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ثورة الشباب ضد األوليغارشيات
محمد بنعزيز*
ف �ي �م��ا ت � �ح� ��اول ب� �ع ��ض وس� ��ائ� ��ل اإلع � �ل� ��ام جعل
م �ب��اراة امل �غ��رب ض��د ال�ج��زائ��ر ف��ي ك��رة ال �ق��دم في
مقدمة اهتمامات ال��رأي ال�ع��ام ،تستمر املتابعة
ّ
املكثفة ألخبار الثورة في العالم العربي .تبادل
ال�ت�ع�ل�ي�ق��ات ع��ن ال �ّق��ذاف��ي أك �ث��ر م�ن��ه ع�ل��ى نجوم
ك��رة ال �ق��دم ،رغ��م أن ك��رة ال �ق��دم ب�ين ال�ج��اري��ن قد
ُص�ب�غ��ت دائ �م��ًا ب�ط��اب��ع س �ي��اس��ي .ع�ل��ى ق �ن��اة بي
بي سي العربية ـــــ التي استفادت من التشويش
على قناتي الجزيرة والعربية ـــــ كان املحتجون
يتجهون إلى ما ّ
يسمى املرفأ املالي في املنامة.
ّ
في الطريق ،سدد شرطي على رأس رجل يفصله
عنه أقل من متر ،وقع الرجل الذي يرتدي قميصًا
أحمر أرضًا.
الصورة أجملت الوضع.
ّ
غ ��ادرت امل�ق�ه��ى وأن ��ا أردد م��ا كتبه البحرانيان
ق��اس��م ح � ��داد وأم �ي��ن ص��ال��ح «ن �ح��ن أف� � ��راد نرى
الهاوية أمامنا فاغرة األشداق».
ك ��ان ��ت ه � ��ذه ال� �ن� �ب ��وءة ق �ب �ي��ل ت �ص��دي��ر الشرطة
ال�س�ع��ودي��ة إل��ى ال�ب�ح��ري��ن .وك��ا ّن��ت ليبيا تعيش
حربًا أهلية تفتح الطريق لتدخل خارجي ...هل
ّ
ثمة ثورات من دون دماء؟ ومن هو الثوري؟
ف��ي امل�غ��رب ،يجرى ه��ذا التمرين وفصل الربيع
على األبواب .تمرين لم ينته بعد ،فرغم الخطاب
امل�ل�ك��ي ال ��ذي وع ��د ب�ت�ع��دي��ل ك�ب�ي��ر ف��ي الدستور
وف� �ص ��ل ال �س �ل �ط ��ات ب �ع ��د ال� �صّ� �ي ��ف ،ال تتوقف
ال��وق�ف��ات وامل�س�ي��رات .صحيح ّأن ال�خ��ارج�ين في
ّ
تلك امل�س�ي��رات بضع م�ئ��ات ،لكنها ممتد ّة أفقيًا
وع �م ��ودي ��ًا ،ف ��ي امل �ك ��ان وال� ��زم� ��ان .ف ��ي ك ��ل املدن،
وب��وت �ي��رة م�س�ت�م��رة .وب�م��ا أن ت��دخ�لات الشرطة
غ �ي��ر م� �ب ��ررة غ��ال �ب ��ًا ،ف� ��إن ذل� ��ك ي ��دف ��ع مواطنني
آخرين لالنضمام إلى ّاالحتجاج ،ولهذا نتائج.
ففي ضربة واح��دة ،حقق الشباب ال��داع��ون إلى
االح �ت �ج��اج م��ا ن��اض�ل��ت م��ن أج�ل��ه امل �ع��ارض��ة في
املغرب منذ نصف قرن ،وتحديدًا منذ .1960
من تلك النتائج ،إط�لاق س��راح برملاني إسالمي
قضى شهرًا مجانًا ف��ي السجن ،أع�لان مشروع
ت�ع��دي��ل دس �ت��ور س�ي�ن� ّ
�ص ع�ل��ى ف�ص��ل السلطات،
وبدأ امللك بسحب استثماراته في قطاعات السكر

والزيت والحليب والبنوك واملتاجر الكبرىّ .
وب �ع ��د س� �ن ��وات ف ��ي ال �س �ج ��ن ،أع �ل ��ن إط �ل��اق كل
امل �ع �ت �ق �ل�ين ال �س �ي��اس �ي�ي�ن ،وال س �ي �م��ا املعتقلني
ال�س�ي��اس�ي�ين ف��ي م�ل��ف ب�ل�ع�ي��رج ،وه��م املصطفى
امل �ع �ت �ص��م واألم� �ي ��ن ال ��رك ��ال ��ة ع ��ن ح� ��زب البديل
ال �ح �ض��اري ،وم�ح�م��د امل ��روان ��ي ع��ن ح ��زب األمة،
وع �ب��د ال �ح �ف �ي��ظ ال �س��ري �ت��ي م ��راس ��ل ق �ن��اة املنار
ف��ي امل �غ��رب .م��ن بينهم ك��ذل��ك ،ش�ي��وخ السلفية
الجهادية ،ومجموعة «التامك وم��ن معه» ،وهم
ن�ش�ط��اء ص �ح��راوي��ون زاروا ال �ج��زائ��ر وتندوف
ح�ي��ث ق �ي��ادة ال�ب��ول�ي�س��اري��و وح��وك �م ّ��وا جنائيًا.
ال�غ��ري��ب تأخير إط�ل�اق س��راح�ه��م ،ألن التسريب
أفسد املفاجأة ،لذا سيمكثون في السجن بضعة
أيام أو أسابيع.
في إعالم الدولة ،الذي ال ُي ّ
حالة طوارئ.
ثمة
ب،
سر
ّ
ّ
التكيف بسرعة ،لكن واض��ح أن مديري
مطلوب
ّ
تعودوا التصرف
الذين
الدولة،
تلفزيون
قنوات
ّ
وفق املكاملات التلفونية التي ّيتلقونها ،عاجزون
عن تزييت آالتهم .والنتيجة أنهم ال يتمكنون من
إدخال اللحظة التاريخية في كادرات كاميراتهم،
ّ
ألن � �ه ��م ي ��و ّظ� �ف ��ون ص �ح��اف �ي�ي�ن وم� �خ ��رج�ي�ن غير
مسيسني .كل شخص ّ
مسيس أبعد ،بقي فنانون

يستطيعون مواكبة مزاج
هزليون سطحيون ،ال
ّ
ال� �ث ��ورة .ع�ل�ي�ه��م أن ي ��درك ��وا أن ب��رام��ج النجوم
تتراجع .فمسلسل هيفاء وهبي ّ
أجل ،عادل إمام
وس�م�ي��ة خ�ش��اب خفضا أج��ره�م��ا ،ت��ام��ر حسني
ي �ب �ك��ي وه � ��ذا ي �ف �ض��ح ك ��م ُب � ��ذل م ��ن م� ��ال وجهد
لخلق نجوم التسلية وتمديد حالة االسترخاء
ال �س �ي��اس��ي .ذل� ��ك االس� �ت ��رخ ��اء ال � ��ذي وض� ��ع في
ال��واج�ه��ة اإلع�لام�ي��ة مسابقات ال��رق��ص والغناء
ّومهرجانات التفاهة وشويعر املليون ...ويبدو
صدقوا فاعلية هذه الخطة ،حتى
ّأن الحكام قد ّ
أن��ه من ف��رط تبني التسلية ،ك��ان حسني مبارك
ملعاونيه عن الشباب في ميدان التحرير
يقول
ّ
إلى
الشباب
تنادى
حني
فقط
وا».
يتسل
«دعهم
ّ
الزحف نحو القصر الرئاسي ،أدرك الرئيس أن
ّ
األم��ر ج��د ال ه��زل .امل�ل��ك عبد ال�ل��ه ل��م يفهم بعد،
ّ
ال�ش�ع��ب ال �س �ع��ودي ي��ري��د اإلص�ل��اح وه ��و يلوح
مجال
ب��ال�ب�ت��رودوالر .اآلن ،ف��ي عصر ال �ث��ورة ،ال
ّ
ل �ل��رش��وة ال �ع��ام��ة وال�ع�ل�ن�ي��ة ل �ل �ش �ع��وب ،وال حل

متظاهرتان
في الرباط امس
(آدم تانر ــ
رويترز)

صار المواطن يرى
نفسه والحاكم على قدم
دمر التراتبية
المساواة ،ما ّ
الذهنية التي تأسست
عليها الطاعة والوالء
بوليسيًا للثورات ّ
املدججة بوسائل اإلعالم .علي
عبد الله صالح لم يفهم هذا بعد.
ّلقد صعد ن�ج��وم ج��دد إل��ى الخشبة اإلعالمية،
إنهم الثوار الشباب الذين يقودون العالم العربي
في انعطافة تاريخية غير مسبوقة.
ما سبب هذه االنعطافة؟ الفقر والفساد والعنف
لتحقيق االنقياد السياسي .هذا جواب غير كاف.
ال�ع��ام��ل االق�ت�ص��ادي ليس سببًا أول �ي��ًا ،فقمعنا
ل��م يبدأ ال�ب��ارح��ة .ه��ذه إذن أس�ب��اب ل��م تظهر في
األشهر األولى من  ،2011وبالتالي فهي ال تقدم
ّ
تفسيرًا ملا يجري .وهذا تحد كبير للمراقب الذي
يطمئن إلى شبكة مفاهيم لقراءة الواقع .شبكة

ّ
ت�م� ّ�ك�ن��ه ،ك�ل�م��ا الح ��ظ ح��دث��ًا ،أن ي�ن�ت�ق��ي مفهومًا
يحلل به الوضع ،ثم يختم بثقة.
ما يجري هو نهاية االسترخاء السياسي الذي
ّ
مكن األولغارشيات الحاكمة في العالم العربي
من السيطرة املطلقة على السياسة واالقتصاد
واإلعالم .سيطرة أثمرت ّثقة مطلقة ،صارت غرورًا
ثم غطرسة ،تستهني بكل األخالق والقوانني التي
تعاقد عليها البشر لبناء املجتمعات اإلنسانية.
األوليغارشية بالواقع،
غطرسة قطعت صلة تلك
ّ
ف�ص��ارت ت�ب��ذر املاليير بمتعة ال يعكرها بؤس
البشر .غطرسة قادت أصحابها نحو حتفهم.
السبب ه��و امل ��زاج ال �ث��وري املهيمن ف��ي اللحظة
ال��راه �ن��ة م��ن امل�ح�ي��ط إل��ى ال� ّخ�ل�ي��ج .ي�ق��ول هنري
كيسنجر ،ع��دو ال �ث ��ورات ،إن «ال �ث��وري��ون دائمًا
مشوارهم من موقع ق� ّ�وة هامشي ،وهم
ي�ب��دأون
ّ
يهيمنون ألن النظام القائم أعجز عن املحافظة
على نفسه من الضربات» («تاريخ الدبلوماسية»
ص.)169
احترق البوعزيزي ّفي قرية هامشية ،وقد كانت
ّ
االنطالقة فعالة ،ألن نظام بن علي كان منخورًا
ّ
تونسي تواق
أخالقيًا ،وقد توافق ذلك مع مزاج
ّ
للتغيير« .ال �ت��اري��خ ي�ت�ط��ور ح�ين ي�ت�ع��ف��ن» وفق
كارل ماركس ،والعالم العربي لم يترك عفونة إال

األردن :في أساس التغيير
يعقوب زيادين*

ّ ّ
م� ّ�رت األي��ام ول��ن ت�ع��ود .وأظ��ل أت��ذك��ر أن�ن��ي ولدت
م��ع والدة إم ��ارة ش��رق األردن ف��ي  1921على يد
تكن
االس �ت �ع �م��ار ،وق�ب�ل�ه��ا ل��م ت � ّك��ن اإلم � ��ارة ول ��م ً
املسماة بالد الشام حالة
ال��دول ،وكانت املنطقة
اجتماعية واقتصادية واحدة .تلك األيام ،لم يكن
ّ
عدد السكان يتجاوز الربع مليون نسمة ،تنتشر
ّ
فيها األم��ي��ة ،وت�ح�ت��رف ال��رع��ي وال��زراع��ة ،وفيها
مدينتان أساسيتان هما السلط والكرك تتبعان
دمشق.
م ��رت األي� � ��ام ،ول ��م ت �ب��ق ال� �ح ��ال ك �م��ا ك ��ان ��ت ،لكن
ال�ش�ه��ام��ة وال�ن�ب��ل وال�ق� ّي��م الحقيقية ف��ي الحرية
وال�ت�ح��رر وال��وح��دة ،ظ��ل��ت ه��ي الناظم األساسي
لتفكير ال�ن��اس .فمن مواجهة الحاكم العثماني
إب��راه �ي��م ب��اش��ا ،ال� ��ذي رغ ��ب ب��االس �ت �ح��واذ على
ق�ل�ع��ة ال �ك��رك ع��ام  ،1845ال��ى ح��رب ق��در املجالي
ضد ظلم العثمانيني عام  ،1910الى مؤتمر 1928
انعقد بشيوخ عشائر قليل منهم كان يقرأ
الذي
ّ
ِ
ويكتب ،لكنهم أص��دروا ق��رارات وطنية شجاعة.
ول ��م ي �ن��س ال �ن��اس ه �ن��ا ،امل� �ع ��ارك ال �ت��ي خاضها
العراقيون والسوريون والجزائريون ،في مواجهة

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

االستعمارين الفرنسي والبريطاني والتحموا
بها م� ّ
�ادي��ًا ومعنويًا ،كما التحموا ف��ي النضال
ّ
ّ
ضد املشروع الصهيوني وع��دوا ما سمي الحقًا
ّ
قضيتهم األساسية.
«القضية الفلسطينية»
وخ��اض الشعب بتنظيماته التقدمية نضاالت
م��ن أج��ل إن�ه��اء املعاهدة األردن�ي��ة ـــــ البريطانية،
وإزاحة القيادة البريطانية عن الجيش وتعريب
ت�ل��ك ال �ق �ي��ادة .ك�م��ا خ��اض ال �ن �ض��االت ض��د حلف
ب �غ��داد ،وض��د ال�ت�ب�ع�ي��ة ،وام �ت�لأت امل�ع�ت�ق�لات في
تلك ال�ف�ت��رة (ف�ت��رة الخمسينيات والستينيات)
ب��امل �ن��اض �ل�ي�ن .ك � ��ان ال� �ن� �ض ��ال ج ��ذري ��ًا ومبدئيًا
وواض �ح��ًا ال م �ن��اورة ف�ي��ه .ك��ان ذل��ك ف��ي املاضي.
أن��ا اآلن في أوائ��ل العقد التاسع من عمري ،أرى
ّ
ّ
ّ
العربية،
الثورية وانتفاضات الشعوب
التحوالت
وأرى ما يحصل في األردن.
يكثر ال�ح��دي��ث ال �ي��وم ،ع��ن ال�غ�ن��ى ال�ف��اح��ش لدى
ّ
القلة والفقر الساحق لألغلبية .ويكثر الحديث
ع��ن ال�ب�ط��ال��ة وال �ج��وع وغ�ل�اء األس �ع��ار وارتفاع
ال �ض��رائ��ب وان � �ع ��دام إم �ك��ان �ي��ات ّال �ح �ص��ول على
املعالجة الصحية ،إضافة الى الذل واإلهانة التي
تمارس على الناس ،والتبعية واإللحاق بالقوى
الدولية في ما يتعلق بالقرار السياسي الخارجي

¶ مدير التحرير خالد صاغية ¶ سكرتير التحرير حسان الزين ¶ مجلس التحرير
عربيات دوليات إيلي شلهوب ،ثقافة بيار أبي صعب ،مجتمع ضحى شمس،
رياضة علي صفا ،عدل عمر نشابة ،اقتصاد محمد زبيب
¶ المدير الف ّني اميل منعم
¶ رئيس مجلس االدارة والمدير المسؤول ابراهيم األمين
¶ المكاتب بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر كونكورد ــ الطابق
السادس ¶ تلفاكس ¶ 01759597 01759500 :ص .ب ¶ 113/5963
www.al-akhbar.com

¶ االعالنات  01 / 611115 Tree Adــ 03 / 252224
¶ التوزيع شركة األوائل 15ــ  01 /666314ــ 03 / 828381

واالق �ت �ص��ادي .ك��ان ه��ذا ال��وض��ع ي��دف��ع ّللتشاؤم
واإلح � �ب ��اط وال � �ي ��أس ،خ �ص��وص��ًا ف ��ي ظ ��ل غياب
ق ��وى س�ي��اس�ي��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى ح�ش��د ال �ن��اس خلف
وقادرة على النضال املبدئي لتحقيق
برنامجها،
ّ
ذلك البرنامج .لكن النخب الشبابية ،التي برزت
في تونس ثم في مصر ورفعت صوتها بالتغيير
الجذري الكامل املتمثل بإطاحة النظام الحاكم
ّ
وع��ده نظامًا غير شرعي ال يمثل الناس ،أعادت
وقراءاتنا عنها كليًا.
إنتاج مرحلتنا التاريخية
ّ
أثبتت االنتفاضات الشعبية ّأن الشارع العربي
ليس شارعًا ّ
ّ
خضم اليأس
ميتًا ،كما كنا نظن في
واإلح� �ب ��اط م��ن ق��درت �ن��ا ع�ل��ى إن �ج��از التغييرات

ّإن الحكومة في األردن
ليست «النظام» على
مجرد
حقيقته ،بل هي ّ
عازال بين الناس
واجهة تقف ً
والخطوط الحمراء
ّ
ال �ج��ذري��ة وال�ك��ام�ل��ة .ك��ذل��ك أث�ب�ت��ت أن الجماهير
ال�ع��رب�ي��ة ت�ت�ش��ارك ف��ي آم ��ال وط �م��وح��ات واحدة،
وذات سقف مبدئي واحد.
ملاذا لم نفهم هذا في األردن؟ لم تفارق املعارضة
التقليدية خمولها ،منذ خروجها الى العلن عام
 .1989وال ت ��زال ت ��دور ف��ي ف�ل��ك م�ط��ال��ب ضئيلة
وض �ب ��اب �ي ��ة ،ت �ت �م �ث��ل ب ��إص�ل�اح س �ي��اس��ي مبهم،
وال�س�م��اح ب��امل�ه��رج��ان��ات ّوال �ت �ظ��اه��رات ،وتعديل
ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات ،وك ��أن املشكلة ه��ي ّ حرمان
بعضهم من مقاعد الحكم أو البرملان ،وكأن لهذين
وزن ��ًا ف��ي س �ي��اق ال�ت�خ��ري��ب وال �س �ل��ب املتعمدين

لصالحياتهما .أم��ا امل�ع��ارض��ات ال�ج��دي��دة ،فهي
ّ
أهميتها وارتفاع سقف مطالبها وحركتها
على
ّ
عن املعارضة التقليدية ،ال ت��زال بعيدة ،الى حد
م ��اّ ،ع ��ن ع �ص��ب امل ��وض ��وع وم� �ح ��وره االساسي،
وتركز على املظاهر ال على السبب.
ل�ي��س ف��ي ن� ّ�ي�ت��ي ال �خ��وض ف��ي ت�ف��اص�ي��ل مطلبية
هامشية ،وال الخوض في مفاسد ونهب وسلب
ارتكبها فالن أو فالن ،ما ّ
يهمني هو نقد التركيبة
السياسية ف��ي األردن والخلوص م��ن ه��ذا النقد
ّ
ألم ��ر م� �ح ��دد ،ه ��و امل �ف �ص��ل األس ��اس ��ي للتغيير.
املشكلة السياسية في األردن هي مشكلة هيكلية
ّ
كلية ،ال تكمن في الجزئيات مثل قضايا الفساد
امل��ال��ي واالن�ه�ي��ار االخ�لاق��ي ،ال��ذي ط��ال أشخاص
وزراء ورؤس � ��اء وزارات ،ب��ل ه��ي أع �م��ق بكثير.
وه� ��ي ت�ت�م�ث��ل ف ��ي ك� ��ون م�ن�ظ��وم�ت�ن��ا السياسية
تقوم على مفاهيم عفا عليها ال��زم��ن منذ القرن
التاسع عشر :ملكية مطلقة تدور في فلكها أجزاء
ال�ن�ظ��ام وال��دول��ة وال�س�ي��اس��ة َواالدارة والقضاء
واألم��ن والجيش وكل شيء ،وبنت آليات عملها
على أس��اس الوصولية واالن�ت�ف��اع واملحسوبية
والحصول على أنواع املكافآت ،حتى غاب الوالء
للشعب وخدمة الناسّ .
املشكلة الرئيسية ّه��ي أن اإلرادة امللكية مطلقة
ت ��دور ف��ي فلكها ك��ل اإلرادات األخ� ��رى ،ال مجال
ّ
فيها ألي فصل حقيقي أو ذي معنى .وتنتج من
املشكلة الرئيسية ه��ذه مشاكل أخ ��رى ،بعضها
ّ
يتجسد في نصوص الدستور والقانون.
�ور ت �ق��ول« :ت �ن��اط السلطة
ف��امل��ادة  26م��ن ال��دس�ت� لاّ
التنفيذية ب��امل�ل��ك وّي �ت��و ه��ا ب�ّي�نّ�واس�ط��ة وزرائه»،
وامل� ��ادة  35ت�ق��ول إن امل�ل��ك ي� ينّع� رئ�ي��س الوزراء
ويقيله ويقبل استقالته ويع الوزراء ويقيلهم
وي�ق�ب��ل اس�ت�ق��االت�ه��م ب �ن� ً
�اء ع�ل� نَّ�ى ت�ن�س�ي��ب رئيس
ال� ��وزراء .وت�ق��ول امل ��ادة « 98ي�ع�َّي� ق�ض��اة املحاكم
النظامية وال�ش��رع�ي��ة وي�ع��زل��ون ب ��إرادة ملكية»،
وتعطي امل��ادة  34من الدستور امللك حقًا مطلقًا
في إص��دار األوام��ر ب��إج��راء االنتخابات النيابية

