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سياسة

تدمير ليبيا وأسطورة ّ
«الربيع العربي»
عامر محسن
ّ
«كـ ــان ه ــذا جـ ــزءًا م ــن عـمـلـ ّـيــة كــونـ ّـيــة ،ال مـحـلـ ّـيــة فـحـســب .وح ــده ــا ال ــث ــورات
االستثنائية في القرن العشرين هي التي لم تشهد ـ في هذه املرحلة ـ إعادة
ّ
ّ
عملية إعــادة
تدريجي لحالة الــامـســاواة في الـ ّـداخــل ،بعد أن كانت
إحـيـ ٍـاء
ّ
ّ
التوزيع قد ّ
ضيقتها؛ وليبيا لم تكن استثنائية» ـ ماكس آيل« ،مالحظات عن
ّ
ليبيا» ،مجلة «فيوبوينت» ،شباط 2018

امل ـب ـلــغ تــدري ـج ـيــا إذا ت ـق ـ ّـرر أن الــدعــم
ي ـج ــب أن ي ـش ـم ــل م ــؤسـ ـس ــات أخـ ــرى
ل ــديـ ـه ــا بـ ـ ــروتـ ـ ــوكـ ـ ــوالت إس ـ ـك ـ ــان مــع
املصارف ،وإذا ّ
تقرر أن سقف القروض
هـ ــو ال ـس ـق ــف ال ـ ـ ــذي وضـ ـع ــه م ـصــرف
لـبـنــان ( 1.2مـلـيــار لـيــرة كـحـ ّـد أقصى
لكل قــرض) ال الــذي تمنحه املؤسسة
الـعــامــة ( 270مـلـيــون لـيــرة لـكــل قــرض
ّ
كحد أقصى) ،فإن الكلفة ستكون أكبر
ب ـك ـث ـيــر ...ك ــل خ ـيــار يـخـلــق سـيـنــاريــو
م ـخ ـت ـلــف عـ ــن اآلخ ـ ـ ــر ب ـك ـل ـف ـتــه وعـ ــدد
املستفيدين وحجم االستفادة ،لكن كل
ذلك يتوقف على أي سياسة إسكانية
ستنتهجها الدولة ،وملصلحة من ،في
حال كانت تريد أن تنتهج سياسة ما!

ووزيـ ــري امل ــال وال ـط ــاق ــة ...اللجنة لم
تـخــرج ب ـ ّ
ـأي نتيجة ،خـصــوصــا أنها
ك ــان ــت تـعـمــل ع ـلــى وق ــع ال ـت ـق ــارب أو
النفور السياسي بني املعترضني.
فـجــأة ،ق ـ ّـررت الحكومة تكليف وزيــر
امل ـ ــال بـ ّـال ـب ـحــث ع ــن مـ ـم ـ ّـول خ ــارج ــي،
مــا يـجــنــب ال ـغــرق أكـثــر فــي مــوضــوع
خـ ـض ــوع ال ـت ـل ــزي ــم ل ـضــري ـبــة الـقـيـمــة
املـضــافــة .لــم يــأت التمويل ولــم تنته
املـشـكـلــة ،بــل تفاقمت مــع الـسـجــاالت
ّ
الحر
السياسية بــن التيار الوطني
وأم ــل ح ــول مـلــف مناقصة الـبــواخــر.
إص ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزي ـ ـ ـ ـ ــر االش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال ي ــوس ــف
فنيانوس ووزراء حركة أمــل وحــزب
ال ـلــه والـ ـق ــوات عـلــى إج ـ ــراء مناقصة
تلزيم البواخر في إدارة املناقصات،
ّ
شكل ضربة لوزراء التيار.
ّ
تصدر ملف البواخر أدوات الخالف
الـسـيــاســي بــن الـتـيــار وال ـحــركــة ،إال
أن هـ ــذا ل ــم ي ـم ـنــع م ــن ت ـح ــري ــك مـلــف
دير عمار  2كلما كانت هناك حاجة.
ّ
التيار يتهم أمــل بأنها تعرقل امللف
حتى ال يحصد التيار إنـجــاز زيــادة
ت ـغ ــذي ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،أم ـ ــا ح ــرك ــة أم ــل،
فتقول إن ملفات الكهرباء فيها هدر
وفـ ـس ــاد .وب ــن ه ــذا وذاك ،الـكـهــربــاء
أسوأ ّ
مما كانت عليه.

ّ
في حالة ليبيا ،تحديدًا ،كان من ّ
األحداث
الجزيرة» عن
«سردية
السهل أن ننساق خلف
ٌ
ّ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
بالنسبة الى املشرق ،بلد بعيد نسبيًا ،ومعزول نسبيًا ،وقلة
وعن «ثورة فبراير»ً .ليبيا،
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
حتى في ّ
الغربية ،كان
األكاديمية
األدبيات
صلة به ومعرفة بشؤونه.
من الناس تملك
ّ
ٌ
الصعب أن تتعلم شيئًا حقيقيًا عن ليبيا ،فهي ايضًا بلد «مغلق» ،عـ ٌّ
من ّ
ـدو ألميركا،
ّ
وال يسهل على الباحثني الغربيني دخوله والعمل فيه .هذا ينطبق بخاصة على ما كان
الصعب أن تجد كتابًا ّ
ّ
السياسية ،حيث كان من ّ
جيدًا
ُيعرض علينا في مجال العلوم
ً
ّ
واحدًا عن ليبيا .ما الخيارات أمامك؟ لديك ديرك فاندوال مثال ،من املختصني القالئل في
ّ
ّ
اشكالية .ولديك
الشأن الليبي ،وأنت ال تحتاج ألن تكون خبيرًا فيه حتى تعرف ّأن كتاباته
ماريوس ديب« ،شريك» فؤاد عجمي ّفي السياسة في واشنطن؛ واملشكلة ليست هنا ،بل
ّ
ّ
البحثية.
هي أنه ال أردأ من مواقفه السياسية ال أعماله
ّ
على الهامش :يوجد ٌّ
نص ممتع للفيلسوف املصري عبد الرحمن بدوي ،في منت مذكراته،
يروي فيه تجربته حني مارس التعليم الجامعي في ليبيا .وكعادته في توصيف رحالته
والدول التي زارها ،يبدأ بدوي الفصل بأربعني أو خمسني صفحة ّ
ّ
يقدم فيها تاريخ ليبيا
ُ
بطريقة املحاضر ،من العصر الطباشيري الى يومنا هذا ،قبل أن يروي تفاصيل رحلته
ّ
واملظالم التي ّ
تعرض لها ـ هذا يحدث معه في كل مكان (ال أفهم أن يلوم البعض ّالراحل
ّ
ّ
ّ
ّ
بدوي على لهجته العدائية والحاد ّة في املذكرات ،وبخاصة تجاه أعدائه وخصومه ،وهم
ّ
كثرّ ،
ّ
نوع من املذكرات
يمتدون من طه حسني والعقاد الى عبد
الناصر والسادات .أي ٍ
ّ
ّ
ّ
وعصبيته
تفضلون؟ سيرة صريحة ،نشعر فيها بشخصية الكاتب ونلمس نزقه
ّ
ّ
ّ
ونسمع صوته في سطورها ،ويصفي فيها حساباته مع ّ
الجميع؟ أم مذكرات متكلفة،
ّ
ّ
يقول كاتبها إنه لن يدخل في اإلشكاليات ،ويسامح كل من أساء اليه ،ويريد فحسب أن
يموت بسالم؟).
ـدي اسـتـ ٌـاذ من أصــول ّ
في الوقت ذاتــه ،كــان لـ ّ
ليبية ،هو من عائالت النخبة السنوسية
التي ّ
جردتها «ث ــورة الفاتح» ّمن سلطتها ونفتها الــى الـخــارج ،وقــد هربوا يومها من
ّ
ّ
ليبيا على طوافة أميركية وظلوا يحلمون بالعودة ،منتصرين ،على منت مثلها (كان
يدرسنا االقتصاد على املنهج النيوليبرالي ،ويشرح لنا ّأن االشتراكية ّ
ّ
والدولة الوطنية
ّ
ّ
ّ
ّ
وااليديولوجيا هــي مــا خــرب بــادنــا ،وأن الــســوق الـحــرة والنيوليبرالية واالصــاحــات
الهيكلية هي أملنا املنقذ ـ كان البعض ّأيامها ّ
يردد هذا الخطاب بثق ٍة وتفاؤل) .وهو كان
ّ ّ
القذافي مجنونّ ،
ّ
وأن «الغرب لن يأخذنا بجدية» طاملا أننا نسمح بوجود
يقول لي إن
ّ
ّ
ّ
زعماء مثله على رأس بالدنا .بالفعل ،فإن منظر القذافي من بعيد لم يكن يوحي بالثقة:
ّ
ّ
ّ
ـ«نظرية ثالثة» وكتاب
بالهوية األفريقية ،ويقول إنه خرج ب
ينادي يومًا بالعروبة ويومًا
ّ
أخضر ،ويستقبل ضيوفه األجانب في خيمة (لديه ايضًا مجموعة قصصية عنوانها
«القرية القرية ،األرض األرض ،وانتحار رائد الفضاء وقصص أخرى»).
ّ
الصعب أن تتعاطف مع «ثورة» ّ
ّ
السياق ،لم يكن من ّ
في هذا ّ
وبخاصة
ضد ذلك النظام،
ّ
نحو
حني ترسم «الجزيرة»
الثوار ،عبر تغطيتها وتقاريرها ومقابالتها املنتقاةّ ،على ٍ
ّ
ٌ
ّ
القبلية وغير
الحرية والكرامة فحسب ،ال كــام عن العنصرية أو
شباب يريد
مثالي:
ذلــك ّ
ٌ
ّ
ديمقراطي «خــالــص» ،صفحة بيضاء بال
مما اكتشفناه الحقًا ،بل هو جمهور
ّ
ليبرالية ّ
ّ
مثالية يمكنك أن تضعها في
هويات وانحيازات ،كأنه ال ينتمي الى مجتمع؛ ذوات
اوكرانيا أو بيروت ،أو ّأي مكان آخر ،وتجعلها تقول الكالم نفسه وستتعاطف معها فورًا
ّ ً
الشك بدال من التفاؤل).
(كان يجب أن يدفعنا هذا ،منذ البداية ،الى اعتماد

بناء ّ
الدولة وتحطيمها

ّ
في نـ ٍّـص للباحث األميركي ماكس آيــل عن ليبيا (مجلة «فيوبوينت» ،شباط ،)2018
يحاول الكاتب أن ّ
يقدم لنا تأريخًا للبلد يشرح لنا ما جرى في فبراير  ،2011وكيف
ّ
ّ
بلد ممزق،
ـود بـ«الحرية» و«الثورة» تنقلها لنا «الجزيرة» الى ٍ
وصلنا الى هنا ـ من وعـ ٍ
تتنازع السيادة على أرضــه أكثر من  1600ميليشيا ووصايات أجنبية ،وقد ّ
هجرت
نسبة معتبرة من شعبهّ ،إما ّهربًا من الحرب أو خوفًا من االنتقام السياسي ،وال ينتبه
العالم الى ما صنعه في ليبيا ال حني تظهر ٌ
أسواق لإلتجار بالبشر
أخبار من نمط ظهور
ٍ
والعبيد في البلد الذي كان يملك أعلى ّ
معدل دخل ،وأعلى مستوى لحياة املواطنني ،في
ّ
قارة افريقيا بأسرها.
ّ
ً
ّ
في البداية ،بحسب آيل ،يجب أن نبتعد قليال عن شخصية القذافي وفكره السياسي
ّ ّ
كجزء من ّ
عملية أوســع .لم تكن ثــورة «الفاتح» بعناصرها
تطور النظام الليبي
ونــرى
ٍ
ّ
املختلفة (استعادة السيادة ،تأميم النفط ،طرد األميركيني ،االشتراكية ،الوحدة العربية،
الخ) اختراعًا ليبيًا خالصًا ،يقول آيل ،بل كانت جزءًا من موجة عارمة حصلت خالل
ّ
ٌ
شعوب كثيرة في الجنوب ٌ العاملي من «استعادة» بالدها
القرن العشرين ،تمكنت فيها
ّ
بعد أن كانت مستعمرات خارحية بال سيادة ـ وليبيا مثال ساطع على الحالتني.
كان لهذا «االستحواذ» آثار ّ
مادية مباشرة :حني ّ
يؤمم البلد نفطه ،فهو يستعيده لصالح
ّ
ّ
توزيع «الى تحت» نقلت الشعب الليبي بأسره
حصلت في ليبيا عملية إعادة
شعبه،
ٍ
وقد ّ
ّ
ّ
االجتماعية
وضعية تخل ٍف فائق واستعمار الى حالة من ّالرفاه واالكتفاء والعدالة
من
يسمي ما جــرى في ليبياّ ،
(يقتبس آيــل الباحث رونــالــد ســان جــون الــذي ّ
خاصة في
ّ
ّ
خارجيًا ،فقد
اشتراكية») .هذا على املستوى ّالداخليّ .أما
أوساط السبعيينيات« ،ثورة
ّ
مارست هذه «الدولة الوطنية» سياسات مناصرة للشعوب ومعادية للهيمنة الغربية،
من دعمها املفتوح ألكثر فصائل املقاومة الفلسطينية راديكالية (وهذا كان من أسباب
ً
تعيني ليبيا كـ«عدو» من قبل البيت األبيض) وصوال الى حركات مقاومة مختلفة حول
العالم (يمكنك باملقابل أن تلوم القذافي على سياسات خاطئة ،مثل دعمه لعيدي أمني
ً
ّ
ّ
أو تدخله في تشاد ،أو حتى ّأن املال الليبي في لبنان مثال قد ساهم في رفع زعامات
ّ
ّ
وانتهازية في صفوف اليسار ـ أصبح أكثرها اليوم في أحضان التمويل الغربي
نخبوية
ّ
ّ
أو الخليجي على أي حال ـ ولكن من املفيد أن نذكر أن شخصية مثل مانديال اعتبرت
بشكل رئيسي لليبيا الصغيرة ،ودعمها للنضال العسكري
أن جنوب افريقيا مدينة
ٍ
ّ
ضد الفصل العنصري .هذا فيما الغربيون ّ
يربتون اليوم على أكتاف بعضهم البعض،
ّ
ّ
ويصدقون أن املقاطعة واألفالم هي ما أجبر النخبة البيضاء في بريتوريا على التنازل).
ّ
الشعبية في الجنوب العاملي ،وصعود «الثورة
باملعنى نفسه ،كان النحسار هذه الحركات
ّ
ُ
املضادة» على مستوى العالمٌ ،
آثار مشابهة على ليبيا ،التي عزلت ،وعانت من انخفاض
ّ
ّ
ّ
أسعار النفط .في الثمانينيات مع الركود والحصار ،يقول آيل ،ركزت الدولة على مستوى

ّ
االجتماعية ،فيما وضعت املشاريع الزراعية والصناعية الضخمة
الحياة والتقديمات
ّ
التي تم تخطيطها في السبعينيات على الــرف ،وقد بدأت البيروقراطية وقتها ،والناس
املحيطون بالنظام ،بجمع األمــوال واإلثــراء .تجدر املالحظة هنا ّأن من عوامل «املناعة»
ّ
واستمرارية النظام في ليبيا ،بحسب آيل ،هو ّأن النظام كان قادرًا ،بفضل عائدات النفط
الكبيرة ،على إثــراء الفاسدين فيه وتوزيع ّالرفاه على املجتمع في الوقت ذاتــه ،وهو ما
ً
يستحيل مثال في سوريا أو العراق .املفارقة هنا هي ّأن العقوبات ،تحديدًا ،هي ما منع
ّ
الجناح اليميني في النظام من املضي قدمًا في عملية اللبرلة (فالشركات الخاصة ال
تستطيع العمل في ّ
جو عقوبات ،وال االستثمارات األجنبية ممكنة ،وانت تحتاج الى إبقاء
ّ
ّ
مهام كاستيراد الغذاء وتوزيعه وتسعيره في يد الدولة) ،حتى عام .2003
ّ
ّ
ّ
العربية ،وبعدها
نفهم هنا ايضًا ّأن كالم القذافي الذي استخف به الكثيرون عن الوحدة
ّ
أوهام أو أهواء ،بل كان يعكس الوضع الفريد لليبيا بعد
عن الوحدة االفريقية ،لم يكن نتاج ٍ
ٍّ
هيو روبرتز في نص من عام ( 2011في «لندن
 1969ومخاطره
وضروراته  .كما يشرح ّ
ّ
ريفيو»)ّ ،
فإن سعي القذافي الى ايجاد «مظلة أوســع» ،في االيديولوجيا وفي األحالف،
ّ ّ
ٌ
ٌ
دول
حول ليبيا ،كانت له أسباب وجيهة :انت بلد صغير ،غني
بالنفط ،وهدف ملطامع ٍ
ّ
ّ
تتمكن من ّ
الصمود وحدك من غير أن
أقوى منك بكثير ،فأنت ـ فهم القذافي باكرًا ـ لن
ّ
تكون عضوًا في منظومة أوسع ،تحميك من التدخل الخارجي والحصار وتعطيك إطارًا
ّ
ّ
والهوية .وحني فكك السادات اإلرث الناصري وتوارى املشروع العروبي ،ذهب
للسياسة
ّ
كإطار بديل (بالفعل ،قامت منظمة الوحدة االفريقية بتغطية ليبيا
افريقيا
الى
القذافي
ٍ
موقع ،وكانت ـ في بداية الحرب ـ من الجهات القليلة التي طلبت
ديبلوماسيًا في أكثر من ً
ّ
وقف القتال وعرضت وساطة للتفاوض بني النظام ومعارضيه ،فيما تآمرت الجامعة
ً
أداة ّ
ّ
غربية لتشريع الغزو).
العربية على ليبيا وكانت
ّ
بعد عام  ،2003كما في أكثر األنظمة «الوطنية» ،بدأت اللبرلة في ليبيا من داخل النظام« ،من
ّ
ّ
فوق» ،حتى ّأن بعض أوالد القذافي كانوا من قادتها .حني تقوم الدولة الليبية بفتح الباب
ّ
ّ
أمام الشركات النفطية األجنبية ،أو تخصص قطاع االتصاالت ،أو تحرر العملة والفوائد،
عملية مــزدوجــة :من ناحية انــت ّ
فأنت تمارس ّ
تفك ما ّ
يسميه آيــل «التشابك بني ّالدولة
ّ
ّ
ّ
واملجتمع» ،أي أن تكون مسائل مثل الثروات الطبيعية والغذاء والتعليم «ملكية جماعية» ،ال
تخضع لقوانني ّ
السوق ،و«تلعب الدولة فيها دورًا مركزيًا في عملية إعادة االنتاج املجتمعي»
(وهذا باختصار ،في رأي آيل ،كان «املكسب» الوحيد لحركات التحرر الوطني في أواسط
ّ
القرن) .من جه ٍة أخرى انت ،حني ّ
و«تفك ارتباطها» ببنية املجتمع،
«تحرر» هذه القطاعات
أمام الرساميل األجنبية بعد أن كانت مغلقة عليها ،وتصبح ثروتك وعملتك
فأنت تفتحها ًَ
«سلعا» تشتريها الشركات ّ
الغربية وتستثمر فيها وتتحكم بها.
وعقاراتك ّ
ّ
األميركيني على
تفسير إلصــرار
من
أكثر
هنا
ويوجد
كافيًا،
يكن
لم
ه
كل
غير ّأن ذلك
ٍ
ّ
خلع القذافي ما أن الحت الفرصة .يقتبس آيل من ًكتاب األكاديمي هوراس كامبل الذي
ّ ّ
ّ ّ
يعتبر أن القذافي ،رغم خطواته التصالحية ،ظل عقبة في وجه الجناح اليميني في الحكم،
ويستخدم وثائق في «ويكيليكس» تشرح عــدم ثقة املسؤولني األميركيني بإجراءات
ٌ
ّ
ّ
ّ
تصريح ملسؤول
القذافي ،وأنــه قابل لالرتداد عليها وتأميم النفط من جديد ،أو حتى
ٍ ّ
ّ
ّ
ليبي رفيع قال ملحاوريه األميركيني أن اإلصــاح «الحقيقي» لن يحدث ما دام القذافي
على قيد الحياة.

«أخطاء ّ
غربية»

ّ
أساسيتني ،أوالهما كان من املفترض أن تكون
نخرج من تجربة ليبيا هنا بخالصتني
ّ ّ
ّ
بديهية ومتفق عليها وكان من املمكن أن تقينا الكثير من الخراب ،وهي أنه مثلما يخرج
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الناس للثورة والعدالة والتقدم ،فهناك ايضًا من يمكن إخراجه ألجل الرجعية والتفكك
ّ
ّ
ٍّ
ّ
ـاس في الشارع أنهم على حق،
واالحتراب
الطائفي والقبلي؛ وال يعني مجرد ًمسير أنـ ٍ
ّ
ّ
ّ
وأنهم يمثلون الشعب ويــريــدون الخير ضــرورة وعلينا دعمهم من غير شــروط (في
ٌ
ّ
الثقافة االوروبية في القرنني التاسع عشر والعشرين ،لم يكن هناك تحرج من الكالم
ّ
ّ
الشرعية والرؤية
اجتماعية متعارضة واحـتــراب بني تـ ّـيــارات تتنازع
كتل
عن وجــود ٍ
ّ
للمستقبل .يــروي دايفيد هارفي أن أحــد املباني الحداثية األيقونية في فيينا كــان قد
ّ
دفاعي ،في ّ
ّ
رمزية تشير الى القلق من الجماهير الفلحية
ُص ّمم على شكل حصن
التي تناصر اإلقطاع في ٍالريفّ ،
وتهدد بالزحف على املدينة إلحالل ّالنظام القديم) .أماّ
ّ
وتتعلق ّ
ّ
الغربي في بالدنا وموقع الشرق
بالدور
الخالصة الثانية ،فهي تنطلق من األولى
األوسط في النظام العاملي.
ّ
ّ
الغربية
ينتقد ماكس آيل عددًا كبيرًا من املنظرين ،بينهم من ّيدعي معاداة السياسات
واالمـبــريــالـ ّـيــة ،الــذيــن ينطلقون مــن اف ـتــراض ّأن الــرأسـمــالـ ّـيــة تبغي االسـتـقــرار و«سير
ّ
ّ
دول كالعراق ّوليبيا ّوسوريا هو نتيجة «أخطاء» يرتكبها النظام
األعمال» ،وأن خراب ٍ
ّ
الفكرة هنا هي أن تكرار النتائج
الغربي،
سوء تقدير ،نتائج غير متوقعة« ،قلة ٍ
حزم» ،الخً .
ّ
ذاتها للتدخل الغربي ،من ليبيا الــى فلسطني ،ليس صدفة وال خطأ .يمكننا هنا أن
نستهدي بوالرستني ،كما فعل آيل ،وهو يشرح ّأن ّالنظام الرأسمالي املهيمن ال ّ
يهمه
فقط «وجود نظام» ،بل أساسًا وقبل ّكل شيء أن يكون «النظام مؤاتيًا» ،وهذا ّ
يمر عبر
ّ
«النظام غير املؤاتي» بالفوضى والحرب .بهذا املعنى ّ
فإن هدف اميركا هو ليس
تخريب
ّ
«تليني» األنظمة املعادية واستقطابها ،بل منع خروج ّ
مشروع مستقل في هذه املنطقة
أي
ٍّ
ّ
ّ
ّ
تقد ّميًا أو معاديًا للرأسمالية
اشتراكيًا أو
الحساسة ،وأنت ال تحتاج حتى الى أن تكون
حتى تعاديك واشنطن وتسعى الى تفتيت بلدك ،بل يكفي ـ يحاجج آيل ـ أن تكون خارج
ّ
ّ
«مظلتها األمنية» (أي مشايخ الخليج واسرائيل و«دول االعتدال») حتى تصبح هدفًا
ّ
ّ
ّ
سيتم استغالل ّأي حدث داخلي أو خارجي ضدك ،ولو حصلت
للفوضى والتخريب ـ
مظاهرات فهم سيحاولون تسليحها وتعزيز العناصر اليمينية فيها ّ
والدفع الى الحرب
ّ
نظام بديل ،بل تفتيت الـ ّـدولــة وزرع البلد
الشاملة ،ولــن يكون الهدف هنا حتى إنشاء
ٍ
ً
بامليليشيات ،وإحراقه بالكامل لو أمكن ،وهو تمامًا ما جرى في ليبيا ّ
(تخيل أصال
من يصلح لتنفيذ مثل هذه املهام ويقبل بتدمير بلده :الزعيم القبلي الذي ال يرى غير
مصلحته ّ
يهمه سوى قتل ّ
ّ
الضيقة ،املنفي السياسي ،الطائفي الذي ال ّ
املتعصب
عدوه،
ّ
ّ
املجنون ،واملثقف التابع الذي ال يتحرج ،بعد أن ساهم في تدمير ليبيا وتحطيم شعبها،
من املطالبة بـ«النموذج الليبي» في سوريا).
مــن جه ٍة أخ ــرى ،يمكننا أن نرجع الــى ه ــادي العلوي ال ــذي صــاغ الـكــام نفسه بطريقة
ّ
ّ
ّ
مختلفة ،حني حذر من وهم ّالتصالح مع الغرب ،ال ألننا نكره الغرب ونطمع بتدميره ،بل
ّ
ألنه هو يعادينا ،كطاغي ٍة متسل ٍط يجاورك ،ولن يسمح لنا بالحياة .تأريخ «الجزيرة» وثقافة
ّ
«العربي» يتجاهالن أو يسخران من مفاهيم مثل التحكم بالثروة الوطنية ،وإعادة التوزيع،
ّ
ّ
وتأمني ّالرخاء والخبز للناس ،أو العداء للغرب والهيمنة ،وكل األمور والخطوط الحمر التي
«تجاوزها» خطاب «الربيع العربي» ـ أو تعتبرها نافلة .هذه الثقافة تحديدًا ،وآثارها في
السنني املاضية ،هي ما يجعل مؤيدي األنظمة اليوم ،في أكثر من بلدّ ،
يهددون «الناشطني»
ٍ
ّ
ّ
بأنهم لو نزلوا الى امليادين ّ
«الربيع»ّ ،
«الثورة» بشعارات ّ
فإن
مجددًا وحاولوا تكرار
ـ بثقة ـ
ّ
ّ
ّ
وبلطجيته ،هم الذين سيالحقونهم بالضرب واإلهانة.
الناس في الشارع ،ال النظام
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