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سنوات ﺧمس ﻣرت ،أﻭ ﺑالكاﺩ ،على ﺑداﻳة حقبة جدﻳدة ﻣن ﺗاﺭﻳخ ھذه المنطقة ،ﻭھي حقبة ﻣن التحوالت المختلطة في أسباب حصولھا ،المعقٌدة في صيرﻭﺭﺗھا ،المتنقٌلة جغرافيا
كالعدﻭى ،المأساﻭﻳة في كثير ﻣن إسقاﻁاﺗھا اإلنسانيةُ .كتب عنھا الكثير ﻭﺗعدﺩت في ﺗفسيرھا النظرﻳات .ﻭلن أﺗمكن ﻁبعا ً ﻣن ﻣعالجتھا ﺑصوﺭة إجمالية ،ﺑل سأكتفي ﺑإسھام ،أق ٌر
ﻣسبقا ﺑجزئيته ،عن ﺗطوﺭھا الراھن ،ﻭعن ﻣآلھا.
ﻭأﻭﻝ االسئلة التالي :ھل إﻥ المنطقة العرﺑية ضحية ﻣؤاﻣرة كما قرأت ﻭسمعت ،ﻭإﻥ كاﻥ األﻣر كذلك ،فھي ﻣؤاﻣرة ﻣن ضد ﻣن ﻭألي ھدف؟ ﻳقيني أﻥ ﻣا ھو حاصل ال ﻳمكن البتة
اﺧتزاله في نظرﻳة ﺗآﻣرﻳه ،ﻭلكنه ال ﻳنفيھا ﺑالكاﻣل .فالمنطقة ﺗشھد ﺗف ّجراً ﺫاﺗيا لعواﻣل اجتماعية ﻭسياسية ﻭاقتصاﺩﻳة ﻭاﻳدﻳولوجية ﺗعتمل فيھا ﻣنذ سنوات ﻁوﻳلة ،ﻭھي ليست
ﺑالضرﻭﺭة حكرا عليھا .لكن ﻣوقع المنطقة المميز في السياسة الدﻭلية كاﻥ ﻣن ﺷأنه أﻥ ﻳدفع عدﺩا ﻣن الالعبين االقليميين ﻭالدﻭليين للسعي لالستفاﺩة ﻣنھا ،إﻥ للدفاع عن
ﻣصالحھم اﻭ لتمرﻳر ﻣشاﺭﻳعھم .ﻭﻣن الضرﻭﺭي ﺑالتالي عدم الوقوع في عالقة سببية ﻣقلوﺑة ﺭأسا على عقب ﻣن ﺧالﻝ النظر الى ﻣحاﻭالت الالعبين االساسيين التأقلم ﻣع
ﺗحوالت المنطقة أﻭ حماﻳة أنفسھم ﻣن ﺗداعياﺗھا ،أﻭ االستفاﺩة ﻣنھا ﻣا استطاعوا ،ﻭكأنھم ھم ﻣن أنتجھا ﺑاألساﺱ.
ﻭفي أسباب اندالع االحداث الجاﺭﻳة في عالمنا العرﺑي اﻭال ﻭصوﻝ النظم التسلطية فيه الى نوع ﻣن الضعف ﺑل ﻣن اإلنھاﻙ .فمنطقتنا ﺑقيت عصيٌة على ﻣا ﻳسمى ﺑـ “الموجة
الدﻳموقراﻁية الثالثة” التي انطلقت ﻣن جنوب اﻭﺭﻭﺑا في ﻣنتصف السبعينيات ،ﻭانتقلت ﻣنھا الى اﻣيركا الالﺗينية ،ﻭﻣنھا الى اﻭﺭﻭﺑا الوسطى ﻭالشرقية ﻭالى عدﺩ ﻣن الدﻭﻝ
المتفرقة في القاﺭات االﺧرى .ﻭأﺩت ھذه الموجة الى ﻭضع غير ﻣسبوق في التاﺭﻳخ العالمي ،ﻭھو اﻥ أكثرﻳة ﺩﻭﻝ العالم انتقلت ﻣن أنواع عدة ﻣن اإلستبداﺩ الى ﻣزﻳج ﻣن التعدﺩﻳة
السياسية ﻭنظام السوق االقتصاﺩي ،ﻣدفوعة ﺑمحر ٌكات عدﻳدة ،ﻣنھا حركة العولمة المالية ،ﻭانتھاء الحرب الباﺭﺩة ﻭاالستقطاب الثنائي الذي صاحبھا ،ﻭﺛوﺭة ﺗكنولوجيا االﺗصاﻝ
الھائلة .ﻭكانت النتيجة ،ﻣع انتھاء القرﻥ المنصرم ،أﻥ نحوا ﻣن  120ﺩﻭلة ﻣن أصل  193ﺑاﺗت ﺗعتبر ،الى ھذا الحد اﻭ ﺫاﻙ ،ﺩﻭال ﺩﻳموقراﻁية .غير أﻥ المنطقة العرﺑية ﺑقيت
ﻳوﻣھا ﺧاﺭج ھذا التحوٌﻝ لدﺭجة أﻥ عدﻳدﻳن كتبوا المؤلفات ع ٌما أسموه ﺑـ “اإلستثناء العرﺑي” لتفسير ﺑقاء ﻣجتمعاﺗنا ﺧاﺭج الحركية الدﻳموقراﻁية العالمية .ﻭﻳمكن ﺑالتالي اعتباﺭ
ﻣا سمي ﺑـ “الرﺑيع العرﺑي” ،ﻭكأنما لإلﻳحاء ﺑتأﺧر ﻣوسمه ،نوعا ً ﻣن اإلﺭﺗداﺩ المتأﺧر لتلك الموجة ،ﻳؤﺩي الى التحاق ﻣنطقتنا المتعثر ﺑركب حركية الخرﻭج ﻣن التسلٌط .ﻭﻣن
سخرﻳات القدﺭ أﻥ ﺗلتحق حركة االحتجاج العرﺑي ﺑالموجة العالمية في الوقت الذي ﺗشھد فيه ﺗلك الموجة نوعا ﻣن التباﻁؤ ،ﺑل ﻣن االنحساﺭ ،ﻣع عوﺩة اﺷكاﻝ ﻣتنوعة ﻣن
اإلستبداﺩ ﻭالتسلط الى ﺩﻭﻝ كانت ﺗبدﻭ ﻭكأنھا ﺗسير قدﻣا في ﻁرﻳق التعدﺩﻳة السياسية .كما اﻥ ﻣن العالﻣات الفاﺭقة ،السيما في ﻣصر ﻭاليمن ﻭليبيا ،أﻥ االحتجاج على التسلط،
ﻭكاﻥ ﺧافتا لعقوﺩ ﻣن الزﻣن ،لم ﻳتفجٌر فعال إال ﻳوم ﺗيقن الجميع اﻥ الحاكم ھو فعال ﺑواﺭﺩ ﺗوﺭﻳث الدﻭلة ألحد أﺑنائه ﻭكأنھا ﻣلكه الخاص .ﻳوﻣھا ،انفضٌت عن الحاكم ﺷرﻳحة
ﻭاسعة ﻣن النخبة التي كانت ﺗؤﻳده ،السيما في الجيش ،ﻭﺗركته ﻳواجه المتظاھرﻳن ﺑنفسه ﻭﻣع افراﺩ حاﺷيته األقرﺑين ،ﺑل أﻥ جزءا ﻣنھا التحق ﺑموجة اإلحتجاج.
ﻭﻣن أسباﺑھا ،ﺛانياً ،ﺭھاﻥ عدﺩ ﻣن االنظمة العرﺑية التي سعت لالستفاﺩة ﻣن االنفتاح االقتصاﺩي على سيرﻭﺭة العولمة لتعزﻳز التجاﺭة ﻭاستقطاب االستثماﺭات ﻭالسياحة ،ﻣن
ﺩﻭﻥ التنبه إلى أﻥ االنخراﻁ في السوق العالمية ال ﻳمكن له اﻥ ﻳبقى ﺩﻭﻥ إسقاﻁات على اﻭضاعھا السياسية ،كمثل فقداﻥ ﺗدﺭﻳجي لقدﺭﺗھا على التحكم ﺑاقتصاﺩھا الوﻁني ،أﻭ
ضرﻭﺭة احترام القواعد المعرﻭفة في عمليات الخصخصة ،أﻭ التأفف الشعبي الطبيعي ﻣن سياسات ﺭفع الدعم عن المواﺩ االستھالكية ،اﻭ ﻣخاﻁر استئثاﺭ اصحاب السلطة
ﺑمقدﺭات االقتصاﺩ ،اﻭ أﺛاﺭ القبوﻝ ﺑقواعد “صندﻭق النقد” ﻭ “ﻣنظمة التجاﺭة” ﻭغيرھا ﻣن المؤسسات المانحة للقرﻭض على السياﺩة الوﻁنية .ﺑھذا المعنى ،فإﻥ الحراﻙ الراھن
انتفاض ضد سوء ﺗوﺯﻳع الثرﻭة المستجدٌة ﺑقدﺭ ﻣا ھو احتجاج على التفرﺩ ﺑالحكم .ﻣن ھنا ﻣا سمعنا في غير ﺗظاھرة ﻣن ﻣناﺩاة الناﺱ للحكام قائلين“ :اﻭ إﻣاﺭة اﻭ ﺗجاﺭة” ،ﺑمعنى
ﺭفض ﺗحوﻳل ﻣواقع الحكم الى ﻭسيلة إلﺛراء الحكام ﻭأقاﺭﺑھم ﻭﻣواليھم.
السبب الثالث ھو ھذه الثوﺭة التكنولوجية التي اندلعت ﻣنذ نحو عقوﺩ ﺛالﺛة ،ﻭﻣا ﺯلنا نعيش في ﺧض ٌمھا ،ﻭھي ﺗنتج ﻣن المفاعيل السياسية ﻭاالجتماعية في أقل ﻣن جيل ﻭاحد ﻣا
ھو أعمق ﻭأﻭسع ﻣما كانت الثوﺭة الصناعية قد أحدﺛته في أكثر ﻣن قرﻥ .ﻭﺗجعل ھذه الثوﺭة المتساﺭعة في ﻭسائل االﺗصاﻝ التعبئة الشعبية أكثر ﻳسراً ﻭانتقاﻝ المعلوﻣة أسرع
ﻭأﺑخس ﺛمنا ً ﺑمعنى اﻥ ﺗظاھرة حاﺷدة قد ﺗبدأ ﺑتغرﻳده ﻭاحدة على “ﺗوﻳتر” ،ﻭاﻥ فضيحة كبرى قد ﺗنتشر كالناﺭ في الھشيم ﺑجملة اﻭ اﺛنتين على “فاﻳسبوﻙ” .ﻭﺑات إﺑداء الرأي
ﻣتاحا للعموم ال للنخبة فحسب ،فتزاﻳدت الفتاﻭى ﻭاآلﺭاء ﻭالدعوات ﻣن ﺩﻭﻥ ﺭقيب ،ﻭغالبا ﺩﻭﻥ ﺗف ٌكر أصحاﺑھا ﺑمفاعيل ﻣواقفھم .كما انتجت ﺗلك الثوﺭة حاالت ﻣن التواصل
ﻭالتفاعل ﻭالتضاﻣن العاﺑر للحدﻭﺩ ﺑين افراﺩ ﻭجماعات ﻳدﻳنوﻥ ﺑالدﻳن اﻭ ﺑالمذھب اﻭ ﺑالتياﺭ الفكري نفسه ،على حساب احتكاﺭ الدﻭﻝ الساﺑق لمجاالت الفكر ﻭالثقافة ﺗتحكم
ﺑمضمونھا كيفما ﺷاءت .ﻭانتقلت عدﻭى ﺗحدي األﻭضاع القائمة ﻣع ﺗحوﻝ التواصل للتماﺛل ﺑمعنى استعاﺭة الشعاﺭ ﻭالنشيد ﻭاآلليات ﻣن ﺑلد آلﺧر .ﻭفتحت الثوﺭة التكنولوجية
المجاﻝ ﺭحبا اﻣام حركات اإلسالم السياسي ﺑالذات ﻭكانت قواه قبلھا ﻣكبوﺗة ﻭﻣحاصرة ،فتفجرت ﻣن عقالھا ﻭﺗمكنت ﻣن االستيالء السرﻳع على القسم األكبر ﻣن السوق الفكرﻳة
ﻭالسياسية العرﺑية.
ﻭللبيئة اﻳضا ﺩﻭﺭ ال ﻳستھاﻥ ﺑه في اندالع ﻣا سمي ﺑـ “الرﺑيع العرﺑي” ،السيما في انكساﺭ حاﺩ للتواﺯﻥ الساﺑق ﺑين النمو الدﻳمغرافي ﻭالمواﺭﺩ المتاحة .ﻭنرى أﻣثلة فاقعة على
ﺫلك في ﻣصر ،حيث أﺩى التكاﺛر السكاني الى اﺯﻣات ﻣعيشية ﻭاسكانية ﺧانقة ،ﻭفي سوﺭﻳا حيث ﻭصل النمو الدﻳمغرافي الى أعلى ﻣستوﻳاﺗه العالمية ﺧالﻝ العقوﺩ األﺭﺑعة
الماضية ،ﻭحيث اندلعت النزاعات المحلية ﺑسبب نقص المياه في ﻣنطقة الجزﻳرة ﻭأﺩت الى ﺗھجير ﻁاﻝ أكثر ﻣن  ٣ﻣالﻳين سوﺭي في السنوات التي سبقت االﺯﻣة .ﻭﻭصلت
العواﻣل البيئية الى حدھا االقصى في ﺑلد ﻣثل اليمن حيث ﻳصل التناقض ﺑين االنفجاﺭ السكاني ﻭالمواﺭﺩ الطبيعية ،السيما المائية ،المتاحة الى حده األقصى .ﻭﻣن المنطقي القوﻝ
إﻥ ھذه المعطيات األساسية لن ﺗتغير في حاﻝ التوصل لحل سياسي ﺛاﺑت في أي ﻣن ھذه البلداﻥ.
ﻭكاﻥ للنفط ﺩﻭﺭ ﻣھم أﻳضا ،إﺫ إﻥ اﺭﺗفاع أسعاﺭ النفط ﻭالغاﺯ ﺧالﻝ العقد األﻭﻝ ﻣن القرﻥ الواحد ﻭالعشرﻳن أﺩى الى فوائض ھائلة ضاعفت ﻣن قدﺭة الدﻭﻝ النفطية على التأﺛير
في ﻣجرﻳات االﻣوﺭ ﺩاﺧل الدﻭﻝ األﺧرى ،ﺑينما أفقد الدﻭﻝ العرﺑية المستوﺭﺩة الكثير ﻣن اﻣكانياﺗھا المالية ،ﻣما جعل التناقض صاﺭﺧا ﺑين االﻣكانيات المتاحة للدﻭﻝ النفطية ﻭﺑين
جاﺭاﺗھا ،فاﺗحة اﻣام األﻭلى جاﺩات ﻭاسعة للتأﺛير في ﻣضاﻣين السياسة ﻭفي قراﺭات الجاﻣعة العرﺑية .ﻭقد ﻳلعب انھياﺭ أسعاﺭ النفط الذي نشھده اآلﻥ ،ﻭالذي ال ﻳبدﻭ انه على
ﻭﺷك أﻥ ﻳتوقف قرﻳبا ،ﺩﻭﺭاً جدﻳداً ﻣعاكسا ً في إضعاف الدﻭﻝ النفطية ﻣن ﺧالﻝ حرﻣانھا ﻣن االﺩاة االساسية لنفوﺫھا الداﺧلي ﻭاإلقليمي ،ﺑحيث ﻳمكن اﻥ نتصوﺭ أﻥ ﺗمتد ﺷراﺭة
االحتجاج اليھا.
إنھا إﺫاً ﺗحوالت ﺗضرب عميقا في نسيج المجتمعات العرﺑية ﺑحيث ﻳصعب اﺧتزالھا في قراءة ﻣحض سياسية أﻭ ﺗآﻣرﻳه .ﻭالحق ﻳقاﻝ إﻥ ھناﻙ نوعا ً ﻣن العالقة الجدلية قد نشأت
ﺑسرعة ﺑين االضطراﺑات الداﺧلية ﻭالتدﺧالت الخاﺭجية ،فراحت االضطراﺑات ﺗستدعي التدﺧالت ،ﻭﺑاﺗت التدﺧالت ﺗغذي االضطراﺑات .ﻭﻳصعب ﺑالتالي التصوﺭ ﺑأﻥ قراﺭاً
اﺗخذ في ﻣكاﻥ ﻣا ﻣن العالم لتفجير المنطقة .ﻭﻳصعب علينا أﺧيراً ،ﻭھذا أكثر أھمية ،التصوﺭ ﺑأﻥ الحلوﻝ السياسية لألﺯﻣات الراھنة ،ستكوﻥ كافية لمعالجة ﻣسبباﺗھا العميقة ،ﻭلو
أﻥ السعي للتوصل لھذه الحلوﻝ ضرﻭﺭي ﺩﻭﻣا ً لتخفيض نسبة العنف ﻭللعوﺩة ﺑالمجتمعات الى حاﻝ ﻣن السلم االھلي ،ناھيك عن أﻥ حالة االحتراب ﺗفاقم ﺑدﻭﺭھا ﻣن حدة ﺗلك
المسببات ،إﻥ ﺑسبب كلفة الحرﻭب الباھظة أﻭ ﺑسبب ﺗغليب المساعدات االنسانية الطاﺭئة على الحاجات التموﻳلية ﺫات الطاﺑع التنموي .لذلك ﻳغلب الشعوﺭ ﺑھشاﺷة األﻭضاع
القائمة ،ال في الدﻭﻝ التي ﻣا ﺯالت ﺗعيش في ﺧضم ھذه االضطراﺑات ﻣثل ليبيا ﻭسوﺭﻳا ﻭاليمن فحسب ،ﺑل أﻳضا ً في ﺗلك التي ﺗبدﻭ ﻭكأنھا استعاﺩت ﺑعضا ﻣن االستقراﺭ ﻣثل
ﺗونس ﻭﻣصر ،ﺑل في ﺩﻭﻝ أﺧرى ﺗمكنت حتى الساعة ﺑالنأي ﺑنفسھا عن ھذه االضطراﺑات.
ﺗضافرت ھذه العواﻣل إلحداث ﺗحركات ﺷعبية حقيقية .لكن ﻭضع المنطقة الحساﺱ كاﻥ ال ﺑد أﻥ ﻳدفع ﻣختلف القوى الخاﺭجية للتأﺛير في ﻣجرﻳاﺗھا .ﻭإﻥ كاﻥ ال ﺑد ﻣن ﺗلخيص ﻣا

ﻳجري على ھذا الصعيد ،لقلت إنه نوع ﻣن أقلمة لألﻣن ﻳرافق عولمة لالقتصاﺩ .فاقتصاﺩﻳات المنطقة ﺑاﺗت جزءاً ﻣن السوق العالمية ،ﻭلكن اﻣنھا ﺑات اكثر ﺗأﺛراً ﺑدﻭﻝ الجواﺭ.
ﺫلك اﻥ ﻣا ﻳميز الحقبة الحالية ﺑرأﻳي ھو ضعف نسبي لتأﺛير الدﻭﻝ الكبرى ﻣقاﺑل ﺗنام ﻣلموﺱ في ﺗأﺛير الدﻭﻝ اإلقليمية .أسمع انتقاﺩات ﻭاسعة لتخبط أﻭﺑاﻣا في القضاﻳا التي
ﺗعنينا ،ﻭلكني أﺭى على العكس اﻥ ﻣنھجه ﻭاضح ﻭھو انه ﻳرﻳد للوالﻳات المتحدة اﻥ ﺗتجنب التدﺧل ،ال سيما العسكري ﻣنه ،ﻭقدﺭ اإلﻣكاﻥ ،في ﺷؤﻭﻥ ھذه المنطقة .ﻭھو ﻳرى أﻥ
ﺑالﺩه لم ﺗعد ﺗحتاج نفط المنطقة ﻭأﻥ ﺭﻭسيا ،عدﻭ األﻣس ،عاجزة عن التحكم ﺑمصيرھا ،ﻭأﻥ إسرائيل اﺑتزت اﻣيركا ﺑصوﺭة كافية ،ﻭاﻥ على حلفاء اﻣيركا التقليدﻳين اﻥ ﻳتدﺑرﻭا
أﻣوﺭھم ﺑأنفسھم ﻣن ﺩﻭﻥ ﺗوﺭﻳط ﺑالﺩه كما في الساﺑق .ﻭھو ﻳرى أﻳضا ،ﻭھذا أھم ،أﻥ ﺑالﺩه ﺧاضت حرﻭﺑا ﻣكلفة ﻭﺑالنھاﻳة عقيمة ،إﻥ لم ﺗكن ﺫات ﻣرﺩﻭﺩ سلبي ،أﻳام سلفه ،السيما
في العراق ﻭأفغانستاﻥ ،ﺑينما سيذكر التاﺭﻳخ أنه ﻣا ﺗدﺧل في ليبيا اال ﻭاألﻭﺭﻭﺑيوﻥ أﻣاﻣه ﻭلفترة ﻣحدﻭﺩة ،ﻭلم ﻳتدﺧل ﻣباﺷرة في سوﺭﻳا ﻭالعراق اال ﺑعد استفحاﻝ أﻣر “ﺩاعش”،
ﺑينما ﺗمكن ﻣن ﺗجنب حرب جدﻳدة ﻣع إﻳراﻥ ﻣن ﺧالﻝ التفاھم على ﺑرناﻣجھا النوﻭي .ﻭھو ﻳرى أﺧيراً أﻥ المصلحة القوﻣية لبالﺩه ﻣھدﺩة في آسيا أكثر ﻣما ھي في ﻣنطقتنا ،ﻭﻣن
ھنا ﻣقولته ﺑالتوجه نحو الشرق األقصى .كل ھذه االعتباﺭات ﻣعلنة ﻭﻣكرﺭة ﻭﻳنبغي اعتباﺭھا نوعا ً ﻣن العقيدة ﺑرغم ﺭفض ﺧصوم أﻭﺑاﻣا في الوالﻳات المتحدة لھا ،ﻭﻣن عجز
أعداء أﻣيركا عن ﺗصدﻳقھا ﻭﻣن ﺗأفف حلفاء ﻭاﺷنطن في ﻣنطقتنا ﻣنھا .ﻭﻳبقى السؤاﻝ قائما :ھل إﻥ أﻣيركا ،ﺑعد ﻣغاﺩﺭة أﻭﺑاﻣا للبيت األﺑيض ،ستقوم ﺑإقفاﻝ ھذا الفاصل اإلنكفائي
أﻭ أنھا ستستمر ﺑه؟ ﻭحدسي أﻥ اإلنكفاء عن حرﻭب العالم الساﺧنة ﻣا ﺯاﻝ ﺑالعموم ﻳلقى ﺩعما في الرأي العام األﻣيركي ﺑرغم الخدﻭﺵ العميقة التي الحقھا ﺑه ﺗوسع الظاھرة
الداعشية ﻭالتدﺧل العسكري الرﻭسي المباﺷر في سوﺭﻳا حيث اﺯﺩاﺩت الضغوﻁ على أﻭﺑاﻣا لمزﻳد ﻣن التدﺧل المباﺷر في سوﺭﻳا ﻭالعراق ،ﺑرغم ﺗمنعه الجاﺯم عن ﺫلك ﻁيلة
السنوات الخمس المنصرﻣة.
ﻭﻳترافق انعدام الرغبة عند األﻣيركيين ﻣع ﺗقلص القدﺭة عند غيرھم ﻣن ﺩﻭﻝ الغرب .فالنظام الدﻭلي الذي أنشأه الغرب ﺗدﺭﻳجيا ﻁواﻝ نحو ﺧمسة قرﻭﻥ ﻳتآكل اليوم اﻣام ناﻅرﻳنا
ﻣن ﺩﻭﻥ أﻥ ﻳحل ﻣكانه ﺗوافق حقيقي ﺑين الدﻭﻝ الصاعدة على ﻣاھية نظام عالمي ﺑدﻳل .نحن في نوع ﻣن الغسق ﺗتراجع فيه انواﺭ الغرب ،ﺑالمؤسسات ﻭالقيم ﻭالقواعد التي
نشرھا في العالم ،ﻣن ﺩﻭﻥ أﻥ ﻳنبلج صباح آﺧر .فالصين ﻣنھمكة في ﺗدعيم ﻣوقعھا في جواﺭھا ،ﻭﺭﻭسيا ﺗتصرف أساسا كقوة اقليمية في اﻭكرانيا ﻭالقوقاﺯ ﻭفي ﻣنطقتنا أﻳضا
ﺑاعتباﺭھا ﻣجاﻭﺭة لرﻭسيا ﻭلھا فيھا ﻣصالح ﻭﺗلمس فيھا ﻣخاﻁر على أﻣنھا الوﻁني ،ﺑينما ﺗسعى ﺩﻭﻝ كالھند ﻭالبراﺯﻳل ﻭنيجيرﻳا ﻭاندﻭنيسيا ﻭإﻳراﻥ ،ﻭﺑصعوﺑة ﺑالغة ،ﻭﺑعدﺩ ﻣن
اإلﺧفاقات ،إلى ﺑناء المقوﻣات الذاﺗية الضرﻭﺭﻳة لتكوﻳن أقطاب جدﻳدة .ﻣن ھنا ھذا الشعوﺭ ﺑأفوﻝ المعاﺩلة الدﻭلية التي كاﻥ الغرب ﻣھندسھا األﻭﻝ ﻣن ﺩﻭﻥ أﻥ ﺗتضح ﻣعالم ﻣعاﺩلة
جدﻳدة.
ﻭﻣن الطبيعي التوقف ﺑالذات عند ﺭﻭسيا ،السيما ﺑعد انخراﻁھا المباﺷر في الحرب السوﺭﻳة .ھناﻙ ﻁبعا ً ﺭﻭسيا الساعية الستعاﺩة ﺑعض ﻣا فقدﺗه في ﺭﺑع قرﻥ ﺑسبب التراجع
الحاﺩ في قدﺭاﺗھا ،لكن قاﺩﺗھا ﻣن الواقعية ﺑقدﺭ كاف لعدم ﺗصوﺭ العوﺩة الى نظام ﺩﻭلي ﺛنائي القطب كما كاﻥ األﻣر عليه قبل  .1989ﻭﻳمكن القوﻝ اﻥ الصين ﺗحاﻭﻝ ﺗعزﻳز
ھيمنتھا على جواﺭھا المباﺷر كخطوة ﺗمھيدﻳة ضرﻭﺭﻳة على ﻁرﻳق التحوﻝ إلى قوة عالمية ،ﺑينما ﺗسعى ﺭﻭسيا لتعزﻳز ﻣوقعھا في ﻣحيطھا المباﺷر كتعوﻳض عن ﻣوقع ﺩﻭلي
ساﺑق ال ﺗتوھم أﻥ لھا القدﺭة على استعاﺩﺗه .ﻭﻳُنظر إلينا ﻣن ﻣوسكو ﺑوصفنا جزءاً ﻣن ھذا الجواﺭ ،ﺑمعنى أﻥ ﻣنطقتنا ﻣصدﺭ ﻣخاﻁر كما ھي ﻣساحة فرص أﻣام ﺭﻭسيا ،ﻣثلھا
ﻣثل ﺩﻭﻝ أﻭﺭﻭﺑية عرﻳقة ،ﻭعلى ﺧالف الوالﻳات المتحدة أﻭ الصين ﻭكالھما ليستا على ﺗماﺱ ﻣع ﻣنطقتنا .ﻣن ھنا سعي ﻣوسكو الحثيث لتدعيم ﻣوقعھا في سوﺭﻳا ﻭاالنفتاح على
ﻣختلف ﺩﻭﻝ المنطقة ﻣثل ﻣصر ﻭالعراق اﻭ حتى ﺩﻭﻝ الخليج .ﻭﻣن سخرﻳات القدﺭ أﻥ ﻣوسكو ،على عكس ﻣا كانت عليه األﻣوﺭ ﺧالﻝ الحرب الباﺭﺩة ،ﺑاﺗت ﺗعتبر نفسھا حاﻣية
لألنظمة القائمة ﺑينما ﺗتھم الوالﻳات المتحدة ﺑلعب ﺩﻭﺭ ﻣباﺷر في ﺗشجيع التحركات اإلحتجاجية ﻭفي ﺯعزعة األنظمة ،ﻭھو كالم ﺑات ﻳلقى صدى في ﻣعظم عواصم المنطقة .ﻭﻣن
سخرﻳاﺗه أﻳضا أﻥ ﻣوسكو ﺑاﺗت ﺗصوﺭ ﺩﻭﺭھا كحام لألقليات في ﻣنطقتنا ،ﺑينما ھي ﺗأﺧذ على فرنسا ﻭعلى غيرھا ﻣن ﺩﻭﻝ الغرب ﺗخليھا عن ھذا الدﻭﺭ ﻭﺗغليب ﻣصالحھا
التجاﺭﻳة على أي اعتباﺭ آﺧر ﻣما ﻳدفعھا الى ﻣساﻳرة للعنصر “المسلم السني” في ﻣختلف ﺩﻭله.
ﻭﺗشكل المنظمات الدﻭلية جزءاً ﻣھما ﻣن إﺭث المرحلة الساﺑقة ﻣن السياسة العالمية .كاﻥ ﻳمكن أﻥ نتصوﺭ االﻣم المتحدة ﻭھي ﺗواكب ﺑنجاح ھذا العبوﺭ الواسع ﻣن نظام ﺩﻭلي إلى
آﺧر ،ﻭلكن أحالم سنوات ﻣا ﺑعد الحرب الباﺭﺩة قد اندﺛرت إلى حد ﺑعيد ،ﻭاألﻣم المتحدة عاجزة اليوم عن لعب ﺩﻭﺭ الحاضنة الستبداﻝ نظام عالمي ﺑآﺧر .لدﻳھا أﻭالً صعوﺑة
عضوﻳة في التعاﻣل ﻣع النزاعات االھلية المندلعة ھنا ﻭھناﻙ ،ﻭھي التي نشأت لمعالجة الحرﻭب ﺑين الدﻭﻝ ال في ﺩﻭاﺧلھا .ﻭلدﻳھا أﻳضا ً صعوﺑة في اﻳجاﺩ التموﻳل الكافي لعمليات
السالم كما للوكاالت االغاﺛية الملحقة ﺑھا اﻭ المنبثقة عنھا .ﻭﻁرأت أﻣوﺭ حدﻳثة عليھا فاقمت ﻣن عجزھا كعوﺩة التوﺗر للعالقة الرﻭسية ﻣع الغرب الذي كاﻥ له التأﺛير الواسع على
عمل ﻣجلس االﻣن الدﻭلي ،فاﺭﺗبك ﺗنفيذ قراﺭاﺗه عن ليبيا ﻭسط ﺗفاسير ﻣختلفة لتلك القراﺭات ،ﻭﻅھر عجزه الفاقع في الحالة السوﺭﻳة ،ناھيك ﻁبعا ً عن قياﺩة أﻣمية ال ﺗحظى
ﺑكثير ﻣن الھيبة ﻭاالعتباﺭ ،لدﺭجة أﻥ “ﻣؤﺗمر فيينا” عن سوﺭﻳا كاﺩ اﻥ ﻳنعقد ﺑغياب أي ﻣمثل للمنظمة األﻣمية حتى اللحظة األﺧيرة.
أﺩى كل ھذا إلى نوع ﻣن الوضع المتناقض ﻳترافق فيه اندﻣاج المنطقة في آليات العولمة المالية ﻭاالقتصاﺩﻳة ﻣع ﺗعاﻅم ﺩﻭﺭ الدﻭﻝ اإلقليمية األﻣني ﻭالسياسي .كانت إﻳراﻥ سبٌاقة
في ھذا السياق .الواقع أﻥ ھناﻙ أكثر ﻣن إﻳراﻥ ﻭاحدة .ھناﻙ ﺩﻭلة قوﻣية ﻭاﺭﺛة إلﻣبراﻁوﺭﻳة ﻣالت ﺗقليدﻳا ،ﻭﻣا ﺗزاﻝ ،للتوسع في ﻣحيطھا ،ﻭھناﻙ إﻳراﻥ الدﻭلة الشيعية المذھب
الساعية لالستفاﺩة ﻣن ﻭﺷائج المذھب لتعبئة األنصاﺭ على ﻁوﻝ الخرﻳطة الشيعية ،ﻭھناﻙ إﻳراﻥ الثوﺭة االسالﻣية التي ﺗسعى للتحكم ﺑمساﺭ االسالم السياسي على اﺧتالف
ﻣذاھبه ،ﻭھناﻙ إﻳراﻥ الطاﻣحة ﺑدﻭﺭ عالمي ﻳسھم ﺑصياغة ﻣرحلة ﻣا ﺑعد ﺗفوق الغرب .في ﻣطلع الحقبة الراھنة ،ﺗوھمت إﻳراﻥ ،ﻭعلى اعلى ﻣستوﻳاﺗھا ،أﻥ ﻣا ھو جاﺭ ﻳسير
لمصلحتھا ﻣن كل الجوانب ﺑل ﺑاﺩﺭ ﻣرﺷدھا الى نعت الحقبة الراھنة ﺑـ “الرﺑيع اإلسالﻣي” ﺗأﻳيدا له ﺑل ﻭﺗحرﻳضا عليه .لكن انتقاﻝ العدﻭى ﻣن ﺗونس ﻭﻣصر ﻭليبيا الى العراق
ﻭسوﺭﻳا ﻭاليمن جعلھا ﺗشعر ﺑاالﺭﺗباﻙ فانزلقت الى قراءة اضيق ﺗغلب فيھا االعتباﺭات المذھبية على حماسة عاﺑرة لـ “ﺭﺑيع” ﺑاﺗت ﺗرى ﻣخاﻁره عليھا أعظم ﻣن ﻭعوﺩه.
أﻣا ﺗركيا فقاﺩﺗھا ﺩﺧلوا ﺑاكرا في ﻭھم ﻣشاﺑه كلٌفنا ﻭﺑات ﻳكلٌفھم اﻳضا الكثير .التقت نظرﻳات ﺩاﻭﻭﺩ اﻭغلو االستراﺗيجية ﻣع ﻁموحات اﺭﺩﻭغاﻥ الشخصية ﻭﻣع جھوﺩ االقتصاﺩ
التركي التصدﻳرﻳة إلنتاج “نيو ـ عثمانية” نشطة ﺩﺧلت المنطقة أﻭال ﻣن ﺑاﺑھا االقتصاﺩي قبل اﻥ ﺗسعى إلعاﺩة انتاج النسق السياسي ﻭاالﻳدﻳولوجي العرﺑي ﺑمضموﻥ ﻣذھبي
ﻭحزﺑي ﻭاضح ،ال سيما ﻣن ﺧالﻝ التعاﻭﻥ ﻣع حركة “اإلﺧواﻥ المسلمين” .لكن ﺭﻳاح المنطقة ساﺭت ﺑما ال ﺗشتھي سفن ﺗركيا فعزﻝ “اإلﺧواﻥ” عن حكم ﻣصر ﻭﺗعثر ﻣشرﻭع
اسقاﻁ النظام السوﺭي كما العراقي ﻭﺗفجرت ليبيا ﺑل ﺗغلغلت الفئوﻳة ﻣجدﺩا للداﺧل التركي األكثر ﺗعقيداً ﻣما ﻳعتقد اﺛنيا ﻭﻣذھبيا .كاﻥ ﺑالتالي على انقرة اﻥ ﺗحذﻭ حذﻭ ﻁھراﻥ فتعيد
صياغة ﻣشرﻭعھا لتغلب المذھبي فيه على السياسي ،ﻭھي ﻣا ﺗوﺭعت عن ﺫلك فعال ﻭھي ﻣستمرة ﺑه ﺑعد الجزلة اإلنتخاﺑية األﺧيرة.
أﻣا إسرائيل فكانت ﺗغرٌﺩ كعاﺩﺗھا ﺧاﺭج السرب .ﻣن الطبيعي أﻥ ﺗشعر النخبة اإلسرائيلية ﺑاالﺭﺗياح ﻣن ﺗقوض قوة عدﺩ ﻣن الدﻭﻝ العرﺑية كما ﻣن ﺗقاﺭب عدﺩ آﺧر ﻣنھا ﻣع ﺗل
أﺑيب ،ناھيك عن الھبوﻁ الدﺭاﻣاﺗيكي في االھتمام العرﺑي ﺑالقضية الفلسطينية ﺑين عموم العرب .لكن القوﻝ ﺑأﻥ إسرائيل ھي المستفيد الوحيد ﻣن ھذه التحوالت ﻳنطلق ﻣن ﻭھم
ﺷائع أﻥ الدﻭﻝ العرﺑية كانت ،قبل أﻥ ﺗندلع ھذه األحداث ،ﺗقف ﻭقفة ﺭجل ﻭاحد لتحرﻳر فلسطين .ال ﻳعني ﺫلك أﻥ إسرائيل لن ﺗسعد ﺑإنھاﻙ الدﻭﻝ المحيطة ﺑھا ،ﻭقد صدﺭ فعال
عن ﺭئيس حكوﻣتھا كالم ﺧطير فيما ﻳخص ﻣستقبل الجوالﻥ ﺧالﻝ ﺯﻳاﺭﺗه األﺧيرة لواﺷنطن .لكن الخطر المتأﺗي عليھا لم ﻳكن ﻣن ﺗلك الدﻭﻝ ﺑل إﻥ إنھاﻙ الدﻭﻝ ،السيما ﺗلك
التي ﻭقعت اﺗفاقات سالم ﻣعھا ،ليس ﺑالضرﻭﺭة ﻣن ﻣصلحتھا .ﺛم إﻥ ﻣحاﻭلتھا ﺑناء جسوﺭ ﻣع ﺩﻭﻝ الخليج لوقف ﺗوقيع االﺗفاق النوﻭي االﻳراني ﺑاءت ﺑالفشل .لذلك ،ﻭﺑقدﺭ ﻣا
ﻳمكن للمرء أﻥ ﻳفھم ﺗطوﺭ األفكاﺭ ﺩاﺧل نخبة القراﺭ اإلسرائيلية ،فالشعوﺭ الغالب ھو أﻥ التحوالت الجاﺭﻳة في المنطقة ،ناھيك عن ﺗفجيرات ﺑاﺭﻳس األﺧيرة ،ﺗنتج ھناﻙ ﻣشاعر
ﻣختلطة ،ﻣتناقضة ،ﺑل إنھا ﺗضاعف ﻣن ﺑاﺭانوﻳا الخطر الوجوﺩي ﺑدال ﻣن أﻥ ﺗھدئھا.
أﻣا الدﻭﻝ العرﺑية التي لم ﺗُصب ،أﻭ لم ﺗصب ﺑعد ،ﺑعدﻭى االحتجاجات فقد اعتبر عدﺩ ﻣنھا أﻥ ﻣن ﻣصلحته التدﺧل المباﺷر اﻭ غير المباﺷر ﺗموﻳالً أﻭ ﺗسليحا ً أﻭ ﺗوﻅيفا ً لقدﺭاﺗھا
الدﺑلوﻣاسية ﻭاإلعالﻣية ،في ﺷؤﻭﻥ الدﻭﻝ المضطرﺑة .ﻭقد ﺷھدنا ﺑالذات انخراﻁا ﻣلموسا ً لدﻭﻝ الخليج في عدﺩ ﻣن الساحات الملتھبة .لكن ھذا التدﺧل ﺑعيد عن أﻥ ﻳكوﻥ حاسماً،
ﺑل انه في الواقع ﻣني ﺑاإلجماﻝ ﺑالفشل ھو أﻳضا .ﻭأسباب الفشل عدﻳدة ،أﻭلھا أﻥ الماﻝ ال ﻳكفي لتغيير ﻣساﺭ األﻣوﺭ ﺑل الحاجة أﻳضا لكاﺩﺭ ﺩﻳبلوﻣاسي ﻭسياسي ﻳوﻅف ھذا الماﻝ
ﺑطرﻳقة إﻳجاﺑية .ﻭﺛانيھا أﻥ إﻳجاﺩ الماﻝ ﺑات ھو اآلﺧر صعبا ً ﺑسبب انخفاض أسعاﺭ النفط ﻣن جھة ﻭﺗعدﺩ الساحات الملتھبة ﻣن جھة أﺧرى .ﻭﺛالثھا أﻥ العالقات ﺑين ﺩﻭﻝ الخليج
نفسھا ﺗميزت ﺑالتنافس ،ﺑل ﻭاالﺧتالف أﻭ حتى التصاﺩم ،أكثر ﻣنه ﺑالتفاھم ﻭالتضاﻣن ،ﻣما جعل سياسة ﺩﻭلة ﺧليجية ﻣا ﺗتعطل ﺑسبب ﻣعاﺭضة األﺧرى لھا كما ھي الحاﻝ في
ﻣصر اﻭ في ليبيا ﻣثال.
ﻭاﺧتلفت ﺩﻭﻝ الخليج ﺗحدﻳدا ﻭﺑصوﺭة حاﺩة حوﻝ االسالم السياسي .ﻭالواقع أﻥ الدﻳن ﻳلعب في المجاﻝ العام أﺩﻭاﺭاً ﻣختلفة .فالدﻳن أﻭالً عقيدة ﺗؤﻣن ﺑماﻭﺭائيات فاعلة ﻭﺗعتمل فيھا
نقاﺷات ﺩائمة حوﻝ التفسيرات ﻭاالجتھاﺩات ،فتنشأ ﻣن اﺧتالف االجتھاﺩات ﻣداﺭﺱ ﻣتنافسة ﺗستمر عبر القرﻭﻥ ﻭغالبا ﻣا ﺗتباعد عوض أﻥ ﺗتقاﺭب .ﻭالدﻳن أﻳضا ً ﻣؤسسات ﺗعمل

للحفاﻅ على ﺗلك العقيدة ﻭﺑاألساﺱ للحفاﻅ على نفسھا ﻭعلى ﻣصالح القيمين عليھا .ﻭالدﻳن ﺛالثا لغة ﺗعبوﻳة ﻳلجأ اليھا البعض حين ﺗتعطل ﻣفرﺩات السياسة ،فتسھل له ﻣھام
ﻣضاعفة األنصاﺭ ﻭجمع القدﺭات المالية .ﻭالدﻳن أﻳضا سوق ﺗنافسية ﺑين األﺩﻳاﻥ ﻭالمذاھب ﻭالتياﺭات ﻣن أﺯقة ﺑغداﺩ حتى ھضاب افرﻳقيا .لقد ﻅھرت ﻭﻅائف الدﻳن ھذه جميعا
ﻭﺑقوة ﺧالﻝ ھذه الفترة ﻣن الزﻣن ﻭﺗنوعت ﻣسالك الدﻭﻝ ﻣنھا ﺑين ﻣن حاﻭﻝ ﺗوﻅيف ﺗياﺭ ﻣنھا لمصلحته ،ﻭﺑين ﻣن ﺗبنى ﺗياﺭاً ﻣنافساً ،ﻭﺑين ﻣن ﻭضع إعاﺩة اإلسالم السياسي الى
قمقمه في صدﺭ أھدافه .ﺑالمقاﺑل ،فقد حاﻭلت الحركات اإلسالﻣية نفسھا أﻥ ﺗحتفظ ﺑاستراﺗيجياﺗھا المستقلة عن الدﻭﻝ التي ﺗدعمھا كما حاﻭلت ﺗوﺭﻳط ﺗلك الدﻭﻝ ﻣا استطاعت في
ﻣشرﻭعھا للوصوﻝ للسلطة حيث ﺑدا لھا األﻣر ﻣتيسراً .ﻭﺑاﺗت “ﺩاعش” ﺗشكل النموﺫج األكبر ﻭاألكثر فظاعة لھذا التداﺧل ﺑين سبل ﺗوﻅيف الدﻳن في النزاعات ﻣع ﻣشاﺭﻳع
سياسية ﺑحتة لمجموعات ﻣقاﺗلة ﻭﻣع سياسات ﺩﻭﻝ ﺗبحث عن أﺩﻭات للوصوﻝ الى ﻣآﺭﺑھا .ﻭحدسي أﻥ الطفرة الدﻳنية التي ﺑدأت ﻣنذ نحو نصف قرﻥ ،السيما غداة ھزﻳمة ،1967
ﺑاﺗت ﺗشھد قدﺭا ﻣن التباﻁؤ .ﺑالمقاﺑل ،قد ال ﺗكوﻥ الح ٌمى المذھبية ،ﻭھي سيرﻭﺭة ﺗختلف نوعيا ً عن الظاھرة الدﻳنية ،ﻭالتي ﺗفاقمت ﺑعد غزﻭ العراق سنة  ،2003قد ﻭصلت الى
ﺫﺭﻭﺗھا ﺑعد.
إﻥ صح ھذا التشخيص السرﻳع للحقبة المضطرﺑة جد ًا التي نمر ﺑھا ،فنتيجته األﻭلى ھي أننا لسنا ﺑعد ﺑصدﺩ اقفاﻝ ﺗلك الحقبة اﻭ اعالﻥ انتھائھا .قد ﻳتطلب األﻣر ﺯﻣنا ﻳقاﺱ
ﺑالسنوات ،ﻭﺑالتأكيد ال ﺑاألساﺑيع ﻭال ﺑاألﺷھر ،قبل أﻥ ﺗستقر المنطقة على حاﻝ جدﻳدة .ﺛم إﻥ العواﻣل البنيوﻳة المتفجرة اآلﻥ ﺗعني أﻳضا ً اﻥ ﺭقعة عدم االستقراﺭ قاﺑلة للتوسع على
األقل ﺑقدﺭ ﻣا ھي قاﺑلة لالنحساﺭ .ﻭفي الجوھر فھي ﺗعني أﺧيرا اﻥ الحلوﻝ السياسية ﻭالدﺑلوﻣاسية ،على الرغم ﻣن ﻁاﺑعھا المل ٌح ،ﺗبقى ﺩﻭﻥ ﺧطوﺭة التحدﻳات الوجوﺩﻳة التي
ﺗواجه أﺑناء
المنطقة.
ﻭحين نواجه التحدﻳات الوجوﺩﻳة ،فإننا ننزلق ﺑصوﺭة الﺷعوﺭﻳة لسؤاﻝ ﻣك ٌمل ﻭھو ﻭجوﺩ ﻣن؟ ﻣن نحن لنسأﻝ حقيقة عن أﻣر ﺑقائنا ﻣن عدﻣه؟ ﻭننزلق ﻣجدﺩاً للتساﺅﻝ عن ﻣصائر
الدﻭﻝ التي ﺭسمت حدﻭﺩھا لنا ﻣنذ نحو قرﻥ ﻣن الزﻣن ،ﻭھي ﺗبدﻭ اليوم ﻣھدﺩة ﺑالمقصات العاﻣلة في ﺧرﻳطة المنطقة ﺧزقا ھنا ﻭلزقا ً ھناﻙ .ألم نخبر ﺑدفن اﺗفاق “ساﻳكس ـ
ﺑيكو”؟ أال نرى نمو كياﻥ ﺑل كيانات كرﺩﻳة ھنا ﻭھناﻙ؟ أال نلمس ﻣآﻝ التطھير العرقي ﻭالدﻳني ﻭالمذھبي الجاﺭي اﻣام أعيننا؟ أسمع ھمسا ﺑعوﺩة الضم ھنا ﻭالتقسيم ھناﻙ ﺑينما
ﻳستعيذ القاصي ﻭالداني ﺑا~ ﻣن ﺷرﻭﺭه الفظيعة .ﻭأﺭى ﻣن جانبي أﻥ الدﻭﻝ الحدﻳثة صنيعة ﺑشرﻳة ،ﻣھما ﺗباﺭى البعض في ﺗقدﻳسھا ،ﻭھي ،ككل صنائع البشر ،عرضة للتوسع
ﻭللتقسيم ﻭللضم ﻭلالندﻣاج في غيرھا ﺑل ﻭللفشل الذي قد ﻳؤﺩي الى ﻣوﺗھا .لذلك علينا أﻥ نخرج ﻣن الالھوﺗية المتزﻣتة ﻭنعتبر ﻣما نرى فنسأﻝ أنفسنا ﻣاﺫا انتفعت الباكستاﻥ فعالً
ﻣن انفصالھا عن الھند ،ﻭﺷماﻝ قبرص عن جنوﺑھا ،اﻭ جنوب السوﺩاﻥ عن ﺷماله ﻣثالً ﻭقد ﺩﺧلت الدﻭلة الوليدة ھناﻙ في حرب أھلية ﻁاحنة أسوأ ﺑكل المعاﻳير ﻣن حرﺑھا الساﺑقة
ﻣع الخرﻁوم .ﻭعلينا ﺑالمقاﺑل أﻳضا ً أﻥ نسأﻝ ﻣاﺫا ننتفع فعال ﻣن نبذ الفدﺭالية ﺑالمطلق ،ﺧصوصا عندﻣا ﺗكوﻥ الفدﻳرالية أﺩاة لتوحيد ﻣا ﺗمزق ال لتفرﻳق ﻣا ھو ﻣوحد .فأﻣام ھذه
التطوﺭات الداﻣية التي ﻣزقت النسيج الوﻁني الحدﻳث في نحو عشر ﺩﻭﻝ ﻣن ﺩﻭﻝ المنطقة ،لم ﻳعد ﻣفيداً اﻥ نداعب فوائد التقسيم الوھمية في ﺩﻭاﺧلنا ،ﻭال اﻥ نتمسك ﺑشكل ﻭاحد
ﻣن اﺷكاﻝ البنى الدستوﺭﻳة ﺑاعتباﺭه ﻣقدسا ً ﻭال ﻳمسٌ  .علينا على العكس اﻥ نستنبط في كل ﻣن ھذه الحاالت حلوالً ﺧاصة ﺑكل ﻭاحدة ﻣنھا ،ﻳمكن أﻥ ﺗقبل ﺑه القوى المتقاﺗلة ﻭأﻥ
ﺗوفر على المدنيين قدﺭاً ﻣن األھواﻝ التي نزلت ﺑھم.
ً
ً
ﻭإﻥ كاﻥ ھذا التشخيص صائباً ،فإنه ﻳعني الكثير لوﻁننا لبناﻥ .فھو ﻳعني أﻭال أﻥ اﺗساع ﺭقعة الالاستقراﺭ قد أنقصت كثيرا ﻣن ﻣستوى االھتمام الخاﺭجي ﺑشؤﻭننا .ﻭلھذا التناقص
نتائج اﻳجاﺑية ﻭاضحة ﺑمعنى أننا أقل عرضة للتدﺧالت ،ﻭأﻥ ساحتنا الصغيرة ،حيث ﺗنافست القوى اإلقليمية ﻭالدﻭلية ﻭﺗصاﺭعت على أﺭضنا ﻭعلى حساب أﻣننا ﻭاستقراﺭنا،
ﺗكاﺩ اﻥ ﺗكوﻥ قد اﻣست ھاﻣشية ﺑالمقاﺭنة ﻣع الساحات العرﺑية الكبيرة ﻭاألعظم ﺷأناً ،التي ﺗشھد اآلﻥ أﻳاﻣا ً صعبة .ﻭلكن لتناقص االھتمام الخاﺭجي آﺛاﺭاً سلبية أﻳضا ،ﺑمعنى أﻥ
االستعداﺩ الخاﺭجي لدعم لبناﻥ ﺑات أضعف ﺩﺑلوﻣاسيا ً ﻭﻣاليا ً ﻭأﻣنيا ً .ﻭﺗرﺗب ھذه اآلﺛاﺭ ﻣسؤﻭليات جدﻳدة علينا لتقليع ﺷوكنا ﺑأﻳدﻳنا .فعلى عكس ﻣا ﻳعتقد كثيرﻭﻥ ،فانه ﺑمقدﻭﺭ
اللبنانيين اليوم ،أكثر ﺑكثير ﻣن حقب عدﻳدة ساﺑقة ،ﻭأكثر ﻣما ﻳعتقدﻭﻥ اجماال ،أﻥ ﻳعالجوا قضاﻳاھم ﺑأنفسھم ﻣن انتخاب ﺭئيس جدﻳد إلى إعاﺩة ﺗشغيل المؤسسات الدستوﺭﻳة
المعطلة … حتى جمع النفاﻳات.
ﻭلكن السؤاﻝ األساﺱ ھو :ھل ﻣا ﺯاﻝ ھناﻙ ﻣن لبنانيين في لبناﻥ؟ لقد ﺗحولت ﻣؤسساﺗنا جميعھا إلى نوع ﻣن المجالس الملية نتسلى فيھا ﺑإﺛبات قدﺭﺗنا على ﻣنع اآلﺧرﻳن ﻣن
اﺗخاﺫ القراﺭات أكثر ﻣن العمل على اﺗخاﺫھا حتى لو كانت ﻣلحة أﻭ حتى حيوﻳة .لقد أﺩى ﺑعض ﻣضموﻥ اﺗفاق الطائف ،ﻭﺧصوصا ً جل الطرق الخرقاء التي اﺗبعت في ﺗطبيقه،
الى اندﺛاﺭ ﻣفھوم الدﻭلة القاﺩﺭة المتجاﻭﺯة للمصالح الفئوﻳة .كانت ﺗلك الفئوﻳة ﺗحرﻙ حياﺗنا السياسية قبل الحرب ﻭلكنھا اقتحمت ﺑعد الحرب إﺩاﺭﺗنا العاﻣة أﻳضا فطبعت ﺑآﺛاﺭھا
الوﺧيمة ال ﻣؤسساﺗنا اإلﺩاﺭﻳة القدﻳمة فحسب ،ﺑل ﺗلك المؤسسات الجدﻳدة التي استحدﺛناھا ﺑعد الطائف.
ﻭالصوﺭة األكثر انتشاﺭاً عنا ھي صوﺭة العاﺑثين ﺑشؤﻭﻥ ﺑلدنا ،العاجزﻳن عن التفاھم على أﺑسط المسائل ،النائين ﺑأنفسنا عن قضاﻳانا ،ﺑحيث لم ﻳعد ھناﻙ ﻣن حاجة للتدﺧل في
ﺷؤﻭننا ألننا نعمل ﺑأنفسنا على ﻣنع قيام ﺩﻭلة ﻣترفعة عن أھواء ﻁوائفنا في الداﺧل ﻭﻣستقلة عن ﺭغبات ﺩﻭﻝ الغير .ﻭإني أﺭى ﻣسبقا االﺑتساﻣة على ﻭجوھكم إﻥ قلت لكم إﻥ
األﺧطاﺭ ﺗحدق ﺑوﻁننا ﻣن كل صوب ،ﻭإﻥ اﻭلى المھام التي ﺗواجھنا ھي إعاﺩة إحياء ﻣؤسساﺗنا الدستوﺭﻳة ﻣن ﺭئاسة ﻭﺑرلماﻥ ﻭحكوﻣة .ﻭأﺧشى اﻥ ﺗتحوﻝ االﺑتساﻣة الى ضحكة
ﻣجلجلة إﻥ أضفت أﻥ ﺑوسعنا فعال أﻥ نقدم على ﺫلك .ﻭقد ﻳذھب ﺑكم األﻣر إلى اعتباﺭي ﻣستشرقا ساﺫجا حين أضيف اﻥ المانع الحقيقي اﻣام عوﺩة الحياة لتلك المؤسسات ھو في
أنانيتنا ﻭفي ضعف حرصنا على ﻭﻁننا ،ﻭﻣنه قبولنا الوصوﻝ الى ﺫكرى جدﻳدة لإلستقالﻝ ﺑال ﺭأﺱ للدﻭلة ،ال في أي ﻣؤاﻣرة ﺧاﺭجية.
إال أﻥ ھناﻙ ﻣن ﻳرى األﻭلوﻳة في ﺗغيير قوانين اللعبة قبل ﻭقف التعطيل المؤسسي ﺷبه الشاﻣل .لھؤالء أقوﻝ :ال ﻳرى عيوب اﺗفاق الطائف ،ﻭﺧصوصا ﻣثالب ﺗطبيقه ،قدﺭ أﻭلئك
الذﻳن أسھموا ﺑتواضع ﺑالتوصل إليه ﻭأﻳدﻭه ﻣن ﺩﻭﻥ أي ﺭﻳاء .ﻳحق لھؤالء ﺗحدﻳداً ،ﻭاعتبر نفسي ﻭاحداً ﻣنھم ،اﻥ ﻳشيرﻭا إلى ﻣواضع الخطأ في النص كما في التطبيق ﻭأﻥ
ﻳفكرﻭا ﺑبدائل أكثر ﻣتانة .لكنه ﻳحق لھم أﻳضا اﻥ ﻳرفضوا ھدم ﻣا ھو قائم سعيا ً ﻭﺭاء ﺗلك البدائل .فالعقالنية ﺗقضي ﺑإعاﺩة الحياة لكل المؤسسات الدستوﺭﻳة ﻭاإلﺩاﺭﻳة كشرﻁ
ﻣسبق لتطوﻳرھا ،ﺑينما ﻳبدﻭ لي أﻥ ﺗعطيل ھذه المؤسسات كوسيلة لتعدﻳل الصيغة السياسية ھو نوع ﻣن المجاﺯفة غير المحسوﺑة ﺗشي ﺑفئوﻳة حاﺩة ﻭﺑقدﺭ ﻣلموﺱ ﻣن انعدام
المسؤﻭلية.
ﻭال ﺷك عندي أﻥ ﻣصلحة ﺑلدنا ﺗقضي أﻳضا ﺑتمني انتھاء المأساة السوﺭﻳة ،ﻭﺑأسرع ﻭقت ﻣمكن ،على ﻣنظوﻣة سياسية ﻭقانونية ﻭإﺩاﺭﻳة ﺗرضي أھلھا ﻭﺗضع حدا للرﺯﻳة الواقعة
عليھم .ﺫلك أني ﺭأﻳت ،ﻭﻣنذ اليوم األﻭﻝ ﻭلم أغير ﺭأﻳي ﻣنذ ﺫلك اليوم ،أﻥ األﺯﻣة السوﺭﻳة ال ﻳمكن أﻥ ﺗحل عسكرﻳاً ،ﺑل ھي ﺗستدعي عاجالً أم آجالً حالً سياسيا قد ﻳبنى على
“ﺑياﻥ جنيف” ﻭعلى “ﻣباﺩئ فيينا” التسعة .ﻭﻳوم ﺗصمت المدافع في سوﺭﻳا ،علينا أﻥ نكوﻥ جاھزﻳن لصياغة أﺭقى المھام التي ﻳمكن اﻥ ﻳطمح اليھا اللبنانيوﻥ ،أال ﻭھي اإلسھام
ﺑإعاﺩة ﺑناء البلد األقرب لنا ﺑكل ﻣعاني القرب .قيل ﻣراﺭاً أﻥ لبناﻥ ﺭسالة ﺑقدﺭ ﻣا ھو ﻭﻁن ،ﻭلكن الوﻁن ﻣمزق لدﺭجة ﻳصعب ﻣعھا ﺗحميله عبء أي ﺭسالة .ﻭال أﺭى ﻣھمة
أسمى لنا ،إﻥ لتعزﻳز استقراﺭ ﻭﻁننا أﻭ لحملنا ﺗلك الرسالة التي قيل انھا صنو ﻭﻁننا ،قدﺭ السعي لعوﺩة السلم األھلي لجاﺭﺗنا األقرب ﻭالعمل الى جانب أﺷقائنا فيھا على إعاﺩة
ﺑنيانھا.
أﻣا ﺑعد ،فكيف لي اﻥ أﺧتم ھذه الكلمة ﻣن ﺩﻭﻥ البوح ﺑالحزﻥ المدﻣي الذي ﺑات ﻳسكن في ﺩﻭاﺧلنا حتى صاﺭ جزءاً ﻣنا؟ كيف ال ﻭنحن نرى العنف العشوائي ﻳحصد الناﺱ ﻣن
ﺩﻭﻥ ﺗمييز في ﻣناﺯلھم ﻭفي ﺷواﺭع أحيائھم ،في ﻣدنھم ﻭضواحيھم ،ﺗنزﻝ حممه عليه ﻣن الجو ﻭﺗقذف ﺑھم في الشاﺭع ،ﺑينما ﺗشرﺩ آﺧرﻭﻥ على ﺩﺭﻭب النزﻭح ﻭالمذلة؟ كيف ال
ﻭقد ﺑتنا نصدٌﺭ الى ﺷواﺭع ﺑاﺭﻳس سيالً ﻣن العنف ﻭالعنف المضاﺩ الذي اعتدنا عليه لدﺭجة اعتباﺭه اعتياﺩﻳا؟ لكنه ليس كذلك ،ﻭصحوﺗنا ﺗبدأ ﻳوم نقر ﺑأﻥ سكوﺗنا عنه أﻭ اإلكتفاء
ﺑالتأسف لحصوله ﻭاستدعاء الخاﺭج لمعالجته ،فيه ﺗجاﻭﺯ ألﺑسط القواعد اإلنسانية ﻭانعدام صاﺭخ لمسؤﻭليتنا .إﻥ األنظمة التي ﺗستبد ﺑنا ﺧاﺭجة ﻣن ﺭحم ﻣجتمعاﺗنا ،ﻭالحركات
الظالﻣية التي ﺗنشر الموت في ﻁرﻳقھا ﻣنبثقة ﻣن صلب ﺛقافتنا ،ﻭالعالم ﻣا عاﺩ ﻳتساﻣح ﻣع ﺗكاسلنا الذھني ﻭال ﻣع ﺗملصنا ﻣن ﻣسؤﻭلية ﻣا نفعله ﺑأنفسنا ﻭﺑاآلﺧرﻳن .ﺑل ھو حق
العالم علينا اﻥ نتحمل ﻣسؤﻭلية حرﻭب أھلية ﺗمزقنا ﻭانظمة ﻣستبدة ﺗتحكم ﺑرقاﺑنا ﻭعنف أقصى نماﺭسه على أنفسنا ﻭعليه .ﻭﺷعوﺭي أﻥ العالم ﻣا عاﺩ ﻳشاﺭكنا نظرﺗنا الى ﺫﻭاﺗنا
ﻭكأننا في عداﺩ ضحاﻳا ھذه التحوالت الداﻣية ،ﺑل ﺑات ﻳميل إلعتباﺭنا ﻣتواﻁئين ،ﺑالفعل اﻭ ﺑالقوﻝ ﻭﺧصوصا ﺑالالفعل ،ﻣع كل نظام ﻭكل جماعة ﺗقوم ﺑتبني البرﺑرﻳة أﻭ ﺗماﺭسھا.
فال نتعجبن ﻣن ﺧفوت ﺗندﻳده ﺑالعنف الذي ﻳصيبنا ﻭال ﻣن ﺗحميله لنا ﺑعض ﻣسؤﻭلية عما ﻳصيبه .ﻭكيف لنا ﺑالفعل أﻥ نلوﻣه؟
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