنية؛ ميكن الي�شار اأن يهزم الفا�شية الدينية ،فقط باأن يكون ي�شاري ًا ،اأي
بالذهاب ،فور ًا ،اإىل طرح مهمات موقوتة وعيانية يف مواجهة الإفقار والتهمي�ض
وال�شتعمار الأمريكي والإ�شرائيلي و...ال َقطري.
()5

اأ�شتميح الق ّراء عذر ًا  ،فاأ�شتذكر جتربة �شخ�شية .يف ليلة من ليايل اآب ،العام
كنت عائد ًا اإىل منزيل يف حي ع ّماين ،حني هاجمني اأربعة بلطجية من
ُ ،1998
العتاة ،بال�شرب املربح يف كل اأنحاء ج�شدي حتى الغياب .يف امل�شت�شفى ،وجدتُ
اهلل يف انتظاري؛ فال�شرب الف ّني على البطن اأدى اإىل اإتالف اأجزاء من اأمعائي
الدقيقة ،ما اآذن مبوتي؛ كان املوت ،بالفعل ،يعانقني ،ومل اأعانقه .ويف حلظات
كنت مطمئن ًا اإىل مت ّلكي اإرادة
ال�شحو املوجوعة ،بني عملي ٍة جراحي ٍة واأخرىُ ،
كنت اأخرج من قلب
احلياة .حتى حينما �شهر اأطبائي  -وهم اأ�شدقائي -لوداعيُ ،
الغيبوبة ،اأجت ّرع الآلم مبت�شم ًا :لن اأموت الآن!
كان اهلل يعلم  -ول ب ّد  -اأنه حني ي�شاعدين على العي�ض �شنوات اأخرى ،فلن
ينال مني الولء الديني ،لكنه اهلل! وكان ما يزال يتمتع ب�شيء من حريته ،ليمار�ض
ر�شوانه على جميع الب�شر بال متييز على اأ�شا�ض الدين اأو الإميان اأو اجلن�ض اأو
اجلن�شية اأو الجتاه الفكري اأو اخلندق ال�شيا�شي.
مذ ذاك ،وكلما تكون احلياة معي ،كرمية وممتعة ،تراين ،فجاأة ،ا ّ
أترن
َ
بق�شيدة �شاعري ّ
(هنالك دائما نو ُر/
املف�شل ،ح�شن عبداهلل ،وعنوانها «نور»:
لنجم /يرفع ُ
مات ع ّنا وهو م�شتو ُر ـ ـ هنالك دائما ق ّوه /ترافقنا /وتدر ُكنا
الظ ُل ِ
ٍ
نعي�ض /ما ُّ
فم اله ّوه  -ونحنُ ُ
غام�ض
بلطف
ويلم�شنا ٍ
ٍ
يحر�شناُ /
ينفك ُ
ونحنُ على ِ
ما لي�ض مرئ ّيا /واإ ّل /ما الذي يبقي الفتى ح ّيا؟).
اجلماهريي ،وانت�شرت
منذ �شيف  ،2011حني �شعد الإ�شالم ال�شيا�شي
ّ
التهديدات �ش ّد املخالفني يف الراأي وال�شيا�شة� ،شد الي�شاريني والقوميني
والن�شارى ،عمالء دم�شق وال�شيعة وحزب اهلل واإيران ،اخلونة والك ّفار
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وال�شليبيني ...مذ ذاك ،مل اأر ّدد ق�شيدة ح�شن عبداهلل النورانية ،ومل يعد
لدي اليقني باأن اهلل �شينتظرين يف امل�شت�شفى اإذا هاجمني البلطجية؛ فبلطجية
ّ
الربيع العربي لي�شوا كبلطجية النظام العربي ـ ـ واإنْ كانت اأ�شاليبهم واحدة ـ ـ
حم�شنون اإلهي ًا ،لهم احلق اليهودي املطلق يف ذبح «الأغيار» ،ومنع اهلل من
اإنهم ّ
م�شاعدتهم اأو موا�شاة ذويهم؛ فاهلل رهين ًة يف قبو من قبائهم ،مقي ٌد بال�شال�شل
حتت حرا�شة م�شددة لإحدى التن�شيق ّيات.
ول تفاجاأوا ،فاإنه تقلي ٌد قدمي يف ال�شرق ا�شتعاده الإ�شالم ال�شيا�شي من تراث
اليهود ،وهم اأ ّول َمن ارتهنَ اهلل ،م�شتخدمينه يف حروبهم الهمجية التي ل ترتوي
التوراتي .كان اهلل رهينة اليهود وال�شلطة،
الن�ض
من الدم ،كما ينبئناٍ ،
بفخرّ ،
ّ
فال ياأتي اإليك حيث تريده؛ حتى امل�شيح نف�شه ناداه ،وهو مثخنٌ باجلراح على
ال�شليب ،فلم ي�شتطع تلبية طلب اإن�شان يحت�شر ،مات امل�شيح على ال�شليب من
اأجل حترير اهلل والإن�شان مع ًا من التن�شيقيات اليهودية ،ثم ،يف اليوم الثالث،
ّ
حطم زنزانته ،ووطئ الإن�شانُ املوتَ  .ومن اأ�شره يف �شجون امللوك الكوا�شر ،كان
على حممد اأن ي�شرت ّد اهلل بالقتال ،ليزه َر يا�شمينا يف دم�شق واألف ليل ٍة وليل ٍة يف
بغداد!
بني اهلل املر َت َهن واهلل املط َلق ،ان�شقا ٌق �شام ٌل يف املعنى واحل�شورّ ،
خل�شه
أحببت ،فال تقل :اهلل يف قلبي ،لكن قل :اأنا يف قلب
أنت اإذا ا َ
النبي جربان« :اأما ا َ
اهلل»؛ لي�ض �شيئ ًا واحدا اأن حتتكر اهلل وت�شتخدمه كاأداة وبني اأن تعي�ض ،حر ًا ،يف
ف�شائه غري املحدود.
اإنها حكاي ٌة طويلة ،لي�ض لها ،هنا ،متّ�ش ٌع .ولكنه مها ٌد لأقول اإنني ،اليوم،
الي�شاري ،يف حاجة اإىل النور والق ّوة ،يف حاج ٍة اإىل رعاية اهلل التي ت�شمل
اأنا
ّ
ري يف ريف حلب!
امللحدين .لكنني اأبحثُ عنه ،فال ا ْ
أجده؛ اإنه اأ�ش ٌ
العربيَ ،
اهلل ،مرتني؛ مر ًة باتباعه املغالة العلموية ،ومر ًة
خ�شر الي�شا ُر
ُّ
بالت�شليم باختطافه من قبل التنظيمات الفا�ش ّية .ويف احلالتني ،ف�شل الي�شار
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إلهي يف الب�شر
العربي يف امتالك نا�شية التاريخ؛ ففي بالدنا ،حيث يح�شر ال ّ
واحلجر وال�شجر ،ل منا�ض من حترير اهلل ،لتحرير الأر�ض واملجتمع والإن�شان .
هنا ،يف بالدنا املمزقة اجلريحة اجلائعة املظلومة ،ل ن�شتطيع اأن نحقق �شيئ ًا
الالمرئي؛ علينا اأن منتلك النور .ول�شتُ اأدعو اإىل م�شاحلة مع
املرئي من دون
ّ
يف ّ
الدين ،ول اإىل توفيقية ما بني الإميان والعلم ...كال ،واإمنا اأدعو اإىل ا�شرتداد اهلل
�شجانو اهلل ول مت ّثلونه .ل اأحد مي ّثل
من الفا�ش�شت؛ �شوف ن�شرخ بهم� ،شجعان ًا ،اأنتم ّ
َ
أحد احلق يف متثيل املطلق اأبد ًا .الإ�شالم ال�شيا�شي ـ ـ مثل امل�شيحية
املطلق اأبدا ،ولي�ض ل ٍ
ال�شيا�شية ـ ـ لي�ض �شوى خيانة اهلل ،اختطافه ،احتكاره ،ا�شتخدامه حربة فا�شية.
هربت ،يف جموع التوان�شة التي جاءت تو ّدع �شهيدنا،
أيت اهلل ،ملح ًة...
را ُ
ْ
�شكري بلعيد ،فبكيت �شوق ًا؛ وملحته يف ميدان التحرير القاهري ،يحاول ك�شر
القيد ،ول ي�شعفه الي�شار ،واأرى اجلنود ال�شوريني يلبون نداءه ،ول حتمي ظهورهم
اأن�شودة الي�شار.
()6

ندعو ،بال ته ّي ب ول التبا�ض ،حملة قطيعة �شيا�شية وفكرية منهجية مع الإ�شالم
ال�شيا�شي .ونحن نرف�شه مرتني ،مرة لأنه مي ّثل اأداة جتديد الأنظمة الكولونيالية
الكمربادورية العربية ،وال�شعي اإىل تاأبيد التخ ّلف والالم�شاواة وال�شتبداد ،ومرة
لأنه ي�شادر اهلل ،وي�شتخدمه لب�شط نوع حملي ب�شع من الفا�شية .ولكن ماذا ب�شاأن
حزب يدعي باأنه «حزب اهلل» ،ونوا�شل ،مع ذلك ،دفاعنا املثابر عنه؟
�شكلي ًا ،هناك تناق�ض يف خطابنا؛ فما الذي يجعل حزب اهلل خمتلف ًا ،من
حيث اجلوهر ،عن الإخوان امل�شلمني وال�شلفيني مبختلف اأ�شنافهم؟
ل يخفى ،بالطبع ،اأن هناك اختالف ًا يتع ّلق ،رئي�شي ًا ،باملقاومة .اجلوهري
ال�شالح واحلرب ،بل
يف حزب اهلل اأنه حركة حترير وطني .ول نناق�ض ،هنا،
َ
ال�شيا�شة واملوقف .اأعني اأن حزب اهلل هو ع�شو اأ�شيل يف حمور اإقليمي ودويل،
م�شاد لالإمربيالية وال�شهيونية ،انطالق ًا من عقيدته ال�شيا�شية املتمثلة يف
العداء لإ�شرائيل ،بو�شفها «�شرا مطلق ًا»؛ يقوده ذلك� ،شاء اأم اأبى ،اإىل علمانية
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واقعية تنفي اأثره كحزب ديني .كيف؟ ا�شرتاتيجية املواجهة امل�شتمرة مع العدو
الإ�شرائيلي ،تتطلب ،واقعي ًا ،اإقامة وتعزيز مروحة وا�شعة جدا من التحالفات مع
ال�شائرين ،كلي ًا اأو جزئي ًا ،يف اخلط ال�شيا�شي نف�شه� ،شواء اأكانوا �ش ّن ًة اأو علويني
اأو ا�شماعيليني اأو دروزا اأو م�شيحيني اأو �شيوعيني اأو ي�شاريني اأو قوميني الخ ،ومع
الدول� ،شواء اأكانت م�شلمة اأم ل ،ا�شالمية اأم علمانية .هذه احلاجة املو�شوعية
 التي تفر�شها اأولوية ال�شراع مع اإ�شرائيل  -اإىل التحالفات ،تفر�ض على حزباهلل ،يف تناق�ض مو�شوعي مع ادعاء ال�شم ،القبول ال�شمني  -اأقله يف املمار�شة
 مب�شاع ّية اهلل الذي ل يقبل ،بطبيعته املطلقة ،اأن ينحاز اإىل حزب اأي ًا كان.هنا ،يغدو اهلل ،اإذ ًا ،حم ّفز ًا داخلي ًا على احتمال اأعباء املقاومة ،ل اأداة للحزب
واملقاومة يف مواجهة الآخرين .ميكننا القول ،بالنتيجة ،اإن حزب اهلل ،رمبا على
ال�شد من فكرته الأوىل ،هو احلزب الذي ي�شتعني باهلل لكي يقاوم .وهذا حق له،
بينما لي�ض من حقه ،اأو حق �شواه ،اأن ي ّدعي املقاومة با�شم اهلل ،ومن اأجل فر�ض
ت�ش ّور واحد للعالقة مع اهلل.
ولإنارة هذا التعقيد ،ن�شتح�شر مثا ًل م�شاد ًا هو تنظيم حما�ض الإخواين؛
فالعقيدة اجلوهرية لدى حما�ض ،كما بينت التطورات ،لي�شت العداء لإ�شرائيل
بو�شفها ال�شر املطلق ،واإمنا التمكني لل�شلطة الإخوانية القائمة على احتكار اهلل
وكب�ض املجتمعات يف قالبها .وال�شاهد اأنه حاملا ظهرت تبا�شري التمكني ،حتى
انقلبت حما�ض على مركز خط املقاومة ،دم�شق ،موجه ًة الطعنات اإىل ظهر
احلليف ال�شوري ،ومندرجة يف حلف اإخواين اإقليمي ي�شم َقطر الإ�شرائيلية وتركيا
العثمانية والنظام امل�شري الإخواين الذي قام على منح ال�شرعية الإ�شالمية
ملعاهدة كامب ديفيد مع تل اأبيب .ويف ال�شيا�شة ،ينتهي هذا امل�شار ،حتم ًا ،اإىل
ا�شباغ ال�شرعية الإ�شالمية على اتفاقيات اأو�شلو ،والذهاب اإىل ا�شتكمالها يف
�شفقة جديدة.
مات حافظ الأ�شد ..ومل يو ّقع .هذه هي ميزته اخلالدة .الرئي�ض ال�شوري
الكبري ،احلليف الأول حلزب اهلل ،كان علماني ًا �شريح ًا ،و�شوريا املقاومة ،التي
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اأبى حزب اهلل اأن يغادر موقعها ،لي�شت ا�شالمية ،بل هي جمهورية علمانية ،يوؤكد
رئي�شها ،بو�شوح ،اأنه يخو�ض معركة الدفاع عن العلمانية والقومية العربية �شد
الإ�شالم ال�شيا�شي.
يف در�ض الفل�شفة ،نتعلم اأنه ل عالقة عل ّية بني الدين والأخالق ،بل نتعلم اأن
ح�شري والأخالقية مطلقة،
النحياز الديني م�شاد لالأخالقية .فالنحياز ذاك
ٌ
يف�شر انفالت املتدينني املتع�شبني من كل القيود الأخالقية اإزاء «الأغيار»،
ما ّ
وجنده ،يف ممار�شات
كذب ًا وغدر ًا وا�شتباحة وذبح ًا واغت�شاب ًا الخ مما وجدناهْ ،
الإخوان وال�شلفية والكتائب والقوات الخ .فمن اأين اأتى حزب اهلل بهذه الدرجة
امللحوظة من الت�شدد املناقبي يف التعامل مع احللفاء واخل�شوم ،كما اأثبت ،مرار ًا
وتكرار ًا ،يف �شلوكه امليداين يف املقاومة والتحرير والأزمات الداخلية ،واأخري ًا،
ل اآخر ًا ،يف وفائه ال�شرتاتيجي ،لدم�شق العروبة .اإجابتي وا�شحة :من علمانيته
الواقعية؛ فالعلمانية هي �شرط لزم ـ ـ ولكنه غري كاف بالطبع ـ ـ لالأخالقية.
املبدئي
حزب اهلل ،كذلك؟ األأنه �شيعي يتم ّثل عل ّي ًا
َمل كان ـ ـ اأو للدقة� :شار ـ ـ ُ
ّ
وتقليد الت�ش ّيع املعار�ض والثوري؟ هذا جمرد خيط
املناقبي ،واحل�ش َني الفدائي،
َ
ّ
داخلي  -ل ننكره  -من خيوط الن�شيج ،لكننا عرفنا اأحزاب ًا �شيعية ل تختلف،
جوهري ًا ،عن الإخوجنية وال�شلفية� ،شواء اأيف براغماتيتها ال�شيا�شية اأم يف
همجيتها مع «الأغيار».
حزب اهلل كذلك ،لأنه لبناين مق ّي ٌد ،ب�شبب تركيبة لبنان املعروفة ،با�شتحالة
حقت تاريخي ًا ،وكان �شرط حتررها
احتكار ال�شلطة ،ولأنه مي ّثل جماع ًة لبنانية ُ�ش ْ
الذاتي ونهو�شها الجتماعي ،وما يزال ،هو ال�شدام مع اإ�شرائيل.
()7

قررت ال�شعودية هدم وجرف �شريح النبي حممد (�ض) وثالثة م�شاجد تعود
اإىل فرتة اخللفاء الرا�شدين يف املدينة املن ّورة .وبذلك ،تكون اآخر املعامل الرتاثية
املدينية قد تعر�شت لالإزالة ،لتحل حملها اأبنية حديثة .برر ال�شعوديون قرار
جتريف ال�شريح النبوي ببناء م�شجد �شخم .يف مكة ـ ـ التي مت جتريف معظم
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تراثها املعماري ـ ـ كان املربر هو نف�شه؛ اإقامة م�شاجد حديثة ومن�شاآت وفنادق
فخمة.
وقع مهدا الإ�شالم ،مكة واملدينة ،حتت حكم اآل �شعود عام  ،1924حني
متكنت قواتهم من اإ�شقاط مملكة احلجاز امل�شتقلة وطرد امللك علي بن احل�شني.
مذذاك ،خ�شعت املدينتان التاريخيتان للتجريف املنظم وفق العقلية الوهابية
التي تنفر من ال ُعمران الديني والرتاث املعماري احل�شري والن�شيج الجتماعي
املديني املرتاكم عرب الع�شور ،وتعاجله بالهدم والإزالة.
هذه العدوانية الوح�شية �شد التاريخ الجتماعي املتج�شد ُعمرانا ،ينطلق،
تعرب عن نزعة
عند الوهابيني ،من عقيدة الب�شاطة املزعومة اأ�شال دينيا ،والتي ّ
�شحراوية معادية للح�شارة ،وجتد يف تدمري جتلياتها املادية ،طريقة حا�شمة يف
اإظهار �شطوة املنع والتحرمي ملظاهرها الروحية .لكن ،ماذا عن ال ُعمران امل�شا ّد؟
اأقام ال�شعوديون نظام ًا راأ�شمالي ًا م�شوه ًا .وهو تد ّرج يف النمو على اأ�شا�ض
املتوح�شة ،يف ن�شخة كمربادورية نفطية ت�شغل فيها النخب احلاكمة
النيوليربالية ّ
والتجارية ،موقع الوكيل املحلي للراأ�شمالية الغربية والعاملية يف �شوق مفتوح غري
مق ّيد بال�شروط الجتماعية والثقافية التي تعرقله اأو حت ّد من غلوائه يف بلدان
اأخرى .وقد ا�شتفادت الكمربادورية ال�شعودية من الوهاب ّية كاأيديولوجيا م�شيطرة
تاأذن بالتخ ّل�ض من تلك ال�شروط ،وت�شمح بالهدم ،حتى حني يتعلق الأمر بالعمران
التو�شع يف الن�شاط العقاري وحتويل احلج اإىل مو�شم �شياحي
النبوي ،من اأجل ّ
تديره ،يف فنادق اخلم�ض جنوم� ،شركات راأ�شمالية غربية ،حيث تناهز كلفة احلج
الربجوازي الواحد ،اخلم�شة ع�شر األف دولر.
الوهابية ،بالن�شبة لل�شلطة ال�شعودية ،اأداة قمع للوعي الوطني والجتماعي
احلديث ،تنتهي مفاعيلها حني يتعلق الأمر بالتبعية للخارج و�شيطرة الإمربيالية
على البلد والتفاهم الفعلي مع ال�شهيونية .وهي ،بالن�شبة للجناح العقاري من
الكمربادورية امل�شيطرة ،جمرد جرافة تزيل اأي عوائق ثقافية تعرقل التو�شع
العقاري وال�شياحي ،ثم يكون عليها اأن تنزوي عندما يبداأ ال ُعمران امل�شا ّد.
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جتده،
يف جدة  -وهي مدينة بحرية تاريخية جميلة  -تبحث عن التاريخ ،فال ْ
وعن الرتاث فال تعرث له على مظهر له ،وت�شعى لفهم هوية املدينة ،فتُ�شاب
بالت�ش ّو�ض؛ ق�شور فارهة وراء احلدائق الغ ّناء ،وعمارات م�شمتة بال َن َف�ض،
ومعازل �شكنية للغرباء حتاول تعوي�ض جهامة الف�شاء املديني باإن�شاء ف�شائها
اخلا�ض من ال�شاحات واملالعب واحلدائق ،اإمنا يف اإطار �شور خانق كال�شجن،
ومولت يف اإثر مولت ،وفنادق فخمة من املاركات العاملية يف اإثر مثيالتها ،ومقاه
ومطاعم حديثة هي ،يف معظمها ،فروع لل�شركات العاملية .حتى امل�شاجد ل توجد
لأكرثها هوية عربية اإ�شالمية؛ بع�شها هندي املالمح وبع�شها �شيني العمارة
وبع�شها ككنائ�ض الربوت�شتانت؛ البحر ،حتى بحر جدة ال�شاحر الطليق ،ل ينقذك
من الختناق.
الوهابية املعادية لل ُعمران الرتاثي كانت ،وما تزال،
ايديولوجية الدمار ّ
منية املتمني بالن�شبة للكمربادور العقاري يف البلدان العربية؛ هنا ،توجد قوى
اجتماعية وهيئات مدنية ،ترفع �شوتها الراف�ض لهدم مبنى تراثي عمره مائة
عام .ويف الغالب ،تنجح الكمربادورية العقارية يف هدم املبنى املعني بعد ف�شيحة،
لكن ،بالطبع ،فاإنها ل جتروؤ على اقرتاح جتريف م�شجد اأو كني�شة اأو �شريح ديني.
وهكذا ،فهي تغبط نظريتها ال�شعودية ،على اجل ّرافة الوهابية التي ل يعرت�شها
بنا ٌء تراثي ول م�شج ٌد ول �شريح ،حتى لو كان �شريح النبي حممد (�ض) نف�شه.
اأظنه �شر افتنان تيار امل�شتقبل (ول اأعني اللبناين فقط ،بل العربي باأ�شمائه
العديدة) ومثقفيه الليرباليني ،بالوهابية التي ت�شمح بـ «م�شتقبل» بال ما�ض ،بال
قيم ول مقاومة اجتماعية اأو ثقافية ،م�شتقبل يجد مبتغاه يف اقت�شاد ال�شوق
املعومل احلر ،كليا ،يف ارتكاب ما يعوزه من ارتكابات ،على كل �شعيد ،لتحقيق
اأكرث ما ميكن من الربح؛ الإله الوحيد اجلدير بالعبادة الراأ�شمالية.
يف ما ُ�شمي «الربيع العربي» ،اأطلقت الوهابية غزوتها الكربى ،يف م�شارين:
ال َقطري ،م�شتخدما الن�شخة ال ُقطبية (ن�شبة اإىل �شيد قطب)من احلركة الإخوانية،
وال�شعودي م�شتخدما ال�شلفية اجلهادية التي متثل الن�شخة العربية والأممية من
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ّ
املتح�شر والوعي
وهّ ابية منفلتة من عقالها ،غزوة تهدف اإىل جتريف الإ�شالم امل�شري
الوطني الجتماعي يف اأكرب دولة عربية ،ولتجريف �شوريا نف�شها ،جمتمعا ُوعمرانا.
وميكننا اأن نكت�شف ،منذ الآن ،الدواعي الكمربادورية وراء تلك الغزوة امل�شوؤومة.
البلطجة ال�شعودية حتول دون العرتا�ض على جتريف ال�شريح النبوي؛ فقد
غدا الإ�شالم وكالة ح�شرية للتحالف الوهابي ال�شعودي  -الأمريكي.
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يثري ال�شراع العنيف الدائر يف �شوريا منذ ربيع  ،2011اأزمة اأخالقية لدى
املثقفني اجلادين .فالعنف الوح�شي من كال طريف ال�شراع ،ل يرتك للمثقف
للتفجع على الدم .و�شيبدو هذا املوقف
�شوى فر�شة الناأي بالذات عن ال�شيا�شةّ ،
الن�شحابي اأف�شل احللول الأخالقية ،اإمنا تكمن م�شكلته اجلوهرية يف كون
�شدقيته تقوم على نبذ ا ّأي روابط بني  -ذاتية ،بينما هو ،وحاملا يجري التعبري
العلني عنه ،مي ّثل اقرتاح ًا يتجاوز الذات ،ا ّأي اإ ّنه ينخرط تو ًا يف ال�شيا�شة ،حيث
الن�شحاب تو ّرط �شريح يف موقف �شيا�شي.
يف ال�شيا�شة ،هناك اأزمة اأخرى .فق�شية نظام الرئي�ض ب�شار الأ�شد وا�شحة
من حيث اإ ّنها ق�شية الدفاع عن �شوريا موحدة علمانية معادية لإ�شرائيل ،يف
مواجهة قوى اإقليمية ودولية ت�شعى اإىل تفكيك البلد با�شتخدام عنا�شر طائفية
ورجعية واإرهابية ،لكن ق�شية النظام م�ش ّو�شة من حيث اأ ّنه ،ولي�ض �شواه ،من
فتح الثغرة ملتالزمة النيوليربالية والف�شاد وال�شتبداد ،تلك التي فككت املجتمع
ال�شوري ،وفجرت الحتجاجات ال�شعبية اأ�ش ًال .لذلك ،يبدو ال�شراع ،من هذه
الوجهة ،بال معنى؛ فاحلرب امل�شتعلة اليوم �شد �شوريا هي ت�شعيد ل�شيا�شات
تبناها النظام نف�شه ،كاللربلة القت�شادية ،واإف�شاح املجال ،وبقرار �شيا�شي،
لتعظيم مكا�شب الفئات الكمربادورية من وكالء امل�شالح الأجنبية (وخ�شو�ش ًا
الرتكية) على ح�شاب املنتجني املحليني ،وجتميع عنا�شر النفوذ ال�شيا�شي
والقت�شادي يف �شبكة واحدة ،والرتكيز على القطاعني العقاري واملايل ،وتالي ًا،
تهمي�ض الريف واإفقار جماهري الكادحني.
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ومل يتوقف النظام ال�شوري حلظة ملراجعة حقيقة اأنّ القوى الإقليمية التي
تخو�ض اليوم احلرب ال�شرو�ض �شده ،هي نف�شها القوى التي عمل على تطوير
العالقات اخلا�شة معها ،وعلى راأ�شها تركيا  -الطامعة يف الهيمنة على �شوريا.
وقد واتتها الفر�شة مرتني ،مرة بحرارة احلب ومرة بحرارة احلرب .وبالن�شبة
اإىل َقطر� ،شيكون مده�ش ًا األ تكون دم�شق مط ّل ًة ،خالل �شهر الع�شل الطويل مع
الدوحة ،على �شالتها الإ�شرائيلية العميقة .ميكننا القول ،بكثري من الثقة ،اإنّ
دم�شق هي التي اختارت املاآل الكارثي احلايل بنف�شها ،مراكم ًة الأوهام حول
اإمكان جمع التناق�شات واإخ�شاعها.
باملقابل ،فاإنّ ق�شية املعار�شة ال�شورية وا�شحة وب�شيطة للغاية من حيث
اأ ّنها تريد اإطاحة نظام م�شتبد يف �شياق املوجة «الدميوقراطية» يف العامل
العربي ،لكن ،كل ما عدا ذلك يت�شم بالغمو�ض ال�شديد .بطبيعة احلال ،هناك
ن�شو�ض معار�شة تتحدث عن «دولة مدنية ودميوقراطية» ،بل اإنّ بع�شها يالم�ض
امل�شكالت القت�شادية الجتماعية من منظور �شعبي ،لكن قوى املعار�شة املحاربة
الرئي�شية ،وب�شبب عجزها الداخلي وافتقارها اإىل روؤية وطنية اجتماعية م�شا ّدة،
ل يعود اأمامها �شوى التح�شيد الطائفي ،و�شوى ال�شالح والإرهاب .وهنا ،تتح ّول،
مو�شوعي ًا ،اإىل اأداة للقوى الإقليمية والدولية الداعمة ،وتغدو� ،شاءت اأم اأبت،
متحالفة اأو اأقله ،مت�شاحمة مع املتحالفني منها مع اإ�شرائيل .بب�شاطة ،ل ي�شتطيع
املرء األ يرى اأنّ املعار�شة ال�شورية ،يف ثقلها الرئي�شي ،قد حت ّولت اإىل قوة معادية
ل�شوريا ل للنظام ال�شوري .وهو ما مينح الأخري ،مو�شوعي ًا ،موقع ـ و�شرف ـ الدفاع
عن الوطنية ال�صورية.
توؤدي هذه املعادلة اإىل تعقيد ا�شتثنائي يف الق�شية ال�شورية ،بحيث ل ميكن
ا�شتن�شاخ النموذج امل�شري اأو اليمني فيها .اجلي�ض ال�شوري يقاتل دفاع ًا عن
تنحي الرئي�ض الأ�شد ،فلن يكون ،هنا ،ماأثرة
البلد ،ل عن نظام فقد �شعبيته .اأما ّ
«دميوقراطية» منه ول مدخ ًال للت�شوية الداخلية ،بل �شيكون ،بب�شاطة ،خيانة
�شريحة للجمهورية العربية ال�شورية ،ولن يقود اإىل �شالم ،بل اإىل حرب اأهلية
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م�شبعة بالأطراف الثالثة من الإرهاب الأعمى .كاأ ّنها عقدة من الرتاجيديا
الإغريقية؛ فاأقدار ال�شراع ل ت�شمح مطلق ًا لالأ�شد باأن يكون رئي�ش ًا �شابق ًا يحظى
بـ«ممر اآمن» اأو بـ«حماكمة عادلة» ،بل �شيكون رئي�ش ًا خائن ًا .التنحي ،يف النموذج
ال�شوري الراهن ،اأ�شبح ي�شاوي اخليانة وتوقيع قرار انفراط البلد .وبهذه املفارقة
ال َقدر ّية ،يت�شح للرائي اأ ّنه ل ت�شوية يف �شوريا اإل بالرئي�ض الأ�شد ،لكن بوجوده،
لن ُيكتب النجاح ،ولو جزئي ًا ،ل�شرتاتيجية القوى الإقليمية والدولية املعادية.
هنا ،نكون قد و�شلنا اإىل التعقيد الكبري؛ فال�شراع يف �شوريا لي�ض فح�شب
�شراع ًا متقاطع ًا مع خطوط ال�شراع الدويل ،واإمنا هو حمور هذا ال�شراع املت�شاعد
الآن� .شوريا لي�شت جمرد حليف ملو�شكو ،بل هي ق�شية اأمن قومي لرو�شيا ،واأكرث
من ذلك هي ق�شية املكانة والدور اللذين يخطط الرو�ض لحتاللهما ،بو�شفهما
�شرورة حياة لوحدة رو�شيا ونه�شتها ،يف نظام دويل جديد يت�ش ّكل .ويف م�شامني
ت�ش ّكله واجتاهاته� ،شتتبدى مالمح القرن احلادي والع�شرين.
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منذ اأوائل الت�شعينيات ت�شاءل املحافظون اجلدد يف الوليات املتحدة عن �شبب
تعرث القبول ال�شعبي لل�شالم مع اإ�شرائيل (وهو العنوان الأبرز للهيمنة الأمريكية
على ال�شرق الأو�شط) .وكان اجلواب ب�شيط ًا :اإنّ الثغرة امل�شوؤولة عن ذلك التعرث
تكمن يف اأنّ ال�شالم القائم مل تقده من اجلانب العربي دول «دميوقراطية"».
تو�شل املحافظون اجلدد اإىل اأنّ املهمة الرئي�شية للوليات املتحدة يف املنطقة
هي اإقامة «دميوقراطيات» متحالفة مع الغرب ومت�شاحلة مع اإ�شرائيل .ومن
املالحظ اأن هذا هو ما حدث يف م�شر والدول املغاربية ،حيث تولت قوة �شعبية
تتمثل يف الإخوان امل�شلمني ت�شريع كال الهدفني املطلوبني ،وتقدميهما كحقيقتني
واقعيتني مقبولتني على نطاق وا�شع.
اإل اأنّ املحافظني اجلدد توقفوا اأمام ال�شتع�شاء الدميوقراطي الهيكلي يف
ثالث دول رئي�شية يف امل�شرق ،ا ّدعوا اأنها مر ّكبة اجتماعيا و�شيا�شيا  ،مبا يحول
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دون اإ�شالحها �شلمي ًا؛
 يف العراق" ،حيث حتكم اأقلية �شنية ،الأغلبية ال�شيعية". يف �شوريا" ،حيث حتكم اأقلية علوية ،الأغلبية ال�شنية". يف الأردن" ،حيث حتكم اأقلية �شرق اأردنية ،الأغلبية الفل�شطينية".ل يدور احلديث ،هنا ،كما هو وا�شح حول اأغلبيات �شيا�شية ،بل اأغلبيات
مذهبية ودميوغرافية ،من �شاأنها حتويل الدميوقراطية النتخابية اإىل اآلية
للتفكيك الوطني ،جرى ،اأو ًل ،ت�شغيلها يف ما �شمي «العملية ال�شيا�شية» يف العراق
املحتل ،لك ّنها بقيت بعده ،حني جرى ال�شتغناء عن اجلنود واعتماد قوى الإ�شالم
ال�شيا�شي لإن�شاء عملية �شيا�شية م�شابهة يف �شوريا والأردن
وحني ّ
توىل جورج بو�ض ال�شغري الرئا�شة الأمريكية ،تولدت الفر�شة اأمام
املحافظني اجلدد لتنفيذ ك�شر ال�شتع�شاء الدميوقراطي يف احللقة العراقية،
فجرى ا�شتغالل اأحداث  11اأيلول ،لغزو العراق وتدمري دولته وجي�شه الوطنيني،
واإطالق عملية �شيا�شية هدفت اإىل بناء دميوقراطية حما�ش�شة طائفية واإتنية،
نقلت احلكم اإىل الأحزاب الدينية ال�شيعية.
املقاومة العراقية حمت �شوريا من اأن تكون البلد الثاين على قائمة الغزاة،
وا�شتطاعت دم�شق كذلك جتاوز خماطر املحكمة الدولية (يف اغتيال احلريري)
 ،2005وا�شتيعاب العدوان الإ�شرائيلي على ذراع �شوريا ال�شرتاتيجية ،حزب
اهلل ،2006 ،ومواجهة احل�شارات ،لكن انفجار احلراك ال�شعبي ال�شوري يف ربيع
 ،2011م ّثل فر�شة منا�شبة لتحويله اإىل مترد م�شلح وجتيي�ض عنا�شر التيارات
ال�شلفية اجلهادية من كل اأنحاء العامل وا�شتخدامهم يف حرب �شاملة لإ�شقاط
جدت ثالثة عوامل م�شادة :اأكرث من  60باملئة
النظام ال�شوري بالعنف .بيد اأ ّنه ُو ْ
من ال�شعب ال�شوري يوؤيد الرئي�ض ب�شار الأ�شد تاأييد ًا حيوي ًا ،اجلي�ض ال�شوري
موؤ�ش�شي وقوي ومتما�شك ،ايران وحزب اهلل ي�شطفان ،كلي ًا ،مع دم�شق ،رو�شيا
وال�شني حتولن دون التدخل الع�شكري املبا�شر .وهي عوامل اأدت اإىل متكني
النظام ال�شوري من البقاء ،لكن يف معركة �شاخنة جد ًا وطويلة.
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ّ
تعرث التغيري ال�شريع يف �شوريا ،اأدى اإىل تغيري املوجة الأمريكية املوؤيدة للتغيري
يف الأردن .وبد ًل من اخلطاب الأمريكي «الثوروي» يف الن�شف الثاين من ،2011
بتنا نالحظ الر�شى الأمريكي عن اإجنازات الإ�شالح ال�شيا�شي يف الأردن .لهذا
الر�شى املوؤقت ثمن هو الت�شعيد مع �شوريا ،و�شوف ينتهي فور ًا اإذا �شقط النظام
ال�شوري .فالأردن على الأجندة ،لك ّنه موؤجل بف�شل املقاومة ال�شورية.
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الدر�ض الأول الذي تركه لنا هوغو ت�شافيز ( ،)2013 - 1954هو اأمثولة
تدعونا اإىل التوقف عن ازدراء الإرادو ّية؛ فال�شابط الفنزويلي ال�شاب املفعم
بح�ض العدالة ،كان ما يزال يف ال�شاد�شة والثالثني ،حني قاد ،مع رفاق معدودين،
النفطي املحكوم بطبقة كمربادورية عميلة
حماولة انقالبية لنيل ال�شلطة يف بلده
ّ
لليانكي .ت�ش ّوروا! يف مطلع الت�شعينيات ،حني كانت دماء الحتاد ال�شوفياتي
ما تزال طرية ،وجحافل ال�شيوعيني والي�شاريني حول العامل ،قد انق�شمت اإىل
فريقني ،يائ�شني اأومتح ّولني اإىل عقيدة الع�شر ،الليربالية والنيوليربالية،
بينما الع�شر حتت جزمة قطب واحد وحيد ،هو نف�شه اجلار ال�شمايل لفنزويال
املحكومة من �شركات النفط! ورغم كل ذلك ،يقرر اأحدهم ،على راأ�ض ع�شبة من
ال�شباب ،انتزاع ال�شلطة با�شم التحرر الوطني وال�شرتاكية!
لو ح�شبها ت�شافيز يف  ،1992لكان كظم غيظه اإزاء الإذلل الوطني والإفقار،
ال�شخ�شي! ولو كان ذهب اإىل
وركن اإىل الرت ّقي الع�شكري ،وحر�ض على م�شتقبله
ّ
ع�شوية احلزب ال�شيوعي ،ل اإىل كلية احلرب ،لكان تع ّلم جيدا درو�ض ال�شروط
املو�شوعية احلاكمة للتغيري! ولو كان جمرد مثقف ي�شاري ،لكان غرق يف حوارات
ل تنتهي حول ف�شائل الليربالية واآفاق الدميوقراطية يف زمن المرباطورية
الأمريكية.
حت�شن ت�شافيز بوعيه امل�شقول بعذابات اأهله ،وباإرادته ال�شلبة الثاقبة
ّ
املعاندة لل�شروط املو�شوعية واجتاهات املرحلة ،و�شار نحو" تغيري فنزويال باأخذ
ال�شلطة"،يف انقالب ف�شل،اأودى به اإىل �شجن مل يدفعه اإىل التفكري بالرتاجع،
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واإمنا اإىل تاأ�شي�ض حركة كفاحية جديدة ت�شم مبادرين اإرادويني من الع�شكر
والنقابيني واملنا�شلني ال�شباب ،قرروا ،هذه املرة ،الإفادة من الدميوقراطية
الليربالية ،لإحداث انقالب وطني ـ اجتماعي ،ومن ثم ال�شري نحو تغيري م�شمون
تلك الدميوقراطية نف�شها،اأي نحو "الدميوقراطية الت�شاركية" :لن تذهبوا
اأيها الناخبون اإىل منازلكم بعد الإدلء باأ�شواتكم يف ال�شناديق ،بل �شتبقون
يف امليدان ..لت�شاركوا يف اإدارة البلد واملحافظات واملدن والأحياء واخلدمات
وامل�شاريع� ،شتبقون يف خ�شم العمل ال�شيا�شي بال انقطاع؛ فاملجتمع الذي يف ّو�ض
�شيا�شيني على ال�شمع والطاعة،ل يتحرر .التحرر فعل اجتماعي م�شتمر ،تدخلي،
تنموي ،نقدي"،ت�شاركي ".
فاز ت�شافيز يف النتخابات الرئا�شية ،العام  ،1998وظل يفوز ،مذ ذاك،
بال انقطاع يف معركة تغيري القت�شاد (ليغدو عادل) واملجتمع(ليغدو م�شاركا يف
�شنع م�شتقبله)والدولة (لتغدو حر ًة وخدوما) ،لي�ض من خالل �شمولية القمع ،ول
من خالل ال�شتفراد بال�شلطة ،بل بو�شاطة الفعالية ال�شيا�شية الوا�شعة النطاق
للكادحني والفقراء واملهم�شني ،الذين ا�شتطاعوا ،بذلك ،مواجهة التحدي
النتخابي والإنقالبي ملعار�شة ميينية ون�شف ي�شارية ،متحدة ومنظمة ومم ّولة
وجماهريية اأي�شا.
املوحد" الذي �شيقود "ا�شرتاكية القرن
من ت�شافيز اإىل "احلزب ال�شرتاكي ّ
الواحد والع�شرين" ،بعد رحيل القائد ،هناك خط مت�شل من الإرادوية يف مواجهة
عامل فظ ل يرحم .ويف هذا الكثري من "طريق امل�شيح" الذي كان يحلو للجرنال
الأحمر ،احلديث عنه؛ فجوهر امل�شيحية يكمن يف امل�شوؤولية الفردية اإزاء �شعادة
ومت ،كي�شوع ،على
املجتمع والب�شرية وانتظام الكون ،حتى لو َ
كنت واحدا وحيداّ ،
ال�شليب ،اأو كاحل�شني يف كربالء.
لكن اإرادوية ت�شافيز والت�شافيزية ،باملقابل ،امتثلت ،ع�شوي ًا ،ل�شروط
انت�شار واقعية ،اآن الأوان للي�شار العربي لكي يتم ّثلها .ما هي تلك ال�شروط؟ اأول،
العالقة الن�شالية مع اجلي�ض الوطني؛ فتجربة ت�شافيز يف احل�شول على ال�شلطة
29

وا�شتخدامها من اأجل تغيري البلد ،مل تكن ممكنة من دون دعم تيار ن�شري من
ال�شباط واجلنود ،كذلك ،فاإن اآلف امل�شاريع التنموية واخلدمية ،مل تكن لتنجح
من دون الإفادة من العنا�شر الع�شكرية التي �شاركت ،بكثافة ،يف جتربة فنزويال
التقدمية .على الي�شار يف العامل الثالث ،اأن يف ّكر ،مرة اأخرى ،بالإجابة على �شوؤال
حموري :هل ميكن خو�ض املعركة التحررية الجتماعية ،بينما املوؤ�ش�شة التي حتتكر
القوة (وحتتكر القدرات التنظيمية واخلربات التقنية الأكرث حداثة يف البلدان
املتخلفة) ،يف قب�شة العد ّو اأو يف قب�شة احلياد؟ ثانيا ،ال�شيطرة على املجال
الثقايف والديني ،وحترير الإميان ال�شعبي من قب�شة الرجعية ،وحتويل ال�شيا�شة
اإىل كرنفال للعي�ض البهيج ،ل للقتامة والكهنوت ،ثالثا ،النتباه الفوري لحتياجات
الب�شر الواقعية ،بدل من ا�شتخدامهم لتحقيق الهدف التاريخي البعيد ،من خالل
اأولوية برامج التنمية ال�شغرية واخلدمات (ال�شكن ،التعليم ،الطبابة الخ) ،اأي
احلي يف امل�شروع الكبري
حت�شني ظروف احلياة يف الهنا والآن ،ك�شرط لالندماج ّ
للتقدم الوطني ،رابعا واأخريا ،معركة العدالة والتنمية ،لي�شت ممكنة من دون
معركة التحرر الوطني(التي تكفل ال�شيادة وال�شيطرة على املوارد) ،ومن دون
اإطار �شيا�شي اإقليمي متعا�شد؛ ذلك ما دعا ت�شافيز اإىل ا�شتعادة �شيمون بوليفار،
وما يدعو الي�شار العربي اإىل ا�شتعادة جمال عبدالنا�شر ،ل اأعني التجربة
التاريخية العيانية للنا�شرية ،واإمنا م�شمونها التحرري التنموي الجتماعي.
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ظنّ عزمي ب�شارة اأنه يعرف �شوريا .ظنّ اأن ثرثراته املديدة على �شا�شة
«اجلزيرة» ميكنها اأن توؤ ّلف واقع ًا �شوري ًا مالئم ًا لربيع َح َمد .ح َمد ذهب حتى
النهاية؛ �شربات �شريعة مباغتة لدم�شق ،وتنهار اأحجار الدومينو من جنوب لبنان
اإىل فل�شطني اإىل العراق اإىل اإيران ،حينها يقرر التاريخ ،يف جدل الليربالية وزيت
الوهابية النهائي ،وتغدو الدوحة عا�شمة العرب .هل حتتاج َقطر
الكاز ،انت�شار ّ
اإىل عمق اأر�شي و�شكاين وجيو�ض؟ كال .القوة ،يف العامل الفرتا�شي ،اأ�شبحت،
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اأي�ش ًا ،افرتا�شية ،حت ّولها املليارات الفائ�شة اإىل واقع :ك ّل اأر�ض العرب اأر�شه،
وكل العرب ي�شاهدون «اجلزيرة» ويح�شلون منها على اأفكارهم وتع�شباتهم
واأ�شماء املر�شحني املنا�شبني يف النتخابات .وما �شرورة اجليو�ض مع كل هذا
الفائ�ض من امله ّم�شني املهوو�شني امل�شتعدين للموت من اأجل حفنة دولرات و70
حورية يف اجلنة و 70قر�ض فياغرا؟
هذه هي حفلة اجلنون الكربى التي راآها «املفكر العربي»« ،املفكر القومي
الدميوقراطي التقدمي» :خ�شو�شيتـ(نا) تكمن يف اأن الدين ،وحده ،هو الدينامو
ال�ش ّغال لقيام «الدميوقراطية» ،والوهابية هي الدينامو املمكن لتحريك فعالية
الدين على م�شتوى جماهريي ،اجلماهري املفقرة الأمية املهانة الباحثة عن
مالذ ،الوهابية هي املالذ؛ من املحيط اإىل اخلليج� ،شوف تهيمن اأيديولوجيا
دينية واحدة� ،شوف تن�شف هذه الهيمنة ال ُقطر ّيات ما عدا َقطر ،وتذ ّوب
ال�ش ّنة لالإرهاب املع ّمم .امل�شكلة تكمن
الوطنيات يف وطن وهابي واحد ،و ُتخ�شع ُ
يف الذين ي�شعب �شهرهم ،من ال�شيعة والعلويني وامل�شيحيني الخ ...ميكن قتلهم!
اأما العقائد ال�شيا�شية للمثقفني ،علمانيني وي�شاريني الخ ،فهي عوامل هام�شية،
ووهابي ًا ،علماني ًا
ووهابيا ،قومي ًا ّ
وبالن�شبة لأ�شحابها ميكن �شراوؤهم :كن ي�شاري ًا ّ
ووهابي ًا ،وبطبيعة احلال ،ميكنك اأن تكون ،بال تعقيدات ،ليربالي ًا ووهابي ًا.
الوهابية ،اإذ ًا ،م�شروع «قومي دميوقراطي» جتتمع له و�شائل مادية :البرتوغاز،
والقواعد الأمريكية ،والتحالف مع العثمانيني ،والتواطوؤ مع الإ�شرائيليني،
والتنظيم الدويل لالإخوان امل�شلمني ،وال�شلفيني اجلهاديني ،واملثقفني والإعالميني
و«اجلزيرة» واآكلي قلوب الب�شر.
لكن الآن ،بينما يتفكك امل�شهد كله ،ول �شيء �شوى الغمو�ض وال�شك وخماوف
ال�شقوط ،يلوك ح َمد جمله حول املهلة الزمنية ب�شدقني ياب�شني ومبذاق املرارة
من انهيار العامل الفرتا�شي اجلميل ،عامل الأوهام .يتح�ش�ض رقبته ،ويقر�ض
ذقنه ،ويك ّز على اأ�شنانه ،فيظهر �شدقاه وارمني.
عزمي ب�شارة ل ميلك من ع ّدة الفل�شفة اإل اأرذلها .مل تعد املمار�شة الثقافية
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والكدح الفكري وال�شمري احلي ،اأي املثقف ّية كمنهج حياة ،هي ما ي�شنع املفكرين،
بل الف�شائيات يف زمن الثورة الوهابية الثانية التي وجدت يف جي�ض اأن�شاف
املثقفني املتع ّي�شني ،اأداة غري متوفرة يف �شفوفها ،ومن بني هوؤلء ،مت ا�شطفاء
عزمي ب�شارة ،ب�شبب احلظ؟ ب�شبب تو�شية من جهة يثق بها حمد؟ ب�شبب كونه
�شليع ًا يف ال�شاأن ال�شوري؟ على كل حال ،النظام ال�شوري ـ ـ املوهوب ،تقليدي ًا،
بالوقوع يف غرام الأ ّفاقني ـ ـ هو الذي �شنع عزمي ب�شارة ،ومنحه املكانة الالزمة
لكي يكون «بول ولفوتز» الوهابية ،يف مرحلتها ال َقطرية .لي�ض ذلك غريب ًا ،بل
اعتيادي متاما؛ ف�شقور املحافظني اجلدد ،عا�شقو التغيري الدميوقراطي
بالو�شائل احلربية ،نحو اليمني والرجعية ،كانوا ،يف معظمهم ،ي�شاريني ،بل
وتروت�شكيني ،انتقلوا من مفهوم الثورة الدائمة اإىل مفهوم احلرب الدائمة ،ومن
حتقيق م�شالح الع ّمال والفالحني بالعنف الثوري ،اإىل ا�شتخدام الأخري من
دون اأي قيد اأخالقي ،لتحقيق م�شالح �شركات النفط والغاز وال�شالح ،وفر�ض
الأيديولوجيا اليمينية على �شعوب الأر�ض!
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اأن تكون م�شر اأ ّم الدنيا؛ ذلك يعني اأنها تعرف وتفهم وتتح ّرك يف الدنيا،
اأق ّله يف دنياها القريبة ،بل يف اجلناح ال�شمايل لأمنها القومي� ،شوريا .لكن
م�شر ،املن�شقة بني التيار الديني والتيار املدين ،جممع ٌة على فقدان الوعي مبا
يت�شل بال�شراع الدائر ،اليوم ،يف �شوريا وعليها.
رئي�ض اجلمهورية ،حممد مر�شي ،منحاز ،كاإخواين ،اإىل الهجمة الغربية
الرتكية الإ�شرائيلية اخلليجية الرببرية ،على ال�شام ،ل يهمه اأن تقع خا�شرة
م�شر هذه يف فراغ الفو�شى والدمار والهيمنة الإ�شرائيلية وتفكيك املقاومة
العربية ،ما يهمه هو اأخونة �شوريا ،ولو مفتتة ،ولو تابعة للبيت الأبي�ض وال�شلطان
العثماين ،بل ما اأحالها ،عنده ،تابعة لبني عثمان! لكن ،ماذا عن رئي�ض
املعار�شة ،حمدين �ش ّباحي؟ يرى احلرب ال�شورية« ،حربا اإقليمية بالوكالة ،يدفع
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ثمنها ال�شعب ال�شوري» .يعني ذلك اأنه ي�شاوي بني طر ّيف ال�شراع! ولكنَ ،من
هما هذان الطرفان؟ األ يجد �ش ّباحي فارقا بني ال�شعودية واإيران؟ بني التحالف
الرتكي ـ ـ الإ�شرائيلي وحزب اهلل؟ بني الوليات املتحدة والحتاد الرو�شي؟ هذا
مظه ٌر اأول لعمى الألوان ال�شيا�شي لدى �ش ّباحي ،لكن اأخطر ما تنطوي عليه هذه
املقاربة ،هو تلك النظرة ال�شتعالئية نحو الدولة ال�شورية التي يراها املعار�ض
امل�شري البارز ،جم ّرد اأداة لقوى اإقليمية! مهال �ش ّباحي...
ْ
اعرف ،اأو ًل ،اأنني حزين لالنهيار امل�شري الطويل؛ لكنني م�شطر لأن اأقول
لك اإن الدولة ال�شورية رمبا تكون اجناز العرب الوحيد الباقي .وهي حققت ،يف
اأ�شعب الظروف ،من الجنازات ،ما يجعل امل�شري مثلك ،والأردين مثلي ،ي�شعر
ب�شيء من التوا�شع حيال الدولة التي مل تركع اأمام الوليات املتحدة واإ�شرائيل،
وا�شتمرت ،ول تزال ،تقاتلهما وتتحداهما .اأاأذكرك باأن اجلي�ض العربي ال�شوري
وا�شل القتال يف حرب ت�شرين � ،1973شهرين ،بعدما �شمتت املدافع يف �شيناء؟
اأاأذكرك باأن دم�شق ردت على كامب ديفيد بدعم املقاومة الفل�شطينية واللبنانية
؟ وبال�شتباك املبا�شر ال�شجاع مع اجلي�ض الإ�شرائيلي يف الـ  82يف لبنان؟ وهي مل
تغادر �شاح الن�شال �شد الحتالل الأطل�شي يف  1983وواجهت بوارجه وطائراته،
وحتملت كل اأعباء املعركة مع الحتالل الإ�شرائيلي لالأرا�شي اللبنانية حتى بداأت
حكاية التحرير الطويلة واملنت�شرة العام  2000مع حزب اهلل.
الراحل حافظ الأ�شد «مات ...ومل يوقع» ،ومل ي�شتطع اأح ٌد بعده ،يف �شوريا،
ولن ي�شتطيع اأحد خمالفة هذا الإرث ،اإل اإذا �شقطت الدولة الوطنية ال�شورية
التي انتقلت ،مع الرئي�ض ب�شار ،من دعم املقاومة اإىل ال�شراكة معها من موقع
الدولة؛ اأفتعلم ماذا يعني ذلك؟ وما هو اجنازه؟ وما هي كلفته؟ اجنازه ن�شر
 ،2006وانكفاء الغزاة عن غزة  ،2009وكلفته احلرب الهمجية القائمة منذ
�شنتني �شد �شوريا .خيار دم�شق ال�شرتاتيجي املتمثل يف اأولوية املواجهة امل�شتمرة
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مع ا�شرائيل وامل�شروع ال�شهيوين ،و�شع اأ�شا�ض حتالفها املديد القوي مع اإيران،
الثابتة يف عدائها لإ�شرائيل ،لكن �شوريا ،الدولة القومية امل�شتقلة ،ومن دون اأن
مت�ض حتالفها مع طهران ،اأخذت ،منذ  ،2003خيارات خمتلفة عن خيارات
الإيرانيني يف العراق .و�شعت ال�شام كل ثقلها وراء املقاومة العراقية ،وراهنت،
حتى حا ّفة الهاوية ،على ا�شرتاتيجية طرد الغزاة من بالد الرافدين .وهي تدفع،
اليوم ،ثمن ذلك التحدي الكبري.
دعك من ذلك كله ،ودعني اأح ّدثك عن �شيء اآخر يهمك :الدولة ال�شورية
امل�شتقلة ل تثقلها ديون خارجية اأو داخلية ،ول يبهظها عجز يف امليزانية .وهي
الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع ،لي�ض فقط بالأمن الغذائي ،واإمنا بفائ�ض
يف النتاج الزراعي ،وتغطي احتياجاتها ال�شتهالكية من انتاج م�شانعها� ،شواء
التي ميلكها قطاع عام قوي اأو التي تط ّورها بورجوازية وطنية حديثة .ورغم كل
ذلك ،بل قل ب�شبب ذلك ،فاإن لدى ال�شوريني الفائ�ض الالزم للت�شلح وت�شنيع
ال�شالح .حتتاج م�شر اإىل ت�شحيح ثورتها ،يف ظل نظام وطني تنموي ،ورمبا
عقدين كاملني من اجلهود احلديثة ،لكي تلحق باجنازات النظام ال�شوري...
الجنازات التي ي�شعى اأمراء الظالم لتدمريها ،وينا�شل بوا�شل اجلي�ض العربي
ال�شوري للحفاظ عليها ،ومنح اجليل الآتي فر�شة ت�شحيح الأخطاء وتطوير
النجاح .اأجنروؤ ،بعد ذلك ،على امل�شاواة بني نظام الرئي�ض ب�شار الأ�شد وبني
ع�شابات املرتزقة والإجرام واخلراب والعمالة؟
يدعم �ش ّباحي خيار ًا �شعبي ًا ثالث ًا يف �شوريا؛ فما هي معايريه واأولوياته؟
اإذا كانت معايريه هي التحرر الوطني وال�شتقالل وال�شيادة ،واأولوياته هي
ال�شراع مع اإ�شرائيل وتعزيز الدفاع والتنمية الوطنية؛ فالنظام ال�شوري املمق َرط
هو اخليار .اأما اإذا كانت معايري «اخليار ال�شعبي» واأولوياته ،حبي�شة املحلية
والليربالية؛ فاإن املوقع اجليو �شيا�شي ل�شوريا ل ي�شمح لها باملحلية ،كما اأنه لي�ض،
يف �شوريا ،ليرباليون ،بل جمرمو القاعدة.
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بعد احلرب ال�شورية ،ي�شعر كل م ّنا ،بالغريزة اأو بالوعي غري املكتمل بعد ،اأن
معتقداته ال�شيا�شية الرا�شخة لفرتة ما قبل احلرب ،مل تعد �شاحلة لال�شتعمال
بعدها .لقد اهتزت الأر�ض من حتت اأقدامنا جميع ًا .بع�شنا اأخذته احلما�شة
تغري حتت وطاأة الكت�شافات املده�شة لدوافعه
والتطورات اليومية ،فال يدرك اأنه ّ
وم�شاحله احلقيقية ،والأهم لإح�شا�شه الوجودي العميق باحل�شور والأمان،
وبع�شنا يتب ّنى مواقف ل تعرب عن توجهاته ملا قبل احلرب ،وبع�شنا حائر ،وبع�شنا
دائخ.
يف احلروب الكربى ،تولد الجتاهات الكربى يف التاريخ الجتماعي لالأمم،
ما يحكم ،تالي ًا� ،شريورة موت اأفكار ومعتقدات واأحزاب وهياكل �شيا�شية ،وولدة
اأُخرى جديدة ،ت�شتجيب لتجربة احلرب واحتياجات ال�شالم واآفاق التط ّور
الالحق.
احلرب ال�شورية حرب كبرية ،لي�ض ب�شبب امتدادها و�شمولها وحجم العنف
غري امل�شبوق فيها ،ول ب�شبب حجم التدخالت الإقليمية والدولية فيها ،واإمنا،
بالأ�شا�ض ،ب�شبب كونها مثلت ومتثل ح�شيلة لل�شراعات املتداخلة (الجتماعية
والطائفية والكيانية والثقافية) يف امل�شرق ،وبني امل�شرق وجريانه يف اخلليج
وتركيا وم�شر ،ومع العدو الإ�شرائيلي والقوى ال�شتعمارية .وهذه ال�شراعات
التي طاملا انفجرت هنا وهناك يف بلدان امل�شرق ،مل تعرف �شموليتها وذراها اإل
يف احلرب ال�شورية.
يك�شف ذلك عن حقيقة اأوىل هي مركزية �شوريا يف امل�شرق ،ففي هذه
احلرب (التي ت�شاهدها املجتمعات العربية يف اخلليج وم�شر واملغرب على
ال�شا�شات ،اأو ين�ش ّل منها تكفرييون للم�شاركة فيها) انتهينا ،يف املجتمعات
امل�شرقية ،اإىل النخراط اجلماعي فيها ،لي�ض فقط من باب الت�شامن مع فريق
من فريقي احلرب ،ولي�ض فقط من باب امل�شاركة يف القتال داخل �شوريا ،واإمنا
مبجيء احلرب اإلينا ،كل يف عقر داره ،يف اأ�شكال خمتلفة من العنف الدموي
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كما يف العراق ـ ـ وجزئيا يف لبنان ـ ـ اأو العنف ال�شيا�شي كما يف لبنان والأردن،
والأهم ُّ
تعطل ال�شيا�شة املحلية ،وال�شطراب العام ،والوقوف على حافة النزلق
نتوعد بع�شنا بع�ش ًا ،وفقا ملاآل
نحو انفراط الأمن ،وعلى هاوية القتتال الداخلي؛ ّ
احلرب ال�شورية .هذه احلرب هي حربنا ،احلرب امل�شرقية.
نخبئ روؤو�شنا يف الرمال ،اأو نتجاهل ما نحد�شه ونراه ويدور يف العقول
والقلوب ،لكننا نعرف ،يف دواخلنا ،اأننا ا�شطدمنا مع حقيقة اأننا ن�ش ّكل ،يف هذا
امل�شرق ،اأم ًة .ولئال ندخل يف �شجال بال معنى ول جدوى مع القوميني العرب
التقليديني ،ميكننا القول اإن امل�شرق هو جمال قومي مرتابط وخا�ض .وقد ك�شفت
احلرب ال�شورية ،وجوده الفعلي وخ�شو�شيته الباهرة .نحن ـ ـ ي�شاريني وقوميني
ووطنيني و«مدنيني» ـ ـ مل نتو�شل بعد اإىل بلورة هذا الجتاه الذي نحد�ض ونرى،
نته ّرب منه ،بينما عد ّونا الداخلي املركزي ،اأي التيار ال�شلفي التكفريي الإرهابي،
تو�شل اإىل موقف وا�شح حول وحدة امل�شرق ،حتت راية «الدولة الإ�شالمية يف
ّ
العراق وال�شام» .وبغ�ض النظر عن م�شمون هذه «الدولة» ودوافعها الطائفية
واملذهبية و�شعيها الرجعي التدمريي ،فاإن النظر اإىل العراق وال�شام كمجال
واحد ،هو ا�شتجابة �شحيحة ملا ك�شفت عنه احلرب� ،شبقنا اإليها ،غريزي ًا،
ال�شلفيون التكفرييون .وبالجتاه امل�شا ّد ،اأي يف جبهتنا وخندقنا ،حيث حزب
اهلل يتقدم ال�شفوف ،تو�شل احلزب اإىل اأن احلرب يف �شوريا هي «معركتنا»،
و«�شنخو�شها» و«ننت�شر فيها».
يف الواقع ،وعلى مدار ال�شنتني املا�شيتني من ال�شراع الدامي� ،شقطت
احلدود ال�شيا�شية بني دول امل�شرق ،اأمام متطلبات احلرب امل�شرقية .هل ميكن
للبنان اأن ينف�شل بالفعل عن �شوريا؟ هل بينهما حدود فع ًال؟ هل ميكن للحدود
بني اململكة واجلمهورية اأن تتحدى وحدة �شهل حوران يف وقت احلرب؟ هل كان
ميكن للعراقيني اأن ي�شتمروا يف العملية ال�شيا�شية املحلية يف مناأى عن ا�شتعال
�شوريا؟ اجلواب وا�شح.
واأخري ًا ،هل يوجد ما هو اأكرث �شخف ًا من التفكري باإمكانية التو�شل اإىل حل
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�شلمي مع الإ�شرائيليني اأو مقاومتهم من دون �شوريا؟ وهل ميكن احتمال �شذاجة
تتوهم اإمكانية بناء دولة ليربالية حملية
املعار�شة ال�شورية الدميوقراطية التي ّ
م�شاملة يف �شوريا التي تنعقد عليها كل �شراعات امل�شرق؟
هذه هي ،يف قلب كل ال�شجالت ،خال�شة امل�شهد :امل�شرق واحد .وهو
من�شقٌ ،يف وحدته ،على نف�شه (وحدة و�شراع الأ�شداد) بني حمور يت�شكل من
قوى اجتماعية و�شيا�شية وثقافية توؤ ّيد النظام ال�شوري ،وبني حمور م�شا ّد يت�شكل
من قوى اأخرى ،تريد ا�شقاطه .ويف قلب هذا الن�شقاق ،بالطبع ،دوافع طائفية
ومذهبية ،ولكنها لي�شت هي احلاكمة؛ ففي �شوريا نف�شها ي�شطف ق�شم اأ�شا�شي
ال�ش ّني ،تنزع الأغلبية بني الع�شائر اإىل هزمية
ال�ش ّنة مع النظام ،ويف الأردن ُ
من ُ
اأعدائه.
دعونا ،اإذ ًا ،نف ّكر يف املحطة التالية� :شيغة دميوقراطية لالحتاد امل�شرقي.
()14

مع انقالب املوقف الع�شكري وال�شيا�شي ل�شالح دم�شق اعتبارا من اأوا�شط
اأيار  ،2012بداأ النائب القت�شادي الأ�شبق لرئي�ض الوزراء ال�شوري ،عبداهلل
الدردري ،بالظهور جمددا ،اأعاد تاأهيل نف�شه للعب دور �شيا�شي يف �شوريا ما بعد
احلرب؛طوى �شفحة التاأييد ال�شمني للجماعات امل�شلحة ،وتط ّوع لتن�شيق درا�شة
متويل (باأكرث من ع�شرين مليار دولر) لإعادة البناء يف �شوريا ما بعد احلرب،
رفت ،اإعالمي ًا ،با�شم خطة مار�شال �شورية ،تيمن ًا با�شم خطة اإعمار اأوروبا بعد
ُع ْ
احلرب العاملية الثانية .وب�شفته موظف ًا دولي ًا ،قابل الدردري الرئي�ض ب�شار الأ�شد
الذي نقل عنه زائرون اأردنيون اأنه تعامل من دون اهتمام مع الفكرة ،وحينما ُ�شئل
عنها قال اإنه يرف�شها .لكن م�شادر �شحافية نقلت عن اأو�شاط دبلوما�شية غربية
اأنه لي�ض لدى الأ�شد فيتو على حكومة برئا�شة الدردري ،يف اإطار ت�شوية داخلية.
�شخ�ض الدردري لي�ض مهم ًا ،ولكنه عنوان مل�شروع بداأ يتبلور داخل اأو�شاط
املال والأعمال ،الغربية ،ورمبا املت�شلة مبجموعات داخل نظريتها العربية
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وال�شورية .وهو م�شروع ينطلق من الت�شليم بحتمية الهزمية الع�شكرية وال�شيا�شية
خلطة ا�شقاط النظام ال�شوري ،ما يطرح ،تو ًا ،بدء العمل على اخلطة (ب) والتي
تتمثل با�شتغالل حالة الإنهاك التي اأملّت بذلك النظام ،وحاجته اإىل امل�شاحلة
الداخلية ،وت�شريع اإعادة الإعمار ،ما يفتح الباب اأمام جناح الغرب واخلليج
وتركيا يف ا�شقاط �شوريا ،اقت�شادي ًا ،وال�شيطرة على مواردها ومقدراتها من
خالل فر�ض �شيطرة النهج النيوليربايل ،بالكامل ،على البالد ،مبا يف ذلك
اخل�شخ�شة ال�شاملة ،وحترير ال�شوق وحركة روؤو�ض الأموال ،وتركيز ال�شتثمارات
الأجنبية يف القطاعات الأكرث ربحية ،قطاعات البنى التحتية والعقارات وال�شياحة
واملال .ومن العواقب املعروفة لهذا النهج اإغراق البالد باملديونية والعجز املايل،
وتدمري املوؤ�ش�شات النتاجية يف ال�شناعة والقطاعات احلرفية ،وتفكيك النتاج
الريفي الزراعي ،وحتويل �شوريا من دولة وطنية تنموية ـ ـ مع ما فيها من ت�ش ّوهات
كمربادورية وقوى نيوليربالية و�شبكات ف�شاد ـ ـ اإىل دولة كمربادورية بالكامل،
تفقد ا�شتقاللها القت�شادي الن�شبي .وهو ما يق ّو�ض ،بال�شرورة ،ا�شتقاللها
ال�شيا�شي.
وبطبيعة دينامية هذا النهج القت�شادي ـ ـ القائم على الندماج الكلي ،من
موقع تبعي ،بالراأ�شمالية العاملية ،ومراكزها اخلليجية ـ ـ فاإن �شيا�شات من مثل
متويل ت�شليح جدي للجي�ض العربي ال�شوري ،واملقاومة ال�شيا�شية والع�شكرية يف
اجلولن املحتل ،ودعم املقاومة اللبنانية والفل�شطينية الخ� ،شتتفكك من تلقاء
نف�شها.
وعلى كل حال ،فاإن خطة مار�شال �شتفر�ض على دم�شق ،يف القت�شاد،
ال�شرتاطات التي ف�شل فر�شها بقوة ال�شالح واحل�شار .اأمر اإيجابي واحد يف
هذه املقاربة ملا بعد احلرب يف �شوريا ،هو الإقرار العملي باأن مقاربة احلرب
قد �شقطت ،واأنه ل مفر من التعامل مع نظام الرئي�ض ب�شار الأ�شد من خالل
الإغراءات .هنا ،اأدعو القيادة ال�شورية اإىل تذ ُّكر الآتي:
اأو ًل ،اأن التطبيق اجلزئي ل�شيا�شات اخل�شخ�شة والنفتاح القت�شادي مع
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الغرب واخلليج وتركيا ـ ـ والتي كان الدردري نف�شه ،عنوانها الأبرز ،خالل �شيطرته
على مفا�شل القرار القت�شادي يف �شوريا بعد  2005ـ ـ كان ال�شبب الرئي�شي وراء
خ�شارة النظام ال�شوري لقاعدته الجتماعية التقليدية يف �شفوف الفالحني
واحلرفيني والعمال ،ممن عانوا ،يف �شدمة نيوليربالية قا�شية خالل الن�شف
الثاين من العقد املا�شي ،اأ�شواأ مظاهر البطالة والفقر والتهمي�ض .وهو ما �ش ّكل
الأر�شية الجتماعية لقدرة القوى الرجعية املعادية ل�شوريا ،على اجتذاب اأق�شام
من القوى الجتماعية ال�شعبية وراءها ،و�شحنهم طائفي ًا ،وجتنيد الآلف منهم يف
اجلماعات الإرهابية؛ فما الذي �شينتجه ،اإذ ًا ،تطبيق كامل وغري م�شروط ،لتلك
ال�شيا�شات النيوليربالية؟
ثاني ًا ،اأن القوى الأ�شا�شية التي دافعت عن اجلمهورية العربية ال�شورية،
ونظامها الوطني ،وبذلت الدماء يف �شبيلهما ،تتمثل ( )1ب�شباط وجنود اجلي�ض
العربي ال�شوري املنتمني اإىل الفئات الكادحة )2( ،وجمموعات ال�شباب من ذوي
النزعات الوطنية والتقدمية )3( ،والتيارات الي�شارية والقومية التي اأملت اأن
تكون احلرب ،حمطة ،ولو موؤملة ،لت�شحيح امل�شار القت�شادي ـ ـ الجتماعي يف
�شوريا ،نحو التنمية الوطنية والدميوقراطية الجتماعية )4( ،وقوى الربجوازية
الوطنية من ال�شناعيني ال�شوريني الذين اآذاهم النفتاح على تركيا .و�شتكون
هذه القوى الأربع هي الأكرث ت�شرر ًا من �شيطرة النهج الكمربادوري كونه يتجه،
مو�شوعي ًا ،اإىل تقلي�ض النفاق الع�شكري ،ويفاقم ن�شب البطالة بالن�شبة للفئات
ال�شعبية واملتو�شطة مع ًاّ ،
ويحط من م�شتوى حياة �شبيبة الطبقة الو�شطى ،ويد ّمر
امل�شاريع ال�شناعية .وهكذا ،فاإن قبول النظام ال�شوري مبار�شال يعني ،يف النهاية،
اأمر ًا واحد ًا هو تكوين اجماع وطني اجتماعي �شده.
***
�شوريا ما بعد احلرب ،لن تكون اإل للذين قاتلوا دفاع ًا عنها ،ومل�شلحة
ال�شباب والعمال والفالحني وال�شناعيني الوطنيني ،ويف خط ال�شتقالل والتنمية
الوطنية واملقاومة .هذا ما نو ّد اأن ن�شمعه ،علن ًا ،من الرئي�ض.
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من «الربيع االأمريكي» اإىل القطبية اجلديدة
()1

َمل حدث اأنّ الربيع العربي انتهى لي�شبح ربيع ًا لل�شرق الأو�شط اجلديد وفق
املخطط الأمريكي؟
اأو ًل ،علينا اأن نالحظ اأنّ القوى املح ّركة جلماهري الربيع العربي ،هي مزيج
من عنا�شر �شيا�شية غري من�شجمة اجتماعي ًا ،من الن�شطاء ال�شباب امل�ش ّي�شني على
النمط الغربي ،والقوميني والي�شاريني املهجو�شني باملبادئ الليربالية املتمركزة
حول احلريات والنتخابات النزيهة واحلكومات الربملانية والروؤ�شاء املنتخبني
احلقوقي والإن�شا ّ
ين العام ...الخ.
واملواطنة والعدالة مبعناها
ّ
والليربالية اأيديولوجيا انت�شرت يف �شفوف الن�شطاء من خمتلف التالوين
منذ مطلع الت�شعينيات ،وتنامى تاأثريها بف�شل العمل الكثيف للمنظمات امل�شماة
منظمات املجتمع املدين،املرعية من قبل الدول الغربية ،وغزت عقول اأو�شاط
وا�شعة من منا�شلي الأحزاب والتجمعات القومية والي�شارية .بينما غابت عن
الثقافة ال�شيا�شية العربية امل�شيطرة ،مبادئ التحرر الوطني والتقدم الجتماعي
والتنمية امل�شتقلة .ومما عزّز الأيديولوجيا الليربالية يف �شفوف الن�شطاء
ال�شيا�شيني يف العامل العربي،اأنّ ال�شيا�شة ،ثقافة و”ممار�شة” ،انح�شرت يف
الأو�شاط املتربجزة من الفئات الثقافية واملهنية ،التي حققت م�شتوى معي�شي ًا
اأف�شل يف ظل النيوليربالية والكمربادورية ،اإذ اإنّ �شاغلها الأ�شا�شي اأ�شبح
منح�شر ًا يف ال�شيق من ال�شتبدادية والتهمي�ض ال�شيا�شي .ومبا اأنّ العنا�شر
القيادية الرئي�شية يف الربيع العربي هي من هذا النمط ،فقد طبعت ال�شعارات
ال�شيا�شية لتحركاتها بالليربالية ال�شيا�شية.
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ثاني ًا ،الكتل اجلماهريية الكربى يف الربيع العربي ،جاءت اإىل احلراك من
�شياق اآخر متام ًا .لقد جاءت من عزلة �شيا�شية وثقافية �شاملة ،ومل تكن تعرف،
طوال العقود الثالثة املا�شية� ،شوى التاأثري املبا�شر لقوى الإ�شالم ال�شيا�شي من
خالل التعوي�ض عن اخلواء الروحي والثقايف بالتع�شب الديني املوؤدلج بالوهابية،
والإدارة املحلية للفقر املدقع من خالل الأعمال اخلريية ال�شرورية ل�شمان
ال�شتمرار يف احلياة .ومن نافل القول اإ ّننا هنا باإزاء �شيطرة اأيديولوجيا اخلليج
واأمواله.
اأحلقت النيوليربالية القائمة على منظومة اقت�شاد ال�شوق املعومل
وال�شتثمارات الأجنبية التي ترتكز حيث الربحية الأعلى يف قطاعات التعدين
والعقار واملال والتجارة ،اأحل َقت القت�شادات العربية  -من خالل اخل�شخ�شة
بالدين  -بامل�شالح الراأ�شمالية
وال�شتثمارات وامل�شاريع غري املنتجة املمولة َّ
(وو�شعتها)
العاملية و�شريكها اخلليجي التابع .وح ّولت الربجوازيات املحلية
ّ
اإىل فئات من الوكالء الكمربادوريني الذين ت�شابكت اأعمالهم مع العنا�شر
البريوقراطية احلاكمة ،فن�شاأت ،عن ذلك ،بال�شرورة ،منظومة من الف�شاد
الكبري املوؤ�ش�شي .ونالحظ اأنّ هذا النموذج القت�شادي يوؤدي اإىل من ّو غري قابل
للتوزيع على نطاق اجتماعي ،وعاجز عن توفري فر�ض عمل ت�شتوعب القوى
املنتجة ،بل وتفاقم البطالة من خالل ت�شليع الأر�ض ور�شملة الزراعة وتخريب
النمط الفالحي واإحالل الواردات حم ّل املنتجات احلرفية وال�شناعية املحلية،
كما اأ ّنها تع ّمق الفقر ،لي�ض فقط من خالل تعميق البطالة ال�شريحة واملقنعة،
بل اأي�ش ًا من خالل الت�شخم والندماج العوملي من موقع كمربادوري ،اإذ اإ ّنه
ين�شاأ و�شع ل عقالين متام ًا من التناق�ض بني اأجور مدفوعة مبعادلت اقت�شادية
واجتماعية ومالية ونقدية حملية ،واأ�شعار مقررة وفق ًا ملعادلت ال�شوق الراأ�شمايل
املعومل.
املنتج اجلماهريي لذلك النموذج القت�شادي النيوليربايل يت�شم بالع�شوائية
ّ
والتبطل املع ّمم وعدم النتظام املهني
الجتماعية والإفقار املتزايد احلدة،
42

والوظيفي وتفاقم ال�شغوط املعي�شية على الفئات العاملة ،مبا فيها الفئات ال�شعبية
الو�شطى ،وان�شداد اأفق امل�شتقبل وتدين التعليم اأو م�شتواه واخلواء الروحي
والثقايف.
وكانت الأنطمة احلاكمة قد حتالفت ـ �شمن ًا وعلن ًا ـ مع قوى الإ�شالم
ال�شيا�شي ،طوال العقود الثالثة املا�شية ،لإدارة وتنظيم و�شبط هذه الكتل
اجلماهريية .واأما ال�شدامات بينهما ،فهي �شدامات بني حليفني حول احل�ش�ض
يف كعكة ال�شلطة والرثوة ،واأحيان ًا ب�شبب اخلالفات ال�شيا�شية اأو خروج املجموعات
الإرهابية املرتبطة بالإ�شالميني عن اخلط .ذلك اأ ّنه يظل من امل�شتحيل �شبط
عملية اجتماعية �شيا�شية بالكامل ،لكن ما علينا اأن نالحظه بدقة اأنّ التيار
الإ�شالمي الرئي�شي من اإخوان و�شلفيني و�شلفيني جهاديني ،مل يخرج ،اإل نادر ًا
جد ًا ،وبالن�شبة فقط اإىل الإ�شالميني اجلهاديني ،عن �شقف ال�شيا�شات ال�شعودية،
وتالي ًا ال َقطرية.
()2

وعندما التحقت الكتل اجلماهريية املو�شوفة اعاله باحلركة الحتجاجية
الليربالية ،حت ّولت احلركة اإىل انتفا�شة ناق�شة .ومتكن الإ�شالميون ،من دون
عوائق تقريب ًا يف احلالة امل�شرية حتديد ًا ،من ا�شتخدام تلك الكتل اجلماهريية
يف اإطار برنامج �شيا�شي يقوم على ترميم النظام القدمي نف�شه يف كل املجالت
القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية والأمنية ،لكن على اأ�شا�ض امل�شاركة الندية يف
التع�شب الديني والثقايف
ال�شلطة ،وتعميم منوذج اإدارة معازل الفقر ،من خالل ّ
والأعمال اخلريية ،على امل�شتوى الوطني.
اأُ َ
�شقط يف اأيدي العنا�شر الليربالية التي مل تفعل �شيئ ًا �شوى اأ ّنها قدمت اإىل
قوى الإ�شالم ال�شيا�شي فر�شة ا�شتخدام مقولت الليربالية ال�شيا�شية (املرتكزة
على النتخابات والتعددية احلزبية) لل�شيطرة على احلكم ،لكن على ال�شد
من الليربالية الثقافية .واملفارقة اأنّ الإ�شالميني ا�شتخدموا �شندوق القرتاع
الليربايل �شد الليربالية والليرباليني ،منهني الأوهام عن اإمكان ظهور اإ�شالم
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�شيا�شي معتدل متنور تعددي ثقافي ًا .فحتى حزب النه�شة الإ�شالمي يف تون�ض،
ارت ّد ،بعد فوزه بالنتخابات ،عن الدعاوى اخلا�شة باحلريات املدنية وال�شخ�شية
اإىل ال�شماح والتواطوؤ مع مط ّوعي الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
الإ�شالم ال�شيا�شي العربي ،يف واقع حركته الفعلية ،ل ي�شتطيع اأن يكون مدني ًا
ومتنور ًا .وذلك ،لأنّ ا�شتيالءه على /اأو م�شاركته يف احلكم ،مرهونان ( )1بال�شياق
الأمريكي بالذات ،ما مينع الإ�شالميني من اأية نزعات حتررية اأو حتى مواجهة
جدية مع اإ�شرائيل )2( ،وبالتحالف مع الفئات الكمربادورية مما مينع احلكومات
الإ�شالمية من اقرتاح اأو تنفيذ برامج م�شادة للنيوليربالية والكمربادورية،
( )3وبالدعم اخلليجي ،ال�شعودي ـ ال َقطري ،مما يفر�ض على الإ�شالميني
اتّباع الوهابية ال�شديدة املحافظة ثقافي ًا واجتماعي ًا ،وال�شلل اإزاء تغيري توازنات
النظام العربي اخلا�شع للهيمنة اخلليجية وامل�شالح النفطية .اأعني :اإذا كانت
�شروط حكم الإ�شالميني تتمثل يف اخل�شوع للتبعية والكمربادورية وال�شالم مع
التع�شب
اإ�شرائيل ،فما الذي يبقى لهم لكي يجتذبوا اجلماهري به �شوى اإثارة
ّ
الديني والطائفي واملذهبي؟
()3

مع ذلك ،ل تزال هنالك اأوهام تقول باأنّ التجربة العملية لالإ�شالميني يف
احلكم �شوف تط ّورهم باجتاه تقدمي .اإ ّنني اأرى عك�ض ذلك متام ًا ،بل اإ ّننا نرى
كيف ينزاح الإ�شالم ال�شيا�شي الرتكي نحو وهابية ّ
فظة يف التح�شيد املذهبي �شد
النظام ال�شوري.
الإ�شالم ال�شيا�شي ي�شري نحو املزيد من التمو�شع التناق�شي يف امل�شروع
الأمريكي لل�شرق الأو�شط اجلديد املتمحور حول اإ�شرائيل يهودية و�شط كيانات
مذهبية .اأو ًل ،لأنّ القت�شادات النيوليربالية الكمربادورية نف�شها حتتاج اإىل قدر
من اللربلة الثقافية والجتماعية واحلياة املدنية ،وخ�شو�ش ًا يف قطاعات حيوية
كال�شياحة ،بالن�شبة اإىل كل من تون�ض وم�شر ،اأو اإىل الأدوات الربوية يف القطاع
املايل .وهو ما �شي�شع الإ�شالميني اأمام تناق�ض كارثي .وعلى رغم قدراتهم
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الأمنية ،فاإ ّنهم لن ي�شتطيعوا كبح جماح التط ّرف اخلارج من قمقمه .والتط ّرف
اأ�شا�شي حل�شد اجلماهري وراء الإ�شالميني .ويف ظل التوتر الناجم عن التناق�شات
والفقر والبطالة ـ التي ل حلول جذرية لها عند الإ�شالميني ـ �شتظل تتعزّز فر�ض
الفو�شى الأمنية والإرهاب و�شياع ال�شتقرار وتنامي هجرة الفئات الو�شطى
الخ .وهي ك ّلها ـ و�شواها ـ عوامل تهدد باملزيد من التدهور القت�شادي ،واملزيد
من النك�شاف اأمام امل�شاعدات اخلليجية ،مما يوؤذن بتحويل دول العتدال اإىل
م�شتعمرات خليجية .وهو و�شع اأدنى من و�شع امل�شتعمرات الأوروبية او الأمريكية.
ثاني ًا ،يف �شوء كل ما �شبق ،لالإ�شالميني ،مو�شوعي ًا وبغ�ض النظر عن وعيهم
الذاتي بها ،وظيفة اأمريكية ـ خليجية ـ اإ�شرائيلية ،تكمن يف خلق مناخ جماهريي
عربي ي�ش ّهل حما�شرة اإيران اأو �شربها وتقزمي دور حزب اهلل اأو �شربه و�شيطنة
احلركات الحتجاجية يف البحرين والقطيف بال�شعودية ،وحماية اخلليج ك ّله من
رياح التغيري .وهذه ك ّلها ت�شتلزم ت�شعيد العداء املذهبي ال�ش ّني ـ ال�شيعي اإىل
احل ّد الذي يتح ّول فيه ال�شيعة اإىل العدو الرئي�شي للكتلة اجلماهريية ال�شنية.
وهذا الدور منوط بالإخوان امل�شلمني وال�شلفيني وال�شلفيني اجلهاديني .وهم ـ مبا
يف ذلك حركة حما�ض ـ مق ّيدون باأداء تلك الوظيفة التي تن�شجم مع م�شاحلهم
با�شتمرار التح ّكم يف جماهري «هم» على رغم الرتدي املتوقع اأكرث فاأكرث يف �شروط
العي�ض واحلياة يف البلدان العربية الواقعة حتت �شلطة او نفوذ الإ�شالم ال�شيا�شي
ال�شني .يف املقابل� ،شيتمكن الإ�شالم ال�شيا�شي ال�شيعي ،وخ�شو�ش ًا يف العراق،
من ا�شتغالل ال�شدام املذهبي لالإمعان يف حت�شيد جماهري«ه» املفقرة ،وراء قوى
ل تزال عاجزة عن اإعادة بناء الدولة الوطنية يف العراق.
()4

غري اأنّ كل تلك الجتاهات وال�شراعات املا ّر ذكرها ،تتمف�شل يف امل�شهد
ال�شوري .اإذ ،اأو ًل ،عرفت �شوريا ا َملر�شني العربيني اللذين خ ّورا دول العتدال.
فمن جهة ،راأينا النخبة ال�شورية ،منذ اإعالن دم�شق ،تنحو نحو الأيديولوجيا
الليربالية الغربية املبتوتة ال�شلة مببادئ التحرر الوطني والتقدم الجتماعي.
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تلك املبادئ املعتربة ،عند او�شاط وا�شعة من تلك النخبة� ،شيئ ًا من املا�شي.
ومن جهة اأخرى ،راأينا كيف خ�شع النظام ال�شوري املمانع ون�شري املقاومة بحقّ ،
ملتالزمة النيوليربالية الكمربادورية والف�شاد وال�شتبداد .اي اإ ّننا يف �شوريا اإزاء
حالة ت�شبه احلالة امل�شرية ،مع فارقني:
( )1اأنّ النخبة الليربالية امل�شرية تبقى وطنية ،فيما و�شلت نظريتها
ال�شورية اإىل م�شتنقع ا�شتدعاء ال�شتعمار والإرهاب لتمكينها من حكم لن تناله،
لأنّ موازين القوى متيل جذري ًا نحو قوى الإ�شالم ال�شيا�شي.
( )2اأنّ املتالزمة املذكورة اأعاله مل ت�شتطع بع ُد اأن تد ّمر اأ�شا�شيات القت�شاد
ال�شوري كلي ًا ،ومل تاأخذ الوقت الكايف لتحطيم كل الفئات الجتماعية ال�شورية؛
ذلك اأ ّنه ل تزال ،يف �شوريا ،عنا�شر وطنية يف النظام وجي�ض وطني وفئات
برجوازية تقليدية وبرجوازية متو�شطة و�شغرية متنورة توؤمن باحلياة املدنية،
وقوى اجتماعية �شعبية منتظمة ومتمو�شعة يف �شياق اإنتاجي .ومن الوا�شح اأنّ
التحالف بني هذه القوى اأنقذ �شوريا من ال�شقوط يف اأيدي التحالف الغربي
اخلليجي ،لكن ،يف املقابل ،فاإنّ الكتل اجلماهريية املفقرة واملهم�شة واملتع�شبة
التي ت�شري وراء الإ�شالم ال�شيا�شي ،وتقدم احلوا�شن الجتماعية لالإرهابيني ،مل
تهبط من ال�شماء ومل تت�شلل اإىل �شوريا ،بل كانت نتاج متالزمة النيوليربالية
والف�شاد وال�شتبداد .وهو ما يطرح يف �شوريا ،يف موازاة �شرب الإرهاب ،لي�ض
ما ي�شمى الإ�شالح ال�شيا�شي ،واأعني برنامج النظام ملغازلة النخب الليربالية ،بل
اخلال�ض من تلك املتالزمة اخلبيثة.
من الناحية ال�شرتاتيجية ،ظهرت �شوريا بو�شفها عقدة امل�شرق و�شورته.
تبني ،بامللمو�ض ،اأنّ �شقوط �شوريا �شوف يفتح امل�شرق ك ّله اأمام
هي عقدته لأ ّنه ّ
اإ�شرائيل ،وينتهي بالبلدان املجاورة اإىل حروب اأهلية طاحنة ،لتدمري املقاومة يف
لبنان ،واإقامة الوطن البديل يف الأردن ،ومتزيق الكيان الوطني يف العراق .وهي
�شيناريوهات واقعية �شهدنا مقدماتها من خالل النق�شامات ال�شيا�شية وال�شعبية
حول املوقف من �شوريا يف البلدان امل�شرقية الثالثة.
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يف ظل �شيناريوهات كهذه لنفجار امل�شرق نهائي ًا� ،شوف تنتهي اإيران اإىل
انكفاء �شامل ،لكن املت�شرر الأكرب  -من حيث احلجم والدور والطموح � -شيكون
رو�شيا .مو�شكو �شتفقد ،يف �شربة واحدة ،جميع حلفائها القائمني واملحتملني يف
املنطقة التي �شتخ�شع ،حينها ،للتقا�شم الإ�شرائيلي  -الرتكي ،يف ظل ال�شيطرة
الرو�شي.
الأمريكية الأطل�شية املمتدة حتى اإىل الداخل
ّ
�شوريا ظهرت كعقدة �شراع حملي واإقليمي ودويل ،ولذلك ،تك ّون فيها
وحولها حلف مل يعد ممكن ًا ك�شره ،ومل يعد باأيدي النخب الليربالية املتحالفة
مع ال�شتعمار والإرهاب ـ ومو�شوعي ًا ـ مع اإ�شرائيل� ،شوى لطم اخلدود .الإ�شالم
ال�شيا�شي ال�شوري ،بدوره ،ي�شتعد لتج ّرع هزمية جديدة .ومن امل�شحك اأن يبادر
الإخوان امل�شلمون اليوم ،بعد �شنة من التح�شيد الطائفي واملذهبي ودعم الإرهاب
وامل�شاركة بجرائمه ،اإىل اإ�شدار وثيقة ليربالية يتوافر منها الكثري لدى حلفائهم
يف املعار�شة املثقفة .كل ذلك ماآله من الناحية ال�شرتاتيجية اليوم� ،ش ّلة املهمالت
التاريخية .فالوليات املتحدة الأمريكية ا�شطرت ،اأخري ًا ،اإىل العرتاف مبيزان
القوى اجلديد مع رو�شيا وال�شني ،و�شتحاول ،اإذ ًا ،الرتكيز ،من الآن ف�شاعد ًا،
على حماية مكا�شبها يف املغرب وتون�ض وليبيا وم�شر وفل�شطني ،وال�شتمرار
يف حماية اخلليج من حدوث متغريات عميقة .وهو و�شع �شتخ�شع له عا�شمتا
الوهابية يف اخلليج ،الريا�ض والدوحة.
وظهرت �شوريا ،كذلك ،بو�شفها �شورة امل�شرق املتح�شرة ،بف�شيف�شائها
الطائفية واملذهبية والإتنية املنخرطة مع ًا يف حياة مدنية .واكت�شفت جميع
املكونات امل�شرقية اأنّ مركزها هو �شوريا ،اإذ اإنّ �شرب الف�شيف�شاء ال�شورية،
�شيوؤدي اإىل تغيري �شورة وتراث وروح امل�شرق .ويف راأيي اأنّ هذا التغيري ل يعرب
يعرب عن حاجة اإ�شرائيلية اإىل
عن روؤية وهابية متع�شبة ومم ّولة ،فقط ،بقدر ما ّ
ت�شويغ يهودية الدولة.
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()5

�شراعي �شيمت ّد ،لك ّننا نعي�ض ع�شية متغريات ا�شرتاتيجية
نحن يف م�شهد
ّ
كربى ،ت�شتدعي مقاربات جديدة يف النقا�ض .اأو ًل ،ن�شوء حمور دويل اإقليمي
عربي ميت ّد من ال�شني اإىل رو�شيا اإىل اإيران اإىل العراق (الذي �شيكون م�شطر ًا
اإىل تعديل توجهاته للتالوؤم مع ال�شياق املتك ّون) اإىل �شوريا اإىل لبنان املقاوم.
هذا املحور �شيقزّم تركيا والدور الرتكي وي�شغط على اخلليج ،مما يفتح
اأبوابه اأمام رياح التغيري ،وخ�شو�ش ًا يف ال�شعودية .وعلينا اأن نق ّدر ،يف هذه احلالة،
التغيري املمكن يف موازين القوى مع اإ�شرائيل .هل �شيوؤدي ذلك اإىل ا�شتداد وتو�شع
نطاق املقاومة اأم ا ّنه �شيفر�ض �شتاتيكو طويل املدى ،اأم اأ ّنه �شيقود اإىل ت�شوية على
امل�شار ال�شوري ـ اللبناين ب�شروط احلد الأدنى ال�شورية؟ هذه اأ�شئلة مطروحة،
وتنبني عليها روؤى وا�شرتاتيجيات.
ثاني ًا ،يف الأزمة ،اكت�شف بلدان عربيان اأنّ كيانهما وم�شتقبلهما مرتبطان
ب�شوريا ،اأعني لبنان والأردن .ويف راأيي اأنّ حت ّو ًل دميوقراطي ًا اجتماعي ًا يف �شوريا
مزدهرة اقت�شادي ًا ومرتكزة اإىل حمور دويل� ،شوف يطرح على البلدين� ،شرورة
التو�شل اإىل �شيغ احتادية يف بالد ال�شام من �شاأنها اأن ُتخرج اجلميع من الأزمات
ّ
املحلية ،وخ�شو�ش ًا القت�شادية منها.
واإذا كان من الوا�شح اأنّ العراق لن يكون خليجي ًا ،فهل ميكنه العي�ض يف معزل
حتت النفوذ الإيراين املبا�شر؟ وهل ميكن التفكري يف جت ّمع جديد يف املنطقة
يعرب عن تالقي م�شالح بلدان الهالل اخل�شيب ،يف �شيغة جمل�ض تعاون اأو �شيغة
ّ
اأرقى؟
ثالث ًا ،يف الق�شية الفل�شطينية ،هل ميكن تخ ّيل التطورات املار ذكرها اأو
بع�شها اأو اقلها يف جناة �شوريا وا�شتعادتها دورها ،من دون اأن تنعك�ض على
ال�شيا�شة الفل�شطينية؟ هل �شتبقى النعزالية التي التحق بها اأخري ًا احلم�شاويون
اأي�ش ًا ممكنة؟ ام اأنّ وحدة فتح ـ حما�ض يف ال�شياق اخلليجي �شتنتهي اإىل اأو�شلو
ـ 2؟ ومع ذلك ،هل عاد العامل الفل�شطيني حا�شم ًا اأو حتى اأ�شا�شي ًا يف ال�شراع
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العربي الإ�شرائيلي ،وخ�شو�ش ًا اإذا متو�شع هذا ال�شراع جمدد ًا يف �شراعات
قطبية دولية جديدة؟
رابع ًا ،رمبا كان على القوى الوطنية يف امل�شرق األ ت�شع م�شر يف ح�شاباتها
لفرتة طويلة مقبلة .فم�شر يف حال من الإنهاك القت�شادي الجتماعي الثقايف
ل ُيرجى منه ،حتى بعد ثورة مكتملة ،دور ًا قومي ًا يف وقت قريب ،لكن التاريخ
ل ينتظر اأحد ًا ول يزال اأمام م�شر من املهمات الداخلية مما يجعلها خارج
ح�شاباتنا لزمن قد يطول.
الثالثاء  3ن�شيان 2012
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الي�سار الليربايل يف الزمن اخللـيجي
يخلط ف ّواز طرابل�شي ،يف افتتاحية العدد الأول من ف�شل ّية «بدايات»*

املوعودة منرب ًا خلطاب ي�شاري جديد ،بني الدوافع املو�شوعية لالنتفا�شات
العربية واأهدافها ال�شيا�شية العيانية .لي�ض هناك �شك يف اأنّ اقرتان ال�شتبدادية
بالنيوليربالية املتوح�شة ،يقع يف �شلب الدوافع التي فجرت تلك النتفا�شات،
لكن ،با�شتثناء حالة فريدة هي حالة الأردن ،واجهنا ،ونواجه النف�شام �شبه
الكامل بني الدوافع والأهداف .ولع ّل هذا هو ال�شوؤال الأول املطروح على جدول
اأعمال الي�شار العربي.
وهو �شوؤال جتاهله طرابل�شي يف افتتاحيته منذ عنوانها املغلوط «الي�شار يف
الزمن الثوري» .فلو كان زمننا احلايل ثوري ًا حق ًا ،لكان ي�شاري ًا بال�شرورة ،اأي
زمن القطيعة مع النيوليربالية بالذات؛ فالثورة لي�شت جمرد انتفا�شة جماهريية
تنادي باإ�شقاط النظام كما يعتقد الكاتب ،بل انتفا�شة اأو حركة �شعبية اأو حتى
حركة انقالبية ،توؤدي اإىل انتقال ال�شلطة من حتالف طبقي اإىل حتالف طبقي
نقي�ض ،ولي�ض من حزب اإىل اآخر ،اأو من نخبة �شيا�شية اإىل اأخرى ،كما هو عنوان
النتفا�شات العربية التي ي�شميها طرابل�شي «انتفا�شات �شد النيوليربالية» ،بينما
هي ،بامللمو�ض ال�شيا�شي ،انتفا�شات تقع داخل �شيطرة النيوليربالية بالذات،
لك ّنها ت�شعى اإىل اكتمالها بالليربالية ال�شيا�شية املوجهة وامل�شتحيلة.
ل تتق ّرر طبيعة النتفا�شات من خالل طبيعة الآلم الجتماعية للكتل
اجلماهريية امل�شاركة فيها ،بل من خالل برامج القوى ال�شيا�شية املهيمنة على
وعي تلك الكتل وحركتها .ومل يعد خافي ًا اأنّ تلك القوى تتمثل يف الإخوان امل�شلمني
وال�شلفيني واجلماعات الإ�شالمية الأخرى .وهي ،ك ّلها ،قوى نيوليربالية يف املجال
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القت�شادي الجتماعي .فهي توؤمن باأولوية القطاع اخلا�ض وباخل�شخ�شة
وحرية الأ�شواق والتجارة وتقدمي الت�شهيالت لال�شتثمارات الأجنبية .اأي اأ ّنها
كمربادورية بالكامل .ولأنّ من امل�شتحيل اجلمع بني الكمربادورية القت�شادية
والتحرر الوطني ،نرى القوى الإ�شالمية يف ال�شلطة ،اأو يف الطريق اإىل ال�شلطة،
تنقلب على خطابها ال�شابق املعادي للغرب واإ�شرائيل ،نحو خطاب التعاون اأو
املهادنة معهما .اخلطاب الإ�شالموي ال�شابق مل يكن اأ�شي ًال ،بل كان اأداة ملناه�شة
اجلناح ال�شتبدادي الحتكاري من الطبقة الكمربادورية نف�شها .ولذلك ،فاإنّ
امل�شمون امللمو�ض ل�شعار «ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام» ،لي�ض �شوى تعبري عن
احلاجة اإىل نظام جديد ي�شمح بالتناف�ض داخل تلك الطبقة ،ومينح املف َقرين
الفتات ،باحلدود التي متنع انهيار الأنظمة النيوليربالية.
يظنّ طرابل�شي اأنّ �شعار «عمل ،حرية ،خبز» قد «و�شع حق العمل والعدالة
الجتماعية يف �شلب العملية الدميوقراطية» ،يف �شياق وهمه القائل اإننا ن�شهد
انتفا�شات �شد النيوليربالية .لكن قوى جتديد النيوليربالية نف�شها ترى اأنّ
العمالة الرخي�شة يف م�شر ،مث ًال ،مهدورة ب�شبب احتكار «البزن�ض» من قبل
النخبة احلاكمة املُطاحة والتي كانت ترف�ض تو�شيع �شفوفها ،وتعرقل التو�شع
يف ال�شتثمارات وفر�ض ا�شتغالل العمل .احلق يف العمل لي�ض �شعار ًا �شد
النيوليربالية ،فهو ل يتعار�ض مع حق املُلكية ول مع حق ال�شركات يف تنظيم الدولة
واملجتمع ل�شالح تو�شعها .بل اإ ّنه ،وحده ،لي�ض حتى �شعار ًا دميوقراطي ًا؛ فلكي يكون
كذلك ،ينبغي ربطه ب�شروط العمل الإن�شانية واحلق يف الأجر املتنا�شب مع كلفة
�شلة العي�ض الكرمية ،وكذلك مع احلق يف التنظيم النقابي والإ�شرابات العمالية.
اأما «احلرية» ،فال ميكن النظر اإليها مبعزل عن حمتواها الجتماعي وال�شيا�شي:
حرية «البزن�ض» وال�شتغالل وال�شركات ،اأم حرية الن�شال �شد «البزن�ض»
وال�شتغالل وال�شركات؟ حرية التبعية للغرب الراأ�شمايل ،اأم حرية الن�شال �شد
الإمربيالية؟ حرية املهادنة والتطبيع مع العدو الإ�شرائيلي ،اأم حرية املقاومة؟
حرية الطائفة اأم حرية املجتمع؟ حرية الفرد ال�شلوكية والثقافية اأم حرية
اجلماعات الفا�شية يف قمع تلك احلرية؟ حرية النقاب اأم حرية ال�شفور ...اإلخ؟
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ل ميكن للي�شاري اأن مي ّر على �شعار «احلرية» من دون نقد حمتواه ،وتعيني
معناه الجتماعي ال�شيا�شي يف �شياق تعيني ال�شروط امللمو�شة التي انطرح يف
�شياقها.
هنا ،نكون باإزاء ليربايل ل ي�شاري ،فما بالك بي�شاري يريد التاأ�شي�ض لنهج
جديد م�شاد للنيوليربالية التي وجدت اأنّ من امل�شتحيل عليها ال�شتمرار من
دون تاأمني اخلبز للجماهري اجلائعة .ولذلك ،فهي تفهم وتتف ّهم مطالبة الكتل
اجلماهريية امله ّم�شة املج ّوعة مبا يقيم اأودها .وهل يفوتنا اأنّ الإ�شالميني بنوا
جماهرييتهم من خالل برنامج توفري «اخلبز» للجائعني؟ وقد ات�شح الآن اأنّ هذا
الربنامج لي�ض جمرد تكتيك دعوي وانتخابي ،بل هو جوهر ا�شرتاتيجيتهم يف
اإدارة املجتمع يف ظل النيوليربالية ،وهذا ما ي�شمونه بالعدالة الجتماعية .لكن
الي�شاري هو من يريد اجتثاث الفقر ولي�ض توفري اخلبز للفقراء ،وهو َمن ي�شعى
اإىل الثورة الجتماعية ولي�ض اإىل “العدالة الجتماعية” القائمة على الإح�شان.
يقراأ طرابل�شي اعرتاف مديري �شندوق النقد والبنك الدوليني بق�شور
النمو يف الناجت الإجمايل املحلي يف تون�ض وم�شر عن معاجلة م�شكلة البطالة،
وكاأ ّنه انت�شار �شد النيوليربالية جرى حتت تاأثري «الثورة» ...ول يتوقف ،لكي يرى
فيه احلاجة التي تلم�شها الإمربيالية لتجديد وتو�شيع النيوليربالية يف البلدين.
وبالأ�شا�ض ،نالحظ اأنّ طرابل�شي يقبل تلقائي ًا مبفهوم «النمو» النيوليربايل
باعتباره ال�شياق الثابت للنقا�ض ،ول يقف ،كي�شاري ،لن�شفه ومعار�شته مبفهوم
التنمية .ومن املعروف اأنّ املفهومني متناق�شان اجتماعي ًا .فالنم ّو ير ّكز على تراكم
الرثوة بالأرقام املطلقة ،بينما تركز التنمية على الأبعاد الجتماعية والوطنية
للم�شاريع وتوزيع الرثوة وتطور القوى العاملة و�شروط العمل املالئمة من حيث
امل�شاركة يف الإدارة و�ش ّلم الأجور الجتماعي املت�شمن تلبية احتياجات ال�شكن
والنقل والتعليم والطبابة والثقافة والرتفيه ...اإلخ.
يتنا�شى طرابل�شي كل ذلك ،ويكتفي بلوم الأنظمة التي تتخلى «عن كل جهد
تنموي»! وكاأنّ التنمية جهد ميكن اإحلاقه مبجرى النمو ،ولي�ض نقي�شه!
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ول اأدعي باأنّ هذه اأ�شياء ل يعرفها طرابل�شي ،بل اأدعي باأ ّنها ل ت�ش ّكل ،كما
هو متوقع من ي�شاري ،الأ�شا�ض يف �شلب حتليله .بالعك�ض نراه ين�شرح يف انتقائية
بال قيود لتاأمالت مثقف ليربايل ل يلزمه املنطق الداخلي للتحليل ول ال�شروط
التاريخية العيانية التي جتري داخلها ،ولي�ض با�شتقالل عنها ،تاأمالته «احلرة»!
هنا ،ي�شتطيع املثقف اأن مياهي بني النموذج النيوليربايل ال�شتبدادي يف بلدان
كتون�ض وم�شر ،بجماهريهما املف َقرة املهم�شة ،والنموذج اخلليجي القائم على
اإعادة ت�شدير البرتودولرات اإىل املراكز الراأ�شمالية ،وبجماهري اخلليج التي
حتظى بالرعاية الأبوية .وكاأنّ النموذجني واحد! وكاأنّ طرابل�شي ل يالحظ طبيعة
العالقة التبعية بني الأنظمة العربية النيوليربالية وبني الأنظمة اخلليجية التي
حتميها الإمربيالية كبقرة مق ّد�شة .وهي متار�ض ،من موقعها كمحميات بالغة
الرثاء ،دور القيادة يف العامل العربي .ومما ي�شتحق ت�شديد النتباه اأنّ الدور
القيادي اخلليجي مل يرتاجع يف ظل ما ي�شمى الربيع العربي ،بل تفاقم اإىل حد
غري م�شبوق .وكان على مثقف ي�شاري يطمح بالتاأ�شي�ض لفهم املرحلة ،اأن يطرح
ال�شوؤال عن �شبب ذلك ومعناه ،بد ًل من تكرار النقد ال�شحايف ملا ي�شمى «هدر»
الرثوات اخلليجية.
ت�ش ّكل الأنظمة اخلليجية املتمتعة بح�شانة القوة الإمربيالية ـ كما ظهر
جلي ًا يف ك�شر امل�شعى العراقي لإخ�شاعها مطلع الت�شعينيات ـ موقع ًا و�شيط ًا يف
الكمربادورية العربية بني الأنظمة التابعة والراأ�شمال املعومل ومراكزه الإمربيالية.
ومت ّر معظم العمليات التجارية وال�شتثمارات العقارية واملالية العربية ،عرب
الو�شاطة وال�شراكة اخلليجية بالذات ،ل�شببني ،اأولهما الفوائ�ض املالية يف اخلليج
وثانيهما ت�شابك اقت�شاده الندماجي باملراكز الراأ�شمالية.
وب�شبب قدرته على متويل منط ا�شتهالكي حلياة �شرائح اجتماعية مت�شعة يف
الداخل ،ومتتعه باحلماية الإمربيالية يف اخلارج ،متكن اخلليج من تطوير منظمة
اإقليمية فاعلة ،هي جمل�ض التعاون اخلليجي ،ومركز اإقليمي ودويل للعمليات
الكمربادورية يف دبي ،ومركز للعمليات ال�شيا�شية والإعالمية والأمنية يف قطر
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التي �شاعدت منوذج ّية ال�شروط اخلليجية فيها (جمتمع �شغري مم ّول ،وثروات
طائلة ،وحماية �شاملة بالقواعد الع�شكرية الأمريكية) ح ّكامها “الأذكياء” على
حتويل الدوحة اإىل عا�شمة اخلليج ومركزه كو�شيط اإقليمي فاعل لالإمربيالية .ول
طرابل�شي ،قد
تخطئ العني اأنّ ما ي�شمى الربيع العربي ،اأو «الزمن الثوري» بتعبري
ّ
منح ذلك الدور ال َقطري اأبعاد ًا مل تكن متوقعة ،وم ّكن اخلليج من ت�شديد هيمنته
على البلدان العربية ،خ�شو�ش ًا «الثورية» منها ،عرب ال�شريك املحلي املهيمن
بدوره على اجلماهري املنتف�شة ،اأي قوى الإ�شالم ال�شيا�شي.
وتظهر تلك الهيمنة وا�شحة يف البعد الأيديولوجي لنه�شة الأ�شولية الدينية
الوهابي ،كما يف البعد ال�شيا�شي لعالقات التبعية بني القوى املحمولة اإىل
يف �شكلها ّ
ال�شلطة يف تون�ض وليبيا وم�شر واليمن و�شواها و«املركزين» ال َقطري وال�شعودي.
تبني اأنّ لها وظيفة اأخرى هي متويل احلمالت النتخابية
اأما البرتودولرات ،فقد ّ
لقوى الإ�شالم ال�شيا�شي ،ودعم حكوماتها ،ولحق ًا تكثيف ال�شتثمارات
الكمربادورية فيها بال�شراكة مع النخب الإ�شالموية التي حتظى بتاأييد قواعد
�شعبية وا�شعة .نحن ،بالطبع ،ل نتحدث عن موؤامرة اأبد ًا ،لك ّننا ل نقع يف وهم
اعتبار كل انتفا�شة جماهريية اأو حركة معار�شة عم ًال ثوري ًا .كال .النتفا�شات
اجلماهريية قد تكون ،كما يرينا التاريخ بامللمو�ض ،عم ًال رجعي ًا ،بل وراأ�ض حربة
ا�شتعمارية كما حدث يف ليبيا وكما يحدث يف �شوريا الآن .ومن هنا ،نعتقد باأ ّنه
ل منا�ض للي�شاري العربي من طرح ال�شوؤال املنهجي حول املعنى املو�شوعي للدور
اخلليجي يف «الربيع العربي» ،فهل ميكننا األ نرى يف وجه من وجوه ذلك الربيع،
غبار ال�شحراء ،وخطة انقالب ،داخل النظام العربي ،م ّكن وميكن اخلليج من
تبوء موقع القيادة العربية املطلقة( .الريا�ض ،الثقيلة احلركة والذكاء ،فهمت
لحق ًا معنى دعم الدوحة لالنتفا�شات العربية).
كانت نخب النظام املباركي القت�شادية حتتكر «البزن�ض» الكمربادوري ،مما
اأ ّلب اأجنحة كمربادورية م�شرية ترغب يف امل�شاركة يف الكعكة �شد مبارك ،بينما
كان نظامه يتف ّلت من الثقل املو�شوعي للقيادة اخلليجية ،وي�شعى اإىل الحتفاظ،
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يائ�ش ًا ،مبوقع القيادة امل�شرية يف النظام العربي التابع لالإمربيالية .وهو ما
جعل «ثورة» « 25يناير» اأقرب اإىل انقالب �شيا�شي م ّكن اخلليج واأتباعه املحليني
(الإ�شالميني) من ك�شر الحتكار املباركي «للبزن�ض» ،واإطاحة جهود نظامه
لالإبقاء على دوره كو�شيط رئي�شي لالإمربيالية يف املنطقة.
ولي�ض بال معنى اأنّ طرابل�شي ي�شارك القيادي الإخواين خريت ال�شاطر النظر
اإىل الأنظمة القت�شادية النيوليربالية ،من زاوية مركزية هي «ف�شائح احلكام
العرب املخلوعني» و«همجية ت�شخري ال�شلطة يف �شبيل الإثراء» ،لكن الي�شاري
احلقيقي ل يعرت�ض على ف�شاد الكمربادورية ،بل يعرت�ض على الكمربادورية
نف�شها ،لذلك ل ميكنه اأن يتبع طرابل�شي الذي يقرتح اأنّ «الدميوقراطية هي
الطريق اإىل ال�شرتاكية»! فهذه الو�شفة ت�شدر عن مثقف يقف خارج اجلغرافيا
والتاريخ امللمو�شني يف العامل العربي ،حيث الكتل اجلماهريية الكربى ّ
املتعطلة
واملف َقرة وامله ّم�شة يف حالة من اخلمول الذهني والأمية وال�شتغراق يف الع�شبيات
إلهي لنظم ال�شتغالل
املذهبية والطائفية والإثنية واجلهوية والقبول بال َقدر ال ّ
والمتيازات .وهو ما يجعل تلك الكتل قواعد للرجعية .اإنّ و�شفة الدميوقراطية
كطريق اإىل ال�شرتاكية ،لي�شت و�شفة جديدة مبدعة ،كما ي�ش ّورها لنا طرابل�شي.
اإ ّنها و�شفة تيار يف احلركة ال�شرتاكية العاملية ،تيار الأممية الثانية ،منذ مطلع
القرن الفائت� ،شاجله لينني من موقع ا�شرتاتيجية الثورة ال�شرتاكية .لكن ذلك
ال�شجال ت�ش ّكل يف �شروط اأوروبية .ويف تلك ال�شروط ،كان ميكن تقدمي اأطروحة
متما�شكة حول النتقال الدميوقراطي لال�شرتاكية؛ فمع جتذر اأنظمة برجوازية
دميوقراطية را�شخة وطبقات عمالية منظمة وهيمنة فكرية لال�شرتاكية ،كان يبدو
التو�شل اإىل تغيري ا�شرتاكي بو�شائل دميوقراطية .لكن التاريخ اأف�شل هذه
اأ ّنه ميكن ّ
الأطروحة مرار ًا ،بالنتفا�شات النازية والفا�شية (اجلماهريية) اأو بالنقالبات
الع�شكرية اأو التدخل الع�شكري والأمني الإمربيايل ،كما حدث يف جتارب القرن
الع�شرين الذي انتهى اأي�ش ًا ب�شقوط ال�شرتاكية ال�شلطوية .ما هو البديل العياين
يف ال�شروط العيانية للبلدان العربية؟ ذلك هو ال�شوؤال الذي تتطلب الإجابة عنه
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اإبداع ًا يف الفكر واملمار�شة ال�شيا�شية لي�شار جديد .هذا ال�شوؤال غائب عن نظر
طرابل�شي الذي وا�شل ،يف افتتاحيته ،الكالم املر�شل على واجب الي�شار يف دعم
امل�شروع الليربايل ،قبل اأن ّ
يلطفه بالعرتاف باأنّ «الثورات» العربية ،هي «حمط
نزاع» مع التدخل اخلارجي وقوى الإ�شالم ال�شيا�شي .ويرى طرابل�شي تلك القوى،
كما نراها (ظالمية ورجعية ومهادنة للعدو الإ�شرائيلي ونيوليربالية) ،لك ّنه ل
ي�شتطيع اأن يرى اأنّ التحالف الإمربيايل اخلليجي الإ�شالموي هو املهيمن فكري ًا
وامل�شيطر �شيا�شي ًا واملدعوم جماهريي ًا ،يف ما ي�شميه الكاتب «الزمن الثوري».
فهل تكون مواجهة هذه اجلبهة عن طريق «اإر�شاء امل�شروع الدميوقراطي
للي�شار» وهو ل يعدو كونه ،كما يقرتح طرابل�شي ،خليط ًا من املطالب الليربالية
كامل�شاواة ال�شيا�شية والقانونية والنتخابات وف�شل ال�شلطات ،واملطالب الجتماعية
كالعمل واملعا�ض وال�شكن ،والتاأكيد على «املرجعية الزمنية واملدنية للت�شريع»!
هكذا! وكفى اهلل الي�شاريني �شر الن�شال الطبقي والوطني وال�شرتاكية (�شتاأتي
من خالل الدميوقراطية) .فاأين التدخل الإمربيايل من ذلك؟ واأين اخلليج؟
والإخوان امل�شلمون وال�شلفيون واجلماعات الإرهابية ...اإلخ؟ وماذا عن ال�شروط
املو�شوعية ،القت�شادية وال�شيا�شية واجليو�شيا�شية ،لتحقيق «امل�شروع الي�شاري».
ي�شتطيع طرابل�شي اأن ين�شى ك ّل ما يحيط مب�شروعه احللو ،ل�شببني ،اأولهما
اأنّ رغباته وتطلعاته كمثقف كبري اأهم من الواقع الفعلي ،وثانيها اأ ّنه لي�ض يف
ذلك «امل�شروع الي�شاري» اأي نقطة تتعار�ض مع جوهر النيوليربالية و�شيطرة
الإمربيالية .اإ ّنها ٌ
عر�ض علماين على املائدة نف�شها ،ولكن بال �شند من جماهري
(تنا�شبها النيوليربالية الإ�شالمية ،ب�شبب تخ ّلفها الثقايف ،اأكرث من نظريتها
العلمانية) ،ول �شند من حزب يراه طرابل�شي �شيئ ًا فائت ًا ،وميكن تعوي�شه مبجلة
ف�شلية!
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* بدايات« ...ي�سارية اأنيقة م�سل ّية»

«بدايات» جملة «ف�شلية فكرية ثقافية» تقول يف تعريف نف�شها اإ ّنها ت�شدر للم�شاهمة يف «بلورة امل�شروع
عجلت «الثورات ال�شعبية العربية» يف دفعها اإىل «حلبة املغامرة ال�شحفية».
الي�شاري يف العامل العربي» .وقد ّ
وبالفعل ،عنونت املجلة عددها الأول بعبارة «الثورات ب�شبابها» يف ما بدا اأ ّنه قبول وحتية للطابع «ال�شبابي» ملا
ي�شمى الربيع العربي.
الفتتاحية ال�شيا�شية الرئي�شية كتبها ف ّواز طرابل�شي ،رئي�ض حترير «بدايات» التي متيزت باإخراج جميل يف
ال�شكل ،وموؤثر يف عر�ض املادة ومريح للقارئ (اأجنزته جنى طرابل�شي) .وقد تناغم ذلك مع كون املجلة م�شلية
حق ًا .الي�شار الليربايل خفيف الظل فع ًال.
«بدايات» اأقرب اإىل ك�شكول من املوا ّد واملقالت واملداخالت واملواقف ،ل يجمعها جامع �شوى اأنّ كتابها
ي�شاريون اأو ي�شاريون �شابقون ،تربطها خيوط ل تُرى بـ«ي�شار» ثورة الأرز املجيدة! ولذلك ،فاإنّ «بدايات» ل تقول
�شيئ ًا حمدد ًا �شوى اأ ّنها حت ّر�ض على النظام ال�شوري ،مبا�شرة والتفاف ًا ،ب�شراخ كما يفعل اإليا�ض خوري ،اأو مبكر
كما يفعل املحرر.
ينعى خوري ،يف «تاأمالت يف ال�شقاء اللبناين» ،ف�شل ثورة الأرز املتبدي يف �شمت بريوت عن املجازر التي تقع
على م�شافة  120كيلومرت ًا ،حيث الثورة ال�شورية ،ثورة احلرية التي ل جتد �شوى القليل من ال�شباب اللبنانيني
لن�شرتها(يقمعهم ال�ش ّبيحة) .لكن خوري الذي ي�شرت�شل باأ�شياء من هذا القبيلُ ،يغفل ،رمبا متعمد ًا ،نهو�ض
اأن�شار حرية �شوريا اللبنانيني من �شلفيني و«قوات» وحريريني ...اإلخ ،مما يوؤكد وحدة الثورتني يف البلدين
ال�شقيقني!
يف «�شلمية �شلمية� ،شد القتل» ملحمد دحنون ،تاأكيد على قوة احلق يف مواجهة عنف ال�شلطة .وهي مقاربة
�شحيحة فع ًال لأنّ التوازن ال�شرتاتيجي بني اجلماهري وال�شلطة ،ل يتحقق يف ميدان العنف ،لكن يف امليدان
الأخالقي.
ولكن القارئ الذي يدين ،بال التبا�ض ،العنف ال�شلطوي يف �شوريا ،يظل يت�شاءل عن املوقف الي�شاري من عنف
املعار�شة .وكان دحنون �شيفيدنا جدي ًا لو ّ
و�شح لنا كيف ف�شل اأ�شدقاوؤه يف «جمموعة �شباب داريا» يف تعميم نبذ
العنف ،وملاذا مل تعد الحتجاجات يف �شوريا� ،شلمية ،واإمنا عنفية ووح�شية ،مبا يوازي ال�شلوك ال�شلطوي ،بل
ويزيد عليه بالعمليات الإرهابية العمياء.
يا�شر منيف وعمر ّ
و�شاحي ،من جهتهما ،يقدمان عر�ش ًا ممتاز ًا حتت عنوان «النيوليربالية وال�شتبداد
يف �شوريا» ،لك ّنهما يقعان يف اخللط بني املعطيات الق ّيمة التي قدّماها يف الك�شف عن التح ّولت النيوليربالية
الكمربادورية التي اأدت اإىل النتفا�شة يف �شوريا ،وبني هذه النتفا�شة نف�شها ،مبا هي م�شعى ل�شتكمال تلك
التح ّولت ،ل عم ًال ثوري ًا �شدها .فما ي�شمى «الثورة ال�شورية» هو يف املجال القت�شادي الجتماعي ،حركة هدفها
ك�شر املعيقات ال�شلطوية اأمام النيوليربالية ،وك�شر احتكارها من قبل نخبة النظام ،ولي�ض اإ�شقاط النيوليربالية
التي �شتنتقل من القرتان با�شتبدادية البعثيني اإىل القرتان با�شتبدادية الإ�شالميني .كذلك ،يتجاهل الباحثان
الأبعاد اجليو�شيا�شية لل�شراع يف �شوريا وحولها .وهو التجاهل الذي يو ّرط بع�ض الي�شاريني يف مواقف ل وطنية،
بل ويح�شرهم ،مع اخلليجيني والإ�شالميني ،يف مع�شكر النيتو.
ّ
بالتدخل ال�شوري يف لبنان
يتذاكى حمرر «بدايات» يف تذكري بقايا احلركة الوطنية اللبنانية والفل�شطينيني
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منت�شف ال�شبعينيات .ففي ما �ش ّمته املجلة «ويكليك�ض قبل ويكليك�ض» ،ن�شرت «بدايات» ن�شو�ض وثائق اأمريكية
حول التدخل الع�شكري ال�شوري يف لبنان  .1976والوظيفة الراهنة لهذا التذكر وا�شحة من حيث وقوعها يف
باب التحري�ض والتح�شيد ،ل يف باب التاأريخ والتفكري.
حتى يف زاوية «يا عني» املخ�ش�شة للثقافة الب�شرية ،يح�شر التح�شيد �شد النظام ال�شوري يف ر�شومات رندا
مداح ،بعنوان «اجلولن املعلق بني احتالل وا�شتبداد» .ومل نفهم ما اإذا كان ال�شتبداد مينع املقاومة والقتال
ل�شرتداد اجلولن ـ كما نريد ،اأم اأ ّنه مينع الت�شوية مع اإ�شرائيل ب�شاأن اجلولن ،كما يريد املعار�ض عبد احلليم
خدام؟
مبكر ل ين�شجم ،يف راأيي ،مع املثقفية والوفاء ،ي�شتخدم املح ّرر ا�شم ومكانة الراحل جوزف �شماحة ،من اأجل
تربير �شمني للعدوان الإمربيايل اخلليجي على ليبيا .فمن بني مئات الن�شو�ض الدالة التي ميكن ا�شتذكارها
من ار�شيف �شماحة ،يعيد املحرر ن�شر مقال �شماحة �شد القذايف ووعيه ال�شحراوي .املقال املن�شور ،لأول مرة،
يف  ،1989كان ثوري ًا يف وقته ،لكن �شماحة لو كان حي ًا اليوم ،فاإ ّنه ،ا�شتناد ًا اإىل منطق فكره بالذات ،لن يعيد
ن�شره ،بل �شيدين ،بقوة ،حرب النيتو الإجرامية �شد ليبيا التي ا�شتبدلت ب�شحراوية القذايف� ،شحراوية َقطرية
اأكرث اإجرام ًا ،ح ّولت ليبيا اإىل �شومال جديدة.
ويتبدى مكر املحرر الذي ا�شتذكر املقاوم �شماحة ل�شالح النيتو ،يف ا�شتذكاره ليربالي ًا من مثقفي ثورة الأرز،
�شمري ق�شري ،يف مقال قدمي له حول املقاومة يف جنوب لبنان .املقال ،يف حينه ،1984 ،كان ممتاز ًا ،لكن
ق�شري ،بعده ،انتقل اإىل املع�شكر امل�شادّ .وا�شتذكاره ،هنا ،له معنى التعري�ض املاكر باملقاومة الفعلية الراهنة
وخياراتها ال�شيا�شية.
يف الإيجابيات ،هناك ن�شو�ض «الثورات ب�شبابها» ،املكتوبة بحيوية من قبل �شباب �شاركوا يف النتفا�شات
العربية .الن�شو�ض ،ل �شيما ن�شو�ض جمال جربان وعلي الديري ،وخ�شو�ش ًا ن�ض ب�شرى املقطري ،بالغة الغنى
واحليوية ،لكن درا�شة مي�شون �شكرية بعنوان «ال�شباب العربي وتربية العوملة» لي�ض له مكان يف هذا امللف.
اأهم املقالت اخلا�شة بـ«بدايات» ،بحث �شالح عمرو�شي «اقت�شاد ال�شوق الإ�شالمي :الربنامج القت�شادي
والجتماعي لالإخوان امل�شلمني يف م�شر» .وهو ي�شيء امل�شمون النيوليربايل لذلك الربنامج.
الثالثاء  17ني�شان 201
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الي�سار العربي :حتد ّيات االنتقال من الهام�ش اإىل املركز
لن يكون للي�شار العربي قيمة جدية يف امليدان ال�شيا�شي الإقليمي والدويل،
اإذا ظل عاجز ًا عن بناء قوة فكرية وموؤ�ش�شية وجماهريية منظمة ،توؤهله
للمناف�شة الإنتخابية على احلكم اأو انتزاع ال�شلطة اأو امل�شاركة الندية فيها ،وفق
ال�شروط املحددة يف كل بلد عربي .وما يهم ،هنا ،هو بطبيعة احلال ،عنا�شر
البناء الفكري والرباجمي الالزمة لالنتقال بالي�شار من الهام�ض اإىل القيام بدور
�شيا�شي مركزي يف بالدنا.
يواجه الي�سار العربي �سبعة حتد ّيات فكرية براجمية اأ�سا�سية ،هي:
اأو ًل  -التح ّدي الأيديولوجي :ل ميكن اإعادة تكوين اأي ح�شور للي�شار العربي
من دون التحرر الكلي من �شيطرة الأيديولوجيا الليربالية ،وا�شتعادة التمو�شع
يف اخلندق الأيديولوجي ال�شرتاكي امل�شاد للنيوليربالية والراأ�شمالية ،واإعادة
تعريف الربنامج الجتماعي بو�شفه حمور الربنامج الي�شاري من جهة ،وبو�شفه
برناجم ًا �شراعي ًا يدور ،مرحلي ًا ،حول اإ�شقاط الفئات الكمربادورية ،من جهة
اأخرى .يف هذا ال�شياق ،اأدعو اإىل فتح باب النقا�ض لتطوير �شيغ من الدميوقراطية
البديلة ،نقرتحها على جمتمعاتنا.
ثانياً  -التحدي الثقايف :ويتمثل ،اليوم ،بالتد ّين اجلماهريي الرجعي .وكل
تد ّين ل يرتبط مب�شمون حترري على امل�شتويني الوطني والجتماعي ،هو تد ّين
رجعي .وتدور املوجة الدينية احلالية يف العامل العربي ،مدار الن�شقاق ال�شني -
ال�شيعي .ومن واجب الي�شار ،بد ًل من مغازلة املتدينني اأو جتاهل ذلك الن�شقاق،
اأن يوؤدي ،يف مواجهة هذه املوجة ،ثالثة اأدوار متعا�شدة :اأولها يتعلق بو�شل
ما انقطع من جتربة ال�شهيد ح�شني مروة وتراث املارك�شيني العرب يف م�شعى
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مت ّلك الإ�شالم معرفي ًا ونقدي ًا ،وثانيها يتعلق بال�شجال اجلدي مع قوى الإ�شالم
ين�شب يف
ال�شيا�شي وك�شف حمتوى براجمها ،وخ�شو�ش ًا الجتماعية ،وثالثها،
ّ
�شرورة اإحياء املنجزات الفكرية والآثار الأدبية العقالنية والعلمانية والتنويرية
ملرحلة النه�شة العربية ،يف القرنني التا�شع ع�شر والع�شرين.
ثالثاً  -التحدي اخلليجي :يتم ّثل يف الوظيفة الإمربيالية املتجددة ملحميات
اخلليج البالغة الرثاء وال�شديدة الرجعية التي مت ّثل مركز ًا للثورة امل�شادة يف
العامل العربي .ول ميكن الي�شار العربي اأن يبلور نف�شه ويوؤكد ح�شوره من دون
قطيعة كاملة مع املنظومة اخلليجية ،ودورها وحكوماتها واإعالمها ون�شاطاتها
الثقافية ،والرتكيز ،ب�شورة مكثفة ،على ف�شحها ومقاطعتها وحما�شرتها من
جهة ،وتقدمي كل اأ�شكال الدعم املمكنة لقوى الثورة فيها من جهة اأخرى.
رابعاً  -التحدي الإ�شرائيلي :اإنّ ال�شيطرة الإ�شرائيلية يف امليدان الع�شكري
يف املنطقة ،و�شيوع اأيديولوجية ال�شالم والتعاي�ض مع العدو فيها ،دفعا ويدفعان
اأو�شاط ًا جماهريية وا�شعة اإىل الإذعان «الواقعي» لالأنظمة امل�شيطرة القادرة على
احلفاظ على �شتاتيكو يخف�ض من همجية الوح�ض الإ�شرائيلي .وقد م ّثل منحى
اخل�شوع ملتطلبات ال�شالم الإ�شرائيلي من قبل بع�ض قوى الإ�شالم ال�شيا�شي -
املهيمنة اليوم على وعي اأق�شام وا�شعة من اجلماهري العربية � -شربة موجعة
غري م�شبوقة لثقافة املقاومة ،وهو ما يفر�ض على الي�شار العربي ،واجب الت�شدي
لهذا امل�شار ال�شت�شالمي املتجدد ،وذلك بف�شحه والتزام القطيعة الكاملة مع كل
اأ�شكال وبرامج ال�شلح والتطبيع مع اإ�شرائيل ،وتطوير وتعميم ثقافة وممار�شة
ي�شارية للمقاومة الفكرية وال�شيا�شية وامل�شلحة.
خام�ساً  -التحدي الإمربيايل اجلديد :لقد انتقلت الإمربيالية ،يف فرتة ما
ي�شمى الربيع العربي ،من و�شع ال�شيطرة على مفا�شل الأنظمة ،اإىل و�شع الهيمنة
ال�شيا�شية والفكرية على كتل وازنة من اجلماهري العربية� ،شواء من خالل وهم
امل�شاركة يف «القيم الدميوقراطية» ،اأو من خالل وهم التحالف يف مواجهة «العدو
امل�شرتك» املتمثل يف اإيران وال�شيعة .وقد ع�شنا حتى نرى تظاهرات �شعبية تطالب
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بالتدخل الإمربيايل يف البلدان العربية لإقامة الدميوقراطية الليربالية ،وترفع
اأعالم الدول ال�شتعمارية ،وت�شتعيد رموز فرتة ال�شتعمار .ول يفقد الي�شار
العربي ح�شوره فقط ،واإمنا اأي�ش ًا �شفته وماهيته ،اإذا مل ي�شع على راأ�ض جدول
اأعماله الت�شدي للفوز الإمربيايل احلا�شل بـ«عقول وقلوب» الأق�شام الرجعية
من اجلماهري العربية .وهو فوز ن�شاأ على اأر�شية هيمنة الأيديولوجية الليربالية
بالذاتّ ،
وع�شدته قوى الإ�شالم ال�شيا�شي التي جتاوزت احلوار مع الإمربيالية اإىل
التفاهم فالتحالف معها ،يف �شياق يقود حتم ًا اإىل التح�شيد املذهبي وتعزيز الدور
الرجعي للخليج والتفاهمات الواقعية مع اإ�شرائيل وتوطيد �شيطرة الكمربادور.
وهكذا نرى اأنّ التحد ّيات التي تعرقل نه�شة الي�شار العربي ،متداخلة ،وت�ش ّكل مع ًا
منظومة واحدة ،مبا يفر�ض جتاوزها من خالل منظومة فكرية � -شيا�شية واحدة
اأي�ش ًا.
�ساد�ساً  -التحدي اجليو�شيا�شي :يتمثل بانهيار القوة الإقليمية للبلدان
العربية املتح�شرة املركزية (م�شر ،العراق ،و�شوريا التي �شتحتاج الآن اإىل وقت
لي�ض ق�شري ًا ل�شرتداد قوتها ودورها) مبقابل بروز القوتني الإقليميتني غري
العربيتني ،تركيا واإيران ،وكلتاهما متار�ض هيمنتها على اأق�شام من اجلماهري
والقوى العربية على اأ�ش�ض الروابط املذهبية .من ّيز ،هنا ،بطبيعة احلال ،بني
الدولتني من حيث موقعهما يف ال�شراع مع الإمربيالية واإ�شرائيل ،لك ّننا ل
نغفل ،مع ذلك ،اأ ّنهما ت�شرتكان مع ًا يف دعم الإ�شالم ال�شيا�شي وتعميق الإن�شقاق
ال�شني  -ال�شيعي ،وتهمي�ض العروبة .واإذا كانت موجبات التحالف ال�شيا�شي
مع اإيران تقت�شي من الي�شار العربي التفاهم مع الإيرانيني والتن�شيق اجلبهوي
معهم ،فاإنّ ذلك ل يعني ال�شمت اإزاء الدور الإيراين ال�شلبي يف العراق ،كما
ل يعني عدم الت�شدي الأيديولوجي والثقايف لالإ�شالم ال�شيا�شي ال�شيعي .اأما
على اجلبهة الرتكية ،فاإ ّنه ينبغي على الي�شار العربي �شنّ هجوم متعدد الأبعاد
على العثمنة و�شيا�شات التح�شيد املذهبي ونهج التو�شع الإقليمي ،بل �شد الدولة
الرتكية نف�شها ،التي ظهر بامللمو�ض اأ ّنها كيان معاد للعرب .وهو ما يطرح مهمة
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امل�شاهمة اجلدية يف تفكيك قوة ذلك الكيان من خالل ،اأو ًل ،اإعادة طرح م�شاألة
حترير الأرا�شي ال�شورية املغت�شبة من قبل الأتراك (اإقليم ال�شكندرون)
وثاني ًا ،دعم الق�شية الكردية الرتكية وحق الأكراد يف النف�شال .وي�شتطيع
الي�شار العربي اأن يتو�شل اإىل مقاربة جديدة ومن�شجمة مع مبادئ احلق يف
تقرير امل�شري وم�شالح الأمن القومي العربي مع ًا ،من خالل تطوير موقف يوؤيد
قيام دولة قومية لالأمة الكردية .لقد خ�شر العرب كرد�شتان العراق فعلي ًا ،ما
يجعل الي�شار العربي متحرر ًا اإزاء دعم قيام دولة كردية م�شتقلة يف كل الأرا�شي
الكردية ،من �شاأنها اأن تخلق توازن ًا اإقليمي ًا جديد ًا بني اأمم ال�شرق الأو�شط
الأربع.
�سابعاً  -حتدى النزعة املحلية  :من دون الوقوع يف قوموية تلغي اخل�شو�شيات
والربامج املحلية ،فاإنّ قوة الي�شار العربي تظ ّل مرهونة بقدرته على جتاوز احلدود
يف اأ�شكال متنوعة ،ح�شب الظروف واملعطيات الفعلية ،من التالقي والتفاعل.
فبينما جند اأنّ الي�شاريني اجلادين يف بلدان امل�شرق ،مث ًال ،ملزمون ،ب�شبب
الت�شابك اجلغرايف والدميوغرايف والقت�شادي واجليو�شيا�شي املتعدد الوجوه بني
بلدانهم ،بالنخراط يف �شريورة وحدوية ،ميكن للي�شاريني امل�شريني ،باملقابل،
التوقف عند حدود الت�شامن الفعال مع رفاقهم العرب ،وذلك يف �شياق غري
مفتعل ومفتوح الحتمالت يف الوقت نف�شه.
بالن�شبة اإىل الي�شار الأردين ،فاإنّ تط ّور الأحداث ،خالل العقد املا�شي ،قد
برهن على اأنّ الت�شابك املو�شوعي بني الأردن والعراق و�شوريا  -وبطبيعة احلال
فل�شطني  -هو من احل�شور والقوة ،بحيث ل ميكن جتاهله ،مل�شلحة التق ّيد
بربامج �شرف حملية .وقد اآن الأوان للي�شاريني يف �شوريا ولبنان ،النظر اإىل
بلديهما كمجال �شيا�شي واحد ،والت�ش ّرف على هذا الأ�شا�ض ،كذلك ،فاإنّ الأفق
املفتوح للي�شاريني العراقيني ،اليوم ،ممكن فقط بالعالقة مع اجلوار ال�شامي .اإنّ
التخ ّل�ض من الذهنية املحلية يحتاج اإىل ممار�شة فكرية و�شيا�شية م�شنية ،بل
اإىل ما ي�شبه الثورة على الذات ،وخ�شو�ش ًا بالن�شبة اإىل اللبنانيني والفل�شطينيني
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املت�شبثني بخ�شو�شيتهما ،يف حني اأنّ رفاقهم العراقيني وال�شوريني والأردنيني،
قد يكونون اأكرث ا�شتعداد ًا للتالقي يف �شياق بناء حركة وطنية اجتماعية جديدة
يف امل�شرق العربي.
عن تقدي�ش اجلماهري واالنتخابات والبديل الوطني االجتماعي
رغم انحالل الي�شار العربي مع تفكك الحتاد ال�شوفياتي نهاية الثمانينيات،
فاإنّ تاريخ البلدان العربية ،خالل العقدين الفائتني ،عرف حماولت ي�شارية
م�شتميتة لالإبقاء على ال�شعلة .ويف اأق�شى حلظات الظالم والقهر وال�شمت ،وجدنا
عنا�شر ي�شارية عربية توا�شل الحتجاج ،بجراأة ومثابرة ،يف منابر ومبادرات كان
لها دور ال�شرارة يف معظم النتفا�شات ال�شعبية العربية يف  .2011لكن ،ما اإن
ارتفع امل ّد حتى تراجع دور الي�شاريني اإىل الهام�ض .لقد جتمعت �شيول ت�شحياتهم
لت�شب يف جمرى التح ّول الإ�شالموي  -الليربايل.
ال�شجاعة،
ّ
�شتقود هذه النتيجة ،تيار ًا من الي�شاريني العرب ،اإىل املكابرة وجتاهل
امل�شمون ال�شيا�شي الفعلي «للثورات» العربية الربتقالية ،والنظر اإليها كـ«�شياق»
دميوقراطي وثوري مينح الي�شار ،من موقع النخراط يف ذلك ال�شياق ،فر�شة
لحقة .هذا التيار ين�شوي ،واقعي ًا ،بغ�ض النظر عن رطاناته ،يف اجلبهة نف�شها
مع القوى الرجعية وحتالفاتها .التيار الثاين من الي�شاريني ،الأو�شع انت�شار ًا،
�شيم�شي نحو املزيد من النحالل يف الليربالية ال�شريحة ،مبا�شرة اأو من خالل
الن�شواء يف جبهات تقودها قوى ليربالية ،كما هي احلال يف م�شر والأردن مث ًال.
يف حني اأنّ ي�شاريني اآخرين �شيغرقون ،جمدد ًا يف الياأ�ض واجلمود.
يف الواقعُ ،مني الي�شار يف «الربيع العربي» بهزمية جارحة عنوانها انحياز
«معبوده» املتمثل يف «اجلماهري ال�شعبية» اإىل الإ�شالميني« .اجلماهري ال�شعبية»،
عند الي�شاري ،اإله علماين ،ك ّلي اخلري واملعرفة والقدرة .لذلك ،فاإنّ احلركات
اجلماهريية تخلب األباب الي�شاريني ،فتمتنع عليهم ،بالتايل ،روؤية امل�شهد
ال�شيا�شي املاثل .لكن ،بالعودة اإىل التحليل املارك�شي ،ميكننا اأن نرى اجلماهري
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ال�شعبية كعالقات قوى حمددة الن�شب بني الطبقات املت�شارعة ،ما مي ّيز ،ب�شورة
ملمو�شة ،بني جماهري تقدمية واأخرى رجعية .ول يتحدد ذلك بكون تلك اجلماهري
�شاكنة اأو متحركة ،بل بطبيعة القوى التي حتركها وتقودها .مبعنى اآخر ،لي�ض
للجماهري ال�شعبية ،بح ّد ذاتها ،ا ّأي قدا�شة ،ول متثل حركتها بال�شرورة اأي ك�شف
عن حقيقة مطلقة ،بل عن موازين قوى ميكن تعديلها .وميكن الي�شاري بالتايل،
بل من واجبه ،معار�شة اجلماهري الرجعية ،بالنقد الب ّناء الهادف اإىل بناء كتلة
جماهريية تقدمية.
ملاذا وجد الي�شاريون اأنف�شهم ،رغم مبادراتهم ،على هام�ض النتفا�شات
العربية؟
ال�شبب الرئي�شي يكمن يف اأنّ تلك املبادرات كانت حمكومة مبنظور
ليربايل يدور حول الإ�شالحات الد�شتورية والدميوقراطية الربملانية والتعددية
والنتخابات النزيهة وما �شابه .وهي مقاربة من �شاأنها تعطيل احل�شور الي�شاري
مل�شلحة قوى ال َن ْظمة الجتماعية امل�شيطرة  -الكمربادورية  -التي اأ�شحت
الدميوقراطية الليربالية ،و�شيلتها املمكنة لتجديد نف�شها ،بعدما فقد النمط
ال�شلطوي قدرته على البقاء.
ربر احل�شور الي�شاري هو ،بب�شاطة ،اأن يكون ي�شاري ًا .وهذا يعني،
ما ي ّ
يف البلدان العربية ،حتديد املهمة املركزية باإ�شقاط الطبقات الكمربادورية،
الوكيل القت�شادي وال�شيا�شي لالإمربيالية .والقيام بتلك املهمة ،ي�شتلزم ،يف
الآن نف�شه� ،شنّ هجوم اأيديولوجي على النيوليربالية ،وتنظيم الحتجاجات
العمالية والفالحية والجتماعية وت�شيي�شها .ومن املفارقات ذات الدللة اأنّ القوى
امل�شيطرة على «ثورة  25يناير» امل�شرية ،من الع�شكر والإ�شالميني والليرباليني،
توافقت على حظر تلك الحتجاجات (ي�شمونها فئوية) قانوني ًا .فامليدان ال�شيا�شي
الوحيد املفتوح ،بالن�شبة اإىل تلك القوى ،هو ال�شراع النتخابي وال�شيا�شي فيما
بني القوى النيوليربالية ،يف �شياق اإعادة بناء ال�شرعية ال�شيا�شية لقت�شاد ال�شوق
َ
املعومل .وهو النموذج الذي عرفناه يف الثورات الربتقالية يف اأوروبا ال�شرقية.
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و�شيجادلنا ي�شاريون يقد�شون النتخابات كميدان رئي�شي لل�شراع،
م�شتخدمني النموذج الفريد لنجاح جبهات ي�شارية يف ت�ش ّنم احلكم ،عرب �شناديق
القرتاع ،يف اأمريكا الالتينية .لكن اأولئك يغفلون اأنّ كل انتخابات مت ّكن الي�شار
من الفوز فيها ،مل تكن �شوى تتويج لعملية ن�شالية جدية ومثابرة ،واأحيان ًا عنفية،
ملنظمات وجبهات متحورت �شعاراتها واأن�شطتها حول الربنامج الجتماعي،
وامتلكت الإرادة ال�شيا�شية لتمثيل الأغلبيات الكادحة ،واحلكم با�شمها.
مت ّثل النتخابات والربملانات ،بالن�شبة اإىل الي�شاري ،منابر ن�شالية للدعاية
ال�شيا�شية للربنامج الوطني الجتماعي ،جنب ًا اإىل جنب مع الن�شال الأيديولوجي
والإ�شرابات العمالية والعت�شامات والحتجاجات «الفئوية» ،يف �شياق بناء كتلة
جماهريية م�ش ّي�شة وتقدمية .وقد تن�شاأ ظروف عيانية ،يف جمرى هذه العملية
الن�شالية ،لتحقيق جناح انتخابي للي�شار ،لكن ذلك النجاح �شيظل قلق ًا ومهدد ًا
ول يوؤدي اأغرا�شه الوطنية الجتماعية اإل بقدر ما يكون النجاح النتخابي ،كما
هي احلال يف التجربة الفنزويلية مث ًال ،جمرد حمطة من حمطات ال�شراع .لكن
ق ّوة فاعلة تاريخي ًا للي�شار ل ميكن ح�شرها يف �شناديق القرتاع؛ اإذ ينبغي اأن
تكون م�شتعدة ،فكري ًا ومادي ًا ،خلو�ض كل الأ�شكال ال�شراعية املمكنة وال�شرورية
لتحقيق مهمات التحرر الوطني الجتماعي.
الثالثاء  24ني�شان 2012
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الدميوقراط ّية امل�سا ّدة� ...سرع ّية املقاومة ال�سعب ّية
امل�ستمرة
ّ
الهو�ض الي�شاري العربي املحموم بالدميوقراطية الليربالية مينحها ال�شرعية
كمثال اأعلى مطلق ،كج ّنة مكت ََ�شفة للتوافق والتعاي�ض الودي بني القوى الإمربيالية
يف الغرب وقوى املعار�شة ال�شيا�شية ،الإ�شالمية والي�شارية والقومية ،يف ال�شرق
العربي ،بني البورجوازيني الكمربادوريني والكادحني ،بني عرب النفط وعرب
الفقر ،بني املقاومني واملط ّبعني ،وبني العلمانيني والوهابيني :ل �شراعات
اجتماعية تاريخية ووطنية واأيديولوجية بعد اليوم ،بل تناف�ض انتخابي ل يتذ ّكر
اإل القليلون اأ ّنه حمكوم مبا يتم جتاهله من حقائق ال�شراعات وموازين القوى
الجتماعية واجليو�شيا�شية.
الي�شار العربي هو امل�شوؤول عن هيمنة منوذج اجل ّنة الليربايل ذاك ،ل�شبب
تعرب عن �شرائح خمتلفة من الطبقات امل�شيطرة
وا�شح هو اأنّ املعار�شات الأخرى ّ
التي لها م�شلحة مبا�شرة يف جتديد �شيطرتها بو�شائل انتخابية .وهي مل تعد
يعرب عن ق ّوة العمل ،بل كموظفني ودعاة
تنظر اإىل جمهرة الي�شاريني كنقي�ض ّ
ليرباليني ،اأو حتى كاأحزاب مالئمة للديكور الدميوقراطي ،طاملا اأ ّنها تلعب على
امللعب نف�شه� ،شمن �شروط اللعبة التي حتدد الفائزين م�شبق ًا من بني �شفوف
امل�صيطرين.
ل ت�شمد اجل ّنة الليربالية حلظة اأمام اأ�شئلة من مثل اأ�شئلة ال�شتقالل
الوطني والقت�شادي والتنمية وتوزيع الرثوة ،بل ،وبالأ�شا�ض ،ال�شوؤال عن حمتوى
الدعم الإمربيايل للدميوقراطيات النتخابية النا�شئة يف العامل العربي ،وم�شمون
القرو�شطي بالثورات الليربالية العربية خارج اخلليج.
الهو�ض الذي يبديه اخلليج
ّ
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لكن ال�شوؤال املركزي املطروح ،هنا ،هو �شوؤال ال�شلطة ال�شيا�شية؛ هل ميكن اأن
توؤدي الدميوقراطية النتخابية الليربالية اإىل تغيري اجتماعي يف بنية ال�شلطة
ال�شيا�شية؟
هل جتروؤ قوى الي�شار العربي على طرح هذا ال�شوؤال يف ميدان ال�شراع
ال�شيا�شي؟ هل جتروؤ على ف�شح اللعبة النتخابية الليربالية و�شروطها النابذة لأي
م�شتوى وازن من التمثيل ال�شيا�شي املناوئ للنيوليربالية املحلية التي تتمحور حول
الندماج الكمربادوري يف اقت�شاد ال�شوق َ
املعومل؟
يف الراأ�شماليات املركزية ،مل تعد �شناديق القرتاع ،منذ وقت طويل ،تخ ّرج
نخب ًا �شيا�شية ذات اأفق يتجاوز النيوليربالية ،ومل تعد توؤ ّثر يف القرار املحت َكر،
ين�شب على بلداننا ،حيث
ب�شورة فجة ،من قبل ال�شركات .لكن بحثنا ،هنا،
ّ
النتخابات والعملية ال�شيا�شية برمتها تظل حمكومة بال�شيطرة الإمربيالية
واخلليجية ،بحيث اأنّ اأي قوة �شيا�شية ترنو اإىل مناف�شة انتخابية جدية تعرف
جيد ًا (كما حدث ويحدث يف بلدان الربيع العربي) اأنّ عليها اأن تقنع الأمريكيني
مت�ض م�شاحلهم اأو م�شالح ال�شركات اأو اأمن اإ�شرائيل،
والأوروبيني ،اأو ًل  ،باأ ّنها لن ّ
وحني تفعل ذلك ،فهي �شتحظى بالدعم ال�شيا�شي واملايل والإعالمي اخلليجي.
ولكن األي�شت مربرات وجود الي�شار العربي ،كقوة تاريخية م�شتقلة ،هو اإطاحة
القرو�شطي؟
م�شالح الإمربياليني وال�شركات واإ�شرائيل وحلفائها يف اخلليج
ّ
داخلي ًا ،نالحظ اأنّ قوى النظام البريوقراطية والأمنية و�شبكات امل�شالح من جهة،
وقوى املجتمع التقليدي ،الطائفية واجلهوية والع�شائرية من جهة اأخرى ،تظل
قادرة ،يف الديكتاتوريات والدميوقراطيات الليربالية مع ًا ،على ن�شج �شيطرتها
العيانية املتماهية ،با�شتثناء حالت حتددها ال�شراعات اجليو�شيا�شية ،مع
ال�شيطرة الإمربيالية واخلليجية والكمربادورية .وتلعب تلك القوى الدور الرئي�شي
يف النتخابات ،وحتدد �شقوف املمار�شات الربملانية .لئال يكون هناك التبا�ض،
فنحن ل نقرتح العودة اإىل الو�شائل النقالبية وال�شلطوية لتحقيق مثال ا�شرتاكي
اأعلى با�شم الفئات العمالية والكادحة ،بل نقرتح النخراط مع هذه الفئات يف
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عملية دميوقراطية بديلة ،نقدية ون�شالية ومديدة ومفتوحة ،هي الدميوقراطية
امل�صادة.
تنزع الدميوقراطية امل�شادة ،اأو ًل ،القدا�شة عن �شناديق القرتاع .نذكر،
هنا ،اأنّ النازية والفا�شية مل تقفزا اإىل ال�شلطة بالدبابات ،بل بالنتخابات.
وعندما تقرر �شناديق القرتاع ،يف ظروف تاريخية كالتي نعي�ض يف العامل
العربي ،فوز قوى فا�شية ر ّثة ،كالإ�شالميني ،فهل يجب علينا الإذعان؟
الدميوقراطية لي�شت النتخابات حتى لو كانت نزيهة وحرة ووفق اأح�شن الأنظمة
النتخابية .الدميوقراطية هي :حرية التعبري ،حرية العقيدة الدينية والدنيوية،
حرية املمار�شة الجتماعية ،حرية التنظيم احلزبي والنقابي ،حرية الجتماع
والتظاهر والعت�شام ،حرية ال�شلوك الفردي واخليار الثقايف ،حرية اخليار
الفكري ،حرية ال�شحافة ،حرية النقد على كل م�شتوى ويف كل اجتاه .وهي
ك ّلها حريات لي�شت ممكنة اإل يف دولة مدنية علمانية .بينما نغرق يف تقدي�ض
دميوقراطية انتخابية عرجاء هي ال�شكل املالئم لنت�شار الفا�شية يف جمتمع
مزدحم بالفقراء والعاطلني وامله ّم�شني .هوؤلء �شيكونون م�شطرين اىل بيع
اأ�شواتهم ،باملال اأو باخلدمة اأو بامل�شاعدة اأو بالأوهام ...وهم ،بالأ�شا�ض ،ل
ميلكون القدرة القت�شادية اأو الثقافية على ممار�شة احلريات الدميوقراطية ،ول
على حتويل طموحاتهم اإىل جدول اأعمال ،ول على الهتمام بال�شيا�شة الداخلية
اأو اخلارجية .باملقابل ،فاإنّ فقرهم املدقع وحرمانهم املديد معي�شي ًا وثقافي ًا،
�شي�شقطهم يف حبائل الفا�شية الر ّثة ،املوكول اإليها اإدارة الفقر وتنظيم تهمي�ض
اجلماهري ال�شيا�شي وت�شكيل احلا�شنة الجتماعية والثقافية لالإرهاب ب�ش ّقيه
املعنوي والفعلي.
الدميوقراطية امل�شا ّدة ترف�ض اخل�شوع ل�شروط اللعبة النتخابية هذه،
ترف�ض تقدي�ض �شناديق القرتاع ،وتتم�شك باحلريات ـ ـ ويف مقدمها حرية
الحتجاج الجتماعي �شد الكمربادورية والحتجاج الوطني �شد الإمربيالية .ل
ميتثل الي�شار ،من موقع الدميوقراطية امل�شادة ،للربملانية ،بل ي�شتخدمها منرب ًا
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لالعرتا�ض اأو ًل ،ويع ّري �شرعيتها ثاني ًا ،وينهكها بالحتجاجات امل�شتمرة ثالث ًا،
بحيث يفر�ض عليها التح ّول ،واقعي ًا ،اإىل اإطار للت�شويات الجتماعية التي تديرها
وتعقدها وتراقبها قوى ن�شالية �شعبية غري قابلة ،بحكم ت�ش ّكلها وديناميكيتها،
لالحتواء.
الدميوقراطية الليربالية املرتكزة على النتخابات والربملانية لي�شت عملية
طارئة يف العامل العربي .فقد �شهد العقدان الأخريان يف عدة بلدان عربية ،موجة
من م�شاعي اإ�شباغ ال�شرعية على ال�شلطوية من خالل النتخابات الربملانية .وقد
ارتبطت هذه امل�شاعي بالتح ّول من دولة القطاع العام حل�شاب اخل�شخ�شة وحرية
ال�شوق وراأ�ض املال املعو َمل وتفكيك البنى الإنتاجية والإدارية الوطنية وحتطيم
و�شائل الرعاية الجتماعية .وهو ما ع ّمم البطالة والفقر واجلوع ،اإىل درجة
فجر النتفا�شات
اأ�شبحت احلياة ال�شيا�شية والثقافية فيها م�شدودة .وهو ما ّ
العربية يف  ،2011لكن من دون اأفق يتجاوز الكمربادورية.
الكمربادورية هي �شفة لن�شاط الوكالء املحليني لل�شركات الأجنبية .لكن
و�شع امل�شطلح
واقع احلال يف العامل العربي املتخلف واخلا�شع لالإمربيالية ّ
الفني اإىل حدود َن ْظمة ترتكز على الأولوية املطلقة للم�شالح والربامج الأجنبية
يف املجالت ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية والثقافية .وهي َن ْظمة كاملة
اأبلغ من ال�شتعمارين القدمي واجلديد .فال�شتعمار القدمي املنطلق من احلاجة
اإىل ت�شدير فائ�ض راأ�ض املال وفائ�ض العمالة املح َّدثة ،كان معني ًا بت�شييد بنى
حتتية واإدارية وثقافية حديثة يف امل�شتعمرات ،يف اإطار روؤية و�شلت اإىل حد اعتبار
امل�شتعمرات جزء ًا من الرتاب الوطني للمركز ال�شتعماري .ففرن�شا كانت تعترب
اجلزائر قطعة منها .ويف حني اأنّ ال�شتعمار اجلديد  -النا�شئ يف فرتة احلرب
الباردة  -اعتنى ،ب�شورة رئي�شية ،مبحاربة ال�شيوعية من خالل تعزيز البنى
التحتية الوطنية وخطط النمو وتو�شيع الطبقة الو�شطى ،فاإنّ الكمربادورية ل
حت�شب اأي ح�شاب مل�شالح امل�شتعمرات ،بل تقوم على تدمري منجزاتها وبناها
الوطنية ،ونهبها ب�شورة ل�شو�شية من غري اكرتاث ب�شروط جتديد حياة املجتمع
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املحلي ،مبا يف ذلك تدمري البنى الإنتاجية املحلية وحتطيم املوؤ�ش�شات والتعليم
والثقافة احلديثة والإدارة واخلدمات العامة والبيئة .وينتج من ذلك كله انهيار
الطبقة الو�شطى وات�شاع دائرة املهم�شني ،وبالتايل انهيار القيم الإن�شانية و�شيوع
النتهازية والفردية والردة الثقافية .وترتكز الكمربادورية على مفاهيم وثقافة
النيوليربالية ،وتب�شط �شيطرة امل�شالح الأجنبية من خالل فئات اجتماعية حملية
من الطبقات اجلديدة التي متار�ض العمالة لال�شتعمار ب�شورة جماعية .وحني
حتول �شلطة وطنية دون الكمربادورية ،تتعاون عنا�شر الكمربادور مع ال�شتعمار
لتمكينه من حتطيم املقاومة ال�شيا�شية املحلية ،حتى لو اأدى ذلك اإىل تدمري
الدولة برمتها كما حدث يف العراق .لكن م�شر هي التي متنحنا اأمنوذج ًا تقليدي ًا
�شلمي ًا ملفاعيل الكمربادورية يف تدمري دولة وطنية حديثة .املاآل نف�شه ينتظر
بلد ًا كالأردن ،كان من املفارقات اأ ّنه ا�شتطاع ،ب�شبب متاهي الع�شبية املحلية مع
احلركة الوطنية املناوئة للم�شروع الأمريكي ال�شهيوين ،مقاومة الكمربادورية
مدة اأطول من املقاومة امل�شرية ،لكن �شريورة النحطاط هي نف�شها.
وقارئ التجربتني ،امل�شرية والأردنية� ،شوف يالحظ ،بو�شوح ،كيف
ارتبط النظام ن�شف الدميوقراطي بالكمربادورية وت�شويغها من خالل
ديكتاتورية اآليات اتخاذ القرار التي منحت اأقليات �شلطوية مرتبطة
بامل�شالح الأجنبية القدرة على التحكم بالنظام كله ،بينما ي�شتطيع
الآن اأن يالحظ اأن النتقال اإىل دميوقراطية ليربالية اأو�شع ،ي�شب،
مبا�شرة ،يف منح الكمربادورية ،ال�شرعية الد�شتورية و”ال�شعبية”.
واجهت الكمربادورية ،وتواجه اأ�شكا ًل من الحتجاجات ال�شعبية املجزاأة
والقطاعية واملرتددة ،لكن املتنامية .ويحاول مفهوم الدميوقراطية امل�شادة اأن
ي�شتوعب هذه الحتجاجات ،ومينحها ن�شق ًا من ال�شرعية الفكرية وال�شيا�شية.
من املالحظ اأنّ قادة الحتجاجات القطاعية يرجعون �شرعيتها اإىل املظامل
امللمو�شة التي تعانيها قطاعاتهم ،واإىل امل�شالح املبا�شرة للمحتجني ،ولي�ض اإىل
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مرجعية اأيديولوجية .ويف متابعتنا حلركة عمال املياومة يف الأردن ،مث ًال ،راأينا
ما هو اأكرث من حر�ض احلركة على عدم ت�شيي�شها .فخالل خم�ض �شنوات من
ن�شاطها ،ان�شم اإىل احلركة عمال لهم مطالب مبا�شرة� ،شرعان ما غادروها بعد
حتقيق تلك املطالب .وقد اأدى ذلك اإىل الف�شل يف حتقيق تراكم حركي نقابي.
ينبغي ،بالطبع ،ت�شجيع �شرعية الحتجاج على املظامل القطاعية ولنيل
املطالب املبا�شرة .لكن مفهوم الدميوقراطية امل�شادة يقدم ت�شور ًا خمتلف ًا اإزاء
�شرعية الحتجاج .فهذه ال�شرعية ،هنا ،هي �شرعية مطلقة .وقد ل يبدو اأن ثمة
فارق ًا جوهري ًا ،على امل�شتوى العملي ،بني ال�شرعيتني .لكن الفارق ،يف ال�شياق
الجتماعي  -ال�شيا�شي ،هو فارق نوعي .فالتاأ�شي�ض لل�شرعية املطلقة لالحتجاج
الجتماعي ي�شمح بالرتاكم ال�شيا�شي ،وبد ًل من القت�شار على الت�شويات املوؤقتة،
فهي تخلق اإمكانية لت�شويات اأبعد مدى .ويتاأ�س�ض مفهوم الدميوقراطية امل�سادة
على ا ّأن الكمربادورية هي عدوان دائم يتطلب مقاومة دائمة ،وت�شويات اأ�شمل
واأعمق ،متنح املجتمع ككل فر�شة جتديد نف�شه يف ظل اأنظمة الدمار الكمربادوري،
ومراكمة القوى للخال�ض منها بالثورة الجتماعية.
لكن �شرعية الحتجاج ال�شعبي �شتظل قائمة بعد الثورة اأي�ش ًا ،طاملا اأنّ �شبكات
امل�شالح �شتظل تن�شاأ وتعمل ،و�شتظل مهمات الحتجاج �شدها وتفكيكها قائمة.
احلق يف الحتجاج اجلماهريي ال�شلمي على كل انتهاك للحقوق اجلماعية،
بغ�ض النظر عن املحددات القانونية وال�شيا�شية والقت�شادية ،هو الدر�ض الأول
للدميوقراطية امل�شادة� .شاأذكر ،هنا ،مثا ًل من جنوب الأردن .اإذ ثار النقا�ض على
احتجاج ع�شرية احلجايا الفقرية على انتزاع ال�شركات لأرا�شيها .وجهة النظر
الر�شمية ،احلكومية واملعار�شة ،انبنت على اأ�شا�ض قانوين .فبخالف ال�شتيالء
غري القانوين على اأرا�شي ع�شائر اأخرى ،عمدت ال�شركات اىل �شراء اأرا�شي
احلجايا .وخالل النقا�ض ،ذ َّكرنا باأن عمليات ال�شراء تلك كانت خمادعة من
حيث تقدير ثمن الأرا�شي ،كذلك ذكرنا باأن عائالت احلجايا ا�شطرت اإىل البيع
حتت �شغط الفقر ال�شديد ،ووقفنا اأمام واقعة اأنّ هذه العائالت و�شلت اإىل و�شع
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كارثي؛ لي�ض لديها اأر�ض ملمار�شة الرعي ول حتى لل�شكن ،والأفق املطروح اأمامها
هو الهجرة والتح ّول اإىل لجئني معدمني داخل البلد نف�شه .لكن جي ًال جديد ًا من
هذه العائالت رف�ض اخلنوع ،وقرر الحتجاج الذي يطاول هنا ال�شركات والقانون
البورجوازي مع ًا ،يف حركة هدفها ا�شرتداد الأرا�شي.
يف مثل هذه احلركات الحتجاجية ،مل يجر انتخاب منظمي الحتجاج،
وح�شل كل منهم على موقعه ال�شيا�شي اجلديد بالتزامه باملطالب اجلماعية،
بحيث اإن اأي بادرة تخ ّل عنها� ،شتفقده دوره ،وهكذا ،ن�شاأت ديناميكية متثيل
�شيا�شي م�شادة لالأنظمة امل�شيطرة.
للجمهور ح�ض عملي .اإ ّنه ل ينخرط يف ن�شاط ل يتمتّع ب�شروط معقولة للنجاح
امللمو�ض اأو احل�شول على مكا�شب ملمو�شة .لكن هذا احل�ض العملي  -ال�شليم
بحد ذاته  -هو نف�شه الذي يقود الأفراد اإىل الأنانية واخلنوع .ولي�ض هذان
بال ا�شتحقاقات مريعة بالن�شبة اإىل غري املحظوظني ،بل هما يحيالن احلياة
الجتماعية اإىل م�شتنقع ،ويخنقان الفرد ،ويبددان طاقاته الإن�شانية.
باملقابل ،الدميوقراطية امل�شادة نهج عملي يتطابق مع امل�شالح الفردية
والعائلية وال�شخ�شية واملحلية ،لكنه ينبذ اجلهوية والنغالق والتط ُّرف ،على
امل�شتوى اجلماعي ،كما ينبذ الأنانية الفردية طاملا اأنّ �شرطيه الرئي�شيني هما
اجلماعية واملبادرة.
وبقدر ما يحقق الأفراد يف ظل اجلماعية وحركات الحتجاج والتعاون ،من
جناحات ،فاإنّ ا�شتعدادهم للت�ش ُّي�ض ونبذ اخلنوع (اأو التط ُّرف) يغدو اأكرب .ويف
اإطار عمل ثقايف م�شاد ،ميكن اأن نتو�شل اإىل املزيد من الأ�شخا�ض امل�شوؤولني
العقالنيني الديناميكيني القادرين على ا�شتيالد معنى جديد لل�شيا�شة ،ب�شفتها
ممار�شة يومية ل�شنع احلياة اجلماعية.
النا�ض ،نا�شنا ،لي�شوا �شعداء .اإ ّنهم يعانون �شتى �شروب ال�شغوط النف�شية:
ب�شبب امل�شاعب املعي�شية والقلق على امل�شتقبل ،وا�شطراب الهوية واملخاطر
وال�شعور بالهزمية والعجز .لكن ،اأي�ش ًا ،ب�شبب انحالل احلياة الجتماعية،
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وتال�شي روح الإخاء وال�شداقة والت�شامن .واإحياء هذه الروح ميكنه اأن يكون
الأ�شا�ض لتفعيل وتو�شيع مدى الدميوقراطية امل�شادة.
الثالثاء  1اأيار 2012
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مناق�سة مع �سعد اهلل مزرعاين
�شعدت بتعليق رفيقنا الكبري� ،شعد اهلل مزرعاين ،على طروحاتي يف «الأخبار»،
انزعجت ملا ظهر يف ذلك التعليق من �شوء فهم اأجربين على العودة اإىل
لكنني
ُ
أ�شفت لأنّ رفيقنا ،يف احلقيقة� ،شاجل
ن�شو�شي ،فوجدتها وا�شحة وحمكمة ،ثم ا ُ
احلي «للدميوقراطية امل�شادة» .وما زلت اأو ّد،
فكرة لي�شت يل ،متجاه ًال القرتاح ّ
بالطبع ،اأن ينقد ذلك القرتاح.
يف الفقرة الأخرية من تعليقه ،خلط الرفيق مزرعاين الأفكار ببع�شها،
فلم نعد نعرف ما اإذا كانت «منجزات النتخابات الربجوازية» هي التي
يراها الرفيق «ذات طبيعة قيمية مطلقة» ام هي «كرامة الإن�شان وحقوقه
الأولية والطبيعية»؟ اأو ًل ،اإنّ منطلق اطروحتي هو اإنهاء هذا النوع من اخللط
بني النتخابات التي لي�شت ،كمنجز تاريخي ،ذات قيمة مطلقة ،كما يرى
الليرباليون ،بل موقوتة ومرهونة ب�شروطها الجتماعية وال�شيا�شية العيانية،
وبني قيم الكرامة الإن�شانية واحلريات ،مبا فيها حرية العقيدة والفكر والثقافة
وال�شلوك الفردي ،كما حرية النقد والحتجاج والتنظيم املدين ال�شلمي الخ.
ول اأعترب هذه ،كمارك�شي« ،قيم ًا طبيعية» ،بل مبادئ اجتماعية تقدمية ينبغي
الدفاع عنها دائم ًا ،يف ظل حكومة برجوازية اأو حكومة عمالية ا�شرتاكية.
نزع القدا�شة عن �شناديق القرتاع هو مهمة ا�شا�شية للي�شار ،ل تتعار�ض مع
امل�شاركة يف النتخابات والن�شال الربملاين ،ول تعني اإدارة الظهر لهما ،بل
ا�شتخدامهما ،دائم ًا ويف اأ�شواأ ال�شروط ،ويف ظل اأ�شواأ الأنظمة النتخابية ،منابر
للدعاية ال�شيا�شية والتح�شيد وبناء القوة التنظيمية واجلماهريية الي�شارية.
كذلك ،فاإنّ الن�شال لتطوير العملية النتخابية مهمة مطروحة دائم ًا مبا
ي�شمح بتو�شيع متثيل القوى التقدمية يف الربملان.
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ذهبت اإليه يف اأطروحتي هو اأنّ الربملانية لي�شت ول ميكن اأن تكون
لكن ما
ُ
حمور العمل ال�شيا�شي للي�شار حتى يف البلدان التي تتي�شر فيها ،يف �شروط
تاريخية عيانية ،فر�ض الفوز بالأغلبية النيابية .حمور العمل الي�شاري هو تنظيم
الكتلة العمالية وال�شعبية وتوطيد اأجهزتها ال�شيا�شية وهيئاتها النقابية وبناء وعي
جماهريها التقدمي والدفاع امل�شتمر عن م�شاحلها �شد ك ّل ا�شتغالل وكل امتياز
وكل قهر ،وتطويرها ثقافي ًا وجمالي ًا.
اأرجو اأن تكون اللتبا�شات قد زالت من فهم الرفيق مزرعاين لن�شو�شي ،فال
يعود يرى فيها «حتري�ش ًا للي�شار �شد الدميوقراطية»!
كيف يا رفيق؟ وما الذي ،عند الي�شار احلايل ،ليفعله �شد الدميوقراطية؟
نحن نتحدث عن دميوقراطية بديلة ،م�شادة ،اأي غري مق ّيدة ب�شروط ال�شيا�شة
الربجوازية ،دميوقراطية من حتت ،م�شتمرة وتو ّؤ�شل احلق الجتماعي يف
الحتجاج حتى ،بل حتديد ًا يف ظل حكومة ا�شرتاكية ،لأ ّنني ،كمادي ،ل اأركن
اإىل اأخالقيات اي بريوقراطية يف الإدارة ،بل اإىل قوة التنظيم ال�شعبي القادر
على النقد والحتجاج ومنع التعديات .لك ّننا اليوم يف مرحلة العدوان امل�شتمر
للكمربادورية على الفئات ال�شعبية ،مرحلة ال�شتيالء ل على فائ�ض القيمة فقط،
بل على الرثوات الوطنية واملوارد والأر�ض واملياه الخ ،.وهو عدوان من ال�شرا�شة
وال�شمول والإحكام واملثابرة ،بحيث ل ينفع معه تركه للبريوقراطيات الربملانية
اأو النقابية او احلزبية ،واإمنا على الي�شار اأن يوؤ�ش�ض للم�شتغلني واملُ�شامني،
�شرعية احلق يف الحتجاج ،وتنظيم �شفوفهم للدفاع عن حقوقهم وكراماتهم.
وهذا ما اأ�شميه الدميوقراطية امل�شادة التي ا�شتقينا روحها و�شكلها من ن�شال
الهيئات ال�شعبية يف املحافظات الأردنية التي مل تت�شكل بالتعيني ول بالنتخاب،
بل بالتط ّوع لأداء مهمات ن�شالية اجتماعية ،جنب ًا اإىل جنب مع ال�شعي اإىل التعبري
عن املطالب ذات الطابع الوطني العام .ومن الوا�شح ،اأن حركية ت�شكيل هذه
الهيئات هي �شيغة اأرقى من النتخاب؛ فاملوقع القيادي فيها مرتبط بالقدرة
حم�شن،
الن�شالية واللتزام ال�شيا�شي والأخالقي .وهو موقع غري دائم وغري ّ
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ويتم �شطبه فوري ًا لدى ظهور عالمات الرتاجع عن املبادئ اأو حتى الرتاجع عن
املواقف املج َمع عليها ،اأو حني يظهر التكا�شل اأو العزوف الخ.
واأختم مبالحظتني ،الأوىل تتعلق بالدولة املدنية العلمانية ،التي اأراها �شرط ًا
للحريات ـ ومنها حرية العقيدة وال�شلوك ال�شخ�شي ـ ويرى الرفيق مزرعاين يف
هذا الربط« ،اإرادوية» .كال ،بل هو ربط مو�شوعي جتريبي .ل دميوقراطية من دون
حريات ،ول حريات يف ظل �شناديق اقرتاع تنتج �شيطرة فا�شية اأو دينية او عقيدية
�شمولية تقرتح على الإن�شان طعامه ولبا�شه و�شرابه واأفكاره وجمالياته ورغباته الخ.
وتتعلق املالحظة الثانية مبا �شماه الرفيق «�شلبيات الإمربيالية ووكالئها» .لي�ض
لالإمربياليني ووكالئهم �شلبيات يا رفيق ،بل لهم خمالب عدوانية مدججة
بال�شالح ،ول�شنا معهم يف �شجال ،بل يف معركة ،هي معركة التحرر الوطني
الجتماعي .وهذه املعركة هي ال�شياق املو�شوعي للدميوقراطية امل�شادة ،بينما
يقرتح الليرباليون ،مبن فيهم «ي�شاريون»  -دميوقراطية منف�شلة عن �شياقها
الوطني والجتماعي ،دميوقراطية مت ّثل نهاية التاريخ يف ظل ال�شيطرة الإمربيالية
والكمربادورية ،بل حتى يف ظل الحتالل.
الثالثاء  8اأيار 2012
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الي�سار والكتلة الع ّمالية اجلديدة
يف ندوة نظمها احتاد ال�شباب الدميوقراطي الأردين ،مبنا�شبة عيد
ثت عن التحولت الهيكلية التي �شهدتها
العمال هذا العام ( ،)2012حت ّد ُ
قوة العمل يف البالد ،خالل عقد ونيف من النيوليربالية ،مما يطرح ،نظري ًا
ون�شالي ًا ،مهمات ا�شرتاتيجية جديدة على الي�شار ،وعلى راأ�شها اإحداث
وتفعيل منظمات عمالية مالئمة لتلك التح ّولت ،منا�شلة ،وم�ش ّي�شة،
ومتتلك القدرة على املبادرة الوطنية من خالل ا�شتعادة مركزية الهدف
ال�شرتاكي .وقد طالبني منا�شلو الحتاد بتو�شيع اإطروحتي .وها اأنذا اأفعل.
اأعالج هنا ،كما هو وا�شح ،احلالة الأردنية ،لكن ا�شتنتاجاتي ،من حيث املبداأ ،ل
تقت�شر على بلدي ،على الأقل تلك التي تتعلق باجلوانب النظرية.
لقد �شغلت العالقة بني الطبقة العاملة والي�شار واحلق يف ال�شرتاكية،
امل�شاحة التاأ�شي�شية يف فكر ال�شهيد مهدي عامل الذي كانت له ميزة رف�ض اخلنوع
للم�ش ّلمات ،وال�شعي القلق الدائب اإىل تاأ�شيل الفكر واحلركة واملهمات يف �شياق
نقده لل�شيوعية العربية .كان مهدي مهجو�ش ًا بالأ�شئلة اجلوهرية حول ال�شرعية
التاريخية لقيام حزب �شيوعي يف بلد ل تتوفر فيه طبقة عاملة حديثة ت�ش ّكل
الأغلبية والطليعة املجتمعية؛ حزب َمن ،اإذن ،هذا احلزب ال�شيوعي ،وملاذا يوجد
اإن مل يكن هدفه اإقامة ال�شرتاكية؟ وهل له احلق ،يف جمتمع ف�شيف�شائي طبقي ًا،
اأن ي�شري نحو الهدف ال�شرتاكي املرتبط ،نظري ًا ،بالدولة الع ّمالية التي ل بد ،وفق
ناقد الأنظمة التقدمية اجل�شور يف كتابه الفتتاحي «منط الإنتاج الكولونيايل» ،اأن
يقودها احلزب ال�شيوعي؟
لن اأ�شتعر�ض ،هنا ،اإجابات مهدي على تلك الأ�شئلة ،ول نقدي لها( .فعلت
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ذلك يف بحث �شبق ن�شره يف العدد الثاين من جملة الطريق ل�شنة  ،)1989لك ّنني
اأوؤكد على املهمة الفكرية ال�شرورية التي ت�شدى لها ال�شهيد ،وهي �شعيه لتاأ�شيل
حق بلداننا التاريخي يف ال�شرتاكية حتت قيادة عمالية.
هذا النوع من الكدح الفكري ،كان اأ�شا�شي ًا يف اأو�شاط الي�شار يف �شبعينيات
القرن الع�شرين ،على خلفية تفكك الأنظمة القومية التقدمية حلقبة اخلم�شينيات
وال�شتينيات ،لك ّنه انطوى مذ ذاك .مهدي عامل نف�شه ان�شغل ،لحق ًا ،ببحث
«اأ�شباب احلرب الأهلية يف لبنان» ،وحماولة فهم «الدولة الطائفية».
اليوم ،و�شط اأ�شكال مت�شاعدة من التململ العمايل وم�شاعي الي�شار لإعادة
خ�شم انفجار اأزمة النظام العربي ،تعود
تاأ�شي�ض نف�شه ولعب دوره من جديد يف
ّ
الأ�شئلة النظرية لتطرح نف�شها ،واإنْ يف �شيغ وظروف جديدة؛ هل هناك اأي
�شرعية للي�شار خارج متثيل قوة العمل ،وخارج الهدف ال�شرتاكي اأو ال�شرتاكي
الدميوقراطي؟ وال�شوؤال مطروح ،نق�ش ّي ًا ،على الي�شار الليربايل الباحث عن
�شرعيته يف اأولوية الدعم غري امل�شروط للدميوقراطية الليربالية .كما هو �شوؤال
مطروح ،نقدي ًا ،على الي�شار املارك�شي التقليدي الذي ل يزال حائر ًا يف اكت�شاف
موقعه يف احلركة ال�شعبية العربية اجلديدة املنطلقة من انتفا�شات .2011
تقودنا التجارب ال�شرتاكية العديدة واملتنوعة واملجه�شة للقرن الع�شرين،
اإىل وعي الهدف ال�شرتاكي ك�شريورة ن�شالية مديدة ،تاريخية ،م�شتبعدين
والتعجل والتجريب ،وتفيدنا مركزية الهدف ال�شرتاكي،
النزعات النقالبية
ّ
�شيا�شي ًا ،هنا والآن ،من خالل ا�شتعادة نظرة واقعية للدميوقراطية الليربالية
كمنرب ن�شايل ل كهدف ومثال اأعلى.
ل اأحتدث ،هنا ،عما ميكن ت�شميته ي�شار ًا ثوري ًا ،بل عن احلركة الي�شارية
بعامة ،مبا فيها الي�شار القومي والي�شار ال�شرتاكي الدميوقراطي .هل يوجد اأي
مربر اجتماعي تاريخي لي�شار ل مي ّثل م�شالح العمل يف مواجهة الراأ�شمال ،ول
ينطوي برناجمه على مهمات تراكمية نحو �شيغة ا�شرتاكية؟
ربر وجود ي�شاريني يف حركة دميوقراطية ،لكن لي�ض وجود
بالطبع ،ميكن اأن ن ّ
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الي�شار كحزب ،كتيار ،كمنرب ،اأو حتى كروؤية ،اإل ارتباط ًا بحامله الجتماعي.
وهو ،هنا ،العاملون باأجر ،واإ ّل ارتباط ًا باحلقّ يف حكومة متثلهم ،وبربنامج
جمتمعي مي ّثل م�شاحلهم ،واإ ّل ارتباط ًا ب�شريورة متنح القوة املجتمعية العمالية،
ال�شرعية التاريخية ،هي ،هنا ،ال�شريورة ال�شرتاكية التي تت�شمن حلظات
مرحلية ومف�شلية من مقاومة الكمربادورية والراأ�شمالية وكل اأ�شكال ال�شتغالل
والقهر وال�شتالب .ولع ّل الت�شابكات اجليو�شيا�شية لراأ�ض املال املايل يف �شروط
ال�شوق َ
املعومل ،تغنينا عن الكثري من ال�شجال حول ارتباط ال�شريورة املجتمعية
املعادية للكمربادورية ب�شريورة التحرر الوطني :التحرير وال�شتقالل وال�شيطرة
على املوارد الوطنية والعالقات اخلارجية وهي نف�شها ،اليوم� ،شروط قيان الدولة
التنموية.
نحن ،اإذن ،ب�شدد الكالم على املرحلة الثانية من حركة التحرر الوطني،
والتي �شن�شيف اإليها ،تو ًا� ،شفة الجتماعي .وهي حركة ت�شم ،بالطبع ،فئات
جمتمعية متنوعة ،لكن قلبها يظل عمالي ًا ،واأداتها وقيادتها ،بالتايل ،ي�شارية.
ل ميثل الي�شار ،قو َة! العمل ،بعامة ،بل ،حتديد ًا ،العمل املاأجور مطروح ًا
منه امل�شتويات الإدارية العليا وما ي�شمى اأر�شتقراطية العمال .واإىل اأوا�شط
الت�شعينيات ،كان الوزن الكمي والنوعي للعمل املاأجور احلر يف القت�شاد الأردين،
هو الأ�شعف بني اأمناط العمل التي غلب عليها النمط الربجوازي ال�شغري من
املالكني ـ العاملني .وتف�شر هذه الواقعة ،ال�شخ�شية التقليدية للي�شاري الأردين
اخلا�شع ملتالزمة الت�شلب العقائدي واجلمود ال�شيا�شي .وفيما بعد الحتاد
ال�شوفياتي ،بقيت هذه املتالزمة �ش ّغالة ،لكن حلت الليربالية حمل «املارك�شية
اللينينية» ،كعقيدة ثابتة.
نالحظ ،يف املثال الأردين ،اأنّ حقبة النيوليربالية التي مل تزد بعد على 15
عام ًا ،ت�شببت يف اإحداث تغيريات هيكلية يف قوة العمل التي اأ�شبح العاملون
باأجر ي�شكلون نحو  84باملئة منها (اإح�شاء  ،)2009اأي اأغلبيتها ال�شاحقة.
ويتقا�شى هوؤلء اأجر ًا �شهري ًا مبعدل نحو  600دولر يف القطاع العام ،و500
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دولر يف القطاع اخلا�ض ،يف حني اأنّ معدل خط الفقر يدور حول  700دولر ،ول
يتقا�شى �شوى نحو  10باملئة من العاملني باأجر ،اأجر ًا يزيد على خط الفقر هذا.
ويواجه جمهور العاملني باأجر هذه املعادلة امل�شنية من خالل الت�شامن الأ�شري
بني الزوجني اأو العائلة املمتدة وحوالت املغرتبني ،ولكن ،خ�شو�ش ًا ،من خالل
اآليات ما يعرف بـ«املناورة الجتماعية» املتمثلة يف :عمل جتاري اأو خدمي �شغري
اأو عمل اإ�شايف ع�شوائي الخ .وتعرقل هذه الأمناط من الدخول الإ�شافية ،تبلو َر
الوعي الجتماعي ال�شيا�شي للعاملني باأجر ،وتعوق ن�شاطهم النقابي الن�شايل
ووعيهم باأنف�شهم كجزء من الكتلة العمالية .لكن بالنظر اإىل �شعف حوالت
املغرتبني يف املحافظات الأردنية ،و�شحالة ال�شوق املحلي فيها ،وخ�شوع اأبنائها
لقيود ثقافية حتد من املناورة الجتماعية ،وتنامي م�شاعب الفالحة ال�شغرية،
فاإنّ قوى املعار�شة الجتماعية تتبلور ،هنا بالذات ،وتت�شع وحتت ّد .ففي ،2008
كانت ن�شبة الفقر يف العا�شمة نحو  8باملئة ،بينما كانت يف العقبة ـ الأكرث حتديث ًا!
ـ  37باملئة ،ويف املفرق نحو  28باملئة ،ويف الكرك نحو  26باملئة ،ويف الطفيلة
ومعان وعجلون نحو  20باملئة ،ويف الزرقاء نحو  17باملئة ،ويف البلقاء نحو 14
باملئة ،ويف مادبا واإربد نحو  12باملئة .ولي�ض من دون دللة اأنّ احلركة الجتماعية
الراديكالية ،اإذن ،ترتكز يف املحافظات.
عملت التغيريات النيوليربالية احلادة وال�شريعة التي �شهدها الأردن على
تدمري الأمناط التقليدية والو�شيطة من العمل املهني واحلريف والتجاري؛
فقد تاآكلت املوؤ�ش�شات ال�شخ�شية وال�شغرية حل�شاب ال�شركات الكربى يف
املهن اجلامعية واحلرفية واخلدمية .كذلك حلت املتاجر الكربى وال�شال�شل
الكمربادورية من املولت واملطاعم وال�شيدليات الخ ،حمل املن�شاآت الفردية
والعائلية .واأريد اأن اأتوقف هنا عند ظاهرة تبلرت (من بروليتاريا) املهنيني
اجلامعيني من اأطباء ومهند�شني وحمامني و�شيادلة وحما�شبني الخ ،ممن كانوا
ي�شكلون قوة جمتمعية فاعلة من الربجوازيني ال�شغار واملتو�شطني العاملني
حل�شابهم يف عيادات ومكاتب و�شيدليات خا�شة بهم الخ .اأ�شبح هوؤلء ،اليوم،
84

من املا�شي ،ومل يبق منهم �شوى جيل يتاآكل ،بينما املتخرجون اجلدد يف هذه
املهن ،يعانون البطالة اأو يعملون بالأجر لدى الغري يف �شركات كربى ومتو�شطة
راأ�شمالية ،من امل�شت�شفيات و�شال�شل ال�شيدليات و�شركات املحاماة والهند�شة
الخ .وبا�شتثناء اأبناء الربجوازية ،مل يعد املتخرج املهني ياأمل يف عمل خا�ض.
ولكن املهني ال�شاب حت ّولت �شروطه ـ ولكن لي�ض وعيه بعد ـ اإىل �شروط عامل
باأجر ،يناف�ض يف �شوق عمل �شر�شة يحر�ض �شطوتها جي�ض من املتعطلني.
هذا هو الأ�شا�ض يف اأنّ النقابات املهنية التي كانت فيما م�شى مراكز
للمعار�شة القومية والي�شاريةومعاقل للربجوازيني ال�شغار الأحرار ،حت ّولت اإىل
منبت ال�شلة ،كلي ًا ،بال�شراع
�شيطرة الإ�شالميني الذين يتبنون اإطار ًا ثقافي ًا رجعي ًا ّ
الجتماعي .هذه النقابات وقعت حتت �شيطرة �شبكة م�شالح اأع�شائها املتحولني
اإىل عنا�شر كمربادورية .وقد وجدت هذه العنا�شر اأنّ الإ�شالم ال�شيا�شي اأقدر من
املقاربة القومية الي�شارية ،على اإدارة امل�شالح الكمربادورية والتناق�شات الطبقية
داخل النقابات املهنية ،وباملقابل ،فاأن القوى القومية املناه�شة لالإ�شالميني ،ل
تتناق�ض ،جوهري ًا ،مع توجهاتهم الإجتماعية الكمربادورية؛ فقد وقعت النقابات
املهنية حتت �شيطرة طبقة واحدة ،ذات جتحني ،ا�شالمي و “قومي”.
وقد دلتنا التجربة امللمو�شة اأنّ الن�شال الي�شاري يف هذه النقابات ين�شرف
اإما اإىل الف�شل ،واإما اإىل اخل�شوع للتحالفات الكمربادورية امل�شيطرة على اجل�شم
املهني.
لأ�شباب تتعلق مبمار�شة املهنة� ،شوف يبقى كادحو املهن منت�شبني اإىل نقاباتهم
اإىل اأن تتح ّول اإىل هيئات علمية ـ تقنية ـ مهنية �شرف حتت اإدارة جمتمعية ،لكن،
حالي ًا ،فاإنّ ع�شرات الآلف من العاملني باأجر من الأطباء واملهند�شني واملحامني
اإلخ .هم بال اأطر نقابية عمالية تدافع عن م�شاحلهم .وعلى هذا الأ�شا�ض ،اأقرتح
قيام احتاد عمايل مهني يجمع الكادحني ( عما ًل وموظفني ومهنيني) يف منظمة
تدافع عن م�شاحلهم كاأجراء .وحتى ذاك ،ينبغي على الي�شاريني الدفع نحو
ت�شكيل جلان نقابية يف املوؤ�ش�شات وال�شركات املهنية.
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مثال اآخر نالحظه يف تبلرت العاملني من امل�شتويات الدنيا والو�شطى يف
امل�شارف و�شركات التاأمني وال�شركات املالية؛ لقد حت ّول هوؤلء اإىل كادحي مكاتب
تعلوهم فئة من املديرين التنفيذيني املتمتعني بامتيازات �شخية للغاية .لكن ل
يزال الفريقان ينتميان اإىل نقابة واحدة فقدت ان�شجامها الجتماعي ،وبالتايل
فاعليتها.
تتو ّزع قوة العمل الأردنية على املجالت التالية :ال�شناعة وال�شناعة التحويلية
واملناجم بنحو  19باملئة ،والنقل والتخزين نحو  16باملئة ،اأي اأنّ  35باملئة من قوة
العمل الأردنية تعمل يف القطاعات العمالية التقليدية ،ورمبا ن�شيف اإليهم ،اأي�ش ًا،
 17باملئة من العاملني يف التجارة واخلدمات واحلرف ،ليكون املجموع نحو 52
باملئة .يف القطاع الزراعي ،يعمل  2باملئة فقط .ولي�ض لدينا اإح�شاء عن ن�شبة
يرجح اأ ّنهم مزارعون مالكون ي�ش ّغلون نحو  27باملئة
العاملني منهم باأجر ،لكن ّ
من العمالة الوافدة امل�شرية كاأجراء زراعيني .لقد دمرت النيوليربالية الزراعة
الفالحية ،واأح ّلت حملها زراعة ال�شركات الراأ�شمالية وزراعة الت�شدير القائمة
على ا�شترياد املدخالت والعمالة .ولذلك ،مل يعد هناك يف الأردن ق�شية فالحني،
بل ق�شية الفالحة التي ،يف اإحياء اأمناطها التقليدية الرفيقة بالبيئة وامل ّعدة
لالحتياجات ال�شتهالكية الداخلية ،جمال خ�شب لتوليد فر�ض عمل اإن�شانية يف
الريف .وهذه ق�شية اأ�شا�شية بالن�شبة للكتلة العمالية التي لها م�شلحة مبا�شرة يف
تاأمني �شلة غذاء جيدة النوعية ورخي�شة الكلفة يف اآن .وينتظم جمهور الفالحني
املب َعد عن ن�شاطه التقليدي واملف َقر ،يف الع�شائر ،كمنظمات �شياجتماعية ،واأعلى
�شكل تنظيمي لهذا اجلمهور هو اجلي�ض.
يف القطاعات احلديثة ،يعمل نحو  2باملئة يف قطاع املعلومات والت�شالت،
واأكرث من  2باملئة بقليل يف القطاع العلمي والتقني ،ونحو  12باملئة يف قطاع
التعليم.
تفح�ض
ويعمل نحو  24باملئة يف الإدارات احلكومية والقوات امل�شلحة .ولدى ّ
هذه الفئة الأخرية ،نالحظ اأنّ بني هوؤلء عما ًل باملعنى التقليدي ،ومنهم عمال
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زراعة ونقل وخدمات ،وعاملون يف القطاع ال�شحي والجتماعي الخ .وقد بداأ
احلراك العمايل يف �شفوف عمال املياومة احلكوميني بالذات منذ  ،2007بينما
عرب املتقاعدون الع�شكريون ،منذ  ،2010عن تردي دخول وم�شتوى معي�شة
ّ
الع�شكريني الذين ميثلون� ،شياجتماعي ًا ،التجمعات الع�شائرية يف املحافظات.
اإذن ،يت�شع مفهوم العمال (نف�شل ا�شتخدام الكتلة العمالية بد ًل من الطبقة
العمالية) لي�شمل العاملني باأجر يف قطاعات ووظائف عديدة تقليدية وم�شتحدثة،
وتقع ك ّلها ،يف بنية اجتماعية عيانية ،يو ّلد العمل املاأجور فيها ،برتابطه البنيوي،
فائ�ض قيمة حم�شوب ًا مبعايري هذه البنية الراأ�شمالية الكمربادورية ،و�شمح وي�شمح
مبراكمة الأرباح املليارية من ال�شوق املحلي من قبل الراأ�شمال الأجنبي ووكالئه
الكمربادوريني .وذلك عدا النهب بوا�شطة عمليات الف�شاد يف اخل�شخ�شة
وامل�شاريع الكربى وال�شتحواذ على املوارد من اأر�ض ومياه ومعادن الخ .ويعي
طالئع العمال ت�شابك ال�شتغالل والف�شاد لدى النخب امل�شيطرة يف تكوين
ثرواتها ،ويطرحون ،بالتايل ،مهمات اإعادة تاأميم �شركات القطاع العام ،بو�شفها
مهمات عمالية.
من ال�شروري التذكري باأن احلركة الوطنية الأردنية جددت نف�شها اعتبار ًا
من  ،2009بوا�شطة العاملني باأجر ،كاحلركة العمالية اجلديدة ـ املتبلورة اليوم
يف احتاد النقابات امل�شتقلة ـ وحركة املعلمني وحركة املتقاعدين الع�شكريني،
واعتبار ًا من  ،2011بوا�شطة اللجان ال�شعبية املتكونة من العاملني باأجر وال�شباب
والطالب يف املحافظات .ولذلك ،اتخذت احلركة الوطنية الأردنية ،م�شمون ًا
اجتماعي ًا �شريح ًا يتجلى يف �شعاراتها وبراجمها ،مثلما يتجلى يف التكوين الطبقي
لقياداتها .والتحدي ،اليوم ،يكمن يف اإ�شباغ الوعي العمايل على تلك احلركة،
بحيث تغدو الكتلة العمالية عام ًال �شيا�شي ًا رئي�شي ًا يف البالد.
نحا�ض يف عمان
الأول من اأيار :طيف �سربل ّ
ترى اأ�شوات ليربالية اأنّ الأول من اأيار ،يوم العمال ،اأ�شبح عيد ًا فولكلوري ًا
م�شتمر ًا ،بحكم العادة ،من املا�شي .ل�شنوات قليلة خلت ،كان من ال�شعب،
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م�شاجلة هذا الراأي ،لكن عيد العمال ل�شنة  ،2012كما ع�شناه يف الأردن،
جدد قدرتنا على ال�شجال ،من موقع ع ّمايل .اإننا اإزاء منا�شبة ح ّية ،ن�شالية.
نحا�ض (انظر حديثه لـ«الأخبار» يف  1اأيار  ،2012بعنوان « الظروف
كاأنّ �شربل ّ
اليوم �شانحة لفعل تغيريي») ،كاأ ّنه هو الذي ّ
خطط الفعاليات الأردنية النوعية،
عميقة الدللة ،والتي ا�شتمرت لثالثة اأيام متتالية ،وجرى خاللها الإعالن عن
ولدة احتاد عمايل جديد (من �شت نقابات) ،هو احتاد نقابات العمال امل�شتقلة.
اإعالن مت يف اأحد ميادين عمان من دون ترخي�ض ،يف ممار�شة ن�شالية حلق
من�شو�ض عليه يف التفاقية الدولية رقم  87لعام  .1948ومن بني النقابات
اجلديدة املوؤ�ش�شة لالحتاد اجلديد ،نقابات غري مرخ�شة اأي�ش ًا ،لك ّنها فاعلة
ومعرتف بها �شيا�شي ًا (ولي�ض قانوني ًا) وهي ت�شتند يف �شرعيتها ،كالحتاد ،اإىل
تلك التفاقية ،اأعني نقابة عمال املياومة يف القطاع العام.
كانت الطالئع العمالية التي قادت ،منذ  2009وحتى اليوم ،مئات الإ�شرابات
والعت�شامات والحتجاجات العمالية ،قد يئ�شت ،مبكر ًا ،من بريوقراطية الحتاد
َ
ومنتخبة وكون بع�شها
العام لنقابات العمال ،املتح ّولة  -رغم كونها عمالية
تبني
حم�شوب ًا على الي�شار  -اإىل جزء من بريوقراطية النظام ال�شيا�شي .وقد ّ
للطالئع العمالية ال�شابة ،بامللمو�ض ،اأنّ �شبكة امل�شالح واملداخالت ال�شيا�شية
والأمنية ،تعرقل اإ�شالح الحتاد العام ،وحتمي بريوقراطيته من اإطاحتها .وهو
ما طرح ،اأخري ًا ،مهمة تاأ�شي�ض احتاد عمايل جديد.
عملية من هذا النوع تقع يف �شلب ما �ش ّميناه «الدميوقراطية امل�شادة» ،اأي
الدميوقراطية من حتت ،والتي ل تق ّيد نف�شها بالأنظمة القانونية ال�شيا�شية
امل�شيطرة ،لي�ض باجتاه الفو�شى ،ولكن باجتاه ك�شر املعيقات القائمة يف وجه ولدة
التنظيمات النقابية والعمالية وال�شعبية ،وتاليف تعليق املهمات الن�شالية الجتماعية
على تعديالت قانونية تنجزها املداولت الربملانية املديدة واملعقدة واملق ّيدة
واجلزئية .وال�شرتاتيجية املتبعة ،هنا ،هي خلق وقائع ميدانية تنال العرتاف
املجتمعي وال�شيا�شي ،وت ْرك الإطار القانوين القائم ليتدبر اأمره يف ا�شتيعابها.
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ما هو اجلوهري يف النقابة العمالية؟ األي�ض تنظيم العمال ،تنظيم الحتجاجات
والعت�شامات والإ�شرابات واحل�شول على تلبية املطالب يف اتفاقيات جماعية؟
تبني ،باملبادرات الن�شالية ،اأنّ القيام بهذه املهمات ،خارج الأطر النظامية
لقد ّ
القائمة ،ممكن واقعي ًا .وهكذا ،اأ�شبح احتاد النقابات امل�شتقلة واقعي ًا اأي�ش ًا.
ينبغي التاأكيد ،هنا ،اأنّ حرية التنظيم النقابي والحتجاجات العمالية
والتفاقيات اجلماعية بني جلان نقابية غري مرخ�شة من جهة وبني احلكومة اأو
ال�شركات ،اأ�شبحت ممكنة على خلف ّية احلراك الوطني ال�شعبي الذي حقق لنف�شه
حيثية �شيا�شية مل يعد ممكن ًا جتاوزها ،لك ّننا نالحظ ،باملقابل ،اأنّ التحركات
العمالية ال�شجاعة التي �شهدها الأردن قبل  ،2011مثل حركات عمال امليناء
واملياومة واملعلمني ،اأ�شهمت ،بالرتاكم اأو مبا�شرة ،يف ولدة احلراك ال�شعبي،
ومنحته ،منذ البداية ،م�شمون ًا اجتماعي ًا.
املنظمات املطلبية اجلديدة يف الأردن مل تقت�شر على العاملني ،فقد ا�شتطاع
املتقاعدون الع�شكريون (نحو  140الف ًا) ت�شكيل اأطر مطلبية ن�شالية نظمت
احتجاجات واعت�شامات وا�شتطاعت اأن حت�شل على العرتاف ال�شيا�شي بها
وبالتفاو�ض على مطالبها مع اجلهات احلكومية ،بينما هنالك حماولت �شبيهة
مل تتبلور كقوى يف �شفوف املتقاعدين املدنيني ومتقاعدي ال�شمان الجتماعي.
نحا�ض يف عيد العمال  ،2012كانت طالئع من املثقفني
مهمة اأخرى اقرتحها ّ
الي�شاريني ،بداأت حتقيقها يف اليوم نف�شه يف عمان ،تلك اخلا�شة بـ«دور النخب
يف اإعادة الثقة للعمال» ،لكن املعني هنا ،فعلي ًا ،هو النخبة الي�شارية ،وعلى
وجه التحديد ،النخبة الي�شارية ال�شابة اجلديدة التي ت�شعى اإىل بناء منابرها
وبراجمها وحركتها خارج الأطر الي�شارية القائمة املق ّيدة مبنظورها ال�شيا�شي
الليربايل ،وا�شت�شالمها لقدرية الراأ�شمالية النيوليربالية وت�شابك م�شالح
قياداتها مع النخب امل�شيطرة.
اأ�شري هنا اإىل «احتاد ال�شباب الدميوقراطي» الذي اأعاد تكوين نف�شه منظمة
�شبابية ي�شارية م�شتقلة ،واختار الأول من اأيار ،اأي�ش ًا ،لالإعالن عن نف�شه هيئة
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م�شتقلة .وكانت اأوىل فعالياته امل�شاركة يف دعم قيام احتاد النقابات امل�شتقلة،
وتنظيم ندوات مبنا�شبة عيد العمال �شاركت فيها �شخ�شيات ي�شارية ،يف �شياق
تاأ�شي�ض خطاب فكري و�شيا�شي ون�شايل مينح احلركة العمالية ال�شاعدة،
ال�صرعية والدعم والأطر الرباجمية.
الن�شاط الرئي�شي للطالئع العمالية ومنا�شلي املنابر الي�شارية اجلديدة،
كان يف حميط مبنى اإدارة «�شركة مناجم الفو�شفات» املخ�شخ�شة؛ اعتلى عدد
من العمال والطالب �شطحه ،واأ�شدلوا العلم الوطني على واجهته ،بينما تعالت
الهتافات املطالبة باإعادة تاأميم الفو�شفات الذي يعد الرثوة املنجمية وال�شناعية
الأ�شا�شية يف البالد ،ويق ّدر العائد ال�شنوي املنهوب منها باأكرث من مليار دولر.
مرة اأخرى� ،شق الهتاف الي�شاري عنان ال�شماء يف عمان« :املناجم للعمال
م�ض لع�شابة را�ض املال».
الثالثاء  8اأيار 2012
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حروب اخلليج يف الهالل اخل�سيب
اخلليج! اإ ّنه اليوم وحدة جيو�شيا�شية منتظمة فع ًال ،موحدة يف �شياق ال�شراع
الإقليمي  -الدويل امل�شتعل ،بل اإنّ اخلليج هو الفاعل ال�شيا�شي الرئي�شي بني بقايا
النظام العربي ،املنهكة وامل�شتتة الآن؛ يعي وحدته وم�شاحله وموقعه ودوره،
ويخو�ض حروبه .ولعل يف م�شعى “الإمارات” للبحث عن دور اخلا�ض،ولكن غري
وعمان ما يوؤ ّكد وحدة
املختلف عن اأهداف الدور القطري ،ويف انكفاء الكويت ُ
اخلليج باأكرث مما ي�شري اإىل ان�شقاقات .ذلك اأنّ املنكفئني واملرتددين ،ي�شل�شون
الوهابيني يف ال�شعودية وقطر.
القيادة ،يف النهاية ،اإىل ّ
وهابي ًا .وهو �شياق
ميكننا القول اإنّ اخلليج ك ّله ،اأ�شبح ،من الناحية ال�شيا�شيةّ ،
مفهوم .فاحلفاظ على اأنظمة احتكار العائالت «ال�شامية» للرثوة وال�شلطة يف �شيغ
قرو�شطية بالية ،مل يعد ممكن ًا يف ظ ّل التطورات الإقليمية والدولية ،اإل بالعدوان.
والوهابية ،منذ ن�شاأتها ،عدوانية ،عقيد ًة وخطاب ًا وقتا ًل ،داخل اجلزيرة
العربية وخارجها؛ ففي ع�شرينيات القرن الع�شرين فقط ،توقفت الغزوات
الوهابية امل�شتمرة باجتاه العراق والأردن ،وعادت ،يف خم�شينياته ،للت�شدي
ال�شيا�شي والأمني الكثيف لنت�شار النا�شرية وال�شيوعية ،وخ�شو�ش ًا يف بالد
ال�شام ،وخا�شت ،يف �شتينياته ،حرب اليمن يف مواجهة اجلمهورية املدعومة من
جمال عبد النا�شر .ومن ّثم ،يف �شبعينياته ،وبعد انكفاء حركة التحرر العربية
من جهة ،وتدفق البرتودولرات بني اأيدي ال�شعوديني من جهة اأخرى ،حت ّول الغزاة
اإىل دعاة تغلغلوا يف دول العرب وجمتمعاتهم ،وخ�شو�ش ًا بني الفل�شطينيني ويف
جمتمعهم ،ثم و�شعوا منذ  1990وحتى الآن ،كل اإمكاناتهم املالية وال�شتخبارية
والإعالمية يف احلرب الإمربيالية ال�شرو�ض لتدمري العراق ،البلد الذي مي ّثل
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التحدي الرئي�شي لل�شيطرة اخلليجية� ،شواء اأكان حمكوم ًا من قبل �شدام ح�شني
اأم من قبل خ�شومه .واليوم ،يخو�ض وهابيو اخلليج ،حرب تدمري �شورية ولبنان،
واإخ�شاع الأردن ملخططاتهم.
اخلليج يف حرب جمنونة ،ول غرو ...فهو يواجه ،اليوم ،حتدي ًا م�شريي ًا
ناجم ًا عن جملة تهديدات راهنة ،اأهمها ،اأو ًل ،التهديد املت�ش َّمن يف موجات
احلراك ال�شعبي املتتالية يف العامل العربي .ورغم كل املداخالت وموؤثرات القوى
الرجعية  -ويف طليعتها مداخالت الإخوان امل�شلمني وال�شلفيني  -فاإنّ �شحوة
اجلماهري العربية لها اإيقاع تاريخي ي�شري اإىل موجة من التمرد .وقد اقرتبت
حركة اجلماهري من حدود اخلليج يف اليمن والبحرين ،وو�شلت اإىل الداخل
ال�شعودي ،حيث مه ّم�شو اجلزيرة العربية املتطلعون اإىل اخلال�ض ،بع�شهم من
ال�شطهاد املذهبي ال�شافر ،وبع�شهم من الفقر املدقع ال�شارخ فوق اآبار البرتول،
وبع�شهم من النري الثقيل حلكم اآل �شعود القرو�شطي الثيوقراطي ال�شلفي الوهابي
الطائفي .ثاني ًا ،التهديد الإيراين املتخذ لبو�ش ًا مذهبي ًا ظاهر ًا ،لك ّنه ،يف عمقه،
يظل مي ّثل حركة قوة اإقليمية �شاعدة ،م�شتقلة وتنموية ون�شف دميوقراطية ،وترى
يف اخلليج ،مو�شوعي ًا ،ح ّيز ًا طبيعي ًا لنفوذها .ثالث ًا ،التهديد العراقي التقليدي،
املتج ّدد الآن بحكومة “�شيعية” متحالفة مع طهران ،من دون اأن يكون م�شتجد ًا؛
عرب الأخري عنه
فالتناق�ض العراقي ـ ـ ـ
اخلليجي مل يتك ّون ب�شبب �شدام ح�شني ،بل ّ
ّ
بو�شفه �شريورة تناق�شية قائمة بذاتها بني التق ّدم العراقي والتخ ّلف اخلليجي،
بني جمتمع تهياأ  -ول تزال اإمكاناته قائمة  -لتنمية وطنية حديثة ،تتفاعل
فيها الرثوة النفطية والثقافة احلديثة والتكنولوجيا ،وبني جمتمعات مفرغة
وا�شتهالكية ّ
وه�شة يف تركيبها وثقافتها .رابع ًا ،التهديد الآتي من م�شر  -بثقلها
الإقليمي واإمكاناتها احلبي�شة  -وقد انفتح باب التاريخ فيها ،ولن يطول بها الزمن
قبل اأن تكت�شف طريقها .وطريقها هو جتديد النا�شرية؛ بل اإنّ النتيجة الباهرة
التي حققها مر�شح الرئا�شة النا�شري ،حمدين �شباحي ،موؤ�شر �شريح اإىل قوة
الجتاه نحو تبلور نا�شرية جديدة يف م�شر .خام�ش ًا ،التهديد اللبناين املتم ّثل
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أ�شا�شي لل�شعودية،
يف املقاومة ،التي اأثبتت قدرتها على جلم احلليف الإقليمي ال ّ
اأعني اإ�شرائيل .ونالحظ ،هنا ،اأ ّنه كلما ت�شاعدت قدرة املقاومة على الت�شدي
للع�شا الإ�شرائيلية ،ا�شتب�شل ال�شعوديون يف تخليق ومتويل احلراب املذهبية �شد
حزب اهلل� .شاد�ش ًا ،التهديد اليمني ،حيث ماآلت النتفا�شة ال�شعبية مل ُحت َ�شم
بعد مل�شلحة اخلليج ،وحيث ت�شت ّد ،يف املقابل ،الن�شقاقات والن�شاطات الإرهابية،
لكن التهديد اليمني املاثل يتج�شد يف قوة احلوثيني املتحدية املحاذية لل�شعودية.
�شابع ًا ،التهديد الأردين الناجم عن �شعود حركة �شعبية متنامية نحو تغيريات
دميوقراطية عميقة يف ا َمل َلكية الوحيدة الباقية على حدود اخلليج .ثامن ًا ،التهديد
الدويل امل�شتجد بظهور احللف ال�شيني  -الرو�شي وامتداده اجليو�شيا�شي يف
اإيران والعراق و�شورية ولبنان.
كل تلك التهديدات يواجهها ال�شعوديون ،بينما ي�شاهدون ،عن كثبُ ،حماتهم
الأمريكيني وهم يق ّل�شون وجودهم وينافحون عن ح�شورهم الآفل يف املنطقة.
بالأ�شا�ض ،علينا النتباه اإىل اأنّ الأمريكيني خرجوا مهزومني من عراق ُيعاد
ت�شكيله اليوم من خالل العوامل الداخلية اأو ًل ،ويف �شياق التمو�شع ،ثاني ًا ،يف
التحالف الإيراين  -ال�شوري وامتداده اللبناين ،الذي ل ي�شتطيع اأن يتجاهل
املتطلب اجليو�شيا�شي القا�شي مب ّد ج�شوره �شوب الأردن من جهة ،وا�شتعادة
امللف الفل�شطيني من جهة اأخرى.
ا ُ
حلماة الأمريكيون مل يعودوا تلك الق ّوة الأ�شطورية التي يركن اإليها ملوك
واأمراء و�شيوخ اخلليج؛ فالوليات املتحدة تهت ّز حتت وطاأة الأزمة املتفاقمة
للراأ�شمالية والنكو�ض الداخلي ،القت�شادي وال�شيا�شي ،وترتاجع اأمام �شعود
القوى الدولية والإقليمية اجلديدة .لذا ،يجد اخلليج نف�شه اليوم قلق ًا وم�شطر ًا
اإىل اأن يخو�ض معركته بنف�شه واأكرث تط ُّرق ًا من ُحماته .وهو يدافع عن وجوده،
بامل�شاعي الالهثة لتخريب التغيريات الدميوقراطية يف م�شر وتون�ض ،لكن
خ�شو�ش ًا ب�شن حروب التفكيك يف الهالل اخل�شيب .اإ ّنه يعي متام ًا التح ّدي املرعب
للكتلة الأموية  -العبا�شية .هنا ،علينا اأن نتذكر ِث َقل التاريخ؛ لقد خرجت الدعوة
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الإ�شالمية من اجلزيرة العربية ،لكن احل�شارة العربية  -الإ�شالمية تخل�شت
من غبار ال�شحراء ،وت�شكلت وازدهرت يف دم�شق وبغداد اأ�شا�ش ًا ،وانتك�شت يف
النقطاع العثماين الذي ،على اأنقا�شه ،ن�شاأت الدول الوطنية احلديثة يف الهالل.
اليوم ،يتحالف اأجالف ال�شحراء مع العثمانيني اجلدد ،ليفر�شوا ذلك املزيج
البغي�ض من الوهابية والعثمنة على بالد ال�شام والعراق.
الإخوان امل�شلمون وال�شلفية مي ّثلون الطابور اخلليجي اخلام�ض يف الهالل
اخل�شيب .اإ ّنهم ،بغ�ض النظر عن انتماءاتهم املحلية ،مداخلة من اخلارج .لذلك،
فاإنّ ال�شراع معهم ،هنا� ،شراع وطني ح�شاري يف الأيديولوجية والثقافة والروؤية
م�شن مفتوح مع ال�شلفية اجلهادية التي تنتجها
حول الإ�شالم نف�شه ،كما اأ ّن ه �شراع ٍ
البنية ال�شعودية بانتظام ،وت�شتخدمها وت�ش ّدرها اإىل بوؤر التوتّر خارجها ،كما تفعل،
اليوم ،يف العراق و�شورية ولبنان والأردن ،وبني الفل�شطينيني ،لكن لي�ض يف فل�شطني
ال�شلفي بقرار من قلب ال�شعودية.
املح�شن من الإرهاب
حيث الحتالل احلليف
ّ
ّ
هكذا ،وبينما ننظر اإىل اأنف�شنا ،بو�شفنا عراقيني و�شوريني واأردنيني وفل�شطينيني
ولبنانيني ،ينظر اإلينا اخلليج ،كما حليفه الإ�شرائيلي ،كمدى واحد .وقد اأظهرت
تطورات  2012 - 2011يف «�شوريا» اأنّ الهالل اخل�شيب يك ّون وحدة اإقليمية
مرتابطة يف ال�شميم .فاحلدود اجلغرافية والدميوغرافية وال�شيا�شية بني �شوريا
وكل من الأردن ولبنان ،متداخلة بنيوي ًا ،بحيث انك�شف فع ًال اأ ّنها جمرد حدود
وتبني اأ ّنه ل ميكن للبلدين« ،الناأي بالنف�ض» ع ّما يحدث يف البلد الأ ّم.
افرتا�شيةّ ،
حت ّول ال�شراع يف �شورية اإىل �شراع داخلي عميق� ،شلمي يف الأردن  -ب�شبب
ق ّوة الدولة  -وعنيف يف لبنان الالدولة ،لكن ،يف احلالتني ،رمبا اآنّ لالأردنيني
واللبنانيني ،مراجعة الت�ش ّلب الوطني املحلي يف �شوء الظهور الالفت حلجم الأثر
ال�شيا�شي للحدث ال�شوري الداخلي على الوطنيتني الفرعيتني.
يف لبنان ،ما ي�شبه اجلنون ...وما ي�شبه ال�شحوة؛ جنون امل�شاركة يف احلرب
على �شوريا ،على اأر�شها واأر�ض لبنان ،و�شحوة من وهم لبنان الكبري القادر على
اإدارة الظهر للبلد الأم .كم �شن ًة مرت على لبنان الال ـ �شوري ،كم حزب ًا ،وكم
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كتاب ًا ،كم حرب ًا ،كم وهم ًا مذ ذاك� ،شقط حني وجد اللبنانيون اأنّ طرابل�ض ل
تزال جزء ًا من �شورية ،كما تظهر يف �شريورتها جزء ًا من احلرب ال�شورية التي
متت ّد �شيا�شي ًا اإىل كل املناطق اللبنانية ،ويظل حمورها واحد ًا :ملن تكون ال�شيادة
يف دم�شق؟
مل يلعلع الر�شا�ض بني موؤيدي دم�شق وموؤيدي املعار�شة ال�شورية يف الأردن،
لكن تفاعالت ال�شراع وعقابيله هنا اأبلغ؛ اأو ًل ،تقاطع الن�شقاق حول �شوريا ،اإىل
ح ّد كبري ،مع الن�شقاق الدميوغرايف ال�شيا�شي الداخلي .هناك ،بالطبع ،عوامل
تف�شر ذلك التقاطع ،لكن ما يثري النتباه اأنّ
عديدة �شنتع ّر�ض اإليها عما قليلّ ،
وحدة املذهب (ال�شني) مل توؤ ّد دور ًا حا�شم ًا هنا؛ �شحيح اأنّ عنا�شر موؤيدة
لالإخوان امل�شلمني من بني �شفوف الع�شائر وقفت �شد النظام ال�شوري  -بو�شفه
“علوي ًا”  -لكن الع�شائر ،ككتلة �شيا�شية ،ظلت ،برغم التجيي�ض الإعالمي
وال�شيا�شي ،ع�شية على نفوذ الإ�شالم ال�شيا�شي ،واأعربت عن مواقف �شارمة
اإزاء الن�شاط الإخواين املعادي لدم�شق ،وجلمته فع ًال .يف املقابل ،وبا�شتثناء البوؤر
الي�شارية والقومية يف �شفوف الأردنيني من اأ�شل فل�شطيني ،جند اأنّ غالبية
من هوؤلء تقع حتت تاأثري النفوذ الإخواين وال�شلفي .وبالنظر اإىل تالزم هذا
التاأثري املت�شاعد مع خمزون التعبئة الفل�شطينوية التقليدي ،فاإنّ الأبواب تبدو
مفتوحة هنا لـ«فتح الإ�شالم» .ول اأق�شد التنظيم نف�شه بال�شرورة ،بل الفكرة
البالغة الفعالية للدمج بني الهوية الوطنية والهوية الدينية املذهبية .اإنّ ح�شور
هذه الفكرة ووجود حا�شنتها الجتماعية ،يفتحان ثغرة يف جدار الن�شيج والأمن
الأردنيني ،ويقودان اإىل احتمالت مواجهات اأمنية واأهلية خطرية ،اإذا قررت
ال�شعودية و َقطر اأن من م�شلحتهما م ّد �شل�شلة احلروب الأهلية والفو�شى اإىل
الداخل الأردين اأي�ش ًا .ثاني ًا ،اإنّ مثل هذه املخاوف الأمنية ،والقلق من تد ّفق هجرة
الفل�شطينيني  -ال�شوريني اإىل البالد املهددة اأ�ش ًال بفقدان التوازن الدميوغرايف
التح�شب من تنامي قوة الإخوان امل�شلمني املحلية ،وتبلور
ال�شيا�شي ،اإ�شافة اإىل
ّ
اإجماع لدى القوى الوطنية والع�شائرية يرف�ض ّ
التدخل يف �شورية ،كلها عوامل
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جعلت مثل ذلك ّ
التدخل ممتنع ًا بو�شفه �شيا�شة عامة للدولة  -لكن ،بالطبع،
مع وجود خروق واحتمالت  -ثالث ًا ،وو�شع هذا المتناع ،العالقات الأردنية -
ال�شعودية على ّ
املحك .مل يظهر لل�شعوديني ،فقط ،اأنّ الأردن لي�ض ذلك احلليف
الذي ميكن العتماد عليه يف معركة الوجود اخلليجي ،بل ظهر للطرفني اأنّ فكرة
ع�شوية الأردن يف جمل�ض التعاون اخلليجي زائفة من الأ�شا�ض ،لأنها تتعار�ض
مع دكتاتورية اجلغرافيا ال�شيا�شية؛ فالأردن ينتمي ،ع�شوي ًا ،اإىل املدى ال�شوري
العراقي ،ول ي�شتطيع ح ّكامه ،كائن ًا ما كانت توجهاتهم ،ك�شر ذلك النتماء،
والن�شواء حتت العباءة اخلليجية.
التداخل اجلغرايف والدميوغرايف  -وما ي�شتتبعه من تفاعالت خمتلفة -
بني دولتي الهالل الكربيني� ،شوريا والعراق ،حا�شر بق ّوة ،و تخ ّفف ،من �شورته،
مركز ّي ُة البلدين ،لكن تقاطع اأزمتيهما الراهنتني ،اأظهر الرتابط الذي ل فكاك
منه بينهما من جهة ،وبينهما وبني الأردن من جهة اأخرى؛ فمن دون تفاهم
جوهري مع دم�شق وعمان ،لن ت�شتطيع حكومة مركزية عراقية� ،شيعية التكوين،
اأن تتالفى� ،شلمي ًا ،م�شروع انف�شال املثلث ال�شني العراقي ،املدعوم من ال�شعودية.
ولن تتمكن الأخرية من حتويله اإىل منطقة م�شادة حلكومة بغداد ،اإل اإذا ربحت
اجلولة يف �شوريا اأو تعاون معها الأردن يف هذا املجال.
يف هذه ال�شبكة ،يوجد العامل الفل�شطيني املنت�شر على كامل رقعة ال�شطرجن،
يف كل زاوية وكل حمور؛ َقطر التي ا�شتاأثرت ّ
مبلف حما�ض  -املُعاد تاأهيلها خارج
اخلط ال�شيا�شي للمقاومة  -لأداء دور رئي�شي يف التفاهمات مع الإ�شرائيليني،
تن�شج ،كذلك� ،شالت معقدة مع الإخوان امل�شلمني واجلماعات الليربالية
التوطينية يف الأردن ،بينما ير ّكز ال�شعوديون ،جهو َدهم على اجتذاب املزيد من
الفل�شطينيني اإىل البوؤر واملنظمات ال�شلفية اجلهادية.
م�شتميت عن بنى حمكوم عليها
حروب اخلليج يف الهالل اخل�شيب ،دفا ٌع
ٌ
بالزوال ،يف �شياق الرتاجع الأمريكي والغربي ،والتوازن الإيراين  -الإ�شرائيلي،
وتفكك النظام العربي حتت �شربات احلراك اجلماهريي الذي مل ي�شل بعد
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اإىل ماآله الثوري ،لك ّنه مفتوح الحتمالت .وكذلك يف �شياق التفكك الداخلي
لل�شعودية التي يدرك قادتها ،يف اأعماقهم ،اأنّ �شيغة الدولة العائلية املتحكمة يف
ثروات كربى ،وامل�شادة ،يف تركيبها الع�شوي ،للتق ّدم ،واملتف�شخة ذاتي ًا ،واملنتجة،
بالتايل ،وب�شورة تلقائية وم�شتمرة ،لالإرهابيني ،مل تعد ممكنة .وهو ما يدفع
بالريا�ض اإىل جنون نراه ،يومي ًا ،منتق ًال من العراق اإىل �شورية ،وبداأنا نراه
يف لبنان ،وغد ًا يف الأردن .نحن ل ن�شتدعي ،اإذ ًا« ،الهالل اخل�شيب» ،كتكوين
جيو�شيا�شي واحد ،من تراث اأنطون �شعادة ،بل اإنّ حروب التو�شع اخلليجي يف
بلدان الهالل هي التي ت�شع اأمامنا �شرورة النظر يف راهن ّية الرد الهاليل على
حتدي الوجود والتنمية والثقافة القومية والتقدم الجتماعي.
الرتكيب الإثني والديني واملذهبي والجتماعي  -الثقايف يف الهالل اخل�شيب،
هو تركيب متوازن بني العائلتني ،ال�شنية وال�شيعية ،وبني امل�شلمني والكتلة
امل�شيحية الوازنة ،بني البدو واأن�شاف البدو والفالحني واحل�شر ،بني الرثوات
املعدنية واملائية ،بني القدرات الإنتاجية والعلمية والتقنية والقدرة القتالية ،وبني
تراثات احلقب احل�شارية ،تلك املرتاكمة عرب تاريخ حيوي مت�شل تعددي حتى
يف انقطاعاته .وهو ما مينح الهالل ،العمق الالزم للنهو�ض القومي التقدمي
والهوية الإقليمية الفريدة .وما ينبغي لنا اأن نالحظه ،تو ًا ،هو اأنّ الوطنيات
املحلية ،على �شرعيتها� ،شتتحول وبا ًل على ذاتها اإذا ما ت�شلبت ،ونظرت اإىل تلك
الذات مبعزل عن ال�شياق الهال ّ
يل ،وخ�شو�ش ًا يف زمن الحتاد العدواين للخليج.
م�شيحيو لبنان لن يعودوا اأقلية متوج�شة حاملا يندجمون يف م�شيحية م�شرقية،
ربت يف فل�شطني والعراق ،وهي ،اليوم ،م�شتهدفة يف مركزها ال�شوري ،و�شار
ُ�ش ْ
لزام ًا عليها اأن تنقذ نف�شها ،رمبا انطالق ًا من ا�شتعادة الدور النه�شوي التنويري
العروبي الذي م ّيز حركة امل�شيحيني العرب منذ نهايات القرن التا�شع ع�شر ،لك ّنه
غاب يف العقود الأربعة الأخرية يف انكفاء طائفي مميت.
كذلك� ،شتخرج العائلة ال�شيعية من روح الغيتوات ،حني تنتظم يف خط ميتد
من جنوب لبنان اإىل جنوب العراق ،حيث توجد الإمكانات اخل�شبة لنهو�ض
الت�ش ّيع العروبي العراقوي ،القادر على خلق التوازن املمكن  -والودي  -مع اإيران،
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وتالي ًا على اجتذاب ال�شيعة العرب اإىل مركز عربي .وهو طموح ل غنى عنه لكي
ياأخذ الهالل اخل�شيب موقعه الن ّد ي يف �شياق احللف الرو�شي  -الإيراين .التمايز
ل يقود ،بال�شرورة ،اإىل عالقة عدائية؛ فالتحالف يتم ،اأ�ش ًال ،بني املتمايزين.
وهو ممكن على اأ�شا�ض التعددية وامل�شالح امل�شرتكة.
و�شتجد العائلة ال�شنية الهاللية ،لنف�شها ،ويف تراثها احل�شاري اخلا�ض،
اإطار ًا يناأى بها عن التاأثريات الوهابية اخلليجية من جهة ،وعن التاأثريات
الإخوانية امل�شرية من جهة اأخرى ،اإىل ّ
ت�شن هاليل م�شتق ّل مي ّثل ،يف خ�شو�شيته
املنفتحة ،دينامية اأ�شا�شية يف بنية بيئته التعددية.
البقاء داخل الوطنيات والع�شبيات املت�ش ّلبة ،يح ّول التن ّوع الجتماعي
الثقايف املتوازن اإىل �شيغ من اأكرثيات واأقليات ،وبالتايل اإىل ميادين للحروب
الأهلية .واإ ّنها ملفارقة اأن ترى الريا�ض يف احتاد اخلليج ،خمرج ًا له من اأزمته
التاريخية ،بينما تعمى القوى الوطنية يف بلدان الهالل اخل�شيب ،عن الإمكانات
الهائلة التي يتيحها ت�شامنه واجتاهه نحو �شيغة �شيا�شية حت ّوله اإىل قوة اإقليمية
م�شتقلة وفاعلة وت�شمن الوزن العربي بني تركيا واإيران.
األ من هجوم م�ساد ؟
ل ميكننا اأن نن�شى حلظة واحدة اأنّ ال�شغوط ت�شت ّد على �شوريا ،وتت�شاعد،
يف حرب خليجية مفتوحة ،ينوب فيها الوهابيون عن الوليات املتحدة واإ�شرائيل
يف م�شعى تدمري الدولة ال�شورية .لكن ،يف راأينا ،اأنّ العامل الرئي�شي يف تاأخر
انتقال هذه الدولة من الدفاع اإىل الهجوم ،يكمن يف غياب الإرادة ال�شيا�شية
لتو�شيح هويتها الجتماعية وال�شيا�شية والثقافية.
بعد اأكرث من �شنة من املواجهات ،ل تزال هوية الدولة ال�شورية غام�شة يف
كل املجالت:
اأو ًل ،غاب مهند�ض النيوليربالية ال�شورية ،عبد اهلل الدردري ،لكن الدردرية،
امل�شوؤولة عن التفكك القت�شادي  -الجتماعي لالأرياف الفالحية وال�شواحي
احلرفية ،ل تزال قائمة ،وتع�ش�ض يف مفا�شل القت�شاد والقرار والتكوين
الجتماعي للنخب امل�شيطرة� .شحيح اأنّ موجة النيوليربالية مل ت�شتطع الق�شاء
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على مك ّونات اأ�شا�شية ميكن اإنقاذها من القطاع العام وال�شيا�شات والهياكل
الجتماعية يف �شوريا ،و�شحيح اأ ّنه مت اتخاذ اإجراءات ،هنا وهناك ،لتربيد
النتائج ال�شيا�شية للنهج النيوليربايل ،لكن من الوا�شح اأي�ش ًا ،اأنّ اخلط الوطني
الجتماعي داخل النظام ال�شوري والدولة ال�شورية ،مل ي�شتطع ،حتى الآن ،التعبري
عن نف�شه �شيا�شي ًا ،اإما لرتدده واإما لعدم اإدراكه اأهمية تظهري املوقف الجتماعي
التقدمي لربح املعركة �شد القوى الرجعية .ل نزال نطمح اأن يعلن الرئي�ض ب�شار
و�شجع مرا�شيم الدردريةـ نقد ًا ذاتي ًا �شريح ًا ،في�شف النهج
الأ�شد ـ وهو َمن و ّقع ّ
ونتائجه الكارثية ويوؤكد التخ ّلي عنه كلي ًا ،وال�شروع ،باملقابل ،يف تدبري �شيا�شات
تقدمية �شريحة على اأ�شا�ض �شرب امل�شالح الكمربادورية واإعادة بناء ودمقرطة
الدور القيادي للدولة يف املجال القت�شادي ،وتعزيز القطاعات الزراعية
وال�شناعية واحلرفية ،واتباع منهج �شامل منطلق من الروؤية الدميوقراطية
الجتماعية ،واإعادة توزيع الرثوة على امل�شتوى الوطني .هذه ال�شيا�شات بالذات
هي التي ت�شتطيع ا�شتعادة جمهور امله ّم�شني ،املف َقرين من �شيطرة وكر الذئاب
ال�شلفية اإىل التحالف الجتماعي الوطني.
ثاني ًا ،اإنّ واحدة من الوم�شات الرئي�شية التي اأطلقت النتفا�شة ال�شورية
هي �شعور ال�شوريني بوطاأة الف�شاد الكبري .ما الذي اأجنزه النظام ال�شوري يف
هذا ّ
امللف؟ ل �شيء .هناك ،بالطبع ،املخاوف من انفراط بع�ض التحالفات
داخل النظام وخارجه ،اإذا ما �ش ّنت معركة وا�شعة �شد الفا�شدين .لك ّنها ،ا ّأي
هذه املعركة� ،شوف جتتذب قطاعات اجتماعية وا�شعة اإىل �شف النظام ،ومتنح
ال�شدقية خلياراته ال�شيا�شية.
ثالث ًا ،اإنّ جميع املت�شامنني مع �شوريا ،تو ّقعوا اأن تكون النتخابات النيابية
اإطار ًا لتو�شيع النخبة ال�شيا�شية ،فت�شمل طيف ًا من العنا�شر الدميوقراطية
امل�شتقلة واملعار�شة الوطنية الجتماعية ،وخ�شو�ش ًا ائتالف «جبهة التغيري
والتحرير» وال�شوريني القوميني .لكن العملية النتخابية ،بالنظر اإىل ثقل ال�شلطة
وراء نزعة ال�شتئثار البعثي ،حرمت الدولة ال�شورية من الوزن النوعي مل�شاركة
امل�شتقلني الدميوقراطيني واملعار�شني الوطنيني الذين جرى متثيلهم ب�شورة
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رمزية فقط .وهكذا ،فاإن هذه القوى املتمتعة بال�شدقية ،والتي اأظهرت ،خالل
مراحل �شعبة من الأزمة ،حيوية �شيا�شية مفتقدة لدى اأركان النظام يف الدفاع
عن البلد ،تلقت �شفعة اأربكتها ّ
وعطلت حيويتها ،بينما اأُعيد اإنتاج برملان ح�شب
املوا�شفات القدمية من التحالف بني النخب البعثية والنخب الربجوازية.
رابع ًا ،اإنّ اأكرث العرتا�شات جوهرية على اأداء النظام ال�شوري ،هي تلك
املتعلقة بحقوق الإن�شان وكرامته .ويف هذه النقطة بالذات ،فاإنّ املت�شامنني مع
ربر له بني حقوق
�شوريا ،ل يزالون يقفون اأمام خيار اأخالقي موجع جد ًا ل م ّ
الأوطان وحقوق الإن�شان.
خام�ش ًا ،وقد ل يريد النظام ال�شوري النحياز اإىل خيارات اجتماعية
و�شيا�شية �شريحة تهدد حتالفاته الراهنة ،ولكن ماذا عن اخليار الوطني
الذي هو خياره الرئي�شي؟ يف  2011جرى ت�شعيد �شعبي �شلمي �شد الحتالل
الإ�شرائيلي .ورغم اأ ّنه بدا نوع ًا من الدفاع عن الذات يف مواجهة الرجعية ،فقد
فتح ذلك الت�شعيد ال�شلمي اأفق ًا مل�شار تعميق ثقافة وروح املقاومة يف �شوريا .هذا
امل�شار مل يجر تعزيزه  .وحتى حني قررت اإ�شرائيل اأخري ًا البدء بالتنقيب عن
النفط يف اجلولن ،فاإ ّننا مل نلحظ �شوى تعليقات احتجاجية خجولة.هل يظن
النظام ال�شوري اأ ّنه �شيتجاوز الأزمة يف ت�شوية ما ،ليعود الو�شع يف البلد اإىل ما
كان عليه �شابق ًا؛ بزن�ض وف�شاد وامتيازات وقمع ،بل وعالقات طيبة مع ال�شعودية؟
اإ ّنه لواه ٌم َمن يظن ذلك .اإ ّنها معركة ك�شر عظم ،ولن تفوز الدولة ال�شورية فيها
اإل اإذا حتددت طبيعة هويتها الجتماعية وال�شيا�شية وا�شطفافاتها وحتالفاتها
ومقاربتها اخلا�شة للتح ّول الدميوقراطي ،مبا مي ّكنها من �شن الهجوم امل�شاد.T
الثالثاء  29اأيار 2012

--------------------------------------------------------------------------- Tكان علينا اأن ننتظر ما يقرب العام ،لكي يتخذ النظام ال�شوري ،خطوة �شحيحة يف هذ الجتاه ،باإعالنه فتح جبهة
اجلولن اأمام املقاومة.
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�سوريا بو�سفها دولة املقاومة العربية
يف الذكرى ال�شاد�شة حلرب متوز ،اأعلن زعيم حزب اهلل ،ح�شن ن�شر اهلل
جملة من املعطيات اجلديدة املرتبطة بال�شرتاتيجية ال�شورية التقليدية املعروفة
بـ«الدفاع خارج الأ�شوار» .وكانت هذه ال�شرتاتيجية قامت على جتاوز اآثار خروج
م�شر من حلبة ال�شراع مع العدو الإ�شرائيلي بعد ،1973وبالتايل امل�شاعب
اجل�شيمة للحرب النظامية على اجلبهة ال�شورية نف�شها ،من خالل اإدامة وت�شعيد
املعركة مع الإ�شرائيليني والأمريكيني على اجلبهات غري النظامية يف املنطقة.
وعلى هذه اخللفية ،جاء الدعم ال�شوري احليوي واملثابر للمقاومات العربية يف
فل�شطني ولبنان (والعراق).
ولطاملا �ش ّور اخل�شوم ال�شيا�شيون لنهج املقاومة ،تلك ال�شرتاتيجية
باأ ّنها تعرب عن اأنانية حتمي نف�شها وم�شاحلها مبمار�شة ال�شراع على
اأر�ض الآخرين وبرجالهم .لكن اأولئك اخل�شوم يتغا�شون عن الكلفة
الباهظة للحرب خارج الأ�شوار ،واملخاطر التي تن�شاأ عنها ،وامكانية
انتقالها ،يف املنعطفات احلادة ،من خارج الأ�شوار اإىل داخلها .وهو ما
يتطلب احلفاظ على جاهزية ع�شكرية م�شتعدة للمواجهة من دون تقاع�ض.
التهمة الثانية املوجهة اإىل تلك ال�شرتاتيجية هي القائلة اإنّ دم�شق ت�شتخدم
املقاومات ورقة �شغط للتو�شل اإىل ت�شوية مع اإ�شرائيل ب�شاأن اجلولن ،ومع الغرب
ب�شاأن م�شاحلها .وقد اأظهرت الأحداث ،على مدى العقود الأربعة املا�شية ،وبعد
كامب ديفيد واأو�شلو ووادي عربة ،اأنّ ال�شراع ـ ولي�ض الت�شوية مع اإ�شرائيل ـ هو
حمور ال�شيا�شة ال�شورية.
دفعت �شوريا بالفعل اأثمان ًا باهظة على مذبح ا�شرتاتيجية احلرب خارج
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الأ�شوار ،اأب�شطها املواجهات الع�شكرية مع الإ�شرائيليني والأمريكيني يف لبنان يف
الن�شف الأول من الثمانينيات ،واأق�شاها م�شاعي احللف الأمريكي  -الإ�شرائيلي
 الرجعي لتقوي�ض ال�شرتاتيجية ال�شورية نف�شها من خالل احل�شار والعزل ونقلاحلرب اإىل داخل الأ�شوار ،كما حدث يف التمرد الإخواين الإرهابي يف ،1980
وكما يحدث منذ ربيع  2011وحتى الآن من حرب اإرهابية واإعالمية �شر�شة على
�شوريا املحا�شرة.
اجلديد الذي جاء ن�شر اهلل به ،هو اأنّ دم�شق متار�ض ا�شرتاتيجيتها تلك يف
عهد ب�شار الأ�شد ،بروح متفانية ،اأو ًل من حيث كونها املز ّود الرئي�شي بال�شالح
 بكل اأ�شكاله  -للمقاومة اللبنانية والفل�شطينية ،وثاني ًا من حيث كونها تط ّور�شناعاتها الع�شكرية  -وخ�شو�ش ًا ال�شاروخية  -يف ال�شياق نف�شه ،وثالث ًا
من حيث ا�شتعدادها للذهاب اإىل احلد الأق�شى يف حت ّمل امل�شوؤولية ال�شيا�شية
والع�شكرية واملادية واملخاطر الناجمة عن تلك ال�شرتاتيجية ،كما ظهر يف حرب
متوز يف لبنان  2006وحرب غزة  .2009ففي احلربني ،كان اجلي�ض ال�شوري،
الرافعة الرئي�شية للمواجهة ،و�شريك ًا يف احلرب .وقد تطلب ذلك ،رابع ًا ،اإعادة
تكوين القدرات الدفاعية للجي�ض ال�شوري مبا ح ّوله اإىل قوة ع�شكرية نوعية.
ومل يذكر ن�شر اهلل ،ل�شوء احلظ ،معطيات خا�شة عن الدور ال�شوري يف
املقاومة العراقية .ولعل هذا الدور هو الدور الأخطر الذي لعبته دم�شق؛ فالعدو،
هنا ،هو الوليات املتحدة الأمريكية نف�شها ،وحمور املواجهة لي�ض يف امليدان
التقليدي لإدامة ال�شراع مع اإ�شرائيل ،بل يف هزمية امل�شروع الإمربيايل الكبري
للمحافظني اجلدد ،الهادف اإىل اإقامة ال�شرق الأو�شط اجلديد الأمريكي العثماين
 اخلليجي  -الأ�شويل.ينبغي اأن نتوقف هنا ،اإذ ًا ،لرنى دور �شوريا الدويل يف اأفول مرحلة القطب
الواحد ،وولدة مرحلة التعددية القطبية .ويف هذا ال�شياق بالذات ،تفيد �شوريا
الآن من الدعم الرو�شي ـ ال�شيني ملقاومتها املديدة للعدوان الإمربيايل
الرجعي امل�شتمر واملت�شاعد منذ �شتة ع�شر �شهر ًا ،بهدف حتطيم وحدة ترابها
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الوطني ووحدة جمتمعها وتفكيك جي�شها وتدمري قدراتها القت�شادية وحيويتها
الجتماعية والثقافية.
يف و�شف �شوريا ،مل يعد جائز ًا ،بعد خطاب ن�شر اهلل ،القول اإ ّنها دولة
ممانعة اإ ّنها ،بالتحديد ،دولة املقاومة العربية .فقد ات�شح اليوم اأنّ تلك املقاومة
هي حزمة �شيا�شية وع�شكرية واأمنية واحدة مت�شافرة يف نهج ا�شرتاتيجي واحد
عماده الدولة ال�شورية .ولذلك ،فاإنّ خروج حما�ض من دم�شق ل يعني انفكاك
حركة مقاومة عن حلف اإقليمي ،بل يعني انفكاكها عن خط املقاومة نف�شه؛ فخارج
العالقة التحالفية مع �شوريا ،ل توجد مقاومة ،بل مفاو�شات و�شفقات ومتو�شع
داخل التجديد الإخواين لكامب ديفيد واأو�شلو ووادي عربة.
و�شوريا هي دولة املقاومة العربية بامتياز ،لأ ّنها ،على خالف املقاومات
اجلزئية ،مل تتخذ ،يف خو�شها ال�شراع مع تل اأبيب ووا�شنطن ،معيار ًا جزئي ًا
ـ طائفي ًا اأو مذهبي ًا اأو ُق ْطري ًا ـ بل ظل معيارها واحد ًا هو ال�شراع نف�شه بو�شفه
�شراع ًا قومي ًا ،وتوظيف املقاومات اجلزئية �شده .قاتلت �شوريا اإىل جانب حزب
اهلل ال�شيعي وحما�ض الإخوانية والف�شائل العراقية ال�شنية ،مربهن ًة على تكوينها
العروبي والتزامها ال�شرتاتيجي باملقاومات بغ�ض النظر عن ارتباطاتها وميولها
اجلزئية.
اإنّ �شجاعة ورجولة ن�شر اهلل يف اإعالنه الدور املركزي ل�شوريا ورئي�شها
وجي�شها و�شناعتها الع�شكرية و�شباطها ـ ويف مقدمتهم ال�شهداء داوود راجحة
وح�شن تركماين واآ�شف �شوكت ـ يف انت�شار متوز  ،2006تلهمنا ال�شجاعة
والرجولة ،لكي نخرج ،بدورنا ،من الدائرة الرمادية ،ونعيد اكت�شاف ا�شطفافنا
ال�شيا�شي وفق الأولوية املعيارية لل�شراع مع الإمربيالية وال�شهيونية .ويف �شياق
ذلك ال�شطفاف ال�شريح واملحدد� ،شوف نرى ،يف الدولة الوطنية ال�شورية ،ويف
�شوء املمكن الواقعي القائم بالطبع ،وقبل الربيع العربي وبعده ،املركز الرئي�شي
الأخري للمقاومة العربية وللروح العربية .وما ت�شتهدفه احلرب املجنونة على �شوريا
اليوم هو تدمري هذا املركز واحلاقه باملع�شكر الأمريكي الإخواين ال�شلفي الرجعي.
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ل يعمينا ذلك عن التناق�ض القاتل الذي وقع فيه النظام ال�شوري ،خالل
العقد املا�شي؛ فبينما كانت رئا�شة الأ�شد البن تط ّور قدرات اجلي�ض ال�شوري،
ّ
وتوطد دورها يف املقاومة ،انزلقت اإىل ما ي�ش ّكل ال�شد القت�شادي الجتماعي
لذلك الدور من خالل ت�شجيع الغزو النيوليربايل الكمربادوري لالقت�شاد
واملجتمع ال�شوريني .وهو ما تدفع �شوريا ثمنه الآن ،اأو ًل ،بخ�شارة ق�شم من
القاعدة الجتماعية التقليدية للدولة واملقاومة ،واملتمثلة بالفالحني وجماهري
الريف ،وثاني ًا ،باإفقار وتهمي�ض مئات الألوف من ال�شباب الذين حتولوا خزان ًا
ب�شري ًا لالإرهاب الرجعي ،وثالث ًا ،بن�شر منوذج النجاح الفردي الربجوازي على
نطاق وا�شع ،مما اأدى اإىل اهتزاز منظومة القيم الوطنية لدى اأو�شاط اجتماعية
عديدة ،ويف مقدمتها بريوقراطية احلزب والدولة.
من الثغر الكربى لذلك التناق�ض ،ا�شتطاع العد ّو النفاذ ليخو�ض املعركة
�شد الدولة ال�شورية داخل الأ�شوار .وهي معركة ك�شر عظم؛ فلن يتوقف التحالف
الغربي العثماين اخلليجي الرجعي ،بهدف حتقيق ما يلي� )1(:شق املجتمع
ال�شوري على اأ�ش�ض طائفية ومذهبية تنهي وحدة الدولة ،وتالي ًا امكاناتها ودورها
الإقليمي )2(،تفكيك املوؤ�ش�شة الع�شكرية وت�شفيتها )3( ،تفكيك القطاع العام
واملوؤ�ش�شات والقدرات النتاجية الوطنية ل�شالح توطني النموذج النيوليربايل
الكمربادوري نهائي ًا )4(،اإحلاق �شوريا بنادي املتعاهدين مع اإ�شرائيل.
باملقابل ،لي�ض هناك من بديل اأمام الدولة ال�شورية �شوى خو�ض املعركة حتى
النهاية ،مبا يحقق الأهداف التالية� )1( :شحق التمرد امل�شلح وتطهري البلد من
العنا�شر الإرهابية ،ب�شورة نهائية ،وباأي ثمن ويف اأق�شر وقت ممكن )2( ،اتخاذ
كل ما يلزم من �شيا�شات واإجراءات لتطهري جهاز الدولة من عنا�شر الف�شاد
والرتهل ،وتوفري ال�شلع واخلدمات وتن�شيط النتاجية القت�شادية واإطالق حملة
ّ
وطنية لإ�شعاف الفئات ال�شعبية من ال�شنك امل�شاعف الذي ترزح حتته ب�شبب
اإفقارها وب�شبب الظروف الأمنية احلالية )3( ،تظهري اأطروحة �شيا�شية متما�شكة
وجذرية وهجومية ،داخلي ًا و�شوري ًا ،ترتكز ،بال لب�ض ،على مبادئ التحرر الوطني
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والتقدم الجتماعي )4( ،التخل�ض ،كلي ًا ونهائي ًا ،من كل اآليات ومظاهر النهج
النيوليربايل و�شرب مواقع الكمربادور وا�شتعادة التحالف الجتماعي الوطني
وفق اخلط ال�شرتاكي.
الأيديولوجيا :العامل احلا�سم يف التكوين ال�سوري
لعل الأ�شا�ض املتني للن�شر يف املعركة الدائرة الآن يف قلب ال�شام ،ويف معارك
امل�شتقبل ،يظل يتمحور حول الأيديولوجيا؛ فال ميكن لبلد ،ك�شوريا ،متعدد
الع�شبيات واجلهات واملجتمعات املحلية من جهة ،ويرب�ض على موقع جيو �شيا�شي
ا�شرتاتيجي ،اأن يتوحد اإل برابط اأيديولوجي.
ول ميكن اأن يكون هذا الرابط الأيديولوجي ،يف �شوريا ،ديني ًا ،فبالنظر
اإىل اأنّ الع�شبيات التي ل بد من حلمها لبقاء الدولة املوحدة ،هي هنا طائفية
ومذهبية ،تغدو اأي اأيديولوجية من هذا ال�شنف و�شفة للتفكيك ل للتوحيد.
ول ميكن اأن يركن ال�شوريون للحم دولتهم بالأيديولوجية الوطنية الليربالية؛
فاجلمهورية العربية ال�شورية ل تتطابق ،يف جغرافيتها ،مع جغرافية الوطن
ال�شوري اجلريح .وهي متعددة املراكز اجلهوية املتقاطعة مع تن ّوع املجتمعات
املحلية ،وارتباطاتها املجاورة ،مما يجعل الأيديولوجية الوطنية الليربالية ،هنا،
هي ،كذلك ،تفكيكية .ول ميكن ،يف اأح�شن الأحوال ،ت�ش ّور دميوقراطية ليربالية
يف �شوريا تزيد يف اإنتاجيتها على الدميوقراطية الطوائفية يف لبنان .يعني ذلك
ا�شتحالة الدولة وا�شتحالة اجلي�ض الوطني الفاعل وا�شتحالة ال�شتقالل .كذلك،
فاإنّ الرتكيب الجتماعي ال�شيا�شي ال�شوري املعقد يف فئاته الطبقية وتقاطعاتها
الع�شبية واجلهوية والإقليمية ،ل ت�شمح ب�شراع طبقي �شاف يف ظل الليربالية
القت�شادية التي تعمل هنا كاآلية اإفقار وتهمي�ض وتفتيت بني الع�شبيات ل فوقها.
هذه اللوحة هي التي انتجت بالأ�شا�ض احلركات البعثية والقومية وال�شيوعية
يف �شوريا ،بو�شفها اإجابات عن �شوؤال الدولة والوحدة والدور .ولأنّ البعثيني قدموا
�شيغة ايديولوجية متثل �شفرية من العلمانية الوطنية والعروبة وال�شرتاكية ،فقد
متكنوا من حكم �شوريا ،وه ّم�شوا ال�شيوعيني والقوميني ،يف حني حكمت اللوحة
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الجتماعية ال�شيا�شية ال�شورية نف�شها على الإخوان امل�شلمني ال�شوريني بالف�شل
التاريخي ،وح ّولتهم اإىل جماعة متع�شبة ودموية ومرتبطة بال�شتعمار والرجعية
اخلليجية على طول اخلط .وهي لن ت�شتطيع ،حتت اأي ظرف ،اأن تقدم اإطار ًا
اأيديولوجي ًا مطابق ًا لحتياجات الدولة ال�شوريا ،ولن يعدو دورها اإل اأن يكون جزء ًا
من ماكينة التق�شيم اأو يف اأح�شن الأحوال جزء ًا من التمثيل ال�شني يف �شبه دولة
تقوم على املحا�ش�شة الطائفية واملذهبية .اإنّ الطريق املف�شي اإىل قيادة دولة
وطنية يف �شوريا مغلق م�شبق ًا اأمام اأي منظمة اأ�شولية بحكم تكوينها.
وهذا هو ال�شبب اجلوهري يف اأنّ الإخوان امل�شلمني ال�شوريني ،رغم كونهم
القوة الرئي�شية املدعومة يف املعار�شة ال�شورية ،ورغم ما يتمتعون به من دعم
خليجي و�شالت دولية ،ظلوا ،دائم ًا ،عاجزين عن �شياغة خطاب وطني موجه
اإىل �شوريا موحدة ،مثلما ظلوا ومازالوا عاجزين عن ت�شكيل الثقل الالزم لتوحيد
املعار�شة ال�شورية التي ل توجد بني �شفوفها ،بحكم التكوين ال�شوري نف�شه ،قوة
مركزية ت�ش ّكل بدي ًال ممكن ًا للنظام ال�شوري الذي ،على اأخطائه وخطاياه ،ل يزال
قادر ًا على تقدمي اإطار وطني موحد لل�شوريني.
لقد متكن الرئي�ض الراحل حافظ الأ�شد من توليف ال�شيغة الأيديولوجية
البعثية بظالل �شديدة املرونة والواقعية من ال�شرتاكية ال�شوفياتية والقومية
ووحد ال�شوريني وراء دور اإقليمي طموح انعقد على متالزمة الرباغماتية
ال�شوريةّ ،
املقيدة بال�شتقالل وال�شراع احلتمي مع اإ�شرائيل .وقد اخت ّلت هذه ال�شيغة
املعقدة يف عهد الوريث ل�شالح �شيغة متناق�شة من اللربلة القت�شادية يف
الداخل والت�شدد القويفي اخلارج .وهي �شيغة انفجرت عندما اجتمعت عليها
ايديولوجية «الربيع العربي» ـ وهي خليط دمياغوجي من الليربالية ال�شيا�شية
والأ�شولية الإ�شالمية والعدمية القومية ـ جنب ًا اإىل جنب مع اخلطط النتقامية
املع ّدة م�شبق ًا �شد �شوريا ب�شبب دورها يف املقاومة ،وهو�ض اخلليج بالتخل�ض من
اآخر مركز للقومية العربية ،ومتطلبات التو�شع الإقليمي للربجوازية الرتكية التي
اأعادت اكت�شاف �شرورة العثمنة كاإطار اأيديولوجي للمجال احليوي الرتكي.
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الرابطة الأيديولوجية الالحمة  -ل ميكنها اأن تكون يف �شوريا اإل عروبية
علمانية  -لي�شت خيار ًا ،واإمنا قدر البلد والدولة.
املعار�شة ،باأجنحتها الأ�شولية والليربالية ،عاجزة و�شتظل عاجزة عن
تكوين خطاب وطني ،بينما النظام احلاكم ل يزال مرتدد ًا ،لك ّنه ي�شتطيع مع
حلفائه ال�شيوعيني والقوميني ال�شوريني اأن ي�شفر الرابطة الأيديولوجية املطابقة
لحتياجات الدولة ،عروبية ولكن م�شرقية ،علمانية ولكن وطنية وتراثية ،وتنموية
ودميوقراطية واجتماعية.
الثالثاء  24متوز 2012
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ن�سر اهلل والعلمانية الوطنية
ذهبت ،باهتمام ،لقراءة تعليق فواز طرابل�شي على خطاب الأمني العام
ُ
حلزب اهلل ،ح�شن ن�شر اهلل ،يف الذكرى ال�شاد�شة حلرب ّمتوز .وم�شدر
اهتمامي ذاك ،اأنني راأيت يف خطاب ن�شر اهلل املعني ،تقدما نوعيا ،بالن�شبة اإىل
جميع خطاباته ال�شابقة ،ي�ش ّد فجوات اأ�شا�شية لطاملا انتقدناها يف حتليله وفكره.
ومنها ،مثال ،نظرته اجلديدة للجوهري يف املاأ�شاة العراقية ،ومنها ،خ�شو�ش ًا،
وكنت �شغوفا باأن اأرى
دور املنظور املقاوم يف بناء �شيغة من العلمانية الوطنيةُ .
اأثر ذلك التق ّدم الفكري يف مناق�شة نقدية جدية للخطاب من قبل مثقف مهم.
ذهلت من خ ّفة املناق�شة .هي ،يف احلقيقة ،جمرد مناكفة مفككة
غري اأنني
ُ
جديرة برثثرة عابرة يف مقهى .واأنا اأ�شنّ بالكتابة املث ّقفة عن املناكفة والرثثرة،
واأح�شب اأن ن�شر ن�ض يو ّقعه مثقف هو م�شوؤولية ثقيلة ل جمال للت�شامح باإهمالها
كل ذلك الإهمال الذي اأبداه طرابل�شي يف ن�شه املعنون بـ«حوار هادئ يف ذكرى
حرب متوز» املن�شور يف «ال�شفري» (الأربعاء 25 ،متوز .)2012
الن�ض املهلهل يبداأ مبناكفة ّ
م�شطحة حول مغزى قيام ن�شر اهلل بالك�شف
عن خديعة املقاومة للجي�ض الإ�شرائيلي ،مبا اأدى لإف�شال عمليته امل�شماة «الوزن
النوعي» الهادفة اإىل تدمري مراب�ض �شواريخ املقاومةّ .
وي�شخف طرابل�شي ذلك
الك�شف ،متجاه ًال اأنه ياأتي ،رغم �شرورته الدرامية يف خطاب جماهريي تعبوي،
على هام�ض �شجال فكري �شيا�شي رئي�شي بالن�شبة اإىل املقاومة� ،شد طرحني
متداولني ،واأ�شبحا �شا ّرين للغاية يف خ�شم التطورات الإقليمية احلا�شلة:
( )1الطرح القائل بالتقليل من اأهمية اجناز املقاومة اللبنانية يف حرب متوز،
وخ�شو�ش ًا جلهة اإنكار وقوع الهزمية الإ�شرائيلية .وقد ا�شت�شهد خطاب ن�شر
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اهلل بن�شو�ض عديدة لقادة اإ�شرائيليني يعرتفون فيها بهزمية اإ�شرائيل يف متوز
�شراحة .وبينما يتحدث الإ�شرائيليون عن اجناز يتم ّثل يف عملية «الوزن النوعي»،
اأراد ن�شر اهلل اأن يب ّدده بالك�شف عن كونه ،يف احلقيقة ،ف�ش ًال )2( .الطرح القائل
برتاجع قدرات حزب اهلل ب�شبب الأزمة ال�شورية ،وب�شبب انخراطه يف ال�شاأن
الداخلي على ح�شاب جهوزيته القتالية .وقد ّبني ن�شر اهلل اأن للحزب اليوم قدرة
قتالية ذاتية مت ّكنه من الت�شدي لعدوان حمتمل ،واأن لديه اأجهزة تر ّكز جهودها
على حمور واحد هو حمور ال�شراع مع العدو.
املق�شود بهذه الر�شالة لي�ض طرابل�شي بالطبع؛ واإمنا اإ�شرائيل لردعها عن
التفكري يف العدوان .وهذا هدف م�شروع و�شحيح .وجمهور حزب اهلل ،لطماأنته
و�ش ّد اأزره يف مواجهة احلرب النف�شية الإعالمية التي ت�ش ّنها �شبكة معادية
من الف�شائيات وال�شحف واملواقع الإلكرتونية� ،شد املقاومة ،قدرة وثقافة.
ومياحك طرابل�شي حول الدعم ال�شوري للمقاومة :هل هو هبة اأم مل�شلحة؟
وي�شرت�شل يف �شوؤال �شاغه يف جملة طويلة م�شطربة ومفككة وخمتلطة ال�شمائر،
بن�شها ،لكن م�شمونها يقول اإن ال�شواريخ ال�شورية
بحيث ل ميكننا اأن ن�شت�شهد ِّ
املهداة للمقاومة دفع ثمنها ال�شعب ال�شوري من حلم اأكتافه الخ .طبع ًا .ونحن ل
مناري يف اأن ال�شوريني �شددوا اأثمانا باهظة من الت�شحيات ،مبا فيها حت ُّمل القمع
ال�شيا�شي والف�شاد ،تقديرا لنهج املقاومة املكلف ،لكن لي�ض ب�شببه .ذلك اأن هناك
فارقا نوعيا بني تنديدنا بالتناق�ض بني نهج ال�شتبداد والف�شاد ونهج املقاومة،
وبني الربط ال�شببي بينهما .يف احلالة الأوىل نكون يف موقع نقد اأ�شلوب احلكم
وامل�شتفيدين منه ،ويف احلالة الثانية ،نكون يف موقع نق�ض املقاومة.
ال�شعوب هي التي ت�شنع القدرات الدفاعية بت�شحياتها ،لكن الأنظمة
هي التي تقرر ا�شتخدام تلك القدرات ،ويف اأي اجتاه .ومن الوا�شح اأن النظام
ال�شوري بقيادة الرئي�ض ب�شار الأ�شد ،عمد ،كما اأو�شح ن�شر اهلل ،اإىل تقدمي
الدعم الالحمدود اإىل املقاومة اللبنانية والفل�شطينية (ون�شيف :العراقية) حتى
عندما كان ذلك ال�شلوك يهدده يف ال�شميم .وهذا دليل جدية واإخال�ض مبمار�شة
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ا�شرتاتيجية «الدفاع خارج الأ�شوار» املوروثة من عهد الرئي�ض حافظ الأ�شد .وبها
تتحقق ،بالطبع ،م�شلحة �شوريا يف اإدامة ال�شراع مع اإ�شرائيل يف ظروف انعدام
اإمكان �شن حرب تقليدية ناجحة ،و�شول ،كما يف كل �شراع ،اإىل نتائج �شيا�شية،
لكن ما اأ�شافه ن�شر اهلل ،من خالل ما يعرفه مبا�شرة من معلومات ،هو اأن نظام
ب�شار الأ�شد حتول اإىل �شريك ورفيق �شالح للمقاومة من جهة ،ور ّكز ،من جهة
اأخرى ،على اإعادة هيكلة جي�شه بحيث حت ّول اإىل قوة ع�شكرية قادرة على خو�ض
حرب كبرية ناجحة.
هنا ،نرى اأهمية ما ي�شتعيده ن�شر اهلل من درو�ض حرب متوز التي اأثبتت،
بامللمو�ض ،تراجع اأهمية �شالحي الطريان واملدرعات يف احلرب ،ل�شالح �شالحي
ال�شواريخ والقوات اخلا�شة .وهو ا�شتنتاج اأ�شبح متداول بني اخلرباء الع�شكريني.
ومن الوا�شح اأن النظام ال�شوري ،كما يقول ن�شر اهلل ،عكف خالل ال�شنوات
الع�شر املا�شية على اإعادة بناء قدراته الدفاعية على اأ�شا�ض هذا ال�شتنتاج،
وط ّور �شناعاته احلربية ،وخ�شو�ش ًا يف جمال ال�شواريخ ،مبا م ّكنه من النجاح
يف مالءمة خططه اجلديدة وجتهيزاته مع ًا.
ويريد ن�شر اهلل ،اأن يطمئن جمهوره ،من خالل هذه املعلومات ،اإىل قدرة
اجلي�ض ال�شوري على �شد عدوان خارجي ،كما يريد الك�شف ،با�شم �شوريا ،عن
تلك القدرة درء ًا للعدوان املحتمل ،لكن اجلوهري ،هنا ،اأن النظام ال�شوري كان
مي�شي نحو املزاوجة بني ا�شرتاتيجية الدفاع خارج الأ�شوار وا�شرتاتيجية احلرب
أحب طرابل�شي ذلك اأم ل ،اأمام تطور فعلي يف
على الأ�شوار .وهو ما ي�شعنا ،ا ّ
ا�شرتاتيجية مقاومة مت�شابكة وت�شتمل على اجلبهتني اللبنانية وال�شورية معا،
ب�شورة متعا�شدة ومتداخلة ،بحيث اإنه مل يعد باإمكاننا القول اإن اأحدا ي�شتخدم
اأحد ًا ،واإمنا نحن اأمام بنية واحدة.
هنا ،ميكن للمثقف النقدي امل�شوؤول ،ويجب عليه ،اأن يطرح ال�شوؤال الآتي:
هل كان ب�شار الأ�شد يظن اأنّ بالإمكان تطوير ا�شرتاتيج ّية وقدرات املقاومة مبعزل
عن ال�شيا�شات القت�شادية الجتماعية املالئمة لها يف الداخل؟
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يذهب حتليلي اإىل اأن الأ�شد ،املعجب اعجابا �شديدا بن�شر اهلل وبتجربة
حزب اهلل ،ت�ش ّور اأن باإمكانه اأن ير ّكز ،كما يفعل حزب اهلل يف لبنان ،على
�شوؤون املقاومة ،تاركا البريوقراطية امل�شتبدة والفا�شدة تتج ّمد وتتع ّفن ،وتارك ًا
ال�شيا�شات القت�شادية  -الجتماعية للنيوليرباليني والكمربادور .وهي ال�شيغة
املتناق�شة التي انفجرت يف وجه الأ�شد يف ربيع .2011
بنية حزب اهلل املتماهية مع بنية طائفة من طوائف لبنان ،ل ت�شطرها لقمع
جمهورها ،كما ميكنها ،من خالل املوؤ�ش�شات املدنية ،متكني ق�شم من جمهورها
ذاك من تاليف الن�شحاق حتت عجالت النيوليربالية املتوح�شة يف لبنان ،لكن
�شوريا الدولة املركزية ل ميكنها اأن تق ّلد هذا النموذج؛ ل ميكنها اأن تط ّور مقاومتها
دون ًا عن اإدارتها ومنظومتها ال�شيا�شية ،كما ل ميكنها اأن تتخلى عن القطاع العام
واحلماية واجلمركية و�شيا�شات الدعم الجتماعي من دون اأن تخ�شر القواعد
الجتماعية للدولة واملقاومة.
هذه التناق�شات القاتلة هي التي كان ينا�شل �شيوعيون من مثل قدري جميل
�شدها ،طوال العقد املا�شي ،موؤكدين على �شرورة الن�شجام بني املجالت
يوحد بني
الدفاعية وال�شيا�شية الإدارية والقت�شادية الجتماعية يف برنامج ّ
املقاومة والتحديث ال�شيا�شي والتنمية و الدميوقراطية الجتماعية .وهذا هو
م�شمون املعار�شة الوطنية الجتماعية ال�شورية التي متكنت ،ب�شبب �شغوط
الأزمة الراهنة يف �شوريا ،من اأن جتد لها مكانا يف ال�شيا�شة ال�شورية ويف الربملان
واحلكومة .وحني يدعي طرابل�شي ،بهذا القدر من اخلفة واجلهل الثقيل الظل،
اأن منا�شال مثل قدري جميل هو «معار�ض مفربك» ،فالأن املعار�شة التي ي�شجعها
ويعرتف بها هي املعار�شة �شد املقاومة ل املعار�شة �شد النيوليربالية .اإنه ي�شطف
اإىل جانب هيالري كلينتون وبندر بن �شلطان وحمد بن جا�شم ،وراء جماعات
رجعية هي ،من حيث بنيتها الفكرية الأ�شا�شية ،طائفية وتفكيكية وا�شتبدادية،
وينطوي برناجمها على �شرب كل عنا�شر ال�شتقالل ال�شوري� ،شيا�شي ًا ودفاعي ًا
واقت�شادي ًا وثقافي ًا.
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علي حيدر  -وحزبه ال�شوري القومي الجتماعي ال�شارب جذوره العميقة يف
اأر�ض �شوريا  -هما ،عند طرابل�شي« ،معار�شة مفربكة» اأي�شا! فمن املعار�شون
الأ�شالء؟ اأهم الإخوان امل�شلمون؟ اأم ال�شلفيون؟ اأم الع�شابات امل�شلحة؟ اأم
القاعدة؟ كل هوؤلء ل يريدون احلوار مع النظام ال�شوري ،لي�ض لأنهم يتناق�شون
مع ا�شتبداديته ،فهم اأكرث ا�شتبداد ًا منه (فالنظام ال�شوري ل يقمع ،اأقله،
احلريات الثقافية وال�شخ�شية) .ولي�ض لأنهم يتناق�شون مع نهجه القت�شادي
الجتماعي ،فهم ينطلقون من طروحات نيوليربالية �شريحة �شاملة ومتوح�شة
( بينما النظام ال�شوري يرتاجع عن هذه ال�شيا�شات الآن ،وهو ،على كل حال ،مل
يقم ،حتى يف �شنوات النفتاح ،بهدم قطاعه العام) ،لكن لأنهم يخو�شون حربا
وهابيي ال�شعودية وقطر وامربياليي الوليات املتحدة
طائفية تتطابق اأهدافها مع ّ
وعثمانيي اأنقرة .وهذا احللف الأ�شود هو الذي مينع ،كما قال ن�شر اهلل عن حق،
التو�شل اإىل ت�شوية داخلية يف �شوريا.
يتذاكى طرابل�شي بال�شخرية من حديث ن�شر اهلل عما ت�شمره القوى
ال�شتعمارية وال�شهيونية وحلفاوؤها ،ل�شوريا ،من خطط تدمري وتفكيك واإحلاق،
بو�شفه ذلك احلديث ،باأنه �شرب من «التعويذات باملوؤامرات املجهولة الفاعلني»!
معقول؟ األ يرى طرابل�شي ك ّل هذا ال�شراع املحتدم حمليا واإقليميا ودوليا يف
�شوريا وحولها ،لي�شف النظر يف ذلك ال�شراع من موقع املقاومة ،باأنه «تعويذات
باملوؤامرات»؟ ثم ،كيف يعني «جمهولة الفاعلني»؟ اأمل ت�شل اإىل علم طرابل�شي
اأنباء املجموعات الأ�شولية وال�شلفية اجلهادية والقاعدية امل�شلحة يف �شوريا،
وت�شريحاتها واأفعالها؟ اأمل يخربه اأحد اأن ملك ال�شعودية ورئي�ض وزراء قطر
رو�شو ،وا�شتال ملياراتهما لإ�شقاط النظام
قد ان�شما اإىل حزب جان جاك ّ
الالدميوقراطي يف �شوريا؟ اأمل يالحظ اأن وا�شنطن وحلفاءها يعلنون� ،شراحة،
عن دعم الإرهابيني يف �شوريا؟ اأمل تقع عيناه على اأن�شار القاعدة الذين ج ّمعهم
رجب اأردوغان يف مركز باب الهوى احلدودي؟ اأمل يتابع موؤمترات «اأ�شدقاء �شوريا»
التي عقدها األ ّد اأعدائها مرارا؟ اأمل يطلع على املحاولت الغربية ـ ـ اخلليجية
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ل�شت�شدار قرارات حتت الف�شل ال�شابع بهدف احلرب على �شوريا؟ اأويظنّ ،
حقا ،اأن تفجري مكتب الأمن القومي يف دم�شق هو من تخطيط عبدالبا�شط �شيدا
وتنفيذ اأعوانه؟ اأمل يقراأ حتلي ًال غربي ًا واحد ًا من التحليالت العديدة التي تقرر
اأن تلك العملية هي عملية ا�شتخبارية بامتياز؟
طرابل�شي ل يقراأ ول ي�شمع ول يرى اأي �شيء له عالقة بالأحداث الفعلية
التي جتري يف الواقع امللمو�ض .اإنه يدور حول نف�شه ،ول ي�شتطيع النتباه و�شط
كل انفجارات احلرب الكونية الدائرة يف �شوريا وحولها� ،شوى اإىل ما يراه من
«اإعادة انتاج حكم ع�شكري اأمني فردي مافياوي يرت ّبع على راأ�شه حاكم فرد
يتمتع يف الد�شتور اجلديد ب�شالحيات د�شتورية مطلقة ،تفوق ما كان يتمتع به يف
الد�شتور ال�شابق ،وهو فوق ذلك كله معفى من اأي م�شاءلة او حما�شبة من اأي هيئة
او مرجعية»! عظيم حقا ،هكذا توؤكد اأنك ليربايل فع ًال ،لكنها ليربالية ت�شب
يف جمرى العرعورية .فالذين يطرقون اأبواب ال�شلطة يف �شوريا اليوم بال�شالح
يحتاجون اإىل مئة �شنة لكي يبنوا نظاما ع�شكريا اأمنيا فرديا  ...اإنهم لن يبنوا
حتى نظاما ..فالنظام يحتاج اإىل دولة ،وهوؤلء ي�شكلون م�شروعا نقي�شا للدولة
الوطنية ابتدا ًء ،وما ميكنهم فعله هو تاأ�شي�ض اإمارات ظالمية طائفية تطبق اأوامر
هيئة املطاوعة يف ال�شعودية.
اإنني اأت�شاءل ،اأحيانا ،بج ّد :هل الليرباليون م�شاطيل اأم اأنهم ي�شطلونها
عمدا؟ هل حقا يعتقدون اأن ال�شراع الفعلي هو بني ال�شتبداد ال�شلطوي وبني
اأفكارهم الدميوقراطية؟ هل يظنون اأن ما يدور يف روؤو�شهم يتحقق تلقائيا
ب�شقوط الأنظمة امل�شتبدة؟ هل يظنون حقا اأن قوى اأ�شولية �شلفية مم ّولة من
اخلليج تقاتل «احلكم الع�شكري الأمني الفردي املافيوي  »...لكي تط ّبق اأفكار
طرابل�شي يف جمهورية دميوقراطية؟
يف�شوريا الف�شيف�شائية الرتكيب الطائفي واملذهبي والإتني ،ل ميكن لالأحزاب
الطائفية اأن توحد الدولة وتبني نظام ًا من اأي نوع ،بل ميكنها فقط تفكيك الدولة
اإىل اإمارات طالبانية ترتكب الفظائع ،لي�ض فقط بحق اأتباع الطوائف واملذاهب
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الأخرى ،بل ،اأي�شا ،بحق كل خمالف يف تفا�شيل مف�شدات الو�شوء وطول �شعر
اللحية! واإىل جانبها �شتجد الأقليات العلوية وامل�شيحية والدرزية والكردية اأن من
حقها توفري احلماية لأبنائها يف دويالت طائفية اأخرى .وهكذا .لن يكون هناك
بعد ف�شاء �شيا�شي �شوري دولتي لإ�شالحه دميوقراطي ًا ،ول قطاع عام ،ول ثقافة،
ول حرية ،ول ت�شغيل ول انتاجية ...وبطبيعة احلال ،لن يكون هناك جي�ض وطني
ول مقاومة ،لي�ض فقط ب�شبب دمار الدولة الوطنية ،بل اأي�ش ًا لأن الوليات املتحدة
والغرب ل يدعمان النتفا�شة ال�شورية امل�شلحة اإل يف �شياق يقدم احلماية اإىل
اإ�شرائيل ،وينهي ا�شتقالل �شوريا ،ويح ّولها اإىل جمال ا�شتعماري �شريح.
نعم .ميكن اأن يكون هناك امكان لنتظام ف�شاء �شوري موحد ،لكن ،فقط،
حتت �شيطرة قوة خارجية ،هي تركيا .وهذه هي الأحالم العثمانية لأردوغان
و�شحبه يف اأنقرة ،لكن تركيا نف�شها مهددة بالتفكيك ،يف �شياق تفكك �شوريا؛
فالدويلتان العلوية والكردية تطرحان توا م�شروعني تركيني موازيني ،واجلهاديون
الذين توفر لهم حكومة اأردوغان غرفة عمليات ا�شتخبارية يف اأ�شنة� ،شوف
يوا�شلون جهادهم يف تركيا غد ًا.
هذه هي حقائق ال�شراع امللمو�شة .ولذلك ،تنق�شم املعار�شة ال�شورية ،اإىل
وطنية اأو غري وطنية ،لي�ض على اأ�شا�ض التخوين ،ولي�ض مبنحة من ن�شر اهلل اأو
�شواه ،لكن انطالقا من موقفها من الدولة الوطنية .هل تتج�شم اأعباء ال�شراع
داخل هذه الدولة من خالل ت�شوية داخلية �شعبة وحمفوفة باملخاطر ،لكنها
حتافظ على الف�شاء الوطني موحد ًا ،اأم تلتحق بالهجمة الرببرية التي تنطوي
على حتطيم الدولة والبلد؟
هذه هي حقائق ال�شراع« :نظام ع�شكري اأمني  »...نعم .وهل تريده اأن يناق�ض
�شد الهجمات الإرهابية يف الربملان؟ اأ ّما هبل! ..حتى يف اأعرق الدميوقراطيات،
ل تخو�ض الدول احلروب وتواجه الإرهابيني اإل ب�شالحيات د�شتورية وتنفيذية
مطلقة ،لكن اجلديد يف �شوريا ،اجلديد الذي يلمح اإليه ن�شر اهلل ،هو اأن موازين
القوى الداخلية يف البلد مل تعد ت�شمح باإعادة انتاج «احلكم الع�شكري الأمني
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الفردي املافيوي »...؛ فالتغيري الدميوقراطي اأ�شبح حتميا يف �شوريا ،لكن �شوريا
امل�شتقلة واملوحدة .وال�شوؤال املطروح الآن ،ال�شوؤال الذي طرحه ن�شر اهلل على
املعار�شة الوطنية التي مل حت�شم خيارها باحلوار بعد ،هو  :اأدولة وطنية وجي�ض
وطني ومقاومة واإ�شالحات دميوقراطية ،اأم تفكيك الدولة واجلي�ض ،وان�شاء
الإمارات الطائفية؟ هذا هو ال�شوؤال الفعلي الرئي�شي يف �شوريا اليوم .وهو،
بالطبع� ،شوؤال ن�شايل .فالطريق نحو �شوريا اجلديدة لي�ض مفرو�ش ًا بالورود،
ويحتاج �ش ّقه ومتهيده اإىل ن�شال دوؤوب وت�شحيات يف ظل �شراع مديد مع قوى
ال�شتبداد والف�شاد ،لكنه ،مع ذلك ،يظل الطريق الوحيد الآمن الكفيل باحلفاظ
على الدولة الوطنية ال�شورية.
يف ظل ال�شراع احلايل الفعلي يف �شوريا ،ي�شع ن�شر اهلل يده على مف�شل
رئي�شي حني يحدد الهدف املحوري للهجمة احلالية على �شوريا ،باأنه يتمثل
يف تفكيك اجلي�ض ال�شوري ،كمقدمة �شرورية لتفكيك الدولة ال�شورية اأو ًل،
وبالتايل اإخ�شاع �شوريا للم�شالح الغربية واخلليجية ،لكن تفكيك جي�ض ت�شرين
اأي�شا يحقق غايات ا�شرتاتيجية مبا�شرة للعدو الإ�شرائيلي ،من حيث اأنه يزيح
من اأمامه قوة ع�شكرية متثل تهديد ًا حمتم ًال ،وت�ش ّكل داعم ًا را�شخ ًا للمقاومة
اللبنانية والفل�شطينية ،وحليفا للنفوذ الرو�شي يف املتو�شط ،و�شريكا لإيران،
املطلوب راأ�شها اإ�شرائيلي ًا واأمريكي ًا.
يقول طرابل�شي اإن النظام ال�شوري هو امل�شوؤول عن ماآل تفكيك اجلي�ض
الوطني من خالل زجه يف مواجهات داخلية .وقد يكون ذلك �شحيحا لو اأن يف
�شوريا ثورة دميوقراطية �شلمية ،لكن الذي يف �شوريا هو مترد م�شلح مدعوم
من قوى اإقليمية ودولية ،ا�شتطاعت اأن حت�شد ع�شرات اآلف املقاتلني ال�شوريني
والعرب يف حرب ع�شابات وا�شعة ودموية ،بحيث تكون الدعوة لال�شتغناء عن
قيام اجلي�ض الوطني مبه ّماته يف مواجهة هذا النموذج املزدوج من املتمردين
والغزاة ،دعوة اإىل انتحار الدولة وتفكيك اجلي�ض نف�شه ،بال مقاومة.
لدينا لئحة اتهام طويلة �شد النظام ال�شوري ،لكننا اليوم يف حالة حرب
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وطنية يف مواجهة حلف ا�شتعماري رجعي يهدد الكيان كله ،بحيث توجب اأدنى
متطلبات ال�شيا�شة العقالنية اأن نتحالف مع ذلك النظام �شد العدو امل�شرتك،
من دون اأن نتخلى ،قيد اأمنلة ،عن برناجمنا الدميوقراطي الجتماعي ،لكننا،
يف اللحظة التي ن�شتغل فيها هذا الربنامج الن�شايل لال�شطفاف مع العدو� ،شوف
نتح ّول من منا�شلني اإىل خونة.
املطلوب الرقم واحد يف �شوريا الآن ،هو دحر الإرهاب وتطهري الأر�ض
ال�شورية من الإرهابيني .وهي عملية ل ي�شتطيع النظام ال�شوري  -ويجب اأن يعرف
ذلك  -اأن ينجزها وحده؛ فاملعركة �شد الإرهاب لي�شت معركة ع�شكرية واأمنية
فقط ،بل هي معركة �شيا�شية تتطلب اأو�شع حتالف وطني اجتماعي ممكن ،يف
�شوء برنامج وطني وواقعي للتغيري .ولي�ض بال دللة اأن اأحدا من الدميوقراطيني
الليرباليني مل يطرح برناجما كهذا حتى اللحظة.
ميكن لليربايل الوطني اأن يطرح الربنامج التايل :هزم الإرهاب والتدخل
اخلارجي ،وال�شالم ،واإعادة البناء ،وانتخابات رئا�شية وبرملانية حرة يف غ�شون
عام اأو عامني ،لكن ل ! يجب اإ�شقاط النظام فورا ول حوار مع النظام اإل على
اأ�شا�ض ا�شت�شالمه ،وحتويل ال�شعار الدميوقراطي اإىل غطاء لإرهاب القوى
الأ�شولية وال�شلفية والقاعدة.
يف تعليق طرابل�شي على ن�شر اهلل� ،شرب من تكتيك الثعلب؛ فبينما يحدد
ن�شر اهلل منطق �شجاله من موقع �شريح هو موقع املقاومة ،مي ّوه طرابل�شي موقعه
ال�شيا�شي فيفتقر اإىل املنطق املتما�شك ،ويت�ش ّيد يف ن�شه لهيا .ن�شر اهلل يعرب
عن قوة تنطلق من اأولوية املقاومة �شد اإ�شرائيل .ومن وجهة نظر التحليل املادي،
فاإن هذه الأولوية ،تعك�ض ،بطبيعة احلال ،م�شالح اجتماعية و�شيا�شية للجماعة
تتج�شد يف نخب متماهية مع اأولويتها ،وميثل
ال�شيعية اللبنانية ،لكن هذه امل�شالح ّ
ن�شر اهلل اأعلى درجة من التماهي بني امل�شالح ال�شرتاتيجية والفكرة وال�شخ�ض.
وهذا هو م�شمون زعامته التي تعلو على موقعها احلزبي وال�شيا�شي والطائفي
واللبناين ،وتتجلى يف �شخ�شية مناقبية بامتياز .ول ميكن الدخول يف �شجال فعلي
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مع �شخ�شية كهذه اإل من اأحد موقعني :موقع النقد من داخل خندق املقاومة
نف�شه ،اأو موقع اخل�شومة والعداء للنهج ومنطقه.
ومنطق ن�شر اهلل متما�شك :النظام ال�شوري رفيقنا يف ال�شالح،
واإ�شقاط النظام واجلي�ض ال�شوريني ل�شالح القوى املعادية للمقاومة مي ّثل
خ�شارة ا�شرتاتيجية حلزب اهلل وم�شروعه .يعني ذلك اأننا باإزاء قوة مبدئية
مل تتزحزح عن م�شروعها و�شط العا�شفة .حزب اهلل جا ّد يف اأن يكون
مقاوما .لذلك ،فاإن ن�شر اهلل ل يخذل رفاق ال�شالح يف زمن الأزمة ،كما
فعل خالد م�شعل وا�شماعيل هنية ،اللذان قفزا من �شفينة ظن ًا اأنها تغرق،
فتخليا عن م�شروع املقاومة ،وان�شما اإىل امل�شروع الأمريكي ـ ـ اخلليجي.
يف املقابل ،فاإن طرابل�شي  -و هو ل يهمني ك�شخ�ض بل كنموذج للمثقفني
واأن�شاف املثقفني الليرباليني ـ ل يتحلى بال�شتقامة ،ول يجد يف نف�شه اجلراأة
ليقول اإن اأولويتي هي لبنان دميوقراطي ليربايل �شاف ،منوذجي .وهو ما يتطلب،
مو�شوعيا ،نزع �شالح املقاومة واإقامة �شالم را�شخ مع اإ�شرائيل وعالقات مع
الغرب ل يعكرها مقاومون .هل ذلك ممكن من دون اإ�شقاط النظام ال�شوري؟ ل.
اإذ ًا ،فاإنني اأوؤيد العاملني على اإ�شقاطه حتى لو كان هوؤلء من جحافل الأ�شوليني
وال�شلفيني والقاعديني املدعومني من الأنظمة اخلليجية والغرب ،وحتى لو اأدى
ْ
فلتتفكك .بالعك�ض ،فاإن ،يف تفككها� ،شمانة للبنان
ذلك اإىل تفكيك �شوريا.
«امل�شتقل» .هكذا ي�شتقيم منطق طرابل�شي وين�شجم مع نف�شه :الدولة ال�شورية
عقبة اأمام ا�شتقالل لبنان الكمربادوري الليربايل .فلت�شقط!
مل يلتفت طرابل�شي ،ول �شواه من املعلقني على خطاب ن�شر اهلل اإىل نقطتني
يف ذلك اخلطاب ،اأح�شبهما بالغتي الأهمية من حيث دللتهما الفكرية ،النقطة
الأوىل تتعلق مبراجعة جريئة مت ّثل نقد ًا ذاتي ًا للموقف من امل�شاألة العراقية؛ فن�شر
اهلل ،عندما تي ّقن من اأن �شلب الهجمة على �شوريا تتعلق بهدف تفكيك اجلي�ض
الوطني ال�شوري ،ا�شتعاد ما جرى يف العراق من احتالل مغطى� ،شيا�شيا ،من قبل
معار�شة داخلية طائفية ،فوجد اأن هدف تفكيك اجلي�ض الوطني العراقي كان
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يف �شلب اأهداف احلرب ،التي اتخذت �شعارات الدميوقراطية وحقوق الن�شان
واملظلومية ال�شيعية الخ .يقول« :عندما دخل المريكيون اإىل العراق ،ماذا فعلوا؟
ح ّلوا اجلي�ض العراقي ،ملاذا ح ّلوا اجلي�ض العراقي؟ األأنهم غري قادرين على اأن
يديروه؟ ل .فاجلي�ض يتبع اأي �شلطة �شيا�ش ّية .كان ميكن للجي�ض العراقي اأن يتبع
ال�شلطة ال�شيا�شية اجلديدة .هذا اجلي�ض الذي لالأ�شف قاتل اجلي�ض اليراين
مل ّدة ثماين �شنوات وغزا الكويت وهدد دول اجلوار وواجه ال�شيعة والأكراد وال�شنة
يف العراق ،ح ّلوه لأنهم ل يريدون جي�شا قوي ُا� ،شالحه وتدريبه وعقله لي�ض عند
الأمريكيني .هذا اجلي�ض �شالحه رو�شي ،تدريبه رو�شي ،ذخريته رو�ش ّية الخ».
يف هذا الن�ض ،نقد جذري ملا كان حزب اهلل يتبناه من حتليل لل�شاأن العراقي
هو اأقرب ملواقف القوى ال�شيعية واملنظور الإيراين .اليوم ،يكت�شف ن�شر اهلل يف
احلرب على �شوريا ،حقيقة احلرب ال�شابقة على العراق .وكان ميكنه اأن يتجاوز
عن تلك املقارنة التي ل ت�شب يف �شالح حلفائه العراقيني والإيرانيني ،لكن ن�شر
اهلل ،لفكره النظامي و�شرفه ال�شخ�شي ،يتبع منطق خطابه بال التواءات ،ويطارد
احلقيقة حيثما كانت ،وحني يراها يعلنها« :ذهب اجلي�ض العراقي .ماذا لدينا
اليوم يف العراق؟ لدينا بولي�ض».
يف هذا املنطق املتما�شك عل ٌّو عن دواعي التحليل امل�شتند اإىل نظرة طائفية،
وجراأة على الذات ،وا�شتنطاق حلقيقة جارحة ،لكنها احلقيقة التي ينبغي اإعالنها
ب�شرف ،والتي توؤ�ش�ض حلوار جدي يف خندق املقاومة حول اجلدل املو�شوعي بني
الدولة الوطنية والعروبة واملقاومة والتحالفات الدولية ،حوار ميكنه اأن ينتج روؤية
وطنية تقدمية م�شرتكة بني الإ�شالميني الوطنيني والقوميني والي�شاريني.
النقطة الثانية تتعلق بنزعة ن�شر اهلل العلمانية الوطنية الواقعية .ن�شر
اهلل اإ�شالمي ،لكنه ـ يف هذه الظروف من �شعود الأحزاب الإ�شالمية وت�شويغها
حقها يف احلكم ،بغ�ض النظر عن برناجمها ال�شيا�شي ،با�شم اإ�شالميتها  -يكرر
قوله« :ل يهم اأمريكا اأن يحكم ،يف العامل العربي ،حزب اإ�شالمي اأو حزب عربي
اأو حزب قومي اأو حزب �شيوعي .هذا لي�ض مهم ًا .لي�ض مهم ًا اأنك تعمل حلية اأو
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حتلق حليتك ،تلب�ض كرافات اأو ل تلب�ض كرافات .املهم ما هي �شيا�شتك» .وهكذا،
فبالن�شبة اإىل الإ�شالمي ن�شر اهلل اأي�شا ،ل يهم اأن تكون اإ�شالميا اأو ي�شاريا اأو
قوميا .املهم ما هي �شيا�شتك نحو احللف الأمريكي ـ ال�شهيوين .املهم هو املوقع
ال�شيا�شي الذي تنطلق منه وتنتهي اإليه يف ممار�شتك ال�شيا�شية الفعلية .تقرتح
هذه املعيارية ف�شا ًء وطنيا واإقليميا ودوليا حلوارات وحتالفات ل تقوم على الدين
والطائفة ،بل على ال�شيا�شة .وهذا هو جوهر العلمانية حتديدا.
يف النقطتني ال�شابقتني ،حترر فكري و�شيا�شي من الطائفية (من دون التخلي
عن الطائفة كواقع اجتماعي �شيا�شي) ومن الربط بني الدين وال�شيا�شة (من دون
التخلي عن اخليار الإ�شالمي الذاتي واحلزبي) ،لكنه حترر يفتح اأفقا للت�شويات
الوطنية الجتماعية خارج املنطق الأحادي ال�شتبدادي لالإ�شالم ال�شيا�شي
التقليدي ،املحمول اليوم على اجلناح الأمريكي اخلليجي ليعيد تاأ�شي�ض اأنظمة
ال�شتبداد وال�شتغالل وال�شت�شالم ،حتت لفتة ال�شرعية الدينية.
على اأنني ،هنا ،اآخذ على خطاب ن�شر اهلل اأنه قارب خروج حما�ض من
مع�شكر املقاومة ،مقاربة خجولة للغاية ،ول تتعدى الن�شح مبخاطر الرمتاء يف
اأح�شان النظام العربي على الق�شية الفل�شطينية .اأدرك ،بالطبع ،حراجة موقف
ن�شر اهلل من حيث اأن حما�ض هي تنظيم اإ�شالمي �ش ّني ،كما اأدرك ح�شا�شية
تناول ال�شاأن الفل�شطيني من قبل حزب اهلل .لكن اآن الأوان لقوى املقاومة والتحرر
الوطني اأن حت�شم اأمرها ،وتعلن اأن فل�شطني لي�شت جمرد �شاأن فل�شطيني ُيرتَك
للفل�شطينيني.
حمد بن جا�شم مار�ض وميار�ض التدخل العلني العميق يف ذلك ال�شاأن
من وجهة نظر العالقة الع�شوية بني الرجعية العربية وال�شهيونية .وهو اأخرج
قادة حما�ض من دم�شق ،فلم يخرجوا من املكان فقط ،بل من اخلندق اأي�ش ًا.
حما�ض ،اليوم ،ان�شمت اإىل حلف ال�شت�شالم ،و ُيعاد تاأهيلها من اأجل اأداء الدور
الأخطر يف ت�شفية الق�شية الفل�شطينية .وينبغي ،مهما كان الثمن ،اأن تعلن قوى
املقاومة ،حقيقة حما�ض للفل�شطينيني ،لي�ض للتعري�ض بها ،بل ملحا�شرة الأ�شرار
120

الناجمة عن �شري حما�ض يف طريق التفاهم من حتت الطاولة ال َقطرية على اإدارة
الكانتونات التي �شيرتكها الحتالل وراء اجلدار العازل ،منهي ًا ق�شية التحرير
والعودة.
هل هناك اأوهام لدى حزب اهلل حول غزّة مقاومة؟ ل ننظر اإىل دعوات
اإ�شماعيل هنية لإ�شقاط الأ�شد ـ الذي ز ّوده ال�شالح والطعام حتت الق�شف ـ من
وجهة نظر اأخالقية فقط كمثال على انعدام قيم الوفاء لدى الإخوان امل�شلمني،
بل ننظر اإليها ،بالأ�شا�ض� ،شيا�شي ًا ،كعملية ا�شتبدال للموقع ال�شيا�شي والنخراط
يف �شياق �شيا�شي اإقليمي ودويل يطبعه التحالف بني الوليات املتحدة واخلليج
و«الإخوان».
ويف هذا ال�شياق ل توجد مقاومة ول ما يحزنون ،بل توجد تفاهمات ،رمبا
يكون التو�شل اإليها �شعب ًا بع�ض ال�شيء ،م�شوب ًا بالرتدد والتوتر بني اجلانبني،
لكنه ،يف النهاية� ،شياق تفاهمات مع اإ�شرائيل ،برعاية اأمريكية خليجية تركية.
اأخري ًا ،فاإنني ل اأرى منطق خطاب ن�شر اهلل حا�شرا يف منابر احلزب
الإعالمية ومداخالت قادته ال�شيا�شيني .يف «املنار» غزل م�شتمر مع الإخوان
امل�شلمني يف م�شر خ�شو�ش ًا ،وتغطيات دعائية يف ال�شاأن العراقي ،وم�شاحة تكاد
اأن تكون �شفرية للتيارات القومية والي�شارية ،وا�شطراب يف املوقف من روح
الوحدة الإ�شالمية التي يظهرها ن�شر اهلل.
اأخ�شى اأن يكون منطق القائد ،لي�ض ،بال�شرورة ،منطق حزبه.
الثالثاء  31متوز 2012
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الليربا ّ
إ�سالمي :جدل العالقة امللتب�سة يف ال�سيــاق
يل واال
ّ
االأمريكي ــ اخلليجي ــ االإ�سرائيلي
لل�شيوعي اأن يجدا ،يف �شلب تكوينهما الفكري ال�شيا�شي،
للقومي اأو
ميكن
ّ
ّ
إ�شالمي يف ظروف حمددة عيانية تت�شل ،ح�شر ًا،
م�شاح ًة ما لل�شراكة مع ال
ّ
مبمانعة اأو مقاومة عدو خارجي .لكن ل يوجد ما يجمع الليربا ّ
يل ،يف املبداأ
إ�شالمي قطعي ًا .فالفكرة اجلوهرية ،عند الأول ،هي احلرية
والعقيدة ،مع ال
ّ
الفردية املق ّد�شة املرفو�ض اإخ�شاعها لأي �شوابط �شوى ال�شوابط القانونية
ح�شري ًا .اأما الفكرة اجلوهرية ،لدى الثاين ،فهي تقييد احلرية الفردية باملق ّد�ض
القومي مب�شالح الدولة ،والي�شاري مب�شالح املجتمع .لكي
ال�شرعي ،بينما يق ّيدها
ّ
تكون ليربالي ًا خمل�ش ًا ،عليك اأن تكون منحاز ًا متام ًا حلرية الرجال والن�شاء،
غري املقيدة ،يف املاأكل وامل�شرب وامللب�ض والعالقات ال�شخ�شية واجلن�شية ـ ـ
على تن ّوعها وحميميتها مبا فيها العالقات املثلية ـ ـ ويف اتباع املعتقدات والأفكار
الدينية واملذهبية املختلفة اأو الإحلادية ،ويف ا�شتهالك املنتجات الثقافية والفنون
بال متييز ،من الأدب الرفيع اإىل اأفالم البورنو ومن املو�شيقى الكال�شيكية اإىل
مو�شيقى الروك اآند رول اإىل مو�شيقى عبدة ال�شيطان ...الخ .ولعله من نافلة
القول اأن ا ُ
إ�شالمي .لذلك،
جل َمل ال�شابقة ،وحدها ،كفيلة باإحداث �شعقة لدى ال
ّ
املتوطدين
فاإن املرء ليحار حق ًا يف �شاأن هذا التفاهم العميق والتحالف الوثيق
َ
بني الليرباليني والإ�شالميني يف بالدنا ،حتى اأنهما يعمالن ،يف جمرى ما ُ�ش ّمي
الربيع العربي ،يف خلية �شيا�شية وفكرية واإعالمية واحدة! بحيث ي�شعب التفريق
بني مواقفهما.
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يهتف الليربايل والإ�شالمي يف �شورية بهتاف م�شرتك :حر ّية! حر ّية! .احلرية
بالن�شبة لالأول هي حرية الفرد يف مواجهة الدولة واملجتمع ،بينما هي ،عند
الثاين ،حر ّية اجلماعة الإ�شالمية املذهبية احلزبية يف مواجهة اجلماعات الدينية
واملذهبية الأخرى ،ويف مواجهة الفرد على اإطالقه .فكيف يتوحد ال�شعاران؟
يعرف الليربايل ،مثلما نعرف ،اأن موازين القوى على الأر�ض هي مل�شلحة
اجلماعات الدينية املذهبية املتطرفة ،وهو يدعمها ويق ّدم لها الغطاء ال�شيا�شي
بحجة الهدف امل�شرتك �شد «الطاغية» القومي .لكن امل�شرتك بني الليربايل
و«الطاغية» القومي هو ،على �شعيد احلريات املدنية وال�شخ�شية ،اأكرب مما بني
الليربايل والإ�شالمي اللذين ي�شرتكان ،اليوم ،يف مطلب احلريات ال�شيا�شية
وال�شرعية النتخابية .لكن يف الواقع ل مكان للحريات ال�شيا�شية الأ�شا�شية
املنطلقة من حرية الفرد لدى الإ�شالمي الذي يعترب الآخر املذهبي ،عدو ًا،
والآخر املختلف معه� ،شيا�شي ًا اأو فكري ًا اأو فقهي ًا ،كافر ًا بحيث يجوز قتله فور ًا يف
حماكمة ميدانية اأو ،يف حالة ال�شلم ،اإلغاوؤه ،مواطن ًا واإن�شان ًا ،من خالل تكفريه.
اأما ال�شرعية النتخابية ،فهي ،يف ظل الهيمنة الإ�شالمية ،مز ّورة ،ابتداء ،طاملا
اأن القرتاع ،هنا ،لي�ض اختيار ًا �شيا�شي ًا حر ًا ،اإمنا هو اختيار بني الكفر والإميان
املعزَّز ،بالطبع ،بالإح�شان املم ّول بالبرتودولر.
هل ميكن و�شف النتخابات التون�شية وامل�شرية باحل ّرة ،مع كل تلك الدعاية
الدينية والطائفية امل�شتثرية للغرائز ،ومع كل ذلك الإرهاب الفكري املعزز بالقدرة
على ممار�شة الإرهاب الفعلي ،ومع كل هذه الأموال التي تنهال على الإ�شالميني
من �شيوخ اخلليج الوهابيني؟
كيف ي�شتقيم لليربا ّ
يل خمل�ض اأن يوؤيد الوهابية التي تنطوي على تكفري
كل املذاهب الأخرى ،بل والأمناط ال�شعبية واحل�شارية من التد ّين ،فما بالك
للوهابي اأن يدعم ومي ّول
بالأمناط الفكرية املتحررة من الدين؟ وباملقابل ،كيف
ّ
وي�شتكتب الليرباليني ـ ـ الكفرة؟
هنالك جدل ملتب�ض بني الجتاهني ،بع�شه حمجوب وبع�شه ظاهر ،بع�شه
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فكري وبع�شه �شيا�شي ،يقف وراء هذه الظاهرة العجيبة .و�شنحاول ،تالي ًا،
الك�شف عن ذلك اجلدل وحمتواه وحمطاته الأ�شا�شية:
اأو ًل ،اإن الليربايل والإ�شالمي يتوحدان ،فكري ًا ،يف منطقة ثالثة هي منطقة
النيوليربالية ،اأي حرية اقت�شاد ال�شوق غري اخلا�شعة ل ّأي �شوابط اجتماعية
جوهرية .فالليربايل ،يف العمق ،م�شتعد للت�شحية بحرية الفرد الثقافية ل�شالح
إ�شالمي ،بال حدود.
حرية رجل الأعمال .وهي حرية مكفولة ،لدى ال
ّ
ثاني ًا ،اإن الليربايل والإ�شالمي معاديان للوطنية والقومية؛ يعتربها الأول
نافلة وفائتة وقمعية ،ويعتربها الثاين ع�شبية مذمومة وجاهلية .ورغم اأن ك ًال
منهما يعادي الوطنية والقومية ،حل�شابات خمتلفة ،عوملية لدى الأول واأممية
اإ�شالمية لدى الثاين ،فاإن امل�شرتك بينهما هو وجود اأر�شية �شرعية للتفاهم مع
الغرب الإمربيايل خارج قيود امل�شالح القومية.
إ�شالمي للغرب ـ ـ وللعامل كله ـ ـ ل تتعار�ض ،من
اإن «الأ�شتاذية» التي يختزنها ال
ّ
حيث املبداأ والواقع ،مع الإمربيالية وال�شيا�شات التو�شعية للدول الإقليمية .ذلك
اأن لتلك الأ�شتاذية جما ًل وحيد ًا هو املجال الديني ـ ـ الثقايف .ولذلك ،فاإن موقف
الإ�شالمي من الدول الإمربيالية ،يتحدد مبوقف الأخرية من الإ�شالم واجلماعات
الإ�شالمية ،ولي�ض بامل�شالح القومية ،القت�شادية والأمنية والجتماعية
واجليو�شيا�شية ،للدول امل�شلمة .وهكذا ،راأينا اأن دعم الإمربيالية الغربية
وخ�شو�شا الأمريكيةّ ،
لتويل الإ�شالميني احلكم يف تون�ض وم�شر ،قوبل من قبل
الإ�شالميني بالعرتاف ال�شريح مب�شالح الإمربيالية ال�شرتاتيجية يف البلدين
اللذين اأق ّر الإ�شالميون فيهما هيكلية التبعية القت�شادية والع�شكرية وال�شيا�شية
للغرب الإمربيايل ـ ـ مبا يف ذلك معاهدات الإذعان مع اإ�شرائيل ـ ـ كذلك ،حتالف
الإ�شالميون مع الناتو �شد العدو املحلي املتمثل يف نظام معمر القذايف يف ليبيا.
ومن الوا�شح اليوم اأن الليرباليني والإ�شالميني الليبيني م�شتعدون مع ًا لت�شديد
مبلياري
فواتري الناتو ودول اخلليج ـ ـ خ�شو�ش ًا قطر التي م ّولت احلرب على ليبيا
ّ
دولر ـ ـ وتاأمني امل�شالح الغربية اخلليجية يف بلد حت ّول ،عملي ًا ،اإىل م�شتعمرة.
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ويف �شورية ،ا�شتعاد الإ�شالميون ،بتياراتهم الإخوانية واجلهادية والقاعدية،
التحالف القدمي ـ ـ اجلديد مع الغرب الإمربيايل �شد العدو الداخلي املتمثل يف
نظام الرئي�ض ب�شار الأ�شد واأن�شاره واتباع الديانات واملذاهب الأخرى ،ولو مت
ذلك على ح�شاب وحدة وا�شتقالل الدولة ال�شورية ،بل اإن الإ�شالميني يرجون
وي�ش ّهلون تدخ ًال تركي ًا لن�شرتهم يف �شورية ،حتى وهم يعرفون اأن هذا ّ
التدخل
تو�شعي وي�شتهدف حتقيق الأطماع الرتكية يف بلدهم.
ولي�ض لدى الليرباليني ،على كل ذلك و�شواه ،اأدنى اعرتا�ض؛ بالعك�ض ،فهو
يتوافق متام ًا مع نزوعهم اإىل ت�شخيف الوطنية واعتبار التف ّلت من قيود الدولة
الوطنية� ،شرورة للربلة بالدهم .ويعترب املتمرك�شون منهم اأن جدل ال�شراع
الرئي�شي هو مع الدولة الوطنية التي ينبغي ك�شرها باأي ثمن (خ�شارة ال�شتقالل
واحلكم الرجعي الدموي لالإ�شالميني) مقدمة لإطالق القوى الليربالية من
عقالها يف العملية الدميوقراطية الالحقة!
ثالث ًا ،اإن الليربايل والإ�شالمي يرف�شان مفهوم المربيالية و�شراع ال�شعوب
التحرري التاريخي معها .هو ،عند الأول ذي املرجعية الغربية ،غري موجود
اأ�شا�ش ًا ،وله ،عند الثاين ،طابع ديني ثقايف عن�شري ،بال م�شمون اجتماعي
تاريخي .ولي�ض لدى الثنني اأي م�شكلة جوهرية يف التعامل ال�شيا�شي مع الدول
الإمربيالية والتفاهم معها حتى يف ظروف الحتالل ،كما حدث يف مثايل العراق
وليبيا ،وكما يحدث الآن من تفاهمات يف ظل ما ي�شمى الربيع العربي بني اخللية
الليربالية ـ ـ الإ�شالمية والغرب الإمربيايل ،يف �شورية.
رابع ًا ،اإن الليربا ّ
إ�شالمي ينظران اإىل ال�شراع مع اإ�شرائيل يف �شوء
يل وال
ّ
ال�شياق الذي حددناه �شابقا؛ فال�شراع مع العدو الإ�شرائيلي لي�ض مركزي ًا،
واإمنا ال�شراع املركزي هو مع قوى الدولة الوطنية امل�شا ّدة للم�شروع الإ�شالمي
ـ ـ الليربايل .وهذه الأولوية ،تتط ّلب ،حتما ،و�شع ال�شراع العربي ـ الإ�شرائيلي
جانبا؛ فمن دون ذلك �شتنت�شر املقاربة الأيديولوجية ال�شيا�شية القومية التي
من �شاأنها اأن متنح ال�شرعية لنظام مقاوم كما يف �شورية ،وتوؤكد ،تالي ًا ،على
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جملة من التحالفات الداخلية واخلارجية التي تعرقل احلرب على الدولة
الوطنية ،وتطرح �شرورة التفاهمات الداخلية .من جهة اأخرى ،فاإذا كان قيام
احلكم الإ�شالمي باحلرب كما يف �شورية ،اأو بال�شرعية النتخابية كما يف م�شر،
يتطلب دعم الإمربيالية الأمريكية ،والتفاهم معها ،فاإن ال�شتمرار يف اتخاذ
مواقف معادية نحو اإ�شرائيل املحمية اأمريكي ًا� ،شيحرم الإ�شالميني والليرباليني
من الدعم الأمريكي ـ ـ اخلليجي الذي ل غنى عنه لربح احلرب املحلية ،بالقوة
إ�شالمي على ت�شخيف �شيا�شات
اأو بالنتخابات .وهكذا ،يتوافق الليربايل وال
ّ
املقاومة الوطنية الدولتية (�شورية) اأو �شيطنتها مذهبي ًا (حزب اهلل) اأو
�شحبها اإىل املع�شكر امل�شا ّد بغر�ض اإعادة تاأهيلها يف �شياق امل�شروع الليربايل ـ ـ
نف�شر عواطف
الإ�شالمي ،الأمريكي ـ ـ اخلليجي( حما�ض) .وعلى هذا ،ميكننا اأن ّ
را�شد الغنو�شي الودية نحو اإ�شرائيل ،وحر�ض اإخوان م�شر على تاأكيد عدم
امل�شا�ض بكامب ديفيد ،والتوجهات ال�شريحة للمعار�شة ال�شورية نحو ال�شالم مع
الإ�شرائيليني.
خام�ش ًا ،اإن الليربايل والإ�شالمي اأ�شبحا متوافقني على تقدي�ض �شندوق
القرتاع كاأداة دميوقراطية وحيدة؛ هو ،عند الأول ،من �شلب عقيدته ال�شيا�شية،
وهو ،عند الثاين ،متوافق اليوم مع م�شاحله ال�شيا�شية (كان �شده عندما
كان �شندوق القرتاع ل يو�شله اإىل ال�شلطة ،و�شيعود �شده عندما يفقد كتلته
الت�شويتية) .و�شندوق القرتاع ،عند الثنني ،ي�شاوي الدميوقراطية .وهي ،هنا،
دميوقراطية ّ
م�شطحة لأنها غري م�شروطة ،عندهما ،بالوطنية ول بالتنمية ول
بالعدالة الجتماعية.
�شاد�شا ،اإن الليربايل والإ�شالمي يحتاجان بع�شهما بع�ش ًا كعا�شقني؛ فالأول
بال جمهور ،والثاين بال مثقفني .لكن العالقة بينهما هي �شرب من زواج املتعة؛
إ�شالمي ،با�شتالمه ال�شلطة ،من حاجته اإىل الليربايل� ،شيلقي به
فحاملا ينتهي ال
ّ
جانبا عار�شا عليه :التاأ�شلم اأو الإلغاء.
هكذا انتهى الأمر بعزمي ب�شارة (الذي �ش ّنعته الدوحة ،باإعالمها ومالها،
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ربر لقبه ذاك ،مزيج ًا �شاذج ًا من اأفكار
«مفكر ًا عربيا» طاملا ا�شتخدم ،لكي ي ّ
قومية مائعة وليربالية خارج جمالها التاريخي) ،اإىل التاأ�شلم على مذهب ابن
تيميه ،واعتبار الوهابية ،املنطلق التاريخي واحلافز الأيديولوجي للدميوقراطية
العربية! وعليه� ،شيكون حمد بن جا�شم ،اإذ ًا ،بطل حرية العرب يف القرن احلادي
والع�شرين!
�شابع ًا ،اإن الليربايل والإ�شالمي يتفقان ،جوهري ًا ،على التناق�ض مع الي�شار
احلقيقي (ولي�ض الي�شار الليربايل) ذلك اأنهما ،كالهما ،يرف�شان ال�شراع
الطبقي واملنظور الجتماعي للدولة الوطنية ،بل هما يرف�شان الدولة الوطنية
نف�شها ،من حيث هي ،يف ظروف العامل الثالث ،اإطار لجم للجماعات الدينية
واملذهبية وللفرد وللم�شالح الكمربادورية معا.
ثامن ًا ،اإن الليربا ّ
إ�شالمي ينطلقان من الرباغماتية يف اأو�شع حدودها
يل وال
ّ
انتهازية ،وينفران من املبدئية يف ممار�شة العمل ال�شيا�شي ،ويعتربان ال�شيا�شة فن
املمكن الراهن يف ميكافيللية مبتذلة .ذلك اأن امليكافيللية ،يف �شياقها التاريخي
وم�شمونها الفكري الأ�شا�شي ،تكت�شب وجاهتها من ارتباطها ب�شيا�شة الدولة
القومية .وبدون هذا الرتباط ،فهي تتحول اإىل جمرد ممار�شة انتهازية رخي�شة.
تا�شع ًا ،اإن الليربايل والإ�شالمي لهما مرجعية �شيا�شية ومالية واحدة تتم ّثل
يف اخلليج الذي ي�شتخدم الطرفني يف جتميل قرو�شطيته والدفاع عنها .وقد
عملت ال�شعودية على ذلك ،ابتداء ،من خالل ال�شحافة الليربالية من جهة ودعم
اجلماعات الإ�شالمية والطائفية من جهة اأخرى .ورمبا يكون م�شروعها اللبناين
يف تيار امل�شتقبل الراأ�شمايل الطائفي الليربايل ،منوذجي ًا يف دمج الكمربادور
والطائفة واجلماعات الأ�شولية ال�شلفية واملثقفني الآتني من الف�شاء القومي
الي�شاري اإىل الليربالية والنيوليربالية ،معا يف خندق واحد ،لكن قطر التي تتميز
عن نظريتها الوهابية بعالقات تن�شيق وثيقة مع اخلربة الإ�شرائيلية وبحرية
احلركة وبالقدرة املالية الناجمة عن �شغر احتياجاتها املحلية ،هي التي يعود
اإليها اأكرب الف�شل يف اجلمع بني الإ�شالميني والليرباليني يف اإطار ف�شائية حققت
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ح�شور ًا غري م�شبوق حتى حتولت كيان ًا �شيا�شي ًا اإعالمي ًا قائم ًا بذاته ،هي قناة
«اجلزيرة» ،وتفرعات ذلك الكيان من مراكز الدرا�شات والن�شاطات البحثية
وال�شتخبارية وال�شحفية الخ
عا�شر ًا� ،شر الأ�شرار يف التوافق احلا�شل بني الليربايل والإ�شالمي ،يتمثل،
اإذ ًا ،يف اأنهما يعمالن لدى املع ّلم نف�شه ،وقد جرى متويل واإعداد ال�شياق الالزم
لتفاهمهما العميق منذ اأوائل الت�شعينيات يف �شياق تكوين قوة ثقافية اأيديولوجية
اإعالمية ت�ش ّكل ح�شان طروادة اخلليجي يف املجتمعات العربية ،ي�شمن األ تتبلور
لديها ميول احلقوق القومية يف الرثوة النفطية ،تلك امليول التي اأطلقها الرئي�ض
�شدام ح�شني بغزوه الكويت.
لقد ُذهل اخلاليجة والأمريكيون والإ�شرائيليون ،حينها ،ملا لقيته تلك
املبادرة ال�شدامية (التي مزجت بني معاداة اخلليج ومعاداة اأمريكا ومعاداة
اإ�شرائيل) ،من تاأييد كا�شح بني العرب يف بالد ال�شام وم�شر وال�شودان واملغرب
العربي� .شحيح اأن الرئي�ض �شدام ح�شني هُ زم يف حرب الكويت  ،1990لكن فكرة
التمرد العربي على الثالثية اخلليجية ـ ـ الأمريكية ـ ـ الإ�شرائيلية ،بقيت ماثلة
و ُملهمة ،وميكن ا�شتعادتها دائما يف ظل موازين قوى خمتلفة .وهو ما ا�شتوجب
رد ًا اأيديولوجي ًا ا�شرتاتيجي ًا على الطروحات القومية ال�شدامية ،معزَّزا بتحطيم
البلد الذي اأنتجها .وقد مت ّثل ذلك الرد ،حتديد ًا ،بتكوين ال�شياق الأيديولوجي
إ�شالمي الليربا ّ
يل.
ال
ّ
اإن الهجوم الأيديولوجي الكثيف الذي م ّهد للغزو الأمريكي للعراق ،العام
 ،2003كان مكون ًا من طروحات املظلومية ال�شيعية املتناغمة مع الطروحات
الليربالية الغربية (اأين هم الليرباليون يف العراق الطائفي اليوم؟) .وحاملا
اأجنزت هذه ال�شفرية الأيديولوجية ،وظيفتها العراقية ،قادت ال�شعودية وقطر،
�شيا�شي ًا واأمني ًا واإعالمي ًا ،بو�شاطة قناة «اجلزيرة» ،حرب التخريب الأيديولوجي
للمقاومة العراقية ،وحتويلها من رد وطني عراقي على الحتالل اإىل رد مذهبي
�ش ّني على ال�شلطة ال�شيعية .وهو م�شار ح�شر املقاومة يف املناطق الغربية ،وحال
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دون وحدة احلركة الوطنية العراقية ،و�شمح بتج ّذر «القاعدة» وبعملياتها الإرهابية
(امل�شتمرة حتى اليوم) يف العراق ،وتاليا بظهور ميلي�شيات ال�شحوات املذهبية
يف �شياق ما ُعرف بالعملية ال�شيا�شية التي رعاها املحتلون يف بالد الرافدين.
هكذا حتولت الهزمية الع�شكرية للغزاة الأمريكيني يف احلرب العراقية اإىل ن�شر
ا�شرتاتيجي يتمثل بتفكيك واحدة من الدول املركزية العربية ،بل الدولة التي ُتعد
قاطرة النه�شة يف امل�شرق.
الرباغماتية الرديئة هي التي حملت النظام ال�شوري على التعاطي الواقعي
مع الإرهابيني املذهبيني يف العراق (تدفع �شورية اليوم ثمن خطاأها العراقي).
لكن اإيران انطلقت يف �شيا�شاتها العراقية من م�شاحلها الإقليمية التو�شعية
ذات الذراع املذهبي ،لتمنع ،بدورها ،وحدة احلركة الوطنية واملقاومة والدولة
يف العراق ،وا�شع ًة تلك امل�شالح فوق العتبارات اخلا�شة بال�شراع الرئي�شي مع
الإمربيالية وال�شهيونية .وقد �شايرها حزب اهلل يف ذلك ،فحجب دوره املمكن يف
دعم القوى املناوئة لالنق�شام املذهبي يف العراق.
حادي ع�شر ،وكما يف العام  2003 /2002يف العراق ،فاإن الهجمة
الأيديولوجية املمهدة واملرافقة للحرب على �شورية ،تاأخذ طابع التماهي بني
املظلومية ال�شنية يف هذا البلد وبني الطروحات الليربالية .ويبدو للمراقب اأن
الإ�شالميني والليرباليني مي�شون نحو هدف م�شرتك يف حتالف ن ّدي .لكن حاملا
يق ّي�ض للحرب الإرهابية الدولية على �شورية ،النجاح� ،شيتبدل امل�شهد ،و�شيخرج
منه الليرباليون الذين اأدوا الدور املطلوب يف العر�ض ،بال اأفق �شيا�شي ،واإمنا
بحفنة دولرات ل غري ،ميكنهم اإنفاقها يف عوا�شم الغرب.
ي�شقط الليربايل العراقي ثم ي�شقط الليربايل ال�شوري ،والفل�شطيني
والأردين ...ما�شغني اآلمهم اأو �شاخرين من اأنف�شهم وهم ي�شاهدون اأفالم ًا
قدمية تظهرهم بو�شوح ك�شخو�ض م�شرح الدمى ،لكن الليربايل اللبناين يظل
�شامد ًا يف موقعه ،مطلوب ًا وم�شتعد ًا لتقدمي اخلدمات للثالثية الأمريكية ـ ـ
اخلليجية ـ ـ الإ�شرائيلية ،من الهجمة على العراق اإىل الهجمة على �شورية اإىل
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�شواهما من البلدان العربية اإىل الهجمة امل�شتمرة على حزب اهلل .اإنه ل يلعب
دورا يحرتق ،بل ميار�ض مهنة دائمة ،حم َّفزا با�شتعالئه العن�شري على العرب
اأجمعني ،وحم�شن ًا باأ�شبقيته الطائفية واملذهبية ّ
املنظمة يف �شيغة معرتف بها،
ويف بلد يظل ،على كرثة الأحداث الدامية فيه ،خارج احلدث العربي املركزي،
وقادر ًا ،بالتايل ،على الن�شجام مع حميط ي�شري نحو التلبن ،بل اإن عليه اأن يتعلم
من لبنان �شورة م�شتقبله.
و�شط ذلك يعي�ض حزب اهلل كنقي�ض .ولكنه نقي�ض ل ميار�ض دوره ال�شروري،
يف نق�ض البنية القائمة .هل ي�شتطيع؟ كال .وهذه هي ماأ�شاته� .شحيح اأن اقتالعه
�شعب جدا ،ولكنه يعي�ض وي�شتغل يف بيئة وطنية م�شا ّدة �شتحكم عليه ،يف النهاية،
حت�شر ح�شن ن�شراهلل ،مرار ًا ،على ما
بانكما�ض دوره ال�شيا�شي الأ�شا�شي .لقد ّ
كان ميكن اأن ينتجه� ،شيا�شي ًا واقت�شادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا ،انت�شار املقاومة
على الغزو الإ�شرائيلي يف العام  ،2006وذهب هباء جراء غياب احلا�شنة الوطنية
ال�شاملة للمقاومة القادرة على ترجمة الت�شحيات اإىل مكا�شب يف �شتى املجالت.
اإنها حل�شر ٌة يف مكانها ،ولكنها �شتظل يف نطاق احل�شرة ،اإذا مل يدرك حزب
اهلل اأن دوره ال�شعب واملمكن هو دور عربي ولي�ض لبنانيا .معادلة تنطبق على
التيار الوطني احلر الذي ف ّوت وما يزال يف ّوت دوره التاريخي ال�شروري على
م�شتوى امل�شرق ،حا�شر ًا امكاناته الكربى يف ال�شوؤون اللبنانية ال�شغرى.
ثاين ع�شر ،يبقى اأن ن�شاأل :من اأين اأتى وياأتي كل هذا اجلي�ض من الليرباليني
يف بالد مل تتجذر فيها ،ول توجد يف بناها اأ�ش�ض مو�شوعية لتج ّذر الليربالية؟
هذا اجلي�ض ح�شلت عليه الثالثية الأمريكية ـ ـ اخلليجية ـ ـ الإ�شرائيلية...
من الي�شار اأول ،ومن التيارات القومية ثانيا .غري اأن ظاهرة النتقال من الي�شار
اإىل الليربالية هي الظاهرة الأ�شا�شية ،توازيها ظاهرة النتقال من القومية اإىل
التاأ�شلم.
ت�شمنت الأيديولوجية الي�شارية العربية ،عنا�شر ليربالية �شريحة .ذلك
اأن الطروحات الي�شارية التقليدية املتعلقة بالتحالف مع الربجوازية الوطنية،
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وبالتايل ،نبذ مطلب احل�شول على ال�شلطة بوا�شطة الثورة اأو النقالب ،حتّمت
على الي�شاري العربي اأن يف ّكر الطريق الليربايل للم�شاركة ال�شيا�شية عرب �شيغة
ي�شارية من الدميوقراطية .وهذه ال�شيغة ل تت�شمن النتخابات فقط ،بل حرية
ت�شكيل النقابات واملنظمات الجتماعية وحرية ال�شحافة والتظاهر وال�شراب...
الخ .اإل اأنه يف ظل اأنظمة قومية �شمولية ترجمت ،واقعي ًا ،معظم جوانب الربامج
�شلطوي �شمويل ،ذهب الي�شاريون للتعبري عن
الجتماعية للي�شاريني يف ظل قمع
ّ
متايزهم نحو فكرتني ،اأولهما ـ ـ بعد هزمية اجليو�ض الوطنية يف حرب 1967
ـ ـ فكرة حرب التحرير ال�شعبية .وهكذا التحق اآلف الي�شاريني ومنهم العديد
من املثقفني ،بال�شيغة التي ج�شدت تلك الفكرة واقعي ًا ،اأي املقاومة الفل�شطينية.
وهذه ،على بطولتها ،ظلت ،من الناحية ال�شرتاتيجية ،اأ�شرية ال�شيا�شات الالجمة
والرجعية للرعاة اخلليجيني ،مما عرقل اأي اإمكانية للتاأثري الي�شاري يف امل�شار
العام للمقاومة الفل�شطينية ،وثانيهما ،الفكرة الدميوقراطية الليربالية التي بقيت
يف ال�شلة بعد هزمية املنظمات الفل�شطينية وخروجها من دائرة الفعل التاريخي
يف العام  .1982وقد متاهى الي�شار مع الأطروحة الدميوقراطية الليربالية يف
الثمانينيات ،حني وجد اخلاليجة يف اأواخر ذلك العقد ،اأنهم يحتاجون قدرات
ثقافية واأيديولوجية ميكنها مواجهة التحدي العراقي ،فبداأت الأوا�شر تن�شاأ بني
الطرفني على نطاق وا�شع ،وبداأ الع�شرات ثم املئات من الكادرات الي�شارية،
يتوظفون لدى املبادرة اخلليجية اأو يتمولون من مراكز الأبحاث واملجتمع املدين
يف الوليات املتحدة والغرب.
ماذا كان يعني اأن تكون ي�شاريا يف عراق القطاع العام وامل�شروع التنموي
الوطني والعدالة الجتماعية يف ثمانينيات القرن الع�شرين؟ كان يعني اأن تكون
�شيعي ًا �شد احلرب على اإيران ،اأو دميوقراطي ًا ليربالي ًا �شد القمع ال�شلطوي
الداخلي ،اأو كردي ًا �شد وحدة العراق ،اأو ،لحق ًا ،خليجي ًا �شد غزو الكويت .اإنها
ملاأ�شاة تاريخية بالطبع ،انتجت ظاهرتها اخلا�شة يف حتول الكثريين من الي�شار
اإىل الت�ش ّيع اأو الليربالية اأو النف�شالية اأو الن�شواء يف امل�شروع اخلليجي .بالن�شبة
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للبعثيني كان م�شار ال�شيعة منهم نحو الت�شيع بالدرجة الأوىل ،بينما م�شار ال�ش ّنة
منهم نحو ّ
الت�شن يف عملية بداأت من قلب النظام املهزوم يف ما ُ�شمي باحلملة
الميانية ،وانتهى يف قلب املقاومة ،متج�شد ًا يف التحالف مع املنظمات ال�شلفية
ال�شنية وفرع القاعدة يف العراق.
يف �شورية تاأ�ش�ض اللقاء الليربايل ال�شالمي مبكرا يف التحالف الفكري الذي
ّمت مبكرا بني العنا�شر الي�شارية املرتبطة بالتنظيمات الفل�شطينية والليربالية
اللبنانية �شد التدخل ال�شوري يف لبنان يف اأوا�شط ال�شبعينيات ،ولحقا بني
�شيوعيي ريا�ض الرتك والإخوان امل�شلمني يف مطلع الثمانينيات .ويف احلالتني،
�شب يف م�شلحة العدو من هجمة كامب
متثلت املاأ�شاة يف اأن العرتا�ض الي�شاري ّ
ديفيد اإىل العدوان على لبنان  .1982باملقابل ،كان النظام ال�شوري ال�شلطوي
القمعي ،ومع كل تلك اللتواءات الرباغماتية التي اأوجبتها موازين القوى ،يف
اجلانب ال�شحيح من التاريخ .لكن ،يف الت�شعني ،ارتكب النظام ال�شوري ،خطاأه
الكبري يف الن�شمام اإىل احللف الأمريكي ـ ـ اخلليجي يف احلرب على العراق.
اأ�ش�ض ذلك اخلطاأ لقيام النظام احلريري (النيوليربايل الكمربادوري ال�ش ّني
املرتبط باخلليج) يف لبنان ،لكنه خلق نقي�شه املتمثل يف املقاومة ،واأتاح لها دور ًا
فاع ًال �شد اإ�شرائيل ،اإمنا على اأ�شا�ض حتييد دورها يف الداخل املبني على تفاهم
امل�شلمني يف جناحيهما :دولة البزن�ض املرتبطة باخلليج ودولة املقاومة املرتبطة
باإيران ،بينما يلعب ال�شوري دور َ
احلكم( .ل ت�شل ،هنا ،عن الف�شاد الكبري املتو ّلد
مو�شوعي ًا من ال�شيغة نف�شها ).وبهذه ال�شيغة ،رغم تناق�شاتها ،اأمكن وقف
احلرب الأهلية (على ح�شاب امل�شيحيني والدولة) ،واأمكن حترير اجلنوب ،لكن
جرى تقوي�ض البلد اقت�شادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا ،وانغلقت عليه اآفاق التغيري
التقدمي .وبالنتيجة ،بدت الأطروحة الليربالية كمنقذ وحيد .وهو ما راأيناه،
لحقا ،متج�شد ًا يف ما ُ�شمي ثورة الأرز العام  .2005وقد بدا ،عندها ،وهم ًا ،اأن
الوجود ال�شوري يف لبنان هو الذي يعرقل الليربالية.
ب�شقوط العراق ،العام  ،2003مل تعد �شيغة الت�شعينيات ال�شورية هذه ممكنة.
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فالتايل على جدول الأعمال الإمربيايل هو �شورية التي حاولت اأن تعرقل ذهابها
اإىل املق�شلة بردود فعل متناق�شة؛ من جهة ،دعم املقاومة اجلزئية يف العراق،
ولو ارتبطت بال�شلفية اجلهادية والقاعدة ،وتوثيق ال�شلة مع حزب اهلل وحما�ض
واملغامرة الكربى بدعمهما يف حربي الـ  2006والـ  ،2009و تطوير القوات
امل�شلحة وال�شناعات الع�شكرية ،ومن جهة اأخرى ،حماولة ا�شتيعاب الهجوم
الغربي اخلليجي عن طريق فتح �شورية اأمام الراأ�شمال اخلليجي والرتكي والدويل
يف مقابل عدم امل�شا�ض با�شتقاللها ال�شيا�شي ،واتباع النيوليربالية القت�شادية
بديال عن الليربالية ال�شيا�شية (وهي التي اأ�شبحت عنوان ًا لأيديولوجية املثقفني
ال�شوريني ملرحلة ما بعد حافظ الأ�شد) ،وكان النظام ال�شوري ياأمل اأنه ي�شتطيع،
بذلك ،احلفاظ على ر�شوخه وخياراته وامتيازات نخبه .هذه املعادلة من مقاي�شة
ال�شيا�شة بالقت�شاد،كانت الأقرب اإىل ذهنية وم�شالح الأو�شاط املقررة يف
دم�شق ،لأنها ،اأي تلك املعادلة ،ت�شمح لأمراء احلزب والنظام الأمني ،التح ّول
اإىل راأ�شماليني ،م�شتخدمني نفوذهم لل�شراكة مع الغزاة القت�شاديني ل�شورية،
ومعززين عالقاتهم النتهازية مع اخلليج وتركيا ،واآملني بالتفاهم مع اأوروبا ـ ـ
خ�شو�شا فرن�شا ـ ـ والوليات املتحدة.
وماذا اإذ ًا؟
( )1نيوليربالية متوح�شة حطمت التحالف الوطني الجتماعي الداخلي)2( ،
وليربالية اكت�شحت الوعي الأيديولوجي الفاعل لدى النخب الثقافية )3( ،وتيارات
اإ�شالمية ترى نظريتها تتقدم احلراك ال�شعبي يف تون�ض وم�شر واملغرب وليبيا
واليمن ،بينما هي متلك القدرة على التح�شيد املذهبي وراء الق�شية ال�شن ّية؛
ثالثة عنا�شر اجتمعت يف «الثورة ال�شورية» التي حظيت ،للتو ،بدعم غري م�شبوق،
�شيا�شي ًا واإعالمي ًا ومالي ًا وت�شليحي ًا وا�شتخباراتي ًا؛ ذلك اأن الذئاب والثعالب كلها
تريد ت�شفية ح�شاباتها مع �شورية ودولتها وجي�شها ونظامها ،وهي وجدت يف
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اجلدل امللتب�ض بني الليربالية والإ�شالم ال�شيا�شي ،اإطار ًا ي�شعها جميع ًا.
اأثبت اجلي�ض ال�شوري ،رغم كل �شيء ،اأنه منظمة وطنية متجذرة .وهو
يخو�ض ،اليوم ،حرب ًا �شر�شة وم�شريية �شد الإرهاب الدويل امل�ش ّرع واملدعوم،
غربي ًا واأمريكي ًا وتركي ًا وعربي ًا ،لكن احلرب احلقيقية ،حيث الن�شر له م�شمون
تاريخي حقا ،هي احلرب الأيديولوجية التي تواجهها �شورية الآن مك ّثفة
وم�شريية ،بني الأيديولوجية الليربالية الإ�شالمية املذهبية وتلك القومية
الي�شارية .الأوىل تبلورت يف �شياق �شيا�شي وثقايف موات ،ويف ظل م�شروع طويل
املدى رعاه البرتودولر واإعالمه وموؤ�ش�شاته ،والثانية موجودة مو�شوعيا يف �شلب
املقاومة ال�شورية للعدوان ،وبالقطعة ،لكنها مل تتبلور حتى الآن يف �شيغة وم�شروع،
�شيكون على كل املثقفني القوميني والي�شاريني يف �شورية وامل�شرق ،اأولئك الذين
ما زالوا خمل�شني ملبادئ حركة التحرر القومي العربية ،وممتنعني عن ال�شقوط
يف حبائل البرتودولر ،اأن يبنوهما .ويتطلب بناوؤهما واقعي ًا اأن يح�شم النظام
ال�شوري خياراته جذري ًا ونهائي ًا ،بحيث يغدو من�شجم ًا مع الدور اجليو �شيا�شي
ل�شورية بو�شفها قاعدة التحرر العربي.
لقد و�شلت الرباغماتية اإىل اجلدار اأيها الرفاق .وهذه احلرب مف�شلية ،فال
حتلموا بالعودة اإىل اأح�شان الت�شامن العربي واللعب على التناق�شات والتفاهمات
مع الغرب يف الوقت ال�شائع؛ اإما اأن تكون �شورية قومية علمانية ا�شرتاكية مقاومة
مناه�شة لالإمربيالية واخلليج وتركيا وللتحالف الليربايل الإ�شالمي ،واإما اأنها
�شتخ�شر احلرب ،عاج ًال اأم اآج ًال.
الثالثاء  ٧اآب ٢٠١٢
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الربيع احلقيقي  :جتديد حركة التحرر الوطني
اأ�شقط احلراك ال�شعبي العربي يف ال�شنتني الأخريتني ،جملة الأوهام حول
تبني اأنّ مداه ل يتعدى ،يف اأف�شل احلالت ،تغيري النخب احلاكمة،
البديل الليربايل؛ ّ
ل امل�شامني ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية للحكم الذي بقي بني اأيدي
الفئات الكمربادورية املرتبطة بالغرب المربيايل والرجعية اخلليجية .ل جديد
يب�شر الفقراء وامل�شت َغلني والعاطلني و�شكان اأحزمة البوؤ�ض واملت�شربني من التعليم
واملحرومني من التاأهيل التناف�شي .ل جديد يب�شر بك�شر حلقة التخلف واإحداث
القفزة التنموية .ل جديد يف ميدان احلقوق الجتماعية واخلدمات العامة ،ول
جديد يف العالقة التبعية مع الغرب واخل�شوع للم�شروع ال�شهيوين .اجلديد الوحيد
هو يف املجال الثقايف ،حيث بداأت بالفعل الهجمة على كل مناحي التنوير واملدنية،
�شوب �شمولية ثقافية رجعية معادية حلرية العقيدة والفكر واحلق يف اختيار
منط احلياة ال�شخ�شي ،وتقوم على اإطالق الغرائز العدوانية للع�شبيات املذهبية
التع�شب الأعمى �شدالختالف الثقايف،
والطائفية والتنية من كل لون و�شكل ،وعلى ّ
وعلى الإرهاب امل�شتهدف فر�ض منوذج وحيد حلياة العرب ،هو النموذج الوهابي.
ولي�ض ما حدث ويحدث يف م�شر وتون�ض  -حيث جنح التغيري الليربايل  -هو
انحراف عن الليربالية ،بل هو نتيجتها احلتمية يف الظروف العيانية القائمة .فقد
م ّثل ا�شتبعاد الربنامج الوطني الجتماعي ،وبالتايل ا�شتبعاد امل�شا�ض بالأنظمة
الكمربادورية ال�شيا�شية والقت�شادية ،الأر�شية املواتية لهيمنة اخلطاب الديني
الإخواين ال�شلفي املتدحرج نحو الوهابية� ،شيا�شي ًا ،وحت ُّول قواه ،بدعم اأمريكي
خليجي ،اإىل اأداة جديدة ،اأ�شواأ من �شابقتها ،لإعادة انتاج النظام الكمربادوري
وعالقاته الجتماعية الداخلية و�شيا�شاته اخلارجية يف ال�شياق ال�شابق نف�شه.
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لكن ،يف �شوريا ،حتطمت كل الأوهام من كل الألوان .الوعي الليربايل انزلق وذاب
يف وعي طائفي مذهبي رجعي ،ومن ثم يف وعي ل وطني واإرهابي .وهو م�شار حتمي؛
ف�شعار« :حرية» املف َقر من كل م�شمون وطني اجتماعي ،كان ل بد له اأن ينتهي،
يف ظروف �شوريا ،اإىل خلق حا�شنة حملية للغزو الإرهابي الأجنبي والتعاون مع
اأجهزة ال�شتخبارات الدولية ،والتح ّول من موقع املعار�شة الليربالية اإىل العمالة
ال�شريحة والقتل على الهوية .واملثال «الباهر» هنا هو انتقال مثقف ليربايل مثل
عزمي ب�شارة  -يعي�ض حتت �شلطة ممالك النقط والغاز  -اإىل التربير الفكري
ال�شريح للن�شاط الإرهابي يف �شوريا .باملقابل� ،شقطت اأوهام الف�شل التع�شفي
بني ال�شيا�شتني اخلارجية والداخلية؛ اإذ تبني اأنه كان من امل�شتحيل اإدامة �شيا�شات
املمانعة واملقاومة مع اتباع ال�شيا�شات النيوليربالية و�شيطرة الكمربادور على
قطاعات وجمالت اقت�شادية وخدمية اأ�شا�شية وتعمق نظمة المتيازات واختالط
ال�شيا�شة بـ«البزن�ض» والف�شاد ،كما اأ ّنه كان من امل�شتحيل احلفاظ على الدولة
القومية امل�شتقلة ونهجها ال�شيا�شي يف ظل العالقات النتهازية مع الغرب وتركيا
واخلليج .وهو ما طرح ،يف النهاية ،ال�شرورة املو�شوعية لن�شجام اخليارات
وال�شيا�شات .والتح ّدي املطروح اأمام �شوريا اليوم هو مواجهة الذات؛ يف خيار
وطني اجتماعي يذهب نحو احلدود الق�شوى املمكنة مو�شوعي ًا ،اأو النهيار حتت
�شربات احل�شار والإرهاب واخلروق الأمنية.
ما البديل؟
بالتاأكيد فاإنّ البديل لي�ض بالطبع العودة اإىل القدمي وترميمه .هذا وهم
ورجعية مهما كانت ال�شعارات ،ولي�ض الياأ�ض والعدمية .فهذه هي طريق �شريحة
لنحالل الأمة ل باملعنى املجازي ،بل باملعنى العياين يف �شيناريو يتحول فيه العرب
وامل�شلمون اإىل فائ�ض �شكاين مف َقر له وظيفة حمددة يف خطط الإمربيالية هي
تزويدها بالنفط والغاز وعوائدهما ...وبجيو�ض من ال�شلفيني اجلهاديني خلو�ض
معاركها حتت راية الإ�شالم ال�شيا�شي .وعلينا اأن نبحث اليوم جدي ًا يف هذا
ال�شيناريو :فب�شبب اأزمتها القت�شادية التاريخية من جهة ،وب�شبب م�شتجدات
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ولدة تعدد القطبية من جهة اأخرى ،غدت الإمربيالية  -التي ل ت�شتطيع فر�ض
هيمنتها على العامل اإل بالقوة ـ منزوعة الأ�شنان .فهل جتد يف القدرات الإرهابية
لقوى الإ�شالم ال�شيا�شي ،اأ�شنانها اجلديدة؟
�شوؤال مطروح اليوم ،و�شيكون مطروح ًا بقوة اإذا ما جنح التدخل الإرهابي
يف �شوريا ،اإذ ميكن نقله ،عندها ،اإىل رو�شيا نف�شها .يعني ذلك اأنّ املعركة مع
الإ�شالم ال�شيا�شي اأ�شبحت اليوم معركة كونية .ويخو�شها اجلي�ض العربي
ال�شوري ،ل دفاع ًا عن م�شتقبل �شوريا وامل�شرق والعرب فقط ،واإمنا دفاع ًا عن
م�شتقبل التقدم العاملي اأي�ش ًا.
نحن نقرتح ل�شوريا وامل�شرق والعرب ،بدي ًال تاريخي ًا خمتلف ًا يقوم على اإعادة
بناء الذات يف م�شروع تنموي وطني يحقق اخلبز والكرامة الإن�شانية والوحدة القومية
والعدالة الجتماعية واحلرية ،يف ربيع خمتلف ،عماده جتديد حركة التحرر الوطني.
وللمفارقة ،فاإنّ �شحافي ًا ليربالي ًا يعمل اي�ش ًا حتت �شلطة اخلليج ،لك ّنه
من اأ�شول مثقفة ،هو حازم �شاغية ،ي�شتذكر يف مقال له يف �شحيفة
«احلياة» ،ع ّدة عنا�شر داعمة للرئي�ض ب�شار الأ�شد ،يرى اأنها من بقايا
«التحرر الوطني» .وهذه عنده ،بالطبع ،قرائن اإدانة جديدة ملخلفات
ما�ض مكروه عنده يظنه انتهى ويلفظ اأنفا�شه الأخرية حتت معاول
اإرهابيي الوهابية .لكنها ،عندنا ،قرائن على موجودات ميكن البناء عليها.
ل �شيء ،عند �شاغية ،ي�شتحق النقا�ض .فخطابه قائم على ما ن�شميه يف الأردن
«تخنيث الهرج» ،اأي جعل احلديث خنثى وت�شطيحه وتتفيه م�شامينه ومراميه
وحتويله اإىل ثرثرة .لذلك ننتقل اإىل مبا�شرة حوار جدي نرجو اأن يجد ،يف
�شفوف املثقفني الوطنيني� ،شداه الذي ي�شتمد �شرورته من ال�شرورة التاريخية
الراهنة لبناء حركة وطنية اجتماعية جديدة يف امل�شرق.
ملاذا امل�سرق؟
اأو ًل ،لأن ال�شراع يف �شوريا اأظهر حقيقة رئي�شية اآن الأوان لو�شعها على
اأجندة البحث .وهي تتمثل يف الرتابط الع�شوي القائم بني �شوريا ولبنان والأردن
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تبني اأنّ لهذه البلدان اخلم�شة ف�شاء �شيا�شي واحد ،اإذ
وفل�شطني والعراق .لقد ّ
اإنّ ال�شراع يف اجلمهورية العربية ال�شورية ،انت�شر على �شكل انق�شام حاد �شمل
بالد ال�شام كلهاّ ،
وعطل ال�شيا�شة الداخلية فيها ،واأرخى بظالله العميقة على
العراق ،واأعاد متو�شع هذا البلد املركزي كقوة م�شرقية �شوف تتعاظم روؤيتها
لنف�شها خارج ال�شياقني ،اخلليجي والإيراين ،مع ًا.
ثاني ًا ،لأنّ عنا�شر الرتكيب املجتمعي التعددي ،وتداخلها وتعقيداتها تت�شابه،
بل متتد ،بهذا القدر اأو ذاك ،بني الأقاليم امل�شرقية ،بحيث ي�شعب ،لأي منها،
الناأي بالنف�ض عما يحدث لدى اجلريان.
ثالث ًا ،لأنّ الرتاث الثقايف ال�شيا�شي ،رغم اخل�شو�شيات املحلية ،يتالقى يف
عناوين واجتاهات كربى ،مت ّيزه عن اخلليج من جهة ،وعن م�شر من جهة اأخرى.
و�شاأتوقف ،هنا ،عند ملمحني ظاهرين :فالع�شائر العربية يف ثالثة بلدان رئي�شية
من الهالل اخل�شيب هي �شوريا والعراق والأردن هي ،رغم الختالفات ،تتمو�شع
يف �شياق ثقايف تراثي �شيا�شي واحد اإزاء ع�شائر اجلزيرة واخلليج .ومت ّثل ع�شائر
الهالل ،تاريخي ًا ،عمود العرب ،بينما مي ّثل م�شيحيو بالد ال�شام دينامو العروبة.
ول جتمع هوؤلء ـ الذين ا�شتعادوا ،يف حماأة ال�شراع ال�شوري ،نظرتهم اإىل اأنف�شهم
كج�شم م�شرقي واحد  -مع اأقباط م�شر ،اأية روابط روحية اأو ت�شابهات جمتمعية
اأو ثقافية اأو �شيا�شية.
رابع ًا ،مي ّثل ال�شراع مع اإ�شرائيل ق�شية مركزية تقع يف قلب الف�شاء ال�شيا�شي
للم�شرق (بينما تبني اأنها ق�شية ميكن حتييدها ،واقعي ًا ،يف م�شر) ويقع امل�شرق
وحده ،اأي�ش ًا ،بني ف ّكي العالقة امللتب�شة مع كل من تركيا واإيران.
خام�ش ًا ،اإنّ قوى التحرر الوطني يف مرحلتها ال�شابقة من حلظة النه�شة
الأوىل اإىل ال�شيوعية العربية والقومية العربية وال�شورية والبعث والف�شائل
الوطنية الفل�شطينية والعراقية واللبنانية ،عرفت ن�شاأتها الأوىل واجنازاتها
الفكرية والثقافية وال�شيا�شية يف امل�شرق اأ�ش ًال.
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�شاد�ش ًا ،القوة الباقية من املرحلة ال�شابقة للتحرر الوطني تتمثل اليوم يف
الدولة ال�شورية التي �شوف مي ّثل انت�شارها على الغزو الإرهابي الدويل ،حمطة
تاريخية بالن�شبة اإىل كل بلدان امل�شرق� ،شواء جلهة املواجهة مع اخلليج واإ�شرائيل
اأو جلهة اإعادة تعريف العالقة مع تركيا واإيران اأو جلهة اكت�شاف الذات امل�شرقية
يف م�شروع وحدوي ،وخ�شو�ش ًا يف جمايل التنمية والدفاع.
التحرر الوطني :املفهوم واحلركة
التحرر الوطني مفهو ٌم مر ّكب؛ فهو يت�شمن من جهة اأوىل التحرر من
ال�شتعمار (كما هو يف فل�شطني) و(اأو) ال�شيطرة الإمربيالية املبا�شرة (كما هو
احلال يف اخلليج) و(اأو) التبعية ال�شيا�شية والع�شكرية والقت�شادية والثقافية
للمراكز المربيالية (كما هو احلال ،يف م�شر وتون�ض والأردن واملغرب الخ).
ويت�شمن ،من جهة ثانية ،التحرر من �شروط التخلف الداخلية املعرقلة لنم ّو قوى
النتاج والت�شغيل والتنمية امل�شتقلة املتعا�شدة داخلي ًا ،اأي العتمادية املتبادلة بني
القطاعات القت�شادية املحلية وال�شيطرة على العالقات اخلارجية وفق معادلة
التعاون وتبادل امل�شالح ل وفق املعادلة الكمربادورية (القائمة على اأولوية
امل�شالح الأجنبية) .ويت�شمن ،من جهة ثالثة ،التحرر من العالقات الطبقية
القهرية والمتيازات التي تعرقل التقدم( .واجلملة الأخرية لي�شت و�شف ًا لتلك
العالقات التي �شتظل قائمة حلقبة رمبا تطول ،لكن ملا يعرقل التنمية والت�شغيل
منها) ،ويت�شمن ،من جهة رابعة ،التحرر من اإرث الثقافة القرو�شطية كالطائفية
واملذهبية واجلهوية وكذلك المتثالية ال�شيا�شية (التي ف�شلت الأنظمة ال�شرتاكية
والتقدمية يف دحرها ،بل اأكدتها وعممتها) والنتهازية الفردية وعقلية الربح
والرتبح ومعيارية الرثاء املادي والفقر الروحي والعقلية ال�شتهالكية واحلط من
قدر الن�شاء الخ .ويت�شمن ،من جهة خام�شة ،النظام الدميوقراطي الجتماعي
املنفتح نحو ال�شرتاكية .ويت�شمن هذا النظام ،اآليات اإمنائية �شريبية واجتماعية
و�شواها من الآليات التي تتيح الإعادة ّ
املنظمة لتوزيع الرثوة على امل�شتوى الوطني،
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والتنمية املتوازنة للمراكز والأطراف ،وامل�شاواة يف الفر�ض القت�شادية ،و�شمولية
التعليم والتاأهيل والثقافة والرعاية ال�شحية والطبية املجانية والالئقة ،ومتكني
الأ�شر من ال�شكن الالئق واخلدمات (املاء والطاقة و�شبكات املوا�شالت املنظمة
والرخي�شة) الخ .ويت�شمن ،من جهة �شاد�شة ،التمكني القانوين والواقعي للفرد،
رج ًال كان اأو امراأة ،من اختيار منط احلياة ال�شخ�شي املتحرر من كل قيد �شرعي
اأو اجتماعي و�شيانة حقوقه الن�شانية يف اإطار قانون مدين ليربايل .وهذه هي
امل�شاهمة الوحيدة الالزمة من الليربالية يف فكر التحرر الوطني .ويف ما يخ�ض
حركة التحرر الوطني العربية ،فقد وجدت نف�شها ،اإ�شاف ًة اإىل املهمات املطروحة
على �شعوب العامل الثالث ،يف العر�ض املار ذكره ،يف مواجهة مهمتني :الوحدة
بو�شفها مهمة اأ�شا�شية لتحقيق التنمية امل�شتقلة ،ومواجهة اإ�شرائيل بو�شفها قوة
ُّ
تدخل امربيالية ،من دون اأن نن�شى ،بالطبع ،اغت�شابها بلد ًا عربي ًا وت�شريدها
للفل�شطينيني.
هنا �شوؤال رئي�شي بالغ الأهمية ،واجه ،ويواجه فكر وممار�شة حركة التحرر
الوطني العربية :هل ال�شراع مع اإ�شرائيل ،اأم الق�شية الفل�شطينية ما ميثل امل�شاألة
املركزية؟ يقود ال�شق الأول اإىل مواجهة م�شريية مع ال�شهيونية والإمربيالية ،بينما
يقود ال�شق الثاين اإىل اإمكانية التفاهم معهما لت�شوية «عادلة» للق�شية الفل�شطينية
ميكن اأن ت�شرف عليها الوليات املتحدة وتقود اإىل ال�شالم مع اإ�شرائيل؟
واقعي ًا ،ت�شاغر ال�شوؤال  -على امل�شتوى امل�شري  -اإىل ما يلي :الق�شية
الفل�شطينية اأم ا�شتعادة �شيناء فور ًا بال�شالم وتاليف املجهود احلربي؟ ثم انزلق
ال�شوؤال اإىل :الق�شية الفل�شطينية اأم امل�شالح املوؤقتة للنظام الأردين؟ بل وحتى
الق�شية الفل�شطينية اأم م�شالح الفل�شطينيني؟
لالإن�شاف ،ينبغي القول اإن ال�شيا�شة ال�شورية بقيت ،من حيث م�شمونها،
متنح الأولوية لل�شراع مع اإ�شرائيل كق�شية مركزية ،ولي�ض حل الق�شية الفل�شطينية
اأو حتى ا�شتعادة اجلولن �شلمي ًا .وهذه ال�شيا�شة هي عن�شر من العنا�شر الباقية
ال�شلبة للتحرر الوطني يف �شوريا.
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من املفهوم اإىل املمار�شة ،يتطلب التحرر الوطني اإزاحة الفئات امل�شيطرة
يف القطاعات القت�شادية الرئي�شية (املال والعقارات والتعدين والطاقة والنقل
والت�شالت )...واإحداث قطيعة مع كل الن�شاطات ذات الطابع الكمربادوري يف
كل املجالت ،واإنهاء دور القطاع اخلا�ض يف اخلدمات املدنية ،وخ�شو�ش ًا التعليم
والطبابة .وكل ذلك و�شواه �شوف يوؤدي اإىل �شدام مع القوى الجتماعية املت�شررة
وحلفائها ونخبها ال�شيا�شية والعالمية والثقافية الخ .ومن امل�شحك التفكري يف
حل هذا ال�شدام الداخلي املر ّكب على ال�شدام اخلارجي مع القوى المربيالية
وحلفائها ،بو�شائل الدميوقراطية الليربالية النتخابية .اإنّ التما�شك الفكري
واجلدية ال�شيا�شية يدفعاننا اإىل الت�شريح بو�شوح �شارم مبا يلي :اإنّ التحرر
الوطني غري ممكن اإل بالدكتاتورية �شد الفئات الكمربادورية والرجعية.
فلن�شم الأ�شياء
الدكتاتورية؟ يا للهول! �شوف تنزل على راأ�شي اللعنات! لكن
ِّ
باأ�شمائها.
ماذا يف م�شر ،مث ًال ،غري دكتاتورية حتالف الكمربادور والع�شكر ،املرتبط
بال�شتعمار الأمريكي ،و�شواء ا�شتخدم هذا التحالف ح�شني مبارك اأم حممد
مر�شي ،فالأمر يف النهاية �شيان :احلريات امل�شموح بها هي تلك التي ل تهدد
م�شالح التحالف احلاكم ،والنتخابات ـ �شواء املزورة بالتدخل الأمني اأم بالر�شى ـ
ينبغي اأن تدور على امللعب الكمربادوري .باملقابل ،الدكتاتورية الوطنية الجتماعية
املعربة عن م�شالح الكتلة ال�شعبية من العاملني باأجر والكادحني يف ُملكياتهم
ال�شغرية� ،شوف يكون لها ملعبها الدميوقراطي احلقيقي؛ انتخابات تناف�شية بني
قوى التحرر الوطني وحريات التنظيم ال�شيا�شي والنقابي والجتماعي للكادحني
و�شحافة مهنية حرة من الرقيب ومن التمويل الربجوازي مع ًا.
“التحرر الوطني” ،يتطلب اإن�شاء دكتاتورية ،لكن �شد الفقر والتهمي�ض
ـ ل �شد الفقراء واملهم�شني ـ اإنها دكتاتورية الدميوقراطية الجتماعية التي
�شتمنع ،بقوة القانون ،اأي م�شا�ض باحلقوق القت�شادية والجتماعية لالأغلبية
ال�شعبية ،دكتاتورية �شد الكمربادور وال�شيا�شات النيوليربالية والمتيازات
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الطبقية ،دكتاتورية توؤ ّمن الدور القيادي للقطاع العام القت�شادي واخلدمي،
دكتاتورية �شد الف�شاد والفا�شدين والإثراء غري امل�شروع والته ّرب ال�شريبي...
الخ .دكتاتورية �شد التمويل الأجنبي و�شبكات
التعاون مع القوى الإمربيالية والرجعية.
لكننا نوؤكد ،هنا ،على اأن الدكتاتورية الوطنية الجتماعية �شوف تتع ّفن اإذا
مل تكن دكتاتورية دميوقراطية تنبذ ال�شتبدادية الفردية وال�شلطوية ،وحتافظ،
حتت اأق�شى الظروف ،على ح�شانة حقوق الإن�شان وكرامته.
والتحرر الوطني غري ممكن من دون ال�شيطرة على جمال العالقات
اخلارجية ،واإخ�شاعها للم�شالح الوطنية .وهو ما يعني ال�شدام مع القوى
الإمربيالية .وبالن�شبة اإىل حركة التحرر الوطني العربية ،فاإنها ل ت�شتطيع تاليف
ال�شراع احلتمي مع الرجعية وال�شهيونية .ويف املمار�شة ،ينبغي خو�ض ذلك
ال�شراع باأعلى قدر من احلكمة والت�شميم مع ًا ،وفق ح�شابات دقيقة ملوازين
القوى ،لكن من دون التخلي ،حلظة واحدة ،عن املنطق ال�شراعي مع الأنظمة
اخلليجية واإ�شرائيل.
كان «الت�شامن العربي» ،اأي �شيا�شة امل�شاحلة بني الأنظمة العربية الوطنية
والأنظمة الرجعية ،ويف مقدمتها ال�شعودية ،اإحدى نتائج هزمية حزيران
 .1967وقد افتتحها الرئي�ض جمال عبد النا�شر ،وقتذاك ،تعبري ًا عن اختالل
موازين القوى بني حركة التحرر الوطني العربية واأعدائها من العرب .وقد
ا�شتمرت هذه ال�شيا�شة ،بعد رحيله ،وتعززت ،وخ�شو�ش ًا بعد حرب ت�شرين
 1973وتدفق البرتودولر ،اإىل احلد الذي نقل قيادة العامل العربي من
القاهرة وبغداد ودم�شق اإىل الريا�ض ،قبل اأن يبلغ النحطاط مداه ويحط
الرحال يف الدوحة ،لكن ،كانت هناك حلظة ق�شرية واحدة ،يف  ،1990حاول
الرئي�ض �شدام ح�شني فيها ،ك�شر �شيا�شة الت�شامن العربي من خالل احتالل
الكويت� ،شارب ًا عر�ض احلائط مبوازين القوى الإقليمية والدولية ،حلظة اأدت
اإىل انت�شار �شامل معاك�ض ،لكن املهمة التي ت�شدى لها �شدام ح�شني تظل
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مطروحة؛ ل م�شتقبل حلركة التحرر الوطني العربية من دون مواجهة �شاملة
مع الأنظمة اخلليجية ،والن�شال ،وفق ح�شابات ت�شتثني املغامرة ،لتفكيكها
واإخ�شاعها واخ�شاع ثروات اخلليج مل�شالح التنمية امل�شتقلة يف العامل العربي.
انتهت هزمية حزيران (ونتيجتها الت�شامن العربي) اإىل �شيا�شة ال�شالم مع
اإ�شرائيل .ومن املالحظ اأن هذه ال�شيا�شة مل تنعزل عن الرتاجع الداخلي عن
�شيا�شات التنمية امل�شتقلة والدميوقراطية الجتماعية ،مما يدل على العالقة
الع�شوية بني الربنامج امل�شاد حلركة التحرر الوطني العربية وال�شالم مع اإ�شرائيل.
و�شوف نتذكر اأن عهد الرئي�ض اأنور ال�شادات متحور حول خطني �شيا�شيني:
النفتاح القت�شادي (النتقال نحو الكمربادورية) وال�شالم مع اإ�شرائيل (ال�شلح
والتعاون والتن�شيق الأمني مع اأعداء الأم�ض المربياليني وال�شهاينة) .وهذان
النهجان املرتابطان ل يزالن يحكمان ال�شيا�شة امل�شرية حتى الآن ،على رغم
«ثورة  25يناير» التي ،لذلك ،ن ُع ّدها انتفا�شة جزئية متكنت ال َن ْظمة احلاكمة من
ا�شتيعابها بت�شليم املواقع القيادية يف الدولة اإىل الإخوان امل�شلمني ،الذين يوؤيدون،
بجالء ،القت�شاد الكمربادوري .وهو ما يجعلهم جمربين� ،شاوؤوا اأم اأبوا ،على
قبول كامب ديفيد والتن�شيق مع تل اأبيب ،حتت الرعاية الأمريكية .اإنها حزمة
واحدة من ال�شيا�شات« :ال�شداقة» والتبعية (وخ�شو�ش ًا الع�شكرية) لالإمربيالية
الأمريكية ،والتحالف مع ال�شعودية ،والكمربادورية ،وال�شالم مع اإ�شرائيل.
يف النموذج ال�شوري البالغ التعقيد ،كانت دم�شق تراوح بني �شيا�شة الت�شامن
العربي ـ وخ�شو�ش ًا مع ال�شعودية وم�شر ح�شني مبارك ـ وال�شتمرار يف رف�ض
توقيع معاهدة �شالم مع ا�شرائيل ،ودعم املقاومة وتوا�شل التحالف الع�شكري
مع رو�شيا يف اأفق «حتمية ال�شالم» .وداخلي ًا ترافقت هذه احلزمة املتداخلة
من ال�شيا�شات مع ا�شطراب يف النهج القت�شادي الجتماعي انتهى ب�شيطرة
الكمربادورية ،ن�شبي ًا ،يف القطاعات املالية والعقارية واخلدمية .وهو ما اأدى اإىل
انفراط التحالف الوطني الجتماعي ّ
اله�ض اأ�ش ًال.
لكن �شوريا هي البلد العربي الوحيد الذي ل يزال ي�شتمل على مواقع اأ�شا�شية
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لقوى التحرر الوطني .ومن املاأمول اأن تعيد جتربة احلرب الوطنية التي يخو�شها
اجلي�ض العربي ال�شوري �شد التدخل الإرهابي اخلارجي �شهر تلك املواقع يف
جتربة جديدة للتحرر الوطني .وهذه مهمة ن�شالية ميكن اأن يحرزها حتالف
�شيا�شي من داخل النظام وخارجه ،يف جبهة وطنية تقدمية من طراز جديد،
قادرة على مت َّثل اأو�شع اجتاهات املفهوم املركب للتحرر الوطني.
تاريخي ًا ،لي�شت كل القوى التي �شاركت يف حركة التحرر الوطني العربية
يف مرحلتها الأوىل ،املمتدة على عقود الأربعينيات واخلم�شينيات وال�شتينيات
وال�شبعينيات ،ا�شتطاعت اأن تتم ّثل كل عنا�شر مفهوم التحرر الوطني ب�شموليته.
وذلك تبع ًا للطبيعة الجتماعية للقوى والأحزاب التي احتلت املواقع القيادية يف
تعرب ،يف خطها العام ،عن عقلية برجوازية
تلك احلركة .وهي هنا قوى قومية ّ
�شغرية وفالحية مل ت�شتطع التحرر من نزعات النتهازية الفردية والربح والرت ُّبح
والمتيازات والتعايل على الكادحني والعداء للمثقفني الوطنيني ،وعجزها،
يف املقابل ،عن التحرر من الثقافة القرو�شطية ،مبا فيها التع�شبات املذهبية
والطائفية والفئوية واملمار�شات ال�شلطوية التقليدية.
وهو ما اأدى اإىل خلل رئي�شي يف تكوين النخب القومية احلاكمة
وتو ّرطها يف الف�شاد وال�شتبداد ،وميلها اإىل التحول اإىل عنا�شر راأ�شمالية
(وبالتايل كمربادورية ،اإذ ل توجد �شروط اقت�شادية حملية لولدة
راأ�شمالية وطنية اإل جزئي ًا ،ويف تقاليد ال�شناعة ال�شورية) وذلك ،من
خالل ا�شتغالل حتكمها يف مفا�شل ال�شلطة ال�شيا�شية ،اأي يف اآليات الف�شاد
التي ت�شتغل مفاعيلها يف امل�شتويات الأدنى ،ويف كل املجالت والقطاعات.
واجهت القوى القومية امل�شيطرة يف حركة التحرر الوطني العربية ،معار�شة من
داخل احلركة ،متثلت يف ال�شيوعيني الذين �شعوا ،من جهة ،اإىل تعميق الجنازات
الجتماعية التقدمية (وهو ما يعرب عن فكرهم ودورهم كممثلني للفئات
ال�شعبية الكادحة) ،وتورطوا ،من جهة اأخرى ،يف النزلق نحو مطالب الليربالية
ال�شيا�شية .وهو ما يعرب عن مطالب برجوازية .وقد وا�شلت جماعات منهم ذلك
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النزلق اإىل درجة التخلي عن نهج التحرر الوطني كلي ًا ،والنقالب نحو التحالف
مع الغرب والرجعية اخلليجية يف �شياق اأطروحة ليربالية �شريحة.
لكن املعار�شة الأ�شر�ض هي التي واجهتها اأنظمة حركة التحرر الوطني من
خارجها ،اأي من الرجعية الدينية املدعومة من م�شيخات اخلليج .واأقوى منظمات
الرجعية الدينية تلك هي منظمة الإخوان امل�شلمني املعادية للدميوقراطية
الجتماعية ،والراف�شة لتغيري عالقات املُلكية وهدم الهرياركية الجتماعية.
وقد ت�شدى الإخوان امل�شلمون ،بكل طاقاتهم ،للم�شاريع التنموية الوطنية
يف اخلم�شينيات وال�شتينيات .ول غرو! فالتنمية الوطنية ال�شعبية تفكك ،بالفعل،
الأ�ش�ض التي تعي�ض عليها املنظمات الدينية الرجعية ،وممثلوها الذين وجدوا
اأنف�شهم يف جبهة واحدة ،مع الفئات القطاعية والراأ�شمالية و�شيوخ النفط ،وتالي ًا
مع الإمربيالية واإ�شرائيل.
متتعت حركة التحرر الوطني ،يف مرحلتها الأوىل ،بحليف دويل وازن
هو الحتاد ال�شوفياتي ،بينما واجهت العداء ال�شامل من قبل المربيالية،
وخ�شو�ش ًا الأمريكية وال�شهيونية واإ�شرائيل .وقد اأ�شبح معروف ًا اليوم اأنّ حرب
حزيران  1967التي �شربت التجربة النا�شرية يف م�شر ،نفذها الإ�شرائيليون
 واأفادوا من نتائجها ـ حل�شاب التحالف الأمريكي  -ال�شعودي .وقد �ش ّلىالإخوان امل�شلمون ،لدى انت�شار ا�شرائيل يف تلك احلرب ،ركعات ال�شكر هلل!
اليوم ،ي�شن التحالف الأمريكي اخلليجي الرتكي الإ�شرائيلي ،هجمة �شاملة
ل�شتئ�شال اآخر مواقع التحرر الوطني يف العامل العربي ،اأي املوقع ال�شوري.
وهي هجمة ت�شتهدف اأن تظل احلركات ال�شعبية العربية بعيدة عن اخلليج،
واأ�شرية الت�شورات الليربالية يف ال�شيا�شة (�شوف تنحط ،لحق ًا ،اإىل انتخابية
ا�شتبدادية) والنيوليربالية يف القت�شاد و«ال�شداقة» مع الوليات املتحدة
وال�شالم مع اإ�شرائيل ،على املثالني امل�شري والتون�شي البالغي الدللة.
واإحلاح الهجمة على �شوريا ،حتفزه ،بالإ�شافة اإىل الإمكانات الواعدة لنمو
التيارات الوطنية الجتماعية يف احلركات ال�شعبية ،املخاوف الغربية اخلليجية
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من حتقق الفر�شة التاريخية التي يحظى بها ،اليوم ،احللف الرو�شي وال�شيني
لتكوين قطبية م�شادة للغرب .ففي مقابل الأزمة القت�شادية واملالية يف الغرب
الراأ�شمايل ،تتمتع رو�شيا وال�شني باقت�شادين �شاعدين ،وبالإرادة ال�شلبة للدفاع
عن مواقعهما يف القت�شاد العاملي .ولذلك ،فاإنهما تخو�شان ،و�شتخو�شان،
املعركة ال�شورية بكل ما اأوتيتا من قوة .ويف �شوريا ،يريد حتالف الواحدية القطبية
اأن يحقق هدفني مع ًا ،حتطيم اإمكانية نهو�ض حركة التحرر الوطني العربية
وعرقلة ولدة عامل متعدد القطبية يف اآن واحد.
بع�ض املتمرك�شني املن�شوين يف العباءة الوهابية ،يحاول ت�شوير رو�شيا
بو�شفها دولة امربيالية! وهذا و�شف يدعو اإىل ال�شحك حق ًا .رو�شيا ،اليوم،
راأ�شمالية وطنية �شاعدة تنا�شل �شد حماولت احلاقها من قبل ال�شواري
الإمربيالية ،وحتويلها اإىل دولة كمربادورية .اإنها تعي�ض �شعود ًا قومي ًا دفاعي ًا،
و�شيا�شاتها كلها تقع يف باب الدفاع عن الذات �شد الكمربادورية والتفكك
والتهمي�ض .ولذلك ،فهي ،بالو�شف املارك�شي ،قومية تقدمية (قومية لأنها
تدافع عن وحدة وقوة ومكانة الدولة الرو�شية ،وتقدمية لأنها تنموية) .ولعله من
ال�شروري ،هنا ،النتباه اإىل اأن امكانات رو�شيا ال�شيا�شية (الع�شوية الدائمة
يف جمل�ض الأمن) والع�شكرية (مبا يف ذلك قدراتها النووية و�شناعتها املتطورة
يف جمال ال�شالح) وبناها كدولة �شناعية حديثة ،مل تاأت بفعل نظامها احلايل
الراأ�شمايل الوطني ،لكن بفعل الرتاكم ال�شيا�شي والتنموي املتحقق يف احلقبة
ال�شوفياتية .وهذا الرتكيب بني املنجزات ال�شوفياتية وتنامي قوة راأ�شمالية الدولة
القومية ،هو الذي فتح باب التاريخ اأمام رو�شيا لكي تناف�ض على القطبية الدولية.
رو�شيا ل تزال اليوم يف مرحلة بناء ودفاع .وهو ما مينح �شيا�شاتها بعد ًا
تقدمي ًا �شريح ًا .ويف امل�شتقل �شتواجه رو�شيا ثالثة خيارات :اكتمالها كراأ�شمالية
كربى ،فتتحول ،بالتايل ،اإىل امربيالية .وهذا احتمال �شعيف لأن الإمربيالية
العاملية اأغلقت ناديها على هرياركية اأحلقت بها كل الراأ�شماليات الكربى
بالهيمنة الأمريكية ،فال يعود اأمام الرو�ض ،يف خيار ثان� ،شوى اللتحاق به اأو
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حتطيم النادي المربيايل ،اأي خو�ض حرب عاملية جديدة .اأما اخليار الثالث،
فيتمثل يف انت�شار �شيغة ا�شرتاكية حديثة يف رو�شيا تربطها مبا�شيها ال�شوفياتي
من دون تك ّل�شه وا�شتبداديته .ومهما تكن ال�شيناريوهات الرو�شية الالحقة ،فاإن
�شيئ ًا واحد ًا اأ�شبح حم�شوم ًا منذ الآن .وهو اأننا اإزاء عامل متعدد القطبية �شوف
مينح ،حركات التحرر الوطني ،فر�شة تاريخية جديدة ،تتم ّثل يف ما يلي:
اأو ًل ،تاليف الهيمنة المربيالية على القرار الدويل؛ ثاني ًا ،تاليف العدوان
الإمربيايل الع�شكري (مع العودة ،بالطبع ،اإىل الأ�شاليب ال�شتخبارية والإعالمية
و�شن احلرب بالوكالة بالعتماد على الأنظمة واحلركات الرجعية كما هو حادث
اليوم يف �شوريا)؛ ثالث ًا ،اإمكانيات الت�ش ّلح احلديث واإعادة هيكلة اجليو�ض الوطنية
مبا يجعل منها منظمات دفاعية فعالة ،رابع ًا ،اإمكانيات فك الرتباط بالراأ�شمالية
المربيالية وتعزيز العالقات القت�شادية القائمة على امل�شالح املتبادلة مع
رو�شيا وال�شني والربازيل والهند وجنوب اأفريقيا (جمموعة الربيك�ض) ،وهو ما
يعطي حركات التحرر الوطني ،القدرة على �شرب القوى الكمربادورية ،وا�شتعادة
�شيطرة الدولة على العالقات القت�شادية اخلارجية؛ خام�ش ًا ،حترير الإرادة
الوطنية يف القرار التنموي واإقامة النظام الدميوقراطي الجتماعي.
يف اخلال�سة ،نعيد التاأكيد على ما ياأتي:
اأو ًل ،كل الطروحات النيوليربالية والليربالية والي�شارية الليربالية وال�شلموية
والقومية التقليدية والإ�شالموية ،التي �شيطرت منذ مطلع الت�شعينيات� ،شقطت،
اليوم ،يف الوحل ،وظهر عقمها التاريخي يف جتارب عيانية يف بلدان عربية
رئي�شية ،لكن ظهرت كل ب�شاعتها التدمريية يف �شوريا،
ثاني ًا ،اأظهرت التجربة ال�شورية ال�شتحالة املو�شوعية للف�شل بني ال�شيا�شات
الدفاعية وتلك القت�شادية الجتماعية ،وبينهما وبني ال�شيا�شة اخلارجية ،مما
يعيد طرح ق�شية التحرر الوطني بو�شفها ق�شية مر ّكبة من الوطني والجتماعي
وال�شيا�شي والثقايف واجليو�شيا�شي وال�شرتاتيجي،
ثالث ًا ،جتديد حركة التحرر الوطني اأ�شبح ،اإذ ًا ،على راأ�ض جدول الأعمال
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امل�شرقي ـ ولحق ًا العربي ـ انطالق ًا من املعركة ال�شورية .هل ذلك ممكن؟ نعم،
طاملا اأن العامل املتعدد القطبية ينبلج فجره احلتمي.
رابع ًا ،اإنّ ا�شتن�شاخ مناهج وبرامج الأنظمة القومية للمرحلة ال�شابقة من
حركة التحرر الوطني ل يجدي نفع ًا ،لأ ّنها ،عالوة على كونها مناهج جتريبية
وبرامج مهجنة ،فقد اأ�شبحت فائتة مو�شوعي ًا ،مما ي�شع على عاتقنا انتاج روؤى
جديدة حلركة حترر وطني جديدة.
الثالثاء  28اآب 2012
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وقفة مع «احلليف االإيراين» حول «ال�سحوة االإ�ســالمية»
و"االإخوان" و"حما�ش"
يف احلرب الوطنية الكربى التي تخو�شها �شوريا اليوم ،هل منلك ترف نقد
حليف اإقليمي قوي ومواظب مثل اإيران؟ كثريون �شيف�شلون ال�شمت والتجاوز عن
نقاط اخلالف ،خ�شو�ش ًا اأ ّنها تقع يف اجلانب الأيديولوجي دون اجلوانب ال�شيا�شية
والعملية التي لها الأولوية من وجهة نظر براغماتية .غري اأنّ احلرب الدائرة الآن
يف �شوريا وامتداداتها امل�شرقية ،هي ،بالدرجة الأوىل ،حرب اأيديولوجية ،حرب
حول الأفكار والهوية واحل�شارة ومنط احلياة .وهذا هو ،وحده ،ما يربر كل هذا
املوت ،وكل هذه املخاطرة اجلماعية وال�شخ�شية ،ومينحهما املعنى.
ومن دون ذلك املعنى ،تغدو ق�شيتنا هي جمرد احلفاظ على نظام �شيا�شي
من ال�شقوط .وهو ل ي�شتحق ذلك ،ول ي�شاوي عندي ،حياة اإن�شان واحد.
لك ّننا نقاتل من اأجل ق�شية ت�شاوي وجودنا .وواجبنا اإزاء �شهداء واأبطال
اجلي�ض العربي ال�شوري ،وواجبنا اإزاء ق�شية التحرر الوطني امل�شرقية ،يحتمان
علينا ،عندما يتعلق الأمر باملعنى ،اأن ن�شع النقاط على احلروف مع «احلليف
الإيراين» اأو �شواه.
تدعم اإيران ،بال �شك ،ن�شال جي�شنا و�شعبنا ،ولك ّنها ت�شطف يف اجلبهة
الأيديولوجية املعادية .اإ ّنها تعلن عن اإميانها بـ«�شحوة اإ�شالمية»  -هي ،بالذات،
منطلق احلملة الرببرية التي تع�شف ب�شوريا وباملنطقة  -وتوؤكد عالقاتها
بالإخوان امل�شلمني الذين ميت�شقون �شالح الإرهاب املادي واملعنوي �شد �شعوبنا،
وتعت ّز بدعم حما�ض التي غدرت بدم�شق ،وت�شتعد للغدر بفل�شطني والأردن ،بعدما
متو�شعت يف �شياق احلملة الرببرية ذاتها.
«�شحوة اإ�شالمية»؟ نعم .ولكن لي�ض يف هذه ال�شفة ،وحدها ،ما يجعلها
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اإيجابية وحمبذة و�شرعية تاريخي ًا .اإ ّنها �شحوة ُ�ش ّنعت� ،شيا�شي ًا واإعالمي ًا ،يف
مطابخ الغرب واخلليج وتركيا ،ل�شتيعاب الثورات العربية ،واإعادة انتاجها
ـ كاإ�شالحات �شكلية ـ يف �شياق الهيمنة الإمربيالية والرجعية والنيوليربالية
وال�شالم مع اإ�شرائيل .وهذا ما حدث يف تون�ض وم�شر ،حيث يحكم الإخوان
امل�شلمون اليوم ،جمددين الأنظمة ال�شابقة نف�شها ،مع اإ�شافات قمعية ،خ�شو�ش ًا
للحريات ال�شخ�شية.
لكن نتائج «ال�شحوة الإ�شالمية» يف امل�شرق الف�شيف�شائي الرتكيب الجتماعي
والطائفي واملذهبي والثني ،واملنخرط  -مو�شوعي ًا  -يف مواجهة كيانية مع
اإ�شرائيل ،هي اأفدح مبا ل يقا�ض .هنا ،تتخذ «ال�شحوة الإ�شالمية» م�شار الهجمة
الإرهابية اله ّدامة للمجتمعات والأوطان ،ومتنح التحالف الأمريكي ال�شهيوين،
فر�شة غري م�شبوقة ل�شرب معاقل املقاومة  -بكل اأ�شكالها  -وت�شفية الق�شية
الفل�شطينية حتت راية اإ�شالمية.
* * *
ابت�شامة اأحمدي جناد احلب ّية ،وهو ي�شتقبل حممد مر�شي ،لي�شت مفتعلة.
اإ ّنها ابت�شامة الرتحيب مبمثل «ال�شحوة الإ�شالمية املباركة» .مر�شي  -الذي
هاجم ،من على منرب قمة عدم النحياز يف طهران ،احلليف العربي الوحيد
الثابت للجمهورية ال�شالمية يف اإيران منذ ن�شاأتها  ،1979اأي النظام ال�شوري،
واحدة-عومل من
ومل يتو ّرع ،بال حياء ،عن اجلمع بينه وبني اإ�شرائيل يف خانة
ُ
قبل الإيرانيني ك�شيف �شرف .حتى املر�شد الأعلى ،علي خامنئي ،يف خطابه
اأمام القمة ،اأخذ مر�شي باحل�شبان ،ومل ينب�ض بكلمة حول �شوريا .و ّفرها ليقولها
لرئي�ض وزراء �شوريا ،وائل حلقي ،وجه ًا لوجه!
ّ
و�شح علي لريجاين ،يف ت�شريحات لف�شائية «امليادين» ،ب�شراحة ،خلفية
امل�شهد ال�شيا�شي الذي ظ ّهرته قمة عدم النحياز ،يف ثالث نقاط ت�ش ّكل الفرتاق
الأيديولوجي احلا�شل بني املوقف الإيراين واملوقف ال�شوري؛ اإزاء الإخوان
امل�شلمني ،واإزاء حل الأزمة ال�شورية ،واإزاء حما�ض .عند لريجاين ،الإخوان هم
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حلفاء ،ومكانهم حمفوظ يف احلل ال�شيا�شي لالأزمة ال�شورية ،وحما�ض حركة
مقاومة �شتوا�شل اإيران دعمها.
حلقي ،كان �شعيف ًا ومرتبك ًا ،وهو ير ّد على مر�شي ،بكالم دبلوما�شي مرعوب
(اأحيي ،هنا� ،شجاعة نائب وزير اخلارجية في�شل املقداد يف الدفاع عن كرامة
�شوريا) بينما اأح�شن وزير اخلارجية وليد املع ّلم ،بتلخي�ض مر�شي كله بكونه
يتحدث «كرئي�ض حزب ،ل كرئي�ض دولة».
بالفعل ،مر�شي جمرد اإخواين حاقد .وهو ،ككل الرجعيني ،ميقت النظام
ال�شوري ،ل ب�شبب غياب «الدميوقراطية» و�شوى ذلك من ال�شعارات اجلوفاء،
بل ب�شبب كونه اآخر معقل حلركة التحرر الوطني العربية ،وميقت �شوريا ـ التي
يدعي الت�شامن مع �شعبها ـ لأ ّنها معقل العلمانية واملدنية يف العامل العربي .وهو
يت�شامن ،يف احلقيقة ،مع «طالب احلرية» ،حرية القتل املذهبي والطائفي،
من جحافل الإرهابيني الوهابيني (اإخوان ًا و�شلفيني) الذين يريدون تدمري
البلد وحتطيم ن�شيجه الجتماعي الوطني ومنط حياته ،وتذبيح وتهجري اأبنائه
مدفوعني بغرائز الكراهية املم ّولة خليجي ًا واأمريكي ًا.
ومر�شي ،كاأي اإخواين ،هو جمرد انتهازي ،اأراد ،باإعالنه العداء للنظام
ال�شوري ،من طهران ،اأن يبعث بر�شالة حللفائه الإمربياليني واخلليجيني ،مفادها
مت�ض التزاماته نحو وا�شنطن والريا�ض والدوحة.
اأنّ العالقة مع الإيرانيني ل ّ
ب�شم مر�شي ،باأ�شابع يديه وقدميه مع ًا ،على التحالف ال�شيا�شي والع�شكري
مع الوليات املتحدة وجتديد الولء ملعاهدة كامب ديفيد ،لي�ض فقط من خالل
اللتزام بها ،واإمنا ،اأي�ش ًا ،مبوا�شلة ح�شار غزة ،وجتيي�ض حملة لتاأمني �شيناء
ل�شالح اأمن اإ�شرائيل .ومع ذلك ،فهو يتجراأ على النظام ال�شوري الذي ،رغم كل
�شيء ،مل يركع ملعاهدة �شلح مع تل اأبيب ،ووا�شل ،با�شتمرار ،الن�شال �شدها يف
كل جمال متاح ،يف الثقافة والدبلوما�شية واملقاومة.
وياأتي مر�شي ،اأ�ش ًال ،على خلفية توافق كامل مع �شيا�شات مبارك القت�شادية
املنحازة للبزن�ض وال�شتثمار الأجنبي واخل�شخ�شة ،بل ومع �شروط �شندوق النقد
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الدويل التي تقونن تلك ال�شيا�شات يف اتفاقية دولية .وهو خايل الوفا�ض متام ًا من
اأي حل جدي مل�شاكل م�شر الغارقة يف املديونية والبطالة والفقر املدقع وجبال
القمامة وانهيار البنى التحتية� ،شوى الن�شيحة والإح�شان .ومع ذلك ،فهو يريد
ا�شقاط �شوريا امل�شتقلة واملتحررة من املديونية واملنتجة والقادرة ،رغم وقوعها
اجلزئي يف براثن النيوليربالية ،اأن توؤمن ،لأغلبية �شعبها ،م�شتوى حياة اأف�شل،
مهما كان متوا�شع ًا ،من م�شتوى حياة اأغلبية امل�شريني.
و�شوريا  -رغم اأنها اأقامت عالقات انتهازية مع الرجعية ال�شعودية ،نرجو اأن
تكون قد انتهت اإىل الأبد  -ظلت وفية للم�شروع العربي ،ولكرامتها امل�شرقية ،ومل
يهرول رئي�شها اإىل الريا�ض ،ليخ�شع اأمام ملكها ،عار�ش ًا عليه ،كما فعل مر�شي،
خدمة «امل�شروع ال�شعودي».
متنيت لو اأنّ م�شوؤو ًل �شوري ًا ر ّد على مر�شي الذي ح ّيا كفاح ال�شعبني الفل�شطيني
وال�شوري من اأجل احلرية ،ب�شوؤال ب�شيط :ملاذا مل تقرتح ،ب�شاأن اإ�شرائيل ،ما
تقرتحه ب�شاأن النظام ال�شوري ،اأي املواجهة والإ�شقاط ،بل اكتفيت مبعاتبتها عتب ًا
حيي ًا على اجراءات الحتالل دون اأن تطالب بزواله؟
منطق «الإخوان امل�شلمني» متهافت ول يحتاج اإىل اأكرث من قب�شة �شجاعة
ت�ش ّدد اإىل مفا�شله :لقد تولوا م�شر وفق �شفقة ا�شتدامة اأ�شا�شيات نظام ح�شني
مبارك من دون �شخو�شه .اإ ّنهم خدم الإمربيالية اجلدد ل غري .ول يراهن اأحد
على «اعتدالهم» الديني اأو الطائفي اأو املذهبي .ذلك اأ ّنهم عاجزون ،مو�شوعي ًا،
عن التحرر من املوؤثرات الوهابية اأو البتعاد عن مواقع ال�شلفية اأو التح ّول اإىل قوة
دميوقراطية .ملاذا؟
اأو ًل ،ب�شبب ارتباطهم التقليدي وال�شيا�شي والتمويلي بال�شعودية وقطر واخلليج،
ثاني ًا ،ب�شبب ا�شطرارهم اإىل التناف�ض مع ال�شلفية على جمهور «ال�شحوة
الإ�شالمية» .وهو تناف�ض ل يفوز به املعتدلون بل املت�شددون والأكرث ت�شدد ًا،
ثالث ًا ،ب�شبب التزامهم الع�شوي بالنيوليربالية والكمربادورية .وهو التزام يقود
اإىل ف�شل حتمي يف املجال التنموي ،ويفر�ض النحياز لرجال الأعمال �شد الفقراء
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واملهم�شني الذين ل يبقى ،اأمام الإخوان ،لإدامة الهيمنة على وعيهم �شوى ح�شوه
بالت�شدد الديني والطائفية واملذهبية.
يف التجربة ال�شورية احلا�شرة ،ل جند اأي فارق يذكر بني «الإخوان» وبني
الف�شائل ال�شلفية والتكفريية وجماعات «القاعدة» .فاجلميع يف خندق واحد:
«الإخوان» ميت�شقون ال�شالح ويرف�شون احللول ال�شلمية وين�شقون مع اأجهزة
ال�شتخبارات الإقليمية والغربية املعادية لبلدهم .ويف املمار�شة على الأر�ض ،ل
ن�شتطيع التمييز بينهم وبني اأعتى جمرمي «القاعدة»� ،شواء يف تدمري املوجودات
الوطنية اأو يف الذبح على الهوية الطائفية واملذهبية ،ويزيدون على هوؤلء
بال�شتعداد للتفاهم املبا�شر مع المربيالية مع اإ�شرائيل.
هذا هو منوذج «ال�شحوة الإ�شالمية» الذي يهلل له الإيرانيون بخليط
من الدوافع؛ فالنظام الإيراين هو ،يف الأخري ،نظام ي�شتند ،كلي ًا ،اإىل م�شروع
الإ�شالم ال�شيا�شي يف طبعته ال�شيعية .ورغم اخلالف املذهبي احلا ّد بينهما ،فاإنّ
اأ�شا�شيات الإ�شالم ال�شيا�شي ،لدى ال�ش ّنة وال�شيعة ،هي نف�شها .وهي تعرب عن
النزعات الثيوقراطية ،اأي اإخ�شاع ال�شيا�شة ،الدولة واملجتمع والإن�شان ،ل�شيطرة
رجال الدين اأو ملزيد من الدقة ل�شيطرة حزب ي�شتمد �شرعيته من ادعائه متثيل
الدين ال�شحيح .واإذا كان الدفاع عن م�شالح الدولة القومية الإيرانية يف حتقيق
النمو الداخلي والتو�شع الإقليمي ،قد و�شع النظام الإ�شالمي الإيراين يف �شياق
التعار�ض مع الوليات املتحدة ،فعلينا اأن نتذ ّكر اأن ذلك ال�شياق ظل دائم ًا مرن ًا،
وانطوى على تفاهمات ،بل وعلى تواطوؤ �شريح �شد عراق �شدام ح�شني ،الذي
لعب الإ�شالم ال�شيا�شي ال�شيعي �شده ،اللعبة نف�شها التي يلعبها الإ�شالم ال�شيا�شي
ال�شني ،اليوم� ،شد�شوريا ب�شار الأ�شد .ويف احلالتني ،ل ميكن القول اإ ّنه لي�ض هنالك
مربرات حملية ملعار�شة النظامني ،لكن احلرب على العراق ،كما هي احلرب اليوم
على �شوريا ،قامتا يف خدمة الإمربيالية الأمريكية والرجعية اخلليجية واإ�شرائيل.
هل ميكن اأن تغدو م�شر الإخوانية ن�شخة �شنية من اإيران اخلمينية؟ كال.
اأو ًل ،لأنّ الثورة الإيرانية ن�شبت ،بالأ�شا�ض� ،شد ال�شيطرة الإمربيالية
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الأمريكية على اإيران ،ولي�ض يف ظلها ،كما هي احلال بالن�شبة اإىل الثورة امل�شرية.
وبينما هدمت الأوىل النظام القدمي كله ،مل تفعل الثانية �شوى جتديد النظام
ال�شابق املهرتئ.
ثاني ًا ،لأنّ نخب الإ�شالم ال�شيا�شي الإيرانية التي قطفت نتائج ثورة �شعبية
عامة ،ت�شكلت ،كم�شروع �شيا�شي ،يف ظل م�شروع قومي �ش ّغال بالفعل ،وله طموحاته
واآلياته يف جمالت النمو والدفاع والتو�شع الإقليمي .وكانت الثورة الإيرانية ،يف
اأحد اأوجهها الأ�شا�شية ،تعبري ًا عن �شرورة تف ّلت ذلك امل�شروع من قيود النظام
ال�شاهن�شاهي وتبعيته للغرب ،يف حني اأنّ نخب الإ�شالم ال�شيا�شي امل�شرية
جتددت وت�شكلت كقوة يف ظل ال�شاداتية ،وازدهرت يف ظل غياب امل�شروع القومي
النا�شري الذي كان ،بالأ�شا�ض ،حمل عدائها.
ثالث ًا ،لأنّ نخب الإ�شالم ال�شيا�شي الإيراين ،على العك�ض من نظريتها
امل�شرية ،حافظت خالل الفرتة الن�شالية ،وب�شبب اخلالف املذهبي ،على
ا�شتقاللها اإزاء الرجعية اخلليجية ،ومتتعت ،ب�شبب فعالية امل�شروع القومي
الإيراين ،بتكوين معاد لالإمربيالية.
وتعرب عن دولة
رابع ًا ،لأنّ النخب الإ�شالمية الإيرانية عربت يف العمقّ ،
قومية وحركة قومية ،بينما نظريتها العربية عربت وتعرب عن نزوع معاد للوطنية
امل�شرية والقومية العربية.
دعونا ،اإذ ًا ،من اأوهام «ال�شحوة الإ�شالمية» ،ودعونا ن�شاأل :ما الذي تريده
طهران من م�شر الإخوانية؟
تريد اأن ت�شتعيد قدر ًا من العالقات مع م�شر ،ي�شمح بك�شر احل�شار العربي
ال�ش ّني املفرو�ض عليها ،ويتالفى اإ�شباغ ثوب مذهبي على حرب اإ�شرائيلية اأمريكية
ت�شتهدفها .يف هذه احلدود ،فاإ ّننا ن�شتطيع اأن نتف ّهم امل�شاعي الإيرانية للتق ّرب
من م�شر الإخوانية .لك ّنها �شيا�شة انتهازية ،و�شوف متنى بخ�شارة ج�شيمة ،حني
تتم تلك امل�شاعي على ح�شاب �شوريا .وهي و�شلت ،اأو تكاد اإىل هذه احلدود ،حني
ت�شبغ طهران ثوب ال�شرعية على القوى التي تقاتل الدولة ال�شورية.
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�شتوا�شل طهران تقدمي الدعم ال�شيا�شي واملادي لدم�شق ،بينما هي تق ّدم
الدعم الأيديولوجي لأعدائها .فاحلديث عن «ال�شحوة الإ�شالمية» ي�شب ،حتم ًا،
يف م�شلحة اجلماعات الإرهابية امل�شلحة التي ت�شن ،حتت �شعارات اإ�شالمية
بالأ�شا�ض ،حرب التحالف الإمربيايل الرجعي اخلليجي الرتكي �شد �شوريا .وعلى
امل�شتوى ال�شيا�شي ،فاإنّ الرتاجع النتهازي اأمام خطاب الإخواين حممد مر�شي
املعادي ل�شوريا ،وا�شتمرار العالقات ال�شرية والعلنية مع «الإخوان امل�شلمني»،
ي�شكل التفاف ًا على التحالف مع النظام ال�شوري الذي يخو�ض ،اليوم ،احلرب
على «ال�شحوة الإ�شالمية» بالذات ،وعلى املنظمة الأكرث فاعلية داخلها ،اأعني
«الإخوان».
ل مكان لـ«ال�شحوة الإ�شالمية» يف �شوريا موحدة ،بل يف اإمارات طالبانية
تقوم على تفكيك البلد الف�شيف�شائي الرتكيب .وهو ،كذلك ،بحيث ل ميكن حلمه
اإل بالأيديولوجية العروبية العلمانية املدنية .ول مكان لـ«الإخوان امل�شلمني» يف
م�شاحلة وطنية يف �شوريا متحررة ،ما دام هوؤلء ميثلون ارتباطاتهم الغربية
واخلليجية باأكرث مما ميثلون الرتباط بفئات حملية ،وما داموا قد ا�شطفوا ،جنب ًا
اإىل جنب ،مع ال�شلفيني اجلهاديني و«القاعدة» ،يف احلرب على الدولة ال�شورية
و ُبناها التحتية وموؤ�ش�شاتها وتركيبتها الجتماعية وجي�شها الوطني ،وما داموا
ي�شكلون ،بالأ�شا�ض ،منظمة طائفية ومذهبية ،ول ميكنها اأن تكون ،يف ظروف
�شوريا ،خارج هذا التو�شيف املعرب عن بنيتها الفكرية والتنظيمية.
لنجاة الدولة ال�شورية وجمتمعها ووحدتها وا�شتقاللها ودورها يف مقاومة
اإ�شرائيل ،ل بد ،اأو ًل ،من هزمية «ال�شحوة الإ�شالمية» التي تتغ ّنى بها طهران ،اأي
ل بد ،بامللمو�ض ،من هزمية «الإخوان امل�شلمني» الذين يوا�شل «احلليف الإيراين»
عالقاته معهم ،وياأمل بتطويرها .وهي لن تتط ّور اإل اإذا اأدار ظهره للتحالف مع
دم�شق.
الربنامج الوحيد القابل للحياة يف �شوريا هو الربنامج الوطني الجتماعي
القائم على الآتي:
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املوحد
 الأيديولوجية العروبية العلمانية التقدمية ،بو�شفها امل�شمون ّللوطنية ال�شورية ،والإطار الالحم للدولة واملجتمع يف ف�شاء وحدة امل�شرق التي
ت�ش ّكل ال�شمانة ال�شرتاتيجية للوحدة الداخلية لكياناته اخلم�شة� ،شوريا ولبنان
والعراق والأردن وفل�شطني.
 التنمية ال�شاملة املتعا�شدة داخلي ًا ،والقائمة على نبذ النيوليربالية وب�شط�شيطرة الدولة على القطاعات القت�شادية الأ�شا�شية ،وتاأمني الرتاكم ال�شتثماري
الوطني والت�شغيل وزيادة النتاجية للموؤ�ش�شات والقوى العاملة.
 الدميوقراطية الجتماعية القائمة على اآليات مقوننة لإعادة توزيع الرثوةومتكني الفئات ال�شعبية من امل�شاركة يف التنمية ويف مردودها ،واحل�شول على
نطاق �شامل من اخلدمات العامة العالية امل�شتوى ومنخف�شة الكلفة يف جمالت
ال�شكن والنقل والت�شالت والطاقة واملياه والتموين ،واملجانية يف جمالت
ال�شحة والطبابة والتعليم والثقافة ...اإلخ.
 احلياة املدنية املتحررة من كل قيد اأو اإرهاب ،واحلقوق املقوننة حلريةالعقيدة والفكر والثقافة والفن ،وحرية الرجال والن�شاء يف اختيار منط احلياة
ال�شخ�شي.
ـ حمورية اجلي�ض القومي وال�شرتاتيجية الدفاعية واملقاومة بالن�شبة للدولة
واملجتمع مع ًا.
 احلريات ال�سيا�سية يف ظل الثوابت اأعاله.ويتعار�ض هذا الربنامج ،بو�شوح ،مع اجتاهات الإ�شالم ال�شيا�شي املحكوم
باأن يكون ،بحكم الف�شيف�شاء ال�شورية ،طائفي ًا ومذهبي ًا ،واملحكوم ب�شبب
تكوينه الفكري والجتماعي ،اإىل اأن يكون نيوليربالي ًا ومعادي ًا للحريات املدنية
وال�شيا�شية ،وميا ًل ،يحكم �شالته الغربية واخلليجية ،للتفريط بال�شتقالل
الوطني وبال�شرتاتيجية الدفاعية واملقاومة.
ول يظهر الختالف مع «احلليف الإيراين» باأكرث مما يظهر من املوقف من
«حما�ض» التي ل تزال حتظى بدعم متباه من طهران ،ب�شفتها حركة مقاومة.
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من وجهة نظر التحرر الوطني و�شوريا ،مل تعد حما�ض متلك تلك ال�شفة،
بل اإ ّنها ،على العك�ض ،حت ّولت جزء ًا من �شفقة التفاهم الكربى بني الأمريكيني
واخلليجيني والإخوان امل�شلمني.
تقيم حما�ض يف غزة اإمارة ن�شف طالبانية ،وتقمع احلريات ال�شيا�شية
واملدنية وال�شخ�شية ،ويع�ش�ض فيها املليونريات .وهي اأثبتت ،اإىل ذلك كله،
منوذجها احلازم يف منع اأي �شدام مقاوم مع اإ�شرائيل يف اإطار هدنة طويلة قد
ت�شتمر اإىل ما ل نهاية .وقد يتم تربير ذلك املنع ب�شرورة واقعية؛ لكن با�شم ماذا،
اإذ ًا ،تتوىل حما�ض احلكم الدائم وتعزل غزة وتق�شم اجل�شم الفل�شطيني؟
حركة حما�ض يف غزة وال�شفة واخلارج ،كانت ت�ش ّكل ،قبل ان ي�شمى الربيع
العربي ،حالة اعرتا�ض فل�شطينية على امل�شروع ال�شيا�شي حللف العتدال العربي.
وكانت هذه ميزتها الأ�شا�شية التي متنحها �شفة مقاومة .لكن ،بخروج قيادة
«حما�ض» من دم�شق ،وان�شوائها التام حتت الراية ال َقطرية التي مت ّثل ،اليوم،
راأ�ض َ
احل ْربة الأمريكية الإ�شرائيلية مل�شروع اأ�شلمة ال�شرق الأو�شط اجلديد ،تكون
حما�ض قد خرجت من خط املقاومة كله .اأم اأنّ احلم�شاويني يحملون معهم جينات
املقاومة ،اينما ح ّلوا حتى يف اأح�شان العد ّو؟
مل تغادر حما�ض �شوريا ب�شبب �شعوبات اأمنية اأو لوج�شتية الخ ،بل هي غادرت
املوقع ال�شيا�شي ال�شوري ،وحت ّولت اإىل جزء من احلملة الوهابية امل�شادة ،مربهن ًة
على اأولوية ارتباطاتها اخلليجية على اهتمامها الفل�شطيني( .فيما بعد ،انك�شف
ان�شمام مقاتلني من حما�ض اإىل �شفوف الإرهابيني يف �شوريا).
املقاومة لي�شت بندقية و�شعارات ،بل هي انتماء خلط �شيا�شي ا�شرتاتيجي.
وبالقفز من هذا اخلط ال�شيا�شي ال�شرتاتيجي ،تغدو البندقية� ،شالح ًا �شرطي ًا
اأو ميلي�شياوي ًا ،وتغدو ال�شعارات جم ّوفة بال معنى .وخط املقاومة يف فل�شطني
ولبنان ،ارتكز و يرتكز ،واقعي ًا ،على دم�شق املطلوب اليوم راأ�شها لهذا ال�شبب
بالذات .ومن املفارقة اأنّ حما�ض هي من بني اأ�ش ّد املتحم�شني لقطع هذا الراأ�ض.
تاأمل حما�ض بت�شوية و�شع غزة من خالل «الإخوان» يف م�شر .وهي
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�شتكت�شف ،اإذا مل تكن قد اكت�شفت فع ًال ،اأنّ رئا�شة مر�شي لن تخف�ض ،بل �شتزيد
الأثقال التي ترهق القطاع املحا�شر .لكن امل�شروع احلم�شاوي الأ�شا�شي ي�شتهدف
«كونفدرالية اإخوانية» بني الأردن وق�شم من ال�شفة الغربية (لأنّ الق�شم الآخر
�شي�شم اىل اإ�شرائيل) وهو ل يعدو كونه م�شروع ًا فرعي ًا من امل�شروع الأمريكي
الكبري لـ«اأخونة ال�شرق الأو�شط» حول املحور العثماين .هذا امل�شروع  -الذي ي�شع
حما�ض يف موقع معاد مل�شالح ال�شعبني الفل�شطيني والأردين  -هو ال�شمكة الكبرية
التي ترجو حما�ض ا�شطيادها لدى �شقوط القلعة ال�شورية ،وانفتاح الإقليم على
الرتتيبات الأمريكية اجلديدة.
ما معنى اأن توا�شل طهران دعم حما�ض املرت ّدة؟ اإنها ر�شالة يف بريد الإخوان
امل�شلمني ،وتالي ًا يف بريد اخلليج والوليات املتحدة .فالإيراين لي�ض �شاذج ًا لكي
ل يدرك اأنّ حما�ض قد انتقلت اإىل موقع �شيا�شي جديد ،ولك ّنه يبحث ،بنظرة
براغماتية ،عن خمارج دنيوية لأزمة الن�شقاق ال�شيعي ال�شني ،واإنْ تكن تلك
النظرة متماهية مع عقلية ت�شتند اإىل املعيارية الدينية التي اأظهر ال�شيد ح�شن
ن�شر اهلل رف�شه لها ،موؤكد ًا باملقابل على معيارية املقاومة.
لن يك�شب الإيرانيون �شيئ ًا من الرق�ض مع الذيل امللتحي لل�شيطان الأمريكي
اخلليجي ،اأم اأنكم تظنون حق ًا اأنّ ق�شيتكم ُ َ
حتل اأو تهون بالتقارب ال�شيعي -
ال�شني؟ كال .الإمربيالية والرجعية اخلليجية وال�شهيونية تعادي اإيران ب�شبب
م�شروعها القومي ،ل ب�شبب ت�شددها الديني ول حلاها ول ت�ش ّيعها .واأعداء هذا
امل�شروع لن يكفوا اإل بتدمريه اأو امتالك الإيرانيني للقدرة على الن�شواء غري
امللتوي يف حتالف القطبية اجلديدة ال�شاعد ،حيث التعددية الأيديولوجية
اجليو�شيا�شية هي الإطار الوحيد املمكن لع�شويته .ويف هذه التعددية ...امل�شرق
عروبي وعلماين وتقدمي .وا�شح؟
الثالثاء  4اأيلول 2012
160

االإمربيالية و«حرب مــا بعد احلداثة»
دفعني األبري داغر («احلرب يف �شوريا كحرب جديدة» ،الأخبار 6 ،اأيلول
 )2012اإىل هذه التاأمالت يف الدللت املفهومية وال�شرتاتيجية واجليو�شيا�شية
للحرب ال�شورية يف �شياقها الإقليمي والدويل .واأنا ا ّ
أف�شل ،هنا ،ا�شتخدام م�شطلح
اأراه اأكرث دقة يف و�شف اجلديد يف «احلرب اجلديدة» يف �شوريا ،هو «حرب ما
بعد احلداثة».
«ما بعد احلداثة» تعبري �شامل عن النحطاط الفكري للراأ�شمالية العاملية
ال�شائخة التي اأ�شبحت حدود احلداثة الفكرية والقانونية والجتماعية والثقافية،
تق ّيدها عن ا�شطرارها ل�شتخدام املخ ّلفات الرجعية من نزعات ما قبل احلداثة،
(مقرتنة بالطبع‘ مع و�شائل احلداثة املادية) ،يف دمياغوجية �شاملة فانتازية
لروؤية متزج بني العدمية والكلبية والرباغماتية ،هي روؤية ما بعد احلداثة ،حيث
ميكن ن�شف املنطق الداخلي والن�شق التاريخي للخطاب ،وممار�شة الهذيان الذي
يجمع ،مث ًال ،بني مبادئ الدميوقراطية الليربالية واملبادئ التكفريية للجماعات
الأ�شولية والإرهاب يف اأطروحة واحدة ،كما هو احلال يف الأطروحة الغام�شة
للمعار�شة امل�شلحة ال�شورية.
ا�شتلهم داغر ،يف عر�ض اأكادميي موجز وغني ،باحثني غربيني تاأملوا،
خ�شو�ش ًا ،احلرب اليوغو�شالفية يف الت�شعينيات ،بو�شفها حرب ًا من طراز
جديد ،ي�شتعيد ،يف بع�ض جوانبهُ ،طرز حروب الع�شور الو�شطى (تعبئة الهويات
 الع�شبيات الفرعية ،وامليلي�شيات املك ّونة من متع�شبني ومرتزقة وجمرمني،وا�شتهداف املدنيني بالقتل والتهجري والفرز ال�شكاين) .وذلك ،يف ٍّ
تخط
حداثي للحروب احلديثة التي ت�شنها جيو�ض ّ
منظمة من�شبطة با�شم
ما بعد
ّ
�شيادة جماعات وطنية مو ّؤطرة يف دول وطنية اأو ميلي�شيات موؤ�ش�شة على النزوع
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ال�شتقاليل الوطني اأو الأيديولوجيات احلداثية ،كما يف حركات التحرر الوطني.
لكن حروب ما بعد احلداثة ،كما ّ
يو�شح داغر ،تتم ّيز عن �شابقاتها
القرو�شطية ،بطابعها الدو ّ
يل من خالل التدخل الكثيف لل�شبكات فوق الوطنية
التي تربط قوى واأفراد ًا من خارج بلد احلرب وداخله ،ومل�شاعدات املهاجرين
املنتمني اإىل الع�شبية املحاربة بـ«الأفكار والأموال واملتطوعني» ،والتمويل
اخلارجي ،مبا يوؤدي اإىل «ن�شوء اقت�شادات حرب مرتبطة باخلارج».
ويرى داغر ،احلرب ال�شورية ،من خالل هذا الإطار النظري ،فيجد اأ ّنها حرب
دولية تهدف اإىل «فرط اجلماعة ال�شيا�شية الوطنية القائمة ،واإعادة ت�شكيلها من
جديد ،بل قد تكون اإعادة الت�شكيل هذه �شبب انفراط الدولة الوطنية نف�شها،
وتفتُّتها ،اأو اإحالل كيانات جديدة حملها» .هذا ما قد يح�شل يف �شوريا من خالل
حت�شيد هوية فرعية مذهبية تعتمد ،كو�شيلة للتعبئة ،تظهري الهويات الفرعية
الأخرى واإق�شاءها ،بالدعم الدويل الغربي ،والتمويل اخلليجي ،والدينامية
م�شجعني ومنخرطني يف التح�شيد املذهبي املحلي؛
التدخلية ل�شبكات مهاجرين ّ
وهوؤلء ،كما نعرف ،من املهاجرين ال�شوريني املرتبطني بال�شتخبارات الدولية
وحركة الإخوان امل�شلمني ،ومن املقيمني ،عادة ،يف الغرب واخلليج .وهي لي�شت
م�شادفة.
ل تفوت داغر ،الإ�شارة اإىل العوامل الداخلية التي فتحت ُثغر ًا يف جدار الدولة
الوطنية ال�شورية ،واأهمها ال�شيا�شات القت�شادية النيوليربالية التي ط ّبقها النظام
ال�شوري يف العقد الأخري ـ ومعظمها جاءت كتو�شيات �شندوق النقد الدويل ـ
واأدت اإىل انفكاك جماهري الريف عن النظام ،وتك ّون ال�شتعداد لديها للتفاعل
مع التح�شيد املذهبي .وب�شبب نهج النظام القمعي الالعقالين ومنعه ال�شيا�شة
والن�شاط احلزبي التقدمي والنقابي امل�شتقل ،وقع فالحو الأرياف يف قب�شة
املقاولني املحليني للحرب الدولية .واأنا ل اأوافق داغر (ول مرجعه �شلهوب) يف
اأنّ اتباع ال�شيا�شات النيوليربالية يف �شوريا ،كانت جزء ًا من حت�شريات خارجية
م�شبقة وتاآمرية .كال .يف راأيي اأنّ اأو�شاط ًا وا�شعة من النخبة احلاكمة ال�شورية
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كانت قد تع ّفنت بالف�شاد ،وك ّونت ثروات ومنت لديها طموحات لك�شر قيود القطاع
العام وال�شيا�شات الجتماعية ،والتح ّول نحو الندراج يف فئات راأ�شمالية ل ميكنها،
يف ال�شروط ال�شورية ،اإل اأن تكون كمربادورية .ويف راأيي اأنّ هذا امليل هو الذي
وقف وراء ت�شجيع �شيا�شات النفتاح على الإمارات وقطر وتركيا ،واللهاث وراء
ا�شرت�شاء الدول الغربية .اأعني اأ ّننا ،هنا ،ل�شنا اأمام اخرتاق تاآمري ،واإمنا اأمام
تك ّون داخلي لفئات اجتماعية كمربادورية من قلب احلزب وجهاز الدولة .ولكن
هذه الفئات هي التي �شكلت وت�شكل حا�شنة الخرتاقات الأمنية والن�شقاقات
والرتدد يف الدفاع عن الدولة وغياب حزب البعث عن املعركة ،و�شوى ذلك مما
�شاهدناه ون�شاهده من تردي الكفاءة ال�شيا�شية والأمنية ال�شورية يف اإدارة الأزمة
واحلرب.
كيف ترافق هذا الجتاه الكمربادوري النحاليل ،يف ع�شريات القرن
اجلاري ،مع اجتاه م�شاد ،بنائي وحترري ،متثل يف ن�شوء جممع ع�شكري �شناعي
واإعادة هيكلة القوات امل�شلحة يف ا�شرتاتيجية دفاعية جديدة فعالة وت�شعيد
الدعم الالحمدود للمقاومات يف لبنان وفل�شطني والعراق ،يف ما ميكن ت�شميته
احلرب خارج الأ�شوار؟
يف راأيي اأنّ وراء ذلك ثالثة اأ�شباب رئي�شية :اأولها اأنّ الفئات الكمربادورية
بقيت على هام�ض ال�شرتاتيجية الدفاعية ،ومل تتح ّول اإىل موقع القرار يف �شلبها.
املتغريات املتالحقة على
وثانيها ،اأنّ �شوريا دولة م�شتقلة ،ويعتمد ا�شتقاللها يف ظ ّل ّ
اأدوارها التدخلية الإقليمية املتمحورة حول العداء لإ�شرائيل ،وثالثها ،اأنّ العالقة
اخلا�شة مع حزب اهلل ،مو�شع الإعجاب ال�شديد للرئي�ض ب�شار الأ�شد ،خلقت،
عنده ،الأوهام باإمكانية ا�شتن�شاخ منوذج احلزب الذي ي�شتعد ملواجهة اإ�شرائيل،
ويط ّور قدراته يف هذا املجال ،مبعزل عن الداخل النيوليربايل الكمربادوري .ومع
حتفظنا على منوذج حزب اهلل هذا حتى يف لبنان ،مل يدرك الأ�شد اأنّ احلزب
ي�شتند اإىل ع�شبية طائفة يف بلد هو يف الواقع كونفدرالية طوائف ،ولي�ض دولة
وطنية مركزية ك�شوريا التي ل ميكن الف�شل فيها بني ال�شيا�شات الدفاعية
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وال�شيا�شات القت�شادية الجتماعية والثقافة املجتمعية والأيديولوجيا ،اإذ ل بد
اأن تكون كلها متعا�شدة ل�شمان �شالبة دولة املقاومة وجناحها.
واأنا ل اأزال عند قناعتي باأ ّنه ما مل يحدث ذلك التعا�شد بني القوات امل�شلحة
والقوى املنتجة ،ويف مقدمها قوة العمل الفالحية وال�شناعية واحلرفية ،والنخب
التقدمية والثقافة املدنية والأيديولوجيا العروبية العلمانية ،فاإنّ الدولة الوطنية
ال�شورية �شتظل مهددة.
غري اأنّ ذلك لي�ض حمور اهتمامنا هنا ،فنحن وعدنا القارئ بجملة من
التاأمالت حول اجلديد يف احلرب على �شوريا.
* * *
احلرب على �شوريا ل تندرج فقط يف باب «احلرب اجلديدة» ـ «حرب ما
بعد احلداثة» ،ولكنها مثالها اجلديد ال�شايف؛ اإذ هي مل ت�شتمل ،ولن ت�شتمل،
يف راأيي ،على اأي عن�شر من عنا�شر احلرب التقليدية ،ل على النموذج العراقي
بالحتالل ،ول على النموذج اليوغو�شاليف اأو الليبي بالق�شف اجلوي وال�شاروخي
اإلخ .كذلك فاإ ّنها تختلف ،كلي ًا ،عن �شوابق التدخل الإمربيايل �شد الأنظمة
التقدمية بو�شاطة الع�شابات اأو النقالبات ،كما حدث مرار ًا يف القرن الع�شرين.
ا�شتبعاد التدخل الع�شكري املبا�شر لي�ض ،هنا ،جمرد خيار ب�شيط� .شحيح
اأ ّنه ل ميكننا اإغفال توازن القوى اجلديد النا�شئ جراء عدة عوامل متداخلة،
تو�شع احلرب ال�شورية
منها الذكرى القريبة لكلفة احلرب العراقية ،وامكانية ّ
اإقليمي ًا لت�شمل اإ�شرائيل ،وح�شور ال�شعود الرو�شي ،والأزمة املالية التي تغرق فيها
الوليات املتحدة وحلفاوؤها الغربيون ،اإىل اآخره من العوامل التي جتعل التدخل
احلربي يف �شوريا ،مغامرة .اإل اأ ّنني اأرى اأنّ ا�شتبعاد ذلك التدخل والعتماد على
جي�ض من املت�شددين واملرتزقة واملجرمني حتت راية دينية مذهبية ،يندرج اليوم
يف ا�شرتاتيجية بعيدة املدى ،ل تزال عنا�شرها املفهومية والعمالنية تت�ش ّكل،
ولك ّنها مت ّثل اخليار امل�شتقبلي للحروب الإمربيالية ،بحيث ميكننا القول اإنّ
النموذج الكامل حلرب ما بعد احلداثة يتبلور اليوم يف �شوريا .ومن عنا�شر هذا
النموذج ،بالإ�شافة اإىل ما ذكر اأعاله ،ما ياأتي:
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اأو ًل ،التجيي�ض الهوياتي اجلماهريي املكثف واملتوا�شل ،خارج اإقليم احلرب
نف�شه� ،شد الدولة امل�شتهدفة .وهذا ما نالحظه يف هو�ض التحركات املنظمة
لالإخوان امل�شلمني  -مبن فيهم اأع�شاء حركة حما�ض  -يف العاملني العربي
والإ�شالمي ،امل�شتهدفة �شيطنة النظام ال�شوري بطروحات دميوغوجية والتحري�ض
على احلرب .ويبدو اأنّ قيادة هذه التحركات قد تولتها اأخري ًا الرئا�شة امل�شرية
الإخوانية .وهو ما يخدمها بالطبع داخلي ًا يف تفكيك املعار�شة الجتماعية
والدميوقراطية النا�شئة يف مواجهة «حكم املر�شد».
ثانياً ،التجيي�ض الإعالمي غري امل�شبوق امل�شتهدف بناء �شورة مفربكة بالكامل
عن واقع احلرب يف �شوريا .ولن اأ�شرت�شل يف هذه النقطة التي مت اإ�شباعها من قبل
باحثني وكتاب عديدين.
ثالثاً ،احلرب الأيديولوجية املكثفة ا َمل ْجد ْولة من فكرويات مذهبية
وليرباليات انتخابية ،وت�شتهدف حتطيم اأيديولوجية الدولة الوطنية ال�شورية
العروبية والعلمانية ،وربطها بال�شتبداد ،وت�شخيف اأفكار التحرر الوطني والتنمية
واملقاومة ،والتهوين من مركزية ال�شراع مع اإ�شرائيل (يف النقطة الأخرية،
نالحظ اأنّ الرئي�ض امل�شري حممد مر�شي يواظب على التحري�ض الغا�شب على
�شوريا بد ًل من اإ�شرائيل ،بينما رئي�ض الوزراء الرتكي يريد ال�شالة يف اجلامع
الأموي املحرر من نظام ب�شار الأ�شد ،ولي�ض يف امل�شجد الأق�شى املحرر من
الحتالل الإ�شرائيلي).
يف هذه املجالت الثالثة ،تبدو الدولة ال�شورية ،عاجزة عن الفعل امل�شاد
خارج حدودها .فبا�شتثناء التيارات القومية والي�شارية ،ال�شعيفة اأ�ش ًال ،التي
مل تبذل دم�شق يف ال�شابق ،كما الآن ،جهود ًا جدية للتوا�شل معها اأو دعمها ،ل
توجد كتل جماهريية م�شادة للحرب على �شوريا� ،شوى ال�شيعة وامل�شيحيني ،وهو
ما يزيد من قدرة الإخوان على التح�شيد املذهبي ،مع الأخذ بالعتبار احلالة
الفريدة للجماعة الوطنية ال�شرق اأردنية التي تخ�شى من اأخونة م�شروع الوطن
البديل ،ومتانع بالتايل خيار التدخل يف �شوريا.
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لكن ال�شلل ال�شوري يبدو �شام ًال يف املجالني الإعالمي والأيديولوجي .وهما
جمالن متعا�شدان .اإذ اإنّ تردد النظام ال�شوري يف تظهري حا�شم لالأيديولوجية
العروبية الجتماعية العلمانية امل�شادة لالأيديولوجية الإ�شالموية ـ الليربالية،
يربك اخلطاب ال�شوري املق ّيد هنا �شواء بارتباكه الداخلي اأو بتحالفه مع اإيران
التي تعترب موجة الأخونة وال�شلفية «�شحوة اإ�شالمية» ،وتوا�شل م�شاعيها للتقرب
من الإخوان امل�شلمني الذين ي�ش ّكلون الرافعة الأيديولوجية للحرب على �شوريا.
وقد انعك�ض ال�شلل الأيديولوجي ال�شوري يف اخلطاب ال�شيا�شي والإعالمي
لدم�شق التي تعتمد الآن ،بعد حجب ف�شائياتها ،على منابر حليفة م ّيالة للخطاب
الإيراين.
ن�شتطيع ،اإذ ًا ،اأن ن�شتخل�ض اجلديد يف احلرب على �شوريا كنموذج غري
م�شبوق ،يف الآتي )1(:التح�شيد الهوياتي الإق�شائي داخلي ًا )2(،وعلى امل�شتوى
الإقليمي بالقدر نف�شه )3(،الدعم اخلارجي الإقليمي والدويل� ،شيا�شي ًا
وا�شتخباراتي ًا ولوج�شتي ًا ومالي ًا وت�شليحي ًا ،ملقاويل حرب حمليني ،وجي�ض من
املرتزقة والإرهابيني )4(،وذلك ،بالرتابط مع �شبكة دولية من املهاجرين
الذين تنتظمهم اأجهزة ا�شتخبارية وحركة عقائدية �شيا�شية دولية هي الإخوان
امل�شلمني )5(،احلرب الإعالمية )6(،واحلرب الأيديولوجية.
ويف راأينا اأنّ هذا النموذج ي�ش ّكل خيار ًا اأمريكي ًا للحروب املقبلة �شد دول
اأخرى متمردة يف ال�شرق الأو�شط ورو�شيا وال�شني.
* * *
الأر�شية الأ�شا�شية التي ينطلق منها هذا اخليار تكمن يف التح ّو لال�شرتاتيجي
الذي اأعلنه الرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما يف اإ�شطنبول والقاهرة ،نحو التخلي
عن العداء لالإ�شالم ال�شيا�شي ،مل�شلحة التفاهم معه .وهو ما ظ ّهرته ،بو�شوح،
تطورات ما ي�ش ّمى الربيع العربي.
قادت الواقعية ال�شيا�شية املناق�شة حلقبة املحافظني اجلدد يف وليتي جورج
دبليو بو�ض ،اإىل فكرة �شديدة الرباغماتية و�شديدة الفعالية مع ًا ،وهي امل�شاحلة
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مع الإ�شالم ال�شيا�شي ال�ش ّني الأغلبي يف العامل العربي ،وتوظيفه يف جمالني ،هما:
اإعادة اإنتاج اأنظمة الهيمنة الأمريكية يف العامل العربي ،وا�شتخدام قدرة
الإ�شالم ال�شيا�شي التنظيمية والتحري�شية والدعائية والقتالية يف �شرب القوى
املناوئة لتلك الهيمنة.
بذرة هذه الفكرة نبتت يف العراق املحتل الذي اأدمت مقاومته اجلي�ض
الأمريكي واإدارة بو�ض مع ًا ،وجنحت يف حتويل ق�شم من قوى املقاومة العراقية
اإىل حلفاء مو�شوعيني لالحتالل من خالل التح�شيد املذهبي �شد ال�شيعة .ومن
املفارقة اأنّ اأوىل قوى الإ�شالم ال�شيا�شي التي اندرجت يف هذا اخلط ،متثلت يف
تنظيم «القاعدة» الذي تتوافر لدينا اليوم معلومات عن قيام املحتلني الأمريكيني،
منذ  ،2006بغ�ض النظر عن دخول عنا�شره اإىل العراق ،وتقدمي الت�شهيالت غري
املبا�شرة لتحركات اأع�شائه ون�شاطاتهم .اإذ متكنوا من حتويل معظم العمليات
القتالية اجلارية يف البلد من ا�شتهداف املحتلني اإىل ا�شتهداف ال�شيعة ،وحتطيم
الطابع الوطني للمقاومة ،بينما كانت جتري عملية موازية ل�شتجالب العنا�شر
الع�شائرية ال�شن ّية املندرجة يف حركة املقاومة اإىل تكوين حركة �شيا�شية مناه�شة
للمقاومة وللحكومة ال�شيعية مع ًا .وبطبيعة احلال ،ما كانت هذه التكتيكات لتنجح
لول التح�شيد املذهبي املقابل لتنظيمات الإ�شالم ال�شيا�شي ال�شيعي املدعومة من
اإيران .وباملح�شلة ،حت ّولت الهزمية الع�شكرية الأمريكية يف بالد الرافدين ،اإىل
هزمية للمجتمع والدولة يف عراق مل ي�شتطع حتى الآن اجناز وحدته ونهو�شه ،كما
يحدث ،عادة ،عند انت�شار املقاومات.
لكن الفكرة انتقلت ،مع اإدارة اأوباما ،من تكتيك حملي ي�شتهدف تغطية
الن�شحاب من الورطة العراقية باأقل خ�شائر ،اإىل ا�شرتاتيجية .وهنا ،تط ّلب الأمر
التفاهم مع احلركة الرئي�شية يف الإ�شالم ال�شيا�شي ال�شني ،اأي حركة الإخوان
امل�شلمني التي تتميز باأ ّنها حركة دولية ومتجذرة يف جمتمعاتها وبنى دولها،
وتتبع قيادة مركزية واحدة .وقد تاأ�ش�ض ذلك التفاهم وفق النموذج الذي ق ّدمه
اإخوان تركيا يف حزب العدالة والتنمية ،الذين مار�شوا احلكم يف ظل الأطل�شية،
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ولي�ض بالتعار�ض معها ،وبالتوافق مع النموذج النيوليربايل ،وخف�ض ال�شراع مع
اإ�شرائيل من �شراع �شد الحتالل اإىل معار�شة للممار�شات الحتاللية.
اأربع نقاط اأ�شا�شية للتفاهم الأمريكي الإخواين تبلورت نظري ًا ،وجت�شدت ،يف
ما بعد� ،شيا�شي ًا .هي :
اأو ًل ،التوافق على نهج اقت�شاد ال�شوق النيوليربايل.
ثانياً ،التوافق على عدم تخطي التعاطف املعرتف به على امل�شتوى الأوروبي
والرتكي مع الفل�شطينيني ،اإىل امل�شا�ض بال�شتاتيكو القائم مع اإ�شرائيل� ،شيا�شي ًا
ودفاعي ًا.
ثالثاً ،التوافق على حتييد اخلليج من اأي تغيريات �شيا�شية دراماتيكية،
من �شاأنها امل�شا�ض بالأنظمة اخلليجية وعالقاتها النفطية والع�شكرية والأمنية
والقت�شادية بالغرب.
رابعاً ،الدميوقراطية النتخابية ،مبا ي�شمح بتجديد نخب احلكم وخف�ض
م�شتويات الف�شاد وحت�شني الأداء القت�شادي واإدارة الفقر والبطالة بو�شائل
مت�ض املنظومة النيوليربالية.
اأخالقية ل ّ
من املالحظ اأن حركة الإخوان امل�شلمني� ،شواء اأتلك التي تولت ال�شلطات،
كما يف م�شر وتون�ض واملغرب ،اأم تلك التي تتح�شر لذلك ،مل تخرج عن ،ول
تطرح ،من حيث املبداأ ،جتاوز تلك التفاهمات .غري اأ ّنها مل ت�شتطع ،ولن
ت�شتطيع يف راأيي الوفاء بوعد هام�شي قدمته للغرب ،ويتعلق باحلريات ،الفكرية
وال�شيا�شية واملدنية .ول ميثل ذلك الوعد الذي طاملا ُطرح يف مناق�شات �شرية
وعلنية بني الإخوان والأمريكيني ،على كل حال ،جزء ًا من التفاهمات الرئي�شية
بينهما .فالطرف الأمريكي يتفهم اأنّ من غري املمكن ال�شتمرار يف ال�شيا�شات
النيوليربالية املعادية للفئات املتو�شطة وال�شعبية ،من دون قدر من القمع
ال�شيا�شي ،كما اأنّ املناف�شة بني الإخوان وقوى الإ�شالم ال�شيا�شي الأكرث ت�شدد ًا
كال�شلفيني والتكفريينيُ ،يلزم الإخوان التخلي التدريجي عن اعتدالهم للفوز يف
معركة الت�شدد .واأخري ًا ،اإنّ الدعم ال�شعودي ال َقطري احلا�شم ملنظمات الإخوان
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واأنظمتهم ،وال�شبكات الإخوانية يف اخلليج ،يدفعان بالوجدان الإخواين نحو
الوهابية .وهنا ،ميكننا اأن ن�شرد قائمة �شوداء من التعديات اجل�شيمة على
احلريات الأ�شا�شية ،التعديات التي مار�شها ال�شلفيون ،بر�شى الإخوان امل�شلمني،
يف تون�ض وم�شر .ومن املنتظر اأن ن�شهد املزيد منها يف الفرتة املقبلة .لكن يف
�شوريا حيث احلرب دائرة ،من امل�شتحيل الف�شل بني الإرهابيني التكفرييني
والإخوان امل�شلمني يف املمار�شات الإجرامية التي يرتكبها «الثوار» بحق امل�شيحيني
والعلويني والإ�شماعيليني والدروز ،واملخالفني يف الراأي.
توؤدي احلركة الإخوانية ،اإذ ًا ،الدور املركزي يف جتديد النظام العربي
واإخ�شاعه للهيمنة الراأ�شمالية الغربية ،وتوؤلف حكوماتها مع ال�شعودية و َقطر
خ�شو�ش ًا ،اللبنات الأ�شا�شية للنظام العربي اجلديد .و�شتقع على عاتق هذا
النظام الإخواين اخلليجي ،منذ الآن ،الأعباء الأ�شا�شية للمهمات الالزمة ل�شمان
الهيمنة الراأ�شمالية ال�شتعمارية الإ�شرائيلية ،يف ثالثة حماور ،هي:
اأو ًل� ،شمان الإبقاء على حركة اجلماهري العربية يف اإطار ي�شتبعد الثورة
الجتماعية.
ثانياً� ،شمان حما�شرة امل�شروع القومي الإيراين ،وتوفري املناخ العام
ال�شاغط باجتاه �شربه.
ثالثاً ،جتنيد املحاربني من التيارات ال�شلفية اجلهادية والتكفريية وعنا�شر
القاعدة الخ� ،شد الدول والقوى املتمردة على اخل�شوع للهيمنة الأمريكية
التوحد والنهو�ض،
الإ�شرائيلية ،ك�شوريا وحزب اهلل ،وكذلك ،اإدامة منع العراق من ّ
وا�شتمرار حاجته للتفاهم مع الوليات املتحدة.
كل هذه املهمات الكربى ميكن القيام بها ،ب�شورة كفوءة ،بو�شاطة قوى
حملية منظمة ،هي قوى الإ�شالم ال�شيا�شي التي حتظى بقاعدة �شعبية را�شخة
يلحمها اإطار ديني مذهبي يوؤ ّلف بني الفئات الراأ�شمالية الكمربادورية والفئات
املهنية والفئات املف َقرة وامله ّم�شة ،يف قوة �شيا�شية انتخابية وازنة ،ترتبط ب�شبكة
مت�شعبة مع احلركات ال�شلفية وال�شلفية اجلهادية والتكفريية ،وجتمعهما مع ًا
الع�شبية املذهبية املتخطية للحدود الوطنية.
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وترتابط قوى الإ�شالم ال�شيا�شي ،بفروعها الدعوية وال�شيا�شية واجلهادية،
ترابط ًا ع�شوي ًا ،جماعي ًا وفردي ًا ،بال�شعودية و َقطر(اللتني متثالن قوة اخلليج
النفطي املرتبط ع�شوي ًا بالإمربيالية الأمريكية) ،وتتمتعان بالقدرة على توفري
الدعم ال�شيا�شي واملايل والت�شليحي والإعالمي لقوى الإ�شالم ال�شيا�شي ،وتوفري
اللُّحمة الأيديولوجية لها جميع ًا من خالل متظهرات الوهابية.
وتتعا�شد هذه القوى تعا�شد ًا ع�شوي ًا اليوم مع دولة اإقليمية كربى ،يحكمها
الإ�شالم ال�شيا�شي اأي�ش ًا ،هي تركيا ،الع�شو املخل�ض والف ّعال يف حلف �شما ّ
يل
الأطل�شي ،الذي حت ّفزه نزعات الهيمنة العثمانية على امل�شرق العربي.
وباملح�شلة ،فقد اكت�شفت الراأ�شمالية العاملية يف ع�شر اأزمتها الكربى،
وخ�شو�ش ًا طليعتها الإمربيالية الأمريكية ـ حتديد ًا ـ يف ع�شر انحطاطها
القت�شادي وال�شيا�شي والثقايف والأخالقي ،يف الإ�شالم ال�شيا�شي ال�ش ّني ،ق ّوة
حليفة جبارة مم ّولة ذاتي ًا ،وم�شحونة مبحفزاتها الأيديولوجية الذاتية ،وترتبع
على قوة انتخابية �شعبية وا�شعة ،ومتلك جيو�ش ًا ل تن�شب من املقاتلني النتحاريني
اخلارجني من خزّان الفقر والتهمي�ض ،وامل�شتعدين خلو�ض القتال ،منتقلني من
�شاحة اإىل اأخرى ،من دون مع ّوقات وطنية اأو لوج�شتية الخ.
هناك العديد من امل�شادفات ال�شو�شيو  -ثقافية التاريخية التي و�شعت
الأق�شام الرئي�شية من الأقليات الدينية واملذهبية يف امل�شرق العربي ،يف اجلبهة
املعادية للهيمنة الأمريكية ـ ال�شرائيلة ،لك ّنها م�شادفة �شعيدة ،بالن�شبة اإىل
الإمربيالية ،تلك التي جعلت اق�شام ًا من الأغلبية ال�شن ّية يف موقع مي ّكن اأنظمة
الإ�شالم ال�شيا�شي ال�ش ّني وقواه من النجاح يف التح�شيد املذهبي لقوى جماهريية
وراءه ،وامتالك القدرة ،بالتايل ،على التمو�شع يف وظيفة ا�شرتاتيجية هي
التح ّول الذاتي اإىل جي�ض الإمربيالية الأمريكية الرئي�شي وقوته ال�شاربة املتحركة
يف املرحلة املقبلة.
هذه الإمكانية التاريخية ل�شتدعاء بربرية القرون الو�شطى يف معارك
الإمربيالية الأمريكية من الآن و�شاعد ًا ،ت�شكل الفكرة املركزية حلروب ما بعد
احلداثة ،وتك�شفها كاجتاه قرو�شطي يت�شق متام ًا مع الإفال�ض املادي والروحي
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خترب اليوم يف �شوريا على نطاق
والفكري لالإمربيالية يف �شيخوختها .وهذه الإمكانية ُت َ
جتريبي وا�شع ،قبل اعتمادها .ويف راأيي اأنّ هذا هو ال�شر يف اأنّ الأمريكيني يبدون
مرتددين ب�شاأن احل�شم اأو الت�شوية يف �شوريا؛ يتقدمون خطوة جريئة بالإ�شراف
على النقل الآمن ّ
املنظم ملقاتلي القاعدة من اليمن اإىل �شوريا ،ويرتاجعون خطوة
يف ت�شليح هوؤلء باأ�شلحة نوعية مثل �شواريخ �شتنغر ،ثم يقدمون لهم املعلومات
ال�شتخبارية ل�شرب مرافق ع�شكرية �شورية ح�شا�شة ،بينما يرتكونهم للموت يف
ظروف اأخرى .وهذا الرتدد جمرد مثال من اأمثلة معروفة للجميع .اإ ّنهم يختربون
الفكرة ال�شرتاتيجية النا�شجة فع ًال .ولذلك ،تراهم ي�شمتون على همجية
املقاتلني ال�شوريني والعرب والأجانب من خمتلف الف�شائل الإ�شالمية التي تذبح
على الهوية وتنهب وتن ّكل بالقرى امل�شيحية والعلوية والأحياء املدنية ال�شن ّية �شواء
ب�شواء ،وتتذابح يف ما بينها اأي�ش ًا .وهذا ال�شمت الالاأخالقي هو �شمت الختبار
الذي تنبغي اأن تكون نتائجه وا�شحة يف مطلع اإدارة اأوباما الثانية.
حرب �شوريا ،اإذ ًا ،لي�شت نهاية املطاف .واملقارنة بينها وبني حرب
ت�شح جزئي ًا فقط� .شوريا اليوم خمترب لنمط احلروب املقبلة،
يوغو�شالفيا مث ًالّ ،
املطلوب خو�شها لإخ�شاع ال�شرق الأو�شط نهائي ًا للهيمنة الإمربيالية ،ومنع تك ّون
نظام دويل يقوم على التعددية القطبية.
يف لبنان� ،شدر بالفعل البيان ال�شلفي اجلهادي رقم � 1شد ال�شيعة .وهو
اأتى يف ذروة تنامي قوة ال�شلفية اللبنانية ومتاهيها مع الليربالية ال�شن ّية املتمثلة
يف تيار امل�شتقبل ،ومتو�شعها يف عمليات اإمداد اجلهاديني يف �شوريا بال�شالح
والرجال واخلدمات اللوج�شتية وال�شتخبارية بتمويل وت�شجيع من ال�شعودية.
ول يخفي بيان ال�شلفيني يف اإلقائه احلجة ال�شرعية على ال�شيعة ،ا�شتهدافاته
يخريهم بني الولء حلزب اهلل اأو املوت ذبح ًا .واإذا كان حزب
ال�شيا�شية؛ فهو ّ
اهلل ل يزال ي�شعى اإىل ا�شتيعاب الفتنة املذهبية يف لبنان من خالل ال�شمت
وابتالع ال�شتفزازات ،بل وبالنتهازية ال�شيا�شية  -التي تتبع النتهازية ال�شيا�شية
الإيرانية ـ يف م�شاعي اإدامة ال�شالت مع الإخوان امل�شلمني ،وخ�شو�ش ًا حما�ض،
فاإنّ التطورات ،يف حينه� ،شتتجاوز �شيا�شات احلزب وقدراته.
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تتمثل قوة حزب اهلل يف منظومة دفاعية ا�شتخبارية و�شاروخية موجهة �شد
اإ�شرائيل .هنا ،يظهر تف ّوقه الأ�شا�شي .لكن ماذا عن ال�شيارات املفخخة التي
ميكن اأن ت�شتهدف املدنيني واملوؤ�ش�شات املدنية؟ وماذا عن عمليات الختطاف
والقن�ض وا�شتباكات ال�شوارع؟ ب�شراحة ،متلك اجلماعات ال�شلفية ،يف هذه
تغري نوعي يف
املجالت ،التف ّوق والقدرة على املبادرة .يكفي لذلك اإحداث ّ
موازين القوى يف �شوريا مل�شلحة اجلهاديني ،عندها �شي�شقط ال�شتاتيكو
ال�شيا�شي القائم الذي يحول دون الفتنة التي �شتاأخذ �شكل حرب ما بعد احلداثة
على النموذج ال�شوري :حت�شيد مذهبي وجي�ض من ال�شلفيني واملرتزقة ومتويل
خارجي كثيف وجتيي�ض مذهبي اإقليمي ودعم وتغطية دوليان وحتري�ض مذهبي
�شامل على م�شتوى الأمة ،وحرب اإعالمية وتوا�شل ،يف كل ذلك ،مع �شبكات
مهاجرين يف الغرب واخلليج .كيف ميكن حزب اهلل اأن يناأى ـ بقدراته الع�شكرية
املخ�ش�شة للمقاومة  -عن كل ذلك؟ بخو�ض املعركة؟ بالنف�شال اجلغرايف -
الدميوغرايف؟ بالتو�شل اإىل ت�شوية على اأ�شا�ض تنازلت جدية يف م�شاألة ال�شالح؟
يف فل�شطني ال�شن ّي ة � -شواء داخلها اأو يف خميمات الفل�شطينيني يف البلدان امل�شيفة
ـ حت ّول التجيي�ض �شد النظام ال�شوري (انطالق ًا من تقاليد عداء اأ�ش�شتها فتح
وا�شتكملتها حما�ض اأخري ًا  -اإىل جتيي�ض مذهبي معاد لل�شيعة وتكفريي ووهابي
معاد للعلمانيني .ويف تقرير ا�شتق�شائي عن حجوم القوى ال�شيا�شية يف اأكرب
خميم لالجئني والنازحني الفل�شطينيني يف الأردن ،وهو خميم البقعةُ ،و ِجد اأنّ
قوة الي�شار والقوميني تقرتب من ال�شفر ،بينما ت�شيطر القوى الإ�شالمية على
املخيم .وهي بالرتتيب :ال�شلفية اجلهادية ،ثم الوهابية ،واأخري ًا حما�ض.
يف مناخ كهذا ،لي�ض مهم ًا اأن يكون هناك �شيعة بني الفل�شطينيني .ت�شيطر
حما�ض يف غزة ،وتعمل على حتويلها اإىل دويلة م�شتقلة ،ويف ال�شفة الغربية،
ميكن اإ�شعال ال�شرارة من خالل الربط بني ف�شاد ال�شلطة الفل�شطينية وعلمانيتها
وال�شعوبات املعي�شية والتحقيق يف مقتل الرئي�ض الراحل يا�شر عرفات ،لإطالق
الفو�شى حتت الحتالل .يف هذه احلالة ،ميكن الإ�شرائيليني الن�شحاب من
مناطق الكثافة ال�شكانية ما وراء جدار الف�شل العن�شري ،وت ْركها لإدارة حم�شاوية
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ت�شبطها حتت �شعارات دميوغوجية تربط بني �شرعية «املقاومة» وال�شرورات
الواقعية والهدنة الطويلة.
لكنّ الفو�شى الكربى واحلرب تينك اللتني ميكن اأن تقعا يف الأردن الذي مي ّثل
ال�شتيالء احلم�شاوي عليه �شرورة �شيا�شية للبورجوازية الفل�شطينية اخلليجية
الدولية ،كما ،لحق ًا� ،شرورة حيوية لالأجزاء املدارة حم�شاوي ًا من ال�شفة.
يف الأردن ،ميكن ممار�شة طرائق حرب ما بعد احلداثة ،وفق النموذج
ال�شوري بالكامل� .شحيح اأ ّنه ل يوجد �شيعة ،ولكن توجد ع�شائر ميكن اعتبارها،
الوهابي« ،جاهلية» .هنا ،ميكن ا�شرتجاع الأحكام الوهابية ال�شادرة
من املنظور ّ
بتكفري الع�شائر الأردنية يف ع�شرينيات القرن الع�شرين ،والتي كانت مظلة
«�شرعية» للغزوات الوهابية ل�شرقي الأردن .لكن التح�شيد الأ�شا�شي �شيكون
زعم اأ ّنها ت�شتاأثر بال�شلطة على ح�شاب
اإثني ًا �شد «الأقلية» ال�شرق اأردنية التي ُي َ
«الأغلبية» الفل�شطينية .هنا �شيكون ل�شبكات املهاجرين الوا�شعة النت�شار ،دور
اأ�شا�شي يف تنظيم خارجي لنتفا�شة �شتحظى بدعم خليجي ودويل� ،شيا�شي ًا
(بحجج الدميوقراطية الليربالية) ومالي ًا واإعالمي ًا وت�شليحي ًا ،وفو�شى احلرب
الأهلية� ،شيخلقها ويخو�شها جي�ض من اجلهاديني واملرتزقة يف مواجهة اجلي�ض
الأردين الذي �شرعان ما �شيفقد قدراته لرتباطه بالت�شليح الأمريكي الذي
�شيتوقف بحجج اإن�شانية .والهدف وا�شح :تدمري الدولة الأردنية مبا ي�شمح
�شرقي النهر.
بت�شفية الق�شية الفل�شطينية
ّ
يف مواجهة �شيناريو كهذا تربز ،عادة ،حجة �شخيفة ،وهي اأنّ اإ�شرائيل لن
ت�شمح بالفو�شى اأو ب�شلطة فل�شطينية يف بلد على حدودها .لكن الفو�شى �شتكون
داخلية بينما اإ�شرائيل حم ّيدة .ويف الوقت نف�شه ،فاإن جتربة �شبط اأمن احلدود
كما خربتها اإ�شرائيل مع احلكومة احلم�شاوية يف قطاع غزة ،متنح الإ�شرائيليني،
الطمئنان ب�شاأن امل�شتقبل .اطمئنان ًا يعززه جدار عازل على طول احلدود الأردنية
مع فل�شطني املحتلة ،يقع يف �شلب اخلطط الإ�شرائيلية .ثم اإن وجود فر�شة جدية
لت�شفية الق�شية الفل�شطينية ،ت�شتاأهل قدر ًا من املغامرة التي ميكن تل اأبيب
املجازفة بها.
173

يف العراق ،توجد اأ�ش�ض عميقة خلو�ض احلرب على النموذج ال�شوري .وهي
ُتخا�ض منذ الآن عرب �شل�شلة ل تتوقف من العمليات الإرهابية .وميكن ،يف كل
حلظة ،ت�شعيد هذه احلرب اإىل مواجهة �شاملة تتاأ�ش�ض على مظلومية �شن ّية هذه
املرة ،مبا يوؤدي اإىل تفكيك العراق واإنهاكه ومنعه من ا�شتعادة القدرة على بناء
دولته الوطنية من جديد .لكن حتى الآن ،ت�شتخدم الوليات املتحدة الإرهابيني يف
العراق ،مبا ي�شطر حكومته اإىل اللجوء جمدد ًا اإىل التعاون الع�شكري والأمني مع
وا�شنطن ،وخف�ض النفوذ الإيراين مل�شلحة اخلليج.
وميكن تطبيق طرائق احلرب ال�شورية على م�شتوى منخف�ض ،ولك ّنه مو ٍؤذ
جد ًا ،يف اإيران ورو�شيا وحتى ال�شني ،من خالل �شياق لتحالف الإ�شالم ال�شيا�شي
ال�ش ّني والليرباليني ،واإن كانت اأ�شاليب القتال �شرتكز ،يف هذه البلدان ،على
العمليات النتحارية بالدرجة الأوىل ،لكن يف �شياق �شيا�شي �شبيه بال�شياق الذي
افتتحته احلرب على �شوريا.
التحالف الع�شوي مع اخلليج والإ�شالم ال�شيا�شي ال�ش ّني لي�ض عملية موؤقتة
هذه املرة بالن�شبة اإىل الإمربيالية الأمريكية يف ع�شر انحطاطها ال�شامل،
واإمنا �شياق كامل حلروب ما بعد احلداثة .واإذا كانت الوليات املتحدة ،قد
ا�شتخدمت جيو�ض الإرهابيني واملرتزقة يف عدة حروب يف القرن الع�شرين �شد
بلدان التحرر الوطني ،فاإ ّنه مل تتح لها ،يف تاريخها ،جملة من الظروف ال�شيا�شية
وال�شو�شيو ـ ثقافية واجليو�شيا�شية التي متكنها من ا�شتخدام جيو�ض ل تن�شب
من املتع�شبني الإرهابيني اجل ّوالني ،املح ّر�شني ذاتي ًا واملم ّولني من بلدان بالغة
الرثاء ،واملن�شجمني ،كلي ًا ،مع اأهداف الإمربيالية يف منطقة �شا�شعة من العامل،
اتّفق اأ ّنها هي نف�شها املنطقة التي اأ�شبحت اليوم امليدان الرئي�شي لال�شرتاتيجية
احلربية الأمريكية.
الثالثاء  11اأيلول 2012
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فلنتذ ّك ْر مهدي عامل...
اأنا اأتذ ّكره بال انقطاع ،مبعنى اأ ّنني اأف ّكره يف اإنتاج اأفكاري .مهدي عامل من
ع ّدة ُ�شغلي؛ ل �شعار ول �شورة ول اأغنية .ومبا اأ ّنني ل اأعرفه �شخ�شي ًا ،ومل اأر
«ال�شحك اخلفيف يف طلته» ،مل اأحزن يف م�شاء الثامن ع�شر من اأيار  ،1987حني
جاءين خرب ا�شت�شهاده ،بل ف ّكرتُ  ،تو ًا ،بعبء املهمات التي تركها لنا ،وف ّكرتُ ،
خ�شو�ش ًا ،بلغته(كيف ميكن اغتيالها؟) باكت�شافه النظرية العلمية يف حركة
التحرر الوطني (منجز ل ميكن قتله) .ف ّكرتُ بالفكر و�شريورة اأثره الجتماعي
ال�شيا�شي .مهدي مفكر حمكم الفكر وكاتب �شعب جد ًا ،ل يتفاعل معه اإل قارئ
كاد ٌح �شبور ،فكيف ،اإذ ًا ،تقرر اغتياله و�شط اأنداده من املنا�شلني واملقاتلني،
الأكرث فعالية يف ال�شيا�شة اليومية؟ للن�ض اإ�شعاعاته (رولن بارت) التي تتجاوز
القراءة اإىل احل�شور يف احلركات الجتماعية ،كما يح�شر النبي يف الإميان،
جوهرة للثقة بالذات وال�شعور بالأمان املعريف اإزاء الكون الغام�ض وامل�شطرب.
يف هذه احلالة� ،شوف ي�شاعد ال�شم املنحوت من املهدوية وال�شيوعية
(مهدي -عامل) يف اكتمال النبوة ،امللهمة واملح ّر�شة والن�شالية .لذلك ،بالذات،
ُقتل الدكتور ح�شن عبد اهلل حمدان ،املعروف با�شم مهدي عامل.
عرفنا مهدي عامل ،يف الأردن ،منذ اأواخر ال�شبعينات .وقد انت�شر كتابه
«مقدمات نظرية لدرا�شة اأثر الفكر ال�شرتاكي يف حركة التحرر الوطني»
بجزءيه ،بني �شفوف ال�شيوعيني والي�شاريني الأردنيني ،و�شاهم يف تثمري
خط ثوري ميكن تلخي�شه كالآتي :باإمكان حزب �شيوعي �شغري يف بلد �شغري
اأن يقود حتالف ًا لال�شتيالء على ال�شلطة وحتقيق الثورات املطلوبة الثالث:
الثورة الدميوقراطية والثورة الوطنية والثورة ال�شرتاكية .وهي اأقانيم
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التحرر الوطني الثالثة عند مهدي عامل .وكان مثال اأفغان�شتان ال�شيوعية
( )1978حا�شر ًا وملهم ًا .مل ينب�ض مهدي ببنت �شفة عن الحتاد ال�شوفياتي،
لكن الأخري كان موجود ًا يف �شلب تلك النظرية ال�شيا�شية ،بو�شفه حامي ًا
ون�شري ًا وم�شاعد ًا كافي ًا وم�شمون ًا .وب�شقوط الحتاد ال�شوفياتي واملنظومة
ال�شرتاكية ،مل تعد الأحزاب ال�شيوعية ال�شغرية يف البلدان ال�شغريةُ ،حتتَ�شب
بو�شفها قوى اأ�شا�شية .وهي نف�شها تبددت .وهذا ،مادي ًا ،م�شري حمتوم.
كنت اأحار ملاذا تت�شاهل ال�شتخبارات الأردنية مع
يف الزنزانة ( 77وُ )1979
معتقلي املنظمات الفل�شطينية امل�شلحة ،بينما تطارد وتبط�ض بال�شيوعيني املطلبيني
وال�شلميني؟ بعد �شقوط الحتاد ال�شوفياتي يف  ،1990توقفت ال�شتخبارات عن
مطاردة ال�شيوعيني واعتقالهم وجرى العرتاف بحزبهم  -اأحزابهم .عندها
اأ�شبح وا�شح ًا اأنّ تلك الث ّلة من املنا�شلني ال�شلميني كانت ت�ش ّكل خطر ًا حمتم ًال يف
خالل احلرب الباردة ،وكان يتم تع ّقبها وقمعها لأ�شباب جيو�شيا�شية ،ل لأ�شباب
حملية.
يف تلك الأجواء ،اأجواء اأواخر ال�شبعينيات ،قراأنا مهدي عامل ،واأ�شبح
ّ
بالكف عن النظر اإىل اأنف�شنا كت ّيار دميوقراطي مطلبي
اإجنيل القائلني منا
ملحق بفتح وحلفائها والبورجوازية الوطنية ،وبلورة روؤية م�شادة تهيمن على
حركة �شعبية يقودها احلزب ال�شيوعي ،وتف ّكر ،ثوري ًا ،من منظور احلرب الباردة
التي كان ال�شيوعيون وحدهم ،من بني احللفاء ،يتحملون وزرها ال�شيا�شي
والأمني وال�شخ�شي .اأف ّكر الآن باأنّ ال�شيوعيني العرب بعامة مل ينتهزوا الفر�شة
ال�شوفياتية الطويلة ،مع اأ ّنهم وحدهم َمن دفع ثمنها الباهظ .وغالب ًا ما يجري
التعلل هنا مبواقف ال�شوفيات ال�شلبية اإزاء برنامج ثوري لل�شيوعية العربية .لكن
تاريخ احلرب الباردة اأثبت اأ ّنه حاملا كان يتكتل �شيوع ّيو بلد وي�شممون على برنامج
كذاك ،كان الحتاد ال�شوفياتي ي�شطر اإىل اخل�شوع يف �شياق عالقة �شراعية
بني احللفاء ،هي بطبيعتها وككل عالقة حتالفية �شراعية .وماأثرة مهدي عامل
اأ ّنه قرر اأن يخو�ض ال�شراع داخل حزبه ،مع منظومة فكرية كاملة م�شيطرة يف
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الو�شط ال�شيوعي اللبناين والعربي ،وخارج احلزب مع احللفاء الذين نزع عنهم
مهدي ثوب القدا�شة ،ونزع عن العالقة معهم ثوب التماثل ،ليوؤكد �شرعية القيادة
ال�شيوعية للحركة الوطنية ،فكري ًا من خالل تف ّوق املارك�شية ،و�شيا�شي ًا من خالل
ميكانيزمات احلرب الباردة.
يف منطق فكره ،كان مهدي �شد القيادة اجلنبالطية للحركة الوطنية ،وكان
�شد التبعية لالأبوع ّمارية .واأظ ّنه ُا�شيب باحلمى حني �شمع يف حياته جورج حاوي
يقول لأبي عمار« :يا قائدي» .فاخلال�شة ال�شيا�شية لفكر مهدي عامل اأن يكون
حاوي هو القائد ،لك ّنه ،كما الزعماء ال�شيوعيني العرب ،كان مطمئن ًا اأبد ًا للموقع
الثاين اأو الثالث .ويف ذلك ،عند مهدي ،مو�شع الف�شل وتكرار الف�شل يف حركة
التحرر الوطني العربية.
لكن مهدي جاء يف ربع ال�شاعة الأخري ،وحني جرى العرتاف به ،ج ّراء
ا�شت�شهاده ،كانت احلرب الباردة تاأفل ،والعامل يدخل يف فرتة مظلمة من هيمنة
القطب الواحد �شيا�شي ًا ،والليربالية فكري ًا .هكذا �شاع مهدي! �شارت كتبه تز ّين
مكتبات الي�شاريني ولك ّنها ل ُتق َراأ ،و ُيذ َكر يف املنا�شبات ،ول ُيف َّكر يف طروحاته،
ول اأجد له اأثر ًا يف منتج فكري لبناين اأو عربي .م�شريه كم�شري فار�ض اآخر من
لبنان ،املفكر ال�شيوعي �شليم خ ّياطة ،الذي اقرتح ،يف ثالثينيات القرن الع�شرين،
روؤية مطابقة للمطالب الأيديولوجية حلركة التحرر الوطني العربية ،من حيث
ُبعد واغتيل و ُن�شي.
هي يف اآن حركة حترر قومي واجتماعي وثقايف ،لك ّنه ا�شت َ
مل اأن�ض مهدي عامل اأبد ًا .مبعنى اأ ّنني اأ�شت�شريه يف ما ي�شتج ّد ،اأق�شد اأ�شت�شري
و�شعت جانب ًا بالطبع
منطق فكره� ،شراعي ًا .ذلك اأنّ ال�شراع هو در�شه الأول.
ُ
ال�شتنتاجات ال�شيا�شية اخلا�شة بحزب معني هو احلزب ال�شيوعي وحتالفاته يف
فرتة معينة هي فرتة احلرب الباردة واحلرب الأهلية .تلك اأ�شبحت من املا�شي.
أ�شا�شي .و�شاأعر�ض بع�شه القليل
لكن ما يبقى ،لدى مهدي عامل ،كثري جد ًا ،وا ّ
مرفق ًا.
ملاذا اأ�شت�شري مهدي عامل؟ لأنّ نظريته يف التحرر الوطني حمكمة علمي ًا،
177

اإذ ل ميكن القائلني بتجديد حركة التحرر الوطني العربية اإغفالها ،فهي حا�شرة
كمرجع واأداة .وملاذا اأدعو اإىل تذ ّكره الآن؟ لثالث �شرورات راهنة ،مل يعد ممكن ًا،
بالن�شبة اإىل الي�شار الوطني التحرري ،جتاهلها ،هي الآتية:
اأو ًل� ،شرورة القطيعة مع الفو�شى الفكرية امل�شت�شرية يف �شفوف القوى
التحررية املفرت�شة ،ول �شيما بني املثقفني وال�شباب ممن كان لهم دور بارز
يف اإطالق النتفا�شات العربية يف  ،2011لك ّنهم ،ب�شبب الفو�شى وال�شطراب
الفكري والغرور الفردي ،حت ّولوا اإىل الهام�ض الذي ركبت متنه قوى الإ�شالم
ال�شيا�شي املعادية للثورة،
ثانياً� ،شرورة القطيعة مع املرحلة الليربالية ( )2011 - 1991باأفكارها
ورموزها ومثقفيها و«ي�شارييها» واأحزابها الخ .وهي املرحلة ال�شوداء التي انتهت
ادعاءاتها جميع ًا اإىل خندق الإرهاب الإمربيايل  -الرجعي ال�شريح كما هي
احلال يف �شوريا اليوم ،حيث ارتبط مفهوم «الثورة» بالعدمية الوطنية والعدمية
الجتماعية والعدمية الأخالقية يف جماع ليربايل ونيوليربايل واإ�شالموي ،مي ّثل،
بذاته ،اأ�شواأ درجات حتطيم العقل ،مبا يتطابق كلي ًا مع الحتياجات الأيديولوجية
لهيمنة الإمربيالية يف عهد انحطاطها الكامل.
ثالثاً� ،شرورة التاأ�شي�ض الفكري ،انطالق ًا من اأدوات النظرية العلمية ،للمرحلة
الثانية التي تولد اليوم من حركة التحرر الوطني العربية يف اأتون ال�شراع الذي
�شيتنامى بني ال�شعوب العربية وبني التحالف الثالثي الأكرث عدوانية يف تاريخنا
املعا�شر ،الإمربيالية الأمريكية والرجعية اخلليجية وقوى الإ�شالم ال�شيا�شي من
اإخوان و�شلفية و�شلفية جهادية ...الخ.
اإن ما ينتظرنا من �شراع تناحري مع هذه القوى املتحالفة  -مو�شوعي ًا
وا�شطراري ًا يف اآن  -هو اأق�شى واأ�شعب ال�شراعات التي خا�شتها احلركات
الوطنية العربية يف تاريخها كله منذ العثمانيني حتى الآن .ذلك اأنّ تلك القوى،
بالإ�شافة اإىل ما متلكه من قدرات ع�شكرية ومالية واإعالمية الخ ،يقع يف ت�ش ّرفها
الآلف من املهوو�شني بالقتل ،وحتظى بالتاأثري الفكري والعاطفي على ق�شم لي�ض
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ي�شري ًا من اجلماهري املفقرة وامله ّم�شة ،ما يجعل قدرتها على تربير اخليانة
الوطنية وال�شتغالل الطبقي والقمع الدموي ،اأكرب باأ�شعاف مما كانت تقدر عليه
الأنظمة التقليدية ال�شابقة .ويف مواجهة تلك القوى ال�شوداء ،مل يعد با�شتطاعة
قوى التحرر الوطني خو�ض املعارك من دون مرجعية فكرية نظامية جامعة ،ومن
دون اأطر تنظيمية ل مكان فيها للفردية والليربالية ،فكر ًا و�شلوك ًا .ول ُتخا�ض
تلك املعارك حملي ًا ،بل يف �شياق عربي ،حددناه بامل�شرق ،لي�ض انطالق ًا من
منظور عقدي ،بل ا�شتجابة لطبيعة ال�شراع املحتدم يف ميدانه الرئي�شي ،الهالل
التحالف الإمربيا َّ
َ
الرجعي تدمري املجتمعات واملنطقة
يل
اخل�شيب ،حيث ميكن
َّ
من خالل تف�شيخ ف�شيف�شائها الديني والطائفي واملذهبي والإتني واجلهوي ،ولكن
حيث ميكننا ،باملقابل ،حتقيق الن�شر ،بالنظر اإىل ما ميلكه امل�شرق من تن ّوع
ي�شتنه�ض الوحدة ،وعروبة متجذرة ،وتقاليد تنويرية وعلمانية ،وقدرات جمتمعية
وثقافية تقدمية لي�شت متاحة يف اأي من مناطق العامل العربي الأخرى.
باإمكاننا ،يف هذا امل�شرق ،اأن ننت�شر .وينبغي اأن ننت�شر من اأجلنا ومن اأجل
العامل العربي كله .ومن اأجل حتقيق ذلك ،نحن نحتاج اليوم ،مرة اأخرى ،اإىل
مهدي عامل.
* * *
ويف ما يلي �شنتناول اأبرز الطروحات الأ�شا�شية حول حركة التحرر الوطني
لدى مهدي عامل.
(� )1سد الكولونيالية
عند مهدي عامل« :لي�شت الكولونيالية �شبب ًا لـ(التخ ّلف) لأ ّنها �شابقة له
زماني ًا ،بل لأنّ لها معه ارتباط ًا بنيوي ًا يجعلها ت�شببه ،اأي تنتجه با�شتمرار بحركة
�شريورتها بالذات» ( .)1كيف؟ لقد اأدت �شرورة التو�شع الالحمدود للراأ�شمالية
اإىل قيام الراأ�شمالية الغربية بفر�ض منط الإنتاج الراأ�شمايل على العامل ،جاعل ًة
منه ،بال�شتعمار ،جما ًل لتحقيق �شرورتها تلك .بال�شتعمار اإذ ًا ،اأ�شبح العامل كله
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ي�شم ،واأل ي�شم
راأ�شمالي ًا ،اأي عامل ًا واحد ًا� ،شرط وحدته ،وبالتايل وجوده ،اأن ّ
اإل بنيتني ،اإحداهما حتقق �شرورة التو�شع الالحمدود ،فيكون �شرطها األ يكون
تو�شعها حمدود ًا ،هي البنية الإمربيالية (امل�شيطرة) ،والأخرى ،تتحقق فيها
ال�شرورة تلك ،فيكون �شرطها اأن يكون تو�شعها حمدود ًا ،هي البنية الكولونيالية
(التابعة).
الراأ�شمالية اإذ ًا ،وحدة بنيتني ت�شرتطان بع�شهما بع�ش ًا ،بحيث اإنه ل ميكن اأن
تكون هنالك بنية راأ�شمالية ،اإل اإذا كانت اإمربيالية اأو كولونيالية .وقانون تفاوت
التطور ،هو الذي ح ّدد ويحدد البلدان التي تقوم فيها البنية الأوىل ،اأي الإمربيالية؛
والبلدان التي تقوم فيها البنية الثانية ،اأي الكولونيالية .ولذا كان م�شتحي ًال على
البلدان التي و�شعها تفاوتُ تطور الراأ�شمالية ،يف البنية الكولونيالية ،اأن تغدو
يف البنية الإمربيالية .فالتطور ل ميكن اإل اأن يكون متفاوت ًا؛ وتطور الراأ�شمالية
العام ،يف تفاوته ،حدد للبلدان الأقل تطور ًا ،و�شع ًا ل ت�شتطيع اخلروج منه ،اإل
بخروجها من �شياق تطور الراأ�شمالية نف�شه ،وهو و�شع الراأ�شمالية الكولونيالية.
ويعني ذلك اأنّ الراأ�شمالية يف البلدان املتخ ّلفة ،ل ميكن اأن تكون اإل راأ�شمالية
كولونيالية ،وبالتايل حمدودة التو�شع .ومن �شاأن التو�شع املحدود اأن يكبح تطور
القوى املنتجة ،واأل يهدم ،بل األ ي�شتطيع اأن يهدم ،اأ�شكال الإنتاج قبل الراأ�شمالية؛
بل يعيد اإنتاجها با�شتمرار ،ومعها يعيد اإنتاج الأ�شكال الجتماعية والأيديولوجية
وال�شيا�شية قبل الراأ�شمالية؛ وبالتايل ،فمن �شاأنه اأن يعيد اإنتاج التخلف».
يظ ّل هذا التحليل البنيوي �شحيح ًا يف اجتاهه العام ،لكن تربز احلاجة هنا
اإىل الإحاطة بظاهرة جديدة ن�شاأت ،خالل العقدين املا�شيني ،اأي منذ �شقوط
الحتاد ال�شوفياتي واملنظومة ال�شرتاكية ،وهي ظاهرة القت�شادات البازغة يف
دول كال�شني ورو�شيا والهند والربازيل وجنوب اأفريقيا (جمموعة الربيك�ض).
هذه الدول لي�شت اإمربيالية ،ولي�شت ،كالنمور الآ�شيوية ال�شابقة ،جزء ًا من
املنظومة الإمربيالية .وهي لي�شت ا�شرتاكية ،ولي�شت يف الوقت نف�شه كولونيالية.
وهي تغادر منطقة التخلف اقت�شادي ًا وثقافي ًا ،وت�شعى  -خ�شو�ش ًا رو�شيا وال�شني
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ـ ـ اإىل تكوين قطب دويل م�شاد لالإمربيالية .فكيف ميكن تو�شيف هذه الظاهرة
على الأقل يف �شريورة ت�شكلها احلالية ،قبل اأن يفر�ض عليها م�شار التط ّور
الالحق ،التح ّول اإىل اإمربياليات اأو ال�شري يف طريق ا�شرتاكي؟ بالن�شبة اإ ّ
يل،
من الوا�شح اأنّ ظاهرة الدول القومية املتحررة ل تزال ممكنة يف التاريخ .لكن
مع النتباه اإىل اأ ّننا نتحدث ،بالفعل ،عن دول قومية مكتملة ،كان لثنتني منها
(رو�شيا وال�شني) جتربة تنموية تاريخية يف اإطار ا�شرتاكية الدولة ،وللثالثة
(الهند) جتربة ا�شتقاللية ودميوقراطية متجذرة ،وللرابعة (الربازيل) جتربة
عميقة م�شتمدة من روؤى الي�شار الجتماعي اجلماهريي بنيت على تراكم تنموي
ا�شتمر عقود ًا ،وللخام�شة (جنوب اأفريقيا) جتربة كفاحية فريدة لالنتقال من
نظام عن�شري  -كان جزء ًا حديث ًا من املنظومة الراأ�شمالية الإمربيالية  -اإىل
نظام قومي دميوقراطي .وكل تلك خ�شائ�ض ل�شيقة بتجارب قومية عيانية ،ول
مت�ض ،بالتايل ،جوهر التحليل العاملي بالن�شبة اإىل البلدان
ميكن تعميمها ،ول ّ
العربية ال�شديدة التخ ّلف واملق ّيدة يف اإطار اأنظمة كولونيالية ،ما يجعل حركة
التحرر الوطني العربية مرتبطة ،ع�شوي ًا ،بالنقالب الجتماعي على م�شتوى كل
بلد على حدة� ،شد الفئات الكمربادورية ،وعلى امل�شتوى القومي �شد الأنظمة
اخلليجية.
لكن ،هنا اأي�ش ًا � ،شوف ن�شطدم بالتط ّورات الالحقة التي �شهدناها يف العراق
و�شوريا .كان انهيار النموذج النا�شري يف م�شر من داخله ،ي�شمح ملهدي عامل
مب ّد نظريته يف الف�شل احلتمي للتحرر من الكولونيالية بالن�شبة اإىل النظامني
القوميني يف ذينك البلدين ،اأي�ش ًا .لك ّننا راأينا اأنّ نظام �شدام ح�شني مل ينهر من
داخله ،كما حدث يف م�شر ،واأ ّنه واظب ،رغم انزياحاته العديدة باجتاه التفاهم
مع الإمربيالية والرجعية ،على نهج م�شاد للكولونيالية ،ما ا�شتلزم منهما ،اأي من
الإمربيالية والرجعية ،حتطيم نظامه يف حرب �شرو�ض ،كذلك احلال مع النظام
ال�شوري الذي حافظ ،وب�شورة خا�شة من خالل نهج املقاومة ،على ح�شوره يف
حركة التحرر الوطني ـ ـ رغم انزياحاته النيوليربالية .وقد اأثبتت جتربة �شنة
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ون�شف من احلرب الإمربيالية الرجعية ال�شر�شة �شد هذا النظام اأنّ انهياره من
الداخل لي�ض متي�شر ًا .يقودنا ذلك اإىل القول اإنّ تركيبة حركة التحرر الوطني،
اأكرث تعقيد ًا مما هي عند مهدي عامل ،لكن ا�شتنتاجاته الأ�شا�شية تظل �شاحلة
لفهم اخلط العام ل�شمات الأنظمة العربية  -مبا فيها انزياحات نظامي �شدام
والأ�شد ،وتاآكلهما يف املجال الجتماعي  -و�شاحلة ،خ�شو�ش ًا ،لفهم �شريورة
نظامي احلكم يف م�شر وتون�ض ،على اأيدي الإ�شالميني ،من دون القطيعة
جتديد َ
مع الكولونيالية ،بل بتجديدها .وذلك من خالل ا�شتخدام الأيديولوجية الدينية
الليربالية ال�شوهاء ،بدي ًال لربنامج التحرر الوطني الجتماعي.
(� )2سد الفو�سى الفكرية
حركة التحرر الوطني ،عند مهدي عامل ،هي احلقل التاريخي للفكر العربي
املعا�شر .وعليه ،فاإنّ هذا الفكر� ،شاء اأو اأبى ،هو فكر هذه احلركة ،فال يناأى عنها
حتى حينما ُي َغ ّيبها بتجاهلها .فالتجاهل �شكل من اأ�شكال ارتباط الفكر بحقله
التاريخي .كيف؟ الإجابة ،عند مهدي عامل ،تتحدد كالآتي :ل يتحرك الفكر يف
فراغ ،بل يف اإطار واقع اجتماعي تاريخي حمدد ،ولكل واقع �شرورة حمددة متيزه،
وحتدد له منطق �شريورته (اإذ الواقع ،دائم ًا ،يف �شريورة) .ومن �شرورة هذه
ال�شريورة ،اأ ّنها حتدد ،بال�شرورة ،جميع م�شتويات الواقع الجتماعي التاريخي،
ومنها امل�شتوى الفكري ،بحدودها .وحدودها هي حدود حركة النتقال مما هو كائن
اإىل ما هو نقي�ض الكائن .فالفكر اإذ ًا ،يف حتركه يف اإطار واقعه ،يتحرك ،بال�شرورة،
يف اإطار �شريورة الواقع اإىل نقي�شه .وملا كانت �شريورة الواقع الجتماعي التاريخي
الراهن يف البلدان العربية ،تتحدد بكونها حركة انتقال من الكولونيالية اإىل
التحرر الوطني ،فهذه الأخرية اإذ ًا ،هي احلقل التاريخي للفكر العربي املعا�شر.
ولكن ،كيف يتجاهل الفكر حقله ،ويظل مع ذلك يف حدود حقله؟ ذلك ،عند مهدي
فكر يفكر يف تغيري
عامل ،لأنّ «الفكر لي�ض واحد ًا ،بل هو وحدة �شراع تناق�شي بني ٍ
الكائن ـ ـ فيكون من منطقه (اأي من منطق ذلك الفكر) التاأكيد على �شريورة
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الكائن اإىل نقي�شه ،اأي التاأكيد على عقل ال�شريورة الواقعية تلك ،والتحدد بها،
اأي ب�شرورتها -؛ وبني فكر يفكر يف تاأبيد الكائن ،فيكون من منطقه ،بالتايل ،اأن
يتجاهل تلك ال�شريورة .فيكون التجاهل اإذ ًا ،موقف ًا من ال�شريورة تلك» (.)2
وهكذا ،فاإذا كانت حركة التحرر الوطني هي �شريورة واقعنا املعا�شر ،ف�شتكون
حق ًال للفكر العربي املعا�شر� ،شواء اأ ّكدها اأو جتاهلها .فلي�ض التجاهل هنا �شوى
�شكل اأيديولوجي من اأ�شكال التفكري يف تلك احلركة« .فتحرك الفكر  -كما
يقول مهدي عامل ـ ـ قائم بال�شرورة يف حقل اأيديولوجي يتح ّدد يف بنيته ،بالبنية
الجتماعية التي هو فيها .وبالتايل بحركة ال�شراعات الطبقية التي حتدد بنية
عالقات الإنتاج اخلا�شة بهذه البنية الجتماعية» (.)3
فماذا عن املفكر الفرد؟ هل هو حمكوم اأي�ش ًا باحلقل التاريخي للفكر؟ األي�ض
له حرية النفكاك من حلبة ال�شراع ،فال يكون يف فكره مرتبط ًا بطبقة اجتماعية
�شد اأخرى؟ يقول مهدي عامل :كال« .لي�ض للفكر حرية ذاتية يف التحرك والتطور،
كما اأنّ ن�شاطه يف اإنتاج املعرفة لي�ض من فعل الفرد كاإرادة ذاتية مطلقة» (.)4
وذلك لأنّ عالقة الفكر بالواقع لي�شت «عالقة بني وعي فردي وواقع
مو�شوعي .ول ميكن اإطالق ًا ح�شرها يف هذه العالقة النف�شية .اإ ّنها يف اأ�شا�شها
عالقة مو�شوعية بني بنية فكر وبنية واقع ،كما اأنّ التفاعل فيها هو بني بنيتني ،ل
فرد وبنية» (.)5
فالفرد ،عند مهدي عامل ،ل يفكر يف مو�شوع فكره ب�شورة مبا�شرة؛ لأنّ هذا
«�شاف» متحرر
القول يقوم على افرتا�ض م�شتحيل ،هو افرتا�ض وجود وعي فردي
ٍ
من ك ّل موؤثر خارجه ،كاأ ّنه وعي اهلل؛ بل فكر الفرد ،عنده ،حم ّد ٌد ،بال�شرورة ،مبا
هو خارجه ،لذلك فهو ،اأي الفرد ،ل ي�شتطيع اأن يفكر مبو�شوعه اإل ب�شورة «غري
مبا�شرة ،متر بال�شرورة ببنية فكرية لها وجودها .املو�شوعي يحملها املفكر الفرد
وبها يفكر ( .)...اإن الفرد واإن كان (مفكر ًا) ل يفكر بفكره الفردي ،بل بالبنية
الفكرية التي هو �شناد لها» (.)6
ول يتعار�ض هذا احلكم ،عند مهدي عامل ،مع واقع وجود الفكر كاأفكار
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فردية متناثرة .فلي�ض ذلك الواقع �شوى «�شكل تاريخي حمدد لوجود البنية
الفكرية ( .)7اإذ البنية الفكرية هي «الرتبة الواحدة التي تنبت عليها اأفكار
متعددة قد يبلغ الختالف بينها ح ّد التناق�ض ،اإل اأنّ جذورها متتد يف تربة
واحده هي التي حتدد لها طبيعة ن�شاأتها وجمال تطورها .ووجود التناق�ض بني
هذه الأفكار ل ينفي وجودها يف تربة فكرية واحدة ،بل قد يكون دلي ًال عليه ،اإذ ل
تناق�ض اإل بني اأطراف ت�ش ّمها وحدة بنية» ( .)8واأ�شا�ض ذلك «اأنّ البنية الفكرية
هي الإطار الذي يتحدد فيه الوعي الأيديولوجي اخلا�ض بطبقة اجتماعية معينة،
اأو ما ن�ش ّميه اأيديولوجية هذه الطبقة الجتماعية» (.)9
فالفرد ،اإذ ًا ،ل ي�شتطيع اأن يفكر اإل من خالل اأيديولوجيا طبقة اجتماعية
ري لها ،بل لأ ّنه ل
معينة؛ لي�ض لأ ّنه ،بال�شرورة ،ابن لهذه الطبقة املعينة اأو ن�ش ٌ
ي�شتطيع اأن يفكر اإل من خالل بنية فكرية هي ،بال�شرورة ،اأيديولوجية ،اأي بنية
فكر طبقة ما .اإذ لي�ض للبنية الفكرية ،عند مهدي عامل ،ول ميكن اأن يكون لها،
عالقة مبا�شرة بالواقع الجتماعي التاريخي« ،بل هي تكت�شب طابعها الجتماعي
التاريخي من و�شعها ال�شراعي داخل البنية الأيديولوجية اخلا�شة بالبنية
الجتماعية (.)10
الفرد اإذ ًا ،ل ي�شتطيع اأن يفكر اإل من خالل بنية فكرية ل ميكن اإل اأن تكون
اأيديولوجية.
لذا ،كان غياب حركة التحرر الوطني عن الفكر العربي املعا�شر ،عند مهدي
عامل ،هو ال�شكل الذي حت�شر فيه تلك احلركة يف ذلك الفكر ،اأي كان حتديد ًا
ملوقف الثاين من الأوىل؛ وهو ،هنا ،موقف التجاهل.
(� )3سد الليربالية وال�سلفية
ول يعني جتاهل الفكر العربي املعا�شر حلقله التاريخي ،عند مهدي عامل،
اتهام ًا للمفكرين العرب ،اأي ل يعني اأنّ هوؤلء ،عنده ،يتجاهلون الن�شغال
بواقعهم ،بل يعني ،عنده ،اأنّ هوؤلء ،على العموم ،يفكرون بواقعهم من خالل
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بنية اأيديولوجيا اخل�شم بالذات .وحت َّدد هذه البنية ،ح�شب مهدي عامل ،مبفهوم
التخ ّلف؛ وهو املفهوم الذي يدور عليه الفكر العربي املعا�شر.
ولي�ض مفهوم «التخ ّلف» اأيديولوجي ًا ،مبعنى اأ ّنه فارغ ،كلي ًا ،من ت�شوير الواقع
الفعلي ـ ـ فتخ ّلف القوى املنتجة يف البلدان الكولونيالية ،واقع قائم ـ ـ لكنه مفهوم
اأيديولوجي لأنه يجعل من �شمة معينة للبلدان الكولونيالية ،يت�شببها ،با�شتمرار،
وا ُقع ال�شيطرة الإمربيالية عليها� ،شم ًة عامة لهذه البلدان ،تتحدد به ،فيغيب ما
هو من «التخ ّلف» اأ�شا�شه ،اأي ال�شيطرة الإمربيالية.
املذاهب الفكرية العربية ،عند مهدي عامل ،تت�شارع ،يف ما بينها� ،شراع ًا
عنيف ًا ،لكنه �شراع يقوم على تربة واحدة ،هي معادلة «التخ ّلف»  -التقدم» .فلما
كان الف�شل بني «التخ ّلف» و«التقدم» ل يكون اإل مبقيا�ض هو النموذج املثايل
للتقدم  -اإذ ل معنى للقول بـ«التخ ّلف» ،اإل اإذا كان تخ ّلف ًا عما هو يف «التقدم»
النموذج .اتفقت املذاهب العربية ،ح�شب مهدي عامل،على ما ياأتي:
اأ ـ اإن بالدنا :متخ ّلفة»؛
بـوعليهااأن«تتقدم»لتتماثلمعمنوذجالتقدميفهذااملجال(وهو ،طبع ًا،الغرب
الراأ�شمايل).لك ّنها،اأياملذاهبتلك،اختلفتاإزاءفكرذلك«التقدم»،فانق�شمتاإىل:
 مذاهب تقدمية تقول بـ«تخ ّلف» العقل العربي .فال بد له اإذ ًا ،من اأن يتقدمليتماثل مع «العقل» الغربي؛
ـ مذاهب �شلفية ـ ـ قوموية ترى اأنّ عقل الغرب فا�شد ،واأنّ التفوق يف الروح،
هو «لنا» ،ل للغرب الراأ�شمايل .فال بد لنا ،اإذ ًا ،من العودة اإىل «اأ�شالتنا» اإذا ما
اأردنا اأن نتقدم.
 مذاهب توفيقية ،حتاول التوفيق بني املذهبني.ول نريد اأن ندخل ،هنا ،يف مناق�شة تف�شيلية مع هذه املذاهب ( ،)11اأو حولها،
فالذي يهمنا ،هنا ،هو الإ�شارة فح�شب ،اإىل طابع املناق�شة الفكرية العربية ،من
توجب عند
حيث هي جتري يف �شياق حدده ،اأ�ش ًال فك ُر اخل�شم ـ ـ الإمربيالية .لذاّ ،
مهدي عامل ،نق�ض هذه املناق�شة ،باإنتاج النظرية العلمية يف حركة التحرر الوطني.
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مل يع�ض مهدي عامل ،لكي يرى كيف انحلت املذاهب «التقدمية» ،اعتبار ًا من
الت�شعينيات ،اإىل ليربالية �شريحة تقرتح النموذج النيوليربايل كاإطار للتقدم
مرفق ًا ،خ�شو�ش ًا عند الي�شاريني ال�شابقني ،بالتعددية ال�شيا�شية والنتخابات
الخ ،كدواء �شاف للتخلف العربي ،ومل ير كيف انحلت املذاهب ال�شلفية اإىل مذهب
اإرهابي متوح�ض ،ثم اإ ّنه مل ير كيف اندمج الليرباليون وال�شلفيون الإرهابيون مع ًا،
برعاية خليجية ،يف اخلندق الكولونيايل نف�شه ،كما هو حادث يف �شوريا الآن.
( )4و�سد العقل املطلق
افرتا�ض وجود املنطق املو�شوعي يف التاريخ الجتماعي ،هو الأ�شا�ض لإمكان
اإنتاج النظرية العلمية يف حقل التاريخ الجتماعي .فبوجود ذلك املنطق املو�شوعي،
ت�شبح مقاربته بالنظرية ،وفق ًا ملحدداتها العلمية ،ممكنة .ورمبا كان �شروري ًا اأن
نقف هنا لتبديد ما قد يكون التبا�ش ًا بني املنطق املو�شوعي يف التاريخ ،كما يفهمه
مهدي عامل ،و«العقل يف التاريخ» ،كما هو عند هيغل .فالعقل يف التاريخ ،عند
مهدي عامل ،لي�ض هيغلي ًا ،بل هو عقل مادي ،يحدد الفكر ،ول يتحدد بالفكر.
فهو من الواقع الجتماعي التاريخي معطى نعقله ،فيكون عقلنا له انعكا�ش ًا للعقل
يف الواقع .ولو كان العقل يف التاريخ ،هيغلي ًا ،اأي مثالي ًا ،ملا اأمكننا اإنتاج املعرفة
العلمية يف التاريخ يف نظرية علمية� ،شرط علميتها اأن تكون ن�شبية ،بينما �شرط
العقل ذاك ،اأن يكون مطلق ًا .فاملعرفة ل تكون علمية اإل اإذا كانت علم ًا مبا هو
ن�شبي ،اأي معني ،وبالتايل مادي اأو م�شروط باملادي .والعقل املطلق ،عند هيغل،
معني بذاته ولذاته،
كاهلل ،لي�ض م�شروط ًا مبا هو خارج ذاته .بل هو �شرط ذاتهّ ،
ُم َن َّزه عن الن�شبية ،بينما العلم يتحدد مبا هو ن�شبي .لذا ،كانت معرفة املطلق
اإلهام ًا؛ وكانت معرفة الن�شبي تنظري ًا ي�شتلزم ا�شتك�شاف ما هو ،يف الن�شبي،
منطق مو�شوعي؛ فيكون هذا املنطق نف�شه ،يف وجوده الواقعي والنظري ،ن�شبي ًا.
من هنا ،ق ّرر مهدي عامل ،علمية الفكر اخللدوين ( ،)12راف�ش ًا يف الوقت نف�شه
النظرية اخللدونية .فالفكر اخللدوين علمي ،اأو ًل ،لأ ّنه قطع مع التاأريخ التجريبي
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ال�شابق له .فبينما كان ذلك التاأريخ ،يف جتريبيته ،ل يرى من تتابع الأحداث اإل
ظاهرها ،فيف�شر احلدث باحلدث؛ قرر ابن خلدون اأنّ للتاريخ منطق ًا ،هو الذي
يحكم ،بال�شرورة ،حركة الأحداث التاريخية يف تتابعها .وثاني ًا ،لأنّ ابن خلدون،
مل يذهب مذهب التاأريخ املثايل ال�شابق له ،فيبحث يف تاريخ «اخلليقة» كله ،بل
قرر اأن ي�شتك�شف منطق ع�شره؛ فلما اكت�شف املنطق ذاك� ،شاغه يف نظرية عامة
يف �شوئها ينقد الأخبار ،ويف�شر الأحداث ،ويتنباأ مبا �شياأتي منها.
علمي ،عند مهدي عامل ،يف حتدده فكر ًا نظري ًا يف
الفكر اخللدوين ،اإذ ًاٌّ ،
الن�شبي؛ وهذا هو �شرط علمية كل فكر .ولكن ،على الرغم من ،بل ب�شبب «علمية
الفكر اخللدوين» ،فاإنّ مهدي عامل يرف�ض النطالق من النظرية اخللدونية،
لأ ّنها علم يف تاريخ انتهى من التاريخ ،ملّا وحدت الراأ�شمالي ُة العامل .ف�شار
منطقها  -الراأ�شمالية  -هو منطق التاريخ العاملي ،و�شارت النظرية العلمية يف
التاريخ ،هي النظرية التي ت�شتك�شف املنطق ذاك ،وحتدده يف �شياقها النظري.
ف�شار دور ابن خلدون اأن يقودنا اإىل مارك�ض.
 ...غري اأنّ مهدي نف�شه يقول اإنّ حمدودية التو�شع الكولونيايل تقود،
بانتظام ،اإىل اإعادة اإنتاج الظواهر ما قبل الراأ�شمالية ،ومنها الع�شب ّيات .ومفهوم
الع�شبية هو الأداة النظرية الأ�شا�شية عند ابن خلدون .ويف راأيي اأنّ ابن خلدون
يظل �شاحل ًا لفهم �شراع الع�شبيات يف امل�شرق ،طاملا ظل امل�شرق كولونيالي ًا .ول
يعني ذلك تاأبيد الع�شبيات ،بل يعني العرتاف باأنّ واقعنا الجتماعي ال�شيا�شي
الثقايف ،ل يزال مقيد ًا بالتحليل اخللدوين الذي ينبغي اأن يجد له مكان ًا يف نظرية
حركة التحرر الوطني العربية ،يرنو اإىل جتاوز اخللدونية ،مبعنى اأننا ل ن�شتطيع
اليوم اأن نغفل الع�شبيات من حتليلنا وا�شرتاتيجيتنا اإل اإذا كنا نقرر التعايل على
واقعنا .لك ّننا ،يف الوقت نف�شه ،ن�شعى اإىل تقوي�ض الع�شبيات ،ل بالت�شادم معها،
ولكن بال�شدام مع الكولونيالية  -النيوليربالية التي تنتجها ،وبهزمية الأخرية،
�شوف تتحول الأوىل اإىل فولكلور.
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( )12خ�ش�ض مهدي عامل كت ّيب ًا ممتاز ًا للبحث «يف علمية الفكر اخللدوين» بال�شم نف�شه .انظر:
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من ثنائية النظام املعار�سة اإىل وحـدة احلركة
الوطنية ال�سورية
�شهدت دم�شق ،اأخري ًا (ايلول  ،)2012حراك ًا �شيا�شي ًا مكثف ًا ،متثل يف عقد
موؤمترين لقوى املعار�شة الوطنية« :املوؤمتر الوطني لإنقاذ �شورية» يف  23اأيلول،
و«موؤمتر قوى التغيري الدميوقراطي ال�شلمي» يف  26اأيلول  .2012ويف املوؤمترين،
وعلى هام�شهما ،ظهرت مواقف متمايزة ،ظ ّهرتها اخلطابات واملقابالت
والت�صريحات.
وميكننا القول اإ ّنه تو�شحت ،من الناحية الفكرية ولي�ض التنظيمية ،اأربعة
مواقف رئي�شية ،اأحددها ،هنا ،انطالق ًا من حتليل الن�شو�ض ،ولي�ض من خالل
اأي انحياز �شيا�شي اأو �شخ�شي ،كالتايل:
( )1موقف «هيئة التن�شيق الوطنية لقوى التغيري الدميوقراطي» ،امل�ش ّو�ض
نف�شي ًا وفكري ًا و�شيا�شي ًا
( )2موقف هيثم مناع ،الأخالقي وامل�شطرب �شيا�شي ًا
( )3موقف جبهة التغيري والتحرير ،الواقعي العملي
( )4موقف فاحت جامو�ض ،اللينيني بامتياز
ّ
وتلخ�ض هذه املواقف (التي �شاأتناولها يف املقال اأدناه) لوحة املعار�شة
الوطنية ال�شورية ،لك ّنها ل ّ
تلخ�ض احلركة الوطنية ال�شورية التي ت�شم اأي�ش ًا حزب
البعث احلاكم وحلفاءه التقليديني فيما كان ُيع َرف بـ«اجلبهة الوطنية التقدمية»،
وقوى جمتمعية ومهنية وع�شائرية ،لي�ض لها بعد متثيل �شيا�شي م�شتقل ،ولكنها
تعرب عن ح�شا�شيات م�شتقلة ،والعنا�شر الفنية والإدارية النظيفة من بريوقراطية
ّ
الدولة ال�شورية وموؤ�ش�شاتها ،بالإ�شافة اإىل اجلي�ض العربي ال�شوري الذي ل ميكن
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النظر اإليه كموؤ�ش�شة مهنية فقط .اإذ هو بالأ�شا�ض موؤ�ش�شة وطنية وعماد الدولة.
اأع�شاء �شبكة النيوليربالية والف�شاد يف النظام ،كما الإخوان امل�شلمون
وحلفاوؤهم من العنا�شر التكفريية والإرهابية و�شواهم من عمالء التحالف
الغربي الرتكي اخلليجي ،لي�شوا جزء ًا من احلركة الوطنية ال�شورية .كذلك احلال
بالن�شبة لالأجهزة الأمنية التي ل بد من اإعادة هيكلتها على اأ�ش�ض اأمنية مهنية،
ووقف تدخلها ،نهائي ًا ،يف احلياة ال�شيا�شية .ووفق ًا لهذا التو�شيح ،فاإ ّنني اأدعو
القوى الي�شارية والقومية العربية اإىل مبادرة تت�شمن ما يلي:
اأو ًل ،دعوة اأطراف املعار�شة الوطنية اإىل ال�شطفاف يف اإطار دميوقراطي
موحد اإزاء الغزو الغربي الرتكي
واحد ،يوؤ ّمن التعددية الفكرية وال�شيا�شية ،ولك ّنه ّ
اخلليجي ل�شوريا،
ثانياً ،وعلى هذا الأ�شا�ض ،النتقال من مفهوم «املعار�شة الوطنية» الفائت
وغري املطابق لالحتياجات الوطنية ال�شورية الراهنة وامللتب�ض مع مفهوم
«املعار�شة» اخلائنة ،اإىل مفهوم احلركة الوطنية ال�شورية.
لي�ض للحركة الوطنية م�شمون اأيديولوجي اأو �شيا�شي حزبي اأو فئوي ،بل
يتحدد م�شمونها ،بطبيعتها كحركة وطنية من حيث متثيلها لكل مكونات املجتمع
الوطنية التي لها م�شلحة يف ،وترى اأولوية الدفاع عن ا�شتقالل الوطن و�شيادته
وترابه ووحدته ،و�شيانة دولته الوطنية ،وحترير اأرا�شيه املحتلة (اجلولن
والإ�شكندرون).
يتح ّمل حزب البعث احلاكم ،امل�شوؤولية الرئي�شية عن تدهور الو�شع ال�شوري،
ذلك اأنّ القمع ّ
املنظم الطويل املدى للتعددية ال�شيا�شية يف �شوريا ،اأدى اإىل تكوين
ت�ش ّوهات عميقة ،فكرية ونف�شية و�شيا�شية ،لدى الأحزاب وال�شخ�شيات املعار�شة،
واأتاح الفر�شة الواقعية للن�شاط الديني كملجاأ وحيد للتعبري عن الذوات امل�شحوقة
واملمنوعة من التعبري ال�شيا�شي يف املجتمع .وقد رافق ذلك  -على طول اخلط -
تعاظم قوة وانت�شار موؤ�ش�شة الف�شاد التي ا�شتولت ،يف ظل الرئي�ض ب�شار الأ�شد،
على جمالت القرار القت�شادي ـ الجتماعي ،وفر�شت على الدولة واملجتمع،
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متوح�شة كان من �شاأنها اإفقار وتهمي�ض الأغلبية ال�شعبية.
�شيا�شات نيوليربالية ّ
وكان من �شاأن كل ذلك اأن ينفجر حتت تاأثري الطاقة اجلماهريية التي و ّلدتها
حركة النتفا�شات العربية ،ليك�شف حجم اخلراب احلا�شل يف املجتمع ال�شوري
من ان�شقاق طائفي ومذهبي واأحقاد ونزعات اجرامية وتفكك املعار�شات،
وا�شتعداد بع�شها للتورط يف اخليانة ،وهيمنة الإخوان امل�شلمني والتيارات
الدينية على احلركة ال�شعبية .لكن املاأ�شاة الأكرب اإمنا تكمن يف ما ظهر ،علن ًا،
من انهيار الروح الوطنية لدى اأق�شام من اجلماهري ال�شورية ،بدا وكاأ ّنها يف
حالة انتحار وطني ،وهي تطالب بالتدخل الع�شكري الأجنبي يف تظاهرات ،اأي
يف انزياح جماعي ولي�ض فردي ًا عن الروح الوطنية .وقرنت هذه الأق�شام من
اجلماهري (خ�شو�ش ًا يف الريف ال�شني الذي تثقف على اأنّ اإفقاره وتهمي�شه لي�شا
�شوى مظلمة مذهبية) ،القول بالفعل ،حني قدمت للجماعات امل�شلحة املدعومة
من الغزاة الأجانب ،احلا�شنة الجتماعية واملقاتلني .وعلى هام�ض احلركة،
امل�ش ّوهة يف تركيبها ووعيها ،واأحيان ًا يف قلبها ،ن�شطت �شبكات التهريب واملافيات
وع�شابات الإجرام ،بو�شفها «معار�شة».
كل ذلك مل يهبط من ال�شماء بالطبع ،بل تك ّون نتيجة �شيا�شات اتبعها
النظام ال�شوري ،وهو يتلقى اليوم ،مع املجتمع والدولة ،نتائجها .لكن باملقابل،
ل بد من العرتاف بحقيقتني ،اأولهما اأنّ نظام البعث ،رغم كل �شيء ،حقق
اجنازات اقت�شادية وتنموية ل جمال لإنكارها ،خ�شو�شا باملقارنة مع م�شر
مثال ،وثانيتهما ،اأنّ نظام البعث مل يركع ،حتى يف اأ�شواأ الظروف ،اأمام الوليات
املتحدة واإ�شرائيل ،واأ ّنه حافظ على �شيا�شات خارجية م�شتقلةّ ،
وعظم الدور
الإقليمي ال�شوري ،و�شار دائم ًا ،يف نهج دعم املقاومات العربية.
ولذلك ،من غري املمكن ،مو�شوعي ًا ،اإخراج نظام البعث من اإطار جتديد
احلركة الوطنية ال�شورية ،على اأن يكون جزء ًا من هذه احلركة ولي�ض «كلها».
يتطلب ذلك من «هيئة التن�شيق» ،الرتاجع عن برنامج ا�شقاط النظام ،باملقابل،
على النظام اأن يعرتف� ،شراحة ،بامل�شوؤولية عن اأخطائه يف اإدارة الدولة والقت�شاد
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الوطني ،والعتذار عنها ،وحترير نف�شه من العنا�شر الفا�شدة ،واملبادرة اإىل
اإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ،مهني ًا ،ملواجهة الخرتاقات ال�شتخبارية الأجنبية
والتنظيمات الإرهابية ،ولي�ض ملواجهة التعددية ال�شيا�شية.
فقد النظام ال�شوري ،مو�شوعي ًا (ب�شبب اأخطائه املرتاكمة ونتائجها
الكارثية) وفعلي ًا (ب�شبب تراجع قدرته على ال�شيطرة والهيمنة)� ،شرعية التمثيل
الأحادي للدولة ال�شورية .وهذا يعني ،باملعنى التاريخي ،اأنّ ذلك النظام ،ب�شيئاته
وح�شناته ،اأ�شبح من املا�شي ،وتالي ًا اأ�شبحت املعار�شة من املا�شي اأي�ش ًا .اليوم،
نحن يف �شوريا ،اأمام ا�شتحقاق وطني يتمثل يف جتديد احلركة الوطنية ال�شورية
اجلامعة القادرة ،وحدها ،على القيام مبهمات متداخلة ومر ّكبة ل ميكن تاأجيلها،
وهي:
 هزمية الغزاة واأدواتهم من اجلماعات الأ�شولية امل�شلحة املحليةواجلماعات الإرهابية الوافدة،
تاأمني وحدة و�شالمة الأرا�شي الوطنية وب�ش ط�شيادة الدولة على كل �شرب فيها، امل�شاحلة الوطنية ال�شعبية، وقف كافة اأ�شكال العنف والقمع يف مواجهة املجتمع وقواه ال�شيا�شيةالوطنية ،واإنهاء ظاهرة العتقال ال�شيا�شي،
املهجرين اإىل اأحيائهم وبلداتهم وقراهم ،وتقدمي كل اأ�شكال
 اإعادة ّامل�شاعدة لالأ�شر لإعادة تاأ�شي�ض حياتها الطبيعية،
 ال�شروع يف اإعادة البناء، تهيئة الظروف املنا�شبة لإجراء انتخابات حرة جلمعية تاأ�شي�شية ،باإ�شرافجمموعة دول الربيك�ض.
وقيام احلركة الوطنية ال�شورية ،عملية اجتماعية تاريخية مو�شوعية ،تفر�ض
و�شتفر�ض نف�شها من خالل الفرز احلا�شل واملتعاظم على اأ�شا�ض املوقف من
الغزو الأجنبي للبالد ،ومن امل�شاحلة الوطنية .فال انت�شار على الغزاة من دون
م�شاحلة وطنية ،ول م�شاحلة وطنية من دون التوافق على اأولوية �ش ّد الغزاة.
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يف راأيي اأنّ انعقاد مو َؤمت َري دم�شق املعار�شني الوطنيني ،على رغم اخلالفات
والتباينات ،ي�ش ّكل خطوة تاأ�شي�شية يف طريق تك ّون احلركة الوطنية ال�شورية
اجلديدة التي حاملا تتبلور فكري ًا و�شيا�شي ًا وتنظيمي ًا ،فاإ ّنها �شت�شع النظام اأمام
خيار تاريخي ل منا�ض منه� ،شوف يعمل ،بدوره ،على الفرز داخله.
هل ميكننا تكوين مبادرة ي�شارية ـ قومية من بلدان الهالل اخل�شيب ،لل�شري
يف هذا ال�شيناريو اإىل موؤمتر عام للحركة الوطنية ال�شورية ،يتحدد امل�شاركون
فيه وفق معايري مو�شوعية تت�شل باحلركة وروحها ومهماتها ،وتنبذ كل التح ّيزات
الفائتة والنزعات الإق�شائية ،وتنتهي باإعالن حكومة ائتالفية مت ّثل كل اأطراف
احلركة الوطنية ،وتتمتع بال�شالحيات الالزمة لتنفيذ املهمات املع ّرفة اأعاله؟
يف راأيي اأ ّننا يف حلظة متحركة بالفعل ،بحيث ميكن اأن يكون هناك وزن
جدي ملبادرة تقرتحها قوى ي�شارية وقومية ب�شاأن �شوريا .لقد اآن الأوان لكي
تخرج تلك القوى من دائرة الراأي اإىل دائرة الفعل ال�شيا�شي .و�شوريا ،اليوم،
هي قلب ال�شيا�شة العربية ،و�شيتوقف على ماآل ال�شراع فيها م�شري امل�شرق كله،
فاإذا م�شت التطورات باجتاه هزمية الغزاة وانت�شار احلل الوطني الجتماعي
الدميوقراطي يف هذا البلد ،فاإن الفر�شة �شتكون مهياأة لولدة املرحلة الثانية من
حركة التحرر الوطني العربية ،وباملقابل ،فاإنّ انت�شار الغزاة اأو حتى الوقوع يف
براثن ال�شتاتيكو التدمريي احلا�شل� ،شيقود اإىل دمار امل�شرق كله.
معار�سو الداخل :اأربعة مواقف
متكنت «هيئة التن�شيق» من جمع ع�شرين حزب ًا وتيار ًا من املعار�شة ال�شلمية
ال�شورية ،يف موؤمتر علني يف فندق اأمية يف دم�شق ،الأحد  23اأيلول  ،2012دعا
اإىل ما ميكن تلخي�شه باإ�شقاط النظام ال�شوري �شلمي ًا .وهو هدف يفتقر اإىل
الواقعية ،لي�ض فقط من زاوية احت�شاب موازين القوى ،بل ،بالأ�شا�ض ،من زاوية
عدم تطابقه مع الواقع املاثل ،وجوهره عملية الغزو الأجنبي للبالد باأدوات حملية
واإرهابية عربية ودولية.
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تقرتح «هيئة التن�شيق» تنظيم ا�شت�شالم النظام من خالل مفاو�شات ،لك ّنها
ت�شرتط اأو ًل «�شحب اجلي�ض» .واملعنى الفعلي الوحيد لهذا املطلب هو ا�شت�شالم
النظام و«الهيئة» مع ًا للم�شلحني الأ�شوليني والإرهابيني املدعومني من اخلارج،
والتمكني خ�شو�ش ًا لالحتالل الرتكي ،واإغراق البلد يف حرب اأهلية بني ميلي�شيات
املذاهب والطوائف والتنيات اإلخ .برنامج «هيئة التن�شيق» موؤداه الفعلي هو الطلب
ح�شنت
من القوات امل�شلحة الن�شحاب من املعركة ،وخيانة الوطن .وهذا كله ،اإذا ُ
النوايا ،لي�ض �شوى �شذاجة �شيا�شية ،لكن ل يعدم اأنّ قادة يف الهيئة ـ مثل ح�شن
عبد العظيم ورجاء النا�شر  -مييلون ،بالفعل ،اإىل انت�شار اجلماعات الإ�شالمية
امل�شلحة ،بل اإنّ عبد العظيم والنا�شر ،مل ي�شدرا يوم ًا اأية اإدانة للتفجريات
الإرهابية حتى عندما ا�شتهدفت موؤ�ش�شات مدنية واإعالمية ،واأعادانا ،دائم ًا
اإىل «م�شوؤولية النظام»! ح�شن ًا ...النظام م�شوؤول يف الأ�شا�ض عن تخليق الظروف
املالئمة لولدة الإرهاب ،اأمعنى ذلك األ ندين الإرهابيني؟
من الوا�شح اأنّ حت ّو ًل دميوقراطي ًا غريموؤطر قانوني ًا ،قد حدث فع ًال يف�شوريا،
التي رمبا كانت البلد العربي الوحيد الذي ميكن اأن ُيع َقد فيه ،وعلى اأر�شه ،ويف
فندق بعا�شمته ،موؤمتر معار�ض ينادي باإ�شقاط النظام احلاكم .ومل تاأذن دم�شق
مبوؤمتر كهذا ،بالطبع ،اإل حتت �شغوط حلفائها يف رو�شيا وال�شني واإيران ،لكن
هناك ،يف الأ�شا�ض� ،شبب داخلي هو اأنّ ا�شرتاتيجية النظام ال�شوري تقوم اليوم
على ك�شب احلرب الفعلية مع املجموعات امل�شلحة واملنظمات الإرهابية املدعومة
من التحالف الأمريكي الرتكي اخلليجي .وهو ما يجعل من املعار�شني ال�شلميني،
حتى اأولئك ممن يطالبون باإ�شقاط النظام ،حلفاء مو�شوعيني يف احلرب �شد
التدخل اخلارجي.
املوؤ�شف اأنّ «هيئة التن�شيق» مل تتمتع ب�شعة الأفق الدميوقراطية ،وبقيت
متمرت�شة يف ثنائية النظام /املعار�شة ،بحيث رف�شت م�شاركة «جبهة التغيري
والتحرير» وحلفائها يف «املوؤمتر الوطني لإنقاذ �شوريا» ،يف تناق�ض مع عنوان
املوؤمتر نف�شه من حيث اأ ّنه وطني ،اأي من حيث يفرت�ض اأنه يت�شع جلميع الوطنيني،
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اأي جلميع الذين يرف�شون التدخل اخلارجي والغزو الأجنبي املتعدد الأ�شكال.
حجة «هيئة التن�شيق» ل�شتبعاد «اجلبهة» (املكونة رئي�شي ًا من حزب الإرادة
ال�شعبية واحلزب ال�شوري القومي الجتماعي) هي اأنها ممثلة بوزيرين يف
احلكومة ال�شورية (قدري جميل وعلي حيدر) .ول بد للمرء اأن يتوقف اأمام هذه
التط ّهرية ال�شيا�شية الإق�شائية التي ميار�شها �شيا�شيون �شبق لهم التفاو�ض
مع ما ي�شمى «املجل�ض الوطني ال�شوري» يف اإ�شطنبول ،وعماده كما هو معروف
مزيج من مندوبي ال�شتخبارات الغربية والإخوان امل�شلمني ،الذين حت ّولوا اإىل
كتائب م�شلحة اإرهابية تعمل باإمرة ال�شتخبارات الرتكية و�شريكاتها الدوليات
والعربيات.
وفيما ترف�ض «هيئة التن�شيق» التدخل اخلارجي (املبا�شر) فاإنها مل ُتدن ،ل
هي ول موؤمترها ،بكلمة واحدة ،التدخل اخلارجي غري املبا�شر القائم فعلي ًا ،من
خالل الإدارة ال�شتخبارية والتدريب والتمويل والت�شليح وتاأمني املقاتلني الأجانب
اإىل الداخل ال�شوري .وقد اأ�شبح هذا التدخل الإجرامي ،احلقيقة البارزة يف
امل�شهد ال�شوري اليوم ،ما حدا بالرئي�ض الرو�شي فالدميري بوتني ،اإىل الإعالن
ال�شريح عن اأنّ الغرب هو ال�شبب الرئي�شي للفو�شى والعنف يف �شوريا.
لكن ،من غري املمكن لـ«هيئة التن�شيق» اأن تعرتف بهذه احلقيقة ،لأ ّنها تن�شف
مطلبها بان�شحاب اجلي�ض من املعركة مع الغزاة .يف املقابل ،فاإن دعوة «الهيئة»
اإىل التزام «املعار�شة امل�شلحة» بوقف النار ،هي دعوة بال قيمة ،ذلك اأن عماد تلك
«املعار�شة امل�شلحة» جماعات ل ت�شغي اإىل الهيئة ،بل اإىل اأوامر ال�شتخبارات
الغربية والرتكية واخلليجية.
لو كان اأولئك الإرهابيون م�شيطرين يف دم�شق ،فهل كان ممكن ًا ملوؤمتر
«هيئة التن�شيق» اأن ُيعقد فيها؟ وهل يظن اأولئك املنا�شلون الدميوقراطيون اأ ّنهم
�شيحكمون اأو ي�شاركون يف احلياة ال�شيا�شية؟ �شيكون م�شري اأولئك «العلمانيني»،
الذبح احلالل ب�شكاكني «الث ّوار» اأو الهرب من �شوريا  -بالآلف  -اإىل املنايف
الدائمة.
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كان باإمكان «املوؤمتر الوطني لإنقاذ �شوريا» اأن ي�شتوعب كل قوى املعار�شة
الوطنية ،وانتزاع الكثري من النظام ال�شوري ،لو اأنّ «الهيئة» انطلقت من موقع
وطني �شريح ،وتعاملت بحكمة وواقعية مع موازين القوى القائمة؛ كان باإمكانها
انتزاع حكومة وحدة وطنية تتوىل ،هي بنف�شها ،الت�شدي لالإرهاب والتدخل
اخلارجي ،املبا�شر وغري املبا�شر ،وتعيد هيكلة الدولة ال�شورية كجمهورية
دميوقراطية تعددية .وهو اخليار الوطني والواقعي والذكي واملقدام الذي اأخذه
قدري جميل وعلي حيدر.
ورغم اأ ّنني اأوؤيد اخلط العام لـ«جبهة التغيري والتحرير» ،واعتربها متف ّوقة
على «هيئة التن�شيق» من جهة و�شوح موقفها الوطني ،كما من جهة تاأكيدها
بخالف «الهيئة» ،على البعد الجتماعي التحرري املعادي للنيوليربالية ،فاإ ّنني
مل�شت تراجع ًا يف الأداء واخلطاب ال�شيا�شي لرموزها يف قيادة «موؤمتر قوى التغيري
ُ
الدميوقراطي ال�شلمي» ،الذي افرت�شت به اأن ي�شن هجوم ًا �شيا�شي ًا معاك�ش ًا
ووا�شح ًا و�شلب ًا ينطلق من اأولوية اإ�شقاط الغزو اأو ًل ،بد ًل من تقدمي التربيرات
والعتذارات وم ّد يد التفاهم بال �شروط.
يف �شل�شلة من الت�شريحات واملقابالت حول «املوؤمتر الوطني لإنقاذ �شوريا»،
م ّيز هيثم مناع نف�شه عن «هيئة التن�شيق» وموؤمترها .ورغم اأ ّنه اأكد ،مرار ًا،
على �شروط «هيئة التن�شيق» غري الواقعية للتفاو�ض مع النظام ،فاإ ّنه هاجم،
مرار ًا اأي�ش ًا ،جماعة اإ�شطنبول وعالقاتها الدولية والإقليمية امل�شبوهة ،وهاجم
الإرهابيني بح�ض وطني وان�شاين مرهف ،لك ّنه ،ويا لالأ�شف ،ل يتحلى بالن�شج
ال�شيا�شي الكايف ،ويظل يقبع وراء حجب التطهرية التي قد تخدمه �شخ�شي ًا،
لك ّنها ل تخدم م�شروعه ال�شيا�شي للجمهورية الدميوقراطية.
�شيء اآخر يغيب عن هذا املنا�شل املحرتف يف جمال حقوق الإن�شان ،هو حقوق
املجتمعات يف مواجهة النيوليربالية والكمربادورية ،حيث ال�شراع الجتماعي معقد
و�شر�ض باأكرث مما ميكن جتاهله ،اأو الدعوة اإىل معاجلته بعبارات مطاطة مثل «العدالة
الجتماعية» .يلوم هيثم م ّناع ـ الذي ل يكل من القول اإنّ «احلقيقة ثورية دائم ًا» ،و�شائل
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الإعالم لأ ّنها مل تعد تتحدث عن «الثورة» يف �شوريا ،بل عن «احلرب».
لكنها ،بالفعل حرب .وحرب �شاملة ت�شنها قوى دولية واإقليمية على الوطن
ال�شوري والدولة ال�شورية باأدوات اإرهابية .ويف �شعري هذه احلرب الوجودية،
لي�ض هناك جمال للم�شاواة بني طريف احلرب؛ اجلي�ض العربي ال�شوري املعرب
عن �شيادة الدولة الوطنية يف مقابل املجموعات امل�شلحة والإرهابية املدارة من
قبل الغزاة الأجانب .وبنتيجة احلرب ـ ل بنتيجة املناق�شات ـ �شوف يتقرر م�شري
�شوريا وامل�شرق.
وحده ،فاحت جامو�ض ،با�شم «تيار طريق التغيري ال�شلمي» ،نهج نهج ًا لينيني ًا
«بالتحليل امللمو�ض للوقائع امللمو�شة» وو�شع النقاط على احلروف ،وحدد املهمات
امللقاة على عاتق الوطنيني ال�شوريني ،بروح ثورية ل تعرف ال ُع�شابات النف�شية اأو
اخلوف من التهامات اأو مغازلة العدو من حتت الطاولة .املنا�شل ال�شيوعي الذي
ق�شى يف �شجون النظام ال�شوري ما يقرب من عقدين ،مل يتلعثم ،وهو يعلن البند
الأول يف بيانه املقت�شب والد�شم« :نعتقد اأن م�شتوى التدخل اخلارجي الرتكي
قد و�شل حد التدخل الع�شكري املبا�شر يف الكثري من التفا�شيل على م�شاحات
وا�شعة من حمافظتي اإدلب وحلب ،وكذلك يف غابات الالذقية ،ما يطرح على
املوؤمترين �شرورة التفكري اجلاد يف خلق جبهة مقاومة �شيا�شية و�شعبية ملواجهة
هذا التدخل واأدواته ،وم�شاندة عمليات اجلي�ض العربي ال�شوري يف ذلك».
نعم .هذا هو املدخل الوحيد ال�شحيح لتناول الق�شية ال�شورية الآن :
املقاومة ،لكن ،بقيت خطوتان اأمامه واأمامنا لولوج هذا الطريق ،هما :التو�شيح
باأن املق�شود باملقاومة ال�شعبية حتديد ًا املقاومة امل�شلحة ،ثم ملاذا يجب اأن
تقت�شر على ال�شوريني؟ املعركة هي معركة وجود بالن�شبة اإىل امل�شرق كله ،معركة
الي�شاريني والقوميني املخل�شني حلركة التحرر الوطني الجتماعي ،ول �شيء
مينع� ،شيا�شي ًا واأخالقي ًا ،من م�شاركة الرفاق العرب يف جبهة للمقاومة ال�شورية
�شد الغزو الرتكي ،وغد ًا �شد الحتالل الإ�شرائيلي.
الغزو ال�شتعماري الرتكي غدا مك�شوف ًا ،وهو ي�شتهدف ،م�شتخدم ًا اأدوات
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الإ�شالم ال�شيا�شي امل�شلح والغطاء اخلليجي الغربي ،ال�شيطرة على املحافظتني
اللتني يطمع ،تقليدي ًا ،يف �شمهما اإىل «الدولة الرتكية» .الوقت ،اإذ ًا ،لي�ض وقت
املماحكة حول امل�شوؤول عن و�شول البالد اإىل هذه احلافة ،بل هو وقت املقاومة،
ولي�ض وقت «التفكري اجلاد» يف اإن�شاء جبهة للمقاومة ،بل هو وقت اإن�شائها فع ًال.
وهذا ل يتعار�ض مع جهود التغيري الدميوقراطي ال�شلمي :فهذه اجلهود تعني
الداخل ،اأي تعني التوافق بني الوطنيني على جتديد الدولة ال�شورية ،لكن مع
الغزاة والإرهابيني ،ل م�شاحلة ول مفاو�شات ،بل املقاومة.
واأتابع مع فاحت جامو�ض« ،ثاني ًا ،اإنّ هناك �شف ًا دولي ًا و�شيا�شي ًا �شديق ًا بالفعل
لل�شعب ال�شوري يقف اإىل جانبه يف اأزمته ال�شيا�شية الوطنية ،ويف كارثته الإن�شانية
وتفا�شيلها املخيفة ،وعلى راأ�ض ذلك ال�شف يقف الأ�شدقاء الرو�ض وال�شينيون
وجمموعة دول الربيك�ض ،وعدد من دول املنطقة على راأ�شها اإيران» .ويطالب
جامو�ض هوؤلء الأ�شدقاء بتفعيل «الت�شامن والإغاثة الن�شانية ،وامل�شاهمة يف
اإطالق احلوار الوطني» ،يف مقابل دعوة «هيئة التن�شيق» ملوؤمتر دويل حول �شوريا
يح�شره اأعداوؤها من ممثلي الإمربيالية والرجعية .و«ثالث ًا ،حان الوقت لتقوم
النخب ال�شيا�شية والفكرية ال�شورية بعملية مراجعة جادة يف ما يتعلق بالأحداث
وحقيقتها ،واأنها حتولت اإىل اأزمة وطنية �شاملة تفرت�ض حلو ًل خا�شة» مبتكرة،
انطالق ًا من �شرورة النتباه اإىل «خطورة تلك اجلبهة املمتدة من الوليات
املتحدة اإىل دول اخلليج وتركيا ،والعاملة على اإي�شال اأكرث القوى الدينية تطرف ًا
وتكفريي ًة وطائفي ًة ودموي ًة ،اإىل احلكم» ،مبا ي�شتوجب التقاء «القوى والفعاليات
الدميوقراطية والوطنية العلمانية وامل�شتنرية لأداء دور فاعل يف الأحداث
والحتمالت وال�شياقات اخلطرة التي ُتد َفع اإليها �شوريا».
الأرجح اأنّ خط فاحت جامو�ض ل مي ّثل ،حتى الآن ،تيار ًا اأ�شا�شي ًا يف احلركة
الوطنية ال�شورية ،لك ّنه ،مع ذلك ،ير�شم لها الطريق ال�شحيح ،حملي ًا واإقليمي ًا
ودولي ًا.
الثالثاء  2ت�شرين الأول 2012
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عملية «اأيوب» الكبـرى يف ال�سيا�سة الدولية
ُ
الهول  ..لعينيه اأنه تهوي ُل
احلرب اأعر�ستْ َز َع َم
واإذا
ُ
اأبو الطيب املتنبي
مل يح�شل ح�شن ن�شر اهلل على تكليف من مو�شكو اأو بكني اأو طهران اأو بغداد
اأو دم�شق ،لكي يكون الناطق الر�شمي با�شم احللف اجلديد املتك ّون ،يف ال�شيا�شة
الدولية ،على نار احلرب يف �شوريا ،لكنه احت ّل ،من الناحية التاريخية ،هذا املوقع
الكوين� .شاأ�شرح ،تو ًا ،هذه اخلال�شة غري املجازية ،لكنني ،قبل ذلك ،اأود اأن اأقول
اإنني اأ�شعر باخلجل  -هكذا بال�شبط  -لأن لبنانيني عديدين مياحكون رجلهم
الكبري بال�شغائر ،ولأنّ عرب ًا كثريين تعميهم املذهبية عن اكت�شاف «نا�شرهم»
اجلديد.
لبناين؟
و َمل ل؟ لبنان فعالية ولي�ض حجم ًاَ .من ميكنه اأن يت�ش ّور تاريخ امل�شرق من
دون جبل لبنان؟ َومن ميكنه اأن يرى العروبة ناق�ش ًة فريوز؟ ومن ميكنه ـ من
الوطنيني العرب ـ اأن يت�ش ّور ال�شنوات العجاف منذ اكتمال الهزمية يف  1982من
دون حزب اهلل؟
«�شيعي»؟
وماذا يعني ذلك ،عنده� ،شوى التم ّثل بفدائية احل�شني؟ �شيف الدولة كان
�شيعي ًا ومقات ًال  -انطالق ًا من اإمارة حلب ال�شغرية  -يف زمن �شابق من النكو�ض
القومي ،حني كان امل�شرق ممزق ًا وم�شر ترزح حتت حكم العبد كافور الإخ�شيدي!
ّ
بينما كانت خيول احلمدانيني ت�شهل دفاع ًا عن الإقليم العربي كله.
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و«زعيم حركة مقاومة ،ل رئي�ض دولة»؟
لكن ذلك هو ،بالذات ،ما مينحه قد�شية احل�شور وحرية الطليعة يف اقتحام
ب ّوابة التاريخ.
ول يتع ّلق هذا التقدير بطائرة «اأيوب» التي اأطلقها حزب اهلل يف �شماء
فل�شطني املحتلة (لي�شت الأوىل ولي�شت الأخرية) ول بتفا�شيل عملية «اأيوب»
ال�شغرى وكيلومرتاتها وخمطط �شريها واأهدافها ونتائجها و�شدمة الإ�شرائيليني
بها اإلخ ،بل يتع ّلق بعملية اأيوب الكربى يف ال�شيا�شة الدولية .تعالوا نتابع.
حني دخل القي�شر فالدميري بوتني ،الكرملني ،لأول مرة ،يف  ،2000كان
ن�شر اهلل يو ّقع هزمية الحتالل الإ�شرائيلي وفراره من جنوب لبنان .يعني ذلك اأنّ
عقد الفراغ ال�شرتاتيجي الناجم عن هزمية العراق وتفكك الحتاد ال�شوفياتي،
يف  ،1990مل يكن فارغ ًا متام ًا .كان هنالك حزب اهلل ينحت يف ال�شخر ويحافظ
على الربيئة الأمامية و�شط النهيارات ال�شيا�شية وما تبعها من انهيارات نف�شية
ع ّمت املنطقة ،و�ش ّلت القوى الوطنية والتقدمية عن الفعل التاريخي ،بينما كان
ال�شرتاتيجي ،يقاتل يف جنوب لبنان ،موؤمن ًا ،يف ع ّز
اأ ّيوب متح�شن ًا ب�شربه
ّ
الهزائم ،بالن�شر املبني مرتني يف  2000و!2006
و«دم�شق وطهران وراء املقاومة»؟
نعم .لكن ذلك ل يخف�ض اأ�شالة التجربة الكفاحية حلزب اهلل درج ًة واحدة:
اأعطى ال�شوفيات مل�شر ع�شرة اأ�شعاف ما اأعطوه لفييتنام ،ومل حت�شل حركة
مقاومة يف التاريخ على ما ح�شلت عليه «فتح» من م�شاعدات وت�شليح ودعم �شعبي
و�شيا�شي ومايل ،وبعدها «حما�ض»...
علينا ،اإذ ًا ،اأن ندقق ،هنا ،لكي نكت�شف �ش ّر حزب اهلل .لي�ض ذلك ال�شر يف
البطولت ،فع�شكريو اجليو�ض ومنا�شلو املقاومات ،مل يفتقروا اإىل البطولة ّ
قط.
ال�شرتاتيجي
ال�ش ّر يف اأمثولة اأيوب مرفوع ًة من الفردي اإىل العام ،اأي يف ال�شرب
ّ
املتمحور على اإرادة ال�شراع والن�شر .هنا ،ل تذهب الت�شحيات �شدى ،ول
تتح ّول البطولت اأ�شعار ًا ،بل ترتاكم لتتج ّلى يف م�شتوى نوعي غري م�شبوق ،تلك
التجليات امل�شماة �شعبي ًا «مفاجاآت حزب اهلل»! يف امل�شهد اجليو�شرتاتيجي املتك ّون
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الآن من بكني اإىل جنوب لبنان ،مل يعد حزب اهلل« ،اإيراني ًا» اأو «�شوري ًا» ،لك ّنه
غدا ،مع اإيران و�شوريا والعراق ورو�شيا وال�شني ،اأطراف حلف دويل ،با�شمه،
ال�شغرى .ودعونا نالحظ ،هنا ،اأنّ طريف مثلث
وعلى خلفيته ،جرت عملية اأيوب ُ
املمانعة ،دم�شق وطهران ،يف حالة دفاعية ،بينما الطرف الثالث ،حزب اهلل،
تهم الأحجام يف هذا ال�شياق ،واإمنا امل�شادفات
كال ّرو�ض ،يف حالة هجومية .ول ّ
واإرادة التحدي والقدرة على الفعل.
أهم من الإعالن عن طلعات طائرة اأيوب التج�ش�شية فوق فل�شطني
ح�شن ًا! ال ّ
املحتلة  -على اأهميته ال�شتثنائية  -هو اإعالن ن�شر اهلل ال�شريح القاطع
ا�شتعداد املقاومة للقتال ،يف الوقت الذي تفر�شه ال�شرورة ،اإىل جانب اجلي�ض
العربي ال�شوري.
هكذا ،ي�شمح التاريخ حلزب لبناين مقاوم بالوقوف يف امليدان ال�شرتاتيجي
مع قي�شر الكرملني! باخلال�شة ،فاإن تك ُّون احللف الرو�شي الإيراين امل�شرقي،
ح ّرر حزب اهلل من موقع الأخ الأ�شغر وو�شعه على قدم امل�شاواة مع حلفائه� ،شوى
اأ ّنه اأقدر على القتحام.
ل معنى ،بعد اليوم ،ملخاوف حزب اهلل  -اللبنانية واملذهبية  -ول للغرق يف
ال�شجالت الداخلية .لقد ك ّلف التاريخُ  ،املقاوم َة ،بالقتحام ،فهل ت�شغي ،بعد،
تتح�شب ل�شعد احلريري اأو تاأخذ وليد جنبالط
اإىل ح�شا�شيات جنيب ميقاتي اأو ّ
يف العتبار اأو توا�شل البت�شام لتذاكي �شمري جعجع اأو ت�شتمر ب�شيا�شة الت�شامح
مع مهربي ال�شالح والفتنة الوهابية؟
�شيف الدولة املعا�شر ،ن�شر اهلل ،يواجه ال�شتحقاقات الكربى :قتال
الإ�شرائيليني يف فل�شطني ،وقتال حلفائهم يف �شما ّ
يل �شوريا ،فهل ميكنه ذلك من
دون تطهري الداخل؟
�شوؤال لي�ض بر�شم حزب اهلل وحده ،بل بر�شم جميع الوطنيني اللبنانيني،
�شوؤال اآن اأوانه ،بينما متت ّد عملية اأيوب الكربى لت�شمل العراق يف حلظة حت ّول
نوعي اإ�شافية.
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�شنتذ ّكر الآن اأ ّنه مل مي�ض �شهران بعد على ما اأعلنه ن�شر اهلل من ح�شرة
على اجلي�ض الوطني العراقي الذي فككه الغزاة الأمريكيون يف  ،2003فهل نحن
يف ع�شية ال�شروع يف جتديده؟
منذ ان�شحاب قوات الحتالل الأمريكية من العراق ،ظهرت موؤ�شرات متتابعة
على امل�شمون النهزامي لذلك الن�شحاب؛ �شحيح اأن ال�شفري الأمريكي مل يف ّر -
كما متنينا  -بطائرة مروحية ،لكن الحتالل انتهى من دون قواعد اأمريكية ،ومن
دون نفوذ اأمريكي �شريح ،بل خيمت على العراق �شيغة غام�شة من التفاهم بني
وا�شنطن وطهران ،مع ترجيح للنفوذ الإيراين .الأزمة ال�شورية هي التي ظ ّهرت
مدى ا�شتقاللية القرار العراقي اإزاء وا�شنطن؛ وقفت بغداد اإىل جانب دم�شق،
لي�ض فقط كممر اإيراين للم�شاعدات ،واإمنا ،اأي�ش ًا ،ك�شريك يف الدعم ،وكحليف
يف مواجهة اخلليج.
وعلى هذه اخللفية ،تفاقمت ال�شغوط على حكومة املالكي ،واأ�شواأ اأوجهها هو
ت�شاعد العمليات الإرهابية املكثفة لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين ،املدعوم
من ال�شعودية التي رعت ،على العموم ،التح ُّول ال�شيا�شي لقوى يف املقاومة العراقية
ال�شابقة من العداء لالأمريكيني اإىل العمل حل�شابهم.
القوي املت�شبه باأداء �شدام ح�شني  -ينتظر
رمبا كان املالكي  -رجل العراق ّ
الفر�شة لكي يظ ّهر مدى ا�شتقاللية بغداد اإزاء وا�شنطن وطهران مع ًا ،فما اإن
تبلور الو�شع ال�شيا�شي ،الإقليمي والدويل ،عن امل�شهد الدامي لولدة التعددية
القطبية ،حتى بادر الرجل اإىل احلركة ال�شريعة من موقع جديد ،فدم�شق مل تعد
تلك القوة الباحثة عن النفوذ يف العراق ،ولكن عن الدعم وامل�شاندة ،وطهران
مل تعد احلليف الأكرب ،بل حتولت اإىل موقع دفاعي والرقم  3يف حلف ترتاأ�شه
مو�شكو .ويف ف�شاء هذا احللف تر�شخت حقائق ا�شرتاتيجية مالئمة لبغداد؛ ل
ا�شتخذاء اأمام تركيا «الوقحة» ،ول قبول بالتدخالت يف �شوريا ،ول ت�شامح ول
م�شاحلة مع الإخوان وال�شلفيني والقاعدة ،واأية ت�شوية يف البلد اجلار ،حتى لو
كانت ت�شتمل على تغيريات عميقة ،لن ت�شم اأي ًا من تلك القوى ،وينطبق ذلك،
202

بالطبع ،على العراق ،امل�شتفيد ،اأي�ش ًا ،من اخلطوط ال�شرتاتيجية الآخذة
يف التح ُّدد مع اخلليج .فالت�شوية املمكنة يف اآ�شيا العربية ،هي احللف الرو�شي
الإيراين امل�شرقي يف مقابل احللف الأمريكي الرتكي اخلليجي.
خارج هذا الرت�شيم اجليو�شيا�شي يقبع الإ�شرائيليون والفل�شطينيون
والأردنيون .م�شري اإ�شرائيل اأ�شبحت مالحمه وا�شحة :النكفاء .وبالن�شبة اإىل
الفل�شطينيني ،فاإنّ املطروح عليهم ،يف �شياق الربيع العربي ،غزة ون�شف ال�شفة
الغربية واملحا�ش�شة يف الأردن يف اإطار كونفدرالية اأو من دونها .ولي�ض هناك اأي
اقرتاح بالن�شبة اإىل الأردنيني �شوى القبول بح�شيلة ال�شراعات والت�شويات.
هل هنالك بديل ،اأيها الفل�شطينيون والأردنيون �شوى املقاومة؟ هل هنالك
بديل من الندراج يف عملية اأيوب الكربى؟
الثالثاء  16ت�شرين الأول 2012
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روؤية جديدة حللف قدمي
ت�شنّ ال�شعودية و َقطر حرب ًا مك�شوفة مت�شاعدة على �شوريا .ورمبا كان
�شجيج هذه احلرب امل�شعورة يخفي حربهما امل�شتمرة على العراق ،اإذ يتم اإر�شال
النتحاريني ،ب�شورة منتظمة ،لتفجري املحاولت العراقية لال�شتقرار وقتل املئات
تلو املئات من العراقيني ملجرد كونهم ينتمون اإىل املذهب ال�شيعي .وت�شتف ّز الدماء
بالطبع الدماء ،وتنغلق الطريق على ا�شتعادة روح الوطنية العراقية التي هي
�شرط ل غنى عنه لنه�شة العراق.
املوؤ�شف هو ذلك ال�شمت الثقيل املف�شوح اإزاء القتل العمد املنظم للعراقيني
ال�شيعة ،وكاأنّ الراأي العام العربي (ال�ش ّني) يقبل ذلك �شمن ًا .لقد و�شلنا
اإىل درك تتقبل فيه �شمائر عاجلها البرتودولر الوهابي القتل على الهوية
املذهبية والطائفية والإثنية! اأ�شبح ذبح ال�شيعة وامل�شيحيني والأرمن والعلويني
وال�شماعيليني واليزيديني ...اإلخ ،وغد ًا الدروز و�شواهم ،وال�ش ّنة ممن ل
يخ�شعون للمنهج الوهابي� ،شاأن ًا يت�شمن مربراته الذاتية .قد يكره املرء ذلك،
لكنّ الفكرة نف�شها مل تعد �شادمة :الختالف املذهبي والطائفي �شبب وجيه
للقتل .هذا هو الحتالل الوهابي للهالل اخل�شيب من داخله .كينونة «الهالل»
تكمن يف تعدديته الالنهائية من خيوط الن�شيج الجتماعي الثقايف .ويقاتل
اخلليج �شد هذه الكينونة بالذات؛ فباإلغائها تكت�شب ال�شحراء ح�شورها حتى
البحر الأبي�ض املتو�شط.
ل ير�شل الوهابيون اإىل الأردن ،بعد ،النتحاريني ّ
املفخخني؛ فلي�ض يف الأردن
�شيعة ،لكن التحري�ض �شد امل�شيحيني بداأ لأول مرة يف تاريخ البلد الذي مل يعرف
الن�شقاق الطائفي بتات ًا .فجاأة ،ظهرت اأ�شوات حت ّرم على امل�شيحيني الأردنيني
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امل�شاركة يف ال�شاأن العام الذي هو «�شاأن امل�شلمني»! وكالعادة ،ميكن الدفع بهذه
الروحية نحو اأفعال اإرهابية.
لزجها يف الأتون ال�شوري ،وحتويل
متار�ض الريا�ض ال�شغوط على عمان ّ
الأردنيني من ع�شائر عربية متح�شرة اإىل جماعة مذهبية حقودة .ويف م�شار
تهدمي البلد نف�شه ،تعمل الدوحة على برنامج احلرب الأهلية بني الأردنيني
ومواطنيهم من اأ�شول فل�شطينية .كيف؟
 بخطوة اأوىل منجزة مت ا�شتالل حما�ض من دم�شق ،وحتويلها من حركةمقاومة اإىل نوع من تنظيم ميزج الع�شبية الفل�شطينية بالع�شبية ال�شن ّية .ورمبا
يفاجاأ َمن بقي من املقاومني ممن يتاأمل خري ًا بحما�ض ،اأنّ جماعتها يف الأردن
تقف يف مقدمة ال�شفوف يف جمايل املناداة باحلقوق املنقو�شة واملحا�ش�شة
حملي ًا ،والتح�شيد املعادي �شد �شوريا خارجي ًا.
 بخطوة ثانية ،ف�شلت حتى الآن ،لتغيري املعادلت الداخلية يف الأردن مباي�شمح بتحويل البلد اإىل «حما�ض لند» تعيد ا�شتقطاب الفل�شطينيني يف كل مكان
حول مركز �شني وهابي ،وتفر�ض �شيطرتها على ال�شفة الغربية ،وتتاأهل ل�شراكة
مع اإ�شرائيل ت�شع الدوحة يف قلب فل�شطني والأردن الفل�شطيني .وهذه اخلطة هي،
بطبيعة احلال� ،شياق اأكرث منها �شل�شلة موؤامرات ،مع اأن التاآمر باملعنى الفعلي
لي�ض غائب ًا.
يف لوحة ال�شراع ال�شامل على م�شتقبل الهالل اخل�شيب ،مل يعد الأردنيون
«�ش ّنة» باملعنى ال�شيا�شي .فامل�شروع اخلليجي ي�شتثنيهم من ال�شورة التي يلزّمها
العامل الفل�شطيني بالدرجة الأوىل .وهو عامل جاهز ب�شبب مزيج معقد من امل�شالح
القت�شادية والعالقات ومزاج التد ّين بني الفل�شطينيني ،ذاك الذي مينح قاعدة
وا�شعة لالإ�شالم ال�شيا�شي يف �شيغته املتح ّولة اإىل عقيدة وهابية .هذا امليل اإىل
التد ّين والتمذهب يظل �شعيف ًا يف �شفوف اجلماعة الوطنية الأردنية التي تنطوي
على تقاليد ثقافية ميكنها اخلروج من الن�شقاق املذهبي احلا�شل يف املنطقة.
حما�شر بال�شعودية وتركيا املن�شويتني اليوم يف حلف
العراق  -من جهته -
َ
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مذهبي اأطل�شي ،ومهدد بالفو�شى والتح ّولت يف �شوريا ،بينما العالقة الودية مع
اإيران هي اأثقل من اأن يتحملها ا�شتقالل العراق و�شرورات توحده الوطني .لي�ض
للعراق ،الآن� ،شوى الأردن كمنفذ جيو�شيا�شي اإىل قلب امل�شرق والعرب وفل�شطني،
ما ميكنه من اإعادة تاأ�شي�ض دوره الإقليمي الالزم لنه�شته .العراق ل ُيح َكم ول
ُيدار كدولة مركزية يف الإقليم من املنطقة اخل�شراء يف بغداد ،فهذه و�شفة
للت�شقق الداخلي امل�شتمر .وهو ت�شقق يلتئم فقط يف دور عراقي اأ�شا�شي خارج
الأ�شوار.
هذا ما وعاه �شدام ح�شني الذي  -بغ�ض النظر عن و�شائل حكمه املحلية -
يع ّد املكت�شف العملي لال�شرتاتيجيات العراقية التي ل ميكن جتاوزها ،ولكن ميكن
فقط تعديلها ،ووفق ًا للمعطيات امل�شتجدة .ومن تلك امل�شتجدات اأنّ اإيران الدولة
يف  2012لي�شت اإيران الثورة يف  .1979وهو ما يفتح جما ًل لتطوير العالقات
الثنائية معها ،ويف الوقت نف�شه و�شع حدود �شيادية و�شيا�شية وثقافية حتافظ
على ا�شتقالل العراق ككيان وطني ومركز رئي�شي يف امل�شرق ومقر للت�ش ّيع العربي
ولالن�شجام املدين الوطني .وهي تطلعات ل يزال ميكن لتحققها اليوم اأن ينطلق
من الأردن ،اأي يف البلد نف�شه الذي بداأ �شدام عهده الرئا�شي بالتط ّلع �شوبه.
بيد اأنّ العالقات اخلا�شة بني الأردن والعراق ل تعود اإىل عهد �شدام ،واإمنا
اإىل حلظة البداية بالن�شبة للدولتني .فثورة الع�شرين العراقية ن�شف املنت�شرة،
فر�شت على الربيطانيني يف � ،1921شيغة الدولة امل�شتقلة املتعاهدة مع لندن.
وهي ال�شيغة التي مت ا�شتن�شاخها يف الأردن بعد اأق ّل من �شنتني .وجرى هذا
ال�شتن�شاخ لثالثة اأ�شباب ،اأولها وجود ال�شيغة ،وثانيها اأ ّنها تتم يف كال البلدين
أهم ـ ت�شابه التكوين ال�شيا�شي للع�شائر امل�شتقرة
مع الها�شميني ،وثالثها ـ وهو ال ّ
امل�شلحة التي بداأت يف الأردن يف الفرتة نف�شها ن�شاطات مترد تذ ّكر بالتمرد
العراقي .مبعنى ما ،اإذ ًا ،ثورة الع�شرين العراقية هي التي اجنزت الثورة الأردنية
وحققت لالأردنيني �شيغة الدولة �شبه امل�شتقلة مبكر ًا جد ًا ،اأي قبل حوايل 25
عام ًا من حتققها يف �شوريا ولبنان.
العالقة اخلا�شة بني الأردن والعراق ر�شمتها حدود تق�شيم «الهالل» من
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خالل الربط بني البلدين من خالل «كوريدور» اأر�شي وا�شع يقطع الفا�شل
ال�شحراوي اجلزيري .كان الربيطانيون يهدفون من خالله اإىل تاأمني التوا�شل
بني مناطق نفوذهم من بغداد اإىل عمان اإىل حيفا .غاب ال�شبب وبقيت النتيجة
ماثلة؛ فالتوا�شل اجلغرايف وال�شيا�شي والقت�شادي بني البلدين اأ�شبح جزء ًا ل
يتجزاأ من تاريخهما كدولتني.
يف الن�شف الأول من ع�شرينيات القرن الع�شرين ،كانت الع�شائر الأردنية
والعراقية تقاتل على اجلبهة نف�شها ،لكي ت�شمن الكيانني الوطنيني الوليدين
من الغزوات ال�شعودية الوهابية املنطلقة من جند للتو�شع على ح�شاب الأردن
والعراق .تلك ملحمة من الكفاح الرهيب جمهولة على نطاق وا�شع ،وجم ّهلة من
قبل ال�شردية القومية العربية املتمحورة حول خط القاهرة ـ دم�شق ـ الريا�ض.
ونحن ن�شتعيدها اليوم ل كدر�ض تاأريخي ،بل كلحظة تنوير لها �شرورة راهنة يف
خريطة ال�شراعات املع ّقدة يف امل�شرق .الغزوات املثابرة العنيفة الهمجية للبدو
الوهابيني على م�شارب الع�شائر املتح�شرة ن�شف البدوية ـ ن�شف الفالحية التي
تك ّون الأطراف املمتدة من الهالل اخل�شيب يف جنوب العراق و�شرقي الأردن،
مل مت ّيز بني �شيعة العراق و�ش ّنة الأردن ،فكالهما ،عند الوهابيني« ،ك ّفار» يحل
تقتيلهم وتدمري مرابعهم ومقد�شاتهم وا�شتلحاقهم بالإ�شالم اخلا�ض مبملكة اآل
�شعود ،وب�شلطة امللك ال�شعودي .ورغم ما تركوه من دمار وقتلى وجرحى ،ف�شل
الغزاة يف حتقيق اأهدافهم اأمام حائط املقاومة الع�شائرية ال�شلب والبا�شل.
عم كان يدافع اأولئك العراقيون والأردنيون؟ عن وجودهم وحريتهم بالطبع ،لكن
ّ
اأي�ش ًا يف العمق عن حدود اجتماعية ثقافية ،هي حدود الهالل اخل�شيب ،حدود
امل�شرق .ل�شنا ،اإذ ًا ،اأمام �شراع بني ال�ش ّنة وال�شيعة ،بل بني نطاقني ح�شاريني.
مرتحل يتج�شد يف منظور فقري اأعمى متخلف
الأول جزيري بدوي بدائي بدئي ّ
لالإ�شالم واحلياة والدورة القت�شادية الجتماعية .والثاين م�شرقي متح�شر،
متجذر يف الأر�ض ،مر ّكب من طبقات ثقافية عديدة مرتاكمة عرب التاريخ من
ح�شارات واأديان وجتارب ولغات ،متدامج يف عمليات انتاجية وتبادلية �شلمية
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الطابع ،فال يتعاطى ،بالأ�شا�ض ،مع مفهوم التكفري والواحدية؛ ذلك اأن التعددية
هي اأ�شا�ض وجوده القت�شادي الجتماعي.
يف  ،1925انعقد يف الكويت موؤمتر لل�شالم بني العراق والأردن من جهة
وال�شعودية من جهة اأخرى .واإذا ما كان الغزو الوهابي الع�شكري على البلدين
املتحالفني قد توقف مذ ذاك ،فاإنّ الغزو ال�شيا�شي والعداء وم�شاعي ّ
التدخل مل
تتوقف طوال الفرتات الالحقة ،يف حني ظلت بغداد وعمان يف حلف مل يتزحزح
حتى ثورة  1958العراقية حني انقطعت العالقات ،اإمنا موؤقت ًا ،اإذ رف�ض اأركان
الدولة الأردنية الذهاب مع العائلة الها�شمية بعيد ًا يف دروب النتقام .حني ذاك،
ّ
خل�ض الزعيم الأردين ال�شهري ،و�شفي التل ،املوقف بجملة قاطعة« :رحم اهلل
امللك (في�شل الثاين املقتول يف الثورة) لكن الأردن اأبقى» .وكان يعرب عن قناعة
البريوقراطية الأردنية يف ال�شرورة احليوية للعالقات مع العراق ،ملكي ًا كان اأو
جمهوري ًا .وميكننا اأن نقول اليوم :بعثي ًا كان اأو �شيعي ًا.
عا�شت العالقات الأردنية العراقية ،حلظات من التوتر بني  1968و،1978
لك ّنها ظلت تنطوي على تفاهم جوهري .ففي حلقة مف�شلية بالن�شبة لالأردن،
يف  ،1970اتخذت بغداد البعثية قرار ًا ا�شرتاتيجي ًا بتحييد القوات العراقية ـ
املوجودة حني ذاك يف الأرا�شي الأردنية مبوجب اتفاقية الدفاع امل�شرتك ـ عن
ال�شراع الدائر بني اجلي�ض الأردين واملنظمات الفل�شطينية.
وكان على بعثيي بغداد تربير هذا القرار ـ الذي نبع من اإدراك عميق،
لدى �ش ّدام ح�شني حتديد ًا ،للم�شالح العليا للدولة العراقية ـ بفي�ض من اجلمل
الثوروية والحتكاكات التي اأنهاها �ش ّدام حاملا ت�شلم مقاليد الرئا�شة يف .1979
بني  1979ومطلع  2003تنامت العالقات الأردنية العراقية مثل كرة ن�شيج جتاوزت
ال�شيا�شات اليومية بتعقيداتها املت�شعبة ،وحتدت كل ال�شغوط التي مار�شها الغرب
واخلليج على عمان خلف�ض �شالتها مع بغداد .يف ذينك العقدين ،كان القت�شاد
الأردين يعتمد على النفط العراقي الرخي�ض (ن�شفه منحة ون�شفه ب�شعر
تف�شيلي) املم ّول ب�شادرات اأردنية خلقت مروحة من الت�شغيل يف العديد من
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املجالت :ال�شناعة والزراعة والنقل البحري والربي واجلوي والتجارة واخلدمات
املالية و�شواها .وخالل احلرب العراقية الإيرانية ،حت ّول الأردن اإىل منفذ حيوي
ووحيد للعراق ،وهو ما تكرر خالل فرتة احل�شار يف ت�شعينيات القرن املا�شي.
نف�شر العالقات بني البلدين مبدلولتها القت�شادية؛
لكن من التب�شيط املخ ّل اأن ّ
فقد انتظمت بغداد وعمان يف حلف جيو�شيا�شي كان موجه ًا ،اأو ًل ،نحو اإيران من
جهة العراق ،وثاني ًا ،نحو اإ�شرائيل من جهة الأردن .بالن�شبة للعقل الأحادي �شتبدو
هذه املعادلة اإما اتهامية كونها ت�شري �شمن ًا اإىل حلف اإيراين اإ�شرائيلي ،اأو اأ ّنها
زائفة ،كون العداء الإيراين الإ�شرائيلي ل ي�شمح بالت�شدي لهما مع ًا .لكن العقل
اجلديل ياأبى حماكمات املنطق ال�شكلي؛ ففي الثمانينيات ،كانت مركزية العراق
الإقليمية مهددة بالتمدد الإيراين فع ًال ،وكانت �شيادة الأردن مهددة بال�شغوط
الإ�شرائيلية التي و�شلت حد ًا ل ّوح فيه اآرييل �شارون باحتالل عمان وفر�ض الوطن
البديل بالقوة .يف هذه اللوحة من ال�شراعات املعقدة ،كان الأردن ،بالن�شبة
للعراق القاعدة اخللفية ال�شرورية والآمنة ،التي متكنه من املجابهة مع اإيران،
وكان العراق ،بالن�شبة لالأردن ،العمق ال�شرتاتيجي الذي ميكنه من ال�شمود يف
مواجهة ال�شغوط الإ�شرائيلية .وما ينبغي اأن نتذ ّكره هنا اأنّ عمان رف�شت ب�شورة
مثابرة عقد معاهدة �شالم ـ ل تلبي �شروطها ـ مع اإ�شرائيل ،منذ كامب ديفيد وحتى
 ،1994حني فقد العراق قدراته الع�شكرية وال�شيا�شية اإثر العدوان الأمريكي يف
 .1991 /1990ومل يحدث ال�شت�شالم الأردين يف وادي عربة بني ع�شية و�شحاها،
فقد عانى الأردن ،اإىل جانب العراق ،احل�شار ،وخا�ض البلدان مع ًا ،بني 1990
و ،1994املواجهة القا�شية مع اخلليج .حينها ،يف تلك ال�شنوات ال�شاخنة ،ظهر
امل�شمون امل�شرقي ال�شريح حللف ا�شتعاد ذكرى مقاومة الغزوات الوهابية.
من املهم جد ًا النتباه اإىل ان �شياق العالقات اخلا�شة بني العراق والأردن قد ترك
توحدوا،
اأثره الإيجابي البليغ على العالقات بني الأردنيني والفل�شطينيني ،الذين ّ
�شعبي ًا ،مع العراق و�شد اخلليج ،يف حلظة من الإ�شراق الوطني التي حظي امللك
ح�شني خاللها بتاأييد جماهريي غري م�شبوق .امللك ح�شني ،حليف �شدام و�شديقه
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املغت�شب .اأطلق حليته واأعلن عن
املق ّرب ،ا�شتذكر يف تلك اللحظة ثارات احلجاز
َ
تغيري لقبه من «جاللة امللك» اإىل «ال�شريف» ،تذكري ًا بحقه الوراثي بالعودة اإىل
مكة .كانت تلك وم�شة بليغة من فهم الهالل اخل�شيب لذاته يف مواجهة اجلزيرة،
وم�شة مل تكتمل ب�شبب الن�شقاق ال�شوري اللبناين نحو القتال يف اخلندق اخلليجي.
اليوم ،تدفع �شوريا الثمن الباهظ لذلك التماهي مع اأعداء الهالل اخل�شيب.
عرب
اإذ ًا ،العداء ال�شعودي اخلليجي للعراق مل يبداأ مع ولدة حكومته ال�شيعية ،بل ّ
عن نف�شه باأ�شكال خمتلفة منذ الغزوات الوهابية اإىل ال�شيا�شات املناوئة للعراق
الها�شمي والقا�شمي ،ولي�ض انتهاء باملوؤامرات املتتابعة �شد عراق �شدام ح�شني،
وقد وجد نف�شه يف مطلع ثمانينيات القرن املا�شي بني املطرقة الإيرانية وال�شندان
اخلليجي .وكالهما اأرادا منع العراق من التك ّون كقوة اإقليمية رئي�شية ،فانتهى اإىل
املواجهة معهما بالتتابع ،من حرب اإىل حرب ،ومن ح�شار مديد خانق واإجرامي
اإىل مواجهة الغزو الأمريكي يف  ،2003بعدها ا�شتُغلت املقاومة البا�شلة ،اأب�شع
ا�شتغالل ـ ومن الطرفني الإقليميني نف�شيهما ـ لتف�شيخ الوطنية العراقية مذهبي ًا.
يف املرحلة احلالية لنهيار النظام العربي ،تنطلق الغزوات الوهابية ،مرة اأخرى،
لت�شرب يف امل�شرق؛ يف العراق و�شوريا ولبنان ،بو�شاطة املجموعات الإرهابية،
وت�شعى بو�شاطة اخلنق القت�شادي وال�شيا�شي ،اإىل اإعادة تكوين املجال الأردين
وهابي ًا ،يف �شياق التفاهم ال�شرتاتيجي مع �شريك العمر ،اإ�شرائيل.
الفل�شطينيّ ،
ما ف�شلت فيه الوهابية يف ع�شرينيات القرن الع�شرين ،حت ّول ،منذ مطلع احلقبة
النفطية يف �شبعينياته ،اإىل م�شروع طويل املدى من ّ
التدخل الناعم وال�شيطرة
الأدبية وال�شيا�شية املدعومة بالبرتودولر وبالإرهاب الذي حقق اأوىل اجنازاته يف
اأفغان�شتان ،ثم تاأ�ش�ض بو�شفه اأداة دائمة للغزو الوهابي .وباملح�شلة ،ا�شتطاعت
عا�شمتا الوهابية ،الريا�ض ولحق ًا الدوحة ،حتقيق اخرتاق ثقايف عقيدي وت�شكيل
حوا�شن اجتماعية لالنغالق املذهبي والنزعات التكفريية واملنظمات الإرهابية
يف قلب الأو�شاط ال�شن ّية يف الهالل اخل�شيب .ومعاجلة هذا الخرتاق ،ولي�ض
فقط اآثاره ،ت�ش ّكل ،اليوم ،املهمة الرئي�شية اأمام القوى املوؤمنة بالذاتية احل�شارية
للم�شرق الواقع بني عدوين متحالفني ،الوهابية وال�شهيونية.
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يعرب ،حتت �شغط الأزمة،
اإنه لأمر يدعو للتفاوؤل اأنّ الإعالم ال�شوري اأ�شبح ّ
عن اجتاه يركز على متييز احلدود احل�شارية التي تف�شل �شوريا عن اجلزيرة.
لكن ما نخ�شاه اأن تكون هذه الأطروحة جمرد و�شيلة �شراعية موؤقتة ،ل
روؤية ج ّذرتها املواجهات الدامية بني امل�شروع احل�شاري ال�شوري ـ على اأخطائه
ال�شيا�شية وخطاياه القت�شادية الجتماعية  -وبني امل�شروع اخلليجي الذي
ّ
يتلخ�ض ،يف النهاية ،بالتع�شب املذهبي واملتفجرات والإرهاب .كذلك ،فاإنّ
املراقب ليحار من اأنّ ال�شوريني ما يزالون يتجاهلون معاين ودللت الدعم الآتي
من العراق والأردن.
تولد الأفكار الكبرية عادة يف الأزمات الكبرية .ورمبا يكون هذا هو الوقت
املالئم للتفكري بامل�شرق ووحدته وم�شتقبله .ميكننا اأن نت�ش ّور اإطالق تيار فكري
�شيا�شي ي�شعى نحو م�شروع ّ
ين�شد الدول املركزية الثالث يف الهالل اخل�شيب،
�شوريا والعراق والأردن .عندها �شوف ين�شاأ �شياق ي�شتوعب الع�شبيتني املحليتني،
اللبنانية والفل�شطينية .هل فكرت دم�شق ـ واأف�شل التفكري هو الذي يحدث حتت
النار ـ يف ا�شتنقاذ نف�شها مب�شروع يتعداها اإىل حدودها احل�شارية؟ اإىل ذلك،
�شنفكر الآن باملمكن الذي يقع يف قلب ذلك امل�شروع ،اأعني ا�شتعادة ما انقطع من
العالقات اخلا�شة بني العراق والأردن.
بني املجابهة العدائية لل�شعودية وتركيا ،وال�شداقة الباهظة الكلفة لإيران،
والحتمالت ال�شعبة مل�شتقبل �شوريا ،يلوح الأردن ،مرة اأخرى ،كمجال حيوي
للح�شور العراقي .وهو اأفق يحتاج من بغداد اإىل القليل من اخليال ال�شيا�شي
التب�شر ال�شرتاتيجي .ميكن للعراق ،باإقدامه على جتديد �شامل
والكثري من
ّ
لعالقاته مع الأردن ،اأن ي�شع اللبنة الأوىل لي�ض فقط يف دوره القليمي امل�شتقل
الالحق ،واإمنا ،اأي�ش ًا ،يف اإعادة بناء وحدة ن�شيجه الوطني.
جتديد املنحة النفطية العراقية لالأردن (وفتح بوابة التعاون القت�شادي على
اأ�ش�ض تف�شيلية) �شوف ينقذ البلد املاأزوم اقت�شادي ًا ومالي ًا ،من الإفال�ض .لكن
212

أهم اأن نكون باإزاء جتديد العالقات الثنائية يف �شياق جيو�شيا�شي ،يحافظ على
ال ّ
الطابع ال�شلمي لل�شراع ال�شيا�شي يف الأردن ،ويحرره من ال�شغوط اخلليجية،
وير�شخ حياده الإيجابي نحو ال�شراع يف �شوريا ،ويعزز قدرته على مواجهة التحدي
ّ
الإ�شرائيلي املتجدد الأطماع مبنا�شبة حالة التفكك العربي وال�شعف الأردين،
ويتالفى ،خ�شو�ش ًا ،الحتمالت الأ�شواأ لرتدي العالقات الأردنية ـ الفل�شطينية.
�شوف ي�شرت ّد العراق كلفة النفتاح على الأردن من خالل تفعيل احليوية
القت�شادية الثنائية يف عدة جمالت من اإعادة الإعمار يف العراق وال�شتثمار
ال�شهل العايل املردود يف القت�شاد الأردين .ففي النهاية� ،شوف تنتظم العالقات
القت�شادية بني البلدين على اأ�ش�ض املنفعة املتبادلة ،لكن الك�شب الأ�شا�شي لكل
من بغداد وعمان� ،شيكون يف املجال اجليو�شيا�شي :فباإنقاذه الأردن وجتديد
العالقات ال�شرتاتيجية معه� ،شوف يخرج العراق من ماأزق الغرق يف ال�شيا�شة
املحلية ،ويعيد تركيبها وفق دوره الإقليمي املتجدد ،عرب الأردن ،نحو فل�شطني،
وبهما يف مواجهة ال�شعودية وتركيا .وهو نف�شه الإطار املنا�شب لتكوين حتالف
اإنقاذ �شوريا.
هل تتوقع بغداد اأن تكون املبادرة من قبل الأردنيني الواقعني يف �شبكة معقدة
من ال�شغوط القا�شية واملربكة؟ بغداد هي التي يف موقع املبادرة هنا .واإذا ما
حزمت القيادة العراقية اأمرها ،وقررت منح الأردن �شعر ًا تف�شيلي ًا يغطي
احتياجاته النفطية وو�شع ًا تف�شيلي ًا للتعاون القت�شادي ،ف�شتتكون ،عندها،
النواة الالزمة ل�شبكة متعددة امل�شتويات من العالقات اجليو�شيا�شية الثنائية
التي يحتاجها البلدان يف املدى املنظور.
مرة اأخرى ،اأذ ّكر العراقيني باأن امل�شروع الوطني العراقي ل ُيدار يف الإطار
ال�شيق للمعادلت الربملانية والإدارية يف بغداد ،بل ُيدار ا�شرتاتيجي ًا وعلى م�شتوى
الإقليم ،وبوابته املمكنة اليوم ،تقع يف عمان.
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عالقات لها تاريخ
 1925التحالف الأردين العراقي ي�شع حد ًا للغزوات الوهابية املتكررة من
قبل ال�شعودية.
 1945م�شروع احتاد بني البلدين عرقلته ال�شعودية وم�شر يف اجلامعة
العربية.
 1947معاهدة اأخ ّوة وحتالف بني اململكتني.
 1958قيام الحتاد الها�شمي الذي انتهى بقيام ثورة  14متوز من العام
نف�شه.
 1967القوات العراقية تتمركز يف الأردن للدفاع عن البلد �شد العدوان
الإ�شرائيلي.
 1970بغداد ترف�ض التو ّرط يف ال�شراع الداخلي بني اجلي�ض الأردين
واملنظمات الفل�شطينية.
 1979الرئي�ض �شدام ح�شني يبداأ �شيا�شات تقارب مع الأردن.
 1980الأردن يدعم العراق يف احلرب مع اإيران.
 1990الأردن يدعم العراق يف �شراعه مع الكويت واخلليج.
 1991ع ّمان ترف�ض امل�شاركة يف فر�ض احل�شار على العراق.
 2003 - 1991تطور غري م�شبوق يف العالقات القت�شادية بني البلدين،
تنظيم املنحة النفطية العراقية يف بروتوكول ،تبادل جتاري وا�شع
املحا�شر.
النطاق مع وعرب الأردن الذي حت ّول اإىل رئة العراق
َ
 1996انتفا�شة �شعبية يف الأردن اأ�شقطت حكومة عبد الكرمي الكباريتي
املدعومة كويتي ًا واأمريكي ًا ،واأنهت برناجمها لف�شخ العالقات اخلا�شة
مع العراق.
 1999رحيل امللك ح�شني ،مما اأدى اإىل تق ّل�ض حجم التفاهمات ال�شيا�شية
بني البلدين من دون تراجع العالقات القت�شادية.
 2003تو ّرط اأردين حمدود و�ش ّري يف دعم غزو العراق ،و�شط رف�ض �شعبي
عارم.
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 2003توقف املنحة النفطية العراقية لالأردن (التوقف م�شتمر حتى الآن).
 2004 - 2003الأردن ي�شتقبل م�شوؤولني بعثيني �شابقني ومئات الآلف من
العراقيني الفارين من بالدهم.
 2007 - 2003تاأييد جماهريي وا�شع للمقاومة العراقية وت�شهيالت ر�شمية
جلماعات منها.
 2004اجتماع اللجنة العراقية الأردنية العليا وتاأ�شي�ض منطقة «الكرامة»
احلرة لت�شجيع ال�شتثمارات والتبادل التجاري بني البلدين.
 2004تدريب ال�شرطة العراقية يف الأردن.
 2004اآلف الأ�شر العراقية ـ خ�شو�ش ًا من املح�شوبني على نظام �ش ّدام
ورجال الأعمال وعائالت املنطقة الغربية ـ تتخذ الأردن م�شتقر ًا دائم ًا.
 2005حت�شن م�شطرد يف م�شتوى التبادل التجاري بني البلدين.
 2008ارتفاع قيمة ال�شادرات الأردنية اإىل العراق ،لأول مرة منذ احلرب،
اإىل  1.3مليار دولر .اأهم تلك ال�شادرات :احلليب وم�شتقاته،
اخل�شار والفاكهة ،ال�شمن النباتي ،امل�شروبات الغازية ،ال�شمنت،
اأ�شالك الكوابل ،م�شتح�شرات الغ�شيل ،زيوت الت�شحيم ،البال�شتيك،
و�شماد ثنائي فو�شفات الأمونياك .باملقابل ،ي�شتورد الأردن من
العراق� ،شماد اليوريا ،احلديد وم�شتقاته ،املواد الكيميائية ،الأملنيوم
وم�شتقاته ،والتنب والق�ض للعلف احليواين.
 2011توافق �شيا�شي �شمني بني بغداد وعمان حول رف�ض التدخل اخلارجي
وت�شليح املعار�شة يف �شوريا.
 2012وفدان اأردنيان رفيعا امل�شتوى زارا بغداد للتباحث حول تزويد الأردن
بالنفط العراقي.
 2012زيارة رئي�ض الوزارة  ،نوري املالكي ،اىل عمان
 2012توقيع اتفاقية م ّد اأنبوب نفط الب�شرة  -العقبة
الثالثاء  19حزيران 2012
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بع�ش ق�سايا التحرر الوطني يف االأردن
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« وادي عربة» ماتت ...حتيا املقاومة
يف الذكرى الثامنة ع�شرة للمعاهدة الأردنية ـ الإ�شرائيلية ،املعروفة مبعاهدة
«وادي عربة»ّ ،
نظم احلراك ال�شعبي الأردين ـ بغياب الإخوان امل�شلمني ـ وقفة
احتجاج اأمام ال�شفارة الإ�شرائيلية يف ع ّمان ،يوم اجلمعة  19ت�شرين الأول
 ،2012اأُحرق ،خاللها ،علما الوليات املتحدة والكيان ال�شهيوين .وتعاىل الهتاف
ال�شاخر من رئي�ض الوزراء عبد اهلل الن�شور ،الذي ك ّوع  180درجة بانتقاله من
املعار�شة املوالية اإىل ولء بال �شفاف« :يا ن�شور يا تكتيكي لي�ض اجلي�ض الأمريكي»،
يف �شرخة اعرتا�ض على وجود قوة اأمريكية موؤلفة من  150ع�شكري ًا يف �شمايل
الأردن ،كان وزير الدفاع الأمريكي ،ليون بانيتا ،قد اأعلن عن تن�شيقها مع القوات
اخلا�شة الأردنية ،للتدخل يف �شوريا بهدف تاأمني الأ�شلحة الكيماوية يف حالة
�شقوط نظام الرئي�ض ب�شار الأ�شد.
يعرب ،بالفعل ،عن
كان ال�شباب املعت�شمون ب�شع مئات ،لكن هتافهم كان ّ
الراأي العام املتبلور يف كل اأنحاء الأردن ،ولدى غالبية الأردنيني« :من الرمثا
للع َق َبه فلت�شقط وادي عر َبه» .وقد تعاىل هذا الهتاف يف املحافظات ،يف الفعاليات
املخ�ش�شة لـ«جمعة اإ�شقاط املعاهدة» .ويف الكرك ،املعقل القومي الراديكايل يف
جنوب الأردن ،جرى جتديد هتاف �شعبي قدمي« :من امل ّيه للم ّيه فل�شطني عرب ّيه».
ويف امل�شهد ،ت�شرتعي النتباه مالحظتان ،ا�شرتخاء القوى الأمنية املرافقة
للفعاليات القومية الي�شارية املناوئة لـ«وادي عربة» والتطبيع ـ ما يعك�ض نوع ًا ما
الجماع ال�شمني احلا�شل على املوقف من اإ�شرائيل ـ والغياب ال�شديد حل�شور
الإخوان امل�شلمني عن تلك الفعاليات .ويف الظالل ،هناك اخليط الذي يربط
املالحظتني مع ًا :اأ�شبح الت�شعيد �شد ال�شالم مع اإ�شرائيل ،ينطوي� ،شمن ًا ،على
التعري�ض بـ«الإخوان»!
يف قرى «العبيدات» يف �شمايل البالد ،رفعت منازل الع�شرية الأعالم ال�شود
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من�شب ال�شفري الأردين لدى تل اأبيب .وهو املن�شب
ب�شبب قبول اأحد اأبنائها،
َ
الذي ظل �شاغر ًا منذ �شحبت القاهرة وعمان� ،شفرييهما لدى العدو منذ احلرب
على غزة يف  .2009ولوحظ اأنّ مهرجان ًا خطابي ًا ّ
تنظمه الع�شرية للتنديد بالقرار
املفاجئ ،مل يت�شمن كلمة اإخوانية« .الإخوان» حمرجون ب�شدة؛ فبطلهم ،الرئي�ض
امل�شري ،حممد مر�شي ،هو الذي ك�شر قرار املقاطعة الدبلوما�شية مع اإ�شرائيل،
ب�شفري ودود يرفع نخبها ،ويحمل ر�شالة مر�شي التي تتمنى للكيان ال�شهيوين،
الرغد ،ولرئي�شه ال�شعادة .ع ّمان ،كالعادة ،تتبع القاهرة ،خطوة بخطوة ،يف ما
يت�شل بالعالقات مع تل اأبيب ،لكن �شفريها اإىل دولة العدو ،كان مطارد ًا بلعنات
ع�شريته ،فلم يجروؤ على مالطفة �شمعون برييز ،ومل جتد ال�شحافة الإ�شرائيلية
يف خطاب �شفارته ،جديد ًا يربر الن�شر.
طوال الثمانية ع�شر عام ًا من عمر معاهدة وادي عربة ،تك ّونت �شورة اإعالمية
كثيفة الألوان عن قيادة الإخوان امل�شلمني ملعار�شتها .واأجد اأننا كنا خمدوعني
بتلك ال�شورة ـ التي ركزتها ف�شائية «اجلزيرة» يف الأذهان ،وتتال�شى ،اليوم،
لدى تفكيكها اإىل عنا�شرها الفعلية.
كنت واحد ًا من ع�شرات
يف ال�شحى احلزين ليوم  26ت�شرين الأول ُ ،1994
الي�شاريني والقوميني يف باحة امل�شجد احل�شيني بعمان ،نهتف �شد املعاهدة .كان
معنا ،حينها ،ما ل يزيد على اأ�شابع اليد الواحدة من الإخوان امل�شلمني .واملفارقة
اأ ّنه مل يخاجلني ،وقتذاك ،اإل ال�شعور باأنّ الي�شار ،رغم م�شيبة تفكك الحتاد
ال�شوفياتي يف  ،1990كان اأقدر من «الإخوان» على احل�شد والت�شحية ـ نظر ًا اإىل
التوتر الأمني ال�شديد الذي رافق توقيع املعاهدة واإقرارها يف الربملان  -ورمبا
اأنّ الرغبة  -امل�شروعة  -يف الئتالف والرد اجلبهوي على التحدي ،كانت وراء
تغييب الأ�شئلة النقدية :ملاذا مل يح�شد «الإخوان» جماهريهم �شد املعاهدة؟
وملاذا مل ين�شحبوا من الربملان الذي اأقرها؟ وملاذا كانت اأ�شواتهم خافتة بينما
الأ�شوات الأعلى والأكرث فعالية يف جمابهتها وجمابهة مو�شم التطبيع مع العدو،
هي اأ�شوات الي�شار والقوميني ورجالت الدولة من طراز رئي�ض الوزراء الأ�شبق،
اأحمد عبيدات ،والنائب املخ�شرم ،ليث �شبيالت؟ وملاذا جتاوزت جميع حمالت
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عامي  1994و ،2000اأي ًا من اأع�شاء «الإخوان» ،بينما �شملت
العتقال بني
ّ
ي�شاريني  -كنت واحد ًا منهم  -وبعثيني ووطنيني على راأ�شهم �شبيالت؟
اأكرث من ذلك ،ما معنى غياب «الإخوان» ،يف تلك ال�شنوات ،عن «جمعية
مناه�شة ال�شهيونية» التي �شكلت تيار ًا وا�شع ًا م�شاد ًا للتطبيع؟ وملاذا كانت
معار�شتهم للمعاهدة ت�شتبعد القرتاب من التنازلت العميقة التي قدمها
وتلح ،يف املقابل ،على رف�شها لأ�شباب عقائدية
املفاو�شون الأردنيون لإ�شرائيلّ ،
بعيد ًا عن امللمو�شات التي ،بتعيينها ،ميكن تو�شيح خطرها وك�شب الراأي العام
�شدها؟
اأ�شتطيع القول ،لالإجابة عن هذه الأ�شئلة و�شواها ،اإنّ الإخوان امل�شلمني
الأردنيني والفل�شطينيني ،كانوا ،يف احلقيقة ،متحالفني مع امللك ح�شني �شد
«فتح» والتفاقية الفل�شطينية ـ الإ�شرائيلية يف اأو�شلو .وهي التي منحت الفتحاويني،
موقع ال�شدارة ،وه ّم�شت الدور املمكن حلما�ض يف ال�شاأن الفل�شطيني .يف دعايته
ال�شخ�شية الكثيفة لـ«ال�شالم» مع اإ�شرائيل ،ا�شتخدم امللك ح�شني كل ثقله يف
خطاب متعدد الأبعاد .ترك احلديث عن املنافع املادية ـ كعادته ـ للم�شوؤولني
أهم
والإعالميني ،بينما �شعى هو اإىل بلورة خطاب ا�شرتاتيجي ،ميكن اإيجاز ا ّ
عنا�شره كالتايل:
 اأ�شبح الأردن ،بعد اأو�شلو ،معزو ًل متام ًا؛ فعداء ال�شعودية والدولاخلليجية لالأردن ـ ب�شبب وقوفه ال�شريح مع الرئي�ض العراقي �شدام ح�شني يف
م�شاألة الكويت ،حت ّول ح�شار ًا انتقامي ًا .وعلى اخللفية ذاتها كانت العالقات
مع م�شر و�شوريا� ،شبه مقطوعة ،بينما بوارج التحالف الغربي حتا�شر ميناء
العقبة ،وتفت�ض ال�شفن القادمة اإليه ،بحجة منع و�شول املمنوعات اإىل العراق.
ـ كان لدى الأردن حتى الـ 93ورقة واحدة هي دوره يف املفاو�شات على امل�شار
الفل�شطيني .وقد اأ�شقط يا�شر عرفات هذه الورقة يف اأو�شلو .اعرتفت اإ�شرائيل
مبنظمة التحرير الفل�شطينية مفاو�ش ًا ،ومل تعد «املظلة» الأردنية لزمة.
 كانت اململكة املعزولة تواجه ،بذلك ،حتالف ًا اإ�شرائيلي ًا ـ فتحاوي ًا من �شاأنهاأن يقلب املعادلة الأردنية الداخلية ،مل�شلحة نوع ما من ال�شيطرة الفل�شطينية.
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وعلى هذه اخللفية ،برر امللك ح�شني ،معاهدة وادي عربة ،بو�شفها رد ًا
يخرتق هذا الو�شع املاأ�شاوي ،ويعيد الأردن اإىل امليدان جمدد ًا .م�شطفى
حمارنة ،م�شت�شار امللك ح�شني وقتها ،كان يقول« :نحن ل نفاو�ض عن القد�ض،
بل عن ع ّمان» .اإ�شرار امللك ح�شني واإحلاحه على احل�شول على تفوي�ض �شيا�شي
و�شعبي اأثارا �شعور املراقبني بعمق الأزمة التي وجد نف�شه فيها :فـ«وادي عربة»،
بالن�شبة اإليه ،كانت خمرج ًا من ماأزق ا�شرتاتيجي ،لكنها يف التفا�شيل كانت �شيئة
جد ًا .ولذلك ،اأراد امللك ح�شني اأن ي�شمن تف ّهم الأردنيني خلطوته واحلفاظ على
�شورته لديهم كملك ها�شمي ،متجنب ًا �شورتي اأنور ال�شادات ويا�شر عرفات
التهريجيتني( ،لكنه ،بعد التو ّرط ،وقع هو نف�شه فري�شة اللهاث وراء اإر�شاء
الراأي العام الإ�شرائيلي والأمريكي على ح�شاب �شورته لدى الراأي العام الأردين
والعربي .ونذكر ،هنا ،م�شاركته «ال�شاخنة» يف جنازة ا�شحق رابني ،1995
واعتذاره ال�شخ�شي املوؤمل لأ�شر �شحايا حادث الباقورة يف 1997حني قتل جندي
اأردين �شبع طالبات اإ�شرائيليات على اأرا�ض اأردنية موؤجرة لالإ�شرائيليني .وقد
�شبق اأن قلت يف كتابي «امللك ح�شني بقلم ي�شاري اأردين» اأنّ الرجل «مات �شنة
 1994ولي�ض عندما وافته املنية �شنة .)»1999
مل ياأبه «الإخوان» ،منذ البداية ودائم ًا ،لتفا�شيل التنازلت التي قدمتها عمان
يف معاهدة «وادي عربة» ،ومل يكونوا جادين يف معار�شتها ،وركزوا هجومهم ،يف
املقابل ،على فتح وال�شلطة واتفاقية اأو�شلو .وكان ذلك ،مالئم ًا للغاية لأغرا�ض
امللك ح�شني ،الذي راأى  -اآ�شف ًا وغا�شب ًا  -ات�شاع دائرة اجلماهري الراف�شة
لـ«وادي عربة» اأو امل�شككة فيها ،فيما كان التاأييد ال�شعبي لأو�شلو وعرفات ،ل
يزال قوي ًا ،وموؤذن ًا ،بالتايل ،ب�شياع فر�ض الها�شميني يف فل�شطني .وبينما كانت
اتفاقية اأو�شلو حترز ،يف �شهر الع�شل الإ�شرائيلي  -الفتحاوي ،جناحات �شيا�شية،
تعزّزت ،يف املقابل ،ال�شكوك حول املعاهدة الأردنية ـ الإ�شرائيلية .فتحت ال�شغط،
بداأ كوادر من جلان املفاو�شات ،يف م�شعى م�شروع للدفاع عن النف�ض ،ت�ش ّرب اأنّ
اجلهاز الأردين الفني ا�شتعد للمفاو�شات مبلفات كاملة ،وو�شع اأ�ش�ش ًا وا�شحة
ل�شرتداد احلقوق الأردنية املغت�شبة من قبل الإ�شرائيليني ،اإل اأنّ الأوامر
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ال�شيا�شية قطعت طريق التفاو�ض الفني ،ووجهت املفاو�شني الأردنيني اإىل ت�شهيل
التو�شل اإىل اأ�شواأ �شروط بالن�شبة
الو�شول اإىل اتفاقات ،باأي ثمن .وهكذا ،جرى ّ
اإىل الأردن.
ومع ذلك ،كان خطاب امللك ح�شني ير ّكز على ا�شت�شغار �شاأن التنازلت
احليثية مقابل املك�شب الذي ع ّده ا�شرتاتيجي ًا ،واملتمثل يف اعرتاف اإ�شرائيل
باململكة الأردنية الها�شمية ككيان ،مقرتن ًا بوعد رابني غري املكتوب بالتخلي عن
م�شروع الوطن البديل .النقطة اجلوهرية التي رف�ض امللك ح�شني ،التنازل عنها
ـ يف مقابل اأوامره بت�شهيل التفاق ،اأي قبول تنازلت جوهرية يف جمالت تخ�ض
م�شالح الأردن احليوية ـ كانت احلفاظ على دور اأردين خا�ض يف القد�ض .لقد كان
مت�شبث ًا بتلك العالقة الرمزية بفل�شطني ،التي قد تتحول ،مرة اأخرى ،اإىل عالقة
�شيا�شية .من الناحية ال�شرتاتيجية ،كان امللك ح�شني ينظر اإىل معاهدة وادي
عربة ك�شيء عابر موؤقت يريده عاج ًال  -مهما كان �شيئ ًا  -ل�شتخدامه التكتيكي،
فال يدقق يف تفا�شيله ،ويت�شاهل يف معطياته ،بينما غريزته ال�شيا�شية تدله على
الإمكانيات التي يفتحها اأمامه �شعود حركة حما�ض.
قبل املعاهدة ،لكن بقوة اأكرب بعدها ،رعى امللك ح�شني ،احلركة التي كان
يوؤمل اأ ّنها قادرة على اإحداث انقالب يف ال�شيا�شة الفل�شطينية ،يطيح قيادة
يا�شر عرفات وهيمنة فتح ،وي�شمح بعودة العالقة الوحدوية بني الفل�شطينيني
واململكة .وب�شورة جدلية ،راأى امللك يف رف�ض حما�ض لأو�شلو واإحلاحها على
املقاومة ،طريق ًا يف�شي اإىل مفاو�شات جديدة تفر�شها الأحداث ،تكون ع ّمان هي
املوؤهلة فيها كمفاو�ض رئي�شي ،وتتم ،خاللها ،ا�شتعادة وحدة ال�شفتني يف �شيغة
كان قد اقرتحها عام  1972حتت ا�شم «اململكة العربية املتحدة» .حما�ض �شوف
تقلب الطاولة التي خ�شر عليها امللك ح�شني ،لعبة املفاو�شات .وبو�شفها امتداد ًا
لالإخوان امل�شلمني الأردنيني  -الفل�شطينيني ،راأى امللك يف امتداد هذا احلزب
الكبري عرب النهر ،قاعدة داخلية لتجديد الوحدة الأردنية ـ الفل�شطينية ،حتت
عر�شه .لذلك� ،شوف ن�شتذكر الآن ،بانتباه خا�ض ،اأنّ املرة الوحيدة التي هدد فيها
امللك باإلغاء معاهدة «وادي عربة» ،كانت عندما حاول املو�شاد الإ�شرائيلي اغتيال
223

رئي�ض املكتب ال�شيا�شي حلما�ض خالد م�شعل يف عمان .بالطبع ،كان امللك يريد
لربيبه م�شعل احلياة ،لك ّنه بالأ�شا�ض ،اأراد اأن يفر�ض على اإ�شرائيل حق الأردن
ال�شيادي يف التحالف مع حما�ض ،اأي حقه يف التدخل يف ال�شاأن الفل�شطيني .وهو
حق كان التنازل عنه يجعل معاهدة «وادي عربة» ،بتنازلتها الأردنية ،بال طائل.
كانت الفرتة املمتدة بني  1994و(1998حني وقع امللك ح�شني اأ�شري
املر�ض) ،هي الفرتة الذهبية يف العالقة بني ع ّمان وحما�ض .ويف هذه الفرتة،
خططت حما�ض ونفذت  -ومقرها العا�شمة الأردنية بالذات � -شل�شلة من اأقوى
العمليات ال�شت�شهادية �شد اأهداف اإ�شرائيلية .وكانت هذه العمليات ،للمفارقة،
حمط اغتباط امللك ح�شني ،الذي راأى فيها ـ ورمبا اأرادها ـ و�شيلة فعالة لتحطيم
ال�شالم بني فتح وحزب العمل الإ�شرائيلي .كان امللك وحما�ض ـ ومن ورائهما
الإخوان امل�شلمون  -يلعبون اللعبة نف�شها ،متفقني على الو�شائل والأهداف.
برحيل امللك ح�شني ،انتهت اللعبة ال�شرتاتيجية املحفوفة باملخاطر واملتوترة
بالحتمالت املفتوحة .وخالل �شهور ،توافق وريثه ،امللك عبد اهلل الثاين ،مع
اجتاه البريوقراطية الأردنية ـ املكبوح �شابق ًا بقوة زعامة امللك ح�شني ـ على الناأي
بالنف�ض عن ال�شاأن الفل�شطيني ،واتباع �شيا�شة الدعم غري امل�شروط لل�شلطة يف
م�شروعها لإن�شاء دولة فل�شطينية م�شتقلة .وعلى هذه اخللفية ،جرى اإبعاد حما�ض
عن عمان ،وبداأت مرحلة القطيعة معها.
هنا ،ظهر اخلالف ،داخل النظام الأردين نف�شه ،بني تيار وطني حملي يريد
اغتنام البيئة النا�شئة عن وقف التدخل يف ال�شاأن الفل�شطيني ،لإعادة بناء الدولة
بالنف�شال عن العامل الفل�شطيني ـ وهو ما يقت�شي تربيد ورمبا جتميد ال�شالم
مع اإ�شرائيل ،وحتديد العالقات مع تل اأبيب يف �شياق عربي ل ثنائي  -وتيار
راأى يف تلك البيئة نف�شها ،اأ�شا�ش ًا لإقامة منظومة نيوليربالية مزدهرة يف بلد
كوزموبوليتي ناجح اقت�شادي ًا .ومن �شاأن هذه ال�شيا�شة التي اتخذت عناوين مثل
«القت�شاد اأو ًل» ثم «الأردن اأو ًل» اأن تلغي ،يف تقدير اأ�شحابها ـ م�شكالت الهوية
والتوطني ال�شيا�شي واملواجهة مع اإ�شرائيل .وقد انتهى هذا امل�شروع ،كما هو
معروف ،اىل ف�شل كامل على امل�شتويني القت�شادي ـ الجتماعي وال�شيا�شي .وهو
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ما اأطلق ،جمدد ًا ،احلركة الوطنية الجتماعية ،التي تربط بني بناء دولة القطاع
العام الدميوقراطية والتحرر من التبعية للغرب واإعادة تعريف اإ�شرائيل كعدو.
املح�شلة ،ميكننا القول اإنّ معاهدة «وادي عربة» اأ�شبحت ،اليوم� ،شاأن ًا
يف
ّ
من املا�شي؛ فبينما ترى اإ�شرائيل اأنّ تعهدات ا�شحق رابني اجلوهرية للملك
ح�شني بطي م�شروع الوطن البديل ،فائتة ،فاإنّ احلركة الوطنية الأردنية ،واأق�شام ًا
من بريوقراطية الدولة ،مل تعد ترى فيها �شوى قيد ته ّراأ ،ومل يعد قاب ًال للحياة.
الإخوان امل�شلمون ،وحدهم ،يل ّوحون بقدرتهم على جتديد م�شمون «وادي عربة»
من خالل كونفدرالية عرب النهر ،ت�شمن لإ�شرائيل ابتالع ن�شف ال�شفة الغربية
والأمن ،ب�شرط متكني الإخوان من ت�ش ّلم ال�شلطة يف الكونفدرالية املوؤهلة لإجناز
احلل النهائي للق�شية الفل�شطينية ،واإنْ يكن حتت �شعار «هدنة» لـ 99عام ًا!
هل ات�شح ،اإذ ًا� ،شبب غياب الإخوان امل�شلمني عن الجماع الوطني �شد
معاهدة «وادي عربة» يف ذكراها الـ18؟
ي�شتعيد الإخوان احلم�شاويون ،اليوم ،م�شروع امللك ح�شني مقلوب ًا؛ فبد ًل من
كونفدرالية اأردنية ت�شتوعب الفل�شطينيني ،تراهم ي�شعون اإىل كونفدرالية حم�شاوية
ت�شتوعب الأردنيني! لذلك ،فهم ـ كما فعل امللك ح�شني �شابق ًا ـ يبدون ال�شتعداد
لتقدمي التنازلت احليثية لإ�شرائيل ،مقابل توطيد التفاهمات ال�شرتاتيجية
معها .ل تزال هذه العملية ـ التي ت�شرف عليها َقطر ـ يف بداياتها ،ول يزال �شراع
الأجنحة الإخوانية واحلم�شاوية يعرقل تبلورها ،من دون اأن مينع ظهور مقدماتها
اأو يحد من اندفاعها ،بانتظار التخ ّل�ض من العائق الرئي�شي اأمامها ،اأي النظام
ال�شوري� ،شواء باإ�شقاطه اأو بلجمه داخل حدوده يف ت�شوية ما ،ل ت�شمح له باأكرث
من ال�شعي اإىل مداواة جروحه.

225

ا�سرتداد احلقوق االأردنية :هل هناك بديل عن املقــاومة؟
يهتف �شباب احلراك الأردين« :وادي عربة ف�شيحة» .ورمبا كان الكثري منهم
 كما الكثري من العرب  -ل يعرف ،بال�شبط ،حجم هذه الف�شيحة املر ّوعة منأهم حماورها عن
التنازلت عن احلقوق الأردنية ال�شميمة فيها ،والتي ا�شتعيد هنا ا ّ
درا�شة اأجنزتها ب�شددها ،ون�شرت «الأخبار» مقاطع منها يف ت�شرين الثاين .2009
تزيد الأرا�شي الأردنية املحتلة «قانوني ًا» اليوم � -شواء مبا�شرة اأو مبنح
املحتل حقوق التملك وال�شتثمار فيها مبوجب معاهدة «وادي عربة» ـ عن م�شاحة
قطاع غزة! اإل اأنّ اأهميتها الق�شوى ،بالن�شبة لالأردن ،تتجاوز امل�شاحة والعتبار
الوطني وال�شيادي اإىل �شلتها بتاآكل احلقوق املائية الأردنية ،املغ�شوب معظمها
اأ�ش ًال .وهو ما يجعل من املعاهدة الأردنية  -الإ�شرائيلية للعام  ،1994مزدوجة
الإ�شاءة اإىل كرامة الأردن وم�شاحله يف اآن.
اإىل ذلك ،كر�شت «وادي عربة»� ،شيا�شات توطني الالجئني والنازحني ،واألغت
حق العودة ،مما ع ّر�ض ويع ّر�ض البالد اإىل خماطر الن�شقاق الأهلي ،ويهدد
بنقل ال�شراع الدميوغرايف ال�شيا�شي من غربي النهر  -مع الكيان ال�شهيوين
 اإىل �شراع داخلي� ،شرقيه .واأ�شبح هذا التنازل الذي قدمه مفاو�شو «واديعربة» ،التحدي الرئي�شي اأمام ا�شتحقاق النتقال الدميوقراطي يف الأردن.
واأخري ًا ،ولي�ض اآخر ًا ،فاإن الأ�شرار التي حلقت مبنظومة الدفاع الوطني الأردنية،
مبوجب «وادي عربة» ،ك�شفت البالد اأمام العدوانية الإ�شرائيلية ،وحا�شرت
حرية قرارها ال�شيا�شي والتنموي .لك ّل ذلك ،ل تعرتف احلركة الوطنية الأردنية
مبعاهدة «وادي عربة» ،وينادي احلراك ال�شعبي باإ�شقاطها .لكن ا�شقاطها يظل
بال معنى اإن مل يرتبط بتوفر اإرادة و�شروط املقاومة ل�شرتداد احلقوق الوطنية
املك ّر�ض اغت�شابها يف املعاهدة ،كالتايل:
اأو ًل ،الأر�ض :تخلى اجلانب الأردين ،م�شبق ًا ،عن املطالبة با�شتعادة بلدة
«اأم الر�شرا�ض» على خليج العقبة والتي احتلها الإ�شرائيليون العام  ،1949اأي بعد
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الهدنة ،ويف خرق وا�شح لها ،واأقاموا فيها ميناء اإيالت الذي ما فتئ اأن تو�شع على
ح�شاب املياه الإقليمية الأردنية لحق ًا.
يح ّدد اأطل�ض املركز اجلغرايف الأردين (موؤ�ش�شة تابعة للقوات امل�شلحة)
ال�شادر يف  1983ـ والذي ُ�شحب من التداول بعد املعاهدة العام  94ـ خرائط
الأرا�شي الأردنية املحتلة من قبل «العدو الإ�شرائيلي» ،يف «خريطة منطقة
الحتالل يف خليج العقبة»(.انظر اخلريطة رقم  )1ويقول الن�ض املرفق بها والذي
تبني اخلريطة اأنّ خط الهدنة عام 1948
كان مي ّثل املوقف الر�شمي يف حينهّ « :
يقع يف الطرف ال�شمايل الغربي من خليج العقبة ،وقد �شمنت اتفاقية الهدنة
هذا اخلط ،لكن اإ�شرائيل احتلت املوقع احلايل واملبني يف اخلريطة ،بحجة اأن
احلد الفا�شل بني فل�شطني و�شرق الأردن يف عهد النتداب كان ميثله هذا اخلط.
وبذلك تكون اإ�شرائيل قد خرقت اتفاقية الهدنة ،ومل تكتف بذلك؛ اإذ اإنّ املنطقة
املخ�ش�شة لر�شو ال�شفن يف ميناء اإيالت تتعدى لت�شمل مياها اإقليمية اأردنية
�شميمة .واإذا اعتربت العوامات التي ت�شعها اإ�شرائيل يف خليج العقبة ،فا�ش ًال
بني املياه الإقليمية الأردنية ـ الإ�شرائيلية ،فاإنّ هذا يعني تقلي�ض املياه الإقليمية
الأردنية باجتاه اجلنوب لي�شبح عر�شها �شفر ًا ،وهو ما تبينه اخلريطة» (انتهى).
وقد انطلق مفاو�شو «وادي عربة» من العرتاف باحلجج والوقائع التي فر�شها
الحتالل الإ�شرائيلي ،متنازلني ،رغم الد�شتور ،عن اأرا�ض وطنية ومياه اإقليمية،
وعن املدى اجلغرايف الطبيعي للمنفذ البحري الوحيد للبالد ،وعن الت�شال
اجلغرايف مع م�شر .وت�ش ّكل هذه التنازلت امل�شبقة كارثة ا�شرتاتيجية وتنموية
واأمنية .على اأنّ املفاو�شني الأردنيني مل يتم�شكوا بال�شيادة اأو حتى بامل�شاحات
من الأرا�شي الأردنية املحتلة يف منطقتي الحتالل مو�شع التفاو�ض؛ يف الباقورة
(�شما ًل) ووادي عربة (جنوب ًا) .يقول اأطل�ض املركز اجلغرايف الأردين ()1983
يف خريطة «الحتالل يف الباقورة»(انظر خريطة رقم  ،)2ما يلي« :عينت احلدود
بني �شرق الأردن وفل�شطني اإبان النتداب الربيطاين ،واعترب نهر الأردن حد ًا
فا�ش ًال بني القطرين ،ونهر الريموك حد ًا فا�ش ًال بني الأردن و�شوريا .اإل اأنّ
اليهود احتلوا املنطقة الواقعة يف اجلانب الأردين عند ملتقى نهر الأردن ونهر
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الريموك يف غرب الباقورة والتي بلغت م�شاحتها  1390دومن ًا .ويبدو وا�شح ًا
اأنّ اإ�شرائيل تهدف اإىل ال�شيطرة على ملتقى النهرين ،وا�شتغالل املياه من خزان
الريموك» (انتهى).
وقد قدم اجلانب الأردين ،هنا ،تنازلت وا�شعة وغام�شة وخطرية .فقد قبل
بجزء من م�شاحة املنطقة املحتلة من اأرا�شي الباقورة يبلغ  850دومن ًا بينما تنازل
لالإ�شرائيليني عن  540دومن ًا .وعلى القارئ النتباه اإىل اأن مئات الدومنات ،هنا،
م�شاحي ،واإمنا لها اأهمية ا�شرتاتيجية يف ما يت�شل باحلقوق
كم
لي�شت جمرد ّ
ّ
املائية الأردنية يف نهري الأردن والريموك.
لكن الأ�شواأ هو الثمن الذي دفعه الأردن لقاء ال�شتعادة القانونية ولي�ض
ال�شيادية اأو الفعلية على تلك الـ 850دومن ًا ،واملتمثل يف قبول اجلانب الأردين
بعدم ممار�شة اأي لون من األوان ال�شيادة احلدودية اأو القانونية اأو ال�شريبية اأو
ال�شرطية على الأر�ض «امل�شتعادة» التي مت اإخ�شاعها لـ«نظام خا�ض» ي�شمح بحقوق
متلك وا�شتعمال واإقامة ودخول وخروج الإ�شرائيليني و�شرطتهم وموظفيهم الخ،
اىل املنطقة من دون قيود ،ومتنع املواطنني الأردنيني ،باملقابل ،من الدخول
اإليها اإل بت�شاريح ،وجتمد �شيادة القوانني واملحاكم الأردنية كلي ًا فيها.
ويظل الأخطر هو حدود منطقة «النظام اخلا�ض» التي تخطت الأرا�شي
«امل�شتعادة» اإىل اأرا�ض مل تكن حمتلة �شابق ًا ،لكن مت اإخ�شاعها ل�شروط النظام
اخلا�ض مبنطقة الباقورة  /نهارمي وفق امللحق ( /1ب) ملعاهدة  1994والتي ظل
تعيني حدودها� ،شري ًا وغام�ش ًا ،ولكنه ي�شمل ،على الأقل ،الأرا�شي التي كانت
خم�ش�شة ،قبل قيام دولة اإ�شرائيل ،ل�شركة كهرباء فل�شطني (م�شروع روتنربغ)
يف املوقع الذي ي�شميه الإ�شرائيليون «نهارمي» .وهي اأرا�ض اأردنية �شميمة مل تكن
حمتلة ولكنها مو�شع مطالبة اإ�شرائيلية بحقوق امللكية ،وتبلغ م�شاحتها 5380
دومن ًا .وباملح�شلة ،فاإن اإ�شرائيل  -ولي�ض الأردن  -هي َمن ح�شل على «حق»
و«ا�شتعاد» حق التملك وال�شتخدام لأرا�ض اأردنية وحتت مظلة قانونية تنزع
عنها كل ممار�شات ال�شيادة ،مبا فيها البلدية منها .وبالن�شبة للخريطة اخلا�شة
بـ«منطقة الحتالل الإ�شرائيلي يف وادي عربة»(انظر اخلريطة رقم  ،)3يقول
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بتغيري خط الهدنة يف وادي عربة ،وزحزحت هذا اخلط �شرق ًا مل�شافات خمتلفة،
و�شلت يف بع�ض املناطق اإىل  8كلم ،بطول  128كيلومرت ًا .واأما امل�شاحات التي
ا�شتولت عليها اإ�شرائيل فقد بلغت  387،4كيلومرت مربع» (انتهى).
وقد مت التفاق ب�شدد هذه املنطقة على ت�شوية اعادت ق�شم ًا منها اإىل الأردن
مقابل التخلي عن احلق يف املمار�شات ال�شيادية الأردنية عليها ،مبا يف ذلك منح
امل�شتوطنني فيها حقوق ال�شتئجار وال�شتثمار الخ .وال�شائر يف طريق البحر امليت
ـ العقبة ،يالحظ املزارع الإ�شرائيلية الغ ّناء يف الوادي ،ويالحظ اأنّ اجلانب
الأردين غري م�شت َغل زراعي ًا اإل يف حدود �شيقة ومن قبل �شركات تابعة لالأمن.
ول يعود ذلك اإىل ظروف طبيعية؛ فالطبيعة واحدة ،ول اإىل «ك�شل الأردنيني»،
بل اإىل الأف�شلية الإ�شرائيلية يف ا�شتغالل املياه اجلوفية .وباملح�شلة ،تخل�ض
الإ�شرائيليون ،يف هذا البند ،من اأعباء حماية م�شتوطنيهم يف وادي عربة،
وانتزعوا قوننة ا�شتثماراتهم و�شرقتهم للمياه اجلوفية الفل�شطينية ـ الأردنية.
ثانياً ،املياه :قد ق ّدم اجلانب الأردين يف هذا املجال ،ما ُيعد كارثة بالن�شبة
لبلد هو من اأفقر ع�شرة بلدان يف املوارد املائية:
( )1اأقر اجلانب الأردين بالواقع القائم من ا�شتئثار اإ�شرائيل بكل املياه العذبة
يف اأعايل نهر الأردن حتى بحرية طربيا ،متناز ًل عن حقوقه املائية يف البحرية
ويف امل�شادر املائية �شمالها  -وتبلغ  100مليون مرت مكعب ،هي حقوق اأرا�شي
الزور الأردنية ـ وعن حوايل  5م.م.م من املياه العذبة لإرواء امللكيات الإ�شرائيلية
يف اأرا�شي الباقورة وعما مقداره  10م.م.م لإرواء الأرا�شي املوؤجرة للم�شتوطنني
الإ�شرائيليني يف وادي عربة .وهكذا نالحظ اأنّ التنازل عن ال�شيادة على اأرا�شي
الباقورة والغمر يف وادي عربة ،ا�شتتبع التنازل عن ح�ش�شهما املائية .وح�شل
الأردن مقابل ذلك على حق حتلية  60م.م.م من املياه املاحلة جنوبي طربيا واإقرار
اإ�شرائيل بحقوقه يف ت�شريف اأوديته الداخلية ،وحقوقه لدى �شوريا يف نهر الريموك!
( )2ورغم اأنّ نهر الريموك هو نهر �شوري  -اأردين داخلي ،ولي�ض لالأرا�شي
الفل�شطينية ـ وبالتايل الإ�شرائيلية  -اأي حقوق عليه ،با�شتثناء حقوق مثلث
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الريموك ومقدارها  17م.م.م ،اإل اأنّ اجلانب الأردين ،ومن دون م�شاركة �شوريا
اأو موافقتها ،اأبرم اتفاق ًا مع طرف ثالث ب�شاأن احلقوق الثنائية الأردنية ـ ال�شورية
يف الريموك! وتنازل لالإ�شرائيليني عن  25م.م.م من مياه النهر ،ووافق على
اإقامة �شد حتويلي م�شرتك مع الإ�شرائيليني على هذا املجرى املائي الداخلي بني
البلدين ال�شقيقني .وقد اأدى هذا الإجراء العدائي اإىل ن�شوب م�شكلة مياه مع
�شوريا التي مل تعد تعرتف واقعي ًا باحلقوق الأردنية يف الريموك ،وتقوم ،بالتايل،
بال�شحب فوق ح�شتها من النهر وتخزينها يف �شدود حملية.
( )3اعتمد التفاق بني اجلانبني الأردين والإ�شرائيلي ،مبداأ الربط املائي
الثنائي ،واأهم عنا�شره تخزين فائ�ض املياه الأردنية ال�شتوية يف بحرية طربيا ـ
رغم اأن تخزينها حملي ًا اأكفاأ واأقل كلفة ـ عرب اأنابيب ،وا�شتعادتها �شيف ًا .وحت�شن
املياه ال�شتوية العذبة نوعية املياه امل�شتهلكة يف اإ�شرائيل التي ت�شخ ،باملقابل ،مياها
من نوعية رديئة ،وغالب ًا ،ملوثة ،اإىل الأردن �شيف ًا .وهو ما فجر ف�شائح متكررة
خالل ال�شنوات الثماين ع�شرة املا�شية.
ثالثاً ،الالجئون :الأردن هو اأكرب م�شت�شيف لالجئني الفل�شطينيني خارج
فل�شطني .ويعي�ض على اأر�شه حوايل مليوين لجئ ونازح وفدوا جراء حرب 1948
وحرب  .1967ومن البديهي اأنّ اإنهاء حالة احلرب وال�شلح بني الأردن واإ�شرائيل،
يتطلبان وفق ًا لل�شرعية الدولية وموجبات ال�شيادة وامل�شالح الأردنية ،القيام
اأو ًل باإنهاء الوقائع الناجتة من احلرب ،واأهمها ،بالن�شبة لالأردن ،واقعة اللجوء
الفل�شطيني .وقد تنازل اجلانب الأردين عن حقه كدولة م�شيفة وحق الالجئني
ب�شفتهم تلك  -وب�شفتهم مواطنني اأردنيني  -يف العودة والتعوي�ض وامللكية .وقد
اعتربتاملادة  8منمعاهدةواديعربة،ق�شيةالالجئنيوالنازحني«م�شكلة اإن�شانية»
ناجمة عن «النزاع يف ال�شرق الأو�شط»! واأحالت البحث فيها اإىل جلنة رباعية مع
م�شر والفل�شطينيني (بالن�شبة للنازحني) واملجموعة الدولية املتعددة الأطراف
(بالن�شبة لالجئني) .وقد و�شعت اإ�شرائيل اللجنتني على الرف ،بينما ينفذ الأردن
من طرفه التفاق الثنائي على البند ج القا�شي «تطبيق برامج الأمم املتحدة املتفق
عليها وغريها من الربامج القت�شادية الدولية املتعلقة بالالجئني والنازحني ،مبا
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يف ذلك امل�شاعدة على توطينهم» .وهكذا نالحظ اأن معاهدة وادي عربة تن�ض
على التوطني �شراحة ،ول تذكر حق العودة والتعوي�ض اإطالق ًا ،وتوؤكد «الطابع
الإن�شاين» ولي�ض ال�شيا�شي للم�شكلة ،وحتدد امل�شار القت�شادي والتوطني حللها.
ت�شكل ق�شية الالجئني والنازحني ،م�شكلة رئي�شية لق�شايا الهوية واملواطنة
والدميوقراطية والتنمية يف الأردن ،ومتثل �شيا�شة التوطني قنبلة موقوتة تهدد
ا�شتقرار ووحدة البالد .ومما يثري الت�شاوؤل قبول اجلانب الأردين بالتعامل
معها بهذا القدر من اخل ّفة يف معاهدة دولية .غري اأنّ اخل ّفة والتنازلت املعيبة
حلقت بع�شرات التفاقات
والغمو�ض مت ّيز كل حرف يف معاهدة «وادي عربة» التي اأُ ْ
التف�شيلية حول التعاون الثنائي يف كل املجالت املمكنة ،القائمة وامل�شتقبلية.
وهي اتفاقات �شمحت لإ�شرائيل باإحداث اخرتاقات جرى �ش ّدها من قبل املجتمع
مبكر ًا ،با�شتثناء العالقات الثنائية الر�شمية.
ويظل اأ�شواأ ما يف معاهدة «وادي عربة» ،تخلي اجلانب الأردين ،ومن طرف
واحد ،عن منظومته الدفاعية اإزاء اإ�شرائيل ،مبا يف ذلك تفكيك اأجزاء من حائط
املدفعية الثقيلة ال�شرتاتيجي على طول املرتفعات الأردنية املواجهة لإ�شرائيل.
وهو كان مفخرة الدفاع الأردين خالل حرب ال�شتنزاف على اجلبهة الأردنية
 .1970 - 1968واإىل ذلك جرى جتميد خدمة العلم والإ�شرار مبنظومة مكافحة
التج�ش�ض والعالقات مع العد ّو التي اأ�شبح الكثري منها «قانوني ًا».
الثالثاء  23ت�شرين الأول 2012

231

خريطة رقم ()1

خريطة منطقة الحتالل الإ�شرائيلي يف خليج العقبة
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خريطة رقم ()2

خريطة منطقة الحتالل الإ�شرائيلي يف الباقورة
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خريطة رقم ()3

خريطة منطقة الحتالل الإ�شرائيلي يف وادي عربة
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الهوية الوطنية لالأردنّ :
حل مع الفل�سطينيني ومقاومة
اإ�سرائيل
اإذا حتدثتَ يف ع ّمان عن الت�ش ّور التقليدي الذي ينظر اإىل فل�شطينيي الأردن
بو�شفهم ـ ـ كفل�شطينيي �شوريا ولبنان ـ ـ جزء ًا من ال�شعب الفل�شطيني� ،شتتّهمها
اأو�شاط فل�شطينية ،منها مث ًال قياديون يف «حزب الوحدة ال�شعبية» ،بالعن�شرية.
لكن حاملا تتبنى وجهة نظر هوؤلء يف املواطنية الكاملة لفل�شطينيي الأردن ،يتهمك
رفاقهم من قياديي اجلبهة ال�شعبية يف بريوت اأو ال�شام ،بالتفريط يف حق العودة
وال�شلوع يف موؤامرة التوطني .وبني هوؤلء واأولئك� ،شيكون على الأردنيني النكفاء عن
اأي برنامج لبلورة هويتهم وكيانهم ،وبالتايل ،تاأجيل ا�شتحقاقات التغيري الوطني
الجتماعي يف الأردن.
لكن ،مل يعد ممكن ًا اإخ�شاع م�شكلة النق�شام الأهلي يف الأردن ،للنقا�شات
الفل�شطينية؛ فهي م�شكلة اأردنية ،اأو ًل واأخري ًا ،م�شكلة معي�شة متعددة الأبعاد� ،شيا�شي ًا
واقت�شادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا واأمني ًا .وهي اأبعاد حا�شرة يف الراهن ،وت�شل التنمية
والدميوقراطية والتحديث والثقافة ،وتنزل بالقوى الجتماعية اإىل ال�شطفاف يف
ع�شب ّيتني ،تتجاهالن ،بدورهما ،حقيقتني ل بد من مواجهتهما ،هما:
 )1اأنّ م�شتقبل البلد كله مرتبط ببناء الدولة الوطنية الدميوقراطية املوحدة،
وتالي ًا ذات القدرة الدفاعية الفاعلة يف مواجهة ل مفر منها مع التو�شعية الإ�شرائيلية،
 )2اأنّ لالأغلبية ال�شعبية يف البالدّ ،
بغ�ض النظر عن اأ�شولها ،ق�شية م�شرتكة
اأخرى ،هي ق�شية تنظيم قواها يف منظمات نقابية و�شيا�شية قادرة على الدفاع عن
م�شاحلها ،وقادرة على تكوين الكتلة الوطنية الجتماعية الالزمة لنت�شار م�شروع
تنموي م�شاد للكمربادورية والف�شاد والأمركة.
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واأمام هاتني احلقيقتني ،وما تفر�شانه من مهمات ،فاإنّ اأول نقطة منهجية
ينبغي ت�شجيلها لتنظيم حوار جدي حول الوطنية الأردنية ،هي �شرورة الف�شل
بني م�شكلة النق�شام الأهلي يف الأردن ،من جهة ،وم�شكالت «احلل النهائي»
للق�شية الفل�شطينية ،من جهة اأخرى .وهذا يعني اأنّ علينا اأو ًل التو ّقف عن تاأجيل
البحث عن حل للم�شكلة الأوىل باأبعادها املتعددة ،وعلينا ثاني ًا بناء ت�شور م�شرتك
لهذا احلل يقوم على اأ�شا�ض اأولوية امل�شالح الوطنية املحلية ،ل على اأ�شا�ض اأولوية
ت�شهيل ما ي�ش ّمى العملية ال�شلمية.
النقطة املنهجية الثانية الالزمة ،هنا ،هي اأ ّنه ل منا�ض اأمام طريف املعادلة
الأردنية من اعتماد مبداأ احللول الو�شط اأ�شا�ش ًا لبناء وحدة ال�شعب والدولة ،ل
على اأ�شا�ض املحا�ش�شة ،ولكن بالنظر اإىل تلك الوحدة بو�شفها �شياق ًا اجتماعي ًا
ـ ـ �شيا�شي ًا مديد ًا ومت�شاعد ًا لالندماج الوطني .على هذه اخللفية ،تكون البداية
الوحيدة الواقعية لبناء منوذج وطني لتجاوز النق�شام الأهلي ،هي العرتاف
املتبادل بواقعتني تاريخيتني ،هما:
اأو ًل ،اأنّ الأردنيني من اأ�شل فل�شطيني ملا قبل فك الرتباط يف  1988اأ�صبحوا
اأردنيني باملعنى القانوين ،واأنّ ق�شم ًا كبري ًا منهم اأ�شبح ،بحكم عوامل اجتماعية
و�شيا�شية وثقافية ،جزء ًا ل يتج ّزاأ من التكوين التاريخي الأ�شيل لل�شعب الأردين.
واملرحب بهذا التكوين الأ�شا�شي
وعلى النخب ال�شرق الأردنية القبول الواعي
ّ
للوطنية الأردنية ،ومتكني هذا الق�شم من ال�شراكة ـ ـ بالتدريج ولكن بثبات ـ ـ يف
العملية ال�شيا�شية الوطنية ،بال عقد من اأي نوع .ولتاأكيد هذه الناحية ،ومن دون
م�ض مبواطنة اجلميع قبل  ،88علينا اأن نالحظ اأنّ اأكرث من ن�شف الأردنيني
اأي ّ
من اأ�شل فل�شطيني قد تاأردنوا باملعنى اجلذري ال�شامل ،اأي اأ�شبحوا اأردنيني
باملعنيني القانوين والجتماعي ال�شيا�شي .ومن هوؤلء:
ـ ـ من خدم يف اأجهزة الدولة الأردنية املدنية والع�شكرية واملوؤ�ش�شات العامة،
وخ�شو�ش ًا من املتقاعدين.
 الفعاليات املندرجة نهائي ًا يف احلياة القت�شادية واملهنية والجتماعيةوالثقافية والنقابية والأحزاب ال�شيا�شية الأردنية.
236

 اأبناء الع�شائر املمت ّدة عرب النهر ومركزها يف الأردن. الأن�شباء ...وهنالك حالت اأخرى فاتتني حتم ًا ،لكن الق�شد هو الإ�شارةاإىل اأنّ عملية التاأردن هي عملية اجتماعية و�شيا�شية حقيقية ،واآن الأوان لرتجمتها
يف عملية التوحيد الجتماعي الوطني.
ثاني ًا ،اإنّ العالقة اخلا�شة بني الأردن وال�شفة الغربية ،قد انتهت بالنف�شال.
وهو ما يتطلب العمل على تاأطري هذه الواقعة ال�شيا�شية ،من اجلانب الأردين،
د�شتوري ًا وقانوني ًا ،من جهة ،وت�شمينها يف اتفاقية �شاملة بني ع ّمان ومنظمة
التحرير الفل�شطينية ،من جهة اأخرى .ولعله ذو مغزى اأنّ النظامني ،الأردين
والفل�شطيني ،توافقا على انف�شال البلدين� ،شيا�شي ًا ،منذ  ،1988من دون اأن
يد ّونا ذلك يف اتفاق حتى الآن .وهو ما اأراه �شرب ًا من التواطوؤ يت�شمن ال�شكوت
على اأجندتي التدخل املتبادل.
ي�شتنكف النظام الأردين ،من جهته ،عن ال�شتجابة ملطلب احلركة الوطنية
ويوحد معايري
باإ�شدار قانون جن�شية جديد يلحظ فك الرتباط مع ال�شفة الغربية ّ
املواطنة وينهي دراما �شحب اجلن�شيات ومنحها بالر�شى والنفوذ .باملقابل،
ت�شتنكف ال�شلطة الفل�شطينية ،عن اإبداء اأي قلق حيال هجرة مواطنيها اأو تنظيم
اإقاماتهم يف الأردن اأو البحث عن اأ�شباب هجرتهم وتوخي معاجلتها .فالفا�شدون
واملتنفذون هناك يريدون ،اأي�ش ًا ،التخ ّفف من �شغط الدميوغرافيا الفل�شطينية.
اإنّ املزيد من الأردنيني من اأ�شل فل�شطيني (ي�شكلون نحو  40باملئة من
املواطنني) باتوا يدركون اليوم اأنّ ال�شعي اإىل جتني�ض نحو مليون مهاجر جديد
من مواطني ال�شفة الغربية وتوطينهم يف البالد هو �شعي غري واقعي وتفجريي،
ف�ش ًال عن كونه جزء ًا من امل�شروع الأمريكي ـ ـ الإ�شرائيلي لتفريغ الأرا�شي املحتلة
من �شكانها.
منذ  ،1988تكونت جالية فل�شطينية يف الأردن من مهاجرين لي�شوا لجئني
ول نازحني؛ اإذ اإ ّنهم مواطنون معرتف بهم يف ال�شفة ،لك ّنهم هاجروا منها
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طوع ًا .ولي�ض حل م�شكلة هذه اجلالية يف جتني�ض اأفرادها ،بل يف ت�شميم برنامج
اقت�شادي اجتماعي ي�شجعهم على العودة اإىل ال�شفة ،كما ي�شجع الغزيني على
العودة اإىل غزة ،واإعادة توطينهم فيها ،لكن احلكومة احلم�شاوية ،هي الأخرى،
م�شغولة ،كنظريتها يف رام اهلل ،عن مواطنيها ،حتى ولو كانوا يف و�شع «البدون»
البائ�ض يف املهجر الأردين.
تقرتح احلركة الوطنية الأردنية ،اإطار ًا قانوني ًا و�شيا�شي ًا لوحدة ال�شعب
الأردين على اأ�شا�ض معيار واحد للمواطنة ،ووحدة كيانه وهويته الوطنية .وكما
دمج ال�شعب الأردين ،يف تكوينه الذاتي ،ال�شرك�ض وال�شي�شان وال�شوام وفل�شطينيي
ما قبل  48واحلجازيني ،فتاأردنوا ،واأ�شبحوا جزء ًا من الوطنية الأردنية ،كذلك،
تواجهه ،اليوم ،مهمة دمج الق�شم املتاأردن مو�شوعي ًا يف �شفوف الأردنيني
من اأ�شل فل�شطيني ،ل على اأ�شا�ض وحدة هويتني ،بل يف اإطار الهوية الوطنية
وال�شيا�شية الأردنية .واملدخل اإىل هذه العملية التاريخية يتمثل يف اأمرين :الأول
تنجزه الدولة من خالل الإ�شراع يف اإ�شدار قانون جديد للجن�شية يت�شمن تعليمات
ويوحد املعايري القانونية للمواطنة ،والثاين تنجزه احلركة الوطنية
فك الرتباط ّ
الأردنية من خالل العمل الكثيف على ا�شتقطاب املواطنني املندجمني ،اجتماعي ًا
و�شيا�شي ًا وثقافي ًا ،بغ�ض النظر عن اأ�شولهم .وبخالف ذلك� ،شيظل جزء مهم من
ال�شعب الأردين حتت التاأثري املتداخل للتنظيمات الفل�شطينية املختلفة ،ويف حالة
عزلة �شيا�شية عن احلراك ال�شعبي من اأجل التغيري ،كذلك �شيظل ق�شم كبري
من الكادحني الأردنيني ،ملتحقني� ،شيا�شي ًا ،بالكمربادور حتت تاأثري ع�شبيات
الأ�شول الدميوغرافية.
�شار �شروري ًا التحديد القانوين للجن�شية وللعالقة مع الكيان الفل�شطيني،
ومنح جميع مواطني الدولة ،امل�شاواة القانونية والفعلية ،والفر�شة احلقيقية
لكي ي�شبحوا اأردنيني �شيا�شي ًا ،من خالل الن�شواء يف �شفوف احلركة الوطنية
الأردنية ،ويف اإطار برناجمها الوطني الجتماعي املربع الأركان ،ال�شتقالل
وتنظيم القدرات الدفاعية يف مواجهة العدو الإ�شرائيلي ،اإ�شقاط الطبقة
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الكمربادورية والنهج النيوليربايل،الدميوقراطية الجتماعية وتنمية املحافظات
واحلكم الد�شتوري.
الغائب التاريخي يف املعادلة الأردنية ،اأي العامل الوطني ال�شعبي ،ح�شر منذ
 ،2010ويعزز ح�شوره ال�شيا�شي والتنظيمي واملعنوي يف حركة وطنية اجتماعية
فل�شطيني
تعيد بناء املعادلة كلها .لذلك ،مل يعد مقبو ًل اليوم اأن يكون الأردين
ّ
الأ�شل ،اأردني ًا باجلن�شية ،وفل�شطيني ًا يف ال�شيا�شة؛ ذلك اأنّ تلك ال�شيزوفرينيا
�شتعرقل م�شروع التغيري الوطني الجتماعي يف البالد اأو حت ّوله اإىل حرب اأهلية.
و�شتكون هذه كارثة على البلد واملنطقة ،على الق�شية الأردنية والق�شية الفل�شطينية
مع ًا .اندراج فل�شطينيي الأردن يف وحدة ال�شعب الأردين ووحدة حركته الوطنية،
ل يلغي ،بالطبع ،احلق الثابت بالعودة والتعوي�ض لالجئني والنازحني منهم .ومع
الأخذ بالعتبار اأنّ ق�شم ًا من فل�شطينيي الأردن اأ�شبح ،بغ�ض النظر عن ماآلت
الق�شية الفل�شطينية ،جزء ًا ل يتجزاأ من التكوين الأردين ،فاإنّ ق�شية العودة هي
يف النهاية ق�شية ن�شالية لكل الأردنيني ،ول ميكن حذفها من مهمات الن�شال
الأردين �شد اإ�شرائيل( .وت�شمل تلك املهمات حترير اأرا�ض اأردنية مغت�شبة اأو
موؤجرة اأو مملوكة من قبل الإ�شرائيليني ،وا�شرتداد احلقوق املائية الأردنية يف
نهر الأردن وعروبة القد�ض ...الخ).
ّ
و�شحنا �شابق ًا بع�ض مالمح الإطار الوطني الدميوقراطي لإعادة بناء الدولة
الأردنية على اأ�شا�ض وحدة ال�شعب والهوية وامل�شالح .وهي لي�شت جمرد دعوة،
بل تو�شيف لعنا�شر اأ�شا�شية يف عملية توحيد وطني جذرية مت�ش ّعبة املجالت
ال�شيا�شية والإدارية والقت�شادية والجتماعية والثقافية ،مت ّثل مع ًا م�شروع ًا
وطني ًا م�شرتك ًا ي�شتند اإىل الرتاث الوطني التقدمي املحلي والعربي .لذلك ،ل
ميكن اأن تكون متعجلة اأو معدة وفق و�شفات جاهزة اأو يف خدمة قوى انتهازية.
ول ميكن حتقيق ال�شهر الوطني من دون اإعادة العتبار اإىل ال�شيا�شة كتعبري
عن احلداثة ،اأي كممار�شة ي�شتطيع من خاللها املواطن واملجتمع ،ال�شيطرة على
حياته وتط ّورها .ول �شيطرة كتلك ،من دون ال�شيطرة على القت�شاد مل�شلحة
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املجتمع وال�شيطرة على العالقات اخلارجية مل�شلحة الدولة .احلداثة هي قدرة
الفرد على امل�شاركة الفاعلة يف تقرير م�شريه وم�شري جمتمعه وبلده يف عملية
دميوقراطية يف �شياق م�شروع وطني ودولة وطنية .واأول عنا�شر احلداثة ،اندراج
املواطنة يف دولة وطنية موحدة .وباملقابل ،اإنّ املواطنة امل�شتندة اإىل املحا�ش�شة
تلغي وحدة الدولة وحت ّول الدميوقراطية اإىل �شياق يخدم امل�شروع الأمريكي ـ ـ
الإ�شرائيلي.
الفل�سطينيون ـ االأردنيون واجلالية الفل�سطينية
بخالف �شوريا ولبنان ،حيث يحتفظ الالجئون الفل�شطينيون منذ ،1948
بهويتهم ال�شيا�شية والجتماعية ،ويتحدد وجودهم كالجئني موجودين خارج
البنى املحلية ،حت ّول الفل�شطينيون الالجئون يف الأردن منذ  1950اإىل مواطنني
اأردنيني ،بالنظر اإىل قيام وحدة اندماجية بني الأردن وال�شفة الغربية .وهي
الأرا�شي التي ا�شتطاع اجلي�ض الأردين الحتفاظ بها من الأرا�شي الفل�شطينية
يف حرب  .1948وقد اعترب مواطنو ال�شفة الغربية ـ والالجئون اإليها والالجئون
اإىل الأردن نف�شه من مناطق  48ـ مواطنني يف الدولة الندماجية التي جرى بناء
كامل موؤ�ش�شاتها الد�شتورية وال�شيا�شية والع�شكرية واملدنية على اأ�شا�ض املنا�شفة
يف ظل الندماج.
حتى  1964ـ حني جرى تاأ�شي�ض منظمة التحرير الفل�شطينية ومن ثم تاأ�شي�ض
فتح يف  1965ـ كانت القوى الوطنية وال�شعبية الفل�شطينية قد اندجمت يف اأحزاب
موحدة على م�شتوى اململكة .وعلى �شبيل املثال ،احتدت ع�شبة التحرر الوطني
الفل�شطينية مع املجموعات ال�شيوعية الأردنية يف حزب واحد ،كذلك فعل البعثيون
والقوميون العرب ،بينما اندجمت النخب ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية
للدولة اجلديدة ،اندماج ًا كام ًال.
بعد هزمية  1967ووقوع ال�شفة الغربية حتت الحتالل ،وجدت دعاوى فتح
النف�شالية ـ التي كانت معزولة قبل ذلك ـ اآذان ًا �شاغية لدى اأق�شام وا�شعة من
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فل�شطينيي الدولة الندماجية الذين بداأوا يوؤيدون النف�شال الفل�شطيني عن
الأردن ،مربزين هوية فل�شطينية م�شتقلة عنها .حتى القوميون العرب التحقوا
بهذا الجتاه ،موؤ�ش�شني اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني ـ بتفرعاتها الالحقة ـ يف
حني رف�ض هذا الجتاه ق�شم اآخر من الفل�شطينيني �شمل النخب ال�شيا�شية وكذلك
ال�شيوعيني والبعثيني .مقاومة موؤ ّيدي الدولة الندماجية ظلت فاعلة حتى �شدامات
 1970بني اجلي�ض الأردين ـ الذي اأيدته غالبية ال�شرق اأردنيني ـ واملنظمات امل�شلحة
التي اأيدتها غالبية الفل�شطينيني .وهزمت املنظمات ،ب�شرعة و�شهولة ،ل�شبب
�شيا�شي اأو ًل ،اإذ حت ّولت من قوى مقاومة �شرعية تعرب عن الدولة الندماجية اإىل
منظمات انف�شالية تقاتل على اأر�ض الإقليم الذي تريد النف�شال عنه.
اأحدثت �شدامات � 1970شرخ ًا عميق ًا بني ال�شرق اأردنيني والفل�شطينيني
الذين ظلوا مواطنني ،لكنهم اأ�شبحوا الآن موؤيدين ب�شورة حيوية و�شبه كاملة
لالنف�شال الفل�شطيني حتت �شعار «منظمة التحرير هي املمثل ال�شرعي والوحيد
لل�شعب الفل�شطيني» .ون�شاأت بذلك م�شكلة التناق�ض بني الهوية واملواطنة.
يف  ،1988ر�شخ امللك ح�شني ملطالب النف�شال الفل�شطينية ـ والأردنية
والعربية ـ و�شدر بالتايل قرار فك الرتباط مع ال�شفة الغربية ،وكان ذلك مقدمة
لإعالن املجل�ض الوطني الفل�شطيني يف العام نف�شه «الدولة الفل�شطينية» يف مناطق
 67مبا فيها ،بالطبع ،ال�شفة الغربية والقد�ض ال�شرقية .ومبوجب تعليمات فك
الرتباط ،فاإن الفل�شطينيني احلا�شلني على اجلن�شية الأردنية واملقيمني يف الأردن
ب�شورة دائمة قبل  1988ظلوا مواطنني .وبذلك ن�شاأت جماعة الفل�شطينيني ـ
الأردنيني يف الدولة الأردنية ،وهي ت�شكل حوايل  40باملئة من املواطنني الأردنيني.
مل تطرح هذه اجلماعة مطالب �شيا�شية خا�شة بها ،وتعاملت مع مواطنيتها
يف دولة اأخرى ،غري الدولة الفل�شطينية ،ك�شيغة عملية موؤقتة .لكن اجتاه الأحداث
بعد اأو�شلو ،وخ�شو�ش ًا جلهة تعرث احلل وا�شتبعاد �شموله الالجئني ،وتعرث ن�شوء
دولة فل�شطينية وانك�شاف �شعف قدرتها حتى لو ن�شاأت يف ا�شتيعاب الالجئني
والنازحني ،اأوجد تيار ًا قوي ًا بني الأردنيني ـ الفل�شطينيني للت�شالح مع واقعهم.
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وبداأت نخبهم تطرح مطالب �شيا�شية �شريحة داخل الدولة الأردنية .وقد جنم
عن ذلك توتر عميق اأ�شبح اأحد املحاور الرئي�شية يف احلياة ال�شيا�شية يف الأردن،
منذ اأواخر الت�شعينيات من القرن الع�شرين.
الفل�شطينيون الأردنيون الذين حت ّولوا ـ يف الآن نف�شه ـ اإىل جماعة خارج
العملية ال�شيا�شية الفل�شطينية وذات هوية منف�شلة داخل الدولة الأردنية ،اأي
مندجمني ول مندجمني مع ًا ،اأ�شبحوا ي�شكلون ظاهرة فريدة يف �شفوف ال�شعب
الفل�شطيني ،من املهم درا�شتها من حيث احل�شور الدميوغرايف الجتماعي
واجتاهات واآليات امل�شاركة القت�شادية وال�شيا�شية والثقافية يف �شوء م�شكالت
الهوية والندماج.
وقد اأدى انطالق احلراك ال�شعبي الأردين ،منذ  ،2010وال�شعود غري
امل�شبوق للحركة الوطنية الأردنية ،اإىل طرح م�شاألة املواطنة والندماج الوطني
على ب�شاط البحث ،خ�شو�ش ًا اأنّ الق�شم الرئي�شي من الأردنيني ـ الفل�شطينيني،
اتخذ ا�شرتاتيجية الناأي بالنف�ض عن ال�شراع ال�شيا�شي ـ الجتماعي املحتدم يف
البالد.
منذ  1988وحتى الآن ،هاجر اإىل الأردن ،ب�شكل طوعي ،ما يزيد على املليون
من مواطني ال�شفة الغربية .ون�شاأت ،بالتايل ،جالية فل�شطينية كبرية ،مت جتني�ض
حوايل  94الف ًا منهم من خالل الر�شى اأو �شغوط املتنفذين .وبالإ�شافة اإىل
الوليات املتحدةُ ،وجد تيار حملي بني الأردنيني ـ الفل�شطينيني ،يطالب مبنحهم،
مع حوايل ثالثماية األف من النازحني الغزيني ،اجلن�شية الأردنية.
يف حالة ما ،اإذا مت جتني�ض مهاجري ال�شفة ملا بعد الـ 88ونازحي غزة� ،شوف
يرتفع املك ّون الفل�شطيني من املواطنني الأردنيني اإىل حوايل  60باملئة ،مما يهدد
التوازن الداخلي ،ويوؤدي واقعي ًا ،لقيام �شيغة دميوغرافية للوطن البديل .وهو ما
يواجه معار�شة قوية من قبل احلركة الوطنية التي تقرتح �شيغ ًا ملعاجلة امل�شكلة
الإن�شانية للجالية الفل�شطينية من خالل تاأطري وجود اأفرادها قانوني ًا كمقيمني
فل�شطينيني ،واإعتماد حوافز اقت�شادية ل�شمان عودتهم اإىل ديارهم.
الثالثاء  22اأيار 2012
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االأردن ،اأفق لبناء «ال�سام احلقيقيـة»
«من هو الأردين؟» و«ما معنى اأن تكون اأردني ًا؟» �شوؤالن ما برحا مطروحني
يلحان على احلياة ال�شيا�شية الأردنية ،حتى اأنّ امللك عبد اهلل الثاين ا�شط ّر ،يف
اإطار املناق�شات ال�شاخنة التي اأطلقها احلراك ال�شعبي خالل  ،2012 - 2011اإىل
ك�شر التابو الها�شمي اإزاء ذينك ال�شوؤالني ،والقبول بطرحهما على جدول الأعمال.
لقد تو ّلد راأي عام يف البالد يرى اأنه اآن الأوان للبدء مبعاجلة جدية وم�شوؤولة
ملرحلة اإعادة بناء الدولة ،تفر�ض اأولوية بحث م�شاألة املواطنة والهوية* التي طاملا
جت ّنبها ال�شيا�شيون لثالثة دوافع ،منها دافع النتهازية التي تبتعد عن وجع الراأ�ض
وت�شتبعد اخلالفات وت�شتجلب ال�شعبية على ح�شاب احللول ال�شرتاتيجية ،ومنها
دافع التح�شري لـ«الوطن البديل» ،ومنها دافع «الواقعية ال�شيا�شية» التي ترى اأن
اجتاه التطورات �شوف يف�شي اإىل كونفدرالية مع كيان فل�شطيني جمزوء غري
قابل للحياة من دون ال�شلة مع الأردن .وهو ما يوجب ال�شمت حول �شوؤال الهوية
الأردنية ،حت�شري ًا للت�شاوق مع تلك «احلتمية الكونفدرالية» املدعاة.
ال�شجال ل يزال قائم ًا حول َمن يحق له التمتع باجلن�شية الأردنية .فهناك
َمن يعترب اأنّ ف�شل امل�شروع الفل�شطيني يوجب اإلغاء قرار فك الرتباط مع ال�شفة
الغربية (ال�شادر يف  1988مقدمة لإعالن الدولة الفل�شطينية يف العام نف�شه)،
ويعترب اأن اجلن�شية الأردنية حق جلميع اأبناء ال�شفة .وهنالك َمن يرى اأنّ اجلن�شية
الأردنية هي حق لأبناء ال�شفة املقيمني يف الأردن بعد  1988اأي�ش ًا ،وهنالك َمن
يريد جتني�ض الغزيني املقيمني الخ .وقد مت ،بالفعل ،واإن يكن بحدود فر�شتها
تدخالت البزن�ض والف�شاد الإداري وال�شغوط ال�شيا�شية الغربية ،منح اجلن�شية
الأردنية لع�شرات الآلف من هذه الفئات ،خالف ًا لتعليمات فك الرتباط.
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وعلى اجلهة الأخرى ،هنالك َمن يرى اأنّ اجلن�شية الأردنية هي حق ،فقط،
ملن كان اأردني ًا من اأبوين عثمانيني ،وهنالك َمن يوقف هذا احلق على �شنة 1946
(قيام اململكة) ،اأو على �شنة ( 1967اأي الالجئني دون النازحني) .لكن هذه
التيارات تراجعت ب�شبب تطور املنحى الدميوقراطي التقدمي يف �شفوف الوطنيني
الأردنيني ل�شالح العرتاف بوجود مك ّون فل�شطيني بني مكونات ال�شعب الأردين.
�شوؤال َ«من هو الأردين؟» مطروح على الإرادة ال�شيا�شية للنظام الذي اآن له
اأن يتخل�ض من اأوهام الدور الأردين يف ال�شفة ،واملبادرة اإىل اإ�شدار قانون جديد
للجن�شية ينظمها وفق تعليمات فك الرتباط لعام  ،88بد ًل من الحتكام اإىل هذه
التعليمات الإدارية .بذلك� ،شيكون جميع املواطنني من اأ�شل فل�شطيني ملا قبل 31
اآب  ،1988اأردنيني ب�شورة قانونية ،بينما يكون الفل�شطينيون يف اململكة ممن
وفدوا بعد فك الرتباط ،مقيمني ك�شواهم من العرب.
ين�شاأ عن ذلك كله اإطار قانوين �شارم يحدد بو�شوح َمن هو الأردين .وهذا
هو اجلواب ال�شهل لل�شوؤال ال�شهلَ :من هو الأردين؟ ونالحظ اأ ّنه يتع ّلق باإجراءات
قانونية واإدارية .اأما ال�شوؤال الثاين« :ماذا يعني اأن تكون اأردني ًا؟» فهو �شوؤال �شعب
و�شائك وا�شتقطابي .وجواب هذا ال�شوؤال مرهون بالتط ّور القت�شادي الجتماعي
للبالد واجتاهه ،والتعليم واجتاهه ،ومب�شار التح ّول الدميوقراطي ،وامكانية
ولدة نخبة وطنية موحدة ...الخ .لكن كل ذلك يظل خارج البحث ما مل ُيح�شم
اجلانب القانوين للمواطنة.
براأيي اأنّ مركزية الدولة والقطاع العام الإداري والقت�شادي ،واإخ�شاع
القطاع اخلا�ض خلطط تنموية وطنية ،وتعزيز مكانة ودور املوؤ�ش�شة الع�شكرية
على ال�شعد الوطنية والجتماعية والتنموية ،وا�شتحداث �شبكة موا�شالت وطنية
بال�شكك احلديد ل�شمان �شيولة قوة العمل والتوا�شل ال�شهل وال�شريع وغري املكلف
بني املراكز ال�شكانية املتباعدة ،وال�شتثمار الزراعي وال�شناعي يف املحافظات،
ووقف ت�شليع الأرا�شي ،واإحداث تغيري وطني ودميوقراطي ومدين يف املدر�شة
واجلامعة والإعالم ،وتوحيد الذاكرة والنظرة اإىل املا�شي و الرموز ...هي بع�ض
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امل�شارات املف�شية اإىل التو�شل اإىل بيئة الإجابة ال�شحيحة على �شوؤال :ماذا يعني
اأن تكون اأردني ًا؟ وهو ما يعني اأ ّننا باإزاء م�شروع تاريخي ل باإزاء جواب اإجرائي.
تو�شل مهاتري حممد اإىل ت�ش ّور م�شروع ،كذاك ،لتوحيد املجتمع املاليزي
عندما ّ
املنق�شم اإىل مالويني (يف القطاع العام ،كما هو حال ال�شرق اأردنيني) و�شينيني
(يف القطاع اخلا�ض ،كما هو حال الأردنيني  -الفل�شطينيني) وهنود (يف القطاع
التجاري التقليدي ،كما هو حال الأردنيني ـ ال�شوام) ،و�شع الأ�ش�ض لالنتقال
مباليزيا املتخلفة اإىل موقع القت�شاد رقم  14على امل�شتوى العاملي.
كيف فعل مهاتري حممد ذلك؟ لي�ض باإنكار هوية البالد املالوية ،ول بالت�شكيك
بكيان املالويني ال�شيا�شي وا�شت�شهال اإر�شالهم اإىل هوام�ض الإفقار ،بل من خالل
الحتفاظ بالقطاع العام املالوي ودوره ،وتطوير نخبة مالوية جديدة مت�شعة
با�شتمرار وادماجها يف القت�شاد احلديث.
اأدجمت ماليزيا كل مكوناتها يف اإطار دولة وطنية مالوية ـ ولي�ض يف فدرالية
مك ّونات اإتنية ـ فا�شبح التن ّوع ميزة ،حتى اأ ّنه ُيذ َكر يف اعالنات الرتويج ال�شياحي
التي تقول فخورة« :ماليزيا ...اآ�شيا احلقيقية» .ميكننا اأن نتعلم من التجربة
املاليزية ،ورمبا يف عقد واحد ،ميكننا القول« :الأردن ...ال�شام احلقيقية»! ففي
عمان ،اليوم ،فوح غامر من يا�شمني دم�شق ،وظالل كثيفة من القد�ض ،واآفاق
حياة مدنية حديثة من بريوت ،يف ن�شيج واحد يح ّول املدينة ،يف روؤى الندماج،
اإىل مهرجان دائم.

احلورانية الع ّمانية :لهجة االندماج الوطني

من املعروف عن اأبناء وبنات مدينة ال�شلط ،حا�شرة البلقاء التي مت ّثل قلب
�شرق الأردن ،اعتزازهم واعتزازهن مبدينتهم التي ي�ش ّمونها «كر�شي البلقا»،
و«البلقا كر�شي البالد» .وحتى عندما يعود واحدهم من اأوروبا� ،شيقول لك:
«اأبي�ض اأحلى من ال�شلط».
و«اأبي�ض» اأداة نفي يف عائلة اللهجات احلورانية ،اختفت اإل من لهجة ال�شلط
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(ويلفظها ال�شلطية بت�شديد ال�شني وفتحها وتخفيف الالم املك�شورة) .وبح�شب
عاملة اللغويات الأردنية املقيمة يف بريطانيا ،الدكتورة اإنعام الور ،فاإنّ اللهجات
جنوبي دم�شق وتنتهي عند املوجب ،حيث تبداأ �شقيقتها عائلة
احلورانية تبداأ من
ّ
اللهجات املوؤابية .اإل اأنّ املفارقة اأنّ اكتمال اللهجات احلورانية �شار من ال�شمال
اإىل اجلنوب ،لكي ي�شتقر يف ال�شلط ،بينما تتبدى املوؤابية اأكرث ما تتبدى يف لهجة
الكرك .ورمبا يكون ذلك عائد ًا اإىل الأدوار املديدة التي لعبتها املدينتان كمركزين
�شيا�شيني.
ل توجد ،بالن�شبة لعلماء اللغويات ،اختالفات بني اللهجات احلورانية
(ال�شائدة بني جنوبي دم�شق حتى �شمايل موؤاب) ت�شمح بت�شنيفها خارج عائلة
واحدة .وبينما يلم�ض اأبناء املناطق احلورانية الفروقات الطفيفة بني لهجة اإربد
وجوارها وبني لهجة ال�شلطية ،فاإنّ غري الأردين ي�شعب عليه التمييز بينهما،
وهو يحتاج اإىل تركيز ومعرفة لكي يالحظ الختالفات التي مت ّيز اللهجة املوؤابية
َ
للمخاطب (بفتح الطاء).
الكركية التي تظهر التفريق اجلن�شوي امل�شاعف
فاحلوراين يقول للمراأة« :عند ِت ْ�ض» بينما يقول لها الكركي« :عندكي» .ورمبا يكون
تر�شخ ح�شور املراأة املوؤابية اأكرث من �شقيقتها احلورانية.
الأ�شل يف ذلكّ ،
اإل اأنّ من عالمات اندماج الكركي اأردني ًا ،تخليه عن ا�شتخدام فروقات
اللهجة املوؤابية ،ل�شالح التوافق مع اللهجة احلورانية .وهو ما ينطبق على اأهايل
احلوا�شر الفل�شطينية املندجمني �شيا�شي ًا واجتماعي ًا يف عمان ،ذلك اأ ّنهم يتخ ّلون
عن لهجاتهم ل�شالح احلورانية العمانية.
لهجة عمان الندماجية هي تركيب حوراين خا�ض م�شتحدث من اللهجة
ال�شلطية مع موؤثرات اللهجة النابل�شية املدينية املحدثة .وقد اخذت اللهجة
العمانية املنحى احلوراين العام ومت�شكت بالقاف (امللفوظة كاجليم امل�شرية)،
واأحرف العلة ،بينما اأخذت من اللهجة النابل�شية الأحرف ال�شامتة .ويحتاج تاأثري
نابل�ض ـ الذي مل يتح ملدينة فل�شطينية اأخرى ـ يف التكوين الجتماعي وال�شيا�شي
والثقايف الأردين احلديث ،اإىل وقفة درا�شية.
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وللدكتورة الور ،اكت�شافات ميدانية يف حقل درا�شتها ،يت�شمنها بحث غري
من�شور� ،شاأر ّكز على اأهم ا�شتنتاجاته ذات البعد ال�شيا�شي .وهي:
 - 1اللهجة العمانية امل�شتحدثة ـ والتي ل ي�شمل ا�شتخدامها كل �شكان عمان ـ
اأ�شبحت ع�شو ًا ا�شي ًال يف عائلة اللهجات احلورانية .وبن�شوء هذه اللهجة املدينية
اكتملت عمان كواحدة من حوا�شر ال�شام الكربى؛ دم�شق ،بريوت ،القد�ض ...التي
طورت كل منها لهجتها اخلا�شة بها �شابق ًا .وميكن القول اإنّ احلورانية العمانية
هي لهجة الندماج اللهجوي الأردين.
 - 2اأن اللهجة العمانية هي ،لالأ�شف ،لهجة الذكور املندجمني يف احلياة
ال�شيا�شية .ومن عالمات اندماجهم لفظ القاف احلورانية (كاجليم امل�شرية).
وهو ما ل ينطبق على الن�شاء املهم�شات �شيا�شي ًا ،فيلفظن القاف (اآ) متمثالت
اللهجات ال�شامية واملدنية الفل�شطينية واللبنانية ،ويتبعن املوؤثرات الأخرى لهذه
اللهجات .فطريقة لفظ القاف حتكم منحى اللهجة كله.
 - 3ولأنّ الن�شاء ـ اللواتي بقني خارج دائرة الندماج والنفوذ ال�شيا�شيني ـ
يقمن بعمل �شيا�شي رئي�شي هو تربية الأطفال ،فاإنهن يعرقلن التطور الطبيعي
للهجة العمانية احلورانية ،ويرتكن لدى اأطفالهن الذكور ،خالئط لهجوية قد
تعرقل اندماجهم وتطورهم ال�شيا�شي .وهم ي�شعون ملغالبة تلك اخلالئط ب�شيء
من ال�شعوبة ،وي�شطرون ل�شتخدام لهجتني ،واحدة مع اندادهم الذكور واأخرى
مع ال�صبايا.
 - 4قبل اأن نعظ الن�شاء بالأهمية ال�شيا�شية الق�شوى لالندماج اللهجوي،
علينا اأو ًل اأن ن�شاعدهن ،بجد ،على الندماج ال�شيا�شي ،وعندها �شيلفظن القاف
احلورانية ـ املوؤابية اجلميلة مثل الرجال ،وي�شهمن بالندماج اللهجوي الذي ل مفر
منه لتوحيد التكوين الوطني الثقايف واإغناء احلياة اليومية والتوا�شل الجتماعي
والعاطفي وخلق الف�شاء العام املديني املوحد وتطوير الدراما والأغنية ...الخ.
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هل احلراك االأردين �سوفيني حق ًا؟

حتت عنوان «حما�ض يف الهالل الأمريكي» ،كتب جوزيف م�شعد يف «الأخبار»
( 22اآب  )2012مقا ًل ل ميكن املرء اإل اأن يوؤيد خطه العام .ومما ي�شرين بالفعل،
اأنّ م�شعد ل يتبع الليرباليني وي�شري يف اخلط الوطني التحرري يف ما يت�شل
بامل�شائل املطروحة اليوم على ال�شاحة العربية والفل�شطينية.
غري اأ ّنني اأده�ض من اإ�شراره على قراءة امل�شهد الأردين من وجهة نظر
اخل�شوم ال�شيا�شيني الذين ي�شاجلهم بروؤية نقدية ثاقبة و�شحيحة ،يف كل مكان،
ما عدا الأردن ،حيث يتبنى جملة من الدعاءات التي يوؤلفها التحالف الليربايل
الإخواين ،وين�شرها ،وين�شج منها اأطروحة التاأ�شي�ض للوطن البديل.
اأو ًل ،لكي يكون البحث يف م�شاألة الأردنيني الفل�شطينيني نزيه ًا وغري ملتب�ض،
ينبغي التمييز بني هوؤلء الذين ي�شكلون نحو  40باملائة من اإجمايل املواطنني
الأردنيني ،واجلالية الفل�شطينية التي تقيم يف البالد ،ويربو عديدها على املليون
من مواطني ال�شلطة الفل�شطينية املتمتعني بحق الإقامة القانونية يف ال�شفة
الغربية ،الذين وفدوا اإىل الأردن بعد قرار فك الرتباط يف  ،1988ولي�شوا لجئني
ول نازحني .وقد وفد هوؤلء للدرا�شة اأو ال�شتثمار اأو العمل ...اإلخُ .ومتا َر�ض ،منذ
وقت� ،شغوط اأمريكية واإخوانية وليربالية ،ملنح هوؤلء املقيمني اجلن�شية الأردنية.
وقد اأثمرت تلك ال�شغوط املرتبطة مبوؤ�ش�شة الف�شاد والر�شى ،جتني�ض نحو
املائة األف منهم ،بقرارات اإدارية .وهذا هو ما يرف�شه الوطنيون الأردنيون
ويطالبون بوقفه من خالل قوننة قرار فك الرتباط مع ال�شفة الغربية ،مبا
ي�شع حد ًا للهجرة الطوعية من فل�شطني نحو الأردن .والق�شم الثاين من اجلالية
الفل�شطينية يتمثل يف نازحي غزة .ول يرتتب لهوؤلء حقوق �شيا�شية يف الأردن
اأ�ش ًال ،لأنّ قطاع غزة مل يكن جزء ًا من الدولة الحتادية ال�شابقة.
ثاني ًا ،ي�شتعري م�شعد من ال�شائعات الدارجة حول الأردن اأنّ اأغلبية الأردنيني
من اأ�شول فل�شطينية ،ناأوا باأنف�شهم عن امل�شاركة يف احلراك ال�شعبي ال�شرق
اأردين ،ب�شبب «الرعب» ،لي�ض فقط «من جانب التمييز احلكومي اجلاري
واملماأ�ش�ض �شدهم» ،بل اأي�ش ًا من جانب «الوطنيني ال�شرق اأردنيني من اليمني
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والي�شار على حد �شواء» .ويتابع« :حتى العديد من العنا�شر الثورية التي تقود
احلراك ال�شعبي ،يرون ن�شالهم امل�شروع من اأجل الدميوقراطية و�شد دكتاتورية
النظام و�شوفينيتهم املعادية للفل�شطينيني ،على اأنها املعركة نف�شها».
يف واقع احلال ،هذه �شائعات فع ًال؛ اإذ ل يوجد اأي متييز �شد الأردنيني -
الفل�شطينيني ،ل حكومي ًا ول �شعبي ًا  ،ول يوجد �شيء ا�شمه �شحب جن�شية من اأردين
مهما كان اأ�شله ،بل ل توجد جهة لها مثل هذه ال�شالحية مبوجب اأحكام الد�شتور
والقانون .اأما ما يثار عن �شحب اجلن�شيات  -وهي حالت حمدودة  -فيت�شل
بفل�شطينيني ،ل اأردنيني من اأ�شل فل�شطيني  -ح�شلوا على اجلن�شية بقرار
اإداري ،وفق تعليمات فك الرتباط مع ال�شفة الغربية يف  ،1988ب�شرط وا�شح هو
عدم التخلي عن حق الإقامة يف ال�شفة الغربية اأو القد�ض .لذلك ،اإن َمن ل يجدد
ت�شريح العودة اأو الهوية املقد�شية ،يتعر�ض لعقوبة هي وقف جن�شيته الأردنية.
ومن الوا�شح اأنّ هدف هذا الإجراء اإجبار املعنيني على اإدامة �شالتهم مع ال�شفة
والقد�ض وحقوقهم فيها.
اأما يف ما يت�شل مبواقف الوطنيني والثوريني ال�شرق اأردنيني ،فاإنّ اتهام
اأمثال هوؤلء بال�شوفينية ،هو افتئات على منا�شلني ،وت�شويه ،بال دليل ،حلركة
وطنية اجتماعية تلتزم ،يف خطها العام ،مبادئ حركة التحرر الوطني� ،شواء
جلهة عدائها املتجذر لالإمربيالية الأمريكية واإ�شرائيل ،اأو جلهة مطالبتها
با�شتعادة القطاع العام واإقامة الدميوقراطية الجتماعية ،اأو جلهة ن�شالها �شد
التدخل يف �شوريا.
الأردنيون الفل�شطينيون لي�شوا مرعوبني اأبد ًا .وميكن اأي باحث نزيه اأن
يالحظ الفارق النوعي يف تعامل ال�شلطات اخل�شن جد ًا مع مواطني املحافظات
ال�شرق اأردنيني ،وتعاملها الناعم ـ وال�شياحي ـ مع مواطني ع ّمان حيث الكثافة
ال�شكانية لالأردنيني ـ الفل�شطينيني .وهذا التمييز لي�ض اإثني ًا بالطبع .اإ ّنه متييز
اجتماعي �شد املف َقرين واملهم�شني وال ُع�شاة.
اجتاه الأردنيني ـ الفل�شطينيني اإىل عدم امل�شاركة يف احلراك ال�شعبي
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الأردين ،له اأ�شباب عديدة اأبرزها �شببان )1( :اأنّ ذلك احلراك له حوافز وغايات
تهم اأغلبية الأردنيني الفل�شطينيني
اقت�شادية اجتماعية بالدرجة الأوىل ،ل ّ
الذين حتوز الفئات البورجوازية والبورجوازية ال�شغرية منهم  65باملئة من
ثروات البالد ،بينما تتكفل فر�ض العمل الثانوية يف العا�شمة وحوالت املغرتبني
يف اخلليج بتوفري هام�ض مرن للمناورة الجتماعية يف �شفوف جماهريهم)2( .
اأنّ ق�شم ًا رئي�شي ًا من الن�شطاء الوطنيني من الأردنيني الفل�شطينيني ،ينطلق من
اأولوية ال�شاأن الفل�شطيني .ولذلك ،فعندما تكون هناك فعاليات مت�شلة باأي �شاأن
فل�شطيني ،مبا يف ذلك التظاهرات والعت�شامات ،فاإننا نالحظ اختفاء «الرعب»
الذي يتحدث عنه م�شعد ،والذي مينع الأردنيني الفل�شطينيني من امل�شاركة.
بالعك�ض ،تراهم ي�شاركون بكثافة.
ثالث ًا ،يزعم م�شعد اأنّ القيادات الأردنية من املحافظني والتقدميني ،من
اليمني والي�شار ،من امللكيني والثوريني ،يتفقون على �شيء واحد ،هو املوقف
ال�شوفيني �شد الأردنيني الفل�شطينيني ،بل اإنّ م�شعد ي�شيف اأن هدف احلراك
الأردين الرئي�شي هو ال�شتيالء على ال�شلطة ومن ثم طرد الفل�شطينيني من
البالد اأو تهمي�شهم.
اإذا كان ذلك الدعاء �شحيح ًا ،فهو يطرح �شوؤا ًل :ما ال�شر اجليني اخلطري
وراء هذا الإجماع امل�شتحيل الذي يخرتق ال�شراع الجتماعي وال�شيا�شي ليتدفق
يف نهر ال�شوفينية �شد الفل�شطيني؟ ولك ّنه ،يف احلقيقة ،ادعاء زائف متام ًا،
بل اإن احتدام ال�شراع داخل الف�شاء ال�شيا�شي ال�شرق اردين ،ح ّول الأردنيني
الفل�شطينيني اإىل بي�شة القبان املطلوب و ّدها من طريف ال�شراع اللذين اأدركا
ا�شتحالة احل�شم من دون ا�شتمالة اأولئك املحايدين حتى الآن اإىل جانبه.
ي�شتعني النظام ،كما يذكر م�شعد ،بفتح وحما�ض مع ًا ل�شتمالة الأردنيني
الفل�شطينيني اإىل جانبه ،وباملقابل ،يبذل قادة احلركات الوطنية الجتماعية
ال�شرق اأردنية ،جهود ًا م�شنية ل�شتمالة مواطنيهم من الأ�شول الفل�شطينية
ودجمهم يف احلركة ال�شعبية ،لكن القوى التي تك�شب الرهان ،اليوم ،يف املخيمات
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هي قوى الإ�شالم ال�شيا�شي املتعدية للحدود (ال�شلفية اجلهادية ،ال�شلفية الوهابية،
والإخوان امل�شلمون املت�شددون) وخ�شو�ش ًا بالعالقة مع ال�شراع الدائر يف �شوريا.
وال�شوؤال اجلدي املطروح اليوم على الباحثني يتمحور حول دواعي ال�شعبية التي
يحظى بها التمرد ال�شوري يف املخيمات؟
رابع ًا ،حتظى النخب الفل�شطينية ـ الأردنية بح�شة وازنة يف جممل النظم
امل�شيطرة يف البالد .وهي تتلقى ،بالفعل ،دعم ًا مفتوح ًا من الق�شر الذي �شعى
على مدار العقد املن�شرم اإىل تبديل قاعدته الجتماعية ،لي�ض ب�شبب ال�شخافات
املتعلقة بدور زوجة امللك الفل�شطينية الأ�شل ،ول ب�شبب عواطف امللك نف�شه ،بل
ب�شبب التح ّولت النيوليربالية التي هدمت القطاع العام القت�شادي وبدلت موقع
الثقل يف القت�شاد الأردين نحو القطاع اخلا�ض ،حيث ت�شيطر النخب الفل�شطينية
الأ�شل.
لكن ظلت هنالك موؤ�ش�شتان مل حتظ تلك النخب فيهما مبواقع وازنة،
هما اجلي�ض والربملان .بالن�شبة اإىل اجلي�ض ،فاإنّ الرتاتبية املوؤ�ش�شية الع�شكرية
ال�شارمة تتحكم بال�شعود القيادي للع�شكريني كما هو معروف ،ما يجعل من
امل�شتحيل جتاوز الأنظمة لتعيني جرنالت من اأ�شول فل�شطينية ،بينما كانت
غالبية الأردنيني الفل�شطينيني ،ول تزالّ ،
تعف عن الع�شكرية بالنظر اإىل الفر�ض
املفتوحة يف القطاع اخلا�ض واخلليج ،بينما تكاد تكون الع�شكرية ،امل�شار الوحيد
املفتوح اأمام اأبناء الع�شائر املف َقرين.
ولتاليف هذه العقدة ،تفكر اأو�شاط مقربة من الق�شر بدمج جي�ض التحرير
الفل�شطيني يف اجلي�ض العربي الأردين ،مبا ي�شمن ح�ش�ش ًا قيادية لالأردنيني
الفل�شطينيني من دون الإخالل بالرتاتبية الع�شكرية.
ح�شة الأردنيني الفل�شطينيني املمكنة يف الربملان تدور حول  25باملئة ،وغالب ًا
ما ل ي�شتفيدون منها بالكامل ب�شبب امتناعهم التقليدي عن امل�شاركة يف العملية
النتخابية .لكن من الوا�شح اأنّ ن�شبة التمثيل املتاحة هي اأقل من ن�شبة املواطنني
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من اأ�شول فل�شطينية ،التي تدور حول  40باملئة من اإجمايل املواطنني.
وهناك اأ�شباب مو�شوعية تكمن وراء ذلك ،اأهمها الكوتات اجلغرافية وامل�شيحية
والبدوية وال�شرك�شية التي تعود اإىل ما قبل  ،1948وي�شتحيل امل�شا�ض بها واقعي ًا.
ومن خالل نظرة حمايدة ،ميكن القول اإنّ الن�شبة املتاحة لتمثيل الأردنيني
الفل�شطينيني قد تط ّورت خالل العقدين الأخريين ب�شورة موؤثرة يف �شياق النهج
احلكومي للتوطني ال�شيا�شي .غري اأنّ القوى والتيارات الإ�شالمية والليربالية
لي�شت را�شية عن ذلك التطور .وهي تريد الإفادة من ال�شغوط الغربية لتحقيق
مطلبني هما:
 جتني�ض املقيمني الفل�شطينيني مبا يرفع ن�شبة املكون الفل�شطيني من ال�شعبالأردين اإىل  55باملئة،
 اإقرار نظام انتخابي على اأ�شا�ض الكثافة ال�شكانية، نقل ال�شلطات وال�شالحيات اإىل حكومة برملانية متثل «الأغلبيةالفل�شطينية».
ومتثل هذه املطالب جمتمعة ،كما هو وا�شح ،انتقا ًل «دميوقراطي ًا» اإىل الوطن
البديل.
الوطنيون الأردنيون ،باملقابل:
 ي�شعون ،بو�شائل ن�شالية ،برملانية وغري برملانية ،اإىل اإ�شقاط الطبقةالكمربادورية ونهج اخل�شخ�شة ،وتفكيك موؤ�ش�شة الف�شاد ،وا�شتعادة القطاع
العام القت�شادي واخلدمي.
يوحد معايري
 يرف�شون جتني�ض املقيمني ،ويدعون اإىل قانون جديد للجن�شية ّاملواطنة ،على اأ�شا�ض تاريخ مرجعي واحد هو تاريخ فك الرتباط بني ال�شفتني يف
 31متوز ،1988
 يوؤيدون نظام ًا انتخابي ًا على اأ�ش�ض �شكانية وجغرافية واجتماعية وتنمويةيف اآن واحد،
 ويعملون من اأجل انتقال ال�شلطات اإىل حكومة وطنية دميوقراطية،252

 وينا�شلون من اأجل اإقرار �شيا�شة دفاعية حتقق التوازن مع العدوالإ�شرائيلي ،وت�شمح لالأردن بتحرير اإرادته من معاهدة وادي عربة والتزاماتها،
والعمل على حترير الأرا�شي الأردنية املحتلة ،وتوفري الدعم الفعال للمقاومة
الفل�شطينية.
الثالثاء  4اأيلول 2012
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جوزيف م�سعد ...ال�سحية ج ّالد ًا

اأعادين جوزيف م�شعد اإىل خريف  ،1995حني ن�شرت مقا ًل بعنوان «من هو
الأردين؟» ر ّد عليه امللك ح�شني بنف�شه يف خطاب ،قال فيه« :هناك َمن ي�شاأل َمن
هو الأردين .واأنا اأ�شاأل :ما هو الأردن؟» .ثم ا�شرت�شل قائ ًال اإن الأردن ل �شيء يف
الأ�شل ،اإمنا �شنعه الها�شميون .وهذه هي بال�شبط الأطروحة الرئي�شية مل�شعد ،يف
ر�شالته للدكتوراه ،املدعية اأنّ الكيان الأردين والهوية الأردنية ،ل �شيء بالأ�شل بل
�شنعهما الربيطانيون ،كما يف مقاله امل�ش ّو�ض («الأردن بني الوطنية وال�شوفينية»،
الأخبار 10 ،اأيلول .)2012
يف �شيف العام التايل ،اأي يف  ،1996ا�شتغ ّل مدير ال�شتخبارات� ،شميح
البطيخي ،حملة العتقالت التي اأعقبت انتفا�شة اخلبز يف حمافظات اجلنوب،
ليعتقلني ،لكنني حوكمت ،اآنذاك ،اأمام حمكمة اأمن الدولة ،بتهمة «اإطالة الل�شان
على جاللة امللك» ،وق ّدم املدعي العام الع�شكري ،ن�ض مقايل َ«من هو الأردين؟»،
كم�شتند لتجرميي بالتهمة املذكورة.
ومل يكتف اأولئك الذين اأغ�شبتهم جراءتي يف طرح «�شوؤال املليون» يف
الأردن ،مبا عانيته من مطاردة و�شجن وحماكمة طويلة م�شنية ،ففي اآب ،1998
ربح اأمام منزيل بعمان،
اأر�شلوا اإيل اأربعة قب�شايات انهالوا علي بال�شرب امل ّ
ولذوا بالفرار ،بينما اأجرى الأطباء يل جملة من العمليات املعقدة يف الأمعاء
التي اأ�شابها التج ّلط جراء ال�شرب «الفني» امل�شتهدف القتل ،انتهت با�شتئ�شال
حواىل � 240شنتمرت ًا من اأمعائي الدقيقة ،ق�شيت ،بعدها ،زهاء �شهرين يف غرفة
العناية احلثيثة يف م�شت�شفى لوزميال يف جبل اللويبدة بعمان.
م�شعد ،كما املدعي العام الع�شكري واأولئك الذين اأر�شلوا القب�شايات لقتلي،
اأ ّرقهم اأن يخرج �شوت من بني �شفوف املف َقرين وامله ّم�شني ،ليقول :ل .ل�شتم
اأمريكا ول�شنا الهنود احلمر! مل اأطالب ،ومل يطالب اأي وطني اأردين يوم ًا بطرد
الأردنيني ـ الفل�شطينيني اأو الفل�شطينيني من البالد ،بل بتنظيم العالقة الثنائية،
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قانوني ًا لوقف الهجرات الطوعية املتالحقة من فل�شطني �شوب الأردن ،و�شيا�شي ًا
بتاأ�شي�شها على الت�شدي لإ�شرائيل وامل�شروع ال�شهيوين ،واجتماعي ًا بك�شف تلطي
الربجوازية الفل�شطينية ،وراء ق�شية ال�شعب الفل�شطيني ،ملنع ال�شراع الجتماعي
وحتطيم وحدة الكادحني يف البالد.
تغيب عن م�شعد ،يف �شرديته حول الوطنية الأردنية ،حمورية املواجهة مع
امل�شروع ال�شهيوين .وهو ين�شى اأو يتنا�شى اأ ّنه يتحدث عن لجئني ونازحني من
وطن مغتَ�شب وحم َت ّل .لذلك ،فهو ين�شب ظهور النقا�شات اخلا�شة بالهوية
الأردنية ،اإىل مناخ احلريات الليربالية منذ  .1989وهذا غري �شحيح.
ي�ش ّور م�شعد ذلك املناخ كاأ ّنه هبط من ال�شماء اأو جاء كمنحة من امللك،
متجاه ًال اأنّ انتفا�شة ني�شان  1989يف املحافظات ،هي التي ك�شرت الأحكام
العرفية ،و�شمحت بالهام�ض الليربايل الذي اأتاح الطرح العلني للعديد من
الق�شايا بالفعل ،لكن اإ�شكالية العالقة الأردنية ـ الفل�شطينية ،مل ُتط َرح اإل بعد
اتفاقيات اأو�شلو بني منظمة التحرير الفل�شطينية واإ�شرائيل يف  ،1993واأ�شا�شها
القبول بكيان فل�شطيني يف ال�شفة الغربية وغزة ،واملعاهدة الأردنية ـ الإ�شرائيلية
املوقعة يف وادي عربة يف  ،1994التي ت�شمن البند الثامن منها توطني الالجئني
والنازحني يف الأردن.
قبل ذلك ،كان ُينظر اإىل فل�شطينيي الأردن كما ينظرون اإىل اأنف�شهم ـ رغم
كونهم مواطنني كاملي احلقوق ـ على اأنّ وجودهم ال�شيا�شي يرتبط بالتحرير اأو
باحلل ال�شامل الذي يت�شمن حق العودة حكم ًا ،لكن ات�شح ،وقتذاك ،اأنّ النظامني
الفل�شطيني والأردين مع ًا ،تخ ّليا عن ذلك احلق ،بل واأخذت ُتط َرح م�شاريع لإقامة
كونفدرالية ثنائية بني الأردن والكيان الفل�شطيني ،بل وثالثية (اقت�شادية) ت�شمل
اإ�شرائيل ،وحتت قيادتها .ويف مواجهة هذا املناخ بالذاتُ ،كتب مقال «من هو
الأردين؟» للتعبري عن كينونة وطنية اأردنية ترف�ض معاهدة وادي عربة والتوطني
والكونفدرالية.
ل تكفي هذه امل�شاحة لتفنيد ادعاءات م�شعد اأو ت�شحيح الأخطاء البتدائية
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التي وقع فيها لإن�شاء �شرديته حول الأردن .وهي �شردية ت�شعى اإىل الآتي:
اأو ًل ،نفي وجود الأردن قبل النتداب وقيام الإمارة ،ككيان من كيانات ال�شام،
بل اإنه يورد اإ�شارات عديدة حول ارتباك الربيطانيني يف ت�شمية الإمارة الوليدة.
وكاأن م�شكلة الوجود هي م�شكلة ال�شم!
ثاني ًا ،نفي وجود ال�شعب الأردين حتى قبل الهجرات الفل�شطينية اعتبار ًا من
 .1948وهو يع ّد الأردن بلد مهاجرين «�شوريني وفل�شطينيني وعراقيني وحجازيني
ولبنانيني واأرمن واأكراد واأتراك وتوان�شة ومغاربة ...الخ .اإ�شاف ًة اإىل ال�شرك�ض
رحل .وباملنا�شبة ،ي�شتعيد
وال�شي�شان! ومع هوؤلء وجد �شكان «حمليون» وبدو ّ
م�شعد ،هنا ،خطاب الرئي�ض بيل كلينتون يف الربملان الأردين يف  ،1994حني ع ّد
الأردن ،كالوليات املتحدة ،بلد مهاجرين (ويف ذهنه ،بالطبع ،امل�شري املحتوم
للهنود احلمر) .ويتجاهل م�شعد اأن كل التنويعات التي ذكرها ل مت ّثل  3اإىل 5
باملئة من الأردنيني ملا قبل الهجرات الفل�شطينية الكربى .لكن الأهم من الأرقام
والن�شب ،اأنّ جميع اأولئك املذكورين اأعاله ،وفدوا اإىل البالد يف ظروف طبيعية،
واندجموا يف هويتها ال�شيا�شية بال لب�ض ،بينما الهجرات الفل�شطينية ملا بعد
 ،1948جنمت عن التطهري العرقي الذي مار�شه ال�شهاينة يف فل�شطني املحتلة.
ويتمتع هوؤلء الذين لهم و�شع خا�ض يف القانون الدويل ،كالجئني ونازحني ،بحق
العودة اإىل بالدهم ،وفق القرارات الدولية.
ثالث ًا ،بناء حكاية عن مظلومية الأردنيني ـ الفل�شطينيني الذين يجري
ت�شويرهم ككتلة تخ�شع للقمع ال�شيا�شي والأيديولوجي من قبل الدولة الأردنية.
رابع ًا ،اخللط املتعمد بني الأردنيني ـ الفل�شطينيني ،وج ّلهم من الالجئني
والنازحني ،وبني الهجرات الفل�شطينية الالحقة الطوعية ملواطني ال�شلطة
الفل�شطينية ممن يحتفظون بحقوق الإقامة يف ال�شفة الغربية ،وي�شتطيعون العودة
اإليها يف اي وقت ،لك ّنهم يف�شلون ،لأ�شباب خمتلفة ،الإقامة يف الأردن .وقد بلغ
عدد هوؤلء ،يف ت�شرين الثاين  2011مليون ًا وب�شعة اآلف ،وفق ًا لتعداد �شادر حينه
يف وثيقة ر�شمية عن وزارة الداخلية .وتطالب الوليات املتحدة واأو�شاط برجوازية
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واإ�شالمية ،بتجني�شهم اأي�ش ًا ،مبا يوؤمن اأغلبية دميوغرافية لدميوقراطية الوطن
البديل.
خام�ش ًا ،اإنكار واقع معروف للجميع ،وهو واقع �شيطرة الأردنيني-
الفل�شطينيني على ال�شركات الكربى واملتو�شطة وال�شغرية يف البالد .اإنّ اأ�شماء
اأع�شاء جمال�ض ال�شركات امل�شاهمة وال�شركاء يف ال�شركات اخلا�شة واأ�شحاب
املوؤ�ش�شات الفردية ،متاحة على ال�شبكة العنكبوتية .وميكن مل�شعد او �شواه ،اإجراء
اإح�شاء بنف�شه للتاأكد من �شحة الن�شب التي اعتمدناها لأ�شول الربجوازيني يف
مقال �شابق.
ما هي اخلال�شة التي يريد م�شعد التو�شل اإليها؟ اإنها كالتايل :الأردن اأر�ض
(خالء تاريخي) بال هوية ول �شعب ،ل�شعب بال اأر�ض! يعني اأنّ م�شعد ي�شتعيد،
اإزاء الأردن ،فحوى النظرية ال�شهيونية اإزاء فل�شطني .هكذا يتح ّول ال�شحية اإىل
ّ
جالد؛ ي�شتن�شخ ال ُ
أول الثاين ،اأيديولوجية وم�شروع ًا.
عرف الأردن احلايل -اأو اأجزاء منه  -اأ�شماء عدة عرب التاريخ :ممالك
عمون وموؤاب واآدوم ،ثم «عرب الأردن» كما يف التوراة ،ثم «الولية العربية» وفق
التق�شيمات الإدارية البيزنطية ،و«جند الأردن» و«البلقاء» و«مملكة الكرك» يف
الع�شور الإ�شالمية ،و«اإمارة �شرق الأردن» ال�شليبية .ويف � ،1878شدر فرمان
عثماين بتاأ�شي�ض ولية عمان او معمورة احلميدية  -على اأرا�شي الأردن احلالية
 لكن م�شكلة ال�شم مطروحة يف كل بالد ال�شام؛ ف�شوريا احلالية اأخذت ا�شمالكل للجزء ،ولبنان اأطلق ا�شم اجلبل على اأرا�ض تتجاوز حدوده ،ومل يكن ا�شم
فل�شطني مرتبط ًا بالبلد احلايل؛ ففي التق�شيمات الإدارية البيزنطية ،كان ا�شم
فل�شطني مقت�شر ًا على اأجزاء من فل�شطني احلالية ،ويف الفرتة العثمانية ،مل
ًتع َرف فل�شطني كولية واحدة ،بل تبعت تق�شيمات اإدارية ربطتها بدم�شق والبلقاء
و�شيدا .وهكذا.
اإذ ًا ،فلنرتك م�شكلة ال�شم جانب ًا ،ولرن ّكز على امل�شمون القت�شادي
الجتماعي الثقايف اخلا�ض لكيان �شرق الأردن ،الذي �شغل يف التاريخ ما ميكننا
اأن ن�شميه منطقة حوران الكربى .وهي متتد من جنوبي دم�شق حتى جنوبي
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البلقاء ،وتت�شل ات�شا ًل وثيق ًا باملنطقة املوؤابية ـ الآدومية حتى العقبة ،وت�شكالن
مع ًا كيان ًا جيو ـ اجتماعي ًا �شيا�شي ًا واحد ًا ،تكمن ميزته الأ�شا�شية يف اأ ّنه مي ّثل
جزيرة رطبة طولية على �شيف ال�شحراء ،مما ا�شطر الع�شائر امل�شتقرة فيها
ا�شتقرار ًا فالحي ًا ،اإىل الحتفاظ بتنظيمها الع�شائري البدوي ،لكي حتمي
نف�شها من هجرات ع�شائر جديدة .وبذلك ،عرف الإقليم خ�شو�شيته يف تركيب
اجتماعي خا�ض منحه �شخ�شيته ال�شيا�شية.
ترتك الع�شائر امل�شتقرة يف اجلزيرة الرطبة احلورانية املوؤابية الآدومية،
اقت�شاد الإبل والرتحال ،اإىل زراعة القمح وتربية الأغنام ،وتتح ّول اإىل ع�شائر
ذات تركيبات متنوعة من اأن�شاف البدو ـ اأن�شاف الفالحني .ع�شائر منظمة على
اأ�ش�ض قرابية اأو حتالفات قرابية وعلى الت�شامن وامل�شاواتية ـ مبا ي�شمن قدرتها
على التح�شيد القتايل ـ لكنها ،يف الوقت نف�شه ،تتكون من عائالت فالحية .وقد
طبع ذلك �شخ�شية الإقليم الأردين واأهله الذين يعتربهم اهل جند واحلجاز،
فالحني ،بينما يعتربهم اأهل ال�شاحل واملراكز املدينية يف فل�شطني و�شوريا ،بدو ًا.
ت�شود يف الإقليم الأردين ،لهجتان من العائلة اللهجوية نف�شها ،هما اللهجة
احلورانية و�شقيقتها اللهجة املوؤابية .وت�شود يف الأردن احلايل اللهجة احلورانية
املع ّدلة التي تتميز ،كلي ًا ،عن اللهجات الفل�شطينية وال�شورية واللبنانية .ومل يعرف
خ�شب
الإقليم ،حتى ثالثينيات القرن الع�شرين ،امللكية اخلا�شة لالأر�ض ،مما ّ
تربة الجتاهات الجتماعية امل�شاواتية يف ثقافته ال�شيا�شية احلديثة وم ّيزها عن
التنظيم التجاري يف دم�شق و�شبه الإقطاعي يف فل�شطني .وت�شارك �شكان الإقليم
الأ�شاليب النتاجية الزراعية نف�شها ،والعادات الغذائية القائمة على القمح
ومنتجاته واحلليب ومنتجاته .ومييل ق�شم من ال�شرق اأردنيني ،الأقرب اإىل تخوم
ال�شحراء اإىل البداوة ،بينما مييل الق�شم الآخر منهم ،يف املرتفعات الرطبة ،اإىل
الفالحة ،لكن توجد بني الق�شمني روابط اقت�شادية واجتماعية و�شيا�شية ع�شوية
هي التي جعلت انتظام ع�شائر الأردن ـ بكل تنويعاتها ـ يف ج�شم �شيا�شي واحد،
ممكن ًا .وهو اجل�شم الذي ي�شكل الع�شب الأ�شا�شي للدولة الأردنية.
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ُيخطئ م�شعد حني يعترب الإمارة الأردنية ،نا�شئة عن اتفاقية �شايك�ض بيكو
يف  .1916ففي تلك التفاقية كان الأردن جزء ًا من �شوريا الداخلية املمتدة من
جنوب الأردن اإىل دم�شق وحم�ض وحماة وحلب ،واملخ�ش�شة ،جميعها ،لإقامة
الدولة العربية املوعودة للها�شميني ،لكن ال�شتعمارين الربيطاين والفرن�شي،
اأعادا ،يف معاهدة �شان رميو يف  ،1920ر�شم خريطة بالد ال�شام من جديد،
فجرى ف�شل �شرقي الأردن ،حتت النتداب الربيطاين ،عن الداخل ال�شوري الذي
جرى ربطه بال�شاحل يف اإطار �شوريا احلالية.
ولدى تنفيذ �شان رميو على الأر�ض من قبل الفرن�شيني الذين احتلوا
«ح�شتهم» من �شوريا الداخلية ،وطردوا في�شل الأول منها ،بقي �شرق الأردن
ينظر اإىل نف�شه كجزء من اململكة الفي�شلية .وهذا ما يو�شحه موؤمتر الوطنيني
ال�شرق اأردنيني يف «اأم قي�ض» يف �شمايل الأردن يف  ،1920وح�شره ممثلون عن
اجلزء الذي غنمه الفرن�شيون من حوران ،وطالب بقيام دولة عربية م�شتقلة يف
�شرق الأردن ،ل �شلة لها بحكومة فل�شطني ،ترث اململكة الفي�شلية ،وت�شعى اإىل
ا�شتعادة املغ�شوب منها .وعلى هذا الأ�شا�ض ،جرى اختيار العلم ال�شوري ذي
النجمة ،علم ًا ل�شرق الأردن .وهو ،باملنا�شبة ،علم الأردن احلايل .وحتى نهاية
اأربعينيات القرن الع�شرين ،كان الن�شيد املعتمد يف املدار�ض الأردنية هو:
أتيك يوما  //طامعا
أنت �شوريا بالديِ //
«ا ِ
انت عنوان الفخامهْ //ك ُّل من يا ِ
يلقى حمامهْ».
على هذا ،فاإن اجلماهري ال�شرق اأردنية املد ّربة ،ثقافي ًا ،على الولء ل�شوريا
الأم ،كانت تنتزع �شارة احلدود يف خم�شينيات القرن الع�شرين ،لي�ض لأنها ل
تدرك هويتها ،كما يدعي م�شعد ،بل لأنها تدركها اإدراك ًا عميق ًا .ال�شرق اأردنيون،
بخالف الفل�شطينيني واللبنانيني مع ًا ،ل يرون يف هويتهم الكيانية ما يتناق�ض مع
الهوية ال�شورية اجلامعة .ويعود ذلك ،يف راأيي ،اإ�شاف ًة اإىل ما ذكرناه �شابق ًا ،اإىل
اأن ال�شرق اأردنيني ـ املنتظمني يف دولة وطنية ـ ينظرون اإىل اجلمهورية العربية
ال�شورية ،كما اإىل العراق ،كمثلث كيانات مركزية يف الهالل اخل�شيب .وقد �شهد
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هذا املثلث ،عالقات ثنائية كان الأردن ،الطرف الدائم فيها (مع �شوريا حافظ
الأ�شد ومع عراق �شدام ح�شني) .واإذا ما �شبطت التوقعات احلالية بن�شوء حتالف
بني دم�شق وبغداد ،فاإنّ ان�شمام ع ّمان اإىل هذا التحالف� ،شيكون ا�شتحقاق ًا
جيو�شيا�شي ًا ل مف ّر منه .والتحدي املاثل اأمام هذا ال�شتحقاق اإمنا يكمن يف
م�شروع الوطن البديل الذي يرتدي ،اليوم ،قناع ًا اإ�شالمي ًا .يف املقابل ،فاإنّ ظهور
الوطنية الأردنية ،الآن ،على امل�شرح الإقليمي (من خالل م�شروع الدولة الوطنية
الجتماعية واملجابهة مع امل�شروع الإخواين واحليلولة دون التو ّرط يف احلرب
ال�شورية) مي ّثل رافعة اأ�شا�شية لوحدة الهالل اخل�شيب.
حتى يف اأ�شواأ الأوقات ،اأيام ال�شدام بني اجلي�ض الأردين والف�شائل
الفل�شطينية ،كان يف هذا اجلي�ض فل�شطينيون ويف الف�شائل اأردنيون .ومل ت�شجل،
يف �شري املعارك كلها وما تبعها ،حادثة قتل او اعتداء واحدة ،قام بها مدنيون
�شد مدنيني من الطرفني .ومل يعرف الأردن ،ال�شطهاد على اأ�شا�ض الأ�شل اأبد ًا،
واأدار املجتمع انق�شامه ب�شورة متح�شرة ،بينما �شعى النظام ،ب�شورة مثابرة ،اإىل
اجتذاب الفل�شطينيني اإىل �شفوفه ،ومنحهم الإغراءات لالن�شواء حتت جناحه.
فل�شطينيو الأردن يحملون جن�شيته ،ولهم كامل احلقوق الد�شتورية ،وكوتا
معروفة يف احلقائب الوزارية واملنا�شب احلكومية والربملان .و�شحيح اأ ّنها ل
ت�شاوي ن�شبتهم من بني املواطنني (حواىل  40باملئة) لكن علينا اأن نتذكر هنا
اأنّ الدولة الأردنية تاأ�ش�شت قبل نحو  30عام ًا من قدوم اأول هجرة فل�شطينية،
واأنّ هناك جملة من التعقيدات املحلية والإقليمية ،التي حتول دون زيادة ح�شة
الأردنيني ـ الفل�شطينيني ال�شيا�شية عن احلد الذي ي�شل بنا اإىل الوطن البديل،
وخ�شو�ش ًا اأن معظم ال�شتثمارات والرثوات يف البالد ميلكها فل�شطينيون ـ ول
نقول «الفل�شطينيون».
موؤ�ش�شة واحدة يف البالد ل ميثل فيها الأردنيون ـ الفل�شطينيون ح�شور ًا ذا
معنى ،هي املوؤ�ش�شة الع�شكرية .ويعود ذلك اإىل اأ�شباب تاريخية واجتماعية .ففي
مواجهات  1970مع الف�شائل الفل�شطينية ،ان�شق معظم ال�شباط واجلنود من
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اأ�شل فل�شطيني والتحقوا بفتح ،بينما حالت الفر�ض املتاحة للعمل برواتب جمزية
يف القطاع اخلا�ض واخلليج ،والعوامل النف�شية الناجتة عن اأحداث  ،1970دون
انخراط الأردنيني ـ الفل�شطينيني يف اجلي�ض الأردين ،الذي حاول ا�شتقطابهم
(بن�شبة  15باملئة على الأقل من اإجمايل التجنيد) لكن من دون جدوى.
ل ترف�ض احلركة الوطنية ال�شرق اأردنية ،منح املزيد من الفر�ض ال�شيا�شية
لالأردنيني ـ الفل�شطينيني ،لكن لي�ض على اأ�شا�ض املحا�ش�شة بل على اأ�شا�ض
املواطنة .وهي ترى �شرورة مراعاة ما يلي )1( :وقف الهجرة الناعمة امل�شتمرة
من ال�شفة الغربية ،وخ�شو�ش ًا وقف التجني�ض ال�شيا�شي امل�شتهدف حتويل
الأردنيني ـ الفل�شطينيني ،ب�شورة م�شطنعة ،اإىل اأغلبية يف البالد؛ ( )2وقف
ال�شيا�شات النيوليربالية ومراجعة اخل�شخ�شة وا�شتعادة دور الدولة القت�شادي
الجتماعي؛ ( )3تنمية املحافظات؛ ( )4حتديد هوية الدولة على اأ�شا�ض
الدميوقراطية الجتماعية.
تكفل هذه احلزمة من ال�شيا�شات ،حتييد الت�ش ّكل الوطني الداخلي عن
احللول الت�شفوية للق�شية الفل�شطينية ،واإعادة دمج الفئات ال�شكانية على اأ�ش�ض
تنموية واجتماعية ل اثنية ،وبالتايل متكني الفئات ال�شعبية من كل الأ�شول من
امل�شاركة يف دميوقراطية ل ي�شيطر عليها التح�شيد الدميوغرايف ال�شيا�شي ول
اأ�شحاب الرثوات.
اأخري ًا ،كلمة ب�شاأن رئي�ض الوزراء الأردين الراحل و�شفي التل ،الذي يعيب
م�شعد على الي�شاريني الأردنيني حتويله اإىل رمز ،رغم اأ ّنه «مييني» .ح�شن ًا! و�شفي
التل رمز وطني اأردين ماثل .وكل ما فعله الي�شاريون ـ واأنا منهم ـ هو ال�شعي اإىل
اكت�شاف الرجل وجتربته ،وال�شر وراء رمزيته لدى اجلماهري ال�شرق اأردنية.
ج ّدد و�شفي التل ،يف ال�شتينيات ،الدولة الأردنية بالكامل ،ونقلها من تكوين
الإمارة التقليدي اإىل دولة حديثة ،من خالل حزمة متكاملة من ال�شيا�شات
والإجراءات ،منها ا�شتئ�شال الف�شاد ،وتنظيم الإدارة ،وبناء القطاع العام
القت�شادي ،وتطوير الريف ودعم الزراعة ،وحت�شني اخلدمات العامة ،وتنظيم
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املالية العامة واإن�شاء البنك املركزي الأردين ،والتو�شع يف التعليم العام وتاأ�شي�ض
اأول جامعة يف البالد ،ووقف الع�شوائية يف عمل الأجهزة الأمنية ،ودمج العديد
من كوادر املعار�شة يف اإدارات الدولة ،وتوزير اأبناء الع�شائر والفالحني ،بد ًل من
اأبناء الأر�شتقراطية القدمية .وقد اأدى كل ذلك و�شواه اإىل نه�شة �شاملة يف حياة
الكادحني يف البالد.
اإىل ذلك ،كان و�شفي التل قومي ًا عربي ًا ،معاديا ً ،بثبات عقائدي ،لل�شهيونية.
وكانت له جتربة قتالية يف فل�شطني وروؤية ا�شرتاتيجية دفاعية يف مواجهة
اإ�شرائيل ،توؤكد دور الدولة الوطنية والن�شباط  ،وتتناق�ض مع فو�شى امللي�شيات.
الثالثاء  18اأيلول 2012
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تغطية االأردن� :سورة منطية باالأ�سود واالأبي�ش

حتى قبل «الربيع العربي» وافت�شاح اأمر «اجلزيرة» على املالأ ،كانت تغطية
الف�شائية ال َقطرية لالأردن قد ك ّر�شت ال�شورة النمطية املعطاة يف الأدب
ال�شت�شراقي للبلد ،املف َرغ من ميكانزمات الدولة واملوؤ�ش�شات والقوى الجتماعية
الوطنية ،وحيث امللك وامل َلكية وال�شتخبارات يقابلهم الإخوان امل�شلمون ،وحيث
مكان بال هوية تقطنه اأغلبية فل�شطينية مظلومة ومهددة .لقد ا�شتعادت
«اجلزيرة» وك ّونت ،بال�شورة ،لوحة ر�شمتها ال�شحافة الغربية الوثيقة ال�شلة
بال�شردية ال�شهيونية حول الأردن بو�شفه «اجلزء العربي من فل�شطني» و«كيان ًا
م�شطنع ًا» اإلخ.
يف حلقات عديدة من برنامج «الجتاه املعاك�ض» وبرامج حوارية اأخرى
ووثائقيات� ،شعت «اجلزيرة» اإىل ا�شتخدام عنا�شر منتقاة من تاريخ النظام
الأردين املعادي حلركة التحرر الوطني العربية ،لكن يف �شياق لئيم من املماهاة
بني �شورة النظام و�شورة الأردن ،بحيث تكون النتيجة دفع الأردين اإىل اخلجل من
انتمائه الوطني وفقدانه الثقة بالذات ،يف حرب نف�شية مثابرة ملنع تك ّون احلركة
الوطنية الأردنية ،امل�شتقلة عن الإخوان امل�شلمني وعن النظام يف اآن واحد.
ك ّونت «اجلزيرة» فريقها للحوارات من موؤيدين للنظام ،جرى اختيار
اأخ ّفهم وزن ًا واأثقلهم ح�شور ًا ،ومعار�شيه الإ�شالميني ،مبا يك ّر�ض الثنائية يف
�شورة ت�شتثني القوى الجتماعية ال�شيا�شية الأخرى ،وتخرجها من ال�شجال .ويف
ن�شرات الأخبار ،ينقل فريق «اجلزيرة» الن�شاطات الإخوانية حتى تلك الثانوية،
لك ّنه لن ينقل اإ�شراب ًا عمالي ًا �شخم ًا يقوده ي�شاريون ،اإل اإذا وقع �شدام عنيف
بني الأمن وامل�شربني ،ل ميكن جتاهله .لكن حتى هنا �شيجري جتاهل التوجهات
الأيديولوجية لقيادات الإ�شراب.
بقرار ،ولي�ض اتفاق ًا ،طم�شت «اجلزيرة» لوحة ال�شراعات واخلالفات
والختالفات ووجهات النظر يف البلد .وكثري ًا ما �ش ّنت ،قبل انك�شافها يف ،2011
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حمالت م�شادة للحركات الوطنية الجتماعية اجلديدة .يف الأول من اأيار ،2010
حني اأعلن املتقاعدون الع�شكريون الأردنيون حركتهم ـ وكانت وقتها الأكرث
راديكالية يف توجهاتها ومطالبها� ،شواء على ال�شعيد الدميوقراطي الجتماعي
اأو على ال�شعيد الوطني ،وخ�شو�ش ًا جلهة اإعادة تعريف اإ�شرائيل كعدو يف اإطار
�شيا�شة دفاعية جديدة  -خ�ش�شت «اجلزيرة» �شل�شلة من التغطيات ،بينها
يوم تلفزيوين كامل ،للهجوم على احلركة الوليدة ،وت�شويه �شورتها وكاأ ّنها
معادية للوجود الفل�شطيني يف الأردن .بينما عمل مرا�شل «اجلزيرة» يف ع ّمان،
م�شتخدم ًا عالقات القناة وجهازها ،على جمع تواقيع الإخوان والنيوليرباليني
ودُعاة املحا�ش�شة واأن�شار التطبيع مع اإ�شرائيل على بيان م�شاد للمتقاعدين
الع�شكريني .وقد حظي هذا الن�شاط الإعالمي  -ال�شيا�شي ،بتقدير النظام الذي
هادنته «اجلزيرة» ،زمن ًا ،للتف ّرغ ملجابهة ولدة القوة الثالثة.
مع الربيع العربي الإخواين الأمريكي ،انك�شفت «اجلزيرة» كاأداة َقطرية ـ
اإ�شرائيلية ،وفقدت تاأثريها ال�شاحر الذي حازته ما يقارب عقد ًا كام ًال ،لكن
ر�شخته من �شورة تلفزيونية لالأردن ،ت�ش ّرب ،مث ًال ،اإىل ف�شائية ن�شاأت
الكثري مما ّ
م�شا ّدة «للجزيرة» ،هي ف�شائية «امليادين» التي ل تزال تغطياتها الأردنية مرتكزة
على داتا «اجلزيرة» واإعادة اإنتاج ال�شورة النمطية للبلد بالأ�شود والأبي�ض.
منذ �شنوات ،واأنا اأبذل ،مع اآخرين ،جهود ًا متوا�شلة لك�شر احللقة النمطية
للتغطية الإعالمية والكتابات واملداخالت حول الأردن ،لكن �شرعان ما يتال�شى
اأثر تلك اجلهود ،حاملا ت�شتغل ماكينة التغطية حول حدث �شاخن .ح�شن ًا! هنالك
قدرية ما ُتقفل العقل العربي عن روؤية البلد وفهمه .ومع ذلك لن ندير ظهرنا
للتفاعالت العربية؛ نريد التوا�شل مع ف�شائنا املمكن لالندماج يف نه�شة م�شرقية
وتفعيلها .وياأتي التفاهم ،ال�شروري هنا ،يف مرتبة تالية .املهم الآن هو الفهم.
ومقاربتنا ب�شيطة ،لكنها اأ�شا�شية :ل ميكن اخت�شار الأردن بامللك اأو بالنظام
اأو بالإخوان امل�شلمني اأو بالفل�شطينيني .الأردن ،ك�شواه ،بنية اجتماعية �شيا�شية
تاريخية ،اأي ماد ّية ،تتمف�شل على �شراعات داخلية ،وت�شغل ح ّيز ًا جيو�شيا�شي ًا،
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وتتاأثر ب�شراعاته وتوؤ ّثر فيها .هل ينبغي التذكري دائم ًا بهذه احلقيقة الأولية؟
الإجابة  -لالأ�شف  -هي نعم .ذلك اأنّ معظم التغطيات عن الأردن ،تغفلها.
ولي�ض املطلوب ،بالطبع ،النحياز اإىل جانب هذه القوة اأو تلك من القوى الأردنية
املت�شارعة ،بل مالحظة ذلك ال�شراع وفهمه.
حمرر عبقري يف قناة «الإخبارية ال�شورية» ،اأع ّد تقرير ًا هجائي ًا للنظام
الأردين .ح�شن ًا .و َمل ل؟ لكن اأن يكون التقرير ذاك ـ املنقول بت�ش ّرف عن «رويرتز»
ـ موؤيد ًا لوجهة نظر الإخوان امل�شلمني �شد الع�شائر وبريوقراطية الدولة ،فاأظن
اأنّ هذه ـ من وجهة النظر ال�شورية حتديد ًا ـ بالهة .فعلى امتداد عمر الأزمة
ال�شورية ،كان «الإخوان» هم الذين يح ّر�شون للتدخل يف �شوريا ،بينما كان الفريق
الذي تهاجمه «الإخبارية» هو الذي يعرقل ومينع ذلك التدخل ،ويح�شره يف اأ�شيق
احلدود.
ل ينتظر املرء اأن يعرث على الذكاء يف الإعالم ال�شوري ،بل �شيتوقع ،مث ًال،
للر ّد على اإعالن وزير الدفاع الأمريكي ،ليون بانيتا ،وجود  150ع�شكري ًا اأمريكي ًا
يف �شمال الأردن ،ا�شت�شافة النائب خالد ع ّبود لكي يهذر باأي كالم عن «جغرافيا
بال ذاتية» ،و«تتلقى اأوامرها من اخلارج ،وتن ّفذ املطلوب منها» .اأهكذا؟
ال�شراع الأردين الداخلي حول �شوريا ،مل ُيح�شم بعد ،ول تزال القوى الجتماعية
إلم �شيوؤول ذلك ال�شراع
الوطنية حتول دون تو ّرط البالد يف هذا الجتاه .ل نعرف ا َ
نلح على وجوده وفعاليته يف عرقلة اخلطط الأمريكية املو�شوعة.
يف امل�شتقبل ،لك ّننا ّ
وحتتج ب�شدة على وجود قوات اأمريكية اأو اأجنبية يف
احتجت احلركة الوطنية
ّ
الأردن .لكن وجود تلك القوات ،بالنظر اإىل �شغر حجمها وعدم تاأثريها امللحوظ
على ا�شتمرار ال�شيا�شة الر�شمية املحايدة اإزاء ال�شاأن ال�شوري ،مل يتح ّول ،بعد،
اإىل معركة .اإمنا ل �شيء مينع من ذلك .يف راأيي اأنّ قوى املمانعة الأردنية قد
متكنت من حتقيق توازن مينع اأي تدخل اأردين يف �شوريا ،ما دام نظام الرئي�ض
ب�شار الأ�شد �شامد ًا بالفعل .فاإذا خ�شر النظام ال�شوري ،احلرب� ،شيخ�شرها
الأردنيون املمانعون معه ،ولن ي�شتطيعوا ،عندها ،التاأثري اجلدي يف املوقف.
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ميكنك ،ب�شاأن الأردن ،اأن توؤ ّلف الق�شة التي حتلو لك .وهذا ما يفعله عادة،
كنت انتظر �شيئ ًا
ب�شورة كاريكاتريية ،مرا�شل «القد�ض العربي» يف عمان .لكنني ُ
اآخر من الزميل ب�شام القنطار يف "الخبار".
لالأ�شف ال�شديد ،عرقل اأمن املطار ،دخول القنطار اإىل ع ّمان ،م ّدة اأربع
�شاعات .وهو ت�ش ّرف مدان بال �شك .لكن لي�ض �شحيح ًا البتة ما كتبه القنطار
من اأ ّنه «مل يعد الدخول اإىل ع ّمان �شه ًال»،
ق�شى القنطار وقت ًا �شيئ ًا يف املطار .وهذا خمجل ،بالن�شبة اإ ّ
يل كاأردين ،فع ًال.
لكن قوله «التجربة يف املطار توحي بخ�شية اململكة الها�شم ّية من التغيري ،وهي ت�ش ّد
وملتب�ض وم�شحك .فلي�شت جتربة �شخ�شية كتلك
له كل املنافذ» ،مر�ش ٌل على عواهنه
ٌ
�شاحلة لال�شتنتاج منها �شوى وجود �شماجة اأمنية؛ ثم اإنّ النظام يخ�شى التغيري
فع ًال ،لكن عوامل التغيري الفاعلة ،هنا ،هي العوامل الداخلية ،ولي�شت تلك الآتية
من املنافذ .ال�شورة النمطية التي يكررها القنطار يف جملتني عابرتني ،توحيان
كاأ ّننا اإزاء مملكة �شاكنة مغلقة على نف�شها تخ�شى الثورة يف حقائب امل�شافرين!
ي�شرد علينا القنطار ق�شة �شاعاته الأربع بالتف�شيل ،وي�شرد ،اأثناءها ،ق�ش�ض
�شوريات و�شوريني ُمنعوا من الدخول اإىل البالد (هل املطلوب فتح باب الهجرة
من �شوريا؟) لكنه دخل وذهب اإىل �شارع املقاهي وامل�شارب يف جبل عمان� ،شارع
الرينبو ،حيث �شهر مع «رفاق �شيوعيني اأخربوين الكثري عن البلد الذي يغلي،
وعن ال�شباب الت ّواق اىل التغيري .عن عمان التي ل تنام .اأخربوين عن �شعاراتهم
املطلبية وا�شتعادوا هتافاتهم يف التظاهرات «الأ�شعار نار نار ...والن�شمي يلعب
قمار» و«يا عبد اهلل يا ابن ح�شني ...ا�شمع منا كلمتني� ...شوف مبارك �شار وين».
ما قاله ندماء القنطار �شحيح جزئي ًا فقط .فاأو ًل ،ول�شديد الأ�شف ،لي�ض
لل�شيوعيني ح�شور ُيذ َكر يف احلراك ال�شعبي الأردين ،وثاني ًا ،اإنّ تلك ال�شعارات
التي تباهوا بها لي�شت �شعاراتهم ،بل هي �شعارات �شباب احلراك الكادحني
واملهم�شني يف املحافظات .ومن هوؤلء ـ ولي�ض من �شواهم ـ هناك الآن  19قيادي ًا
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معتق ًال ،يتع ّر�ض بع�شهم للتعذيب والإهانة ،بينما يتحدث �شيوعيو الرينبو
لزوارهم عن التغيري ،من دون اأن نعرف اأي تغيري يق�شدون .هل التغيري الليربايل
باجتاه الن�شمام اإىل الربيع العربي الإخواين (اأو هدم الدولة) والتوطني
ال�شيا�شي واملحا�ش�شة يف ظل النيوليربالية ومعاهدة وادي عربة اأم التغيري يف
�شكة التحرر الوطني الجتماعي والتنمية واملقاومة؟ هذا هو �شوؤال املليون يف
الأردن ويف املنطقة .لكن القنطار ،يهتم فقط بالتغيري ،كائن ًا ما كان امل�شري،
ولذلك ،فاإ ّنه يحيي «�شباب الإخوان امل�شلمني» وهم يهتفون «حرية من اهلل...
غ�شب عنك عبد اهلل» .لكن ،اأتدري ،يا عزيزي ب�شام ،ما هو نوع احلرية التي
يريدها �شباب الإخوان؟ اإ ّنهم يريدون حرية العدوان على �شوريا ،حرية النفراد
بال�شلطة واإخ�شاع البالد للهيمنة اخلليجية ومنع الثورة الجتماعية ،حرية تكفري
الآخر ،حرية التحري�ض الطائفي واملذهبي على امل�شيحيني وال�شيعة والعلويني
والدروز اإلخ ،حرية مطاردة العلمانيني والي�شاريني والقوميني ،وحرية اإقفال
املقاهي وامل�شارب يف �شارع الرينبو.
�شباب الإخوان وحلفاوؤهم من الي�شاريني الليرباليني هم الوجه الآخر
«لل�شحيجة» (البلطجية ـ ال�ش ّبيحة) الذين �شادفهم القنطار على دواوير ع ّمان؛
ّ
هذه هي الثنائية القاتلة التي ت�شعى ،عبث ًا ،اإىل منع قيام القوة الثالثة الوطنية
ال�شعبية يف البالد .واملفارقة ـ بالن�شبة اإىل القنطار حتديد ًا ـ اأنّ قرابته ل�شمري
ا ّأخرته � 4شاعات يف املطار ،لك ّنه لو وقع بني اأيدي الإخوان وال�شلفيني ،وعلموا اأ ّنه
متعاطف مع حزب اهلل ،فهل كان جنا؟
الثالثاء  16ت�شرين الأول 2012
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ابن الع�سائر يف �سردية احلكّام
�شكل ظهور الع�شائر ككتلة حراكية عام ًال رئي�شي ًا يف ال�شيا�شة الأردنية
منذ  ،2010وخ�شو�ش ًا مع انت�شار احلراك ال�شعبي وانتظامه يف  2011وحتى
الآن ،اأربك �شورة اململكة التقليدية املتك ّونة عاد ًة من عن�شرين ،هما امللك
والفل�شطينيون ،ولحق ًا امللك والإخوان امل�شلمون .كيف يواجه قيادي اإعالمي يف
الديوان امللكي الأردين تبعات هذا التط ّور غري املح�شوب يف اخلطاب الر�شمي؟
اأ�شهل ما ميكنه القيام به هو �شطب ذلك العامل امل�شتج ّد من خالل
حتقريه.
كانت ال�شحافية الأجنبية ت�شاأل القيادي الإعالمي ذاك عن القائمني على
احلراك ال�شعبي املت�شاعد يف املحافظات ،فو�شفهم بكلمة واحدة بالإنكليزية
العامية ،RIFF-RAFF :ومعناها القامو�شي بالعربية «حثالة» .لكنّ الكلمة
و«�ش َوقة» ...الخ.
تت�شمن معاين اأخرى اأي�ش ًا ،مثلُ « :رعاع» و«همج» َ
معني خوري (وهذا ا�شمه) كان يتحدث مع ال�شحافية الأجنبية مبنطق داخلي
يقوم على وهم ال�شراكة :نحن البي�ض ،املتح�شرين ،بيننا لغة تفاهم خمت�شرة يف
يعرب عن املحتوى ال�شعوري احلقيقي لأع�شاء نادي
و�شف هوؤلء البدائيني .وهو ّ
احلكم نحو اجلماهري ال�شعبية التي انتقلت من حالة اجلموع املوالية التي تنتظر
امل�شاعدات ،اإىل حالة املبادر ال�شيا�شي الذي يهدد املعادلة كلها.
يف ت�شجيل ت�ش ّرب من اأروقة مدير «هيئة الطاقة الذرية الأردنية» ،خالد
طوقان ،ي�شف هذا الوزير العابر للحكومات واملو�شوف بكونه عنوان ًا للحداثة
الرتبو ّية يف البالد ،معار�شي م�شروع املفاعل النووي ،تكرار ًا ،باأنهم «حمري»
و«زبالني اأولد ز ّبالني».
و�شف اخل�شم باأ ّنه «حمار» متداول بني طلبة املرحلة البتدائية .ورمبا كانت
هذه املرحلة هي اآخر عهد اأع�شاء النخب الأردنية النيوليربالية بالثقافة والر�شيد
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اللغوي واحل�شا�شية الأدبية .لذلك ،عندما ينفعل اأحد اأع�شاء هذه النخب ،فاإ ّنه
يعود اإىل مكنونات وجدانه املتجمد منذ مرحلة الطفولة ،فال يجد �شوى و�شف
«احلمري» لكي ي�شفي غليله من هوؤلء الع�شائريني الذين اأ�شبحوا يفهمون يف
امل�شروع النووي ويعار�شونه اأي�ش ًا .اأما و�شف «زبالني» فينتمي اأي�ش ًا اإىل مرحلة
الطفولة ،لكن الطفولة الربجوازية امل�شتعلية على ال�شعب الكادح ،والتي ترى يف
مهنة الزبال و�شاعة تخرج �شاحبها من الإن�شانية.
لكن الناطق الأكرث بالغة با�شم نادي رجال الأعمال واحل ّكام يف الأردن ،هو
�شديق النادي املد ّلل ،ال�شحايف يف جريدة «احلياة» ال�شعودية ،جهاد اخلازن.
وقد �شبق له اأن ا�شت ّل قلمه للدفاع عن امللكة رانيا التي تتع ّر�ض لهجمات �شعبية،
م�شتخدم ًا اأ�شلوب الردح ،و�شاخر ًا من الأ�شماء البدوية لأمهات الأردنيني وحياتهنّ
الكادحة.
يف مقال جديد له ،يف اجلريدة نف�شها ،عنوانه «النكد ،الطبيعة الثانية لبن
الع�شائر» ،يعترب اخلازن اأنّ الأردين «�شايف حالو» .ورمبا اأنّ اخلازن ـ ب�شبب
جتربته الطويلة مع طويلي العمر  -ل مي ّيز بني ال�شعور الأ�شيل بكرامة املحتد
والعتزاز بالذات وبني «�شوفة احلال» .ثم اإ ّنه ي�شتكرث على «اأبناء �شرق الأردن» ـ
على حد تعبريه ـ �شعورهم بالعزّة لأنّ بالدهم «فقرية جد ًا»! وهو معذور ما دام
قد تع ّود على النظر اإىل البرتودولر بو�شفه املعيار القيمي الوحيد يف احلياة.
يف الأردن «ل ماء ول نفط ـ يقول اخلازن ـ بل �شوية فو�شفات»! حق ًا؟ فكيف اإذ ًا
ي�شادق اخلازن ملياردير ًا ا�شتوىل على خزّان مائي كامل (خزان الدي�شيي)
من اأبناء اجلنوب الفقراء ،وبال مقابل ،ثم زرعها بدل القمح  -كما ين�ض
عقده مع احلكومة الأردنية ـ خ�شر ًا وفواكه يبيعها جليو�ض الغزو الأمريكي يف
املنطقة ،ويح�شد مئات املاليني ،منذ اأوا�شط الثمانينيات؟ اأما بالن�شبة «ل�شوية
الفو�شفات» ،فهي حتقق ل�شديق ثان من نادي احل ّكام اأكرث من مليار دولر �شنوي ًا
منذ .2007
يعترب اخلازن»،ابن �شرق الأردن» حامل ًا اإذ «ي�شر على اأن «ي�شرتجع»
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يف�شر حدة
بالده ،لتبقى له الدولة مبوؤ�ش�شاتها ،واجلي�ض والأمن» .وهو ّ
«لهجة املعار�شة يف �شرق الأردن» ل كظاهرة �شيا�شية جديدة واإمنا
كظاهرة نف�شية قدمية ،اأ�شا�شها اأنّ «النكد طبيعة ثانية لبن الع�شائر» الذي
و�شلت به «ق ّلة الأدب»  -على حد تعبري اخلازن  -حد التطاول على امللك!
�شردية نادي احل ّكام حول الأردن ،يلخ�شها اخلازن كالتايل :الأردنيون «بدو
حا ّدو الطباع» ،ي�شكلون «ال�شكان الأ�شليني» يف بلد فقري املوارد .فلي�شكروا اهلل،
ّ
والتح�شر التي جاءتهم من اخلارج! وليتوقفوا عن «�شوفة
اإذ ًا ،على نعمة اخلبز
احلال» و«النكد»! �شحيح اأنّ اأر�ض الأردن وثرواته كانت ،يوم ًا ما ،لهم ،لكنها مل
تعد كذلك .وهم واهمون اإذا طمحوا اإىل ا�شتعادتها الآن .اأما حراكهم فهو «قليل
الأدب» ـ طبع ًا لأ ّنه ينكر النعمة! ـ ثم اإ ّنه «فال�شو» .ملاذا؟ ل�شببني؛ اأو ًل بف�شل
احلماية الأمريكية للو�شع القائم ،وثاني ًا لأنّ الفل�شطينيني را�شون! وهو ما يفتح
الباب اأمام بناء معادلة جديدة يف البلد ،بعيد ًا عن النكد وقلة الأدب.
الثالثاء  19حزيران 2012
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الدولة اجلديدة اأو االنفجار..
ّ
متخ�ض احلراك ال�شعبي الأردين 2010 ،ـ  2011ـ ،2012عن لوحة اجتماعية
�شيا�شية ون�شب جديدة للقوى يف البالد .فبينما كان الق�شر يحت ّل مقدمة امل�شهد
الأردين ،مب�شاركة جانبية من اأجهزة الدولة من جهة والإخوان امل�شلمني من جهة
اأخرى ،نالحظ اليوم ،تغيريا عميقا ومعقدا يف ذلك امل�شهد الذي اأ�شبح مفتوح
الإحتمالت.
اأظهرت تطورات ال�شراع الداخلي ـ املت�شل ،بالطبع ،بال�شراعات الإقليمية
والدولية ـ وجود اأربع قوى رئي�شية يف البالد؛ منهما قوتان متداخلتان ت�شكالن
معا قوة النظام ال�شيا�شي ،وهما (اأ)الق�شر ،مبا هو ممثل مل�شالح العائلة
املالكة و�شالتها وحتالفاتها الإقليمية والدولية ،وحا�شيتها من عائالت الإقطاع
ال�شيا�شي والنخب الكمربادورية ،م�شافا اإليها نخبة نيوليربالية اأن�شاأها وعززها
امللك عبد اهلل الثاين ،و(ب) قوة اأجهزة الدولة الإدارية والأمنية الخ التي اأظهرت
الأحداث اأن لها ،على الرغم من اإنتظامها يف الولء للعر�ض ،وجودا م�شتقال من
حيث نهجها ال�شيا�شي وحركتها واآلياتها وتغلغلها املوؤ�ش�شي .وتنتظم هذه القوة يف
البريوقراطية الأردنية التقليدية وامتداداتها يف جي�ض القطاع العام من العاملني
واملتقاعدين والقيادات الع�شائرية التقليدية .و ُي�شار اإىل هذه القوة ،تعري�شا بها،
مب�شميات منها" احلر�ض القدمي" و" قوى ال�ش ّد العك�شي" و"الليكود الأردين".
وهي م�شميات ي�شتخدمها اجلناح النيوليربايل ،واأحيانا امللك نف�شه ،اإعرابا منه
عن �شيقه من بريوقراطية الدولة امل�ش ّي�شة التي تعار�ض التوجهات النيوليربالية
يف الإقت�شاد والليربالية يف ال�شيا�شة ،مبا يف ذلك م�شاعي التجني�ض والتوطني
ال�شيا�شي للفل�شطينيني.
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الالعب الرئي�شي الثالث يف الأردن يتم ّثل يف الإخوان امل�شلمني الذين
ي�شكلون مركزا للمعار�شة ال�شيا�شية الليربالية ( املرتكزة على املطالبة بتعديالت
د�شتورية حتد من �شالحيات امللك ونظام اإنتخابي ي�شمح بتمثيل اأكرب لالأردنيني
من اأ�شل فل�شطيني وممثلي الربجوازية الليربالية امل�شتقلة وحكومة برملانية الخ)
وحول املركز الإخواين ،تنتظم عنا�شر املعار�شة الليربالية ـ واملطالبة ب"احلقوق
املنقو�شة" واملحا�ش�شة على اأ�شا�ض الأ�شول ال�شكانية ـ من بني تيارات عديدة
خمتلفة ،من القوميني حتى الن�شطاء املرتبطني بالتمويل الأجنبي .ت�شتند هذه
القوة اإىل نفوذ وا�شع يف �شفوف الفئات الربجوازية والربجوازية املتو�شطة
وال�شغرية ،وكذلك بني اأو�شاط الأردنيني من اأ�شل فل�شطيني.
القوة الرابعة التي ظ ّهرها احلراك ال�شعبي وح ّولها اإىل عامل �شيا�شي
رئي�شي يف البالد ،تتمثل يف احلركات الجتماعية والعمالية وال�شعبية ،خ�شو�شا
من عمال القطاع العام وال�شركات املخ�شخ�شة واملعلمني واملتقاعدين الع�شكريني
الخ وجتمعات املعار�شة الع�شائرية اجلديدة يف املحافظات والعنا�شر الي�شارية
ال�شابة التي تتخطى يف خطابها وتكوينها الإن�شقاق ال�شكاين وتدمج منا�شلني من
املحافظات والأ�شول الفل�شطينية معا .وميكن القول اإن كل هذه املكونات تنطوي
حتت م�شمى عري�ض هو احلركة الوطنية الجتماعية .وترتكز مطالبها حول
احلريات� ،شيما حريتا التعبري والتنظيم النقابي ،والدفاع عن امل�شالح القطاعية
واملحلية ،وعلى امل�شتوى الوطني؛ تفكيك موؤ�ش�شة الف�شاد وا�شتعادة القطاع العام
وتنمية املحافظات وتوفري فر�ض العمل.
خالل الأعوام  ،2012 - 2010ا�شطرعت هذه القوى الأربع ،وت�شابكت،
اأحيانا ،يف تقاطعات بني البريوقراطية و توجهات موؤ�ش�شات الدولة من جهة
واحلركة الوطنية الجتماعية وخطابها من جهة اأخرى ،يف مواقف مثل الت�شدي
لتعاظم نفوذ الإخوان امل�شلمني اأو احلد من �شيطرة النيوليرباليني اأو عرقلة
م�شاريع التجني�ض ال�شيا�شي اأو عرقلة عودة قيادة وتنظيم " حما�ض" اإىل الأردن.
لكن الفريقني اإ�شطرعا وي�شطرعان ،ب�شدة ،حول ق�شايا ومواقف اأخرى اأ�شا�شية،
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اأهمها ق�شية احلريات ،وق�شية ت�شفية ملفات الف�شاد ،واملوقف من اإجتاهات
ال�شيا�شة اخلارجية ،خ�شو�شا العالقات مع الوليات املتحدة واإ�شرائيل ،واأخريا
املوقف من العر�ض الذي اإجتهت عنا�شر من احلراك ال�شعبي ملهاجمته يف ت�شعيد
غري م�شبوق ،ما اأغ�شب البريوقراطية التي تريد ال�شغط على العر�ض لتعديل
م�شاراته ال�شيا�شية ،ولي�ض مهاجمته اأو ك�شر هيبته اأو اإ�شقاطه.
طوال الربع الأول من العام  ،2011تقاربت احلركات الوطنية والجتماعية
مع الإخوان امل�شلمني يف �شل�شلة من الن�شاطات اجلماهريية التي هزت اركان
النظام ،وخلقت القناعة باأن التغيري على الأبواب .لكن ،منذ  24اآذار من العام
نف�شه ،حدث اإن�شقاق و�شراع بني الفريقني ،اأو ًل ،ب�شبب ظهور اخلالف يف
الأولويات بينهما .فبينما اأحلت قوى احلركة الوطنية الجتماعية ،وما تزال ،على
اأولوية الق�شايا الجتماعية ،الح الإخوان امل�شلمون امل�شتعجلون على ت�شنم احلكم،
على اأولوية الإ�شالح ال�شيا�شي ،ثانيا ،ب�شبب تبني الإخوان ،برنامج التجني�ض
ال�شيا�شي واملحا�ش�شة ،وثالثا ،ب�شبب اخلالف على املوقف من الأزمة ال�شورية.
حني كلف امللك عبداهلل ،الع�شو الأردين يف حمكمة العدل الدولية ،عون
اخل�شاونة ،يف خريف العام  ،2011بت�شكيل حكومة ذات �شالحيات ،بدي ًال من
حكومة البريوقراطي الوطني معروف البخيت ،كان الق�شر واقعا حتت نوعني
من ال�شغوط الثقيلة ،اأولهما حراك �شعبي مت�شاعد ال�شعارات ومت�شع امل�شاركة
يف املحافظات املعتربة ،تقليدي ًا ،قواعد له لكنها حتولت اإىل التمرد  ،وثانيهما
تنامي قوة الإخوان امل�شلمني  ،و�شط «ت�شجيع» اأمريكي لدجمهم يف اأطر النظام ،و
�شغوط َقطرية ل�شت�شافة قيادة حما�ض يف الأردن ،واأخرى ،مب�شاركة ال�شعودية،
ّ
للتدخل يف �شورية التي بدا وقتذاك اأنها ترتنح حتت ثقل املعار�شة الإ�شالمية.
رمبا كانت حكومة عون اخل�شاونه ـ الغائب عن البالد منذ  12عاما يف لهاي
ـ مناورة ملكية ورمبا كانت م�شعى جادا منه ملالقاة ال�شغوط يف منت�شف الطريق.
فاخل�شاونه ،رغم �شعف �شالته املحلية ،تبنى مقاربة التحالف مع «الإخوان»
كحل ا�شرتاتيجي لأزمة النظام الأردين ،وبدا اأنه رجل املرحلة ب�شفته قادرا على
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القيام بهذه املهمة من دون اأن يثري ذلك خماوف الإ�شرائيليني الذين يعرفون
الرجل جيدا ويقدرونه ،منذ م�شاركته البارزة يف مفاو�شات وادي عربة ،1994
كذلك ،فاإن وظيفته كقا�ض دويل منحته قدر ًا من الإحرتام لدى الراأي العام
الغربي وحتى الراأي العام املحلي ،وخ�شو�ش ًا لدى «الإخوان» الذين ا�شتقبلوا
تكليفه بالهتاف يف ال�شارع « امل�شلح هيو جاي»
ترتيب العالقة مع "الإخوان"له ممر اإجباري هو ترتيب العالقة مع
"حما�ض" .وقد اأوجدت الأزمة ال�شورية� ،شياقا مالئما لعقد �شفقة كربى مع
القادة احلم�شاويني برعاية قطر التي اأخرجتهم من دم�شق ،يف اإطار خطة �شاملة
تت�شمن تاأهيل " حما�ض" لتكون حماورا رئي�شيا يف ال�شاأن الفل�شطيني .هذه اخلطة
لي�شت ممكنة اإل برتتيبات �شاملة مع الأردن ،ت�شمح لي�ض فقط باإنتقال القيادة
احلم�شاوية اإىل عمان ،بل،اأي�شا ،بنقل ثقلها ال�شيا�شي والتنظيمي اإىل البالد ،مبا
يذ ّكر بالوجود الفتحاوي وازدواجية ال�شلطة يف الأردن يف نهاية ال�شتينيات.
وكان اخل�شاونة هو عنوان هذا امل�شار الذي واجه اعرتا�شا �شديدا� ،شواء
اأمن قبل بريوقراطية الدولة اأم من قبل احلركة الوطنية .اأدار امللك اأزمة ال�شغوط
املتعار�شة ب�شاأن عودة "حما�ض" ،وانتهى اإىل اإف�شالها .يف هذه اللحظة،بالذات،
تلقت حكومة اخل�شاونة ،ال�شربة املوجعة الأوىل ،ولكنها ماتت �شيا�شيا منذ مطلع
�شباط 2012حني ات�شح اأن احللف الرو�شي ال�شيني �شوف مينع تدخال ع�شكريا
دوليا يف �شورية التي ا�شتطاعت توجيه �شربات متتالية للمعار�شة امل�شلحة ،وبدا
اأنها جنت .وهو ما جعل امللك عبد اهلل الثاين يعيد ح�شاباته ،ويبداأ مواجهة مع
رئي�ض وزرائه اإنتهت با�شتقالة الأخري على نحو درامي منحته ،تقديرا ل�شجاعته
ال�شخ�شية ،قدرا من ال�شعبية  .وهو ما قد ي�شاعده يف احل�شول على مقعد يف
الربملان املقبل.
اإنتهى �شهر الع�شل بني الق�شر والإخوان امل�شلمني� ،شريعا .ويف ظل اإنكفاء
امل�شروع الإخواين اإقليميا وتراجع احلراك ال�شعبي ،تو�شل امللك اإىل مقاربة من
ثالثة م�شتويات ،يف امل�شتوى الأول ،ال�شعي اإىل توحيد قوى النظام من خالل
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العودة اإىل التحالف مع البريوقراطية ،فك ّلف اأحد عنا�شر احلر�ض القدمي ،
فايز الطراونه ،بت�شكيل حكومة توافق بني الق�شر واأجهزة الدولة ،تلحظ متثيال
ع�شائريا كثيفا ،ويف امل�شتوى الثاين ،ال�شروع يف حملة ل�شتعادة ولء فاعل للقوى
الع�شائرية التقليدية يف املحافظات ،وبالتايل تاأمني قاعدة للرتاجع عن وعود
 2011و�شبط الإ�شالحات ال�شيا�شية يف حدود حتافظ على �شيطرة قوى النظام
وتتالفى اإحداث تغيريات تفجريية يف تركيبة النظام ال�شيا�شي الدميوغرافية،
والتو�شل اإىل حل و�شط لتكوين حتالف بريوقراطي ـ كمربادوري ،من خالل
برنامج ي�شغط على الكمربادور للم�شاهمة يف متويل الدولة .واأهم جتليات هذا
الربنامج ،قرار احلكومة اجلديدة اإقرار قانون �شريبي ت�شاعدي ،ويف امل�شتوى
الثالث ،البحث عن بديل للدعم اخلليجي ـ اأو ال�شغط عليه ـ من خالل فتح قناة
اإت�شال وتفاهم مع العراق .لقد كان عراق �شدام ح�شني ،ال�شريك الإقت�شادي
الأول لالأردن ،لي�ض فقط من خالل تاأمني النفط املدعوم ـ �شبه املجاين ـ للبالد،
ولكن ،اأي�شا ،من خالل عمليات النقل والو�شاطة وال�شناعة التحويلية املوجهة
لل�شوق العراقية وا�شتثمارات بغداد ،احلكومية واخلا�شة ،يف الإقت�شاد الأردين.
جدت ظروف مالئمة لعودة
اليوم ،بعد اإفرتاق حوايل العقد بني البلدينُ ،و ْ
العالقات ال�شابقة ،ولو تدريجي ًا.
ثمة معطيات تقول باأن �شوءا اأخ�شر مزدوج ًا �شدر موؤخر ًا من وا�شنطن
وطهران ،مينح عمان وبغداد ،احلرية لتفاهم يحتاجه البلدان .واإذا كانت حاجة
الأردن لل�شريك العراقي ظاهرة يف اأزمته الإقت�شادية املالية ،فاإن حكومة رئي�ض
الوزراء نوري املالكي ـ ال�ش ّدامي النزعة ـ ميكنها النظر اإىل الأردن كمنطقة نفوذ
حتجم وتخنق التمرد يف غرب العراق ،وتفتح ،يف الوقت نف�شه ،اآفاقا
عربية �شنية ّ
ل�شتعادة عالقات اإقت�شادية ذات فوائد متبادلة متعددة.
نحن الآن ،اإذ ًا ،اأمام ثالث قوى وثالثة م�شاريع �شيا�شية يف الأردن )1( ،قوة
النظام الذي ا�شتعاد وحدته ،وم�شروعها هو تالحم الفئات والقوى الربجوازية،
البريوقراطية والكمربادورية والع�شائرية التقليدية ،وا�شتعادة الهيمنة على املجال
275

ال�شيا�شي الداخلي من خالل املناورة يف ال�شيا�شة اخلارجية )2( ،قوة الإخوان
امل�شلمني الذين ا�شتبعدوا ،يف اإنتخاباتهم الداخلية موؤخرا ،العنا�شر الوطنية
والليربالية ،ل�شالح مت�شددين دينيني وحم�شاويني .وم�شروعهم الآن هو التخلي
عن حتالفاتهم الليربالية ،عائدين اإىل التقوقع على الذات ،وتكثيف خطابهم
كممثلني لالأردنيني من اأ�شول فل�شطينية ،وكوكالء حلركة "حما�ض" .وهو ما
يهدد وحدة الن�شيج الوطني الجتماعي يف البالد ،وي�ش ّكل حتديا رئي�شيا للنظام
وللحركة الوطنية معا )3( ،احلركة الوطنية الجتماعية .وقد تراجع ،يف الآونة
الأخرية ،ح�شورها امليداين ،من دون اأن يرتاجع خطابها املهيمن عن مواقعه التي
اإحتلها يف وعي الفئات ال�شعبية ،خ�شو�شا يف املحافظات .اإن الت�شوية املطروحة
بني البريوقراطية والكمربادور لن جتتذب اإليها العنا�شر ال�شعبية وامل�ش ّي�شة من
الع�شائر التي مت ّد احلراك ال�شعبي بقياداته وجمهوره .ول يوجد يف الأفق م�شروع
ت�شوية داخلية مع هذا احلراك امل�ش ّر على اأربعة مطالب جوهرية هي ( )1احلكم
الد�شتوري )2( ،ت�شفية مرحلة اخل�شخ�شة والف�شاد وا�شتعادة اأموال واأر�شي
و�شركات ومرافق الدولة )3( ،الف�شل يف ق�شية املواطنة واخ�شاع التجني�ض
للقانون وتاأكيد هوية الدولة الأردنية يف اإطارها العربي )4( ،تنمية املحافظات يف
خطة وطنية ت�شتند اإىل الإدارة املحلية.
باملقابل ،ي�شعى النظام اإىل حل اأزمته املالية املتفاقمة من دون امل�شا�ض،
جوهريا ،مب�شالح النخب الكمربادورية ،ويعجز ،بالتايل ،عن حل امل�شكلة
الإجتماعية ،يف مثل عجزه عن حل امل�شكلة الوطنية .الأفكار املطروحة حلل الأزمة
املالية ،تقليدية ،ومنها اإزالة الدعم عن عدد من امل�شتقات النفطية والكهرباء.
وهو اإجراء �شيقود ،رغم توخي التعوي�ض املايل للفئات ال�شعبية اأو تاليف زيادة
اأ�شعار م�شتهلكاتها من الطاقة ،اإىل موجة ت�شخمية يف ظل �شوق حرة بال �شوابط
تدخلية .وهذا الإجراء الذي �شيوفر على اخلزينة ما ل يزيد عن  10باملئة من
متويل الدعم� ،شيكون له اآثار �شاغطة جديدة على امل�شتوى املعي�شي لالأغلبية
ال�شعبية.
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البديل الثاين الذي ي�شعى اإليه النظام يتمثل يف احل�شول على م�شاعدات
مالية �شخية ،م�شكلتها تكمن ،حتى اإذا اأتت ،يف اأنها موؤقتة ،بينما العجز يف
املوازنة م�شتمر ومت�شاعد .لكن امل�شكلة الأ�شا�شية لهذا البديل املعتاد ،تتمثل يف
عدم وجود اآلية توزيع داخلي ،مما ي�شتهلك اأي م�شاعدات ،مهما كانت �شخمة،
حل�شاب الفئات الكمربادورية واملتنفذة.
ومن العجيب حقا اأن قوى النظام ال�شيا�شي تقفل عيونها عن الوقائع ،وحت�شب
اأنه ميكن اإ�شتعادة الإ�شتقرار ال�شيا�شي على اأ�شا�ض جتديد الإمتثالية ،ومن دون
الإ�شتجابة للحد الأدنى من املطالب الجتماعية.
ال�شتاتيكو ال�شيا�شي القائم يف اأردن اليوم ،ناجم عن توازن القوى احل�شا�ض
بني النظام والإخوان امل�شلمني واحلركة الوطنية .اإذا �شار النظام يف امل�شروع
الإخواين ف�شوف ينتهي اإىل الإنتحار ال�شيا�شي ،واإذا �شار مع احلركة الوطنية،
ف�شوف ينتهي اإىل �شرب م�شالح الفئات الربجوازية التي يعتمد عليها وميثلها.
اإنه يف ماأزق .ومع ذلك ،فهو ما يزال يتمكن من حل م�شكالته يوما بيوم ،طاملا اأن
الإخوان امل�شلمني عاجزين عن التفاهم مع احلركة الوطنية ،وطاملا اأن الأخرية
عاجزة عن اإ�شتيعاب وجتنيد الفئات ال�شعبية من الأ�شول الفل�شطينية .لكن
تظل احلقيقة الأ�شا�شية قائمة ،وهي اأن املرجل الأردين يغلي بالقوى وامل�شاريع
والتداخالت املحلية والإقليمية والدولية.
الثنني  14اآذار 2012
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ربيع االإخوان يف خريف االأردن :
ان�سقاق املجتمع وا�ستع�ساء الت�سويات
 70األفا ،ح�شب الإخوان امل�شلمني ،اأم اأقل من ع�شرة اآلف ،ح�شب الأمن
العام الأردين،كان عدد امل�شاركني يف "جمعة اإنقاذ الوطن" 5 ،ت�شرين الأول
 ،2012يف عمان؟ الرقم الواقعي ،وفقا حل�شابات املراقبني وال�شحافة العاملية،
كم امل�شاركة يف
يدور حول اخلم�شة ع�شر األفا .ول يع ّد هذا الرقم تطورا نوعيا يف ّ
فعاليات احلراك ال�شعبي التي �شهدت م�شريات واعت�شامات �شارك فيها الآلف
�شابقا .فما اجلديد يف هذا احلدث ليجعله مف�شليا ،وليحظى باهتمام �شيا�شي
واإعالمي غري م�شبوق؟
جاءت هذه "اجلمعة" ،بعد توقف ُج َمع الحتجاجات ال�شعبية اأ�شهرا ،لتكون
اإخوانية بالكامل ،من حيث الدعوة والتنظيم والربنامج وال�شعارات؛ ل بل اإنها
ُتع ّد الن�شاط الأول لهيئة �شيا�شية جديدة اأن�شئت با�شم " الهيئة العليا لالإ�شالح"
مك ّونة ،ح�شريا ،من اإخوان اجلماعة واإخوان ذراعها ال�شيا�شية يف حزب جبهة
العمل الإ�شالمي .وتعك�ض هذه احل�شرية  ،من جهة ،قرارا اإخوانيا بالنفراد
بقيادة املعار�شة الأردنية ،ولكنها ت�شري ،من جهة اأخرى ،اإىل عزلة اإخوانية
عن اأحزاب وقوى املعار�شة التقليدية الأخرى .وهذه انف�شت عن " الإخوان"،
اإما للناأي بنف�شها عن نهج الت�شعيد ،كما هو حال "اجلبهة الوطنية لالإ�شالح"
الليربالية بقيادة الرئي�ض اأحمد عبيدات ،اأو ب�شبب اخلالف حول املوقف من
ال�شراع يف �شورية ،كما هو حال القوميني والي�شاريني.
ي�شتثمر "الإخوان" حالة الفو�شى يف �شفوف احلراك ال�شعبي الذي خ�شع
لعملية تفكيك �شيا�شي ـ اأمني انتهت بفقدانه البو�شلة الذاتية وانك�شافه على
موؤثرات الأجندات املختلفة من خارجه .لقد ت�شقق ذلك احلراك ـ الذي كان
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من�شقا يف �شبكة وطنية اإىل اأكرث من مائة وخم�شني جلنة وم�ش ّمى ت�شكل لوحة
ّ
فو�شوية .وي�شتخدم "الإخوان"عددا من تلك اللجان للح�شول على غطاء
�شيا�شي ،لكن من دون متكني احلراكيني من امل�شاركة يف �شنع القرار املعار�ض.
عوامل عديدة �شاهمت يف انكما�ض وت�شقق احلراك الأردين ،اعتبارا من
�شيف  ،2012منها ال�شكوك حول املاآل غري ال�شعبي لأنظمة الربيع العربي،
وحت ّول احلراك الدميوقراطي اإىل حرب مر ّوعة يف �شورية ،والإ�شابة املب ّكرة
باأمرا�ض الن�شقاقات احلزبية والفئوية والفردية ،و�شعف الثقافة ال�شيا�شية
مقابل املوؤثرات الإعالمية الليربالية ـ الوهابية ،اإل اأن امل�شوؤولية الرئي�شية التي
عرقلت وما تزال تعرقل وحدة احلركة ال�شعبية وفاعليتها ،يتقا�شمها طرفا
الثنائية القاتلة (النظام"/الإخوان") ،املتواطئة على منع قيام الق ّوة ال�شيا�شية
الثالثة يف البالد .وهي القوة الوحيدة املو ّؤهلة ،بربناجمها الوطني الجتماعي،
لتاليف انهيار الدولة حتت �شربات الن�شقاق الأهلي بني الأردنيني والأردنيني ـ
الفل�شطينيني.
اأ�شبح وا�شحا اأن طر ّيف الثنائية تلك ،يزمعان اخلروج من اأزمتيهما باأي
ثمن ،حتى لو كان الثمن هو الفو�شى املعممة؛ ففي الفو�شىُ ،تطوى ملفات حماكمة
الف�شاد ومراجعة اخل�شخ�شة والتنمية وامل�شاألة الوطنية ،وتعيد النخب احلاكمة
انتاج هيمنتها على املجتمع يف مواجهة " الإخوان" ،ويغتنم الأخريون الفر�شة
لتفكيك احلركة الوطنية ال�شعبية وا�شتلحاقها �شيا�شيا ،وتنظيم "اجلهاد"
لال�شتيالء على ال�شلطة ،بالنتخابات اأو بالعنف.
خالل الأ�شهر الأخرية من عام  ،2012متحورت املعركة بني النظام
و"الإخوان" حول قانون النتخابات (�شنتوقف ،عنده ،يف عر�ض مرفق) .وقد
ف�شلت جميع املفاو�شات الثنائية ب�شاأنه ب�شبب اله ّوة الوا�شعة بني املوقفني.
باخت�شار ،يريد" الإخوان" قانونا مينحهم الأغلبية الربملانية وتعديالت د�شتورية
متكنهم من النفراد باحلكم .ولذلك ،فقد رف�شوا كل احل�ش�ض املغرية املقرتحة،
واأعلنوا عن مقاطعة الت�شجيل لالنتخابات املبكرة.
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ثلثي الناخبني املحتملني
جنحت "الهيئة امل�شتقلة لالنتخابات" يف اجتذاب ّ
للت�شجيل ،وخ�شر " الإخوان" معركة املقاطعة .ولعل ذلك قد ا�شطرهم اإىل اللعب
على املك�شوف ،وبالورقة الأخطر ،ورقة التح�شيد الدميوغرايف ـ ال�شيا�شي.
الالفت يف فعالية جمعة " اإنقاذ الوطن" ،اأن الإخوان امل�شلمني ،جنحوا ـ كما
لحظ �شحافيون اأردنيون من بينهم فهد اخليطان يف " الغد" الأردنية ـ " ورمبا
للمرة الأوىل ،يف ح�شد اأردنيني من اأ�شل فل�شطيني خلف برنامج داخلي ،ولي�ض
لأمر يتعلق بالق�شية الفل�شطينية كما جرت العادة يف ال�شابق".
نائب املراقب العام للجماعة ،احلم�شاوي زكي بني ر�شيد ،كان معنيا بالرتكيز
على هذا اجلانب ،فقال ،يف ت�شريحات �شحافية متحدية " ،اإن غالبية امل�شاركني
يف م�شرية اإنقاذ الوطن هم من عمان والزرقاء" ،ا ّأي من اأو�شاط الأردنيني من
اأ�شل فل�شطيني.
ويعك�ض هذا التحدي تلويح الإخوان امل�شلمني بقدرتهم على ك�شر احلاجز
ال�شيا�شي و النف�شي ،والدفع بالكتلة الأردنية ـ الفل�شطينية من حالة النكفاء
وال�شمت اإىل حالة احلركة والتعبري عن مطالبها باملحا�ش�شة ال�شيا�شية .هل
ي�شتطيعون؟
موؤ�شرات اجلمعة الأوىل من الربيع اجلديد ،ل تكفي لالإجابة .فاإذا كان
�شحيحا اأن جمهور تلك اجلمعة كان يف اأغلبيته ال�شاحقة ،فل�شطينيا ،فقد كان،
بالقدر نف�شه ،اإخوانيا ،اأي اأنه من جمهور " الإخوان" .و�شيكون علينا اأن ننتظر
بع�ض الوقت لكي نرى ما اإذا كانوا قادرين على اجتذاب اأو�شاط اأخرى.
بداأ "الربيع الأردين" الأول مبظاهرات حا�شدة يف عمان واملحافظات يف 14
كانون الثاين  ،2011وا�شتمر ،على مدار ع�شرين �شهرا ،يف �شعود وهبوط متتالني،
انتهيا ب�شتاتيكو موؤ�ش�ض على توازن يف القوى بني احلراك ال�شعبي والنظام ،بينما
كانت الكتلة الأردنية ـ الفل�شطينية ،حم ّيدة .والآن ،هل ن�شتطيع القول اإن ربيع
"الإخوان"  -با�شم املظلومية الفل�شطينية ،قد بداأ يف الأردن ؟
يالحظ �شليمان اخلالدي من "رويرتز" اأن الإخوان امل�شلمني يحتجون على
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" قانون انتخابات يبقي على نظام يهم�ض متثيل الأردنيني من اأ�شل فل�شطيني
 الذين ي�شتمد الإ�شالميون التاأييد منهم ـ ل�شالح الأردنيني الذين مي�شكونبال�شلطة بقب�شة قوية ،وي�شكلون العمود الفقري لقوات الأمن واجلي�ض التي تتمتع
بنفوذ كبري".
و يوؤكد تقرير للجزيرة نت اأن "الإخوان" يقودون العرتا�ض على قانون
النتخابات الذي " يعطي الع�شائر يف املناطق الإقليمية التي يقطنها عدد قليل من
ال�شكان ،ح�شة من املقاعد الربملانية ،اأكرب بكثري من تلك املخ�ش�شة ملعاقلهم
يف املدن".
من الوا�شح اأن"الإخوان"تو�شلوا ،اأخري ًا ،للدمج بني ق�شيتهم اخلا�شة
املتعلقة مبطلبهم لل�شراكة يف احلكم ـ اأ�شوة ببلدان الربيع العربي ـ وبني ق�شية
ت ّيار املحا�ش�شة ال�شيا�شية ال�شاعي اإىل ا�شتقطاب الأردنيني ـ الفل�شطينيني.
و�شوف مينح هذا الدمج للطرفني قوة م�شاعفة قادرة على حتفيز وتنظيم
قاعدة جماهريية مت�شعة وراء برنامج �شيا�شي يحظى بدعم دويل (اأمريكي
واأوروبي) علني ،وميكنه اأن يفوز ،اأي�شا ،بالدعم الإقليمي من قبل َقطر واأنظمة
الربيع العربي وتركيا.
ل ت�شغل �شفراء الوليات املتحدة ودول الحتاد الأوروبي يف الأردن ،ق�شية،
كما ت�شغلهم ق�شية زيادة التمثيل ال�شيا�شي لالأردنيني من اأ�شل فل�شطيني.
وتك�شف وثائق ويكليك�ض الأردن اأن الن�شغال الرئي�شي لل�شفارة الأمريكية بعمان
ين�شب على هذه الق�شية املغرية من حيث اأنها متزج بني هدف يخدم امل�شالح
ّ
الإ�شرائيلية يف التوطني ال�شيا�شي للفل�شطينيني يف الأردن وتقوي�ض حق العودة،
وبني هدف يخدم "املُ ُثل الدميوقراطية" .وبينما كانت ال�شفارات الغربية تناق�ض
هذا املو�شوع احليوي يف ال�شيا�شة الأردنية ،ل�شنوات ،مع نخب برجوازية معزولة
عن جماهري املخيمات والأحياء الفل�شطينية ،اأ�شبح لديها اليوم �شريك �شيا�شي
قوي ذو مكانة اإقليمية وحملية ،ويتمتع بقواعد جماهريية ،اأعني الإخوان امل�شلمني.
مل تكن "جمعة اإنقاذ الوطن" من�شقة بني طر ّيف النقا�ض ،لكن اأحد ال�شفراء
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الأوروبيني� ،شاأل وفدا اإخوانيا ،ب�شراحة ،حول قدرة اجلماعة على تنظيم م�شرية
من خم�شني األفا ،لكي يكون بالإمكان ت�شويغ دعم جدي وعلني للمطالب الإخوانية.
كانت الر�شالة وا�شحة .وهي التي حددت الرقم املعلن م�شبقا للم�شرية الفتتاحية
للربيع الإخواين املتاأخر يف خريف الأردن امل�شتنزَ ف ماليا واقت�شاديا واملعا َقب
ل�شموده يف رف�ض ّ
التدخل يف �شورية؟
على هام�ض تلك امل�شرية تعالت اأ�شواتٌ بني "�شيوفها" من ن�شطاء احلراك
ال�شعبي عربت عن املزاج املناه�ض للف�شاد واخل�شخ�شة واملحتج على اإفقار
الأغلبية وتهمي�شها ،لكن املحتوى ال�شيا�شي الرئي�شي للفعالية ،ظل موؤطرا
باملطالب الإخوانية املحددة ب"�شروط ال�شالح ال�شبعة" .وهي  ":قانون انتخاب
دميقراطي وع�شري ميثل اإرادة ال�شعب ،وا�شالحات د�شتورية متكن ال�شعب
من اأن يكون م�شدرا لل�شلطات ،وحكومة برملانية منتخبة حتقق تداول ال�شلطة
على امل�شتوى التنفيذي وتر�شيخ دولة القانون واملواطنة على اأ�شا�ض احلقوق
والواجبات ،والف�شل بني ال�شلطات وحتقيق ا�شتقاللية الق�شاء ،واإن�شاء حمكمة
د�شتورية ،ووقف تدخل الأجهزة الأمنية يف احلياة ال�شيا�شية واملدنية ،ومكافحة
الف�شاد بجدية وفعالية".
نالحظ ،هنا ،اأن املطلب ال�شعبي الرئي�شي املت�شل بالت�شدي للف�شاد قد
احتل اأ�شفل قائمة �شروط ال�شالح .وقد �شيغ بكلمات باهتة ،ومن دون حتديد
عياين ،وباإغفال الزمن  :ف�شاد املا�شي اأم ف�شاد امل�شتقبل؟ اجلميع يتحدث ،مبا
يف ذلك الفا�شدون ،عن "مكافحة" الف�شاد ،ولكن الق�شية ال�شعبية الفعلية تتمثل
يف املحاكمات ال�شاملة واملتزامنة مللفات الف�شاد الكربى ،ومراجعة اتفاقيات
اخل�شخ�شة،وا�شرتداد اأموال اخلزينة وممتلكاتها واإحياء القطاع العام
القت�شادي .ولكنها مطالب ل تعني الإخوان امل�شلمني ،ول مت ّثل جوهر ق�شيتهم
يف الأردن.
�شروط ال�شالح الإخوانية م�شاغة ب�شورة ف�شفا�شة وم�شطربة ،لإخفاء
م�شمونها الفعلي؛ فال�شرط اخلا�ض با�شت�شدار" قانون انتخاب دميوقراطي
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وع�شري ميثل اإرادة ال�شعب" هو مو�شع �شجال بني الإرادات ال�شعبية  .ول يوجد،
يف الواقع ،اأي نوع من الإجماع حول نظام انتخابي ما .وعلى �شبيل املثال ،فاإن ما
يهم املحافظات ،بالدرجة الأوىل ،هو عدد مقاعدها ،بينما تهتم النخب بطريقة
النتخاب وبالدائرة الوطنية ،يف حني ي�شعى تيار املحا�ش�شة اإىل اإعادة توزيع
املقاعد النيابية على اأ�شا�ض الكثافة ال�شكانية .وعلى هذا ،فاإن املطلوب وطنيا
ودميوقراطيا ،هو قانون انتخاب توافقي� ،شاهم الإخوان امل�شلمون يف منع التو�شل
اإليه ب�شبب احلاحهم على قانون انتخاب ي�شمن زيادة موؤثرة يف متثيل الأردنيني ـ
الفل�شطينيني ووفق نظام انتخابي يكفل لالإخوان بالذات ح�شد نتائج تلك الزيادة
واحل�شول على الأغلبية الربملانية.
ل اأعرف ما اإذا كان هناك نقا�ض داخل "الإخوان" ب�شاأن طبيعة احلكومة التي
يريدونها ،برملانية اأم منتخبة؟ ذلك اأنهم طالبوا بالثنتني معا يف بند" احلكومة
الربملانية املنتخبة" ،وهو خلط بني مطلبني متناق�شني .فاحلكومة الربملانية هي
غري احلكومة املنتخبة .الأوىل تت�شكل وفق امل�شاورات النيابية امللزمة اأو الأغلبيات
النيابية ،اأما الثانية ،فتعني انتخاب رئي�ض الوزراء مبا�شرة من قبل املواطنني .ويف
احلالتني ،يظهر ،بو�شوح ،اأن "الإخوان" م�شممون على انتزاع ال�شلطة لأنف�شهم،
جزئيا بالأغلبية الربملانية ،اأو كليا بانتخاب رئي�ض الوزراء .وهو ما يفتح باب
الحتمالت ب�شاأن مدى الإ�شالحات الد�شتورية التي يقرتحونها.
املطلب اخلا�ض بـ " دولة املواطنة على اأ�شا�ض احلقوق والواجبات" يعك�ض ،يف
ال�شياق ال�شيا�شي العياين هنا  ،حماولة لإثارة روحية " احلقوق املنقو�شة" ،ل غري.
فمن الوا�شح اأن الإخوان امل�شلمني ل يهتمون بامل�شاواة احلقوقية املدنية(حيث
الأولوية لل�شرع) اأو بامل�شاواة الدينية (هل يقبلون مب�شيحي رئي�شا للوزراء؟ اأو
بحق املواطن بالعتقاد الخ ؟) اأو بامل�شاواة بني اجلن�شني اأو بامل�شاواة الجتماعية.
ال�شرط الوحيد ال�شريح من �شروط ال�شالح ،هو اخلا�ض ب "وقف تدخل
الأجهزة الأمنية يف احلياة ال�شيا�شية واملدنية" .تقليديا ،وبينما كان الإخوان
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امل�شلمون غارقني يف التن�شيق مع " الأجهزة" ،كان ذلك املطلب اأ�شا�شي ًا بالن�شبة
للمعار�شة واحلركات ال�شعبية الأردنية ،ولكنه ،يف الظروف اجليو�شيا�شية
امللمو�شة القائمة اليوم ،يعك�ض حاجة اإخوانية لتحقيق هدفني ،اأولهما اإطالق حرية
"اجلهاد" �شد النظام ال�شوري وحرية حما�ض بالعمل �شد ال�شلطة الفل�شطينية،
وثانيهما اإ�شعاف الدولة الأردنية مبا ي�شمح لالإخوان بال�شتيالء على ال�شلطة
واإقامة الدولة البديلة ذات الرداء الإ�شالمي ،م�شتفيدين من فرتة الفراغ
ال�شيا�شي احلالية قبل اأن تنجز احلركة الوطنية الأردنية ،مهمتها التاريخية يف
بناء حزبها القادر على تنظيم املجتمع واإدارة الدولة ،على ال�شد من احلزبني
ال�شلطويني ،حزب "الإخوان" وحزب النظام.
مالحظات

ب�سدد قانون االنتخابات العام ل�سنة 2012

التعديالت املُدخلة على قانون النتخاب العام ،ل تعك�ض النقا�شات الطويلة
حوله ،اإل بالن�شبة للمثقفني الواهمني .ذلك اأنها ،بب�شاطة ،لي�شت �شوى خال�شة
ملوازين القوى يف البالد .وهذه ل ت�شمح باأكرث من ثالثة تعديالت :ا�شتحداث
دائرة وطنية ،وهيئة م�شتقلة لالنتخابات ،و�شروط معقولة للنزاهة.
ما تداولته التيارات وال�شخ�شيات واللجان ،طوال ما يقرب ال�شنتني ،حول
قانون النتخاب املاأمول ،مل يخرج عن نطاق اقرتاحات وطموحات مل تتبلور
يف م�شروع �شيا�شي يحظى بالإجماع وبقوة الدفع الكافية لفر�شه .وباملح�شلة،
�شدمت النخب بعدم قدرتها على التغيري .حتى امللك عبداهلل الثاين نف�شه ،اأعلن
اأنه غري را�ض عن قانون النتخابات ب�شيغته النهائية.
حتت ال�شغط املتعدد الأ�شكال للع�شائر وبريوقراطية الدولة ،مل يكن ممكنا
امل�شا�ض بالدوائر املحلية ومقاعدها ،فبقيت كما هي  108مقاعد يتم انتخابها
مبوجب نظام اقرتاع يقوم على ال�شوت الواحد للناخب .وهو نظام يت�شمن
عيوبا عديدة ،وغري مر�ض حتى بالن�شبة للقوى الجتماعية يف املحليات ،لكن،
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باملقابل ،كان تغيري ذلك النظام املعيب ،يتطلب ،ب�شورة اأو باأخرى ،اإعادة توزيع
املقاعد النيابية ،مبا ي�شطدم مب�شالح حملية وازنة .وبذلك جرى اإقرار الدوائر
املحلية ونظام القرتاع كما كانا يف ال�شابق .كما جرى الإبقاء على الكوتا الن�شائية
وزيادتها اإىل  15مقعدا.
باملقابل ،وحتت �شغوط القوى احلزبية واملثقفني ،جرى ا�شتحداث دائرة
وطنية من  27نائبا يتم انتخابهم وفق نظام القائمة املغلقة وعلى اأ�شا�ض الن�شبية.
وهو ما يف�شح يف املجال ملنح النتخابات حمتوى �شيا�شيا واأيديولوجيا ومدنيا.
لكن ن�شبة النواب املنتخبني على امل�شتوى الوطني تظل حمدودة ،ول حتدث
اأثرا نوعيا يف تركيبة املجل�ض (  27مقعدا من اأ�شل  150مقعدا).
بات وا�شحا اأن اإ�شالح النظام النتخابي جذريا يف الأردن ،يتطلب اأول،
وقبل كل اقرتاح اأو طموح ،الإجماع على ح�شم ملف الهوية الوطنية واملواطنة
والتحديد القانوين للهيئة الناخبة .وذلك من خالل اخ�شاع قرار فك الرتباط
مع ال�شفة الغربية لالإجراءات الد�شتورية والقانونية التي تنهي حالة الفو�شى
والغمو�ض احلاليني يف جمال التجني�ض ال�شيا�شي امل�شتمر وامكانية النزلق نحو
كونفدرالية ثنائية مع اجلزء املرتوك ،اإ�شرائيليا ،من ال�شفة الغربية.
رف�ض النظام ،كما "الإخوان" ،دائما ،قوننة فك الرتباط .ومن املفهوم اأن
النظام يخ�شى اأن تكتمل ،بتلك القوننة� ،شروط التغيري الدميوقراطي يف البالد،
اأما " الإخوان" ،فاإن غمو�ض العالقة مع ال�شفة الغربية ،يقع يف �شلب م�شروعهم
حلكم ال�شفتني.
باملقابل ،فاإن ح�شم ملف الق�شية الوطنية� ،شوف يخلق بيئة �شيا�شية جديدة
نوعيا ،ت�شمح بتخليق الإجماع ال�شعبي على نظام انتخابي وطني ودميوقراطي يف
اآن معا ،ويوؤدي اإىل الندماج املجتمعي وتوحيد املجال ال�شيا�شي يف البالد.
تبني الآن اأن تلك الأطروحة لي�شت جمرد راأي طاملا هوجم من قبل
ّ
املوالة واملعار�شة معا ،بل هو الأر�شية ال�شرورية لأي اقرتاح تقدمي يف جمال
الإ�شالح ال�شيا�شي� ،شواء جلهة تعميق التعديالت الد�شتورية اأم جلهة التح ّول
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الدميوقراطي .وهذه املعادلة ل تزال ماثلة .ومن دونها �شتظل القوة ال�شيا�شية
الرئي�شية يف بلدنا ،املتمثلة يف جماهري املحافظات ،حم�شورة بني خيارين �شيئني،
( )1خيار الفئات احلاكمة التي ل تريد لهذه اجلماهري اأن ت�شتقل �شيا�شيا واأن تك ّون
نخبها البديلة ،و( )2خيار "الإخوان" املف�شي اإىل خلخلة املعادلة الدميوغرافية
ال�شيا�شية للتكوين الوطني الأردين.
بني �شندان احلكم ومطرقة"الإخوان" ،تعددت القرتاحات اخلا�شة بتعديل
النظام النتخابي ،لكنها ،جميعها ،مل حتظ بالدعم الجتماعي ال�شيا�شي
الكايف ،مبا يح ّولها اإىل م�شروع �شيا�شي فعلي .وهكذا انتهينا اإىل نظام انتخابي
يك ّر�ض العالقات ال�شيا�شية القدمية يف الدوائر املحلية ،بينما ي�شمح للتيارات
وال�شخ�شيات العامة باملناف�شة على كعكة �شغرية للغاية.
املواطنة والهوية ،االأردن وفل�سطني
حت يف جمابهة
املواطنة مفهوم ليربايل برجوازي اأ�شيل وتقدميُ ،ن َ
الأر�شتقراطية الإقطاعية والع�شكرية والفئات �شاحبة المتيازات ،بهدف خلق
اإطار مت�شاو يندرج فيه الربجوازيون يف عهد �شعود الراأ�شمالية .وقد تط ّور هذا
الإطار لي�شمل ،لحقا ،الفالحني والعمال وكل الفئات ال�شعبية ،بحيث اأ�شبح كل
فرد يف الدولة ،بغ�ض النظر عن و�شعه الطبقي ،مواطنا ،اأي ع�شوا يف الدولة،
له حق القرتاع للمجال�ض البلدية والت�شريعية ـ وكان هذا احلق حم�شورا يف
ال�شابق على املالكني واأ�شحاب المتيازات ـ ومتمتعا باحلريات املدنية وال�شيا�شية
وبامل�شاواة القانونية .ولكن ،لي�ض ،بالطبع ،امل�شاواة الجتماعية.
تبني ،يف املمار�شة التاريخية امللمو�شة ،اأن املواطنة ،كاإطار للم�شاواة
وقد ّ
القانونية وال�شيا�شية ،هي جمرد وهم ،طاملا اأن هناك فئات حتتكر و�شائل النتاج
والرثوة وتفر�ض �شيطرتها القت�شادية ـ وتاليا ال�شيا�شية والثقافية ـ على الأغلبية
ال�شعبية .وعلى هذه اخللفية ،ظهرت احلركات الجتماعية التقدمية الهادفة
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اإعادة توزيع الرثوة وال�شلطة على امل�شتوى القومي (كما يف اأنظمة التحرر الوطني)
اأو انتزاعها ل�شالح الأغلبية ال�شعبية(كما يف التجارب ال�شرتاكية).
ويف بلد كالأردن ،يتمتع حوايل  2باملائة فقط من مواطنيه ب 60باملائة من
ثرواته ،ويعي�ض ثلث �شكانه حتت خط الفقر و�شد�شهم حتت خط اجلوع ،فاإنه ل
معنى لروؤية تغيريية ت�شتند اإىل مفهوم املواطنة ،بل اأن هذه املفهوم ،يف الظروف
الأردنية العيانية ،م�شلل اإىل اأبعد حد ،ذلك اأنه ي�شعى اإىل املزيد من ال�شغوط
على كتلة مف َقرة ومه ّم�شة ـ ولكن لنخبها بع�ض المتيازات ال�شيا�شية ـ ل�شالح نخب
برجوازية ،تريد ،بالإ�شافة اإىل ا�شتيالئها على الرثوة ،اأن ت�شتويل على ال�شلطة
ال�شيا�شية ،با�شم املحا�ش�شة على اأ�شا�ض الهوية.
لكن املواطنة تظل الإطار الذي ل غنى عنه للدولة احلديثة� ،شواء اأكانت
دميوقراطية اأم ل .فمنطق احلداثة ي�شتح�شر منطق املواطنة .ملاذا؟ لأن الدولة
جلب الهويات
تتحقق يف وحدة الهوية الوطنية ،واملواطنة هي الإطار الالزم ّ
الفرعية ذات الدينامية التفكيكية .لكن ،لننتبه ،هنا ،اإىل نوعية الهويات الفرعية
التي ينبغي ج ّبها باملواطنة .اإنها الهويات الدينية والطائفية واملذهبية واجلهوية
والتنية القومية الخ ولكن لي�ض بينها الهوية ال�شيا�شية الوطنية .فدولة املواطنة
ت�شهر الهويات الفرعية ،ما عدا الهويات الوطنية ال�شيا�شية التي ،باإلغائها ،ل
تعود هناك دولة وطنية واحدة  ،بل فدرالية لتج ّمع هويات وطنية.
مل يكن املجتمع الأردين بحاجة اإىل الفكر الليربايل الغربي ،لكي يبتدع
جتب الهويات الفرعية (م�شلم م�شيحي درزي عربي
اأ�شكال حملية مبدعة ّ
�شرك�شي �شي�شاين اأرمني �شامي فل�شطيني الخ) يف وحدة جمتمعية ذات هوية
وطنية واحدة هي الهوية العربية ال�شرق اأردنية .وهي هوية ن�شاأت على اأ�ش�ض منط
انتاجي فالحي بدوي ع�شائري ،وتطورت ،لحقا ،يف دولة وطنية.
ل توجد م�شكلة هوية لدى الأردنيني بغ�ض النظر عن الدين واجلهة والأ�شل.
تهجر ق�شرا اإىل
ول توجد م�شكلة يف اأن ق�شما من ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق ّ
الأردن ،وح�شل على اجلن�شية الأردنية ،واأ�شبح يف عداد املواطنة ،لكن مع مت�شكه
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بالهوية الوطنية ال�شيا�شية الفل�شطينية التي تعد ح�شنا من ح�شون مقاومة املحو
ال�شهيوين لفل�شطني و�شعبها .لكن امل�شكلة التي تواجهها الدولة الأردنية ،اليوم،
تكمن يف م�شاعي �ش ّقها على اأ�شا�ض ابتداع �شراع زائف بني هويتني وطنيتني
متعاي�شتني ،واقعيا ،يف اإطار مواطنة قانونية تعني الفرد ول تعني اجلماعة .الفرد
 بغ�ض النظر عن اأ�شله ـ مواطن له حقوقه الكاملة يف البلد امل�شيف ،واجلماعة بغ�ض النظر عن مواطن ّية اأفرادها ـ جزء من ال�شعب الفل�شطيني .وحقوقه يففل�شطني.
خارج هذه املعادلة ( مواطنة الفرد وهو ّية اجلماعة) تطرح القوى املناوئة
ل�شرتاتيجية املقاومة والوحدة القومية امل�شرقية ،ح ّلني ،يقوم اأولهما على تذويب
الهويتني الوطنيتني ،الأردنية والفل�شطينية ،يف هوية ثالثة ،ها�شمية اأو " خليجية
" اأو عوملية الخ ـ ويقوم ثانيهما على اقرتاح املحا�ش�شة ال�شيا�شية بني اجلماعتني
الوطنيتني يف اإطار فدرالية طوائفية تتاأ�ش�ض على حرب اأهلية م�شتمرة� ،شاخنة
اأو باردة.
الثالثاء  9ت�شرين الأول 2102
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نهاية منوذج االقت�ساد الكمربادوري املُعال
ت�شكل منوذج القت�شاد الكمربادوري املُعال باملعونات اخلارجية وال�شياحة
وحوالت املغرتبني وبيع الأ�شول واملدمن على القرتا�ض اخلارجي والداخلي،،
يف عدد من البلدان العربية غري النفطية ،اأهمها م�شر ،حيث انهارت التجربة
التنموية الوطنية بعد رحيل جمال عبدالنا�شر ،لكن احلالة املثالية لذلك النموذج
هي حالة الأردن.
فيما يلي وقفة مع احلالتني ،امل�شرية والأردنية.
اأوال ،احلالة امل�سرية:
"اإن ال�شيا�شات القت�شادية التي كانت متبعة يف عهد مبارك ،كانت ت�شري يف
الطريق ال�شحيح ،لكن �شابها تف�شي الف�شاد واملح�شوبية" ح�سن مالكّ ،
املنظر
القت�شادي لالإخوان امل�شلمني يف م�شر.
 1ـ النموذج الكمربادوري يف احلالة امل�سرية
اإذا كانت طموحات الليربالية ال�شيا�شية هي التي قادت الن�شطاء العرب
ال�شباب اإىل ميادين � ،2011شد ال�شتبداد ،فاإن جماهري النتفا�شات التي ما
وعت اأم مل تع ،تتحرك �شد الليربالية القت�شادية الكمربادورية،
تزال م�شتمرةْ ،
ونتائجها الكارثية على حياة ال�شعوب ،وم�شتقبلها.
يف احلالة امل�شرية املثالية لتحليلنا ،وجدنا اأن حتقيق اأهداف مثل اإ�شقاط
النظام احلاكم ،واإطالق احلريات العامة ،واإجراء العمليات النتخابية املتحررة
تغري �شيئا يف الواقع البائ�ض لالقت�شاد واملجتمع
من القيود ال�شلطوية ،مل ّ
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امل�شريني ،واإمنا زادته �شوءا .ل ميكن ،بالطبع ،جتاهل تاأثري الأحداث الثورية
نف�شها على تراجع املوؤ�شرات القت�شادية ،بل ميكن النظر اإىل ذلك الرتاجع
كمرحلة موؤقتة ،اإذا كان هنالك اأفق اقت�شادي ـ اجتماعي بديل .اإل اأن انغالق
الدائرة ال�شيا�شية امل�شرية على �شلطة الإخوان امل�شلمني وال�شلفيني ـ املوؤمنني
بالليربالية القت�شادية ـ ومعار�شيها املجتمعني حتت راية الليربالية ال�شيا�شية
والثقافية ،اأظهر اأن م�شر تعي�ض ،الآن ،بال اأفق للخروج من اأزماتها القت�شادية
والجتماعية البنيوية.
يف خطاب له اأمام اجلالية امل�شرية يف قطر ،طماأن الرئي�ض حممد مر�شي،
جمهوره ،بالقول اإن " الدولة امل�شرية هي الفقرية ،لكن املجتمع امل�شري غني".
وهكذا ،ومن دون اأن يدريّ ،
خل�ض مر�شي اأزمة م�شر :املجتمع امل�شري لي�ض غنيا
بالطبع ،واإمنا فئات قليلة منه هي التي متلك الرثوات .وهي مل حتقق ثرواتها هذه
على الرغم من فقر الدولة ،بل نتيجة اإفقارها الناجم عن خم�شة عوامل ،هي :
اأو ًل ،اخل�شخ�شة املنفلتة الع�شوائية التي اأدت اإىل انتقال العديد من اأ�شول
الدولة واملجتمع ،اإىل اأيدي الراأ�شمال الأجنبي ووكالئه املحليني (الكمربادور
باملعنى الوا�شع للكلمة) و�شبكات النفوذ والف�شاد،
ثاني ًا ،تقدمي الت�شهيالت والمتيازات العقارية وال�شريبية واملالية ومعظم
الدعم املق ّدم للطاقة واملياه ،ل�شالح امل�شتثمرين املحليني والأجانب ،خارج اأي
خطة وطنية ،على ح�شاب خزينة الدولة التي تتوىل ،اأي�شا ،الإنفاق على البنى
التحتية الالزمة لال�شتثمارات التي تكاد ل تخ�شع لأي قيود ،
ثالث ًا ،ان�شحاب الدولة من النتاج ،وقفل باب التنمية ،وحتميلها ،يف الوقت
نف�شه ،اأعباء التعامل مع جماهري املف َقرين وامله ّم�شني ،من خالل الدعم .اإن
الدعم اجلزئي املوجه لتغطية بع�ض ال�شلع ال�شتهالكية الأ�شا�شية هو تعوي�ض
حمدود لتدين الأجور والبطالة ،ل�شالح امل�شتثمرين الذين ُيع ّد مع ّدل الأجور
الواطئ ووجود جي�ض من العاطلني� ،شرطني لتمكينهم من حتقيق الأرباح ،واإدارة
�شوق العمل ،مبا يكفل م�شاحلهم،
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رابع ًا ،وملّا كان النموذج القت�شادي الكمربادوري ،القائم على النهب والربح
غري املق ّيد اجتماعيا ،عاجزا ،بطبيعته ،عن ت�شغيل ق�شم كبري من قوة العمل ،فاإن
ّ
املت�شخمة
الدولة تتحمل تاأمني فر�ض العمالة املق ّنعة الزهيدة الأجور يف اإداراتها
وتاليا املرتهلة والفا�شدة .يقوم النموذج النيوليربايل ،نظريا ،على احلكومة
ال�شغرية الكفوؤ ،لكن طاملا ينتج النموذج نف�شه ،البطالة املتنامية ،يغدو حل
املع�شلة حم�شورا بالتوظيف يف الإدارات ،والهجرة .وما يفي�ض عنهما ،يلتحق
باأ�شغال الرتزاق وعامل اجلرمية والتهمي�ض .وهو و�شع يتط ّلب جهازا اأمنيا �شخما
على نحو غري اقت�شادي ،مت ّوله اخلزينة املرهقة،
خام�ش ًا ،اإن اإدامة هذه اللوحة ال�شوهاء ،تتط ّلب حتييد املوؤ�ش�شة الع�شكرية،
�شواء بالإنفاق الكثيف على �شباطها وجتهيزاتها اأم مبنحها جمال ا�شتثماريا
خا�ض .وهو ما يك ّلف اخلزينة
خا�شا بها ،اأي معاملتها التف�شيلية كم�شتثمر ّ
والقت�شاد ،اأعباء لي�ض ممكنا ،بالنظر اإىل طابعها الع�شكري الأمني ،احت�شابها.
كل ذلك ،بالإ�شافة اإىل كلفة الهدر والف�شاد ،تتح ّمله الدولة امل�شرية ،ويلزّها
اإىل اإدمان القرتا�ض والبحث عن م�شاعدات خارجية ،ويفقرها عن تقدمي
خدمات اجتماعية ذات كفاءة يف ال�شحة والتعليم والتاأهيل ودعم احلرفيني
وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وتطوير الزراعة ،ما يوؤدي ،بدوره ،اإىل تعميق
الفجوة الطبقية بني الأغنياء والفقراء ،وتراجع الفر�ض اأمام الفئات الو�شطى،
وارتفاع ن�شبة العاطلني وامله ّم�شني ،وهكذا يف دائرة جهنمية.
ظهرت اآمال بعيد انتفا�شة  25يناير باخلروج من هذه الدائرة املغلقة ،و�شهدنا
موجة من اخلطط واملقرتحات التنموية التي تق ّدم بها خرباء ممتازون وح�شنو
النوايا ،اإل اأن التطورات الالحقة ،انتهت بهذه املوجة اإىل النكفاء ،وباجلماهري
اإىل الياأ�ض ،والتح ّول اإىل ممار�شات الفو�شى والعنف .ولقد اأظهرت املوؤ�شرات
القت�شادية للعام  ،2012 - 2011اأن "الثورة" مل مت�ض النموذج الكمربادوري،
كذلك ظهر اأن ال�شلطة الإخوانية ،لي�ض عندها بديل عنه ،واإمنا هي ت�شعى اإىل
ترميمه بعدما اأ�شابته الك�شور ب�شبب " الثورة" مثل تراجع مداخيل ال�شياحة ـ
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وهي قطاع مركزي يف القت�شاد امل�شري ـ و �شايف ال�شتثمارات الأجنبية وتنامي
املطالب العمالية واجلهوية ،ما ي�شغط ،جمددا ،على اخلزينة ،وتدهور النتاجية
واأنظمة النقل والتوزيع الخ
يتبدى راأ�ض جبل اجلليد يف اأزمة املالية العامة املتفاقمة على نحو غري
م�شبوق ،نوجزها وفقا لبيانات وزارة املالية  30ت�شرين الأول  ،2012كما يلي:
اأو ًل ،ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة لي�شل اإىل  166.7مليار
جنيه اأي ما يعادل  % 10.8من الناجت املحلي الإجمايل خالل العام املايل /2011
 2012مقابل  134.5مليار جنيه خالل العام املايل ال�شابق له وذلك لرتفاع
امل�شروفات بن�شبة فاقت الزيادة يف الإيرادات العامة،
ثاني ًا ،مكونات ارتفاع امل�شروفات تتم ّثل يف زيادة اأجور املوظفني احلكوميني
ّ
الت�شخم على امكانية انهيار الإدارات ،واإعادة تاأ�شي�ض اجلهاز
ملعاجلة اآثار
الأمني ،ويف زيادة الفوائد على اأذونات اخلزينة ( الدين املحلي)،
ثالث ًا ،ارتفاع العجز الكلي يف ميزان املدفوعات ،خالل عام  ،2012اإىل
 11.3مليار دولر ،مقارنة بعجز قدره  9.8مليار دولر خالل العام املايل ال�شابق،
رابع ًا ،ارتفاع ن�شبة الدين املحلي لأجهزة املوازنة العامة بنهاية حزيران
 2012اإىل  1155.3مليار جنيه مبا يعادل  % 74.9من الناجت املحلي الإجمايل
مقابل  967.3مليار جنيه يف نهاية حزيران  2011مبا يعادل  % 70.5من الناجت
املحلي الإجمايل،
خام�ش ًا ،حدوث انخفا�ض طفيف على ر�شيد الدين اخلارجي بن�شبة % 1.5
ليبلغ  34.4مليار دولر بنهاية حزيران  2012مقابل  34.9مليار دولر بنهاية
حزيران  ،2012اإل اأن الدين اخلارجي مر�شح لقفزة جديدة مع اجتاه احلكومة
امل�شرية اإىل اقرتا�ض  4.8مليار دولر من �شندوق النقد الدويل.
ومن املعروف اأن ال�شندوق ل مينح قرو�ض الهيكلة املالية هذه ،اإل ب�شروط
ت�شمن وفاء الدولة املقرت�شة بالتزاماتها اإزاء الدائنني ،وفق منوذج مايل واآخر
اقت�شادي .يف النموذج املايل تقوم الدولة باإلغاء الدعم لل�شلع وخدمات املرافق
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الأ�شا�شية ،و�شبط الأجورو نفقات اخلدمات العامة كال�شحة والتعليم ودعم
التنمية الخ ،مبا يخ ّف�ض العجز املايل �شمن �شقوف متفق عليها .ويف النموذج
القت�شادي ،ي�شرتط تاأمني بيئة منا�شبة جلذب من ال�شتثمارات الأجنبية لزيادة
ال�شادرات ،وكذلك زيادة ال�شرائب غري املبا�شرة (التي يتحمل املواطنون ولي�ض
الراأ�شماليني ،اأعباءها) ومتكني الدولة ،بالتايل ،من ال�شداد .ويف ظل التزامات
كهذه ،فاإنه ل يبقى لدى ال�شلطات اإل القليل من حرية احلركة والقدرات التمويلية،
لتغطية برامج تنموية واجتماعية.
( )2االإخوان امل�سلمون لي�سوا بدي ًال
اإ�شتهر جمال ،جنل الرئي�ض املخلوع ح�شني مبارك ،يف ملف توريث رئا�شة
اجلمهورية .لكن الوريث كان ،يف واقع الأمر ،لي�ض �شخ�شا بعينه ،واإمنا رئي�ض
ي�شمن النهج النيوليربايل؛ فالفئات الكمربادورية اأو ما ُيعرف مبجتمع رجال
الأعمال ا ُ
جلدد الطاحمني اإىل اإحتكار ال�شلطة ال�شيا�شية من خالل ا�شتخدام
اآليات النظام القائم باجتاه التوريث ،كانوا ،قبل  25يناير  ،2011يدعمون جنل
مبارك يف مواجهة «احلر�ض القدمي» وقادة اجلي�ض ،الذين اعرت�شوا على خيار
التوريث ،لي�ض من موقع الرف�ض املبداأي لهذا اخليار امللكي ،ولكن من موقع
ال�شعي للحفاظ على امتيازاتهم التقليدية يف مواجهة رئي�ض حمتمل ارتبط تكوينه
وفكره مبجتمع رجال الأعمال بالذات.
ك�شرت النتفا�شة امل�شرية ،جدل التوريث داخل النخبة املباركية ،وقفزت
مبر�شح جديد لنخبة رجال الأعمال الكمربادوريني ،مر�شح الإخوان امل�شلمني.
كان اأول خريت ال�شاطر ،الزعيم احلقيقي لالإخوان ،ثم ،ب�شبب م�شكالت قانونية،
جرى تر�شيح اإخواين من ال�شف الثاين ،حممد مر�شي .لكن مر�شي ل يعدو كونه
ممث ًال  -رمبا غري ناجح ـ لل�شاطر ،الرجل القوي يف م�شر الآن.
ما هي الفوارق الطبقية بني جمال وخريت؟ كالهما رجل مال واأعمال من
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الطراز اجلديد النيوليربايل الذي مل يعد يوجد �شواه يف النظمة الإقت�شادية
امل�شيطرة القائمة على ما ي�شميه �شمري اأمني ب"الأمولة" ،وترجمتها ،يف عامل
الأعمال ،ال�شركات القاب�شة التي توظف راأ�شمال ماليا يف ن�شاطات وا�شتثمارات
متعددة ،بال�شراكة اأو عرب ال�شوق املالية.
وكالهما ،جمال وخريت ،ك ّونا اإمرباطوريتهما املالية عرب �شبكة دعم
�شيا�شية؛ الأول م�شتخدما نفوذ النظام وعالقاته الإقليمية والدولية ،والثاين
م�شتخدما نفوذ " الإخوان" وعالقاتهم و�شبكاتهم املتعدية لل ُقطرية.
خريت ،كاإ�شالمي ملتزم ،له اأياد بي�ض من الأعمال اخلريية وكفالة الأ�شر
الخ ،وجمال مثله،لكنه ـ كنيوليربايل �شريح ـ ي�شميها " امل�شوؤولية الجتماعية
لل�شركات" التي ظهرت ،كمفهوم وممار�شة ،ملعاجلة نتائج النيوليربالية احلتمية
من انت�شار البطالة والفقر املدقع والتهمي�ض.
كان جمال و�شركاوؤه ،بالطبع ،يحتكرون ،بق ّوة ال�شلطة ،الأعمال الكبرية اأو
يفر�شون ح�ش�شهم على �شركاتها .ول ريب اأن هذه املمار�شة ال�شلطوية اأ�ش ّرت
بتو�شع ووحدة وفعالية الطبقة الربجوازية الكمربادورية ( كمربادورية لأن
ن�شاطاتها وثرواتها مرهونة بوكالة الراأ�شمال َ
املعومل من موقع التبعية).
"ال�شيا�شات القت�شادية التي كانت متبعة يف عهد مبارك ـ ح�شب القيادي
الإخواين ح�شن مالك ـ كانت ت�شري يف الطريق ال�شحيح ،لكن �شابها الف�شاد
واملح�شوبية" .الوعد الإخواين ،هنا ،وا�شح :ل م�شا�ض بالنهج النيوليربايل  ،ول
بالطبقة الكمربادورية ،واإمنا تفعيل املناف�شة يف �شفوفها عرب نزاهة الجراءات
والعدالة بني املتناف�شني .وقد تلعب القيادة الإخوانية للكمربادور ،هنا ،دورا
يف تفكيك الإحتكارية املباركية ،وت�شمح بقدر من املناف�شة بني رجال الأعمال،
خ�شو�شا من امل�شتويات الأدنى.
التناف�شي والتو�شعي لي�ض م�شمونا مع هيمنة اإخوانية
غري اأن هذا الإجتاه
ّ
�شاملة على مفا�شل ال�شلطات ،ت�ش ّغل اآليات احتكار حزبية وبالكثري ..اإ�شالموية.
والأرجح اأن منط الإحتكارية والتواطوء والزبائنية� ،شوف ي�شتمر واإنْ لدى فئات
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جديدة ،بحيث نكون اأمام اآليات اأ�شلمة النخب الإقت�شادية ،ولي�ض اآليات اإطالقها
من قيود التي تعرقل تو�شعها.
اأربعة عوامل اأ�شا�شية تتحكم مب�شار الإنتقال من كمربادورية اإحتكارية �شلطوية
ومو�شعة على النموذج الرتكي ،وهي :التعددية ال�شيا�شية
اإىل كمربادورية تناف�شية ّ
واحلريات ،واحلد من �شلطة وامتيازات املوؤ�ش�شة الع�شكرية ،والإ�شتقاللية ،والدولة
املدنية .ونالحظ ،ب�شدد النموذج امل�شري املمكن ،مايلي :اأول ،اإن التعددية
ال�شيا�شية ـ مبعناها الفعلي ـ مهددة ب�شيطرة اإنتخابية حمكمة لالإخوان وال�شلفيني
واجلماعات الإ�شالمية ،وهو ما يخلق مناخا �شامال ل يعوق التعددية ال�شيا�شية
ّ
والثقافية،ويعطل احلريات ،ويدفع فئات
فقط ،واإمنا ،اي�شا ،التعددية الجتماعية
نا�شطة اإىل ال�شكون اأو الهجرة ،ويق ّيد املبادرات الإقت�شادية للعنا�شر امل�شتبعدة،
�شيا�شيا اأو ثقافيا اأو طائفيا ،ثانيا ،اأن �شلطة اجلي�ض يف م�شر م�شمونة ،ب�شبب
ثقل املوؤ�ش�شة الع�شكرية وتراثها وا�شتثماراتها ودورها الإقليمي يف تاأمني ال�شالم
مع اإ�شرائيل وال�شتقرار يف املنطقة .ولدى ح�شبان هذا العامل ال�شرتاتيجي
بالعالقة مع الثقل الوطني التقليدي للجي�ض امل�شري ،نرى اأن موازين القوى بني
الربجوازية الكمربادورية  -حتى يف ثوبها الإخواين املدعوم حزبيا واإنتخابيا -
وبني املوؤ�ش�شة الع�شكرية ،ل ت�شمح بلجم قيادات اجلي�ض من دون ت�شوية حتفظ
امتيازاته املوؤ�ش�شية وحتول دون تقلي�ض ح�شته من الكعكة الإقت�شادية ،وهو ما
�شيظل يفر�ض اأ�شكال من الت�ش ّوه الإقت�شادي والإحتكار وال�شغوط على جمتمع
الأعمال ،ثالث ًا ،اأظهر ال�شلوك ال�شيا�شي لالإخوان امل�شلمني  -كما ال�شلفيني -
ولءهم الإمتثايل لثوابت النظام الدويل والإقليمي امل�شيطرين ،وذلك من خالل
التاأكيد على العالقات ال�شرتاتيجية مع الوليات املتحدة والغرب ،وعلى معاهدة
ال�شالم مع اإ�شرائيل ،ولكن الأهم من خالل العالقات املت�شابكة ـ والدونية ـ مع
ال�شعودية وقطر .بل اأن خريت ال�شاطر ،رائد الإت�شال واحلوار مع الغرب و�شاحب
املقال ال�شهري منذ  2005بعنوان " ل تخافونا" ،مل يدفع باجتاه مناف�شة الخوان
الرئا�شي ،اإل بعد اأن �شمن له وفد اإخواين زار وا�شنطن ،قبول
على املن�شب
ّ
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اليمني الأمريكي ( اجلمهوري جون ماكني) مبر�شح اإخواين للرئا�شة امل�شرية،
وبعد اأن �شمن� ،شخ�شيا ،مباركة قطر التي زارها لل�شاأن نف�شه .وهو ما ي�شمح
بالقول اإن الإخوان امل�شلمني ل ي�شمرون نزعة ل�شيا�شات ا�شتقاللية اأو اأو لنهج
ي�شتعيد مكانة م�شر الإقليمية ،كما ي�شمح بالإ�شتنتاج اأن الإ�شالم امل�شري يتجه
لكي يتحول اإىل وهابية �شلدة .اإن الإ�شتقاللية الن�شبية ـ وا�شرتداد مكانة م�شر
ـ �شرطان لزمان للنمو ال�شريع املت�شع ،غري املمكن من دون قدر من التناف�شية
اخلارجية غري املق ّيدة بالولء الكامل للقوى الدولية والإقليمية ،رابعا ،اإن الدولة
املدنية مهددة يف م�شر .وهذا ما اأظهرته فو�شى قمعية تقودها ال�شلطات �شد
احلريات الفكرية وال�شيا�شية والثقافية .و�شيكون لذلك التوجه اآثار اإقت�شادية
مبا�شرة تتعلق بجملة من الن�شاطات مثل ال�شياحة الدولية والإنتاج الفني والثقايف
أهم من حيث اأنها تهدد وحدة املجتمع امل�شري
الخ ،لكن اآثاره البعيدة املدى هي ال ّ
وتهدد الأقباط بالتحول اإىل مواطنني من الدرجة الثانية ،وت�شغط على الفئات
املدنية وتلجمها ،وتوؤدي ،يف النهاية ،اإىل منع الإ�شتقرار يف البالد ،اإل بو�شائل
ا�شتبدادية ،ما يعيد م�شر اإىل املربع الأول.
نالحظ اأن و�شع تركيا ،يف كل من العوامل الأربعة الفائتة ،خمتلف نوعي ًا عن
الو�شع امل�شري .فالتعددية ال�شيا�شية واحلريات وال�شتقاللية الن�شبية والدولة
املدنية ،م�شونة ،د�شتوريا وواقعي ًا ،يف تركيا ،مما �شمح لالإ�شالميني بلعب دور
تو�شع الربجوازية ومتكينها من جلم املوؤ�ش�شة
قيادي يف اإطالق التناف�شية و ّ
الع�شكرية� .شنالحظ ،هنا ،اأن نزعة العثمنة ل تتناق�ض مع امل�شالح القومية
الرتكية ،بل تخدمها داخليا (يف م�شاعي الدمج الجتماعي والإتني) وخارجيا
(يف م�شاعي التو�شع ال�شيا�شي والإقت�شادي) ،يف حني اأن النزعة الإ�شالموية يف
م�شر  -والعامل العربي ـ مت ّثل ح�شا�شية مناق�شة للتوجه العروبي ،ومن �شاأن
نزعاتها الطائفية واملذهبية والوهابية ،تفجري الإندماج الجتماعي الوطني،
كما اأنها ل ت�شتطيع اأن تتم ّثل امل�شالح القومية والوطنية ،ب�شبب تذ ّيلها التقليدي
للرجعية اخلليجية.
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مع ذلك كله ،فاإننا ل ن�شتبعد توزيعا اأكرث تناف�شية يف �شفوف الربجوازية
الكمربادورية امل�شرية بقيادة"الإخوان".لكن اجلوهري يبقى،هنا ،متعلقا بالدور
الجتماعي لالإ�شالم ال�شيا�شي .و�شيغدو احتمال حتقيق قدر ،ولو حمدود ،من
النجاح الإقت�شادي املرتافق مع اإدارة خريية للبطالة والفقر ،عالجا موؤقتا
لالأزمة امل�شرية ،يكفل جتديد هيمنة الإ�شالم ال�شيا�شي لفرتة قد تطول ،ما مل
تتجدد املوجة الثورية �شد النيوليربالية.
لكن يف ال�شروط امل�شرية الراهنة ،حيث ت�شيطر الليربالية ال�شيا�شية على
وعي النخب امل�شرية،مبا فيها الي�شارية ،فاإن املعركة الجتماعية مع النيوليربالية
تغرق يف ال�شراع ال�شيا�شي العنيف بني الإ�شالم ال�شيا�شي املرتاجع والتحالف
الليربايل ال�شاعد .لكن العرتا�ض املت�شع على الإخوان ،مل مي�ض بعد �شروط
اللعبة املباركية ـ الإخوانية ،املتج�شدة الآن بامل�شروع الإ�شالمي ،وخال�شته �شمان
التو�شع الكمربادوري و التعاي�ض اجلماهريي البائ�ض مع وح�شية النيوليربالية
يف م�شر .ينطلق هذا امل�شروع من اأن الكتلة ال�شكانية امل�شرية ال�شخمة من
امله ّم�شني� ،شتظل ت�ش ّكل خطرا على النظام املحلي ورمبا النظام الإقليمي ،وطاملا
اأنه ل ميكن ا�شتيعاب القوى العاملة امل�شرية يف وظائف و�شروط عمل تكفل لهم
الكرامة الإن�شانية ،اإل يف ظل اإطاحة النيوليربالية ل�شالح مثلث الإ�شت قال لية
والتنمية الوطنية والدميوقراطية الجتماعية ،فاإن الإخوان امل�شلمني وال�شلفيني
هم اأكفاأ َمن يدير املجتمعات املف َقرة امله ّم�شة من خالل تنظيم الأعمال اخلريية
والتكافل على نطاق مقونن ،مبا ي�شمح بلجم الفئات ال�شعبية و�شبطها �شيا�شيا
واأيديولوجيا .الثغرة يف هذا احلل الإ�شالمي للتك ّيف مع النيوليربالية ،هي اأن
الطبقة الربجوازية الكمربادورية لن ت�شتطيع متويل هذا احلل من خالل مواردها
الذاتية .هنا ،تاأتي فوائ�ض اخلليج املالية لت�ش ّد الثغرة ،وت�شهم يف جناح النموذج
اخلريي .و�شيكون الثمن هو منع م�شر من النهو�ض بدورها القومي واإحلاقها
باملركز اخلليجي.
اإذا كان وا�شحا اأن الإخوان امل�شلمني قد خ�شروا العديد من مواقعهم يف
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�شفوف الطبقة الو�شطى والعمالية ،فاإن جماهري املفقرين ـ املهم�شني امل�شريني
التي اقرتعت ل�شالح احلل اخلريي الإ�شالمي� ،شوف تبقي الإخوان ،جنبا اىل
جنب مع الدعم الأمريكي واخلليجي ،قوة رئي�شية يف م�شر يف املدى املنظور،
ذلك اأن تلك اجلماهري على درجة من البوؤ�ض والياأ�ض ل ت�شمح لها بالنخراط
التنموي قبل نفاذ خطة انعا�ض وطنية تبدو م�شتحيلة اليوم ،اإل بانت�شار الثورة
الوطنية الجتماعية. T
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ثانيا ،احلالة االأردنية:
يف حني يعت ّد النظام الأردين ،تقليديا ،بقدرته على تاأمني تلك الإعالة ،كمربر
ل�شرعيته الواقعية ،وي�شت�شهل ،باملقابل ،تف�شري الأزمات بنق�ض امل�شاعدات التي
ل يني يطالب بها من الغرب واخلليج ،لقاء دوره يف حفظ ال�شتقرار الداخلي اأو
ت�شجيع العملية ال�شلمية اأو �شوى ذلك من ال�شيا�شات .امل�شاعدات تنتمي اإىل الإطار
نف�شه للدخل الناجم عن ال�شياحة واحلوالت املرهونة باملتغريات ال�شيا�شية ،بينما
بيع الأ�شول له حد ،حني يتم جتاوزه ،ينتقل اإىل بيع ال�شيادة وامل�شتقبل.
�شن�شعى ،تاليا ،من خالل حتليل اأزمة املالية العامة الأردنية ،اإىل اإظهار اأن
منوذج القت�شاد املُعال ،قد و�شل طريق م�شدود ،كما �شنقرتح منوذج ًا تنموي ًا
بدي ًال.
بلغ العجز املايل يف املوازنة العامة ل�شنة ( 2012اأرقام ت�شرين اأول)  ،قبل
املنح ،حوايل 1724مليون دولر ،بينما بلغ عجز املوؤ�ش�شات العامة امل�شتق لة
(مرافق الكهرباء واملياه خ�شو�ش ًا) حوايل 1420مليون دولر اأخرى ،باإجمايل
عجز بلغ حوايل  3144مليون دولر  ،وحني ي�شاف اإليها حوايل  700مليون دولر
من العوائد املقدرة املفقودة ،فاإننا اأمام فجوة متويلية ـ قبل امل�شاعدات ـ تبلغ
حوايل  3844مليون دولر ،بينما بلغت امل�شاعدات اخلارجية املعلنة  166مليون
دولر فقط.
ُيظهر ذلك مدى خطورة العتماد على الإعالة اخلارجية ،يف ظل املتغريات
ال�شيا�شية الإقليمية والدولية؛ فبينما كان ا�شتقرار النظام الأردين مو�شع �شك
يف  ،2012مما ج ّمد املنح وامل�شاعدات اخلارجية ،فاإن العائل التقليدي للخزينة
الأردنية ،اأي اململكة العربية ال�شعودية ،كان ي�شغط على ع ّمان لكي تلعب دورا
يف احلرب على الدولة ال�شورية .وبكلمة موجزة ،فاإن �ش ّدة النك�شاف املايل نحو
املعيلني ،حترم البالد من ال�شتقالل ال�شيا�شي ال�شكلي الذي حتظى به ،وتعرقل
اأي م�صاريع تنموية.
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لدى تراجع امكانية القرتا�ض اخلارجي ،التفتت احلكومة الأردنية املدمنة
على القرتا�ض ،اإىل الداخل ،وبداأت تك ّثف احل�شول على قرو�ض بنكية مرتفعة
الكلفة .وهو ما حظي برتحيب راأ�ض املال املايل الباحث عن فر�ض ربح جمزية
وم�شمونة.
الأخطر اأن الفجوة التمويلية التي اأو�شحناها �شابقا  ،ت�شاوي ،تقريبا ،حجم
الفوائ�ض املتوفرة لدى اجلهاز امل�شريف املحلي .وهو ما يعني اأن الدخار الوطني،
وتاليا الإمكانات ال�شتثمارية املحلية لدى القطاع اخلا�ض ،يف حالة �شالبة.
ويف احلقيقة اأن القرتا�ض احلكومي من البنوك املحلية ،يف ال�شنوات اخلم�ض
الأخرية ،هو الذي ا�شتنزف الدخار الوطني وعطل دور اجلهاز امل�شريف يف متويل
الأعمال والحتياجات العائلية ،وقادت القت�شاد اإىل املزيد من الركود.
بلغ الدين العام الداخلي ( ت�شرين اأول  )2012حوايل  1647مليون دولر،
ت�شكل  51.9باملائة من الناجت الجمايل املحلي ،بينما بلغ الدين العام اخلارجي
حوايل  6775مليون دولر ،ت�ش ّكل  21.4باملائة من الناجت املحلي الجمايل ،اأي
اأن اجمايل الدين العام بلغ حوايل  23251مليون دولر ت�شكل اأكرث من 73
باملائة من ذلك الناجت .وتعني هذه الأرقام ،اأول ،اأن الت�شنيف الئتماين الدويل
لالأردن ،مل يعد ي�شمح بالقرتا�ض اخلارجي ،فجرى العتماد على القرتا�ض
الداخلي الذي ي�شتنزف ،بفوائده املرتفعة ،اخلزينة ل�شالح الراأ�شمال املايل .وهو
اأجنبي يف معظمه ويح ّول اأرباحه الربوية اإىل اخلارج .وت�شري املعطيات اإىل اأن
احلكومة ا�شتدانت يف الثلث الأول من العام  ،2013ما يقرب من ثالثة مليارات
دولر على �شكل �شندات واأذونات خزينة ،ما اأدى اإىل قيام البنوك املحلية اإىل
بذل م�شاع ل�شفط الأموال من خالل زيادة �شعر الفائدة للمودعني لآجال طويلة.
وهو ما يعني تعطيل املدخرات عن الن�شاط القت�شادي وزيادة عبء الفائدة على
القرو�ض ال�شتثمارية وال�شخ�شية ،وثانيا ،اأن الدين العام و�شل مرحلة اخلطر
املتفاقم ،حيث ارتفع عن العام ال�شابق ،2011 ،مبقدار 4107مليون دولر اأي
بحوايل  21.5باملائة .وهو مر�شح لرتفاعات جديدة بحوايل �شتة مليارات دولر،
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منها قر�ض من �شندوق النقد الدويل بحوايل ملياري دولر ،وقرو�ض من ال�شوق
العاملية ب�شمانات اأمريكية باأربعة مليارات دولر اأخرى ،اأي اأن اجمايل الدين
العام �شريتفع ،يف العام  ،2013اإىل حوايل  29مليار دولر ،واإذا ما اأ�شفنا اإىل
هذا املبلغ ثالثة مليارات من الدين الداخلي ،ن�شل اإىل مديونية قائمة ب 31مليار
دولر ،ت�شكل ما يقرب من مائة باملائة من الناجت املحلي الجمايل .ولكن ،ماذا
عن العام  2014و 2015الخ؟
احلل الوحيد لدى النهج امل�شيطر هو تعميق النك�شاف ال�شيا�شي اأمام املعيلني
املحتملني ،حتى لو اأدى ذلك اإىل ن�شف اأي مظهر �شيادي ،بل ولو اأدى ذلك اإىل
الدخول يف مغامرات ع�شكرية يف املنطقة ،اأو حتى الإطاحة بالدولة الأردنية يف
م�شروع الكونفدرالية  /الوطن البديل.
ح�شلت احلكومة الأردنية من جمل�ض التعاون اخلليجي على منحة لتمويل
امل�شاريع الراأ�شمالية بقيمة خم�شة مليارات دولر ،يتم �شرفها على مدار خم�شة
اأعوام .ولهذه املنحة ،بالطبع ،كلفة �شيا�شية واقت�شادية باهظة ،اإذ اأنها تبقي على
البلد حتت املظلة اخلليجية ،ومتنعه من تنويع خياراته ال�شيا�شية والقت�شادية مع
الدول ال�شاعدة ،اإقليمي ًا وعاملي ًا .ومع ذلك ،فاإن اخلطة احلكومية لإنفاق هذه
املنحة لي�ض فيها جديد .وهي تقع ،يف جزء كبري منها ،يف باب الهدر الهيكلي
للموارد ،وال�شتمرار يف ت�شييد بنى حتتية مل�شلحة ال�شترياد واملقاولني ،من دون
درا�شة الأولويات اأو تخ�شي�ض املبالغ الالزمة للتنمية امل�شتدامة يف املحافظات
التي تعاين الإفقار والتهمي�ض.
وتوجهت احلكومة اإىل �شندوق النقد الدويل ،للح�شول على قر�ض م�شروط
بحوايل ملياري دولر ،على اأ�شا�ض اخل�شوع ،مرة اأخرى ،لإعادة الهيكلة املالية التي
تعني خف�ض الإنفاق على دعم ال�شلع واخلدمات ،اأي ،عمليا ،حتميل املجتمع نتائج
اأزمة املالية العامة ،واحلفاظ ،يف الوقت نف�شه ،على النموذج الالتنموي القائم
على تقدمي الت�شهيالت والإعفاءات للم�شتثمرين الأجانب .لكن التجربة املريرة،
كانت قد علمتنا اأن الهيكلة املالية من دون الهيكلة الإدارية والهيكلة القطاعية،
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ل جتدي نفعا .وعلى �شبيل املثال ،ا�شرتط " ال�شندوق" خف�ض الإنفاق ،لكنه مل
ي�شرتط امل�شي قدما يف اإعادة دمج املوؤ�ش�شات امل�شتقلة غري الالزمة يف اجلهاز
احلكومي والعمل على ت�شغريه وزيادة كفاءته .كذلك ،ا�شرتط " ال�شندوق" تعومي
اأ�شعار املحروقات ،وتاليا الكهرباء ،لكنه مل ي�شرتط ،بطبيعة احلال ،هيكلة قطاع
الطاقة من اأجل وقف الهدر وزيادة الفعالية الفنية والقت�شادية والجتماعية ،يف
عملياته املختلفة.
توجد اختاللت جدية يف اإدارة �شراء والتزويد بالنفط والغاز ،بع�شها ناجم
عن النفوذ ال�شيا�شي والرت ّبح ،وبع�شها ناجم عن عجز فني يف اإدارة العمليات
التجارية .ياأتي ،بعد ذلك الهدر الناجم عن تراجع القدرات التقنية والنتاجية يف
م�شفاة البرتول الوحيدة يف البالد ،ومن ثم هناك الهدر يف ا�شتهالك املحروقات
يف �شركة توليد الكهرباء املخ�شخ�شة ،واأرباحها امل�شمونة حكوميا ،والفاقد الذي
بلغ ح�شب الأرقام الر�شمية 15 ،باملائة .واإذا ما اأ�شفنا عمليات الف�شاد املتوقعة
يف كل م�شتوى ،فيمكننا اأن نفهم ،عندها ،ملاذا تبلغ كلفة الكيلو واط الواحد يف
الأردن � 28شنتا بينما تبلغ يف اأملانيا � 14شنتا فقط.
البديل
امل�شكلة الكربى التي تخ ّيم على الأردن الآن ،اأن املمار�شة ال�شيا�شية للحكم
واملعار�شة معا ،ي�شتغالن يف اإطار النموذج القدمي الآفل ،ول ميلك الطرفان اأي
ت�ش ّور �شامل لبناء منوذج جديد؛ بالن�شبة للحكم  ،فهو ما يزال متجمدا يف الدائرة
املغلقة :ي�شعى للح�شول على املزيد من امل�شاعدات والقرو�ض .وقد لحظنا اأنها مل
تعد فعالة ـ ويرف�ض امل�شا�ض مب�شالح الراأ�شمال الأجنبي والكمربادور املحلي،بل
اإنه ما يزال عند اإميانه بالتعويل على ال�شتثمارات الأجنبية وما تو ّلده ،افرتا�شيا،
من فر�ض عمل الخ يف حني اأن تلك ال�شتثمارات ،املبا�شرة وغري املبا�شرة ،مل تاأت
اإىل البلد ـ حتى يف عزّها ـ اإل ب�شبب عاملني هما ( )1اخل�شخ�شة التي اأتاحت
للم�شتثمرين الأجانب ووكالئهم املحليني ،احل�شول على اأ�شول منتجة وواعدة
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ومرافق عامة وامتيازات وعقارات نوعية با�شتثمارات مالية زهيدة ،ويف اتفاقات
اإذعان م�شوبة بالف�شاد ،ومل تو ّفر ،مع ذلك ،تو�شعات ا�شتثمارية جديدة اإل بحدود
هام�شية ،ومل توفر للعاملني الأردنيني ،خالل عقد كامل� ،شوى خم�شني األف
فر�شة عمل من بني ربع مليون فر�شة للعمالة الوافدة غري املدربة والرخي�شة،
بينما حت ّول اأرباحها بالدولر اإىل خارج البالد )2( ،ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني
الرا�شخ الذي بداأ يتخلخل منذ  ،2010ومل يعد ممكنا ا�شرتجاعه اإل بال�شيطرة
على ال�شركات والأ�شول املخ�شخ�شة وا�شتئ�شال الف�شاد وحتديد هوية البلد
وكيانه والتحول نحو دميوقراطية اجتماعية .وهو ما �شيلغي مفاعيل العامل
ال�شابق.
بالن�شبة للمعار�شة التقليدية من الإخوان امل�شلمني وحلفائهم الليرباليني،
فهي ت�شتخدم الأزمة املالية القت�شادية لتحقيق مكت�شبات �شيا�شية متكنها من
احلكم اأو امل�شاركة يف احلكم ،من دون اأن يكون لديها برنامج اقت�شادي اجتماعي
بديل ،ف�شقفها هو النموذج النيوليربايل الكمربادوري اأي�شا ،بينما يكمن
اعرتا�شها اجلزئي على الف�شاد الذي يقع ،يف النهاية ،يف �شميم ذلك النموذج.
وبالن�شبة للمعار�شة ال�شعبية اجلديدة ،فهي ،رغم م�شمونها الجتماعي املعادي
للخ�شخ�شة واقت�شاد ال�شوق ،فهي ما تزال يف اإطار ال�شعارات املطلبية اجلزئية،
ومل متلك بعد ت�شورها لنموذج جديد.
والنموذج اجلديد الوحيد الواقعي هو ،يف راأينا ،النموذج الوطني الجتماعي
الذي يحتاج اإىل قوة دفع �شيا�شية مل تتوفر بعد .ونحن ،هنا ،اأمام �شراع مع
الزمن؛ فاإما تتمكن الأغلبية ال�شعبية من فر�ض هذا النموذج ،واإما انهيار الدولة
والفو�شى .وانهيار الدولة ل يعني �شقوط النظام بال�شرورة ،ولكنه يعني النهيار
القت�شادي والدولرة والإفقار املعمم وتفاقم التدخالت اخلارجية مبا يح ّول
الأردن اإىل " �شاحة" لل�شراعات الإقليمية واملحلية وامللي�شيات واملناطق الأمنية
الخ.
النموذج اجلديد املقرتح ي�شتند اإىل اأولوية البدائل الوطنية والجتماعية.
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وهو ل يقاطع امل�شاعدات وال�شتثمارات الأجنبية من حيث املبداأ ،واإمنا ل يعتمد
عليها جوهرياّ ،
ويوظفها يف اإطار م�شروعه القت�شادي ولي�ض العك�ض كما هو
قائم حاليا ،حيث يتم توظيف القت�شاد الوطني حل�شاب امل�شتثمرين الأجانب
و�شركائهم املحليني.
اإن �ش ّر الأزمة الأردنية املر ّكبة يكمن يف اأن ال�شيا�شات القت�شادية ق�شمت
البلد اإىل قطاعني :قطاع راأ�شمايل نيوليربايل يقوم على اخل�شخ�شة وحرية
ال�شوق وقوانينها ،وقطاع تقليدي قدمي من الفئات الع�شائرية يف املحافظات التي
ُعوملت كفائ�ض �شكاين له وظيفة م�شتمرة هي رفد الأجهزة الإدارية التقليدية
والع�شكرية والأمنية بالعمالة الكفوؤة يف جمالتها والرخي�شة الأجور ،وتكليف
اخلزينة ب�ش ّد احتياجات هذه الفئات املف َقرة وامله ّم�شة ،امل�شطرة ،يف الوقت
نف�شه ،اإىل العي�ض باأ�شعار ال�شوق ومعايريها .مبعنى اأنه جرى ،لأ�شباب �شيا�شية
واأمنية وعن�شرية ،عزل حوايل ن�شف ال�شكان عن اقت�شاد ال�شوق ،م�شطرين،
مع ذلك ،اإىل الحتكام اإىل معادلته ال�شعرية املعوملة .وهو ما يعني اأن مئات اآلف
الأ�شر تتقا�شى دخولها املحدودة وفق معادلت الدولة التقليدية املحلية ،بينما هي
م�شطرة لالإنفاق وفق معادلت القطاع اخلا�ض الراأ�شمايل ،اأي بالأ�شعار العاملية.
وقد ترك الكمربادور للخزينة ،حل امل�شكلة املتفاقمة لتلك الفجوة ،واأفاد ،اإىل
ذلك ،من �شيا�شات الدعم .ذلك اأن َمن ميلك اأموال اأكرث يفيد اأكرث من تلك
ال�شيا�شات.
حني نتفق على هذا التو�شيف لالأزمة القت�شادية الجتماعية يف البالد،
ميكننا ت�ش ّور املالمح الأ�شا�شية للنموذج البديل ،يف املجال ال�شيا�شي من خالل
نظام انتخابي يكفل التمثيل ال�شيا�شي على اأ�ش�ض اجتماعية وتنموية ،واإطالق
حرية التنظيمات النقابية والجتماعية والإ�شرابات للعمال والفئات ال�شعبية،
ودعم التعاونيات ،ويف اجلانب القت�شادي ـ الجتماعي ،املطلوب حزمة متالزمة
من ال�شيا�شات ،اأهمها،
اأول ،الهيكلة الإدارية ال�شارمة للجهاز احلكومي واإلغاء املوؤ�ش�شات امل�شتقلة
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غري ال�شرورية فنيا ،ووقف الهدر وزيادة فعالية احلكومة ،والإفادة من قدرات
القوات امل�شلحة التنموية،
ثانيا ،هيكلة املالية العامة من خالل توحيد جهات القرتا�ض واحل�شول على
املنح ،واإخ�شاعها ملتطلبات درا�شة اجلدوى ،وتوحيد خطة الإنفاق يف املوازنة
العامة على اأ�شا�ض الأولويات القت�شادية والجتماعية ،من خالل �شندوق وطني
م�شتقل يناظر البنك املركزي،
ثالثا ،اإقرار معادلة الراتب الجتماعي للموظفني املدنيني والع�شكريني
واملتقاعدين ،مقابل اإزالة الدعم عن ال�شلع واخلدمات .ويقوم الراتب الجتماعي
على معادلة متحركة ،ح�شب الت�شخم ،ل�شلة العي�ض بالن�شبة لالأ�شر ،مبا يف
ذلك الغذاء والدواء والك�شاء وال�شكن والتدفئة الخ م�شافا اإليه امتيازات غري
مدفوعة:العالج و التعليم اجلامعي املجاين والتدريب والتاأهيل الخ وحل م�شكلة
النقل بني املحافظات وداخلها ب�شبكة عامة منتظمة وكفوؤا من احلافالت ـ ولحقا
القطارات ـ ب�شعر الكلفة ،وجمانا بالن�شبة للطالب.
وي�ش ّكل الراتب الجتماعي ،الأ�شا�ض يف حتديد اأجر احلد الأدنى امللزم،
قانونيا ،لدى القطاع اخلا�ض ،وذلك بالن�شبة للعاملني الأردنيني والوافدين على
ال�شواء .وهو ما ي�شمن تاليف اإحالل العمالة الوافدة حم ّل العمالة الأردنية.
رابعا ،الدعم ال�شيا�شي والإداري واملايل لال�شتثمارات املحلية ال�شغرية
واملتو�شطة يف املحافظات املفقرة ،واإحياء الفالحة التقليدية واملح ّدثة عرب
تعاونيات احلليب واحلبوب ،اأي تربية املا�شية وزراعة احلبوب ومنتجاتها .وبدل
من بيع الأعالف املدعومة لكبار املالك والتجار ،يتم توجيه الدعم للتعاونيات،
يوجه الدعم ملزارعي احلنطة..
وبدل من دعم الرغيف املنتج بطحني م�شتوردّ ،
وهكذا.
خام�شا ،اإعادة هيكلة ال�شريبة على الدخول والأرباح من اأي م�شدر كان،
وجذريا ،على اأ�شا�ض ت�شاعدي ي�شل اإىل خم�شني باملائة ،وكذلك ال�شريبة العامة
على املبيعات من �شفر لل�شلع واخلدمات ال�شعبية اإىل  24باملائة على ال�شلع
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واخلدمات الربجوازية .وفيما يت�شل بالر�شوم وال�شرائب غري املبا�شرة ،ينبغي
اإعادة هيكلتها على اأ�شا�ض جغرايف تنموي ،بحيث تتم اإعادة تدوير ال�شكان من
العا�شمة باجتاه املحافظات ،ووقف الت�شحر الجتماعي والبيئي فيها.
�شاد�شا ،اإعادة ال�شيطرة احلكومية على التجارة اخلارجية والداخلية لل�شلع
اخلا�شة ب�شلة العي�ض ،من خالل وزارة متوين ذات �شالحيات تدخلية يف ال�شوق،
�شابعا ،اإلغاء قانون التخا�شية ،واحلفاظ على ما تبقى من املوجودات
احلكومية يف ال�شركات املخ�شخ�شة ،واإدارتها من قبل هيئة مركزية ،و تدبري
�شيا�شات واإجراءات لل�شيطرة احلكومية على القطاعات الإ�شرتاتيجية ( املناجم
والت�شالت والنقل والطاقة واخلدمات الأ�شا�شية كالتعليم اجلامعي والطبابة ).
ول تعني ال�شيطرة احلكومية ،هنا ،التاأميم بال�شرورة اأو اإعادة �شراء احل�ش�ض
املباعة لل�شركاء الأجانب ووكالئهم املحليني ،بل تعني اإلغاء اتفاقيات الإذعان
الفا�شدة املوقعة معهم ،وا�شتعادة القرار الإداري وال�شتثماري ل�شالح القطاع
العام ،ووقف الحتكارات ،واعادة ال�شتثمار احلكومي اأو التعاوين يف املجالت
الرئي�شية اأو امل�شاندة يف هذه القطاعات ،يف �شياق اإعادة هيكلتها ،منفردة
وجمتمعة ،يف �شوء متطلبات خطة تنموية.
ثامنا ،ال�شروع يف خطة ت�شنيع وطنية؛ فال�شناعة هي التي ت�شتوعب الكم
الأكرب من قوة العمل ،وتراكم الرثوة الوطنية .ول ميكن التو�شل اإىل اخرتاق يف
جمال الت�شنيع من دون تدخل الدولة يف اأربعة جمالت هي ،اأول ،خف�ض اأ�شعار
الفائدة وال�شرائب على ال�شناعيني ،ثانيا ،تقدمي احلوافز لندماج ال�شراكات
وتعا�شد ال�شناعيني يف جممعات متكاملة ،ثالثا ،توفري مظلة احلماية اجلمركية
لل�شلع ال�شناعية ،رابعا ،نقل التكنولوجيا ال�شناعية والتاأهيل والتدريب على
ح�شاب اخلزينة .ويحظى ال�شناعيون مبجالت الدعم هذه ب�شروط حتقيق
التناف�شية مع ال�شلع الأجنبية من حيث اجلودة والتقان ،وت�شغيل العمالة املحلية،
وزيادة ن�شب القيمة امل�شافة يف ال�شلع املنتجة ،والقدرة على الت�شدير.
هذه اجتاهات ومالمح املخرج املمكن من اأزمة منوذج القت�شاد املُعال
308

بامل�شاعدات والقرو�ض .وهو خمرج لي�ض ممكنا ،ب�شبب تعار�شه ال�شديد مع
م�شالح الطبقة الكمربادورية احلاكمة ،مما يجعل اإ�شقاطها �شرورة وطنية
راهنة .فهل حتقيق هذه ال�شرورة ممكن يف املدى املنظور؟ هذا هو ال�شوؤال
اجلوهري املطروح على احلراك الأردين .T

---------------------------------------------------------------------------ُ Tكتب هذا الف�شل للمرة الأوىل ون�شر حتت عنوان " الأردن  ،نهاية منوذج القت�شاد املعال" يف 5
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