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مقابلة
أجرتها
ديما شريف

األربعاء  22حزيران  2011العدد 1443

ال يتردد البروفيسور في «معهد الدراسات الشرقية واألفريقية» في لندن جلبير األشقر في تسمية االحتجاجات
الشعبية التي تشهدها الدول العربية منذ بداية العام الجاري بالثورة .هي ،برأيه ،سيرورة ثورية تفتح املنطقة
على احتماالت ال يمكن أحدًا أن يعرف نتيجتها .فالقوى الفاعلة على األرض ّ
ّ
وانضم إلى التيارات الدينية
تغيرت،
وعمال ّ
ويساريون ّ
ّ
ّ
ومهمشون ما عادوا يستطيعون السكوت عن الفساد واالستبداد .هكذا يصبح املستقبل
ون
ليبرالي
ّ
غير واضح املعالم ،لكنه بالتأكيد سيكون مختلفًا ،خصوصًا مع القلق واإلرباك اللذين طاوال الغرب ،وتحديدًا الواليات
املتحدة ،وحليفتها األبرز إسرائيل ،حيال الربيع العربي

جلبير األشقر

أميــركا تلهـث وراء قطــار الثــورات
■ يختلف امل��راق �ب��ون ع�ل��ى تسمية م��ا تشهده
ال� �ب� �ل ��دان ال �ع��رب �ي��ة م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال� �ع ��ام ال� �ج ��اري:
ث ��ورة ،ان�ت�ف��اض��ة ،ان�ق�لاب شعبي على الحكام،
احتجاجات ...ما هو برأيك التوصيف األفضل؟
ــــــ شهدنا نقاشات ع� ّ�دة ح��ول تسمية ما
ي �ح �ص��ل ف � ّ�ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة .يختلف
األم ��ر إن ك��ن��ا ن �ت �ح� ّ�دث ع� ّ�م��ا ي �ج��ري على
املستوى اإلقليمي ال�ع��ام ،أو في البلدين
اللذين شهدا نجاحات ،أي تونس ومصر.
وف��ي الحقيقة ،حتى ف��ي ه��ذي��ن البلدين،
ه�ن��اك م��ن يعترض على استعمال كلمة
ّ
ث � ّ�ورة ،بمعنى أن ت�ل��ك الكلمة ق��د توحي
بأنه تم إسقاط النظام كما أراد الشعب،
بينما ال�ن�ظ��ام ل��م ي�س�ق��ط ف��ي ال��واق��ع ،بل
سقط رأس��ه ورم��وز االس�ت�ب��داد والفساد،
ّأم� ��ا ال �ن �ظ��ام ب �ع �م��وده ال �ف �ق��ري ،ف�ل�ا ي ��زال
ّ
م �س �ت �م� ّ�رًا .ت �ق��دي��ري أن أف �ض��ل ت�س�م�ي��ة ملا
ّ
ي�ح�ص��ل ال �ي��وم ه��ي ال �س �ي��رورة ال �ث��وري��ة.
وهذا التعبير يسمح بتوصيف ما حصل
ً
في مصر وت��ون��س .نحن فعال أم��ام ثورة
ب �م �ع �ن��ى ال ��زخ ��م ال �ج �م ��اه �ي ��ري ،وإح� � ��راز
نجاحات ال ّ يمكن التقليل من شأنها ،وإن
ّ
جذريًا للنظام ،فهي
كانت ال تمثل تغييرًا
ان �ت �ص��ارات م�ه�م��ة ،وال �س �ي��رورة مستمرة
ّ
س � ��واء ف ��ي ت ��ون ��س ّأو م� �ص ��ر .أع �ت �ق��د أن
املصريني كانوا محقني بتسمية ثورتهم
بيوم بدايتها «ثورة  25يناير» ،وهو كان
يوم ّ
تجمع حاشد ،ال أكثر ،ولم يحقق ّ
أي
ّ
ش��يء .لكنه ي��وم ال�ب��داي��ة لعملية ال ت��زال
م �س �ت �م� ّ�رة .ث� ّ�م��ة ص� ��راع ع �ل��ى م�ص�ي��ر تلك
ال �ث��ورة ،وب��ال�ت��ال��ي ،ه��ي س �ي��رورة ث��وري��ة.
فلم نشهد انقالبًا في بنى الدولة ،إضافة
ّ
إلى التغيير االجتماعي ،علمًا أن الثورات
ّ
سياسي
يمكن أن ي�ك��ون لها تصنيفان:
لتغيير النظام السياسي وال�ت�ح� ّ�ول إلى
الديموقراطية ،واجتماعي لتغيير البنى
االجتماعية.
■ م��ن ي�ق��وم ب��رأي��ك ب�ه��ذه ال �ث��وراتّ :
املهمشون،
ّ
ّ
الوطنيةّ ،
العمال...؟
البورجوازية
ــــــ يختلف ال��وض��ع م��ن بلد إل��ى آخ��ر .إذا
ن �ظ��رن��ا إل ��ى ح��ال �ت��ي م �ص��ر وت ��ون ��س ،ثم
إلى الدول االخرى ،نرى جبهة اجتماعية
ّ
تتصدى لعنصرين أساسيني:
عريضة،
االس�ت�ب��داد وال�ف�س��اد .وه ��ذان العنصران
القاسم املشترك األدنى بني الجميع.
هما
ّ
ون�ل�اح ��ظ أن� ��ه ح �ي��ث ال ي��وج��د اس �ت �ب��داد
كبير بل فساد ،تنتشر تحركات لكن ليس
لها زخم التحركات األخرى التي تجتمع
ع �ل��ى م��وض��وع��ي ال �ف �س��اد واالس� �ت� �ب ��داد،
م �ث��ل م �ص��ر وت ��ون ��س .ي�ن�ط�ب��ق ذل ��ك على
ً
امل� �غ ��رب م� �ث�ل�ا ،ف �ه �ن��اك ال ي �س ��ود ش �ع��ور
ّ
ب ��االس � �ت � �ب ��داد ،ألن امل� �ل ��ك أج� � ��رى ب�ع��ض
التغييرات الديموقراطية ،وأطلق بعض
الحريات ،ولو محدودة ،وأعلن منذ بداية
ال �ت �ح��رك ب �ع��ض ال �خ �ط��وات اإلص�لاح �ي��ة.
ل��ذل��ك ي�ط��ال��ب ال �ت �ح� ّ�ر ّك بتغيير سياسي
وملكية دستورية ،لكنه بدون زخم يقارن
بمصر أو ت��ون��س .ب�ن� ً
�اء على ذل��ك ،هناك
ّ
ج�ب�ه��ة ع��ري �ض��ة م��ن ك ��ل امل �ت �ض��رري��ن من
االس�ت�ب��داد وك��ل املتضررين م��ن الفساد.
والجبهة ال�ت��ي تشكو م��ن ال�ف�س��اد ،وهي
غير مسيسة (إل��ى ّ
حد م��ا) ،تعاني الغنب
وال�ف�ق��ر ،وق��ام��ت ب��ال�ت�ح��رك��ات إل��ى جانب
طبقة ميسورة ال يزعجها الفساد بقدر
م��ا ت��ري��د إن �ه��اء االس �ت �ب��داد .وه ��ذه طبقة

ليبرالية باملعنى السياسي ،وق��د تكون
م��ع تحقيق إص�ل�اح اج�ت�م��اع��ي ،وليست
م��ع ال�ن�ي��ول�ي�ب��رال�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة .يطمح
أف � ��راده � ��ا إل � ��ى دي� �م ��وق ��راط� �يّ��ة وح ��ري ��ات
ب �م �س �ت��وى م� ��ا ي �ع �ت �ق ��دون أن� � ��ه ح��اج ��ات
ال �ع �ص��ر .ه � ��ؤالء ط�ل��اب ح ��داث ��ة .وه �ن��اك
ج� �م� �ه ��ور ع� ��ري� ��ض ج � � �دًا م � ��ن امل �ه� ّ�م �ش�ي�ن
والفقراء والعاطلني من العمل ،الناقمني
ع� �ل ��ى ال� �ف� �س ��اد وال � ��وض � ��ع االج� �ت� �م ��اع ��ي،
ّ
ويفهمون أن هناك تالزمًا بني االستبداد
وال � �ف � �س ��اد .ي �ن �ض��وي ف ��ي ه � ��ذه ال�ج�ب�ه��ة
اليسار وال�ح��رك��ة العمالية ،كما شهدنا
ف��ي ت��ون��س وم�ص��ر .وف��ي مصر تحديدًا،
س� � ّ�رع دخ� ��ول ال �ح��رك��ة ال �ع� ّ�م��ال �ي��ة س�ق��وط
مبارك.
ل �ك��ن ح��امل��ا ي�س�ق��ط رم ��ز ال �ن �ظ��ام ،ورم ��وز
االس � � �ت � � �ب� � ��داد وال � � �ف � � �س� � ��اد ،ن � � � ��رى ب� ��داي� ��ة
اص �ط �ف��اف��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ،وه � ��ذا م ��ا حصل
ف��ي ج�م�ي��ع ال� �ث ��ورات .ف�ق��د م � ّ�رت ال �ث��ورات
بمراحل م��ن ال�ت�ج��ذر .ف��ي ال�ب��داي��ةّ ،
تجمع
ُ
تحالف كبير من القوى ،وكلما أنجز قسم
من املهمات واصبحت السيرورة تواجه
م�س�ت��وى آخ ��ر م�ن�ه��ا ،ح� ّ�دث��ت ان �ش �ط��ارات
في التحالف .كلما يتحقق هدف يحظى
ب� ��اإلج � �م� ��اع ،ت �ت �ق �ل��ص أو ت �ض �ي��ق رق �ع��ة
التحالف ،وهذا واضح في مصر وتونس.
فإسقاط م�ب��ارك جمع جبهة عريضة من
ال� �ق ��وى ،م ��ن اق �ص��ى ال �ي �س��ار إل ��ى اق�ص��ى
ال �ي �م�ين ،ث��م دخ�ل�ن��ا ف��ي اص �ط �ف��اف ج��دي��د
ب�ي�ن ال �ق��وى ال �س �ي��اس �ي��ة .ف��وق��ف اإلخ� ��وان
املسلمون والسلفيون (التيارات الدينية)
إل � ��ى ج ��ان ��ب امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك ��ري ،وب ��ان
ال �ت �ن��اق��ض م ��ع ال� �ق ��وى األخ � � ��رى ،ال �ي �س��ار
والليبراليني ،بشأن معظم األمور املتعلقة
بشكل الدولة الجديدة.
■ م��اذا تريد أميركا من ال�ث��ورات :هل هي وراء
القطار ،داخله ،أم أمامه؟
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ط �ب �ع��ًا ،ل �ي �س��ت أم �ي��رك��ا ام � ��ام ال �ق �ط��ار.
أص �ي �ب��ت واش �ن �ط ��ن وح �ل �ي �ف �ت �ه��ا ال ��دول ��ة
الصهيونية ب��إرب��اك وقلق شديدين إزاء
ال�ت�ح� ّ�والت العربية ،وال ت��زال .ونعلم من
خالل اكثر من تقرير صدر في الصحافة
ّ
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة أن ه � ّن��اك ق�ل�ق��ًا ح �ت��ى على
ّ
النظام ال �س��وري ،ألن��ه على األق��ل يضمن
اس �ت �ق ��رارًا واط �م �ئ �ن��ان��ًا ل �ح ��دود آم �ن ��ة .لم
تفاجأ ال��والي��ات املتحدة األميركية كليًا
إزاء م ��ا ج � ��رى ،وك � ��ان ذل� ��ك واض� �ح ��ًا م��ن
ب��رق�ي��ات «ويكيليكس» .ف� ُ�ه��م ي�ع��رف��ون ما
ي� �ج ��ري ،خ �ص��وص��ًا ف � ّ�ي م ��وض ��وع ف�س��اد
األن�ظ�م��ة ،وي�ع��رف��ون أن � ّه��م يتعاملون مع
أنظمة اس�ت�ب��دادي��ة ،لكنها تابعة ل�ه��م .ال
أوه��ام عن أنظمة ثابتة إل��ى أب��د اآلبدين.
ً
ّ
وه� � ��م ي � �ع ��رف ��ون أن ه � �ن� ��اك ت �م �ل �م�ل�ا م��ن
الشعوب .أرادت أميركا في عهد بوش أن
ّ
تغطي على اسباب احتالل ال�ع��راق ،بعد
انكشاف أكذوبة الدمار الشامل ،فأوحت
ّ
ب��أن �ه��ا م�ه�ت� ّ�م��ة ب��ال �ت �ح� ّ�ول ال��دي�م��وق��راط��ي
للمنطقة .وفي  ،2005كانت ذروة ضغوط
أم �ي��رك��ا ع �ل��ى ح �ل �ف��ائ �ه��ا ،ل �ت �ق��دي��م بعض
ال �ت �ح� ّ�والت ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ال�ش� ّك�ل�ي��ة ،كي
تستطيع ادارة بوش ّ
االدعاء بأنها جدية
في املشروع .وقد حصلوا آنذاك على وعد
من حلفائهم السعوديني ب��إع��ادة تنظيم
ان�ت�خ��اب��ات ب�ل� ّ
�دي��ة ل�ل�م� ّ�رة األول ��ى م�ن��ذ 30
ع ��ام ��ًا .وض �غ �ط��وا ع �ل��ى م� �ب ��ارك ل�ت�ن�ظ�ي��م

كلما ُأنجز قسم من
ّ
المهام ،رأينا انشطارات
ّ
في التحالف الثوري
عبارة «االنتقال
المنظم للسلطة» كانت
ّ
«انتقاال
أميركيًا
تعني
ً
للسلطة مع بقاء سيطرة
حليفنا األساسي»
ساد االعتقاد
أي انفجار
سابقًا ّ
بأن ّ
سينفذه
في المنطقة
ّ
التيار الديني ،لكن ظهر
ّ
الليبراليون واليسار
ّ
لمزاحمته

انتخابات فيها القليل من الصدقية ،ما
ج�ع��ل االخ ��وان ينجحون بنسبة كبيرة.
وك ��ان ��ت ال ��رس ��ال ��ة ال �ت ��ي وج �ه �ه��ا م �ب��ارك
ه ��ي امل� �ع� �ت ��ادة :اذا اردت� � ��م دي �م��وق��راط �ي��ة
ّ
اسالمية
فعلية ،فستحصلون على قوى
ّ
م�ع��ارض��ة ل�س�ي��اس�ت�ك��م .ع ��زز ذل ��ك امل��وق��ف
ّ
السائد سابقًا في أميركا ،وهو أن الخطاب
الديموقراطي يصلح سالحًا ايديولوجيًا
ّ
تتبناه اميركا وحلفاؤها ،لكن ليس في
الشرق األوسط .فهناك يوجد عداء شديد
ألم�ي��رك��ا ،ن��اج��م ع��ن عالقتها ب��اس��رائ�ي��ل،
ول� ��دى أم �ي��رك��ا م �ص��ال��ح اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال
يمكن أن تجازف بخسارتها...
اث� � � ��ار ت� ��وج� ��ه م� � �ب � ��ارك ن� �ح ��و ال � �ت� ��وري� ��ث،
وظ� �ه ��ور ن �ي��ات ب � ��االرت � ��داد ع �ل��ى ه��ام��ش
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة امل� �ح ��دود ،ام�ت�ع��اض��ًا في
واش�ن�ط��ن .كذلك ج��اءت انتخابات 2010
التي ك��ان تقييمها سيئًا بالتأكيد لدى
واشنطنّ .أدى ذل��ك إل��ى حالة من التوتر
ب�ين م�ص��ر واإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ،وأدرك ��ت
ّ
ه� ��ذه االخ � �ي� ��رة أن ص�ل�اح �ي��ة م� �ب ��ارك ق��د
ّ
ّ
ان� �ت� �ه ��ت ،ألن اس � �ت � �م ��راره ي �ش��ك��ل خ �ط �رًا
ع �ل��ى امل �ص��ال��ح األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة.
ل��ذل��ك ،ح�ين ب��دأت ال�ح��رك��ة االحتجاجية،
�س ،ل��م تكن
وب �ع��د اس�ت�ي�ع��اب درس ت��ون� ّ
واشنطن مفاجأة بالكامل ،لكنها طلبت
اب� �ق ��اء ال �ج �ي��ش امل� �ص ��ري ع �ل��ى ش� ��يء ّمن
ال �ح �ي��اد ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى م ��ا ي� �ج ��ري ،ألن ��ه
ال�ط��رف األس��اس��ي امل��رت�ب��ط عضويًا بها،
فهي تساهم ف��ي تمويله .فكانت اإلدارة
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ت� �م� �ج ��د م � ��وض � ��وع س �ل �م �ي��ة
ال �ت �ظ��اه��رات ،وك ��ان ذل ��ك خ�ط��اب��ًا موجهًا
للجيش امل �ص��ري ك��ي ال ي��زج ف��ي القمع،

وي�ن�ق�س��م ،ف�ت�ف�ق��ده ،وك��ذل��ك ك��ي يستطيع
االستمرار في ضبط الوضع بعد مبارك.
س �ي �ن��اري��و «االن �ت �ق��ال امل �ن �ظ��م ل�ل�س�ل�ط��ة»،
وه��ي ع�ب��ارة ت�ك��ررت كثيرًا ،تعني «نحن
ً
ن��ري��د ان �ت �ق��اال دي�م��وق��راط�ي��ًا للسلطة مع
بقاء سيطرة حليفنا االساسي» .هذا ما
ً
ّ
سميته ال�س�ي�ن��اري��و ال�ت��رك��ي ،اي ان�ت�ق��اال
س�ل�م�ي��ًا ل�ل�س�ل�ط��ة ت�ح��ت اش � ��راف ال�ج�ي��ش
للوصول الى دولة مدنية .ويبقى الجيش
ف��ي م��وق��ع امل �ش��رف ،وي�م�ك�ن��ه ال�ت��دخ��ل إن
كان هناك خطر على املصالح ّاألميركية.
اميركا اليوم وراء القطار ،لكنها تحاول
إدارة األم ��ور .امل�ث��ال األب ��رز على ذل��ك هو
ل �ي �ب �ي��ا ،وال� �ت ��دخ ��ل ف �ي �ه��ا .ح �ص �ل��ت ث ��ورة
ش�ع�ب�ي��ة ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،ب�ع��د ان �ك �س��ار ح��اج��ز
ّ
الخوف في تونس ومصر .لكن ليبيا دولة
نفطية ،وهذا موضوع خطير لالمبريالية،
اي ام�ي��رك��ا وح�ل�ف��ائ�ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي ،يأتي
ال�ت��دخ��ل ف��ي ليبيا لتعزيز ص��ورة ال��دول
ّ
للتحول ومؤيدة
الغربية بصفتها مرافقة
له في املنطقة العربية ،في محاولة منها
مل � �ص ��ادرة ال �ع �م �ل �ي��ة واح� �ت ��وائ� �ه ��ا .ارت� ��اح
الغرب حني لم تظهر في تونس او مصر
شعارات حول املسألة القومية او الوطنية
ّ
او مسألة فلسطنيّ ،
وفسر ذلك ًبأن هناك
امكانية احتواء ،وك��ان ذلك خطأ ّ .ف��إذا لم
تظهر تلك ال �ش � ّع��ارات ،فليس ألن�ه��ا غير
م��وج��ودة ،بل ألن��ه في تلك اللحظة كانت
ً
هناك رغبة بالتخلص من االستبداد أوال.
ّ
ّ
تصدي
كما أن الناس اعتادوا ،منذ عقود،
انظمتهم لالحتجاجات الشعبية باسم
املتاجرة بالقضية الوطنية .التدخل في
ً
ليبيا خ��دم أوال الناحية االيديولوجية،
وث��ان�ي��ًا ك��ان��ت عملية م �ص��ادرة م�ب��اش��رة.
ف �ل �ي��س ف� ��ي ل �ي �ب �ي��ا م ��ؤس� �س ��ة ك��ال �ج �ي��ش
املصري يمكن استخدامها من اجل انتقال
سلمي للسلطة ،ومن هنا ،اتت الرغبة في
التدخل العسكري.
الليبية في ّأول أسابيعها
كانت الحركة
ّ
ّ
ترفع شعار «ال للتدخل األجنبي» ،وحتى
ال �ي��وم ب�ع��د االس�ت�ن�ج��اد ب��ال �خ��ارج ،هناك
األرض .انتهزت الدول
رفض للتدخل على ّ
الغربية الفرصة لتتدخل ،وت��ذه��ب أبعد
ب�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ح�م��اي��ة ،ف �ص��ادرت ال �ص��راع
ّ
ض��د ن�ظ��ام ال�ق��ذاف��ي .ل�ك��ن ال�ق��وى الغربية
ال ت��ري��د إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ق�ب��ل م�ع��رف��ة من
ّ
ّ
سيحل مكانه .أدرك الجميع أن التدخل
في ليبيا سببه األساسي النفط الليبي،
ّ
وأن التدخل هو مصادرة للثروة الليبية.
قسم من الليبيني يعرفون ذلك ،فالغرب ال
يريد تسليحهم ،ويفرض عليهم ح��دودًا
ف��ي ت�ح��رك�ه��م ال �ع �س �ك��ري ،وي�م�ل��ي عليهم
ش��روط��ًا .ح�ين يسقط ال�ن�ظ��ام ،أو م��ا بقي
م �ن��ه ،ل ��ن ي�س�ي�ط��ر ال �غ ��رب ع �ل��ى دي�ن��ام�ي��ة
الحركة ،بدون وجود غربي على االرض.
وس �ق��وط ال �ن �ظ��ام ،ب �خ�لاف م��ا رأي �ن��اه في
م �ص��ر أو ت ��ون ��س ،س�ي�ع�ن��ي ت�ف�ك��ك ج�ه��از
ال��دول��ة ال��ذي ك��ان قائمًا .الفرق االساسي
ب �ي�ن ت ��ون ��س وم� �ص ��ر م ��ن ج ّ� �ه ��ة ،ول�ي�ب�ي��ا
وس��وري��ا م��ن جهة أخ ��رى ،أن��ه ف��ي هاتني
االخ�ي��ري�ت�ين ،اع��اد ال�ن�ظ��ام تنظيم القوى
املسلحة بحيث اصبحت القوى الرئيسية
فيها مرتبطة عضويًا بالعائلة الحاكمة.
ل� ��ذل� ��ك ال ي� �م� �ك ��ن ح � �ص� ��ول ال� �س� �ي� �ن ��اري ��و
ال�ت��ون�س��ي او امل �ص��ري .ف��امل��ؤس�س��ة هناك
تستمر من دون العائلة ،بل تتنصل منها.

