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إيران و«السالم» والثورات
نيويورك
(كيفني المارك
ــ رويترز)

اغ� �ت� �ي ��االت ع �ب��ر ط ��ائ ��رات م ��ن دون ط � ّ�ي ��ار ،ه��ي
خاطئة .طبعًا ،هم ال يعترضون على اغتيال من
ً
اغتيل ،بل يشرحون أن أوباما «لم يترك مجاال
لفتح قنوات سياسية واقتصادية مع الرئيس
االفغاني أو الباكستاني بعد تنفيذ االنسحاب
العسكري».

«الربيع العربي» لنا

ّ
والحريات في
لكن ماذا عن ربيع الديموقراطية
العالم العربي؟
يتسابق بعض الصحافيني على نعي الثورات
ّ
العربية ،مركزين على واقع أن الحكم انتقل من
أن�ظ�م��ة ق�م�ع�ي��ة ال ��ى أن�ظ�م��ة إس�لام �ي��ة م�ت�ش��ددة.
وي �ت �ه �م��ون أوب ��ام ��ا ب��أن��ه أخ �ف��ق ف��ي ك��ل خ�ط��وة
اتخذها تجاه التحركات العربية.
مارتني بيريتز ،في «ذي نيو ريبابليك» ،تعلن

سقوط الحكام العرب
أعلن عنه بوضوح قبل
عام  ٢٠١١بسنوات
على أوباما أن يعترف بأنه
ُسحر بالعالم العربي
أن�ه��ا ال تحتفل ب��أي ان�ج��از ف��ي ال�ع��ال��م العربي.
والسبب االول لسخطها ،هو «وصول االسالميني
الى الحكم في مختلف بلدان الثورات ،وانخداع
ب�ع��ض ال�ص�ح��اف�ي�ين وال�س�ي��اس�ي�ين األم�ي��رك�ي�ين
ب� ��وع� ��وده� ��م ،م� ��ا ي �ش �ك��ل خ� �ط� �رًا ح �ق �ي �ق �ي��ًا ع�ل��ى
إس��رائ �ي��ل»« .ل�ط��امل��ا ك��ان��ت ت��وق�ع��ات االميركيني
من العرب بريئة» ،تقول بيريتز .وت��ردف «وفي
عهد أوباما انسحب ذلك على غير العرب أيضًا
مثل االيرانيني والباكستانيني واالف�غ��ان»« .إن
فكرة أن تحكم الدول العربية قوى علمانية هي
ّ
م�ج��رد وه ��م» ،ت�ع��ل��ق ال�ك��ات�ب��ة ،وت �س��أل «مل ��اذا قد
ت�ت�ع��اون واش�ن�ط��ن م��ع إس�لام�ي�ين متشددين أو
ً
سلفيني في مصر مثال؟» .وبنظر بيريتز ،يجب
على أوباما أن يعترف بأنه «قد أعجب ُ
وسحر
بالعالم العربي نتيجة ملعتقدين خاطئني :االول
هو توهمه بأن القادة العرب يحكمون بعقالنية

وح �س��اب��ات م�ن�ط�ق�ي��ة ول �ي��س ب��ال �ق��وة وال �ف �س��اد
وال��زب��ائ�ن �ي��ة .وال �ث��ان��ي ه��و اع �ت �ق��اده مخطئًا أن
فلسطني هي أساس املآسي العربية وأنه يجب
ّ
على إسرائيل أن تتنازل للتوصل الى حل».
وع��ن ال �ش��أن االس��رائ �ي �ل��ي ـ الفلسطيني ،يشير
ال�ك��ات�ب��ان ستانلي غ��ري�ن�ب��رغ وس ��وزان غ�لاس��ر،
في «معهد واشنطن لسياسات الشرق االدنى»،
إلى أن «من مصلحة أوباما أن ّ
يجمد حاليًا أي
تحرك باتجاه إحياء مفاوضات السالم ،فاألزمة
االخ� �ي ��رة م��ع ن�ت�ن�ي��اه��و ق��د أث� ��رت ع �ل��ى شعبية
الرئيس االم�ي��رك��ي ل��دى الناخبني ال�ي�ه��ود ،كما
ي�ع�ق�ت��د ال �ب �ع��ض ،ل�ك��ن ال ش ��يء أك �ي��د وم�ح�س��وم
بعد».
اما عن إيران ،فينقل الكاتبان عن مسؤولني كبار
في االدارة االميركية قولهم ،إن « ٢٠١٢هو ّعام
إي��ران» ،لكنهما يشرحان أن أوباما سيتجنب
اتخاذ «أي خطوة تصعيدية اآلن تجاه النظام
االي��ران��ي ق��د ت�ه��دد ب��رف��ع أس�ع��ار النفط العاملية
وزي � ��ادة ح� � ّ�دة االزم � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ال��داخ��ل
األميركي».
أم � ��ا امل �ض �ح ��ك امل� �ب� �ك � ّ�ي ،ف �ه ��و م� �ح ��اول ��ة ص �ق��ور
املحافظني الجدد تبني إطالق الثورات العربية
وت �ح��ري��ر ال �ش �ع��وب م ��ن ال��دي �ك �ت��ات��وري��ات ال�ت��ي
س�ق�ط��ت ال �ع��ام امل��اض��ي ،رغ ��م إب� ��داء ال �ح��ذر مما
آل ��ت ال �ي��ه األم � ��ور ،ف��ي م��ا ب �ع��د .إل �ي��وت أب��رام��ز،
مستشار األمن القومي ومساعد نائب الرئيس
ال�س��اب��ق ج��ورج وال�ك��ر ب��وش ،كتب ف��ي «ف��وري��ن
بوليسي» ،كيف أن «سقوط الحكام العرب أعلن
عنه بوضوح قبل ع��ام  ٢٠١١بسنوات» .أبرامز
استشهد بتقرير االمم املتحدة للتنمية البشرية
ال � �ص � ��ادر ع � ��ام  ٢٠٠٢وب � �ك �ل�ام ب � ��وش ف� ��ي أح ��د
خطاباته ع��ام  ٢٠٠٣وب�ك�لام ل��وزي��رة الحارجية
السابقة كوندوليسا رايس ،ليقول إن «طروحات
املحافظني الجدد رأت منذ زمن أن نهاية القادة
ال �ع��رب القمعيني ب��ات��ت وش �ي �ك��ة» .ل�ك��ن أب��رام��ز،
وب �ع��د ن�س��ب م�ج��د ال� �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة ال ��ى ت�ي��ار
امل �ح��اف �ظي��ن ال� �ج ��دد ال � ��ذي ي�ن�ت�م��ي ال� �ي ��ه ،ي�س��أل
بحذر« :هل ستحقق تلك الثورات أهدافها بنشر
الديموقراطية والحقوق املدنية أم أنها ستشهد
ع �ل��ى ع �ه��د إس�ل�ام ��ي م �ت �ش��دد وع� � ��ودة االن �ظ �م��ة
القمعية؟» .أبرامز يجيب أن «املتشائمني لهم كل
ّ
التوجس حول الحكومات
الحق في إبداء بعض
ً
العربية الجديدة ،لكن ال شيء مستحيال ،ربما
علينا إع �ط��اء االس�لام �ي�ين ب�ع��ض ال��وق��ت لنرى
كيف سيحكمون .وف��ي ه��ذه األث�ن��اء ،يجب على
ّ
تتهيأ للدفاع عن مصالح
االدراة االميركية أن
ال ��والي ��ات امل�ت �ح��دة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ول�ل�ح�ف��اظ على
حلفائها هناك ،إذا باتت ّ
معرضة للخطر».

«ال فرح في مصر»
كل شيء جاهز لالحتفال في شوارع القاهرة:
الناس ّ
يتجمعون ،بائعو الحلويات هنا،
الالفتاتّ ،
املنصات والهتافات ...لكن أين
البهجة؟ يكاد يجمع الصحافيون الغربيون
املوجودون في مصر بعد عام على انطالق
الثورة على أن األمور ليست على ما يرام
م � ��راس � ��ل م� �ج� �ل ��ة «ل � � ��و ن ��وف� �ي ��ل أوب � �س� ��رف� ��ات� ��ور»
ّ
الجو في ميدان
الفرنسية ،مروان شاهني ،يصف
التحرير يوم  ٢٥كانون الثاني  ٢٠١٢بـ«الغريب»،
إذ يختلط «الفرح بالغضب والقلق باألمل»« .في
يوم العيد هذا ،ال نعرف من سيطفئ الشمعة»،
ّ
يعلق شاهني ،ويرسم املشهد السياسي املصري
من خالل بعض العناوين مثل «نعم للجيش لكن
في الثكنات»« ،الثورة مستمرة»« ،اإلسالميون
وت�ج��رب��ة ال �ت��وازن» .م�ق��ال ش��اه�ين يختم بسؤال
أحد املواطنني في ميدان التحرير «ما معنى أن
نحتفل بالثورة وحسني مبارك لم يحاكم بعد؟».
وفي قراءة أكثر سوداوية ،تسأل ماريز تادروس

عن األوض��اع املعيشية واالقتصادية في مصر
اآلن ،وت �ق��ول «أي� ��ن ال �ع�ي��ش وال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة
االجتماعية» بعد عام على الثورة املصرية؟ على
م��دون�ت�ه��ا ع�ل��ى م��وق��ع صحيفة «ذي غ��اردي��ان»
البريطانية ،كتبت تادروس عن ّ
تردي األوضاع
امل�ع�ي�ش�ي��ة وم �س �ت��وى ال �ح��ري��ات وواق� ��ع ال�ع��دال��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة .امل��دون��ة ت �ش��رح أن «ه �ن��اك ق��وت�ين
شرعيتني ف��ي مصر حاليًا :البرملان وال�ش��ارع».
وت �ت��اب��ع «ال �ب �ع��ض ق ��د ي �ق��ول إن ت �ح��ال��ف رج ��ال
األع �م ��ال ال �ف��اس��دي��ن وال �ح ��زب ال �ح��اك��م ف��ي عهد
ّ
م �ب ��ارك ح ��ل م�ح�ل��ه ت �ح��ال��ف اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين
واملجلس العسكري اآلن ...مع فارق أن «اإلخوان»
وصلوا إلى الحكم من خالل صناديق االقتراع».
ت � ��ادروس ت�ع�ت��رف ب ��أن س �ق��وط ن �ظ��ام ح�ك��م مل��دة
طويلة في أي بلد ستليه فترة من عدم االستقرار
والفوضى وربما التدهور «لكن السؤال هو :إلى
متى؟».
امل� ّ
�دون��ة تشير إل��ى «النقص ف��ي امل��واد الغذائية
�اول ب �ع��ض أس� � ��واق م�ص��ر،
األس ��اس �ي ��ة ال � ��ذي ط � � ّ
ون�ق��ص النفط ال��ذي أث��ر على مالكي ال�س�ي��ارات
وع � �ل� ��ى م � ��ن ي� �ع� �ت� �م ��دون ع� �ل ��ى ال� �ن� �ق ��ل امل �ش �ت ��رك
وال �ح��اف�لات ف��ي ح�ي��ات�ه��م ال�ي��وم�ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى
ت ��راج ��ع ح �ج��م االس� �ت� �ث� �م ��ارات ت ��راج� �ع ��ًا ك �ب �ي �رًا،

وال� �س� �ي ��اح ��ة ّوإف � �ق � ��ال ب �ع ��ض ش� ��رك� ��ات ال �ق �ط��اع
الخاص ،ما أثر سلبًا على املوظفني في القطاعني
الرسمي والخاص».
«سائق التاكسي ،كما الحالق ،كما عامل الفندق
وال�ب��ائ��ع امل�ت�ج��ول ،كلهم ي�ع��ان��ون .البعض يلقي
ب��ال�ل��وم ع�ل��ى ال �ث��وار .وال �ث��وار ب��دوره��م يلومون
املجلس العسكري الحاكم والحكومة االنتقالية
الضعيفة» ،تقول تادروس.
وحال الحريات ليست أفضل ،كما تشير املدونة،
وت �ش��رح «ن �ع��م ي�م�ك�ن��ك أن ت�ت�ظ��اه��ر ف��ي امل �ي��دان
وت�ن��ادي بإسقاط حكم العسكر ،وق� ّ�د ال تعتقل،
لكن هناك احتمال كبير أن يصيبك قناص ما في
ً
عينك مثال» .تادروس تردف «املجلس العسكري
ي �خ �ت ��رق ال � �ق ��وان �ي�ن ت �م ��ام ��ًا م �ث ��ل ن� �ظ ��ام م �ب ��ارك
ال�س��اب��ق» .أم��ا ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،فهي أيضًا
ّ
لم تتحقق بنظر املدونة التي تذكر باالعتداءات
امل �ت �ك��ررة ع �ل��ى األق �ل �ي��ات واألق � �ب ��اط خ�ص��وص��ًا،
إضافة إلى وضع املرأة املتردي ،ووصمة «فحص
ال �ع��ذري��ة» األخ �ي��ر .م��راس��ل صحيفة «ن�ي��وي��ورك
تايمز» االميركية دايفد كيركباتريك يعرض في
مقال من القاهرة لـ«العقبات االقتصادية التي قد
ّ
تدمر عملية االنتقال السياسي في مصر» ،وهو
يقول إن «اإلسالميني الذين وصلوا إلى السلطة

ه��م أم��ام تحديات معيشية واقتصادية كبيرة،
ّ
النمو تراجعًا كبيرًا،
مثل الدين املتزايد ،تراجع
وض��آل��ة االح �ت �ي��اط��ات ال �خ��ارج �ي��ة ،م��ا ق��د يجبر
املسؤولني على اتخاذ بعض التدابير القاسية
في املستقبل».
دانييل ويليامز ،في تعليق في صحيفة «لوس
أنجلس تايمز» األميركية بعنوان «ال ف��رح في
مصر» ،يقول «في ذكرى مرور عام على انطالق
ال �ث ��ورة امل �ص��ري��ة ،ل�ي��س ه �ن��اك ات �ف��اق ب�ع��د على
كيفية االحتفال أو حتى إذا كان االبتهاج ممكنًا
أو ال؟» .وي�ل�ي��ام��ز ي �ع��دد ،ك�م��ا ت � ��ادروس ،معظم
ّ
ارتكابات املجلس العسكري منذ تسلم الحكم:
ق�م��ع ال �ح��ري��ات ،امل �ح��اك �م��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ،ق��ان��ون
الطوارئّ ،
تردي األوضاع املعيشية ...لكن الكاتب
األميركي يضع أمله بالبرملان املنتخب الجديد.
وي��دع��و ال�ن��واب املنتخبني إل��ى العمل ف��ورًا على
ّ
تضيق على الحريات ،والتقليل
إلغاء املواد التي
من صالحيات املجلس العسكري.

تجدون الوصالت األلكترونية للمقاالت
على موقع األخبار

