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حديث �إلى مث ّقفين عرب ...من �أين نبد�أ؟

هجوم بن قردان :الدوافع والدالالت
} حميدي العبدالله
ال يمكن وص���ف م��ا ج���رى ف��ي م��دي��ن��ة ب��ن ق���ردان
بالحدث العابر أو الهجوم اإلرهابي المماثل لسلسلة
الهجمات اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع�� ّرض��ت لها ت��ون��س في
السنوات القليلة الماضية.
الهجوم في توقيته له دوافع ودالالت ربما تتجاوز
ال��دواف��ع التقليدية للهجمات اإلرهابية التي يشنّها
«داع��ش» بين فترة وأخ��رى ،س��واء في تونس أو في
السعودية أو في فرنسا.
الهجوم على بن قردان جاء بعد ساعات قليلة على
تب ّرؤ تونس من قرار وزراء الداخلية العرب المنعقد
في تونس والذي يصنّف حزب الله منظمة إرهابية.
بك ّل تأكيد هذا الموقف ،ومواقف تونس األخرى منذ
وص��ول ح��زب «ن���داء ت��ون��س» إل��ى الحكم ،تتعارض
مع سياسات دول كثيرة ،غربية وعربية ،وبين هذه
الدول الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وق��د عكست افتتاحية كتبها رئيس تحرير صحيفة
«ال��ش��رق األوس���ط» السعودية ووج��ه فيها انتقادات
حادّة إلى راشد الغنوشي على موقفه من حزب الله
مدى غضب حكومة المملكة العربية السعودية من
تنصلها من موقف وزير
سياسة تونس ،وال سيما ّ
داخليتها الذي وافق على تصنيف حزب الله منظمة
إره��اب��ي��ة ،وم���ن غ��ي��ر المستبعد أن ت��ك��ون جماعات
داخل تنظيم «داعش» مرتبطة بالسعودية أو مرتبطة
بالواليات المتحدة والحكومات الغربية ،اختارت هذا
التوقيت بالذات للر ّد على مواقف الحكومة التونسية،

س���واء إزاء ح���زب ال��ل��ه ،أو إزاء مجمل سياساتها
العربية ،وتحديدا ً موقفها من سورية وم��ن قضايا
عربية أخرى.
ومعروف أنّ عددا ً كبيرا ً من قادة «داعش» هم من
الجنسية السعودية ،ومن غير المستبعد أن يكون من
بينهم عناصر في االستخبارات السعودية.
كما أنّ توقيت الهجوم على بن ق��ردان في الوقت
ّ
تتحضر فيه الحكومات الغربية للقيام بغزو ليبيا
الذي
بذريعة محاربة «داع���ش» ،يأتي في سياق الضغط
أي
على الحكومة التونسية لحملها على االنضمام إلى ّ
حملة عسكرية وفتح أراضيها أمام القوات البرية التي
س��وف تشارك بالغزو ،إذ من المعروف أنّ تونس
أي تدخل بري
مثلها مثل الجزائر ال ت��زال تعارض ّ
عسكري أجنبي في ليبيا.
ال ش ّك أنّ الهجوم وضع الحكومة التونسية أمام
ضغوط كبيرة ،وال سيما لجهة سحب اعتراضها
على غ��زو عسكري خ��ارج��ي لليبيا ،وق��د وضعت
أحداث بن قردان الحكومة التونسية أمام خيارات
صعبة ،إما قبول خيار التع ّرض لمزيد من الهجمات
عبر األراض��ي الليبية ،مع ما يتر ّتب على ذل��ك من
خسائر بشرية ،وه ّز الثقة باالستقرار وقدرة الدولة
ع��ل��ى ت��وف��ي��ر األم���ن ،وض���رب االق��ت��ص��اد التونسي
ال��ذي يعتمد على السياحة بالدرجة األول���ى ،وإما
قبول مبدأ المشاركة ف��ي غ��زو ب��ري جديد لليبيا،
وفتح أراضيها أمام القوات الغازية ،التي لم تنجح
أي تقدم داخ��ل ليبيا دون فتح الحدود
في تحقيق ّ
التونسية أمامها.

عقاب تون�س «�إ�سرائيلي»
ـ لم يكد الموقف التونسي الرسمي الرافض لبيان مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يتهم حزب الله باإلرهاب يخرج
إلى العلن حتى تبعه بعد أربع وعشرين ساعة هجوم كبير لوحدات من «داعش» عبرت الحدود الليبية نحو جنوب تونس
واحتلت أجزاء من مدينة بن قردان.
ـ وجود خاليا نائمة لـ«داعش» في تونس ليس جديدا ً وال قدرة «داعش» في استخدام معسكراته المنتشرة في ليبيا،
لكن استخدام هاتين اإلمكانيتين ال يتعلق بموقف تونسي من «داعش».
ـ األكيد أنّ «داعش» خسر من وحداته وقوته عشرات المقاتلين لتحقيق ال شيء ،وال يبدو أنّ الفشل كان ممكنا ً تفاديه
أو أنه معجزة حققها األمن التونسي مع تقدير حجم تضحياته ومواجهته ،لكن المعطيات المتاحة تقول انّ العمل كان
انتحارا ً عسكرياً.
ـ اإلنتحار العسكري يقدم عليه أيّ طرف ليوصل رسالة فقط وتكون رسالة ال مف ّر منها أو لها قيمة عالية عنده.
تخص «داعش» هنا.
ـ ما يمكن قوله إن ال رسالة
ّ
ـ الرسالة هي لتونس بأنها تخطت الخطوط الحمر واستحقت العقاب ،والقرار تركي لحساب «إسرائيل» بعد موقف
تونس المدافع عن المقاومة كي ال تك ّر المسبحة...

التعليق السياسي

} صبحي غندور*
على الرغم من ال ّتحديات والمخاطر الكبرى التي تتع ّرض
لها اآلن األوطان العربيّة ،متف ّرق ًة أو مجتمعة ،فإنَّ اإلجابة عن
سؤال« :كيف يمكن تغيير هذا الواقع السيّئ» ما زالت متع ّثر ًة
على المستويين الوطني الداخلي والعربي العام المشترك.
ربّما المشكلة أيضا ً في السؤال نفسه ،وليست فقط في
اإلجابة عنه .فسؤال« :م��ا العمل» ،داخ��ل الوطن أو األ ّم��ة،
يقتضي أوال ً االتفاق على فه ٍم مشترك للمشكلة والواقع ،ومن
ث ّم تحديد الهدف المراد الوصول إليه ،والوسائل المناسبة
لتحقيق هذا الهدف.
المشكلة اآلن على المستويين الداخلي والعربي العام هي
في غياب الرؤية المشتركة للواقع ،ولألهداف التي منها تنبثق
برامج «العمل» ومراحله التنفيذيّة.
أيضاً ،يتطلب هذا السؤال معرفة من هم المعنيّون بتحقيق
«التغيير المنشود» وبتنفيذ «برامج العمل» ،والذين ُتطلق
عليهم تسمية «الطليعة» أو القيادات المث ّقفة الملتزمة..
فهل هناك إجابات واضحة عن هذه القضايا كلّها؟
ترافق هذا الحال من الغموض والتش ّتت العربي في تحديد
الواقع واألهداف والوسائل ،رؤى خاطئة عن «المث ّقفين العرب»
من حيث تعريفهم أو تحديد دورهم .فهذه الرؤى تفترض أنّ
موحدة ،بينما
«المث ّقفين العرب» هم جماعة واحدة ذات رؤية
ّ
هم في حقيقة األمر جماعات متعدّدة برؤى فكرية وسياسية
مختلفة ،قد تبلغ أحيانا ً ح ّد التعارض والتناقض .وتوزيع
أساس جغرافي أو إقليمي،
يصح على
دور هذه الجماعات ال
ٍ
ّ
فالت ّنوع حاص ٌل وفق معايير فكرية وسياسية.
صحيح أنّ «المث ّقفين» هم الجهة المعنيّة باإلجابة عن
ٌ
سؤال« :ما العمل اآلن» ،وما يسبقه من أسئلة تمهيدية تح ّقق
جدارة طرحه ،لكنّ االنطالق من فرضيّة أ ّنهم كتلة عربية واحدة
تعيش واقعا ً واحدا ً وتحمل فكرا ً مشتركاً ،هي فرضية خاطئة
وتزيد من مشاعر اإلحباط والعجز.
إنّ «المث ّقف» هو وص ٌ
��ف لحالة فرديّة وليس تعبيرا ً عن
جماعة مشتركة في األه��داف أو العمل .قد يكون «المث ّقف»
منتميا ً إلى تيّار فكري أو سياسي يناقض من هو مث ّقف في
الموقع المضاد لهذا التيّار ،وكالهما يحمل صفة «المث ّقف».
ومن األخطاء الشائعة أيضاً ،تعريف المث ّقف بأ َّنه «المتعلّم»
أو من حملة لقب «الدكتور» ،أو بأ َّنه «المعارض» أو «الثائر»...
إلخ ،بينما حقيقة األمر أنَّ «المث ّقف» هو ليس الباحث أو الكاتب
أو المتعلّم فقط ،وليس الرجل فقط دون المرأة ،وليس هو دائما ً
في موقع الرافض أو المعارض أو «الوطني».
لذلك ،من المه ّم الفرز والتمييز بين «المث ّقفين العرب»،
فبعضهم مسؤول عن حال االنحطاط الفكري والعملي الذي
تعيشه األوطان العربية ،وبعضهم اآلخر يلتزم بقضايا وطنه
أو أ ّمته ،ويجمع لديه بين هموم نفسه وهموم الناس من حوله،
كما يجمع عنده بين العلم أو الكفاءة ،وبين الوعي والمعرفة
بمشاكل المجتمع حوله .أي هذا «البعض» هو الطليعة التي قد
تنتمي إلى أي فئة أو طبقة من المجتمع ،لك ّنها تحاول االرتقاء
وضع أفضل م ّما هو عليه.
بالمجتمع ككل إلى
ٍ

وهناك عد ٌد ال بأس به من المث ّقفين في المنطقة العربيّة
الذين يرفضون االعتراف باالنتماء إلى هويّة عربيّة ،بل هم
يساهمون في إشعال الفتن الطائفية والمذهبية من خالل
التنظير والتحليل لما يحدث في األوطان واأل ّمة من منطلقات
فئوية ،وهؤالء تجوز تسميتهم بـ«المث ّقفين العرب» وإن كانوا
ال يعتقدون أصالً بالعروبة الجامعة ويناهضونها فكرا ً وعمالً!
فمن األج��دى دائما ً وضع تعريف فكري وسياسي يُميّز بين
«مث ّقف» وآخ��ر ،وليس التعميم بسبب االنتماء لوطنٍ واحد
فقط.
إذن ،إنَّ سؤال« :ما العمل اآلن؟» على المستوى العربي
المشترك ،يتطلّب لإلجابة عنه وجود مث ّقفين عرب يعتقدون
أوال ً بمفاهيم فكريّة مشتركة حول االنتماء والهويّة ،وحول
توصيف الواقع وأسباب مشاكله ،ث َّم سعيهم إلى وضع رؤية
فكريّة مشتركة لمستقبل عربي أفضل .عند ذلك يمكن لهذه
الفئة من «المث ّقفين العرب» أن تضع اإلجابة السليمة عن
سؤال« :ما العمل اآلن لتغيير الواقع العربي السيئ؟
إذن ،المشكلة هي في فئة «المث ّقفين» المعتقدين فعالً
بالهويّة العربيّة ،والرافضين فكريا ً وعمليا ً للفصل بين أهداف
تحتاجها األ ّمة العربيّة كلّها ،كالتالزم بين العروبة وقضايا
التح ّرر والديمقراطية والعدالة .المشكلة هي أيضا ً في غياب
التنسيق والعمل المشترك بين من هم فكر ّيا ً في موقع واحد،
تنافس أحياناً.
لكنهم عمليا ً وحركيا ً في شتات بل
ٍ
وألنّ الحركة السليمة هي تلك التي تنبع من فك ٍر سليم...
وألنّ الفكر السليم هو الذي يستلهم نفسه من الواقع ليكون
حالً لمشاكله ،فإنّ سؤال« :ما العمل اآلن؟» لبناء نهضة عربية
شاملة يتطلّب النهوض أوال ً بدور المف ّكرين والمث ّقفين العرب
الذين يعتقدون باالنتماء إلى العروبة الحضاريّة.
من المه ّم القول إنّ النهضة العربيّة المنشودة تعني
القناعة بوجود هويّة عربيّة حضاريّة مشتركة بين البالد
خاصة بين الثقافة العربية ومضمونها
العربيّة ،وبعالقة
ّ
يتوجب الضغط
الحضاري اإلسالمي ،وبأنّ تحقيق النهضة
ّ
على ك ّل المستويات الرسميّة العربيّة من أجل تحقيق التكامل
العربي ،والسير في خطوات االتحاد التدريجي بين الدول
العربيّة ،وبأنّ الوصول إلى النهضة يتطلّب التشجيع على
الحياة الديمقراطيّة السليمة في ك ّل البالد العربيّة .كما تتطلّب
الديمقراطية التمييز بين أه ّمية دور الدين في المجتمع والحياة
زج��ه في اختيار الحكومات والحاكمين
العا ّمة وبين عدم ّ
وأعمال الدولة وسلطاتها التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة.
أيضاً ،فإنّ النهضة العربيّة المنشودة تعني انتقاال ً من
حال التخلّف والجهل واأل ّمية إلى بناء مجتمع العدل وتكافؤ
الفرص والتقدّم العلمي .مجتمع تشارك فيه المرأة العربيّة
بشك ٍل فعّ ال في مختلف أوجه الحياة السياسية واالجتماعيّة
والثقافيّة.
كما أنّ الدعوة إلى نهضة عربيّة والوصول إليها يفرضان
االلتزام برفض أسلوب العنف وباختيار نهج الدعوة السلميّة
ّ
الحق المشروع
والوسائل الديمقراطيّة لتحقيقها ،مع تأكيد
في مقاومة االحتالل على األرض المحتلّة فقط.
وحينما ي ّتفق عد ٌد من «المث ّقفين العرب» على هذه القضايا

والمفاهيم فإنّ سؤال :ما العمل اآلن؟ يصبح مدخالً عمليا ً إلى
تغيير الواقع العربي ولمشروع نهضة عربية شاملة.
إنّ االص�لاح والتغيير وال��وص��ول للنهضة ،مسائل كلّها
مطلوبة ،وتحقيقها ممكن ،لك ّنها غايات للعمل الجماعي على
المدى الطويل ،ال بالعمل الفردي وح��ده ،أو بمج ّرد التنظير
الفكري لها.
لكن في ك�� ّل عمليّة تغيير هناك ركائز ث�لاث متالزمة من
المه ّم تحديدها أوالً ،هي :المنطلق ،األسلوب ،والغاية .فال
يمكن أليِّ غاية أو هدف أن يتح ّققا بمعزل عن هذا ال ّتالزم بين
الركائز الثالث .أي أنّ الغاية الوطنيّة أو القوميّة ال تتح ّقق إذا
كان المنطلق لها ،أو األسلوب المعتمد من أجلها ،هو إقليمي،
طائفي ،مذهبي ،أو فئوي بشكل عام.
ولع ّل في تحديد (المنطلقات والغايات واألساليب) تكون
البداية السليمة لدور أكثر إيجابيّة وفعاليّة لـ«المثقف العربي
الملتزم بقضايا أ ّمته» ،فيكون هو طليعة العمل والحركة
لخدمة األهداف المنشودة.
إنّ المفاهيم ال ُمتداولة اآلن في المجتمعات العربيّة هي التي
تصنع فكر الجيل الجديد وهي التي ترشد حركته .لذلك نرى
ّ
الشباب العربي يتم ّزق بين تط ّرف في السلبيّة والالمباالة،
وبين تط ّرف في أُطر فئويّة بأشكال طائفيّة أو مذهبيّة استباح
بعضها العنف بأقصى معانيه وأشكاله .فالمشكلة في الواقع
العربي ال ّراهن اآلن هي أنّ معظم «الجيل القديم» يحمل أفكارا ً
مليئة بالشوائب والحاالت الم َرضيّة الذهنيّة الموروثة ،التي
كانت في السابق مسؤول ًة عن تدهور أوض��اع المجتمعات
العربيّة وتراكم ال ّتخلّف السياسي واالجتماعي والثقافي في
والمحصلة هي هذا الواقع السيئ الذي
مؤسساتها المختلفة.
ِّ
ّ
يعيشه العرب اليوم في الفكر واألساليب معاً ،في الحكومات
وفي المعارضات ،في الواقع وفي البدائل المطروحة له.
أيضاً ،ف��إنّ األم��م والمجتمعات تتقدّم وتتط ّور حضاريا ً
بمقدار ما يرتبط الشأن العام فيها بضوابط أخالقية تقوم على
مجموعة من القيم التي تع ّد القيادات الصالحة إلدارة أمور
الناس .ومن دون هذه القيم األخالقية ال يمكن تحقيق التفاعل
اإليجابي بين اصحاب الرؤى المشتركة من «المث ّقفين العرب»
كما ال يمكن صيانة العمل العام في أي موقع رسمي أو مدني
من مزالق المصالح الشخصية .فبناء الجيل العربي الجديد،
والمستقبل العربي األف��ض��ل ،يتطلّب أوال ً وأخ��ي��را ً االلتزام
بالضابط ُ
الخلُقي في ك ّل شأنٍ عام.
ُجسد دور «المثقف
ي
جديد
عربي
بجيل
األمل
يكون
عسى أن
ّ
الملتزم» الذي يحرص على هويّته الثقافيّة العربيّة وعلى
مضمونها الحضاري ،وينطلق من أرضيّة عربيّة ووطنيّة
مشتركة تعتمد مفهوم المواطنة ال االنتماء الطائفي أو المذهبي
أو األصول اإلثنية ،وتستهدف الوصول ،بأساليب ديمقراطيّة
ّ
التدخل
ال عنفيّة ،إلى « ا ّتحاد عربي ديمقراطي» متح ّرر من
األجنبي ،وتتساوى فيه حقوق األوط���ان وواجباتها كما
تتساوى في ك ٍّل منها حقوق المواطنين.

* مدير «مركز الحوار العربي»
Sobhi@alhewar.com

ر ّد ًا على طروحات الكاتب وال�سيا�سي حمادة فراعنة«..الربيع العربي» والإرهاب �صناعة غربية
هدفها تدمير الدول العربية �صاحبة القرار الم�ستقل والممتلكة مقدراتها و�إرادة م�ستدامة
محمد شريف الجيوسي
في محاضرة للكاتب والناشط السياسي االردني الفلسطيني ،حمادة فراعنة
في مؤسسة شومان الثقافية ،وسط حضور كبير ضاقت به قاعة المؤسسة على
اتساعها ،طرح فراعنة خاللها قضايا جدلية عديدة ،وفق رؤيته السياسية بجرأة
بدت معها طروحاته صحيحة ،محاوال ً حشد أكبر قدر من االدلة والمعلومات التي
تؤكد وجهة نظره ،فيما كان الحضور في أغلبه منحازا ً إلى جانب طروحاته.
وحيث إن طروحات فراعنة على قدر عال من االهمية ،وتتصل بشكل أو بآخر
بكل ما جرى ويجري في المنطقة على أقل تقدير في السنوات الـ  5االخيرة ونيّف..
ويتعلق فهم ما حدث في نهايات التحليل بطرق وأساليب معالجة الغزو اإلرهابي
الذي استهدف بلدانا ً عربية عديدة ويبدو أنه بصدد تشميل بلدان عربية أخرى به،
بدليل ما حدث ليلة الثالثاء ــــ االربعاء  2/1آذار الحالي في االردن ،والذي أدى إلى
استشهاد النقيب االردني راشد حسين الزيود وجرح  5من منتسبي االجهزة االمنية
ومواطن ْين مدني ْين آخر ْين.
حيث ذلك سنعرض ألهم فقرات محاضرة فراعنة ،ما ورد منها في النص
المحكي بالمحاضرة ،وسنسجل هنا ،وجهة نظرنا
الكتابي ،أو تجاوزه في النص
ّ
في طروحاته ،ما نتفق بها معه أو نختلف عليه.
اعتبر الكاتب االردن��ي الفلسطيني والناشط السياسي حمادة فراعنة في
محاضرته ،أن حركة التحرر العربية أخفقت في إنجاز مهامها في االستقالل
والعدالة االجتماعية ،والديمقراطية ،أو في بعضها.
وحيث إن فراعنة بعّ ض ذلك ،سنتجاوز هذه الفكرة ،علما ً أن العديد من الدول
العربية حققت االستقالل فعالً ،وحققت أنماطا ً غير غربية للعدالة االجتماعية
والديمقراطية .فالعدالة االجتماعية والديمقراطية ليست على مفهوم أو نمط واحد،
والمقياس الغربي ليس هو األفضل ،رغم أنه يبدو كذلك ،بحكم أن الغرب يغطي
عيوب ديمقراطيته وعدالته ،بما يحقق من نهب لثروات وأسواق وعقول الشعوب
األخرى ،ومن هنا نشهد ارتدادات عنيفة لديمقراطيته وعدالته ،عند مفترقات أزماته
االقتصادية ،أو عندما يتهدّد امنه ،نجده أكثر تخلّفا ً من أش ّد بلدان العالم الثالث
تخلفا ً وقمعاً.
وأش��ار فراعنة ،إلى أن االحتالل األجنبي المتمثل بالمشروع االستعماري
التوسعي اإلسرائيلي ،ما ي��زال جاثما ً على أرض فلسطين والجوالن السوري
ّ
وجنوب لبنان ،وهو احتالل استعماري إجالئي.
وان تل ابيب ال تزال (صاحبة اليد العليا في هذه المنطقة المستباحة) ،مقارنة
مع البلدان العربية مجتمعة ،تفعيالً للتعهد األميركي المتواصل بالحفاظ على بقاء
إسرائيل قوية ومتفوقة على جيرانها ،استنادا ً إلى تحالف استراتيجي مع المشروع
الصهيوني ،يقضي بتوفير الغطاء له ،والمصادقة على سياسته الخارجية ،وتقديم
سبل التسلح والتمويل ،والحماية التامة لبرامجه التوسعية العدوانية.
(ولم يشر حمادة إلى أسباب أخرى لتفوق إسرائيل ،ومنها تبعية أنظمة عربية
بعينها للغرب ،يصل حد التآمر أحيانا ً على الدول والحركات المقا ِومة للكيان
الصهيوني .كما لم يُشر إلى أن هذا التفوق اعتوره كثير من الخلل منذ سنة 2000م،
بخروج العدو الصهيوني مضطرا ً من معظم أراضي جنوب لبنان ،وهزيمته سنة
 2006وما بعد ،واضطراره لالنسحاب مضطرا ً أيضا ً من قطاع غزة بعد تفكيك
مستوطناته فيه).
وأق ّر حمادة بوجود اجتياحات غربية للعراق وليبيا وسورية( ،ونضيف اليمن
وفلسطين) ،لكنه تحدّث عن تدخالت إيرانية في عدد من الدول العربية ،تشكل
بحسبه (أداة إعاقة وكبح لتطور هذه البلدان بشكل مستقل وديمقراطي من خالل
فرض المصالح التوسعية ،وإمالء سياسات والية الفقيه ،وهي سياسة إكراهية،
لعل أبرز تجلياتها مواصلة احتالل جزر اإلمارات العربية الثالث طمب الصغرى
وطمب الكبرى وأبو موسى ،ورفضها التحكيم الدولي لمعالجة هذه القضية).
وتجاهل فراعنة أن هذه الجزر (التي أسماها محتلة) هي كذلك منذ عهد شاه
إيران الموالي للغرب ،والذي كان يقيم عالقات متقدّمة مع الكيان الصهيوني،
ويلعب دور العصا الغليظة تجاه دول الخليج وإماراته.
كما تجاهل اتفاقا ً بين إمارة الشارقة وإيران حول وجود إدارة مشتركة لها.
وتحدث حمادة ايضا ً عن التدخل التركي في سورية والعراق ،وهو تدخل
استفزازي يعكس تطلعات تركيا لتوسيع نفوذها اإلقليمي (متجاهالً التفصيل في
المطامع العثمانية لتركيا في عهد أردوغان وحزبه اإلخواني).
وفي سياق حديثه عن ظروف كل دولة عربية ،رأى فراعنة أن مصر والسودان
مرشحتان للعطش وتراجع المساحات المروية لديهما ،بفعل سد النهضة
األثيوبي ،فضالً عن التحريض المتواصل من قبل أديس أبابا في منطقة القرن
األفريقي لجعلها منطقة غير امنة وغير مستقرة ،ومشيرا ً إلى تكبيل مصر واألردن
باتفاقيتي كامب ديفيد وعربة المجحفتين (دون اإلش��ارة إلى اتفاقية أوسلو
الفلسطينية اإلسرائيلية) ،بل تحدث عن إيجابيات لها في سياق رده على سؤال،
متجاهالً سلبياتها ،وإن أق ّر بأن اتفاقية اوسلو مثيرة للجدل.
واعتبر فراعنة ،أن الواقع العربي (خارج منطقة الخليج) أشد بؤساً ،ويحمل
التفجر االجتماعي والقضايا المطلبية ،حيث تواجه غالبية البلدان العربية
عوامل
ّ
أوضاعا ً اقتصادية صعبة ،وتعاني من ضعف مزمن في النمو ،وخلل بنيوي وشح
في الموارد المالية واالستثمارات األجنبية (لم ُيشِ ر بوضوح إلى تلك البلدان األشد
بؤسا ً ولم يستث ِن بوضوح مَن ال ينطبق عليها ذلك البؤس).
هذه البلدان (دون أن يسميها) هي بالضرورة أسيرة العجز في موازناتها،
ورهينة المديونية بتداعياتها وشروطها المجحفة ،ومرغمة على تغطية

احتياجاتها باالقتراض واالستدانة ،لتمويل الخدمات األساسية من تعليم وصحة
وإسكان وفرص عمل.
وقال إن غالبية البلدان العربية تفتقر مقومات ممارسة الديمقراطية وعوامل
تطورها الديمقراطي المدني والدستوري والقانوني ،بما فيها وجود برلمانات
حقيقية منتخبة ،وحياة حزبية مؤثرة ...وترفض تداول السلطة سلمياً ،وال تقبل
االحتكام لصناديق االقتراع( ،التي تنتقص بالضرورة من سلطة الزعيم الملهم،
والقائد الفذ ،والشخص العبقري ،والعائلة الواحدة ،والطائفة المتح ّكمة برقاب
العباد والبالد ،على حساب التعددية والتنوع والمواطنة والحقوق الدستورية (لم
يميّز فراعنة بين دول تنفذ نوعا ً من الديمقراطية المؤسسية والنقابية والنيابية
تنسجم وظروفها وبين كيانات تفتقر للديمقراطية جملة وتفصيالً ،وتجاهل اتكاء
بعضها على أسس مذهبية تكفيرية متطرفة).

 3مجموعات اقتصادية

وصنف حمادة الدول العربية إلى  3مجموعات اقتصادية ومن حيث عالقاتها
بالغرب..
أوالها مجموعة البلدان العربية التي تحتاج للمساعدات االقتصادية والمالية
من قبل الدول المانحة كالواليات المتحدة وأوروبا ،وهذه البلدان هي :موريتانيا
والمغرب وتونس ومصر وجيبوتي واليمن واألردن ولبنان (ولعله نسي جزر
القمر) وبسبب حاجتها للمساعدات ،تصغي هذه البلدان بشكل أو بآخر للنصائح
األميركية األوروبية ،إن لم نقل إنها تستجيب لهذه النصائح دون مكابرة شديدة،
حتى ال نقول إنها تنصاع لما يشبه األوامر الخفية.
(ولم ُيشِ ر فراعنة هنا إلى أن دول الخليج النفطية والغازية تستطيع الحلول
بدل الغرب تمويالً واستثمارا ً في هذه البلدان على نحو تكفيها مؤونة الوقوع في
دائرة العوز والتبعية لواشنطن وعواصم االستعمار األوروبية القديمة ،وهو ما
يخدم الدول الخليجية في حال تنفيذه ،أكثر مما يخدم البلدان موضوع المساعدات،
لكن يبدو أنه ليس مسموحا ً لدول الخليج ،جعل الدول العربية الفقيرة في حالة
من الكفاية ،وإنما البقاء فقط في حدود تقديم المساعدات التي تقتصر أحيانا ً على
تقديم المصاحف والكتب الوهابية وبناء المساجد والقليل مما يمكث في األرض).
المجموعة العربية الثانية ،هي البلدان الخليجية الـست الغنية بمواردها
النفطية ،وال تحتاج للمساعدات المالية الخارجية ،ولكنها تحتاج في المقابل
للحماية االمنية والعسكرية األميركية واألوروب��ي��ة ،وذل��ك فهذه ال��دول الهشة
اجتماعيا ً تستجيب للنصائح بتلقائية ،وتعمل على هديها س��را ً وعلناً ،دون
مكابرة.
(لم يشر فراعنة إلى األسباب التي لم تندلع فيها ما تسمى «ثورات الربيع العربي
في هذه ال��دول» ولماذا عملت معظمها إلذكاء الفتن في سورية والعراق واليمن
وليبيا ..وأنفقت ألجل ذلك نحو  1,5تريليون خالل سنتي  2024و.)..2015
أما المجموعة العربية الثالثة فهي البلدان العربية التي ال تتلق مساعدات مالية
تتوسل الحماية االمنية والعسكرية (األميركية والغربية) وت ّتسم سياساتها
وال
ّ
بالطابع المتمرد (كأنما األصل في العالقات الدولية بحسب فراعنة؛ هو التبعية
للغرب ومن ليس تابعا ً يكون متمردا ً يستوجب حصاره) ،يتابع فراعنة .األمر
الذي جلب عليها ضغوطا ً وحصارات بأشكال مختلفة قبل ما أسماه (ثورة الربيع
العربي) ،وهذه البلدان هي :الجزائر والسودان وليبيا وسورية والعراق.
ولم ت ُفت فراعنة فرصة الغمز من قناة هذه الدول ،يقول أنها سعت إلى تحسين
عالقاتها مع واشنطن ومع العواصم األوروب��ي��ة ،ودفعت ثمن إزال��ة اسمها عن
قوائم الشيطنة ،أو الراعية لإلرهاب ،وقدمت أوراق اعتمادها إلزالة الحصار أو
تخفيفه عنها ،لكنها لم َ
تلق القبول المطلوب في الغرب األميركي األوروبي ،حيث
ظلت تحت الضغوط المتفاوتة (تجنب فراعنة اإلش��ارة إلى أن ذلك حدث في
مطلع التسعينيات بالتزامن مع اختالل ميزان القوى العالمية وانهيار االتحاد
السوفياتي ،وكتلته االشتراكية ولم تقدم «أوراق االعتماد» ،بحسبه نتاج توجهات
استراتيجية وسياسات مستدامة ،فيما دول التبعية الثرية والفقيرة توفرت على
تبعية مستدامة أض ّرت كثيرا ً بمصالحها القريبة والبعيدة وبمصالح غيرها من
الدول العربية).
ولم تخل محاضرة فراعنة من بعض الموضوعية ،موضحا ً أن أطرافا ً ثالثة
تتلقى الدعم من الغرب داخل البلد الواحد ،هي:
االول :الحكومات ،أو قل الموازنات الحكومية ،أي مؤسسات الدولة المدنية،
سواء على شكل منح مالية أو قروض ميسرة أو استثمارات مباشرة ،إلى جانب
تغطية تمويل مشاريع خدمية وبنية تحتية مختلفة.
والثاني :المؤسسة العسكرية والفروع االمنية ،وذلك عبر تمويل برامج تدريب
وتقديم أسلحة وذخائر ومعدات تكنولوجية حديثة ،وهبات مالية مباشرة في
بعض الحاالت ،فضالً عن تغطية كلف مشاريع امنية وعسكرية محددة ،مقابل
توفير تسهيالت لوجستية عسكرية معلنة وغير معلنة.
(وخرج فراعنة عن النص المكتوب للمحاضرة ،موضحا ً أن المسؤولين المدنيين
في ال��دول التي تتلقى مساعدات غربية ،ال تعلم شيئا ً عن حجم وطبيعة هذه
المساعدات وال تتفاوض بشأنها مع الجهات المانحة ،وإنما يقوم بذلك مسؤولون
عسكريون وامنيون).
أما العنوان الثالث المتلقي للمساعدات :فهي مؤسسات المجتمع المدني
والمنظمات غير الحكومية ،عبر صناديق خاصة ،بمعزل عن المؤسسات
الحكومية المدنية والعسكرية الموازية (وهي المؤسسات التي كانت وراء
حراكات الشارع العربي ابتداء بتونس أواخر سنة  2010والتي أشار فراعنة

إليها في موضع آخر من محاضرته).
وخلص فراعنة إلى الحديث عن تأثير وشدة تغلغل نفوذ وحجم عالقات وأدوات
التعامل األميركي واألوروبي مع البلدان العربية ،حيث أدت األطراف الثالثة اآلنفة
الذكر دورها وفق اإلمكانات المتاحة ،والفرص المتوفرة ،وكل حسب قدراته وتأثيره
على سير األحداث.
وبيّن فراعنة أن مؤسسات المجتمع المدني (الممولة أجنبيا ً كما قال في النص
المحكي) أججت االحتجاجات الجماهيرية ،وهي مؤسسات تملك القدرة على
استعمال الشبكة العنكبوتية ،وتدعو إلى الديمقراطية والحداثة ،ولديها عالقات
دولية تحميها ،وتتوفر لها اإلمكانات المالية واإلعالم.
ورأى فراعنة أن دور ه��ذه المؤسسات نجم عن ضعف األح��زاب اليسارية
والقومية وغياب األحزاب الليبرالية ،وعدم مبادرة األحزاب اإلسالمية للتغيير ،نظرا ً
لتفاهماتها المسبقة مع األميركيين ،حيث عاد التفاهم الذي كان سائدا ً بينهم طوال
مرحلة الحرب الباردة  ،1990 - 1950وتمت إعادة الوصل بينهما بعد حادثي
سبتمبر  2001في الواليات المتحدة ،واالحتالل األميركي للعراق  ،2003حيث
تعاونت واشنطن مع أحزاب التيار اإلسالمي إلسقاط النظام القومي في العراق
وتسليم السلطة لطرفين عبر حكومة بريمر ،أولهما تحالف أحزاب والية الفقيه،
وثانيهما فرع حركة اإلخوان المسلمين في العراق ،بشكل رئيسي ،وقد انعكس ذلك
على موقف الرئيس أوباما علنا ً الذي اعتبر صعود حركة اإلخوان المسلمين إلى
الحكم عبر االنتخابات في مصر على أنه مؤشر إيجابي وبشرى للديمقراطية ،كما
اعتبر إسقاط معمر القذافي إيذانا بقدوم السالم واالستقرار .وهذا كان موقف من
سبقه نحو العراق وسقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وأبرز فراعنة دور الجيش الذي لعب أدوارا ً متالحقة وخاصة في مصر وتونس،
حيث عمل على حماية المتظاهرين من القمع من جهة ،وحمى مؤسسات الدولة من
االنهيار من جهة أخرى ،حتى ال تتكرر التجربة العراقية ،وأخيرا ً قام بطرد الرئيس
وإقصائه عن سدة الحكم لدى هذين البلدين.
أما العامل الثالث فهو القرار الدولي ،األميركي األوروب��ي ،ولوال رفع الغطاء
الدولي عن نظامي حسني مبارك وزين العابدين بن علي ،لما استطاع محمد حسين
الطنطاوي أن ينفذ مطالب المحتجين ويقول لرئيسه المصري «ر ّوح» فر ّوح ،وأن
يقول رشيد بن عمار لرئيسه التونسي «ر ّوح» فر ّوح.
وتوجه فراعنة بسؤال لماذا كان هذا القرار الدولي (األميركي) نحو البلدان
الصديقة ألميركا بالرحيل ولم استجابت للقرار الدولي؟؟
واعتبر فراعنة ان هذه األنظمة الصديقة ألميركا قدمت خدماتها للغرب طوال
مرحلة الحرب الباردة ،وانها استنفذت أغراضها ،وو ّلدت  4مفردات تمس بالمصالح
األميركية وتؤذيها ،وهي األصولية والتطرف واإلره��اب والعداء للغرب ،حيث
أصبحت هذه المفردات هي العنوان السياسي االبرز لألحداث وللقوى المؤثرة.
(وهنا يتناقض فراعنة مع نفسه ومع الواقع ،حيث تحدث للت ّو عن تفاهمات
مسبقة لإلخوان مع األميركيين ،طوال مرحلة الحرب الباردة 1990 - 1950
وعودتهما إلى التفاهم الذي كان سائدا ً بينهم ،وفي العراق تعاونت واشنطن مع
أحزاب التيار اإلسالمي إلسقاط النظام القومي في العراق ،وكان أوباما قد اعتبر
صعود حركة اإلخ��وان المسلمين إلى الحكم عبر االنتخابات في مصر على أنه
مؤشر إيجابي وبشرى للديمقراطية ،كما اعتبر إسقاط معمر القذافي إيذانا ً بقدوم
السالم واالستقرار ،وهذا كان موقف من سبقه نحو العراق وسقوط نظام الرئيس
الراحل صدام حسين).

والدات قيصرية وقسرية

وعزا فراعنة رغبة أميركا في تغيير األنظمة التابعة لها إلى فقدان الديمقراطية
وشيوع ظواهر الفقر وسوء الخدمات وغياب العدالة االجتماعية (وكأن الغرب
حريص على تطور البلدان العربية أو كأن األنظمة في تونس ومصر وحتى ليبيا
هي المولدة للمفردات الـ  ،4وهي األصولية والتطرف واإلرهاب والعداء للغرب،
فيما الحقيقة أن الواليات المتحدة ،هي المولدة لهذه الحركات ابتدا ًء بـ القاعدة
ومرورا ً بالنصرة وداعش وكل المسميات االخرى ،وقد عملت واشنطن بكل جهودها
لتجنيب بعضها إطالق مسميات اإلرهاب عليها ووصفها بـ المعارضة المعتدلة.
(نعم ،لقد دعم الغرب األميركي األوروبي الديكتاتوريات العربية التابعة له
«وليس المتمردة عليه» ،وساندها طوال مرحلة الحرب الباردة «وبعدها» ،كذلك
دعم األنظمة الثرية التي هي بحاجة لحمايته االمنية والتي ال تتجاوز على مصالحه
السياسية واالقتصادية والعسكرية واالمنية بما في ذلك امن الكيان الصهيوني).
(ونرى على خالف فراعنة أن تخلي الغرب األميركي واألوروبي عن أنظمة كـ مصر
وتونس لم يكن بسبب ما ذكر ..فما ذكره هو نتاج والدات أميركية أوروبية قيصرية
وقسرية ،ولكن ألن الغرب أراد الوفاء باتفاقاته مع مكتب اإلرشاد اإلخواني العالمي
المستجدة ،باالستيالء على الحكم في غير بلد عربي ،إلشعال وإدخال المنطقة
وإشغالها في صراع سني شيعي وعربي فارسي ،وعربي عربي ،كبديل عن الصراع
العربي الصهيوني ) ..وهو التطبيق العملي لـ (الفوضى الخالقة) التي عبرت عنها
كونداليزا رايس في عهد بوش (الثاني) ولمشروع الشرق أوسط الجديد أو الكبير،
المفتت المتنازع ،بحيث تكون فيه (إسرائيل) األقوى).
(ومن هنا فإننا نختلف كلية مع فراعنة ،فما يهم واشنطن وما يليها من الغرب،
ليس تغيير النظام العربي لجهة إصالحه وتحقيق الديمقراطية فيه سواء قبل 11
سبتمبر أو بعده وحتى اآلن ومستقبالً ..وإنما إشغاله عن التنمية والتط ّور والوحدة
والعدالة االجتماعية والديمقراطية التي توحد مكوناته ال تمزقه ،كما إشغاله عن
تحرير أراضيه المحتلة وإمعان تمزيقات جديدة فيه).

(ومن هنا أيضاً ،فإن الغرب لم يتوجه نحو إشعال الساحات األكثر تخلفا ً
وتبعية وثراءً ،بل توجه نحو الدول التي تنطوي على مقدرات تطورها المتعددة
المستدامة فضالً عن اإلرادة ..،وما تتوفر عليه من إمكانية فلتانها من التبعية ،وهو
ما لم يسمح به الغرب بحال ما استطاع ذلك ،مستغالً «أي الغرب» كون األنظمة
التابعة ،تفعل حقيقة ما تؤمر به ،وشكليا تستجيب لالحتجاجات والمظاهرات
واالعتصامات التي قادتها مؤسسات مجتمع مدني ممولة أجنبياً).
ونتفق مع فراعنة بان الغرب يهمه استمرار تدفق النفط ،وامن (إسرائيل)
والسوق والمال العربيين .لكن محاربة اإلرهاب ليست في وارده ،فهو مص ّنعه
الرئيس ،لكن نوعا ً من التغيير حصل ،عندما بدأ اإلرهاب يشكل خطرا ً ماثالً عليه،
ولكن بالقدر الذي ُيبقي عليه فزاعة في الدول (المتمردة) بحسب مصطلح فراعنة.
لقد وقع التفاهم األميركي مع حركة اإلخوان المسلمين ،وتمت استعادة التحالف
بينهما الذي كان سائدا ً طوال فترة الحرب الباردة بمواجهة الشيوعية واالشتراكية
ّ
وانفض التحالف بينهما بداية
واالتحاد السوفياتي وحلفائهم في العالم العرب،
التسعينيات في أعقاب نهاية الحرب الباردة ،ثم عاد التفاهم بينهما واضحا ً
ملموسا ً في ذروة الربيع العربي ،ولعب كل من خيرت الشاطر نائب المرشد العام
لحركة اإلخوان المسلمين وعصام العريان دورا ً بارزا ً في هذا المجال ،باعتبارهما
مسؤولين عن ملف العالقات األميركية والدولية في مكتب اإلرشاد الدولي لحركة
اإلخوان المسلمين.
وتحدث فراعنة عن جملة تفاهمات مع اإليرانيين أدت إلى توقيع االتفاق
النووي في تموز  ،2015وإلى اتفاقات امنية واقتصادية وسياسية ،وتفاهم حول
أفغانستان والعراق ،وإسقاط نظام طالبان ،ونظام حزب البعث القومي ،وتسليم
السلطة ألحزاب والية الفقيه (متجاهالً خالفات أهم حول موقف إيران من الكيان
الصهيوني ،ومن سورية ومن المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ومن البحرين
واليمن ،ومتجاهالً الحصار الغربي على إيران الذي استمر  12عاماً ،حققت إيران
خالله تطورات غاية في األهمية على نقيض ما كان الغرب يعمل عليه ،األمر الذي
جعل الغرب يصل إلى قناعة مفادها عبث استمرار الحصار واستخدام العصا
الغليظة ضدها ،والن الغرب توصل إلى قناعة مفادها أيضا ً عبثية النفخ في القِرب
المليئة بالثقوب.
ونرى على خالف فراعنة ،ان الغرب توصل إلى االتفاق النووي مع إيران مضطرا ً
وليس مختاراً ،حيث توصل الغرب إلى قناعة بهشاشة العديد من األنظمة العربية
التابعة ،وإمكانية سقوطها بسهولة ،جراء ظروف ذاتية ،تدفع بقوة إلى التغيير
برغم الحماية االمنية الغربية لها ،ولم يتوصل إلى ذلك جراء تبعية إيرانية للغرب
أو جراء سقوط إيران سياسياً.
ويُقر فراعنة بأن عدم نجاح ما أسماه ثورة (الربيع العربي) يعود لعدم نضوج
العامل الثاني الذاتي ،بسبب نتائج الحرب الباردة ،ونتائج كارثة الخليج العربي
المدمرة ،واللتين أدتا إلى تراجع وضعف وتأثير األح��زاب اليسارية والقومية
والليبرالية ،بل وغيابها عن إدارة األحداث ،وانتفاء قدرتها على توجيه التطورات
السياسية والجماهيرية والميدانية ،بحسبه.
لكننا نضيف وبشكل رئيس أن حراكات التغيير كانت تابعة للغرب ومبرراتها
غير موضوعية وملغمة ،وأدواتها كانت متخلفة قسرية وإرهابية ودموية ،بدليل
أنها استهدفت البلدان األكثر تطورا ً في كل مناحي الحياة ،فيما هي أنفقت األموال
في ساحات متقدمة عليها سياسيا ً وتتمتع بمرتكزات اقتصادية حقيقية وتطور
اجتماعي وعلى قدر معقول من الديمقراطية واستقاللية القرار والمواقف الوطنية
القومية واإليمانية الصحيحة غير المتطرفة .كل هذه العوامل أفقدت القوى
المتآمرة باسم الربيع العربي البطانات الحاضنة والقدرة على تحقيق غاياتها،
لكن الغرب وجد في هذه اإلخفاقات أيضا ً فرصة لتسعير الصراعات واستدامتها
أطول فترة ممكنة.
إننا نرى أن عالقات مؤسسات المجتمع المدني بالغرب وما تحمل من مفاهيم
على الطريقة الغربية ،كانت نقطة ضعفها بقدر قوتها ،فهي مرفوضة من الجماعات
اإلسالمية على اختالف توجهاتها ومن القوى السياسية المعارضة الوطنية ومن
الدولة السورية ،وهي ال تملك شيئا ً على األرض ،لذلك فإن تصدّرها لم يستغرق
فترات طويلة.
إن غياب األحزاب والقوى التي تمتلك رؤى وطنية وقومية ويسارية وإيمانية
علمانية غير وهابية وال إخوانية وال ما يسمى (سلفية جهادية) سيفقد أي تغيير أو
تطور معناه ومغزاه وإمكانية نجاحه.
أقول ،بكلمات ،ما لم يت ّم التوصل إلى توصيف حقيقي لما جرى ويجري منذ 5
سنوات ونيف ،ووضع العالجات الناجعة في ضوئها ،فستظل المنطقة تعاني،
ونزيف الدم مستمراً ،ومساحات الصراع تتوسع ،وهو ما نشهد مقدماته بوضوح.
أقول بكلمات أن ما يسمى الربيع العربي لم يستهدف تخليص المنطقة العربية
توجه للبلدان األكثر استقاللية
مما يعتورها من عيوب وثغرات ونواقص ،بدليل أنه ّ
ووطنية وتطورا ً اقتصاديا ً اعتمادا ً على اإلمكانات الذاتية كسورية والعراق وليبيا
والجزائر واليمن ..وبقصد أن تصبح الدول إضافة لمصر وتونس ذات هويات
وهابية إخوانية سنية تكفيرية تدخل في صراعات ال تنتهي مذهبية وطائفية
وإثنية ،مع الجوار الصديق منه للغرب والعدو ..ولم يستهدف التغيير الدول
التابعة الغنية بالنفط ،لضمان مصالح الغرب فيها.
إسقاط اإلرهاب ومن يدعمه فكريا ً وسياسيا ً واجتماعيا ً وامنيا ً وعسكريا ً هو
طريق التغيير واالستقرار والسيادة والعدالة والديمقراطية والوحدة والحرية
والتحرير.
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