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كوكتيل الجمهورية
وائل عبد الفتاح
ألعاب الدولة بدأت ضد البرادعي .انتصب السيرك بكامل طاقمه ،وفتح النظام مخازنه
على مصاريعها لتخرج العجائب .جمعية أهلية تقيم دع��وى على وزي��ر الداخلية
ألنه لم يعتقل البرادعي وقادة املعارضة الذين اجتمعوا في بيته .وبعدها بساعات،
أعلنت  ٧أحزاب ،مجهولة تقريبًا ،جبهة اسمها «حماية مصر» ،وتهدف إلى توقيف
«مخطط» البرادعي الذي ّ
عدته «صهيونيًا أميركيًا لزعزعة استقرار البلد».
وب��ال �ت��زام��ن ،ك�ت��ب ص�ح��اف��ي م��ن ح ��راس ال�ن�ظ��ام« :ال�ج�ي��ش ل��ن ي�ق��ف م�ت�ف��رج��ًا» ،في
إشارة تحريض أو تهديد ملن يطالب بتغيير قواعد االنتخابات الرئاسية في مصر
املوضوعة في املادة  ٧٦الشهيرة.
كل هؤالء يحمون مصر من «التغيير».
ّ
السيرك السياسي املنصوب يركز على أن مبارك يملك «الوطنية» واالستقرار ،بينما
معارضوه الخارجون عن النصر «خونة» و«انقالبيون».
هنا تستشعر الدولة الخطر ّ
وتعد التغيير مخططًا صهيونيًا أميركيًا يقوده البرادعي
ّ
ليفسد «السالم الوطني» ويفتت عزم الواقفني في مواجهة العدو اإلسرائيلي.
هكذا يريد النظام توزيع صكوك الوطنية والعمالة ،رغم انتقاالته من قيادة التحالف
ض��د إس��رائ�ي��ل إل��ى ق �ي��ادة ت�ح��ال��ف م��ع إس��رائ�ي��ل ض��د تنظيمات ،ات�ف��ق معها على
تصنيفها إرهابية.
الدولة في مصر تريد أن تدير اللعبة كلها .هذا هو استقرارها الوحيد .شمولية ال
تريد أن تحتكر السلطة فقط ،لكنها تريد أن تكون معارضتها أيضًا.
ال��دول��ة ّأم�م��ت السياسة رغ��م اخ�ت�لاف ال��وض��ع م��ن عبد الناصر إل��ى م�ب��ارك مرورًا
بالسادات .عبد الناصر وضع البلد كله في التنظيم الواحد .والسادات أخرج من تحت
العباءة ث�لاث ب��ذور ألح��زاب تحت رعايته .ومبارك بعدما اتسع الطيف السياسي،
ّ
طبق نوعًا من التأميم السري (أو من الباطن) لتكون كل املعارضة في الجيب الخلفي
للسلطة تستدعيها وقتما تشاء .معارضة منزوعة األسنان وفاقدة لجهاز مناعتها
وقوتها الحيوية .التأميم بوضوح عبد الناصر ودهاء السادات وحيل مبارك ،أفسد
قابلية املجتمع املصري للتعدد.
لم يعد ال��ذوق املصري يقبل بسهولة التعدد .ال يزال هناك استعداد قوي للتوحيد
والصف واليونيفورم السياسي .وهذا جوهر ألعاب النظام ضد التغيير ومداعبته
للفكرة القديمة« :الدولة بابا وماما ومختصر البلد كلها».
ّ
ه�ك��ذا ت�ب��دو ال��دول��ة وطنية ح�ين يأتيها خطر التغيير ،وت��داف��ع ع��ن ال�ع��روب��ة وتذكر
بأمجادها في «صوت العرب» ،حني يظهر شخص من خارج السيرك يتكلم بنبرة ال
تنفع معها األساليب ّ
املجربة.
التغيير ال يعني أن يكون البرادعي رئيسًا ملصر .التغيير يعني أن يكون البرادعي
أحد االقتراحات ال االقتراح الوحيد أو «الرئيس التوافقي» .فكرة الرئيس التوافقي
قاتلة ملعنى التغيير ،ألنها تختصر ببساطة الطيف السياسي كله في ل��ون واحد
وشخص واحد ،بينما التغيير يعني ببساطة تعدد ألوان ومرشحني وبرامج.
هل يعني ظهور البرادعي أن تلغي املعارضة نفسها؟ هل من الضروري أن ّ
يتحمل
البرادعي أجندات املعارضة ولو لم يوافق عليها؟ هل من الضروري أن يكون البرادعي
تلخيصًا للحركة الوطنية أو للسعي من أجل التغيير؟ م��اذا سيفعل البرادعي مع
حمولة الفشل الضخمة التي القتها التجارب السابقة للمعارضة؟ ملاذا تثقل الروح
الجديدة القادمة من خ��ارج ال��دائ��رة بحطام الالعبني السابقني؟ هل من الضروري
أن يكون كل جهد البرادعي هو التوفيق بني ت�ي��ارات متعارضة وتحقيق التوازن
ب�ين مصالح ه��ذه ال�ت�ي��ارات ليتكرر الفشل وتصل املعارضة إل��ى الحائط املسدود
نفسه؟ هل ال بد من أن يقف البرادعي هو اآلخر بعد شهور قليلة على حائط املبكى
للمعارضة املصرية يشكو ويعاني من االضطهاد؟
البرادعي ليس «كفاية» الثانية ،وال جبهة تحالف انتخابي .إنه «حالة جديدة» في
السياسة املصرية .كفاية األول��ى حققت دوره��ا في كسر حاجز الخوف وتصعيد
االحتجاج إلى حالته القصوى .وانتهت اكلينيكيًا بعد أداء ال��دور ووقعت في الفخ
السهل عندما أرادت أن تكون ملخص الحركة السياسية في مصر واستهلكت كل
الطاقات املهمة داخلها في محاولة «التوفيق» بني تيارات سياسية محبطة أساسًا.
ف��ي إح ��دى ال�س�ه��رات االج�ت�م��اع�ي��ة ،س��أل��ت ال��دك�ت��ور ع�ب��د الجليل مصطفى ،وكان
يومها ّ
منسق كفاية« ،ملاذا تبذلون جهدًا في التوفيق بني الشيوعيني واإلخوان وبني
الناصريني والتيار الثوري؟
ملاذا ال تقترحون برنامجًا ّ
يخص أفكاركم وكل من يجدها على هواه وفي خدمة
طريقه السياسي سينضم إليكم ،وعلى من يعترض أن يبحث عن طريق آخر؟».
ّ
لكن حركات املعارضة ،من ف��رط إحساسها بالضعف ،تريد أن تتجمع كلها في
كيان واح��د ووح�ي��د« .الكوكتيل» هو موضة املعارضة ،رغ��م أن��ه فشل م��رات عدة،
ووصل إلى أقصى إمكانياته في تجارب أخرى.
في كوكتيل املعارضة صراع على فرض األجندات الخفية أو األهداف غير املعلنة .ألن
كل ضعيف يريد أن يعلن قوته من على منصة اآلخرين أو على حساب اآلخرين.
وهي معارضة على طريقة دوري املظاليم ،تنتظر دائمًا غضب النظام ّ
لتتأوه ،ومنهم
من هو «دوالت��ي» أكثر من الدولة نفسها ،ويرى روحها وطنية رغم أن الجمهورية
التي أعلنت في  ١٩٥٢تتآكل وتورث إلى العائالت .لكنها ال تزال األمل والهدف الذي
يمنع التفكير في جمهورية جديدة من دون كوكتيل.
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أحمد عدنان *

السعودية 1990
كتاب «السعودية ...سيرة
صدر في اآلونة األخيرة
ّ
للباحث الجاد د .عبد العزيز الخضر .وقد
دولة ومجتمع» ً
مستوى النخب
أحدث الكتاب جدال واسعًا ومستحقًا على
ّ
السياسية والثقافية في اململكة ،نظرًا ملا تميز به من
وعمق تحليلي اتسم بالجرأة والرصانة .هنا إضاءة
رصد دؤوب ّ
على مشهد تطرق إليه الكتاب ،وهو يتناول خطاب
حرب الخليج وتحرير الكويت
ي �ت �ط��رق ه� ��ذا امل� �ق ��ال إل� ��ى مشهد
س �ي��اس��ي ت �ن��اول��ه ال �ب��اح��ث عبد
ال� � �ع � ��زي � ��ز ال � �خ � �ض� ��ر ف� � ��ي كتابه
«ال � � �س � � �ع � � ��ودي � � ��ة ...س� � �ي � ��رة دولة
وم � �ج � �ت � �م� ��ع» ،أال وه � � ��و خطاب
ح � � ��رب ال� �خ� �ل� �ي ��ج أو العريضة
امل��دن �ي��ة ال �ت��ي رف�ع�ت�ه��ا إل ��ى امللك
ف �ه��د ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز مجموعة
م��ن ك�ب��ار رج ��ال ال��دول��ة ومثقفيها ووجهائها،
وع�ل��ى رأس �ه��م ال� ��وزراء ال�س��اب�ق��ون أح�م��د صالح
جمجوم ً وعبد الله الدباغ ومحمد عبده يماني
استجابة للتحديات التي فرضتها حرب تحرير
ال�ك��وي��ت ع�ل��ى ال �ب�لاد .خ�ط��اب ي�ش�ي��رون ف�ي��ه إلى
أهمية املضي قدمًا في ترسيخ التطبيق الشامل
ل�ل�ش��ري�ع��ة ،م��ن إق��ام��ة ال �ع��دل وت�ح�ق�ي��ق املساواة
وإشاعة اإلصالح .ومن وسائل ذلك :وضع إطار
تنظيمي للفتوى ،وال�ش��روع في تكوين مجلس
ال �ش��ورى ،وإح �ي��اء امل�ج��ال��س ال�ب�ل��دي��ة ،ومراجعة
أوض � ��اع ال �ق �ض��اء ،وت�ن�ظ�ي��م ال �ح��ري��ة اإلعالمية،
واإلص�ل�اح ال�ج��ذري وال�ش��ام��ل لقطاعي التعليم
وه �ي �ئ��ة األم � ��ر ب ��امل� �ع ��روف وال �ن �ه��ي ع ��ن املنكر،

اإلصالحات السياسية التي
طالبت بها العريضة المدنية
كان النظام السعودي قد
وعد بتحقيقها أكثر من مرة
وتمكني املرأة في الحياة العامة.
ي �ق��ول ال �خ �ض��ر ف��ي ف �ص��ل «ع �ق��ل امل �ع��ارض��ة» أن
ال �ع��ري �ض��ة امل��دن �ي��ة ال �ت ��ي اش �ت �ه��رت ف ��ي كانون
ّ
األول /ديسمبر  1990باسم العريضة (املدنية)
أو (العلمانية) عند التيار اإلسالمي ،قد حررها
الله مناع ،وساهم معه أيضًا محمد سعيد
د.عبد ً
طيب نقال عن لقاء معه في قناة إل .بي .سي .أيار
(مايو) .2009
وي�ش��رح الخضر أن العريضة ج��اءت ف��ي أجواء
ّحرب الخليج وبعد أحداث ساخنة جدًا .ويقول
إنه ّ ّأول ما سمع بهذه العريضة في ذلك الوقت،
توقع أنها مجرد مطالب سياسية حول الشورى
وب� �ع ��ض اإلص �ل��اح � ��ات ،ول � ��م ي �ف �ه��م مل� � ��اذا كانت
سمعتها سيئة عند نخب الصحوة وتيارها في
حينها وقلقوا منها ،ثم عندما قرأها الحظ أنها
تعرضت لقضايا حساسة عند التيار اإلسالمي،
حول اإلفتاء ،وهيئة األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،ومسألة امل��رأة ،وه��ذا م��ا فسر اإلحساس
باملؤامرة عند التيار اإلسالمي ودفعه للبدء في
م�ش��روع خ�ط��اب امل�ط��ال��ب ،ث��م م��ذك��رة النصيحة،
ول� �خ ��ص ال �خ �ض��ر م�ل�اح �ظ��ات��ه ع �ل��ى العريضة
املدنية كالتالي:
ــــ إن من صاغها لديه خبرة وحنكة في الكتابة
السياسية ،فقد جاءت املطالبات في سياق مؤدب
وراق م��ن ال � ��والء امل �ح �ت��رم ،وال �ت �ق��دي��ر للشريعة
واألسرة الحاكمة ،وكانت جميع املطالب عقالنية
وغير مستفزة حتى ألصحاب الرؤية املحافظة،
وكانت أكثر دق��ة من خطاب املطالب ال��ذي قدمه
اإلسالميون ،والذي تطور إلى مذكرة النصيحة.
ــــ بالنسبة لألسماء الثالثة واألرب �ع�ين املوقعة
على العريضة ،فلم تكن كثيرة ج�دًا وال نتيجة
ت �ج �م �ي��ع ع �ش ��وائ ��ي ي �ف �ق��ده��ا رص��ان �ت �ه��ا .كانت
األس �م��اء م�خ�ت��ارة ب�ع�ن��اي��ة ،وه �ن��اك ع ��دة أسماء
يغلب عليها االعتدال في منهجها ،وفيها أيضًا
ك�ت��اب وأس �م��اء مستنيرة ،وم�ش�ه��ورة عند تيار

الصحوة (كأحمد محمد جمال وصالح محمد
جمال) ،وفيها تنوع مناطقي معقول .كان ينقص
هذه العريضة شيخ تقليدي قريب من املؤسسة
الرسمية.
ُ
ــــ ك��ان من مميزات ه��ذه العريضة أنها لم تنشر
على نطاق واسع أو كمنشور على عكس خطاب
املطالب الذي انتشر وأصبح مستفزًا للسياسي
ف��ي حينها .وامل�ف��ارق��ة الالفتة أن بدايتها كانت
تتضمن آيات وأحاديث أكثر من خطاب املطالب
الذي وقع عليه علماء التيار اإلسالمي!
وت �ق��دي �رًا ل�ل�ج�ه��د ال ��واض ��ح ال� ��ذي ب��ذل��ه الخضر
في كتابه ،أود أن أحيي هذا املجهود وصاحبه
ب� � ��رواي� � ��ة ق� �ص ��ة ال� �ع ��ري � �ض ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة م � ��ن باب
التصحيح أو التوضيح معتمدًا على شهادات
م�ح�م��د س�ع�ي��د ط�ي��ب ّود .ع�ب��د ال �ل��ه م �ن��اع وعلي
الدميني ،وخصوصًا أن الخضر أشار إلى اللقاء
التلفزيوني الذي أجريته مع الطيب الذي أجاب
ح�ين سألته ع��ن العريضة امل��دن�ي��ة ب��أن��ه واملناع
كانا ممن شاركوا في كتابتها.
ف ��ي ال� �ب ��دء ،ي �ج��در ال �ت �ن��وي��ه ب� ��أن األب الروحي
ل �ه��ذه ال�ع��ري�ض��ة ب�ل�ا م �ن ��ازع ،ه��و ال�ش�ي��خ أحمد
ّ
ص�لاح جمجوم (وزي ��ر ال�ت�ج��ارة األس�ب��ق ،ويعد
م� ��ن رج� � � ��االت امل� �ل ��ك ف �ي �ص ��ل ،وع � � ��رف بتوجهه
اإلس�لام��ي ،مع التأكيد أن��ه ليس صحويًا ،حيث
يرأس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة مكة املكرمة منذ فترة طويلة) .والسبب
أن ��ه ب �ع��د ق� ��رار االس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ق��وات األميركية
لتحرير الكويت ،اجتمع وزي��ر الداخلية األمير
ن��اي��ف ب��ن عبد ال�ع��زي��ز ب�ت��اري��خ  1990/8/18مع
مجموعة من الشخصيات العامة ورجال اإلعالم
ف ��ي ج� ��دة ل �ت��وض �ي��ح ق � ��رار االس �ت �ع��ان��ة م ��ن باب
ال�ت�ه��دئ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ت��واص��ل م��ع التيارات
املختلفة ،وكان مما قاله األمير« :هناك نقطتان
أساسيتان في األمر ...األولى :هي أن الجرم كبير
وي�ج��ب أن نرفضه وه��و اك�ت�س��اح ص��دام حسني
وت �ش ��ري ��ده ل �ش �ع��ب ال �ك��وي��ت واح �ت�ل�ال ��ه الكامل
للكويت ،الثانية :أن ندعم موقف دولتنا في أخذ
جميع االس�ت�ع��دادات وأخ��ذ جميع االحتياطات
الالزمة للدفاع عن الوطن واملواطن» .وقال األمير
ف��ي مقطع آخ��ر استنادًا إل��ى ن��ص وك��ال��ة األنباء
السعودية (واس) ال��ذي نشرته جميع الصحف
ال�س�ع��ودي��ة ف��ي ال�ي��وم ال�ت��ال��ي« :وك�م��ا ملستم فإن
صدام عمل أو يعمل اآلن إلى أن ينقل الفعل إلى
ردة ال �ف �ع��ل ...ي��ري��د أن يغطي ع�ل��ى م��ا فعله في
احتالله لبلد عربي شقيق ولشعب مسلم يغطيه
بادعائه أن ما يذكر أن اململكة العربية السعودية
أو دول الخليج العربي استعانت ب�ق��وات ...نعم
وه��ذا أم��ر لم يكن خافيًا وأعلنه خ��ادم الحرمني
ل�لأم��ة ...وأن��ا أستغرب م��ن بعض امل��واق��ف سواء
كانت حكومية أو من بعض الفئات التي خدعت
أو فهمت األم��ر على غير حقيقته ...وإذا كانت
فيه أي مالحظة أو لوم أو وجهة نظر فيجب أن
تؤجل حتى يعود الكويت ألبناء الكويت».
وخ�لال ه��ذا االجتماع ألقى الطيب كلمةّ ،وحني
س��أل �ت��ه ع �ن � ّه��ا أك � ��د ل ��ي ًأن � ��ه ل ��م ي �ع��د يتذكرها
ت �م��ام��ًا ول �ك��ن �ه��ا إج � �م � ��اال ،ح �س��ب ق ��ول ��ه ،كانت
ّ
تتعلق باملستوى امل�ت��ردي ألداء بعض األجهزة
الحكومية ذات العالقة املباشرة باملواطن .ولكنه
يتذكر كما يتذكر كل من حضر االجتماع ،واملناع
منهم ،املداخلة النارية التي ألقاها الشيخ أحمد
ص�لاح ج�م�ج��وم ،ول��م تشر لها (واس) بالطبع!
بدأت بجملته الشهيرة« :يا أمير ...من أعان
وقد
ّ
ظ��امل��ًا س��ل�ط��ه ال�ل��ه ع�ل�ي��ه ..أن�ت��م أع�ن�ت��م ص ��دام في
ح��رّب��ه على إي ��ران فسلطه ال�ل��ه عليكم» ،مطالبًا
ص��ن��اع ال�ق��رار بانتهاز الفرصة ملراجعة النفس
وإط�لاق مسيرة اإلص�ل�اح .وكانت ه��ذه املداخلة
أشبه بنيزك مشتعل هوى على بحيرة جمدها

