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مقدمة

؟ عربيٌّ ربيٌع

ذلك يف السبب يكن لم تونس. يف شعبية انتفاضة اندالع أنباء ذاعت عندما الفزع تملَّكني
يمسك كان الذي عيل بن العابدين زين املستبد الدولة رئيس تجاه تعاطف أي أحمل أني
عائلته تجاه كثريًا حايل يختلف لم وكذا الزمان. من عقدين من أكثر منذ الحكم بمقاليد
أعرف وكنت الشوارع، إىل التونسيني آالف تدفق آخرها. عن البالد ثروات نهبت التي

السبب.
يشهدها التي االضطرابات أن الغرب صحفيي أغلب فيه اعترب الذي الوقت يف أنه غري
الذين — فاإلسالميون مخالف؛ رأي يل كان الديمقراطية، نحو خطوة األوسط الرشق
منترصين سيَخرجون من —هم اإلسالمية وفرضالرشيعة إسالمية دول إقامة إىل يتوقون

الحالية. الفوىض من
األوسط. الرشق أنحاء جميع يف تكرر — العربي الربيع مركز — تونس يف حدث وما
اإلسالمية الدول أكثر وكانت علمانيًة، العربية الحكم أنظمة ألكثر تونستخضع كانت
وقبل كهذا، وضع ظل ويف األوسط. الرشق يف االجتماعي الصعيد عىل وتحرًرا تقدمية
اإلسالمي الوهابي الفكر وجه يف منيع حصن آخر تونس كانت التونسية؛ الثورة اندالع
منذ اإلسالمي العالم أرجاء شتى يف انترش والذي السعودية، العربية اململكة تموِّله الذي

العرشين. القرن من السبعينيات يف النفطية الطفرة
نوع. أي من األيديولوجية الركائز إىل وافتقرت بالعفوية، التونسية الثورة اتسمت
شك ال األساس. من دور لهم كان إن هذا الثورة؛ يف هامشيٍّا امللتحني املتعصبني دور كان



العربي الربيع بعد ما

الثورة باستثناء — العربية الثورات كل حال وهذا للثورة، املحركة القوة يكونوا لم أنهم
قاموا من طليعة يف اإلسالميون يكن لم تونس، يف األقل. عىل األوىل مراحلها يف — الليبية

عقود. منذ املنفى أو السجون يف بهم زج قد كان الحاكم النظام ألن بالثورة،
هذا الثورات إحدى فيها تتخذ التاريخ يف مرة أول للثورة اختطافهم يكن لم ذلك مع
عندما بأنفسهم ضحوا الذين الثوار نفوس إىل اليأس يتسلل فعادًة الكارثي. املنعطف
الذي النظام سوء من القدر نفس عىل جديد نظام قيام أمام آمالهم تحطم يشهدون
فالثورة ِعربة؛ الحديث العرص يف شعبية الثورات أكثر يف ولنا أسوأ، يكن لم إن به؛ أطاحوا
ستالني، كابوس عن أسفرت الروسية والثورة اإلرهاب»، «عهد عن أسفرت الفرنسية
إىل الصلة وثيق األخري واملثال االستبدادي، املاليل حكم عن اإليرانية الثورة وتمخضت
االنقالبات عكس (عىل الوحيدة الفعلية الثورة هي ١٩٧٩ اإليرانية والثورة بعيد. حد
السكان بني أقلية تونس يف اإلسالميون كان الحديث. األوسط الرشق تاريخ يف العسكرية)
هذا لكن .٢٠١٠ ديسمرب يف الثورة اندلعت عندما مهدها يف حملتهم وكانت عام، بوجه
من السبعينيات يف اإليرانية الثورة من األوىل املراحل يف أيًضا اإليرانيني املاليل حال كان
الحكم. إىل ليصلوا الثورة أعقبت التي الفوىض حالة استغلوا أنهم غري العرشين، القرن

إن املنطقة؟ دول لباقي القَدر يخبئه الذي فما تونس، يف السيناريو نفس تكرر لو
عىل سوء نذير سيكون انفتاًحا العربي العالم دول أكثر يف الديمقراطي التحول فشل
كانت مرص، إىل السعودية ومن اليمن، إىل املغرب فمن آخر. مكان أي يف نجاحه إمكانية
اإلسالمي الوهابي الفكر أن عن فضًال بالفعل، ومحرمتني ملعونتني والليربالية العلمانية
التي الوحيدة العربية الدولة — سوريا يف أما راسخة. قدم موطئ بالفعل لنفسه وجد قد
وهناك شيعية، أقلية أيدي يف الحكم فمقاليد — تونس بخالف علمانية ظاهرها يف تبدو

الثورة. عىل لالنقضاض مستعدين السنَّة األصوليون املسلمون اإلخوان كان أيًضا
الجزائر الثريتني جارتيها بني انحصارها فمع الغرب. يف كثريًا معروفة ليست تونس
املشهد عن بعيدة األغلب يف وظلت بعيد، حدٍّ إىل انعزالية عيل بن حكم تحت كانت وليبيا،
األجنبية اإلعالم وسائل عىل صارمة قيود ُفرضت املنطقة. داخل املضطرب السيايس
التغطية. من باملزيد تحظى ال جعلها آخر سبب وهو الدولية، اإلنسان حقوق ومنظمات
الجزائريني الذكور باستثناء انتباههم، يعريونها كانوا قلَّما العرب األشقاء حتى لكن
الخانقة مجتمعاتهم من يفرون كانوا الذين الجنسية، للعالقات املتعطشني والليبيني
تونس تكن لم ليًال. التونسية العاصمة تشهدها التي الصاخبة اللهو حياة إىل باللجوء
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مقدمة

قريب مكان أنها عىل بها معرفتهم فاقترصت الربيطانيون أما األمريكيني؛ اهتمام موضع
ملعظم سبق قد يكن لم الثورة، اندالع بعد فإنه وهكذا العطالت. لقضاء التكلفة وميسور
هؤالء يتعرف أن قبل لكن تونس، لزيارة سبب أو بفرصة يحظوا أن الغرب صحفيي
أحداث لتغطية مرص إىل اإلرساع إىل اضطروا تفرُّدها، مظاهر عىل قرب عن الصحفيون

التونسية. الثورة أعقاب يف هناك اندلعت التي الثورة
الحديث؛ تونس تاريخ عمًدا شوَّه باإلثارة املفعمة عيلٍّ بن عزل تغطية من األكرب القدر
األخرى، القمعية العربية الديكتاتورية لألنظمة ا ندٍّ الحاكم النظام صوَّرت عندما وذلك
الفوري التأييد عن أيًضا الجهالة أسفرت الحقيقة. عن يكون ما أبعد تصوير وهو
مختلف يف أو الدولة داخل سواء للديمقراطية، تعطًشا باعتبارها التونسية لالنتفاضة
وانتهاء برلني» «سور وسقوط الثورة بني املستمرة املقارنات ُعقدت املنطقة. أرجاء
هذا يف أخريًا تزدهر سوف التعبري وحرية اآلخر وقبول التعددية إن لنا قيل الشيوعية.
األوسط الرشق إىل التغيري رياح سيحمل وأنه وحشيٍّا، قمعيٍّا ظاهره يف يبدو الذي البلد

كله.
أجل من جهًدا تألو ال فإنها الغربية، اإلعالم وسائل لدى كهذه فكرة تتبلور عندما
يجازفون من هم املحللني من قلة نجد عندها متحققة. نبوءة إىل تحوِّلها ثم فرضها،
شاهدت وقد السائد. للرأي مخالًفا رأيٍّا يتبنون عندما ومشاهديهم قرائهم باستعداء
عندما ،٢٠١١ فرباير يف مبارك حسني املرصي الطاغية تنحي بعد ذلك عواقب بنفيس
أرض مرص: قلب «يف بعنوان كتابًا ألفت قد كنت ألني أمريكية، إخبارية محطة يف ظهرت
ذلك أدهَشنا املرصية. الثورة باندالع فيه وتنبأت (٢٠٠٨) الثورة» شفا عىل الفراعنة
حذرت عندما لكني بالعاصمة. التحرير ميدان يف لالحتفال تجمع الذي املليوني الحشد
مقدِّم يل وقال فجأة، اللقاء أُنهَي القريب، املستقبل يف السلطة إىل اإلسالميني وصول من
يل ُوجه وهكذا التشاؤمية، آرائي سماع يود أحد يكن لم احتفال. ليلة هذه إن الحلقة

عجالة. يف وُرصفت الشكر،
العاطفية. النزعة هذه من أحد يستفيد لن

الربيع عن املبهجة حكايتهم األوسط الرشق بشئون املعنيون املحللون واصل حني يف
من العاتية املوجة هذه أن من فيها حذرت املقاالت، من عدد نرش من تمكنُت العربي،
قبضة يف ستقع نفسها تونس جديًدا.1 كارثيٍّا واقًعا أعقابها يف ستخلِّف التونيس الحراك
وهذا األرض. عىل بالعنف املشوب بالرتويع وإنما االنتخابات طريق عن ليس اإلسالميني؛
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الشعب لدى والتقدمية الحديثة االجتماعية السياسات من عقود نهاية رأيي يف يعني
املتطرف الوهابي اإلسالم يلقاها التي املقاومة بانتهاء إيذانًا سيكون أنه عن فضًال التونيس،

األوسط. الرشق يف
ذات عربية دولة فجأة أصبحت فإنها االنعزالية، من الطويل تونس تاريخ من بالرغم
«١٩٨٤» رواية يف قليلني. سوى عنها الحديث يف يرغب ال ألسباب لكن محورية، أهمية
العاملة الطبقة ألفراد فمسموح اجتماعية؛ حرية السيايس القمع يالزم أورويل، لجورج
مشابه، منوال وعىل الحاكم. الحزب يهددون ال داموا ما والجنس السْكر حياة يحيوا أن
كان األخرى. العربية البلدان يف بمثلها يُسمع لم بحريات العلماني التونيس النظام سمح
ملنظومة تونس خضعت نفعية. وسيلة ال مبدأ مسألة باعتباره األمر هذا إىل ينظر النظام
العلمانية اعتنق نظام حكمها الكفاءة؛ من درجة وعىل بالفرنسية ناطقة بريوقراطية
مباح فيها اإلجهاض متسلِّطة، مسلمة دولة تونس كانت السيايس. اإلسالم وكِره بشغف
الحكومية املؤسسات يف محظور والحجاب املدارس، يف تدرَّس الجنسية والثقافة قانونًا،

األخرى). األماكن يف شديًدا عنتًا (ويالقي
منازع بال املرأة حقوق راعية وهي ١٩٥٦ عام االستقالل عىل تونس حصلت أن منذ
الوحيد هو التونيس والجيش عقود. طوال الزوجات تعدد منعت إذ اإلسالمي؛ العالم يف
التعليمية املنظومة أما السياسية، الحياة يف دور له يكن لم الذي األوسط الرشق يف
التعليمي النظام كان الثورة اندلعت وعندما الدفاع. ميزانية تفوق بميزانية تحظى فكانت
حيث من دوليٍّا عرشة السابعة املرتبة محتالٍّ العاملية التعليمية األنظمة مصاف التونيسيف

والعلوم.2 الرياضيات يف السابعة واملرتبة عام، بوجه الجودة
ما وهو أخالقيٍّا، الشعب إخضاع يف بالرغبة مدفوًعا الحاكم التونيس النظام يكن لم
ذلك؛ حقق وقد السلطة. يف البقاء رغبة سوى يشء يحركه يكن لم بل اإلسالميني، يحرك
املعيشة مستويات رفع طريق عن وإنما العالم، يظن مثلما الوحيش القمع طريق عن ليس
مستقبلهم، عىل الكبري باإلنفاق التعهد فمقابل هائلة. بدرجة املتوسطة الطبقة أفراد بني
الشخصية والتنمية الحريات نالت السيايس. بالرضوخ الحاكم التونيس النظام طالبهم
السيايسوالديني. التعبري بني واضحة حمراء خطوط وفصلت أيًضا، التشجيع من قدرهما
تشهدها التي الفوىضوالتذبذب ظل يف أنه هي الحاكم النظام تبناها التي التاريخية الحجة
الَعْقد هذا انهار التقدم. تحقيق أجل من الزًما االستقرار يكون حديثًا، املستقلة املجتمعات
يف سيتضح مثلما — السنغافوري الحوكمة نموذج عىل عام بوجه القائم — االجتماعي
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الفساد تفيش وثبوت الشديد، االقتصادي الركود حالة بسبب الكتاب، من األول الفصل
الديمقراطية. غياب بسبب وليس عيلٍّ، بن عائلة بني

نصيبها نالت طاملا فإنها الدولة، من واملدعومة املتغلغلة تونس ليربالية وبسبب
مدار وعىل — السبب ولهذا للغرب. التبعية من مستنقًعا بوصفها اإلسالميني ازدراء من
مشاعر سوى أحمل ولم البلد، بهذا تعلقي ازداد — املتكررة املمتدة زياراتي من عقدين
عطلة أثناء تونس إىل رحالتي أوىل كانت كان. مذهب أي تحت اإلسالمي للتطرف الكراهية
يف يرشع الحاكم النظام كان عندما العرشين، القرن من التسعينيات أوائل يف جامعية
عىل عنف هجمات لشن التخطيط تهم إليهم َهت ُوجِّ اإلسالميني. من األقلية نفي أو حبس
الرشيعة وفرض العلماني الدولة نظام لقلب التآمر أو واألجانب، الحكومية املؤسسات
الفرتة يف اإلرهابية الهجمات من عدًدا شهدت قد تونس أن والواقع املتشددة. اإلسالمية
السلطات كانت إذا ما بشأن قاطعة معلومات توجد ال أنه مع عليهم، القبض سبقت التي
السجن، أو للنفي إما تعرضوا أنهم الِحظ لكن ال. أم الحقيقيني املتهمني عىل قبضت قد
قاطع دليل يوجد ال فإنه األخرى، املنطقة دول جميع عكس وعىل «يختفوا». لم وأنهم
بن تويل أن الواقع السياسيني. خصومه من أيٍّا اغتال قد الحاكم التونيس النظام أن عىل
الحبيب الرئيس اتخذه لقرار مقته إىل األول املقام يف يرجع ١٩٨٧ عام الحكم مقاليد عيل
بن كراهية من الرغم عىل املزعومني اإلسالميني اإلرهابيني من مجموعة بإعدام بورقيبة
اإلرهابيني هؤالء بحق اإلعدام حكم ذ يُنَفَّ لم النهاية ويف اإلسالميون. به ينادي ما لكل عيلٍّ

املزعومني.
الطائرة أن واملفارقة — الدائم منفاه إىل به املتجهة الطائرة عيل بن يستقل أن وقبل
اإلسالميون الدهماء كان — الوهابي اإلسالم معقل السعودية العربية اململكة يف به هبطت

هوادة. بال للصعود يخططون تونس يف
الثورة قيام عقب ُشكلت التي املؤقتة الحكومة أطلقت الديمقراطية، شعار وتحت
رشعوا حريتهم، نالوا وملا منفاهم. من العودة إىل اآلخرين ودعت منهم الكثريين رساح
تونس شهدتها الفوىضالتي حالة ظل ففي تشدًدا. أكثر دينية اجتماعية أعراًفا يفرضون
مرتدِّين، عن بحثًا خلسة الشوارع تجوب اإلسالمية األخالق رشطة كانت الثورة، بعد
مسئوليتها رسمية مؤسسة أي تعلن لم الحشمة. التزامهن لعدم السافرات النساء ع وتقرِّ
مهمة عاتقهم عىل أخذوا قد الشباب من مجموعة أن األمر يف ما كل األحداث؛ تلك عن
وكأنهم يبدون جعلتهم شديدة وبحماسة راديكايل، مجتمع إىل قاعدته من املجتمع تحويل
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الحجاب، بارتداء النساء جميع هؤالء طالب حياتهم. طوال الفرصة هذه ينتظرون كانوا
عىل حادة بآلة ليرباليٍّا فنانًا رضبوا النهار وضح ويف السيئة. السمعة ذات البيوت روا وفجَّ

إسالمية. دولة اآلن صارت تونس أن هتفوا ثم رأسه،
محزنًا. هذا وكان توقعت، مما أرسع بوترية املشهد يتصدرون اإلسالميون كان

مع العربي. العالم دول باقي بهما تحتذي كنموذجني واملرصية التونسية بالثورتني أُشيَد
التي بالنتائج وإنما قيامهما، إىل أدت التي بالنوايا الثورتني كلتا عىل الحكم ينبغي ال ذلك
بعد واملرصية التونسية التجربتني عن املعلومات من الكثري نعرف وسوف عنهما. أسفرت

الكتاب. من األوىل الفصول يف الثورة
بوترية تتحرك كانت التي لألحداث التايل املرسح إىل العالم اهتمام تحول ما رسعان
السيايس اإلسالم صعود ينل لم كذلك، تونس. عن األضواء انحرست عادية. غري رسيعة
والتي الدولة، تلك تتلقاها كانت التي التغطية ظل يف االنتباه من قدره مرص يف املتطرف
«الربيع عبارة عىل الثناء هو واحد ثابت هناك كان أنه غري يوم. بعد يوًما تتضاءل كانت
قد ثقافاتهم إن لنا قيل العربية. الدول يف لألمام مؤكَّدة قفزة نشهد وكأننا العربي»،

الديمقراطية. تحقيق مسمى تحت األمام إىل تتحرك وإنها أخريًا، توحدت
فرانسيس لنظرية الغرب يف النخبة كتأييد تماًما للنفس تضليًال إال ذلك يكن لم
التاريخ نهاية عن فيها تحدث التي العرشين القرن من التسعينيات أوائل يف فوكوياما

برلني». «سور سقوط عقب
املضطهدة العربية الشعوب أن باملثل الغربيني والسياسيني املعلقني كبار يزعم واآلن
والحكومات اآلخر قبوُل حيث الغربية؛ الليربالية القيم إىل تتوق ألنها الطغيان؛ تنتفضضد
الجمعي تأييدهم يف يتضح مشرتًكا إنسانيٍّا طابًعا أن عىل يرصون وهم للشعب. املمثلة
عليه يُقبض أن يود عاقل من ما الغرب. يف املعروفة التعبري وحرية اإلنسان لحقوق
هذا مع بتكساس. أوستن يف أو الرياض يف سواء رأيه، عن عربَّ ألنه للتعذيب ويتعرض
بالرضورة ترتجم ال املختلفة واللغات والديانات الثقافات ذات املختلفة الشعوب فإن
األمريكي. الفردي املذهب أو الربيطاني الربملاني للنظام حبٍّ إىل الكريمة الحياة يف رغبتها
هو — الواقع أرض عن البعيدين املعلقني من الكثري يفعل مثلما — ذلك بغري والقول

وسطحية. بساطة محض
األمل املتظاهرون رفعها التي الالفتات عىل باإلنجليزية ُكتبت التي الشعارات بثَّت
نرشوا الذين الغربية الثقافة من القريبني الثوار بعض فعل وكذا الغرب، أهل نفوس يف
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املتظاهرين عىل الغربية التليفزيونية الربامج تهافتت «تويرت». عىل باإلنجليزية تغريداتهم
إدراك عن فضًال املرتجمني، إىل الربامج هذه معظم تفتقر إذ اإلنجليزية؛ يتحدثون الذين
والتغريدات الالفتات لكن املكتوبة. بالرتجمة االستعانة من املنتجني نفور بها العمل أطقم
فالجموع الشعب. صوت عن تعرب تكن لم النخبة بها أدلت التي الصوتية والتعليقات
يكن لم الوظائف. انعدام وإنما السياسية، الحرية انعدام الرئييس همها يكن لم العربية
الوحيدتان الدولتان وهما ومرص، تونس يف حتى ضئيل وقع إال الديمقراطية إىل للتوق
دون الديكتاتوريني بحاكميها اإلطاحة يف — السطور هذه كتابة حتى — نجحتا اللتان

غربي. عسكري تدخل إىل الحاجة
عامي بني ما الفرتة يف حديدية بقبضة تونس حكم الذي — بورقيبة الحبيب َحِظَي
ففي استبداده. من الرغم عىل التونيس الشعب بحب يحظى يزال وال — و١٩٨٧ ١٩٥٦
الثورة، أثناء والنهب للسلب عيلٍّ بن يملكها التي األماكن معظم فيه تعرضت الذي الوقت
أعمال شهد الذي — «امُلنستري» مدينة — رأسه مسقط يف لبورقيبة تذكاريٍّا نصبًا فإن
يحتفلون التونسيون كان أشهر بضعة وبعد بسوء. يُمسَّ لم النطاق واسعة وتخريب سلب
بإمكانهم صار أن سعداء بورقيبة، رشف عىل بها املحتفى الرسمية بالعطلة متفاخرين
(الذي عيلٍّ بن عهد يف كان مثلما املشددة، للرقابة خاضًعا الحدث يعد لم بعدما به اإلشادة
الذين — اإلسالميون نظم وعندما واإلشادة!) الثناء يف أحد يشاركه بأن يقبل يكن لم
حتى الفوىض، فيه ودبت بورقيبة رأس مسقط يف حاشًدا تجمًعا — بورقيبة اضطهدهم
أول عىل الثناء يف اإلفراط سوى العدوانية الحشود لتهدئة سبيًال يجدوا لم أنفسهم هم
الثائر الشباب غضب الحتواء محاولة ويف عيلٍّ، بن هروب بعد االستقالل.3 بعد للبالد زعيم
السلطة، يف القديم النظام بقايا استمرار عىل احتجاًجا الشوارع يف يتظاهر كان الذي
رئيس وُعنيِّ تقاعده من العمر من الثمانني جاوز الذي السبيس قائد الباجي استُدعي
لكن القديم. النظام من فرًدا سيعارضون الثوار أن يظن أن للمرء ويحق مؤقت. وزراء
بورقيبة. حكومة يف العمل من طويل باع للسبيس كان الشوارع. معظمهم ترك فقد كال؛

مشابهة. ظروف شخصيف أي يفعل قد مثلما تقريبًا الجميع بثقة السبيس فاز
أطاح انقالب إثر السلطة اعتىل الذي — النارص عبد جمال املرصي الرئيس قمع
وحظر التعبري، حرية اآلخر هو — ١٩٥٢ عام بريطانيا جانب من املدعومة بامللكية
حكم اللذين العقدين طوال حرة انتخابات بإجراء قط يسمح ولم السياسية، املعارضة
ويصعب ،٢٠١١ عام املرصية الثورة أثناء عاليًا صورته ترفع كانت الجماهري لكن فيهما.
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الثورة بعد مهم رأي استطالع كشف حقه. يف سيئة كلمة يقول عاديٍّا مرصيٍّا تجد أن
— أنفسهم الثوار بني حتى — الرأي استطالع يف شاركوا ممن فقط باملائة ١٩ أن املرصية
املقابل يف بمبارك. اإلطاحة يف رئيسيٍّا سببًا كانت الديمقراطية تحقيق يف الرغبة إن قالوا

االقتصادية.4 األوضاع تردي إىل باملائة ٦٥ نحو أشار
التقدير؟ بهذا يحظيان يزاالن ال املستبدين الحاكمني هذين أن يف السبب ما

ودائًما الدولتني. كلتا يف املرات يحىصمن ال عدًدا العقود مر عىل السؤال هذا طرحُت
فاسًدا يكن لم الزعيمني فكال نفسه. التفسري يقدمون واملرصيون التونسيون كان ما
أن الشعب عىل صعبًا يكن لم عهديهما ويف شعبيهما. كرامة احرتما إنهما بل شخصيٍّا،
سياساتهما أن بدا وباملثل صلة. ذات تكن فلم االستبدادية، نزعاتهما أما يومه. قوت يجد
النارص عبد كان فلطاملا ضئيلة؛ أهمية احتلت نقيض طريف عىل كانت التي الخارجية
عبد إليها دعا التي العربية الوحدة بورقيبة ورفض لالستعمار، الجأش رابط مناهًضا

الغرب. مع وطيدة عالقات وأقام النارص،
من وغريها املرصية الثورة الندالع املحفز هي تونس تكون أن إذن ملفارقة إنها
فلطاملا تحديًدا. للمرصيني الحب من الكثري التونسيون يِكنُّ ال العربي. العالم يف الثورات
معهم تحدثُت الذين فالتونسيون ذلك عن فضًال بالفتور. املميزة املرصية لهجتي قابلوا
وإن للورع، املتفاخر إظهارهم بسبب ومرائني؛ مخادعني األغلب يف املرصيني يعتربون
وأحياء تونس يف الحجاب منع املرصيون اعترب املقابل، ويف األحيان. من كثري يف زائًفا كان
األحاديث كل الحقيقة هذه قوَّضت ما ورسعان التام. الجنون من رضبًا املرخصة؛ الدعارة
اندالع فبعد العربي. الربيع أعقاب يف الدولتني كلتا يف العرب األشقاء بني الحب مشاعر عن
قدم كرة مباراة يف البلدين من فريقان تقابل أشهر، ببضعة واملرصية التونسية الثورتني
واقتحم املرصي، الجمهور ثائرة ثارت املباراة، حكم أصدره خاليف قرار وعقب القاهرة، يف
الليلة، تلك يف تونس يف كنت أني تصادف التونسيني.5 الالعبني عىل واعتدى امللعب، أرض

املرصية. بلهجتي القهوة من فنجانًا أطلب أن اليسري من يكن ولم
يراود كان الذي العربية الوحدة لحلم إحياءً تمثل العربية الثورات أن فكرة فإن لذا
— األوسط الرشق خرباء لها يروج التي النظريات من الكثري كحال النارص— عبد جمال

أكثر. ال تمنٍّ محض هو
من — الثورتني قيام بعد ومرص تونس بني ما رحالتي أثناء — ُصعقت أني الواقع
حرب إىل تنزلق ليبيا كانت أن وقت الليبي للشعب الدولتني كلتا يف الشارع رجل ازدراء
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جميع بشأن يعتقدون مثلما — الليبيني جميع بأن خاطئ انطباع املرصيني لدى أهلية.
ثورتهم. سبب اإلطالق عىل يفهموا لم فإنهم ولذا الفاحش، بالثراء يتمتعون — السعوديني
املرصيني تجاه جفاؤهم معها بدا لدرجة الليبيني يزدرون كانوا ما فدائًما التونسيون أما
هجوًما شنُّوا ما ورسعان حمقى، بدًوا الليبيني يعتربون فالتونسيون مكبوت. شغف وكأنه

تونس.6 جنوب لهم أقيمت التي الالجئني مخيمات عىل عنيًفا

العربية للوحدة املرشق الجانب من األوسط الرشق ثورات إىل ننظر أن فادح لخطأ إنه
تنترص التي الحاالت يف حتى — الديمقراطية أن نظن أن األكرب والخطأ الغربية. امُلثُل أو
العالم يف الديمقراطية تظهر فعندما السيايس. لإلسالم عدوٍّا ستكون — النهاية يف فيها

مكمنهم. من يخرجون من أول اإلسالميون يكون العربي،
املنطقة مراقبو إليه أشار ما وهو املتطرفني، لإلسالميني ازدراءً املسلمني غالبية يُكنُّ
من فقط باملائة و٤٠ ٢٠ بني ما أن مهمة؛ نقطة إىل يلتفتوا لم املراقبني هؤالء لكن كثريًا.
وهو والقومية، املحلية االنتخابات يف بأصواتهم يدلون العربية الدول يف السكان إجمايل
االستفتاء أجل من — ٢٠١١ مارس يف مرص يف حرٍّ اقرتاع أول يف مستمرٍّا. نمًطا يبدو ما
صناديق إىل التصويت حق لهم ممن فقط باملائة ٤١ سوى يذهب لم — جديد دستور عىل
عىل االنتخابية القوائم يف الناخبني لتسجيل األويل املوعد أوشك عندما تونس ويف االقرتاع.
كلفوا من هم التصويت حق لهم ممن فقط باملائة ١٦ كان ،٢٠١١ يوليو أواخر يف االنتهاء

أسمائهم.7 تسجيل عناء أنفسهم
أن مطلًقا اإلسالميني عىل مستحيًال ليس أنه فسنجد االعتبار، يف ذلك وضعنا إذا
ثم ومن تعصبًا، األكثر هم فمؤيدوهم بسيط؛ والسبب األقلية. من أغلبية تأييد يضمنوا
يف نجاًحا أكثر اإلسالميون كان ولطاملا التصويت. أجل من كبرية بأعداد يخرجون فإنهم
لالنتهاء ُحدد قد كان الذي األويل املوعد ُمدِّد تونس يف للتصويت. الذهاب إىل مؤيديهم دفع
عىل تركزت استقطاب حملة اإلسالميون شن عندها أسبوعني. نحو الناخبني تسجيل من
قاعدتهم بني املقِنعة حججهم وبفضل رمضان. شهر يف املساجد يف ليًال للصالة التجمع
نحو إىل الناخبني لتسجيل النهائية النسبة زادت يسكنونها، التي املناطق ويف االنتخابية
املستقبلية االنتخابات عىل اإلقبال نسبة أن شك وال التصويت8 حق لهم ممن باملائة ٥٠
تشهدها نزيهة حرة انتخابات أول يف ٢٠١١ أكتوبر ويف باملائة. ١٠٠ تكون لن تونس يف
الحق لهم من نصف أدىل جديد، دستور بوضع املنوط التأسييس املجلس النتخاب البالد

اإلسالميون. وفاز بأصواتهم، فقط التصويت يف
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يؤيدون الشعب من باملائة ٣٠ نحو أن الرأي استطالعات منظمو يذكر كان ما دائًما
لكن الواقع. من أقل يل بدت نسبة وهي الثورتني، اندالع قبل ومرص تونس يف اإلسالميني
اإلقبال نسبة كانت إذا صادمة. نسبة تزال ال فإنها باالنتخابات، الخاصة األرقام إىل بالنظر
فمعنى بأصواتهم، اإلسالميني معظم وأدىل باملائة، ٦٠ حتى أو ٥٠ االقرتاع صناديق عىل
ووفًقا الدولتني كلتا ويف الربملان. يف األقل عىل املقاعد نصف عىل سيحصلون أنهم ذلك
القوانني نقض حق لنيل كافيًا سيكون فهذا السطور، هذه كتابة حتى بها املعمول للنظم

أخرى. قوانني واستحداث
فكل االنتخابات. يف للفوز الشعب أغلبية تأييد يحتاجون ال اإلسالميني فإن وببساطة
تونسومرص يف فإنهم ذلك مع بأصواتها. تديل التي األقلية بني من أغلبية إليه يحتاجون ما
من املخاوف تهدئة أجل من فقط املتاحة املقاعد لنصف بالرتشح حذقة لعبة يمارسون
منه، بد ال رش االنتخابات الطويل. املدى هو يعنيهم فما السلطة. عىل الفوري استيالئهم
عىل أرسع وبخطى أعمق جذري تغيري إلحداث غطاءً توفر إذ نفسه الوقت يف مفيدة لكنها
«املعتدلة» املواقف عن الحديث يف الغربية اإلعالم وسائل عىل االعتماد يمكن الواقع. أرض
الواضحة لألغلبية افتقارهم أن عىل التأكيد ويف اإلسالمية، الجماعات قادة يتبناها التي
الحصول تعمدوا اإلسالميني أن الحقيقة لكن الثورات، اختطاف يف إخفاقهم عىل دليل هو
قتامة. أكثر واقًعا وراءها تخفي للديمقراطية املؤيدة خطبهم وأن املقاعد، من أقلية عىل
غايتهم ستكون املتاحة، املقاعد جميع عىل بالرتشح قراًرا يتخذون عندما الوقت وبمرور
الديمقراطية األنظمة يف األحزاب كل شأن ذلك يف شأنهم األقلية، من أغلبية عىل الحصول
ال. أم ذلك يف اإلسالمي التطرف ل تدخَّ سواء أصوات، نسبة بأعىل الفوز نظام تتبع التي

غربي: ديمقراطي نظام أقدم بربيطانيا؛ مثًال ولنرضب
عام يف — العربي الربيع أثناء بريطانيا وزراء رئيس — كامريون ديفيد انتُخب
عمن تعرب تكن لم النسبة هذه حتى األصوات. إجمايل من باملائة ٣٦ بنسبة ٢٠١٠
هم بريطانيا يف التصويت حق لهم ممن فقط باملائة ٦٥ ألن الشعب؛ إجمايل من يؤيدونه
االنتخابية، القوائم يف مسجلني غري الربيطانيني من ماليني وهناك بأصواتهم. أدلوا من
وهكذا املثال). سبيل عىل (كالسجناء بأصواتهم اإلدالء يف الحق لهم ليس أيًضا وكثريون
الحل بوصفها األوسط، الرشق يف للديمقراطية بالرتويج انشغل الذي كامريون فإن
من باملائة ١٥ بدعم إال يحَظ لم نفسه هو لها؛ حرص ال التي ورصاعاته ملشكالته الشامل

التصويت. حق أعمارهم لهم ل تخوِّ الذين الربيطانيني
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مقدمة

الجديد، العربي العالم يف الديمقراطية إرساء نتائج حول تدور التي النظرية كانت أيٍّا لكن
ولو — الديمقراطية طبِّقت فأينما النهار. وضوح واضح الثورات اندالع قبل التاريخ فإن

املستفيدون. هم اإلسالميون كان — منقوصة
مقاعده من األصويل والتنمية» «العدالة حزب فزاد املغرب، إىل الديمقراطية وصلت
الربملان. يف أغلبية الحزب يشكل أن قبل فحسب وقت مسألة إنها أجريت؛ انتخابات كل يف
إىل «حماس» املتشددة اإلسالمية الجماعة معها فوصلت غزة، الديمقراطية ووصلت
قبل البالد شهدتها التي الديمقراطية اإلصالحات أعقاب ويف البحرين يف أما السلطة.
من تستميت كانت السنة، من غالبيتها جماعة فاستولت العربي، الربيع ظهور من عقد
سكان من باملائة ٦٠ أن (مع الوطني املجلس مقاعد غالبية عىل الكحول، حظر أجل
مر عىل ليربالية العربية الدول أكثر من واحدة البحرين أن ومع الشيعة، من البحرين
الربملان يف الحاكم للحزب الرئيسية فاملعارضة اليمن؛ عىل ينطبق نفسه األمر التاريخ).
عىل هللا» «حزب الشيعي املقاومة حزب ويسيطر اإلسالمية. «اإلصالح» حركة من تأتي
يف رسميٍّا املسلمني اإلخوان جماعة فُحظرت مرص، يف أما اللبناني. الربملان يف املقاعد غالبية
٢٠٠٥ عام حصلت أنها حني يف عاًما، ثالثني استمر الذي مبارك حسني الديكتاتور عهد

مستقلني. بصفتهم بمرشحيها الربملان مقاعد ربع عىل
اإلسالمي االتجاه ذلك وترية من زاد قد العربي الربيع أن يف السبب الكتاب هذا يوضح

والتعددية. الليربالية إىل باملنطقة الوصول من بدًال الرجعي،
التمثيلية. الديمقراطية تطبيق عن ثقافيٍّا أو وراثيٍّا عاجزين بالطبع ليسوا العرب
فباستثناء الظروف. فرضتها حظ رضبة هو اإلسالميني فوز وراء السبب سيكون وإنما
منذ — األوسط الرشق أنحاء شتى يف العلمانية األنظمة احتضنت وسوريا، تونس
لتشتيت كوسيلة اإلسالمية، السياسية الجماعات — العرشين القرن من الثمانينيات
بدوره الشعوب لته حمَّ الذي الغرب مع الوطيد األنظمة هذه تحالف إزاء الشعبي الغضب
أسفر وقد وسياسيٍّا. عسكريٍّا دعمها طريق عن الحكم يف األنظمة تلك استمرار مسئولية
الرموز تهميش عن النحو، هذا عىل العنف تتبنى ال التي اإلسالمية، الجماعات احتضان
األنظمة من واالضطهاد اإلسالميني، املتشددين من للتهديد تتعرض كانت التي الليربالية
قاعدته، من املجتمع أسلمة تتلخصيف غايتهم ألن اإلسالميون؛ استفاد واحد. آن يف الحاكمة
— استطاعتها يف فكانت الحاكمة األنظمة استفادة أما القائم. بالنظام اإلطاحة وليس
اإلسالميني صعود استخدام — بالديمقراطية املنادية الليربالية القوى تهميش عن فضًال
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من واشنطن منع ما وهو اإلسالميون»، أو نحن «إما شعار برفع الغرب وجه يف فزَّاعة
اإلصالحات. وترية من اإلرساع بمطالب املجاهرة

الليرباليون فيه كان وقت يف الثوري الحراك من موجة قيام هو أحد يتوقعه لم ما
أما الناتج. الفراغ سد بفرصة يحظوا لم إنهم حتى شعبية، وبال ومضطَهدين خائفني
القيام عىل التحريض قط منهم يُتوقع لم أنه ومع الصفوف، منظَّمي فكانوا اإلسالميون
تونسومرص ثورتا أخفقت فعندما العواقب. الستغالل يتوقون كانوا أنهم شك فال بثورة،
تمثلت التكلفة باهظة جزئية انتصارات ذلك من بدًال —وحققتا القديم بالنظام اإلطاحة يف
للتغيري املناوئ القديم الحرس بني القديم التحالف هذا ازداد برأيسالدولتني— اإلطاحة يف
وقد التهميش. من ملزيد تعرضالليرباليني فيه ازداد الذي الوقت يف توطًدا، اإلسالميني وبني
القبلية الرصاعات عن النقاب انكشاف فبعد العربي. الربيع ثورات جميع النمط هذا ساد
من السعودية تقودها التي املضادة الثورة بمساندة قراًرا أمريكا اتخاذ وبعد والطائفية،
تحت يهتز كان والتعددية الحرية يدعم موقف أي فإن الراهن، الوضع عىل اإلبقاء أجل

رجعية. األكثر القوى ضغط
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األول الفصل

التونسية العلامنية هناية

فوق للدموع املسيلة القنابل انطلقت حتى الحليب قهوة احتساء فرصة يل تُتَح تكد لم
فوق من واملقاعد الطاوالت — بالعبوس وجوههم اكتست الذين — النُُّدل ع جمَّ رءوسنا.
ملح ويف مأوى، عن للبحث أرسعت آخر. يوًما تجارتهم فقدوا قد هم ها املشاة؛ رصيف
— بورقيبة» «الحبيب شارع — التونسية العاصمة يف الرئييس الشارع اكتظ البرص
صفوف عدة تحركت الجانبية. الشوارع من يتدفقون هتافاتهم تعالت الذين باملتظاهرين
شهران مر الحشد. تفريق أجل من سوداء دروًعا يرتدون الشغب مكافحة رشطة أفراد من
املؤقتة الحكومة كانت طويًال. البالد حكم الذي عيل بن الدولة برئيس الثورة إطاحة عىل
حني يف السيايس، نفوذها بتعزيز مشغولة — القديم الحرس من األغلب يف تشكلت التي —
انسحبت الشوارع. عىل قبضتهم يحكمون قبل من تهميشهم سبق الذين اإلسالميون كان
بالهدوء تنعم كانت التي العاصمة تاركني الرشطة، أقسام إىل النظامية الرشطة قوات

الجميع. يستبيحها قانون بال يوًما
الحكومية الوزارات من وعدًدا الداخلية وزارة مبنى بورقيبة» «الحبيب شارع يضم
الحديثة الكالسيكية املباني تمتزج ففيه جماًال؛ العربي العالم شوارع أكثر وهو الكربى،
جانب إىل العربي، الطراز عىل املقامة املباني من بغريها عرش التاسع القرن من الفرنسية
نصف العرشين. القرن من الستينيات حقبة إىل تنتمي التي العرصية والبنوك املكاتب
غياب ظل ففي والدبابات. الشائكة األسالك من دائم أمني بكردون محاط اآلن الشارع
ما رسعان املدينة. وسط منطقة تأمني مسئولية الجيش توىل النظامية، الرشطة أفراد
تلقى أن يسبق لم الهواء. يف الرصاص بإطالق الشغب مكافحة لقوات الدعم الجنود م قدَّ
العربية، الجيوش كل عكس فعىل الحشود. عىل للسيطرة يؤهلهم تدريبًا الجنود هؤالء
األهمية بالغ أمر أنه ثبت وقد السياسية، الحياة يف دور أي التونيس للجيش يكن لم
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املتظاهرين؛ تفريق يف فجة اسرتاتيجية الجيش جنود طبَّق الطاغية. بسقوط يتعلق فيما
الهواء. يف مرة النريان يطلقون ثم أول، شفهي تحذير يف املخبول كما يصيحون فكانوا
يف أخرى مرات ثالث النريان يطلقون فإنهم املتظاهرين، تفريق يف ذلك يفلح لم وإذا
دور يأتي وأخريًا الثائر. الشباب صدور نحو أسلحتهم تصويب إىل بعدها ليلجئوا الهواء،
من وفري سيل وسط حة املصفَّ الشاحنات إىل املتظاهرين سحل يف الشغب مكافحة قوات

والصفعات. الركالت
من عدد يد عىل الليلة تلك فيها متورًطا نفيس وجدت التي التظاهرة اندلعت
كانت بعًضا. بعضهم الشباب وهاجم مأوى عن املواطنون بحث الشباب. مجموعات
الوطني»، «املرسح خارج املعتصمني املتظاهرين بني من منسحبة الرئيسية املجموعة
بعد السابق النظام رموز إنتاج إعادة عىل املحتجني الباسلني الثوار من مئات بضع وهم
االقتصادي. واإلصالح واالنتخابات، الحريات، مساحة تضاؤل جانب إىل بالرئيس، اإلطاحة
قط، مئات بضع املتظاهرين هؤالء أعداد تتجاوز لم نسمة، مليوني نحو يقطنها مدينة يف
ما يحدث والحني الحني فبني لهم. املحلية املتاجر ك مالَّ كراهية فيه تزداد الذي الوقت يف
إغالق إىل املتاجر أصحاب ويضطر الشغب، أعمال اندالع عن يسفر مما غضبهم، يشعل

متاجرهم.
أنزل الذي املتواضع الفندق إىل للعودة مشتاًقا جانبي شارع إىل طريقي شققت
يرضب الشباب من املتناحرة املجموعات كانت هناك. تجمعوا كثًرا متظاهرين لكن فيه،
املزيد انهمر الهواء. الرصاصيف من مزيًدا يطلقون والجنود مربًحا، رضبًا بعًضا بعضهم
رأيت أعقابهم ويف املتظاهرون. تفرق أخرى ومرة فوقهم، للدموع املسيلة القنابل من
وه ولفُّ الرجل، وفاة أعلن طبي فريق وصول شاهدت رأسه. من بغزارة الدماء تنزف رجًال
جديد من اشتعلت التي واألىس الغضب مشاعر َدت وحَّ لربهة، األبيض. الشهيد كفن يف
املدينة وسط منطقة وامتألت — الجثة رفع ملشاهدة االحتشاد عاودوا الذين — املتظاهرين
وليس — الجيش أن املتظاهرين هؤالء عقول يف ترسخ الهتاف. من بعاصفة آخرها عن
أويت الذي الصغري الكشك صاحب يكن لم الشاب. هذا قتل من هو — ة العامَّ من واحًدا

الجميع. شأن ذلك يف شأنه حدث، عما شيئًا يعرف إليه
فوىض.» «هي يل: قال

التي التونسية الثورة قبل وقعت. التي لألحداث فيديو مقطع لت سجَّ تفكري ودون
فعل جراء أيًضا الرشطة أفراد عيلَّ يعتدي أن وارًدا كان الياسمني» «ثورة باسم عرفت
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بدخول ترصيح عىل حصلوا إن مشددة، لرقابة يخضعون كانوا األجانب فاملراسلون كهذا.
ترسبت التي الدماء من بركة عند أقف كنت وبينما ساعة نصف وبعد األساس. من البالد
أنال أن أجل أَِمن حياته؟ الشاب هذا فقد يشء أي أجل من تساءلُت: الرمال، من كومة إىل

املفجع؟! مرصعه تصوير حرية وغريي أنا
اآلخر تلو مواطن سألني كلما اللحظة هذه أتذكر كنت تونس، إىل التالية رحالتي يف
بصوتي واإلدالء التعبري حرية جدوى «ما صياغته: اختلفت وإن نفسه، البالغي السؤال
أن ذلك من واألهم أبنائي؟» إطعام عىل قادًرا أكن لم إذا سنوات خمس كل االنتخابات يف
تجاُهل عاودت التي — األجنبية اإلعالم فوسائل الشاب. هذا مقتل عن يتحدث لم أحًدا
القتل جريمة إىل تتطرق لم — املثرية للعناوين مصدًرا تعد لم ألنها تونس يف األحداث
ملا األخرى هي املحلية اإلعالم وسائل تجاهل من ُصعقت أني غري الليلة. تلك وقعت التي
نوع أي أجد لعيلِّ أيام ثالثة مدار عىل بالعربية الناطقة الصحف يف سًدى بحثت حدث.
يف بوظائفهم احتفظوا عيلٍّ بن عىل الثناء يف أسهبوا الذين التحرير فرؤساء التغطية. من
مما وطأة أخف نسخة مجرد كانوا فقد املؤقتة؛1 الحكومة لدعم جهودهم وكرسوا الغالب،

نفوذ. دونما لكن الثورة قبل الوضع عليه كان

وقت ففي مرشوعة. كانت الشباب املتظاهرين هؤالء مظالم أن ينكر أن ألحد يمكن ال
قليل بعد — السابق النظام فنخبة القديم. بالنظام تطح لم الثورة أن واضًحا بات مبكر،
فشل سوى الثورة تكن لم الحكم. عىل قبضتها إحكام عاودت — صورتها تجميل من

فحسب. النظام رأس من البالد خلصت إذ ذريع؛
ذلك؟ خالف يتوقع كان من لكن

أثناء البيوت لزمت التي املتوسطة الطبقة جانب من اإليجابي بالدعم الثوار يحظ لم
مؤسسات بناء يف عقود خمسة قضت التي النخبة أن ا حقٍّ الثوار بخلد دار وهل الثورة.
واملنظومتني والجيش، االقتصاد، — يشء كل عن ستتنازل الحديثة التونسية الدولة
تهديد تحت لذلك تضطر لم ما — الرشطة وجهاز واملطارات، والصحية، التعليمية
من كانوا الذين فيسبوك نشطاء من عرشات لبضع التنازل هذا كان إن خصوًصا السالح؟
كاد أن وقت الثورية بالروح التمسك حاولوا والذين شهرة، الثورية املجموعات أكثر بني
موضع كانوا الثوار هؤالء أن ومع حقيقي. إيجابي تغيري حدوث يف األمل عن يتخىل الجميع
الثوار هؤالء تخطَّى يعرفونهم. كانوا من تونس يف فقليلون الغربية، اإلعالم وسائل احتفاء
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الشعارات باستثناء عنه يتحدثون ما الخربات من لديهم تكن ولم لتوِّهم، املراهقة سنوات
بالرصاخ. املمزوجة

ينعمون مؤيِّدون سذاجة يف لديهم اه نمَّ الذي — األعمى حماسهم أن ذلك من األسوأ
البعد كل بعيًدا كان الغربي؛ املنوال عىل الديمقراطية لتطبيق — الغرب يف واألمان باألمن

الصواب. عن
نفس وهو باملائة، ٢٠ بريطانيا يف الفقر معدل كان تونس، يف الثورة اندلعت عندما
كوبونات عىل يعيشون أمريكيٍّا مليونًا ٤٠ نحو وكان الفيكتوري، العرص يف الفقر معدل
كيف باملائة.2 ٤ الفقر معدل فكان الدويل، للبنك ووفًقا تونس يف أما الغذائية. املعونة
عشية بني االقتصادية تونس مشكالت يحل أن إذن رسيع ديمقراطي بتحول يُفرتض
الركود فرتات ألسوأ — تونس شأن شأنهما — وأمريكا بريطانيا تعرضت وضحاها؟
اإلفالس، أوروبا غرب يف الحكومات من العديد واجهت أيًضا عقود. مدار عىل االقتصادي
الكد ذل تكابد هناك الشعوب كانت الدويل. والبنك الدويل النقد صندوق صاغرة وقصدت
من تنتهي ال التي والجوالت الشباب بني البطالة نسبة ارتفاع مواجهة يف العيش سبيل يف

الصارمة. التقشفية التدابري
الساحلية املدن وأن غريها، من ازدهاًرا أكثر تونس يف بعضاملناطق أن تردَّد ما كثريًا
حي نقارن دعونا لكن والصناعية. الزراعية النائية املناطق حساب عىل تطورت قد
يف الفقرية الزراعية باملدن فلوريدا لوالية الساحلية واألرايض ديرتويت، بمدينة مانهاتن
ما وهو — تونس يف املزعومة االقتصادية اإلدارة سوء عن الحديث عند الشمال. وسط
هذه مثل إىل يشري أحد يكن لم — العربي العالم دول بقية يف السائد الحديث نمط أصبح
يسري الغرب يف يشء كل إن القائلة: باألسطورة الصحفيون تشبث ذلك من بدًال املقارنات.
الباهر. الغرب نموذج محاكاة سوى شيئًا يريدون ال العرب لكن الصحيح، الطريق يف

— شهدت إنجلرتا أنحاء جميع يف املدن إن حتى صحيح، غري التحليل هذا كان كم
نحو أن حد إىل ًا معربِّ كان وكم حاشدة. مظاهرات — التونسية الثورة من شهور بعد
هنا بالكراهية. يقابَلون حيث أوروبا إىل — مبارشة الثورة بعد — فروا تونيس ٢٠٠٠٠
الثورة قامت سواءٌ بالدهم، بمستقبل إيمانهم ضعف مدى عن صدًقا أكثر قصة تظهر
فهم كان كم أيًضا األمر هذا أوضح تطبَّق. لم أم الديمقراطية ُطبقت وسواءٌ تقم، لم أم
الجانب عىل تنتظرهم التي العصيبة واالقتصادية االجتماعية لألوضاع حامًلا التونسيني
هناك. إىل الوصول محاولة أثناء غرًقا حتفهم يلقوا لم إذا هذا املتوسط؛ البحر من اآلخر
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الطبقة أحياء إىل الفقرية النائية املناطق من وانترشت بالعفوية، التونسية الثورة اتسمت
النظام عىل الحنق بخالف أجندة أي تحركها تكن لم لكن الرئيسية. املدن داخل العاملة
عقب أكرب تحديًا يفرض ما دائًما الذي السؤال ظهر وأرسته، عيل بن فر أن وبعد الحاكم.

بعد؟ ماذا السلطة: لتويل ينبغي كما لة مؤهَّ قيادة فيه ليست ثوري حراك أي
الفوىض. هي اإلجابة: كانت

من عقدين من يقرب ملا املفضل بلدي كانت تونس أن أصدق أن الصعب من وجدت
مرص ومن ثقافيٍّا، الراكدة السعودية اململكة من هربًا أقصده الذي مالذي كانت الزمان.
رحلة أول يف الهادئة. املتطورة الحداثة من جو يف أستجم كنت تونس يف رجعية. األشد
منطقة شهدته الذي الدرامي التحول يف متزايد بهلع أفكر كنت الثورة، بعد تونس إىل يل

املدينة. وسط
يخبئون الذين األطفال من صغرية مجموعة خال — املتسولني غياب كان الثورة قبل
فاملرىضالعقليون اآلن أما للنظر. الفتًا — معهم السياح تعاطف من املزيد إلثارة أحذيتهم
واألطفال الجميع، من مرأى عىل حوائجهم يقضون هدى بال وجوههم عىل الهائمون
كانت قديًما املطاعم. خارج املوضوعة الطاوالت فوق من الطعام بقايا يرسقون الجائعون
ومتزوجات مسنَّات معظمهن وكانت الحجاب، يرتدين املتنزِّهني بني من سيدات بضع
من واحدة اآلن تجد قد املتحفظني. الريف سكان من زائرات كنَّ أو أطفالهن، يصحبن
إن بل املدينة، يف تحًرضا األكثر املنطقة هذه يف حتى الحجاب، ترتدي نساء ثالثة كل بني
التقليدية العلمانية الثقافة عىل غريبًا اللباس هذا كان النقاب. يرتدين منهن ضئيلة نسبة
تعهًدا ع توقِّ حيث الثورة، قبل ترتديه امرأة أي يُقبضعىل كان التاريخ. مر عىل البلد لهذا
— الجميالت النساء كانت عقود مدار عىل أنه الواقع املنكرة. الفعلة تلك تكرر لن بأنها
خوف أي دون املكان هذا يف يتنزهن — األكمام قصرية وقمصانهن الضيقة برساويلهن
بقية مع صارخ تنافر يف إهانتهن، أو بهن تحرشهم أو الشهوانية الرجال نظرات من
داخل تماًما النساء اندمجت العرشين، القرن من الخمسينيات منذ العربي. العالم دول
مؤقتٌة ثورة حكومة اآلن تحكمه بلد يشهدها التي الفوىض ظل يف لكن املدني، املجتمع
من صغري جيش تحرك املستقبلية، االنتخابات بشأن مبهمة وعوًدا تطلق منتخبة، غري
أذرعهم، تحت القرآن حاملني الشوارع، يطوفون فهم الفراغ. مللء امللتحني املتعصبني

لالحتشام. املزعوم بافتقارهن املتغربات النساء هؤالء تذكري الشاغل شغلهم يجعلون
دينهم، عن يتحولوا لم الذين الشباب وسط االنتشار األخرى هي اللحية عاودت
النظام ظل يف جديدة. صيحة ظهور عن إعالن بأنها وصفها اإلنصاف من يكون وربما
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اإلسالمي النهج وفق لحاهم إطالة يريدون الذين الرجال من يُطلب كان الثورة قبل الحاكم
للحية املخلوع النظام نظرة تختلف لم املحيل. الرشطة مركز من ترصيح عىل الحصول
شأن أنه عىل إليه النظر ينبغي دين عن سياسيٍّا إعالنًا يعتربهما فكان للحجاب؛ نظرته عن
من يثبت تحقيق إجراء وبعد الصالحة. باألعمال وإنما باالستعراض عنه يعربَّ ال خاص
يُمنحون إرهابية، جماعات أو إسالمية بأحزاب عالقة عىل ليسوا الرجال هؤالء أن خالله

الرشطة. إىل بعد فيما تقديمه يمكن خطاب صورة يف الترصيح
الطرقات يجوبون الذين والرجال الفتيان عن الطرف الرشطة ت غضَّ عقود، مدار عىل
تجلس التي املنطقة أرس من مرأى عىل وذلك شذوذهم، معه يمارسون رشيك عن بحثًا
حمالت تكن لم فيه. التفكري دون من السلوك هذا مثل تقبلت والتي القهوة، الحتساء
رفض فقد العربية. الدول معظم يف الحال كان كما هنا معروفة «الشواذ» عىل القبض
صالة ألن الجنسية، الفضائح عن أحد يسمع لم إسالمي. أخالقي لنظام الرضوخ النظام
دور معظم واكتفت للشواذ، ملتقى كانت تونس يف املدينة وسط يف الرئيسية السينما
من تضمه ما تفصيل يف رصاحة األقل اإلباحية األفالم بعرض املدينة يف األصغر السينما
عالمة كأنها التافهة؛ هوليوود أفالم عن إال يُعَلن يكن فلم الثورة قيام بعد أما مشاهد.
ونظراتهم الضوء باهرة اليدوية بمصابيحهم — األمن رجال إن قيل الثقايف. التقدم عىل
يف املمرات حراسة عىل أقدموا الثأر يف برغبة األخالق؛ رشطة عمل أيًضا عملوا — املتوعدة

يشء. يف يتغري لم القانون أن مع السينما دور
األرض. وجه عىل أمانًا املدن أكثر من واحدة كانت أنها أيًضا تونس به تميزت مما
وقعت ما إذا — عنها الحديث إن حتى العنف، جرائم تُرتكب كانت ما للغاية نادًرا
حلول بعد الشوارع إىل بالخروج يغامرون من فقليلون اآلن أما أسابيع. يستمر كان —
إليها؛ الذهاب ينبغي ال أماكن الثورة بعد املدينة لوسط الجانبية الشوارع أصبحت الظالم.
ضواحي أما العدوانيات. والبغايا الطرق وقطاع املخدرات وتجار املخمورون احتلها إذ
رجال فزع كان إطالًقا. القانون لسيطرة خاضعة تعد لم إذ حاًال، أسوأ كانت فقد املدينة
أصبح والحني. الحني بني دورية يف بالخروج ولو املجازفة إىل يدفعهم أن من أكرب الرشطة
إىل الشمس تميل حاملا املنزل إىل ويهرعون الركاب نقل يرفضون األجرة سيارات سائقو
يحىص ال عدد بينهم ومن الثورة، اندالع أثناء البالد سجون من املجرمني آالف فر الغروب.
املجرمني. وعتاة واالغتصاب القتل جرائم مرتكبي عن فضًال اإلسالميني، املتشددين من
من فئة فظهرت السابق، يف للقانون االنصياع اعتادوا الذين للشباب العنان أُطلق أيًضا
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أن ملعنى ُمعوج وَفْهم الفراغ، وقت من الكثري لديهم املخمور، أو الجامح إما الشباب،
وأزالت اإلنرتنت، شبكة عن الحظر املؤقتة الحكومة رفعت أن بعد أخريًا. «حرٍّا» تكون
املواقع تلك تكن لم العالم، يف تحرًرا اإلنرتنت شبكات أكثر من أصبحت حتى القيود؛ جميع
التونيس الشباب بني تداوله انترش ما هي اإلخبارية املواقع حتى أو الديمقراطية تؤيد التي
اإلباحية.3 املواقع كانت بل التكنولوجية، باألمور يتعلق فيما العالية بمهارته املعروف
القراءة فصول عن االهتمام انحرس ذلك غضون يف «تويرت». لثورة كبري إنجاز من له يا
الذي املايل الدعم وُرفع قرن، نصف منذ املتبع العرف وهو الثانوية، املدارس يف اإلجبارية
التي الكتب باستثناء — لكن الكتب، مبيعات انخفضت املحليني. الكتب لنارشي يقدَّم كان
واحتلت فجأة، الرفوف السياسية اإلسالمية الكتب اعتلت — الثورة عن الحديث تناولت
نوافذ يف األماكن أفضل — الحديث الجهادي الفكر مؤسس يعد الذي — قطب سيد أعمال

العرض.4
املشاركة تحاشت التي — العريضة املتوسطة الطبقة وجدت تونس وصلت عندما
يرصحون كانوا منهم الكثريون الجماعي. اإلحباط من حالة يف غرقت قد — الثورة يف
الثورة، اندالع ذروة يف قيل لو كالم وهو مروع، خطأ سوى ليست الثورة بأن عالنية
السياحي «سوسة» منتجع من األصدقاء بأحد مصادفة التقيت للمقدسات. انتهاًكا العتُرب
كان حيث الفنادق أحد من ح رسِّ أن بعد وظيفة عن يائًسا يبحث كان العاصمة. تونس يف
يزال «ال قال: عندما جلدته أبناء اعرتت التي النفسية الحالة الرجل ص لخَّ نادًال. يعمل
مرتديًا كان نظرهم يف الوضع ألن الثورة، قبل يعملون يكونوا لم الذين هؤالء يحدو األمل
بأن االعرتاف يريدون ال فهم حال كل وعىل شيئًا. يخرسوا لم فإنهم ثم ومن قبل، من
لكنك أخطأ؟ بأنه يعرتف قد الذي ذا فمن كرامة؛ مسألة إنها اآلن. سوءًا زادت األوضاع
تجاريٍّا.» مرشوًعا يملكون أو السياحة قطاع يف يعملون من بني واحًدا سعيًدا تجد لن

املدى عىل شيئًا يخرسوا لم ربما السابق يف عمل لديهم يكن لم الذين هؤالء أن أخربته
انخفضت فقد اآلن. كثريًا تضاءلت املستقبل يف عمل عىل عثورهم فرص لكن القصري،
أي هناك وليست النصف، من أكثر — االقتصاد عصب كانت التي — السياحة عائدات
الركيزة أما الشواطئ. يملئوا أن اعتادوا الذين األوروبيني السياح جموع قدوم عىل بادرة
األخرى؛ هي تدهورت فقد — األجنبية االستثمارات وهي — االقتصاد ركائز من الثانية
الجزء كان الديمقراطية. من أكرب تقديًرا االستقرار األجانب املستثمرون يويل ما دائًما إذ
كامًال اعتماًدا يعتمد — الثورة رشارات أوىل انطلقت حيث — البالد من املهَمل الجنوبي
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بسبب الصناعية أنشطته توقفت اآلن الحرب. مزقتها التي الليبية الجارة مع التجارة عىل
إىل باملائة ٤ من أشهر بضعة غضون يف الفقر معدل ارتفع أهلية. حرب يف ليبيا دخول

الرسمية.5 للتقديرات وفًقا باملائة ٤٠ اآلن البطالة نسبة وبلغت باملائة، ٢٥

أن تونس يف بالهلع شعورها يتزايد التي املتوسطة الطبقة أمام واضًحا بات األيام بمرور
— أكثر ال — أقل شخصية حريات معناها املقبلة السنوات يف ستسود التي الديمقراطية
نُرش الثورة. بعد تونس يف بالثقة املفعمون هم وحدهم اإلسالميون اقتصادي. وتدهور
أشهر، ببضعة الياسمني» «ثورة اندالع قبل (٢٠١٠) الرذيلة» ستار «خلف األخري كتابي
من العديد فله الحاكم، التونيس للنظام األكيدة السيئات من بالرغم أنه إىل أرشت وفيه
سيزيد أنه يف مفاجئ جذري تغيري إلحداث األعمى التأييد مشكلة وتكمن أيًضا. الحسنات

هائلة. بدرجة اإلسالميني نفوذ
خارج تتشكل التي املبارشة السياسية املعارضة هو التونسية الحكومة تقمعه «ما
القائم. بالنظام لإلطاحة تسعى والتي — شك ال الحكومة تحددها التي — الرسمية األطر
إدانته يف لكن التعبري، حرية عىل التضييق بذلك األحوال من حال بأي القبول يمكن ال
نفسه هو التغيري إحداث عىل عزًما األكثر الفصيل أن يف تتمثل مشكلة الحارض الوقت يف
من مئات بضع يقبع اإلسالميون. يشء؛ أي يف مشاركته كثريًا يصعب الذي الفصيل
يف املغاالة يمكن وال العلماني، بالنظام اإلطاحة محاولتهم بعد السجون داخل اإلسالميني
أن الحق البنيان. راسخ العلماني النظام هذا ظل يف حتى يفرضونه الذي الخطر تقدير
ربما إذ التونيس، بالنظام اإلطاحة يريدون الذين لإلسالميني مكان أفضل هي السجون
السلطة، إىل وصلوا لو سيفعلونه ما أول وأن خاصًة أفكارهم، بتغيري داخلها يقتنعون
قبل بها يتمتعون التي النفيسة الحريات من النساء) (وخصوًصا الجميع سيحرمون أنهم

أكرب!».»6 «هللا يهتفوا أن حتى
عىل التونسية. األفالم مخرجة الفاني نادية جيًدا تعرفه ما وهو تحديًدا، حدث ما هذا
أفالمها آخر عرض يف مشكلة الفاني تواجه لم والثورة، االستقالل بني قرن نصف مدار
إلحادها جسارة يف الفيلم يعرض التونسيني. رفاقها أمام سيدي» ال ربي «ال الوثائقية
تدليل من حظٍّا العلمانيني املفكرين من وغريها هي نالت وقد املتشدد. لإلسالم وازدراءها
يشء كل كان املنطقة. يف فنية سينما صناعة أفضل بامتالكها تونس وتباهت لهم، النظام
مايو ويف اإلسالمي. للفكر والرتويج الحاكمة النخبة حماقات عن الحديث باستثناء مباًحا،
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— متشدد إسالمي مائة نحو حطَّم سيدي»، ال ربي «ال لفيلم األول العرض أثناء ٢٠١١
عىل املقامة آرت» «أفريكا سينما لدار الزجاجية األبواب — أكرب» «هللا بهتاف يصيحون
استمر لو مذبحة بارتكاب وهددوا الجمهور هاجموا العاصمة. يف الحداثة بعد ما طراز
التشدد منتقدي ومن شهري آخر تونيس مخرج — بوزيد نوري أيًضا وهناك العرض.7
املتشددين يتهم يجعله أن من أكرب هلعه بدا رأسه. عىل حادة بآلة ُرضب الذي — اإلسالمي
االتهام.8 بإصبع إليهم يشري أن معه أجريت تالية لقاءات يف رفض إنه حتى اإلسالميني،
أمام املتحدثني أحد دعا أسبوع فبعد االستحياء؛ من كبري قدر عىل يكونوا فلم خصومه أما
بصيحات قوبلت إنها قيل دعوة وهي كالشينكوف، ببندقية بوزيد قتل إىل إسالمي حشد
هذه تكررت عيل، ببن اإلطاحة تلت التي الشهور وأثناء املحتشد.9 الجمع من أكرب» «هللا
اإلعالم وسائل تشأ لم التي القصة تشكَّلت ومنها الفزع، يثري بمعدل الحوادث من النوعية
كانت عنها. الحديث — العربي للربيع حماسها إبداء يف املبالغة أدمنت التي — الغربية
األعراف لتفرض العنف، طريق عن لالندثار تتعرض التونسية الثرية العلمانية الرتكة

البالد. عىل نفسها اإلسالمية
قلب يف الرئييس املسجد من األمتار مئات بضع بعد عىل — قش» هللا «عبد شارع يف
التاسع القرن منذ الرواج من حالة الدعارة مناطق إحدى شهدت — قديم تونيس حي
العالم دول من كثري يف فعلوا مثلما (ونظَّموها) الدعارة العثمانيون أجاز فهنا عرش.
وحدها. تونس يف التقليد هذا استمر العربي، العالم دول كل بني ومن األخرى. اإلسالمي
القريوان مدينة حتى الدعارة؛ بيوت من فيها بما التاريخية السكنية األحياء كل تباهت
لحقوق املسبوق غري والتأييد تونس يف الجذور راسخة العلمانية مع وتماشيًا التاريخية.
يدفعن وكن الداخلية، وزارة تصدرها بطاقات يحملن البغايا كانت املسلمات، النساء
أن غري كاملة، القانون بحماية — وزبائنهن هن — ويتمتعن آخر، شخص كأي الرضائب

الياسمني». «ثورة اندالع مع تغري يشء كل
املسلحني اإلسالميني مئات أغار عيل، ببن اإلطاحة عىل أسابيع بضعة مرور بعد
بيوت يف النريان وأشعلوا قش»، هللا «عبد شارع عىل والسكاكني املولوتوف بقنابل
الجنود كان وبينما إسالمية. دولة اآلن تونس أن وأعلنوا للبغايا، الشتائم وكالوا الدعارة،
تلقى رءوسهم، فوق تحوم الهليكوبرت وطائرات تفريقهم بغرض الهواء يف النار يطلقون
بالفعل، حدث ما وهو األبد،10 إىل الدعارة بيوت بغلق املؤقتة الحكومة من وعًدا اإلسالميون
أيًضا، الدعارة بيوت استُهدفت األخرى املدن ويف الحي. مدخل عند ضخمة بوابة ُشيدت إذ
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بيع عىل لالحتجاج البالد شوارع املظاهرات جابت نفسه الوقت يف األبد. إىل وأُغلقت
«سوسة» منتجع يف العلمانيني من صغرية مجموعة نظمت وعندما الكحولية. املرشوبات
املتشددين.11 من عنيف لهجوم تعرضوا اإلسالمية، األجندة عىل لالحتجاج مظاهرة الهادئ
بولندي. كاثوليكي كاهن بذبح أنفَسهم بهم مشتبه إسالميون شغل أخرى ناحية من
املؤقتة الحكومة وأدانتها تونسالحديث، تاريخ يف نوعها من طائفية جريمة أول هذه كانت
املسيحية األقلية أن ذُكر وقد الفاشيني».12 املتطرفني من «مجموعة ارتكبته عمًال بوصفها
كانت إسالميني».13 من تهديدات تلقي بعد أمنًا أكثر أماكن «إىل تنتقل أو البالد» من «تفر
دولة يف وذلك تونس، الرئييسيف اليهودي املعبد خارج تُسَمع للسامية املناهضة الشعارات
املتطرفون أشعل هذا جانب إىل اليهودية.14 ألقليتها الرصيح االضطهاد من تاريخها يخلو
كتب عىل وأتوا تونس، يف الجنوبية «قابس» منطقة يف يهودي معبد يف النار اإلسالميون
أنه ُزعم مدرس عىل احتجاًجا تونس؛ وسط يف ثائرتهم ثارت أيًضا املبنى.15 داخل التوراة
بفرض املطالبة أجل من بالتظاهر؛ فوىضعارمة وأحدثوا محمد،16 للنبي ييسء كالًما قال
املرسح اعتالء من املوسيقية الفرق ُمنعت السابق.17 يف محظوًرا كان الذي الحجاب، ارتداء
من بد ال ثم ومن فاسد، غربي مستجَلب اإلسالميني عقلية يف فاملوسيقى عروضها؛ لتقديم
اإلسالميون.18 مارسه الذي الضغط بسبب البالد جنوب يف أُلغي مهرجانًا إن بل حظرها،
أمام الباب لتفتح قمعي نظام من تخلصت الثورة أن كيف بإيجاز توضح خطوة ويف
شعار تحت — بكثري سوءًا أكثر وربما — األقل عىل السوء من الدرجة نفس عىل نظام
عىل املؤقتة الحكومَة اإلسالمية الجماعات عن ممثلون إسالميون محامون أجَرب اإلسالم.

أخرى.19 مرة اإلنرتنت شبكة عىل اإلباحية املواقع كافة حجب
عىل ميِّت» الرب «إن نيتشه مقولة فيها اعتُربت دولة يف تقع كانت األحداث هذه كل
أيدت التي املثقفة النخبة تأففت الجامعات. داخل األفكار تاريخ من جزءًا عقود مدار
الضابط لكن الرشطة، حماية انعدام من — املتوسطة الطبقة من العكس عىل — الثورة
عندما الحقيقة كبد أصاب املحيل، الرشطة مركز عن واملسئول املقتضبة، الكلمات صاحب
عىل اإلسالميني اعتداء بعد املساعدة، يائًسا يلتمس آرت»، «أفريكا سينما رواد أحد جاءه

املكان.
منه.»20 تخلصتم وأنتم يحميكم، عيل بن «كان وقال: كتفيه، هزَّ أنه ذُكر

تكن لم لإلسالم املناهضة أجندته أن املخلوع التونيس النظام منتقدو يزعم ما كثريًا
بهذه ولكن بالرعاية، النساء وحقوق العلمانية حظيت الغرب. إىل للتزلف وسيلة سوى
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ليخفي والنساء الرجال بني ومساواته عرصيته عىل يربهن أن النظام استطاع الطريقة
يف الحقيقة من يشء هناك سواء. حدٍّ عىل والنساء الرجال يقمع أنه حقيقة األجانب عن
عىل الحرب موجة تركب لم — الغرب يف أو العربي العالم يف — دولة فأيُّ الرأي. هذا
التي األخرى العربية األنظمة عكس عىل لكن املدنية؟ الحريات إضعاف بغية اإلرهاب
سياساتها عن الشعبي الغضب لرصف كوسيلة املعتدلة اإلسالمية الجماعات احتضنت

قط. لهم أنملة قيد يرضخ لم التونيس النظام فإن للغرب، املوالية
بد ال النساء، لحقوق الراسخ وتأييده التونيس العلماني املجتمع حقيقة نفهم ولكي
الحديثة.21 لتونس املؤسس األب اعتنقها التي األيديولوجية عىل نظرة إلقاء من أوًال لنا
حيث «منستري» مدينة يف رأسه مسقط يف بورقيبة الحبيب لرضيح الربونزي الباب فعىل

مكتوب: ،٢٠٠٠ عام وتويف ١٩٠٣ عام ُولد

األكرب املجاهد
املرأة محرِّر

الحديثة تونس باني

أن الحديثة» تونس «باني بصفته بورقيبة تبناه الذي السيايس النموذج افرتض
تقيِّد أن بد ال — االضطراب من عقود بعد عادًة تنبثق التي — حديثًا املستقلة الدول
الهدف يعطي فهو الدولة. بناء من األوىل السنوات خالل التعبري وحرية السياسية املشاركة
أكرب أولوية االقتصادي املستوى ورفع القومي األمن عىل الحفاظ يف املتمثل املدى قصري
لكن امللموسة. الجماعية للمنفعة األولوية كانت وطاملا السيايس. التعبري لحرية يعطيه مما
عىل حض أيده الذي النسوي فالتيار املرأة»، «محرر كونه هو بورقيبة به يشتهر ما أكثر
اإلسالم بني املزج إىل يسعى تقدمي إسالمي فكر ضوء يف واملساواة باالستقالل املرأة تمتع
القارة يف أو العربي العالم دول يف مسبوقة غري جنسية بثورة ذلك اقرتن وقد والحداثة.

بأرسها. األفريقية
عليها أُطلق مبادئ مجموعة صورة يف للمرأة الكامل للتحرير بورقيبة حملة انطلقت
.١٩٥٦ عام االستقالل نيل من شهور بعد قانونًا واستحالت الشخصية» األحوال «مجلة
للزوجة حقوًقا يمنح طوعي عقد بأنه الزواج تعريف وأعاد الزوجات، تعدد القانون حظر
أيًضا حظر إلزاميٍّا. رشًطا املرأة موافقة وجعل للزواج،22 أدنى سنٍّا وحدد الزوج، مثل
بأنه للزواج الحديث املفهوم عىل وشدد القارصات، الفتيات ببيع عليها املتعارف «العادة

29



العربي الربيع بعد ما

لتنظيم حملة بورقيبة شن نفسه الوقت يف عائلتني».23 بني تحالًفا وليس فردين بني رباط
تحديد دعم عىل الحملة ركزت الوقت. ذلك يف الغرب ملعايري وفًقا مألوفة تكن لم األرسة
كتابة وقت الوحيدة تزال (وال األوىل املسلمة الدولة تونس أصبحت ١٩٦٦ عام ويف النسل.
«وول جريدة يف ورد لتقرير ووفًقا فيه.24 الرغبة اإلجهاضعند تتيح التي السطور) هذه
معدل انخفاض من االستفادة الحملة هذه من الهدف كان ،٢٠٠٣ عام جورنال» سرتيت

واالقتصادية: الشخصية األوضاع تحسني يف املواليد

تنظيم عن املواطنني تثقيف يف عام كل دوالر ماليني ١٠ نحو الحكومة تنفق
يف تقارب البالد من نائية مناطق عىل النسل تحديد أجهزة وتوزيع األرسة
ودمجهن نسائها تثقيف يف طويًال تونسشوًطا قطعت فلوريدا. والية مساحتها
الحمل. منع حول تثقيًفا املدارس وأطفال الرجال ويتلقى العاملة. القوة مع
واألكثر الرحم. وعنق الثدي لفحص مجانية اختبارات املتنقلة العيادات وتوفر
بما للقرآن تفسريهم يف بالتساهل الدين رجال أقنع التونيس النظام أن هذا من

القضية.25 يالئم

الستينيات يف ٧٫٢ كان أن بعد الثورة قبل ٢٫٠٨ بلغ الخصوبة معدل أن النتيجة
وقدِّمت عاًما، وسبعني أربعة عن تونس يف املتوقع العمر متوسط زاد العرشين. القرن من
فرتة يف التاريخ كتابة إعادة محاوالت من وبالرغم باملجان. والصحية التعليمية الخدمات
اإلملام من املرتفعة املعدالت ساعدت متميزة. كانت األوضاع أن فالحقيقة الثورة، بعد ما
باملائة ٦٠ النساء شكلت حيث بالجامعة؛ االلتحاق عىل التونسيني ثلث والكتابة بالقراءة
التحول هذا حقق بورقيبة أن ذلك يف االنتباه يلفت ما أكثر وربما الطالب. عدد إجمايل من
يكن ولم حرب، إىل البالد يجر أن دون والديني واالقتصادي والثقايف االجتماعي الجذري
وأساليب الحروب ذكرى نسرتجع عندما األمر هذا غرابة تتبدى شعبية. ثورة مواجهة عليه
استمر التي الثالثة العقود أثناء العربي العالم من كبريًا جزءًا اجتاحت التي الفتاكة القمع

حكمه. فيها
املصلح مساندة بفضل املرأة شئون يف تونس به تميزت الذي الرائد الدور هذا تحقق
قيودهن. كافة من النساء بتحرير نادى الذي الحداد الطاهر العرصي التونيس اإلسالمي
يف «امرأتنا بعنوان ا مهمٍّ كتابًا — تونس يف «الزيتونة» جامع يف درس الذي — طاهر كتب
اإلسالم أن عىل مؤكًدا للنساء، الرسمي بالتعليم فيه نادى ،(١٩٣٠) واملجتمع» الرشيعة
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الحياة، يف بواجباتهن واعيات النساء معه تعد لم حد إىل الفهم وإساءة للتشويه «تعرض
النساء ضد ترتكب التي االنتهاكات الحداد أدان يتوقعنها».26 قد التي الرشعية واملنافع
أرستها، منزل إىل ويعيدها تفسري، أو سبب دون زوجته الزوج يطلِّق كأن اإلسالم؛ باسم

ثانية.27 لزوجة يرتكها أو
عقول عىل يستحوذ الذي الوسواس ذلك الحجاب؛ مسألة إىل السياق هذا يف لنتطرق
اهتمامهم من أكثر هذه، السطحية الورع بمظاهر اهتموا طاملا الذين اإلسالميني، جميع
أنه عىل الحجاب إىل بورقيبة نظر والفساد. والفقر البطالة مثل ا؛ حقٍّ املهمة باملسائل
النساء أن يفرتضبالرضورة فهو سواء، حد عىل والنساء للرجال التقييد أشكال من شكل
ارتداء ُمنع للرجال. ِملك وأنهن بهن، الوثوق يمكن وال الحماية، إىل ويحتجن ضعيفات،
بورقيبة وأدانه تونس، يف الدولة تمولها التي واملؤسسات الحكومية املباني كافة يف النقاب
الشوارع يف الحجاب ارتداء عن النساء أُثنيت كريهة». «ِخرقة بأنه إياه واصًفا نفسه
التونسية الدولة رأت األجناس. بني املساواة وعدم التمييز من نوًعا يخلق ألنه تحديًدا
اإلسالم أشكال أحد من األساس يف مستمدان النساء لقمع رمزان والنقاب الحجاب أن
املتأصلة اإلسالم أشكال أحد العربي؛ الخليج يف البدو قبائل تمارسه كانت الذي الرجعي
يف املساجد أُغلقت العرصالحديث. قبل القبلية األعراف يف وإنما — نفسه الدين يف ليس —
التونسية. للمدن القديمة التاريخية األحياء خارج نفسه األذان وُمنع الصالة، أوقات غري
بمفردك صلِّ لكن حر؛ فأنت تصيل، أن تريد كنت فإذا الجماعة. صالة ُمنعت باملثل
مهمة عاتقه عىل وأخذ الوهابية، العقيدة غري شيئًا يعرف ال إمام يقودها جماعة مع ال
التونسيون نشأ املحدودة. لنظرته وفًقا رذيلة، يراه ما واستنكار فضيلة يراه ملا الرتويج
دول معظم يف إلزامي أنه مع رمضان شهر يف الصيام تجنب األفضل من أنه فكرة عىل
مبارش تليفزيوني بث يف الربتقال عصري من رشفة بورقيبة تناول األخرى. اإلسالمي العالم
قوة تحتاج والدولة الصيام، بفعل تنخفض العمال إنتاجية أن عىل ليؤكد رمضان نهار يف

الحديث. مستقبلها لبناء تماًما نفسها تكرس عاملة
املتوسطة للطبقة املنتمني التونسيني من الساحقة األغلبية أن يف السبب يفرس ذلك كل
إجمايل من باملائة ٨٠ الدويل البنك ذكره ملا وفًقا يشكلون الذين — العلماني الفكر ذوي
والدخل)28 التعليم ومستويات املنازل ملكية عىل بناءً قيس ما (وهو الثورة وقت السكان
سوى عددها يبلغ لم مظاهرة أكرب أن ذُكر فقد الثورة. أثناء الشوارع إىل تنزل لم —
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املجموعات عىل صربهم فقدوا ما رسعان أنهم يف السبب يفرسأيًضا وهو متظاهر. ٥٠٠٠٠
النظام. سقوط أعقبت التي األشهر خالل التظاهر واصلوا الذين النشطاء من الصغرية

دبَّر ١٩٨٧ نوفمرب ويف الخَرف. أعراض عليه تظهر بدأت بورقيبة، عهد انتهاء قبيل
انقالبًا — آنذاك الوزراء ورئيس السابق العام األمن قائد — عيل بن العابدين زين
من مجموعة بإعدام بورقيبة تهديد وكان اإليطالية. العسكرية املخابرات بمساعدة سلميٍّا
اتسم الذي التآمري العمل هذا بتنفيذ ل عجَّ ما هو للغاية يمقتهم كان الذين اإلسالميني
طويلة، عقوًدا الخري بحب تميز الذي عهده مع اإلطالق عىل يتناسب ال قراًرا كان بالهدوء.
القرار أثار عقله. أفقدته الشيخوخة أن عىل كافيًا دليًال اعتربوه للنظام املنتمني إن حتى
— التحديد وجه عىل — اإليطاليون املجاورة. الدول يف الحنق مشاعر من الكثري أيًضا
أنابيب خط عىل بالتبعية سلبًا ويؤثر بأرسها، املنطقة استقرار كهذا أمر يزعزع أن خشوا
دموية أهلية حربًا بالفعل تخوض الجزائرية الجارة كانت تونس. يف مدُّوه الذي النفط
األخرى الجارة — ليبيا أما مدني. ١٥٠٠٠٠ عن يربو ما أرواح لتحصد اإلسالميون سببُها

أراضيها. خارج اإلرهاب ترعى باعتبارها إليها تشري دوًما االتهام أصابع فكانت —
تلك يف طويل. بوقت سبتمرب من عرش الحادي هجمات قبل كان هذا كل لكن
عمًال يعد — مخربة هجمات بتنفيذ املتهمني أولئك حتى — اإلسالميني قتل كان األثناء
بيانًا وليس اإليطالية،29 العسكرية املخابرات جهاز رئيس تعبري حد عىل للغاية» «عنيًفا
مثلما اإلرهاب ضد حربها يف األوسط الرشق دول إحدى تتخذه الذي للموقف به يُحتفى
إن حتى الشديد، بالهدوء اتسم بورقيبة عىل التونيس االنقالب أن والواقع الحًقا. سيكون
مدبري أغلب عكس وعىل ملحوًظا. يكون ال كاد بأنه الحًقا التحول وصف املعلقني أحد
بشعبية يحظى كان الذي سلفه بتقدير بالًغا ذكاءً عيل بن أبدى العالم، تاريخ يف االنقالبات
كل يف الغاضبة الحشود قبل من عيل بن صور تمزيق الثورة شهدت شتى. بأساليب طاغية
بورقيبة» «شارع اسم تحمل تزال ال التونسية املدن كل يف الرئيسية الشوارع لكن مكان،

الواقع. ذلك لتغيري حالية خطط من وما
أثناء األمريكية املركزية املخابرات ووكالة اإليطاليني مع وطيدة عالقات عيل بن أقام
تدبري يف يد األمريكية للمخابرات تكن لم أنه ومع املخابرات. إدارة يف قضاها التي السنوات
لألمريكيني نفسه قدم عيل بن أن أيًضا املفارقات ومن منها. ترحيبًا لقي فقد االنقالب،
سبتمرب، من عرش الحادي وبعد املتزايد. اإلسالمي التهديد وجه يف مرتاس أنه عىل الحًقا
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فإن ذلك مع املنطقة. يف بوش إدارة بثقة حظوة الحلفاء أكثر من واحًدا عيل بن أصبح
يزج كان فهو اإلقليمية؛ املقاييس مع باملقارنة لطيًفا كان البداية يف اإلسالميني مع تعامله
أثناء للتعذيب منهم البعض ويعرض بعدها، رساحهم يطلق ثم فرتة السجون يف بهم
نؤكد أن بنا حريٌّ املنفى). هي لندن كانت ما (وغالبًا البالد خارج بنفيهم يأمر أو ذلك،
ضحية أي املخابرات أجهزة تستهدف ولم واحدة، إعدام حالة ل تَُسجَّ لم أنه عىل ثانية
السعودية اململكة مثل وحشية األكثر األنظمة ظل يف مصريهم كان هكذا اغتيال. بعملية
راشد رساح عيل بن أطلق بقليل، الحكم تويل وبعد املتحدة). الواليات مثل وحشية (واألقل
قبض أنه غري تونس. يف الرئيسية اإلسالمية الحركة «النهضة»؛ حركة مؤسس الغنويش

اإلسالمي. للفكر الرتويج إىل الفور عىل عاد عندما ثانية عليه
«لينًا» ديكتاتوًرا بوصفه عيل بن إىل ينظرون كانوا — وجيه ولسبب — الغرب يف
الحريات عيل بن قمع الجنوبية. كوريا يف هي شونج بارك أو سنغافورة يف يو كوان يل مثل
حتى لالستقرار ضمانًا كان االقتصادي. والنمو االستقرار عىل الحفاظ أجل من السياسية
مدار عىل ترنيمة مثل الجماهري رددته ما وهو األمان!» «تونس كان النظام شعار إن
يف الحال كان كما اعتباًطا الوحشية يستخدم عيل بن نظام يكن لم ذلك عن فضًال عقود.
عىل خرضاوات بائع صفعت رشطية أن الغربية الصحف ذكرت املثال. سبيل عىل مرص

قط.30 يحدث لم هذا لكن الثورة، فتيل بذلك ويشعل ينتحر، جعله وهذا وجهه،
شيوعية أو إسالمية بدولة املطالبة عدم يف تتمثل واضحة حمراء خطوًطا النظام رسم
النطاق واسعة شبكة خالل —من واضطهد الديمقراطية. إىل التحول خطى من اإلرساع أو
الرشطة رجال أن غري الحمراء. الخطوط تلك تجاوزوا الذين هؤالء — الرسي البوليس من
العاديني، التونسيني املواطنني مع تعامالتهم يف واالحرتام األدب يلتزمون كانوا النظامية
وعالوة مكان. كل يف توجد التي االستثناءات بعض مع الغرب، يف مكان أي يف يحدث كما

القانون. إىل رجوع هناك كان ذلك عىل
كنت الوقت ذلك يف مرص. عن كتابي ألؤلف تونس إىل الرحال شدْدت ٢٠٠٧ عام يف
الطالب، تأخر مساء ذات مًعا. القهوة لنتناول الفلسفة يدرس جامعيٍّا طالبًا ألتقي عادًة
أحد أن وأخربني مضطربًا، بدا وصل وعندما املواعيد. مراعاة يف العرب مقاييس وفق حتى
غري يف مخموران رشطة ضابطا عليه اعتدى — لييل ملهى يف حارًسا ويعمل — أصدقائه
ويكرس بارتجاج ليصيبه رأسه يف أحدهما رضبه بأن الشجار انتهى خدمتيهما. أوقات
محرضرسمي لتحرير الالزمة األوراق ويعد بصديقه يعتني كان ألنه صديقي تأخر أنفه.
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مسألة يتناول فصل منتصف إىل كتابي يف وصلت قد كنت أني صادف الرشطة. لدى
تقديم فكرة من دهشتي عن التعبري من نفيس أتمالك لم الوقت. ذلك مرصيف يف التعذيب
العرف هي العشوائية الوحشية األفعال فهذه عربية. دولة يف للعدالة رشطة ضابطي
يعتدي أن خشية الضحايا إىل طبية تقارير تقديم يرفضون األطباء حتى مرص. يف السائد
وقال: صلبًا، كان التونيس صديقي لكن مدنية. ثياب يف يتخفون الذين الضباط عليهم
سيوجه صديقه وأن بالفعل، الرشطيني عىل قبض أنه أضاف ثم مرص.» يف لسنا «نحن

إليهما. االتهام
االقتصاد. يف نجاح قصة شك ال تونس سجلت عيل، بن عهد من األكرب الجزء خالل
االستثمارات أمام الباب وفتح الخصخصة فيها بما — قادها التي اإلصالحات أسفرت
بمتوسط االقتصاد نما عهده من األوىل عاًما العرشين أثناء وفرية. ثمار عن — األجنبية
أضعاف، ثالثة من أكثر املحيل الناتج إجمايل من الفرد نصيب وزاد سنويٍّا. باملائة ٥
وضع ٢٠١٠ عام ويف 31.٢٠٠٨ عام دوالًرا ٣٧٨٦ إىل ١٩٨٦ عام دوالر ١٢٠١ من
األوىل املرتبة يف تونس االقتصادي دافوس منتدى عن الصادر العاملية التنافسية تقرير
عيل بن لكن عريضة، زراعية قاعدة وبها الطبيعية املوارد إىل تونس تفتقر أفريقيا. يف
العالم. يف املعدالت أقل من وهو باملائة، ٤ من أقل إىل الفقر معدل قلل — أرشنا كما —
املجاني التعليم وتوفري الجنسني بني املساواة تأييد يف بورقيبة خطى عىل عيل بن سار
اتَّبع الخاصة. التونسيني حياة يف يتدخل يكن لم أنه عن فضًال للجميع، الصحية والرعاية
والفلسطينيني، اإلرسائيليني بني التوسط إىل تسعى للغرب موالية معتدلة خارجية سياسة
بزعامة الفلسطينية التحرير منظمة عن تصدر التي اآلراء حدة من التخفيف وتحاول
عامي بني ما الفرتة يف الفلسطينية التحرير منظمة تونس واستضافت عرفات. يارس

األهلية. الحرب أثناء لبنان من ُطردت أن بعد و١٩٩٣ ١٩٨٢
بالتدريج نفسه من عيل بن جعل — بمكان األهمية من جانب وهو — آخر جانب عىل
نزيهة. حرة انتخابات أجريَت لو حتى انتخابه يعاد أن تماًما وارًدا كان مؤلَّهة. شخصية
تصديقها. ألحد يمكن ال نسبة وهي باملائة، ٩٠ بنسبة فوزه عن يعلن كان دائًما ذلك مع
جديدة. فرتة الحكم يف البقاء من نفسه ليمكِّن مرتني الدستور عدَّل فإنه ذلك عن فضًال
كانت أيًضا يوميٍّا. الصباح صحف جميع من األوىل الصفحة يف شعبه عىل يطل كان
الكبرية الواجهات من هائًال عدًدا تغطي يوم كل تألًقا وجهه فيها يزداد التي امللصقات
لم أنه غري باسمه. يها يسمِّ التي املرافق عدد زاد السن، به تقدم وكلما والقرى. املدن يف
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الشكل من بالرغم ديكتاتوريٍّا. نظاًما يرتأس يكن ولم األحوال، من حال بأي طاغية يكن
بلدة تونس ظلت فقد األحيان، بعض يف السياسية للحريات قمعه اتخذه الذي القبيح
العظمة جنون أو الخانق، السعودية اململكة مناخ بها يكن لم الجمال. خالبة ساحرة
نحو عىل العامة الخدمات انتعشت لسنغافورة. اململة الرتابة أو السوفييتية، للكتلة الزائل
وكانوا واللطف، والتسامح بالتحرض املواطنون اتسم الغرب. دول من الكثري عىل ق تفوَّ
العربية جانب إىل بطالقة الفرنسية يتحدثون كانوا ما كثريًا الثقافة. من عالية درجة عىل

والفنية. األدبية الحياة يف االنتعاش من حالة البالد شهدت ذلك، عن فضًال التونسية.
عىل عيل بن فرضها التي القيود من بالحنق — الشباب خصوًصا — البعض شعر
تتلقاه كانت بما غالبًا رضيت العريضة املتوسطة الطبقة لكن السيايس، التعبري يف حريتهم
فعل إذن يمكنهم بعينها، ملوضوعات التطرق عن يبتعدون داموا ما ذلك. نظري منافع من
تعنيهم التي باألمور أنفسهم شغلوا فإنهم ثم ومن الخاصة، حياتهم يف لهم يحلو ما
كانوا ا حدٍّ األمان من بلغت شوارع يف نشئوا الذين أطفالهم وتعليم املال، جني مثل ا، حقٍّ

الصباح. من األوىل الساعات يف الخارج يف اللعب معه يستطيعون

إىل التونسية الجماهري دفع الذي فما أرشت، كما مزدهًرا االقتصادي الوضع كان إذا
االقتصادي. الوضع وتردِّي «ويكيليكس»، ترسيبات باختصار: الجواب للشوارع؟ النزول
ففي نجاحاته. عن ض تمخَّ الذي بالغطرسة للشعور ضحية الحاكم النظام وقع
النظام من فون املثقَّ املواطنون توقع — األخرى العربية الدول عكس وعىل — تونس
منه. عهدوه الذي املتميز أدائه عىل يستمر أن بكفاءة البالد يدير الذي البريوقراطي
بتبعاتها. التأثر من تونس تُستثَن لم ،٢٠٠٨ يف العاملية االقتصادية األزمة اندلعت وعندما
يسعون الذين العليا املؤهالت حملة من الجامعات خريجي عدد كان أن وقت ذلك حدث
إىل يزداد — نسمة ماليني ١٠ سكانه تعداد يتجاوز ال بلد يف — وظيفة عىل للحصول
مرتفًعا املعدل ذلك يكن ولم باملائة، ١٤ الرسمي البطالة معدل بلغ سنويٍّا. ٤٠٠٠٠
كان التونسيني التخرج حديثي بني لكن املعارصة، األمريكية أو األوروبية للمقاييس وفًقا
«ويكيليكس» ترسيبات إحدى ظهرت بعدها أضعاف. ثالثة بمقدار مرتفًعا املعدل هذا
الحاكمة النخبة جشع زاد الرئيس. عائلة بني املسترشي الفساد بالتفصيل تناولت التي
يقوم الذي القوي االقتصادي النمو فيه تداعى الذي الوقت نفس يف وغطرستها وفسادها
يُشرتَى بموجبه الذي التاريخي التونيس االجتماعي العقد تهاوى لقد الشعب. والء عليه

يُكتَسب. وال الشعب والء
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ازدراء كان بل الثورة، اندالع الرئييسوراء السبب الديمقراطية انعدام مسألة تكن لم
لم تركة وهي وتبديدها، بورقيبة تركة استغالل إساءة يف عيل بن انتهجه الذي األسلوب
أن املمكن من كان عينيها. نصب الشعب مصالح وضعت لكنها الطابع، ديمقراطية تكن
نصيب عىل يحصلون يزالون ال فهم يحدث، عما الطرف املتوسطة الطبقة أفراد يغض
األعداد بني املتأجج الغضب ذلك هو حسابًا النظام له يحسب لم وما الغنيمة. من معقول
بما فوجئت أيًضا وأنا متفاوتة. بنسب البطالة يعانون كانوا الذين الشباب من املتزايدة
التي القصص إىل نظرت لكني مرص، يف ستندلع ثورة أن من يقني عىل كنت حدث.
الجامعات خريجي بني املتأجج الغضب عن الثورة قبل التونسيني أصدقائي من سمعتها
كان أنه قط أتخيل لم لكني قائم، الغضب هذا أن أعرف كنت إال. ليس شكاية أنها عىل

شعبية. ثورة باندالع ينتهي جعله الذي الحد هذا إىل مسترشيًا
يتساءل العليا؛ املؤهالت حملة من العمل عن العاطل الشباب من كبري عدد رشع
كان «يوتيوب» موقع فحتى عيل. بن حكم تحت تونس يف املفروضة السياسية الرقابة عن
بعينها تضحيات يبذل أن منه ُطلب جيًال أن أيًضا الطبيعي من كان الدوام. عىل محجوبًا
الدولة؟ هذه بناء سينتهي متى نفسه: فيه يسأل وقت عليه سيأتي الدولة بناء أجل من
التي األوروبية الدول من السياح أعداد انخفضت العاملية. املالية األزمة اندلعت حينها
الذين الفقراء عىل االنخفاض هذا تأثري يقترص ولم ملحوًظا. انخفاًضا األزمة يد طالتها
تأجري طريق عن السياحة قطاع أطراف عىل رسمي غري بطريق العيش لقمة يكسبون
كانوا الذين نسبيٍّا، املورسين املتاجر أصحاب إىل ذلك تأثري امتد بل الفتات، مقابل الحمري
يوجد كان ودائًما يرتاجع، األجنبية االستثمارات حجم بدأ األجانب. الزائرين عىل يعتمدون
قيام سبقا اللذين العامني يف أُجري رأي استطالع أظهر الواعي. الشباب حنق يثري يشء
يسري االقتصاد أن يرون الذين التونسيني أعداد يف ملحوًظا انخفاًضا الفور عىل الثورة
املرتدي االقتصادي الوضع عىل ثورة كانت أساسها يف الثورة إذن الصحيح.32 االتجاه يف
وحرية الديمقراطية من املزيد لتوفري ا عامٍّ تلهًفا ال السكان، من معينة رشائح بني للبالد
ستندلع الثورة كانت هل والفتيات: الشباب عرشات سألُت الثورة، بعد ما تونس يف التعبري.
دون ومن الجامعات؟ لخريجي الوظائف وكفل معيشتهم مستويات عىل النظام حافظ لو
يف الناخبني تسجيل أثناء فإنه املقدمة، يف رأينا وكما القاطع. بالنفي أجابوني استثناء
فقط باملائة ١٦ سوى باألمر يهتم لم الثورة، بعد تونس يف األوىل املرة يف االنتخابية القوائم
لديهم تكون ألن التونسيني تعطش إىل بعيد أو قريب من يشري ال أمر وهو الناخبني، من

تمثيلية. حكومة
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محل فالرجل االقتصادية؛ األزمة وجه يف الصمود األرجح عىل عيل بن بإمكان كان
مشكلة الحديث. االقتصاد إىل التحول بها أدار التي الرباعة بسبب الغرب يف كبري تقدير
الحفاظ أجل من السياسية الحريات قمع عىل القائم — السنغافوري الحوكمة نموذج
ومن الحاكمة، النخبة كانت إذا إال ثماره يؤتي ال أنه — االقتصادي والنهوض األمن عىل
شبه والسيطرة العليا املناصب إغراءات وتجنبت به، يُقتدى مثاًال النظام، زعيم قبلها
املنية وافته بورقيبة أن يملؤه والفخر تونيس أي سيخربك السياسية. الحياة عىل الكاملة
يحظى يزال ال فإنه السبب ولهذا البنوك. يف مال أي لديه يكون أن دون متواضع بيت يف
شأنًا كان عيلٍّ؛ بن عليه تسامح أن تونس يف الثورية األقلية تستطع لم ما الشعب. بحب

شخصيٍّا.

الطرابليس، ليىل تدعى سيدة — عمره من األربعينات يف وهو — عيل بن تزوج ١٩٩٢ عام
لبائع طفًال عرش أحد بني واحدة ليىل كانت وملَّا الشعر». فة «مصفِّ باسم توصف ما غالبًا
األعمى والتقدير االنتهازية صفات كافة حملت فقد القديم، تونس سوق يف وجوز فاكهة
زيجة انهيار قبل االجتماعية. الظروف هذه مثل تفرضها ما دائًما التي العائلية للروابط
القرص داخل آمنة استقرت إن وما طفًال. له أنجبت قد الطرابليس ليىل كانت األوىل، عيل بن
تحويل يف املمثلة الكربى املهمة تنفيذ يف رشعت حتى — سنوات خمس بعد — الرئايس

السوق. املعرفة؛ حقَّ تعرفها كانت التي البيئة من صورة إىل بأرسها الدولة
من واملزيد املزيد عىل أياديهم أقاربها من وجيش املنحطني أشقائها كتيبة وضعت
وقد بورقيبة. كنف يف ونشأ عريقة، إنها يقال عائلة من نفسه عيل بن ينحدر الغنائم.
لزوجته الغريبة الترصفات من أقربائه أقرب فزع عن بورقيبة لرتكة خيانته أسفرت
آل عكس عىل — الطرابليس آل كان عالنية.33 به عالقتهم قطعوا إنهم حتى وعائلتها،
من العالم يكنُّه ما كل أن عىل الدليل إقامة عىل عازمني وبدوا نعمة، محدثي — عيل بن
يمكنني للمشهد، قراءتي خالل ومن عينه. اإلنصاف هو األشخاص هؤالء ضد تحامل
التوقف. لهم ينبغي أين يعرفون يكونوا ولم والدونية، بالجشع يتصفون كانوا إنهم القول
التونسيني مع حواراته يف كثريًا سمعه عما الحًقا جوديك روبرت األمريكي السفري كتب
االجتماعية، مكانتهم وانحطاط العلمية، مستوياتهم تدني بشأن الساخرة «التعليقات عن
النظارة بارتداء تتباهى الطرابليس ليىل كانت ما كثريًا يعيشونها».34 التي البذخ وحياة
امرأة وهي أوناسيس، كينيدي جاكلني بها اشتهرت التي الحجم كبرية املستديرة الشمسية
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وجنتيها، امتالء مع لكن النفوذ. ذوي من املهمة زيجاتها إىل شهرتها من جزء يرجع أخرى
وضع يف وإفراطها «شانيل»، أزياء يف جسدها وامتالء الدهون، ثنايا وسط عينيها واختفاء
كانت تصوره، يصعب شكًال خصالته اتخذت حتى شعرها وتيبُّس التجميل، مساحيق
زوجة أن عدا فيما ماركوس، إميلدا الديكتاتور لزوجة األصلية بالصورة شبًها تزداد
إذا ة بالرقَّ ستوَصف كانت — املضحكة الذاتية وأحاديثها وُحليِّها بأحذيتها — ماركوس

بالطرابليس. قورنت ما
التهوين. من نوع هو التونيس الشعب من ممقوتة كانت الطرابليس ليىل إن القول
أضمرها التي العامة الكراهية عنارص أحد وهو — والعجرفة التكرب عنرص حتى لكن
يف عيلٍّ (وبن بورقيبة أن عىل دليًال كان ربما — تونس يف املتوسطة الطبقة أفراد لها
نجم لبزوغ التهليل من بدًال فإنه ثم من طيبًا. معاًشا لهم كفل قد األوىل) حكمه سنوات
كانت التي الشعوب ودَّ بريون وإيفيتا ماركوس السيدتان كسبت هكذا — الشعب» «سيدة
جبني يف سبَّة أنها عىل الطرابليس إىل نظروا التونسيني أن نجد — زوجيهما لقمع تخضع
— نتذكر أن علينا نفسه الوقت يف بنائها. إىل يتطلعون التي الحديثة املتقدمة الدولة
هذه أوجدتهما اللذين واملحسوبية الفساد من القاتم اإلجرامي العالم هذا إىل ننحدر ونحن
واضحة تكن لم تبعاته فإن ممقوتًا، كان سلوكها أن من بالرغم أنه — البغيضة املرأة
اإلنقاذ خطط فإن نفسه املنوال عىل التونسيني. املتوسطة الطبقة أبناء أمام الوضوح كل
سرتيت»، «وول مرصفيي إىل الرضائب دافعي أموال من دوالر تريليون قدمت التي املايل
التي القومية السياسية واملنظومة اإلعالم ووسائل والفقراء، األغنياء بني املتزايدة والهوة
أمريكا، يف املتوسطة الطبقة أبناء من الكثريين غضب أثارت أمور كلها املؤسسات؛ تمولها
تندلع أن قبل سنوات ثالث األمر استغرق غالبيتهم. لدى ثورية أفكار أي تُِثْر لم لكنها
شك ال وتونس أمريكا بني الفرق سرتيت». وول «احتلُّوا حركة نظمتها التي االحتجاجات
بموجب مكفولة تعبري وحرية ديمقراطي لنظام أمان صمام لديها أمريكا أن يف يكمن
الواضحة، األسباب من الكثري تونس يف العمل عن العاطل الشباب لغضب كان الدستور.
زوجته من عيل بن زواج كان متمدن. مسالم مجتمع عرب متنفس أمامهم يكن لم لكن
عىل قبضته إرخاء يف اإلخفاق يف املنعكس غباؤه وكان نعشه، يف يُدق مسمار أول البغيضة

آخرها. هو املدنية الحريات مساحة وزيادة السياسية العملية
العاصمة من األساس يف انحدارهم إىل اسمهم يشري الذين — الطرابليس آل اشتهر
مشاعر يكن الذي التونيس الشارع رجل لدى بلَّة الطني يزيد ما وهو طرابلس، الليبية
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عصابة بفكرة كثريًا يستمتعون كانوا أنهم الواضح من «العائلة». باسم لليبيني— الكراهية
يف مرموقة وظيفة أي عىل تحصل لكي إنه قيل وقد طياته. يف االسم يحملها التي املافيا
«العائلة» إن أيًضا قيل «العائلة». داخل األفراد بأحد صلة عىل تكون أن بد ال الدولة
فكانوا األعمال. عالم يف الصفوة إىل بالرفض تقابل أن يمكن ال عروض تقديم اعتادت
التي حصته بيع عىل األعمال رجال أحد أُجرب ،٢٠٠٨ عام يف يريدون. يشء أي يأخذون
أوضح بخس. بثمن عيل بن أقارب أحد إىل التونسية البنوك أكرب يف باملائة ٣ تساوي كانت
ورشكات بنوًكا، تمتلك «العائلة» كانت باألمر.»35 أشبه طلبًا «كان الحًقا: األعمال رجل
درجة التجارية مصالحهم شبكة بلغت سيارات. وتوكيالت عقارية، ورشكات اتصاالت،
ترك قرروا العائلة، رحيل بعد تفكيكها أرادوا عندما املسئولني إن حتى التشعب من هائلة
القرار هذا ولوال إغالقها. من بدًال الدولة إدارة تحت «العائلة» أيدي يف الرشكات من عدد

لالنهيار.36 التونيس االقتصاد يف القطاعات بعض لتعرضت
أشكالها عىل الطيور كانت وملا بدورهم، أبناؤها وتزوج تفرعها، «العائلة» واصلت
هو عيل بن أصهار أحد زوًجا. يُتَخذ قد من أسوأ الختيار غريبًا ميًال أظهروا فقد تقع،
الفيال يف يوميٍّا دجاجات أربع يتناول بنمر يحتفظ كان اللواءات. أحد ابن املاِطري صخر
سياسات من االستفادة يف براعة أبدى قد االبن املاطري أن ذُكر بها. يسكن التي الفاخرة
وإعادة للخصخصة تخضع التي الرشكات يف االستثمار طريق عن االقتصادية عيل بن
التابعة التونسية الرشكة يف باملائة ٤١ قدرها حصة اشرتى إنه قيل ٢٠٠٦ عام يف بيعها.
للدولة التابع الفالحي» الوطني «البنك من «نستله» السويرسي الغذائية الصناعات لعمالق
اليوم «نستله» رشكة وتقول اليوم). مليون ٢٫٦ (نحو تونيس دينار ماليني ٣٫٦ مقابل
بائس، عاملي تكتل اسم يف الطعن يف الرغبة ودون الصفقة. تلك يف رأي لها يكن لم إنه
بضمان عينًا تقر كانت — مشابهة مواقف يف — الرشكات هذه مثل أن نتذكر أن بنا حريٌّ
أهمية فيها األمر لهذا يكون دول يف الحاكمة األرس مع املمكنة العالقات أفضل تكوين
باع فحسب، شهًرا عرش ثمانية مرور بعد أنه ذُكر فقد ذلك، من الرغم عىل تجارية.
أرباح بنسبة دينار مليون ٣٥ مقابل األم الرشكة إىل «نستله» يف التونسية حصته املاطري
به. القيام استطعت لو — يقولون كما — جيد عمل من له يا باملائة.37 ١٠٠٠ من اقرتبت
أفراد من واحًدا تكن لم إذا تونس يف كثريًا تتضاءل كهذا أمر فعل استطاعتك فرص لكن

«العائلة».
أساليب عىل وضوًحا أكثر مثال هو — عيل بن ليىل أقارب أحد — الطرابليس عماد
األنشطة بدعوى الرشكات يبتز كان إنه يقال «العائلة». تستخدمها كانت التي املافيا
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رشكات يملك كان أيًضا أجلها. من املاَل املستأجرون بلطجيتُه يجمع التي الزائفة الخريية
أجل من األثرية األرايض تجريف مثل أنشطة يف تخصصت لكنها سليم، القانوني موقفها
الروحي» «األب فيلم من مأخوذة كانت املفضلة كلماته إن قيل كربى. تسوق مراكز بناء
رأيه كان ذلك مع لألمور.» تقديرك يف يؤثر فذلك أعداءك؛ تكره أن «إيَّاك الثالث: الجزء
منظمة لدى طلبًا األكثر قائمة ضمن اسمه إدراج يف تسبب وأخريًا للغاية. بمشاعره متأثًرا
يكن لم مرتًا ١٦ نحو طوله البالغ اليخت أن حظه سوء ومن يختًا. رسق عندما اإلنرتبول
ملًكا كان وإنما خسارته، سيبتلع األرجح عىل كان النفوذ ذوي غري تونيسمن ملواطن ملًكا
عىل أرص فقد العالقات، ببعض يتمتع الفرنيس كان وملَّا استثماريٍّا. بنًكا يرأس لفرنيس
بتسليم وطالبت جلبة، — طويًال زمنًا عيل بن حليف — فرنسا أثارت اليخت. استعادة
ممتازة».38 حالة و«يف هدوء يف اليخت أعيَد فقد الشهود، ألحد ووفًقا الطرابليس. عماد
خطأ بالتغايضعن أوامر تلقيهم بعد ربما التُّهم؛ الفرنسيون املدَّعون أسقط الفور وعىل
النهاية يف ينالهم الفرنسية الحكومة فوزراء أكرب؛ مصلحة تحقيق أجل من كهذا بسيط
الرِّشا من وغريها املجانية العطالت عن النقاب ُكشف عندما عيل. بن غنائم من جانبًا
تونسيٍّا أن إال استقالته.39 تقديم إىل منهم عدد اضطر التونسية، الثورة بعد املشابهة
نسبيٍّا سلمية التونسية الثورة كانت إذا الصفح. عىل قدرة أقل كان األقل عىل واحًدا
قانونه وفق «عاش الذي الطرابليس عماد فإن املنطقة، يف أخرى بلدان يف حدث بما مقارنة
يناير ١٤ يف أيًضا. وفقه مات قد — القول الغوغاء من ملعجبيه يحلو كما — الخاص»
تونس.40 يف الدويل» عيل بن العابدين «زين مطار يف املوت حتى الطرابليس ُطعن ،٢٠١١
النهب أعمال التونسيون مارس عابئني، غري املشهد يراقبون األمن حراس كان وبينما
البحر. عىل املطلَّة الفاخرة «العائلة» فيالت داخل وبالوا واملرايا، الزجاج وحطَّموا والسلب،
ذلك يف بما الدونيون؛ الرعاع هؤالء ارتكبها َمظلمة كل ذكرى بالتفصيل استحرضوا لقد
من البذخ. بمظاهر املليئة املبتذلة وحفالتهم املنطقة، أطفال روَّعت التي البغيضة كالبهم
خزانة نهبوا الذين الطرابليس آلل «ال الثورة: أثناء التونسيون رفعها التي الشعارات أشهر
السعودية إىل الطرابليس ليىل فرار شائعة هي اإلهانات آخر أن الكثريون ظن الدولة.»41
يقطع دليل من ما الوطني. البنك من دوالر مليون ٥٠ عن قيمتها تزيد ذهب سبائك ومعها
التونسيني من املعدمني طبقة لكن االحتمال، بعيد يبدو اتهام وهو االتهام، هذا بصحة
ذكر عندما يشء أي املتيَّم الزوج يثبت ولم الحقيقة، من شيئًا االتهام هذا يف أن شعروا
آمنة زوجته وصول عىل يطمنئ أن فور تونس إىل العودة ينوي كان أنه محاميه لسان عىل
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عىل زوجتك تقدِّم كنت إن دونه.42 من وأقلع أوامره» «عىص الطيَّار أن غري السعودية، إىل
منك تُرجى فائدة فأي انتظارك، عىل طائرتك قائد حمل عىل قادر غري كنت وإن بلدك،

اآلن؟ بعد
أفضل وفرص الوظائف من املزيد فقط لديهم؛ كان ما أرادوا املتظاهرون؟ أراد ماذا
لن أنهم إىل تشري املؤرشات جميع أن املؤسف ومن وبينها. بينهم حائًال «العائلة» تقف ال
أدانت كاملة، ساعات ست استمرت محاكمة ويف ٢٠١١ يونيو ففي ذلك؛ عىل يحصلوا
ملبالغ القانونية غري والحيازة الرسقة بتهم غيابيٍّا وزوجته عيل بن الهزلية املحاكم إحدى
هذه واألسلحة؛ واملخدرات، األثرية، والقطع واملجوهرات، األجنبية، العمالت من طائلة
كلمة إعالء أن هذا ومعنى خلعهم. من أسابيع بعد منزلهم يف عليها» «ُعثر األسلحة
الناشط رشبيب الدين محيي علَّق للثورة. الفورية املكاسب بني من تكن لم القانون
تمثيلية نفس كربى؛ أمل خيبة «إنها بقوله: آسًفا فرنسا يف املقيم التونيس الحقوقي
عادلة محاكمة حقيقية؛ محاكمة أردنا لقد عليها. الديكتاتور عوََّدنا التي الصوري القضاء
قضائية منظومة … بشهاداتهم للتعذيب تعرضوا من فيها يديل للديكتاتور محاكمة …

شيئًا.»43 منها تتعلم

سيحقق الذي الوحيد الحزب أن تُظهر الرأي استطالعات بدأت بقليل عيل ببن اإلطاحة بعد
عىل ترددت «النهضة». اسم نفسها عىل تطلق جماعة الناجمة؛ الفوىض من استفادة أكرب
املراقبون ق دقَّ كلما لكن باملائة. ٣٥ بل باملائة و٣٠ باملائة ٢٥ مثل تأييد نسب األلسنة
أن األول: مؤكدين؛ كانا فقط أمران «النهضة». هذه كنه تحديدهم صعوبة زادت النظر،
التي االحتجاجات يف واضًحا دوًرا تلعب لم أنها والثاني: إسالمية، أجندة تتبنى «النهضة»
إن قيل املنفى. يف أو السجون يف إما كانوا الحركة قادة أن ذلك النظام؛ سقوط إىل أدت
عالوة العاملة. الطبقة أحياء ويف الريفية النائية املناطق يف تنترش كانت الشعبية قاعدتها
صلة أي «النهضة» أنكرت الثورة، أعقاب يف الدامية العنف أعمال اندلعت عندما ذلك عىل
تكون أن عىل «النهضة» أرصت جديد، دستور النقاشحول فيه دار الذي الوقت ويف بها.44
يتضمنه أن ينبغي عما الحركة قادة ُسئل عندما لكن كتابته، ستتوىل التي الهيئة ضمن
وجوههم، املراقبون وىلَّ أينما الصدد. هذا يف يقولون ما لديهم ليس أنه بدا الدستور،
حارضة وكأنها محريًا، غيابًا نفسه الوقت ويف مؤكًدا، حضوًرا «النهضة» لحركة وجدوا
«النهضة» تفعله قد الذي وما إذن؟ شعبيتها تفسري يمكن كيف واحد. آن يف وغائبة

األرجح؟ عىل بها ستفوز أنها يبدو التي الربملانية باألغلبية
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والعنف اإلرهاب إدانة عىل دأب الذي «النهضة» حركة زعيم الغنويش— راشد يجسد
عىل حقيقي غري شخص وكأنه يَُرى يكاد إنه حتى الحركة، يكتنف الذي الغموض —
وحش يظهر مثلما التاريخ، حطام بني من وظهر حديثًا أُوِجد غريب كائن كأنه اإلطالق،
األصغر االبن — الغنويش راشد ُولد يأتي:45 فيما يتلخص الرسمي سجلُّه «جودزيال».
الصناعية قابس مدينة من قريبة قرية وهي الحامة، يف ١٩٤١ عام — أشقاء عرشة بني
الذي — محمد والده نال عتيق. واحد مذياع وبها جارية، مياه أو كهرباء بال الجنوبية
القرية، أهل بني القرآن يحفظ الذي الوحيد كان ألنه شيخ لقب — مزارًعا يعمل كان
الذي التناغم جو الحًقا الغنويش يسرتجع أبيه. من بتوجيه الصغري راشد حفظه وهكذا
بحب الكربى أبيه زوجة منهن يخص الالئي األربعة أبيه زوجات بني البيت يسود كان
للوحدة حبَّه أخيه ابَن وأورث النارص، عبد بجمال املعجبني أشد من كان أعمامه أحد كبري.
وأحسَّ الفرنيس، االستعمار ضد املسلَّحة املقاومة نشأة أيًضا الصغري راشد شهد العربية.
العمر من بلغ عندما الفرنسيني.46 للمستعمرين لها» حد ال «كراهية الحًقا عليه أطلق بما
اعرتضعىل أباه وألن جانب، من الحقل يف يعمل لكي املدرسة؛ من أُخِرج عاًما، عرش ثالثة
الذي الخالص اإلسالمي التعليم تقوِّض أنها شعر إذ آخر، جانب من الفرنسية املناهج

ابنه. به يحظى أن تمنى
يكفي ما األرسة إىل وأرسل قابس، يف قاضيًا سنٍّا األكرب أشقائه أحد صار ذلك مع
يف الرئييس الجامع الزيتونة؛ بجامع ملحقة مدرسة يف تعليمه راشد ليكمل النقود من
الغنويش ذكر التي قابس، إىل كلها األرسة برفقة املسنُّ والده انتقل عامني، بعد تونس.
االكرتاث وعدم ارات والخمَّ الدعارة بيوت حيث الحداثة؛ آثار فيه رأى مكان أول أنها الحًقا
الفتى يعانيها أن الطبيعي من التي الثقافية الصدمة الغنويش استثمر الصلوات! بأداء
الوقت ذلك يف لكنه شبابه. سنوات أثناء خرباته تشكيل يف الساحلية املدينة يف القروي
بل الفلسفة، ودرس األوروبية، الروايات من الكثري معه قرأ ا حدٍّ التأثر به بلغ قد كان
دراسته أتم ملحد».47 أنه «شعر — القديسني ثوب ألبسه الذي سريته لكاتب وفًقا — إنه
به يتمتع كان ملا ألساتذته إزعاج مصدر كان حيث بتونس الزيتونة جامعة يف الثانوية
إحدى يف مدرًسا عمله من عامني بعد — قرر عندما مرة أول طموحه تبدَّى أملعيَّة. من
أنه ومع الزراعة. بكلية التحق حيث القاهرة، جامعة إىل االنتقال — االبتدائية املدارس
الغنويش إن القول يمكن حيث — النارصي الواقع كره فقد النارص، عبد محبي من كان
ما رسعان حال كل وعىل — قط له تروق جديدة بيئة يشهد لم آخر مثايل أي شأن شأنه
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بعدها اتجه بورقيبة. مع خالف بسبب النارص عبد يد عىل التونسيني إلجالء ضحية وقع
إىل وانضم السياسية، اهتماماته تنوعت وهناك بسوريا، دمشق يف ثانية الفلسفة لدراسة
باملنتدى مروًرا األوروبيني، االشرتاكيني حزب من بدءًا التحالفات من مختلفة مجموعة
مع نارصي. تنظيم وهو االشرتاكي االتحاد إىل ووصوًال االشرتاكيني، للديمقراطيني الدويل
رحلة يف انطلق ١٩٦٥ عام يف املسلمون. اإلخوان يديره مسجد إىل االختالف دائم كان ذلك
صدمة ُصِدم أنه ثانية ذََكر حيث أوروبا، يف والتجوال العمل من أشهر سبعة استغرقت

زارها.48 التي الدول يف املنحل» الضائع «الشباب بني السائدة السلوكيات من كربى
هذه كل فبعد الفارقة. الدمشقية اللحظة ليعيش دمشق إىل أدراجه عاد وهكذا
الحقيقة فجأة اكتشف أنه الحًقا الغنويش ذكر كثب، عن الفلسفة مبارشة من السنوات
وأنها العربي، غري الفكر يف جذور لها العربية الوحدة حركة أن يف املتمثلة الواضحة
رأسه. لوى فقد بالنفور شعر وملَّا األوروبية. االشرتاكية َولية للدُّ بالكثري تدين الواقع يف
وصانعها، األمة، هذه روح هو اإلسالم أن مقتنًعا — زلت وما — كنت «ألني الحًقا: كتب
بني الجواب وجد أنه بد ال والتقدم.»49 النرص لتحقيق أملها يزال وال مجدها، ومؤسس
قراءة بعد دمشق. يف املساجد من العديد يف قابلهم الذين املسلمني اإلخوان أيديولوجي
التي األماكن هذه إىل ذهابه يف كان حتًما الغنويش أن شعور لديك سيتكون السرية، هذه
أول أي السمعة؛ رديئة الخمارات إىل اختالفه يف املخمور يكون كما األصويل، الفكر تتبنى
الخامس ليلة يف حدث ما واسمع اإلغالق. وقت يغادرها من وآخر الصباح يف يدخلها من

:١٩٦٦ عام يونيو شهر من عرش

كما وليس أوِحي كما اإلسالم الحق؛ اإلسالم أنه نفيس يف استقر ما اعتنقت
من هائلة موجة اجتاحتني الليلة تلك والعادات. التاريخ بفعل ُشوِّه أو ُشكِّل
ُولدت الليلة تلك يف له. حياتي نذرت الذي الدين بهذا واإلعجاب والحب اإليمان
كل يف والتفكر النظر إعادة عىل بالعزم وعقيل هللا، بنور قلبي وامتأل جديد، من

قبل.50 من فيه اعتقدت ما

يقولون. كما األمر يف ما كل وهذا
الدراسة أن أخربوه أصدقاءه ألن باريس، إىل رحلة يف ذلك من بالرغم الغنويش انطلق
عالقته توطدت ما ورسعان بلده. أبناء أعني يف املطلوبة الرشعية بمنحه كفيلة وحدها هناك
عام بعد عدمه. من أفضل التدين من نوع أي ألن ربما الكاثوليك، الطالب من بمجموعة
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تونس— إىل عاد عندما — وهكذا كفايته، نال قد الغنويش كان القايس «االختبار» هذا من
القائم االجتماعي لإلصالح نفسها تكرس جماعة تأسيس يف شاكلته عىل آخرين إىل انضم

«النهضة». باسم بعد فيما ُعرفت اإلسالمية املبادئ عىل

عرش التاسع القرن لرواية تدين مدى أي وإىل للواقع، القصة هذه تدين مدى أي إىل
يطل صغري تل عىل بشغف قرأها قد الصغري راشد يكون أن يُفرتض التي التكوينية،
جديرة ذاتية سرية ليس منها يظهر فما ما. نوًعا صلة ذي غري أمر هذا قابس، عىل
يف الهموم من خالية طفولة القديسني: أحد حياة بسرية أشبه يشء وإنما بالتصديق،
الحنونات والزوجات املاعز عن الطريفة النوادر من بالكثري مة مطعَّ بدائي، مسلم مجتمع
به ويُلقى الوِرع الشاب جذور تُقتلع أن قبل العربية، للوحدة املؤيدين املحبوبني واألعمام
القيم إىل — والبحث االضطراب من فرتة بعد — منه ليعود الفائر، الحداثة مرجل وسط
يواجهها التي املخاطر رصد عىل أكرب قدرة ذا ناضًجا، قويٍّا طاهًرا طفولته يف عرفها التي

فاسدة. حقبة وسط أقدامه تثبيت ليعيد إليها، يحتاج التي والتكيفات
السلفية عىل الخارج يف وركَّز بلده، يف األنظار لفت الغنويش تجنب بدء، ذي بادئ
ادَّعى مثلما تماًما، بها عالقته يقطع لم أنه الواضح من التي العربية والوحدة واإلسالمية
نفسه الوقت يف لكنه الجزائرية، الجارة يف متشدد واعظ عن العلم من الكثري أخذ الحًقا.
الدويل املوقف أبقى — اإلسالمي الفقيه يسلكه الذي الشاق الدرب حول يتماحك وبينما —
ينبغي الذي الحد عن — فائدة ذو منها القليل أن ظني يف — آراء عن عربَّ عينيه. نصب
الغنويشبالغزو أشاد ١٩٩٠ عام ويف إرسائيل. التفاوضمع يف إليه الوصول للفلسطينيني
الكويت عىل — العلماني البعث لحزب الشديد بوالئه املعروف — حسني صدام شنَّه الذي
إربًا.51 مزقوهما الغرب املستعِمرين أن يرى عربيتني، دولتني األقل عىل د يوحِّ أنه بزعم

أنهم اإلسالميني املفكرين لكبار الذاتية السري يف الشائعة األفكار من أنه يبدو
الغنويش أن عىل واستبطانه، دينهم تدبُّر يف السجون يف يقضونه الذي الوقت يستغلون
وإعجابه عرصي هو ما كل من املتأصل نفوره بني الصدع رأب يف أيًضا الوقت هذا استغل
اإلسالمي للمجتمع الصادق ووالئه ذاتها عىل املنغلقة وطنيته بني بالحداثة؛ الفكري
فإنه ثم ومن «الشعب». عىل املثالية صفة وإضفاء األوامر إلصدار توقه بني األعظم؛
التونسية، والقومية اإلسالمية، األصولية بني يجمع غريبًا مزيًجا العقود مر عىل ابتكر
«الرحلة تلك لكن اآلن. إىل به متمسًكا — فهمي حد عىل — يزال وال العاطفية، واالشرتاكية
ذاته: املسدود بالطريق «دائًما» تنتهي يصفها سريته كاتب جعل التي الديمقراطية» إىل
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نفسه يكرس «مجتمع» بناء يف اإلسالم مقِصد تحقق أن اإلسالمية الدولة مهمة
لم قرنًا عرش أربعة مدار عىل والظلم. الرش وملحاربة والعدل الخري لتحقيق
استخدموا من هم الغرب املستعمرون … قط بالدولة اإلسالم عالقة تنقطع
هذا يكن ولم لوزان». «معاهدة يف الغرب قانون بالرشيعة ليستبدلوا القوة
إىل نظرت — وأتاتورك بورقيبة أمثال من — نخبة تعاون ظل يف إال ممكنًا
التقدم تعوق عقبة إياه معتربًا دينه إىل علماني مسيحي ينظر مثلما اإلسالم

والتطور.52

— لكن للتغيري»،53 ووسيلة حكومة «نظام بوصفها الديمقراطية الغنويش يؤيد
القرآن يظل فحسب. اإلسالم مع عنده تتفق الذي الحد إىل — الرد عن اللسان يعجز وهنا
الذين الغنويش) (أمثال الفقهاء هم الدنيوية صورته للترشيع؛ الوحيد املوثوق األساس
هو اإلسالم باختصار: األساس. يف تنفيذي طابع ذات الدولة مهمة يجعل بما ونه يفرسِّ

الحكومة. لرشعية الوحيد واملصدر القاطعة، السلطة وهو يشء، لكل الجواب

الثانوية، املدارس إحدى يف للفلسفة مدرًسا خاللها الغنويش عمل السنوات من عدد بعد
بورقيبة أرخى عندما ،١٩٨١ عام التونسية السياسية الساحة عىل جليٍّا نجمه صعد
االتِّجاه «حركة اسم عليه أطلق حزبًا الغنويش فأسس السياسية، الحياة عىل قبضته
مبكر مثال أنه أم احرتاز، دون اختري اسم مجرد االسم هذا هل واضًحا وليس اإلسالمي».
األهداف بدت حال أي عىل برأيه. املتشبث املتشدد بمظهر الظهور الغنويش رفض عىل
عىل االقتصادية الحياة بناء «إعادة يف فتمثلت اعتداًال؛ أكثر االتجاه لحركة الظاهرية
وقبول واحد، حزب قبل من السياسية الحياة إلدارة نهاية ووضع إنصاًفا، أكثر أساس
معنى ضوء يف تُفَهم أن بد ال القائمة هذه أن غري والديمقراطية»،54 السياسية التعددية

الكثري. عليه يرتتب ما وهو رأينا، كما الغنويش عند «الديمقراطية»
يوليو شهر ففي بورقيبة. حفيظة يثري كان الوقت ذلك يف لإلسالم ذكر أي أن غري
أحد بالسجن حكم ضده وصدر للتعذيب، وتعرض الغنويش، عىل ُقبض نفسه العام من
الدينية الجماعات من النطاق واسعة احتجاجات فتيل عليه القبض أشعل عاًما. عرش
وقد السيايس. نشاطه يستأنف وعاد رساحه أُطلق ١٩٨٤ عام ويف السواء، عىل والعلمانية
األهداف اعتدال مدى عن النظر وبرصف السياسية. حياته طوال متكرًرا نمًطا هذا أصبح
مدفوًعا كان أنه عىل يدل إنما وهذا قط. لها الدعوة عن يكف لم فإنه عنها، يعرب كان التي
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بيقني مدفوًعا أو ا؛ حقٍّ للغاية طويلة مباراة لعب فقد الحالة هذه ويف مفرط، بطموح
قدر أي لتحمل أيًضا استعداد عىل كان لكنه طبيعته، يداري أن عىل حريًصا كان راسخ

سبيله. يف املعاناة من
،١٩٩٢ عام لندن إىل نُفي مرات، عدة القبضعليه الغنويشوإعادة رساح إطالق بعد
السبعينيات يف كان حيث عيل، بن بنظام اإلطاحة حتى تونس، يف أخرى مرة أحد يره ولم
الحرضية األوساط من النساء دفعت الوشيكة عودته عن األنباء ذيوع لكن عمره. من
تجعلهن التي األسباب من الكثري لديهن أن اعتقدن إذ الشوارع؛ إىل البوهيمية والخلفيات
النسوة؟» هؤالء يخفنني «لَم وتساءل: كذلك، الوضع يكون الغنويشأن أنكر منه.55 يخفن
حق عن «املتحررات» النساء تدافع ال «ملاذا أضاف: الحجاب عن السؤال يف عليه أُلحَّ وملا
يغدو أن إىل اإلسالمي نظر يف تافًها األمر يكون ما دائًما يُِرْدن؟»56 ما ارتداء يف غريهن
مخاوف أن رأيي يف للغاية. ا مهمٍّ فجأة األمر يصبح وعندها وتنفيذه، عنه بالدفاع مطاَلبًا
للتاريخ العجيب الغنويش تنقيح خالل من رصدها ويمكن مربَّرة كانت النساء هؤالء

العربي: العالم يف النسوي

إال النساء، أمام املصري تقرير أو املعرفة أو الحرية إىل طريق ثمة يكن لم
الحركة قامت أن إىل الغرب، ومحاكاة ومبادئه اإلسالم ضد ثورة خالل من
متزعزع مجتمع يف نفسها املرأة وجدت اإلسالمية الحركة ظهور قبل اإلسالمية.
والشبَق، الُعري، حيث الكلمة؛ بمعنى سطحي تحرر فيه «تحرُُّرها» متداٍع،

اآلخر.57 بالجنس واالختالط البيت، وترك

هللا آية وعودة تونس إىل عودته بني تُعَقد املقارنات كانت األصولية، خلفيته بسبب
ينادي األطياف متعدد ائتالف شنها ثورة الخميني اختطف إيران. إىل منفاه من الخميني
اإلسالمية األنظمة أسوأ من واحدة إىل إيران ل حوَّ النهاية ويف به، له عالقة ال بالديمقراطية
وتساءل: املقارنة، رفضالغنويشهذه الرسعة من نفسه وبالقدر املنطقة. يف قمًعا وأكثرها

أردوغان؟»58 إىل أقرب أنا حني يف الخميني أو الدن بن بأسامة الناس يشبهني «ملاذا
العدالة «حزب وضع تركيا. وزراء رئيس أردوغان طيب رجب عن هنا الحديث
ومن قمته، إىل قاعه من املجتمع أسلمة إىل يهدف برنامًجا له ينتمي الذي والتنمية»
والفنانني املفكرين عىل املمنهج الخناق تضييق عن فضًال البالد، داخل إىل النائية املناطق
الترشيعات خالل من الرتكية للدولة العلمانية الخلفية عىل التدريجي والقضاء العلمانيني،
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اعتربهم الذين الجامعات رؤساء وفَصَل اإلسالمية، املدارس عدد الحزب زاد القانونية.
إنكار عىل والتنمية» العدالة «حزب اعتاد الغنويش، فعل ومثلما أيًضا.59 العلمانيني من
االقتصادي التحديث طريق عن مرشوعه بذكاء فيه يدعم كان الذي الوقت يف األجندة، هذه
الخاصة، امللكية مع الكربى الديانات بني تآلًفا األكثر الدين هو النهاية يف فاإلسالم املحموم؛
والتنمية» العدالة «حزب حوَّل يفيشء). الشيوعية من ليست (التي الخصخصة يشجع وهو
يف ظهرت وبسببه العالم، يف املدن كربيات بني ثراءً املدن أكثر من واحدة إىل إسطنبول
شخص وهو األناضويل»،60 األعمال «رجل إىل املوجهة اإلشادة عبارات الغرب صحافة
السيايس اإلسالم وجه هو ذاك الرجعي. الظاهري تدينه سوى الجامح نهَمه يضاهي ال
الشأن: هذا يف استطراًدا الغنويش ذكره ملا نستمع أن بنا وحريٌّ الواقع. أرض عىل املعتدل

اللغة إىل تُرجمت قد ومقاالتي كتبي معظم فإن تركيا، ذكر عىل أتينا قد دمنا ما
التجربة تبقى والتنمية». العدالة «حزب مرجعية من جزءًا تشكل وهي الرتكية،
والسيايسواالجتماعي، الثقايف الصعيد فعىل التونيس؛ املوقف إىل األقرب الرتكية
فال «النهضة»، حركة تشبيه شئتم إذا لذلك تونس. إىل األقرب هي تركيا
األقرب.61 الشبيه هو والتنمية» العدالة «حزب إنما إيران؛ أو بطالبان تشبهوها

برنامًجا تملك ال «النهضة» لكن العكس. وليس الحزب يف أثر الذي هو أنه هنا نالحظ
أحد طمأن قد الغنويش أن (مع نوع أي من عمليٍّا سياسيٍّا برنامًجا وال ظاهًرا اقتصاديٍّا
ستُدار كيف املسألة»).62 هذه عىل «يعملون جامعيٍّا أستاذًا ١٥٠ عن يقل ال ما أن السائلني

إذن؟ تونس

نظاًما نريد الحزب. هذا كان أيٍّا واحد، حزب جانب من السلطة احتكار نريد ال
نحن االستبداد. من يحمينا أن شأنه من وحده هذا ألن االئتالفات، عىل يقوم
والقضائية، والترشيعية التنفيذية السلطات بني تفِصل دولة بناء إىل نسعى
والتعبري الضمري حريات وتكفل اعتبار، كل فوق فيها القانون حكم وتضع

واالنتماء.63

القول يمكن بها، يؤمن التي املبادئ عن املتعجرفة الغنويش ترصيحات كل بني ومن
أيًضا. للذعر إثارة األكثر أنها رأيي ويف اآلن، إىل وضوًحا األكثر هي السابقة املقولة إن
مثل شئون تدبُّر لكم سنرتك السلطة: لتقاسم صفقة الليرباليني عىل يعرض أنه إيل يخيَّل
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ذ ننفِّ املقابل يف ترتكونا أن عىل رصاحًة، فيها لنا رأي ال التي والرضائب الطاقة سياسات
قاعدته. من التونيس املجتمع أسلمة عىل القائمة االجتماعية أجندتنا

طريق عن العاجلة السياسية أهدافها تحقيق يف عادية غري كفاءة «النهضة» حركة أثبتت
تشكلت عدة جهات بني أهمية األكثر الجهة السيايس»؛ اإلصالح «لجنة عىل سطوتها بسط
بالفشل) باءت (التي الضغوط وممارسة الديمقراطي،64 التحول عملية إدارة أجل من
للممارسات ضحية الحركة كانت وملا القديم. النظام بقايا من املؤقتة الحكومة تطهري بغية
استغلت النظيف. سجلُّها اآلن بها تتمتع ميزة أهم فإن عيل، وبن بورقيبة عهدي يف القمعية
البالد ميادين يف «شهدائها» ذكرى إحياء عىل دأبت بأن يكون ما أفضل األمر هذا الحركة
وكأنه الحاشدة التجمعات يف بالحشود يحاط نفسه الغنويش أقصاها. إىل أقصاها من
وبمدى الغنويش، بزعامة مبهورين تونس من املراقبون يعود مرة كل ويف شهري. نجم
بنفقاته، تكفلت جماعيٍّا زفاًفا الحركة نظمت تمويلها.65 وكفاءة «النهضة» حركة تنظيم
أفرادها وشوهد الخريي، بالعمل السيايس الحماس فيها يمتزج عدَّة مكاتب وفتحت
ووزعت يرتادونها، الذين األطفال عىل والحلوى املرشوبات يعرضون املدراس أبواب أمام
أجل من مجانية خاصة تعليم دورات الثانوية املدارس طلبة عىل تعرض ورقية نرشات

االمتحانات.66 اجتياز يف مساعدتهم
أجله من الذي الغرض عىل تحديًدا يده يضع أن أحد يستطع لم نفسه الوقت يف
َسِل الواضحة. الغنويش زعامة عليها تقوم التي املقومات أو «النهضة» حركة تأسست
عن قال فقد عليه. هو ما عىل يشء كل بقاء هو يريده ما كل إن يقول وستجده الغنويش،
إىل نسعى «لن النساء: حقوق لحماية ١٩٥٦ عام صدرت التي الشخصية» األحوال «مجلة
القانون ُكِتب اإلسالمية. الرشيعة مع متفًقا نراه إذ األحوال؛ من حال بأي القانون تغيري
االجتهاد طريق عن … تونسيني مسلمني فقهاء أيدي عىل العرشين القرن خمسينيات يف
تونس أخرى، بعبارة القانون.»67 يُحرتم سوف … املقدسة النصوص تأويل إعادة أو
عن يقول اإلسالمية؟ الرشيعة إذن؟ القلق دعوى فما إسالمية، ديمقراطية دولة بالفعل
كيف الناس يصف البالد، أنحاء كل يف لكن مطالبنا.»68 ضمن يندرج ال األمر «هذا هذا:
مسجدهم، إمام ويزيحون يأتون، التنظيم من عالية درجة عىل الدهماء من مجموعات أن
العلمانيون يتعرض املنطقة.69 سكان استشارة دون متشدًدا إماًما مكانه بون وينصِّ
يف مكان كل يف الدهماء من منظمة مجموعات من لالعتداء السافرات والنساء والفنانون
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عندما عنيفة بصدمة الصغري راشد أصابت التي — ارات والخمَّ الدعارة بيوت أما البالد.
يلقي الذي الدليل انعدام ظل ويف النريان. فيها فتُرضم — مرة ألول الكربى املدينة زار
يشء: أي يعرف ال أنه وسيؤكد الغنويش َسْل «النهضة»، وحركة الغنويش عىل باملسئولية
الحركة باسم أيمكنك بورقيبة. الحبيب شارع يف األشخاصيخطبون بعض رأينا –

يخطبون؟ يشء أي وعن هؤالء يكون من لنا توضح أن
عنهم. أسمع لم –

الدعم كسب محاولًة تونس يف العامة بني تنمو حركة هناك أن إذن تظن أال –
هؤالء؟ استنهض من ألستم لحركتك؟

مدة الساحة عن الغياب عىل أُجربنا فقد غيابنا، وقت ترعرعوا ممن كثريون هناك –
— املثال سبيل عىل — الكثريون بأفكارنا. وتأثرت نشأت أجيال هناك … عاًما ثالثني
املستوى عىل الحركة يف أعضاء ليسوا لكنهم فيسبوك، موقع عىل باسمنا مجموعات نوا دشَّ

الرسمي.70
التنظيم فائقة حركة زعامة يف أحد ينازعه ال الذي — القيادي هذا نجد ذلك كل ومع
وال تونس، لرئاسة نفيس أرشح «لن قائًال: الغنويش رصح كبري. منصب إىل يتطلع ال —
يف هيئته؟ تبدو كيف نعرف بأننا نقطع أن حتى أيمكننا الربملان.»71 أو الوزارات إلحدى
وقميًصا اللون، داكنة وحلة نظارة، الرجل يرتدي الدولية املؤتمرات يف النقاشية الندوات
عند أما بالتوقري. جدير معارض بأكاديمي الشبه تمام شبيًها يجعله ما العنق مفتوح
باملشايخ. شبًها أقرب ليصبح تقليدية تونسية وطاقية جلبابًا يرتدي فإنه الُخَطب، إلقاء

مًعا. الغرضني تخدم املحفوفة اللحية ونفس
األحزاب مع املساواة قدم عىل املعتدلة اإلسالمية الجماعات لوضع محاوالت ثمة كانت
فيما عام بستمائة اإلسالم تسبق لم املسيحية وكأن أوروبا، يف املسيحية الديمقراطية
أوروبا لكنائس التطبيق عن البعد كل البعيدة الطبيعة عن ناهيك بالعلمانية، يختص
املزج حيث من — األقرب التشبيه أن أرى الحارض. الوقت يف السائد لالتجاه املمثِّلة
املتطرف اليمني مع يكون — املسئولية من والتنصل التنظيم فائقة البنية بني الغريب
اآلراء إىل تفتقران املجموعتني فكلتا املتحدة؛ الواليات يف املسيحيني واألصوليني أوروبا يف
بأساليب — تعتمد كلتيهما إن القول ويمكن اليومية، الحياة بشئون يتعلق فيما العملية
مما العلن يف يتنصلون الدهماء، من شعبية شبكة عىل — مؤثرة كانت وإن مبارشة غري
القانون يطبقون ممن الجمهوري املتطرف اليمني يتربأ دائًما أفعال. من به يقومون
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أصواتهم، كسب إىل يسعى أنه جيًدا معروف أنه مع اإلنجييل»، «الحزام داخل بأيديهم
تواجه جانبها من «النهضة» حركة فإن تحديًدا، أكثر وجه وعىل عليها. يقوم وجوده وكأن
يريد حانق شباب تشدًدا؛ األكثر السلفيني من تونس يف أخرى حركة وجود يف ممثلة عقبة
التي الفئة تلك استعداء تتحمل أن الحركة بإمكان هل وَفْوًرا. اآلن إسالمية دولة إقامة

االنتخابي؟ دعمها من كبريًا جزءًا ستشكل
عىل األساس يف «النهضة» حركة تعتمد التونيس؛ اللغز تفسري هو هذا أن يل يبدو
— يعرف الجميع كان وإن — أحٌد يعرف ال وجوده يف الذي املزدوج الوعي من نوع
عندما مكة. وصوب باريس عن بعيًدا تونس؛ تأخذ أن تشاء وجهة أي وإىل كنهها،
الشوارع ودهماء السياسيني اإلسالميني فإن التونسية، الليربالية باجتثاث األمر يتعلق
«بعض يقول: الغنويش كتب األمر. نهاية يف يتفقون لكنهم األساليب، حول يختلفون
للمستعمرات. وزارات لديها — وفرنسا بريطانيا مثل — القديمة الديمقراطية األنظمة
واإلجهاضوتحديد وامليِرس والزنا املثلية أجازت التي — نفسها الديمقراطية األنظمة هذه
بنا حريٌّ ضعًفا.»72 األكثر الدول عىل مجحفة رشوًطا تفرض — أراضيها داخل النسل
الرجل لهذا وفرت لكنها املستنقعات، هذه من واحدة تكون قد بريطانيا أن إىل نشري أن
يتأفف هذا ومع الزمان. من عقدين طوال لندن يف السيايس االضطهاد من امللجأ طوًعا
وعروض الرِّبا، ومعامالت امليِرس، وصاالت والحانات، الدعارة، «بيوت قائًال: الغنويش
ليس الغنويش القانون.»73 بموجب ومحميَّة السلطات من ُمجازة كلها والُعري؛ الرقص
يتصف كان من هو بورقيبة لهما. فهمي حسب للكلمتني معنى بأي معتدًال وال ليرباليٍّا
أفعاله وقائمة العلمانية. بورقيبة تركة بانتقاد مهووس الغنويش فإن السبب ولهذا بذلك،
— األخري القرن نصف مدى عىل — تونس أكسبت التي تحديًدا هي الطويلة الصادمة

اإلسالمي. العالم يف متميزة مكانة
أقىص إىل دبلوماسيٍّا بدا الكحول، يف «النهضة» حركة رأي عن الثورة بعد ُسئل عندما
وإنما يشء، فعل عىل بإجبارهم الناس مع نتعامل ال لكننا نشجعه، ال «نحن فقال: حد،
زجاجة تناول يريد شخص بوسع كان إذا ما عن بالسؤال يتعلق وفيما بإقناعهم.»74
أو — الغنويش يتبناه أن يمكن الذي ا حقٍّ الوحيد املعتدل املوقف فإن يتناولها، أن خمر
من واألهم وشأنه. يرتكه أن وإنما يفعل، بأال اآلخر «إقناع» إىل يسعى أال هو — غريه
األمور من كثري حول الحال هو كما — األمر هذا حول للحركة املسترتة الدعاية أن ذلك
ال الكحول حظر أن رصح عندما رتبة، األقل األعضاء أحد يد عىل انكشفت قد — األخرى
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ترصيح عىل إذن تعليق ال البعيد.75 املدى عىل الحركة أهداف من كواحد استبعاده يمكن
الضمري حريات وضمان اعتبار، كل فوق القانون حكم «وضع عن آنًفا املذكور الغنويش
هذه يف دائًما يُشرتط القصري. املدى عىل صحيًحا هذا يكون ربما واالنتماء». والتعبري
إطار — يتعدى سلوك إىل تؤدي بأن تهدد أو تتعدى، بأن تهدد أو — تتعدى أال الحريات

يراه. كما لإلسالم املحدود القالب
الجامع الوصف دوًما وستجد والسلوك، التعبري حرية عن سؤال أي الغنويش سِل
يف علمانيني فنانني عىل ُشنَّت التي الهجمات عىل املفزع رده وهذا املتشدد. لإلسالمي
حرية انتزاع ألحد ينبغي وال وتقاليده، مجتمع كل بقيم مرتبط «الفن الثورة: أعقاب
الدعارة بيوت للمؤلف)76 هنا (التأكيد التقاليد.» تلك يعكس دام ما الفن، بواسطة التعبري
مرة الزيجات تعدد وإباحة اإلجهاض تجريم قبل الوقت من يتبقى كم بالفعل. أُغلقت
الكريهة» «الِخرقة ارتداء يصبح أن قبل املثليني؟ عىل للقبض حمالت شن قبل أخرى؟
يف النساء عىل وبعدها يُزْرنهن، من عىل وبعدها الدولة، مؤسسات يف العامالت عىل لزاًما

مكان؟ كل

العاصمة. يف الثوري الحراك تونس—مركز يف العاملة الطبقة —حي «التضامن» حي كان
التيارات ظلت فقد عقود، مدار عىل الحاكم النظام بذلها التي الحثيثة الجهود من وبالرغم
والحني الحني وبني الفوىض، من حالة يف الحي هوى الثورة بعد دائًما. قوية هناك اإلسالمية
لسد «النهضة» تحركت ما رسعان بالعنف. مصحوبة ونهب شغب ألعمال يتعرض كان
واضحة. ألسباب بالرتحيب تحركاتهم قوبلت النظام. الستعادة متطوعني ونرشت الفراغ
صورة ليسسوى «التضامن» حي بحائط.»77 تصطدم «تونس املواطنني: أحد ذكر فكما

بأرسها. للبالد القدر يخفيه ملا مصغرة
اإلسالميني إثناء ملحاولة ائتالًفا شهرة األقل الليربالية السياسية األحزاب َشكَّلت
يف يصب والزخم األرض، عىل بالحرب يفوزون من هم اإلسالميني لكن مسارهم، عن
صحة إلثبات أبًدا يضطرون ال أنهم بميزة يتمتعون فإنهم ذلك عىل عالوة مصلحتهم.
فلديهم بها، وعدوا التي الثمار تحقيق يف جهودهم تفلح لم فإذا الواقع. أرض عىل آرائهم
اإلسالميون سوفيسعى بعد. الالزمة بالحماسة اإلسالم يعتنق لم الشعب أن وهو املخرج،
والصياح التهليل وسط — جرِّها طريق عن للبالد العلماني الرتاث اجتثاث إىل املتشددون
كلمة وغياب د موحِّ هيكل غياب ذلك يف يساعدهم وسوف الوسطى. العصور إىل —
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بالرتويع فيه واملحرومني املجتمع ضحايا الفرتاس استعداد عىل اإلسالميون القانون.
أو الدعارة بيوت حرق بأن االعرتاف من بد وال اآلخرة. يف الثواب بنيل الوعود وبإطالق
لو اإلحباط. عن التنفيس بغرض سيستمر لكنه األمور، يوازن لن اليهودية املعابد تدمري
تضييق من يمكِّنه بما — منها القليل فجأة إليه ل ُخوِّ اإلطالق عىل سلطة بال رجًال أن
أنه يؤكد التاريخ فإن — ينبغي كما محتشمات غري يعتربهن الالئي النساء عىل الخناق

ا. جدٍّ قصرية زمنية فرتة يف الخطورة بالغ كائن إىل يتحول قد
ففي النهاية. يف ستنترص أجندة أيُّ الشمس وضوح واضًحا بدا ٢٠١١ أكتوبر يف
التونسية، «سوسة» مدينة يف الجامعات إحدى عىل السلفيني من حشد تدفق الشهر هذا
طالبة دخول الجامعة مسئولو رفض أن بعد والعيص بالخناجر األساتذة أحد وهددوا
بثت أن بعد للهجوم، التليفزيونية املحطات إحدى تعرضت أسبوع وبعد النقاب. ترتدي
رصيًحا، اعتذاًرا املحطة صاحب قدَّم للدين. مسيئًا املتشددون اعتربه متحركة رسوم فيلم
وأطفاله زوجته وإجبار منزله، يف النريان إشعال من املئات تضم عصبة يثِن لم هذا لكن
من اآلالف عرشات تدفق التالية الجمعة ويف خلفي.78 مدخل عرب بحياتهم الفرار عىل
أئمة أثار أن بعد الكربى املدن من وغريها العاصمة شوارع إىل املتشددين اإلسالميني
وفيها عيل، ببن اإلطاحة منذ تونس شهدتها مظاهرة أكرب هذه كانت حميَّتهم.79 الصالة
ذات والالفتات باألعالم امللوحني امللتحني من حشود أطلقتها التي — الهتافات دعت
البلد هذا مستقبل نهاية هذه يل بدت إسالمية. دولة إقامة إىل — اإلسالمية الشعارات
يتعرض الفريد التونيس العلماني الرتاث كان إسالمي. حكم بال جميًال يوم ذات كان الذي
أكثر — العلمانية النظر وجهة من — تكون ربما التي الياسمني» «ثورة بسبب لالنهيار
قومية انتخابات أول أُجريت عندما ٢٠١١ أكتوبر يف وإرضاًرا. حماقة التاريخ ثورات
اإلسالميون يفوز حيث الكتاب هذا يف عليه أشدد الذي النموذج تأكد الثورة، بعد تونسية
املجلس عىل «النهضة» حركة استحوذت السكان. إجمايل من أقلية تأييد من املقاعد بأغلبية
الناخبني عدد إجمايل بلغ األصوات. إجمايل من باملائة ٤١ بأكثرية الفوز بعد االستشاري
الغربية، اإلعالم وسائل ادعت كما السكان، عدد إجمايل من باملائة ليس٨٠ لكن باملائة، ٨٠
القوائم يف أسمائهم تسجيل عناء أنفسهم كلفوا الذين باملائة ٥٠ نسبة من باملائة ٨٠ بل
بلغوا ممن باملائة ٨٠ من أكثر أن مع «النهضة» حركة فازت أخرى، بعبارة االنتخابية.

لها. يصوِّتوا لم التونسيني من التصويت سن
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.٢٠١١ عام مايو يف — البالد جنوب يف املرصية السياحية املدن أهم — األقرص وصلُت
انتهت قد التاريخ يف شعبية الثورات أكثر إحدى كانت أشهر، بثالثة الوقت هذا قبل
يزداد كان الذي حكمه من عقود ثالثة بعد مبارك حسني اللعني البالد طاغية بتنحية
العرشين، القرن من التسعينيات مطلع يف األقرص إىل األوىل زيارتي منذ وفوضوية. قمًعا
مرتني أو مرة ذلك من بالرغم بها القيام اعتدت التي إليها، العودة رحالت أتهيب وأنا

صداقة. عالقة بأفرادها تجمعني املعرش لطيفة أرسة زيارة أجل من عام؛ كل
يومني، أو يوم يف زيارتها يمكن التي الفرعونية األثرية بمواقعها املدينة تتميز
التالية الجولة يف القاهرة إىل ينطلقوا أن قبل األجانب، معظم يقضيها التي املدة وهي
املأساوي الواقع يعرفون الذين املسافرون ينظر سلًفا. قة املنسَّ الجماعية رحالتهم من
فإىل النفوس. تقبض تجربة أنها عىل املدينة زيارة إىل اآلثار هذه ظالل وراء الكامن
يف املتخصصة الجموع من السياح لها يتعرض أن بد ال التي الدائمة املضايقات جانب
إىل املدينة شباب معظم لجوء يف املستوطن والفقر الحكومي اإلهمال تَسبب مطاردتهم،
العرشين، القرن من التسعينيات يف العيش. لقمة لكسب الوحيد األمل بوصفها الدعارة
كبار إىل أنفسهم باعوا الرجال ففحول األوسط. الرشق يف للدعارة مركًزا األقرص أصبحت
أجل من العام طوال املدينة عىل يتوافدون الذين وأنثى) ذكر بني فرق (ال األجانب السن
ُقبض بوجودها.1 األغلب يف يعرتفون ال البالد أهل كان وإن املفتَضحة، الجنسية السياحة
كربى، فساد تهم يف تورطه بسبب بمبارك؛ اإلطاحة بعد فرج سمري األقرص محافظ عىل
قبل لكنه أقصاها، إىل البالد أقىص من اآلخرين املحافظني من العديد شأن ذلك يف شأنه
٣٠ أن عن العربية باللغة الناطقة الصحف إلحدى بترصيح أدىل قد كان سنوات بضع
الحاالت معظم يف الزواج هذا وأن أجنبيات، عجائز تزوجوا قد األقرص شباب من باملائة
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مدعاة عالنية بها واالعرتاف قانونًا، محظورة الدعارة إذ مقنَّعة؛2 دعارة سوى يكن لم
كنت وإن حتى ألنك األقرص، إىل العودة من أنفر كنت املحافظني. البالد أهل لدى للخزي
املدينة فتيان لتحرش هدًفا تزال ال فأنت الشوارع، يف الداعرين عن تبحث ال أعزب غربيٍّا
أجل من السياح عىل االحتيال محرتيف ملضايقات وأيًضا الجنس ممارسة يودون ممن

مًعا. املجموعتني لكلتا تتعرض لن أنك ذلك يعني ال وبالطبع املال. عىل الحصول
إىل أتطلع أصبحت — الزمان من عقدين من يقرب ما خالل األوىل وللمرة — واآلن
القاهرة؛ العاصمة من حاًال أسوأ تكون لن املدينة أن املؤكد من لنفيس قلت األقرص. زيارة
نسمة مليون ٢٠ نحو يكافح حيث أفريقيا؛ يف مدينة وأكرب السابق العقد أغلب موطني
قبيل من بدا مبارك، حكم أثناء العيش. لقمة عىل الحصول أجل من غالبًا؛ الفقراء من
املروري فالزحام يوم. بعد يوًما الحياة مواصلة من تمكنوا القاهرة سكان أن املعجزات
حي من االنتقال جعل — املرور قواعد أبسط اتباَع السافر السائقني برفض مقرونًا —
بيضاء ثيابًا يرتدي شخص أي يجعل فكان التلوث أما اليوم. أغلب يستغرق آخر إىل
عىل — إنني حتى بالسكان مأهولة املدينة الشارع. إىل خروجه لحظة قراره عىل يندم
يمكنك الذي الوحيد الوقت الليل؛ منتصف يف فيها أتجول كنت ما كثريًا — السنوات مدار
شخص أي معه يستطيع حدٍّ إىل آمنة املدينة كانت ذلك مع برهة. بالهدوء فيه تنعم أن
من الخوف دون شاء ووقتما شاء أينما يسري أن املرء بوسع كان أنه الحقيقة ذلك. فعل

صغرية. انتهازية لجريمة ولو ضحية الوقوع
معدالت تفاقمت وكاملتوقع الشوارع. من الرشطة انسحبت الثورة، قيام بعد لكن
الهروب حاالت ذلك يف والسبب جنونًا، ازداد الذي السائقني سلوك عن فضًال الجريمة،
من دة متعمَّ سياسة كونها عن فضًال جانب، من الثورة أثناء السجون من الجماعي
السلطة فراغ من للتحذير كوسيلة الفوىض إلثارة أيامه؛ آخر يف الحاكم النظام جانب
الثوار هاجمهم فقد التخريبية؛ أجندتها نفسها للرشطة كان سقوطه. سيصاحب الذي
ترك يرفضون هم واآلن وتعذيبهم. بهم املشتبه رضب من به يشتهرون كانوا ما بسبب
املرصي الشعب يلقنوا كي خطرية، جرائم وقوع عن اإلبالغ عند حتى الرشطة، مراكز

الحاكمة.3 للسلطة الخضوع حكمة عن قاسيًا درًسا
شمال يف العاملة الطبقة أبناء يضم كبري حي وهو — شربا يف حينًا عشت وألنني
مع تجربتهم عن ألسأل هناك؛ القدامى جرياني لزيارة شوًقا أتحرق كنت — القاهرة
معه أدركت منًحى، الحوار اتخذ ما ورسعان الظهرية، بعد متأخر وقت يف وصلت الثورة.
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الخروج عىل يجرؤ ال أحًدا إن قالوا الظالم. حلول قبل املكان مغادرة يل األفضل من أنه
الليل قضاء عيلَّ ستعرض األقل عىل واحدة أرسة كانت املايض، يف الشمس. غروب بعد
— املطلق األجانب رهاب أن أظن لكني باألمر، اإلقرار من خلقهم دماثة منعتهم لديها.
لتشتيت كوسيلة اإلسالميون جه وأجَّ الجديد، املؤقت العسكري النظام عليه حرَّض الذي
ينأون جعلهم — حلها واملتعذر ة امللحَّ واالجتماعية االقتصادية املشكالت عن االنتباه
كتاب بتأليف الحي يف جيًدا معروًفا كان وإن حتى اآلن، بعد أجنبي بأي االرتباط عن
يلتقونه أجنبي أي عىل «القبض» الشعبية الحماية لجان اعتادت مبارك. نظام فيه ينتقد
املدن تسلم لم محتمًال.4 جاسوًسا بوصفه معه التحقيق أجل من الجيش إىل وتسليمه
مدن أكرب ثاني — اإلسكندرية يف األمني فالوضع أيًضا؛ الجريمة من مرص يف األخرى
القاهرة. يف منه يًا تردِّ أكثر كان الثورة بعد — املتوسط البحر ساحل عىل والواقعة البالد
كانوا األهايل إن حتى الثرية؛ األرس من املال ابتزاز بغرض االختطاف حوادث شاعت
الرجال وكان املسلحون، اآلباء يحرسها مجموعات يف املدارس إىل أطفالهم يصطحبون
مدن كربى — السويس ويف الطرق.5 قطاع من أنفسهم لحماية جهاًرا السالح يحملون
الخروج إن حتى والقتل واالغتصاب، باإلكراه، الرسقة حوادث انترشت — السويس قناة
ترك يعني كان إذا خصوًصا باملخاطر، محفوًفا عمًال أصبح املعيشة مستلزمات لرشاء

املنزل.6 يف وحدهن اإلناث من أرسة
املدينة تركت الثورة فإن األقرص، يف أزورها كنت التي األرسة سلًفا طمأنتني وكما
باملائة ٩٠ نحو إن إذ املفارقة؛ من يخلو ال أمر ذاك كثريًا. أفضل حال يف السياحية
الذي الوحيد األجنبي كنت غالبًا فجأة. توقفت التي السياحة عىل يعتمدون السكان من
إذ الزبائن؛ أعداد انخفاض عن خريًا ُعوِّضوا األهايل لكن الحارة، املرتبة الشوارع يجوب
والتعسف بالوحشية الرشطة رجال اتسم هنا كثريًا. الرشطة رجال عدد معه انخفض
السياح ملاليني األمن تحقيق ضمان أجل من املواطنني، مع تعاملهم يف درجة ألقىص
مراكز جميع املسلحون املحليون القبائل رجال هاجم الثورة أثناء باملدينة. يمرون الذين

منها. كبري عدد يف النريان وأرضموا الرشطة
املفهوم أسفر الكربى، املدن عكس وعىل مرص، صعيد يف األخرى األماكن وككل
مثلما — ربما أو األقرص، يف طبيعتها إىل رسيًعا الحياة عودة عن املحلية الثقافة يف الَقبَيل
القبلية املجتمعات يف السابق. يف طبيعيٍّا يبدو كان مما أفضل — وتكراًرا مراًرا يل قيل
رشف عىل الحفاظ وأهمية آخر. يشء أي تفوق أهمية السمعة تحتل الهادئة، التقليدية
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تحقيق أجل من الفوىض حالة استغالل حاولوا من عدد قلة عن أسفر والعائلة الفرد
متأصلة قبلية رصاعات هناك تكن لم أنه عن فضًال مرص، صعيد يف شخصية مكاسب

أهلية. حرب باندالع تهدد األرايض عىل نزاعات أو
مرصيون فهم العالم؛ يف وانتماءً وطنية الشعوب أكثر من واحد املرصي الشعب
والءاتهم عىل النهاية يف يتفوق القومي باالعتزاز الراسخ وإحساسهم يشء، كل وقبل أوًال
كل وفوق بمبارك. اإلطاحة هو واحد مشرتك هدف حول وا التفُّ لقد الراسخة. القبلية
غري التوقيت يف املناسب غري املكان يف الوجود ألن باالرتياح؛ كبري األقرصشعور ساد يشء
ضِجر ضابط من والصفعات الركالت من سيًال اآلن بعد صاحبه عىل يجر لن املناسب

بالحصانة. ويتمتع زهيًدا راتبًا يتلقى
السجناء أيدي عىل املاشية رسقة من كان مرص صعيد يف الرئييس املواطنني خوف
ليطلقوا الحراسة نوبات الصيد ببنادق املسلحون الرجال يتبادل الليل ففي الهاربني.
صغار األقرصاختفى ويف غرباء. وجود من يحذر كلب نباح سمعوا كلما الهواء، يف النريان
يف بالعناء جدير غري أصبح املنزل ترك أن إىل أرجعتُه ما وهو كبرية، بدرجة املحتالني
عرض القدامى األصدقاء أحد لكن يطاردونهم، الذين السياح اختفاء بسبب هؤالء نظر
السياح مطاردة محرتيف إن قال فقد الصحة. من الدرجة نفس عىل يل بدا آخر تفسريًا
الحكومة كانت فإذا املستهجن؛ وسلوكهم مصائبهم عىل مبارك نظام يلومون كانوا دائًما
أجل من بيننا فيما التناحر عىل يلومنا فمن البالد، خريات نهب يف هكذا الوجه صفيقة
يف باملسئولية التحيل إىل ميًال أكثر باتوا بالنظام، اإلطاحة وبعد واآلن املائدة؟ فتات
املدينة مركز كان الثورة. عليها قامت التي للُمثُل إهانة املشني السلوك إن قال أفعالهم.
لشعور يمكن كان لذا بعًضا؛ بعضهم الجميع يعرف ألن يكفي بما صغريًا السياحي
الكربى املدن يف ممكنًا يكن لم نحو عىل قدم، موطئ لنفسه يجد أن الجمعي بالرضا

واإلسكندرية. القاهرة مثل
األقرصية. األرسة زيارة عن فضًال الرحلة، بتلك قيامي وراء ثاٍن سبب ثمة كان
و١٥ ١٠ بني ما تشكل التي املسيحية األقلية من صديًقا التقيت القاهرة وسط يف فقديًما
كانوا ألنهم الثورة؛ قيام من األغلب يف تخوفوا هؤالء املرصيني. السكان تعداد من باملائة
الجماعة لتسعى إثرها، عىل الحكم سدة إىل املسلمني اإلخوان جماعة وصول يخشون
باآلخرين؛ الرتحيب يف السخاء باِلغو املرصيون إسالمية. دولة إىل مرص تحويل إىل بعدها
وأرستك صحتك عن األرجح عىل لسألك فقط، باألمس رآك قد أحدهم كان وإن حتى
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عن تخىل فقد املسيحي صديقي أما زمن. منذ مًعا تتحدثا لم صديقان وكأنكما وعملك،
وسط شوارع أحد يف رآني إن وما سنوات. بضع منذ نلتق لم أننا مع الشكليات، هذه
منادية التحرير، ميدان مألت التي الثورية بالشعارات ساخًرا يتغنى انطلق حتى املدينة،

والقمع: الطغيان من البالد بتحرير

حريَّة! حريَّة!
سلفيَّة! سلفيَّة!

يجتنبون الذين املتشددين، اإلسالميني لوصف يستخدم شامل مصطلح السلفية
أو األوىل، اإلسالم أيام يف عليه كانت كما الحياة، بساطة إىل بالعودة ويؤمنون الحداثة
ومعتقدات السلفيني معتقدات بني طفيف عميل اختالف هناك عليه. كانت أنها يُعتقد كما
ارتداء إىل ينزعون فهم أتباعهم، عىل التعرف السهل ومن السعودية، اململكة وهابيي
(كغريها مرص اجتاحت الوهابية أن مع اللحى. ويطيلون فضفاضة بيضاء جالبيب
سلفي مذهب وجود فكرة ظلت فقد العرشين، القرن سبعينيات منذ املنطقة) دول من
اإلسالمية الفصائل أكثر — املسلمون اإلخوان سعى املرصيني. معظم عىل غريبة طائفي
— تعتنق نسبيٍّا اعتداًال أكثر ألجندة الرتويج أجل من حثيثًا سعيًا — مرص يف شعبية
يف جهًدا مبارك نظام يأُل ولم والديمقراطية. الحداثة من كالٍّ — األقل عىل ظاهرها يف
سبعينيات يف الدولة عىل تمرًدا شنت التي تشدًدا األكثر اإلسالمية املجموعات مجابهة
السياح عرشات ضحيتها وراح ،١٩٩٧ عام وقعت التي باملذبحة انتهت العرشين، القرن

األقرص. يف
مرص. أنحاء جميع يف رسيًعا تنترش اإلسالمية الجماعات أخذت مبارك، سقوط بعد
عىل الرشسة الهجمات من سلسلة يف بالالئمة عليهم أُنحَي لكن جاءوا، أين من أحد يدر لم
باملاليني، عددهم يقدَّر الذين الصوفيني، املسلمني أرضحة عىل وكذلك وكنائسهم، األقباط
عىل السلفيون استحوذ األولياء.7 يقدسون ألنهم ملحدين؛ السلفيون يعتربهم والذين
ارتفعت ما ورسعان قنا، محافظة يف حديثًا ُعنيِّ مسيحي محافظ ضد حاشدة تظاهرات
يوليو ويف السعودي.8 بالعلم الكثريون ح لوَّ اآلالف. عرشات إىل آالف بضعة من األعداد
تظاهرة أكرب يف اآلالف مئات إىل وصلت بأعداد التحرير ميدان إىل نزلوا ٢٠١١ عام من
عىل الدينية الرشيعة فيها تطبَّق إسالمية دولة مرص بإعالن وطالبوا الثورة، اندالع منذ
مع الثورة بعد عقدوه قد كانوا اتفاًقا السلفيون نقض وهكذا الصارم.9 السعودي املنوال

الثورة. قيام تزعمت التي والعلمانية واليسارية الليربالية القوى
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غالبًا خبت. قد الشعب عامة بني الثوري الحماس جذوة كانت الوقت، ذلك بحلول
اعرتاًضا — الحاشدة التظاهرات الستمرار بالديمقراطية املطالبني النشطاء دعوات كانت
إدارة عىل الجيش سيطرة عن ليسفر بحنكة أدير عسكري انقالب بأنه ُوصف ما عىل
تونس، يف الحال هو وكما املتظاهرين. من آالف بضعة سوى تجتذب ال — البالد شئون
رفض عىل اعرتاًضا الشوارع يسدون يزالون ال الذين املتظاهرين، هؤالء عىل يكن لم
أيًضا بل فحسب، الشغب مكافحة قوات مواجهة اآلن، السلطة تسليم القديم؛ النظام
اعترب الغضب.10 من نفسه بالقدر يهاجمونهم كانوا الذين الغاضبني األهايل مواجهة
إىل الحياة عودة وأرادوا بمبارك، باإلطاحة هدفها حققت قد الثورة أن املرصيني معظم
ل فضَّ والذي طاغية، بشعبية يحظى الذي العسكري، املجلس إرشاف تحت طبيعتها
إبقائه أجل من املرصي الشعب عىل النار إطالق عن التنحي عىل مبارك إرغام أعضاؤه
الشعب أبناء عقول يف للغاية حارضة تزال ال الثورة ذكرى كانت الحكم. كريس عىل
عن ستسفر أنها يف يأملون يزالون ال إنهم حتى — بالصرب يشتهر الذي — املرصي
اإلطاحة من أشهر ثمانية وبعد ٢٠١١ أكتوبر ففي وحرية. وازدهاًرا إرشاًقا أكثر مستقبل
القادة يف يثقون يزالون ال املرصيني من باملائة ٩٠ أن عن رأي استطالع كشف بمبارك،
إىل السلطة بتسليم أنفسهم عىل قطعوه قد كانوا عهًدا نكثوا أنهم مع الجدد، العسكريني

الحكم.11 توليهم من أشهر ستة غضون يف مدني حاكم
تنحي بعد مرص سادت التي الفوىض ظل يف بالتحرك اإلسالميني مبادرة تكن لم
وصول احتمال من فزعه وبسبب — سنوات فمنذ املسيحي. لصديقي مفاجأة مبارك
للهجرة تأشرية عىل للحصول سنويٍّا يتقدم وهو — مرص يف الحكم سدة إىل اإلسالميني
وأن األفق، يف تلوح كربى ثورة أن مثيل يقني عىل وهو طويل وقت فمنذ أمريكا. إىل
أطراف نتجاذب كنا وبينما الدينية. وأقلياتها البالد ليرباليي عىل وخيمة ستكون العواقب
ذبح عن املسئولة اإلسالمية اإلرهابية الجماعة — اإلسالمية» «الجماعة أن ذكر الحديث،
ذاتها املدينة يف حاشد ع تجمُّ لتنظيم تخطط — ١٩٩٧ عام األقرص يف السياح عرشات
تستحيل أصبحت مخاوفه جميع أن كيف األمر هذا له أوضح وقد املذبحة. وقعت حيث

الفزع. عىل تبعث بوترية واقًعا
أعلن الساعة. حديث هذا كان ذلك، نحو أو أسبوع بعد األقرص إىل وصلت عندما
عن — السابق يف ملبارك التابعة األمن قوات تتعقبهم كانت الذين — الجماعة أعضاء
سياراتهم، فوق املثبَّتة الضخمة الصوت بمكربات الشوارع يجوبون وهم الوشيك، التجمع
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ذات املقاهي أحد يف كنت النوافذ. من التجمع هذا عن تعلن التي باملنشورات ويلقون
رأسه فوق وأمسكه املنشورات أحد شابٌّ نادل التقط منهم. مجموعة مرت عندما ظهرية
يف جواري إىل الجالس الرجل همس أخريًا. الحقيقة يقول أحًدا أن عال بصوت معلنًا

ويكتب.» يقرأ أن حتى يستطيع ال الحمار «هذا متهكًما: أذني
نصف حيث محافظ؛ بلد ففي اإلسالميني؛ مصلحة يف يصب هذا أن إىل أرشت
تفاصيل بأدق األمر يتعلق عندما املتأصلة التاريخية الالمباالة وحيث أميُّون، السكان
جسورة بتطمينات واملصحوبة الزائفة الدينية للشعارات الغلبة تكون السيايس— النقاش
املؤيدين من قاعدة يجدون املتشددون كان إذا إنه لرفيقي قلت ستحررك. الحقيقة بأن
تعتمد والتي البالد، يف باألجانب وترحيبًا تحرًرا األكثر تكون ربما التي — املدينة هذه يف
أنهم إذن غرو فال — اقتصادها عىل الحفاظ أجل من كذلك كونها عىل كامًال اعتماًدا

أخرى. أماكن يف الدرامي التقدم هذا يحققون
آالف احتشد األقرص. يف الرئييس امليدان إىل ذهبت الحشد انعقاد فيه املقرر اليوم يف
قيادة تلقيها محارضات سلسلة إىل لالستماع البيضاء الجالبيب ذوي امللتحني اإلسالميني
عدا وفيما رشاهة. يف نون يدخِّ قريب سور عند جنود بضعة وقف اإلسالمية». «الجماعة
الواليات تزال ال جماعة تنظمه علني تجمع يف هذا أمني؛ وجود أي من املكان خال هؤالء،
الحشد هذا أن اتضح لكن إرهابية. جماعة أنها عىل يصنفانها األوروبي واالتحاد املتحدة
الجماعة أفراد أن فكرة لدحض األقرص معبد أمام ُعقد إذ دعائية؛ خدعة إال هو ما
بالتسجيل الجماعة طلب قوبل ٢٠١١ سبتمرب ففي ذلك مع لألوثان. كارهون متعصبون
املؤقت، العسكري املجلس برفض املقبلة االنتخابات يف املنافسة أجل من سيايس كحزب
ى مسمٍّ (تحت املسلمني إلخوان لجماعة كهذه ترصيحات سابق وقت يف منح أنه مع
أطلقوا الذين تشدًدا األقل السلفيني من ولجماعة والعدالة) الحرية حزب هو: جديد
استمرار برر الذي — العسكري املجلس لدى كان النور».12 «حزب اسم حزبهم عىل
— واضحة دينية مرجعية ذات أحزاب تأسيس يحظر الدستور أن أساس عىل الحظر
نفسه املكان يف تجمع األقرص، يف الرسمية املحارضة تال الذي املساء ففي للريبة؛ سبب
أن وقتها األلسنة تناقلت اإلسالم. إىل املسيحيني األهايل أحد تحول ليشهدوا أكرب حشد
ووظيفة وزوجة منزل عىل بالحصول السلفيني من وعًدا تلقى وأنه مخبول، الرجل
األمسية يف قيل ما كذب عن اللثام البغيض الحدث أماط الحق. الدين اعتناق مقابل
رفاق أنهم عن اآلخر تلو حديث يف باألقباط أُشيَد كلما السلفيون فيها هلَّل التي السابقة
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فازت ٢٠١١ أكتوبر ويف دينها. احرتام من بد ال وأقلية الحقوق، نفس لهم مرصيون،
عن املسيحي تحول مساء بالطبع قادتها من أحد يَُر لم التي — اإلسالمية» «الجماعة
سيايس.13 كحزب للتسجيل تقدمها ضد مرص يف العليا املحكمة يف باستئناف — دينه

سكان إجمايل بني من التجمعني، لكال اإلسالميني من فحسب آالف بضعة حضور
قوتهم أن يف لألمل سببًا يعطينا قد — مليون نصف نحو تعدادهم يبلغ الذين األقرص،
الكثريين احتشاد وهو — آخر منظور من حدث ما إىل النظر أن مع محدودة؛ الجاذبة
ببعيد ليس وقت يف كهذا بغيًضا إرهابيٍّا هجوًما نفذت جماعة قادة إىل االستماع أجل من

الفزع. ناقوس يدق — فحسب أميال بضعة بعد وعىل
منه نستقي آخر سببًا مرص يف القومية النسيم» «شم بعطلة االحتفال يكون ربما
العنان يطلقوا بأن الربيع بقدوم السواء عىل واملسيحيون املسلمون يحتفل حيث األمل،
األقرص يف السلفيني احتشاد من فرتة وبعد — كاملعتاد التنزُّه. يعقبها النيل يف للسباحة
املناسبات تالقي من النوع هذا املتشددين. املتعصبني عدا االحتفاالت يف الجميع شارك —
التعددية من الطويل مرص موروث وإن أقلية، اإلسالميني إن القول لليرباليني يتيح ما هو
وما واملسيحية اإلسالم موروثات بني املثري مزجها عن ناهيك — والتنوع اآلخر وقبول
يف غريب عقائدي إسالمي فكر يفرضه الذي التهديد عىل النهاية يف سيتغلب — قبلهما

األساس.
الخميني هللا آية أتباع أن ثانية نؤكد لكننا األقلية، هم اإلسالميني أن تماًما صحيح
األغلبية تزال ال الحارض، يومنا وإىل أيًضا. كذلك كانوا ١٩٧٩ عام اإليرانية الثورة أثناء
من بالرغم اإلسالم، قبل ما لعرص املنسوب «نوروز» بعيد األخرى هي تحتفل اإليرانية
لألقليات الحماية إيران وفرت االحتفال. لهذا حد لوضع املاليل يبذلها التي الحثيثة الجهود
الخميني من علني ترحيب موضع كانت التي األقليات من وغريها واملسيحية اليهودية
منذ متطرف إسالمي نظام مظلة تحت يحيون فاإليرانيون ذلك مع البالد. إىل عاد عندما

مستمرٍّا. العدُّ يزال وال عقود، ثالثة
السيايس اإلسالم تعتنق ال السكان من أكثرية وجود بني إذن اإلطالق عىل تناقض ال
شيئًا اإلسالميون يحتاج ال متشددة. إسالمية أقلية لحكم األكثرية تلك خضوع وبني
ثورتها اندالع عند مرص إن القول يمكن الصدد، هذا ويف لصفوفهم. أفضل تنظيم سوى
القرن سبعينيات يف إيران عليه كانت مما بكثري أكثر اإلسالميني لسيطرة جاهزة كانت

املايض.
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الشعب. طوائف كافة بتأييد تحظى — تونس يف حدث ما عكس عىل مرص— ثورة كادت
يف أبًدا تراهم لن الذين املرصيني مع وتحدثت مرص، يف الزمان من عقًدا قضيت وألني
من عريضة قطاعات تعانيها التي املآيس جيًدا أدركت فقد الفاخرة، السياحية الكتيبات
وتلك شهريٍّا. دوالًرا ٦٠ من أقل يجني ذلك ومع وظيفتني يف يعمل زوج فهذا الشعب.
أبناؤها أما الواحد، الشهر يف مرة من أكثر اللحَم أرستها إطعام أجل من تكافح زوجة
مفتاح يكن لم فاالجتهاد أميني! يظلون هذا ومع بتفوق اختباراتهم جميع فيجتازون
تمويل يف العجز وكان مسترشيًا الفساد كان كم مبارك. عهد أثناء مرص يف النجاح
من وحفنة سجائر بعلبة تُشرتى كانت النجاح درجة إن حتى كبريًا! التعليمية املنظومة
يمنعه ا حدٍّ — الخوف أو — اإلنهاك به وصل أرسة ربُّ الطاولة تحت يضعها الجنيهات،

الفاسدة. املنظومة وجه يف الوقوف من
املرصيني. عموم بني افرتاضيٍّا وضًعا يصبح املكبوت والحنق بالخوف الشعور كاد
والرضب والعشوائي، الجماعي القبض بحمالت ملبارك التابعة األمن قوات اشتهرت
جبهة إىل جديًدا فرًدا يضيف كان يُرتكب ٍ بنيِّ ظلم وكل ومذنب. بريء بني فرق ال املربح
قد هذه املعارضة جبهة كانت القمعي مبارك نظام من عاًما ثالثني وبعد املعارضة،
يف لالشتباه عمره من عرشة الثالثة يف فتى عىل ُقبض القرى، إحدى يف مداها. بلغت
يف واملوت الحياة بني وتُرك واالغتصاب، للرضب الفتى تعرض الشاي. من عبوة رسقته
حوادث تكررت وقد الثأر. بالكامل القرية سكان أراد أبواه.14 عليه ليعثر مهجور مكان

البالد. أنحاء كل يف مشابهة
للجيش يكن لم تونس ففي واملرصية. التونسية الثورتني بني آخر جوهري فارق ثمة
وراء الفعيل الحاكم كانت العسكرية فاملؤسسة مرص يف أما السياسية، الحياة يف دور أي
وأتى بريطانيا، تدعمها التي بامللكية أطاح الذي ١٩٥٢ عام انقالب منذ الرئاسة ستار
جميع كان الحكم. سدة إىل األحرار» «الضباط عليهم يُطَلق ومن النارص عبد بجمال
أبناء من — ومبارك السادات، وأنور النارص، وعبد نجيب، محمد — املرصيني الرؤساء

يحكم. والجيش السلطة يتقلد الرئيس إن قيل ما وكثريًا العسكرية، املؤسسة
لكنهم السلطة، يف الفراغ القديم املدني الحرس مأل عيل بن فر عندما تونس، يف
لألصوات تُركت كافية مساحة إن حتى بعيد، حد إىل والشعبية السلطة إىل افتقروا
التنحي، عىل مبارك أجرب الذي هو فالجيش مرص يف أما املتنافسة. السياسية واألحزاب
مرص شهدت أخرى، بعبارة للبالد. مؤقتني حكاًما أنفَسهم الجنراالت من عدٌد عنيَّ وبعدها
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ديكتاتورية إىل عسكري رجل يرأسها عسكرية ديكتاتورية من فتحولت عسكريٍّا، انقالبًا
عسكرية.

والعدد الشوارع، إىل تدفقت التي الجموع لدى قبوًال النتيجة هذه القت البداية يف
األوىل تحركاتهم ألهمت الذين بالديمقراطية، املطالبني السياسيني النشطاء من الضئيل
اإلطاحة الوحيد الثورة هدف كان الجموع. تلك الجسور التحدي بطابع املصبوغة
داعيًا تر لم — والنفوذ والثراء السلطة اعتادت التي — العسكرية النخبة لكن بمبارك.
طالبوا الذين املتظاهرون أولئك شك ال الرأي هذا يف اشرتك عليه. كان عما الوضع لتغيري
منذ مضت التي املدة هي أسابيع، ثالثة من تقرتب ملدة ديمقراطية إصالحات بإجراء
ال الذين الغرب أهَل بالذهول تصيب قد حقيقة وهي مبارك، سقوط حتى الثورة بداية
بالجيش مدعومة كانت التي الديكتاتورية من كثريًا أفضل العسكري االنقالب يعتربون
يهاجموا لم الجيش فجنود مرص؛ يف بشعبية يحظى الجيش أن الحقيقة لكن قبل. من
املرصيني فإن البالغني، الذكور عىل إجباري العسكرية الخدمة أداء إن وحيث املتظاهرين،
إليه. ينتمون الذي النسيج غري من آخر فصيل أنهم عىل الجيش جنود إىل ينظرون ال
عام هائلة بكميات الخبز إنتاج ورفع ل تدخَّ الذي الجيش نفس هو هذا حال كل وعىل
الحقيقة املخابز. جميع أمام الطوابري وامتدت للعجز كربى مدن تعرضت عندما ٢٠٠٨
من بيشء الجديد النظام حظي ثم ومن للغاية، عاديني مرصيني سوى ليسوا الجنود أن

انتظارها. طال التي اإلصالحات تحقيق — ووقت — بكيفية يتعلق فيما املرونة
اهتمامهم من سلطتهم بتعزيز اهتماًما أكثر الجنراالت أن اتضح ما رسعان لكن
املواطنني من عدد حوكم مبارك، تنحي أعقبت التي الشهور يف الثورة. أهداف بدعم
حوكموا من عدد يفوق الطوارئ قانون بموجب عسكرية محاكم أمام عاجلة محاكمات
كلما للتحقيق صحفيني الجنراالت استدعى عقود.15 ثالثة مدار عىل مبارك حكم أثناء
جماعات اتهام عن فضًال الجديد، النظام عىل كبريًا تجرًؤا الجنراالت فيه يرى شيئًا كتبوا
أدين ،٢٠١١ سبتمرب وبحلول دائمة.16 بصفة املعتقلني بتعذيب لهم اإلنسان حقوق
ومعظم الثورة. أثناء حتفهم لقوا متظاهر ألف من أكثر أن مع بالقتل! واحد رشطة رجل
عهد يف وزارية مواقع سابًقا يحتلون كانوا االنتقالية الحكومة يف ُعيِّنوا الذين الوزراء
أشهر بعد لكن املحاكمة إىل — وعالء جمال — املمقوتان ونجاله مبارك وُقدِّم مبارك.
اللكمات املحامني عرشات يتبادل حيث هزلية، نفسها املحاكمة أن واتضح التأجيل، من
ويف قبل.17 من بها أدلوا قد كانوا رئيسية شهادات الشهود تغيري عن فضًال والركالت،
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حقوق انتهاكات أن البارزة املرصية اإلنسان حقوق منظمات إحدى أعلنت ٢٠١١ سبتمرب
مبارك.18 عهد يف عليه كانت مما اآلن كثريًا أسوأ البالد يف اإلنسان

مبارك جماح يكبح أن الجيش بوسع كان فقد ذُكر. فيما للعجب يدعو يشء من ما
يكن لم للثورة اختطافهم أن الواقع شيئًا. يفعل لم لكنه عقود، ثالثة مدار عىل وحاشيته
العام، ذلك من يناير ففي .١٩٥٢ عام السلطة إىل أوصلتهم التي لألحداث تكرار سوى
الدخان؛ منها يتصاعد أنقاًضا القاهرة نصف اإلنجليز ضد حاشدة مظاهرات خلَّفت
انتهاء مع البالد يف حقيقي جذري إصالح بتحقيق وعًدا تلقت حاشدة انتفاضة كانت
االضطراب حالة النارص عبد استغل نفسه العام من يوليو يف لكن االستعماري. الحكم
فحَظَر السابق؛ القرن نصف سادت التي الحريات عىل القضاء يف رشع ثم انقالبه، ليشن
عليها، الرقابة وفرض الصحف م وأمَّ الربملانية، االنتخابات وألغى املعارضة، األحزاب

العمالية. اإلرضابات وحظر
ثورتهم أن البداية منذ حماقة يف بالديمقراطية املطالبون النشطاء أعلن ٢٠١١ يف
قيادة إىل تفتقر التي الثورية التحركات أن كيف التاريخ من يتعلموا لم فهم قائد»؛ «بال
وسيايس اجتماعي حراك أعقاب يف تنظيًما واألفضل ثباتًا األكثر القوى يد عىل تُسَحق
ذكرت حال. أي عىل باسمهم يتحدثون أتباع لديهم يكن لم النشطاء هؤالء لكن شامل.
١٩ أن أوضح التحرير ميدان متظاهري بني أُجري رأي استطالع أن الكتاب مقدمة يف

حرة. انتخابات إجراء وإىل الحرية إىل توقهم بسبب تحركوا من هم منهم باملائة
حقوق جماعات من صغرية جماعة نظمت مبارك، تنحي من أسابيع بضعة بعد
مليونية إىل املنظمة الجهة دعت للمرأة. العاملي اليوم يف التحرير ميدان يف مظاهرة املرأة
اإلصالحية. أجندتها رأس عىل املرأة تحرير تضع الثورية القوى أن إىل لتطمنئ نسائية
دهماء من يْسَلمن لم هؤالء وحتى النساء. من عرشات بضع سوى املظاهرة إىل ينضم لم
مكانهن أن وأخربوهن جنسيٍّا، بهن وتحرشوا اإلهانات، لهن كالوا الذين التحرير، ميدان
أخريات متظاهرات أن ذُكر األطفال.19 وتربية األطباق غسل حيث البيت، يف املناسب
خضعن بعضهن إن بل عليهن، الجيش قبض بعد والتعذيب الجنيس لالعتداء تعرضن
منهن.20 املرصيني معظم نفور يستحققن ثم ومن داعرات؛ أنهن إلثبات العذرية لكشوف
تجوب املظاهرات كانت حني يف أنه هو األحداث تلك من أكثر الذهول عىل يبعث ما ربما
تعرضن عندما النساء ملساعدة واحد رجل يهب لم عدة، قضايا أجل من مكان كل
لها تعرضن التي لالشمئزاز املثرية املعاملة عىل يعرتض أو التحرير، ميدان يف لالعتداء
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للنخبة عادة ينتمني الالئي — املشدوهات الناشطات اعتادت الجيش. جنود أيدي عىل
تخفق ثورة أن حارة بتنهيدة الدولية اإلعالم لوسائل الترصيح — اإلنجليزية تتحدث التي
حق عىل كن وقد اإلطالق. عىل ثورة ليست واحتياجاتهن السكان نصف حقوق تقديم يف
تحقيق إىل تسعى ليربالية بأنها نصفها أن الخيال بنا شطح مهما يمكن وال ذلك. يف

الحرية.

النشطاء لدى الرئييس القصور هو السيايس املستوى عىل التنظيم يف اإلخفاق كان إذا
األكرب. القصور كان مبارك رحيل بعد اإلسالميني يف ثقتهم فإن بالديمقراطية، املطالبني
الثورة عن وباألخص التاريخ، عن شيئًا يعرفون ال أنهم الثانية للمرة يوضح وهذا
رفضت بعدها. ليُقتلوا اإلسالميني مع تحالًفا باملثل الليرباليون فيها شكل التي اإليرانية
التغيري ضد متحفظة جماعة كانت طاملا ألنها الثورة، دعم املسلمني اإلخوان جماعة
شامل الضطهاد التعرض من شك ال خافوا قادتها وألن جانب، من واملفاجئ الجذري
الخراب أن غري آخر. جانب من املظاهرات إىل انضموا لو وتعذيب سجن صورة يف
َقبول من كثريًا عزَّز قد مرص حكم يف مبارك قضاها التي عاًما الثالثني أثناء االجتماعي
باإلصالح. واشنطن ملطالبات ا حدٍّ ليضع بدوره مبارك فيه بالغ ما وهو اإلسالميني،
هدفها وكان ،١٩٢٨ عام أصولية جماعة بوصفها املسلمني اإلخوان جماعة تأسست
الفاسدة الغرب عادات من البالد تطهري ثم ومن قاعدته، من املرصي املجتمع أسلمة
وفرَّ لالضطهاد، الجماعة تعرضت الحكم النارص عبد فيها تويل التي السنوات يف وتأثريه.
تطرًفا. األكثر الوهابية العقيدة يف انخرطوا حيث السعودية؛ اململكة إىل أعضائها معظم
يف واستخدمهم البالد، إىل للعودة السادات أنور دعاهم العرشين القرن سبعينيات ويف
ذروة يف — الوقت ذلك يف البالد. يف قوية معارضة كقوة ظهروا الذين اليساريني مجابهة
أخرى محافظة خليجية ودول السعودية إىل املرصيني ماليني سافر — النفطية الطفرة
عودتهم، لدى معهم جلبوها التي الوهابية التقاليد اعتادوا أيًضا هؤالء العمل. وراء سعيًا
والسلطة القوة تكتسب كانت التي املسلمني اإلخوان لجماعة تلقائية تأييد قاعدة مكوِّنني

حديثًا.
املسلمني اإلخوان من واشنطن ملخاوف البارع استغالله األقل عىل ملبارك يُحَسب
إسالميني متطرفني أيدي عىل السادات اغتيال عقب ،١٩٨١ عام الحكم إىل وصوله بعد
إما يردد: مبارك كان ما دائًما إرسائيل. مع السالم اتفاقية توقيعه بسبب ثائرتهم ثارت
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تأييد عىل وقت أي يف اعتمدت املسلمني اإلخوان جماعة أن عىل دليل فال اإلسالميني. أو أنا
أعضائها لعامة مبارك اضطهاد الجماعة استغلت السبب ولهذا األقلية. تأييد من أكرب
أنصار بني — األهم وهو — وربما مرص، داخل موقفها تعزيز أجل من مماثل؛ بذكاء
النجاحات بعض الجماعة حققت الثورة، قبل الغرب. يف املعتدل اإلسالم عليه يُطلق ما
كشف واحد، بشهر مبارك سقوط فقبل قاعدته. من املرصي املجتمع أسلمة يف املدوية
عقابًا الرجم يؤيدون املرصيني غالبية أن عن لألبحاث» بيو «مركز أجراه رأي استطالع

اإلسالم.21 عن للمرتدين عقابًا واملوت الرسقة، عىل عقابًا اليد وقطع الزنى، عىل
دولة إقامة هدف زمن منذ يضمرون الذين — املسلمون اإلخوان استشعر عندما
فعندما الثورة. بعد الفراعنة أرض يف كثريًا نفوذهم زادوا اللحظة، دنُوَّ — إسالمية
خالل من اشتهر الذي األصولية للجماعة الروحي املرشد — القرضاوي يوسف زار
عىل سياسيٍّا خطابًا ألقى القاهرة، — الجزيرة قناة عىل التلفزيوني األسبوعي حديثه
غياب فرسوا الذين الغرب يف وهؤالء التحرير.22 ميدان يف مرصي مؤمن ماليني ٥ مسامع
البعد كل بعيدين كانوا التعددية ملرص ميالد أنه عىل الثورة أثناء الشوارع عن اإلسالميني
أن ومع دائًما. اإلسالميني مصلحة يف يصب أن شأنه من الثوري فالحراك الصواب. عن
بتأييد يتشدقون اإلعالم وسائل استغالل يف باع لهم ممن اإلسالميني باسم املتحدثني
هو اإلسالم أصول إىل العودة بأن االعتقاد هو يوجههم ما فإن والتعددية، الديمقراطية
إذا — أو ألعىل، صعوًدا القاعدة من إما مجتمعاتهم؛ أسلمة يريدون فهم يشء. لكل الحل
— السلطة عىل الحصول من تام يقني عىل فيه يكونون وقت ويف الفرصة لهم أتيحت

ألسفل. نزوًال القمة من
العقدين مدار عىل — منه واسعة أجزاء انصاعت للغاية محافظ بلد اآلن مرص
بعض إن حتى املسلمني، اإلخوان من دعًما تلقى التي الوهابية للعادات — املاضيني
أحد كشف إنذار سابق دون السعودية. اململكة عن تختلف ال أصبحت املرصية املدن
جماعة يؤيدون املواطنني من باملائة ٧٥ أن الثورة بعد مرص يف الرأي استطالعات
بلغت التي التأييد نسبة من االحتمال بعيد تحوًال النسبة هذه تبدو املسلمني.23 اإلخوان
الحق البداية؟ منذ الخرباء جانب قد الصواب أيكون لكن الثورة. قبل فقط باملائة ٣٠
البلدان يف خاصة األفراد، لدى الحقيقية القناعات تعكس ما نادًرا الرأي استطالعات أن
ما عكس العلن يف يقول أن الزمان من عقود طيلة الشعب يعتاد حيث االستبدادية؛
أنه األفراد يظن ما عىل التعرف يف بالغة أهمية االستطالعات لهذه فإن ذلك، مع يضمر.

65



العربي الربيع بعد ما

األفراد عىل يتعني الذي األخالقي املناخ عن اللثام تميط إنها فيه. التفكري عليهم يتعني
إليه املشار الرأي استطالع من نستقي ربما املنطلق، هذا ومن فيه. العيش محاولة

مهمة. معلومات
التي اإلسكندرية مدينة يف ففكِّر ملرص، القدر يخبئه عما ملحة أردت إذا حال، كل عىل
صيفيٍّا منتجًعا املدينة كانت السابق يف عقود. مدار عىل املسلمني لإلخوان معقًال ظلت
اآلن أما الرغد. املدني بمناخها اشتهرت حيث وصوب؛ حدب كل من الناس إليه يفد
املسلمات النساء جميع كله. أفريقيا شمال يف للبهجة إثارة األماكن أقل تكون تكاد فإنها
من خوفهن بسبب يكون ما عادًة الشابات بني الحجاب وارتداء بات، محجَّ املدينة يف
عن فضًال عاهرات؛ أنهن عىل لهن العامة األخالق عىل األوصياء من العاطلني تصنيف
بيع عن الحانات معظم توقفت واملسيحيني. املسلمني األهايل بني العنف حوادث انتشار
فصل ذروة يف حتى — الشواطئ عىل يُشاَهدن قد الالئي والوحيدات الكحولية. املواد
أعىل من بالسواد متشحات يكن ودائًما بأطفالهن، يعتنني الالتي النساء هن — الصيف
ورجعيٍّا محافًظا بلًدا اآلن مرص أصبحت األسف، مع أقدامهن. أخمص إىل رءوسهن
املسلمني اإلخوان شعار إن حتى كثريًا، العاجية أبراجها يف املتحررة النخبة وعلت للغاية،

خفوتًا. األكثر الوسطية دعوات عىل يطغى أخذ — الحل هو اإلسالم —

صدرت وبعدها البالد، ديكتاتور تنحية بعد إال املظاهرات اخرتاق اإلسالميون يبدأ لم
محليل استعداء أو انضمامهم إىل االنتباه لفت بعدم ذُكر حسبما مشددة أوامر إليهم
واإلرسائييل.24 األمريكي العلمني حرق أو الخالفة عن الحديث طريق عن املبتهجني الغرب
عىل للقفز — الثورة شباب — شبابهم عبَّئوا فإنهم حقيقتهم، عىل الظهور من وبدًال
«تويرت» ثورات بوصفها الغرب صحافة يف ثناء موضع تزال ال كانت التي الثورات
بني متفردون اإلسالميني لكن محريًا. األمر هذا يبدو قد األوىل للوهلة و«فيسبوك».
الحصول أجل من السلطة عىل للحصول يهدفون ال بأنهم العالم يف السياسية األحزاب
كاهلها عىل تحمل حكومة مع العمل لون يفضِّ أنهم أن الواقع ذاته. حد يف السلطة عىل
استبدادهم بفرض لهم تسمح ألن يكفي بما طيِّعة تكون لكنها البالد، إدارة مسئولية
هو يحتاجونه ما كل األغلبية. دعم يحتاجون ال فإنهم ذلك يف ينجحوا ولكي الثقايف.
يفرسِّ آخر سبب وهذا خصومهم. من تنظيًما وأكثر قوة، وأشد صوتًا، أعىل يكونوا أن

دعم من بدًال األمر أول القائم النظام جانب إىل الوقوف املسلمني اإلخوان جماعة تفضيل
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تنفيذ جانب إىل مبارك مع املواربة لعبة يواصلوا أن بإمكانهم سيكون فهكذا الثورة؛
املجتمع. عىل الثقافية فاشيتهم فرض من عاتقهم عىل أخذوها التي األساسية مهمتهم
لن أنهم أيًضا وأعلنوا للرئاسة، الرتشح عدم نيتهم أعلنوا الفور عىل فإنهم السبب ولهذا
املسئولية، تستتبع الحقيقية فالسلطة الربملان. مقاعد من باملائة ٥٠ من أكثر عىل ينافسوا

فحسب. هللا أمام إال املساءلة يتقبلون ال واإلسالميون املساءلة، وبالرضورة
عن واالبتعاد املعارضة صفوف ضمن العمل يف املسلمني اإلخوان رغبة مع اتفاًقا
مع اتفاًقا عقدت قد الجماعة أن عن الشائعات انترشت ما رسعان الفعلية، السلطة
أجل من القانونيني والترصيح الوضع الجماعة منح مقابل ففي العسكرية. املؤسسة
الدولة بقاء أجل من وتضغط الشوارع من أعضاءها تسحب سوف االنتخابات، خوض
الطاقة أو بالرضائب الخاصة السياسات بوضع كثريًا اإلسالميون يكرتث ال العسكرية.25
حلوًال كونها عن ناهيك — معقولة حلوًال يملكون ال وألنهم القرآن. عنها سكت التي
الثقافية. للهيمنة يسعون نجدهم مجتمعهم، تنخر التي الفعلية للمشكالت — عملية
سالحهم حيث عقود؛ طوال املفضلة املسلمني اإلخوان ساحة الهشُّ املرصي الربملان كان
مىض، وقت أي من أكثر اآلن مطلوبة الخريية وأعمالهم الفقراء. بني الخريي الرئييسالعمل
التشبيهات كل من وبالرغم الثورة. بعد تدهور من املرصي االقتصاد شهده ما بسبب
اآلن مرص تبدو الشيوعية، وسقوط املرصية الثورة بني الغرب يوردها التي التفاؤلية
تكن لم — املرصيني شأن شأنهم — اإليرانيون .١٩٧٩ عام اإليراني للمشهد تكراًرا
ما — الدقة إىل يفتقر نحو وعىل — وكثريًا إسالمية. دولة مظلة تحت العيش رغبة لديهم
شبيهة كانت األوىل مراحلها يف لكنها إسالمية، ثورة بأنها ١٩٧٩ اإليرانية الثورة توصف
تضم الشوارع مألت التي الحشود كانت .٢٠١١ يناير يف املرصية بالثورة بعيد حد إىل
ومناهيض واملاركسيني، واملتوسطة، العاملة الطبقتني اإليراني؛ املجتمع قطاعات جميع
النظام، داخل من األيمن الجناح وإصالحيي املرأة، حقوق عن واملدافعني االستعمار،
اإلسالمية القوى ظهرت الثورة، أعقبت التي الفوىض حالة ظل ويف اإلسالميني. وأيًضا
وكان تنظيًما، واألفضل نظاًما واألكثر األقوى املعارضة جبهة أنها عىل الخميني بقيادة
انتصار يف الفضل يرجع ولهذا الكاريزمي. القائد وبسمات البالغ بالتوقري يتمتع الخميني
فيهم وثقوا الذين الخصوم تصفية يف عندها ليبدءوا األمر، آخر إيران يف اإلسالميني أتباعه
الذي األقلية دعم عن النظر وبرصف ثورة. رفاق إياهم معتربين فحسب، شهور قبل
سيفرضون عندها الفراغ. لسد باملثل مستعدون فإنهم مرص، يف اإلسالميون به يحظى
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األمل فينا تبعث التي األسباب من الكثري لدينا يزال ال كان وإن األغلبية، عىل أجندتهم
إيران. شهدتهما اللذين االستبدادي والعنف الوحشية مستوى بنفس يحدث لن ذلك أن
رويًدا رويًدا التحرك من املسلمون اإلخوان يتبعه الذي املنهج أن عىل األدلة تتوافر
بعد املرصي املجتمع شهده الذي االجتماعي التدهور غمرة ففي النرص. لهم يجلب سوف
الثورة. بعد صياغته أعيدت دستوري إعالن عىل املرصيون صوَّت املثال، سبيل عىل مبارك
االقرتاع، صناديق إىل الذهاب عناء أنفسهم كلَّفوا التصويت حق لهم ممن فقط باملائة ٤١
املرصيني. معظم عىل يمر نزيه حر تصويت أول يف للغاية ضئيلة مشاركة نسبة وهي
باملوافقة: التصويت إىل يدعوان اللذان هما وحيدان سياسيان حزبان كان االستفتاء، قبيل
ومع املسلمني. اإلخوان وجماعة مبارك، للديكتاتور التابع الديمقراطي الوطني الحزب
النخبة تمثل التي األحزاب أما االستفتاء. يف املشاركني ثلثي من أكثر نداءهما لبى ذلك
خرجت فقد — املعدَّل الدستور بشدة عارضت التي — العلمانية التقدمية املرصية
ألنهم االستفتاء؛ يف املسلمون اإلخوان فاز ذلك، عن فضًال املنافسة. مضمار من مدحورة
مخطط تحقيق ما بطريقة تيرس سوف الدستور عىل أخرى تعديالت أي أن زعموا
الرسمي الدين هو اإلسالم أن عىل تنص التي الثانية املادة بحذف إرسائييل، أمريكي

للبالد.26
يف الريادة وصاحبة سكانًا العربية الدول أكثر — مرص عن الحديث يدور عندما
اإلخوان يريد الذي املجتمع شكل عن املِلح السؤال يكون — التاريخ مر عىل املنطقة
للغرب، مناهضة أكثر مجتمًعا يكون أن األمور؛ ببعض الجزم يمكننا تشكيله. املسلمون
اإلخوان لسياسة الرئييس الهدف يتمثل للصهيونية. رشًسا ومناهًضا إسالمية، أكثر
رفح بني ما الحدود وفتح إرسائيل مع السالم اتفاقية إنهاء عن (بعيًدا الخارجية املسلمني
الجيش وألن املتحدة. الواليات عىل وعسكريٍّا ماليٍّا مرص اعتماد يف النظر إعادة يف وغزة)
هذه فستكون األمريكية، للمساعدات واملتلقي للبالد، الخارجية السياسة يف املتحكم هو
تشري البعيد. املستقبل يف إسالمية خالفة تأسيس إعادة يتخيلون لكنهم صعبة. مهمة
بالديمقراطية يؤمنون أنهم إىل األخرية القليلة السنوات أثناء الجماعة نرشتها التي الوثائق
اإلخوان يجعل سوف باختصار؛ الغرب. يف القائمة الديمقراطية وليست اإلسالمية،
يف اإلسالمية. الرشيعة ملبادئ خاضعة املجتمع يف لألفراد السياسية املشاركة املسلمون
اتساقها من للتأكد الدولة أفعال الحكومة يف والقضائية الترشيعية الجهات تراقب الغرب
األخريني. الجهتني تراقب الثالث الحكومة جهات من جهة وكل الديمقراطية. قواعد مع
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كل يف أخرى إسالمية (وجماعات املسلمون اإلخوان يسعى الذي اإلسالمي النظام يف أما
الذين املسلمني، اإلخوان لرقابة الدولة أفعال فتخضع تأسيسه، إىل املنطقة) يف مكان
اإلسالميون يراقب سوف أخرى، بعبارة اإلسالمية. الرشيعة مع اتساقها سيضمنون

أنفَسهم.
يرجع ربما أخريًا؟ شوكتها النت قد املسلمني اإلخوان جماعة إن القول عن وماذا
ذَّج السُّ الغرب «خرباء» مع الحديث يف يسرتسلون رسميني متحدثني اختيارها إىل ذلك
ا حدٍّ املسلمني اإلخوان دعاية وصلت الديمقراطية. بتحقيق املطالب برنامجهم مناقب عن
من األطراف مرتامية «شبكة بأنها الجماعة يصف أمريكيٍّا مسئوًال جعل الكفاءة من
لإلخوان يقدم الغرب يف مرص عن املسترشي الجهل هذا مثل علمانية».27 مجموعات
املسألة قشور تالمس أن يكفيك ذلك، مع اإلعالم. بوسائل للتالعب رائعة فرصة املسلمني
امرأة الرئيس يكون أن يمكن ال .٢٠٠٦ عام نرش مفصالٍّ سياسيٍّا برنامًجا لتجد
االجتماعية واألدوار طبيعتها، مع «تتعارض للمنصب والعسكرية الدينية الواجبات ألن
املسلمني. الدين علماء من هيئة لرقابة الحكومة تخضع بها». املنوطة األخرى واإلنسانية
مرشوطة مرصاإلسالمية يف تكون الغرب يف املكفولة املدنية للمنظمات االنتماء حرية أيًضا
من هيئة من يتألف مجلس مرص يف سيكون اإلسالمية. الرشيعة حدود مع باتساقها
له يُكَفل الذي — الحاكم يراه ما لكل والطاعة بالسمع يقرون املستكينني املسنِّني
الشعب.28 لدى األخالق مبادئ عىل اإلرشاف أعىل» «مرشٌد ويتوىل مالئًما، — «التبجيل»

وإيران. السعودية يف اآلن به معمول النظام وهذا
لكنهم والصوفيني، األقباط عىل ُشنَّت التي الهجمات من املسلمون اإلخوان ل تنصَّ
أوجه عن الحديث إن االنتخابات. خوض يف املتشددة السلفية الجماعات مع اتحدوا
— العنف الستخدام الواضح املسلمني اإلخوان نبذ عن بعيًدا — الجماعتني بني االختالف
الفرعونية مرص آثار حجب إىل السلفيون دعا ٢٠١١ سبتمرب ففي الصعوبة. غاية يف هو
اليوم يف لكنهم االقرتاح، املسلمون اإلخوان أدان اإلسالمية. الهوية إىل إساءتها بدعوى
ألجندتهم ذلك مخالفة بدعوى البالد شواطئ عىل البكيني ارتداء لحظر حملة شنُّوا نفسه
يف تشاركوا قد عدة سلفية وجماعات املسلمني اإلخوان جماعة أن والحقيقة اإلسالمية.29
يضمن بما بينهم فيما االنتخابات لتنظيم خطط عن وأعلنوا حاشدة، مظاهرات تنظيم
كبد هادسون معهد عن الصادرة الوثائق إحدى أصابت بعينه. مرشح أو حزب إنجاح
يرى مثلما كبرية ليست املسلمني واإلخوان السلفيني بني «الفوارق قالت: عندما الحقيقة
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نظام قيام يشهد أن الحزبني كال يريد النهاية ففي الغرب. يف اإلسالم خرباء بعض
والربجماتية.»30 والوسطية للديمقراطية فيه مكان ال نظام مرص؛ يف إسالمي

واشنطن «ذي صحيفة نرشتها مدوية افتتاحية مقالة وضعْت ،٢٠١١ مايو يف
نبَّهت املسلمني. اإلخوان لجماعة الحقيقية األهداف حول املثار اللغط عىل يدها تايمز»
سلطان. الدين صالح املرصي الداعية بقلم اإللكرتوني موقعها عىل نُرش مقال إىل املقالة
أنه عىل هللا» سبيل يف الجهاد «راية الدن بن رفع عىل أثنى املقال أن املقالة ذكرت
واالعتدال». الوسطية بعضها يف جاوز بطريقة للمحتلني ومقاومة لإلسالم، «انتصار
للهيمنة «انتصاًرا كان اآلخر الجانب عىل أمريكا إرهاب إن قائًال املقال كاتب واستطرد
قائًال: مقاله واختتم األمريكي». للقطب العالم وأنظمة شعوب وتركيع والطغيان، والظلم
وإرهاب القضاء، وليس اإلعالم جهاز فيه االتهام مصدر ألن مظنون الدن بن «إرهاب
«فما املعتدلني آراء تلك أن لو تايمز» واشنطن «ذي افتتاحية تساءلت مقطوع.» أمريكا
التعامل يف أوباما إدارة لدى املطبق «الجهل أن إىل أشارت ثم املتطرفني»، بآراء بالنا
التطرف صور كافة تفرضه الذي التهديد رصد يف يخفق األوسط الرشق شئون مع

ينتهجه: لم وما منها العنف انتهج ما اإلسالمي»

جماعات لكن اإلسالم، عن «املنحرفة» القاعدة تنظيم األبيضآراء البيت يستنكر
السيد أن الواضح من اآلراء. تلك نفس تؤيد املسلمني اإلخوان جماعة مثل
استخدام عرب ال االقرتاع صناديق عرب الرشيعة تطبيق يف مشكلة يرى ال أوباما
بانتهاء إيذان لهو االنتخابات يف املسلمني اإلخوان جماعة فوز إن الرصاص.

مرص.31 يف الحرية

لدى جيًدا مفهوًما ليس مرص يف الدينية االتجاهات تفرضه الذي الخطر أن الواقع
أن دون قبل من إيران شاه مع فعلت مثلما ونظامه، مبارك ساندت التي واشنطن
ثورة قيام عرقلة أجل من املبذولة الجهود أن املفارقة الحالتني. كلتا يف النتيجة تختلف
واشنطن، لدى املرسومة السيناريوهات أسوأ بتحقق لت عجَّ التي هي مرص يف إسالمية
مرص تميزت التي اآلخر وقبول التعددية ثقافة عىل وخيمة تداعيات عن أسفرت وأنها
رسعان الطويل. املدى عىل املنطقة يف األمريكي النفوذ عىل وأيًضا التاريخ، مر عىل بها
إىل الثورة أثناء القاهرة شوارع اجتاحت التي مبارك ضد الغضب موجة توجيه أُعيد ما
الذي — السائد االعتقاد بسبب أبيب تل وإىل مبارك، نظام تمول كانت التي واشنطن
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من النهاية حتى جهًدا تألَوا لم وإرسائيل أمريكا إدارتي بأن — تماًما صحيًحا يل يبدو
السلطة. يف ُدميتهما عىل اإلبقاء أجل

توجه التي فالخطابات قليلني. سوى املرصيني من الثورة أثناء أوباما بأداء يتأثر لم
خطابات شأن ذلك يف شأنها والنفعية، بالرياء فاحت املرصي الشعب إىل أوباما بها
كان الثورة اندالع من أشهر ستة وبعد للغاية، ومتأخرة قليلة الخطابات كانت مبارك.
حلفاء أكثر — أمريكا تحرك لم األوسط.32 الرشق يف اإلطالق عىل األسوأ أوباما موقف
التي العديدة اإلنسان حقوق انتهاكات وجه يف ساكنًا — وسخاءً نفوذًا الغرب يف مرص
بعض يف سوءًا أكثر انتهاكات عن واشنطن سكتت وباملثل مبارك، نظام باسم ارتُكبت
واشنطن من وتقديًرا بمبارك. اإلطاحة منذ العسكري املجلس باسم ارتُكبت األحيان
لتوقعيها ملرص بالفضل منها وإقراًرا عداه، ما كل فوق األوسط الرشق يف لالستقرار
االقتصاد يف املال ضخ اعتادت فإنها ،١٩٧٩ عام إرسائيل وبني بينها السالم اتفاقية
معظمها يذهب سنويٍّا دوالر ملياري نحو إىل أخريًا وصل حتى الحني، ذلك منذ املرصي

الجيش. إىل
الخارجية، بالشئون تتعلق أمور يف املرصي الجيش مع التعامل اإلرسائيليون اعتاد
أن والحقيقة طبيعتها. إىل األوضاع عودة نظرهم يف أكَّد العسكري االنقالب فإن ولذا
إنهم بل صوري، رئيس طريق عن للتفاوض حتى مضطرين يكونوا لم اإلرسائيليني
بني السالم معاهدة فائقة بكفاءة حمى الذي الجيش مع مبارشة التفاوض يف رشعوا
اسرتاحت قد األخرى هي واشنطن أن الواضح من عاًما. ثالثني مدار عىل وإرسائيل مرص
يف األمن عىل للحفاظ سنويٍّا تنفقها كانت التي املليارات ألن ت وُرسَّ األمور عنه أسفرت ملا
والواقع قائمة. إرسائيل مع السالم معاهدة أن الجيش أوضح فقد سدى. تذهب لم املنطقة
األمريكية. املساعدات املرصي الجيش يحتاج مثلما املرصي الجيش تحتاج أمريكا أن
البيت بني تكن لم الثورة أثناء تمت التي املفاوضات معظم أن يف عجب فال وهكذا
ثمة لكن املرصي. الدفاع ووزير األبيض البيت بني وإنما الرئايس، مبارك وقرص األبيض
يُحول كان مبارك مثل األقوياء العسكريني الحكام ل تدخُّ فإن األفق؛ يف تلوح مشكالت
ذلك اختفى وقد أَما إلرسائيل. املساندة األمريكية السياسة من العربي الغضب تأجج دون
يجتاحان وإرسائيل ألمريكا املناهضة واالحتجاجات الغضب فإن اآلن، النفوذ من القدر
مما القاهرة، يف اإلرسائيلية السفارة يف النريان حشد أشعل ،٢٠١١ سبتمرب ففي البالد.

املرصيني. الجنود من مسلحة فرقة حماية يف الفرار إىل بالدبلوماسيني حدا
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الثورة بعد ما ملرص يمكن نموذًجا توفر قد تركيا أن كيف الكالم من الكثري دار
جماعة عىل نفوذها تفرض للغرب مؤيدة علمانية عسكرية نخبة فلديها حذوه؛ تحذو أن
يلبث ال كهذا تشبيًها لكن برشاسة. للغرب واملناهضة بقوة الصاعدة املسلمني اإلخوان
— الحديثة لرتكيا املؤسس األب — فأتاتورك األمور. يف النظر تدقيق عند يتهاوى أن
الجيش يعطي وضعه الذي والدستور للعلمانية، املؤيدين أشد من عسكريٍّا رجًال كان
لفرض املبذولة الجهود ضد العلمانية دولته عن الدفاع له يخول ما الصالحيات من
هم — األخري العقد مدار عىل — تركيا يف فاإلسالميون السبب ولهذا السيايس. اإلسالم
ومنذ مرص يف أما للدولة. العلمانية املبادئ انتهاك بتهم املحاكم إىل كثريًا يؤخذون من
عبد شكَّل اإلسالم. ازدراء بزعم املحاكم إىل يؤخذون من هم والليرباليون الثمانينات
الوصول يف مساعدته أجل من املسلمني اإلخوان جماعة مع تحالًفا البداية من النارص
هي الرشيعة أن عىل بوضوح املرصي الدستور من الثانية املادة وتنص السلطة، إىل
لديها ليست املرصية العسكرية النخبة أن والحقيقة للبالد. القانونية املنظومة أساس
يف البقاء من تمكِّنهم صفقة بأي يقبلون فهم دينية. أو كانت سياسية حاكمة مبادئ
فال املسيَّجة، واملجتمعات الضباط نوادي حيث مواٍز، عالم يف يعيشون وألنهم الحكم.
ارتداء يحَظر أن أو ال، أم الحجاب الفقرية األحياء يف النساء ترتدي أن عندهم فرق
القيود عن بعيًدا آرائهم عن بالتعبري لليرباليني يسَمح أن أو ال، أم الشواطئ عىل البكيني

ال. أم فرضها إىل اإلسالميون يتوق التي الوحشية
تحتاجها التي مساعداتها تدفق باستمرار ستستمر الرابحة أمريكا ورقة أن شك ال
من املزيد بتقديم الخليج بعضدول وعود من وبالرغم مىض. وقت أي من أكثر مرصاآلن
واشنطن، تقدمها التي العسكرية واملعدات التدريب تقديم تستطيع ال فإنها املساعدات،
عىل حساب. لها يُحسب قتالية كقوة املرصي الجيش بقاء يستمر لن دونها من والتي
وإرسائيل أمريكا من كل مع املرصية العالقات سمة التخبط سيكون إذن القصري املدى
طبيعة إليه ستصل فيما الخطر ويكمن املاضية. الثالثة العقود مدار عىل عليه كانت كما
أكفأ إن حتى مرص، يف واألمية والفقر الفساد استرشى لقد الطويل. املدى عىل العالقات
قد املظاهرات أن ومع عليها. القضاء يبدأ أن إىل كامًال جيًال تحتاج العالم يف الحكومات
املرصيون يكرتث رأينا، وكما مستمرة. البالد يف العمالية فاالضطرابات تقريبًا، اختفت
أبعد أنهم أثبتوا وقد والنزيهة، الحرة لالنتخابات يكرتثون مما أكثر االقتصادي للوضع
ال باختصار، سابًقا. عنهم يرتدد كان مثلما الالنهائي، والصرب الخنوع عن يكونون ما
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إىل ستسعى فإنها الثورة، تلك تندلع وعندما مرص. يف جديدة ثورة قيام استبعاد يمكن
حدث مثلما إليها االنضمام اإلسالميون يتحاىش لن وحينها العسكرية. باملؤسسة اإلطاحة

سيقودونها. من هم بل ،٢٠١١ عام يف
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الثالث الفصل

املضادة ابية الوهَّ الثورة

حظيْت «فيسبوك»، موقع عىل الحاملة العربي الربيع رواية أيَّدوا الذين أولئك أوساط يف
عليها: مكتوب املنامة البحرانية بالعاصمة الرئيسية املظاهرة يف ُرفعت الفتة بالغ باهتمام
العرب تلهف عن الرائجة الروايَة الالفتة تلك عزَّزت بحراني».1 فقط شيعي، ال ُسنِّي، «ال
واأليقونات الذكية الهواتف عرب املتداولة والتعددية، الديمقراطية أساسها دولة قيام إىل
كانت البحرانية االحتجاجات أن األمر وحقيقة العامة. الساحات وأحاديث الضاحكة
وأصبحت سعودي، بدعم تحكمهم التي املمقوتة السنية األقلية ضد للشيعة انتفاضة
— الشيعية إيران تؤلِّب أكرب جغرافية وسياسية طائفية مواجهة يف جانبيٍّا عْرًضا
السعودية اململكة ضد — إيران نحو واملنجذبة املنطقة يف املتعددة الشيعية واألقليات
باملائة ١٥ إىل ١٠ بني ما اإلسالمي العالم يف الشيعة يمثل األمريكي. وحليفها السنِّية
نحو يعتنق إيران. لدى اسرتاتيجية بأهمية تحظى مناطق يف متمركزون لكنهم فقط،
الواقعة البحرين من باملائة ٦٠ ومثلهم الشيعي، املذهب اإليراني الشعب من باملائة ٨٥
الشيعة لكن السعودي، الشعب من باملائة ٨٥ السنَّة ويشكل سنِّي. ُحكم مظلة تحت
يف النفط احتياطيات أغلب عىل تحتوي التي الرشقية» «املنطقة يف أغلبية السعوديني
ومنذ ،٢٠١١ عام البحرين يف الشيعة انتفاضة بصخب اإليراني النظام دعم اململكة.
السعودية. رشق يف الشيعية األغلبية بني الشقاق بذور ينرش وهو ١٩٧٩ عام ثورته اندالع
السعودية؛ اململكة يف الرشقية باملنطقة الصغرية البحرين جزيرة يربط جرس ثمة
ما كثريًا السنَّة. حكامها من لها تتعرض راسخة مظالم الشيعية األغلبية تشكو حيث
سلواهم يجدوا أن للجنس املتعطشني للسعوديني يتيح سبيًال بُني قد الجرس هذا إن يقال
سببًا هناك لكن بالغة. بكفاءة الغاية تلك يحقق أنه شك وال البحرانية. الدعارة بيوت يف
منذ ويرس. برسعة البحرين إىل السعودية الدبابات دخول يتيح فهو الجرس؛ بناء وراء
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التي الشيعية األغلبية ذات الوحيدة العربية الدولة هي والبحرين حسني صدام سقوط
ويجعلها بالخطر، مربًَّرا شعوًرا النخبة تلك نفوس يف يبث األمر وهذا سنِّية، نخبة تحكمها
الذي األمريكية، للبحرية الخامس األسطول مثل الخارج، من أصدقاء اتخاذ إىل تتلهف
العاملني، وآالف حربية سفينة ثالثني نحو األسطول يضم له. قاعدة البحرين من يتخذ
الخطر احتواء أجل من واشنطن تبذلها التي الجهود إطار يف محورية أهمية ويحتل
أمريكا بممتلكات جمٍّ رضر إلحاق شأنه من البحرين يف شيعية انتفاضة ونجاح اإليراني.

العربي. الخليج يف
صاحبة إيران هو اللدود فعدوُّهم وجيه؛ لسبب السعوديني القلق تملَّك أيًضا
مليوني مع عالقات إيران أقامت البحرانية. األرايض يف بحقها التاريخية املطالبات
أشقائهم مع عالقات بدورهم لهم ممن السعودية باململكة الرشقية» «املنطقة يف شيعي
شيعة تظاهر البحرانية، االحتجاجات أثناء الجرس. من اآلخر الجانب عىل البحرانيني
البحرين. يف للشيعة ودعًما الرشقية»، «املنطقة يف سعود آل عىل اعرتاًضا السعودية
العسكري الوجود عىل ومحتجة التظاهرات قمع من الرياض محذرة إيران تدخلت
ما وقتها كلينتون هيالري األمريكية الخارجية وزيرة تُخِف لم البحرين.2 يف السعودي
من كلٍّ يف الوليد الشيعي التمرد مع قوية عالقات طهران إقامة بشأن قلق من يساورها

والسعودية.3 البحرين
مدعاة العربية للبالد الداخلية الشئون يف اآلخرين تدخل من واشنطن ر تذمُّ يكون قد
ماليل نظر فلطاملا للوضع. كلينتون تقييم خطأ يعني ال ذلك لكن السخرية، من للكثري
النووي الربنامج بسبب إرسائييل لقصف بالتعرض املستمر تهديدهم ظل يف — طهران
التحديد، وجه وعىل الكبري. الشيعي املطمع أنها عىل البحرين إىل — املزعوم ي الرسِّ
ضد السعودية يف الرشقية» «املنطقة يف الشيعة جموع فيها ثارت مرة آخر املاليل يذكر
يصل الذي الجرس السعوديون بنى اإليرانية. للثورة تأييًدا ١٩٧٩ عام سعود؛ آل بيت
االعتبارات. تلك لكل حسابًا يحسبون وهم العرشين القرن ثمانينيات يف البحرين إىل
حلفائها عن للدفاع اإلرساع الرياض يف السنِّية امللكية للحكومة يمكن الجرس، بناء فبعد
الجيش فعله ما وهو اإليراني، باالحتالل تهديد أو شيعية انتفاضة أي ضد البحرانيني
الزخم من قدر بكسب البحرانية االحتجاجات هددت عندما ٢٠١١ فرباير يف السعودي
البحرانية املنشآت لحراسة مواقعهم حينها السعوديني الجنود آالف اتخذ فقد الحقيقي.
أنها الحاكمة سعود آل أرسة ورصحت البحرين. يف الطوارئ حالة إعالن بعد الحيوية
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قبل أيام بضعة سوى تمض ولم البحرين، يف السنَّة ملساندة يلزم» ما «كلَّ ستفعل
— البحرانية االنتفاضة كانت وهكذا الشيعية. االنتفاضة السعودية الدبابات تسحق أن
جدارة عن اآلن تشيكوسلوفاكيا بها تشتهر التي املخملية» «الثورة مع التشابه عن بعيًدا
اجتاحت عندما الرشقية؛ األوروبية الدولة تلك تاريخ يف أخرى أليمة لفرتة تكراًرا —
الستار وراء البالد وحبست براغ، العاصمة شوارع ١٩٦٨ عام السوفييتية الدبابات

أخرى. عاًما عرشين مدة الحديدي
واصل الشيعة، عليها يهيمن التي إيران تعدِّي من السعودي الخوف وباستغالل
ستينيات ففي املنطقة. يف االستعماري تاريخه عرب املعروفة تُسد» «فرِّق سياسة الغرب
عىل حكاًما ونصبُّوهم الحاكمة خليفة آل أرسة مع اتفاًقا اإلنجليز عقد العرشين القرن
بريطانية محميَّة البحرين ظلت وقد اليوم. إىل البحرين يحكمون يزالون وال البالد،

.١٩٧١ عام استقاللها حتى السنَّة عليها يهيمن
أنها إال اإلسالم»، «مهد أنها السعودية اململكة عن املستخدمة األوصاف أكثر من
باسم ي سمِّ العرشين، القرن ثالثينيات يف بريطانيا صنعته جغرافيٍّا سياسيٍّا بناءً إال ليست
السعودية الحاكمة األرسة فتحت امُللِحدة. بريطانيا رسمتها حدود وفق املالكة األرسة
بريطاني ودبلومايس مادي بدعم العرشينيات يف العربية الجزيرة شبه من كثرية مناطق
معينًا — سعود ابن باسم الغرب يف املعروف — السعودية ملوك أول كان محموم.
مستشاريه كبار من العديد وكان منتظًما، راتبًا منهم ويتقاىض الربيطانيني جانب من
إنجليزية بمباركة ١٩٣٢ عام املتطرفة الوهابية اململكة سعود ابن أسس اإلنجليز. من
الواضحة بربريتهم من بالرغم — الوهابيون كان الربيطانيني، نظر وجهة فمن كاملة.
أهل من (سواء الوهابية اعتناق ويرفض متعصبًا وهابيٍّا ليس من كل بقتل وولعهم
املشاة جنود كان لربيطانيا. مواٍل َملك لحكم يخضعون — الشيعة) أو املعتدلني السنَّة
لوال التي الشاسعة، القبلية األرايض تذليل يمكنها التي الوحيدة القوات هم له التابعون
الرشق يف وديٌن سلٌف والحياة اإلنجليزية. االسرتاتيجية املصالح عىل تهديًدا لفرضت ذلك

كئيب. حد إىل مألوف نحو عىل األوسط،
الغرب جانب من املستَغلَّة والشيعة السنَّة بني العداوة جذور فإن نفسه الوقت يف
اإلسالمي العالم يف وقعت َقبَلية لدسائس وإنما جوهرية، دينية اختالفات إىل ترجع ال
الرصاعات غلبت ميالدية، ٦٣٢ عام د محمَّ النبي وفاة فبعد امليالدي. السابع القرن يف
«الخليفة». منصب لتويل مرشحني أربعة هناك كان خالفته. مسألة عىل األرسية والنزاعات
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عم ابن عيلٍّ لتويل شديًدا انحياًزا — بالشيعة الحًقا ُعرفوا — بعينها جماعة انحازت
اختري إذ مرات، ثالث عليٍّا تجاوز الخليفة منصب لكن الخالفة. وصهره د محمَّ النبي
بني الغضب شعور الخالفة عيلٍّ تويل معارضة أججت قبله. اآلخرون الثالثة املرشحون
غري الرابع الخليفة عيلٌّ أصبح — الَقبيل التحزُّب من املناخ هذا وسط — وأخريًا مؤيديه.

أكثر. مؤيديه سخط استثار الحًقا وحيش حادث يف مقتله أن
وكانت ميالدية. ٦٨٠ عام كربالء موقعة يف ذروته د محمَّ وفاة بعد الَقبَيل العداء بلغ
الشقاق عندها خ ترسَّ التي والنقطة الشيعي، املذهب تأسيس يف الفارقة اللحظة هي تلك
بني الشقاق وقع شهيًدا. الشيعة واعتربه املوقعة، هذه يف عيلٍّ بن الحسني ُقتل األبد. إىل
ورسعان املوقعة. تلك منذ — السنَّة اسم اتخذت التي — املعارضة والطائفة الشيعة
ألن كفاًرا؛ الشيعة يعتربون األصوليون السنة فأهل الهوتية؛ صبغة النزاع اكتسب ما
ًدا محمَّ أن من املسلمون به يؤمن ما مع يتناىف والحسني عيلٍّ من لكل الشيعة تقديس
والحسني، عليٍّا رون يوقِّ إنهم الشيعة ويقول البرش. من أحد تأليه حرَّم وأنه النبيني، خاتم
يف السنة اعتقاد فإن ذلك من الرغم عىل ًدا. محمَّ يعتربون مثلما نبيَّني يعتربونهما ال لكن
البغض حيث تحديًدا؛ السعودية يف مقيت، تحامل عن يسفر وخيانتهم الشيعة هرطقة
أنه السنَّة أهل يخربني كان ما كثريًا السعودية، يف أعيش كنت عندما للشيعة. الشديد
النوع هذا يشري يل. يعطيه أن قبل فيه يبصق ألنه شيعي، من طعام قبول يل ينبغي ال
فإنه جنب، إىل جنبًا تعيشان الطائفتني أن من بالرغم أنه إىل املتكررة التعليقات من
العداء هذا بعض ومنشأ مطلق. لتمييز السعودية يف الشيعة يتعرض سهًال. تعايًشا ليس
اإلسالم أقىصصور تطبق طائفة وهم األغلب، يف ابيني وهَّ السعودية يف السنة أن حقيقة
يف سنِّي متعصب فرصة يعزز ابي الوهَّ الفكر يف شيعي ملحد فقتل وتشدًدا. حْرفية

الجنة. دخول
نفًعا يجنون أنهم يعتقدون وال زنادقة، أو كفار أنهم عىل السنة إىل الشيعة ينظر ال
املسلمني ضد تقريبًا االنتحارية الهجمات جميع أن يف األسباب أحد وهو بقتلهم، روحيٍّا
غالبًا) الشيعة (ضد العراق يف االنتحارية الهجمات معظم وأن سنَّة، أيدي عىل ذَت نفِّ قد
الوهابي. الفكر يعتنقون سعوديني مواطنني أيدي عىل وإنما عراقيني، أيدي عىل ذ تنفَّ لم
السعودية بني يربط الذي الجرس السعودية الدبابات فيها عربت التي اللحظة ت دقَّ
إىل االجتياح، هذا وراء أهداف ثالثة هناك كانت العربي. الربيع موت ناقوس والبحرين
القاعدة وتأمني املنامة، يف الوهابية للمملكة الشقيقة السنية امللكية الحكومة دعم جانب

78



املضادة ابية الوهَّ الثورة

بني خاصة االحتجاجات قمع هو األول: الهدف البالغة؛ األهمية ذات األمريكية البحرية
والهدف بالنفط. الغنية الرشقية» «املنطقة يف حديثًا املتمردة السعودية الشيعية األقلية
العملية عىل أكرب نفوذ كسب من — اللدود الرياض عدو — إيران منع هو الثاني:
هو الثالث: والهدف الجوار. يف السعوديني الشيعة بني وبالتبعية البحرين، يف السياسية
وحتى الناعمة الدبلوماسية من بدءًا — جهًدا تألو لن الرياض أن عىل الدليل إقامة
فمنذ املنطقة. أنحاء يف مضادة ثورة قيادة عىل عزمها سبيل يف — العسكري التدخل
مالذًا عرضت عندما العربي، الربيع مسار يف التحكم من درجة للرياض كانت البداية،
لسابقة تؤسس أال أسبابه، املفهومة حرصها، وبسبب عيل. بن املخلوع التونيس للرئيس
عيل بن تسليم رفضها السعودية واصلت عربي، ديكتاتور ضد الشعبية العدالة تحقيق يف
دعوة عىل الحًقا — محاميه لسان عىل — العلماني عيل بن ترصيحات دأبت للمحاكمة.
املؤكد ذعره عن التعبري يستطع لم لكنه الحداثة، طريق يف قدًما امليض إىل التونسيني
ويُعتقد السعوديني، مضيفيه غضب إثارة خشية «النهضة» لحركة املفاجئ الظهور من
من تمويلها عن منه جزء يف ناتج تونس تركه بعد للغاية الرسيع الحركة نجم بزوغ أن

اآلن).4 إىل ذلك يؤكد مادي دليل يظهر لم أنه (عىل أخرى خليجية ودول السعودية
ائتمانية حدود بتقديم وعدت فقد املنطقة، عىل قبضتها السعودية تعزز ولكي
أيًضا مرص. يف الجديد العسكري النظام لدعم دوالر مليارات ٤ بقيمة ميرسة وقروض
املتشددة السلفية الجماعات ملساعدة خلسة يقدَّم سعوديٍّا تمويًال أن مزاعم ظهرت
صورة يف املؤقتة املرصية الحكومة عىل كثرية ضغوًطا السعوديون مارس مرص.5 يف
ماليني ترسيح إىل يؤدي أن يمكن بما العمل، قوانني تغيري شملت مبارشة غري تهديدات
بالفعل املتداعي املرصي لالقتصاد قاصمة رضبة يعد فيما اململكة من املرصيني العاملني
عرب اليمن ثورة الرياض اختطفت الحًقا، سنرى وكما للثورة.6 املصاحبة الفوىض جراء

والقبليني. اإلسالميني وكالئها
من أي مواجهة عند دائًما تفعله ما السعودية املالكة األرسة فعلت الداخل ويف
كبح بهدف املواطنني عىل دوالر مليار ١٣٠ بقيمة هبات بتوزيع فوعدت األزمات،
«املنطقة يف الشيعة من معظمهم — املتظاهرين آالف تفرَّق ما ورسعان جماحهم.7
الدينية املؤسسة أعلنت بعدها عليهم. ُقبض أو السعودي الغضب» «يوم يف — الرشقية»
رشًعا.8 حرام األرض عىل هللا مملكة بالفعل يمثل نظام ضد املظاهرات كل أن الوهابية
شيئًا زادت املظاهرات، اندالع سبقت التي السنوات يف اململكة. ربيع نهاية كانت وتلك
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اللسان معسولو الدواهي السفاحون وحاشيته «اإلصالحي» هللا عبد امللك رغبة فشيئًا
عضو السعودية أن الدهشة يثري وما السيايس. فرضنفوذهم يف الغربي؛ التعليم أصحاب
السعودية السالم مبادرة تشكِّل أيًضا املتحدة. لألمم التابعة اإلنسان حقوق لجنة يف
١٩٦٧ حدود ضمن الدولتني قيام حيث — والفلسطينيني اإلرسائيليني بني ٢٠٠٢ عام
واشنطن لسياسة الفقري العمود — العربية األنظمة من األمنية الضمانات مقابل يف
املدارس عىل اإلنفاق حيث الديني، التعليم ل تموِّ فالسعودية باكستان يف أما املنطقة. يف
ويف أفغانستان، مع الحدودية «بشتون» مناطق من بدءًا البالد، أنحاء جميع يف اإلسالمية
التي الضئيلة املكاسب عىل السعودية قضت األثناء، تلك ويف «بنجاب».9 يف مكان كل
الهائلة التربعات فمقابل مدنية. أكثر مجتمع إىل الوصول نحو املتزعزع البلد ذلك حققها
اململكة يف ُعيِّنوا قد الباكستانيني املشاة وجنود املرتزقة آالف إن قيل النفط، بأموال

مواطنيها.10 قمع يف املستبدة املالكة العائلة ملساعدة السعودية العربية
من بالرغم أنه عىل الدليل ليقيموا الغرب يف حملة السعوديون أطلق نفسه الوقت يف
الحكومات فإن للتداعي، طريقها يف تكون قد العسكرية أو العلمانية املدنية األنظمة أن
أن مفادها رسالة ونرشوا األحداث. تلك ملثل مرسًحا ليست الوِرعة الخليجية امللكية
العربي. العالم يف الِعلل كل عالج الديمقراطية أن ظن عندما ساذًجا كان بوش جورج
فرتة استبدادية حكومة تويل أن عىل يربهن اآلسيوية النمور واقتصاديات الصني فمثال
أعقاب يف أنه زعمهم عىل دليل وخري ثابت.11 نمو لتحقيق ُمثىل ضمانة هو الزمن من
داخل إىل وتونس مرص يف املرتنحة االقتصاديات من طائلة أموال تدفقت الثورات، اندالع
للسعودية يمكن املقابل يف تنفقه. أين تدري ال بالفعل املال من فائض لديها التي اململكة،
الواليات مع الدوالرات من املاليني بعرشات تقدَّر التي األسلحة، صفقات من املزيد عقد
لدى للعمل واألمريكيني الربيطانيني املدربني من مزيًدا لتستأجر وبريطانيا؛ املتحدة
إنها البحرين.12 يف العزَّل املتظاهرين دماء بإراقة املشغول الخاص هللا عبد امللك جيش

الديمقراطية!
فقد مصالحهم. فيه ما يعرفون ال بأنهم اتهامهم يمكن ال النفعيني. من ثلَّة سعود آل
األمريكية الحروب يف لها. مقابًال ودفعوا األمريكية، األمنية الضمانات رحب بصدر تلقوا
يرتاءى ومثلما وتكراًرا. مراًرا املتشدد الوهابي بمذهبهم تتعلق تسويات سعود آل ارتىض
فيه ينرشون الذي الوقت يف العقاب، آمنني وتعذيبه شعبهم كبت يواصلون فإنهم يل،
والغربي. اإلسالمي العالم أنحاء شتى يف للغرب املناهضة العنف وأفكار والجهل الكراهية
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التي الحماقة من الدرجة نفس عىل ليسوا النفعيني واشنطن أصدقاء أن الواضح من
األمريكية. الخارجية السياسة يف يؤثرون الذين املزعومني، الدويل األمن خرباء بها يتصف
التلميذ أنه أوباما أثبت العربي الربيع أعقاب يف الخرباء. بهؤالء يتالعبون فالسعوديون
معظم بعد تتعاف لم الذي — الفرتات إحدى يف مستشاره — كيسنجر لهنري النجيب
وخيمة لليبيا أوباما قصف فتداعيات الواقعية. سياسته بلظى اكتوت التي البائسة الدول
من كلٍّ بني كبريًا تشابًها ثمة لكن كمبوديا. قصف عليه كان ما نحو عىل متوقعة، وغري
اها سمَّ — فريدة موهبة لديه فكيسنجر نوبل؛ جائزة عىل الحاصَلني وكيسنجر أوباما
سوهارتو من بدءًا معهم، االتفاقات لعقد العالم زعماء أسوأ اختيار يف — ولًعا البعض
الحارض؟ الوقت يف السعودية من أسوأ رشيك أيُّ التشييل. بينوشيه وحتى اإلندونييس
يتعد لم نفوذه لكن والتعذيب، القمع من مقيت سجلٌّ لديه إل يونج كيم نظام أن أرى
ك َرشَ يف واقعني يزالون فال السعودية يف املالكة العائلة أفراد أما الشمالية. كوريا حدود
يأبه ال نحو عىل الحكم تشاركهم التي ابية الوهَّ الدينية للمؤسسة مهلك داخيل احتواء
األمريكيني عىل يتعني العرشين، القرن عرشينيات يف اإلنجليز فعل ومثلما األمور. بعواقب
كليات يف للنشء فكرهم نون يلقِّ للمملكة سني املؤسِّ املتطرفني وسليلو الطرف، غض اليوم
املجاهدون اندفع الوهابي. التمويل عىل تقوم التي وكابول، جاكرتا ومساجد ومدارس
تزال وال الفرصة. سنحت أينما الخراب لينرشوا الرشيفني الحرمني بالد من حشوًدا

العالم.13 حول اإلسالمي لإلرهاب الرئييس التمويل مصدر السعودية اململكة
يروق تجعله التي املتلعثمة الشيخوخة همهمات وسط — هللا عبد امللك أعلن عندما
الربيع أعقاب يف اجتماعية ِهبات حزمة عن — الغرب املعلِّقني من معينة لفئة كثريًا
ملكيٍّا؛ مرسوًما نفسه الوقت يف أصدر السعودي، الشعب سكوت رشاء أجل من العربي
الرشيعة»، «ينتهك أن شأنه من يشء أي نرش من اإلعالم وسائل بمنع املرسوم هذا يقيض
مسئويل أو الوهابيني الدين رجال لكبار الطيبة» والسمعة الرفيع «املقام من ينال أو
إجرامي، لنشاط ج يروِّ أو األجنبية، املصالح يخدم أو البالد، بمصالح «يرض أو الحكومة،
واشنطن ميض االعتبار يف وضعنا إذا القومي».14 باألمن يرض أو العام، النظام يهدد أو
«استقراًرا» وه يسمُّ أن السياسة لخرباء يروق ملا حيوية ضمانة سعود آل اعتبار يف قدًما
من بالرغم — وإرسائيل أمريكا من لكلٍّ االسرتاتيجية املصالح لحماية اختصار وهو —
السعودية املالكة األرسة فستظل العالم، يف وحريته اإلنسان حقوق بمساندة تشدقها
أيٍّا يوًما، السعودية (الناتو) األطليس شمال حلف يقصف لن بعيًدا. أمًدا الحكم يف
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فيه دعا الذي الحمايس أوباما خطاب ويف القمع. إليها يصل التي العنف درجة كانت
إىل أسدى العربي، الربيع أعقاب يف األوسط الرشق يف االقتصادي اإلصالح رضورة إىل
عن اللثام بإماطة معروًفا إلينا وأسدى إليهم، اإلشارة بعدم معروًفا السعوديني أصدقائه

الديمقراطية.15 عن الرفيع خطابه يشوب الذي املطلق الرياء
يحظر زال ما بلًدا يحكم سعودي بنظام أمريكا «ارتباط» بنجاح يشيد فالكل وهكذا
أقاربها أحد يرافقها أن دون املنزل تركها أو للسيارة املرأة قيادة — ٢٠١٢ عام —
أخمص حتى رأسها من بالسواد تتشح أن بد فال ذلك يحدث عندما وحتى الذكور،

قدميها.

عىل السكان من قليل عدد يسكنها جبلية منطقة «عسري»؛ يف مرة ذات طريقي ضللت
الحادي إرهابيي من للعديد موطنًا «عسري» كانت اليمن. مع للسعودية الجنوبية الحدود
عىل «عسري» ُفتحت املليون.16 أفرادها عدد يبلغ التي «غامد»، قبيلة من سبتمرب من عرش
عند السعودية إىل ت ُضمَّ ولذا العرشين، القرن من العرشينيات يف السعودية القوات أيدي
مستقلة املنطقة كانت التاريخ، هذا عىل سابقة قرون طوال لكن .١٩٣٢ عام تأسيسها
التقليدي، املحيل ولباسها املميزة، العربية بلهجتها محتفظة املنطقة تزال وال عنيد. بشكل
بالقرب يعيشون الذين والسعوديون اليمنيون يحمل ما غالبًا الطراز. يمنيِّ املعمار وفن
بينهم. تربط التي القبلية أو األرسية الروابط عن فضًال مزدوجة، جنسيًة الحدود من
األخرى إىل الدولتني إحدى من لالنتقال سفر جواز يحتاجون أنهم ذلك معنى وليس
للحدود، تمييز أو حماية بال الوعرة الحدودية املنطقة فمعظم ببعض؛ بعضهم ليلتقي
أكثر كان الطريق، ضللت وعندما برباعة. املشقوقة البضائع تهريب طرق عن فضًال
الشخص أني يل بدا أنه بعناية نة واملؤمَّ املرسومة الحدود اعتاد غربي انتباه يلفت ما
يمثل كان األمر هذا أن مؤكد يكون. الدولتني من أيٍّ يف يعرف بأن يهتم الذي الوحيد
التأشرية عن مختلًفا كان لكنه سعودي، إقامة ترصيح لدي كان فقد يل؛ قصوى أهمية
غري متسلًِّال بوصفي عيلَّ سيُقبض ألني أخاطر كنت ثم ومن اليمن. لدخول املطلوبة
رجًال التقيت ساعات، بضع وبعد اليمنية. األرايض ودخلت الطريق عن ِحْدت إذا رشعي
معروفة محلية قبيلة يف الذكور كعادة واألعشاب الزهور من إكليًال رأسه عىل يضع مسنٍّا
مكرتث: غري فأجابني اليمن؟ أم السعودية يف نحن هل سألته: الزهور». «رجال باسم
فكرة تصبح األوسط، الرشق أنحاء أغلب يف رشابًا. يل وقدَّم هنا.» لدينا سيان «األمران
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عن ابتعدَت كلما ضبابية أكثر — السياق هذا يف املركزية الحكومة أو — الحدود رشطة
ال بالسالح مدججة تكون أن يغلب التي — القبائل أن نجد فإننا ذلك من بدًال العاصمة.
فعىل وهكذا اإلقطاعيات. مثل املستقلة شبه أراضيها تحكم — الزهور قوة لثقافة مؤيدًة
«العراق» أو «ليبيا» اسمه متكامل كيان يف يفكر أن للغرب الطبيعي من أنه من الرغم
يحدث عندما املحلية، الفاعلة األطراف عىل تهيمن تماًما مختلفة عوامل فإن «اليمن»، أو
كبريًا جزءًا فإن وباختصار األوسط. الرشق يف الحرب رحى تدور أو سيايس، اضطراب
يف عثرة حجر الطائفية كانت وإذا القبيلة. مفهوم وفق هويته يعنيِّ العربي العالم من
منها أشد فالقبلية العربي، الربيع أعقاب يف تقدمية وسياسات وطنية وحدة بناء طريق

خطًرا.
ثورة أعقاب يف ظهرت التي العديدة املؤسفة الروايات يف املحزنة األمور أكثر من
— للغاية والقبلية اإلقليمية النَزعات ُقوِّضت حيث عرصية العربية الدول أكثر — تونس
ففي أخرى؛ مرة الظهور عاودت ما رسعان القبلية والتحيزات اإلقليمية الحساسيات أن
قيام من شهر بعد الشغب أعمال اندلعت بالتعدين، الشهرية الجنوبية «املتلوي» مدينة
أن — ما لسبب — قررت التعدين رشكات إحدى أن عن شائعات انتشار بسبب الثورة؛
لقي إذ والدمار؛ الفوىض من حالة انتشار ذلك عىل ترتب بعينها. قبيلة من عماًال تعنيِّ
املتنازعة القبلية املجموعات فتحت عندما العرشات، وأصيب مرصعهم أشخاص خمسة
والعيص. البيضاء باألسلحة بعًضا بعضها وهاجم بعض، منازل عىل بعضها النار
السوق يف املجاورتني. و«السند» «املظيلة» مدينتي وصلت حتى القبلية النزاعات وامتدت
لتوهم القادمني الباعة مع يتشاجرون العاصمة تجار كان التونسية، للعاصمة التاريخي
وقت أي عن عنًفا أكثر طابًعا واإلقليمية القبلية التحيزات تلك اتخاذ ومع األقاليم.17 من

اإللكرتونية: التونسية «كابيتاليس» مجلة كتبت مىض،

سياسية وأحزاب قوية، (حكومة السياسية االجتماعية العمل أطر غياب ظل يف
الهياكل يعتربونه ما إىل األفراد يلجأ تمثيلية)، ومؤسسات عليها، ل يعوَّ
القبيل التحالف حلَّ لقد والقبيلة. والعشرية كاألرسة األساسية؛ االجتماعية
الشعور هذا ُوجد إن املدني؛ والوالء القومي باالنتماء الشعور محل والعشائري
الدولة.18 من واإلهمال للتهميش جوًرا املعرَّضة املناطق تلك يف األساس من

العاصمة. يف التاريخية املدينة «إهمال» بتهمة السابق التونيس النظام رمي يمكن ال
السيايس اإلسالم يحتلها التي األهمية درجة نفس تحتل القبَلية أن الحقيقة تظل ذلك مع
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األخرى. منهما كل تغذي برشاسة الديمقراطية تناهضان اللتان فالقوتان املنطقة؛ يف
التلهف إىل إال يؤدي ال إنه حيث من املخدرات، بإدمان أشبه السيايس اإلسالم أن رأيي
القبلية النزعات تسودها التي تلك الجدد للمدمنني مرتًعا األرايض وأفضل منه. للمزيد
األساسيني اإلسالميني مؤيدي فإن ثم ومن الكراهية. وتأجيج األفق ضيق حيث واإلقليمية؛
إىل الريف هجرت لعائالت ينتمون أو الريف، من ينحدرون ومرص تونس من كل يف
— تونس كانت إذا واليأس. الفقر من بحر يف منجرفني أنفسهم ووجدوا الكربى، املدن
جذورها إىل هكذا رسيًعا ارتدَّت قد — ثقافة العربية الشعوب أفضل يسكنه الذي البلد
عناء أنفسهم التصويت سن بلغوا الذين السكان نصف يكلِّف لم (إذ واإلسالمية القبلية
دول يف تمثيلية حكومات ظهور يف يُرجى أمل فأي الناخبني)، قوائم يف أسمائهم تسجيل
الجوانب من — وسيبقيان — السيايس واإلسالم القبلية كانت حيث واليمن؛ ليبيا مثل
البلدين هذين فشعبا العقائدية؟! منظوماتهم ويف لألفراد اليومية الحياة يف األساسية
نفوذ يمتد بالكاد االستقالل، نيل من عقود وبعد األغلب، يف العداء أمريكا يناصبان
التونسية، «كابيتاليس» مجلة يف ورد ما حد وعىل العواصم. خارج املركزية الحكومات
عليها، ل يعوَّ سياسية وأحزاب قوية، «لحكومة التام بالغياب البلدان هذان ُعرف فقد

العربي. الربيع حلول قبل تمثيلية» ومؤسسات
ملستقبل بالسوء تنذر األوسط الرشق يف القريب املايض من املستخلصة الدروس
األكثر األهلية الحروب دوامة يف انزلقتا اللتان العربيتان الدولتان وهما واليمن، ليبيا
لهما، األمريكي الغزو مىضعىل عقد من أكثر بعد — والعراق أفغانستان تزال وال دموية.
عىل البعد كل بعيدتان — مستمرة بصفة االنتخابات إجراء تشهدان أنهما من وبالرغم
الدولتني كلتا فسكان والتعددية. الليربالية بشأن الغرب مفاهيم عن االجتماعي الصعيد
ال والتهميش، التهديد من ا حدٍّ الليرباليون ويعاني بعًضا، بعضهم بنهش مشغولون
الفاسد الدمية الرئيس نفوذ يزال ال أفغانستان، يف بآرائهم. اإلدالء فرصة معه ينالون
— «طالبان» حركة تبدو يوم بعد ويوًما كابول. العاصمة حدود عىل قاًرصا كرزاي حامد
هناك كانت إذا مقبوًال تفاوض رشيك — الغزو أسباب وأحد السابق يف أمريكا أعداء ألدُّ
فاالنتخابات العراق، يف أما السالم.19 إحالل يكن لم إن األقل، عىل األوضاع تهدئة يف رغبة
الواليات قادتها التي والحرب السلطة. إىل املتطرفة الدينية باألحزاب أتت الديمقراطية
األوىل. للمرة البالد يف قدم موطئ لنفسها لتجد «القاعدة»، أمام املجال أفسحت املتحدة
السنَّة. القبائل زعماء رشاء طريق عن إال الجهاديني محاربة التحالف قوات تستطع لم
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أن ح يرجَّ الذين للعقل، انفتاًحا األكثر الليرباليني األحوال من حال بأي ليسوا وهؤالء
الحديثة.) الحرضية املراكز يف حتى هؤالء من وافر عدد يوجد (ال املنطقة. يف بهم تلتقي
يف مؤخًرا تمكَّن القاعدة تنظيم أن االسرتاتيجية لهذه القاتم املستقبل عىل يدلل ومما
مما العراقية؛ املدن من العديد يف املتزامنة التفجريات عرشات تنفيذ من ٢٠١١ أغسطس
أعىل نفسه الشهر ل سجَّ وقد املئات.20 وإصابة شخًصا ثمانني نحو مقتل عن أسفر
تسلك مىض.21 عقد نحو قبل الحرب اندالع منذ األمريكيني الجنود مقتل يف املعدالت

قبل. من وأفغانستان العراق سلكته الذي الطريق نفس حاليٍّا وليبيا اليمن
فحسب الزمان من عقدين — األوسط الرشق يف قبلية البلدان أكثر — اليمن قىض
الحروب مزَّقت .١٩٩٠ عام والجنوب الشمال بني اليمنية الوحدة إعالن بعد صورية دولًة
صالح هللا عبد عىل اليمني الرئيس مصري تحدَّد وقد العربي. الربيع باسم اليمن القبلية
وعندما نفسه.22 صالح منه ينحدر «حاشد» يسمى كبري قبيل تحالف ضده انقلب عندما
يف العالج لتلقي رسيًعا نُقل الرئايس، قرصه قصف جراء بالغة إلصابات صالح تعرض
عىل كاملًة الهجوم تنفيذ يف بالالئمة الهجوم حول الحًقا أجري تحقيق أنحى السعودية.
البالد أن االعتبار يف وضعنا وإذا يوًما.23 بالوالء له يدينون كانوا الذين عشريته قادة
إجراء عىل قاموا من وأن التحقيق، إجراء أثناء الكاملة الفوىض من حالة تشهد كانت
موضوعية بمدى الجزم يستطيع أحد فال الخاصة، أجنداتهم وفق تحركوا التحقيقات
قاحلة وأراض قاس مناخ ظل ويف الهائلة، النفط احتياطيات ميزة دون من لكن التقرير.
الضغائن تمزقه السيطرة، نطاق خارج رجعيٍّا جدبًا بلًدا الفقري اليمن كان دائًما وعرة،
يف املستجَلبة الحمقاء التجربة تستطع لم الحال وبطبيعة بعيد. أمد منذ املوجودة القبلية
جنوب يف الوضع هذا وطأة من التخفيف «الشيوعية»؛ باسم واملعروفة العرشين القرن
من صالح استطاع الذي الوحيد السبيل هو القمع كان آنذاك. مستقالٍّ كان الذي البالد
يضم أن أوًال عليه كان السبيل، هذا يسلك ولكي عقود. ثالثة مدة البالد يحكم أن خالله
تتمتع كانت التي األخرى القبائل لقمع ه؛ صفِّ إىل النفوذ ذات الصديقة القبائل بعض
مع املستبَعدة القبائل تتأقلم لم وبالطبع محتمًال. تهديًدا تشكِّل ثمَّ ومن أكرب، باستقالل
مقطَّع بلًدا بالفعل كان اليمن، إىل العربي الربيع وصل وعندما رحب. بصدر الواقع هذا

األوصال.
املصالح عىل وتحديًدا — املنطقة عىل اليمنية األهلية الحرب تداعيات ستفوق
بأهمية يحظى فاليمن ليبيا؛ يف الحرب تداعيات جسامتها يف — للغرب االسرتاتيجية
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وهو — العالم يف البحرية الخطوط أهم من واحًدا يحدُّ إذ محورية، جغرافية سياسية
اليمن يكون وبذلك عدن. بخليج األحمر البحر التقاء نقطة حيث — املندب باب مضيق
من عقد من وألكثر العاملية. النفط إمدادات من كبري لجزء اآلمن للنقل حيويٍّا مكانًا
ثمَّ ومن عليها، السيطرة إىل سبيل ال أنه األغلب يف الحصينة اليمن أرايض أثبتت الزمان
اإلرهابية الجماعات أكثر من لواحدة — مركزية تدريب وقاعدة — آمنًا مأًوى وفرَّت فقد
عىل السعودية لدى العربية». الجزيرة شبه يف «القاعدة اإلطالق؛ عىل تطرًفا اإلسالمية
اإلرهابية التداعيات من للقلق سبب — العالم يف النفط منتجي أهم — التحديد وجه
املهربني أن زمن منذ السعودية أعلنت اليمن. يشهده الذي االضطراب وراء من املحتملة
املتطرفون اإلسالميون يستخدمها التي واألسلحة املتفجرات يقدمون الجنوبية جارتها من
انتحاريني تفجريين الهجمات هذه ضمت الوهابية. اململكة يف هجماتهم ينفذون الذين
وأصابت شخًصا خمسني من أكثر بحياة أودت ،٢٠٠٣ عام غربية مدنية ألهداف كبريين
الذي باليمن «القاعدة» تنظيم يف السابق القيادي — األهدل حمدي محمد كشف املئات.
يف شاركوا ويمنيني سعوديني أن استجوابه عند — بها تعليمه وتلقى السعودية يف ُولد
إس إس «يو األمريكية املدمرة ضد أحدهما اليمن؛ يف كبريين إرهابيني هجومني تمويل
النفط ناقلة ضد واآلخر أمريكيٍّا، بحاًرا ١٧ مقتل عن أسفر ،٢٠٠٠ عام أكتوبر يف كول»

24.٢٠٠٢ عام أكتوبر يف «ليمبريج» الفرنسية
تحاكي أن — اإلرسائييل األمني الجدار بمعارضة املتشدقني أكثر — السعودية قررت
إليها، التسلل يسهل التي حدودها طول عىل للنزاع مثري حاجز بتشييد اإلرسائييل النموذج
وبحًرا.25 برٍّا اململكة حدود طول عىل إلكرتوني مراقبة نظام لبناء أكرب خطة من جزء وهو
صار العربي الربيع أعقاب يف ونجاحها قط، قبل من االسرتاتيجية تلك نجاح يُتوقع لم
بتطوير مشهورون واملتفجرات األسلحة ينقلون الذين اليمنيون فاملهربون احتماًال. أقل
ثمارها تؤتي لن النظام لفرض حملة وأي السعودية. املراقبة نظم لتفادي مبتكرة سبل
قوية. يمنية حكومة مع التعاون عىل الرياض تعتمد لم ما األسلحة، لتجارة حدٍّ وضع يف
مبارش نفوذ أي قط لديه يكن لم بحزم، األمور بمقاليد ممسًكا صالح كان عندما حتى
رحالتي إحدى يف سنوات بضع منذ بنفيس ذلك شاهدت وقبائلها. البالد أقاليم عىل
وجدت هناك السعودية. مع الشمالية اليمنية الحدود عىل مدينة وهي «صعدة»، إىل
صواريخ يعرض بل اليدوية، والقنابل الرشاشة، املدافع يعرض العراء يف أسلحة سوق
القبائل رجال وأغلق الغرب. أسواق يف والخرضاوات الفاكهة تُعرض مثلما أرض-جو
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اآلمن املرور كان الخرسانية. بالكتل املدينة وخارج داخل إىل الطرَق بالسالح املدججون
السعودية، الحدود من فحسب ميًال وعرشين خمسة بعد وعىل الرِّشا.26 دفع يستلزم
مقابل كامل مبنى بتفجري كفيل ملليمرتًا ٨٥ عيار أرض-أرض صاروخ عيلَّ ُعِرض
طائرة عىل أُطلقت التي — للطائرات املضادة الصواريخ تكن لم فقط. دوالر ٢٥٠٠
سألت عندما لكني األخرى، األسلحة مع معروضة — ٢٠٠٣ عام كينيا يف إرسائيلية نفاثة
السعر مقابل يف ولكن متوافرة، تزال ال الثقيلة األسلحة هذه أن أخربوني التجار، بعض
ألي يمكن هنا. املطلقة بالحرية «نتمتع متفاخًرا: «صعدة» مواطني أحد قال املناسب.

الكايف.» املال يملك دام ما يريد يشء أي رشاء شخص
ويقدَّر يوميٍّا. املشرتين آالف تجذب البالد يف املنترشة األسلحة وأسواق عقود منذ
تعرض فرد. لكل أسلحة ثالثة بمعدل أي سالح؛ مليون ٦٠ بنحو اليمن يف األسلحة عدد
ترفض التي إرسائيل من بل وإسبانيا، وبلجيكا، وروسيا، الصني، من أسلحة األسواق هذه
عام والجنوب الشمال بني اندلعت التي القصرية األهلية الحرب أثناء بها. االعرتاف اليمن
رسيًعا. انتصاًرا له حقق ما وهو دعمهم، ليضمن القبائل زعماء صالح اشرتى ،١٩٩٤
من لينجو أيًضا دعمهم صالح احتاج الذين — الريفية املناطق يف القبائل زعماء لكن
عن تخليهم يؤدي أن من مخاوف انتابتهم — ٢٠١١ عام ضده اندلعت التي االنتفاضة
رضخ األسلحة. أسواق إغالق رفضوا لذا السياسية، الحياة من تهميشهم إىل أسلحتهم
اليمني فالرئيس ذلك؛ يف حقٍّ عىل كان وقد شعبية، النتفاضة التعرض مخافة صالح
نفذها مؤامرة كثريون ظنه فيما ١٩٧٧ عام لالغتيال تعرَّض الحمدي إبراهيم السابق
عندما وأخريًا شئونهم. يف الحكومة تدخل بسبب ثائرتهم ثارت الذين القبائل زعماء
مثل تماًما مسلَّحني القبليون خصومه كان صالح، يخشاها كان التي الثورة اندلعت

جيشه.
القرص قصف بعد لليمن الداخلية الشئون يف السافر السعودي التدخل أسفر
قطاعات بني السعودية ضد الغضب مشاعر تنامي عن صالح؛ هللا عبد للرئيس الرئايس
الطابَع املتحدة) (والواليات السعودية مناهضة كانت ما وكثريًا السكان. من عريضة
وضع صعوبة من واليمن السعودية بني العداوة تلك تزيد سوف للمظاهرات. املميز
الستغالل محاولة يف الساخطني اليمنيني دعم يف تاريخ وللسعودية األسلحة. لتجارة حد
االسرتاتيجي. وموقعه سكانه كثرة بسبب أمنيٍّا تهديًدا تعتربه بلد يف الداخلية، السياسة
الدولتني توحد مقاومة أصبحت الباردة، الحرب أثناء دولتني إىل اليمن انقسم وعندما
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عام اليمن توحدت عندما لكن السعودية. الخارجية للسياسية املعلنة األهداف من هدًفا
الجماعات من للعديد الرسي التمويل بزيادة السعودية اتهام اليمنيون اعتاد ،١٩٩٠
املركزية للحكومة املعارضني اليمنيني القبائل زعماء من العديد ظل وقد املتمردة. اليمنية
املمتدة اليمنية القبائل عزل محاوالت القت أيًضا السعودية. من األموال يتلقون صنعاء يف
بناء عىل القائمني العمال هاجموا إذ القبائل؛ تلك جانب من رشسة مقاومة الحدود عىل
رجل ٣٠٠٠ فلديهم «وايلة»، قبيلة زعماء كبار أحد ذكره ما وبحسب الفاصلة، الحواجز

بالدنا».27 يف بنته ما السعودية ترفع لم إذا وقت أي يف للحرب «جاهزون مسلَّح
مما أكثر الديمقراطية عن الغرب ملفاهيم تهديًدا اإلسالميون اإلرهابيون يفرض
الدول من العديد يف «القاعدة» تنظيم جماعات تنترش اليمن. يف والقبلية الطائفية تفرضه
تستفيد الجماعات وهذه الجزائر. وحتى باكستان من بدءًا الكبري األوسط الرشق يف
سياسة إىل األغلب يف يعزى الذي الشباب تطرف من وأيًضا املتداعية، االقتصاديات من
له؛ األصيل املوطن اليمَن «القاعدة» تنظيم يعتِرب املتحدة. الواليات تقودها التي التدخل
— ٢٠١١ عام مقتله يسفر لم الذي الدن، بن أسامة التنظيم مؤسس أسالف وطن فهو
— تنسيقها يف اإلعالم وسائل شاركت التي الغريبة األمريكية الغارات تلك من واحدة يف
كان صالح عهد يف الصفيقة. الهجمات من املزيد شن عىل أتباعه تحريض سوى يشء عن
واشنطن تشنها التي للحرب وإنما فحسب، للسعودية مخلًصا حليًفا ليس قائد، لليمن
املستفيدين. أول العربية الجزيرة شبه يف القاعدة تنظيم كان إصابته، وبعد اإلرهاب. عىل
مدينة إىل الجبال من الليل جنح تحت التنظيم أفراد من مئات نزل ،٢٠١١ مايو يف
لقوات قاعدة عىل رسيعة غارة وبعد اليمنية، الجنوبية «أبني» محافظة عاصمة «زنجبار»
أسباب وأحد لهم، أنداًدا القاعدة يف الجنود يكن لم بأكملها. املدينة عىل استولوا األمن،
وضعًفا التدريب، يف وقصوًرا التمويل، يف ا حادٍّ عجًزا يعاني اليمني الجيش أن ذلك
لحماية العاصمة إىل نُقلوا قد كانوا الجنود معظم أن الثاني والسبب التسليح. يف شديًدا
— «عزان» مدينة عىل العربية الجزيرة شبه يف القاعدة استولت أسبوع وبعد الرئيس.
للخالفة األخرى هي ستنضم أنها وأعلنت — اليمن رشقي جنوب «شبوة» محافظة يف
ال اإلسالميني أن من يمنيون مسئولون حذَّر أشهر، بضعة وبعد الناشئة.28 اإلسالمية
عىل الحكم لتفعيل يخططون وأنهم البالد، جنوب من كبري جزء عىل يسيطرون يزالون

«طالبان».29 حركة تتبعه الذي املنوال
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أرض لكنها الذعر، نرش هو التحذير هذا وراء من الهدف أن اليمنيون الثوار اعترب
ذلك يف بما الصغرية، الرسقة جرائم عىل األيدي تقطع بدأت ما رسعان التي «القاعدة»

الكهربائية.30 األسالك بعض لرسقته عاًما عرش خمسة العمر من يبلغ فتى يد قطع
أعقاب يف أمريكا مجاراة سوى خياًرا يملك ال أنه من صالح اشتكى البداية يف
نجاحات وحقق واشنطن مع تعاونه من زاد لكنه سبتمرب، من عرش الحادي هجمات
االستخبارات أطلقت عندما الطرف اليمن غض ،٢٠٠٢ نوفمرب ويف أمريكية. بمساعدة
استهدف «بريديتور» طراز من طيار بدون طائرة من صاروًخا األمريكية املركزية
امليليشيات من املئات أيًضا اليمنية الحكومة اعتقلت القاعدة.31 تنظيم زعماء كبار أحد
وحدة يدرِّب األمريكي الجيش كان حيث حديثًا، التعاون هذا وترية وزادت اإلسالمية.
حملة األمريكيون فيه يقود الذي الوقت يف الصحراء، يف اإلرهاب ملكافحة جديدة يمنية
مشاعر ظلت ذلك مع البالد.32 داخل «القاعدة» تنظيم من بهم املشتبه لتعقب ناجحة
صنعاء، يف العني رأي رأيته ما وهو اليمن، يف ومنترشة راسخة أمريكا تجاه الغضب
أحد شق الفور عىل .٢٠٠٣ عام ديسمرب يف صدام عىل األمريكية القوات قبضت عندما
غربيني ثالثة أول وطعن األثرية، املدينة إىل طريقه العاصمة يف الغاضبني املواطنني
ُسون ينفِّ املحبطون السائقون كان إذ أضعاف؛ عرشة املرورية الحوادث زادت قابلهم.
تدرِّس التي اليمنية املدرِّسة واضطرت بعض. وجه يف بعضهم بالخزي، شعورهم عن
وجه وعىل املنطقة يف األمريكي بالدور د تندِّ كانت ما كثريًا والتي — العربية اللغة يل
الصحف وامتألت مرٍّا. بكاءً تبكي كانت ألنها الدرس تلغي أن — للعراق غزوها التحديد

العراق. إىل طريقهم يشقوا كي للجهاديني بدعوات املحلية
االنقسامات تكثر كافيني. يكونا لم «القاعدة» وتمكُّن املتزايد القبيل الشقاق أن لو كما
تمرٌد أسفر العربي، الربيع سبقت التي السنوات يف اليمن. يف أيًضا والطائفية اإلقليمية
مسلح تابع ٣٠٠٠ وسط يختبئ متطرف شيعي وهو — الحوثي الدين بدر حسني قاَده
عرشات وترشيد اآلالف مقتل عن — السعودية الحدود من قريبًا الوعرة الشمال منطقة يف
تخطوا الذين ذكورها كل يحمل منطقة يف حتى صادم، حدٍّ إىل كبرية أرقام وهي اآلالف،
جماعة ظهرت معتاد. شأن العنيفة القبلية الرصاعات وفيها جهاًرا، األسلحة البلوغ سن
استياءً يكنون يزالون ال أعضائها ومعظم الجنوب، انفصال إىل تسعى جديدة معارضة
الشمال قبائل لشيوخ ١٩٩٠ عام اليمنية الوحدة حققتها التي الكربى للمكاسب بالًغا
التي الجماعة عن الصادر الرسمي البيان ذكر صالح. للرئيس القدامى الحلفاء وهم
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الوحدة سياسيات ترفض أنها الجنوبي» الديمقراطي ع «التجمُّ اسم نفسها عىل أطلقت
الشهرية املحاكمة بدأت عندما صنعاء يف الجنوبية.33 للهوية د املتعمَّ والطمس القرسية
إس «يو األمريكية املدمرة تفجري يف بهم املشتبه «القاعدة» عنارص من لستة ٢٠٠٤ عام
وبني املتحدة للواليات املوايل النظام بني الهوة اتسعت ،٢٠٠٠ عام أكتوبر يف كول» إس
هدد والعراق. أفغانستان غزو بعد أمريكا ضد غضبًا يشتعلون الذين املنقسمني املواطنني
اليمن بتحويل متطرفني إلسالميني توقيًعا يحمل اإللكرتونية املواقع أحد عىل صادر بيان
وأفغانستان. العراق يف وقتها تحارب كانت التي األمريكية للقوات ثالث» «مستنقع إىل
جماعة وهي املرصي»، حفص أبو «كتائب عن عرشصفحات من تألَّف الذي البيان صدر
لقي الذي «القاعدة» لتنظيم العسكري الجناح قائد باسم نفسها تسمي أخرى غامضة
سابق وقت يف مسئوليتها وأعلنت ،٢٠٠١ عام أفغانستان يف أمريكية جوية غارة يف حتفه
املرحلة يف «أهدافنا البيان: يف جاء اليمن.34 يف غربية أهداف عىل الهجمات من عدد عن
وجرُّ العالم، أنحاء كل يف العمليات توسيع خالل من الرصاع دائرة توسيع هي: املقبلة
ومع هللا.»35 شاء إن اليمن وليكن وأفغانستان، العراق بعد ثالث، مستنقع إىل أمريكا

دعاءهم. هللا استجاب العربي الربيع مطلع
اعتقاالت حمالت عن تقارير ظهور مع كول» إس إس «يو محاكمة بدء تزاَمن
مشتبه قضاة كبري بل املتحدة، للواليات مناهضني دين لرجال صنعاء يف النطاق واسعة
— للحوثي الحكومة وجهت الشمال. يف الحوثي قاده الذي الشيعي التمرد دعم يف به
النزاع وإثارة إرهابية مسلحة عصابة تشكيل تهمة — الشيعية الزيدية فرقة زعيم
يف يعيشون وأفرادها باعتدالها، تاريخيٍّا معروفة شيعية جماعة والزيدية الطائفي.
العراق يف نظريه شأن شأنه — الحوثي أن يبدو لكن لليمن. الغربي الشمال يف األساس
مرأى عىل صغريًا جيًشا نسبيٍّا وجيزة فرتة يف يجمع أن استطاع — الصدر مقتدى
بمحاكمة ووعده نفسه يسلم أن الحوثي من صالح اليمني الرئيس طلب السلطات. من
بزعم — املؤمن» «الشباب باسم املعروفني — أتباعه فيه أدان الذي الوقت يف عادلة،
محتملة، أمريكية هجمات ضد أنفسهم تسليح عىل اليمنيني وتحريض املساجد، مهاجمة
زار عندما الحكم.36 سدة إىل يهودي برئيس ستصل اليمن يف الديمقراطية أن وادعاء
وألن مرسًعا. أعقابه عىل يعود أن واضطر الشتائم، الحوثي أتباع له كال الشمال، صالح
فإنه شيعيٍّا، كان — اليمنيني الجنود مع معركة يف الحًقا مرصعه لقي الذي — الحوثي
من باملائة ٦٠ نحو بها يعيش التي اليمن أرجاء بقية يف النطاق واسع بتأييد قط يحظ لم
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الشعب لدى صًدى وإرسائيل أمريكا من لكل املناهض لخطابه يكون كاد ذلك مع السنَّة.
حكومته تحالف جراء اليمني الشارع رجل شهدها التي الوحيدة فالنتيجة كله. اليمني
من ومزيد والفقراء، األغنياء بني متزايدة وهوَّة متفاقمة، اقتصادية أزمة واشنطن مع
السلع أسعار ارتفاع إثر ومظاهرات عمالية إرضابات صورة يف االجتماعي االضطراب
من تحذيًرا اليمن يشهدها التي األوضاع كانت الوقود. عىل الدعم وتخفيض األساسية
االتصال يفقد املخلصألمريكا املوايل اليمن رئيس كان يوم بعد فيوًما العربي. العالم مهد
من املتطرفون اإلسالميون كان ألمريكا. املناهضني الحقوق مسلوبي الشباب فئة مع
العربي. الربيع حل عندما الوضع كان هكذا الفراغ. مللء يتحركون املتعددة الفصائل

٢٠٠٨ عام علنًا شكَّلوا قانونية؛ صفة دون من القانون تطبق دينية جماعات ظهرت
يف وللمساعدة اإلسالمية، للرشيعة انتهاكات من يحدث ما إىل الرشطة رجال لتنبيه هيئة
الجديدة الجماعة هذه أطلقت الرذيلة. ينرشون الذين األشخاص وتعقب األماكن تحديد
الرشطة اسم نفس وهو املنكر»، عن والنهي باملعروف األمر «هيئة اسم نفسها عىل
عىل ليحافظوا املواطنني تهاجم عقود ثمانية طوال ظلت التي الرسمية السعودية الدينية
الزعيم هو الزنداني املجيد عبد الشيخ كان النساء. عن أبصارهم ويغضوا الصالة أوقات
صنعاء، يف «اإليمان» جامعة ورئيس ابي وهَّ شيخ وهو اليمن، يف بنفسه نفسه عنيَّ الذي
ووكر جون أمثال املتطرفني؛ الطالب لتنشئة خصبة بيئة بكونها اشتهرت جامعة وهي
السابق الرسمي املتحدث الزنداني كان «طالبان».37 حركة مع قاتل الذي األمريكي، ليندا
الحزب — «اإلصالح» لحزب علني مؤيد وهو اليمن، يف املسلمني اإلخوان جماعة باسم
االجتماع جذب الربملان. يف قوية كتلة يشكل الذي — اليمن يف الرئييس اإلسالمي السيايس
٦٠٠٠ نحو اليمن يف املنكر» عن والنهي باملعروف األمر «هيئة تأسيس إىل دعا الذي
ضم أيًضا. الربملان من منتخبون وأعضاء وقبليون دينيون زعماء أغلبهم الحضور، من
الزنداني. يدعمها التي السياسية «اإلصالح» جماعة من إسالميٍّا ٦٠ نحو الربملان أعضاء
شددت اليمن. يف األخالقي» الفساد «انتشار عىل هجوًما الجماعة شنت نفسه الوقت يف
الرقص ضد إجراءً الحكومة اتخاذ رضورة عىل بأيديها القانون تطبق التي الجماعة
املوضة، وعروض املشينة، التليفزيونية واألعمال بيعها، أو الخمور واستهالك املختلط،
املستخدمة والتماثيل بالسياسة، النساء واشتغال املوسيقية، والحفالت املختلط، والتعليم
منتدى رئيس — حجرية رحمة أوجزت الليلية. والنوادي باملتاجر، األزياء عرض يف
عام شهدها التي الثورات قبل اإلسالميون يفرضه الذي التهديد — اليمنيات اإلعالميات

بقولها: ٢٠١١
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تقويض بإمكانها هذه الجديدة املنكر عن والنهي باملعروف األمر حركة
تحديث أجل من جهدها قصارى املدنية املجتمعية الجماعات تبذل الحكومة.
قوانيننا. مع ومتفق دستورنا يف متأصل اجتماعي عقد وتأسيس املجتمع

تقدم.38 من حققناه ما كل يهدد سالًحا الدين تستخدم جماعة ووجود

دولة وهي سعودية، مملكة إىل اليمن بتحويل الهيئة هذه هدَّدت أخرى بعبارة
هذه تسمية إن دورها. أداء عن تقاعست عندما الحكومة تقويض عىل اقتداًرا أكثر كانت
الرشطة باسم تيمنًا األخالقي» «الفساد ضد عفوية ظاهرها يف تبدو التي الجديدة الحركة
السعودي بالنظام وثيقة ومالية دينية صالت عىل دين رجل وتََرؤَُّسها السعودية، الدينية
قوية مركزية حكومة مع ولكن فاعلة بالكاد يمنية دولة فوجود األمر. مالك هو —
نظام ويرأسها تهديًدا، تمثل ال هكذا ألنها السعودية؛ املالكة لألرسة يروق ما هو نسبيٍّا
ذلك مع أيًضا. به التالعب يسهل ولكن اإلرهاب)، عىل للحرب (ومؤيد لواشنطن منحاز
يتمتعون الذين — السعوديني أن يبدو مروع. كابوس الدولة سقوط أن الرياض تعترب
السنوات يف واملنكر املعروف جبهة عىل بالتحرك بادروا قد — شك ال السيايس بالدهاء
كانت الدولة أن ملعرفتهم وإنما حدوثه، توقعوا ألنهم ليس العربي؛ الربيع سبقت التي
إسالمي نظام الحكم بمقاليد يمسك أن يأملون كانوا األحوال. كل يف االنهيار شفا عىل
السعوديني) من الشديد الرتحاب (ومحل دة املوحِّ الدعوة تتيرس ثم ومن صديق، رجعي

األصويل. اإلسالم إىل للعودة
اندلعت عندما التحرك لها يخول مثاليٍّا، موضًعا تحتل الرياض كانت وهكذا
التي «حاشد» قبائل زعماء أكرب — األحمر صادق الشيخ .٢٠١١ عام اليمن انتفاضة
أسس الذي األحمر حسني بن هللا عبد الراحل ابن هو — صالح الرئيس ضد انقلبت
أعمال رجل هو — األحمر حامد — صادق وشقيق املعارض. اإلسالمي «اإلصالح» حزب
بكبار صالت عىل أنهما الشقيقني عن ومعروف «اإلصالح». حزب يف بارز وعضو شهري
انضم الذي األحمر محسن عيل النفوذ صاحب اللواء كان مثلما السعوديني، الدولة رجال
يحظى نفسه اإلصالح حزب إن فيه يقال الذي الوقت يف مبكر؛ وقت يف املعارضة إىل
القبيل اإلسالمي التحالف هذا اختطف السعودية، يف صالح كان عندما سعودية.39 برعاية
— «اإلصالح» حزب تحكَّم اليمنية. العاصمة يف الحاشدة الثورات الرياض من املموَّل
«ساحة يف يوم بعد يوًما األمور مجريات يف — نفوذًا املعارضة السياسية األحزاب أكثر
امللياردير من تمويًال يتلقى «اإلصالح» حزب كان االحتجاجية. الحركة مركز التغيري»،
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كان «اإلصالح». حزب يف البارز والعضو «حاشد»، قبائل زعماء كبار أحد األحمر؛ حامد
«ساحة من يتخذون يزالون ال الذين املتظاهرين، آالف إطعام مقابل املال «يدفع الحزب
كميات ينتج ضخم مطبخ إىل بالساحة املحيطة املطاعم تحولت لهم. مأوى التغيري»
بتمويل وكلها يوم، كل املتظاهرين عىل توزع التي والخرضاوات واألرز البقول من هائلة
والقمع االحتجاجات من أشهر بعد استُنزفوا الذين الليرباليون اختفى «اإلصالح»».40 من
لها حد ال طاقة لإلسالميني أن بدا األوسط، الرشق أرجاء جميع يف حدث وكما الوحيش.
لتحقيق حربهم يف يشء بكل للتضحية املستعدون الوحيدون وأنهم لقضيتهم، وحماًسا

يريدون. ما
عىل اإلرهاب عىل حربهم منظور من أيًضا وللغرب للسعوديني، جيدة أخبار هذه كل
لتنظيم وقتًا يملكون «حاشد» قبائل وال «اإلصالح» حزب فال األقل. عىل القصري املدى
حرية أجل من القليل أقل ولديهم أيًضا، للديمقراطية وقتًا يملكون ال أنهم غري «القاعدة».
،٢٠١١ أغسطس ففي املنال. صعب حلًما اليمنية الوحدة وتظل الثقايف. والتعبري الرأي
وبعد صالح. الرئيس لنظام بديًال يكون وطنيٍّا» «مجلًسا أخريًا اليمنية املعارضة أسست
عضًوا؛ ١٤٣ عددهم البالغ أعضائه جملة من األقل عىل عضًوا ٢٣ استقال واحد يوم
األعضاء بني التوازن ينقصه املجلس أن والسبب «اإلصالح». حزب أعضاء من معظمهم
أصبح ولكنه اليمن، إىل صالح عاد األثناء تلك يف والشمال.41 الجنوب أقاليم عن املمثِّلني
اليمن اقرتاب ومع املأوى. عليه عرضوا أن بعد مىض وقت أي من للسعوديني امتنانًا أكثر

السعوديون. درسها قد االحتماالت كل كانت أهلية، حرب شفا من

الصعيد عىل الحيوي موقعه من وثقله أهميته — البحرين شأن شأنه — اليمن يستمد
هذا ليبيا. عكس عىل مؤثًرا، نفط مخزون الدولتني من أي تملك ال لكن االسرتاتيجي.
لقرار وسنصوت البحرين، نغُز دعونا واشنطن: مع اتفاق عقد من السعوديني مكَّن األمر
القوة «كل استخدام حق بمنح ليبيا يف الناتو تدخل بدأ الذي ،١٩٧٣ رقم املتحدة األمم
بهذه ألنه القرار، تمرير يف السعودية دعم أمريكا احتاجت املدنيني.42 لحماية الالزمة»
منبع يف طمًعا وليس — إنسانية مهمة أنها عىل ليبيا يف حربه أوباما سيقدم الطريقة
اتخذت السعودية، بمساعدة ون. املِلحُّ األوروبيون حلفاؤه إليها جزئيٍّا ساقه — آخر نفط
العقيمة. العربية الجامعة من تأييد صورة يف غطاءً للحرية املحبني العرب كل من الحرب
يمكن ال البحرين. يف البحرية قاعدتها أمن هو ا حقٍّ واشنطن بال يشغل كان الذي األمر
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وهو الصغرية، الجزيرة إىل اإليراني النفوذ بوصول السماح ظرف أي تحت لواشنطن
هناك. الشيعة قادها التي االنتفاضة حالف قد النجاح كان لو حتًما سيحدث كان ما
قرار عىل التصويت يحرض لم ألنه مؤامرتهم، يف كثريًا والسعوديون األمريكيون استفاد
وألن عضًوا، وعرشين اثنني إجماًال البالغني العربية الجامعة أعضاء نصف سوى الناتو
«مجلس يف أعضاء نفسه الوقت يف هم صوتوا الذين عضًوا عرش األحد من أعضاء ستة
السعوديون يجد لم البحرين.43 غزو إىل شوًقا يتحرق كان الذي الخليجي»، التعاون
عليها يهيمن التي إيران احتواء مقابل يف القذايف العقيد بخيانة قرارهم اتخاذ يف غضاضة
الطرف واشنطن غض وضمان البحرين، يف األمريكية البحرية القاعدة وحماية الشيعة،
عىل األقاويل من الكثري انترشت الرشقية». «املنطقة يف الشيعية للمظاهرات قمعها عن
قمة يف السباب تبادال أنهما ومعروف هللا، عبد امللك اغتيال حاول القذايف بأن سنني مدار
آل فإن ذلك، عىل عالوة املبارش). البث قطع عن هذا (أسفر ٢٠٠٢ عام العربية الجامعة
يعرفون كانوا — عقود ثمانية مدار عىل قبلية دولة أنفسهم هم حكموا الذين — سعود
دائمة. قبلية ونزاعات أهلية حرب إىل انزالقها يعني سوف ليبيا يف انتفاضة اندالع أن
التمرد من بكثري أفضل كان القائم الوضع أن إلثبات هذه من أفضل وسيلة من فهل

والخراب؟
رسعان القبائل. بني األخرى هي تمزقت ليبيا، يف الحًقا األهلية الحرب اندلعت عندما
كان إذا املسلحني. املحليني القبائل رجال أيدي يف الكربى النفط حقول بعض وقعت ما
إال ذلك يحدث فلن — اليمن يف كالوضع بعيد احتمال وهو — أخرى مرة تتوحد أن لليبيا
الجهاديني مطالبات احتواء عليها يتعني وطنية، كحكومة يعمل قبيل، مجلس قيادة ظل يف
إسالمية. دولة بإقامة — القذايف بالعقيد لإلطاحة معهم جنب إىل جنبًا حاربوا الذين —
مع حديثًا وتحالفه — أنه واضًحا بات الليبية، محنته يف وأكثر أكثر الغرب تورط ومع
اسم عليهم يطلق الغوغاء من حشًدا عمد عن ويسلِّح يحمي كان — الراغبني» «ائتالف
هائًال عدًدا يضم وإنما الجامحة، القبلية العصابات عىل يقترص ال الرشقيني» «املتمردين
األهلية الحرب خضم يف — القذايف نجل — اإلسالم سيف رصح اإلسالميني. املتطرفني من
تحالف تكوين عن ستعلن الحكومة وأن املتمردين، جموع بني من باإلسالميني اتصل أنه
بذلك «سنقوم وأضاف: سيُقتَلون.» أو الليرباليون يفرُّ «سوف اإلسالم: سيف قال معهم.
ودمويون، إرهابيون، أنهم أعلم املشكلة؟ ما وإيران. السعودية مثل ليبيا ستصبح … مًعا
خالصة لكن يشء، عن التحالف هذا يسفر لم تقبُّلهم.»44 من بد ال لكن محبوبني. وغري
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يف الغرب كرر البداية. منذ الناتو قوات تنتهجه كانت الذي النهج نفس هو هذا أن القول
والجهاديني القبائل رجال تسليح والعراق؛ أفغانستان يف ارتكبه الذي القاتل الخطأ ليبيا

يموِّلونهم. من ضد هؤالء ينقلب سوف آجًال، أو وعاجًال املتعصبني.
اإلسالميني باستثناء القذايف، العقيد ضد منظَّمة معارضة أي وجود يف أحد يعتقد لم
يف التمرد بدأ عندما فحتى املعتقالت. يف بهم وزج عليهم قبض قد كان الذين املتشددين
ومعظم األرض. من صغرية رقعة عىل إال املعارضة تستول لم الرشقية، بنغازي مدينة
التي للقذايف التابعة القوات صفوف يف انشقاقات إىل يرجع كان مكاسب من حققوه ما
الوقت وبمرور والعائلية. القبلية بانتماءاتهم املرتبطة املقِنعة للحجج أصحابها انصاع
كانوا أنهم إال — الصحفية التقارير سيل من عليهم حكمنا إذا — املتمردين عن يتأكَّد لم
وكلها األدبار،45 يولون كانوا ما وكثريًا الهواء، يف النريان ويطلقون التنظيم، إىل يفتقرون
ما كان إذا جدواها تقل ربما لكن العصابات، حرب يف مجدية أساليب علمنا حد عىل
يُطوى كما غربها إىل رشقها من البالد سيطوون املتمردين أن هو الناتو قوات تتوقعه
كربى مفاجأة «ستكون قال: عندما املوقف األمريكيني األكاديميني أحد ص لخَّ البساط.

فعًال.»46 نتعامل من مع ونتبنيَّ القذايف، يرحل عندما
جورنال» سرتيت وول «ذي صحيفة قرأ من كل القذايف؟ يرحل عندما كربى مفاجأة
(املعروف الحصادي الحكيم عبد — املتمردين قادة أحد أن يعرف ٢٠١١ أبريل ٢ يوم
منذ الليبية» اإلسالمية املقاتلة «الجماعة يف عضًوا كان — بلحاج) الحكيم عبد باسم أيًضا
تتبنى التي الجهادية الفصائل أحد الليبية» اإلسالمية املقاتلة و«الجماعة التسعينيات.47
إقامة بغرض القذايف؛ نظام ضد مقدسة حربًا — عقود مدار عىل — شنَّت والتي العنف،
عندما سبتمرب،48 من عرش الحادي هجمات بعد دوليٍّا الجماعة ُحظرت إسالمية. دولة
من العرشات جنَّد أنه رصاحًة الحصادي اعرتف أفغانستان. إىل الحصادي زعيمها ذهب
اإلسالمية الليبية «الجماعة تشكِّل حيث العراق، يف التمرد قضية لخدمة «القاعدة» أفراد
معقل السعودية من القادمني (بعد األجانب املقاتلني من جماعة أكرب ثاني املقاتلة»
ليبيا.49 يف التمرد حركة إىل انضموا قد هؤالء معظم أن الحصادي أضاف اإلرهابيني).
«القاعدة» أفراد وأن صالحون» ومسلمون «وطنيون ليبيا يف مقاتليه أن الحصادي يرى

العراق.50 يف املحتل» يحاربون صالحون مسلمون أيًضا «هم
وهي درنة»، «كتيبة إىل املقاتلة» اإلسالمية الليبية «الجماعة تحولت الثورة، أثناء
سليم». أبو شهداء «كتيبة باسم رسميٍّا املعروفة املتعددة اإلسالمية املليشيات من واحدة
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١٢٠٠ ُقتل عندما ،١٩٩٦ مذبحة شهد الذي املكان وهو طرابلس، يف سْجن سليم» و«أبو
مركز األخرى وهي بنغازي، من بالقرب تقع فمدينة «درنة» أما إسالمي. سيايس سجني
كانت اإليطاليني. املستعمرين ضد الرصاع إىل تاريخها يرجع التي اإلسالمية للمقاومة
السوفييت ملحاربة أفغانستان إىل طريقهم شقوا الذين الجهاديني لتجنيد مركًزا املدينة
نظام ضد انقالبًا شنوا ديارهم، إىل عادوا وعندما العرشين، القرن من الثمانينيات يف
بمذبحة انتهت النظام لفرض صارمة حملة التمرد هذا أعقب التسعينيات. يف القذايف
الذي الناتو، قوات من املدعوم التمرد اندالع إىل بدورها أدت التي سليم»، «أبو سجن

بالقذايف. أخريًا أطاح
حمالت ضد املذبحة تلك ضحايا أرس تظاهرت عندما الليبية الثورة رشارة انطلقت
إىل بنغازي أهايل انضم 51.٢٠١١ عام مطلع يف منهم املفوَّض للمحامي املتكررة االعتقال
حتى املتمردة، املدينة بدوره َكِره الذي للقذايف، القبلية الكراهية منطلق من االحتجاجات
القذايف بنظام الناتو قوات إطاحة تحققت الشمطاء».52 «العجوز باسم إليها أشار إنه
والقبيل، الديني العداء يحركهم كان الذين األرض عىل املتمردين املقاتلني بمساعدة
ثالثة مع مقابلة القذايف أجرى عندما الربيطاني. الربملاني النظام لتطبيق التلهف ال
وتكراًرا مراًرا إليها أشار ضده، الثورة اندالع من قصري وقت بعد غربيني صحفيني
الغربيني.53 املعلِّقني من له حد ال تهكم مثار كان ما وهو «القاعدة»، تقوده تمرد بأنها
كان النقطة. هذه يف الحقيقة كبد أصاب فإنه عنه، املعروف الجنون كل من وبالرغم
ما ليبيا يف اإلسالمية الرشيعة فرض أجل من يقاتلون إسالميني متطرفني «املتمردون»
الفرتة: تلك يف اللندنية تليجراف» دييل «ذي صحيفة يف ورد العلماني. بالقذايف يطاح إن
الثورة يؤيد بيانًا — ليبي أصل من القاعدة زعماء أحد — الليبي يحيى أبو «أصدر
تربطه الذي قطر يف املقيم الدين رجل — القرضاوي يوسف وأصدر مىض، أسبوع منذ

قتله.»54 القذايف العقيد لحاشية تبيح فتوى — املسلمني اإلخوان بجماعة صالت
النجاح مدى حول اآلراء انقسمت ،٢٠١١ مارس يف حملتها الناتو قوات شنَّت عندما
الحملة يف واحًدا جانبًا هناك لكن السلطة. عن التخيل عىل القذايف إرغام يف لها املتوقع
األطراف ألحد املقدَّمة للوالءات العلني التحول ظل يف أنه املراقبني؛ جميع عليه اتفق
الحرب مدة ستحدد التي هي القديمة القبائل فإن البلد، أبناء من ٢٠٠٠ من أكثر من
بعد سيحدث الذي ما أيًضا القبائل هذه ستحدد ذاتها، األهمية درجة وعىل ونتيجتها.
عن الحديث عند أنه ذلك معنى وليس األقل. عىل اسًما ولو اآلخر األطراف أحد يَهزم أن
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فامليليشيات املتنازعة. األطراف لدى الوالءات ُكنْه تحديد يسهل ليبيا يف األهلية الحرب
رفضوا أنهم بمعنى باستقاللية، ولكن القبائل، مع جنب إىل جنبًا حاربت اإلسالمية
فإن الحرب، أوقات يف املرتزقة يفعل ومثلما عليهم. الكامل النفوذ آخر طرف ممارسة
لهم والء ال النهاية ويف إال. ليس لنزوة استجابة والءاتها؛ تغيري عىل معتادة العرب قبائل
األحمق وحده القومية. الدولة مفهوم يحتقرون فإنهم ذلك عن فضًال عشريتهم. ألفراد إال
األبله ووحده موحدة. قومية قوة يعتربهم أو الطويل، املدى عىل والئهم عىل يراهن من
مشاكلهم أكرب ومن الغرب. يعتنقها التي الديمقراطية مبادئ اعتناق منهم يتوقع من
أجل من بعض؛ عىل بعضهم االنتقامي بالهجوم غايتهم عن ينحرفون ما رسعان أنهم

برشفهم. متَوهم) أو (فعيل حديث مساس عىل ا ردٍّ أو قديم، نزاع تصفية
كانت التي — النفوذ صاحبة «الُعبيدات» قبيلة لدى الرشف عىل للحفاظ كان طاملا
عداه، ما كل تفوق أهميٌة — للقذايف املناهض التحالف إىل املنضمة القبائل أوائل من
.٢٠١١ يوليو يف يونس الفتاح عبد قائدهم اغتيال فعل كما حفيظتهم أثار يشء من وما
شديد الداخلية وزير يونس كان البالد. يف القبائل بني أهلية حرب رشارة موته أطلق
قائدهم وأصبح املتمردين إىل انضم ٢٠١١ فرباير ويف سابًقا، القذايف حكومة يف البأس
— الكثري لحدوثها يستلزم لم — النشوة من حالة سادت البداية يف الالمع. العسكري
االنشقاق هذا كان أخرى. كربى وقبائل قبيلته انشقت عندما الغربية اإلعالم أوساط
الحملة بشعار يجدر كان ربما ساذًجا. أسوئها ويف ألوانه، سابًقا األحوال أحسن يف
الناتو قوات حاولت صديقي». عُدوِّي «عُدوُّ يكون أن الناتو قوات شنتها التي العسكرية
مع بغيض تحالف يف للدخول «العبيدات» مثل الكربى املتمردة القبائل تستميل أن
كانت أخريان جماعتان وهما بالديمقراطية، املنادين والليرباليني املتطرفني الجهاديني
الحصول هو القبائل يحرك كان الذي الحافز السالح. من بالكثري تزودهما الناتو قوات
الغرب. من مدعوم جديد نظام ب يُنصَّ حاملا البالد، يف الهائلة النفط ثروات من حصة عىل
الرشيعة تطبيق وأيًضا لهم، اضطهاده عقود عىل القذايف من االنتقام الجهاديون أراد
فكانوا — الظروف هذه مثل يف حصانة األقل الفصيل وهم — الليرباليون أما اإلسالمية.
دولة إقامة إىل تؤدي ديمقراطية الفوىض غبار من بأخرى أو بصورة تنبثق أن يأملون
ثقة وبكل أعلنوا طرابلس، عىل املتمردين لسيطرة األويل حماسهم ووسط علمانية، مدنية

سيحدث. ما هذا أن
رسعان للغاية. ناجحة القبائل تجنيد اسرتاتيجية تبدو العسكري، الصعيد عىل
سكان إجمايل سدس تشكل (التي الليبية القبائل أكرب — «ورفلة» قبيلة انضمت ما
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املعارضة منح ما وهو للقذايف، املناهض التحالف إىل فرد مليون من املكونة — الدولة)
بنغازي (كانت الليبية املدن أكرب وبنغازي؛ طرابلس يف معاقلها يف هائًال دعًما الثورية
«ترهونة» قبيلة انشقاق تاله «ورفلة» قبيلة انشقاق للثوار). الفعلية العاصمة تحديًدا
إخفاق بداية شهد يونس مقتل لكن فرد. مليون نحو من األخرى هي تتكون التي
تدفق فيه استمر الذي الوقت نفس يف الناتو، قوات تتبناها التي السياسية، االسرتاتيجية
مساعديه من واثنني يونس عىل النريان أُطلقت املتمردين. عىل الكثرية العسكرية املكاسب
الوطني» االنتقايل «املجلس بنغازي إىل استدعاه أن بعد — أيًضا «العبيدات» قبيلة من —
جعل بالجثث التمثيل لكن الحادث، عن أحد مسئولية تتحدد لم الغرب. من املدعوم
اإلسالميني إىل االتهام بأصابع آخرون أشار عادية. قبلية ثأر جريمة أنها إىل البعضيشري
اإلسالميني أن األمر وحقيقة املتمردين. مع جنب إىل جنبًا ظاهريٍّا يحاربون كانوا الذين
السابق الداخلية وزير الغتيال القوي الدافع لديهم أن عن فضًال بالجثث، التمثيل يهَوْون
قبيلة رفضت ما رسعان عقود. مدار عىل وتعذيبهم اعتقالهم عن مسئوًال كان الذي
وقررت يونس، مقتل يف بالتحقيق الوطني» االنتقايل «املجلس من عرًضا «العبيدات»
أتباعه بدء من ساعات بعد يونس نجل هدد بنفسها. القانون تطبيق ذلك من بدًال
بعدها للقبيلة.»55 العدالة تحقيق نرتك «سوف قائًال: النريان إطالق من موجة القبليني
الوحيد السبيل أن يعني ما وهو بالكامل، الوطني» االنتقايل «املجلس حكومة أُقيلت
القبائل بعض بدأت بقليل بعدها اإلطالق. عىل مدنية قيادة ترأسهم أالَّ املتمردين لتوحد
لخدمة املتمردين صفوف بني الفرقة بذور نرش إىل تسعى األخرى املعارضة والجماعات
يف النقطة هذه حتى نجحت قد الناتو اسرتاتيجية أن ذلك يعني وال املتنافسة. أجنداتها
حتى التنظيم. عديمي املتمردين بني الظاهرية الوحدة تشجيع سوى آخر يشء تحقيق
إىل االنضمام يرفضون املحاَرصة «مرصاتة» مدينة من املتمردون كان يونس، اغتيال قبل
املتناحرة القبلية الفصائل كانت املتضاربة. القبلية االنتماءات بسبب بنغازي من الثوار
خصومة بسبب وذلك بعض، مع بعضها برضاوة األخرى هي تتقاتل «مرصاتة» داخل
— «زنتان» قبيلة من املقاتلون حمل «تاورغاء». مدينة وأهايل «مرصاتة» أهل بني قديمة
بدًال للحكومة، املوالية «مشاشية» قبيلة وجه يف تحديًدا األسلحة — التمرد لحركة املوالية

قديمة. عداوات لتسوية الفوىض حالة مستغلة مبارشة، القذايف قوات محاربة من
املجموعات هذه تصل عندما مستقبًال، ليبيا يف الحكم عليه سيكون مما عينة إنها
استطاع الذي الوحيد السبيل أن يف السبب يتضح كله هذا ومن السلطة. إىل املتمردة
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تقويض القذايف حاول القبيل. والقهر القمع كان عقوًدا ليبيا يحكم أن القذايف خالله من
واإلحساس الحرضي، والتوسع والتحديث، األقارب، زواج طريق عن القبلية التحالفات
وأوصلته االستقالل حققت التي لالستعمار املناهضة الحرب من املستَمد القومي بالفخر
وشبكة — القبائل أن الليبية األهلية الحرب يف املأساوية املفارقة الحكم. سدة إىل
البالد. مصري يف محورية أهمية مجدًدا تشكل أصبحت — املعقدة وخصومها عالقاتها
القذايف أن إما والذين يوًما، للقمع تعرضوا الذين املتطرفني الجهاديني حال أصبح وكذا
فرُّوا أنهم أو املعارضة)، لتهدئة محاولة (يف الحرب من األوىل املراحل يف رساحهم أطلق
بني منها مفر ال التي االنشقاقات جانب إىل القبائل بني الوحدة انعدام السجون. من
إىل شهور طوال القذايف دفع الذي هو اإلسالميني صفوف وبني واإلسالميني الليرباليني

تفاوضية. تسوية يف الدخول رفض
من كبري عدد قتل عن أسفرت التي — الخرقاء الناتو حملة أمام الوحيد األمل
الظروف أفضل يف تستبدل أن هو — املدنية التحتية للبنية الحتمي والتدمري املدنيني
قتلهم، يكن لم إن الليرباليني تهميش مع اإلسالميون يتخلله قبليٍّا مجلًسا القذايف بنظام

اإلسالميني. أيدي يف منه) تبقى ما (أو القذايف نظام إلقاء ذلك من بدًال أو
ال التي العربي الربيع رواية يف يشكك حصيف مقال ويف ٢٠١١ أغسطس يف
— االستخباراتي «سرتاتفور» مركز مؤسس — فريدمان جورج طرح مهيمنة، تزال
تغري فريدمان: قال وقتها. عام بوجه متاًحا كان مما واقعية أكثر الليبي للمأزق تقييًما
يكون «لن فإنه كذلك، كان إن وحتى قطًعا»، النجاح مؤكَّد يكون «لن هناك النظام
بأن مقاله واختتم قطًعا». ليرباليٍّا يكون «فلن ديمقراطيٍّا، كان وإن قطًعا»، ديمقراطيٍّا
هواء لتنسم يتوق فرنيس جمهوري يوجد ليبي كل أعماق «يف أنه تردد التي األسطورة
رصح فريدمان، مقال ظهور من أسبوع بعد الحدود».56 أبعد إىل فيها مشكوك الحرية
هجومها شن اختارت قد له التابعة املعارضة قوات أن الليبية الثورة قائد الجليل عبد
(أوىل اإلسالمية «بدر» موقعة ذكرى يوافق الذي رمضان، شهر يف طرابلس عىل األول
األمر لليبيا. علماني ليربايل مستقبل يف الثقة تبث ال الحقيقة تلك املسلمني).57 معارك
دائًما. هكذا وسيظل أكثر، يدفع من لرشاء معروض القبائل والء أن هو الوحيد املؤكد
يخطب القذايف ونجل القبائل، بني يتصدع السيايس التحالف كان عندما السبب ولهذا
وجه يف الصف إىل للعودة وتكراًرا مراًرا املخلصة قبائله القذايف دعا الجهاديني، ود
االستعمار ضد الحرب فرتة نفوسهم يف يثري كان األجنبي. و«العدوان» «االستعمار»
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لم إيطاليا. ضد االستقالل حرب يف رئيسيٍّا عامًال واإلسالميون القبائل كانت عندما
كافة يمثل الذي — الليبي» القبيل «املجلس أصدره الذي الرسمي للبيان الغرب يلتفت
قبل ٢٠١١ يوليو يف — بالقذايف اإلطاحة بعد ترضيتها من بد ال التي الليبية القبائل
ذلك يف بإمعان قرأه القذايف أن ح يرجَّ كان وإن مبارشة، طرابلس عىل املتمردين استيالء

البيان: يف ورد ومما الوقت.

تنفذه الذي الكربى، الجماهريية عىل الصليبي االعتداء يشجب القبيل املجلس
محدًقا خطًرا تشكل التي االرتدادية، العربية والقوات (الناتو) حلف قوات
أهداًفا إياهم معتربة قتلهم، يف استمرارها خالل من الليبيني املدنيني عىل
اخرتناها التي السلطة بغري نقبل ولن نقبل ال نحن (الناتو). لقذائف مدنية
الشعبية والزعامة الشعبية، واللجان الشعب، مجلس وهي أال الحرة؛ بإرادتنا
وأذيالهم الصليبيني (الناتو) معتدي معارضة إىل نهدف إننا … االجتماعية

املتاحة.»58 الوسائل بجميع يعينونهم الذين

العدوان ضد طرابلس يف مستمرة بصفة تخرج حاشدة مظاهرات هناك كانت أيًضا
من بالرغم الغرب.59 يف الكافية بالتغطية تحظى تكن لم لكنها للقذايف، وتأييًدا الغربي
املتمردين هجوم ذ نُفِّ فقد دولية، جهة أي من قانوني تفويض أي عىل الحصول عدم
سواء الغربية، الخاصة القوات من غنى عنها يكن لم التي باملساعدة طرابلس عىل األخري
سلًفا.60 املتمردون تلقاه الذي العسكري بالتدريب أو األرض، عىل بالقتال يتعلق فيما
يف يكفوا لم — أوباما بينهم ومن — الغرب زعماء ألن مطلوبة؛ املساعدة هذه كانت
أساءوا لقد أياًما. تكن لم إن أسابيع غضون يف سريحل القذايف إن قولهم عن البداية
التي الهائلة التأييد مستويات تقدير أيًضا وأساءوا العسكري، التدخل فاعلية تقدير
مقر عىل النفط ثروات من طائلة مبالغ القذايف أفاض العاصمة. داخل القذايف بها يحظى
سكان إجمايل من آالف بضعة ضده. طرابلس سكان ينتفض لم ولذا الرئييس؛ السلطة
أن مستقبًال املستبعد ومن املتمردين. أيدوا من هم نسمة بمليوني عددهم املقدر املدينة
الخارج، من — قطًعا — مدعوًما انتقاليٍّا مجلًسا املؤيدين؛ غري من كبرية أعداد تتقبل
بريطانيا أم فرنسا أكان سواء عرض، أعىل لصاحب البالد ثروات بيع األساسية مهمته

املتحدة. الواليات أم إيطاليا أم
من تدافعها بدأت قد الغربية الرشكات كانت طرابلس، سقوط من أسبوع غضون يف
رفضتا اللتان — وروسيا الصني استُبعدت البالد. يف النفط قطاعات عىل السيطرة أجل
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الليبي. النفط رسقة من مرادها الحملة حققت وهكذا البداية.61 منذ — الناتو حملة دعم
سوف العراقي. النموذج أعقاب يف نجاح قصة ليبيا اعتبار يمكن تحديًدا، الصدد هذا ويف
الغربي، بالنفوذ واملحميني للغرب املوالني سابًقا، القذايف أتباع من إدارية هيئة تتشكل
العراق، وكحال يتخيلون. كانوا عما ونفوذًا ثراءً أكثر وضحاها عشية بني صاروا الذين
سوف ليبيا. يف يوم ذات علمانيٍّا كان الذي السيايس بالنظام التضحية الثمن سيكون
عىل تشدًدا األكثر والسلفيون املسلمون اإلخوان وسيهيمن أكثر، محاِفظة ليبيا تصبح
املتمردين أيدت التي ابية الوهَّ قطر من القادم التمويل استمرار مع السيايس، املشهد
طوال املتعصبني السعودية ابيي وهَّ من يتقرب الذي الغرب ينزعج ولن البداية.62 منذ
عىل ذلك ويؤكد أفغانستان. يف «طالبان» حركة مع مجدًدا يتفاوض والذي عقود، ثمانية
وأفغانستان. السعودية مع الحال كما الغرب، ديمقراطية طريق عىل تخطو ال ليبيا أن
سقوط بعد العراق فعل مثلما للديمقراطية، الظاهري الطابع ستتخذ ليبيا أن املؤكد من
املجيء عىل عالمة وكأنها باالنتخابات، الغربية اإلعالم وسائل تحتفي فسوف صدام،
طريق عن الفوز يضمنون سوف الغرب من املدعومني املرشحني ألن للمسيح؛ الثاني
الغرب، مستشاري من جيش ينسقها التي البارعة، الدعاية وحمالت الهائلة التمويالت
أنتوني األمريكي الجنرال قاله ما نتذكر أن بنا حريٌّ كالجراد. البالد عىل يتدفقون الذين
حالة خضم يف العراقية الحرب منسقو ينتهجه كان الذي السلوك عىل تعقيبًا زيني،
البالد قوي. رجل يظهر «ربما رسميٍّا: الحرب انتهاء بعد البالد اجتاحت التي الفوىض،
الفوىض. من وحالة للدماء إراقة هناك يبايل؟ من لكن كردية. دولة بالفعل وهناك تتمزق،

األوسط.»63 الرشق يف قوتنا وأكَّدنا صدام، من نلنا قد أننا أعني يبايل؟ من
مهمته. انتهاء الغرب إعالن بعد ليبيا يف الفعلية الحرب بدأت العراق، يف حدث مثلما
ميليشياتها عن فضًال ليبيا يف القبلية واالنتماءات العداوات من املتشابكة فاملنظومة
من يكن لم إن — الصعب من ستجد وطنية وحدة حكومة أي أن معناها اإلسالمية
تناحر يستمر سوف الليبي. الشارع رجل عني يف مصداقيتها عىل الحفاظ — املستحيل
وسوف النفوذ، من مزيد عىل الحصول أجل من بعض مع بعضها الكربى القبائل
وسوف الثأر. أجل من أبدية حربًا تخرسه ما لديها يعد لم التي املقهورة القبائل تشن
الرجعي، البدوي البلد هذا يف باسمه يتحدثون جمهوًرا يملكون ال أنهم الليرباليون يدرك
وعندما تحريرها. بدعوى أشالءً بالدهم دكَّت التي الغرب قوى مع بالتعاون وسيوَصمون
الشاقة البناء إعادة طريق يف عثرة حجري واملحسوبية الفساد سيقف النشوة، تخفت
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مطلبهم يف أنملة قيد يتهاونوا ولن الفراغ، اإلسالميون سيمأل آجًال أم وعاجًال للبالد.
إنهم بل املطلب، هذا عىل النزول إىل الوطنية الحكومة تضطر سوف إسالمية. دولة بإقامة
نصبُّوهم الذين الغرب سفاحي عن علنًا أنفسهم إلبعاد كوسيلة رحب بصدر سيتقبلونه
االنتقايل املجلس أصدر طرابلس، سقوط قبل حتى دعمهم. يف مستمرون وهم أماكنهم يف
ستكون اإلسالمية الرشيعة أن عىل بوضوح ينص دستور مسودة املتمردين بقيادة
وبحلول والتحرر.64 الحرية إىل الجديد العربي توقهم وسط للترشيع» الرئييس «املصدر
طرابلس، حول القبور شواهد من عرشات حطَّموا قد السلفيون كان ،٢٠١١ أكتوبر

اإلسالمية. الرشيعة تخالف التي الوثنية صور من صورة أنها زاعمني
ليبيا أن به أمسكوا الذين الغوغاء أيدي عىل معاملته تُِرش لم القذايف، اعتُقل عندما
باردة. بدماء أُعِدم مؤخرته، يف عصا وإدخال تعذيبه فبعد األفضل؛ نحو خطوة تتحرك

الرشيعة. تنتهك التي القوانني كل إلغاء املؤقت ليبيا حاكم أعلن أيام، بضعة وبعد
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وتحكمهما رسية رشطة عليهما تسيطر وحشيتان عسكريتان دولتان والسعودية إيران
عسكريٍّا دولتني أقوى أنهما ومع الدين. رداء يلبسون الفاسدين السن كبار من عصبتان
عىل تقييًدا دولتني أكثر أيًضا فهما األوسط، الرشق يف سياسيٍّا نفوذًا دولتني وأكثر
املؤسيس، املستوى عىل وثيوقراطية االجتماعي، املستوى عىل واستبداًدا الثقايف، املستوى
الحائط؛ عرض ل والتعقُّ باالعتدال ترضبا أن عىل عزمهما يف أيًضا الدولتان وتتساوى
اعتناَق املتعنت اإلقليم رفض فهم يمكن أيًضا. الخارج يف وإنما فحسب، الداخل يف ليس
األبدي للرصاع جزئية كنتيجة جغرافية سياسية نظر وجهة من والتعددية الديمقراطية
ألن بعيد ولو احتمال ثمة كان ولو اإلسالميني. النظامني هذين بني — واملسترت —
بالسبل — يواجه أن عليه لكان التقدمي، التغيري من موجة إىل العربي الربيع يؤدي
إىل املمتد وتأثريهما الدولتني كلتا يف الداخلية السلطة هياكل — والتقدمية امللموسة

ا. حقٍّ شاقة مهمة تلك بأرسها. املنطقة
التمرد حركات عىل والسعودي اإليراني النظامان قىض العكس؛ حدث ذلك، من بدًال
يشء آخر نفوذيهما. لبسط االضطراب استغالَّ ثم مهدها، يف ا جدٍّ واملحدودة القصرية
عقود مدار عىل فإنه ولذا األخرى، مع مبارشة حرب يف تدخل أن هو الدولتني كلتا تريده
أنصارهما خالل من األخرى قوة فيها الدولتني من كل تخترب بعيدة ساحة لبنان كانت
السعودية قصفتهم اليمن، شمال يف الشيعة تمرد اندلع عندما هناك. والشيعة السنة من
امتداد العربي الربيع أتاح بالسالح.1 تزودهم إيران وكانت اليمنية، الحكومة من بموافقة
من أي يف النظام تغري وإن وحتى سوريا. ثم البحرين إىل الكربى اللعبة هذه نطاق
التنظيم. مستويات أدنى إىل يفتقرون الذين الديمقراطية دعاُة الفراَغ يمأل فلن الدولتني،
مثريي اإلسالميني بني غريبة رشاكة ستظهر ومرص، تونس يف حدث ومثلما ذلك، من بدًال
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متوافقة كانت وإن — التنوع شديدة أجنداتهم يعززوا ولكي القدامى. واملتسلطني الفتن
الجدد ممولِّيهم مطالب تحقيق أجل من جهدهم قصارى يبذلون سوف — النهاية يف

العربي. الخليج يف للديمقراطية املناهضني
النفط، ثروات من نفوذه اإليراني النظام يستمد السعودية، يف الحال هو وكما
وهذه األغلب. يف والرجعية اإلذعان شديد والشعب الشامل، القمعي األمني والجهاز
مراسليهم عرب الدول هذه يعرفون الغرب أهل معظم األهمية. غاية يف األخرية النقطة
الناطقة الليربالية النخبة يستهدفون الذين للديمقراطية املؤيدين ونشطائهم الصحفيني
هؤالء معظم أن األمر يف ما كل كربى. مؤامرة بوجود لهذا عالقة وال باإلنجليزية.
تاليف — لهم تيرسَّ متى — مفهوم لسبب يفضلون وأنهم املحلية، اللغات يتحدثون ال
خيار ال فإنه أكثر، يعرفون كانوا إن وحتى الحكومة. تعينهم الذين واملرتجمني املساعدين
«إنهم تقول والتي بالدهم، يف التحرير رؤساء يطلبها التي النسخة تقديم سوى أمامهم
متعطشان والسعودي اإليراني الشعبني أن هو السائد االنطباع مثلنا». الحرية يريدون
والحقيقة إيران، يف كثرية أماكن وزرت السعودية يف عشت لقد الغرب. يف القائمة للحريات
لسبب الصمت يلتزم الشعب فمعظم عليه. املتعارف الرأي عن كلية تختلف يل بدت التي
والليرباليون يُرون. يكادون ال بينهم يعيشون الذين الليرباليني لثلة لديهم وقت فال ما؛
يف يُنشد أن بد ال ليرباليٍّا الفرد من يجعل الذي التعليم عليهم. حانقون املقابل يف
املواطنون حتى البالد. تلك يف الشعوب أمام متاًحا يكون ما نادًرا فإنه ثم ومن الخارج،
كيف فكرة لديهم تكون ال غالبًا الخارج إىل أبنائهم إرسال يطيقون الذين السعوديون
ما وعادة املثال، سبيل عىل نيوجرييس بوالية «هوبوكني» مدينة يف مدرسة اختيار يتقنون
بل املحلية، اللهجات استخدام أو اإلنجليزية القنوات مشاهدة يتقنون ال أبناؤهم يعود
العكس عىل اإلنجليزية. باللغة أم األم بلغتهم سواء أسمائهم تهجي يستطيعون بالكاد

بالدهم. تركوا عندما لديهم كانت مما أقل أفكار رءوسهم ويف يعودون
مسيئة كرتونية رسوم مثل األمور؛ صغائر عىل الشعوب هذه ثائرة تثور لألسف
مساس أو أخرى، ظروف يف ليُقرأ يكن لم كتاب يف تجديفية أنها يُزعم فقرة أو للنبي،
عادلة بمحاكمة أو بالديمقراطية للمطالبة يثورون ال فإنهم لذلك ونتيجة بالقرآن. م متوهَّ
من بالقصاص األخذ يريدون بل املزعومة، الجرائم تلك يف للمدانني املحاكم إحدى داخل
يف إحباطاتهم عن للتنفيس نادرة فرصة يمنحهم ذلك أن وخصوًصا امللعونني، امللحدين

معها. التعامل يف حكوماتهم تتساهل التي املظاهرات من الوحيد النوع
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فيهما، متوغل والفساد والفقر، البطالة من مرتفعة مستويات والسعودية إيران لدى
السيايس اإلسالم أشكال لتصدير هائل مادي دعم تقديم عىل قادرتان تزاالن ال لكنهما
داخل الرشعية من بقدر تحتفظان أنهما أخرى مرة ذلك يف والسبب التطرف. شديد
فكرة شعوبهم رءوس يف املتشددون الدين رجال أدخل الدين. حماة باعتبارهما الوطن
أكثر الدولتني كلتا يف واملعارضة كفره. يَثبُت لم ما الحاكم عىل الخروج يحرِّم اإلسالم أن

دائًما. الحاكمة األنظمة من تشدًدا
ويتهمون أصولية، أكثر دولة يريدون دين رجال من املعارضة تتألف السعودية، يف
أكثر معارضة حركة توجد إيران ويف املنحلة.2 الغرب بمبادئ اململكة أفسد بأنه النظام
لكن .٢٠٠٩ عام وجيزة فرتة الشوارع احتلت الخرضاء» «الحركة عليها يطلق نشاًطا
الصحافة هوس صوَّر السعودية. املعارضة من إسالميٍّا تشدًدا أقل ليست الحركة هذه
عىل الخرضاء» «الحركة «تويرت» موقع عىل باإلنجليزية انترشت التي بالثرثرة الغربية
لكني األوسط. الرشق برشلونة إىل طهران تحويل إىل يسعى فتيٌّ عام احتفال أنها
بسبب االحتجاجات رشارة اندلعت الذي املعارضة زعيم — موسوي حسني مري أن أرى
بأن يؤمن فهو كاملتشددين. متشدد األمر واقع يف — الرئاسية االنتخابات يف خسارته
قرة يوًما كان الذي الخميني؛ هللا آلية الثورية األهداف خانت قد اإليرانية الدينية النخبة
الخميني وأن صحيح، العكس بأن الليرباليني أحد سريد وهنا 3. املعنيَّ وخليفته عينه
عليها عفا دينية دولة أنشأ ثم تصفيتهم إىل لجأ عندما الثوريني أهداف خان الذي هو
— التونسية «النهضة» حركة زعيم الغنويش راشد شأن شأنه — موسوي يفضل الزمن.
الديمقراطية. عن مثرية مصطلحات واستخدام املحفوفة، واللحية الداكنة بالحلل الظهور
أن الغنويش يريد مما تطرًفا أقل تكون لن الديمقراطية من املفضلة نسخته أن رأيي يف
اللون موسوي يخرت لم متطرفة. إسالمية دولة ستكون أنها الواقع تونس. يف يفرضه
املهتمني التقدميني من بهيًجا رهًطا م يتزعَّ أن تمنى ألنه الحركة عن تعبريًا األخرض
الداللة، هذه يعرف ال وملن األوسط. الرشق يف أخرى داللة األخرض فللون البيئي. بالشأن

«جوجل». البحث محرك يف السعودي» «العلم عن يبحث أن عليه
األخرى، للدول الداخلية الشئون يف كلل دونما والسعودي اإليراني النظامان يتدخل
بالرغم أنه املفارقة حدودهما. خارج الدماء سفاكي الجهاديني عالنية أو ا رسٍّ ويدعمان
مع ومصالحهما األخرى، تمقت إحداهما فإن والرياض، طهران بني الكبري التشابه من
التاريخي العداء إىل األغلب يف ذلك ويرجع معنى. من الكلمة يف ما بكل متعارضة الغرب
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يكون األبدي الطائفي رصاعهما لكن السابق. الفصل يف أرشنا مثلما والشيعة السنَّة بني
إرسائيل من كل تجاه املختلفة مواقفهما يف بالغرابة ممزوًجا تعقيًدا يكون ما أكثر
بنوع ينضح السعودية املالكة األرسة لدى التعليمي فالنظام املتحدة. الواليات وحليفتها
الحفاظ أجل من جاهدة تعمل الرياض لكن النازية.4 منذ تُعرف لم لليهود الكراهية من
الحاكمة األرسة بقاء لها سريوق التي إرسائيل، مع عالقتها يف الراهن الوضع عىل
— ألنهم السعوديني مع تتساهل األخرى هي واشنطن الدهر. أبد الحكم يف السعودية
اليهودية الدولة عىل تهديد أي يفرضون ال — اليهود لكراهية رعايتهم كل من وبالرغم
وال واشنطن فال وهكذا حدودهم. يتجاوزون ال ومواطنوهم العسكريون قادتهم دام ما
من بالرغم — إيران ديمقراطي. تغيري تحقيق نحو الرياض لدفع تكرتثان أبيب تل
اليهود) اضطهاد عن يشاع ما تصدِّق (ال داخلها بالحماية تتمتع التي اليهودية األقلية
ومولعة إرسائيل بتدمري علنًا متعهدة نجاد أحمدي محمود الحايل رئيسها بقيادة —
بكل األمر هذا أيًضا اإليراني الشعب ع ويشجِّ الهولوكوست. إنكار حول املؤتمرات بعقد
املوت يفضلون املتعصبني اإليراني الثوري الحرس وأفراد الدين رجال فمعظم طاقته.
لسجل النقد توجيه عن أبيب وتل واشنطن تكف ال هنا ومن ذلك. حدوث سبيل يف
جانب من التعبري وحرية الديمقراطية عىل املفروضة والقيود اإلنسان حقوق انتهاكات
السعودية اململكة سجل عن لسانيهما فيه ان تكفَّ الذي نفسه الوقت يف اإليراني، النظام

كثريًا. أسوأ أراه الذي
تقدم التي املتحدة الواليات مع التكافلية بعالقتها نة مؤمَّ السعودية أن ذلك نتيجة
حروبها ودعم بالنفط، تزويدها تأمني مقابل يف والعسكري، السيايس الدعم للرياض
الفلسطينيني حق تأييد أن م وتفهُّ األسلحة، رشاء عىل تنفق التي الدوالرات ومليارات
مع عالقتها يف للخطر عرضة أكثر إيران فحسب. شكليٍّا تأييًدا سيكون دولة إقامة يف
يد يف دمية فالعراق األمور. تعقيد من زاد قد العراق غزو كان وإن املتحدة، الواليات
املنتخب الوزراء رئيس — املالكي نوري يَعتِرب إليران. التابعة الدولة أيًضا وهو أمريكا،
اإليراني.5 النظام عن نائبًا نفسه — واشنطن لدى ل واملفضَّ ديمقراطية انتخابات عرب
هذا يف العراق سيتخذه الذي بالجانب التنبؤ للغاية صعبًا سيكون األمر، يحُزب وعندما
الوضع بتصعيد — وإيران الغرب بني عنيف رصاع نشوب حال ففي العنيف. الرصاع
يمكن — فعلية حرب حالة إىل الوترية منخفض دائم وتشاحن متبادلة انتقادات من
ذو شعبه، يتألف الذي العراق، يف األمريكية باملصالح بالًغا رضًرا اإليرانيون يلحق أن
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الدين رجال أكثر من واحد وهو الغالب، يف الصدر مقتدى أتباع من الشيعية، األغلبية
كان الخارجية السياسة عمليات من واحًدا بوصفه فالعراق وهكذا البالد. يف للغرب عداءً
الوحيدة الرابحة الورقة اآلن هو مثلما الكثريين، تصور من بكثري أكرب أمريكا عىل كارثة
العقيد مثل — حسني صدام كان هللا». «حزب لبنان يف وكيلها جانب إىل إيران لدى
تهديًدا يمثل يكن لم ولذا الواضح، جنونه كل من بالرغم ًما ملجَّ — ليبيا يف القذايف
خطر وجود إىل بصدام اإلطاحة أدت الزمان من عقد وبعد بالده. حدود خارج ألحد
مطلع يف يزال ال العراق لكن املتحدة. للواليات االسرتاتيجي الوضع عىل وضوًحا أكثر
إىل نزلوا الذين املتظاهرين إن حتى الغزو، بعد ما مأزق يف للغاية متورًطا ٢٠١١ عام
اإلسالم هيمنة مع فإنه ذلك مع آالف. بضعة يتجاوزوا لم العربي الربيع أثناء الشوارع
التطرف من اشة الكمَّ حركة يشبه ملا معرضة نفسها طهران تجد تركيا، يف السيايس
يف وكيليه دعم يف ثانية جهوده مضاعفة عىل اإليراني النظام يحمل األمر وهذا السنِّي.

سوريا. يف األسد نظام إلحاًحا األكثر والثاني لبنان، يف هللا» «حزب األول الخارج:

إىل والحاسم الرسيع املدد وصل عندما واضًحا وسوريا هللا وحزب إيران ِحْلف بدا
األوىل التقارير وردت ضده. اندلعت التي الثورة بعد األسد بشار السوري الديكتاتور
جنوب سوري ٧٥٠٠٠ نحو يسكنها مدينة وهي «درعا»، من هللا وحزب إيران تدخل عن
جنب إىل جنبًا — «درعا» أصبحت ما رسعان دائًما.6 جفاًفا تعاني التي سوريا غرب
قال للنظام. املناهضة لالحتجاجات بؤرة — اإلقليميتني و«حمص» «حماة» مدينتي مع
يتحدثون هاجمتهم التي للنظام املوالية القوات من العديد سمعوا إنهم املتظاهرون
إىل يشري مما اإليرانية، بالفارسية وأيًضا جنوبية لبنانية بلهجات بعض مع بعضهم
السوري «اإلصالح» حزب زعم باملثل وإيران.7 هللا» «حزب من كل إىل القوات هذه انتماء
عسكرية قاعدة عىل استوىل قد السمعة؛ املرتدِّي اإليراني الثوري الحرس أن املعارض
من أوامرها تتلقى كانت السورية القوات أن زعم الحزب قادة أحد إن بل «حمص»، يف
كانت إيران.»8 يف والثالثني الثانية املحافظة سوريا «أصبحت فقال: الثوري، الحرس
الغرب من تتخذ التي اإلعالم، وسائل باستغالل الخبرية السورية املعارضة لألحزاب
النظام يستخدمه الذي بالعنف إيران ربط أن يعرفون فهم الخاصة. أجنداتُها لها؛ مقرٍّا
الوقت يف أمريكيني. املستمعون دام ما الدعائية، الحروب يف رضًرا يسبب لن السوري
يف النظام إلنقاذ دوالر مليارات ٥٫٨ بقيمة مساعدات حزمة لسوريا إيران قدمت نفسه
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الزعيم بموافقة تمت إنها يقال بادرة وهي الثورة، عن الناجم االقتصادي التدهور أعقاب
وتسعني بمائتني سوريا تمد كانت طهران أن عن فضًال خامنئي، هللا آية للبالد الروحي
وجود عن تركيا كشفت ،٢٠١١ مارس ويف مقابل.9 دون يوميٍّا النفط من برميل ألف
التابع األمن مجلس أمام ذكرت حيث سوريا، يف اإليراني بالتدخل تقطع مادية أدلة
إىل متجهة إيرانية شحن طائرة عىل هائلة أسلحة شحنة اعرتضت أنها املتحدة لألمم
وقذائف الذخرية، من هائلة وكميات رشاشة، ومدافع كالشنكوف، أسلحة تتضمن سوريا

هاون.10
املعارض الشيعي اللبناني هللا» «حزب زعيم — نرصهللا حسن ظهر األثناء، تلك يف
السوريني يدعو تليفزيوني حديث يف — وإيران سوريا من املقرَّب والحليف الشهري
النظام عىل الغرب من املقررة العقوبات برفض العربية الدول ويطالب األسد، دعم إىل
عىل الحفاظ إىل السوريني جميع «ندعو هللا: نرص قال املتظاهرين. قتل بدعوى السوري
كافة مع للتعاون فرصة قادتهم ومنح — املقاومة نظام — أيًضا الحاكم والنظام بالدهم
وبني العربية الثورات بني الفرق الالزمة. اإلصالحات تحقيق أجل من السورية الفصائل
البحرين يف الوضع عكس عىل اإلصالحات برضورة مقتنع األسد الرئيس أن … سوريا
شعوب بني الجارفة شعبيته استغالل هللا نرص حاول العربية.»11 الدول من وغريها
وجه يف عنها يتحدث التي «املقاومة» هذه مشعل حامل تعتربه التي العربي، العالم
عليه يلقي أن زمن منذ العربي الشارع اعتاد تحالف وهو اإلرسائييل، األمريكي التحالف
وهي هللا، نرص حقيقة بانكشاف الحال انتهى ذلك من بدًال لكن أزماته. كل يف بالالئمة

الخنوع. الويف طهران خادم أنه
القومية بني املزج عىل فلسفته تقوم الذي «البعث» حزب إىل األسد بشار ينتمي
البوليسية الدولة إنها حديدية. بقبضة سوريا يحكم والذي املبسطة، واالشرتاكية العربية
نحو وعىل .١٩٦٣ عام منذ بها قائمة الطوارئ وحالة العربي، العالم يف تدخلية األكثر
ديكتاتور وهو — الرئيس لوجه ملصقات تنترش األكرب»، «األخ لفكرة تماًما مماثل
الديكتاتور زمن إىل نتوق يجعلنا يكاد إنه حتى الحضور درجات أدنى إىل يفتقر
يقدم أن عليه اإلنرتنت مقاهي يستخدم شخص وأي شارع. كل يف — أمني عيدي
من كل يخضع بالكامل. اإلنرتنت عىل نشاطه مراقبة عن فضًال كاملة، الشخصية بياناته
بموافقة تصدر الصحف وجميع الدولة، جانب من مشددة لرقابة والصحافة التليفزيون
البعثي فالنظام غريب؛ تناقض بها — تونس شأن شأنها — سوريا لكن الحكومة. من
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الرجال يبحث والدعارة. وامليِرس الكحول بينها ومن الشخصية الحريات يجيز العلماني
واملنتزهات املقاهي يف عالنية بعض عن بعضهم الجنس ممارسة يف الراغبون والفتيان
فليس ذلك، عىل عالوة األوسط.12 الرشق يف اجتماعيٍّا تحرًرا املدن أكثر إحدى دمشق؛ يف
الذي ما السؤال: هذا يطرح هذا كل للدولة. السياسية الشئون يف دور أي لإلسالميني

طهران؟ ماليل لدى هكذا محبَّبًا العلماني النظام هذا يجعل
من األسلحة لنقل قناة هي فسوريا شك؛ ال السياسية النفعية هو الرئييس السبب
تهيمن سوريا أن اآلخر والسبب غزة. قطاع يف و«حماس» لبنان يف هللا» «حزب إىل إيران
وآخر رابع — عيلٍّ إىل نسبة هكذا ويسمون «العلويُّون»، اسمها مغمورة طائفة عليها
السبب ولهذا الشيعة. ده يمجِّ الذي — د محمَّ النبي بعد حكموا الذين الراشدين الخلفاء
يعتربونهم قد اآلخرين الشيعة أن مع الشيعة، من فرع بأنهم «العلويون» يوصف ما عادًة
أنها يُعتقد لكن جيل، إىل جيل من ا رسٍّ وتُنقل بالغموض عقيدتهم تتسم وملحدين. كفاًرا
تاريخيٍّا املسيح. ميالد بعيد واالحتفال الثالوث عبادة مثل املسيحية؛ من عنارص تتضمن
املناطق يف — العثماني الحكم أثناء االضطهاد من قرونًا تحملوا الذين — العلويُّون تركَّز
أقلية العلويُّون يشكل الحارض الوقت ويف سوريا. يف املتوسط البحر عىل املطلة الساحلية
من السوريني من و٧٠٪ السوري، الشعب إجمايل من تقدير أقىص عىل ٪١٥ بنسبة
شأن ذلك يف شأنهم العلويِّني، من األسد عائلة لكن األغلب. يف مسيحيُّون والباقون السنَّة،
العلويون ر صوَّ عقود مدار عىل السورية. األمن وقوات الجيش يف البارزين الطغاة أغلب
الطائفي التفكك من وقاء حصن أنه عىل — صحيًحا تصويًرا — العلماني حكمهم
األغلبية. عىل دينهم العلويون يفرض أن يخافون الذين أولئك لتهدئة ووسيلة للبالد،
سوريا ملنع الوحيدة الطريقة بأن االعتقاد عىل للنظام التابع العاتي األمني الجهاز تدرب
مساندة هي — دموية أهلية حرب إىل االنزالق ثم ومن والطائفي، القبيل االنقسام من
الطائفي النزاع بشأن التحقق ذاتيُة النبوءة هذه تفرس األفق. ضيقي العلمانيني العلويِّني
األسد يساند ظل قد السنَّة عليه يهيمن الذي األمني الجهاز أن يف السبَب — ما حد إىل —
الجلل التحدي كان نظامه. ضد االحتجاجات اندالع من األوىل الستة الشهور أثناء بثبات
بقيادة ١٩٨٢ عام «حماة» مدينة يف اندلعت انتفاضًة األب األسد حكم واجه الذي الوحيد
١٧٠٠٠ بني ما ضحيتها راح التي املروِّعة املذبحة تلك نتيجتها وكانت املسلمني. اإلخوان
التي بربرية، القمع أعمال أكثر يعد قد فيما املدينة، دكِّ جانب إىل متمرد، و٤٠٠٠٠
الذي الغضب من الكثري املذبحة تلك تفرس شعبها. ضد حديثة عربية حكومة ترتكبها
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اإلسالميني مذبحة دفعت مثلما تماًما نفسها، املدينة داخل ٢٠١١ عام االحتجاجات ساد
ضده. الثورة إىل أقاربَهم القذايف؛ يد عىل ١٩٩٢ عام طرابلس يف سليم» «أبو سجن يف

النظام أن كيف تبني التي املروِّعة األمثلة أكثر من أيًضا «حماة» مذبحة كانت
اإلسالميني استيالء من أو الطائفية، الفتنة من الدائم التخوف هذا استغل قد السوري
فإن وتونس، مرص يف الحال هو وكما للمعارضة. الوحيش قمعه ليربر السلطة عىل
ومن بالسوء، العلمانية وصم سوى شيئًا تفعل لم وانتهاكاته العلماني النظام تجاوزات
عىل البالد. مصائب كل وراء السبب كانت الزندقة أن اإلسالميني لرأي مصداقية إعطاء ثمَّ
والنتيجة البلهاء. بالدعاية إال بيشء النشء مخيلة إثراء يف العلمانية تنجح لم عقود مدار
إىل اللَحى، ُشْعث املعاتيه من آالف بضعة لدى هوس مجرد من ر تطوَّ األصويل اإلسالم أن
التفكري اليوم السوريني من للعديد يمكن الذي املقبول الوحيد السيايس البديل صار أن

فيه.
تكون وتكاد الحجاب، الَحَرض نساء من باملائة ٤٠ إىل ٣٠ نحو ترتدي سوريا يف اآلن
بذلك يُسمع يكن لم ابية.13 الوهَّ الطريقة عىل تماًما بالسواد متشحات الريف نساء كل
والجامعات املدارس يف النقاب ارتداء حظر عىل العادة جرت أنه الواقع مىض. عقد قبل
نادي وأُغلق الحظر، هذا ُرفع االحتجاجات، ذروة يف ،٢٠١١ يوليو ويف العامة. واألماكن
بني ما ضده اندلعت التي االنتفاضة بداية يف األسد تذبذب البالد.14 يف الوحيد القمار
املسجونني رساح أُطلق مسبوق. غري حدٍّ إىل الوحيش القمع تصعيد أو التنازالت تقديم
عن أسفرت الخطوة هذه أن يبدو لكن النية،15 لحسن إشارة يف السجون من السياسيني
يف حديثًا رساحهم أُطلق الذين املتطرفون شارك إذ ليبيا، يف حدث مثلما عكسية نتائج
اتخذت وثباتًا. قوة أعدائه أشد اإلسالميني أن يعرف األسد لكن للحكومة. املناهضة الثورة
باسم املتحدثني تأكيدات كل عكس عىل متزايدة، وطائفية إسالمية صبغة املظاهرات
غاضب سني حشد يد عىل وُقتلوا العلويني بعض طوِرد «فيسبوك». موقع عىل الثوار
من املظاهرات تأييدهم من بالرغم إنه نفسها املدينة يف املسيحيون وقال «حمص»، يف
الطائفية الفتنة من نماذج شاهدوا أن بعد الحكومية القوات يدعمون اآلن فهم البداية،
أبريل يف املتظاهرون بها هتف التي الشعارات أحد حياتهم.16 عىل يخافون جعلتهم
حدث أيًضا بريوت.»17 إىل واملسيحيون القرب، إىل «العلويون القامشيل: مدينة يف ٢٠١١
كانت الذي الوقت ويف الشغور. جرس مدينة من السنَّة أهل غري من للسوريني تهجري
كان هللا»، و«حزب إيران من السوري النظام إىل تتدفق واألسلحة األفراد إمدادات فيه
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بعد يوًما املتظاهرين مع انخراطهم يزداد الذين — السنة من املتطرفون اإلرهابيون
كانت السبب ولهذا وتركيا.18 لبنان طريق عن األسلحة إمدادات عىل يحصلون — يوم
لم التي حلب، السورية املدن وثاني دمشق يف للنظام تأييًدا حاشدة مظاهرات هناك
لم ربما النظام.19 ضد كربى مظاهرات االنتفاضة من األوىل الستة األشهر طوال تشهد
كانوا لكنهم وأتباعه، الطويل الوجه ذا الرئيس يحبون لألسد املؤيدون املتظاهرون يكن
سقوطه. حال السلطة إىل اإلسالميني وصول عواقب ويخشون العلماني حكمه يقدِّرون
كتابة وقت األحداث تشري السلطة. عن للتخيل نية أي األسد يبِد لم ذلك من بالرغم
يعني ما وهو املعارضة، إيقاف خاللها من يحاول أخرى وسائل سيجد أنه السطور هذه
أخفقت اإلسالميني لعامة تنازالته أن رأى فعندما شعبه. ضد العنف استخدام األغلب يف
الحكومية القوات ضاعفت يشء. بكل املخاطرة قرر أنه يبدو املراد، األثر تحقيق يف
مما الزور»؛ «دير مدينة قصفت ،٢٠١١ أغسطس أول ففي املتظاهرين. قمع يف قوتها
«حماة»، اإلسالميني معقل عن الكهرباء وقطعت األقل، عىل شخًصا ٤٢ مقتل عن أسفر
كانت (مثلما املظاهرات النطالق بؤرة أصبحت ألنها دائم؛ حصار حالة يف بقيت التي
الجأش رابطو املبادئ أصحاب والديمقراطية الحرية أنصار تحرك حينها .(١٩٨٢ عام
دمشق. يف سفريها الرياض استدعت جسورة، بادرة ويف السعودية. املالكة األرسة أفراد
العربية اململكة به تقبل ال سوريا يف يحدث «ما له: بيان يف غاضبًا هللا عبد امللك رصح
وتفعيل وطرح األوان، فوات قبل العقل «تحكيم لسوريا ينبغي إنه وقال السعودية.»
أن أو الحكمة، بإرادتها تختار أن إما الواقع. يحققها بل الوعود، تغلِّفها ال إصالحات
الربيع فيها تحول التي اللحظة البيان هذا مثَّل والضياع.»20 الفوىض أعماق إىل تنجرف
إصالحات تنفيذ إىل السوري النظام سعود آل دعوة كانت فقد هزلية؛ مرسحية إىل العربي
من مزيد عىل التغطية أجل من للعقل منافاة ُرت السُّ أكثَر اإلنسان حقوق واحرتام جدية،
إيران حليف — سوريا عزل إىل يهدفون السعوديون كان السياسية. الجغرافية املناورة
نفسها سوريا داخل السنِّية املعارضة شوكة فيه يقوون الذي الوقت يف — الوحيد العربي
أنه يبدو العلويُّون. عليها يهيمن التي األقلية ونخبته باألسد النهائية لإلطاحة تحسبًا
إىل والتخصصات املهن مختلف من الناس جذبت إذ أصيلة، شعبية جذور للثورة كانت
الرياض فيه سحبت الذي الوقت يف لكن تحًرضا. األقل املناطق من العديد يف الشوارع
تونس من — مشابهة أخرى شعبية عربية ثورات أن تعرف كانت دمشق، من سفريها
كل مهيمنة. كقوة اإلسالميني لظهور قصد بدون الطريق مهدت قد — اليمن إىل ومرص
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نفس األسد بعد ما سوريا تتبع أن املرجح من ها. صفِّ إىل تضمهم أن هو تحتاجه كانت ما
أكثر تكون سنِّية بقيادة جديدة سورية حكومة مع للتحالف مستعدة والرياض النهج،
العربية اململكة أطاعت فلطاملا لواشنطن؛ سيئًا خربًا يكون لن كهذا واحتمال إليران. عداءً
السعوديون يفضل رحب. بصدر املنطقة يف واشنطن أوامر — رأينا مثلما — السعودية
أن البعيد االحتمال ظل يف وحتى بسالسة. سوريا يف السلطة عىل سنِّية أغلبية تستويل أن
املسلمني لإلخوان السعودية من مدعوًما السلطة عىل آخر استيالءً فإن بسالسة، ذلك يتم
يعني سوف الديمقراطية. انتشار يف عقبة سيكون — تطرًفا األكثر السنة وحلفائها
املدافعني لدى العراق كغزو — وحيش ديكتاتوري نظام نهاية السوري النظام سقوط
الوحيدة، الباقية العلمانية العربية الدولة نهاية أيًضا سيعني لكنه — بوش «عقيدة» عن

العربي. العالم يف العلمانية نهاية ثم ومن
أوباما أعلن فقد إيران. ضد السعوديني جانب واشنطن أخذت دائًما، الحال هو كما
بيان يف — دمشق من سفريه بسحب الطريق الويف السعودي خادمه د مهَّ أن بعد —
رضورة مريكيل أنجيال األملانية واملستشارة ساركوزي نيكوال الفرنيس الرئيس مع مشرتك
من النطاق» واسعة «اإلدانة ب مستشهدين بيانهم الحر العالم زعماء برر األسد. رحيل
سحب يف الواضح وضغطها الرياض حذو حذوا الذين اآلخرين العرب الحكام جانب
الدولية السياسية للحنكة املذهل االستعراض هذا أسفر وبالطبع دمشق.21 من سفريها
الدول يحذر تليفزيوني بث يف األسد ظهر التايل اليوم ويف األسد. عىل الخناق تضييق عن
التي اإلسالمي الحكم ذات تركيا التحذير يضم كي يبدو ما عىل — والبعيدة» «القريبة
تتحمله أن من أكرب عواقبه «ستكون تدخل أي من — السورية املعارضة استضافت
االستبداد طريق عن بالسلطة السوري الرئيس يتشبث أن املرجح من الدول».22 هذه
ستضطر لكن والتهديد، القتل أعمال خالل من السيطرة جيشه استعاد أن بعد املطلق،
حليفتها عىل اعتمادها يزيد مما املعِجزة، الغرب عقوبات ظل يف البقاء إىل عندها سوريا
حدث مثلما ممتدة دموية أهلية حرب إىل البالد تنزلق قد ذلك، من بدًال طهران. الوحيدة
الحرب تلك يف الحال كان ومثلما العرشين. القرن من السبعينيات يف اللبنانية الجارة مع
التعتيم ظل ويف للغاية. وحشيٍّا سوريا يف الرصاع يكون أن ا جدٍّ املرجح من املروعة،
سوريا يف يحدث كان ما — اليقني من درجة بأي — يعرف الغرب يف أحد فال اإلعالمي،
كعادتهم الغرب املراسلون اعتمد بالثقة، الجديرة املعلومات دون فمن .٢٠١١ يف ا حقٍّ
أن الوارد غري ومن شخص، أي يكتبها قد وهذه اإلنجليزية، باللغة «تويرت» تدوينات عىل

العربية. تتحدث دولة يف الشعب صوت عن معربة تكون
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هنا توجد أخرى ومرة كبريًا. تهديًدا سوريا يف السيايس اإلسالم صعود يشكل قد
يفعل لم لكنه إلرسائيل، املناهض الخطاب يف الحاكم «البعث» نظام شارك فقد مفارقة؛
إرسائيل. اتجاه يف واحدة طلقة النظام يطلق لم ١٩٦٧ عام فمنذ الواقع؛ أرض عىل شيئًا
الحربي وضعها لكن الحني، ذلك منذ إرسائيل مع حرب حالة يف سوريا أن األمر واقع
يكن لم أخرى، بعبارة نفسها. سوريا داخل الطوارئ حالة لتربير األساس يف استُغل
دعوات هناك كانت إنه بل الداخيل، للقمع غطاء سوى للصهيونية املناهض الخطاب
اليهودية للدولة رشيك آخر يجعله ربما العلوي مذهبه ألن األسد؛ ملساندة إرسائيل داخل
هذا ناقل يقوله ملا وفًقا — الطائفة هذه أن ذلك أسباب وأحد بأرسها، املنطقة يف
اإلسالميون توىل إذا لكن أيًضا.23 واملسيحية اليهودية الطقوس بعض تتبنى — الخرب
وربما سيايس بإجراء النهاية يف املناهضإلرسائيل الخطاب يُقَرن فسوف السلطَة، السنَُّة
السعودية مع واملتحالف السنة يقوده الذي الحاكم النظام يُبعد أن املرجح ومن عسكري.
عن وكالء الحريري آل حيث — لبنان يف كما لكن وحمايتها. إيران نفوذ عن سوريا
األمور. بزمام سيمسكون من هم السعوديني بأن ضمانات أي توجد ال — السعودية

نهاية يف األسد لنظام علني انتقاد أول إيران وجهت املسترت، التأييد من شهور بعد
حسن عن نفسه الوقت يف صدر الذي البيان مع كثريًا تشابه بيان ففي .٢٠١١ أغسطس
مطالب «بعض» إىل يستمع أن إىل الحاكم السوري النظام إيران دعت لبنان، يف نرصهللا
حقوق هو الدافع يكن لم السعودي، التحرك وكحال اإلصالحات. تنفيذ يف ويبدأ شعبه
حالة ففي موقفها. يعرتي كان الذي الضعف مدى إىل انتبهت إيران أن يبدو اإلنسان.
عربه تنتقل ا مهمٍّ سياسيٍّا حليًفا السعودية ملصلحة طهران تخرس سوف باألسد، اإلطاحة
جيًدا يُفهم لم آخر سببًا هناك لكن غزة. قطاع يف و«حماس» هللا» «حزب إىل املساعدات
الدينية النزاعات بني ما نفسها عىل االنقسام شديدة دولة نفسها إيران أن الغرب؛ يف
يمتد قد سوريا يف الطائفي النزاع أن إىل الغرب املعلقون يشري ما وكثريًا والطائفية.

أكرب.24 إيران إىل امتداده خطر لكن لبنان، إىل تأثريه
والنصف العرق، فاريس نسمة مليون ٧٠ تعداده البالغ اإليراني الشعب نصف
الهائل التنوع وهذا ولوريون. وبلوش، وتركمان، وعرب، وأكراد، أذربيجانيون، الثاني
يهيمن الجنسيات متعددة إمرباطورية يجعلها ما بقدر قومية، دولة إيران من يجعل ال
أراضيها غزوا الذين الوهابيون عليها يهيمن التي السعودية مثل اإليرانيون، عليها
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عىل وأعرافهم الدينية تقاليدهم فرضوا ثم العرشين، القرن من العرشينيات يف املختلفة
طهران حكومة متهمني باالستياء عام شعور إيران يف العرقية األقليات بني يجمع الجميع.
عن طهران يف املركزية بالغة التنمية اسرتاتيجية أسفرت والتجاهل. بالتمييز املركزية
غري التوزيع جانب إىل الخارجي واملحيط املركز بني كبرية اجتماعية اقتصادية فجوة
شهد الثقافية. االجتماعية واألوضاع االقتصادية االجتماعية واملوارد للسلطات املتكافئ
القديمة والثقافية االقتصادية املظالم هذه تؤججه الذي — الرصاع يف زيادة األخري العقد

والرتكمان.25 األكراد مثل العرقية األقليات من الكبرية املجموعات هذه بني —
لتحقيق فرصة إيران يف العرقي التوتر هذا يعتربون الجدد واملحافظون زمن منذ
واملنشقني املعارضة لجماعات الرسي التمويل طريق عن بالنظام اإلطاحة يف هدفهم
أن املرجح ومن للبالد. النووية املنشآت لقصف حملة مع باالشرتاك ربما املسلحني،
السنوات يف أكثر إيران يف الداخلية الجغرافية السياسة من الجانب هذا تأثري يزداد
أوىل تأثريًا. العربي الربيع تداعيات أكثر من واحًدا إيران تفكك يكون وربما املقبلة،
العرقي الرصاع لهذا االنتباه من قليًال التاريخ مر عىل الغرب يف السيايس القرار صناع
من األول العقد منتصف بحلول أكرب اهتماًما يعريونه بدءوا لكنهم إيران، يف الخطري
بحثي مرشوع يف مشرتكون إنهم يقال منفيني إيرانيني لنشطاء ووفًقا العرشين. القرن
وجه يف العرقية النزاعات عمق دراسة األمريكية الدفاع وزارة بدأت ي، رسِّ أمريكي
هل بمعرفة ا خاصٍّ اهتماًما األمريكية الدفاع وزارة أبدت وطبيعتها. اإلسالمية الحكومة
العراق، تقسم التي نفسها الضعف عوامل بفعل بالعنف املشوب لالنقسام عرضة إيران
خرباء خلص وقد الشيوعية. انهيار مع السوفييتي االتحاد تفكيك يف ساعدت والتي
للطوارئ خطة وضع يف األوىل املراحل يحدد ربما البحث هذا أن إىل األمريكية املخابرات
الحدودية املناطق يف النزاع آثار لتقدير محاولة يكون أو إيران، عىل الربي الهجوم حال
إيران.26 عرب العراق إىل التسلل وعىل العراق يف املتمركزين األمريكيني الجنود عىل اإليرانية
األرايض عىل قوات بالفعل لديهم األمريكيني أن هريش إم سيمور التحقيقات صحفي زعم
هدًفا — الحالة هذه يف غريه ككثريين — هريش يكون أن الوارد من أنه مع اإليرانية،27
ضد النفسية حربهم من كجزء واشنطن، يف معلوماته منها يستقي التي املصادر لتالعب
إيران حول مؤتمًرا واشنطن يف محافظة بحثية مؤسسة عقدت ذلك غضون يف إيران.
اإليرانيني. القوميني بني وخاصة املغرتبة، املعارضة الجماعات بني لغًطا أثار إنه قيل
يسعى أنه أنكر املؤتمر رئيس أن مع للفيدرالية؟» أخرى «حالة عنوان تحت املؤتمر ُعقد

االنفصالية.28 النزعة إثارة إىل

114



الشيعة ِحْلف

وفريقه هو نفسه عىل قطع ،٢٠٠٥ عام السلطة نجاد أحمدي الرئيس توىل عندما
السلطة؛ تويل من األول العام يف جميًعا اإليرانية املحافظات بزيارة انتخابيٍّا وعًدا الوزاري
وكمعظم والدين. بالِعرق معظمها يتعلق التي حني، منذ القائمة املحلية املشكالت لحل
يشء، عن الوعد هذا يسفر لم مكان، كل يف السياسيون يقطعها التي االنتخابية الوعود
والواقع فحسب. املحافظات تلك نصف نحو زار قد كان الحكم، يف األول عامه نهاية ويف
إذ املتصاعدة؛ والطائفية العرقية التوترات بسبب عليه محظوًرا صار منها عدًدا أن
ال الحديث.29 تاريخها يف العرقي العنف أحداث أسوأ تشهد الوقت ذلك يف إيران كانت
البيانات لكن للبالد، األعراق متعددة الطبيعة مخاطر علنًا اإليراني الديني النظام ينكر
عىل لالضطراب بوادر أي بالئمة تلقي النظام رموز كبار من الصادرة الرسمية العامة
للدولة؛ تابعة إيرانية صحيفًة الحكومة إغالق تال الذي اليوم ففي الخارجي». «التدخل
بالرصاصري،30 األذربيجانيني تشبِّه التمرد عىل محرضة كرتونية رسوًما نرشها بسبب
يف املمثلة واملختَربة، املجرَّبة السياسة إىل — متوقًعا كان كما — نجاد أحمدي لجأ
استقرار سيزعزع الذي العرقي، النزاع إلثارة املؤامرات بتدبري وحلفائها أمريكا اتهام
«عىل الدولة: تليفزيون عرب الهواء عىل أذيع خطاب يف نجاد أحمدي رصح البالد.
والخالفات االنقسامات إثارة يستطيعوا لن أنهم يعرفوا أن وحلفائها املتحدة الواليات
عىل باللوم أُلقي ما كثريًا باملثل الحبيبة.»31 اإليرانية األمة بني بائسة محاوالت عرب
الدائم تدخلها بسبب وشعبًا حكومة اإليرانيني من واسع نطاق عىل املمقوتة — بريطانيا
منطقة وهي «خوزستان»، تشهدها التي العنف أحداث يف — اإليرانية الداخلية الشئون يف
روابط تجمعهم إيرانيون عرب ويسكنها العراق، تتاخم إيران غرب جنوبي بالنفط ثرية
الكواليس، خلف لكن الحدود.32 عرب العراقيني بالعرب وثيقة تاريخية وأيًضا قبلية
فقد تعقًال. أكثر مناقشة العرقية للنزاعات الفعلية األسباب اإليرانية الحكومة تناقش
أحد يف — إيرانية حكومية بحثية مؤسسة وهو — للبحوث اإلسالمي املجلس حذَّر
تتعامل لم ما خطورة، أشد داخليٍّا اضطرابًا ستواجه البالد أن عنه الصادرة التقارير
بني البطالة مهمني: تحديني إىل التقرير وأشار العرقية. أقلياتها مطالب مع الحكومة
الحنق مشاعر النهاية يف ستؤجج أنها ذكر التي واألقاليم األعراق جميع من الشباب
وهي الحدودية، املناطق يف اإليرانية غري العرقية الجماعات بني والفقر طهران، تجاه
واألكراد فاألذربيجانيون الخارجي.33 لالستغالل التاريخ مر عىل املعرَّضة الجماعات
والعراق أذربيجان يف املجاورة بالشعوب عالقات تربطهم والبلوش والرتكمان والعرب
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أو هللا آليات قديًما عداءً تِكنُّ إما دول وجميعها وباكستان، وأفغانستان وتركمانستان
تهديد هو الداخيل االضطراب هذا إن القول ونكرر أخرى. وغربية أمريكية قوات بها
محافظة ذلك عىل مثال وأصدق وشعبها، أراضيها عىل اإليرانية الحكومة لسيطرة واضح
موارد من فيها بما اإليراني االقتصاد عصب تمثل التي الغربية الجنوبية «خوزستان»

الهائلة. واملاء والغاز النفط
العربي الربيع اجتاح طهران، مخاوف أسوأ عىل تأكيًدا كان لو وكما ،٢٠١١ عام
— األحواز» تحرير «منظمة — هناك املعارضة الجماعات إحدى ذكرت «خوزستان».
يعرف وال الثوري. الحرس أيدي عىل ُقتلوا قد املحتجني األحواز املواطنني «آالف» أن
عىل باالنتباه الجدير لكن الدعائية. بالحروب أو بالحقيقة الزعم هذا ارتباط مدى أحد
الدولية العرب جريدة وهي ترصيحهم، عن خاللها من أعلنوا التي الوسيلة التحديد وجه
الغاز وهُج الشاسعة «خوزستان» سهوَل يميِّز األوسط».34 «الرشق للسعودية اململوكة
من دخلها من باملائة ٨٠ بنحو طهران تمد التي النفط حفر منصات من العرشات يف
موطن حيث — هنا العربية العرقية املجموعات بني االضطراب ويمثل الخام. النفط إنتاج
الخطورة بالغ داخليٍّا تهديًدا — نسمة مليوني عددهم البالغ إيران عرب من الكثريين
بني تصنَّف فإنها املحافظة، يف الهائلة الطبيعية املوارد من وبالرغم ألنه طهران، عىل
اململكة من مطابقة صورة إيران تبدو وهنا تنمية. وأقلها فقًرا إيران محافظات أكثر
— النفط معظم تنتج التي املنطقة يف الشيعية األقلية تتمركز حيث السعودية العربية
جانب من املتعنت االضطهاد وطأة تعاني ثم ومن — األغلب يف الفقرية الرشقية» «املنطقة
من واحدة هي الشمس وتلفحها الرياح ترضبها التي «خوزستان» املركزية. الحكومة
جنوب أفريقيا بلدان من أجزاء مثل يبدو ما عىل مستمرة لنكبات املعرضة العالم مناطق
العراق جانب من الشديد للقصف املحافظة تعرضت وأفغانستان. الكربى الصحراء
َرت ُدمِّ عندما و١٩٨٨ ١٩٨٠ عامي بني ما الفرتة يف العراقية اإليرانية الحرب أثناء
يكن لم والعرشين، الحادي القرن من األول العقد منتصف يف وحديثًا الرئيسية. مدنها
استُقبْلت أسبوًعا، بها لإلقامة ٢٠٠٦ عام وصلتها عندما الئق؛ فندق «األحواز» بالعاصمة
الرئييس. املستشفى من بالقرب املفتوحة الصحي الرصف قنوات إلحدى الكريهة بالرائحة
هذا يومنا إىل الشوارع من العديد حيث السعودية، النكبة مع أيًضا األمر هذا يتشابه

الخيالية. النفطية العائدات من بالرغم الصحي، الرصف بمخلفات تطفح
ضفاف تعج املساء، ففي «األحواز». يف الكربى املشكالت من أيًضا املخدرات إدمان
إعادة نحو — تقدمهم ضعف أو — تقدمهم يناقشون املدمنني من بمجموعات النهر
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املحافظة كانت العراق، مع الحرب قبل لكن اجتماعيني. أخصائيني إرشاف تحت التأهيل
أمل عىل ١٩٨٠ عام العراق لغزو تعرضت وعندما تطوًرا. اإليرانية املحافظات أكثر من
أنه عىل نفسه صدام صور النفط، حقول عىل لالستيالء الثورة بعد ما فوىض استغالل
العراق دعموا الحدودية املدن يف العرب من كثريًا أن ومع «خوزستان». عرب محرِّر
يتعرض ما شاهدوا شيعة كانوا ألنهم ربما أخرى؛ أماكن يف األغلبية تفعل لم عالنية،
شكا العلماني. البعثي صدام نظام يد عىل اضطهاد من العراق يف الشيعة أقرانهم له
زادت العراقية اإليرانية الحرب أثناء املنقسمة والءاتهم بسبب أنه العرب املواطنون يل
شبه تمييز سياسة عانوا ثم ومن محتمل، خامس طابور أنهم عىل لهم طهران نظرة
إليها أقلَّني التي — «األحواز» عن أميال ثالثة تبعد التي العرب قرى إحدى يف رسمية.
— الفندق يف نائًما الحكومة من املعنيَّ معاوني وكان العربية يتحدث أجرة سيارة سائق
القريبة الحفر منصات من النفط لحمل املتداعية البيوت بني مبارشة النفط أنابيب تمر
إحدى يف مهندًسا يعمل شاب مواطن يل قال العربي. الخليج قرب التكرير معامل إىل
منها نستفيد ال لكن البالد، ثروات كل عىل نقف هنا. حرية بأي نتمتع «ال الحفر: منصات
ليشاركوني منزله فناء يف قريته من الرجال من مجموعة تجمع ما ورسعان بيشء.»35
كل أن مع القرية مدرسة يف تدرَّس التي الوحيدة اللغة هي الفارسية إن قالوا مظاملهم.
زعموا املحافظة. داخل بالعربية ناطقة صحف بنرش مسموح غري وأنه عرب، الطالب
قال الفارسيون. يعانيه مما بكثري أعىل والفقر البطالة من مستويات يعانون أنهم أيًضا
متعطلون عائلته أفراد ومعظم هو أنه وأضاف خائنون.» إننا الحكومة «تقول أحدهم:
علينا تنكر ألنها الخائنة، هي طهران يف الحكومة إيرانيون. «لكننا مؤكًدا: العمل، عن

املساواة.» حقوق
الزيارة، وقت ويف سنوات. منذ املحافظة تلك زار الذي الوحيد الغربي الصحفي كنت
بني باإلثارة عام شعور ساد بل الغرب، تجاه بالعداء الشعور عىل دليل ثمة يكن لم
استطالعية بعثة يف أني إليهم خيِّل بمحنتهم. الغرب اهتمام عن إليهم تحدثت من
رجًال إن حتى للغاية، ممقوتًا طهران يف الحاكم النظام كان الربيطانية. الحكومة من
— للتجسس أرسلوني الذين الربيطانيني لرؤسائي املعلومة سأمرر وكأني — أخربني
العراق. من غزوهم نطاق مد قرروا ما حال يف لتحررهم الربيطانية بالقوات يرحب أنه
مبارشة الحدود بجانب األغلب يف تتمركز العراق يف الربيطانية القوات أن يعرف كان
كان نفسه. العراق غزو جميعهم انتقد ذلك مع العراقية. الجنوبية البرصة مدينة يف
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األمن؟» غياب ظل يف والحرية الديمقراطية جدوى «ما هو: مراًرا سمعته الذي التعليق
واحد بحياة «خوزستان» يف التفجريات من سلسلة أودت مبارشة، هناك أصل أن قبل
اتهام يف الحكومة تتوان ولم الحكومة، ضد احتجاجات أعقاب يف شخًصا وعرشين
ذكرت االحتجاجات. يف املئات وأصيب ُقتلوا األقل عىل عرشين أن ذُكر عربيٍّا. خمسني
محاكمات بعد عليهم ُقبض ممن الكثريين أعدمت األمن قوات أن الدولية العفو منظمة
مقطع لوال األرجح، عىل األجانب انتباه ليلفت االحتجاجات مستوى يكن لم عاجلة.36
الوصول يف نجح الذي التليفزيونية، الجزيرة قناة عمل فريق التقطه لالحتجاجات فيديو
الذي األمر املحافظة.37 داخل من البث من الجزيرة وقف عليه وترتب «خوزستان»، إىل
محمد السابق اإليراني الرئيس نائب إىل منسوبًا بًا مرسَّ خطابًا كان املحتجني ثائرة أثار
محلهم. الفارسيون ليحل املحافظة؛ من العرب لطرد مخطًطا يكشف أبطحي، عيل
لحظة. آخر يف «األحواز» إىل رحالت ثالث إلغاء إىل نفسه نجاد أحمدي الرئيس اضطر
التهديدات أن يرجح لكن مرة، كل يف رسميٍّا املعَلن السبب الجوية األحوال سوء كان
ثمانية بحياة أودى — التفجريات أسوأ من واحد وقع فقد الحقيقي؛ السبب كانت األمنية
من فريد تقليد ويف عام. حشد أمام خطابًا الرئيس إلقاء من ساعات قبل — أشخاص
٢٠٠٦ يناير يف أُدينا قد كانا — عربيان رجالن علنًا أُعدم اإليرانية، الشعبية للعدالة نوعه
«األحواز». يف األوناش أحد يف بتعليقهما — أشخاص ستة بحياة أودى بنك تفجري يف
أحد يف أُعدموا قد آخرين إيرانيني عرب ثالثة أن ذُكر إعدامهما، سبق الذي اليوم يف
العرب املواطنني من املزيد إن الخارج يف املعارضة جماعات وقالت املحلية، السجون
رئيسية نفط أنابيب يف النريان اشتعال كان ذلك من غموًضا األكثر املوت. يواجهون
تنفيذ من قليلة أيام بعد العربي الخليج شاطئ عىل الخام بالنفط «آبادان» مصفاة تمد
يف أخرى نفط أنابيب تعرضت األرجح.38 عىل تخريبيٍّا عمًال يعد كان فيما اإلعدام، أحكام
محاولة أحبطت أنها طهران أعلنت فيما مؤقتًا، النفط مد ف وتوقَّ للتفجري، «خوزستان»
زعماء بعض أن ذُكر كاتيوشا.39 صواريخ خمسة باستخدام «آبادان» مصفاة لتفجري
حماية يف للمساعدة الحاكم النظام جانب من بالسالح مزوَّدون العربية األحواز قبائل
النفط، لخطوط التحتية بالبنية لة مفصَّ معرفة لديهم فإن لذلك ونتيجة النفطية. املنشآت
العرب ملصلحة تضغط التي األحوازية»، الربيطانية الصداقة «جمعية ذكرته ما بحسب
أسلحتهم وتوجيه معلومات من لديهم ما بتقديم إقناعهم الصعب من يكون لن هناك.40
األسلحة برنامج عىل املفروضة املستمرة الدولية العقوبات ووسط أخرى. أهداف نحو
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النفط مد عملية يف كبري عطل أي تحمل طهران تستطيع بالكاد املزعوم، اإليراني النووية
«األحواز». يف

وهي النفط، تكرير يف إيران طاقة إجمايل من باملائة ٣٠ نحو «آبادان» مصفاة تمثل
العربي الخليج يف حملتها تركيز وجهت إنها قيل التي «القاعدة»، عن تغب لم حقيقة
اليوم حتى اإليرانيون املسئولون يزال وال النفطية.41 املنشآت تخريب إىل التفجريات وقت
نشاطها تدير التي املغرتبة املنشقة الجماعات عىل «خوزستان» يف العنف بالئمة يلقون
املعارضة املجموعات لهذه وأمريكا وبريطانيا كندا سماح من غاضبون وهم العراق، من
تُبَثُّ األقل عىل وإذاعية تليفزيونية محطة فستون بحرية. عملها بممارسة بها املقيمة
محافظ نائب نجاد فاروق محسن يل قال وقد العالم. أنحاء مختلف من املحافظة إىل
املوقف وتزيد اإلرهابية األعمال تحرضعىل املجموعات «هذه التقيته: عندما «خوزستان»
يف ذلك بفعل لها الغربية الحكومات تلك تسمح ملاذا مغلوطة. أخبار بنرش اشتعاًال
«حركة أن األحيان بعض يف للبعض يبدو اإلرهاب؟» تحارب أنها فيه تزعم الذي الوقت
تحظى تليفزيونية قناة وتدير كندا من تعمل أخرى شهرية حركة وهي — األحواز»
مؤكَّد. غري هذا كان وإن مسلحة، شعبية بثورة املناداة من تدنو — عالية مشاهدة بنسب

هذا يسمعون يزالون ال «خوزستان» يف العرب من الكثريون يوجد أنه الواضح من
العنف بفعل تفككت سوريا أن فلو املنطقة. يف اإليرانية الضعف نقطة باستهداف النداء
اإليراني النظام سيواجه — البالد يف النفط صناعة مركز يف — فهنا والديني، الطائفي
املغرتبني لكن النزاع. تذكية الغرب يحب سوف الحالة، هذه ويف االنقسام. تداعيات أخطر
توريط يحاول أن للغرب جسيًما ً خطأ سيكون إنه قالوا عندما حق عىل كانوا املنفيني
املدى عىل وعسكري سيايس مكسب تحقيق أجل من اإليرانية العرقية الرصاعات يف نفسه
القومية من موجة عن األغلب يف ذلك سيسفر تاريخية، سابقة إىل فاستناًدا القصري.
الدخالء. مع تتواطأ أنها يُرى أقلية مجموعة أي ضد شامل عنيف فعل ورد اإليرانية
املحافظني لسياسات املتحمس واملؤيد — طاهري أمري املغرتب العربي اإليراني حتى
والطائفية العرقية الضغائن إشعال أن من حذر — األوسط الرشق يف التدخلية الجدد
اإلسالمية، الجمهورية بسقوط يوغوسالفيا انقسام سيناريو ل يعجِّ وربما صعبًا، ليس
يف كلها باملنطقة تزج أن يمكن توحًشا أكثر لقوى العنان «يطلق سوف األمر هذا لكن
الجماعات من أي تسعى ال حال، كل عىل الدموية.»42 األزمات من — عقود بل — سنوات
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أن مؤكَّد اإليرانية. الدولة عن لالنفصال اآلن — األكراد باستثناء — اإليرانية العرقية
األهم األسباب لكن عرقية، مقومات «خوزستان» مثل النائية املناطق تشهده الذي للعنف
فساد هي العرقية؛ الجماعات هذه أفراد حنق تثري والتي والبطالة، بالفقر عالقة لها التي
اإليرانيني لكل بد ال أسباب وهي بالفوىض، العام والشعور الكفاءة، وانعدام الحكومة،
االستغالل إىل واشنطن تسعى أن من وبدًال مواجهتها. — الفارسيون فيهم بمن —
الحاكم اإليراني النظام بتغيري الجدوى عديمة املطالبة أجل من العرقية للنزاعات العلني
يف عرقي انفجار فتداعيات شديد. بحذر التحرك لها ينبغي العربي، الربيع أعقاب يف
وكأنها تبدو املنطقة يف مكان كل يف واإلقليمية والقبلية الدينية الحرب تجعل سوف إيران

اللهو. من رضب
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عاصمة يف وتجمعوا الغزيرة، األمطار املاليزيني من اآلالف عرشات تحدَّى ٢٠١١ يوليو يف
الصحافة سارعت ونزاهة. حرية أكثر انتخابات بإجراء املناداة أجل من كواالملبور؛ البالد
العربي، الربيع من املاليزية النسخة باكورة أنه عىل الحدث بوصف والغربية املحلية
ذرًعا املتظاهرون ضاق بدء، ذي بادئ للنظر. الفتة شبه أوجه هناك كانت أنه والحق
املحسوبية وباقتصاد عقود، طيلة الحاكمة املتحدة» املاليزية الوطنية «املنظمة بهيمنة
كل ومن املهن مختلف من — ذُكر ما حد عىل — املتظاهرون جاء حولها. نما الذي
مليون ٢٨ سكانها عدد يبلغ التي الديني التنوع ذات الدولة هذه يف العرقية املجموعات
من باملزيد املتظاهرون طالب ذلك، عىل عالوًة مسلمون). منهم باملائة ٦٠ (نحو نسمة
مثلما — ومجدًدا املزدهر. البالد اقتصاد من الناتجة لألرباح عدالة أكثر وبتوزيع الحرية
غري كان ما قدر وحشيٍّا املظاهرات عىل الدولة فعل رد كان — األوسط الرشق يف حدث
حارصت الحشود، عىل للدموع املسيل الغاز لقنابل الكثيف اإلطالق فبعد معها. متكافئ
١٦٠٠ عن يقل ال ما اقتيد العزَّل. املتظاهرين املدرعة الشغب مكافحة قوات من كتائب

املطر. ف توقَّ مثلما املظاهرات توقفت بعدها السجون. إىل متظاهر
يوصف ما عادًة الذي إبراهيم أنور الرشطة مارسته الذي القمع ضحايا بني من
باملستشفى ة األرسَّ أحد عىل صورة له التُقطت عندما ماليزيا. يف املعارضة» «زعيم بأنه
األصفر القميص يرتدي يزال ال كان أكسجني، وأنبوب وريدي بمحلول متصل وجسده
نُظمت والتي بالديمقراطية، تنادي التي «نظيف») (بمعنى «بريسيه» ائتالف لحركة
وأعلن والقدمني، الرأس يف بكدمات أصيب أنه الحًقا أنور كشف لوائها. تحت املظاهرات
أخرب وأخريًا بالكمبيوتر. مقطعية أشعة إلجراء اضطر أنه «تويرت» موقع عىل أيًضا

فحسب.» قليل بدوار أشعر بخري. «أنا مؤيديه:
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حكومته به ألحقتها التي اإلصابات عرض ألنور فيها تتاح فرصة أول تلك تكن لم
الرشطة لدى احتجازه أثناء بها أصيب التي للكدمات الفوتوغرافية فالصور العالم؛ أمام
الحاكمة املتحدة» املاليزية الوطنية «املنظمة من بأمر عليه القبض بعد — ١٩٩٩ عام
الرقبة دعامة يرتدي ظل أنه والواقع للصحف. األوىل الصفحات األخرى هي تصدرت —
الخبثاء، الدوليني الرشطة رجال لدى شعبية محنته أكسبته األلفية. بداية من طويلة فرتة
يسفر لم شهادة وهي املاليزية، الديمقراطية صوت فيه رأى الذي وولفويتس، بول أمثال
جانب من الكراهية تلك مثل ليثري أنور فعله الذي ما لكن تعزيزها. عن إال األخري ُمصابُه

نفوذًا؟ تماثلها قليلة قوى إال الدولة يف يوجد ال التي املاليزية العام النظام قوات
رئيس ارتكبه خطأ أكرب كانت أنور استقطاب محاولة أن هي املخترصة اإلجابة
كان الذي محمد، مهاتري الدكتور طويًال منصبه شغل الذي املستبد املاليزي الوزراء
ماليويٍّا قوميٍّا مهاتري كان املناصب. أرفع إىل القدر دفعه أن إىل متواضًعا ريفيٍّا طبيبًا
وبحكم العام. النظام عىل الحفاظ وشديد عرصيٍّا كان — يشء كل قبل — لكنه متحمًسا،
ماليوي وألنه الهراء. مع يتساهل مهاتري يكن لم البلدة، طبيب يتبناه الذي العميل املذهب
عليهم حل مما ويتخلصوا املاليويون، املسلمون يتضافر أن برضورة يؤمن كان مسلم،
املثابرة الفطنة الصينية األقلية جنتها التي امليزات عىل ويتغلبوا االستعمار، بعد تراخ من
تمييًزا بدأ فقد هنا ومن الحداثة. طريق عىل البالد ويضعوا االستعمار، أزمان يف املتفوقة
من — ا مهمٍّ وجًها كان وإن — فقط واحد كوجه اإلسالم وتبنى للماليو، شامًال إيجابيٍّا
ونزيهة حرة انتخابات يف األصوات أغلبية ضمن وهكذا العرقية. املاليوية الهوية أوجه

نسبيٍّا.
أصبحت ما فرسعان مذهًال. نجاًحا نجح مهاتري برنامج أن عىل اآلراء أجمعت
جنوب يف البارزة «النمور» اقتصاديات من واحدًة عقوًدا، استمر الذي عهده يف ماليزيا،
دعمه بسبب كثريًا به أُعجبت ثاترش مارجريت الالمعة الغرب نجمة حتى آسيا. رشق
الصفة عىل التهكم يفيد ولن السياسية. الحريات بقمع مقرونًا والتعليم، لالقتصاد القوي
تعليم ونظام ممتازة، طرق شبكة — تونس يف كما — ماليزيا يف يوجد شيئًا. األخرية
برجي عن الحديث وعند العالم. يف املطارات أفضل من ومطارات متطوران، وصحة
يركز كله الشعب العالم. يف ارتفاًعا املباني أكثر أيًضا بها فماليزيا التوءم»، «برتوناس
االقتصادية األزمة وعقب للدولة. األمنية املنظومة من العموم عىل مترضر غري شئونه يف
كانت التوقعات كل أن ومع الدويل، النقد صندوق مهاتري تحدى ،١٩٩٧ عام اآلسيوية
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جاراتها من أرسع الصحيح الطريق عىل البالد أعاد الفعل بهذا فإنه العكس، إىل تشري
الركود. ضحايا وقعن الالئي

معظم ذهاب بالرضورة عنى الذي — اإليجابي التمييز هذا كل من الرغم وعىل
ظل فقد — املاليوي «الِعرق» تسميتهم عىل مهاتري أرصَّ من إىل العام القطاع وظائف
ذلك عىل عالوة سياساته. أتاحتها التي العمل فرص من املستفيدين أكثر هم الصينيون
يف ممثلة تزال ال النمور اقتصاديات عليها اعتمدت التي التكلفة منخفضة العمالة كانت
الوقت يف وغريها. إندونيسيا من املهاجرين العمال — متزايد نحو عىل — أو املاليويني،
إىل ٥٥ نحو يف اآلن تتحكم ثرية ماليوية نخبة ظهور إىل مهاتري سياسات أدت نفسه،
معاناة تختفي فلن جاهًدا، مهاتري حاول مهما أخرى بعبارة االقتصاد.1 من باملائة ٦٠
النهوض رفضوا — الجوار يف سنغافورة ماليو مثل — أنهم فالواقع املاليوي. الشعب
مراكز بناء شاهدت كبرية أقلية فإن ثم ومن غريهم. مساعدة عىل االعتماد دون من
فيها، التسوق تكاليف تتحمل تكن لم لكنها حولها، مكان كل يف الكربى التجارية التسوق
اإلسالم نحو ينساقون كانوا يوم بعد ويوًما أخرى. حلول انتظار تطيق ال وأصبحت

املسلمني. واإلخوان ابيني للوهَّ املسترت التأثري خالل من السيايس

يف املسلمني اإلخوان جماعة عن البارز املندوب كان العرشين، القرن من الثمانينيات يف
مؤسس إنه للرضب. تعرض ما كثريًا الذي املعارضة زعيم إبراهيم أنور هو ماليزيا
اإلسالمي» للفكر الدويل «املعهد مؤسيس وأحد املاليزي»، اإلسالمي الشباب «حركة وزعيم
دول من لتونس األقرب النظري سنغافورة كانت إذا املسلمني).2 اإلخوان جبهات (أحد
وبمجتمع مذهل اقتصادي بنمو االستبدادي الحكم اقرتان حيث من — آسيا رشق جنوب
يمكن محددة نواح يف فإنه — قوته مفتاح بوصفه التنوع تقبَّل تاريخيٍّا متحرر منفتح
كان ومثلما الغنويش. راشد التونيس اإلسالمي الزعيم من املاليزية النسخة أنور اعتبار
مبكر وقت يف العدو عىل تعرُّفه األقل عىل ملهاتري يُحسب تونس، يف عيل بن مع الحال
الواضح من حال، أي عىل اآلخر. هو قائًما التحقق ذاتية النبوءة عنرص كان وإن ا، جدٍّ
حاول لكنه الحاكم، التونيس النظام تمنى مثلما اإلسالميني عىل القضاء تمنى مهاتري أن
الوزراء رئيس مهاتري أصبح إن فما واملنفى. السجون يف بهم الزج من بدًال استيعابهم
أخريًا أنور اقتنع أتباعه، بني الذعر بعض وإزاء أنور، ود يخطب بدأ حتى ١٩٨١ عام
التايل. العام — الحاكم مهاتري حزب — املتحدة» املاليزية الوطنية «املنظمة إىل باالنضمام

123



العربي الربيع بعد ما

زعيم يشبه أنور لكن الحركة، خفيف متجهم عادي الجسم ضئيل رجل مهاتري
يف ملهاتري الرش توءم هو فأنور ذلك مع الالفتة. وحركاته املتقدتني عينيه يف الدهماء
كان عندما القومية. عصبيته يف مغاٍل وأنور قومي، رجل مهاتري النواحي. من العديد
أثناء الفخر عىل الباعثة إنجازاته وأحد اإلنجليزية، اللغة معالم مسخ جامعيٍّا طالبًا أنور
إىل ماليزيا» «بهاسا من املحلية اللغة تسمية إعادة كان التعليم وزير منصب توليه
الكاملة ثقته منطلق من — أنور فإن محافًظا، مسلًما مهاتري كان وبينما ماليو». «بهاسا
السمعة. سيئ املتواضع النوع من إسالميٍّا، بكونه يجاهر يزال وال كان — استقامته يف
أصوات توجيه مع اآلخر أحدهما يراوغ وأنور مهاتري ظل طويلة، فرتة مدار عىل
املتحدة». املاليزية الوطنية «املنظمة إىل املاليوية العاملة والطبقة املتشددين املسلمني
حينه ويف ،١٩٩٣ عام مهاتري. جانب من التنازالت تقديم شك بال تطلَّب األمر هذا لكن
أُعلن التايل العام ويف لخالفته. علنًا ورشحه الوزارة، رئاسة يف له نائبًا أنور مهاتري عنيَّ
مع األخرى. اإلسالم أشكال كافة تحيد وعنه ماليزيا، يف الرسمي الدين السنِّي اإلسالم
النقيض، عىل .١٩٦٨ عام كان مثلما متشدًدا وظل أنور، مساومة يف السلطة أخفقت ذلك
القول يمكن هذا كل وفوق شوكته. قوَّت أنها سوى يشء عن التنازالت تلك تسفر لم
قوانني بعض مرَّر املثال، سبيل فعىل شيئًا. بالفضل اإلقرار عن يعرف يكن لم أنور إن
التي التجارية األنشطة عن القيود رفع سياسات مع مبارشة تتعارض التي الحوكمة
أقاله ،١٩٩٨ عام صربه. نفد وأخريًا أنور، يروِّض لن أنه مهاتري أدرك مهاتري. انتهجها

البالد. قانون يجرِّمه الذي واللواط بالفساد تتعلق دعاوى بسبب مهاتري
عن أسفرت والتي سابًقا، إليها أرشنا التي الرشطة مراكز يف الرضب وقائع ذلك تال
ُعقدت تالية. سنوات مدار عىل — املسيح جروح مثل — رقبته دعامة أنور استعراض
بالسائل ملطخة فراش حشيَّة هزيل، مشهد يف املحكمة، إىل فيها ُجرَّت صورية محاكمة
عىل التخبط من القدر بهذا األمر تدبري ويربهن املزعوم. أنور شذوذ عىل كدليل املنوي
كان األوقات، أحلك يف حتى لكن كربى. أمل بخيبة شعر أنه بد ال مهاتري مثل داهية أن
يف يوجعه؛ أينما اإلسالمي خصمه يهاجم جعله ما والحصافة التمييز من مهاتري لدى
عليه وُحكم أنور أُدين وكاملتوقع فات. قد كان األوان أن غري باملحرمات. تتعلق قضية
القضية تزال (ال ابتدائية محكمة أمام واللواط الفساد بتهم عاًما عرش خمسة بالسجن
كانوا من هم وقليلون التهم، صدَّق عاقل من ما أنه مع الرسمي)، املستوى عىل جارية
ال اإلسالمية. الديمقراطية أبطال أحد ميالد النتيجة كانت ذلك مع حال. بأي مهتمني
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املميزة؛ اإلسالميني مكانة يستعيد أن استطاعته قدر حاول مهاتري بأن االعرتاف من بد
التي للصهيونية املناهضة الترصيحات من بالكثري يديل وأخذ «أصوليٍّا»، نفسه أعلن بأن
وأيًضا إسالمية، دولة بالفعل ماليزيا أن زعم وفجأة الساميَّة، معاداة نحو تميل ما عادًة
العراق حرب ذروة يف األنجلوساكسوني العرق اتهام اإلطالق) عىل عنرصية األكثر (وهو
نفوذه. فقد عاًما، الثمانني بلوغ من مهاتري اقرتاب مع لكن حرب.3 دعاة ُولدوا بأنهم
من مشهد يف املتحدة» املاليزية الوطنية «املنظمة رئاسة من أخريًا استقال ،٢٠٠٣ وعام
العالم أضحوكة منه جعل ما وهو القرار، يف النظر إلعادة والتوسالت التماسيح دموع

«يوتيوب». موقع عىل
استغل فقد العبث؛ هذا كل من املستفيدين أكرب املتشددة اإلسالمية املعارضة كانت
— تطرًفا اإلسالمية السياسية الجماعات أكثر وهو — املاليزي» اإلسالمي «الحزب
وهو به، ويؤمن به يعتز بما التمسك طريق عن ثابتًا تقدًما وأحرز السياسية، الفوىض
كيالنتان، ماليزيا: شمال يف واليات أربع يحكم اآلن وهو اإلسالمية. الرشيعة تطبيق
املاليزي» اإلسالمي «الحزب حاول الفيدرايل، الصعيد وعىل وقدح. وسيالنجور، وبينانج،
«املنظمة عن بعيًدا املاليوية األصوات من مزيد جذب بهدف املتشددة صورته تحسني
كان التي الواليات يف املعتادة اإلسالمية السياسات طبق لكنه املتحدة»، املاليزية الوطنية
الرجال فصلت — أطول مدة الحزب حكمها التي — كيالنتان فوالية بالنفوذ. فيها يتمتع
اململكة يف حتى بمثله يُسمع لم غريب مشهد يف املتاجر، يف الدفع طوابري يف النساء عن
يف الحداثة قبل ما عهد من إسالمية» «عملة طرحت الوالية ونفس السعودية. العربية
يف الحجاب ارتداء النساء عىل األكرب. الرشاء لعمليات ثقيلة ذهبية معدنية عمالت صورة
يمكِّنهم وضع يف اإلسالميون يصبح أن إىل األهمية عديم شأنًا يكون ما عادة وهو العمل،
العطلة لقضاء يفرون املاليو من كثريين جعل ما وهو الليلية، النوادي ُمنعت فرضه. من
الواليات فإن ذلك عىل عالوًة تايالند. جنوب يف الحدود عرب الغناء ونوادي الدعارة بيوت يف
وهو للحضارة، املخيف التهديد ذلك ضد صارم إجراء اتخاذ نفسها عىل آلت قد األربعة

الحب». «يوم
اإلسالمية لألحزاب دقيق نظري املاليزي» اإلسالمي «الحزب إن القول قصارى
العملية تتبنى وبالفعل ديمقراطية، أنها عىل نفسها تقدم التي األوسط الرشق يف
نحو تقاَوم ال ثابتة بخطى الوقت طوال تتحرك وهي تناسبها، دامت ما الديمقراطية
املتشددة األقلية نسخة بتطبيق املجتمع قاعدة أسلمة وهي الحقيقية، السياسية أجندتها
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اإلسالميون أثار البالد، أنحاء كل ففي مؤثرة. يرونها نقطة أي من األغلبية عىل املجتمع من
النساء فأصبحت ليربالية قبل من كانت التي الدولة تلك يف اإلسالمية الهيسترييا من موجة
يُعتقد الذين «املخنثون» املدارس وطالب الكحول، تناول بسبب املأل عىل بالعصا يُرضبن
تلك لنزع الجنس مغايرة معسكرات إىل يُرَسلون الجنيس الشذوذ أمارات يبدون أنهم
ثنائي أي عىل وتقبض الشوارع تجوب السعودي املنوال عىل دينية ورشطة منهم، الصفة
ليست وهذه — املاضية القليلة السنوات ويف صلة، بينهما تكون أن دون للتنزه خرج
لِإلشارة هللا كلمة استخدام للمسيحيني يمكن هل بمسألة كلها البالد انشغلت — مزحة
عليه خالف ال الذي اإلسالمية املعارضة الكتلة قائد أصبح األثناء تلك يف الرب.4 إىل
تصدر كانت هتافات ثالثة أن غريبًا وليس إبراهيم. أنور الديمقراطية بطل هو اآلن
الديمقراطية بتحقيق واملطالبة األمطار عليها غلبت التي املظاهرات أثناء الحشود عن
و«هللا الشعب» و«يحيا اإلصالح) (بمعنى «ريفورمايس» كواالملبور: يف ٢٠١١ يوليو يف

أكرب».5
اإلسالميني الليربالية النخبة تسرتيض عندما يحدث ملا مثاًال إذن ماليزيا تقدم
أجل من تشدًدا األكثر لحلفائهم غطاءً يوفرون اإلسالميون فهؤالء املزعومني. املعتدلني
(دولة السعودية من األصل طبق نسخة إىل الحال به ينتهي بحيث املجتمع، تحويل
ينتقدوا أن كان صنف أي ومن آخر مكان أي يف اإلسالميون يجرؤ ال استبدادية
قبل من أرشت كما — أكثر للنظر الفت والتشابه اإلنسان). لحقوق الفاضحة انتهاكاتها
يف املسلمة الدول أكثر — إندونيسيا تقدمه الذي النموذج فإن ذلك مع تونس. مع —
لتلك يحدث ملا شؤم نذير أيًضا هو املسلمة بأغلبيتها تايالند وجنوب — سكانًا العالم
تأثري يبدأ إن ما والديمقراطية، والتنوع باالنفتاح تاريخيٍّا املعروفة املسلمة املجتمعات
إىل نتحول (ونحن نتذكر أن علينا الحرية. من هامش اكتساب يف السعودية الوهابية
األموال إغداق إىل باإلضافة — السعودية العربية اململكة أن تايالند) وجنوب إندونيسيا
وسوريا واليمن البحرين من كل يف السياسية العملية واختطاف الثورة بعد مرص عىل
ظهور إىل يؤدي مما الخليجي، التعاون ملجلس واملغرب األردن ضم إىل أيًضا تسعى —
وما األطلنطي. املحيط إىل إرسائيل حدود من كربى ابية وهَّ مملكة بوجود املروع السيناريو
باالنضمام وماليزيا إندونيسيا إقناع تحاول السعودية أن أيًضا نفسه بالقدر القلق يثري
الدين رجال فإن الصدد، هذا ويف إيران.6 اللدود واشنطن) (وعدو عدوها ضد تحالف إىل

طويل. وقت منذ لذلك األساس يضعون الرياض يف الوهابيني
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املضطرب التايالندي الجنوب قلب يف النائية الطرق أحد يف كيلومرتات بضعة مسافة عىل
من أكثر وجود ومع الدوالرات. ماليني عليها يُنَفق التي اإلسالمية، جاال جامعة مقر يوجد
— يبدو ما عىل دائم وتمويل األوسط، الرشق أنحاء مختلف من عربيٍّا مدرًسا عرش اثني
الباعث وجوِّها العاكسة بأسطحها — الجامعة تعطيك — األول املقام يف السعودية من
العايل التعليم مراكز أحد إىل فجأة انتقلت قد بأنك انطباًعا — غريب نحو عىل الهدوء عىل
لهم ويدرَّس عربية، مالبس الجامعة إىل يذهبون الذين الطالب آالف يرتدي الرياض. يف
بلغة — نفسه االستقبال موظف يقدم العربية. باللغة اإلسالمية للرشيعة متشدد تفسري
الجامعة رئيس أما القاهرة. يف األزهر جامعة خريج أنه عىل — متقنة فصحى عربية
متشددة وهابية مؤسسة خريج — متباهيًا أخربني كما — فكان لطفي، إسماعيل الدكتور
وضعتها التي القائمة ويف الرياض. يف اإلسالمية» سعود بن محمد اإلمام «جامعة تسمى
القائمة نصف من أكثر كان ،٢٠٠٣ عام طلبًا اإلسالميني اإلرهابيني ألكثر السعودية

الجليلة. املؤسسة تلك خريجي
الرسمية من عالية درجة عىل الخلق دمث السن كبري شيخ وهو — لطفي للدكتور
كل يف مهمة إسالمية مناصب يشغلون األتباع من آالف — العنف يرفض أنه أخربني
— التايالندي الجنوب يف األغلب يف املسجلة غري اإلسالمية املدراس لكن الجنوب. يف مكان
املحلية الجاوية واللهجة العربية باللغة وتدريبًا ثابتًا، ومنهًجا دينيٍّا، تعليًما تقدم التي
وبعض املتطرفني. االنفصاليني لتنشئة بيئة بأنها التايالندية الحكومة لدى معروفة —
— ٢٠٠٤ عام أبريل ٢٨ يف ُقتلوا والذين االنفصال إىل يسعون كانوا الذين املسلمني
استناًدا البخارية، دراجاتهم عىل مسلم مائة من أكثر عىل النار الجيش جنود أطلق عندما
تلك يف درَّسوا — الجنوب يف الجيش مواقع عىل غارات سلسلة تدبري تفيد معلومة إىل

بها. طلبة كانوا أو املحلية اإلسالمية املدارس
التسعينيات أواخر منذ آسيا رشق جنوب يف مكان كل يف اإلسالمية املدارس انترشت
مالبسهم والنساء الرجال يرتدي املنطقة، هذه يف مكان كل ويف العرشين. القرن من
الرأس وغطاء والعقال القصرية البيضاء األثواب يرتدون فالرجال السعودي؛ الطراز عىل
يرتدين ما كثريًا بل تماًما، تغطيهن سوداء فضفاضة سرتات النساء وترتدي املنسدل،
اللذان — البادية وثوب املتشدد الوهابي الفكر كان التاريخ مدار عىل لكن سوداء. قفازات
املتسامحة العادات منظور من بغيضة أموًرا — الديني النقاء عىل ظاهريٍّا دليًال يؤخذان
نسبيٍّا متأخرة إضافة اإلسالم كان حيث آسيا؛ رشق جنوب يف والثقايف العرقي والتنوع
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«الشيوخ» كان عادًة. مختلفة عقائد بني توفيقية ديانة وكان املحلية، املعتقدات ملجموعة
جانب إىل — رون يوقَّ نقول أن األفضل من ربما أو — يُعبدون املحليون املسلمون
إىل يميلون والقرى املدن يف والكونفوشيوسيون واملسلمون البوذيون كان الغابة. أرواح
يف ذلك فعل عدم وأن خصوًصا ببعض، بعضهم الخاصة األعياد احتفاالت إىل االنضمام
الشعبية الصوفية ثقافة يعرف ومن الجالفة. من سيكون مئات بضع من يتألف مجتمع
سيالحظ ومسيحييها البالد مسلمي بني قديًما الحميمة والروابط األولياء تقديس من

الشبه. أوجه
فالنساء الخاص؛ لباسهم التايالندي الجنوب ومسلمو واملاليو اإلندونيسيون طور
ويرتدي الذقن، أسفل ويُعقد شعرهن يغطي ملونًا رأس وشاح يرتدين تدينًا األكثر
جميع تكن لم امللون. أو األبيض القماش من جذابة «مذيَّلة» وعمامات قلنسوات الرجال
وقلما القرى، أو املدن يف سواء اإلطالق عىل الرأس أوشحة يرتدين املسلمات النساء
املجتمعات يف (حتى مبارشة املجاور الريفي الحي يف أو املنزل من بالقرب تُرتدى كانت
غريبًا يكن لم العقائدية، املنظومات فيها تتداخل التي املناطق ويف التدين). عنها املعروف
مشكالت بشأن األطباء مع يتشاورون أيًضا ولكنهم املسجد، يف يصلون الناس تجد أن

ظرف. ألي تحسبًا األشجار ألرواح القرابني يقدمون أو معينة،
املحلية، والعادات الواقع، ظروف مع الدين تكييف يعني إذن التوفيقي اإلسالم
الذي فالشكل املنظور. هذا من توفيقي كله اإلسالم أن الواقع الراسخة. الحياة وسبل
الجزيرة شبه قلب يف املوجودة واألشكال محمد، النبي عهد يف موجوًدا كان أنه يُعتقد
ففي وقبلية. جاهلية أي «وثنية»؛ وأعراف لعادات تكييف سوى ليست اليوم العربية
وكانت يحجون، أنهم عىل الكعبة حول عرايا الطواف عىل الناس اعتاد اإلسالم، قبل مكة
التي واألزياء النبي). حطمها (التي األصنام عرشات وضمت الدين مركز نفسها الكعبة
وحتى بدوية. أزياء الواقع يف هي اإلسالمي» «الزي بأنها وصفها اليوم للمتطرفني يروق
عما سيهلك كله العالم أن اإلسالميون يعتقد دونه من الذي — الجنسني بني الفصل
يعتربون كانوا الذين الصحراء طرق لقطاع االجتماعي العرف يف جذوره له — قريب
املتاحة القصرية الفرتة يف األخرى املنقولة الغنائم مع اختطافهن واعتادوا متاًعا، النساء
ارتداء األنظار. عن بعيًدا النساء إبقاء الحكمة من كان لهذا الغارات. إحدى أثناء لهم
القبلية الثقافة يف أصوله له — رصاحة القرآن عنه يتحدث لم الذي — أيًضا النقاب
اللوم إلقاء األسهل من فإنه ثم ومن وكرامته، الرجل رشف عىل التأكيد يف تبالغ التي
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مقاومته. يف بإخفاقهم الرجال اعرتاف من بدًال يُقاَوم ال للفتنة مصدر أنهن النساء عىل
يف األصويل اإلسالم انتشار الدقة بالغ نحو عىل األكاديميون يصف ال كهذه وألسباب
ما يعكس ال الثاني فاملصطلح «التعريب». باسم وإنما «األسلمة» باسم اإلسالمي العالم

العربية. الجزيرة شبه األزمة؛ مصدر تحديد يف يفيد بل فحسب، يحدث
عندما العرشين، القرن من الستينيات يف الوهابية نرش بدأ آسيا، رشق جنوب يف
كانت مثلما املسلمني، الطالب بني السائد الفكري االتجاه هو املسلمني اإلخوان فكر كان
نفسه الوقت يف الغرب. يف الطالب بني السائدة الفكرية االتجاهات واملاوية املاركسية
جنوب يف الدين رجال بني التعليمية األنشطة من كبريًا عدًدا تكفل السعودية بدأت
— اإلسالمي الفقه يف الحنبلية املدرسة أن والنتيجة منهم. املعتدلني بني بل آسيا، رشق
الثمانينيات ويف هناك. أقدامها ثبتت قد — السعودية يف واملنترشة وتشدًدا حْرفية األكثر
الكتاب سوق إغراق إىل — أقل بدرجة والكويتيون — السعوديون انتقل والتسعينيات
للشيعية ومناهض للسامية مناهض طابع ذات — الثمن زهيدة الوهابية بالكتيبات املحيل
يخلو الذي الطائفي األدب مع الحال هو كما — يشء لكل ومناهض للمسيحية ومناهض

موضوعية.7 إنسانية رسالة أي من — األسف مع — عام بوجه
اشتهار هو األول للتطرف، للرتويج جهدهم يف اإلسالميني ساعدا عامالن هناك
تدفق هناك كان أخرى بعبارة للعمالة». «مصدِّرتان دولتان بأنهما وتايالند إندونيسيا
العربي الخليج إىل يذهبون والذين متدنية، وظائف يف يعملون الذين العمال من دائم
الصاخبون املرهبون الدين دعاة يقنعهم ما عادًة التي الوهابية، لألصولية ويتعرضون
هكذا رأينا، وكما سمعوه. ما وينرشون بالدهم إىل يعودون ثم الحق، اإلسالم بأنها
عكس عىل لكن السبعينيات. يف مرص يف أقدامها ترسيخ يف األساس يف الوهابية نجحت
بمعنى الغالب، يف العربية اللغة يتحدثون ال آسيا رشق جنوب مسلمي فإن املرصيني،
فكرة سوى لديهم تكون ال األصلية بلغته كامًال القرآن حفظوا الذين الكثريون حتى أنه
التي التعليقات عىل يعتمدون فإنهم ثم ومن فيه. جزء ألي الفعيل املعنى عن ضبابية
عىل ويعتمدون بارعني لغة علماء يكونون ال قد بدورهم الذين الدين، دعاة يوفرها
العاملية الندوة مثل الدولية محافلهم يف — السعوديون ينرشها التي املجانية التفسريات

الجهالء. بني بسخاء — العاملية اإلسالمية اإلغاثة وهيئة اإلسالمي للشباب
باللغة الناطقة الدول يف حتى — فعليٍّا أحد ال أنه هي صلة ذات أخرى مشكلة
أدبًا يقرأ لم شخص من الطلب تشبه (فقراءته للقرآن املعقدة اللغة يفهم — العربية
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الناطقون املثقفون فحتى ثم ومن تشورس)، شعر فجأة يقرأ أن قط معاًرصا إنجليزيٍّا
سبيل عىل املزعومني. الفقهاء هؤالء من املساعدة يحتاجون آسيا رشق جنوب يف بالعربية
أعني أمام «جيوبهن» يغطني بأن «النور» سورة يف للنساء ه املوجَّ األمر معنى ما املثال،
أنها إىل الدارسني بعض يشري خطأً. «جيوبهن» كلمة تبدو منها»؟ ظهر ما «إال الناس
معناها كان أيٍّا — منها قْدر فأيُّ «الصدور». تعني أنها آخرون ويشري «الزينة»، تعني
األفراد أغلب لدى املنطقي من لكن يعرف، أحد ال عادًة؟ يظهر إنه القول يمكن —
من التخفيف هي الوحيدة مهمته ألن منهم؛ أفضل يعرف املحيل الدين رجل أن العاديني
ال التي حياتهم مواصلة لهم يتسنى حتى الدقيقة دينهم تفاصيل بشأن الدائمة شكواهم

إمتاًعا. أكثر أنها شك
جانب، عىل الراسخة املحلية العادات بني معركة هي والعقول القلوب معركة
وهذا اآلخر. الجانب عىل فيها يتدخلون يجعلهم ما واملال العزم من لديهم وأشخاص
يف القصة هي تلك الوهابيني. — الفارق تحديد أمكن إذا — أو املتعصبني دائًما يعني
سخية دراسية منح يف األوسط الرشق إىل الطلبة يذهب اإلسالمي. العالم يف مكان كل
عن صوت بأعىل الثرثرة أن يتعلمون وهناك الوهابي، أو السلفي املذهب ويدرسون
ويف الديني. الحماس إثارة يف للغاية فعالة طريقة هي بالعنف املشوب والجهاد الشهداء
وتنرش — تايالند يف زرتها التي كتلك — املتشددة الدينية الجامعات تظهر األم، البلد
كل وفوق أهمية. ذات غري تبدو التي األمور من وغريها والزي واألعراف بالطقوس هوسها
بالدين املطلق وتمسكهم بهم، الخاصة القهرية الوسواسية الطُّهر عقيدة ينرشون هذا،
وبدورهم العام. والذوق واإلنسانية اللياقة مثل «البدع»، كل من املجرد الحق األصيل
يدلل مما وغريها الغريبة البدوية املالبس مرتدين قراهم أو مدنهم إىل الطالب يعود
التي املطلقة الحقائق تلك لتقبل ويرهبونهم أقرانهم ويروعون الراقي، تعليمهم عىل
القرون. مر عىل تراكم الذي «الفساد» يجتثون األثناء تلك ويف اآلن، عليهم استحوذت

من سلسلة ألكتب ٢٠٠٤ عام الجنوب أقىص يف الواقعة التايالندية األقاليم زرت عندما
يزيد ما فإن العالم، شهدها التي عنًفا املسلمة التمرد حركات أكثر من واحد عن املقاالت
كانوا و١٥٠٠ السعودية يف إسالمية بمؤسسات ملتحقني كانوا تايالنديٍّا مسلًما ١٦٠ عن
أيوثايا نا إيسارانجورا ثاماراك آنذاك التايالندي الوزراء رئيس قال مرص.8 يف يدرسون
حيث ومرص، وباكستان السعودية يف عسكرية تدريب مواقع وجود يف تعتقد حكومته إن
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إىل عودتهم لدى إرهابية هجمات تنفيذ عىل التايالنديون املسلمون االنفصاليون يتدرب
إسالميٍّا تهديًدا تواجه أنها االعرتاف لتوها بدأت قد كانت وقتها الحكومة لكن بالدهم.
اإلقليمي «القاعدة» فرع — اإلرهابية اإلسالمية الجماعة أن عىل دالئل هناك كانت مركبًا.
من آسيا رشق جنوب دول تجمع إسالمية دولة إنشاء أجل من تجنيد عملية تُجري —
كبري عدد قىض الفلبني. رشق إىل وإندونيسيا وسنغافورة ماليزيا وعرب تايالند جنوب
فرتة الحرة» آتشيه و«حركة و«القاعدة» اإلسالمية» «الجماعة من املحليني الزعماء من
وصل املستقلة للتقديرات وفًقا سبتمرب. من عرش الحادي هجمات بعد تايالند جنوب يف
وذكر عضو، ١٠٠٠٠ إىل الوقت ذلك يف تايالند جنوب يف اإلسالمية الجماعة أعضاء
التابع العمليات قائد كان مسلح. انفصايل ٥٠٠٠ األقل عىل يتعقب أنه التايالندي الجيش
معتاًدا بالحنبيل؛ املعروف الدين عصام رضوان آسيا رشق جنوب يف القاعدة لتنظيم
تشو تو إلريك ووفًقا بانكوك. شمال عليه يُقبض أن قبل التايالندي الجنوب زيارة عىل
جنوب يف مرتني اإلسالمية الجماعة أعضاء التقى الدولية، للشئون سنغافورة معهد من
أخربني إندونيسيا. يف أخرى هجمات وربما ،٢٠٠٢ عام بايل لتفجريات للتخطيط تايالند
اإلسالمية، الجماعة شبكة إىل ا رسٍّ انضموا قد يكونون ربما تايالند جنوب يف املسلمني أن
«جبهة الفلبني؛ جنوب يف املسلمتني املتمردتني بالجماعتني وثيقة صلة عىل إنهم ويقال
اإلسالمية اإلغاثة «هيئة خطًرا. األشد سيَّاف» «أبو وجماعة اإلسالمية»، مورو تحرير
فال تايالند. جنوب يف اإلسالمية للمنظمات مانح أكرب هي للسعودية التابعة العاملية»
وهي العاملية»، اإلسالمية اإلغاثة «هيئة فيه تتدخل لم ديني أو تعليمي مرشوع يوجد
من عرش الحادي هجمات بعد الوهابي. التمويل ذات اإلسالمي العالم رابطة من جزء
أمريكا يف العاملية» اإلسالمية اإلغاثة «هيئة أموال األمريكية املالية وزارة دت جمَّ سبتمرب،

«القاعدة». بتنظيم صالتها بسبب
هناك الوضع أن الجنوبية التايالندية األقاليم يف التجول من أسابيع بعد يل اتضح
كانوا الجنوب يف التايالندية البوذية فاألقلية به. االعرتاف بانكوك تود مما كثريًا أسوأ
تتناول أحدها) (تسلمُت منشورات ويوزعون محاَرصون، بأنهم يوم بعد يوًما يشعرون
ولدولتهم لدينهم مسبوق غري يفرضتهديًدا ذلك أن رأيهم يف تفصيًال. اإلسالمي التطرف
ذات باتاني محافظة يف التايالنديني الحكوميني املسئولني كبار أحد أخربني السواء. عىل
األوىل للبوادر مدرًكا كان أنه — األخرية األحداث من فزًعا بدا الذي — املسلمة األغلبية
محافظات ثالث من واحدة وهي ناراثيوات، محافظة يف العرقي» «التطهري عليه أطلق ملا
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تحت بالرحيل أُمرت قد التايالندية البوذية األرس بعض أن مضيًفا مسلمة، أغلبية ذات
ومنذ البالد. فيه زرت الذي الشهر يف للهجوم بوذية معابد ثالثة تعرضت بالعنف. تهديد
األسبوعية أو — اليومية القصص الداخلية صفحاتها إىل الصحف أحالت الحني ذلك
جمع لعمال الوحيش العنق رضب تتضمن ما دائًما التي الجنوب، يف الذبح عن —
وهي األشجار، عصارة تدفق يكثر حني فجًرا العمل إىل دراجاتهم قيادة أثناء املطاط
لهم العيش سبل توفري أجل من عادة الضحايا هؤالء يؤديها األجر، زهيدة متدنية مهنة
أخرى وأحيانًا تايالنديني، بوذيني السهلة الربيئة األهداف تلك تكون أحيانًا وألرسهم.
يثورون الذين التايالندي الجنوب جهاديي بسالة هي وتلك املاليو، مسلمي من يكونون

هللا. باسم طاغيتهم عىل
االحتالل ضد «طالبان» حركة مع قاتلوا املتطرفني تايالند مسلمي من كبري عدد
املدارس يف مدرسني عملوا عادوا وعندما العرشين، القرن من الثمانينيات يف السوفييتي
والتحكم فهمه التايالندية الحكومة عىل صعبًا كان العنف زيادة أن غري املحلية. اإلسالمية
وخففت املنطقة، يف االستخباراتي جهازها تماًما بانكوك فككت أن بعد حدثت ألنها فيه،
التسعينيات، أواخر يف االنفصالية الحركة سحقت أنها منها ظنٍّا العسكري، وجودها من
تأكيد، بكل ودودة مجموعة القدامى االنفصاليون هؤالء يبدو الفرتة، تلك إىل وبالعودة
فقدوا قد كانوا الوقت ذلك بحلول لكن املواجهة، يف الخالف تسوية الحًقا حاولوا وقد
الجيش ال أنه متقاعد تايالندي لواء يل اعرتف الصغار. املتطرفني بني مصداقيتهم كل
االستخباراتية املعلومات غياب ففي الجنوب. يف يحدث بما علم عىل كانا الرشطة وال
دائًما يسعى الذي — شيناوارتا ثاكسني وقتها التايالندي الوزراء رئيس لجأ املهمة،
و«فتيان «معاتيه» بأنهم الدائم الجهاديني وصف إىل — الخاطف الرسيع الحل إىل
األوضاع زادت ثاكسني عهد يف التايالندية الحكومة استجابة أن األمر وحقيقة طالحون».
عام للمسلمني مذبحتان وقعت املزعوم، الفاسد امللياردير الوزراء رئيس عهد ففي سوءًا.
قد فإنهما املذبحتني، هاتني عن ثاكسني مسئولية عدم من بالرغم أنه ورأيي .٢٠٠٤
االنفصاليني من مجموعة الجنود تعقب سلًفا املذكورة األوىل الواقعة يف عهده. يف وقعتا
بكثافة الرصاص وأطلقوا تاريخيٍّا، الشهري يس» «كرو مسجد إىل لجئوا الذين املسلمني،
واحدة.9 وبندقية سكاكني سوى يملكون يكونوا لم أنهم الحًقا اكتُشف منهم، ٣٢ عىل
السكان ملئات مظاهرة رشارة بهم مشتبه انفصاليني ستة عىل القبض أطلق الثانية، ويف
تدخل الرشطة، مركز اقتحام وحاولوا الحجارة بعضهم ألقى وعندما باي. تاك مدنية يف
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أيديهم وقيدت ثيابهم املتظاهرين عن نُزعت والرصاص. الغاز قنابل بإطالق الجيش
لنقلهم شاحنات يف بعض فوق بعضهم ويُكدسوا ويُركلوا يُرضبوا أن قبل ظهورهم وراء
خمسة نحو لقي ما. لسبب ساعات سبع استغرق ما وهو باتاني، يف للجيش معسكر إىل
أن عىل دليل من وما الرضب.10 أو الشمس رضبات أو االختناق جراء مرصعهم وثمانني

حال. بأي فيهما متورًطا كان أو باملذبحتني علم عىل كان ثاكسني
أي يتنبأ قد مثلما للدهشة مثري نحو عىل عكسية بنتائج عاد قوة» «استعراض كان
يوم بعد يوًما يتضاءل املالية جرائمه عن قضائيٍّا ثاكسني مالحقة احتمال لكن شخص.
«ثاكسني شعار رفعت التي تايالند يف دمية وزراء رئيسة أول شقيقته أصبحت بعدما
شقيقها ويقيم ذ»، ينفِّ كثريًا) اسمه تغري الذي لحزبه الحايل (االسم تاي وبيو يفكِّر،
التي األموال ويعيد العفو ينال أن إىل باريس أو مونتنيجرو أو دبي يف منفى يف امللياردير
بأن االعتقاد يف عذر تايالند جنوب يف للمسلمني يكون ربما التايالندي. الشعب من نهبها

اآلخرة. الدار يف إال لها مكان ال العدالة

اإلهمال عن فضًال والتعليم، الوظائف يف التمييز من التايالنديون املسلمون اشتكى لطاملا
انضمت أن منذ املختلفة االنفصالية الحركات استغلته ما وهو للجنوب، االقتصادي
إذا املسلمة. باتاني مملكة من جزءًا كانت ما يوًما التي األقاليم إىل ١٩٠٢ عام تايالند
العرقي، التطهري حمالت يف مستهدفني املثال سبيل عىل املدرسني من هائل عدد كان
الثقافية هيمنتها فرض بدافع — الخرقاء املركزية الحكومة أن إىل جزئيٍّا يرجع فهذا
الغضب مشاعر تأججت تايالنديني. بوذيني املدرسون يكون أن عىل حريصة كانت —
هناك كانت األكرب. اإلسالمي بالرصاع بربطها اإلسالميون استغله ما وهو املواطنني، بني
اآلخر ينافس كلٌّ والرشطة؛ الجيش جانب من العنف أحداث يف مزعومة خفية» «أيٍد
من كثري يف أيًضا اإلجرامية األعمال يرتكبون الذين املحليني االنفصاليني (وينافسون
يذكرنا موقف وهو واملخدرات، األسلحة تهريب عصابات عىل السيطرة أجل من األحيان)
الجوالني» «الحراس من فرق تكونت املحتلة. الفلسطينية باألرايض النواحي بعض يف
وظهرت القرى. حراسة أجل من — للجيش معاونني سفاحني األصل يف كانوا الذين —
التي الوحيدة بالوسيلة يرد كان الجيش ألن وتعذيب؛ باطلة اعتقاالت عن دائمة تقارير
اإلنسان حقوق محامي «اختفى» والبندقية. العسكري الحذاء وهي الجنود، يعرفها
بعد بانكوك يف — البارزين املسلمني من عدد عن دافع الذي — نيالبايجيت سوماتشاي

الحني.11 ذلك منذ عنه يُسمع ولم عليه، الرشطة قبض من ليلة
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صورة يف اإلسالمية األمة عىل واإلرسائيلية األمريكية الهجمات تأثري كان كذلك
أظهرت هائًال. سبتمرب؛ من عرش الحادي أعقاب يف املسلمة األغلبية ذات البالد غزو
وتشديد جوانتانامو، معتقل عن املتداولة والصور العراق، غزو أن الرأي استطالعات
املتحدة الواليات لسمعة كثريًا أساءت املسلمني؛ للزائرين األمريكية التأشريات عىل اللوائح
التطرف. انتشار إىل أدى ما وهو آسيا، رشق جنوب أنحاء كل ويف تايالند يف املسلمني بني
بني اللحى إطالق انترش عام، بوجه آسيا رشق جنوب مسلمي وبني التايالندي الجنوب يف
اإلسالمي املجتمع مع التكاتف عن السيايس التعبري من كنوع البداية يف املسلمة األرس

اإلسالميني. مصلحة يف يصب كان حتًما لكنه الديني، الحماس إلظهار ال املحاَرص
فايروج ذكر فقد التطورات. تلك جميعهم يؤيدون ال تايالند مسلمي لكن
املسلمني أن — ماليويٍّا ليس لكن باتاني عن مسلم برملان عضو — فيفيتباكدي
«إنهم يل: قال فقط. العربية األعراف بتبني خاص اإلسالم أن اعتقادهم يف مخطئون
األكثر ربما ومخطئًا. ا محقٍّ كان دماغ.» لغسيل ويتعرضون األوسط، الرشق إىل يؤَخذون
التعليمية ومشاكلهم مظاملهم ويستغل إليهم يأتي األوسط الرشق إن نقول أن دقة
كبريًا صدى يلق لم السيايس اإلسالم أن باملالحظة الجدير امللتهبة. القومية ومشاعرهم
يشكلون يزالون ال بل أغلبية ليسوا املسلمون حيث تايالند، جنوب يف املجاورة األقاليم يف
العرق، تايالنديو املحليون املسئولون حيث املثال سبيل عىل كرابي ففي كبرية. أقلية
مسلمون، والحرفيون األسماك وصائدو العرق، صينيو التجارية املؤسسات وأصحاب
املحجبات النساء تشكل نسبيٍّا. طفيف خالف وجود ظل يف حياتها املجتمعات تواصل
للمشاركة األجانب ويُدعى واإلناث، الذكور بني حر اختالط ويوجد ضئيلة، أقلية تماًما
احتفاالت يف املشاركة لألطفال يمكن األقل وعىل املسلمني، مستوطنات يف األعياد يف
لم إذا حتى التايالندي، العام بداية يف املاء عيد مثل بهجة، األكثر األخرى الجماعات
بانكوك يف تماًما املحجبات النساء تظل نفسه، الوقت يف منها. بأي يحتفلون آباؤهم يكن
أفضل للمدن العشوائي الزحف وسط صغرية قرى يف املسلمون يعيش حيث نادرات؛
البدوي، الزي يرتدي الرجال أحد كان وإذا الفقراء، أحياء من فحسب) (وقليًال قليًال
تايالندي ال فجأة، النور ورأى هناك الشاطئ عىل اغتسل بائس غربي أنه املرجح فمن

إسالمية. مدرسة يرتاد
إخوانهم من حاًال أفضل ليسوا األشخاص هؤالء أن أخرى بعبارة لالنتباه املثري
صور شتى بهم ويظنون املسلمني يزدرون عام بوجه البوذيون الجنوب. يف الدين يف
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بانكوك يف املسلمون املسلمني. غري جريانهم من بكثري فقًرا أشد األغلب يف وهم االنحراف،
وهذا اإلسالمي. الهوس يصبهم لم العرق تايالنديو هم وإنما املاليو، لعرق ينتمون ال
كان فإذا بها؛ ليعلق متماثلة بيئة أو مميزة هوية يحتاج السيايس اإلسالم أن عىل يدل
بوجه نفسها األوجاع يشاركون مسلمني — املجاورة القرية ويف — القرية يف الجميع
أقلية كانوا وإن حتى — املحلية األغلبية من نوًعا األقل عىل املسلمون شكَّل وإذا عام،
فطبيعة قدم. موطئ لنفسه يجد أن حينها السيايس لإلسالم يمكن — األكرب اإلطار ضمن
القابلني واألعداء الضحايا روايات عىل يرتعرع أنه تعني للغاية املبسطة السيايس اإلسالم
ضده، املشاعر حشد يمكن ساذج مبارش خارجي تهديد يوجد ال فعندما تماًما. للتمييز
السيايس اإلسالم يجد اليومية، األفراد حياة يف واضًحا السلمي التعايش يكون وعندما

أصعب. االستقطاب عملية
والقبلية الطائفية الرصاعات ذكريات ومع — األوسط الرشق يف أنه املؤسف ومن
نخبة تحريض املثال سبيل (عىل جاهزة املفضلة اإلسالميني روايات تكون — الطويلة
املسيحيني عىل املهتدية املسلمة األغلبية أو املتدينني، الكادحني الفقراء عىل فاسدة علمانية
خاللها من التي الوسائل بها يواجهون قوية دفاعات بال الشعوب وترتك املنحرفني)

املوقف. استغالل املتطرفون يستطيع

عام االستقالل عقب يبدو. ما عىل تذلَّل ال عقبة يواجهون اإلسالميون كان إندونيسيا، يف
«بانشاسيال»، سماها للدولة رسمية فلسفة سوكارنو املستقبيل الرئيس وضع ،١٩٤٥
للعدالة الحديث والتعطش الدينية، واملشاعر والقومية، الشوفينية اآلراء برباعة تضم
ويضم السنسكريتية، اللغة من مأخوذ االسم والديمقراطية. واملساواة، االجتماعية،
ثم ومن أسس، أو قواعد أو مبادئ بمعنى و(سيال) خمسة، بمعنى (بانشا) املقطعني

هي: املبادئ وهذه اإلندونيسية، للجزر السحيق الهندويس البوذي املايض إىل ح يلمِّ

األحد. الواحد باإلله اإليمان (١)
متحرضة. عادلة إنسانية (٢)

إندونيسيا. وحدة (٣)
املمثلني. بني املداوالت من ناشئ توحد يف الداخلية الحكمة تقودها الديمقراطية (٤)

اإلندونييس. الشعب أفراد لجميع االجتماعية العدالة (٥)
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التوسط عىل العلمانية إلندونيسيا املؤسسون اآلباء حرص األول، املبدأ صياغة عند
األخرى، الديانات وممثيل «هللا»، لفظة استخدام أرادوا الذين املسلمة األغلبية ممثيل بني
اإلندونيسية. اللغة يف «إله» بمعنى حيادية األكثر Tuhan لفظة ذلك من بدًال واستخدموا
وإن — التحديد وجه عىل إندونييس ماض يف الفلسفة ترسيخ يف األمر هذا أفاد ومجدًدا
وكأنها تبدو اللفظة أن ومع باإلسالم.12 وثيًقا ربًطا ربطها من بدًال — أسطوريٍّا كان
الناس، ألكثرية مقبوًال وسًطا حالٍّ مثَّلت فإنها اآللهة، بتعدد املؤمنة الديانات تستبعد
أن شعروا إنهم حتى مًعا، العيش من إندونيسيٍّا نمًطا األخرى املبادئ يف رأوا ألنهم
فالبند السياسية، الحقوق ضمان منظور من أنه والحق دينهم. مع التصالح بمقدورهم
الديمقراطية أن قرر عندما ع ترسَّ سوكارنو ألن للجدل، إثارة األكثر املبدأ هو الرابع
حتى حرة انتخابات آخر وألن الداخلية، حكمته من التوجيه من كبريًا قدًرا تحتاج

13.١٩٥٥ عام أُجريت سوهارتو وخصمه بخليفته اإلطاحة
الهوية عىل التأكيد هذا فإن — ذلك من الرغم عىل — فرتة أطول مدار عىل
وأن خصوًصا األصويل، اإلسالم لتأثري نسبية مقاومة حالة يف البالد أبقى اإلندونيسية
ألهدافه تهديًدا صحيح نحو عىل رآه ألنه هدوء، يف للدين معاديًا كان سوكارنو نظام
وضع وبدأ ،١٩٦٧ عام بسوكارنو سوهارتو أطاح عندما لكن بالتحديث.14 املتعلقة
كبري دعم ذات عسكرية مركزية ديكتاتورية — به الخاصة الجديد» «النظام سياسة
كثريًا. تمادى فإنه — آسيا يف الشيوعية تهديد بإنهاء املهووسة املتحدة الواليات من
يف تماًما متأصلة الخمسة املبادئ أن زاعًما البانشاسيال، «توطني» عىل سوهارتو أرص
أعطى ما وهو رأسه. مسقط جاوة جزيرة عادات بها يعني التي اإلندونيسية، العادات
سوكارنو سعى التي العرقية الضغائن حيث البالد، يف األخرى املناطق باستعداء انطباًعا
قبضته يُْحِكم أن إىل سوهارتو ذلك دفع وبدوره قط. املشهد عن تغب لم عليها للقضاء
أكثر أصبحت املساجد أن ذلك ونتيجة الديمقراطية، املعارضة فقمع أكثر؛ البالد عىل
انطوى وبينما السياسية، آرائهم عن التعبري الناس فيها يستطيع أماكن باعتبارها أهمية
مما نفسه، األمر أخرى ديانات أصحاب فعل وبيوتهم، مساجدهم أسوار خلف املسلمون

االنقسامات.15 تعميق عن أسفر
— النظام كان عاًما، ٣٢ الحكم يف استمر أن بعد أخريًا بسوهارتو أطيح عندما
الحكومة ومفهوم الفساد، يف غارًقا — طويلة فرتة حكم ديكتاتور أي مع كالحال
مبدأ تخيل صعبًا أصبح إنه حتى التصديق، مرفوض اإلندونيسية والوحدة العلمانية

136



آسيا رشق جنوب من دروس

عرش الحادي هجمات وقعت ذلك إىل وباإلضافة البالد. توحيد يمكنه اإلسالم غري د موحِّ
تطرف إىل أدى ما وهو والعراق، أفغانستان من لكل األمريكي والغزو سبتمرب من
إندونيسيا يف املحلية الحكومات عرشات أصدرت ،٢٠٠٣ عام منذ العالم. يف املسلمني
تجول تمنع أيًضا لكنها األول، املقام يف األرسة بقانون تتعلق إسالمية محلية قوانني

أحد.16 يصحبهن أن دون النساء
ومضاًدا مكافئًا موروثًا لديها أن يبدو التسامح، من إندونيسيا موروث جانب إىل
ثأر حملة يف كاملة قرية تخرج أن النادر من ليس حيث الغوغاء، عنف ومن الجماح من
وتنتظر — واألحجار بالعيص مسلحة — الكعك من قطعة أجل من املجاورة القرية من
هذه سكان فإن هذا كل ومع القبيل. الثأر من جرعة ينال كي أمامها يظهر بائس أول
جاويون — سوهارتو نموذج أشار مثلما — هم بل متفاخرون، إندونيسيون الجزر
يؤدون الذين للصينيني شديدة عداوة يكنون ما وكثريًا فخًرا. أشد وآتشيهيون وبابويون
وكل جاكارتا عن ابتعدوا وكلما املايض، يف أوروبا يف اليهود كان مثلما الفداء كبش دور

أظهرهم. بني العرقية األقليات ضد تحريضهم احتمالية زادت تمثله، ما
نفسه، الوقت يف الهشاشة وبالغ القوة بالغ يشء — باختصار — اإلندونيسية الهوية
موجات يف فجأة ينقلبا أن يمكن السطح عىل والظاهران املتوارثان والسالم والتسامح
فعندما — األحداث هذه زادت مدى أي إىل واضًحا ليس هذه. الشعواء املنفردة العنف
انتبه قد الصحايف أن تعني ما كثريًا فإنها ما، يشء زيادة عن الصحفية التقارير تتحدث
طابًعا تتخذ كانت األلفية من األوىل السنوات مدار عىل أنها الواضح لكن — أخريًا إليها
عنف نحو النزعة تلك األصوليون الكراهية دعاة استغل يوم. بعد يوًما يزداد طائفيٍّا
نحو وعىل — التحرير» «حزب مثل اإلسالمية الجماعات فكانت سوءًا، وزادوها الغوغاء
واملذابح الغارات طليعة يف أيًضا الجهاد»17 «عسكر الوهابيني السفاحني — قبًحا أشد
أسباب وأحد متزايًدا، إسالميٍّا طابًعا أيًضا العامة املظاهرات اتخذت اإلرهابية. والهجمات
وأيًضا انتخابي جمهور ألي املعتادة املظالم لصياغة الوحيدة الطريقة كانت أنها ذلك
أو بأجور للمطالبة سابًقا تظاهروا قد املحبَطون املواطنون كان إذا اإلصالح؛ إىل دعواته

الزناة. برجم اآلن يطالبون فإنهم أفضل، إسكان
أحياء أحد نهاية؛ األفق يف لها تلوح وال اإلسالمي، العنف أحداث من العديد وقعت
األصوليني بني الدائمة النزاعات بسبب اإلطالق، عىل األحداث أسوأ يشهد اآلن جاكارتا
السبل لتوضيح فيها النظر إمعان تستحق تطورات بضعة لكن واإلسالميني.18 املسيحيني
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يمتد ومنها الجذور عند املجتمعي النسيج السيايس اإلسالم بها يسمم التي الظاهرة، غري
جانب إىل كثرية أخرى أمور يف منغمًسا مجتمًعا أن كيف لتوضيح وأيًضا الفروع، إىل
يف يتشابه ذلك كان وإن العدوى، إلبعاد يكفي بما مرنًا ما بدرجة يكون قد اإلسالم

السكَّر. بمرض اإلصابة من بالرغم الحياة عىل التعود مع النواحي بعض

بقية عن تميزه التي اإلسالمية بهويته سومطرة شمال يف «آتشيه» إقليم تباهى لطاملا
مكان أول ألنه مكة»؛ إىل «املدخل اسم نفسه عىل اإلقليم أطلق تفاخر ويف إندونيسيا.
نحو كجرس الجغرايف موقعه بفضل الوسطى العصور يف إندونيسيا يف اإلسالم دخله
ظلت إندونيسيا استقالل وبعد االستعمار، أزمنة يف إسالمية ثورة حدثت الهندي. املحيط
«آتشيه» نال ،١٩٥٩ عام تقدير. أقل عىل مضطربة، املركزية الحكومة مع اإلقليم عالقات
استغالل األجنبية الرشكات بدأت حني املعاملة بتدني يشعر ظل لكنه متميز، إقليم مكانة
انتهاكات انترشت صناعية. منطقة إىل لتحويله حملة سوهارتو وبدأ املعدنية، موارده
الذي التمرد وعاود واسع، نطاق عىل املركزية الحكومة قوات يد عىل اإلنسان حقوق
العرشين القرن من السبعينيات يف الحرة» آتشيه «حركة بدأته والذي — طويًال استمر
بسوهارتو اإلطاحة بعد فرتة طوال فإنه ولذلك التسعينيات. يف متجدد بعنف الظهور —
كلية إندونيسيا عن االنفصال «آتشيه» إلقليم ينبغي كان إذا ما بشأن حرًجا الوضع كان
أن يف جاكرتا فكرت اإلقليمية، «آتشيه» بهوية االرتباط وثيق اإلسالم كان ملا لكن ال. أم
شعبي استفتاء إجراء لإلقليم يمكن إندونيسيا، من جزءًا البقاء مقابل ففي تسرتضيه؛
عام كاسحة بنسب اإلقليم سكان عليه وافق ما وهو اإلسالمية، الرشيعة تطبيق حول
عام البالد رضب الذي املدمر تسونامي وزلزال للتمرد، ا حدٍّ يضع لم ذلك أن غري .٢٠٠٠
يحكم واليوم السالم، فكرة أثار ما هو — ٢٥٠٠٠٠ نحو مقتل عن وأسفر — ٢٠٠٤

الحرة». آتشيه «حركة من مقاتلون اإلقليم
فكما املواطنني.19 حياة أسلوب يف عاجلة ثورة اإلسالمية الرشيعة تطبيق يُحدث لم
مسلمون وهم بهويتهم، متباهون يشء كل قبل فإنهم «آتشيه»، سكان تاريخ يبني
آتشيه» «باندا العاصمة تكن لم اإلقليم. به يتميز مما الكثري يمثل الدين ألن محافظون
يتمحور الثقافة من كبري وقدر عام، بوجه متدينون فاألهايل للرذيلة، مرتًعا أبًدا لتصبح
غري وكأنه معه بدا حد إىل فاسًدا كان اإلندونييس العدالة نظام وألن والبيت. األرسة حول
لعدالة أكرب فرصة تقدم اإلسالمية الرشيعة أن يف أمل هناك كان ربما باألساس، موجود
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معرضة حديثًا «املتحررة» أوسطية الرشق الدول تبدو مسألة (وهي للجميع متساوية
إنهم حتى هويتهم، من تماًما واثقني «آتشيه» أهل كان نفسه، الوقت يف بشدة). لها
إخضاع مثل بأمور يتعلق بما هوسهم كان ولذا العرب، من تحًرضا أكثر أنفسهم اعتربوا

العربية. الجزيرة شبه يف املزعومني معلميهم من بكثري أقل النساء
الرشطة كانت قليل فبعد واحد. اتجاه ذو طريق السيايس فاإلسالم ذلك من بالرغم
يجلس ثنائي أي عيون يف الكشافة أضواءها تسلط األخرضالغريب الرسمي بزيها الدينية
املوسيقية الحفالت يف الجماهري مع وتتصارع الشاطئ، عىل اآلخر من بالقرب أحدهما
الحراس هؤالء كان ربما والفتيات.20 الفتيان بني الفصل أجل من الكرة ومباريات
موضع يف أرشت وكما النفوذ، قلييل مهرجني كانوا لكنهم مهرجني، لألخالق الرسميون
ملعاقبة الدعوات ازدادت خطر. حيوان هو النفوذ من قليًال يملك الذي الوضيع فإن آخر
فارق هناك كان وقد الرببرية. القوانني تلك تقرها عقوبة بأقىص ذاك أو التعدي هذا
األفراد باستطاعة كان حيث — اإلسالمية الرشيعة تطبيق سبقت التي األيام بني ملحوظ
تطبيق تلت التي واأليام — ذلك يفعلوا أن الشاطئ عىل الخمر تناول يف يرغبون الذين
الخمر تناول إن نقول أن مغاالة ليس وبالطبع باستطاعتهم. ذلك يعد لم حني الرشيعة
الحجاب ارتداء إن القول يمكننا ال كما تماًما البرشي، الوجود أساس ليس الشاطئ عىل
تناول أن — السعودية يف الحال هو كما — والواقع املرأة. عىل تحل قد كارثة أسوأ هو
العام الرياء فقط تعزز األصولية عليها. يحصلون كيف يعرفون ملن ممكنًا يزال ال الخمر
صغرية، متوسطة طبقة — «آتشيه» يف كبرية أقلية توجد أنه واملشكلة العامة. األخالق ال
مغادرة إىل لدفعهم كافيًا إزعاًجا لهم اإلسالمية الرشيعة تمثل — مسلمني وغري وطلبة،
يوجد يعد لم ألنه األصولية؛ تقوية عليها يرتتب التي العقول هجرة ذلك ونتيجة اإلقليم.

املتنامي. طغيانها ملقاومة يكفي ما النابهني من
من املعروفة النسخة أصبح فقد «آتشيه»، بتفرُّد الوثيق اإلسالم ارتباط وبسبب
يمكن عام منتدى يوجد فال اإلسالمية؛ الرشيعة تطبيق بعد اإلقليم يف السيايس الصواب
من يجرده موضع يف أبًدا «آتشيه» إقليم يكون لن اإلسالم. مبادئ عىل اآلمن االعرتاض
أو عنيفة. ثورة العلمانيني بشن املحتمل غري السيناريو دون من اإلسالمية الرشيعة
كل من نفسه بتجريد الخطأ من معصوًما ديمقراطيٍّا قراًرا «آتشيه» اتخذ أخرى: بعبارة
يسوءها ال املتدينة األغلبية أن لو إذن ماذا ديمقراطي. تحول إلحداث املستقبلية الفرص
حال، أي عىل به ستترصف كانت الذي النحو عىل تترصف أن يخربها مستأسد وجود
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السؤال بل البالد؟ قانون طائلة تحت الوقوع لتجنب والتواري التخفي من القليل مع
حياة يحيوا أن يودون الذين لهؤالء كافية مساحة النظام يوفر هل يكون: أن ينبغي
قليًال وعدًدا املسلمني21 غري من ٤٠٠٠٠ نحو تضم صغرية أقلية كانوا وإن — مختلفة
يف يعيش مواطن أي يعترب كما — يعتربون والذين — التعليمي املستوى عىل املميزين من
أهوائهم بعض وراء السعي أثناء والتواري التخفي بهم يليق ال أنه — فرانسيسكو سان

بالطبع. ذلك يفعل ال أنه هي واإلجابة املؤذية؟ غري
السيايس، النظام السيايس اإلسالم بها اجتاح التي الطريقة هو آخر مثري تطور
األقلية معاملة للنظر الالفتة النماذج أكثر يكون ربما األوسط. للرشق آخر تحذير وهو
واملسيحيني لليهود املتجدد االضطهاد مع يتشابه ما وهو األحمدية، الطائفة تُدعى التي
اسمها تستمد ما حد إىل غريبة مساملة جماعة «األحمدية» وتونس. مرص يف والصوفيني
التاسع القرن نهاية يف ادعى الذي أحمد، غالم مريزا الحضور صاحب الهندي املدَّعي من
من املسلمة بالنسخة أشبه الجماعة جعل ما وهو السماء، من عليه ينزل الوحي أن عرش
والتي تيمبكتو إىل الهور من مذهًال نجاًحا حققت التي — الطائفة أن يبدو املورمون.
وكأنها تبدو ومعتقداتها كبريًا، أذى تسبب لم — املاليني عرشات إىل أعضائها عدد يصل
أمور مع وإنما فحسب، املسيحية مع ليس اإلسالم، لتوفيق للعقل منافية طيبة محاولة
هو األول: معتقدان؛ يربز املزيج، هذا ومن أيًضا. متعددة أخرى فلسفات من مختلفة
لتوحيد «نبيٌّ أيًضا؟ وماذا واملهدي، املنتَظر، املسيح أحمد؛ غالم ملريزا قليًال املائع الوضع
محمًدا إن يقول الذي اإلسالمي املذهب مع ذلك يتوافق كيف األخرية».22 األيام يف البرش
عىل «الكمال» يجسد محمًدا إن األحمدية الطائفة تقول األنبياء؟ خاتم وأنه هللا نبي هو
إن يقال أال ما؟ حد إىل مبارش غري ثناءً هذا أليس لكن لإلسالم، نبيٍّا بكونه يتعلق ما قدر
تؤمن األحمدية أن اإلسالميني نظر وجهة من األسوأ نبي؟ من «أكثر» أحمد غالم مرياز
من رضب الذاتي؛ الكمال إىل الوصول يف الجد يعني وأنه لالجتهاد، مرادف الجهاد بأن
عىل واألسوأ معك. الرأي يف يختلف من لكل الوحيش الذبح من بدًال لديك ما أقىص بذل
اإلسالميون فيها يشعر التي املناطق يف جدًدا معتنقني يستقطبون األحمدية أن اإلطالق
يكن لم أنه كيف نرى أن اليسري من فقط. لدينهم يكون أن ينبغي الدين عن التحول أن
باستهجان — الربيء قناعاتها مزيج من الرغم عىل — الجماعة اختصاص من بد هناك

املتشددين. من خاص
«أكثر تصبح أن إىل طريقها يف «األحمدية» بأن همهمات رست ٢٠٠٥ عام يف
التجديف قوانني بموجب الجماعة بحظر الحكومية الهيئات بعض أوصت لذلك عدوانية»،
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النظر مهمة اإلندونييس» العلماء «مجلس تسمى هيئة إىل وأوكلت العتيقة.23 اإلندونيسية
الشئون «وزارة تشرتك أن إىل ثالث سنوات بعد ذلك ليؤدي الجماعة، هذه مصري يف
«األحمدية». عىل العامة العبادة يحظر قرار إصدار يف الداخلية» «وزارة مع اإلسالمية»
أو يعلنوا بأال ويطالبون العوام «يَُحذَّر يقول: القرار من األوىل املادة نص وجاء
أنشطة ممارسة أو إندونيسيا، يف تُعتنق ديانة لتفسري تأييد كسب يحاولوا أو يقرتحوا
الديانة.» لهذه األساسية التعاليم عن وتختلف الديانة لتلك الدينية األنشطة تشبه دينية
انحراًفا يشكل وملا الديانات إلحدى األساسية التعاليم يشكل ملا قوانني سن اقرتاح كان
بها ُقذف لحم قطعة سوى يكن لم القرار أن وضوح يف ويبني بمكان، السوء من عنها
املنحرفني أسوأ بأنهم األسباب، لبعض أيًضا، وصفهم يمكن الذين اإلسالميني؛ الكالب إىل
املادة كانت القلق يثري ما أكثر الدين. يف إكراه ال أنه األساسية تعاليمه تتضمن دين عن
وصيانتها، املتناغمة الدينية الحياة «بحماية كلهم العوام وطالبت» «حذرت التي الرابعة
قانونية غري أفعال أو أنشطة ممارسة بعدم املنتظمة الهادئة االجتماعية الحياة وكذلك
العوام انتباه للفت ُوضعت قد املادة هذه وكأن األحمدية،24 وقيادات» وأعضاء أتباع ضد
تقول: الفتات ترفعا أن للوزارتني األفضل من كان ربما الجماعة. هذه أتباع وجود إىل
الجماعة أتباع ضد الغوغاء عنف زاد األمر، تسوية من وبدًال وكاملتوقع، املذابح!» «لتنعقد
تأثريات أكثر كان ما، نحو وعىل ذلك، مع القرار. ذلك إثر عىل فيهم القتل حاالت وزادت
الناس من غفلة يف إليها صار التي الرجعية مدى توضيح هو لالنتباه لفتًا القرار ذلك
الدينية املؤسسة النتخاب سوهارتو أنشأها هيئة وهو — اإلندونييس»25 العلماء «مجلس
بأي اإلسالميني، إلرضاء ذاك إذ املركزية للحكومة املهني االستعداد ومدى — ومراقبتها
عىل السوية والفطرة التسامح بمبادئ وللتضحية طالحة، أو كانت صالحة الزمة، سبيل

املتجذر. طغيانهم مذبح

الروحي العقل كان الذي باعشري، بكر أبي اإلرهابي للقائد البطولية امللحمة أيًضا وهناك
ولتفجري شخص) مائتي من أكثر فيها قتل (التي ٢٠٠٢ عام بايل لتفجريات املدبر
هذا رسميٍّا، شخًصا). أربعون فيه ُقتل (الذي التايل العام جاكارتا يف «ماريوت» فندق
شاءت جاوة، يف للمتطرفني مدرسة ويدير إندونيسيا» مجاهدي «مجلس قائد هو الرجل
املخابرات «وكالة أن غري اإلرهابيني. من كبري لعدد األم الجامعة تكون أن املحضة الصدفة
أن باعشري يزعم اإلسالمية. للجماعة اإلندونييس الفرع أيًضا يرتأس أنه تعتقد املركزية»
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وجود ال القاعدة أن مثلما صحيًحا يكون قد الذي األمر لها، وجود ال اإلسالمية الجماعة
الوقت يف متعصبة. سنية إرهابية جماعة أي إىل تشري باتت وأنها الخيال، يف إال لها
بأنها إياها واصًفا اإلرهابية الدن بن أسامة حملة املأل عىل باعشري حيَّا ذلك، مع نفسه،
افتقاًرا العقل سالمة إىل ومفتقًرا كذابًا، باعشري كان وملَّا الحق.»26 اإلسالم إعالء «نضال
إحداث أجل من صممت إنما بايل تفجريات يف املستخدمة املتفجرات أن زعم إذ — واضًحا
— الجهاديني27 لوصم دقيقة» نووية «قنبلة بها استبدلوا األمريكيني أن غري تشويهات،
مثله املنفى، يف الزمان من عقدين أنفق فقد الشديد. لالنتباه الفتًا ليسشخًصا نفسه فهو
العلماني النظام سقوط بعد إال يرجع لم الغنويش، ومثل التونيس. الغنويش راشد مثل
الغنويش، من العكس عىل لكنه أيًضا. الغنويش مثل بذلك، يقر ال وهو اضطهده، الذي
الجهاد»،28 يف شهيًدا املرء يموت أن من أنبل «حياة من ما أنه مقرٍّا عالنية، اإلرهاب يدعم
لآلخرين الرشف هذا تواضع يف ترك قد هؤالء، مثل عادة جرت كما أنه، من الرغم عىل
اإلسالم لتعريب األمثل املمثل هو كان فلو الزيادة. يف آخذة سنة وسبعني اثنني مدار عىل
اليمن. يف أجداده أثر يقتفي الدن، بن مثل أنه، هو منه جزء يف ذلك فسبب اإلندونييس،
طوال وهوادة برفق باعشري مع تعاملت اإلندونيسية الحكومة أن هو لالنتباه الالفت
الحق، وقت يف للبالد رئيسة أصبحت ملن أمريكا أعربت فعندما األلفية. من األول العقد
الراديكايل اإلسالم ومناهضة سوكارنو األمة مؤسس ابنة — سوكارنوبوتري ميجواتي
إدارة سياسة بموجب استثنائيٍّا» تسليًما باعشري إليها «يُسلَّم أن يف ترغب أنها عن —
الثالث، العالم دول يف وتعذيبهم فيهم املشتبه اإلرهابيني باختطاف القائلة الغريبة بوش
ذلك.»29 الناس سيكتشف مثله. شخًصا أسلِّم أن يمكنني «ال قالت: ميجواتي إن قيل
وحكم األوىل، التهمة من وبرِّئ وبايل، ماريوت تفجريات يف التورط بتهمة باعشري حوكم
بهجوم السابقة» «املعرفة بتهمة السجن داخل السخرية عىل باعثة شهًرا بثالثني عليه
عقوبة. دونما رساحه وأطلق االستئناف يف عنه سقطت التهمة هذه حتى لكن بايل،
عالقات ربطته إذ تحميه؛ والسياسة الجيش يف أقوياء شخوًصا بأن شائعات هناك كانت
سببها كان املتطرف باإلسالم عنايته أن يبدو الذي السابق، الرئيس نائب حاز بحمزة
أنه يظن بدأ باعشري أن العجب يثري وال عدة.30 زوجات يمتلك بأن له ستسمح أنها
مأساويٍّا، اعتباره يمكن اإلسالمية امتهان مثل وممل كئيب يشء كان فإن منعة. ذو
يوقف أن قرر فلو باعشري. لسقوط أدى ما هو الكْرب إن نقول أن ممكنًا كان فربما
دولة كرجل حياته ينهي أن بمقدوره لكان السجن، من رساحه إطالق بعد خسائره
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املسن للشيخ كان كال، لكن سالم. يف الشباب عقول ويسمم للكراهية يدعو ر موقَّ سابق
معسكر إقامة فكرة فاحتضن عقله، ذهاب تزايد من الرغم عىل انتحارية طموحات بعُد
اإلقليم هذا كان حيث الظاهر، يف شاٍف مدلول لذلك وكان «آتشيه». يف اإلرهابيني لتدريب
يف جذوره عميقة األصويل اإلسالم وكان اإلسالمية، للرشيعة كاسًحا تصويتًا صوت قد
كما لكن وتدريبهم؟ الجهاديني لتجنيد ذلك من أفضل مكان فأي االجتماعي. النسيج
جاوي مختل إىل حاجة بهم تكن ولم بأنفسهم، االفتخار شديدي اآلتشيون كان قلُت،

التطرف. إىل يتحولوا حتى الغريبة بأفكاره بينهم املتاعب يثري
االنتخابات ففي التغري. يف شارعة إندونيسيا يف األحوال أن أخريًا بدا ذلك، عىل عالوة
الرتاجع، عىل سنوات عرش يف األوىل للمرة اإلسالمية األحزاب أُجربت ،٢٠٠٩ عام يف األخرية
الدائمني، والقتل بالعنف صدورهم ضاقت قد كانوا كثًرا أفراًدا أن ذلك أسباب وأحد
ذروة ومن الدائمة.31 اإلسالمية وبالثورة واإلرهاب، وبالغطرسة والقتل، العنف وبدعوات
من أقل إىل التأييد تقلص كلها، العرشة اإلسالمية لألحزاب باملائة ٣٨ نسبتها تأييد
إىل يُطلب عندما أنه عىل دليًال يكون ربما لكنه عجيبًا، رقًما ذلك يزال وال باملائة. ٣٠
السياسيون لها يخضع التي للقواعد يخضعون فإنهم الحكومة، يف املشاركة اإلسالميني
إليهم. ظهورهم الناخبون يويل املنشودة، اإلجابة تقديم عن يعجزون وعندما اآلخرون،
السلطة وراء السعي يف وتونس مرص يف اإلسالميني تردد سبب هو ريب، بال وهذا،
السياسية الزمرة أن الوقت ذلك يف يبدو األهمية، ظاهر نحو فعىل الحقيقية. السياسية
عند وعلقْت الحرجة الكتلة إىل وصلت قد املزدهرة» العدالة «حزب يف املتمثلة املتعصبة

باملائة. ٨ نحو نسبته تأييد
الصحف يف الصحفية التقارير تعززها بحذر، املتنامية الثقة من املناخ ذلك وسط
ذلك يؤدي أن منها، يكفي ما يوجد لو يمكن، التي — انتشاًرا األكثر واملحلية العاملية
أن أخريًا السياسية املؤسسة أدركت — وصفها إىل يسعون التي الحقيقة اختالقهم إىل
مبجل لواعظ املضطِهد بمظهر الظهور خطأ ستكرر تكن فلم باعشري. «قتل» بمقدورها
كانوا املرة، هذه بالخيانة. باتهامات معارض صوت قمع خطأ أو الدينية آرائه بسبب
والقوانني اإلرهاب قوانني بخرق رصاحة واتهامه صارًما اتباًعا القواعد اتباع ينوون
وهذه عسكري.32 شبه تدريبي ملعسكر تربعات جمع يف التهم أخطر وتمثلت الجنائية،
السجن. يف عاًما عرش بخمسة باعشري عىل حكم ٢٠١١ يونيو ويف التهمة، عليه ثبتت املرة
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«قضية كان الخطورة شديدة التطورات تلك تخللت التي الطريفة الجانبية األحداث أحد
وزير إىل العاملي االهتمام من مزيد توجيه يف وجيزة لفرتة تسببت التي املصافحة»،
«حزب قائد هو سيمربينج تيفاتول إندونيسيا. يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
الذي الضعيف التأييد إىل النظر عند — يوضح املنصب هذا وتقلده املزدهرة»، العدالة
تيفاتول، يستطيع وال قط. يُزل لم إندونيسيا يف اإلسالميني خطر أن — حزبه به يتمتع
السلبي» «املحتوى من اإلنرتنت لتنقية مبادرته عىل نفسه يهنئ أن الرسمية، بصفته
دائرة خارج الواقعة املوضوعات من عدد يف إسهامات تبني عىل أيًضا بل فحسب،
الرجال بني املأل يف التام والفصل اإلسالمية الرشيعة بتطبيق املطالبات مثل اختصاصه،
يف أمًال يتضمن عام اعرتاف وهو وهابيٍّا،33 ليس أرصأنه ذلك، مع دائًما. األجانب والنساء
املشهد يف يظهر األفول. يف آخذًا يكون ربما إندونيسيا داخل السعوديني الوعاظ تأثري أن
املرشقة وزوجته — اإلسالمي العالم تنوير يف املتمثلة ٢٠١١ عام مهمته يف — أوباما
اليدين، بكلتا بل واحدة بيد ليس األوىل، السيدة ذراع يعترص أن له ينبغي ومن ميشيل.
تيفاتول ُسئل وعندما األصولية. املعتقدات ذو سيمبريينج تيفاتول إنه فيه؟ ملء ضاحًكا
بأخته ليست أنها الجميع يعرف سيدة مالمسة عىل «أُجرب» أنه البداية يف ادعى ذلك، عن
وعندما واملعلومات، االتصاالت لتكنولوجيا حسابًا يحسب لم الوزير لكن بزوجته. أو
عن مخٍز نحو عىل الرتاجع إىل اضطر اإلنرتنت، عىل للمصافحة فيديو الفور عىل ظهر

كالمه.
العلماني الربملاني قال كذا املشكلة»، «كالهما اإلسالميني: عند والخطأ الصواب
نحتاج األسوأ.»34 أو األفضل ما تسألوني «ال وأضاف: متحًرسا سوجاتمكو بوديمان
لدينا تتكون لكي — السعودية العربية اململكة — تيفاتول قدوة إىل واحدة نظرة إىل
إندونيسيا. انتظار يف يكون أن يمكن الذي للمستقبل خاطفة صورة أفضل نحو عىل
إىل إشارة ألدنى واضح هلع الدين رجال عىل يسيطر السعودية، العربية اململكة يف
ملجرد القانون بخرق املرأة وتجازف الحجاب»، «إهمال عليه يطلقوا أن إىل يميلون ما
يعاقب الزواج إطار خارج الجنس وممارسة محرم، اصطحاب دون املنزل من خروجها
بالدولة الزيجات من باملائة ٧٠ أن غري والرجم. الرأس بقطع نظريٍّا، القانون، عليها
وغالبًا ساعات، بضع ملدة تستمر أن يمكن التي املتعة»، «زواج نوعية من إنها اآلن يقال
رسميٍّا حظره مع — الرصيح والبغاء البغاء. حقيقة يُخفي يكاد ال غطاءً تكون ما
تداهم بل كله، السعودي املجتمع طبقات يف ينترش — العقاب أشد مرتكبيه ومعاقبة
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ولعل منتظمة. مداهمة املقدستني واملدينة مكة مدينتي يف الدعارة بيوت الدينية الرشطة
أعمالهم ممارسة من األفراد تمكن هي النتيجة كانت إذا عنه التغايض يمكن كله ذلك
سارت الذي النحو هو هذا بمخالفاتهم. يجاهرون أال رشيطة مضايقة، دون الخاصة
األلفية بداية يف فرتة طوال جاكارتا اشتهرت اآلن. بعد ليس لكن تاريخيٍّا، األمور عليه
للعالم األخري خطابه ليلقي البلد هذا أوباما اختار آسيا. رشق بجنوب املتعة عاصمة بأنها
يف طفًال عاينه الذي التقليدي تسامحها عن السعيدة ذكرياته أجل من تحديًدا، اإلسالمي
البدوي القبيل الزيَّ مهلهل نحو عىل يرتدون وهم والنساء الرجال مشهد لكن جاكارتا.
كتب فقد سياسية، كقوة يرتاجعوا لم أم اإلسالميون أتراجع وسواء اآلن، شائًعا بات
هي العادي املسلم عىل ذلك وعاقبة اجتماعية. كقوة عديدة أماكن يف الفعيل النرص لهم
التي فاألكاذيب الرياض. شوارع يف املوجودة نفسها التعقيد درجة إىل األمور صريورة
التنكيل إىل دائمة حاجة وثمة تزداد، عالنية قولها إىل بحاجة العاديون املسلمون بات
قبول محل فقط األمس حتى بدا ما عىل اليوم يعاَقبون قد بائسني بمخالفني العشوائي

واسع.

كذا تعددي.» مدني مجتمع يف سياسية أحزاب تكوين لنا يتسنى حتى حريتنا «نريد
إلذاعة باالعتدال، لهم املشهود وأحد بمرص املسلمني اإلخوان جماعة من طالب عضو قال
استشهد ذلك بعد أنه باملالحظة الجدير ومن .٢٠١١ مارس يف الربيطانية يس» بي «بي
يمكن «ال وأردف: خطاه، عىل تسري مرص يرى أن يود الذي املسلم للبلد كمثال بماليزيا
الدرس إن فرصة.»35 إىل نحتاج اإلسالميني نحن الفرصة، تمنحنا حتى علينا تحكم أن
نفسه كلف أنه لو اإلسالمي ذلك يتعلمه والذي ماليزيا، من األوسط الرشق يتعلمه الذي
إىل اإلسالميني ضم يمكنك ال الشمس: وضوح واضح الحقيقة، لرؤية واحدة دقيقة
امنحهم للديمقراطية. محبة من لديهم الصف جنود عىل يبدو قد ما مع حتى جانبك،
من ليتأكدوا اللعبة؛ قواعد ويغريون كله، امللعب عىل وسيستولون امللعب، أرض يف قرياًطا
التغلب يمكنك ال أنه هو كله ذلك من أهمية واألكثر الدوام. عىل سيظفر من فقط أنهم
ستكون التام، الصرب عن الحديث فعند بعيدة. ألهداف الرامية األلعاب يف اإلسالميني عىل
وما للتوقف، املالئم الوقت معرفة هو لالعتدال الحقيقي التعريف الدوام. عىل الغلبة لهم
أو — اإلسالم انتقاد بات لقد لثانية. يلينون ال أنهم هو العموم يف اإلسالميون فيه يشرتك
التمييز سن بإلغاء للمناداة مرادًفا — اإلسالم أنه عىل اإلسالميون يعرِّفه ما األحرى عىل
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األمريكي. الشيوخ ملجلس كاملة جلسة يف الجنسية) العالقة بممارسة معه يُسَمح (الذي
لفهم وفًقا الخالفات جميع عن التعبري لزاًما يصري حتى الزمام اإلسالميون يتوىل إن ما
الحركات به حظيت الذي التأييد ذلك مثل — العلن يف األقل عىل — ويتبخر اإلسالميني.
— قرباوي نورحياتي املاليزية الناشطة قالت ،٢٠١١ أغسطس يف مىض. فيما العلمانية
املرأة زي تحكم التي تشدًدا األكثر الجديدة القوانني عن الوثائقية األفالم أحد مخرجة
الفيلم. يف وجوههن يظهرن أن رفضن حاورتهن الالئي النساء بعض إن — بلدها يف
بلد ماليزيا إن أيًضا نور قالت االنتقام. خفن ألنهن بل دينية، ألسباب ذلك يفعلن ولم
دون فستُعَدم السائد، التيار تتبع لم «إذا الراديكاليني. اإلسالميني من خوف يف يعيش
أكثر أو بديلة أفكاًرا يعتنقون الذين األشخاص أن مضيفة قرباوي، قالت كذا محاكمة.»

بها.»36 الجهر عىل يجرءون «ال تقدمية
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الجدد، املحافظني كتاب أحد زعم ،٢٠١١ يناير يف العالم التونسية الثورة هزت عندما
«أجندة فرض يف ا محقٍّ كان بوش دابليو جورج الرئيس أن بوت، ماكس الكاتب وهو
ذلك يف حقيقتها عن مختلفة األمور بدت كم األوسط.1 للرشق وضعها التي الحرية»
قد عيل بن كان يل. تماًما واضحة كانت وإن الخارجيني، املراقبني معظم نظر يف الحني
أفضل تضم التي وتقدًما، حداثة العربي العالم بلدان أكثر وبدت تونس. من لتوه فر
وكان الربتغال. من أفريقية الشمال النسخة إىل نفسها لتحويل مهيأة تعليًما؛ السكان
التسامح من وعميق ثري تاريخ لديه أيًضا البلد وذلك مرص، يف السقوط وشك عىل مبارك
واحدة أثر عىل السلطة عن مبارك ي نُحِّ املختلفة. الديانات أفراد بني والوئام والتعددية
البداية. يف عنها بأنفسهم اإلسالميون نأى ثورة وهي التاريخ، يف شعبية الثورات أكثر من
الجزائر إىل األردن من األوسط، الرشق يف الشباب أصوات كانت وتويرت، فيسبوك وعىل
مثرية اصطالحية إنجليزية بلغة ذلك كان وإن والحرية، بالديمقراطية تطالب واليمن،
الدومينو. أحجار تساقط نظرية أشكال من حميد شكل هو يحدث ما إن لنا قيل للريبة.
واحد، ديكتاتور سقوط وفور توقف. دون املنطقة الليربالية الديمقراطية تجتاح سوف

أعقابه. يف يسقطون سوف الباقني فإن
كانت فقد أكثر؛ ال التمني باب من كانت بوت مقولة أن يل واضًحا كان البداية، منذ
الواليات قادته الذي الغزو منذ العراق، هو فها بالفعل. بشدة منها تسخر بوش عقيدة
الديمقراطية وجاءت القانون، لسلطة فيه مكان ال طائفي جحيم إىل تردى قد املتحدة،
وفق شيعية دينية دولة إقامة عىل عازم لطهران خادم وهو السلطة، إىل املالكي بنور
«املحررة» أفغانستان يف الديمقراطية الحكومة أن تبني وكذلك إيران. تراه الذي التصور
سلطة تكاد ال البالد، «تحرير» من عقد فبعد العشائر. أفراد من فاسدة حفنة إال هي ما
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جاد نحو عىل يقال أن يمكن ال املدينة تلك وحتى كابول، العاصمة حدود تتجاوز الدولة
والقتل، الدمار أعمال وسط ومن املركزية. للحكومة الكاملة السيطرة تحت تقع إنها
أكثر مستقبل يف أمًال واشنطن يعرضعىل أن يمكنه الذي هو وحيد تفاوض رشيك ظهر
خاضت التي طالبان، حركة إنها فيه؛ غاصت الذي املستنقع من آمنًا وخروًجا استقراًرا،

األول. املقام يف ضدها الحرب أمريكا
اإلسالمي الزعيم بعودة يرحبون اآلالف كان حتى تونس من يفر عيل بن كاد ما
آخر حظر اإلنرتنت ملواقع بحظر استُبدل قصرية، فرتة غضون ويف الغنويش. راشد املنفي
الشوارع املتعصبون وجاب الحجاب، ارتداء لعدم للهجوم النساء وتعرضت نطاًقا، أوسع
إسالمي مجتمع إىل نفسه الغنويش دعوة من الرغم عىل هذا وكل العصاة. عن بحثًا
الصوفية أرضحة وُهدمت الكنائس، أحرقت ثم بمبارك، أطيح مرص، ويف اعتداًال. أكثر
املتظاهرات، النساءَ الرشر، منها يتطاير وعيون مهذبة، غري ِبلًِحى رجال وهاجم املعتدلني،
سوريا، ويف الشواطئ. عىل البيكيني ارتداء وبمنع الكحولية املرشوبات بيع بمنع وطالبوا
العربية اململكة ويف اإلسالميني. رضب يف االنخراط وشك عىل متحفز علماني نظام كان
واحد رجل وقفة وقفت دينية مؤسسة من الغضب» «يوم ل استباق هناك كان السعودية،
من ليست التظاهر أشكال جميع أن وأعلنت السن، يف الطاعنني اململكة حكام تدعم
الوقت ويف بيوتهم. الناس أغلب ولزم بتعقل السعودية الجماهري وأذعنت يشء. يف اإلسالم
للمواطنني السلطات اعتقال وتجاهلت املنطقة يف النفاق سياسة واشنطن أتقنت نفسه،
الشعبية االنتفاضة السعودية الدبابات وسحقت الطاعة. عصا شقوا الذين السعوديني
محارضاته إحدى يوجه أوباما الرئيس كان عندما املجاورة، الصغرية البحرين دولة يف
شبه يف القاعدة تنظيم سيطر اليمن، ويف اإلسالمي. العالم إىل الديمقراطية عن التعليمية
اإلصالح حزب اختطف حني يف العربي، الربيع باسم بأكملها بلدات عىل العربية الجزيرة

البالد. يف الشعبية التظاهرات اإلسالمي
الليرباليني هؤالء أغلب كان املتظاهرين؛ هؤالء كل وسط ليرباليون هناك كان بالطبع
أكثر أوروبا إىل ربما — الغرب إىل وتطلعوا الحريات، من املزيد أرادوا الذين الشباب من
إليها؟ يتطلعوا أن يمكن أخرى وجهة من وهل املأمول. ملستقبلهم كنموذج — أمريكا من
ظلوا أحالم لتتحقق حان قد الوقت أن ظنوا العمر منتصف يف مثقفون أيًضا بينهم وكان
ما تمتلك ال ضئيلة أقلية — اآلن تبني كما — كانوا ولكنهم حياتهم. طوال بها يحلمون
الكبري. الشعبي التأييد أو القاسية السياسية املهارات من سواء النرص، لتحقيق يلزمها
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السياسية؛ األيديولوجيات عن شيئًا تعرف املتظاهرين من العظمى الغالبية تكن ولم
وإنما ونزيهة، حرة انتخابات يف متقدة رغبة هو الشوارع إىل هؤالء أخرج ما يكن فلم
املتاعب تلك عن باللوم يلقون هؤالء وكان فيها. يعيشون كانوا طاحنة اقتصادية ظروف
كما أيًضا، الغرب عىل وبالطبع، إرسائيل، وعىل بلدانهم، يف الفاسدة الحكم أنظمة عىل
يمكن ال نقطة وهذه — الليرباليون وحتى طويل. وقت منذ دوًما يفعلوا أن اعتادوا
حالٍّ الغرب لدى التمسوا عندما أنفسهم يخدعون كانوا — التأكيد من حقها نوفيها أن
اعتربوها والتي مستقرة، أنها يفرتض التي الغربية فالديمقراطيات الداخلية. ملشاكلهم
عىل قام الذي املؤلم، الدموي الدين خندق من للخروج قرونًا استغرقت ونموذًجا، قدوة
املثالية يف الوحشية والتجارب الجماعية، واإلبادة العرقي، والتطهري بالحروب، غنية تربة
فكما الفقرية. للبلدان االستغالل من قرون عن وقوته الغرب ثروة نشأت لقد السياسية.
أعمى؛ استهالكي مذهب عىل اعتمد الغرب فإن ،٢٠٠٨ عام العاملية املالية األزمة بينت
التي والديون، املالية املشتقات من الضخامة هائل وقدر هشة، مالية أوهام وجهته
متعددة كربى رشكات بني وثيقة ارتباط عالقات واستغلتها عليها وحافظت صنعتها
أمام املحاسبة من متزايد نحو عىل تفلت عاملية، سياسية نخبة مع متواطئة الجنسيات،
الوقت يف إذن، أخريًا تتداعى الغربية الديمقراطيات كانت قرون، بعد الشعب. جماهري
أمل عىل الشوارع إىل يخرجون األوسط الرشق يف الليرباليون الشباب كان الذي نفسه
الكربى املفارقة هي وتلك ساعة. وعرشين أربع غضون يف كله الغربي النموذج تكرار

العربي. للربيع
عىل الحر، للعالم الحايل الزعيم أن بعيد حد إىل أيًضا العرب الليرباليون تجاهل
األوسط. بالرشق األمر يتعلق عندما يشء كل يف سابقه مثل كان املختلف، لونه من الرغم
يتعرض «االستقرار» دام وما األمريكية. املالية السياسة يوجهون املرصفيون ظل فقد
يتشبثون الحرية عن يكلون ال الذين املدافعني هؤالء فإن العالم، يف مكان أي يف للتهديد
تنصيبهم يمكنهم من مع جديدة تحالفات يقيمون أو ذلك، أمكنهم حيثما بحلفائهم
العرب الليرباليني أحالم فإن أخرى، وبعبارة وفساًدا. وإذعانًا رجعية األكثر الرشكاء من
كان ما حول فكرة عىل قائمة فهي رجعية؛ أحالًما املطاف نهاية يف نفسها هي كانت
والحكومة الحرية كانت تماًما. مختلف مكان يف هم كانوا لو بلدانهم عليه تكون أن يجب
طوال الشيوعية كانت كما تماًما الغرب، يف دامتا ما هائل بقدر جذابتني فكرتني التمثيلية
تريا أن عن الفكرتان عجزت وقد أما لكن السوفييتي. لالتحاد البائسة عاًما الثمانني
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من كثري ويف الجنون. يثري حد إىل األوسط الرشق يف واردتني غري تبدوان فإنهما النور،
بيوتهم، يلزموا أن املتظاهرين إىل املنتمني لليرباليني األفضل من كان ربما املنطقة، دول

التظاهر. من بدًال املنفى إىل رسيعة لرحلة التخطيط يف الضخمة مواردهم ويوظفوا
امللتهبة األحداث وسط معه أجريت مقابلة يف أمني سمري النبيه املرصي الباحث علق
ومن بالطبع، املخاطر من «العديد هناك إن قائًال ٢٠١١ أغسطس يف العربي للربيع
تلك إن قائًال وأضاف رجعي». إسالمي بديل يسود أن احتمال املتوسط، املدى عىل بينها،
مرص». يخص فيما األقل عىل األسف، مع أيًضا أوروبا تدعمها «التي واشنطن خطة هي
الرجعيني املرصيني العسكريني الحكام بني تحالف إقامة هي الخطة أن أمني وأوضح
بقيادة املنطقة، يف واشنطن حلفاء أيًضا يدعمه تحالف وهو املسلمني، اإلخوان وجماعة
املمكن من إذن؟ الخطة ستفلح هل ذاتها. إرسائيل تدعمه بل السعودية، العربية اململكة
فإن لذا املرصي. الشعب ملشاكل حل أي تقدم لن لكنها املتوسط، املدى عىل تفلح أن

وتتصاعد.2 تستمر سوف — الرصاع تعني هنا وهي — االحتجاج حركة
غزوهم يف السعوديني دعم فقد تماًما. صحيح الواقعية أوباما لسياسة أمني تحليل
السعودية ثورة ودعم ليبيا، يف القاعدة بتنظيم املتصلني املتمردين ودعم للبحرين،
جماعة دعم عىل اعتمدت التي الثورة وهي املنطقة، أنحاء جميع يف عام بوجه املضادة
من تطرًفا األكثر السلفية الجماعات حتى بل لها، التابعة والجماعات املسلمني، اإلخوان
مقاومة كانت إذا عما نفسه يسأل عندما لكن سوريا. إىل اليمن ومن مرص، إىل تونس
ال، أم ستفلح الرياض واشنطن تحالف يقودها التي املضادة الثورة لهذه الليرباليني
ما يعلم أحد فال التحليل. من تماًما مختلف مضمار نحو االنحراف يف أمني سمري يبدأ
يرسل من أول هم سيكونون العرب لعل البعيد. املدى عىل األوسط الرشق يف سيحدث
الذي التفاؤل كل من الرغم وعىل املتوسط، املدى هو املهم ولكن املريخ. سطح إىل رجًال
عىل القائم الواقع إىل بالنظر يهتمون الذين ألولئك — الواضح فمن املشهد، يسود يزال ال
نحو عىل أيًضا أمني يوضح وكما وبالطبع، ينترصون. سوف اإلسالميني أن — األرض
أخرجت التي واالجتماعية االقتصادية للمحن حالٍّ يقدمون ال اإلسالميني فإن صائب،
الحلول غياب يف مغريًا شيئًا يقدمون ولكنهم األول. املقام يف الشوارع إىل املتظاهرين
السلوى اإلسالميون يقدم الحل». هو «اإلسالم شعار يف يتمثل بسيط حل إنه الجادة؛
شعوب ستضطر الذي الهائل الثمن وسيصبح الحل، عىل تستعيص مشاكل مواجهة يف
بكثري. بطئًا أكثر تدريجي نحو عىل واضًحا السلوى تلك مقابل دفعه إىل الدول هذه
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الديكتاتورية األنظمة إزاحة املستحيل فمن واإليراني، السعودي النموذجان يوضح فكما
بطبقتها — تركيا وحتى حكمها. أركان األنظمة تلك توطد أن فور السلطة عن اإلسالمية
ال راسخ نحو عىل علمانية األيام من يوم يف كانت التي الحاكمة العسكرية السياسية
اإلسالميون دام وما إسالمية. انتخابية ديكتاتورية نحو اآلن ببطء تتحول — يتزعزع
الديمقراطية فستظل النائية، واملدن الريف يف الهائل املتدين السكان تعداد بدعم يحظون
أصغر جزءًا بطبيعتها تشكل التقدمية الليربالية العلمانية النخبة ألن كفتهم، ترجح ميزة
الحافالت من كاف عدد هو اإلسالميون يحتاجه ما وكل الناخبني. جمهور من بكثري

االقرتاع. مراكز إىل املخلصني مؤيديهم لنقل
فعالية مدى ٢٠١١ عام يف التأثري واسعة أفريز» «فورين مجلة يف نُرش مقال أظهر
إذ الخارجية، الدعاية يف املتوسط املدى عىل املنطقة دول سيحكمون الذين اإلسالميني
من حامد، شادي كتب الجيوسياسية. الشطرنج أللعاب واشنطن إدمان عىل برباعة لعبوا
أن شك من «ما يقول: املفرط، الربجماتي التوجه ذي إنستيتيوشن» «بروكينجس معهد
إذعانًا أقل الحكومات بعض تجعل وسوف تقلبًا، أكثر املنطقة تجعل سوف الديمقراطية
«السائدة»، اإلسالمية فالتيارات للخوف؛ داعي ال ولكن األمريكي.» القومي األمن ملصالح
كما قوية»، نفعية ميول «لديها تونس، يف النهضة وحزب مرص يف املسلمني اإلخوان مثل
أيديولوجياتها» عن للتنازل «مستعدة أنها التيارات هذه أظهرت لقد حامد. لنا يؤكد

حامد: شادي يقول صعبة». «خيارات تواجه عندما

الذي االتجاه يف التغري رسيع الجديد األوسط الرشق املتحدة الواليات توجه لكي
اسرتاتيجي حوار يف الدخول طريق عن الغرائز لهذه تستجيب أن عليها تريده،
الحوار، يف إرشاكهم خالل ومن املنطقة. يف اإلسالمية واألحزاب الجماعات مع
الغربية املصالح احرتام عىل اإلسالميني هؤالء حث املتحدة للواليات يمكن
والتصدي وإرسائيل، العرب بني السالم عملية دفع ذلك يف بما األساسية،
مع العالقات هذه مثل تطوير األفضل من وسيكون اإلرهاب. ومكافحة إليران،
ذلك تأجيل عن النفوذ، تمتلك املتحدة الواليات تزال وال اآلن، املعارضة جماعات
السلطة.3 إىل بالفعل وصلت قد الجماعات تلك تكون أن بعد الحق، وقت إىل

نقف أن لنا األفضل ومن أبينا، أم شئنا السلطة، سيعتلون اإلسالميني فإن وهكذا
اآلخذة واألعداد والشيعة، واملسيحيني، املنطقة، يف النساء عن ماذا ولكن سيفوز. من وراء
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بحسب املعتدلني، العاديني واملسلمني الحر، الفكر أصحاب املثقفني من التضاؤل يف
وهابية ثيوقراطية دولة كنف يف العيش يف يرغبون ال الذين أوباما، الرئيس تعبري
األمريكية األمنية» «املصالح إن الجحيم. إىل يذهبوا أن يبدو، فيما لهؤالء، يمكن متخلفة؟
مع التحالف طريق عن صورة أفضل عىل وتتحقق األول املقام يف تأتي واإلرسائيلية
هذه بالفعل حقق — هائل حد إىل أخالقي غري كونه مع — التوجه هذا أن ولو الشيطان.

بحتة. برجماتية نظر وجهة من األقل عىل مفهوًما فسيكون املصالح،
فقد سحًقا؛ سحقها عىل عودنا التاريخ أن هي الربجماتية الحجج مشكلة أن غري
الحرب خرسوا ذلك ومع الجنوبية، فيتنام يف آخر وراء فاسًدا نظاًما الربجماتيون ساند
وحملت إيران يف الشاه الربجماتيون وساند ذهب. من طبق عىل الصني إىل املنطقة وسلموا
ذلك وبعد البداية. مرصيف إىل الشاه وفر السلطة. إىل الخميني هللا آية البلد ذلك يف الثورة
أقرب وكان آمنًا، مالذًا الشاه منح قد كان الذي — السادات أنور مضيفه اْغِتيل بعامني،
إسالميني أيدي عىل — إرسائيل مع السالم اتفاقية إبرام بعد واشنطن إىل العرب الحلفاء
الدن بن أسامة واشنطن يف الربجماتيون سلح العرشين، القرن ثمانينيات ويف متطرفني.
عميل وهو مبارك، حسني مرص، يف السادات خَلف الربجماتيون وساند طالبان. وحركة
اإليرانية. الثورة من مكررة نسخة ٢٠١١ عام مرصيف شهدت وبعدها للغرب، آخر مذعن
قوة وهي السعودية، العربية اململكة مع عقود لثمانية املمتدة واشنطن عالقة هناك ثم
عرش التسعة الطائرات خاطفي من عرش وخمسة الدن بن جاء منها باملنطقة؛ عظمى

سبتمرب. من عرش الحادي هجمات نفذوا الذين
شيئًا واشنطن تثبت العربي، الربيع لثورات اإلسالميني اختطاف دعم طريق عن
مستقبل عىل وخيمة العواقب وستكون املايض، من درس أي تتعلم لم أنها هو واحًدا
ما أن فالحقيقة التطرف. ومكافحة بالديمقراطية يتعلق فيما سيما ال األوسط، الرشق
«مسلم» مليار من أكثر بالطبع هناك خرافة. إال هو ما املعتدل السيايس باإلسالم يسمى
ويصومون يصلون، ال أو يوميٍّا الخمس الصلوات يصلون أناس وهؤالء العالم، يف معتدل
لحم عن منها ضري ال خرافية حكايات يرددون وربما يصومون، ال أو رمضان شهر
دراسة خالل من الواقع، يف يسعون أو الكعبة، عند الطيور وسلوك والشيطان، الخنزير،
الحياة وبني لدينهم األساسية القيم بني التوفيق إىل النبوية، واألحاديث للقرآن مضنية
من تتخذ سياسية أيديولوجية السيايس» «اإلسالم ولكن العلمية. واالكتشافات الحديثة
بني والفصل اإلسالمية، الرشيعة للمجتمع: عامة خطة للقرآن األصويل الحريف التفسري
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إسالميٍّا تكون أن وإما الدين. رجال لسلطة الناس عامة وخضوع املرأة، وقهر الجنسني،
فال حامل؛ غري أو حامًال إما املرأة به تكون الذي النحو عىل تماًما تكون، ال أو خالًصا
القائمة الوحيدة األساسية االختالفات فإن الكتاب، هذا أوضح وكما وسط. حلول توجد
الرسعة يف تتمثل السنية، أو الشيعية سواء املختلفة، السيايس اإلسالم جماعات بني
يف املستخدم الفعيل الحكم ونظام أهدافها، بها تحقق أن يف تأمل التي واالسرتاتيجية
يتمنون اإلسالميني فبعض الخارجية. السياسة عموًما نسميه أن يمكن وفيما تحقيقها،
الجمعة صالة بعد عاملية إسالمية خالفة وإقامة الحال، يف الكفار جميع عىل املربم القضاء
الخارجي، العالم عىل التأثري ممارسة مع الداخيل بالقمع قانع اآلخر والبعض املقبلة.

هلل. الباقي وترك للدولة، العامة الخزانة به تسمح الذي بالقدر
أصحاب الغربيني السياسيني خداع من اإلسالميون فيه تمكن الذي الجانب هو وهذا
عربية لدول األمريكي الغزو مثل قضايا يف املرونة اصطنعوا لقد الربجماتية. النظرة
واشرتوا النفط، أسعار تحديد يف أيًضا توسطوا الوجود. يف إرسائيل حق تأييد أو أخرى
الرؤساء زوجات أيدي صافحوا وقد واألمريكية. الربيطانية األسلحة من هائلة ترسانات
من مجتمعاتهم أسلمة نحو تدريجي نهج اتباع اختاروا أو املحتشمات. غري األمريكيني
يف صغرية أنفاق وحفر هنا، الدستور من صغري جزء وتقويض قائمة، مؤسسات خالل
املسئولية. يتحملون ديمقراطيني أشخاص مظهر يف عموًما والتخفي هناك، األرسة قانون
تشارك املثال، سبيل عىل هللا»، «حزب اسم تحمل التي الشيعية األصولية فالجماعة
املرشوبات بيع وتحظر لبنان، جنوب يف معقولة عامة خدمات وتقدم االنتخابات، يف
السنية األصولية الجماعة أيًضا شكلت سيطرتها. تحت تقع التي املدن يف الكحولية
من األسلحة وصادرت غزة، قطاع يف مؤسسية حكومة أيًضا، شعبيٍّا املنتخبة «حماس»،
أعقب الذي النسبي الهدوء استخدمت ثم املتناحرة، املسلحة الفصائل من كبري عدد أيدي
مصففي عمل وتحريم املدني، للمجتمع أثر أي ومحو اإللهية، بالشئون االضطالع يف ذلك
سماوية هبة بمنزلة طالبان وحركة القاعدة تنظيم كان ما، وبطريقة الذكور. الشعر
كالقاعدة — رصيحني إرهابيني خطًرا األكثر املتشددين اإلسالميني كون فبعدم لهؤالء.

للديمقراطية. أوفياء معتدلون حلفاء أنهم عىل أنفسهم تقديم لهم أمكن —
األوسط، الرشق أنحاء جميع يف مصداقيتها الليربالية النخبة فقدت ذلك، كل وفوق
بإسهاب البالغية الخطابات تلقي وأخذت الثراء، حققت فئة أنها عىل لها ينظر فاآلن
القديمة، العلمانية األنظمة سلوكيات تحسني من مطلًقا تتمكن أن دون عقود، طوال
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عىل وعالوة لالستمرار. قابل عميل سيايس بديل وتقديم السلطة عن تنحيتها عن ناهيك
أين ثورنتون: بروس الكالسيكية، لألساليب املنارص األمريكي الباحث تساءل وكما ذلك،
نحن نؤمن التي الحرية «هي األوسط الرشق يف بها يُطالب التي الحرية أن عىل الدليل
يعيش صالًحا «مسلًما املرء يكون أن حرية تعني الحرية هذه كانت لو ماذا بها»؟
املجلس وضعها التي الدستور مسودة خالل من يصلنا كما فحسب، الرشيعة» ظل يف
٢٤ املادة تقول الذي اإلسالم، يف اإلنسان لحقوق القاهرة وإعالن الليبي االنتقايل الوطني
اإلسالمية»؟ الرشيعة بأحكام مقيدة اإلعالن هذا يف املقررة والحريات الحقوق «كل فيه:
وهي الليربالية، للديمقراطية مؤهلني غري املسلمني أن يعني «ال هذا أن بروس ويوضح
.«[٢٤ املادة [يف ذكره السابق كالقيد املتحفظة، القيود فهم عادًة بها يساء التي الطريقة
املسلم، األوسط الرشق يف الليربالية الديمقراطية تتطور لكي أنه فقط يعني هو إنما
وإجراء املستبدين الحكام من التخلص مجرد من بكثري أكثر هو ما األمر يتطلب فسوف
كيفية بأنفسهم يكتشفون مسلمني، من حرجة كتلة األمر يتطلب سوف نزيهة. انتخابات
اإلنسان حقوق مثل مفاهيم وبني اإلسالمية، والرشيعة التقليدي اإلسالم بني التوفيق
يف تجربتنا واقع ومن الليربالية. للديمقراطية األخرى األساسية املبادئ وجميع العاملية،

اآلن.4 بعيًدا يبدو املصالحة من النوع هذا تحقيق احتمال فإن والعراق، أفغانستان
مصالح إن قوله يف أيًضا محق أمني سمري فإن املوضوع، لجوهر أقرب نحو وعىل
السعودية. العربية واململكة إرسائيل حلفائها؛ أقرب مصالح قبل تأتي املنطقة يف واشنطن
حالة يف أيديولوجية ألسباب املصالح، تلك لتعزيز وسعها يف ما كل أمريكا تبذل وسوف
نحو وعىل السعودية. العربية اململكة حالة يف النفط تدفق استمرار ولضمان إرسائيل،
العربي الربيع فيها ى نَحَّ التي الدول بتوجه الرتحيب يعني هذا فإن للسخرية، يدعو
من املمولون األصوليون اإلسالميون يكون قد الوهابية. نحو جانبًا القديمة األنظمة
أن من الرغم عىل ولكن املبدأ، حيث من إرسائيل وجود ضد السعودية العربية اململكة
تونس تفعله ما فإن لألمور، الكبرية الجيوسياسية الصورة ففي غنية، رمزية مسألة هذه
يف واملدارس اإلعالم ووسائل اإلطالق. عىل فارق أي يصنع ال إرسائيل إزاء تفعله ال ما أو
سعود آل نظام ولكن للسامية، معادية مستمرة سموًما تبث السعودية العربية اململكة
الخطابة كل من الرغم وعىل مرص، ويف أبيب. تل يبغض مما بكثري أكثر طهران يبغض
فقد السيايس، الطيف أركان من ركن كل من تصدر التي إلرسائيل املعادية البالغية
معاهدة فإن سيحدث، ما كان أيٍّا اللبس؛ يحتمل ال نحو عىل واحًدا أمًرا الجيش أوضح
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ديمقراطية هناك أكانت وسواء تمس. لن ١٩٧٩ عام وإرسائيل مرص بني املربمة السالم
املرصية، الخارجية السياسة إمالء يف املرصي الجيش جنراالت فسيستمر تكن، لم أم
املساعدات تدفق ضمان هي وإنما الشعب، جماهري يريده ما هي لديهم األولوية وليست
ويف سنويٍّا. دوالر مليار ١٫٤ ب تقدر والتي أمريكا من عليها يحصلون التي العسكرية،
أن يريدون املرصيني نصف من يقرب ما أن باستمرار الرأي استطالعات تظهر الواقع،
يوجد ال يكاد الثورة، أعقاب يف البالد اقتصاد تدهور ومع قائمة، السالم معاهدة تظل
بشار نظام أن ولو اليهودية. الدولة ضد شاملة حرب خوض يف يرغب عاقل مرصي
طويلة أهلية حرب هي لسقوطه بشدة املرجحة النتيجة فستكون سقط، سوريا يف األسد
لإلبقاء يقاتل وهو — السوري الجيش فيه يفكر أن يمكن يشء آخر فإن وكذلك ودموية.
األخرى، الناحية ومن الخارجية. الحرب — السلطة يف الحكم يشاركه الذي النظام عىل
كاملعتاد؛ وأعماًال تجارة املسألة فستكون السلطة، يف االستمرار من األسد نظام تمكن إذا
أي سوريا يف الداخلية لالضطرابات كان فلو اإلطالق. عىل فعل وال الحديث من الكثري
حكومة لدى تدنيًا أكثر أولوية تأخذ إرسائيل سياسة جعلت أنها هو األثر فهذا أثر،

دمشق.
لتل سواء القوي، دعمها يف النظر واشنطن تعيد أن اإلطالق عىل املرجح من يكن لم
احتواء واستمر املنطقة، االضطرابات هزت أن بعد اآلن خاصة القاهرة، لجنراالت أو أبيب
واشنطن جعلت التي األسباب أحد إيران احتواء دافع وكان القصوى. أولويتها إيران
وكما البحرين. يف االنتفاضة لسحق دباباتها السعودية العربية اململكة إرسال تتجاهل
يف واحدة مرة ولو يذكرهم لم بحيث السعوديني؛ بأصدقائه تلطف أوباما فإن رأينا،
أعطى وبهذا املنطقة، يف الديمقراطية من باملزيد تنادي والتي بها، املحتفى خطاباته
مستمر وهو أيًضا. الداخل يف املعارضة ضد سعود آل لحملة األخرض الضوء ضمنيٍّا
إرسائيل اتخذت إيران، احتواء أجل ومن السعودية. باململكة الحاكمة األرسة تسليح يف
أن فيه املتعلمني الفكر أهل يعترب الذي البلد السعودي؛ النظام جانب نفسه الوقت يف
النيل من املمتدة الكربى إرسائيل لدولة حقيقية خطة هي صهيون حكماء بروتوكوالت
قويٍّا الغريب السيايس السعودي اإلرسائييل األمريكي املحور هذا دام وما الفرات. إىل
مكان أي يف قدم موطئ لكسب الليربالية الديمقراطية أمام فرصة من فما متماسًكا،

باملنطقة.
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باختصار، العربي، العالم يف الليربالية الديمقراطية تطور يف أمل هناك يكون أن أردنا إذا
كانت حسنًا، ذلك؟ فرصحدوث وما أوًال. نفسه الغرب عىل التغيري رياح تهب أن ينبغي
استلهاًما بالفعل، يحدث كان ربما تحديًدا التغيري هذا أن عىل التلميحات بعض هناك

العربي. الربيع ثورات من أيًضا
مدريد ميادين أحد يف اإلسبان الشباب من اآلالف عرشات تجمع ،٢٠١١ مايو يف
من استيائهم عن للتعبري — بالقاهرة التحرير ميدان يف أقرانهم فعل كما — الرئيسية
للحيلولة اليورو منطقة من املفروضة التقشفية واإلجراءات املتزايدة البطالة معدالت
ضد هنا «أنا قائلة: املتظاهرات إحدى رصحت ديونها. سداد عن إسبانيا تخلف دون
يسري يشء ال يشء. كل البطالة. الشعبي، الحزب الحكومة، البنوك، يشء؛ كل ضد النظام،
املتظاهرة تلك ولكن ما، حد إىل بلهاء االندفاع شديدة املعارضة هذه تبدو يرام.»5 ما عىل

نظر. وجهة لديها
مواقع خالل من العربي، العالم يف االحتجاجات غرار عىل مدريد، احتجاجات نُظمت
اليونان، ويف اإليطالية، املدن من عدد يف مماثلة تظاهرات وحدثت االجتماعية. الشبكات
ألحزاب» املنتمني «غري املتظاهرين من مجموعات بدأت أمريكا، ويف إرسائيل. يف بل
وول «احتلوا شعار تحت تتظاهر — العربي الربيع ثورات أخرى مرة مستلهمني —
اقتصادي ركود نحو حتًما ستنزلق بالدهم أن يبدو كان ألنه ٢٠١١؛ سبتمرب يف سرتيت»
للرئيس املرصفيني استعباد بني التفاعل هو األول املقام يف األسايس السبب وكان آخر،
دينية معارضة اقرتحتها تقدمية إصالحات عرقلة أخرى جهة ومن جهة، من أوباما
ورصح متزايد. نحو عىل معقولة غري وبدت — الشاي حزب حركة يف تمثلت — أصولية
األحزاب يفسد الخاص «النفوذ قائلني: الويب عىل موقعهم عىل االحتجاجات منظمو
تتسم التي الخاصة «املصالح وأضافوا: الحكومية.» واملؤسسات واالنتخابات، السياسية،
أمتنا قوة اغتصبت وعموالت، بأقساط رشاؤها جرى والتي واإلرساف، والعجز بالغدر
سئمنا لقد القومي. وألمننا لحريتنا التهديدات من مجموعة يف متسببة والعسكرية، املدنية

هذا.»6
الخاصة الغضب لحظة تواجه املسكينة املفلسة بريطانيا كانت نفسه، الوقت يف
برنامج أي وبدون تماًما، عفوي نحو عىل إنجلرتا، شهدت .٢٠١١ أغسطس يف بها
األحياء يف ونهب سلب انتفاضة يف محرومة مناطق من قادمني شباب اندفاع سيايس،
وال ترتدد، شعارات هناك تكن لم ذلك. بعد أيًضا أخرى مدن ويف لندن، من الفقرية
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الناس هؤالء أن هو األلسنة عىل تردد الذي تقريبًا الوحيد الترصيح وكان محدد، عدو
أكثر سياسيٍّا تعبريًا كانت والنهب السلب أعمال أن غري منزلية. كهربية أجهزة يريدون
حق التظاهر إن وأمريكا. املتوسط البحر دول يف املهذبة السلمية االحتجاجات من قوة
النظام، رشعية عىل التأكيد إىل فقط يؤدي ما وغالبًا الديمقراطية، الدول يف ديمقراطي
الصاخبة العنف أعمال أيًضا نسقوا أنهم تصادف الذين — اإلنجليز اللصوص ولكن
وصل الذي والكذب الزيف مدى فضحوا — النصية الرسائل طريق عن مارسوها التي
مجتمع يف األسمى الخري هو االستهالك بأن االعتقاد عىل ئوا نُشِّ لقد نفسه. النظام إليه
لم أنهم هو الوحيد والفارق االستهالك! بغرض والنهب السلب مارسوا وقد استهالكي.
ميئوس نحو عىل صعبة اقتصادية ظروف ظل يف يستهلكونه، ما ثمن لدفع سببًا يروا
مبتذلة بتفاهات يتحدثان خارجيتهم ووزير وزرائهم رئيس كان عندما وحتى منه.
تقمع األمن قوات كانت الحرية، باسم ليبيا قصف أثناء الديمقراطية عن متغطرسة
اإلنجليزي العدالة نظام كان الشغب، أعمال اندالع من أيام غضون ويف الشغب. مثريي
طويلة لفرتات بالسجن األحكام عرشات وأصدر منهم، املئات حاكم قد ببطئه الشهري
ذلك وقبل املعدنية.7 املياه زجاجات ورسقة الغري، ممتلكات عىل التعدي مثل جرائم؛ عىل
لندن، إىل بوش دابليو جورج األمريكي للرئيس زيارة وخالل فحسب، سنوات ببضع
خرجت التي املظاهرات معظم يف املتظاهرين عدد من أكثر أي — متظاهر مليون خرج
ال لكن العراق. يف للحرب سلمية معارضة يف لندن شوارع إىل — العربية الثورات يف
بأنه الحدث وصف يف واحدة لحظة فكر أحد وال البالد، من فر أحد وال تنحى، أحد
إىل البلد هذا لتعيد العراق عىل املرشوعة غري الحرب واستمرت أنجلوساكسوني»، «ربيع

بريطانيا. من كامل وعسكري دبلومايس بدعم الوسطى؛ العصور
هي بالتغيري املبرشة اإلشارات أبرز كانت ربما األمريكي، السيايس النظام وداخل
دعاة أحد بول فباعتبار الرئاسية. الرأي استطالعات تجاه الثابت بول رون موقف
األوسط، الرشق يف الدول واحتالل األمريكية، الحروب لكل مناهًضا يقف والعزلة، الحرية
بول: يقول الفجة. األمريكية اإلمربيالية األجندة ضد أنه هذا ويعني آخر، مكان كل ويف
جميع يف االنتخابية العمليات من الكثري يف تورطت املركزية املخابرات وكالة أن «أعلم
أنهم يف شك يوجد أنه أظن وال … املستبدين الحكام وتختار تنتقي فهي العالم، أنحاء
اختيار نحاول فنحن املتوسط، البحر دول تجتاح التي الثورات تلك صنع يف متورطون
الربيطاني الوزراء ورئيس أوباما الرئيس عكس وعىل القادمني.»8 املستبدين الحكام
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تتحمل تعد لم القديمة اإلمربيالية القوى أن األقل عىل يدرك بول فإن كامريون، ديفيد
أنحاء جميع يف بشدة اهتزت األخالقية سلطتها وأن إمرباطورياتها، عىل الحفاظ تكلفة
والديمقراطية الحرية إىل — املتوهمة أي — املخلصة الدعوات حتى إنه حتى العالم،
يف السجون نزالء من عدد أكرب الوطن يف لديك كان إذا حتًما، كاذبة جوفاء تبدو سوف
توزعها التي الغذاء كوبونات عىل يعيشون بلدك سكان من باملائة ١٥ كان وإذا العالم،
األخبار نرشات يف رئيسية مادة للرشطة العشوائي العنف كان وإذا الفقراء، عىل الدولة
املدنية الحريات من املزيد عام بعد عاًما يقوض «باتريوت» قانون كان وإذا املسائية،

اإلفالس. حافة عىل باستمرار ترتنح حكومتك كانت وإذا دستوريٍّا، واملحمية املقررة
اآلخر املوقف نضع أن علينا ينبغي املتزايدة، بول رون شعبية مقابل يف أنه غري
الذين اآلخرين، الجمهوريني للقادة الرئاسية الرأي استطالعات يف نفسه بالقدر الثابت
عندما خصوًصا — السياسية نظرتهم يف والسطحية البساطة من مخيف قدر عىل كانوا
جورج السابق األمريكي الرئيس معه يبدو حد إىل — العاملية بالشئون يتعلق األمر كان
تفصلنا التي الفوارق تبدو الحر، التدوين عالم يف الواقع، ويف فذة. عبقرية بوش دابليو
— املطلق والجنون الديني، والهوس األبيض، الجنس بتفوق واالعتقاد — الفاشية عن
لألسباب يؤيدونه بول مؤيدي من العديد كان إذا فيما بشدة نشك تجعلنا بحيث دقيقة،
نفسه، الوقت ويف به. ارتبط الذي الحرية شعار يبجلون ببساطة أنهم أم الصحيحة،
كرجل للرئيس عرضصورة إىل األمريكية الصحافة يف أوباما الرئيس عن املدافعون يميل
— للتصديق قابل غري هذا يبدو قد نواياه. رقة وبسبب النظام بسبب انهزم صالح
ولكنه — الكفاءة إىل تفتقر أخرى دمية مجرد هو أوباما أن هي للعقل األقرب فالصورة
فرد. أي من أقوى النظام أن أنفسهم قرارة يف يعرفون أوباما عن املدافعني بأن يوحي
واألرجح الرئاسة. منصب أمام ينهزمون الرؤساء جميع أن يعرفون هم أخرى، وبعبارة
وهو األول، املقام يف بانتخابه النظام سمح حال يف رئيًسا، بول رون أصبح إذا أنه
لن وإما السابقني، الرؤساء من كربونية نسخة سيصبح إما فإنه بشدة، مستبعد احتمال

األوىل. الرئاسية فرتته نهاية حتى الحياة قيد عىل يبقى

بالعاصمة املدينة وسط حي يف مطعم يف جالًسا كنت ،٢٠١١ عام ربيع يف مساء ذات
يصطحب رجل املطعم إىل دخل عندما — هناك إقامتي مكان من بالقرب — تونس
خالل من — واضًحا كان الطاوالت. إحدى عىل استحياء عىل مجلسهما اتخذا معه. ابنه
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اليوم لقضاء الريف من قادمان أنهما — وسلوكهما ومالبسهما، الداكن، برشتهما لون
األسئلة بعض النادل ويسأالن طويلة، لفرتة الطعام قائمة يف يحدقان ظال املدينة. يف
الحمص من تقريبًا املعتادة القياسية الحصة طلب إىل انتهيا أن إىل واآلخر، الحني بني
الجعة. من كوبًا لنفسه األب طلب املدينة، يف بوجودهما واحتفاًال والكباب. البيتا وخبز
الواضح، خوفهما يف متبديًا جليٍّا ظلًما املشهد هذا يف سريى عجوز ماركيس أيُّ كان
ولكنهما ما. نوع من اجتماعية ذروة لهما يمثل تماًما العادي املطعم هذا أن وحقيقة
العربي، العالم أنحاء يف مثلهما املاليني هناك أن أراقبهما وأنا يل وخطر يستمتعان، كانا
اعتادوا الذي النظام فحص من يتمكنون يكادون ال ممن العالم، أنحاء جميع يف بل
واقعية غري مراوغة فكرة ثمن» «يدفعوا أن بد ال أنهم يقرر أن ألحد يمكن حق بأي عليه.
الوضع يف يعرفون األقل عىل كانوا لقد الليربالية؟ الديمقراطية عن ما شخص طرحها
يستطيعون وكانوا رسمية، أوراق أي لتقديم مثًال احتاجوا إذا يسلكون سبيل أي القائم
— شاق عمل يوم بعد الجعة من ككوب — لهم املتاحة الصغرية الحريات ببعض التمتع
كانوا أنهم املؤكد من ذلك. بسبب وجوههم عىل اللحية أشعث بلطجي يلطمهم أن دون
لهذا ولكن لهم. توفريها عن القديمة الحاكمة أنظمتهم عجزت أفضل فرًصا يستحقون
كنت مما بكثري أكثر املطعم، يف البسيطني الشخصني هذين مستقبل عىل خشيت كله،

عيل. بن حكم خالل قابلتهما أنني لو سأفعل
سيأتي ما أن عىل تدل املؤرشات فجميع محزنًا؛ ذريًعا فشًال العربي الربيع كان لقد
تسببت وقد آخر. مكان كل ويف تونس يف قبله، كان مما بكثري أسوأ سيكون بعده
وجعلت والعنف، الفوىض من هائل قدر يف بالفعل اآلن حتى وقعت التي املؤملة األحداث
الناحيتني فمن ذلك. قبل عليه كانت مما وشقاء بؤًسا أكثر أبرياء بسطاء أناس حياة
إىل عقوًدا وسوريا واليمن تونس مثل بلدانًا العربي الربيع أعاد واالقتصادية، االجتماعية

الوراء.
من ليال ثالث أعقاب يف الجيش قوات بنرش الشعب جماهري طالبت بريطانيا، يف
املغاوير الديمقراطية دعاة وقبع األشخاص، من مئات بضع بها قام التي الشغب أعمال
إىل نفسه الوقت يف يدعون كانوا أنفسهم الليرباليني هؤالء أن غري بيوتهم. يف يرتعدون
من املزيد الثوار، جانب من الشجاعة من واملزيد العربي، العالم يف الثورات من املزيد
أظن إنني عنهم. بعيًدا دام ما مكان أي يف والفوىض، العنف من واملزيد االضطرابات،
الجدد. املحافظني من للمقت استحقاًقا أكثر معينة، ناحية من الغربيني، الليرباليني أن
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الكالريت خمر كئوس يرتشفون مخرضمون، تنظرييون جنراالت بالطبع الصنفني وكال
محقق. موت إىل الناس من اآلالف يرسلون وهم السيجار أنواع أفخر دخان وينفثون
والكذب الرصاخ وكل الحرب، دعاية «كل فإن الشهرية أورويل جورج لعبارة ووفًقا
الجدد املحافظني ولكن القتال». ساحة إىل ينزلون ال أناس من دائًما تأتي والكراهية،
إلرسائيل، األمن من واملزيد ألمريكا، القوة من املزيد يريدون فهم األقل؛ عىل واضحون
مرتعدين يقفون الذين الليرباليون، أما يريدون. ما تحقيق طريق يف يقف من لكل واملوت
يجلسون هم وبينما قبل. ذي من إمربيالية أقل فليسوا اإلنساني»، «التدخل شعار تحت
ليغضوا شاق جهد بذل عليهم يجب الديمقراطية، بشعارات يتغنون وبريطانيا أمريكا يف
العادي غري والفقر االجتماعي الفساد وعن السياسية، أنظمتهم إفالس حقيقة عن الطرف
ساستهم وعن االنهيار، عىل توشك التي بلدانهم اقتصادات وعن مجتمعاتهم، ينخر الذي
والسطحية. الجبن متزايدة اإلعالمية مؤسساتهم وعن الثمن، وقبضوا أنفسهم باعوا الذين
اآلخرين يوصون بل السياسية، أنظمتهم عىل بالثناء ليتغنوا أنفسهم يخدعوا أن يجب كم
انتخابات خالل من — السلطة إىل رفعوا أنهم حني يف تحتذى، نماذج يتخذوها بأن
بريلسكوني، وسيلفيو بلري، وتوني بوش، دابليو جورج أمثال من أوغاًدا — ديمقراطية
التي الدولة تكن لم ،٢٠١١ عام من الثاني الربع يف ساركوزي. ونيكوال بوتني، وفالديمري
— باملائة ٠٫٧ هي ضئيلة تظل بنسبة كان وإن — اقتصادي نمو معدل أعىل حققت
بريطانيا وال باملائة)، ٠٫١ بنسبة نموٍّا حققت (التي أملانيا هي األوروبي االتحاد دول من
ونصف، سنة طوال تحظ، لم وبلجيكا بلجيكا، كانت وإنما باملائة)، ٠٫٢ حققت (التي
إجراءات بلجيكا تتخذ لم اإلطالق. عىل حكومة بأي اإلجراءات، يف عادي غري تعقيد بسبب
إنما امليزانية؛ حول مشاحنات هناك تكن ولم املالية، األزمة أعقاب يف قاسية تقشفية
النتائج ضوء ويف الحكومة.9 جانب من توجيه إىل حاجة دون بسالسة تسري األمور ظلت
وجود عدم أن يبدو الغربية، الديمقراطيات يف الساسة أيدي عىل حاليٍّا تحققت التي

املنتخبني. العباقرة إىل الدفة تسليم من أفضل اإلطالق عىل حكومة
األوسط الرشق يف الطويل املدى عىل تدريجي إيجابي تغيري تحقيق يف الوحيد األمل
هو — الوضع ومأساوية صعوبة مدى يعكس أمر هو أمًال يمثل اليشء هذا وكون —
االعرتاض إن املنطقة. يف التدخل عن تماًما يدها وتكف بريطانيا، حذو أمريكا تحذو أن
عكس عىل — ألنها ولكن إمرباطورية، كونها ملجرد ليس األمريكية اإلمرباطورية عىل
إىل بشدة تفتقر إمرباطورية لعقود ظلت — الربيطانيون يحكمها كان التي اإلمرباطورية
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زرعت التي البلدان لشعوب بالنسبة فقط ليس أسوأ، األمور يجعل نحو عىل الكفاءة،
أن يمكننا نفسه، الوقت ويف أيًضا. ولشعبها لها بالنسبة ولكن األخرق، وجودها فيها
لدى النفط مخزون ينفد وأن صحيحة، النفطية» «الذروة نظرية تكون أن هللا إىل نبتهل
كانت التي الحال إىل بذلك لتعود البعيد، غري املستقبل يف السعودية، العربية اململكة
هللا آيات يفقد وأن لها، أهمية ال مرتبة منعزلة بدوية كدولة النفط اكتشاف قبل عليها
لنأمل ذلك، غضون ويف أراضيهم. خارج لهم نفوذ كل أيًضا بالنفط الغنية إيران يف
الحكومات تبدو سوف لها. مستقبل ال التي العنيفة الثورات من املزيد اندالع عدم يف
واملغرب)، األردن يف (كما بثبات ولكن ببطء الدستوري النموذج تعتنق التي امللكية،
يكون ال فلم بريطانيا، يف جيًدا الخيار هذا كان وإذا الراهن. الوقت يف متاح خيار أفضل
أو الوحشية الدول من ليستا واملغرب) (األردن الدولتان هاتان العربي؟ العالم يف كذلك
يف والزعماء الرقابة، تحت زالوا ما هناك فاإلسالميون استثنائي، نحو عىل العسكرية
واسع بتأييد ويتمتعون مسعور، نحو عىل قمعيني ليسوا ولكنهم مستبدون، الدولتني
عىل وعالوة الغرب. يف العاديون القادة به يتمتع الذي نفسه بالقدر األقل عىل النطاق؛
يف املوجود من أكرب قدر وهو الدولتني، يف الليربالية من معني قدر هناك زال فال ذلك،
الوسطى الطبقة أن بمعنى يزدهر، اقتصادهما فإن وأمريكا، بربيطانيا ومقارنة غريهما.
الديمقراطية هي هذه تكون ال قد الزوال. إىل سبيلها يف وليست تتآكل وال تنمو فيهما
يف يتمنوه أن للعرب يمكن الديمقراطية من نوع أفضل ولكنها نحبها، وكما نعرفها كما
ولن مكان، أي يف الواقع أرض عىل لها وجود ال املثالية الديمقراطية إن الراهن. الوقت

مطلًقا. وجود لها يكون
أعمالهم يمارسوا أن هو يتمنوه أن البسطاء العاديني لألشخاص يمكن ما أفضل إن
أشالء، إىل ينسفهم ما أجنبي يأتيهم أن ودون العوائق، من نسبيٍّا يخلو نحو عىل اليومية
ويحول الدينية واجباتهم بشأن باستمرار ينهرهم ملتٍح حقري عليهم يستقوي أن أو
منه يكسبون الذي الصغري املتجر يف النريان يشعل آخر شخص أو كابوس، إىل حياتهم

هللا. إال ماهيتها يعلم ال بلهاء بحماسة مدفوع شخص رزقهم،
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