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روجر أوين معلق ومؤرخ متمرس أنجز أعامالً مهمة تتعلق بالعامل العريب ،أصبح بعضها مراجع
أساسية يف دراسات التاريخ الحديث وما بعد االستعامر .كتابه الجديد 'The Rise and Fall of
 ٢٤٨( 'Arab Presidents For Lifeصفحة ،هارفرد ) يتعرض لظاهرة الرؤساء العرب الذين
استطاعوا أو خططوا أن يحكموا مدى حياتهم ،مصبحني بذلك أشبه بامللوك منهم بالرؤساء ،أو
جاعلني امللوك أشبه بهم .أنهى روجر أوين الكتاب يف  ،٢٠١٠أي قبل اندالع الثورات العربية ولكن
الكتاب كان مل ينرش بعد عندما بدأت تداعيات انتحار البوعزيزي بهز أساسات عروش رؤوس
العرب .عندها أعاد روجر أوين كتابة أجزاء من الكتاب وأضاف له فصالً جديدا ً يُعنى بانتهاء عهد
رؤساء مدى الحياة .كون الكتاب كان قد كتب قبل أحداث  ٢٠١١ال يضعف طرح الكتاب ،ذلك أن
قضية أوين هي كيفية متكن هؤالء الرؤساء من تنصيب أنفسهم كرؤساء مدى الحياة ،ثم التخطيط
لتنصيب أبنائهم من بعدهم ،األمر الذي نجح فيه فقط الرئيس الراحل حافظ األسد .الكتاب يطرح
السؤال التايل :ما هي الظروف التي سمحت لهؤالء الرؤساء بتنصيب أنفسهم رؤساء مدى الحياة،
وما هي األدوات التي استخدمها هؤالء الرؤساء لفرض أنفسهم والوصول إىل القوة شبه املطلقة
التي وصلوا إليها .السؤال التابع لهذه األسئلة واألكرث إشكالية هو سبب تركز هؤالء الرؤساء يف
املنطقة العربية ،وإن كان هذا يُعزى لخصوصية عربية ثقافية أو إسالمية.
قبل أن يصل أوين لهذا السؤال ،يكون الكتاب أشبه بعرض آلليات الحكم التي استخدمها هؤالء
الرؤساء .يقسم أوين العامل العريب حتى عام  ٢٠١٠إىل أربعة أنواع من أنظمة الحكم ،أولها دول
الحكم املركزي مثل سوريا ومرص والجزائر وتونس .يف هذه الدول نجد اعتامدا ً كبريا ً عىل مؤسسات
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تم إنشاؤها قبل االستقالل – مثل حزب التجمع الدستوري الدميقراطي يف تونس – واستخدام
ماضيها الكفاحي إلعطاء رشعية وصبغة قتالية للنظام .يجمع هذه الدول تقسيم لألجهزة األمنية
بحيث ال تحرص القوة يف أي منها ،والتخلص من أي بوادر تسيس أو توجهات وطنية أو فكرية يف
الجيش أو أي من القوات املسلحة .تستخدم هذه الدول برامج التطوير والتعليم للحصول عىل
الرشعية كاستمرارية إلرث املؤسسة النضايل قبل االستقالل .يتساءل أوين عن سبب اهتامم هذه
األنظمة – السوري مثالً  -بإجراء هذه االنتخابات الشكلية واالهتامم الكبري بها ،رغم ما تنطيل عليه
من تكاليف وأعباء إدارية كبرية عىل الدولة .يقر أوين أن اإلجابة عن هذا السؤال تكون صعبة دون
الوصول إىل أرشيفات األنظمة وخرق رسيتها املفرطة .هذه الصعوبة تشكل التحدي األكرب ألوين،
وميكن أن تكون نقطة فرق واضحة بني تلقي القارئ العريب والقارئ الغريب للكتاب.
بعدأنظمة الحكم املركزي يتطرق أوين إىل ما يدعوه بـ دول-الرئيس-كمدير يف اليمن وليبيا
والسودان ،حيث تتشابه هذه األنظمة من ناحية الطبيعة املقسمة ملجتمعاتها .نجد يف هذه
املجتمعات الكثري من القبائل ،ويكون النظام القبيل محتوى ومفهوماً ضمناً من النظام .يشدد
أوين عىل أنه ال ينبغي أن نسمي هذه األنظمة بالقبلية ،بل هي أنظمة تقوم "بالتالعب باستمرار
بتشكيلة من االنتامءات دون-الوطنية" للحفاظ عىل استمراريتها .تختلف اسرتاتيجيات الحكم يف
هذه الدول اعتامدا ً عىل اقتصادها وعالقاتها الدولية ،فبينام كانت اسرتاتيجية القذايف هي رسم
صورة لليبيا سعيدة هادئة ال يعكر صفوها إال التدخل الخارجي ،كان عيل عبد الله صالح يرسم
اليمن عىل أنه غابة وفوىض عارمة من العنف والتسلح ال ميكن لغريه أن يبقيها تحت السيطرة.
دول الرئاسة املحدودة هي العراق-ما بعد صدام ولبنان ،ونجد يف هذه الدول إرشاك قادة
كل الطوائف يف الحكم ،بطريقة متنع احتكار أي منهم للقوة .يوجد توتر طائفي عايل يف هذه
املجتمعات ،وكثريا ً ما يكون دور الرئيس مبثابة الوسيط بني هذه الفصائل واملحاولة يف حل مشاكلهم
بالدبلوماسية.
يركز أوين عىل أهمية إشكالني يطرحهام سام زبيدة يف كتابه (اإلسالم ،الشعب والدولة) .أولهام هو
أن االنقسامات يف املجتمعات كانت دوماً جزءا ً من تركيب أي دولة .املهم ،وما يستحق الدراسة
املتأنية هو كيفية وتحت أية ظروف تم تسييس هذه االنقسامات .النقطة األخرى التي يذكرها
أوين هي استخدام زبيدة ملفهوم الطائفية السياسية لوصف الحالة التي "يصبح فيها الدين كهوية
خاضعاً لخوف أوسع من أن مؤسسات ومبادئ أحد املجتمعات ،وأحياناً وجودها نفسه يف خطر".
صـ١١٣
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النوع األخري من األنظمة هو دول األمن امللكية يف األردن والبحرين وعامن .ويخص أوين بالذكر
مليك األردن واملغرب يف استخدامهم تقنيات استعاروها من جريانهم الرؤساء ليك يتمكنوا من
البقاء .هذه األنظمة متتلك نظرياً رشعية تفوق تلك التي يحظى بها رؤساء الدول املذكورة
سابقاً ،إال أن هذه الرشعية شكلية وال تعفيهم من رضورة اللجوء إىل تأسيس نظم أمنية معقدة
وشبكات استخباراتية واسعة .يصبح إذا موضوع توريث الحكم الفرق الجدي الوحيد بني املاملك
والجمهوريات.
يف هذه الطروحات نجد أن أوين يقع أحياناً يف بعض أفخاخ القارئ الغريب املترسع ملا يراه يف
العامل العريب ،ففي تفسريه لألحداث يف سوريا ،نجد أنه يرجع إىل مقابلة بني أحد املقاتلني السوريني
وإذاعة  NPRاألمريكية حيث يستخدم املقاتل كلمة 'منافقني' يف وصفه لجنود الجيش السوري
املوايل للنظام .هنا يقوم أوين بتأصيل كلمة منافقني ويعود بها إىل معناها يف سورة 'املنافقون'
ليفرس أن دوافع املقاتلني دينية بحتة ،بدالً من قراءة الدين كأداة ملواجهة العنف املفرط ووسيلة
بائسة للتحيل ببعض الشجاعة يف مواجهة املوت املحتم .من املمكن أن يكون هذا فعالً هو املقصود
مبا قاله املقاتل يف تلك الحالة ،ولكن أوين ال يوفر أي دالالت عىل هذا .اللغة العربية لغة وثنية
كانت متطورة وراسخة قبل ظهور اإلسالم .استخدام املقاتل لكلمة "منافقني" ميكن أن يتعلق
مبوقف األسد من الجوالن مثالً ،ولكن أوين يقع يف غواية الدوافع الدينية املبهمة التي أصبحت
التفسري املعتمد لدوافع الشخص العريب.
يرى أوين أن ما ساعد هؤالء الرؤساء يف التمسك بسلطتهم هو ما يسميه بالـ Demonstration
 .effectهذا األثر يتمثل يف العالقة القريبة التي جمعت هؤالء الرؤساء ومكنتهم من تبادل املعلومات
وتقنيات التمسك بالسلطة ،كام أنها جعلتهم يتعلمون من تجارب وأخطاء بعضهم ويراقبون أثر
القرارات التي يتخذها جريانهم وردود الفعل عليها بهدف استباق وتوقع ردود األفعال عند تطبيق
قرارات مشابهة .يعطي أوين مثاالً عىل هذا أزمة الخبز يف تونس والجزائر يف  ٢٠٠٨وكيف تم تبادل
املعلومات والخطط بني النظامني الجزائري والتونيس ،ويرجح أوين أن رؤساء العرب كانوا يراقبون
باهتامم آليات نقل السلطة من حسني مبارك إىل ابنه بهدف التعلم منها.
أوين يعطي بعدا ً شخصياً لهذا األثر وكيف أنه وطد العالقات الشخصية بني الرؤساء ،ذلك أن
هذه مجموعة من الرجال الذين "هم فقط يعرفون ما هي الضغوطات وكيف يكون الشخص
حاكامً يف بالد كهذه" ص  .١٦٣هذا 'النادي الحرصي' يوطد العالقات بني الرؤساء ويجعل عالقتهم
رسية وعميقة .من هنا ينتقل أوين إىل السؤال التايل والذي ال يقل أهمية ،أال وهو :هل العامل
العريب منعزل متاماً عن باقي العامل ،هل هو خارج تأثري قوى رأساملية السوق والتعددية السياسية
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(بحسب تعريف فيبري لها عىل أنها يف ومن صميم الحداثة )؟ يجاوب أوين عىل هذا السؤال بالنفي،
مفرسا ً أن تفيش ظاهرة الرؤساء مدى الحياة يف العامل العريب ويف نفس الحقبة ال ميكن أن يفرس
ببساطة وتحامل عىل أنه نتيجة لخصوصيات ثقافية ودينية ،بل أنه نتيجة 'لقوى استثنائية' متشابهة
مرت فيها دول املنطقة .هذه العوامل تشمل آبار النفط وإرسائيل.
هذا أقرب ما يصل إليه أوين يف اإلشارة إىل دور إرسائيل يف املنطقة .أوين ال يتطرق كثريا ً إىل دور
إرسائيل يف استمرارية حكم هؤالء الرؤساء وال العالقة املبارشة التي ربطت إرسائيل بعدد من
هؤالء الحكام ،وال حتى عند تطرقه إىل نظام مبارك الذي كانت ارسائيل كرتاً أساسياً يف سياسته
الخارجية .بل يشعرنا الكتاب أحياناً أن دور إرسائيل يف سياسات العامل العريب خافت وبعيد ويكاد
ال يستحق الذكر .أوين أيضاً يكرر أن هناك عوامل خارجية يف استمرارية هؤالء الزعامء ولكنه ال
يتعمق يف دور أمريكا والغرب يف التعاون االستخبارايت وتسليح أمريكا وتدريبها لقوات هذه الدول.
يستمر أوين يف تذكرينا يف مواقع مختلفة يف الكتاب أن بحثه ُمقيد مبحدودية الوصول إىل ملفات
األنظمة وسجالتها ،وأن يف غياب هذا الوصول ،تبقى هناك مساحات كبرية وهامة ال ميكن ملؤها
سوى بالتخمني واالفرتاض املدعوم بأمثلة مسبقة .لهذا السبب ،نجد أن الكتاب ال يقدم الكثري
للقارئ العريب الذي يعرف هذه اآلليات فطرياً ويفهمها ،بل ويأخذها كمسلامت.

د .معن أبو طالب
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