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أسعد أبو خليل *
ج ـ ّـددت وف ــاة محمد مــرســي الـنـقــاش حــول
ّ
ح ــك ــام م ـصــر ف ــي ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن وال ـقــرن
الواحد والعشرين .وكان هناك إجماع في
التغطية ،شرقًا وغربًا ،على أن مرسي كان
َ
ّأول رئيس منتخب ملصر في تاريخها .لكن
ُ
ال ُيثري هذا النقاش ،وال يضفي إضــاء ات
جديدة عليه ،أكثر من كتاب حــازم قنديل،
ّ
«جـنــود وجــواسـيــس وحــكــام :طــريــق مصر
إلى الثورة» .قد يكون هذا الكتاب (املكتوب
ب ــاإلن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزي ــة ب ــأس ـل ــوب ش ــائ ــق) م ــن أه ـ ّـم
الدراسات الجديدة عن السياسة املعاصرة
ّ
العربية
في الشرق األوسط ،وترجمته إلى
ّ
ضـ ّ
سيغير من
ـروريــة ألن فيه الكثير مما
ّ
ان ـط ـب ــاع ــات الـ ـع ــرب ع ــن دور ح ــك ــام مـصــر
فــي ال ـقــرن الـعـشــريــن وال ــواح ــد والـعـشــريــن.
والـكـتــاب يعتمد عـلــى املــراجــع اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة
وال ـع ــرب ـ ّـي ــة ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء :وال ـك ـتــابــة عن
م ـصــر ّإمـ ــا تـعـتـمــد ح ـص ـ ّ
ـري ــا ع ـلــى امل ــراج ــع
ّ
اإلن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزي ــة وإمـ ـ ــا ت ـع ـت ـمــد ح ـص ــري ــا عـلــى
ّ
املراجع العربية .والفريد في قنديل (يحمل
الدكتوراه في علم االجتماع السياسي من
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس) أنه
يستطيع أن يجد ما فـ َ
ـات غيره ّ
ممن قرأوا
ّ
ّ
ن ـفــس امل ــذك ــرات م ــن امل ـس ــؤول ــن امل ـصــريــن
ّ
واألميركيني.
وال ـك ـت ــاب ي ــدح ـ ُـض الـكـثـيــر م ــن ال ـن ـظـ ّ
ـريــات
السائدة عن طبيعة النظام في مصر وفي
الـ ــدول ال ـعــربـ ّـيــة .وه ــو يـنـجــح ف ــي إقـنــاعـنــا
ّ
ب ـض ــرورة الـتـخــلــي ع ــن ان ـط ـبــاعــات ســائــدة
مغلوطة حول دور الجيش .ال يرى قنديل
الجيش على أنه بالضرورة أداة ّ
طيعة بيد
ّ
الحاكم حتى في الدول غير الديموقراطية.
والــذي جــرى في الـســودان والجزائر أخيرًا
ّ
يـ ــؤكـ ــد فـ ـك ــرة الـ ـك ــات ــب ب ـ ــأن ل ـل ـج ـيــش دورًا
ّ
وسلطة ال ترتبط كليًا بالضرورة مع دور
ّ
وسلطة الحاكم .الجيش في السودان تخلى
في اللحظة التي ّ
تهددت فيها مصالحه عن
السلطان العسكري الذي وصل إلى الحكم
عبر الجيش ،كما أن الجيش فــي الجزائر
ّ
تخلى عن الحاكم املدني الذي اعتمد على
الجيش في وصوله في معادلة مبهمة.
املـلــك ف ــاروق لــم يـكــن حــاكـمــا طـبـعــا ،إذ هو
خـ ـض ــع ل ـل ـم ـش ـي ـئــة الـ ـب ــريـ ـط ــان ـ ّـي ــة ،كـ ـم ــا أن
الـسـيــاســة الــداخ ـلـ ّـيــة ش ـهــدت صــراعــا بينه
وب ــن «الـ ــوفـ ــد» .ل ـكــن رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة
انتقلت إلــى محمد نجيب بـعــد «ال ـثــورة».
وال ـن ـظـ ّ
ـريــة ال ـســائــدة ك ــان م ـفــادهــا أن عبد
الناصر استأثر بالحكم ولــم يتح الفرصة
لـلــرئـيــس نـجـيــب الــدي ـمــوقــراطــي أن يحكم.
لـكــن ال ـص ــورة كـمــا ت ــرد فــي تـحـلـيــل قنديل
أن ال ــوض ــع ف ــي ال ـح ـكــم ف ــي م ـص ــر ،وحـتــى
ّ
في داخــل القوات املسلحة في الفترة التي
ُسبقت وتـلــت استقالة نجيب ،ليست كما
خ ِّيل في الــروايــات املعادية لعبد الناصر.
لــم يـكــن الــوضــع مـسـتـقـ ّـرًا فــي الـحـكــم حتى
لـعـبــد ال ـنــاصــر ،وش ـه ــدت مـصــر ب ــن ١٩٥٢
و ١٩٥٤حــركــات ت ـمـ ّـرد فــي س ــاح الـفــرســان
وس ــاح املــدف ـعـ ّـيـ ُـة .ول ــم يـكــن عـبــد الـنــاصــر
ـصـ ّـر بــن أعـضــاء مجلس
بــالـضــرورة هــو املـ ِ
ال ـث ــورة عـلــى رف ــض الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة .وكــان
ي ـ ـجـ ــب ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـنـ ــديـ ــل الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــك بـ ـص ــدق
شـعــارات نجيب (خصوصًا بعد إقصائه)
عـ ــن حـ ـ ّـبـ ــه لـ ـل ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة ألن امل ـ ـنـ ــاداة
ّ
بالديموقراطية ملن ال يملك السلطة أسهل
ع ـلــى ال ـ ــذي ي ـم ـل ـك ـهــا .ل ـكــن ق ـنــديــل يـعـتــرف
ليس فقط أن نجيب حاول استمالة اإلدارة
ّ
األميركية عبر حلفائه من اإلخــوانُ ،بل أن
ّ
ّ
الطبقات االجتماعية الـبــائــدة ،مــن «امل ــاك
ـوازي ــة ال ـثـ ّ
األرس ـت ـقــراطـ ّـيــن وال ـب ــورج ـ ّ
ـريــة»
(ص )٤٠ .كانت داعمة لــه .وأحمد املصري
ّ
االنقالبية في
(الــذي كــان من قــادة الحركة
س ــاح ال ـف ــرس ــان) ف ــي رس ــال ــة م ــن سـجـنــه،
أل ـقــى بــالــائـمــة عـلــى نـخـبــة االسـتـخـبــارات
ف ــي ال ـح ـكــم ول ـي ــس ع ـلــى ع ـبــد ال ـنــاصــر في
قمع الحركة (وهذا يتوافق ،يضيف قنديل،
ص ،٣٤ .مع رواية أنور السادات نفسه في
«الـبـحــث عــن ال ــذات» بــأن عبد الـنــاصــر ّأيــد
ال ــدي ـمــوق ــراط ـ ّـي ــة ف ــي أول اج ـت ـم ــاع ملجلس
ّ
قيادة الثورة لكن الجهاز األمني املتعطش
ل ـل ـس ـل ـطــة عـ ـ ــارض ذلـ ـ ــك .هـ ــذا ال ي ـع ـفــي مــن
الـحـكــم عـلــى ن ـظــام ك ــان عـبــد الـنــاصــر على
ْ
عقدين من الزمن).
رأسه على مدى نحو
لكن كتاب قنديل يضيء على جوانب غير
ّ
م ـعــروفــة ســاب ـقــا .يـحــاجــج امل ــؤل ــف أن عبد
الـنــاصــر لــم يـكــن هــو الـحــاكــم الفعلي حتى

ف ــي س ـن ــوات ذروة شـعـبـ ّـيـتــه ب ــن ًس ـنــوات
 ١٩٥٦و ١٩٦٧ألن النظام كان عرضة لصراع
مرير بني جهاز الجيش واملخابرات (عبد
الحكيم عامر وشمس بدران وصالح نصر)
م ـق ــاب ــل ال ـج ـن ــاح ال ـ ــذي ضـ ـ َّـم س ــام ــي ش ــرف
وشعراوي جمعة .لكن العرض في الكتاب
يـقـنـعـنــا أن ع ـبــد ال ـنــاصــر ل ــم ي ـكــن الـحــاكــم
الـفـعـلــي ملـصــر ف ــي ك ــل تـلــك ال ـس ـن ــوات ،وأن
تحالف عامر  -بدران  -نصر هو الذي صنع
ّ
املصيرية،
القرارات في العديد من املسائل
وأن ال ـس ـيــاســات ال ـتــي ق ــادت إل ــى التهلكة
لــم تـكــن مــن صـنــع عـبــد الـنــاصــر وإن ـمــا من
ّ
النظرية
صنع عامر .وهذا التفسير يغالط
ال ـتــي درجـ ــت ف ــي ال ـك ـتــب وع ـلــى ال ـشــاشــات
أن الـ ــرابـ ــط ال ـع ــاط ـف ــي بـ ــن ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر
وعــامــر هــو الــذي أفسد الحكم وأجـبــر عبد
ال ـنــاصــر عـلــى ت ـحـ ّـمــل ف ـســاد وغ ـب ــاء عــامــر.
ّ
ّ
األميركيني
نظريات علماء السياسة
وأذكر
ّ
حــول أن الشللية هــي الـتــي حكمت النظام
الناصري .لكن قنديل يعرض عجز جمال
ع ـبــد ال ـنــاصــر ع ــن ات ـخ ــاذ قـ ــرار ض ــد عــامــر
ألن الجيش لــم يكن مواليًا لعبد الناصر،
وكانت املخابرات في يد نصر ،شريك عامر
فــي مــؤامــرة الحكم املستتر .يصف قنديل
الوضع هكذا« :لم يكن ناصر ينوي إنشاء
ّ
ّ
ديـكـتــاتـ ّ
شعبويًا
عسكرية بــل نظامًا
ـوريــة
يعتمد على دعــم العسكر كي يحكم باسم
ال ـش ـعــب ،ول ــم ي ـكــن ي ـت ـصـ ّـور دور الـعـسـكــر
كشريك مستقبلي ،خالفًا لعامر»( .ص)٤١ .
م ــن الـطـبـيـعــي أن يــأخــذ م ــوض ـ َ
ـوع ـ ْـي حــرب
 ١٩٦٧وحرب  ١٩٧٣اهتمام القراء .قد تكون
املعلومات في الكتاب معروفة عند بعض
ّ
املختصني لكن قنديل نجح فــي تنسيقها
لدعم منهجه التحليلي عن عالقة قطاعات
السلطة بعضها ببعض .وانقسام النظام
ال ـنــاصــري إل ــى أجـنـحــة مـتـصــارعــة أصـبــح
معلنًا بعد هزيمة  ١٩٦٧حــن صــارح عبد
ّ
بتحول الدولة إلى نظام
الناصر جمهوره
مخابرات .والكالم عن عبد الناصر صعب
حتى بعد هذه العقود من وفاته ألن أحدًا
ّ
يتعرض للتهشيم والتشويه واالفتراء
لم
ّ
(ع ـل ــى ي ــد أب ـ ــواق ال ـص ـه ـيــونــيــة ف ــي ال ـغــرب
وأبـ ــواق آل سـعــود وم ـبــارك وال ـس ــادات في
ال ـش ــرق) مـثــل عـبــد ال ـنــاصــر .يـتـفــق الـكــاتــب
مع وصــف حكم عبد الناصر على أنــه كان
ّ
ديكتاتوريًا لكن من دون ديكتاتور
حكمًا
ألن الحاكم لم يكن يملك سلطة الـقــرار في
ّ
أساسية في الحكم (إن في الحرب
مسائل
والسلم أو في الجيش أو املخابرات) (ص.
 .)٤٢والجدال حول هذا املوضوع ُمضحك
ّ
ديكتاتورية
بعض الشيء ألنه بدأ في ظل
أن ــور ال ـس ــادات وف ــي الـصـحــف امل ـمـ ّـولــة من
أن ـظ ـمــة دي ـك ـتــاتـ ّ
ـوريــات ال ـخ ـل ـيــج .وال ـج ــدال
ه ــذا مـنـقــول مــن دعــايــة ال ـغــرب ال ــذي يضع
كــل األنـظـمــة الـتــي ال تخضع لــه فــي مجهر
ّ
الديموقراطية ،وينجو من املجهر
معايير
َمــن يسير مطيعًا مثل ال ـســادات .ويضيف
عصمت سيف الــدولــة فــي كتابه «هــل كان
ّ
ضرورية
عبد الناصر ديكتاتورًا» سياقات
لـ ـلـ ـم ــوض ــوع ،ح ـ ــول األخ ـ ـ ــذ فـ ــي ال ـح ـس ـبــان
طبيعة نـظــام الـقـهــر الـطـبـقــي الـســائــد ّأي ــام
ّ
ّ
ّ
االجتماعية الصارمة
والنخبوية
امللكية
الـ ـت ــي ق ـض ــت الـ ـ ـث ـ ــورة ع ـل ـي ـه ــا (لـ ـك ــن لـيــس
الديموقراطية ال ّ
ّ
تغير بالضرورة
تمامًا).
من نظام القهر الطبقي ال بل هي تشرعن
ّ
ّ
السياسية
للشرعية
نمط تمثيله وكسبه
(ق ــارن ذلــك بــازدهــار الفكر وص ــور الحنني
إلــى عصر االسـتـعـمــار ال ــذي يــزرعــه الغرب
ّ
العربية وعلى
وأنظمة الخليج في الثقافة
مواقع التواصل االجتماعي).
يـمـكــن م ـعــرفــة مـصـيـبــة م ـصــر ال ـك ـبــرى في
تعاطي عــامــر مــع ال ـعــدوان الـثــاثــي .أحمد
حـمــروش روى مشهد زي ــارة عبد الناصر
ّ
العسكرية في  ٣١أكتوبر ١٩٥٦
ملقر القيادة
وعــن انهيار عــامــر (ال ــذي عــاد وانـهــار يوم
االن ـف ـصــال ثــم ع ــاد وان ـه ــار م ـ ّـرة أخ ــرى في
هــزي ـمــة  ،١٩٦٧م ـمــا يـ ـب ـ ّـدد ال ـش ـك ــوك حــول
ص ـحــة إعـ ــان ان ـت ـح ــاره) .وق ــد أم ـس ــك عبد
الناصر بــزمــام األم ــور بعد أن رفــض طلب
عامر لالستسالم الكامل ،وأمر عبد الناصر
ّ
ب ــان ـس ـح ــاب م ـن ــظ ــم م ــن س ـي ـن ــاء وبـتـنـظـيــم
ّ
بطولية .لو أن عبد
املقاومة التي أصبحت
الـنــاصــر اسـتـطــاع أن يمسك بــزمــام األمـ ّـور
في ( ١٩٦٧قبل الحرب) لكان يمكن تجنب
الهزيمة ،ولكان بالتأكيد يمكن التخفيف
من عمق الهزيمة ومداها (بعد الحرب).
ً
وهـ ــزي ـ ـمـ ــة  ١٩٧٦طـ ـبـ ـع ــت ج ـ ـيـ ــا ب ـك ــام ـل ــه

ّ
للبيروقراطيني في املدن واملنتفعني
تأطيرًا
ف ــي األري ـ ـ ــاف .ول ـي ــس م ــن دل ـي ــل ع ـلــى فشل
التجربة إال ســرعــة انـهـيــار الـنــاصـ ّ
ـريــة ،في
مصر وفي العالم العربي بعد وفاة جمال
ع ـبــد ال ـن ــاص ــر .ول ــم ي ـكــن ال ـص ــراع الـطـبـقــي
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن املـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـ ــن عـ ــامـ ــر وع ـب ــد
الـنــاصــر ،إذ أن طبقة ال ـبــورجـ ّ
ـوازيــة كانت
على صلة بعامر فــي حركته الــوجـيــزة من
ّ
ّ
ْ
ثلثي
الديموقراطية .ويذكر قنديل أن
أجل
االقتصاد املصري في تلك الفترة كــان في
يد القطاع الخاص ،ال العام.
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ّ
«جنود وجواسيس وحكام :طريق مصر إلى الثورة» لحازم قنديل

يتفق الكاتب مع وصف
على أنه
حكم عبد الناصر
ّ
كان حكمًا ديكتاتوريًا لكن
من دون ديكتاتور

ّ
وأث ــرت سلبًا ُعلى َ وعـيــه .أنــا كـنـ ُـت فــي سن
السابعة ولــم أش ــف بعد مــن وقــع الهزيمة
ّ
املدوية التي أذكر ليلتها يوم خرج الناس
ّ
فــي حينا بــأثــواب الـنــوم وهــم يهتفون من
مـنـطـقــة ال ـن ــوي ــري إل ــى ك ــورن ـي ــش امل ــزرع ــة:
«عـبــد الـنــاصــر ،يــا حـبـيــب .بــدنــا ن ـحـ ّـرر ،تل
أبـيــب» .ولــوم عبد الناصر كــان فــي الخطأ
ف ــي ال ـح ـســاب وف ــي تــوك ـيــل ق ـي ــادة ال ـق ـ ّـوات
ّ
املـســلـحــة إل ــى امل ـه ـ ّـرج ،عـبــد الـحـكـيــم عــامــر.
ّ
ل ـكــن امل ــراج ـع ــة ال ـت ــاري ـخ ــي ــة ال ـت ــي تـ ــرد فــي
كـتــاب قنديل (كـمــا فــي غـيــره مــن الــروايــات
ّ
املنصفة) تؤكد أن عبد الناصر حاول منذ
 ١٩٥٦أن يقصي عامر عن القيادة لكنه لم
يـسـتـطــع .وه ــذا ه ــو ال ـجــانــب امل ـج ـهــول عن
رج ــل امـتـلـ َـك ال ـشــارع الـعــربــي بـ ّ
ـرمـتــه ودفــع
ٍ
بأمراء من آل سعود ّلالنشقاق وااللتحاق
بـحــركـتــه ال ـث ـ ّ
ـوري ــة ،لـكــنــه عـجــز عــن امـتــاك
ناصية حكمه .هذه هي مفارقة حكم جمال
عـبــد الـنــاصــر .قـنــديــل يـصــف الــوضــع الــذي
نـشــأ بـعــد  ،١٩٥٦بــأن عــامــر أنـشــأ دول ــة في
داخ ــل ال ــدول ــة لـكــن طـمــوحــه ك ــان أن يحكم
ً
ب ــدال مــن عـبــد الـنــاصــر ،لـكــن ذلــك اسـتـحــال.
وكانت الترقيات في الجيش املصري على
ّأيــام عامر مثل الترقيات في قـ ّـوات «فتح»
عـلــى ّأيـ ــام يــاســر ع ــرف ــات :ال ـطــاعــة وال ــوالء
أه ــم مــن الـكـفــاء ة وال ـج ــدارة .وك ــان الـقـطــاع
ال ـع ـس ـكــري-االس ـت ـخ ـبــاراتــي الـ ــذي يسيطر
ع ـل ـيــه ع ــام ــر ي ـم ـ ّـد ال ــرئ ـي ــس ب ـح ـكــايــات عــن
انـقــابــات منتظمة كــي يبقى عبد الناصر

فــي حــالــة ع ــدم اس ـت ـقــرار َّتمنعه مــن إع ــادة
تشكيل الـجـيــش .ول ــم ُيــوفــق عـبــد الـنــاصــر
في اخـتــراق الجهاز االستخباراتي التابع
لـعــامــر ،ألن ص ــاح نـصــر نـجــح فــي إفـشــال
تلك املحاوالت.
ق ــد يـ ـب ــدو م ــن امل ـب ــال ـغ ــة الـ ـق ــول إن كـ ــوارث
ـريــة — مـصـ ّ
املــرحـلــة الـنــاصـ ّ
ـريــا وعــربـ ّـيــا —
كــانــت م ــن ص ـنــع ع ـبــد الـحـكـيــم ع ــام ــر ،لكن
روايـ ـ ــة ق ـن ــدي ــل امل ـف ـ ّـص ـل ــة وال ــدق ـي ـق ــة تــرســم
مــراح ـل ـهــا :م ــن  ١٩٥٦إل ــى ت ـجــربــة الــوحــدة
ِّ
املدمرة إلى الحرب في اليمن حتى هزيمة
ّ
 .١٩٦٧هذه كلها كانت من صنع دولة عبد
ال ـح ـك ـيــم ع ــام ــر .وب ـع ــد ت ـجــربــة االن ـف ـصــال
(التي قادها واحــد من جماعة عامر) حزم
ّ
ـره ل ـل ـت ـخــلــص م ـن ــه .لـكــن
ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر أم ـ ـ ّ
صـعــوبــة ذل ــك تـتــوضــح مــن خ ــال اإلخ ــراج
الــذي نسجه عبد الـنــاصــر ،وكــان ذلــك بعد
تقديم عــامــر الستقالته .لكن زكــريــا محي
ال ــدي ــن وس ــام ــي ش ـ ــرف ك ـش ـفــا ف ــي ك ــان ــون
ال ـث ــان ــي ١٩٦٢م ــؤام ــرة عـسـكـ ّ
ـريــة لتنصيب
ّ
ع ــام ــر وإق ـ ـصـ ــاء ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر .أج ـ ــل عـبــد
ّ
الـنــاصــر عـمـلـ ّـيــة الـتـخــلــص مــن عــامــر حتى
أيلول ( ١٩٦٢ص .)٥١ .وطلب عبد الناصر
من عامر تقديم استقالته من قيادة ّ
القوات
ّ
امل ـســل ـحــة ك ــي يـنـضــم إل ــى مـجـلــس رئــاســي
ّ
ّ
َ
جديد .لكن عامر غير رأيه وقرر البقاء في
قيادة الجيش ،خالفًا لوعده .وبعد مماطلة
ّ
ّ
ّ
تضمنت تقريعًا
خطية
قدم عامر استقالة
ّ
بديكتاتورية عبد الناصر وحديثًا مفاجئًا
ّ
للديموقراطية.
عن حب عبد الحكيم ّ عامر
وبعد مفاوضات شــاقــة ،لــم يعد عامر إلى
ّ
موقعه ال بــل هــو عــزز مكانته ونــال ألقابًا
جديدة جعلت منه شريكًا ومنافسًا لعبد
ال ـنــاصــر فــي ال ـح ـكــم .اع ـتــرف عـبــد الـنــاصــر
لــزكـ ّ
ـريــا مـحــي الــديــن أن ه ـنــاك دول ـت ـ ْـن في
ّ
م ـص ــر ب ـع ــد هـ ــذا االن ـ ـقـ ــاب :دول ـ ــة رس ـمــيــة
ّ
يــرأسـهــا عـبــد الـنــاصــر ودول ــة ظــل يرأسها
عامر .لكن عبد الناصر ّ
أقر ألنور السادات
بأن عامر هو الحاكم الفعلي.
وكان إنشاء التنظيم الطليعي محاولة من
عبد النصار لإلمساك بعناصر ّ
قوة جديدة
في مواجهة دولة املخابرات والجيش التي
ك ــان ــت ف ــي ي ــد ع ــام ــر .ع ـبــد ال ـن ــاص ــر فـشــل
أيضًا في التنظيم السياسي إذ أن تجربة
االتـ ـح ــاد االشـ ـت ــراك ــي ال ـع ــرب ــي ل ــم ت ـكــن إال

ّ
أم ــا ال ـف ـصــل امل ـت ـعــلــق ب ـهــزي ـمــة  ١٩٦٧فهي
ُ
تبقى مــن أفـضــل مــا كـتــب مــن شــرح بسيط
وم ـف ـي ــد ع ــن ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة الـ ـه ـ ّ
ـام ــة .ي ـشــرح
قنديل بإقناع أنــه خالفًا ملا هو شائع فإن
عـبــد الـنــاصــر بـقــي حـتــى الـلـحـظــة األخ ـيــرة
ي ـحــاول أن يـتــافــى ال ـكــارثــة فـيـمــا ك ــان سـ ّـر
ال ـه ــزي ـم ــة ع ـ ــزم ع ـب ــد ال ـح ـك ـي ــم ع ــام ــر عـلــى
خ ــوض مـغــامــرة عـسـكـ ّ
ـريــة لـتـعــزيــز موقعه
ّ
ف ــي ال ـس ـل ـطــة .ي ـقــول ق ـنــديــل إن شــلــة عــامــر
كــانــت عـلــى قـنــاعــة أن ــه لــو لــم تـقــم ب ـ «شــيء
بــاهــر قــريـبــا» (ص )٦٥ .ف ــإن عـبــد الـنــاصــر
سيستولي عـلــى سلطتها .أي أن املـعــركــة
لم تكن من أجل تحرير فلسطني أو الدفاع
عن سوريا بل هي كانت مغامرة من عامر
ّ
ل ـف ــرض ن ـف ــوذ دول ـ ــة الـ ـظ ــل ال ـت ــي ي ــدي ــره ــا.
والخيانة العظمى التي ارتكبها عامر أنه
ك ــان عـلــى ي ـقــن ،حـســب ق ـنــديــل ،أن جيشه
غير ّ
ّ
مجهز للحرب ،لكنه مضى في
معد أو
املغامرة .وكانت حرب اليمن كافية كي يرى
ّ
أهلية الجيش املصري ضد
عامر قدر عدم
ّ
امللكية وأعوانها في اليمن ،فما
عصابات
بالك ّ
ضد أقوى جيش في الشرق األوسط؟
وق ـن ــدي ــل ع ـل ــى ح ــق بـ ــأن ع ــام ــر ل ــم يـكـتــرث
ألداء جـيـشــه الـبــائــس فــي ح ــرب الـيـمــن ألن
ح ـســابــاتــه ك ــان ــت س ـل ـطـ ّ
ـويــة .وال ـ ــذي ان ـجـ ّـر
إل ــى ال ـ ـ ّ
ـرد ع ـلــى م ــزاي ــدات ال ـن ـظــام األردنـ ــي
وال ـس ـع ــودي والـ ـس ــوري ق ـبــل الـ ـح ــرب ،كــان
ّ
برقية إلى عبد الناصر من
عامر قد أرسل
ّ
ّ
باكستان طالب فيها بنشر قــوات مصرية
ف ــي س ـي ـنــاء ل ــدح ــض ف ـك ــرة االخ ـت ـب ــاء وراء
قـ ــوات األمـ ــم امل ـت ـحــدة — وف ـك ــرة االخ ـت ـبــاء
ّ
روج ــت أب ــواق الــرجـعـ ّـيــة ،مثل وصـفــي التل
ف ــي األردن ،لـ ـه ــا .وأعـ ـل ــن ع ــام ــر الـتـعـبـئــة
الـ ـع ـ ّ
ـام ــة م ــن دون مـ ـش ــورة ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر،
ال ــذي طــالــب بــالـتــدقـيــق فــي الـتـقــاريــر التي
ّ
ّ
إسرائيلية ضد سوريا.
تحدثت عن حشود
وم ـب ـعــوث ع ـبــد ال ـنــاصــر إل ــى س ــوري ــا نفى
ف ــي ّّ ١٥أيـ ـ ــار وج ـ ــود ح ـش ــود إس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة.
وح ــذر عبد الـنــاصــر عــامــر مــن أي تصعيد
فــي املـنـطـقــة .ووردت تـقــاريــر إلــى مـصــر أن
أميركا وإســرائـيــل تـعـ ّـدان السـتــدراج مصر
إلى حرب ِّ
مدمرة .وخدع عامر عبد الناصر
ّ
حول نص املذكرة التي كان سيرسلها إلى
األمم املتحدة ،إذ كان عبد الناصر قد طالب
بانسحاب جزئي ال ّكامل في تعديل أدخله
على النص الــذي حــضــره عــامــر .لكن عامر
أرسل َّ
نصه من دون تعديل متذرعًا بحدوث
ّ
خـطــأ تـقـنــي .لـكــن عـبــد الـنــاصــر لــم ي ــود أن
يــرضــخ لـسـيـنــاريــو األم ــر ال ــواق ــع ،فــاتـصــل
باألمم املتحدة في نيويورك لسحب الطلب
ـب األمـ ــن الـ ـع ــام ،األم ـي ــرك ــي رال ــف
ل ـكــن نــائـ َ
بونش رفض طلب عبد الناصر (دور رالف
ّ
الصهيونية يحتاج
بونش هذا في خدمة
إل ــى دراس ـ ــة مـفـ ّـصـلــة وه ـن ــاك ت ـقــديــر كبير
فــي إســرائ ـيــل وع ـنــد صـهــايـنــة أمـيــركــا لــه).
ّ
مسؤولية قطاع عامر في
والذي يشير إلى
الـحـكــم هــو اع ـتــراف ب ــدران ال ــذي يستشهد
بــه املــؤلــف ،إذ أن ب ــدران اعـتــرف فــي شباط

ّ
يحاجج المؤلف أن عبد الناصر
لم يكن هو الحاكم الفعلي
حتى في سنوات ذروة
ّ
شعبيته

ّ
« :١٩٦٨كــنــا مـتــأكــديــن  ٪١٠٠أن إســرائـيــل
ّ
لن تجرؤ على الهجوم» .هذا الحساب أدى
إلــى الهزيمة ،التي ّ
عمقها أداء وتعليمات
عــامــر (عــدم حماية الـطــائــرات واالنسحاب
غير املنظم مــن سيناء وتعطيل ال ــرادارات
لحفظ ســامــة عــامــر وشلته فــي الـطــائــرة).
وعـ ـن ــدم ــا ع ـل ــم ف ــري ــق ع ــام ــر ب ـم ــا صـنـعـتــه
ي ـ ـ ــداه ،حـ ـ ــاول ل ـ ــوم ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر وات ـص ــل
ّ
األميركية عارضًا
صالح نصر باملخابرات
ّ
اعترافًا بإسرائيل مقابل مساعدة أميركية
ّ
للتخلص من عبد الناصر (ص.)٨٠ .
ل ــم ي ـب ــدأ ع ـبــد ال ـنــاصــر بــال ـح ـكــم ف ــي مصر
إال بعد الهزيمة وملــدة ثــاث سـنــوات فقط.
ّ
هيكلية الجيش
وف ــي ه ــذه امل ــدة ،غـ ّـيـ َـر فــي
ّ
ش ــا مـ ـحـ ـت ــرف ــا يـ ـ ـع ـ ــد مل ـع ــرك ــة
وج ـ ـع ـ ـلـ ــه جـ ـيـ ـ
ال ـت ـح ــري ــر ،وخ ـ ّـف ــض ع ــدد ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــن فــي
ّ
املصرية .وترافقت الحرب كما
الحكومات
ّ
تظهر الــوثــائــق األمـيــركــيــة مــع خـطــة كانت
ّ
قــد وضعتها أمـيــركــا للتخلص مــن عــامــر:
ويستشهد قنديل بقول شــارل ديغول عن
تلك الحرب :إنها «تنفيذ إسرائيلي لحرب
ّ
أميركية».
ورث السادات الحكم وأصبح بعد تصفية
ّ
فعليًا ملصر .والرجل
مــراكــز الـقــوى حاكمًا
ّ
ذيليًا بعبد الناصر (كما
الذي كان لصيقًا
ً
أنه كان على وئام مع عامر وكان مسؤوال
ّ
ّ
سياسيًا عــن الـكــارثــة فــي اليمن) تعلم من
ت ـج ــرب ــة ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر وأضـ ـع ــف ال ـج ـيــش
وأب ـع ــده ع ــن الـعـمــل الـسـيــاســي واسـتـبــدلــه
لغايات القمع والسيطرة بالشرطة ووزارة
ال ــداخـ ـل ـ ّـي ــة .ل ـك ــن ظ ـ ــروف ق ـض ــاء الـ ـس ــادات
عـ ـل ــى خـ ـص ــوم ــه لـ ــم ت ـ ـ ـ َ
ـرو بـ ـع ــد ألن روايـ ـ ــة
ه ـي ـكــل ع ـن ـهــا ن ــاق ـص ــة (ي ـب ـق ــى دور هـيـكــل
فــي الـقـضـ ّـيــة مــن أس ــوأ أدواره تــاريـخـ ّـيــا إذ
ه ــو ل ـعــب دور ال ـقــاب ـلــة ال ـشــرعـ ّـيــة لـصـعــود
الـ ـس ــادات ب ـ ــرداء ن ــاص ــري .ل ــم يـعـلــم هيكل
ك ـيــف ح ـصــل ال ـ ـسـ ــادات ع ـ ُلــى الـتـسـجـيــات
وع ـل ــى أخ ـب ــار االنـ ـق ــاب املـ ـع ــد .ل ـكــن كـتــاب
أويــن سـيــرز الجديد عــن تــاريــخ املخابرات
ّ
املصرية كشف الحقيقة عن دور املخابرات
ً
ّ
األميركية (نقال عن عميل لهم في الـ «كي.
ّ
يتضمن هذا
جي.بي») في إعالم السادات.
الـكـتــاب ال ـهــام مضبطة ات ـهــام قــاطـعــة ضد
أن ــور ال ـســادات ُ
كمرتكب الخيانة العظمى
ضد بلده وذلك قبل أن يطأ أرض فلسطني
ّ
املحتلة في  .١٩٧٧فقد أدار معركة تشرين
ّ
وحول نصرًا أكيدًا إلى هزيمة محققة على
ّ
ال ـج ـب ـهــة امل ـصــريــة والـ ـس ــوري ــة (ال يـعـتــرف
النظامان بالهزيمة تلك ألن إعــان النصر
النظامي)ّ .
ْ
كــان ضـ ّ
تقدمت
ـروريــا لشرعية
ّ
املصرية والـسـ ّ
ّ
ـوريــة في أول يوميْ
الـقـ ّـوات
ْ
الحرب من دون عائق .لكن بعد يومي فقط
مــن الـتـقـ ّـدم ،أم ـ َـر ال ـســادات قـ ّـواتــه بالوقوف
ّ
االستراتيجية
قـبــل الــوصــول إلــى امل ـمـ ّـرات
ّ
في سيناء ،والتي من دونها تصبح القوات
مــن دون حـمــايــة ،وأعـلــم كيسنجر أن ّنيته
ه ــي ف ـقــط ح ــرب مـ ـح ــدودة .وهـ ــذا ال ـتــوقــف
سـمــح لـلـعـ ّ
ـدو بتجميع ق ـ ّـوات ــه ل ــرد ال ـقــوات
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة ع ـل ــى ج ـب ـهــة ال ـ ـجـ ــوالن ،ق ـب ــل أن
ّ
ّ
ّ
يتفرغوا لالنقضاض على القوات املصرية.
هــذا الـكـتــاب هــو سـ ّ
ـرديــة مـغــايــرة ورصينة
لـلـتــاريــخ امل ـصــري امل ـعــاصــر ،وف ـيــه تحليل
دق ـيــق وشــامــل لـطـبـيـعــة ن ـظــام الـحـكــم منذ
ثــورة  ٥٢حتى حكم حسني مبارك ،وكيف
ت ــاب ــع م ـب ــارك ن ـمــط ح ـكــم الـ ـس ــادات إل ــى أن
شعر بخطر مــن صعود نجم عبد الحليم
ّ
ّ
ويتضمن الكتاب
أبو غزالة فتخل َص منه.
املفارقة الهائلة عن حكم السادات ومبارك:
أنهما— خالفًا لعبد الناصر — حكما من
دون منافسة من قطاعات أخرى في الدولة،
ل ـك ـن ـه ـمــا ك ــان ــا األك ـ ـثـ ــر ارتـ ـه ــان ــا ل ـ ـ ــإرادات
ّ
الخارجية فــي الحكم (وهــذا يتسق مــع ما
ّ
أورده عـمــرو مــوســى فــي مــذكــراتــه عــن قلق
مـ ـب ــارك امل ـس ـت ـم ــر م ــن غ ـض ــب ال ـك ــون ـغ ــرس
والـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض مـ ــن مـ ــواقـ ــف م ـص ــر مــن
ال ـق ـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة) .ن ـجــح ق ـنــديــل في
الفصل فــي تــاريــخ الحكم فــي مصر ،لكننا
نحتاج إلــى كـتــابــات تــاريــخ مغاير للحكم
فــي كــل ال ــدول الـعــربـ ّـيــة .اق ــرأوا واق ــرأن هذا
الكتاب تعرفون السبب.
ّ
مالحظة :أختلف مع املؤلف في بعض التفسيرات
واملواقف لكن ال مجال لذكرها هنا بسبب ضيق
ُ
املساحة ،وقد أرسلتها له مباشرة.
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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ٌ
تفسير بهدف إلغاء اإللغاء!
كاظم الموسوي *
ً
كانت وال تزال املــادة  95من الدستور األكثر إثــارة للجدل ،واألكثر تعطيال لتطبيقها من قبل
السلطات املتعاقبة .النص ،في متنها ،على الطابع املؤقت العتماد القيد الطائفي في توزيع املناصب
والوظائف العامة ،استمر قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ  ،1990/9/21حوالى
خمسني عامًا! القانون الدستوري املشار إليه هنا هو ذلك الذي ّ
كرس في الدستور التغييرات
التي أدخلها «اتفاق الطائف» على صالحيات وتوازنات املؤسسات الدستورية .مضمون املادة
 95من الدستور في صيغتها الجديدة إقرار آلية «إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية»
يضطلع بها «املجلس املنتخب على أســاس املناصفة ،بني املسلمني واملسيحيني» .وذلــك عبر
«تشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية ،تضم ،باإلضافة إلى رئيس مجلس النواب
ورئيس مجلس الوزراء ،شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية».
ً
مضى على إقرار هذا النص حوالى  30عامًا ،شهدت ،بشكل عام ،تعطيال ملضمون هذه املادة
امللزمة التطبيق ،كسواها من مواد الدستور (إال بعض املحاوالت الخجولة التي كان معظمها
أقرب إلى املناورات السياسية) .شارك في هذا التعطيل جميع أفرقاء السلطة بدرجات متفاوتة.
شارك في ذلك أيضًا الراعي السوري طيلة فترة إدارته للبالد بني عام  1989و.2005
اليوم يعود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى هذه املــادة من أجل «تفسيرها» .وكل
تفسير للدستور بحسب القانوني الكبير الــراحــل إدمــون ّ
ربــاط هو «تعديل» لــه ،كما أوضح
ُ
فــي رده على رئـيــس مجلس الـنــواب السابق السيد حسني الحسيني (تــراجــع مطالعاته في
كتاب «الدستور اللبناني أحكامه وتفسيرها للمستشار» كميل منسى) .تقدير ّ
رباط يقع في
مكانه تمامًا عندما يتعلق األمــر برسالة الرئيس عــون .فالعماد عون ناهض «اتفاق الطائف»
ِّ
وخصوصًا بـنــوده اإلصــاحـيــة .تباهى بذلك م ــرارًا وتـكــرارًا متفاخرًا بأنه رفــض أن «يــوقــع».
اليوم يواصل الرئيس عون وفريقه السياسي ،عبر ثنائية شعاري «الرئيس القوي» «واستعادة
الحقوق» ،وجملة مواقف وممارسات متواصلة ومتصاعدة ،تجاوز التعطيل إلى محاولة إلغاء
البنود اإلصالحية وفي مقدمها تلك ،في املادة  ،95التي تنص على تشكيل هيئة «إلغاء الطائفية
السياسية» .في ممارسة الرئيس عون وفريقه ،عمومًا ،وفي مسألة مباريات مجلس الخدمة
املدنية املعطلة منذ حوالى خمس سنوات بذريعة عدم التوازن الطائفي بشكل خاص ،ما يؤكد
بشكل قاطع ،أن املطلوب من قبل رئيس البالد تعديل الدستور وليس مجرد تفسيره بسبب
احتمال وجود مجرد التباس في النص.
الحقيقة الساطعة أن النص ال يحتاج إلى «تفسير» كما يطالب الرئيس عــون ،وهو جاء على
الشكل اآلتي:
أ « -تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوزارة.
ب -تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد االختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء
واملؤسسات العسكرية واألمنية واملؤسسات العامة واملختلطة وفقًا ملقتضيات الوفاق الوطني
باستثناء وظــائــف الفئة األول ــى فيها ،وفيما يـعــادل الفئة األول ــى فيها ،وتـكــون هــذه الوظائف
مناصفة بني املسيحيني واملسلمني دون تخصيص أيــة وظيفة أليــة طائفة مع التقيد بمبدأي
االختصاص والكفاءة».
أخضع هــذا النص الصريح والقاطع في وضوحه لسياسة «التفتيش تحت األظــافــر» .الجملة
الواردة في صيغة «وفقًا ملقتضيات الوفاق الوطني» والتي ّ
تبرر استثناء وظائف الفئة األولى،
يجري اللجوء إليها وإقحامها في خارج السياق واملعنى التبريري الذي أضيفت بسببه ،من
أجل إطاحة نص حاسم وقطعي ،بطريقة رغائبية ،وإلحاقه بالفقرة «أ» املتعلقة بالتوزيع الطائفي
في الوزارة وبالـ «استثناء» املتعلق بوظائف الفئة األولى...
األخطر في هذا األمر ،تجاوز تعليق وتأجيل وتعطيل اإلصالحات التي لن يكون لبنان دولة ولو
باملعنى البسيط للكلمة ،بدونها ،إلى االرتداد على هذه اإلصالحات ومحاولة إلغائها بالكامل.
يتواصل هذا النهج ِّ
موجهًا سياسات فريق يحتل املوقع األول املسؤول في البالد .الرئيس عون،
كرئيس للبالد ،هو الوحيد الذي يقسم على احترام الدستور .وهو كان أعلن في سياق معركته
ّ
االنتخابية التي تعطل معها إشغال املوقع األول في البالد لحوالى سنتني ،أنه موافق على «اتفاق
الطائف» الذي هو مصدر تعديالت الدستور لعام  1990ومصدر إصالحاته .إن وقائع كثيرة
ومتالحقة تسمح بالقول إن التيار العوني يسعى ،ضمن خطة ومسار ،إلى استعادة مرحلة
االمتيازات مفسرًا أهميتها وصفتها كما وصفها ناطقون باسمه في اإلعالم والتصريحات،
باعتبارها «ضمانات» وليست امتيازات .املسؤولون الكبار في «التيار الوطني الحر» ال يترددون
في املباهاة بإنجازاتهم وفي املضي في نفس السياسات .ويتضح اآلن أن كل ما نسجه التيار
ّ
من تحالفات وعالقات ،وما ينظمه من حمالت ،وينخرط في صراعات ،وما يتخذه من مواقف
ّ
يصب في خدمة أهداف الخطة واملسار املشار إليهما.
وسياسات ...إنما
ال فائدة من القول إن املأمول كان غير ذلك من ِقبل تيار ناشئ وحديث ،بأن يغادر ما تبلور
ّ
وترسخ من تقاليد قديمة وحتى متخلفة في السياسة اللبنانية ،إذ ال بد من التحذير من مخاطر
تمادي هذا النهج في إضعاف فرص قيام دولة مواطنة ومساواة بني اللبنانيني .فالدويالت هي
التي تحول دون قيام الدولة ،واملحاصصة ،الطائفية واملذهبية ،تحول دون قيام املؤسسات ودون
قيامها بدورها ،ودون بناء وحدة وطنية حصينة .العكس هو ما يحصل في هذه األيام .وهو أمر
خطير في ظروف صراعات املنطقة وتفشي الحروب والتصدعات داخلها وفيما بينها ،وكذلك
التدخل الخارجي والعدوانية األميركية واألطماع الصهيونية.
من نافل القول إن أزمــات لبنان الراهنة ،االقتصادية منها بشكل خاص ،والناجمة عن النهب
والفلتان والـفـســاد وغـيــاب املحاسبة ،باتت أكثر خـطــورة اآلن وأبـعــد مــن أن يجري التصدي
ملعالجتها أو الحتوائها بما يمنع اإلفالس واالنهيار التام.
إن املقاربات التقليدية السابقة ،قد أبقت لبنان وطنًا هشًا مفككًا وقيد الدرس ،ما يتطلب مقاربة
وطنية إنقاذية تنهض بها قوى حريصة وعريضة ومتضررة عبر مبادرة موحدة ّ
وفعالة ...وفي
وقت ممكن.
أقرب ٍ
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