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مؤامرة على مصر
وائل عبد الفتاح
اللعبة تعاد بكل ملل .األنظمة العربية تعتبر معارضتها مؤامرة دولية.
غريزة ما في هذه األنظمة تدفعها إلى ّ
تخيل املؤامرة وتصديقها .صحف
ً
نظام م�ب��ارك مثال تحدثت ف��ي تالحق مريب ع��ن دع��م إي��ران��ي وأميركي
لحركة البرادعي .في األولى نقلت عن صحيفة «السياسة» الكويتية قصة
الـ  ٧ماليني يورو التي أرسلتها الجمهورية اإلسالمية عبر ثري عربي إلى
البرادعي .القصة ببهاراتها «طبيخ بايت» ،لكنه خرج من مطابخ محترفة
ّ
الصدقية من
في نشر الروائح الكريهة على خصومها .هذه امل��رة ج��اءت
ال�خ��ارج أي�ض��ًا ،صحيفة كويتية تنتمي إل��ى «م �ب��ارك» ،أكثر م��ن صحف
ّ
الرئيس الذي يعدو إلى سنته الثالثني في الحكم بخفة صبي يسافر إلى
إيطاليا ليقابل حليفه برلوسكوني ،الذي لم يتوقف أحد في هذه الصحف
َ
أم��ام قصة دعمه لبناء س��د إثيوبيا على منابع النيل ،ال��ذي ت�ع� ّ�ده مصر
تهديدًا ألمانها املائي.
ّ
تحالفات ال��رئ�ي��س ف��وق مستوى ال�ش�ب�ه��ات ،وت�م��ث��ل مستوى «الوطنية»
املطلوب ،بينما املعارضة ال ب��د أن تخضع لحملة تفتيش ع��ن وطنيتها
لتثبت أن�ه��ا مصرية أب��ًا ع��ن ج��د ،ول�ه��ذا فالصحف نفسها ال�ت��ي ّ
روجت
بكل نية صافية لقصة املاليني اإليرانية ،هاجمت املعارضة ،وعلى رأسها
البرادعي ،على أنها دمى ّ
تحرك من واشنطن.
إي��ران أم أميركا؟ املهم أن تكون ال��دول��ة قابلة للتحول إل��ى «ع��دو» مقبول
عند العامة ،الذين ال يزال معظمهم يتعامل مع الحاكم على أنه نصف إله.
يختلفون معه لكنه «سيد البالد ،وصانع قيمها» .هكذا ّ
فإن نظام مبارك
ّ
حليف أميركا األول في املنطقة يتهم معارضيه بالعمالة ألميركا.
ّ
عصية على فهم الشخص العادي الذي يتابع السياسة على أنها
مفارقة
فيلم بوليسي نهايته معروفة.
ال�ق�ص��ص ك�ل�ه��ا تتغير ب �ب��طء ،ل�ك��ن ال ت ��زال م�ط��اب��خ ن �ظ��ام م �ب��ارك تحبك
االتهامات نفسها لتلعب على «ال وعي» يرى أن مصر هي الرئيس ،وأنه
موجود ليس بإرادة شعبية ،لكنها قوة «ميتاسياسية» هي التي اختارته،
وهي التي ستصنع خليفته.
هذه هي الصورة املستقرة عند ماليني ،يعتبون على الرئيس غفلته عن
حاشية مفرطة في األنانية ،سرقت العدل من الديكتاتور ،ليصبح استبداده
ّ
خشنًا ،كل آمال املجتمع املحتقن تتلخص في ظهور «ديكتاتور عادل».
ّ
ص��ن��اع الفضائح السياسية ي�ع��رف��ون ج�م�ه��وره��م ،وأس�ه�م��وا ف��ي تربيته
ببراعة كهنة قدامى ،ويلعبون جيدًا على «الالوعي» الذي يجعل الخروج
ِ
عن النظام مؤامرة الخارج الشرير على الداخل السعيد.
وه ��ذا م��دخ��ل أوح ��ى ب�ف�ك��رة م��ده�ش��ة ل�ط�ه��اة ال�ن�ظ��ام ،اس �ت �ف��ادوا منها في
ً
األزمة على النيل ،وبدال من االعتراف بفشل إدارة العالقات مع دول املنبع،
اختصروا في «املؤامرة» الجانب اإلسرائيلي ،البعبع الذي يجعل الشعب
يجيش في صف النظام آليًا.
امل��ؤام��رة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة م��وج��ودة ،لكنها قديمة وف��ي إط��ار ص��راع ل��م ينته
باتفاقية كامب ديفيد ،وهو إدراك ال يحتاج إلى ذكاء باهر .ذيول الصراع
ال ت��زال تلعب ،وال تكفيها استعارات من الزمن الناصري وأناشيده ،أو
الحديث عن الغيرة أو املنافسة على أدوار أخرجتها السياسة املصرية من
حساباتها في زمن «حكمة» الرئيس مبارك.
حكمة ب��دأت باالنسحاب ،ليس ف��ي إع��ادة صياغة «ال��وج��ود السياسي».
ّ
واملنسحب ال ي�ف��رض ش��روط��ًا ،وال يضمن ح�ق��وق��ه ،وال ي��وف��ر الحصار
الذي ّ
حول مصر من دولة لها حضور إقليمي ،إلى دولة لها شكاوى من
اإلقليم.
تشكو مصر من إصابع إيرانية ،ومؤامرة أفريقية ،وتطاوالت عربية ،بينما
ً
لم تستطع مثال حماية مصالحها في الجزائر من تأثير الغوغاء .حكمة
النظام غابت هنا بعدما كانت مصر هي املستثمر األول في الجزائر (بعيدًا
عن استثمارات قطاع البترول).
ك��ان ه��ذا واح� �دًا م��ن ن�ج��اح��ات م�ص��ري��ة ،ون�م��وذج��ًا للتعاون االقتصادي
العربي ـــــ العربي ،بعيدًا عن أشجان العروبة ونشر جيوشها على جبال
الجزائر .وصلت االستثمارات إلى  ٨مليارات دوالر ،وتجاوز عدد العاملني
املصريني  ١١ألفًا قبل أزمة كرة القدم.
الكرة أفسدت النموذج ،وترك حكماء مبارك األمر لغوغائية دمرت ما بنته
سياسة املصالح ،وبدا ّأن مصالح أخرى تدير السياسة لتصبح «كرة القدم»
جهاد العصر ،والعبوها ّ
محرري البالد وأبطالها ،لتصنع هوية ما ألنظمة
طالت واستطالت وتريد االستمرار عبر وراثة عائلية (األب أو األخ).
لم تستخدم مصر عقالنيتها مع الجزائر ،كما تستخدمها مع إسرائيل،
ول��م تحتفظ ،إال ب��امل��رارات والبكاء ،على دور «الشقيقة الكبرى» ،مقابل
االس�ت�س�لام لخطاب تحريضي ب��دت فيه مصر على خ��ط ال�ن��ار الجديد:
مالعب الكرة.
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جمال خاشقجي
ّ
بعد إقالة الصحافي جمال خاشقجي للمرة األولى من رئاسة
السعودية عام ّ ،2003جاء اآلن دور
تحرير صحيفة «الوطن» ّ
الثانية ،التي أتت مغلفة هذه ّاملرة باستقالة تحت
إقالته ّ
الخاصة .فما قصة هذه االستقالة؟
ّ
ذريعة التفرغ لألعمال ّ
وأي دور للصحافة السعودية من بعدها؟
م ��ن امل ��ؤس ��ف أن ت ��أت ��ي كتابتي
ع��ن ج �م��ال خ��اش�ق�ج��ي دائ �م��ًا في
ُ
ظروف حزينة .فقد كتبت عنه في
ص�ح�ي�ف��ة «إي �ل��اف» اإللكترونية
ب �ع��د اإلق ��ال ��ة األول � ��ى م ��ن رئاسة
تحرير صحيفة «ال��وط��ن» خالل
ع��ام  2003إث� ّ�ر والي��ة ل��م تتجاوز
في ذل��ك املقال
الشهرين ،وذك��رت ّ
بقصة أم ك�ل�ث��وم ح�ين أرادت أن ت�غ��ن��ي قصيدة
ُ
«و ِل � � � ��د ال � �ه� ��دى» ألح� �م ��د ش ��وق ��ي ،وط� �ل ��ب منها
«القصر» أن تحذف البيت األشهر من القصيدة:
إمامهم ...لوال دع��اوى القوم
«االشتراكيون أنت ّ
وال �غ �ل ��واء» ،وك �ي��ف أن أم ك�ل�ث��وم رف �ض� ّ�ت حذف
البيت وقالت ـــــ وف��ق حديث ال��رواة ـــــ إن القصر
الذي يهتز ببيت في قصيدةّ ،أيًا كان قائلها أو
ّ
ّ
م��ؤدي �ه��ا ،ق�ص��ر م �ه��دد ب ��ال ��زوال ...أو ال يستحق
البقاء!
وكانت وجهة نظري أن النظام السعودي يتمتع
ب �ق �ب��ول ج� ��ارف وش �ع �ب �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ف ��ي الشارع
ال� �س �ع ��ودي ،ل��ذل��ك ال ي �ل �ي��ق ب ��ه أن ي �ق �ي��ل رئيس
تصرف ال يليق إال
تحرير أو ّ
يوقف كاتبًا ،وهذا ّ
باألنظمة الهشة والهزيلة .ولعلي بعد مراجعة
ال �ن �ف��س ،وددت ل ��و ل ��م أك �ت��ب ذل� ��ك امل� �ق ��ال بتلك
ّ
الصياغة الحادة والصدامية.
وال �ي��وم ،ت��أت��ي املناسبة الثانية ،وه��ي استقالة
خ��اش�ق�ج��ي م��ن رئ��اس��ة ت�ح��ري��ر ال��وط��ن ّ ف��ي ليلة
عقد قرانه .والفارق بني الحادثتني يتمثل في أن

موال
خاشقجي
مهني ٍ
ّ
ويؤيد
للنظام عن صدقّ ،
لكنه قد
سياسته الخارجية ّ
يختلف مع السياسة الداخلية
ظهرت في إط��ار إقالة صريحة،
الحادثة األول��ى
ّ
أما الثانية ،فأتت مغلفة باستقالة تحت ذريعة
التفرغ لألعمال الخاصة!
ّ
ّ
ّ
وحسمًا ألي التباس ،أود أن أؤك��د استنادًا إلى
ص �ح �ي �ف��ة «م � �ص� ��در» اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ومصادري
أجبرته إدارة
الخاصة ،أن جمال خاشقجي قد
ّ
صحيفة «الوطن» على االستقالة .ولعل تصريح
خ��اش�ق�ج��ي ن�ف�س��ه لصحيفة «ال � ��رأي» الكويتية
بتاريخ  17أيار /مايو  2010يؤكد هذا االتجاه:
«الوطن صحيفة ناجحة جدًا ،هل هناك شخص

ي�س�ت�ق�ي��ل م ��ن ص�ح�ي�ف��ة ن��اج �ح��ة؟ أن ��ا م ��ن أبناء
ال ��وط ��ن وه� ��ي ب �ي �ت��ي ،ه ��ل ه �ن��اك ش �خ��ص يترك
ب�ي�ت��ه» .وي �ع��ود ال�س�ب��ب إل��ى ن�ش��ر م�ق��ال إبراهيم
طالع األملعي بتاريخ  2010 /5 /13تحت عنوان
«ال�س�ل�ف�ي��ة وم �ق��ام س �ي��دي ع�ب��د ال��رح �م��ن» ،الذي
ّ
وج � ��ه ف �ي��ه ال �ك��ات��ب ّن �ق �دًا م �ب��اش �رًا وق��اس �ي��ًا إلى
الفكر السلفي ،وك��أن ال�ت��اري��خ يعيد نفسه .فقد
أقيل خاشقجي للمرة األول��ى بسبب نشر مقال
للكاتب خالد الغنامي انتقد فيه ـــــ هو اآلخ��ر ـــــ
بصراحة إح��دى ف�ت��اوى اب��ن تيمية بعد تقارير
متعددة أعدتها الصحيفة انتقدت هيئة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر.
وال �ح��دي��ث ع��ن ح��ال صحيفة «ال��وط��ن» بحاجة
إل � ��ى ت� � ّ
�وس� ��ع ،إذ ي� �ب ��دو غ��ري �ب��ًا أن ال يغادرها
رؤساء تحريرها إال بإقالة سياسية كما حصل
م ��ع ق �ي �ن��ان ال �غ ��ام ��دي وج� �م ��ال خ��اش �ق �ج��ي (في
الفترة األول��ى) ،أو بإقالة إداري��ة (أو إجبار على
االستقالة) كما جرى مع طارق إبراهيم .وأجدني
حائرًا تمامًا مع حالة اإلقالة الثانية لخاشقجي
إن كانت تستحق التصنيف ضمن خانة اإلقالة
السياسية أو اإلدارية.
ج �م��ال خ��اش�ق�ج��ي أح ��د أب �ن ��اء امل��دي �ن��ة ّ
املنورة،
ولعل ب��داي��ة اهتمامه بالعمل الصحافي تعود
ومقاالت
إلى تأثره بمجلة «الحوادث» اللبنانية
ّ
رئ�ي��س تحريرها ال��راح��ل سليم ال �ل��وزي .ترأس
ت�ح��ري��ر صحيفة «امل��دي �ن��ة» ف��ي م��رح�ل��ة مبكرة،
ولكنه استقال بسبب عدم اعتراف رئيس مجلس
اإلدارة آن � ��ذاك ،ال �ش �ي��خ أح �م��د ص�ل�اح جمجوم،
بقدراته لصغر سنه ـــــ كان في مطلع الثالثينيات
من عمره في ذل��ك الوقت ـــــ وسبق له العمل في
شركة «تهامة» للنشر واإلع�لان ،واستقال منها
ب �س �ب��ب اع� �ت ��راض ��ه ع �ل��ى ب �ي��ع أف �ل��ام ف �ي��دي��و في
مكتبات الشركة!
ّ
ولكن ملعان اسم خاشقجي تجلى في صحيفتي
«ال�ش��رق األوس��ط» و«ال�ح�ي��اة» ومجلة «املجلة»،
وخ�ص��وص��ًا ف��ي تغطية أخ�ب��ار ووق��ائ��ع الجهاد
األف �غ��ان��ي وج �م��اع��ات اإلس�ل��ام ال�س�ي��اس��ي حتى
ش ��اع ب �ق��وة ان �ت �م��اؤه إل ��ى ج �ه��از االستخبارات
السعودي ،وتولى منصب نائب رئيس تحرير
في صحيفة «ع��رب نيوز» قرابة األرب��ع سنوات،
قبل أن ينتقل إل��ى رئ��اس��ة تحرير «ال��وط��ن» في
املرة األولى.
ْ
فترتي «الوطن» ،عمل خاشقجي في السلك
وبني
الدبلوماسي مستشارًا لألمير تركي الفيصل،
الذي كان سفيرًا للملك في لندن ثم واشنطن.
وك��ان خاشقجي منذ وص��ل إل��ى مرحلة النضج
الفكري واملهني ُيعرف بأنه الصوت األقدر على
ش��رح وجهة نظر النظام السعودي ف��ي قضايا
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