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خالد عبد اآلخر *

تظل نظرية «الـضـفــدع املـغـلــي» واح ــدة من
أص ــدق النظريات سياسيًا ،وإن ثبت عدم
دقتها علميًا .فــي عالم السياسة مــا يكفي
ُ
ذكر بحيلة وضع الضفدع ،الذي
من أمثلة ت ِ
ال يشعر بالتغير البطيء في درجة الحرارة،
داخ ــل إن ــاء بــه مــاء يتم تسخينه تدريجيًا،
ف ــا يـقـفــز ح ـتــى ي ـم ــوت دون أن يـ ــدري أنــه
يموت .هناك مقولة شهيرة منسوبة لجون
آدم ــز ،ثاني رئيس بتاريخ أمـيــركــا« ،هناك
طــري ـق ـتــان لـقـهــر واس ـت ـع ـبــاد األم ـ ــم :األول ــى
بــال ـس ـيــف ،واألخـ ـ ــرى ب ــال ــدي ــون» .إن ج ــادل
الـبـعــض فــي صـحــة نـســب املـقــولــة لقائلها،
ُ
صعب عليهم
فإن تجارب الواقع والتاريخ ت ِ
ال ـجــدال فــي صـحــة مضمونها .ولـكــن كيف
يتم توريط األمم ودفع الــدول دفعًا إلى فخ
االستدانة؟ هنا يأتي دور أسلوب «الضفدع
املـ ـغـ ـل ــي» كـ ــأحـ ــد أهـ ـ ــم ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل .وامل ـ ـثـ ــال
األوض ــح ـ ـ ال األوح ــد ـ ـ عـلــى ه ــذه النظرية
بمنطقة الشرق األوس ــط ،هو استراتيجية
واشنطن تجاه مصر منذ بداية أحــداث ما
يسمى بـ«الربيع العربي».
ال ـ ـ ــدول ك ـ ــاألف ـ ــراد ،ت ـم ـت ـلــك جـ ـه ــازًا مـنــاعـيــا
متعدد الــوظــائــف .أمــا بالنسبة إلــى الــدول،
فكأن جهازها املناعي خماسي الوظائف:
«سـ ـي ــاس ــي – اجـ ـتـ ـم ــاع ــي – اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي –
ع ـس ـكــري – ث ـق ــاف ــي» .وأن تـمـتـلــك دولـ ــة ما
مناعة عسكرية أو اقتصادية ،ال يعني أنها
بالضرورة تمتلك نفس املناعة االجتماعية
أو الـسـيــاسـيــة مـثــا ،أو الـعـكــس .ويختلف
ال ـت ـك ـت ـيــك ال ـه ـج ــوم ــي املـ ـطـ ـل ــوب بــاخ ـتــاف
طـبـيـعــة ال ــدول ــة ون ـق ــاط قــوت ـهــا وضـعـفـهــا.
فالحديث هنا عن أسلوب «الضفدع املغلي»
ي ـع ـنــي إن ـ ـهـ ــاك الـ ــدولـ ــة امل ـس ـت ـه ــدف ــة بـشـكــل
تصاعدي بطيء ،من دون اللجوء إلى عنف
مباشر قد يستفز غريزة املقاومة لدى هذه
الدولة .حتى تصل تلك الدولة إلى مستوى
ـال م ــن ال ـض ـعــف واالحـ ـتـ ـي ــاج ت ـف ـقــد مـعــه
عــ ٍ
مناعتها أمام التدخل الخارجي االنتهازي،
تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا ي ـف ـق ــد جـ ـس ــد م ــري ــض اإليـ ـ ــدز
مـنــاعـتــه أمـ ــام م ــا ي ـعــرف طـبـيــا ب ــ«ال ـعــدوى
االنتهازية» .بالتالي تفقد إرادتها ومن ثم
ق ــراره ــا .فــالـهــدف هـنــا لـيــس تــدمـيــر الــدولــة
املـسـتـهــدفــة و إحــراق ـهــا ،بــل الـسـيـطــرة على
قرارها السياسي وتوظيفها ،بما تملك من
طاقات ،لصالح مشاريع الطرف الخارجي
املسيطر.

لماذا اللجوء إلى أسلوب «الغلي» أحيانًا؟
يظن الـكـثـيــرون ،داخــل وخ ــارج مـصــر ،أنها
أف ـل ـت ــت م ــن م ـخ ـط ـطــات ت ـق ـس ـي ـم ـيــة م ــا زال
دول أخرى مثل سوريا
سيفها مصلتًا على ٍ
وال ـع ــراق وال ـي ـمــن ولـيـبـيــا .بــل إن الـتـبــاهــي
ـاذ يلجأ له
بـهــذا «اإلن ـج ــاز» تـحــول إل ــى م ـ ٍ
ال ـن ـظ ــام ال ـح ــاك ــم ،ك ـل ـمــا ت ـط ـلــب األم ـ ــر ضــخ
القلق من
جرعة تـفــاؤل باملجتمع املـصــري ِ
الهزات االقتصادية املتتالية .حيث تنتشر
ف ــي م ـص ــر ف ــي ال ـع ــام ــن األخ ـي ــري ــن مـقــولــة
مزعجة ال تتسم بالدقة أو الحكمة مفادها
أن« :الـحـمــد لـلــه أن ح ــال مـصــر اآلن ليست
كـحــال ســوريــا وال ـعــراق» .بينما فــي الــواقــع
ً
ال يمكن ملصر أصــا أن تكون مثل سوريا

أو العراق ،واألمر هنا ال يتعلق باألفضلية
بل باالختالف .وهــو نفس االخـتــاف الذي
يدركه صانع الـقــرار األميركي .فمن ينحي
التحليالت املتسرعة التي تغفل التفاصيل
وال ـف ــروق جــانـبــا ،ويـتــأمــل فــي الخريطتني
االجتماعية والجغرافية لبلد مثل مصر،
س ـي ــدرك بـسـهــولــة اسـتـحــالــة تـقـسـيــم مصر
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـظ ــى ب ـن ـس ـي ــج اجـ ـتـ ـم ــاع ــي ف ــري ــد
االن ـ ـس ـ ـجـ ــام ع ــرقـ ـي ــا وثـ ـق ــافـ ـي ــا .مـ ـص ــر بـلــد
األغلبيات الكاسحة :أغلبية مسلمة كاسحة
ب ــن ال ـس ـكــان ( ،)%94 – 92أغـلـبـيــة سنية
كاسحة بني املسلمني ( ،)%99 – 98أغلبية
أرثوذكسية كاسحة بني املسيحيني (– 88
 .)%90وبني هذه األغلبيات يختفي التمايز
القبلي ،ويـنــدر العرقي لينحصر بأقليات
ضئيلة جدًا لم تخطر يومًا ببال غالبيتها
ً
ف ـك ــرة االنـ ـفـ ـص ــال .هـ ــذا ف ـض ــا ع ــن ع ــوام ــل
ديـمــوغــرافـيــة تجعل مــن الكثافة السكانية
الـعــالـيــة بـغــالـبـيــة م ــدن بـلــد ال ـ ـ  92مـلـيــونــا،
مــانـعــا بـشــريــا أم ــام أي م ـغــامــرات داعـشـيــة
(في ظل غياب الحاضنة الشعبية) واسعة
النطاق شهدتها ساحات صــراع .املواجهة
الـعـسـكــريــة امل ـبــاشــرة بــن الـجـيــش املـصــري
وعـ ـص ــاب ــات اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ت ـن ـح ـصــر بـمـنـطـقــة
ح ــدودي ــة ال تــزيــد مـســاحـتـهــا ع ــن  750كلم
ً
مربع ( 50كم طوال و 15كم عرضًا) ،في ظل
تفوق واضح للجيش ال يسمح لإلرهاب أو
مموليه بتوسعة نطاق املعارك.
و إذا كانت الجغرافيا في مصر ،ال تسمح
بانعزال األطــراف عن املركز أو اتصال هذه
األطـ ـ ـ ــراف ب ــالـ ـخ ــارج ب ـم ــا ي ـف ــوق ات ـصــال ـهــا
بــالــداخــل ،ف ــإن ال ـتــاريــخ يـظــل حــائــط الصد
األقوى أمام أي مشاريع تقسيمية .فلما كان
ال بد من وجود أساس تاريخي ما (حقيقي
أو زائ ــف) ألي مـشــروع تقسيمي بــأي بلد،
إال أن أول وآخــر تقسيم بتاريخ مصر كان
م ـنــذ  53قــرنــا وان ـت ـهــى بـتــوحـيــد الـقـطــريــن
(!) ه ـن ــاك فـ ــارق كـبـيــر يـغـفـلــه ال ـب ـعــض بني
االنـقـســام الـسـيــاســي أو االجـتـمــاعــي ،وبــن
التقسيم السياسي أو االجتماعي .وأبـدًا ال
يعرف مصر وخصائصها ،كــل مــن يتوهم
أن يـطــالـهــا تـقـسـيــم م ــن أي ن ــوع كـ ــان .لكن
واشنطن تعرف مصر وتعي خصائصها،
لذلك فــإن مشاريعها تجاه مصر ال تشمل
أي فدرلة أو تقسيم سياسي أو اجتماعي.
أما من يدرس الحالة املصرية ليحدد نقاط
ال ـض ـعــف ،فـسـيـجــد ع ـس ـرًا ف ــي الـتـمـيـيــز بني
كتلة سكانية وأخ ــرى فــي الشعب املصري
إال على أساس الدخل والثروة .حيث حجم
ال ـت ـفــاوت ال ــواض ــح وت ــزاي ــد ات ـســاع الـفـجــوة
ب ــن األغ ـن ـي ــاء والـ ـفـ ـق ــراء ،ف ــي ب ـلــد تـبـلــغ به
نـسـبــة الـفـقــر  %27.8بــالـبـيــانــات الــرسـمـيــة،
و %40بالبيانات غير الرسمية .أمــا األهــم
فهو ما يكشفه «تقرير الثروة العاملي» الذي
يصدره «كريدي سويس» سنويًا:
وفقًا لتقرير عام ( 2104استعرض بيانات
 46دول ــة) ،حصة أغـنــى شريحة تمثل %1
مــن س ـكــان مـصــر (الـبــالـغــن فـقــط بالطبع)
كــانــت  %48.5م ــن مـجـمــوع ال ـث ــروة الكلية
عام  ،2014و %32.3عام  .2000بينما حصة
أغنى شريحة تمثل  %10مــن سكان مصر
كانت  %73.3عــام  ،2014و %61عــام .2000
مصر قد ال تنفرد بالخلل في توزيع الثروة

واستئثار الشرائح األغنى بالنسبة األكبر
مــن ال ـث ــروة ،لـكــن مــا يميز الـحــالــة املصرية
ً
هــو التزايد املستمر فــي هــذا الخلل ،فضال
عــن «مـعــدل» هــذا التزايد الــذي يضع مصر
في املرتبة الثانية بعد الصني ،وفقًا لتقرير
ع ــام ( 2015اس ـت ـعــرض ب ـيــانــات  58دول ــة):
م ــن م ـج ـمــوع س ـك ــان م ـص ــر ،وبــالـتـصـنـيــف
االج ـت ـم ــاع ــي ع ـلــى أس ـ ــاس ال ـ ـثـ ــروة ،شكلت
الـطـبـقــة الــوس ـطــى نـسـبــة  %5م ــن مـجـمــوع
الـ ـسـ ـك ــان (وت ـم ـت ـل ــك  %25.2مـ ــن م ـج ـمــوع
ال ـث ــروة) ،علمًا ب ــأن الـتـقــريــر حـصــر الطبقة
ال ــوس ـط ــى ع ـلــى أس ـ ــاس الـ ـث ــروة (ع ـي ـن ـيــة +
مادية) ،بحيث تشمل من تتراوح ثرواتهم
بني  14.544ألف دوالر كحد أدنى و145.44
ألـ ــف دوالر ك ـحــد أق ـص ــى .أمـ ــا األك ـث ــر ث ــراء
فكانت نسبتهم  %0.4فقط .وبينما انخفض
مجموع ثروات الطبقة الوسطى بني عامي
 2000و 2015بقيمة  7مليار دوالر ،ارتفعت
ثروات الطبقات األكثر ثراء بقيمة  79مليار
دوالر ،أم ــا م ـتــوســط ح ـجــم الـ ـث ــروة الـكـلـيــة
للفرد الــواحــد مــن املـجـمــوع الكلي للسكان
(الـبــالـغــن فـقــط) فـقــد تقلص بنسبة %3.4
بــن عــامــي  2000و ،2015وبنسبة %10.9
ب ــن عــامــي  2010و( 2015ه ــو االنـخـفــاض
األسوأ بني دول العينة).
ن ـق ـطــة ض ـعــف م ـصــر ت ـك ـمــن ف ــي االق ـت ـصــاد
وال ـت ـف ــاوت ال ـط ـب ـقــي ،وه ــي امل ــدخ ــل األم ـثــل
إلنـ ـ ـه ـ ــاك مـ ـص ــر ب ــدف ـع ـه ــا إلـ ـ ــى االسـ ـت ــدان ــة
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع خ ـل ـخ ـلــة ت ـم ــاس ــك املـجـتـمــع
ً
وغنى
املصري طبقيًا .هناك دول أكثر تقدمًا
من مصر تعاني التفاوت نفسه في توزيع
الثروة ،إال أن فقراء هذه الدول ال يعانون ما
يعانيه فقراء مصر من تدني مستوى شبكة
األمــان االجتماعي والخدمات العامة .هذا
كـلــه ال يعني انـخـفــاضــا ح ــادًا فــي مستوى
الـ ـع ــدال ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ـح ـس ــب ،ب ــل يـعـنــي
ً
أيـضــا تـهــديـدًا محتمال للسلم االجتماعي
إن استمر تزايد اتساع الفجوة في الثروة
والدخل ،بهذا املعدل الخطير.

آتية مــن داخ ــل الـصـنــدوق (صـنــدوق النقد
الدولي) .فالسادات كان أول رئيس مصري
ي ـحــاول تنفيذ ش ــروط الـصـنــدوق بالكامل
ع ــام  ،1977وفـشـلــت مـحــاولـتــه بـعــدمــا أدت
إلـ ــى انـ ـ ــدالع «ان ـت ـف ــاض ــة ي ـن ــاي ــر» الـشـعـبـيــة
ال ـتــي ل ــم تـخـمــد إال بـتــدخــل ال ـج ـيــش ،ال ــذي
اش ـت ــرط ق ــائ ــده (امل ـش ـيــر ال ـج ـم ـســي) وقـتـهــا
على الـســادات أن يتراجع عن قــرارتــه ،التي
تـسـبـبــت ف ــي مــوجــة غ ــاء فــاحــش بــأسـعــار
الـسـلــع األس ــاس ـي ــة .وم ــن ال ــاف ــت م ــا يبديه
النظام املصري واإلعالم املوالي من احتفاء
وحماس غير مفهومني عندما يتعلق األمر
بـمـجــرد «قـ ــرض» ،بــال ـتــوازي مــع مـحــاوالت
ي ــائ ـس ــة إلض ـ ـفـ ــاء ط ــاب ــع وطـ ـن ــي إص ــاح ــي
ع ـلــى ت ـلــك الـ ـق ــرارات وكــأن ـهــا ف ـخــر صـنــاعــة
عقل صانع القرار املصري ،عبر وصفها بـ
«البرنامج املصري الخالص» ونفي شروط
الصندوق بنص بيان سابق لــوزارة املالية
ً
فضال عن تصريحات رئيس البنك املركزي.
كــل ه ــذه املـبــالـغــات ت ـجــاه ه ـكــذا ق ـ ــرارات ،ال
توحي في الواقع باطمئنان صاحبها ،بل
بقلقه وإدراكــه (بمعزل عن طبيعة قناعاته
األي ــدي ــول ــوج ـي ــة) ملـ ــدى خـ ـط ــورة تـبـعــاتـهــا.
لكنه ،برغم قلقه ،سيغامر ويسير في هذا
االتجاه بعد أن بدد خالل عامني فقط جزءًا
ً
كبيرًا من رصيد تأييده الشعبي ،بــدال من
استثماره في تحرير مصر من قيد أميركي
اعتباري ،ظل يعيقها منذ عقود عن مجرد
َ
التفكير في أي بدائل منطقية .فمن َج ُب عن
خوض املغامرة بالخارج من البداية ،ليس

أدوات ووسائل الغلي
ال يوجد رئيس مصري لم يلجأ لالقتراض.
لكن ليس بني جميع رؤساء مصر من جرؤ
على اتـخــاذ وتنفيذ ال ـقــرارات االقتصادية
«الـ ـص ــادم ــة» ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا ال ــرئ ـي ــس عبد
الفتاح السيسي مــؤخـرًا ،وب ــدأت الحكومة
امل ـصــريــة ف ــي تـنـفـيــذهــا تـلـبـيــة ل ـش ــروط (أو
أوامـ ــر) ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،مــن فــرض
ضريبة القيمة املضافة إلى تعويم الجنيه
وت ـخ ـف ـيــض ال ــدع ــم ع ـلــى ال ــوق ــود وال ـطــاقــة
تمهيدًا لــرفـعــه ،بــاإلضــافــة إل ــى إل ــزام مصر
ـات متأخرة
ب ـســداد مــا عليها مــن مـسـتـحـقـ ٍ
لـشــركــات الـنـفــط وال ـغ ــاز األجـنـبـيــة .ق ــرارات
أخ ــرى مـتــوقـعــة الحـقــا مـثــل تقليص جهاز
ال ـع ــام ـل ــن ف ــي الـ ــدولـ ــة وبـ ـي ــع ح ـص ــص مــن
شركات عامة وأصول حكومية ملستثمرين
أج ــان ــب .لـكــن هــل ال ـن ـظــام امل ـصــري مطمئن
حقًا لتبعات قراراته األخيرة؟
امل ـفــارقــة أن الـسـيـســي ال ــذي أب ــدى إعـجــابــه
بــالــرئـيــس ال ــراح ــل أن ــور الـ ـس ــادات ،واصـفــا
أف ـ ـ ـكـ ـ ــاره ب ــأنـ ـه ــا كـ ــانـ ــت تـ ــأتـ ــي م ـ ــن خ ـ ــارج
ال ـص ـنــدوق (ص ـن ــدوق األف ـك ــار الـتـقـلـيــديــة)،
يعلم جيدًا أن أفكار السادات بالذات كانت

هذا جدار يا ...شربل خليل!
سمير قاسم *
يقوم الجيش اللبناني منذ فترة ببناء جدار
اسمنتي حــول مخيم عني الحلوة ،وبصرف
الـنـظــر ع ــن ج ــدوى ومـ ـب ــررات ه ــذا ال ـج ــدار ال
يختلف اثنان على أنه يمثل ثقافة عنصرية
إقصائية قائمة على الشك والخوف والعزل.
وهــو نقيض ثقافة الجسور التي تقوم على
الثقة والحقوق واالنفتاح .وفي القرن الواحد
وال ـع ـشــريــن تـمـثــل إســرائ ـيــل ثـقــافــة ال ـجــدران
بوصفها دولة لليهود فقط وتعزل مواطنيها
عــن الفلسطينيني .وإن وج ــود ه ــذا ال ـجــدار
حول ّ
مخيم عني الحلوة ّ
يبرر سلوك إسرائيل
الـعـنـصــري وال ـعــدوانــي تـجــاه الفلسطينيني
ويدعمه.
ً
شهد لبنان خــال األس ـبــوع املــاضــي سجاال

ح ـ ــول الـ ـ ـج ـ ــدار وتـ ـن ــاول ــه ك ـث ـي ــر مـ ــن األق ـ ــام
العربية والغربية بكثير مــن الـنـقــد ،مــا دفع
الجيش اللبناني إليـقــاف العمل فيه إلعــادة
النظر بــوجــوده .فاجأتنا أمــس محطة LBC
بإعادة طرح موضوع الجدار بقساوة ضمن
ب ــرن ــام ــج «ب ـس ـم ــات وط ـ ــن» م ــن خـ ــال أغـنـيــة
هزلية بعنوان «جــدارك عني الحلوة» .تؤشر
األغنية إلــى مستوى عنصري غير مسبوق
ت ـجــاه الـفـلـسـطـيـنـيــن .فـبـعـيـدًا ع ــن كلماتها
الـهــابـطــة والـتــافـهــة ،أظـهــر مـخــرج الـبــرنــامــج
شربل خليل جهله الكبير بقضية فلسطني
وباملخيمات .في األغنية الكثير من اإلسفاف
وال ـت ـطــاول وال ـت ـج ــاوزات :أول ـهــا تـبــريــر بناء
الـجــدار ،وثانيها إهانة املدافعني عن حقوق
اإلن ـســان ،وثالثها منسوب عنصري يتمثل
بــاألح ـكــام الجمعية املـسـبـقــة عـلــى الالجئني

الفلسطينيني بوصفهم يؤوون اإلرهاب.
تبدأ األغنية بالدفاع عن إقامة الجدار تحت
ذريعة حماية البلد من اإلرهاب« :جدارك عني
الحلوة واقف ورح يبقى عايش  -ت يحمينا
م ــن بـ ـل ــوة  -اس ـم ـه ــا إرهـ ـ ــاب وداعـ ـ ـ ـ ــش» .فــي
املقطع الثاني يتطاول املخرج على املدافعني
ّ
عــن حـقــوق اإلن ـســان بكيل اإلهــانــات لـكــل من
ي ـنــاهــض وج ـ ــود الـ ـج ــدار وي ـط ــال ــب بــإزال ـتــه
ف ـي ـق ــول« :انـ ــت يــال ـلــي ق ــاي ــم ض ــدو  -وطــالــب
الدولة تهدو  -افهم نتفه وبوزك سدو».
ثــم يتناول املقطع الثالث جمهور الالجئني
فــي مخيم عــن الـحـلــوة ويصمهم بــاإلرهــاب
كــون مخيمهم ال يـصــدر إال املـتـفـجــرات على
حد زعمه« :عني الحلوة ما بتدمع  -اال تي ان
تي وسي فور».
ث ــم يـ ـع ــود امل ـق ـط ــع الـ ــرابـ ــع واألخ ـ ـيـ ــر لـلـطـلــب

بــوقــاحــة بـتـصــويــن امل ـخ ـيــم م ــن ك ــل الـجـهــات
مــن دون أن يـكــون فــي ذل ــك أي عـيــب أو عــار:
«مـنـصــونـهــا  - tout autourال عـنـصــريــة وال
عــار  -وبكرا ان طلع انفجار -شو رح بتبرر
يــا حـمــار» .وتخلص األغنية إلــى أن فــي ذلك
حـمــايــة للبنانيني والفلسطينيني عـلــى حـ ٍّـد
س ــواء« :يــا اخــواتـنــا الـلــي بالعني  -حلوتكن
باقية حــرة  -الـجــدار تا يحمي امليلني  -اللي
جوا واللي برا».
إن وج ـ ـ ــود ج ـ ـ ــدار ح ـ ــول امل ـخ ـي ــم هـ ــو ع ـقــاب
جماعي ألكثر من  80ألف فلسطيني يعيشون
خلف هذا الجدار والذين من بينهم مثقفون
وفـ ـن ــان ــون وم ـع ـل ـم ــون وأط ـ ـبـ ــاء ول ـب ـنــان ـيــون
ّ
بأمس الحاجة إلــى مساحة
وســوريــون وهــم
م ــن ال ـح ـق ــوق امل ــدن ـي ــة ال ـت ــي ت ـحــرم ـهــم منها
القوانني اللبنانية التمييزية.

