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حسام عبد العزيز
هكذا نُساق حنن العرب دوماً إىل مصائر أرادها لنا اآلخرون .ما أشبه الليلة بالبارحة .يف
أيام ليست بعيدة يف عمر البشرية ،كنا حنتفل بسقوط الطاغية بورقيبة .هللنا وكربنا لرحيل فاروق
قبل ذلك بسنوات ليست قليلة.
رقصنا فرحاً بثورات ليبيا واليمن .حلمنا بالدميقراطية وجترعنا حقيقة مفادها أن الفوضى تأيت

دوماً بفوضويني ومستبدين جدد.
يف تونس ،أتى بورقيبة إىل سدة احلكم زعيماً وطنياً وبعد سنوات جاء زين العابدين بن علي
وأمسى املناضل واجملاهد التونسي بورقيبة طاغية يف اليوم التايل ،وتذكر الشعب التونسي فجأة
جرائمه اليت كان أشهرها نزع احلجاب من رؤوس التونسيات.
ويف ليبيا ،خطف القذايف السلطة بانقالب على امللك حممد إدريس السنوسي الذي وصل
عقب االحتالل اإليطايل واستقبله الليبيون استقبال الفاحتني .توىل القذايف مقاليد ليبيا وأجلى
القواعد األمريكية واإلجنليزية عن ليبيا وأصدر قانوناً مينع تناول اخلمور وطبق فريضة الزكاة فصنع
منه الليبيون رمزاً مث ثاروا عليه بعد عقود طويلة لتطفو فجأة على السطح جرائمه من إنكار
الشفاعة والعبث بالقرآن والسنة.
ويف اليمن أصبح علي عبد اهلل صاحل بطالً موحداً لشطري اليمن وعاش شعبه عقوداً دون

أي نية للتمرد حىت تذكر اليمنيون بعد  33عاماً أهنم ال يعيشون يف دميقراطية ،متاماً كما تذكر
الربادعي فجأة أن مصر تعيش عقوداً من الفساد رغم أنه قبل سنوات قليلة وليست عقود احنىن
أمام الفاسد املخلوع ليتقلد قالدة النيل.
وبني عشية وضحاها ،حتول فاروق يف مصر من ملك مل يتجرع اخلمر قط ،حمب لبلده
عاشق لفلسطني ،ملك ملصر والسودان معاً ،دائن لربيطانيا العظمى باملليارات .القاهرة يف عهده
هي املدينة األمجل يف العامل ،واإليطاليون واليونانيون يعملون يف مصر حالقني وجرسونات .حتول
فاروق إىل زير نساء ومنبطح وفاسد وغارق يف اللذات وطاغية ،وجاء الضباط األحرار جبمال
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عبد الناصر الذي كان جمهوالً لدى رجل الشارع املصري قبل ساعات من اندالع انقالب أو
ثورة يوليو .1592
وضعت الثورة مبادئها اليت فشلت يف حتقيق أغلبها فأهني اجليش املصري يف حرب 1591
على يد إسرائيل وضاع السودان وانتشرت فضائح مراكز القوى كصالح نصر وغريه .وحدث ما
مل حيدث يف عهد فاروق نفسه من أهوال .حتولت العدالة االجتماعية إىل سرقة على طريقة
أرسني لوبني .ومثلما طمست الثورة تاريخ أسرة حممد علي طمس الراحل مجال عبد الناصر
تاريخ أول رئيس للجمهورية حممد جنيب وحرمه حىت من أن تذكره الكتب املدرسية .منذ ذلك
اليوم وصار كل شيء إىل سقوط.
صدقوين لست حزيناً على املخلوعني وال أنكر سعاديت مبقتل القذايف .ولكن تزامن الثورات
العربية هبذا الرتتيب يف ظل وجود حركات داخلية مريبة كـ  9أبريل يثري اندهاشي كما أثار
اندهاش احملللني الغربيني الذين يرفضون فكرة أن الشعوب استفاقت فجأة ،وإال فكيف مل هتتز
ملكيات يف املنطقة هي شر مكاناً وأكثر فساداً ! وهو ما يثر التساؤل التايل :هل جرائم الطغاة
هي اليت حترك الثورة أم أهنا املربر الستمرار الثورة اليت تنزع فتيلها جهات أخرى بعمليات القنص؟
حىت العلماء يصمتون حىت إذا اندلعت الثورة خرجت الفتاوى اليت تستدعي جرائمه وتبيح دمه
بوصفه كافراً زنديقاً .حىت الصحافة الغربية املستقلة ال تستبيح احلديث عن ثروات الطغاة
وسرقاهتم إال بعد ثورة شعوهبم.
قدرنا أن نقع بني مطرقة الطاغية وسندان املستعمر ومها خياران أحالمها مر .سعيد بزوال
الطغاة لكنين حزين بأن نكتشف طغياهنم بعد عشرات السنني فنلعب دوراً يف مسرحية هزلية
تدار من اخلارج .سعيد بالتغيري ولكن بالتغيري املتعقل غري اهلمجي .تغيري يفيد شعوبنا وال يغرقنا
يف مزيد من الفقر .تغيري ال يدفعنا قسراً للتنازل عن نفطنا .تغيري ينبع من إرادة شعبية حرة
وموحدة .إرادة ال تتحد فقط على خلع احلاكم بل تستمر لتتحد على طريقة بناء الدولة
اجلديدة.
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من جديد ،يبدو يل النموذج النبوي للتغيري هو األجنع ،فالتغيري من القمة ينطوي على
جحود للحقيقة القائلة :إن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم .التغيري من القاعدة هو
احلل .مسها تنويراً إذا كنت مثقفاً أو الدعوة إذا كنت إسالمياً لكن ضعها يف االعتبار.
هل ترغبون يف مثال لغوغائيتنا؟ خرجت األصوات الرافضة لطريقة قتل القذايف .إهنا نفس
األصوات اليت طالبت بإعدام مبارك ثورياً أو تركه لثوار التحرير ينكلون به كيفما شاءوا .نفاق
جلي ،وكلنا هؤالء املنافقون .منسك باللص فنوسعه ضرباً وتنكيالً قبل أن نسلمه للشرطة .نناشد
الشرطة أن تعيد لنا أموالنا القليلة املنهوبة ولو تطلب األمر هتك عرض السارق.
تعليقاتنا على املواقع اإلخبارية شاهدة علينا وحنن نثين على أب قام بتعذيب شاب تزوج
بابنته عرفياً أو ثوار علقوا بلطجياً على شجرة وأخذوا يضربونه لساعات كي خيرب عمن أرسله.
كفانا نفاقاً!
لقد كشفت األشهر القليلة املاضية عورة جمتمعنا .تيارات متصارعة إسالمية وليربالية .جمتمع
هش من السهل إثارة الفتنة فيه بتصرف فردي أهوج .إن اهتام الفلول أو عناصر خارجية وحدمها
 وأنا ال أنكر دورمها  -ال ميكن أن نصفه سوى بدفن الرؤوس يف الرمال.يف ليبيا واليمن اآلن قبائل وعشائر ويف تونس إسالميون وعلمانيون ويف مصر فلول وليرباليني
وسلفيني وإخوان وأغلبية صامتة وثوار وشعب الكنيسة .إذا أخلصنا النية يف البحث رمبا نتعثر
بتجربة مشاهبة يف العراق وهذا ما ينذر مبصري مماثل .وما الناتو عن بالدنا ببعيد.
الغنيمة بدأ تقسيمها فعال بإعالن وزير الدفاع الفرنسي جريار لونغيه يف حديث نشرته
صحيفة لوموند اليوم اجلمعة أن فرنسا تنوي لعب دور "شريك أساسي" يف ليبيا اليت يعلم قادهتا
اجلدد أهنم "مدينون هلا كثرياً".

ويفسر هذا تصريح رئيس اجمللس االنتقايل اللييب مصطفى عبداجلليل يف وقت سابق والذي
قال فيه إن كل من ساعدت ليبيا سيكون له األولوية يف مجيع امليادين ،ال يف قطاع الطاقة والنفط
فحسب".
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وحيذر تقرير لشبكة "يب يب سي" الربيطانية من أن مقتل القذايف قد يكون خلص العامل من
طاغية ،لكنه جيب أال ينظر إليه كعالمة فارقة يف الربيع العريب ،فرحيل "ديكتاتور ليبيا" لن يؤدي
بشكل سحري إىل حكومة مستقرة.
أما تونس فبدا أهنا دفعت الثمن فعال باملوافقة على إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية على
أراضيها.
انظروا ما آلت له األمور ويا ليتها النهاية .العراق بال جيش والسودان ممزق وقاعدة إسرائيلية
جبنوبه ومشال أفريقيا يعج بالفوضى اليت ستأكل الصديق قبل العدو واخلليج العريب صار مسراحاً
للقواعد العسكرية األجنبية يف اإلمارات والسعودية وقطر والكويت والعراق.
إن ما تفعله الثورات العربية أشبه بالبرت الذي حيفظ على املصاب حياته لكنه يرتكه عالة
على غريه ليموت ألف مرة إذا مل يتحل باإلميان الكاف.
اقرأ املقال األصلي علي بوابة الوفد االليكرتونية
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