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عليه ومتحكم به ،فحني بدأت أزمة العقارات
في أميركا عام  ،2008سرعان ما تحولت ألزمة
عابرة للحدود .وكشفت بوضوح أن التناقض
الحقيقي ليس بني هويات وقوميات ،وإنما
بني ال ـ  %99املستغلني وال ــ %1املستغل .فمع
أن البنوك والشركات الكبرى هي املتسببة في
تلك االزمة ،إال أن الحكومة االميركية تدخلت
إلنـقــاذهــا وحمايتها تــاركــة املــواطــن املنتمي
للغالبية الساحقة غير املقتدرة ،لقدره بغض
ال ـن ـظــر ع ــن ل ــون ــه أو ع ــرق ــه .وف ــي م ـصــر على
سـبـيــل املـ ـث ــال ،م ـ ــارس ن ـظ ــام حـسـنــي م ـبــارك
آن ــذاك ذات الـسـلــوك واملـنـطــق تـجــاه ارت ــدادات

هــذه االزم ــة العاملية ،حيث هــرب بالدولة من
تحمل مسؤولياتها تجاه الغالبية املحتاجة،
مـمـعـنــا ف ــي س ـيــاســات الـخـصـخـصــة ال ـت ــي ال
تعود بفائدة إال على أصحاب الـ .%1
ب ـي ـن ـم ــا ال ـ ــوه ـ ــم ه ـ ــو الـ ـتـ ـغ ــاض ــي ع ـ ــن ع ــومل ــة
االستغالل والقهر هذه ،واستبدالها وحرفها
بــات ـجــاه عــوملــة ال ــدي ــن وال ـع ــرق وط ــرح ــه على
انـ ــه ه ــو ن ـق ـطــة ال ـت ـنــاقــض ومـ ـح ــور الـ ـص ــراع.
حـيـنـهــا سـتـفـتــت ح ـشــود الـغــالـبـيــة امل ـق ـهــورة
لتصبح قوميات وعرقيات وأديــان ويتحول
الـتـنــاقــض م ــن م ــا ب ــن أقـلـيــة تـمـلــك ك ــل شــيء
وغــال ـب ـيــة ال ت ـم ـلــك ،ال ــى صـ ــراع أع ـم ــى داخ ــل

من كبار القيادات املصرية الدينية والفكرية
والـسـيــاسـيــة والـحــزبـيــة فــي أي ـل ــول 1981قبل
اغـتـيــالــه فــي ال ـس ــادس مــن تـشــريــن األول .إن
اإلن ـصــاف يـسـ ُـم املــرحـلــة الـســاداتـيــة كتتويج
الصهيونية في
لنجاح مبهر لالستراتيجية
ّ
بحق َ
رائد
أرض العرب ،وجاء السادات ليكون
طريق التخلي والتنازل.
تمت استعادة السادات في العقدين املاضيني
على مراحل ،وبــدأ التسويق لعبقرية الرجل
وأسـ ـبـ ـقـ ـيـ ـت ــه ف ـ ــي فـ ـه ــم م ـ ًس ـت ـق ـب ــل الـ ـ ـص ـ ــراع،
وك ـش ـخ ـص ـيــة ن ـم ــوذج ـي ــة ف ــي ال ـبــراغ ـمــات ـيــة
السياسية واقتناص الفرص والذكاء منقطع
النظير ،بينما ال يغدو مقياس كل الصفات
السابقة إال عبر مقارنته بالوضع الكارثي
والــواقــع املــذري الــذي آلــت إليه ٌ األمــة العربية
ف ــي ع ـصــرهــا الـ ــراهـ ــن ،م ـق ــارن ــة واس ـت ـج ـ ٌ
ـاب
مشبوهان خــارج ظروفه املوضوعية وزمنه
الحقيقي.
ً ُ
تقدمت أوال دول الخليج العربي باستعادة
«حكمة» السادات في وجه العدوان العراقي
عـلـيـهــا ك ـخ ـطــاب «ن ـكــايــة وم ـنــاك ـفــة» لـلـتـيــار
القومي العربي بعد احتالل العراق للكويت.
راحــت الصحف الخليجية تصف القوميني
ال ـعــرب بــالـقــومـجـيــة ،وخـطــابـهــم بالخشبي.
وذهــب ُ
أحدهم إلى تقسيم العرب عبر مجلة
العربي ذاتها إلــى ثالثة أصـنــاف :عــرب العز
وعرب الطظ وعرب الرز .احتفظ الخليجيون
ألنـفـسـهــم بــوصــف ع ــرب ال ـعــز بـيـنـمــا تــركــوا
ل ـل ـقــوم ـيــن الـ ـع ــرب ب ــدول ـه ــم امل ـخ ـت ـل ـفــة بـقـيــة
األن ـ ـ ـ ــواع األخـ ـ ـ ــرى بـ ــن ع ـ ــرب ال ـ ـطـ ــظ ،أول ـئ ــك
الثوريني املعاديني للهيمنة الغربية ،وعرب
ال ــرز الــذيــن لـيـســوا إال أفــواهــا جــائـعــة فقيرة
ِّ
للسد واإلغالق بمزيد من الطعام.
بحاجة

إن املــرحـلــة الـســاداتـيــة فــي مصر تـكــاد تكون
هي القاطرة التي أوصلت مصر إلى حالتها
املــأزومــة الراهنة .ولعلها تستعاد اليوم في
مصر من قبل «اإلخوان» واملسؤولني عن قتله
ندم ألفضال الرجل على التيار الديني
كفعل ٍ
وقتها ،حيث شهدت األح ــزاب الدينية فترة
سماح وانفالش بعد كمون ،ومارست تأثيرًا
كبيرًا لطحن األحزاب القومية الناصرية التي
َّ
كانت تنغص على السادات خطه السياسي،
قبل أن يدخل معهم فــي مواجهة قبيل قتله
بــأيــام .وهنا ُيرجع لخطابه األخير ردًا على
موجة االع ـتــراض الشديد عليه ،فقد وصف
ش ـي ــوخ امل ـس ـل ـمــن ال ــذي ــن تـ ــرك ل ـهــم مـســاحــة
الـتـفــرد فــي الـســاحــة السياسية بــأوصــاف ال
تـلـيــق ،وأنـ ــه ل ــن يــرحـمـهــم مـطـلـقــا ،وسـيـكــون
مصيرهم «مرمني في السجون كالكالب» مثل
الشيخ املحالوي أو التلمساني.
فيما ال يـسـتـعــاد ال ـس ــادات مــن قـبــل السلطة
ّ
ال ـحــاك ـمــة ال ـحــال ـيــة وال ـش ـعــب امل ــؤي ــد ل ـهــا إل
بسبب كــونــه وجـهــا آخــر للقيادة العسكرية
امل ـصــريــة ،تـمــامــا مـثــل عـبــدالـنــاصــر وحسني
مـبــارك والـسـيـســي ،غير أن املــرحـلــة الجارية
املـقـبـلــة تـحـمــل إره ــاص ــات الـحـلــم الـنــاصــري
ِّ
القومي أكثر من كل املشاريع األخرى.
ُ
الغريب املدهش أن تستعيد أص ــوات البعث
َ
الـعــراقــي اإلعــامـيــة سـيــرة ال ـســادات فــي هذه
املرحلة ،وتكررها مرات متعددة في األسبوع
ّ
ال ـ ــواح ـ ــد .وال ي ـج ــد م ــن ي ــذك ــر «ال ـق ــوم ـي ــن»
َ
ال ـعــراق ـيــن أن ـه ــم ك ــان ــوا أول م ــن سـ ــارع إلــى
ت ـش ـك ـيــل ج ـب ـه ــة الـ ــرفـ ــض الـ ـع ــرب ــي ،وج ـب ـهــة
الـصـمــود وال ـت ـصــدي فــي وج ــه خ ــروج مصر
املـنـفــرد مــن ال ـص ــراع ،وأس ـبــغ عـلــى ال ـســادات
صفة الخائن لقضايا العرب.

الغالبية املحرومة نفسها ومع ذاتها .حينها
نـعــود لنتصور الشمال كما نتصوره اليوم
بـغـبــاء ان ــه واح ــد مــوحــد غ ـنــي ،وأن الـجـنــوب
ايضًا واحد موحد فقير .هل هنالك من هدية
أجمل من ذلــك يمكن أن نقدمها بكل سذاجة
لألقلية التي تسرق أحالمنا بغض النظر عن
هوياتنا؟
بعد اعـتــداءات  11سبتمبر على أميركا ،قام
ج ـ ــورج بـ ــوش االب ـ ــن ب ـتــدشــن امل ــرح ـل ــة الـتــي
نـعـيـشـهــا ال ـي ــوم وال ـت ــي رأي ـن ــا مـظــاهــرهــا في
«ش ــارل ــي ايـ ـب ــدو» ،حـيــث ص ــور ب ــأن ال ـصــراع

ال يكفي أن نعرف أننا
مستغلون ولكن األهم أن نعرف
كيف يجري استغاللنا

القتل
المجنون
في باريس
سبق أن تكرر
في أكثر
من عاصمة
غربية
(أ ف ب)

امل ـ ـق ـ ـبـ ــل هـ ـ ــو حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاري ،اي بـ ـ ــن االرهـ ـ ـ ـ ــاب
والحضارة أو ما بني التعصب والديمقراطية،
مطبقًا بذلك ما كتبه له مفكرو الرأسمالية من
أمثال هنتغتون وفوكوياما .وكنا في العالم
الـعــربــي أول مــن ص ــدق ه ــذه ال ـكــذبــة ،فــرددنــا
كالببغاء مقولة «الـحــرب على اإلس ــام» ،في
حــن لــو دقـقـنــا الـنـظــر فــي مــا فعله ب ــوش في
ال ـيــوم الـتــالــي لـتـلــك االعـ ـت ــداءات لــوجــدنــا أنــه
سـبــح بــدمــاء مــواطـنـيــه لـلــوصــول ال ــى منابع
النفط فــي ال ـعــراق وأشـعــل ال ـحــروب ملصلحة
شركات السالح.
لم ندقق حينها كيف تم الربط سريعًا ما بني
تلك الهجمات والعراق ،مع ان من تبناها كان
ان ــذاك يسكن افغانستان .ولــم نـســأل أنفسنا
اذا كــان بــوش يكرهنا ألننا مسلمون فلماذا
ذهب الى بغداد وترك السعودية حيث تسير
الجاهلية هناك على قدمني من ذهــب؟ أو اذا
كــان يكرهنا ألنـنــا ع ــرب ،فما هــو ســر الـعــداء
ً
بينه وبــن فنزويال مـثــا؟ ولست متأكدًا اذا
كنا سنفهم االجتماع الدولي في باريس على
انه اجتماع ملمثلي الـ %1من نخبة املال أم هو
اجتماع من يكرهون عرقنا ولوننا؟
هذا التحليل ال يعني تحييد عناصر الثقافة
والـ ـت ــاري ــخ بــال ـكــامــل م ــن ال ـع ــاق ــات الــدول ـيــة
وال ـع ــاق ــة م ــا ب ــن ال ـش ـع ــوب ،بــال ـع ـكــس فهي
موجودة ولها تأثيرها ،ولكن ما يختلف هنا

تمت استعادة أنور السادات
في العقدين الماضيين
على مراحل
في هذا الزمن الذي يصبح فيه نبيل العربي
أمينًا عامًا للجامعة العربية ،وعبرها تمرر
كــل الـ ـق ــرارات ال ـتــي تستبيح الـ ــدول العربية
ُ
ُ
الحجج والذرائع
أرضــا وج ـوًا ،وترسم فيها
ل ـكــل غـ ـ ــزوات األط ـل ـس ــي ف ــي أراضـ ـ ــي ال ـع ــرب.
وفــي وقــت ُيـطــرح اســم حمد بــن جاسم وزيــر
ال ـخــارجــي ال ـق ـطــري كـمــرشــح ملـنـصــب األم ــن
َّ
العام لألمم املتحدة ،وجــل ما يفاخر الرجل
ّ
به في سيرته الذاتية أنه كان ذات يوم عرابًا
لـلـمـنــاقـصــة ال ـت ــي دع ـي ــت «ال ــرب ـي ــع ال ـعــربــي»
وم ـس ــارات ــه ال ـكــارث ـيــة ف ــي ال ـب ـل ــدان الـعــربـيــة،
وأن ـ ــه ص ــاح ــب اس ـت ـث ـم ــارات هــائ ـلــة بـفــائــض
أموال عربية ،جاءت بها حقول الغاز العربي
وع ــوائ ــد صـفـقــات مـشـبــوهــة يـصـحــو عليها
العالم وينام.
ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ال ـ ــذي ي ــرم ــي ب ــه ك ـث ـيــر مــن
جـ ـم ــاهـ ـي ــر املـ ـسـ ـلـ ـم ــن أحـ ـم ــالـ ـه ــم وآم ــالـ ـه ــم
العريضة ،ويلقون بها على أكتاف أردوغــان
كمخلص ومنقذ أخير لنكباتهم ،متناسني
التاريخ القريب للسلطنة العثمانية في أرض
العرب وعواقبها الوخيمة.
في وقت تطوف املعارضات ًالعربية عواصم
ـدول الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،مـ ـح ــرض ــة ع ـل ــى ب ـلــدان ـهــا
الـ ـ ـ ـ ً
مطالبة العالم بذرائع مختلقة لتهديم البنى
األساسية لبلدانها ومجتمعاتها ،وال تجد
موانع في طريقها للسلطة لو أجلست الوطن
ذاته على خوازيق التقسيم والتفتيت وهدم

رأي

هو منطق طرحها وسياق فهمها وبالتالي
طــريـقــة الـتـعــامــل مـعـهــا .فـهـنــالــك جـهــل كبير
في معرفة كل من الشرق والغرب ببعضهما.
ل ـ ــدى كـ ــل ط ـ ــرف ص ـ ــور ن ـم ـط ـيــة جـ ــاهـ ــزة عــن
اآلخ ــر وهــي صــور لها سياقاتها التاريخية
واالجتماعية ،فاالستشراق كــان ومــا زال في
ج ــان ــب م ـنــه س ــاح ــا لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ال ـشــرق
وتجهيل الغربي لتسهل تعبئته ضده .أبدع
محمود درويش حني لخص ذلك في قصيدته
«طباق» التي يتحدث فيها عن ادوارد سعيد
ً
قــائــا فــي جــزء منها« :يـقــرأ نيويورك تايمز.
ي ـك ـت ــب ت ـع ـل ـي ـقــه املـ ـت ــوت ــر .ي ـل ـع ــن م ـس ـت ـشــرقــا
يــرشــد ال ـج ـنــرال ال ــى نقطة الـضـعــف فــي قلب
ش ــرق ـي ــة» .هـ ــذا امل ـس ـت ـشــرق م ــا زال م ــوج ــودًا
ب ـصــور وهـيـئــات مختلفة ،ف ــاإلع ــام الـغــربــي
ال ـيــوم ي ـقــوم ب ـهــذه املـهـمــة عـلــى اح ـســن وجــه،
فهو منحاز في أغلبه .مضلل وباتر للحقائق.
كتاب وروائ ـيــون أيضًا ي ــؤدون املهمة ذاتها،
يــرشــدون الـجـنــرال الــى نـقــاط ضعفنا وسبل
الـسـيـطــرة علينا .ورب ـمــا نـحــن هـنــا علينا ان
نـقــر ونـعـتــرف ب ــأن نقطة ضعفنا ضـمــن هــذا
املـشـهــد تكمن فــي انـنــا مــا زلـنــا تــربــة خصبة
لـ ـت ــدار ف ـي ـهــا حـ ــرب وه ـم ـي ــة اس ـم ـه ــا «صـ ــراع
ال ـح ـضــارات» .فنحن لــم نحسم بعد عالقتنا
ب ــال ـت ــاري ــخ وال ـ ــدي ـ ــن ،ول ـ ــم ن ـج ــد ال ـت ـع ـب ـيــرات
الحديثة لهوية تنتمي للعصر الحديث ،لذلك
هنالك من يالحق الكاتب والكلمة في بالدنا
قـبــل ان يــذهــب ال ــى فــرن ـســا .ال يـمـكــن تـصــور
الراسمالية من دون عدو خارجي .ان لم يوجد
في الحقيقة فستصنعه من وهم ،الن له فوائد
كثيرة أبسطها انه يضلل املواطن الغربي عن
عدوه الحقيقي باألمس كانت الشيوعية هي
ذلك العدو الخارجي ،وبعد ان انهار االتحاد
السوفياتي سارعت لتجعله االسالم.
لذلك علينا ان ندرك منطق األشياء ،فال يكفي
ان نعرف اننا مستغلون ومسلوبون ،ولكن
االه ــم ان ن ـعــرف كـيــف يـتــم اسـتـغــالـنــا وأليــة
أس ـبــاب وبــايــة اســال ـيــب ،وإال حـيـنـهــا سنقع
ضحايا جهلنا وسنطيل مــن عمر السيطرة
علينا ،وسنكون جنودًا في حرب وهمية غير
حقيقية .الـشــاب املتأسلم واملنتمي لحركات
اســامــويــة ليس هــو املــدافــع عــن حقوقنا وال
املعبر عنها.
* صحافي فلسطيني ـ فرنسا

الـكـيــانــات الــوطـنـيــة ،لــم تـعــد هـنــاك محرمات
وض ـعــت يـ ُـد
لـلــوصــول إل ــى السلطة حـتــى لــو ِ
الدين املقدسة في يد الدول املعادية القديمة
وأح ــافـ ـه ــا ال ـت ـق ـل ـيــديــة أو ف ــي أي ـ ــدي ال ـع ــدو
الصهيوني ذاته وأحضانه اآلثمة.
نـضـطــر ال ـي ــوم ل ـس ـمــاع م ـح ــاض ــرات الـحــريــة
وح ـ ـقـ ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان وت ـ ـصـ ــدر لـ ـن ــا ال ـ ـثـ ــورات
واملــارشــات العسكرية من أكثر الــدول تخلفًا
وخـضــوعــا للهيمنة االس ـت ـع ـمــاريــة ،فترسل
الـصـحــاري القاحلة ريــاح الخماسني لتزهر
الربيع في بالدنا.
ُّ ُّ
يـ ـ ـ ــدل ك ـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك عـ ـل ــى م ـج ـم ــل األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــذي
يعيشها العقل العربي ،فيبادر إلــى تاريخه
القريب ويستخرج منه شخصيات وصفت
بــاالنـتـهــازيــة والـتـخـلــي وال ـخ ـيــانــة ،ليضفي
ع ـل ـي ـهــا ه ــال ــة ال ـع ـب ـق ــري ــة والـ ـفـ ـه ــم والـ ــذكـ ــاء
واألملعية ،ويعطيها قصب السبق ملجرد أنها
استطاعت التعامل مــع هــذا الـخــط التآمري
على األمة ،وقدرت على انتزاع شيء منه ولو
كان جزءًا بسيطًا من حقها.
شــ ٌ
ـيء أش ـب ــه ب ــامل ــازوخ ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
أدمـنــت ظهور املحررين الغرباء وأسواطهم
الطويلة ،وأدمـنــت جــر خيوله أو االنسحاق
تحت سنابكها وهللت ملــدرعــاتــه الـفــوالذيــة
ً
وتسابقت العتالئها وصوال للسلطة.
تختلط األوراق فــي عــاملـنــا الـعــربــي فــي هــذا
ُ
ُ
النماذج
الــواقــع املــأســوي امل ــأزوم ،فتستقدم
املشبوهة السيئة خــارج سياقها ،وال يــدرك
الذين يستقدمونها أنفسهم أن هذه النماذج
ذاتها كانت هي من فتحت الطريق لهذا النفق
املظلم الهابط الــذي مازالت تنزلق فيه األمة
العربية من دون توقف.
* كاتب سوري
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