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سياسة

ميشيل رامبو :ما أخفاه الربيع المدمرّ
بين التعصب اإلسالمي ،والنزعة العثمانية الجديدة ،ومضخات التمويل
الوهابية ،يكشف الدبلوماسي الفرنسي السابق الذي خبر المنطقة
العربي» .كتابه ( )2015الذي صدرت
جيدًا عن الخلطة السرية لـ«الربيع ّ
ترجمته العربية أخيرًا عن «اتحاد الكتاب العرب /دمشق» (ترجمة
لبانة ّ
يظهر صورة أخرى تتعارض مع تلك الثورات البرتقالية
ح)،
مشو
ّ
التي قادها أناس عزل بكاميرات هواتف خلوية مرتجفة ،بينما كانوا
يواجهون االستبداد «بالياسمين والقات والفول والفستق الحلبي»
خليل صويلح
إذا كـنــت مــن الــذيــن يــرفـعــون شعلة
«ال ـ ــرب ـ ـي ـ ــع ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» غ ـ ـيـ ــر ع ــاب ــئ
بــالــريــح ال ـت ــي عـصـفــت ب ـهــا م ــن كل
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ،فـ ـل ــن تـ ـج ــد م ـ ــا ت ــرج ــوه
فـ ــي كـ ـت ــاب «ع ــاصـ ـف ــة ع ـل ــى ال ـش ــرق
األوس ـ ـ ــط ال ـك ـب ـي ــر» ( )2015ملــؤل ـفــه
مـيـشـيــل رام ـب ــو ،ال ــذي ص ــدر أخـيـرًا
ع ـ ــن م ـ ـن ـ ـشـ ــورات «ات ـ ـح ـ ــاد ال ـك ـت ــاب
ال ـ ـعـ ــرب /دمـ ـش ــق» (ت ــرج ـم ــة ل ـبــانــة
م ـشـ ّـوح) ،ذلــك أن هــذا الدبلوماسي
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــذي خ ـب ــر
امل ـن ـط ـقــة ج ـ ّـيـ ـدًا ،ي ـقــف ف ــي ال ـخ ـنــدق
املضاد ،كاشفًا عن خلطة مختلفة
ل ـهــذا الــرب ـيــع امل ـ ّ
ـدم ــر الـ ــذي يختبئ
وراء ه «ت ـ ـع ـ ـ ّـص ـ ــب إس ـ ـ ــام ـ ـ ــي م ــن
أسـ ــوأ األنـ ـ ــواع ،وم ـض ـخــات تـمــويــل
وهــاب ـيــة ال ت ـن ـضــب ،ودعـ ــم ظــامــي
ال ـن ــزع ــة ،ون ــزع ــة ع ـث ـمــان ـيــة جــديــدة
تطلق طموحها مــن عقاله ،إضافة
إلـ ـ ــى ع ـ ـ ــودة ربـ ـي ــع اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
األطـلـسـيــة ال ـتــي هــاجـمـهــا الـتــاريــخ
ّ
فـ ـ ـج ـ ــأة ،ف ـت ـم ــل ـك ـه ــا حـ ـن ــن م ـ ــا ب ـعــد
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار» .ه ـك ــذا ب ـ ــدأت عـمـلـيــة
ت ـج ـم ـي ــل جـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ـ ـهـ ــذا ال ــربـ ـي ــع
تـحــت مـسـمــى نـشــر الــديـمــوقــراطـيــة
بـقــوة آلــة إعالمية ضخمة مهمتها
«تجميل الـنــوايــا الـفــاســدة بمسحة
فضيلة» ،فــي شــراكــة ال تـصـ ّـدق بني
الــديـمــوقــراطـيــات الغربية واملمالك
الـ ــوهـ ــاب ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـص ــدي ــر األكـ ـ ــاذيـ ـ ــب
ال ـ ـف ـ ـظـ ــة ب ـ ــاس ـ ــم حـ ـ ـق ـ ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان،
والديموقراطية ،والرأفة اإلنسانية.
ب ـه ــذه ال ـغ ـطــرســة ال ـع ـم ـيــاء ،أطـلـقــت
القوى الغربية خطابها الوقح في
تـبــريــر زعــزعــة ال ـخــرائــط كمحصلة
لـ ـلـ ـخـ ـل ــل ال ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــوي فـ ـ ــي املـ ــركـ ــزيـ ــة
األوروبية التي تتخبط على أبواب

ّ
تحول جذري في مسيرة العالم .في
املقابل ،وجدت الحركات اإلسالمية
ال ـس ـل ـف ـي ــة ف ــرص ـت ـه ــا فـ ــي اق ـت ـن ــاص
الـسـلـطــة ف ــي «دار اإلسـ ـ ــام» ،تحت
راي ــة الــربـيــع مــن جـهــة ،واالنـصـيــاع
ألوامـ ـ ـ ــر اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة الـ ـج ــدي ــدة
ّ
املقدسة التي تحمل اسمًا ّ
براقًا هو
«املجتمع الــدولــي» من جهةٍ ثانية.
يـنـفــي مـيـشـيــل رام ـب ــو أن التسليح
ّ
املـ ـب ــك ــر الـ ـ ــذي أعـ ـق ــب االن ـت ـف ــاض ــات
ال ـ ـتـ ــي اج ـ ـتـ ــاحـ ــت ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـع ــرب ــي
أت ــى ك ــرد عـلــى الـقـمــع األع ـمــى الــذي
م ــارس ـت ــه ال ـح ـك ــوم ــات ال ـش ـمــول ـيــة،
م ـع ـت ـب ـرًا االتـ ـك ــاء ع ـلــى ّه ــذه الـفـكــرة
ن ــوع ــا م ــن ألـ ـع ــاب الـ ـخ ــف ــة ،ل ـتــزيــن
«ث ــورات الربيع الـعــربــي» بما ليس
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ج ـ ـ ــرى ال ـت ـخ ـط ـي ــط
ً
ل ـهــا ق ـب ــا .ذل ــك أن اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
ال ـه ـي ـم ـنــة اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ل ــم تـضــع
ف ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا يـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــا إح ـ ـ ـ ــال
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة بـ ـ ـق ـ ــدر س ـع ـي ـه ــا
إل ـ ــى ت ـف ـك ـيــك دول الـ ـ ًع ــال ــم ال ـعــربــي
ـ ـ ـ اإلسـ ــامـ ــي ،م ــرح ـل ــة ت ـل ــو مــرحـلــة
ضمن حركات موسيقية تصاعدية.
بدت هذه «الثورات» للوهلة األولى
ث ـ ـ ــورات ب ــرت ـق ــال ـي ــة ي ـق ــوده ــا أن ــاس
ّ
ل ـط ـف ــاء وع ـ ـ ــزل ب ـك ــام ـي ــرات ه ــوات ــف
ّ
جوالة مرتجفة وشبكات التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ي ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــون ال ـق ـم ــع
والـفـســاد واالسـتـبــداد «بالياسمني
والقات والفول والفستق الحلبي».
ّ
أم ـ ــر ع ـ ـ ــزز ص ـ ـ ــورة م ـح ـب ـبــة ل ـه ــؤالء
لـ ـ ــدى الـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـغـ ــربـ ــي ،فـهــم
عـلـمــانـيــون ولـي ـبــرال ـيــون بــا لـحــى،
ل ـك ــن ال ــوق ــائ ــع ال ــاح ـق ــة أطــاح ـت ـهــم
خـ ـ ـ ــارج الـ ـلـ ـعـ ـب ــة ،وبـ ـ ـ ــدت ال ـ ـصـ ــورة
ّ
أقـ ـ ــل م ــرح ــا ب ــاق ـت ـح ــام اإلس ــام ـي ــن
املشهد الذين أتــوا بشعارات تدعو
إل ــى إس ـق ــاط األن ـظ ـمــة ،وف ــي مــوجــة
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ّ
ث ــان ـي ــة ح ــل ــت املـ ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة
ّ
محل االحتجاجات ،فأطاحت وهم
إحــال الديموقراطية .فيلم الرعب
الــذي شهدته ليبيا ،كــان أنموذجًا
صــريـحــا للربيع املـنـتـظــر ،فاختفى
«امل ـ ـح ـ ـت ـ ـجـ ــون ال ـ ـ ـظـ ـ ــرفـ ـ ــاء» ،ل ـك ـن ـهــم
ّ
ظ ـل ــوا يـل ـهـمــون ال ـك ــت ــاب واملـحـلـلــن
لفترة طويلة من الزمن بجماليات
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،م ــن دون تـفـسـيــر
لهذا العمى اإلعالمي.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـخــري ـطــة ال ـت ــي يــرسـمـهــا
ميشيل رامبو ،فإن التحضير ملائدة
ال ــربـ ـي ــع الـ ـع ــرب ــي ب ـ ــدأ ق ـب ــل ه ـبــوب
الرياح األولى «للثورات» بسنوات،
ب ـتــأه ـيــل آالف ال ـش ـبــاب ال ـع ــرب في
أم ـي ــرك ــا ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام الـتـقـنـيــات
شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة و ّ
والـهــواتــف الـنــقــالــة ،ثــم أع ـيــدوا إلى
ّ
بالدهم وتسربوا فيها .شكل هؤالء
خــايــا نــائ ـمــة لـعـبــت دورًا حــاسـمــا
فــي إطــاق الـحــركــات االحتجاجية،
وإذا بـ ــوص ـ ـفـ ــة الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة
ال ـع ـن ـك ـبــوت ـيــة ت ـت ـك ـشــف ع ــن طـبـخــة
تــم طهيها على نــار هــادئــة فــي قدر
م ـع ــدن ــي ك ـب ـيــر ب ــوج ـب ــات مـتـتــالـيــة
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت إلـ ـ ـ ــى «اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاط الـ ـلـ ـب ــاس

ّ
اإلسالمي ببناطيل الجينز» ليحل
ـ بعودة اللحى إلى املشهد ـ الخمار
والجالبيب الخانقة محل اللباس
العصري «الفاضح» .هكذا استعاد
املتطرفون الشارع بأسلمة املشهد
ك ـلـ ّـيــا ،وف ــي ح ــرك ــة إي ـقــاع ـيــة الحـقــة
ل ـل ـي ــاس ـم ــن الـ ـت ــونـ ـس ــي والـ ـل ــوت ــس
امل ـ ـصـ ــري ،ت ـ ـحـ ـ ّـول ن ــاش ـط ــو تــوي ـتــر
بتغريداتهم الوردية إلى كومبارس
مل ـص ـل ـحــة ف ــاع ـل ــن جـ ــدد مـحـمــولــن
على شـعــار «الـلــه أكـبــر ،ورشــاشــات
ك ــاش ـي ـن ـك ــوف ،وقـ ــذائـ ــف بـ ــوزكـ ــا».
انـتـهــت ال ـث ــورات الــوطـنـيــة إذًا على
ّ
عجل ،ليحل مكانها زمن التدخالت
األج ـن ـب ـيــة وال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة،
أو «ال ـحــروب الصليبية والـحــروب
الجهادية».
وبـ ـ ــذلـ ـ ــك« ،ان ـ ـت ـ ـهـ ــى فـ ـص ــل الـ ـ ـك ـ ــرز»،
فــأصـبـحــت ع ـب ــارة «ث ـ ــورات الــربـيــع
العربي» في مهب الريح ،إال أن من
ّ
املؤكد ،وفقًا لرؤية هذا الباحث ،أن
ه ــذه ال ـحــركــة ف ــي مـجـمـلـهــا «قـلـبــت
ال ـف ـض ــاء ال ـع ــرب ــي اإلس ــام ــي رأس ــا
ّ
عـلــى عـقــب ،وأخــلــت ب ـتــوازن العالم
ب ــأس ــره» .ال ـف ـصــول الــاح ـقــة كشف
وتنقيب وتعرية للخطط األميركية

ف ــي زع ــزع ــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،قـبــل
أفـ ـ ــول اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ،م ــا جـعـلـهــا
أكـثــر تــوحـشــا .روائ ــح الــدم والعنف
راح ــت تـطــرد عـطــر أري ــج الياسمني
وال ـل ــوت ــس ،لـتـتـجــه الـبــوصـلــة نحو
دم ـ ـشـ ــق أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ب ــوصـ ـفـ ـه ــا ب ـي ـضــة
ال ـق ـ ّـب ــان ،إذ اسـتـثـنــت إم ـبــراطــوريــة
األطلسي املمالك و«حـ ّـراس األماكن
امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدسـ ـ ــة» مـ ـ ــن ع ـ ـسـ ــل الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورات،
وتـ ـج ــاهـ ـل ــت بـ ـشـ ـك ــل فـ ــاقـ ــع «ث ـ ـ ــورة
الـلــؤلــوة» فــي الـبـحــريــن ،الستكمال
«ال ـ ـفـ ــوضـ ــى الـ ـ ـه ـ ـ ّـدام ـ ــة» وت ــوض ـي ــب
«مـنـتـجــات مـسـبـقــة الـصـنــع لحقبة
الـ ـع ــومل ــة» .ال ـت ـط ـل ـعــات اإلصــاح ـي ــة
مل ـح ـت ـج ــي دم ـ ـشـ ــق «ال ـ ـل ـ ـط ـ ـفـ ــاء» لــم
ً
تـ ــدم طـ ــويـ ــا ،ف ـب ـعــد أس ــاب ـي ــع عـلــى
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراك ب ـ ـ ـ ـ ــدأت أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـشـ ـغ ــب
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــص وت ـ ـ ـخـ ـ ــريـ ـ ــب امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت
الـعــامــة ،و«غــوغــائـيــة الــرعــاع وليدة
ال ـضــواحــي الــريـفـ ّيــة» ،بـمــواكـبــة آلــة
إعالمية ضخمة بشرت باكرًا بحرب
أهلية ،واستدعاء التدخل األجنبي،
إلسقاط النظام .وخالفًا للتوقعات
الـ ـ ـت ـ ــي أطـ ـلـ ـقـ ـتـ ـه ــا اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة
األط ـل ـس ـيــة وأقــال ـي ـم ـهــا األوروبـ ـي ــة،
أظ ـه ــرت ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ق ــدرة
مـهـنـيــة عــالـيــة عـلــى امل ـق ــاوم ــة ،وإذا
بـ ـ ـ «امل ـ ـعـ ــارضـ ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» تـفـقــد
رصيدها باكرًا الفتقادها الشرعية
الديموقراطية وانحيازها ألجندات
مـشـغـلـيـهــا ،واسـتـعـجــالـهــا إلص ــدار
ق ــرار أمـمــي عـلــى ال ـن ـمــوذج الليبي.
ت ــراف ــق ذل ــك م ــع تـصـنـيــع «الـجـيــش
الـحــر» بــوصــايــة أميركية مباشرة،
ً
وصـ ــوال إل ــى إع ــان س ــوري ــا «أرض
ج ـ ـهـ ــاد» ب ـق ـص ــد اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال مـ ـن ــارة
القومية العربية بالوهابية .هكذا
ت ـح ـ ّـول م ـهــد ال ـح ـض ــارة اإلنـســانـيــة
إلـ ــى س ــاح ــة ن ـ ــزاع ع ــامل ــي ،و«إبـ ـ ــادة
س ـ ـ ـيـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة» إلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاح امل ـ ـخ ـ ـطـ ــط
اإلســامــوي ـ ـ اإلم ـبــراطــوري ،بكسر
الدولة ـ األمة السورية وإخضاعها
ل ـل ـغــرب بــوص ـف ـهــا دول ـ ــة م ـتــداع ـيــة.
أمـ ـ ــا ك ـل ـم ــة الـ ـس ــر الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ،فـهــي
«ح ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة» ،ف ـ ـسـ ــوريـ ــا ت ـقــع
جيولوجيًا على أضخم احتياطي
غــاز فــي العالم ،وليست مجرد بلد
مضياف يشتهر بطبق «كبة ّ
نية»
ح ـســب ال ـخ ـط ــاب امل ـت ـعــالــي للنخب
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ل ــذل ــك فـ ـه ــو يـسـتـحــق
تـصــديــر الــديـمــوقــراطـيــة إلـيــه مهما
غال الثمن.

لمحات

لبيب قمحاوي

جبور الدويهي

جو ّ
حمورة

سلوى الخليل األمين

ديفيد أوريل

حسن مجيد العبيدي

يضم «ح ـجــارة على بيت الــزجــاج»
ال ـ ــذي ص ـ ــدرت طـبـعـتــه ال ـثــان ـيــة عن
«ال ـ ــدار الـعــربـيــة لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون»،
مـجـمــوعــة م ــن امل ـق ــاالت الـسـيــاسـيــة
كتبها لبيب قمحاوي في السنوات
ال ـخ ـمــس األخ ـ ـيـ ــرة .ي ـح ــاول املـحـلــل
السياسي األردنــي ،أن يحيط بكافة
ال ـق ـضــايــا واألحـ ـ ـ ــداث وال ـت ـح ـل ـيــات
التي رافقت وتلت «الربيع العربي»،
ليصبح كتابه مرجعيًا لتلك الحقبة.

الدويهي إلى بيروت في
يعود جبور
ُ
روايـتــه الـجــديــدة «طـبــع فــي بـيــروت»
(دار ال ـس ــاق ــي) ب ـعــدمــا نـقـلـنــا إلــى
طرابلس في روايته «حي األميركان»
قبل عامني .تدور أحداث القصة التي
يهديها الروائي اللبناني إلى فارس
سـ ــاسـ ــن ،بـ ــن ال ـص ـي ـف ــي وم ـح ـيــط
الجامعة اليسوعية والبسطة .أماكن
يتنقل فيها بطله فريد الذي تنتهي
طموحاته بالكتابة به مدققًا لغويًا
في «مطبعة كرم».

يستعيد ج ــو ح ـ ّـم ــورة ف ــي «الـجـبــل
املـ ـلـ ـه ــم م ـه ـب ــط ال ـ ــوح ـ ــي ـ ـ ـ ـ ي ــوس ــف
الـســودا» (مــركــز فينيكس،)usek /
وجـهــا لبنانيًا مـتـفــردًا هــو يوسف
السودا .يضم الكتاب سيرة للشاعر
واألديــب واملــؤرخ والقانوني واملفكر
( 1887ـ ـ  )1969وأف ـكــاره وتأثيره
السياسي الذي رافق فترة مهمة من
تاريخ لبنان ،كما يتضمن مختارات
شعرية وأدبية وسياسية من كتبه
ومؤلفاته.

بعد «أحــاديــث األرب ـعــاء فــي الــزمــان
الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــب» ال ـ ـ ـ ـ ــذي ض ـ ـ ــم م ـ ـقـ ــاالت
س ـي ــاس ـي ــة ،تـ ـع ــود سـ ـل ــوى الـخـلـيــل
األمني إلى الشعر في «ويبقى الحب
ه ــو الـ ـعـ ـن ــوان» (دار ألـ ــف لـلـنـشــر).
فــي مجموعتها الشعرية الجديدة،
تكتب رئيسة «دار الـقـلــم» قصائد
حول مواضيع وثيمات عدة أهمها،
الحب واألم والغياب والشوق واملوت
والزمن والعمر واملسافات.

مــا هــو علم االقتصاد حقًا؟ بماذا
ّ
يفكر كبار االقتصاديني ،وما الذي
يستطيع علم االقـتـصــاد أن يفعله
م ــن أج ـل ـنــا الـ ـي ــوم؟ ي ـح ــاول ديـفـيــد
أوري ـ ــل اإلج ــاب ــة ع ــن ه ــذه األس ـئ ـلــة
في كتاب «االقتصاد» (منشورات
املتوسط ـ ترجمة :هديل أبو زهرا).
ي ـ ـحـ ـ ّـاول أوري ـ ـ ـ ــل ت ــوضـ ـي ــح كـ ــل مــا
يـتـعــلــق بـتـقــديــم الـعــامــة الـتـجــاريــة،
تــرافـقــه رس ــوم توضيحية لبورين
فان لون.

ت ـ ـ ـتـ ـ ــألـ ـ ــف «مـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان»
(«منشورات ضفاف» ـ «منشورات
االخ ـتــاف») مــن ثــاثــة أ ّج ــزاء ألفها
وج ـم ـع ـهــا وح ــرره ــا وع ــل ــق عليها
األكــادي ـمــي حـســن مجيد العبيدي.
يـعــرض الـجــزء األول مــن املوسوعة
نـ ـ ـص ـ ــوص امل ـ ـ ـكـ ـ ــان فـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـف ــة
اليونانية ،وفــي الفلسفة اإلسالمية
ف ــي ال ـج ــزء ال ـثــانــي فـيـمــا يخصص
الجزء الثالث لفلسفة املكان عند ابن
سينا.

