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عامر محسن

من حاجاتها الغذائية ،ولــوال أن حاجاتها
إلــى االستيراد بسيطة نسبة إلــى حجمها،
لكان الوضع هناك مختلفًا من زمـ ٍـن بعيد.
ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ح ـج ــم االسـ ـتـ ـي ــراد فــي
ٌ
إيران مذهل في صغره ،بالنسبة إلى حجم
ّ
الـبـلــد واس ـت ـهــاك امل ــواط ــن فـيــه  -حــتــى مع
األخذ في االعتبار أن الكثير من االستيراد
بشكل «غير رسمي» عبر التهريب.
يجري
ٍ
ّ
دوالر
مليار
الخمسني
يقارب
الرسمي
الرقم
ٍ
سـنــويــا لـبـلـ ٍـد فـيــه ثـمــانــون مـلـيــون مــواطــن.
ّ
للمقارنة فــإن لبنان ،وهــو أصغر من إيــران
بعشرين م ـ ّـرة ،يستورد بحوالى العشرين
مليارًا .بمعنى آخر ،لو كانت إيــران تحتاج
إل ــى مـئــات م ـل ـيــارات الـ ـ ــدوالرات سـنــويــا من
ال ـع ـم ـلــة الـ ّـص ـع ـبــة ف ـقــط ل ـكــي ي ــأك ــل ال ـنــاس
بشكل طبيعي ،لكانت العقوبات
ويعيشوا
ٍ
قد ّ
سببت مجاعة منذ زمن.
ّ
روح ــان ــي يـقــول إن ب ــاده قــد تعتمد قريبًا
نـ ـظـ ــام «اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـ ـح ـ ــرب» ل ـل ـت ـع ــام ــل مــع
العقوبات الجديدة ،وبعض ّ
التجار يقولون
إن سـيــاســة «ص ـفــر صـ ـ ــادرات» ق ــد ال يـكــون
ً
تـطـبـيـقـهــا س ـه ــا ع ـلــى س ـل ـ ٍـع إي ــران ـي ــة غير
ّ
تتبع
النفط (كالبتروكيمياويات) ال
يمكن ّ
ّ
حــركـتـهــا ومـبـيـعـهــا بــالـشـكــل ذاتـ ــه .إل أن ــه،
ّ
لــو وص ـلــت األمـ ــور إل ــى درج ــة الـخـطــر ،فــإن
اإلي ــرانـ ـي ــن ي ـف ـه ـمــون ش ـ ــروط ال ـل ـع ـبــة وهــم
ً
«سيفعلون شيئًا مــا» ،وال أحد عاقال يقبل
بأن يجلس في سكون فيما ّ
يتم خنقه.
ٍ

الهزيمة
األيديولوجي
فــي األيديولوجيا والـخـطــاب
ٌ
ّ
مقولة أتذكرها على الدوام ،قالها صديق لي
نقاش أعتقد أنه
سنوات طويلة ،خــال
منذ
ٍ
ٍ
كــان عــن البريسترويكا وال ـت ـيــارات ّاملحدثة
ً
فجأة ،أنه ّ
ضد
في املاركسية .أعلن محاوري،
ّ
حيث املبدأ ،كمنهجية،
فكرة «اإلصــاح» من
ّ
ّ
وفي ّ
سياق تقريبًا ،وأنــه يعتبر أن خلف
أي
ٍ
ّ
ك ــل حملة «إصــاح ـيــة» أهــدافــا مشبوهة أو
ّ
أج ـن ــدة خ ـفــيــة .ك ــان ًه ــذا ال ـق ــول ص ــادم ــا في
«رج ـعـ ّـي ـتــه» ،خ ـ ّ
ـاص ــة فــي زم ــن التسعينيات
ً
(زمن املراجعات و«التحديث») ،فأردف قائال:
«إن أفضل طريقةٍ ألن ّ
ّ
نظريةٍ ما هي في
تدمر
أن ت ـ ّ
ـروج لها بحسب مفهومك أنــت عنها».
ّ
ه ــذا ،تـقــريـبــا ،هــو مــا حـصــل لـلـعــروبــة ،أقــلــه
منذ رحيل جمال عبد الناصر واالنقالب ،من
ّ
الناصرية في مصر.
داخل النظام ،على
ّ
ّ
املـســألــة هــي أن املـفــاهـيــم امل ـت ـعــددة للعروبة
ٌ
م ـ ــوج ـ ــودة ومـ ـتـ ـج ــاورة م ـن ــذ نـ ـش ــأة ال ـف ـكــرة
الـقــومـ ّـيــة فــي هــذه األرض .كــانــت هـنــاك ،منذ
الـ ـب ــدء ،ع ــروب ــة م ـحــاف ـظــة وع ــروب ــة «إث ـن ـيــة»
ّ
وعروبة توالي البريطانيني ،وقبل ذلــك كله
مـشـ ٌ
ّ
ّ
فرنسية.
عربية» برعاية
ـروع لـ«مملكة
ب ــامل ـع ـن ــى األعـ ـ ـم ـ ــق ،الـ ـع ــروب ــة هـ ــي س ـيــاســة
ّ
حتمية ،والسؤال دومًا ّهو حول الشكل الذي
ستأخذه .املقصد هو أننا ،كعرب ،سنعيش
بعضنا البعض ومــع بعضنا البعض
حــول ّ
سواء كنا في دولة واحــدة أو خمسني دولة،
ألسباب جغرافية وتاريخية ليست في يدنا.
ّ
فــي عـصــر الـتـجــزئــة الـقــائــم ،ف ــإن أي سياسة
يعتمدها بـلــدك ه ــي ،بــال ـضــرورة« ،سياسة
ع ــرب ـي ــة» :خـ ـي ـ ٌـار يـ ـح ـ ّـدد دورك وم ـك ــان ــك في
ّ
اإلقـلـيــم .حــتــى الـحــركــات «االنـعــزالـيــة» ،التي
ّ
ات
تقوم على رفض العروبة أو تكريس هوي ٍ
أصغر أو تأبيد التجزئة ،في لبنان والخليج
وال ـ ـع ـ ــراق وغـ ـ ـي ـ ــره ،لـ ــم ت ـك ــن ي ــوم ــا ح ــرك ــات
«استقاللية» أو «انعزالية» بالفعل؛ بل كان
ّ
«الـ ـق ــرار الــوط ـنــي امل ـس ـت ـقــل» ي ـمـ ّـر دومـ ــا عبر
شبكةٍ من التحالفات الخارجية واإلقليمية،
ترعاه وتدعمه ّ
ضد أجنحةٍ أخــرى .من هنا،
ّ
فإن أميركا ،حني تريد أن تهيمن ،سيناسبها
أيضًا أن تكون هناك «رابطة عروبية» تجمع
ّ
ّ
األنظمة التابعة وتنظم إيقاع السياسة في
اإلقليم.
ّ
م ـي ــزة ال ـن ــاص ـ ّ
ـري ــة ل ــم ت ـكــن ف ــي أن ـه ــا تنتمي
إل ــى «ال ـع ــروب ــة ال ـث ـ ّ
ـوري ــة» ،فـقــد كــانــت هـنــاك
ّ
ح ــرك ــات أخ ـ ــرى ف ــي هـ ــذا الـ ـت ــي ــار ّوبـعـضـهــا
كانت
وص ــل أيـضــا إل ــى الـحـكــم ،بــل فــي أن ـهــا ّ
الـتـ ّـيــار الـعــروبــي الوحيد الــذي تـحـ ّـول ،حقًا،
إل ــى ح ــرك ــةٍ شـعـبـ ّـيــة ل ـهــا حــاض ـنــة وشــرعـ ّـيــة
(وإن كانت مرتبطة عضويًا وبشكل لصيق
بالدولة وبرعايتها) ،وهذه الشرعية ّ
مكرسة
امتدادات خارجها« .العروبة
في مصر ومع
ٍ
الحقيقية» من هذا املنظار ،ال يمكن أن تكون
حليفة لالستعمار ،وال تـكـ ّـرس تراتبية في
الـثــروة واملكانة بــن الـنــاس ،وال هــي مفهوم
ـود ف ـح ـســب ع ـب ــر ال ـت ـض ـ ّ
«إثـ ـ ـن ـ ــي» ،مـ ــوجـ ـ ٌ
ـاد،
ّ
ع ـلــى طــري ـقــة «أن ـ ــا وأخ ـ ــي ع ـلــى ابـ ــن ع ــم ــي».
ّ ّ
«ال ـعــروبــة الـحـقـيـقـيــة» تـعـنــي أســاســا أن كــل
ّ
الـعــرب مـتـســاوون ،وأن هدفهم املشترك هو
ّ
ّ
ّ
التحرر من التخلف ومن
التحرر (باملعنيني،
ّ
الحالة االستعمارية في العالم) .وأن ثروات
العرب وقضاياهم هي ٌ
ملك مشترك لهم  ّ -من
فط
األسباب التي كانت تثير جنون أنظمة الن ّ
تجاه عبد الناصر ،قبل السياسات ،هي أنه
ّ
ك ــان يـحـمــل خـطــابــا ،أقــلــه حـتــى سـنــة ،1967
يعيد النظر في تقسيم الحدود والثروة على
املستوى العربي ،كما على املستوى الداخلي
ّ
لكل بلد ،ويسخر من فكرة أن تحتكر بضع
ّ
عائالت في الخليج جل ثروة العرب.
ٍ
ل ـه ــذه األس ـ ـبـ ــاب ،ن ـ ـكـ ـ ّـرر ،ال ي ـم ـكــن ل ـل ـعــروبــة
ّ
«ال ـ ـثـ ــوريـ ــة» أن تـ ـك ــون إل ك ـح ــرك ــة شـعـبـ ّـيــة
ّ
ّ
تفعل في التاريخ ،ال «نصًا خطابيًا» يكرره
ّ
م ـثــق ـفــون وال أح ــزاب ــا م ـج ـ ّـوف ــة وال أدل ــوج ــة
ّ
الناصرية هذه
لنظام حاكم .وحــن خسرت
ٍ
ّ
الصفة خسرت العروبة إمكانها التحرري.
وهـ ــذا ح ـصــل بــال ـتــدريــج ول ـي ــس ف ــي لـحـظــةٍ
ّ
نتخيل أحيانًا :خسارة الحرب،
واحــدة كما
كبح املشروع الناصري ومحاصرته ،األزمة
االقـتـصـ ّ
ـاديــة ثــم ،فــي النهاية« ،االن ـقــاب من
ـن حــركــة شعبية
ال ــداخ ــل» .والـ ـس ــادات لــم ي ـ ِ
بديلة وال هــو أراد ذلــك؛ وهــذه مــن األسباب
التي تجعل الرئيس املصري الحالي منتجًا
«سـ ــاداتـ ـ ّـيـ ــا» خ ــال ـص ــا ،وال ع ــاق ــة ل ــه بـعـبــد

ّ
قصة نجاح
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ال ـنــاصــر (ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر ،ع ــدا ع ــن سـيــاسـتــه
جيش يخترقه النفوذ
االجتماعية ،خرج من
ٍ
بريطانيا ُ
ويخرجها من
البريطاني ّ ليواجه ّ
ّ
مصريًا
تخيلوا لــو أن ــه كــان ضابطًا
مـصــر.
ّ
تآمر مع رؤسائه البريطانيني حتى يسلموه
الحكم ،فتفهمون الفارق).
خ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار الـ ـتـ ـح ـ ّـرر واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة ،تـصـبــح
ال ـع ــروب ــة ش ـي ـئــا آخ ـ ــر :كـ ــام م ـع ـس ــول ،ت ــراث
وتقاليد ،أساطير تاريخية ،وفكرة «التضامن
العربي» التي سادت في العقود األخيرة هي
مــن نمط الـتـعــاون االعـتـيــادي ال ــذي يفترض
به أن يجري بني أي مجموعة دول متجاورة
(هــذا إذا افترضنا أن «التضامن» مع أنظمة
ً
ّ
عدوة هو ٌ
أمر محمود أصال) .من دون ترجمةٍ

لو وصلت ّاألمور إلى درجة
الخطر ،فإن اإليرانيين
يفهمون شروط اللعبة،
وهم «سيفعلون شيئًا ما»

على أرض الواقع واملجتمع ،ال تعني األفكار
وال ـهــويــات شـيـئــا كـثـيـرًاّ ،
وإي ـ ــاك أن تفترض
ّ
ّ
التزامات
«ألننا عــرب» ،فــإن ذلــك يفرض
أنــه،
ٍ
ّ
مــا أو تــوقـعــات مــن أح ــد .فــي عــالــم الـعــاقــات
الدولية واملصالح ،الدم يصبح ً
ماء بسهولة.
ّ
ّ
األيديولوجيات ،ليست املشكلة في
وفي كل
ّ
ّ
أن تتكلم عن بديهية مشروعك أو «الحتمية
التاريخية» أو أن التاريخ سيأخذك ،وحــده،
ّ
التي
إل ــى حـيــث تــريــد (وكـ ــل ه ــذه األســاط ـيــر ً
تــؤســس لـهــويـتــك أو تـعـطــي الـجـمــاهـيــر ثـقــة
ف ــي ال ـن ـص ــر) ،امل ـش ـك ـلــة ه ــي أن تـ ـص ـ ّـدق هــذه
املقوالت وتعتمد عليها .حني تتأمل الحركات
ّ
السياسية التي تمكنت من النجاح والصمود
حـ ــول ال ـع ــال ــم (مـ ــن ال ـ ـثـ ــورات ال ـي ـًس ــاري ــة إلــى
أكـثــر الـحــركــات الدينية طـهــوريــة) أنــت تجد
دومــا ،خلف الشعارات ،شخصًا أو مجموعة
أشخاص لديهم عقل تكتيكي ويعرفون كيف
يعمل العالم وكيف تبني حركة وتراكم.

تحت الحصار

ّ
ما أقوله هو أن ما يجري مع إيــران اليوم،
ّ
لــو كــانــت إي ــران  -افـتــراضــا  -دول ــة عــربــيــة،
كــان سيجري بحذافيره ،وموقف األنظمة
م ــن «إي ـ ــران ال ـعــربـ ّـيــة» س ـي ـكــون ،بــالـضـبــط،
كـمــوقـفـهــا اآلن .الـطــريــف حــن «تستبشر»

ـرب قــادمــة ضـ ّـد إيــران هو
ّهــذه
األنظمة بـحـ ٍ
ّ
ً
أنهاّ ،أوال ،تعتقد عن خطأ بأن الحرب هي
«نهاية الطريق» وخالصها من «متاعبها»،
يمكن أن يـتـكـ ّـرر في
وأن سـيـنــاريــو ب ـغــداد
ّ
ّ
ط ـه ــران ال ـش ـهــر ال ـق ــادم (ألن ـه ــا ال تـفـهــم أن
ـرب واح ــدة
دخ ــول ب ـغ ــداد ل ــم يـكـ ًـن ول ـيــد ح ـ ٍ
ـوات م ــن ضــرب
ح ــاس ـم ــة ،ب ــل ت ـك ـل ـيــا ل ـس ـن ـ ٍ
النظام وحـصــاره وكسر شرعيته) .ثانيًا،
ه ــي تـعـتـقــد أن دون ــال ــد ت ــرام ــب يـشــاركـهــا
نظرتها إلــى الـعــالــم ،وعـقــدهــا ومخاوفها،
ّ
ك ـ ــأن الـ ـح ــرب ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة ه ــي ف ــي أم ـيــركــا
ّ
ّ
مسألة هينة ،وكأن ترامب ال يخوض حاليًا
حربًا تتصاعد مع الصني ،هي أكثر أهمية
بمراحل من مجريات الخصومة مع إيران،
ّ
ّ
للتورط في
وأن الوقت قد ال يكون مناسبًا
حرب جانبية غير مأمونة العواقب.
ٍ
هـ ـن ــاك مـ ـث ــال ق ــد ي ــوض ــح ب ـع ــض م ــا ج ــرى
داخـ ـ ــل امل ــؤسـ ـس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي األش ـه ــر
املاضية .الرئيس األميركيً ال يمكنه (وال
ّ
ّ
يـ ـح ــق ل ـ ــه) أن ي ــرس ــم خ ــط ــة ل ـل ـح ــرب ،ك ــأن
غارات هنا وهنا وأن تضربوا
يقول« :أريد
ٍ
ه ــذه األهـ ــداف ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة» .هــو يخبر
ال ـج ـن ــراالت ب ــأه ــداف ــه الـسـيــاسـيــة (اح ـتــال
ً
ـة» ن ـظــام عــدو)
دول ــة م ــا ّ ،م ـثــا ،أو «مـعــاقـبـ ً
وهـ ــم يـ ـق ــدم ــون ل ــه م ـج ـم ــوع ــة م ــن الـخـطــط
واالح ـت ـم ــاالت الـعـسـكــريــة ال ـتــي يـمـكــن لهم
تنفيذها مــن أجــل تحقيق أهــدافــه .النكتة
ّ
إن الـجـنــرالت ّ
يقدمون
القديمة هنا تـقــول
ـط إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس :واحـ ــدة
دوم ـ ــا ثـ ــاث خ ـط ـ ٍ
ضخمة إلــى درج ــةٍ هــائـلــة ،تستلزم م ـ َ
ـوارد
وج ـنــودًا أكـثــر بكثير مــن الـحــاجــة ،وثانية
صغيرة إلــى درجــةٍ تبدو غير كافية وغير
ّ
مأمونةّ .
ثم ،في املنتصف ،يضعون الخطة
ً
التي يريدون للرئيس فعال أن «يختارها».
ولـكــن ،حــن يطلب الرئيس مــن الجنراالت
ـرب هــم بالفعل ال
البحث فــي احـتـمــاالت ح ـ ٍ
يريدون خوضها ،ويرونها صعبة ومكلفة
وغـ ـي ــر ضـ ـ ــروريـ ـ ــة ،وقـ ـ ــد تـ ـك ــون نـتـيـجـتـهــا
خسارة الكثير من الجنود أو إغراق سفن،
وأن تـقـضــي ال ـس ـن ــوات املـتـبـقـيــة لـتـقــاعــدك
وأنــت تدير حربًا وتتلقى الـلــوم واإلحــراج
ّ
وت ـح ــاول الـتـحــكــم بــالـفــوضــى (ك ـمــا حصل
ألسالفك أيام حرب العراق) ،فإن الجنراالت
ق ــد ي ـق ـ ّـدم ــون ب ـب ـســاطــةٍ ث ــاث خ ـطــط تـكــون
ّ
كلها «صعبة» و«غير مرغوبة».
ّ
ولكن اللعبة الحقيقية مع إيران تجري على
ُ
ـرب واح ــدة؛
امل ــدى الـبـعـيــد ،وال تـحـســم ب ـحـ ٍ
والحرب ،مثل الحصار االقتصادي ،ليست
إال وسيلة لتحقيق هدف أبعدّ .أول ما ّ
يتم
ٍ
ـام تــرمــي
اس ـت ـه ــداف ــه ف ــي م ــواج ـه ــة م ــع ن ـظ ـ ٍّ
إلــى إسـقــاطــه هــو الـشــرعـيــة الشعبية التي
ّ
«الشرعية» هي ما يجعل الناس
يمتلكها.
يـقـفــون مــع حكومتهم فــي حــالــة الـحـصــار،
ّ
ويتحملون الضيق مــن غير أن يضغطوا

على النظام ويطالبوه برفع العقوبات ّ
بأي
ً
ثمن (في املقابل ،أنا أجد نفسي ،مثال ،أقف
فــي الـجــانــب املـخــالــف للحكومة اللبنانية
فــي أك ـثــر امل ــواق ــف واملــواج ـهــات الـخــارجـيــة
ّ
الـتــي تـمـ ّـر بـهــا؛ حــتــى أنـنــي لــم أع ــد أكـتــرث
لنتائج املنتخب الوطني لكرة الـقــدم ومن
ً
املمكن أن أقــف بسهولةٍ  ،مــع الـعــراق مثال،
ضـ ـ ّـده) .الـشــرعـ ّـيــة هــي مــا يــدفــع املخططني
العسكريني األميركيني إلى االفتراض بأن
الشعب سيقاتل مــع دولـتــه لــو حصل غـ ٌ
ـزو
ّ
خـ ــارجـ ـ ّـي ،وحـ ــن ت ـض ــرب شــرع ـيــة الــن ـظــام
يصبح سقوطه مسألة أسهل بكثير .هناك
طريقان ،فعليًا ،لتحقيق هذا الهدف :أن تهزم
ّ
النظام عسكريًا ،فتذله أمام شعبه وتدفعه
إلــى سلسلة مــن الـت ـنــازالت الـسـيــاسـ ّـيــة ،أو
أن تمنعه مــن تـقــديــم الـخــدمــات األســاسـيــة
ملواطنيه ،وتجبرهم على العيش في حالة
أزمــة (أو مجاعة) .لو شئنا التبسيط ،فإن
الـحـصــار وال ـحــرب يـسـتـهــدفــان الــدعــامـتــن
األس ــاس ـي ـت ــن ل ـشــرع ـيــة ال ـن ـظ ــام ف ــي إيـ ــران
(وأي نظام أو حركة في سياقنا) :النجاح
السياسي والعسكري ،ومنظومة الرعاية
االج ـت ـمــاع ـيــة .أي ،بـتـعــابـيــر أخـ ــرى ،نـجــاح
نـظــام ال ـثــورة اإلســامـيــة فــي الـحـفــاظ على
س ـي ــادة الـبـلــد واس ـت ـقــالــه (ب ـعــد مـئــة سـنــةٍ
على األقــل مــن «اإلذالل الـقــومــي» ،تـبــدأ من
أواسط القرن التاسع عشر) ،وخروجه من
الحرب والضغوطات من دون تنازل .ومن
جـهــةٍ أخ ــرى ،قــدرتــه على اسـتـخــدام الـثــروة
الــوطـنـيــة لـتــأمــن مـسـتــوى مـعـيـشــةٍ مقبول
لغالبية الشعب ،وتعليم الفقراء ودعمهم.
ّ
حــتــى تـفـهــم ه ــذه ال ـف ـكــرة ،يـجــب أن تـعــرف،
ً
مثال ،كيف كان شكل الريف اإليراني حتى
سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن املــاض ــي (يـنـقــل امل ـ ّ
ـؤرخ
اندرو سكوت كوبر عن زائر أميركي فزعه
ّ
م ــن درج ـ ــة ال ـف ـقــر وال ـت ـخ ــل ــف وال ـ ّـج ـه ــل فــي
أريـ ــاف أي ـ ــران ،ح ـيــث أغ ـلــب ال ـن ــاس أمـ ّـيــون
وشـ ـب ــه أق ـ ـنـ ــان ،والـ ـكـ ـه ــرب ــاء ل ــم ت ـص ــل إل ــى
أك ـث ــر األريـ ـ ـ ــاف .إلـ ــى درج ـ ــة أن زع ـي ـم ــا فــي
على
إح ــدى ال ـق ــرى ،بـعــد أن شــاهــد فـيـلـمــا
ً
شاشة للمرة األولى في حياته ،أقام مأدبة
للممثلني ،مقتنعًا بأنهم سيخرجون من
الشاشة لتلبية الدعوة ،فيما قام أهل قرية
أخ ـ ــرى ب ـك ـســر ال ـش ــاش ــة ح ــن ش ــارك ــوا فــي
مطاردة تجري في الفيلم .املشكلة أن هذه
املشاهدات ليست من زمن الثالثينيات أو
األربعينيات ،بل من عام .)1967
من هنا ،يفهم الحكام في إيــران أن خسارة
ٌ
ٌ
الثمن ،ال
حـ ٍ
ـرب هي أمــر ممنوع .مهما كــان ُ
يمكن أن تخرج خاسرًا من الحرب إن فرضت
ّ
عـلـيــك .وم ــن ٌج ـهــةٍ أخـ ــرى ،ف ــإن أك ـثــر جهود
ّ
موجهة للتعامل مع الحصار وآثاره
الدولة
ٌ
ّ
ملكان آخر ،ولكن
موضوع
هذا
ة.
االقتصادي
ً ٍ
ل ــوال أن إي ـ ــران تـنـتــج أصـ ــا أك ـثــر م ــن %85

ّ
ـي ل ـب ـن ــان ،هـنــاك
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى امل ـح ــل ــي ،ف ـ ّ
ديـنــامـيــات مـشـ ّـابـهــة .أذك ــر أن ـنــي ق ــرأت منذ
فتر ٍة تعليقًا ملثقف عربيّ ،
يكرر فيه الالزمة
املعهودة حول أن «إسرائيل هزمتنا» وأننا
حــاول ـنــا امل ــواج ـه ــة وف ـش ـل ـنــا ،إلـ ــخ .فــوجــدت
ّ
ّ
نفسي أفــكــر :ه ــذا لـيــس صحيحًا بــالــتـمــام،
ّ
لدينا تجربة مخالفة فــي لـبـنــان ٌ .تكلم عن
نفسك يا أخــيٌ .
بلد صغير وظــروف صعبة
ول ـك ـن ـنــا هــزم ـنــا إس ــرائـ ـي ــلّ ،م ــرت ــن ،ونـقــف
الـيــوم منها موقف الـعـ ّ
ـدو الــنــد ،وهــذا ليس
ً
مستحيال .باملعنى العسكري البحت ،وهذه
ّ
أمـ ـ ٌ
ـور لــن يــذكــرهــا لــك أعـ ـ ــداؤك ،ف ــإن تجربة
ٌ
ٌ
ّ
«حزب الله» فيها تــدرج مثير للدهشة .كما
ّ
ّ
ـش
ه ــو م ـع ــروف ،م ــن الــص ـعـ ّـب عـلــى أي جـيـ ٍ
أو قـ ــوة ع ـس ـكــريــة أن ت ـغ ــي ــر ف ــي عـقـيــدتـهــا
وتنظيمها وطريقة قتالهاّ .
أي عملية من

ّ
المهم هو ،حين ُيطبق
عليك األعداء ،أن تفهم
وأولوياتك،
شروط المعركة
ّ
ولماذا تقاتل ولماذا الصمود

ّ
هـ ــذا ال ــن ــوع ت ـس ـت ـلــزم ،ح ـتــى ف ــي ال ـج ـيــوش
ً
املحترفة ،زمنًا طويال وموارد كبيرة وفترة
ّ
تعل ٍم مكلفة.
ً
تـخـ ّـيــل أن ت ـكــون تنظيمًا مـقــاتــا صـغـيـرًا،
ّ
تعود على طــول التسعينيات على خوض
ّ
حــرب مـقــاومــةٍ مــن نمط مـحــدد ضــد املحتل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .حـ ـ ـ ٌ
ـرب ل ـه ــا سـ ـي ــاق ج ـغــرافــي
وعسكري محدود وأهداف واضحة وتأثير
م ـع ـ ّـن ت ــري ــد أن ت ـحــدثــه ف ــي ال ـخ ـص ــم .بعد
التحرير ،عام  ،2000أصبحت ّ
املهمة أصعب
ّ
تحو ٍل كامل ،إذ
بما ال يقاس ،وتحتاج إلى
ص ــار لــزامــا عـلــى ه ــذا الـتـنـظـيــم أن يؤسس
معادلة «ردع» مع كامل املنظومة العسكرية
ّ
تمتد على طول
ـرب
الصهيونية ،ووف ــق ح ـ ٍ
وعرض لبنان وفلسطني (إسرائيل لم تدخل
حرب  ،2006في نهاية األمر ،إال ألنها كانت
ّ
بشكل
متيقنة من أنها ستهزم «حزب الله»
ٍ
كــامــل ،وتـصــريـحــات املـســؤولــن الصهاينة
ّ
في بداية الحرب تؤكد ذلــك) .بعد ذلــك ،في
ّ
سوريا ،احتاج هذا التنظيم إلى «التحول»
من جديد ،هذه املـ ّـرة لخوض معارك كبيرة
على ميادين واسعة ،وفي الصحارى واملدن
ّ
ّ
التحوالت قد جرت
وأرياف بعيدة .كل هذه
ّ
انسيابي وسهل ،و«حزب الله» ليس
بشكل
ٍ
وحده هنا ،إذ أصبح له نظراء في فلسطني

ّ
واليمن والعراق وإيران ،كل خبر ٍة يكتسبها
ّ
ّ
أحـ ــدهـ ــم ي ـت ـش ــارك ـه ــا ال ـج ـم ـي ــع ،وك ـ ـ ــل ق ـ ــو ٍة
يراكمها واحدهم هي ّ
قوة لآلخر.
ولـ ـك ــن ،ه ـن ــا أيـ ـض ــا ،لـ ـ ّـب امل ـس ــأل ــة ل ـي ــس فــي
الـســاح وال ـصــواريــخ .وهـنــا تـحــديـدًا يكمن
الفارق بني امليليشيا وبني الحركة الشعبية.
امليليشيا لديها سالح ،ولكنها تختفي مع
أول هــزيـمــة عـسـكــريــة ،وت ـكــون الـهــزيـمــة في
حالتها أسهل (ألن ال حاضنة حولك تدافع
أسرع،
عنك) ،وأعضاؤها يستسلمون
ٍ
بشكل ّ
إذ ال مجتمع وقـيــم تحيط بهم وتحضهم
ّ
على الصمود وتنهاهم عن التسليم .حتى
باملعنى التاريخي ،تكون هزيمة امليليشيا
مستدامة ،ويصبح تاريخها مـ ّ
ـذمــة ،ولكن
ّ
ّ
ُ
من يعش في نفوس الــنــاس ،حتى لو هــزم،
ّ
حية وال ّ
تظل ذكراه ّ
بد أن يخرج  -ولو بعد
عقد أو أكثر  -من يستوحي منه ويستكمل
ٍ
طريقه .فهم «حــزب الله» هــذا ال ـ ّـدرس ّ
جيدًا
ّ
وأن الهدف األساسي هو في
منذ بداياتهّ ،
أن تـسـتـقـطــب ال ــن ــاس وت ـت ـحــول إل ــى حــركــة
شعبية مـكـ ّـرســة ،فهنا رأسـمــالــك الحقيقي
وهؤالء هم من سيدافع عنك ويحتمل معك
ّ
وي ـكــون «خ ــزان ــك» الـتـطـ ّـوعــي .أن ــت قــد تبدأ
صغيرًا و«نخبويًا» و«محترفًا» ،وفــي ٍّ
جو
ّ
تتوجه إلى
معاد ،ولكن هدفك األول هو أن
ّ ٍ
الــنــاس وتستقطبهم وتتحول بسرعةٍ إلى
ّ
حالةٍ شعبية منظمة.
ّ
ـاش م ــع أصـ ــدقـ ــاء ،ل ــخ ــص أح ــده ــم
ف ــي نـ ـق ـ ٍ
ّ
امل ـس ــأل ــة ب ـش ـكـ ٍـل واض ـ ــح ،وه ــو أن عـنــاصــر
شعبية «حــزب الـلــه» اثـنــان ،ال ثــالــث لهما:
االنتصارات العسكرية ،وشبكة التضامن
االجتماعي التي أقامها (من خزانات املياه
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــوض ــع ف ــي أح ـي ــاء الـضــاحـيــة
ً
ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات وص ـ ـ ــوال إلـ ــى املـ ـ ــدارس
ومــؤسـســات الــدعــم والـتــدريــب وال ـقــروض).
لــو خـســرت املـقــاومــة هــذيــن العنصرين ،أو
أحــدهـمــاّ ،فهنا يـبــدأ الـتـهــديــد لشرعيتها،
ـيء آخـ ـ ـ ــر .حــن
بـ ـغ ــض ال ــنـ ـظ ــر عـ ــن أي شـ ـ ـ ـ ٍ
ن ـقــول «الـشـعـبـيــة» ه ـنــا ،نـحــن ال نقصدها
بمعنى «الـعــاقــات الـعـ ّ
ـامــة» ( ،)PRأو كما
ي ـت ـ ّـم اس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي اإلعـ ـ ــام وال ــدع ــاي ــة،
ً
ّ
ب ــل بـمـعـنــى أن ال ـن ـصــر ال ـع ـس ـك ــري ،م ـثــا،
ّ
يستقطب الـنــاس إلــى جــانـبــك ،ويشجعهم
عـلــى املــراه ـنــة عـلـيــك ،ويـعـطـيـهــم نـجــاحــات
م ـح ـســوســة ومـ ـ ّ
ـاديـ ــة تــدف ـع ـهــم إلـ ــى تـحـ ّـمــل
الـ ـصـ ـع ــوب ــات مـ ـع ــك .وح ـ ــن نـ ـق ــول «ح ــرك ــة
شـ ـعـ ـب ـ ّـي ــة» ،ف ـن ـح ــن ن ـع ـن ــي ذلـ ـ ــك ب ــامل ـف ـه ــوم
«ال ـ ـحـ ــديـ ــث» ل ـل ـك ـل ـم ــة ،أي ج ـم ــاع ــة ك ـب ـيــرة
ٌ
تنظيم وتـطـ ّـوع وتعمل نحو أهــداف
فيها
ّ
ّ
مـحـ ّـددة .ليست أي جماعة حــركــة شعبية،
واألف ـ ـ ـكـ ـ ــار وال ـ ـهـ ــويـ ــات والـ ـق ــومـ ـي ــات ه ــي،
باملعنى السياسي ،مـجـ ّـرد «أس ـمــاء» حتى
تنزل إلى ميدان الفعل واملجتمع.
اإلسرائيليون واألميركيون ،هنا ،يفهمون
هذا الواقع ّ
جيدًا ،ومن هنا هم يستهدفون
ّ
«ح ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» ،ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ،ع ـب ــر هــاتــن
ال ـج ـب ـه ـتــنّ :إمـ ــا تـحـقـيــق هــزي ـمــة عـسـكــريــة
فــاصـلــة ،وه ــم لــن يــدخـلــوا حــربــا مــن جديد
قبل أن يضمنوا نتيجتها ،أو عبر «تجفيف
م ـص ــادر ت ـمــوي ـلــه» وع ــزل ــه داخـ ــل املـجـتـمــع.
ّ
حتى اإلعــام ليس ميدانًا باألهمية ذاتها،
وقـ ــدراتـ ــه ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة م ـ ـحـ ــدودة :أنـ ــت لــن
ّ
ت ـت ـمــكــن ،م ـه ـمّــا م ــارس ــت م ــن ال ــدع ــاي ــة ،من
تغيير رأي الــنــاس الــذيــن يعرفون املقاومة
بـ«التجربة املـبــاشــرة» ،ويعنيهم التحرير
شخصيًاّ .أما الجمهور خارج ّ
الساحة ،فهو
ً
لن تصل إليه أصال رسالة املقاومة ويحتكره
اإلع ــام املهيمن ،وال مـبــاراة  -أســاســا  -بني
«إعالم املقاومة» ٌ وإعالم أعدائها في املوارد
وال ـق ــدرات (وقـ ّـلــة مــن ال ـنــاس ،فــي ّ
أي مكان،
ّ
ستشكك برواية اإلعالم السائد من حولها،
ّ
وت ـب ـح ــث وت ـش ــك ــك وت ـس ـت ـك ـشــف ب ـح ـثــا عــن
الحقيقة ،وتبني قناعاتها بنفسها).
ظــروف الحصار وأهــدافــه تتشابه تاريخيًا
وإن اخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،والـ ـ ـح ـ ــرب ت ـج ــري
عـلــى امل ــدى الـبـعـيــد .امل ـهـ ّـم ه ــو ،حــن ُيطبق
ع ـل ـيــك األع ـ ـ ـ ــداء ،أن ت ـف ـهــم شـ ـ ــروط امل ـعــركــة
وأولوياتك ،وملاذا تقاتل وملاذا ّ
الصمود .قد
ّ
منطقيًا ،والقوى
ال يبدو املشهد من الخارج
ـراص ــة ضـ ـ ّـدك أك ـبــر وأق ـ ــوى وأك ـث ــر ث ــراءً
امل ـت ـ ّ
ّ
ّ
منك بكثير .ولكن هؤالء الناس أنفسهم قد
ّ
مروا بمراحل أصعب ،وكانوا وحيدين أكثر
وضـعـفــاء أك ـثــر .هــم ال ـيــوم لـيـســوا وحــدهــم،
ّ
ومن ذاق  -جماعيًا  -طعم التحرير ،ومعنى
ّ
أن يكون نـ ّـدًا له بـ ٌ
ـأس يخيف كــل أعــدائــه ،لن
ّ
يرجع إلى الوراء بأي ثمن.
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«عبد الفتاحان»
محمد سيد رصاص *
فوجئ السودانيون أثناء زيارة رئيس «املجلس العسكري االنتقالي» الفريق عبد الفتاح البرهان
للقاهرة يــوم  26أيــار /مايو ،بأدائه التحية العسكرية للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
في قصر االتحادية .ليس معتادًا ،في البروتوكوالت ،أن تلقى التحية العسكرية من شخص
يرأس مجلسًا عسكريًا يملك الصالحيات السيادية والتنفيذية والتشريعية لرئيس دولة أخرى،
وخاصة أن األخير كان يلبس البزة املدنية .أثار املشهد حساسية سودانية ،كما ّ
عبرت عنها
مقاالت في الصحف وفي وسائل التواصل االجتماعي ،استيقظت بفعل تراكمات تاريخية بني
السودانيني واملصريني ،تشبه ما هو قائم بني اللبنانيني والسوريني وبني األوكرانيني والروس.
لم يفعلها اللواء جعفر النميري أمام جمال عبد الناصر ،وال أمام أنور السادات ،رغم ّأن أغلب
زياراته ملصر كان يرتدي خاللها البزة العسكرية ،وقد كان عبد الناصر قدوته ،وكان السادات
منقذه ومعيده للسلطة بعد اعتقاله عقب انقالب  22 - 19تموز /يوليو  1971الذي قام به الرائد
هاشم العطا بدعم من الحزب الشيوعي السوداني .عبد الفتاح البرهان في وضــع آخــر :هو
يشعر بوحدة حال مع عبد الفتاح السيسي ،وبأن مسيرة األخير قدوة له ،وهو يطمح إلى السير
على منواله .ليس هناك فقط ّ
توحد في االسمني ،بل هناك توحد في طريقة صعودهما للمركز
األول في بلدي وادي النيل .ضابط مغمور يصعد في ربع الساعة األخير نحو مركز رئيسي
في القيادة العسكرية :السيسي في آب  2012بعد إقالة الرئيس محمد مرسي للمشير حسني
طنطاوي من منصب وزيــر الدفاع ،والبرهان في شباط /فبراير  2019نحو منصب املفتش
املنصب
العام للقوات املسلحة السودانية بمرسوم أصدره الرئيس عمر البشير .االثنان امتلكا
َ
َ
معسكرين متعادلي
السياسي األول في البلدين ،بفعل أزمة نتجت من استعصاء توازني بني
القوى ،أي معسكر جماعة اإلخوان املسلمني الحاكمة في مصر منذ يوم  30حزيران /يونيو
 2012في مواجهة معسكر بقايا نظام حسني مبارك ومن التحق باملعسكر األخير من قوى
معارضة سابقًا لحسني مبارك هي أصبحت متضررة ومتخاصمة وكارهة لحكم اإلخوان
املسلمني مثل (جبهة اإلنقاذ الوطني :محمد البرادعي  -حمدين صباحي  -حسام عاشور -
حزب الوفد) و(جماعة  6أبريل) بقيادة أحمد ماهر ،وأيضًا في السودان معسكر نظام عمر
البشير في مواجهة قــوى املعارضة املتحدة ضــده منذ بــدء ثــورة  18كانون األول /ديسمبر
 .2018في القاهرة  30حزيران /يونيو  3 - 2013تموز /يوليو  2013وفي الخرطوم 11 - 6
نيسان /أبريل  2019كان هناك استعصاء توازني بني املعسكرين املتجابهني ليأتي «املنقذ» من
الجيش الذي يكسر بحركة انقالبية عسكرية هذا التوازن ويأخذه ضد أحد الطرفني ،ثم يبدأ
ّ
بعد ذلك بالتخلص من رافعيه إلى املركز األول أو ممهدي الطريق له أو الذين وفروا له املظلة،
لينفرد أخيرًا وحده في قمة القرار.
على هذا الصعيد ،هناك مثال كالسيكي هو لويس بونابرت الذي عالج حالته كارل ماركس في
كتابه« :الثامن عشر من برومير لويس بونابرت» .شخص بال مواهب ،ال يملك ميزة سوى أنه
ابن أخي نابليون بونابرت ،يقفز إلى واجهة املشهد السياسي بفعل تلك امليزة في لحظة انسداد
ُتوازني عقب ثورة شباط /فبراير  1848بني القوى الجمهورية الثائرة على قوى النظام امللكي
املطاح في تلك الثورة .منذ أيار ينقسم الجمهوريون بني (اشتراكيني) وبني قوى (الناسيونال)
التي هي قــوى برجوازية .امللكيون ينقسمون بني (الشرعيني) من أنصار آل بوربون الذين
أطاحتهم ثورة  ،1789ثم ُبعد عودتهم إلى السلطة عام  1815على حراب الجيوش األجنبية التي
هزمت نابليون بونابرت ،أطيحوا في ثورة  1830ملا أرادوا الحكم بطريقة ما قبل يوم  14تموز/
يوليو  ،1789وبني (األورليانيني) من أنصار آل أورليان الذين أتى منهم امللك لوي فيليب عام
1830قبل أن تطيحه ثورة  .1848أمام انقسامات املعسكرين ،الجمهوري وامللكي فيما بينهما،
يظهر لويس بونابرت كالشهب الخاطف ويفوز يوم انتخابات  10كانون األول /ديسمبر 1848
بأغلبية كبيرة عبر اقتراع شعبي على منصب رئاسة الجمهورية .كان التأييد األساسي له من
الفالحني ،ولكن أيضًا دعمه في االنتخابات ملكيون مثل (تيير) زعيم معسكر األورليانيني
ورئيس وزراء سابق عند لوي فيليب .في عام  1849يصبح (تيير) زعيم املعارضة الرئيسي
ضد لويس بونابرت بعد فوز امللكيني بأغلبية مقاعد الجمعية التشريعية .لم يستطع امللكيون
استغالل الغالبية البرملانية لتقييد رئيس الجمهورية وال استغاللها مــن أجــل تهيئة الجو
السياسي ملناخ جديد يساعد على إطاحته ،بل حصل العكس عندما قام رئيس الجمهورية
في يوم  2كانون األول /ديسمبر  1851بانقالبه على الجمعية التشريعية ،حيث اعتقل النواب
ً
استفتاء شعبيًا ظهر فيه
املعارضني وفرض حالة الطوارئ والرقابة على الصحف ،ثم أجرى
بمقبولية شعبية على ما فعله في انقالبه ،ثم دعا في الشهر الحادي عشر من  1852الستفتاء
شعبي أصبح ،على إثــره ،إمـبــراطــورًا باسم نابليون الثالث ،في يــوم الــذكــرى السنوية األولــى
النقالب  2كانون األول /ديسمبر .1851
ّ
يسمي ماركس هــذه الحالة «البونابرتية» ،وهــي تكرار لحالة قــام بها نابليون بونابرت ،بعد
عودته من مصر ،بانقالبه العسكري في الثامن عشر من برومير 9 /تشرين الثاني /نوفمبر
ً ً
 ،1799أصبح بعدها (قنصال أوال) لفرنسا ّثم إمبراطورًا عام  .1804يصف ماركس االنقالبني
البونابرتيني باآلتي« :يقول هيغل في مكان (مــا) إن جميع األحــداث والشخصيات العظيمة
تظهر ،إذا جاز القول ،مرتني .وقد نسي أن يضيف :املرة األولى كمأساة واملرة الثانية كمسخرة».
بالتأكيد ،ليست تجربة السيسي مشابهة لنابليون ،بل البن أخيه ،وهناك تشابه مدهش بني
السيرتني ،ظهور مفاجئ ،ثم صعود نحو األعلى مثل الصاروخ الذي يتخلص من حموالته على
مراحل كلما صعد أكثر لفوق .انتهت مسيرة لويس بونابرت بهزيمة عسكرية فرنسية مدوية
أمــام األملــان عام  1870في معركة سيدان ،ولم تنفجر فرنسا بعده فقط في أحــداث كومونة
باريس ،بل ّ
أصر األملان على إعالن الوحدة األملانية من قصر فرساي بباريس عام .1871في
السنوات األولــى لحكمه ،ظهر لويس بونابرت كأحد أقــوى رجــاالت أوروب ــا ،وتحسن الوضع
ديسمبر
االقتصادي الفرنسي ،ولكن بلد الثالث ثورات ظهر في فترة ما بعد  2كانون األول/
ّ
 1851وكأنه يحوي مجتمعًا قد استقال من السياسة بعد فشل تجاربه الثورية الثالث وسلم
مصيره راضيًا لشخص بال موهبة.
هنا ،يطمح عبد الفتاح البرهان إلى تكرار تجربة عبد الفتاح السيسي ،وليس بعيدًا أن يكون
خليفة حفتر يملك الطموح نفسه ،وربـمــا كذلك عسكري جــزائــري «مــا» فــي مرحلة مــا بعد
بوتفليقة .يشجع هــؤالء جـ ّـو إقليمي ،يتركز في الخليج ،وجـ ّـو دولــي في واشنطن واالتحاد
األوروبـ ــي ،وفــي موسكو وبـكــن .يـبــدو أنــه كما اتـحــدت لـنــدن وبــاريــس وواشـنـطــن وموسكو
فــي الخمسينيات والستينيات على منع «الــوحــدة الـعــربـيــة» ،هـنــاك اتـحــاد مماثل على منع
«الديموقراطية» في املنطقة العربية.

* كاتب سوري

