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خطة ميشال سليمان الدفاعية
أسعد أبو خليل*
ّ
ب�ع��د ط��ول ج�ه��د وع �ن��اء ،تفتقت ق��ري�ح��ة ميشال
ّ
س�ل�ي�م��ان ع��ن «اس�ت��رات �ي �ج �ي��ا دف��اعّ��ي��ة» ل�ل�ب�ن��ان.
ّ
جمهورية ما تبقى من لبنان
ويستحق رئيس
ُ
ّ
ّ
الثناء ألنه أخذ من وقته املكرس لجوالت عاملية
ي�ق��وم فيها بلم شمل ال� �ـ ّ 500مليون لبناني في
امل �ه��اج��ر .ك ��ان ي�م�ك��ن أن ن �ت��وق��ع م�ض��ام�ين ورق��ة
سليمان ع�ن��دم��ا أش ��ار ح�ض��رت��ه ق�ب��ل أش�ه��ر إل��ى
أن خطتة ستعتمد على ح��ادث��ة العديسة _ أي
ّ
العدو اإلسرائيلي .وميشال
على إطالق نار ضد
سليمان ّ
تبوأ أعلى منصب في الجيش اللبناني،
ّ
ّ
ك�م��ا وص ��ل غ��س��ان ال �ج��د (ال�ع�م�ي��ل اإلس��رائ�ي�ل��ي
امل �ط �ل��وب) إل��ى ث��ال��ث أع�ل��ى منصب ف��ي الجيش
اللبناني .والورقة ُيفترض أن تكون ذات مستوى
ع�س�ك��ري رف �ي��ع ت�ب�ع��ًا ل�ل�م��رت�ب��ة ال�ع�س�ك� ّ
�ري��ة ال�ت��ي
ّ
احتلها ميشال سليمان في وظيفته السابقة.
ّ
وتبدأ الورقة _ وهي ورقة ألن إطالق كلمة خطة
ّ
العسكرية في املطلق ،حتى
عليها يهني الخطط
ّ
ّ
استراتيجيات بحالها _ بتمييع
نتحدث عن
ال
ّ
الخطر اإلسرائيلي ضد لبنان بالقول إن الخطر
اإلسرائيلي هو أبرز خطر من جملة ّ
تهدد لبنان.
ّ
ّ
التصحر وخطر
ما أراد سليمان قوله إن خطر
التدخني وخطر اإلفراط في تناول حالوة الجنب
ه��ي م��ن جملة األخ �ط��ار ال�ت��ي ت �ه� ّ�دد ل�ب�ن��ان ،بما
فيها خطر ال�ع� ّ
�دو اإلسرائيلي .ويعلم سليمان،
ّ
ال� ��ذي ي�ت�ن��اغ��م م��ع ف�ي�ل�ت�م��ان ك�ث�ي�رًا ه ��ذه األي� ��ام،
َوال ��ذي ت �ق� ّ�رب م��ن فيلتمان ب�ع��دم��ا _ ال قبلما _
ّ
ن� َ�ب��ذه األخ�ي��ر ف��ي زي��ارت��ه إل��ى أم�ي��رك��ا ان الخطة
ّ
ّ
الدفاعية يجب أن تعتمد على جملة من املقومات
ّ
ّ
بما فيها «ق��رارات الشرعية الدولية» .ال نعي ما
تعنيه هذه العبارة التي استند إليها سليمان.
ّ
ّ
الدولية
الشرعية
نحن نعلم انه يعلم أننا نعلم ان
ّ
ّ
الدولية
اصطالح غير مبهم للتستر على الخطط
ألميركا وإسرائيل .بعد كل ما فعلته أميركا في
ّ
الشرعية
لبنان (وبالنيابة عن إسرائيل) باسم
الدولية ،هل سليمان ّ
ّ
جاد في كالمه عن تصالح
ّ
ّ
بني خطة الدفاع عن لبنان وشرعية دولية ثارت
ثائرتها ألن ضابطًا لبنانيًا أمر بإطالق رصاص
إسرائيلية ع � ّ
ّ
ّ
الشرعية
�دوة؟ وق ��رارات
على ق� ّ�وة
ً
ّ
الدولية تشتمل في ما تشتمل مثال على القرار
 ،1559الذي _ ً
ّ
العدو اإلسرائيلي
بناء على طلب
_ طالب بنزع س�لاح املقاومة من لبنان ،وأب��دى

ّ ً
ت ��دخ �ل�ا غ �ي��ر م �س �ب��وق ف ��ي ش � ��ؤون ب �ل��د ام�ت�ه��ن
ّ
خارجية تكون
ساسته االرتباط الذيلي بخطط
ّ
إسرائيلية املنشأ (كان ينقصنا ان نقرأ في
غالبًا
كتاب آالن مينارغ الجديد أن أرييل شارون روى
كيف أن وليد جنبالط استجدى ً
لقاء معه وكيف
ُ ّ
رف ��ض ط�ل�ب��ه ب�ع��د اج �ت �ي��اح  .)1982ك�ي��ف ي�ح��ك��م
ّ
الدولية وهي ال تصدر
ميشال سليمان القرارات
إال بأمر ال�ع� ّ
�دو اإلسرائيلي ومشيئته؟ جيفري
فيلتمان _ ح ��ارس ال�ه�ي�ك��ل ال�ص�ه�ي��ون��ي _ ب��ات
لصيقًا باألمني العام لألمم املتحدة ،لكن ميشال
سليمان يريده مرجعًا في مقاومة العدوان .ولو
أراد لبنان ان تعتمد خطط مقاومته إلسرائيل
ع�ل��ى ال�ش��رع� ّ�ي��ة ال��دول� ّ�ي��ة ،ف �ه��ذا ال ي�ع�ن��ي إال وأد
خ�ط��ط م�ق��اوم��ة ال �ع��دوان اإلس��رائ�ي�ل��ي ف��ي امل�ه��د:
هذا يعني أن سليمان غير ّ
جاد في خطته هذه.
ّ
هي دليل ليس فقط على عدم جدية سليمان في
ّ
ط��رح خطته ،بل ّ
عقلية تسترشد
تنم أيضًا عن
ّ
برضى الحكم السعودي واإلدارة األميركية .اما
ّ
اللبنانيون هذه ّ
ّ
األيام عن مظاهر
يتحدث به
ما
ُ
نعمة بارزة ومفاجئة في عائلة ميشال سليمان،
ف �ه��ذا ي��دخ��ل ف��ي ب ��اب ال �ص��دف ال �ب��ري �ئ��ة ،ث��م إن
أوراق ال�ي��ان�ص�ي��ب ت��رف��ع ف��ي ح ��االت م��ن املرتبة
ّ
االجتماعية للفرد والعائالت.
وي �ض �ي ��ف س �ل �ي �م��ان ب� �ن� �دًا ع� ��ن أخ � �ط� ��ار ال� �ع ��دوّ
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،وي��ذك��ر َع� َ�رض��ًا ت �ك��رار االع �ت ��داءات
ّ
ّ
اللبنانية ،لكن كيف
اإلسرائيلية على السيادة
يمكن قائدًا سابقًا للجيش وق��ائ�دًا حاليًا أعلى
ّ
ّ
ّ
ّ
الجوي
اللبنانية _ وبسالحها
للقوات املسلحة
ّ
ّ
ال��ذي أث��راه إل�ي��اس امل��ر بصفقة ط��ائ��رات روسية
ّ
ّ
يتحدث هكذا وببساطة عن تكرار
خيالية _ ان
االع � �ت � ��داءات؟ أال ي�ش�ع��ر ب ��أن االع� �ت ��راف ب�ت�ك��رار
االع � �ت� ��داءات ي�ض�ع��ه م��وض��ع امل �س��ؤول� ّ�ي��ة ،ال بل
امل�ح��اس�ب��ة؟ ك�ي��ف ي�م�ك��ن رئ �ي��س ال�ج�م�ه� ّ
�وري��ة ان
ي��ذك��ر ع��رض��ًا ت �ك��رار االع � �ت ��داءات ع�ل��ى ال�س�ي��ادة
م��ن دون إع�ل�ان م��وق��ف ق ��وي ،وم��ن دون إص��دار
ّ
احتجاجية وت�ص��ري�ح��ات ،على طريقة
ب�ي��ان��ات
ً
ال �ت �ص��ري �ح��ات ال� ��ذي أط �ل �ق �ه��ا أخ �ي �رًا ب �ن ��اء على
ّ
ّ
أميركية؟ أال يعلم سليمان أن
سعودية _
أوام��ر
تكرار االعتداءات يدينه هو ويضعه في موضع
ّ
التاريخية ع��ن تقصير ف��اض��ح على
امل�س��ؤول� ّ�ي��ة
ّ
ّ
أق��ل تقدير؟ كيف يفسر للشعب اللبناني تكرار
االعتداءات؟ أال يشير هذا إلى فشله هو؟
وب�ع��د أن ي�ع� ّ�ب��ر م�ي�ش��ال سليمان ع��ن قلقه على

أث��ر ت�ه��دي��دات ال�ع� ّ
�دو لالقتصاد واألم��ن القومي
_ ال� ��ذي ي�ب�ق��ى دون ت �ع��ري��ف _ ي�ن�ت�ق��ل إل ��ى بند
ّ
ُمستقل عن اإلرهاب .وكعادته ،يعتنق التعريف
األميركي _ اإلسرائيلي ملفهوم اإلره��اب (وك��ان
ه� ��ذا ج �ل� ّ�ي��ًا ف ��ي أح� ��ادي� ��ث س �ل �ي �م��ان ف ��ي وث��ائ��ق
ّ
يتحدث عن
«ويكيليكس») .وسليمان كان دومًا
ْ
خطر إسرائيلي وعن خطر اإلره��اب _ كخطرين
ً
ّ
العدو
مختلفينْ ُ ،مزيال بذلك صفة اإلره��اب عن
اإلس��رائ �ي �ل��ي وع� ��ن ج ��رائ �م ��هُ ،
وم �ل �ص �ق��ًا ال�ص�ف��ة
ّ
ح�ص�رًا بالشعب الفلسطيني ف��ي امل�خ��ي�م��ات .ال
يجرؤ سليمان على إط� ّلاق صفة اإلره��اب على
إس��رائ �ي��ل ،وف��ي ه��ذا م��ؤش��ر واض ��ح إل��ى مراميه
ّ
ف��ي السياسة ال�خ��ارج� ّ�ي��ة ،وف��ي تملق الحكومة
ّ
ّ
األميركية .وعندما نتذكر ان سليمان كان جزءًا
ّ
ّ
من فريق ثنائي ضمه مع إلياس املر _ الذي ظهر
من وثائق «ويكيليكس» كأقبح سياسي لبناني
م �ع ��اص ��ر ،وك ��أك �ب ��ر ع� ��ون ل �ل �ع � ّ
�دو اإلس��رائ �ي �ل��ي،
وك ��أص ��رح ك� ��اره ط��ائ �ف��ي ب�غ�ي��ض ف��ي ال�س�ي��اس��ة
ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة _ ي � ��زداد ق�ل�ق�ن��ا م ��ن م �ف��اع �ي��ل خطط

خطة سليمان عودة إلى
ّ
الستينيات وإلى عقيدة
ّ
فؤاد شهاب المتخاذلة
ّ
التصدي لوجود
سليمان ،ومن حقيقة دوره في
ّ
العدو اإلسرائيلي تهديدات
املقاومة ،فيما يطلق
يومية ضد لبنان _ وهذه التهديدات ال تلقى ردًاّ
ّ
أب�دًا من قيادة الجيش اللبناني ،وال من رئيس
ّ
الجمهورية ،ال��ذي يبحث ع��ن آث��ار لعناصر من
الحرس الثوري اإليراني في لبنان.
ّ
كما أن بند األخ�ط��ار اإلسرائيلية يخلو م��ن أي
ّ
ّ
إش ��ارة إل��ى شبكات التجسس اإلس��رائ�ي�ل��ي��ة في
مختلف ق�ط��اع��ات ال��دول��ة وامل�ج�ت�م��ع ف��ي لبنان.
ل��م ي��رد ميشال سليمان ان يذكر ه��ذا األم��ر ،هل
لخوفه من غضب أميركي _ سعودي؟ أم ألن في
ّ
الجد _ العميل اإلسرائيلي الهارب
األمر غسان
ّ
_ الذي خدم تحت قيادته هو ،ولم تحظ القضية
ولو بتحقيق شكلي لرفع العتب؟
وينتقل الجنرال سليمان الذي كان صدره يزخر

ب��ال�ن�ي��اش�ين وامل �ي��دال� ّ�ي��ات امل�ج�ه��ول��ة ال�س�ب��ب إل��ى
ّ
اللبنانيني .ويقول
م��وض��وع ال�س�لاح ف��ي أي��دي
حضرته إن انتشار السالح يصرف قوى الجيش
ع��ن «واج �ب �ه��ا ال��وط �ن��ي ف��ي ال ��دف ��اع ع��ن األرض
ومحاربة اإلره ��اب» .لكن متى ق��ام ه��ذا الجيش
منذ إن�ش��اء ال�ج�م�ه� ّ
�وري��ة غير امل�م�ت��ازة ب��أق��ل من
ال ��واج ��ب ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن ال ��وط ��ن؟ ث ��م مل � ��اذا ب��دأ
سليمان يرى في ّ
مهمة الجيش محاربة اإلرهاب
ب��ال�ت�ع��ري��ف اإلس��رائ �ي�ل��ي؟ ه��ل ي��رى سليمان في
قوى الجيش نموذجًا جديدًا عن ميليشيا لحد،
التي ارتكبت أفظع الجرائم تحت عنوان محاربة
اإلره � ��اب ،ك�م��ا ق ��ام ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ب��ارت�ك��اب
مجزرة نهر البارد تحت عنوان محاربة اإلرهاب؟
لكن سليمان يلجأ إل��ى أسلوب الخداع والرياء
ف��ي ح��دي�ث��ه ع��ن ت�ع��زي��ز ال�ط��اق��ات ال�ع�س�ك� ّ
�ري��ة من
أجل مقاومة أي اعتداء على الوطن ُ(مستشهدًا
هنا ب��امل��ادة األول��ى م��ن ق��ان��ون ال��دف��اع الوطني).
يعلم سليمان قبل غيره ان عدم تعزيز القدرات
ّ
العكسرية للجيش اللبناني ال ي�ع��ود ألسباب
ّ
ّ
ّ
تقنية أو حتى لشح امل��وارد _ على شحها _ بل
يعود ل�ق��رار أميركي _ إسرائيلي بعدم تحويل
ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي إل ��ى ج�ي��ش ي�ح�م��ي ال �ح��دود،
وت �ح��وي��ل م�ه�م�ت��ه إل� ��ى ق� ��وى ح �ف��ظ األم � ��ن ال�ت��ي
ّ
ّ
ّ
واملحتجني على
املخيمات
تتخصص ف��ي قمع
الظلم في لبنان .ملاذا لم يقل سليمان الحقيقة :أن
أميركا تمنع وستمنع لبنان من تقوية جيشه،
ألن ذل ��ك ي��زع��ج إس��رائ �ي��ل؟ وال ن�ن�س��ى أن ق�ي��ادة
اللبنانية ّ
ّ
برمتها أرسلت وفود
الجيش والدولة
اع �ت ��ذار إل ��ى واش �ن �ط��ن م��ن أج ��ل ن�س�ي��ان ح��ادث��ة
إطالق النار في العديسة و«مسحها في دقنهم».
ّ
يستمر ال�ع��ون األميركي
يهم ق�ي��ادة الجيش أن
ّ
للجيش ،ال��ذي ي��أت��ي ليس م��ن أج��ل م��د الجيش
ب �م��ا ي �ح �ت��اج إل �ي��ه ل �ص� ّ�د ع� � ��دوان إس ��رائ� �ي ��ل ،بل
لضمان عدم ّ
صد الجيش ألي عدوان إسرائيلي.
يعلم ميشال سليمان أن الشعب في لبنان يعلم
أن امل �س��اع��دات األم �ي��رك� ّ�ي��ة ل�ل�ج�ي��ش ت �ه��دف إل��ى
إب�ط��ال مهمته األس��اس� ّ�ي��ة ف��ي ال��دف��اع ع��ن الوطن
ضد أي اعتداء إسرائيلي.
ّ
لكن سليمان يريد أن يضفي ّ
وأهمية على
جدية
ورقته هذه ،فيجد ضرورة للحديث عن «املرتكزات
االستراتيجية» .والبند ّ
األول من مرتكزات هذا
ّ
الرئيس (ال��ذي ي��ذك��ر بتجربة إل�ي��اس سركيس،
الذي كان يبدو في الظاهر مساملًا ،فيما كان في

التيّاران اليساريّ والقوميّ بين الفشل وقصور األداء
عالء الالمي*
لذكرى رحيل هادي العلوي الرابعة عشرة
ُ
ال ي �م �ك��ن ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن ال � �ت� � ّ�ي� ��ارات ال �ت �ق��دم� ّ�ي��ة
ّ
ّ
العربي ،وخصوصًا
والديموقراطية في العالم
ّ
ال�ت� ّ�ي��اري��ن ال �ي �س��اري وال �ق��وم� ّ�ي ال �ع��روب� ّ�ي ،خ�لال
«ال��رب �ي��ع ال� �ع ��رب � ّ�ي» ،م ��ن دون األخ� ��ذ ب �ع��دد من
َ
ّ
املحاذير ،التي قد تتخذ شكل الضرورات الالزمة
ّ
نقد وتقويم .ومن ذلك:
ألية عملية ٍ
ّ
 ض� ُ�رورة معرفة درج��ة النسبية في ما يعتبرهً
ً
كامال لهذه ّ
التيارات في الحضور
البعض فشال
ّ
واألداء .ف��ال��واض��ح أن م��ن األص� ��وب ،ف��ي بعض
َ
ال � �ح ��االت وال� �س ��اح ��ات ،ال� �ح ��دي ��ث ع ��ن ن� ��وع م��ن
«ال �ق�ص��ور ال�ك�ب�ي��ر» ،ال ع��ن ال�ف�ش��ل ال �ك��ام��ل .ففي
مصر وت��ون��س ،على سبيل امل�ث��ال ،وف��ي سوريا
ّ
معينة ،كان ّ
إلى درجةٍ ّ
ٌ
حضور
اليسارية
للتيارات
ُ
ّ
ّ
ّ
رصد حيويته الفائقة وفعالياته املتنوعة
يمكن
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ُ
ف��ي ال�ش��ارع املنتفض .ويمكن اإلت�ي��ان بالعديد
م��ن امل�ن��اس�ب��ات ال �ت��ي ك ��ان ح �ض� ُ
�ور التنظيمات
ً
ّ
فاعال فيها ،رغم تواضعها التنظيميّ
اليسارية
وال � �ج � �م� ��اه � �ي� � ّ
�ري :ك � �ح ��زب ال� �ع� �م ��ال ال �ش �ي ��وع ��يّ
ب�ق�ي��ادة حمة الهمامي وال �ح��زب ال��دي�م��وق��راط� ّ�ي
ال �ت �ق��دم� ّ�ي ب �ق �ي��ادة ن�ج�ي��ب ال �ش� ّ�اب��ي ف��ي ت��ون��س،
وح��رك��ة  6أب��ري��ل وال �ح��زب االش �ت��راك� ّ�ي ال �ث� ّ
�وري
ّ
ّ
والديموقراطية
اليسارية
في مصر ،والحركات
ّ
ال �س� ّ
�وري��ة ال��راف �ض��ة ل�ل�ت��دخ��ل ال �خ��ارج� ّ�ي كهيئة
ّ
ّ
الديموقراطي .وم��ع ذل��ك ،فإن
التنسيق واملنبر
ه��ذا ال�ح�ض��ور ل��م ي�س�ف� ْ�ر ع��ن ن�ت��ائ��ج م�ه� ّ�م��ة بعد
االنتخابات في مصر وتونس خصوصًا .أما في
ُ
ّ
اليساري ،وخصوصًا
اليمن ،فصورة الحضور
ف ��ي ش �م��ال ال� �ب�ل�اد ،ت �ب��دو ش��اح �ب��ة (رب� �م ��ا ك��ان
ّ
ّ
حضور ّ
ُ
والبعثية أبرز)؛ أما
الناصرية
التيارات
ٌ
ُ
في الجنوب ،فحضور اليسار مشدود إلى أجندة
ّ
ّ
االنفصالية.
االشتراكي ذات األهداف
الحزب
ُ
ّ
�روري إع � ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي ال �ع��دي��د من
 -م��ن ال� �ض �
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ّ
واملسميات بهدف التفريق بني اليسار
األسماء
ال�ت�ق�ل�ي� ّ
�دي ال ��ذي ان��دث��ر ق�ب��ل «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب� ّ�ي»
�ار آخ ��ر غ�ي� ِ�ر
ب��زم��ن لّ�ي��س ب��ال�ق�ص�ي��ر ،وب�ي�ن ي �س� ٍ
ت�ق�ل�ي�
�دي (ذك��رن��ا أم�ث�ل��ة ع�ن��ه) ي �ح��اول بشجاعةٍ
ودأب ال �خ� َ
�روج م��ن ع�ن��ق ال��زج��اج��ة واالن �غ� َ
�راس
ف��ي ٍال��واق��ع ال�ج��دي��د وال �ح��راك ال �ث� ّ
ّ
املستمر.
�وري
ومن أبرز األمثلة على «اليسار» املندثر ،أو الذي
ف��ي سبيله إل ��ى االن ��دث ��ار ،األح � � ُ
�زاب ال�ش�ي��وع� ّ�ي��ة
ّ
ّ
التقليدية في تونس بقيادة محمد
واليسارية
ح��رم��ل ،وف ��ي س��وري��ا ب �ق �ي��ادة آل ب �ك��داش ،وف��ي
م�ص��ر ب�ق�ي��ادة رف �ع��ت ال�س�ع�ي��د .أم��ا ف��ي ال �ع��راق،
َ
َ
الحزب هناك ،بقيادة الرفيق «الخالد في
فليت
بصمت
حميد مجيد م��وس��ى ،ان��دث��ر
منصبه»
ٍ
ّ
ْ
ً
�دال م��ن أن يبقى م��وج��ودًا
�
ب
�ه،
�
ئ
�ا
�
�ق
�
ش
�أ
�
ك
�رام
واح � ّت� ٍ
ً
سابقة ت��اري�خ� ّ�ي� ً�ة س��وداء ف��ي س� ّ
�ردي��ات
ليسجل
ّ
ال �ح��رك��ة ال�ش�ي��وع� ّ�ي��ة ال �ع��امل� ّ�ي��ة ح�ي�ن اص �ط��ف مع
ّ
م�ح�ت��ل��ي ب �ل�اده وش� ��ارك «ب �ن �ش��اط» ف��ي مجلس
ّ
ُ
ُّ
حكم بائس شكله الحاكم األميركي بول بريمر
ٍ
ّ
الطائفية ،فكان للحزب
على أساس املحاصصة
ُ
ّ
ُ
الشيعية!
املحسوب على «كوتا» الطائفة
مقعده
أما ّ
العروبي ،وتحديدًا الناصريّ،
ّ
التيار القوميّ
ْ
فليس ثمة الكثير ّ
مما يمكن أن يقال بصدده،
ْإذ ان �ح �ص��ر وج� � � ُ
�وده ف ��ي م �ج �م��وع��ات ص�غ�ي��رة
ّ
ّ
شخصية
وه��ام�شّ��ي��ة ف��ي ت��ون��س وم � ْص��ر ،وف� َ�ي ّ ً
س �ي��اس��ي��ة م �ع��روف��ة أح� � ��رزت ن �ت��ائ��ج ط��ي �ب��ة في
االن �ت �خ��اب��ات امل �ص� ّ
�ري��ة ،ه��ي ح�م��دي��ن ص� ّ�ب��اح��ي،
ّ
ُ
مع أن الرجل ال يمكن اعتباره امتدادًا صميميًا
للتجربة ال�ن��اص� ّ
�ري��ة األص�ل� ّ�ي��ة إلاّ بشكل رم��زيّ.
ُ
ومع ذلك ،فال ْ
ّ
السلبي
تمكن املبالغة في التقويم
ّ
ملستويات أداء مكونات النوع األول ،الذي أطلقنا
ُ
عليه «ال �ي �س��ار غ�ي��ر ال�ت�ق�ل�ي� ّ
�دي» ،أو م�س��اوات�ه��ا
ّ
ب�ع�ض�ه��ا ب�ب�ع��ض ف��ي ج�م�ي��ع َال �ب �ل��دان ال�ع��رب��ي��ة
ال�ت��ي ش �ه� ْ
�دت أن�م��اط��ًا مختلفة ال�ع�م��ق وال �ش� ّ�دة
ّ
من الحراك ال�ث��وري .فعلى سبيل املثال ،لم يكن

مستوى أداء ال�ي�س��ار ال�ت��ون�س� ّ�ي مختلفًا كثيرًا
عن مثيله في مصر أو سوريا .أما في ليبيا ،فال
ً
يمكننا ال�ك� ُ
�ا على وج��ود ي�س��ار م��ن ّ
أي
لام أص�ل
ّ ٍّ
ّ
ّ
نوع كان ألن جراد الديكتاتورية القذافية التهم
َ
َ
عقود من حكمه،
واليابس طوال أربعة
األخضر
ٍ
َ
وال ع �ب��رة ه�ن��ا ف��ي ت��روي��ج أك ��ذوب ��ة ال �ن��ات��و عن
ّ
انتصار ّ
ّ
ّ
مسرحية
الليبي في
الليبرالي
التيار
ُّ
االنتخابات األخيرة ،فأي ليبراليني أولئك الذين
ّ
بددوا َ
أكثر وقتهم في وسائل اإلعالم لينفوا عن
ّ
أنفسهم صفة «الليبرالية»؟!
�رورة َاالن �ت �ب��اه إل ��ى ع ��دم ث �ب��ات األوض � ��اع
 ض ��ال �ت��ي ت �م� ّ�خ��ض ع�ن�ه��ا ال �ح � ُ
�راك ال�ج�م��اه�ي� ُّ
�ري في
َ
ّ
ّ
يصعب إطالق األحكام
العربية ،وهو ما
البلدان
ْ
ّ
َ
النتائج الثابتة التي أحرزتها
ر
وتصو
الجازمة
ُ
ُ
ُ
ه ��ذه ال� �ق ��وة ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة أو ت �ل��ك .وي �م �ك��ن رب ��ط
�ور
ه ��ذه ال�س�ي��ول��ة وال �ت��رج��رج ف��ي ال�ن�ت��ائ�
�ج ب��أم� ٍ
ّ
ّ
ّ
املتعرج الذي
تتعلق بطبيعة املجرى
موضوعيةٍ
ُ
ْ
ّ
ّ
ّ
التاريخي للمجتمعات
سلكته عملية التطور
ّ
ّ
�ور ذات��ي��ةٍ
ال�ع� ّ�رب��ي��ة ط ��وال ال �ق��رن ا ّمل��اض��ي ،وب ��أم � ٍ
تخص القوى االجتماعية املشاركة.
ُ
وف� ��ي ه� ��ذا ال � �ص ��دد ،ال ي �م �ك��ن ت �ح �م �ي��ل َال �ي �س��ار
ّ
مسؤولية الفشل
والقوميني العروبيني وحدهم
ال �ح��اص��ل ت��اري �خ �ي��ًا ،ب ��ل ت �ت �ح� ّ�م��ل امل �ج �ت �م �ع��اتُ
ّ َ
ّ ُ
ّ
ّ
التاريخي
مسؤولية اإلخ�ف��اق
العربية ـــ ككل ـــ
عصور ما قبل التاريخ
الهائل في االنتقال من
ِ
ّ
املدني الى ما بعده.
ُ
ّ
ك ��ذل ��ك ت �ن �ب �غ��ي اإلش � � � ��ارة إل � ��ى أن ظ ��اه ��رة ع��دم
ث�ب��ات األوض ��اع والنتائج تشمل ق��وى ال يمكن
اح �ت �س� ُ�اب �ه��ا ض �م��ن ق� ��وى ال �ن �ه �ض��ة وال �ح ��داث ��ة،
ْ
خسرت
ك��ال�ت� ّ�ي� ُ�ارات اإلس�لام� ّ�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة .فلقد
ً
ح� ��رك� ��ة اإلخ� � � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن امل� �ص ��ري�ي�ن م� �ث�ل�ا،
خ �ل�ال ف �ت��رة ق �ص �ي��رة ج � �دًا ه ��ي ال �ف �ت��رة امل �م �ت� ّ�دة
ّ
التشريعية وال��رئ��اس� ّ�ي��ةَ ،
أكثر
ب�ين االن�ت�خ��اب��ات
ّ
�اب م�ت�ع��ددة،
�
ب
�
س
أل
�ة،
�
ب
�
خ
�ا
�
ن
�
ل
ا
كتلتها
م��ن نصف
ٍ

