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 بشار اللقيس، من القلمون هنا القاهرة، القاهرة، دمشق، السادات، اجليش املصري، مصر، الدور العريب، املقاومة.الكلمات المفتاحية: 

لو مل يكن النيل ملا كانت مصر. مل يكن النيل منبع الفنون ومبعث حضارة املصريني فحسب. هلذا النهر أثره وخطره.  ،يف البدء كان النيل
 احضاري   ابالنسبة للدولة، إن وجود النيل شرط ضروري لوجود األمة لكنه شرط غري كاٍف. إن منط اإلنتاج الزراعي الذي جيعل من مصر كيان  

قيق وحدهتا كدولة وأمة. واقع األمر، يندر أن حيّدثنا التاريخ عن جمتمع زراعي كافح كأّمة لتحقيق وحدته هو نفسه الذي حيول دون حت
بني أن تكون دولة يف حال تعرضها للغزو، أو أن تكون أمة زراعية مستقرة، لكنها  االسياسية. إن على اجملتمعات املزارِعة االختيار دائم  

لقي هذه املسألة يف مصر احلديثة برتكتها الثقيلة على وعي النخبة احلاكمة، كما على عالقة النخبة مهددة بأصل وحدهتا السياسية. ست  
ا باجملتمع. إىل حد كبري تبدو مصر منقسمة، بني وجودها كدولة ووجودها كأمة، أقّله منذ فرتة حممد علي إىل اليوم. كلما طغت السياسة فيه

 .عنها ااألخري جماله نازع السلطة وجودها. يشعر اجملتمع أن السلطة جزء منه، وهي تراه خارج  افتقد اجملتمع فاعلّيته، وكلما استعاد 

ستؤسس هذه العالقة امللتبسة بني الدولة واجملتمع لِشرطة بالغة التعقيد. من غري السهل على اجملتمع املصري أن يفوض السلطة 
لسلطة بنظام سياسي يكون للشعب فيه حق ممارسة رقابته املطلقة. متتلك مصر صالحيات مطلقة. يف اآلن عينه، من غري الوارد أن تعرتف ا

مقارنة بعدد من الدول العربية، وميتلك الرئيس فيها أقوى صالحيات داخلية مقارنة برؤساء عرب آخرين. لقد نشأت  اضعيف   احزبي   انظام  
ندوب السامي اليريطا ي أواخر القرن التاسع عشر، واللورد كيلرن؛ املندوب السلطة السياسية يف املرحلة املمتدة ما بني فرتة اللورد كرومر؛ امل

اليريطا ي أواسط القرن العشرين. وهي القرتة اليت شهدت حربني عامليتني. إن تلك الفرتة االستثنائية اليت أعطت مصر لبوسها السياسي 
 .لزماننا اليوم صارت، وللمفارقة، قاعدة املمارسة السياسية وصوال  

لقد أفضت هذه احلياة السياسية لعالقة مرّكبة بني السلطة وطبقتها املنِتجة. ال متر العالقة بني السلطة واجملال العام من خالل 
لقبول السلطة يف  للمشروعية، وقد تكون يف أحسن أحواهلا مدخال   اكافي    امشروعية االقرتاع فحسب. إن صندوقة االقرتاع ليست شرط  

مبشروعية  اوفشل جتربة حممد جنيب، مل يكن مرتبط   76كثر. إن الفارق بني جناح جتربة مجال عبد الناصر ما قبل نكبة شكلها األويل ال أ
ا االنتخاب البتة. يكمن الفارق بني الرجلني يف فهم العالقة بني الداخل واخلارج وأن أي مسألة داخلية إمنا متر مما وراء احلدود. إن هذ

ي أفضى إلقالة حممد جنيب ب عيد أقل من عامني من استالمه السلطة، وهو كذلك الذي أفضى لتجسري املسافة الفارق يف الفهم هو الذ
 .7676الفاصلة بني السلطة والرأي العام فرتة عبد الناصر ما قبل 

 امل يزل قائم   مقبوال   ايف طرابلس الغرب، كان يبدو أن مثة سلطة متماسكة يف مصر، وأن توازن   7667حىت قمة منتصف نسيان 
مد عقباه. يف القمة اليت حضرها حافظ األسد  بني أجنحة السلطة. لكن تفرد السادات داخل السلطة ب عيد تلك القمة صار ي نذر مبا ال حت 

املصرين بدا أن للعقيد القذايف، فاجأ السادات العامل بتوقيعه اتفاق احتاد اجلمهوريات العربية املتحدة. لعدد غري قليل من املسؤولني  امضاف  



السادات حياول إعادة انتاج السلطة من خالل مشاريع عابرة للحدود وللقيود. كان معىن ذلك أن قواعد السلطة، على األقل يف اجلزء 
السياسي منها، قد تطرأ عليها تغيريات متس صلب موازينها. يف مذكرة سامي شرف، وزير شؤون رئاسة اجلمهورية، بتاريخ العشرين من 

، بدا أن مثة خماوف لدى القوات املسلحة من سياسات السادات الداخلية. لقد بدأ السادات إعادة انتاج السلطة، وهو ما 7667ن نيسا
النفكاك الكتلة املنتجة للسلطة عن السلطة نفسها. ينقل هيكل يف نقاش له مع أنور السادات يف اسرتاحة يف أسوان، يف  اسيدفع تدرجيي  

ما انفك يراوده حول عالقة السلطة يف مصر بالقوى املنتجة هلا. قال هيكل: إن أي نظام يف  ، سؤاال  7661العام  الثا ي من نيسان من
على القوة اخلامسة؛  االدنيا ميثل ويستند إىل قوى اجتماعية معينة، فما هي القوى اليت يستند إليها النظام اآلن؟ آنذاك، كان السادات مراهن  

 .ات نفسه أفل، ويا للغرابة، على يد بعض من أبناء املؤسسة العسكرية نفسهااجليش. لكن رهان الساد

، 7666انفجار الشارع يف العام لقد عيّرت حادثة اغتيال السادات ومن قبلها انتفاضة اخلبز عن شرخ داخل أجنحة السلطة. إن 
االنتفاضة عن عميق أزمة السلطة السياسية وعجزها عن ، مل يكن مسألة اقتصادية فحسب. لقد عيرت تلك "انتفاضة اخلبز"ما ع رف بـ  يف

، لقد كانوا من ضمن الفضاء احليوي للسلطة ومؤسسات رقابتها. مل اتعريف هويتها. مل يكن املنتفضون يف القاهرة يومئذ من املهّمشني أبد  
امرة. أما احلقيقة، فهي أن السادات أسس من خالل ميتلك السادات يف ما وصل إليه آنذاك غري التفسري البوليسي للتاريخ والقول بأن مثة مؤ 

، ومن قبلها طرد املستشارين 7666مسار كامب دايفيد لبداية الشقاق بني أجنحة السلطة. بتوقيعه التفاقية كامب دايفيد يف العام 
ت السادات مصر دورها الطبيعي السوفيات، هو كان قد حسم أموره يف إعادة إنتاج النظام من خالل قضاياه اخلارجية. لقد أفقدت سياسا

 .يف موقعها وموضعها، وهو ما سيتبدى من خالل شّله القيادة االشرتاكية

واقع احلال، مثة نطاقان حيويان بالنسبة ألي سلطة يف مصر ال بد من حفظهما؛ األول يف إفريقيا، واآلخر على طول امتداد شرق 
مصر من اجلنوب الغريب ومن الغرب، مل يبق ملصر من افريقيا غري أمن حوض النيل،  املتوسط يف آسيا. وألن حزام الصحراء الكيرى يطّوق

حىت مناطق أعايل النيل األزرق على احلدود مع اثيوبيا. أما يف الساحل الشرقي  وهو ما حترص القاهرة على تأمينه واهليمنة عليه وصوال  
السبع غزة، ويعتير خط الدفاع األول عن القاهرة، وهو خط املواجهة  للمتوسط فيبدو أن مثة مناطق ثالث ختتصر ثالث قضايا. خط بئر

. خط محص معرة النعمان، وميثل مناطق السهوب اليت تفصل بني جبال 7691بني اجليش الثا ي املصري واإلسرائيليني يف العام  اأيض  
اع القاهرة يف مواجهة حتديات الغزو الكيرى األقليات يف شرق حوض املتوسط. مث خط حلب لواء االسكندرونة، وميثل ثالث خطوط دف

 .القادمة ثا ي قوة مائية متوسطية؛ تركيا

هو مسألة آسيوية  اوآخر   إن القاهرة باملعىن اجليوبوليتيكي مدينة آسيوية يف افريقيا، أكثر منها مدينة إفريقية. كما أن أمنها هو أوال  
يله شخصية مصر. إن املنطقة املمتدة من لواء االسكندرون إىل لواء االسكندرية هي أكثر منه مسألة إفريقية. جلمال محدان مقولة يف حتل

منطقة جيوسياسية واحدة. يف ميدان حممد علي يف القاهرة مثة نصب لألخري يشري بيده إىل الشرق. إن شرق املتوسط منطقة جمال حيوي 
واخر القرن التاسع عشر لكيان حيول دون متدد مصر يف املنطقة مصري، واسرائيل ككيان ما كان ليكون لوال حاجة بريطانيا وفرنسا أ

. لقد 7191اآلسيوية. إن كل من يريد أن يفهم وظيفة الكيان الصهيو ي عليه أن يراجع مراسالت روتشيلد باملريستون يف آب من العام 
د سقوط اإلميراطورية العثمانية. لذا فإنه يتحتم صرح روتشيلد باحلرف، أن مصر وحدها القادرة على القيام بدور مؤثر يف توحيد العرب بع



حجز مصر يف موقعها وعدم السماح خبروجها إيل املشرق. وإذا ما استطاع اليهود إنشاء مستعمرات كافية وقوية يف فلسطني، فإن هذه 
 .املستعمرات تستطيع أن تقوم مبهمة حجز مصر يف أفريقيا

الداخل وجماله وحده. مثة جمال حيوي للدولة يتحدد مبقتضى التوازنات اخلارجية. إن هوية السلطة يف مصر ال تتحدد مبقتضيات 
 وقد ال يصّح للسلطة مهما تعاظمت أن ختل بتوازن هذين اجملالني. يف كل مرة أخّلت الدولة بشرائط اخلارج وتوازناته أفضت األحوال يف ما

السادات وحممد مرسي بشكل أو بآخر. لقد عّول مرسي، شأنه شأن بعد لسقوط رأس هرم السلطة. ذلك ما حصل مع حممد جنيب وأنور 
أن مثة  احممد جنيب على قوة التفويض الداخلي وأخّل بتوازنات األحزمة الثالثة اخلارجية. يف غزة والشأن الفلسطيين هادن مرسي معتقد  

من  احمافظ   71وإقالته ألكثر من  "رية والعدالةاحل"قالة مرسي اعتماد مرسي على حزب إأولويات أخرى. وبغض النظر عن كل ما قيل عن 
. يف استاد "اإلخوانية"متقاعدي القوات املسلحة، فإن خطابه األخري يف استاد القاهرة كان مبثابة إعالن رصاصة الرمحة عليه وعلى التجربة 

ات آخر خطوط الدفاع عن القاهرة. إن أمن دمشق القاهرة دعى مرسي للجهاد يف سوريا وهو ما قرأته املؤسسة العسكرية مبثابة اللعب بتوازن
أزمة منطقة شرق الفرات يف  امن أمن القاهرة، وأي انقسام سيقع داخل احلّيز السوري ال شك سيمتد ليطال القاهرة. تدرك القاهرة جيد  

تدرك أزمات األقليات وانقسام القطر  اوجه التشابه القبلي واالجتماعي لتلك املنطقة مع شبه جزيرة سيناء. هي أيض   اسوريا، وتدرك جيد  
السوري، وتتطلع حبذر ملا حيكى عن استقالل هوية النوبة. لقد كانت جتربة انشقاق جنوب السودان ماثلة يف ذهن املؤسسة العسكرية 

أنه انقاذ ألهم  يف األزمة السورية على« حزب اهلل»أكثر مما يتخيل البعض، وهو ما دفعها للنظر اىل تدخل  3172املصرية يف العام 
خطوط الدفاع عن القاهرة. إن حفظ املقاومة، يف لبنان وفلسطني، هو حفظ للقاهرة قبل كل شيء. كما أن حفظ الوحدة السياسية 

 .لدمشق هو حفظ للعمق االسرتاتيجي للقاهرة وملا تبقى من استقرار يف املنطقة

ختطئ القاهرة اليوم إذا ما اعتقدت أن أمنها يتجاوز مسألة املقاومة. إن غض النظر عن تطاول اسرائيل يف اجلنوب السوري ويف غزة 
لن يؤول خلسارة مصر حلافتها املشرقية بقدر ما سيؤول لتطويق اسرائيل للقاهرة نفسها. عشية طرح الرئيس السيسي مبادرة السالم 

يلية حّطت طائرة بنيامني نتنياهو يف اثيوبيا ليلقي نتنياهو اخلطاب األخطر يف تاريخ اسرائيل احلديث. لقد جتاوز نتنياهو الفلسطينية ـ اإلسرائ
مرحلة الشراكة مع دول حوض النيل ليتحدث عن وحدة الدم مع اثيوبيا. إن القاهرة مهددة اليوم بشماهلا وشرقها مثلما هي مهددة جبنوهبا. 

ينبؤنا التاريخ أنه مل يكن يف يوم من األيام لصاحل رأس السلطة يف القاهرة. لن تؤمن املسألة الداخلية كامل املشروعية إن  والرهان على الوقت
اسرائيل من مل تتوازى مع مقاربة خمتلفة للسياسة اخلارجية، وهي إن مل تتنّبه ملنطق التاريخ ومسلماته فمن الكارثة أال تتنّبه ملا حتمله مهادنة 

 .اطرةاملخ


