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(مروان طحطح)

لكن في ليبيا او سوريا ،اذا سقط النظام،
فسيخلق ذلك فراغًا مؤسساتيًا عسكريًا
كبيرًا جدًا.
■ ه ��ل ت� ��رى م�س�ت�ق�ب��ل امل �ن �ط �ق��ة ب �ع��د س �ق��وط
األن�ظ�م��ة إس�لام� ّ�ي��ًا؟ وه��ل ال�ن�م��وذج ال�ت��رك��ي في
الحكم صالح للدول العربية؟
ً
ــــــ أوال الحديث عن تركيا يحتم اإلش��ارة
ّ
ال ��ى ن �م��وذج ال ن�م�ل��ك ل�غ��اي��ة اآلن أي ��ًا من
عناصره :العنصر األول هو تراث علماني
ي�م�ث�ل��ه ال �ج �ي��ش ودس� �ت ��ور دي �م��وق��راط��ي
(إل ��ى ح � ّ�د م ��ا) ،وح ��زب م��ن أص ��ول ح��رك��ة
ّ
بتحوالت .العدالة
اسالمية اصولية مرت
وال�ت�ن�م�ي��ة ال�ت��رك��ي ح��زب ي��ري��د أن يجمع
ب�ي�ن ال �ت ��راث االس�ل�ام ��ي وال �ح��داث��ة .ح��زب
يشكل نموذجًا اشبه ما يكون بالتيارات
املسيحية الديموقراطية في اوروبا .على
ّ
اي اس��اس سنحصل على نموذج تركي؟
ً
لنأخذ مصر مثاال :الجيش ليس مؤسسة
ت �ح �م��ل ل � ��واء ال �ع �ل �م��ان �ي��ة ،واالخ � � ��وان هو
ح��زب أص��ول��ي ب�ك��ل معنى ال�ك�ل�م��ة ،يرفع
شعار «االس�لام هو الحل» .الوصول إلى
ال�ن�م��وذج التركي يتطلب ح��زب��ًا اسالميًا
حداثيًا ينشق ربما عن اإلخوان املسلمني،
وت �ل��ك ال �ت �ط �ل �ع��ات م ��وج ��ودة ل ��دى بعض
م ��ن ش� �ب ��اب اإلخ � � � ��وان .ال �ج �ي��ش امل �ص��ري
ّ
ميال الستخدام الدين عذرًا ايديولوجيًا
ل �ل �ت �غ �ط �ي��ة ع �ل ��ى ت �ق��اع �س��ه ف� ��ي م �ج ��االت
ع��دي��دة ،وذل��ك منذ أي��ام عبد ال�ن��اص��ر .قد
نكون أقرب إلى النموذج الباكستاني من
ال�ن�م��وذج ال�ت��رك��ي ،أي تحالف عسكري ـــــ
أصولي.
ال ّي�م�ك��ن ت�ك� ّ�ه��ن م��ا س�ت�ص��ل ال �ي��ه األم ��ور،
ألننا في سيرورة ال تزال في بدايتها ،وقد
تستغرق سنوات من الصعود والهبوط،
ح� �ت ��ى ت� �ص ��ل األم � � � ��ور ال� � ��ى خ��وات �ي �م �ه��ا.
ال��وص��ول إل��ى االس�ت�ق��رار ون��وع��ه ،يعتمد
ع �ل��ى م ��وازي ��ن ال� �ق ��وى امل �ت �ح��رك��ة .م ��ا هو
ّ
واضح في الحالة املصرية هو أن النظام
م�س�ت�م��ر م��ع اس �ت �م��رار ام �س��اك امل��ؤس�س��ة
العسكرية ب��زم��ام االم ��ور ،وف��ي استمرار
ال�ن�ظ��ام االق�ت�ص��ادي ـــــ االج�ت�م��اع��ي ،وف��ي
استمرار ارباب هذا النظام ،ما عدا بعض
َ
ال ��رم ��وز ال �ت��ي ت �ح��اك��م .ه ��ؤالء ه��م ال�ج��زء
ّالظاهر من جبل الجليد .اقتنعت واشنطن
أن��ه مع دخ��ول الديموقراطية على الخط
ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،وب� �غ� �ي ��اب ق ��وى
مرتبطة بها وتتمتع بجماهيرية ،يجب
ك�س��ب ق ��وى ق��ائ�م��ة .األق� ��رب اي��دي��ول��وج�ي��ًا
إلمكان االئتالف معها هي حركة اإلخوان
املسلمني .وه�ن��اك وس��اط�ت��ان ت�ق��وم بهما
قطر وتركيا في هذا املجال.

بدأنا نرى نتائج التحالف بني واشنطن
واالخ� � � � ��وان .إذ اص �ب ��ح خ �ط ��اب اإلخ � ��وان
ً
معتدال اك�ث��ر ت�ج��اه واشنطن واس��رائ�ي��ل،
مما كان عليه في املاضي .رأينا التعاون
القائم بني الجيش واإلخوان ّ مع ضمانات
م� ��ن ال� �ح ��رك ��ة ل �ل �ج �ي��ش ب ��أن� �ه ��ا ال ت��ري��د
السيطرة على السلطة ،بل فقط املشاركة
ف �ي �ه��ا .ه �ك ��ذا ت �ف �ت��ح ص �ف �ح��ة ج ��دي ��دة م��ع
ّ ً
تبدال واضحًا أيضًا في
واشنطن .ورأينا
الخطاب الرسمي األميركي ازاء اإلخوان.
ال�ت�ع��اون ف��ي مصر ينعكس م�ب��اش��رة في
املصالحة الفلسطينية ،فمحمود عباس
ال يمكن أن يقوم بتلك الخطوة رغم أنف
واش� �ن� �ط ��ن .ه� �ن ��اك ح � ��راك س �ي��اس��ي ق��ائ��م
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ف��ي ه ��ذا االت �ج��اه م��ع اع�ط��اء
دور ل �ل�اخ� ��وان امل �س �ل �م�ي�ن .ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة،
ّ
ي �ج��ب أال ن�ن�س��ى أن ت �ع��اون ال �ح��رك��ة في
الخمسينيات والستينيات ،ك��ان وثيقًا
م��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة واس �ت �خ �ب��ارات �ه��ا.
ه �ن��اك م �ح��اول��ة إع � ��ادة ت��رك �ي��ب للمنطقة
بنحو اكثر ديموقراطية من قبل .وتريد
واش�ن�ط��ن أن تبقي ال��وض��ع ضمن ح��دود
السيطرة ،وكسب ضمانة سياسية عبر
التعاون مع اإلخوان املسلمني.
ّ
لقد دش�ن��ت االن�ت�ف��اض��ات مرحلة جديدة
ف ��ي ال �ت��اري��خ ال �س �ي��اس��ي ل�ل�م�ن�ط�ق��ة .بعد
النكبة ،ولعقدين من الزمن ،كانت الحركة
ال�ق��وم�ي��ة ب�ك��اف��ة اش�ك��ال�ه��ا ه��ي املسيطرة
ُعلى ال�ح��راك الشعبي .بعد هزيمة ال �ـ،67
ضربت قدرة التيار القومي على السيطرة
ع� �ل ��ى ال� � �ح � ��راك ال� �ج� �م ��اه� �ي ��ري ،وش� �ه ��دت
ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ص �ع��ود ال �ي �س��ار ال �ج��ذري
الذي فشل في ان يبني نفسه قوة مهيمنة
ع�ل��ى ال �ح��راك ال�ش�ع�ب��ي .ال�ت�ي��ار األص��ول��ي
ك� � ��ان ي �ش �ه ��د ص � �ع � ��ودًا ف � ��ي ت� �ل ��ك ال �ف �ت ��رة
االنتقالية اي�ض��ًا ،واستخدمته الرجعية
العربية للتصدي لليسار.
ال�س�ع��ودي��ة م� ّ�ول��ت ال �ح��رك��ات اإلس�لام�ي��ة،
حتى جاءت الثورة االيرانية التي اظهرت
ّ
يستطيع ال�ت�ط� ّ�ور في
ان ال�ت�ي��ار ال��دي�ن��ي
ّ
ّ
اتجاه مضاد للغرب ،ويمثل خطرًا على
م �ص��ال �ح��ه .دخ �ل �ن��ا ح �ي �ن �ه��ا ف ��ي م��رح �ل��ة
سيطرت فيها القوى الدينية على الحراك
ّ
التحول كان دورة سياسية
الشعبي .هذا
في املنطقة .بعد ال�ث��ورة االي��ران�ي��ة ،كانت
ام� �ي ��رك ��ا ت � �ح� ��اول ال �ت �ف ��رق ��ة ب �ي�ن االس �ل��ام
السني والشيعي ،وبرز ذلك في التعاون
مع األصولية السنية في افغانستان .اثر
اج �ت �ّي��اج ال �ك��وي��ت ،ادى م��وق��ف ال�ح��رك��ات
السنية الدينية الى طالق مع السعودية
وام� �ي ��رك ��ا .ه �ك��ذا س �ي �ط��ر ال �ت �ي��ار ال��دي �ن��ي
لثالثة عقود منذ ال�ث��ورة اإلي��ران�ي��ة حتى

ّ
ّ
يعتقد األشقر أن الجيش املصري لن يتدخل في السياسة ،ألن
ّ
ذلك سيسبب له مشاكل داخلية هو بغنى عنها .لكن الجيش
يريد أن يكون العمود الفقري للدولة ،ومشكلته األساسية
ّ
ّ
اضطر الجيش للتدخل،
هي في إيجاد وجه بارز للرئاسة .وإذا
ّ
فإن ذلك سيحصل بصعوبة كبيرة ،فهو ليس جيش عبد
ّ
الناصر كي يتمكن من إقامة ديكتاتورية شعبية مقبولة.

لم ترغب واشنطن في
فقدان الجيش المصري،
فطلبت إبقاءه على شيء
وركزت على
من الحياد ّ
سلمية التظاهرات
الثورات العربية مصدر
لكنها تعزيز
قلق إلسرائيل ّ
لمكانتها كصخرة صلبة
من وجهة نظر المصالح
األميركية
أرى احتمالين في سوريا:
يستمر النظام
ّإما أن
ّ
باستبداد مضاعف ،أو
أهلية
سنكون أمام حرب ّ

ّ
ال � �ي� ��وم .ش �خ �ص �ي��ًا ،أرى أن � ��ه م �ن��ذ 2009
هناك ب��وادر نهاية ه��ذه املرحلة ،وبداية
ّ
مرحلة جديدة .فقد شهدنا تأزم النموذج
االي� ��ران� ��ي م ��ع ال �ت �ح��رك��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة ف��ي
 ،2009وك��ذل��ك ص �ع��ود ال �ص��راع الطبقي
وال� �ح ��رك ��ة ال �ع �م��ال �ي��ة ف ��ي م �ص��ر خ��اص��ة،
وتأجج الصراعات االجتماعية ،في اكثر
م��ن ب�ل��د م�ث��ل ت��ون��س وامل �غ ��رب .ال وج��ود
للتيار الديني في هذا النوع من النضال،

ف �ه��و م�خ�ت�ل��ف ع��ن ط�ب�ي�ع�ت��ه وب��رن��ام �ج��ه.
ت �ل��ك م ��ؤش ��رات م �ه �م��ة .دخ ّ�ل �ن��ا ال �ي��وم في
ط��ور س�ي��اس��ي ج��دي��د ،ل�ك��ن�ن��ا ف��ي مرحلة
ان �ت �ق��ال �ي��ة ،ف�ي�ه��ا ص ��راع ��ات ع �ل��ى ال �ح��راك
الشعبي ب�ين ث�لاث ق��وى :التيار الديني،
و ّه��و مستفيد م��ن ال�ت�غ� ّ�ي��رات ال�ح��اص�ل��ة،
لكنه يخضع للتحجيم بعدما كان القوة
امل� �ع ��ارض ��ة ال ��وح� �ي ��دة ع �ل��ى ال� �س ��اح ��ة ،إذ
برزت اليوم مجموعة كبيرة من التيارات
املعارضة املنافسة .القوة الثانية هي تيار
ليبرالي من نوع جديد ،يتألف من شرائح
وس �ط��ى ول �ي��س م��ن رأس �م��ال ك�ب�ي��ر ،وم��ن
باملعنى
مهنيني ،ومثقفني ،واصالحيني
ّ
االج �ت �م��اع��ي .ت�ت�م� ّ�ي��ز ه ��ذه ال �ق� ّ�وى ب��أن�ه��ا
ّ
غير منظمة في حزب واحد ،لكنها شبكة
ّ
ت�ت�م��ت��ع ب �ن��وع م��ن ال �ت �ج��ان��س .مشكلتها
ّ
س �ت �ك��ون م ��ع أول اس �ت �ح �ق��اق ان �ت �خ��اب��ي،
ل �غ �ي��اب رم � ��وز ب� ��ارزي� ��ن داخ� �ل� �ه ��ا .ال� �ق � ّ�وة
الثالثة هي الحركة ّ
العمالية ،وما يرافقها
من حاالت يسارية .يختلف وضع اليسار
م��ن دول ��ة ّإل ��ى أ ّخ� ��رى .ف� ��دوره ف��ي ت��ون��س
ً
ك�ب�ي��ر ،ل�ك��ن��ه أخ ��ف ف��ي م�ص��ر م �ث�لا .االه��م
ه��و ال�ح��رك��ة العمالية ال�ت��ي ينشط فيها
ال�ي�س��ار .اليسار والليبرالية هما ّ
قوتان
س �ت �ظ �ه��ران ب �ن �ح��و م �ت��زاي��د ف ��ي امل��رح �ل��ة
املقبلة .الحالتان اللتان نجحتا ،اي مصر
وت ��ون ��س ،ش �ه��دت��ا م �ش��ارك��ة م ��ن ال�ح��رك��ة
ال�ع�م��ال�ي��ة .ح�ت��ى التغيير ال��دي�م��وق��راط��ي
ل ��ن ي �س �ت�ق��ر دون وج � ��ود ح ��رك ��ة ع�م��ال�ي��ة
منظمة .هذه هي القوة الفاعلة في املرحلة
االنتقالية ،وهناك تحالف على موضوع
ال � �ت � �ح � ّ�ول ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ب�ي��ن ال �ح��رك��ة
العمالية والليبراليني .نحن في سيرورة
ث ��وري ��ة ال ي�م�ك��ن ان ن�ت�ك� ّ�ه��ن مستقبلها.
ّ
ّ
يتخيلون ّقبل
وفي حني أن الناس كانوا
ّ
سنوات ان اي انفجار في املنطقة ستنفذه
التيارات الدينية ،اتضح اآلن ظهور قوى
أخ��رى تزاحم التيار الديني على الحراك
الشعبي.
ّ
■ هل يحتمل وج��ود إسرائيل في املنطقة كل
هذا الحراك الشعبي والثورات؟
ّ
ــــــ إثر صعود التيار القومي وتجذره في
ستينيات القرن املاضي ،طلبت السعودية
م ��ن ح �ل �ي �ف �ت �ه��ا واش� �ن� �ط ��ن اخ �ل ��اء ق��اع��دة
ال�ظ�ه��ران فيها ت�ح��ت ض�غ��ط ه��ذا ال�ت�ي��ار.
ب��دأت حينها اميركا البحث ع��ن البديل،
ووجدت في الدولة الصهيونية تعويضًا
ع��ن خروجها م��ن السعودية .بعد ،1967
ّ
ت �ع��ززت ص ��ورة ال��دول��ة الصهيونية بما
ه��ي حليف أس��اس��ي ل��واش�ن�ط��ن ،وج��اءت
ّ
ّ
أهمية إسرائيل.
ال�ث��ورة اإلي��ران� ّ�ي��ة لتعزز
وحتى اجتياح الكويت ،بقي األمر على ما
هو عليه .اعطى االجتياح فرصة ذهبية
للواليات املتحدة كي تعود عسكريًا الى
املنطقة .هبطت بالتالي أسهم اسرائيل.
بعد عودتها الكبيرة ال��ى املنطقة آن��ذاك،
ّ
وج� � � ��دت واش � �ن � �ط� ��ن أن م � ��ن ال� � �ض � ��روري
اغ �ل�اق امل �ل��ف ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،وه ��و م�ص��در
ت �ح��ري��ض ع �ل �ي �ه��ا .ف �ك��ان��ت أك �ب ��ر م��رح�ل��ة
ّ
ض�غ��ط وت��وت��ر ب�ين واش�ن�ط��ن وت��ل أب�ي��ب.
عقد مؤتمر م��دري��د .ث��م ت� ّ�م التوقيع على
ّ
ات�ف��اق�ي��ة اوس �ل��و .ل �ك��ن اوس �ل��و استنفدت
ح ��دوده ��ا ب �س��رع��ة ،وان �ت �ه��ت ن�ه��ائ�ي��ًا في
 2000م��ع االنتفاضة الثانية .بعد 2001
واع�ت��داءات اي�ل��ول ،ع��ادت أهمية الحليف

الصهيوني .ثم ساهم االخفاق في العراق
بإطالق يد الحليف الصهيوني كليًا في
املنطقة .الثورات التي نحن أمامها مصدر
ق�ل��ق ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى إس��رائ �ي��ل ،خصوصًا
ّ
م ��ع اح� �ت� �م ��االت ال� �ف ��وض ��ى .ل� �ك ��ن ال ��دول ��ة
الصهيونية تراها تعزيزًا ملكانتها ،فهي
ص �خ��رة ص�ل�ب��ة م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر امل�ص��ال��ح
ّ
األميركية ،فيما تضعضعت كل االنظمة
العربية املحيطة بها.
ّ
■ ّأي اتجاه سينتصر اليوم في تونس؟
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب �ق��اي��ا ال �ن �ظ��ام ت �ح ��اول إع � ��ادة تنظيم
ص � �ف � ��وف � �ه � ��ا ،وه� � � �ن � � ��اك ط � �ب � �ع� ��ًا ال� �ن� �خ� �ب ��ة
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال �ح��اك �م��ة
ّ
ن�ف�س�ه��ا ،م��ع أن رم ��وز ح�ك��م ب��ن ع�ل��ي في
ال �ف �س ��اد واالس � �ت � �ب ��داد ت � ّ�م ��ت إط��اح �ت �ه��م.
ال �ي �س��ار ف��اع��ل ج �دًا ف��ي ت��ون��س وال�ح��رك��ة
العمالية ج�ي��دة ،وك��ان االت �ح��اد العمالي
ي��واك��ب دوم ��ًا ال �ح��رك��ة ال�ج�م��اه�ي��ري��ة قبل
ّ
الثورة .الزخم اليساري املنظم في تونس
ّ
ع�ب��ر ال�ن�ق��اب��ات ال ي ��زال ي ��ؤدي دورًا ه��ام��ًا
ف��ي ال� �ب�ل�اد .ل �ك��ن ه �ن��اك اح �ت �م��ال ت�ح��ال��ف
ب�ي�ن ال �ن �خ �ب��ة ال �ح��اك �م��ة وح � ��زب ال�ن�ه�ض��ة
ّ
اإلسالمي ،واالنتخابات مفتوحة على كل
ّ
االحتماالت .وكلما يتصاعد زخم اليسار،
ت�ك��ون ال��ورق��ة ف��ي ي��د ال�ت�ي��ار ال��دي �ن��ي .اذا
ج��رى تدجني االت�ح��اد التونسي للشغل،
ّ
بورقيبية
فستكون هناك محاولة لفرض
ّ
ديموقراطية.
جديدة ،اكثر
ّ
■ ما الحل الواقعي ال��ذي يمكن أن تنتهي إليه
األزمة في سوريا؟
ــــــ ب�ص��راح��ة ،تضاءلت اح�ت�م��االت انتقال
ّ
ّ
وحشية
منظم للسلطة مع الزمن ،بسبب
القمع في سوريا .خلق ذلك طالقًا وعداوة
ش ��دي ��دي��ن ب�ي�ن ق �س��م واس � ��ع م ��ن ال�ش�ع��ب
والسلطة القائمة .ك��ذل��ك ت��وري��ط الجهاز
العسكري بقمع ش��رس ،خلق لدى أرباب
ّ
بالتمسك
ه��ذا الجهاز مصلحة عضوية
ّ
ب��ال �ن �ظ��ام ،ألن اي س �ق��وط ل�ل�ن�ظ��ام يعني
ّ
محاكمتهم .ال أرى خ��ط رج�ع��ة للنظام،
ّ
يصعد ف��ي القمع ،وم��ن شأن
فقد رأي�ن��اه
ّ
ذل��ك ت�ج��ذي��ر ال�ح��ال��ة .رأي �ن��ا أن ك��ل ساحة
ب � � ��دأت ب �م �ط��ال��ب اص�ل�اح� �ي ��ة وت �ع��رض��ت
ل �ق �م��ع ،ت �ح� ّ�ول��ت ال� ��ى امل �ط��ال �ب��ة ب��إس �ق��اط
النظام .وحيث تعامل النظام مع الحراك
الجماهيري بذكاء مثل املغرب واالردن،
بقيت املطالب ضمن اطار االصالح .اليوم
ف ��ي س ��وري ��ا ،اق� ��ل م ��ا ي �م �ك��ن ان ت �ق �ب��ل به
الحركة االحتجاجية هو تغيير الدستور
وان �ت �خ ��اب ��ات ح � ��رة ،ل �ك��ن ال ارى ال �ن �ظ��ام
ال �س��وري بتركيبته الحالية ي�ق��وم بذلك.
ل ��و اس �ت �م��ر االس � ��د ف ��ي اص�ل�اح ��ات ��ه ال� ّت��ي
بدأها بعد وصوله الى السلطة ،لتجنب
ال��وض��ع ال�ح��ال��ي .ال ارى س��وى احتمالني
في سوريا :إما أن يستمر النظام بصورة
دم � ��وي � ��ة اك � �ث� ��ر واش� � � � � ��رس ،وب ��اس� �ت� �ب ��داد
م�ض��اع��ف ،او س�ن�ك��ون ام ��ام ح��رب اهلية.
سقوط الحكم يمكن ان يكون عبر انفجار
الجهاز املسلح .واذا حصل ذلك ،فسندخل
في حرب أهلية.
ال �س �ي ��رورة ال �ث��وري��ة م �س �ت �م��رة ،وال اح��د
يعرف كيف سيكون العالم العربي بعد
س �ت��ة اش �ه ��ر .ك ��ل االح �ت � ّم ��االت م�ف�ت��وح��ة،
بعضها مخيف ،لكن كنا في ليل طويل،
وها قد بدأ الحراك.

