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معز كراجة *
من باريس حيث وقع االعتداء اإلرهابي ،إلى
نيويورك عام  2011وتحديدًا «وول ستريت»
حــي امل ــال واألع ـم ــال ال ــذي شـهــد احـتـجــاجــات
ضد توحش رأس املال ،ومن هنالك الى الوطن
العربي وتحديدًا ميدان التحرير في القاهرة،
حيث بدأت الثورة ...أماكن وتواريخ وأحداث
ّ
تبدو للوهلة االولــى أن ال رابــط بينها ،ولكن
ً
لو تنازلنا قليال عن السهل الذي يوفره كسل
االجـ ــابـ ــات ال ـج ــاه ــزة وال ـك ـل ـي ـش ـي ـهــات امل ـعــدة
مسبقًا ،لربما استطعنا اعادة تركيب املشهد
بشكل مختلف.
الـقـتــل املـجـنــون فــي بــاريــس سـبــق وت ـكــرر في
أكـثــر مــن عــاصـمــة غــربـيــة ،وأطـ ــراف الجريمة
تكاد تكون نفسها :الغرب الــذي يكره العرب
واملـسـلـمــن مــن جـهــة وال ـش ـبــاب املـسـلــم الــذي
جــاء ليعلمه درســا ال ينساه من جهة أخــرى.
كذلك ردود الفعل ومحاوالت التحليل من قبل
كثير من املثقفني واملواطنني العرب هي ذاتها
أيضًا :هؤالء ال يمثلون اإلسالم ونحن نشجب
ونستنكر هــذه االع ـتــداءات التي ال ّ
تعبر عن
أصالة تاريخنا وتسامح ديننا ،ولكن – كل
شجب واستنكار يكون معطوفًا بلكن  -وهي
« لـكــن» مستخدمة بـكـثــرة فــي أح ــداث كـهــذه،
ح ـي ــث تـ ـخ ــرج هـ ـ ـ ــؤوالء امل ـث ـق ـف ــن وامل ـح ـل ـلــن
ت ـل ـقــائ ـيــا م ــن ج ـهــد ال ـت ـف ـس ـيــر الـ ــى م ـح ــاوالت
التبرير تلقائيًا .فتبدأ املقارنات التي نعرفها،
مــن قبيل أن امـيــركــا احتلت ال ـعــراق وفرنسا
دمـ ـ ــرت ل ـي ـب ـيــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ك ـل ـهــا تـ ـك ــره ال ـع ــرب
واملسلمني وتـمــارس ضدهم التمييز .ويتبع
«لكن» هــذه أيضًا احـصــاءات لعدد من ماتوا
في اعـتــداء ما في بلد غربي ومقارنته بعدد
م ــن يـسـقـطــون يــومـيــا ف ــي ال ـع ــراق وفلسطني
وحاليًا سوريا ،مشيرين الى ازدواجية الغرب
ونفاقه .ثــم يضعون نقطة فــي نهاية السطر
ويرتاحون بانتظار حدث اخر مشابه لتكرار
الرأي نفسه والشجب معطوفًا بـ«لكن» ذاتها.
امل ـش ـك ـل ــة فـ ــي ه ـ ــذا امل ـن ـط ــق ل ـي ـس ــت فـ ــي ع ــدم
ص ـح ـتــه او ك ــون ــه ال يـسـتـنــد الـ ــى م ــا ي ـب ــرره،
وإن ـم ــا ف ــي كــونــه يـشـيــر لـلـظــاهــرة بسطحية
م ــن دون الـ ــذهـ ــاب الـ ــى م ــا وراء ه ـ ـ ـ ــا ،وي ـب ــدو
ً
وه ــو ف ـعــا كــذلــك ان ــه تـبــريــر ول ـيــس تفسيرًا.
ويقدم الحركات االرهابية وكأنها تعبير عنا

ومدافعة عن حقوقنا .منطق ساد منذ اعالن
أميركا ما أسمته «الحرب على اإلرهاب» بعد
اع ـت ــداءات  11سبتمبر حتى ال ـيــوم .لكن هل
ساعدنا في تفكيك املشهد الــذي نحن امامه
وفهمه على حقيقته؟ هل أرشدنا إلى السبب
الفعلي وراء ازدواجية الغرب في التعامل مع
ً
قضايا العرب؟ هل فعال املجتمعات الغربية
تكره العرب واملسلمني؟ هل الدين والجنسية
هما نقطتا التناقض بني الشمال والجنوب؟
ه ــل صــدقــت ه ـلــوســات صـمــوئـيــل هنتغتون
ح ـ ــول «صـ ـ ـ ــراع الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــارات» ،ام أن زم ـي ـلــه
فوكوياما كان محقًا بغطرسته حني قال اننا
وصلنا «نهاية التاريخ» ،والصراع اليوم هو
بــن عــالــم ديمقراطي وآخ ــر غير ديمقراطي؟
وهــل هــذه الحركات األصولية املعتمدة على
ش ـبــاب جــاهــل مـتـعـصــب ال ي ـعــرف مــن الــديــن
سوى اطــاق اللحية وإهانة الشوارب توجع
رأسمالية الغرب؟
لــو خـضـنــا فــي م ـح ــاوالت االج ــاب ــة عـلــى هــذه
األس ـئ ـل ــة بــامل ـن ـطــق ال ـس ــاب ــق ن ـف ـســه سـنـصــل
إلــى النتائج السطحية نفسها .لــذلــك علينا
الـ ـخ ــروج م ــن مــركــزيــة ال ـ ــذات وكــأن ـنــا الـجـهــة
الوحيدة في العالم التي يستغلها راس املال
الـغــربــي ويـتـعــامــل مــع حـقــوقـهــا بــازدواج ـيــة.
كما علينا اعــادة النظر والتدقيق في مسألة
كوننا مكروهني حضاريًا ودينيًا كما ندعي.
نحن اليوم نعيش بل نخضع لنظام سياسي
واقتصادي معولم.
ب ـع ــد سـ ـق ــوط االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي أص ـبــح
ه ــذا الـعــالــم بجهاته االرب ــع مـلــك ذاك النظام
بــا م ـنــازع ،وهــو يـتـحــرك ويـسـيــر فـقــط خلف
شـهــوتــه وجـشـعــه .جـشــع ال يصيبنا وحــدنــا
بل يصيب مواطنيه قبلنا ،لذلك فهو من أفرز
حركة «احتلوا وول ستريت» التي جاءت بعد
أشهر قليلة من بدء الثورة في كل من تونس
ومـصــر ،وكــل مــن الحركة والـثــورة جــاء تــا في
أعقاب االزمة االقتصادية عام .2008
املحتجون في حي املال واألعمال في نيويورك
عــرفــوا حركتهم بجملة واح ــدة بليغة حيث
قــالــوا« :ان الشيء الوحيد الــذي يجمعنا هو
أن ـنــا نـشـكــل  %99م ــن ال ـش ـعــب الـ ــذي ل ــم يعد
يتغاضى عــن جشع وفـســاد ال ـ  %1املتبقي»،
م ـع ــرب ــن عـ ــن أم ـل ـه ــم فـ ــي ان ي ـت ـح ــول «وول
سـتــريــت» ال ــى م ـيــدان تـحــريــر أم ـيــركــي .وهنا

يقصدون بطبيعة الحال التحرر من هيمنة
رأس املــال .بعد أسابيع قليلة ّ
تبي ان نسبة
الـ ـ  %99هــذه مــوجــودة فــي كــل دول ــة مــن دول
العالم تقريبًا ،فقد امتدت االحتجاجات الى
خ ــارج ال ــوالي ــات املـتـحــدة فيما ع ــرف ب ـ «يــوم
الغضب العاملي» .من خرج الى الشوارع عام
 2011ســواء في حركة االحتجاج في الشمال
أو الثورة في الجنوب هم الشباب املتعلمون
خــريـجــو الـجــامـعــات وال ـعــاط ـلــون مــن الـعـمــل.
خــرجــوا لـهــدف واح ــد هــو املـطــالـبــة بــالـعــدالــة
االجتماعية التي تسحق وت ــداس يوميًا من
قبل رأس املال العاملي ووكالئه الكمبرادوريني

امل ـح ـل ـي ــن ف ـ ــي دول ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب .ف ـ ــي ت ــون ــس
ومصر رفع شعار «خبز وحرية» وفي «وول
ستريت» ودول اوروب ــا رفــع شعار «االنـســان
قبل ال ــدوالر» .تعبيران مختلفان فــي الشكل
يشيران الى املضمون ذاته والقضية
الـ ـف ــرق ب ــن هـ ــذه ال ـح ــرك ــات وال ـ ـثـ ــورات وبــن
ظاهرة االرهاب العاملي التي انتشرت بجنون
م ـنــذ  2001ك ــال ـف ــرق ب ــن ال ـح ـق ـي ـقــة وال ــوه ــم.
ّ
فــالـحـقـيـقــة ه ــي أن اس ـت ـغــال االن ـس ــان الـيــوم
بات مسألة عاملية عابرة للقوميات والهويات
واالدي ـ ـ ــان واألعـ ـ ـ ــراق ،ألن الـ ـ ــدوالر عــابــر لـهــا.
اقتصاد العالم اليوم واحــد له مركز مسيطر

سادة الزمن المأزوم
عبدالمعين زريق *
ق ــد ال يـتـفــق امل ـتــاب ـعــون ال ـن ـه ـمــون ل ــأح ــداث
السياسية املــركــزة واملكثفة املواكبة ملا دعي
«ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» والـ ـث ــورات ال ـعــرب ـيــة هــذه
األيــام على شــيء ،بقدر اتفاقهم على الشكل
امل ــدم ــر وال ـع ـب ـثــي ال ـ ــذي س ـ ــارت ب ــه الــوقــائــع
الجارية ،وتحول به الوطن العربي إلى أماكن
مأزومة ،تتهددها عوامل التفجير والتقسيم
واإلرهاب بشكل غير مسبوق.
ف ــي س ـي ــاق هـ ــذا االنـ ـ ــزالق ال ـس ــري ــع ف ــي نـفــق
سيئة
األحــداث املظلم الذي يهبط من محطة ُ
إلى أخرى أشد سوءًا وظلمةُ ،يستعاد بعض
َّ
التاريخ املضيء الــذي جمع لوقت طويل كل
عـنــاصــر املـجـتـمـعــات الـعــربـيــة ف ــي شـكــل من
ُّ
التعايش الحضاري .تقوم بهذا اإلج ــراء كل
دولة عربية مأزومة لوحدها ،وكأنها جزيرة
معزولة ،ال يتوحد الخطاب «السلطوي» فيها
إال باالتفاق على وجــود مــؤامــرات تستهدف
ّ
هد املنطقة بكل مكوناتها ،بقصد تحويلها
مل ـق ــاط ـع ــات م ـي ـل ـي ـش ـيــاويــة ع ــرق ـي ــة مــذهـبـيــة
تتكاثر كالفطر ،تعيد شعوب املنطقة لعصر
القبائل وما قبل املجتمع البشري.
ُ
تـ ـع ـ ِـرض هـ ــذه األيـ ـ ــام ب ـش ـكــل م ـت ــواص ــل قـنــاة
«الـ ـع ــز» ال ـعــراق ـيــة ال ـنــاط ـقــة ب ــاس ــم «الـ ـث ــوار»
الـعــراقـيــن املتحالفني مــع مقاتلي «داع ــش»
فيلمًا يتحدث عن السيرة الشخصية للرئيس
املصري األسبق أنور السادات ،قام ببطولته
املمثل أحمد زكــي .ال أعــرف عــدد امل ــرات التي
ّ
ُبث الفيلم فيها  -وهي كثيرة جدًا  .-أنا أدرك
ظـ ــروف مـثــل ه ــذه ال ـق ـنــوات املـسـتـجــدة الـتــي
تـخــرج إل ــى الـفـضــاء خـلـســة ،وتـخــاطــب بلغة
َّ
مختلفة ،تخرق عبرها كل الخطاب اإلعالمي

الـعــربــي املتخبط وتـعــاكـســه .تتحدث القناة
بــاســم ال ـن ـظــام ال ـع ــراق ــي ال ـســابــق وتستعيد
مــونــولــوجــاتــه والـبـيـئــة الـفـنـيــة والـعـقــائــديــة
والـ ـث ــوري ــة ل ـف ـت ــرة املـ ـق ــاوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة ضــد
األم ـيــرك ـيــن .ال يــوجــد وق ــت ك ــاف للقائمني
عـلــى ال ـق ـنــاة لـتـغـيـيــر أي ش ــيء ف ــي الـخـطــاب
القديم إال من خالل الشريط اإلخباري أسفل
الـشــاشــة ،وال ــذي يحمل رســائــل عــزة ال ــدوري
نائب الرئيس العراقي األسبق ،وفيها مزيج
ّ
من الخطاب اإلســامــي الطائفي املنكه بلغة
بعثية قديمة مخمرة.
لطاملا اعتبر أن ــور ال ـســادات فــي طــول البالد
العربية وعرضها «خائنًا» للقضية ّالعربية
في صراعها مع العدو الصهيوني .شذت عن
ً
اإلج ـمــاع سلطنة عـمــان .حــدث ذلــك مباشرة
بـعــد زي ــارت ــه لـلـقــدس وع ـق ــده اتـفــاقـيــة كــامــب
دي ـف ـي ــد .ق ــوب ــل ب ـح ــال ــة ج ـم ــاه ـي ــري ــة راف ـض ــة
خرجت في معظم الشوارع العربية ،وأصاب
ال ـ ــذه ـ ــول وال ـ ـصـ ــدمـ ــة ال ـج ـم ـي ــع مـ ــن ت ـص ــرف
الـ ـس ــادات الـ ــذي ك ـســر ك ــل امل ـح ـظ ــور الـعــربــي
وكــل «الـتــابــوهــات» املحرمة فــي التعامل مع
الـصـهــايـنــة ،والـ ــذي كــرسـتـهــا قـمــة الـخــرطــوم
ب ــاءات ـه ــا ال ـث ــاث ــة (ال ص ـل ــح ،ال اعـ ـت ــراف ،ال
مفاوضات) بعد هزيمة  5حزيران  .1967كان
الــرفــض أكـبــر مــا يـكــون فــي ال ـشــارع املـصــري
ذات ــه ،وإن ص ـ ّـدرت وســائــل اإلع ــام املصرية
وق ـتــذاك مــوافـقــة الـشـعــب امل ـصــري ومباركته
لتلك الخطوة ،وتغاضت عن استقالة بعض
نخب
ـض
الـ ــوزراء فــي عملية الـتـفــاوض ورف ـ ِ
ٍ
كثيرة مــن السياسيني واملـفـكــريــن املصريني
لتحرك السادات.
بـ ــدت الـعـقـلـيــة ال ـت ـ ًـي ان ـب ـنــت عـلـيـهــا م ـب ــادرة
ال ـ ـسـ ــادات س ــاذج ــة غ ـيــر س ــوي ــة ،ف ـي ـهــا خلل

ٌ
لقطات من الفيلم
منطقي وأخالقي لخصته
املــذكــور ،قــال أنــور الـســادات لحالقه الخاص
في أحد املشاهد« :لو أن شخصًا بلطجيًا جاء
وأخ ــذ مـحـلــك ال ــذي ي ـحــوي بـعــض الـكــراســي
وص ــال ــون ح ــاق ــة ،وب ـ ـ َ
ـدأت أن ــت ت ـصــرخ أم ــام
الناس ولم يقف معك أحد في استعادة املحل
ُّ
مـ ــاذا ت ـف ـعــل؟! ك ــل م ــا ق ـمـ ُـت ب ــه أن ــا أن ــي قـمـ ُـت
كرسي لك لتستمر بالحالقة».
باستعادة ٌ
ٌ
سياسة مبنية على تمرير التنازل واالنكفاء،
وتبرير التخلي واالكتفاء بتحقيق جــزء من
ِّ
الحق ،وكأنه انتصار كبير .فال يهم بحسب
منطقه ومنطق املعجبني بشخصيته مصير
امل ـحــل ذاتـ ــه ،وال مـصـيــر ك ــراس ــي إخ ــوت ــه في
امل ـح ــل ط ــامل ــا أنـ ــه اس ـت ـط ــاع أن ي ـخ ــرج فــائ ـزًا
بكرسيه الخاص ،ولو اشترط البلطجي ومن
م ـعــه أن ي ـخــرج الـ ـس ــادات ب ـع ـي ـدًا م ــن مصير
النزاع املستمر بني إخوته والبلطجي ،أو لو
أن البلطجي استولى على املحل كله ،بإعطاء
الكرسي لألخ الكبير كرشوة إلبقائه متفرجًا
عـلــى حـلـبــة ال ـن ــزاع تــاركــا أش ـق ــاءه ملصيرهم
البائس.
إن ه ــذا امل ـث ــال امل ـب ـســط الـ ــذي طــرحــه الفيلم
سـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـاذج ل ـك ـن ــه عـ ـل ــى بـ ـس ــاطـ ـت ــه وس ــذاجـ ـت ــه
موض ٌح بالفعل ملا حدث ،تركزت السياسات
ِ
الـصـهـيــونـيــة تــاريـخـيــا مـنــذ ال ـب ــداي ــات على
إخراج مصر من الصراع عبر سيناريوهات
مشابهة ملا حصل تنتهي بتسوية منفردة،
وب ـ ـ ــات بـ ـمـ ـق ــدور ج ـم ـي ــع امل ـه ـت ـم ــن االط ـ ــاع
على الــوثــائــق اإلسرائيلية املـفــرج عنها من
تـلــك املــرحـلــة ،واالك ـت ـشــاف بسهولة الخطط
الـصـهـيــونـيــة فــي إخـ ــراج مـصــر مــن ال ـصــراع
عبر استراتيجية «الصيد بالرمح املقذوف»
و«األرض مقابل الـســام» التي ابتدعها بن

غوريون ،واجترها العرب من خلفه ،وتعني
بالنص االستيالء على أج ــزاء مــن األراضــي
العربية .وعند التفاوض يدفع الثمن تخليًا
عن القضية (تمكن مراجعة خطط املؤسسني
الـصـهــايـنــة االسـتــراتـيـجـيــة ملـصــر واملـنـطـقــة
فــي مــراجـعــات الــوثــائــق عـبــر م ـقــاالت محمد
حسنني هيكل :سياحة صيف فــي الوثائق
اإلسرائيلية).
ي ـع ـت ـبــر ال ـب ـح ــث والـ ـ ـخ ـ ــوض فـ ــي م ــاب ـس ــات
التفكير الـســاداتــي فــي حــرب  6تشرين األول
ع ــام  ،1973وال ـق ـن ــوات ال ـســريــة ال ـتــي نـشــأت
بــن ال ـس ــادات واألم ـيــرك ـيــن ،إن قـبــل الـحــرب
ُأو أثناءها أو بعدها ،أو عبر الطريقة التي
أديــرت فيها املفاوضات ،والنتيجة النهائية
التي وصلت لها ،وحالة االنكفاء املصري عن
قضايا األمة العربية بعد التوقيع على اتفاق
ك ــام ــب دي ـف ـيــد ول ـغ ــاي ــة ن ـهــايــة ح ـكــم حسني
مبارك والحالة املذرية التي آلت إليها مصر
بعدما وعدت بالرفاهية والتنمية واالزدهار.
ِّ
الـبـحــث الــدقـيــق فــي ك ــل ذل ــك يـشـبــه محاكمة
ملرحلة ال ـســادات ،وبــدايــة االنـهـيــار والتخلي
الـ ـع ــرب ــي ع ــن قـ ـض ــاي ــاه ،ب ـع ــدم ــا ب ـل ــغ ال ـح ـلــم
ال ـعــربــي ال ـقــومــي مـبـلـغــه األع ـظ ــم ف ــي الـفـتــرة
الناصرية املمتدة من منتصف الخمسينيات
والـعــدوان الثالثي على مصر ولغاية نكسة
الحلم القومي األولى عام .1967
احـتـفــت وســائــل اإلعـ ــام الـغــربـيــة بــالـســادات
وعاملته كنجوم هــولـيــوود ،خصوصًا بعد
منحه جــائــزة نوبل للسالم فــي كــانــون األول
أن
 1978م ـشــاركــة م ــع مـنــاحـيــم ب ـي ـغــن ،ق ـبــل ً
تنشر عـنــه مجلة «ص ـنــداي تــايـمــز» صفحة
كاملة تتهمه بالدكتاتورية وفيها صورته
ورأسه بشكل حمار بعد أن قام باعتقال 1536

