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   حوار

)تصوير جوزف نخلة( أحمد بيضون     

»البروز االنتخابي لـ )اإلخوان( لم يفاجئ... بل الحجم االقتراعي للسلفيني«

بيضون لـ »الراي«: التغيير في سورية أظهر صمودًا ُمذهاًل
والحلف بني طهران ودمشق ال يمكن استبعاد اهتزازه 

|   بيروت - من ريتا فرج   |

قبل نحو عام أجرينا لقاء مع املؤرخ أحمد بيضون 
ول���م ي��ك��ن ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي دخ���ل ان����ذاك ف��ي أوج ح��راك��ه 
االحتجاجي العابر للدول من املحيط الى الخليج، ولم 
ي��ك��ن ك��ث��ي��رون م��ن امل���ؤرخ���ن ال��ع��رب ت��وق��ع��وا ان��ت��ش��ار 
االحتقان  أن  رغ��م  املباغتة،  الياسمن«  »ث���ورة  ع���دوى 
ال��ت��اري��خ��ي ك���ان كالجمر ت��ح��ت ال���رم���اد. ول��ع��ل م��ا قاله 
صاحب »الجمهورية املتقطعة« في املقابلة األولى يعبر 
بايجاز عّما جرى ويجري، حينها قال: »حجم اآلمال 
العظيمة التي تمثلها التضحيات ال تكفي، فهي تحتاج 

الصلبة  الحزبية  م��واج��ه��ة  عليها  ويتعن  تنظيم  ال��ى 
الجانحة الى التخاذل«. 

ب���ي���ض���ون ال������ذي ه���ج���س ب����اك����رًا ب���س���ط���وة األح������زاب 
بوابة  م��ن  العربي«  »الربيع  على  االسالمية  التقليدية 
صناديق االقتراع لم يأِت توقعه من سراب أو من نبوءة 
سياسية، كان يدرك بعن الرائي ما يملكه االسالميون 
من قدرة على التنظيم والتغلغل في النسيج املجتمعي 
ملوقع  مقاربته  نفهم  أن  يمكن  هنا  وم��ن  والسياسي، 
ال���ح���رك���ات االس���الم���ي���ة خ��ص��وص��ًا »ح���رك���ة ال��ن��ه��ض��ة« 
ف��ي ت��ون��س و»ج��م��اع��ة االخ����وان املسلمن« ف��ي مصر، 
التحركات  أط��ل��ق  م��ن  تكونا  »ل��م  رأي���ه  ف��ي  فالحركتان 

بوسائله  التنظيم  أن  يمنع  ال  وه���و   ،
ً
أص����ال الشعبية 

وم��وارده يمكن أن يعزز موقعهما في نهاية املطاف«، 
وهذا ما حدث. 

القدرة  تملك هذه  العرب  واملؤرخن  اب 
ّ
الكت قلة من 

وال��غ��د، ورغم  باملاضي  األح���داث وربطها  تفكيك  على 
أن صاحب »الصراع على تاريخ لبنان« شديد الحرص 
على ترتيب أفكاره ونسجها وفق الوقائع ال التصورات 
بخاصية  يتفرد  أن��ه   

ّ
اال االيديولوجية،  الفرضيات  أو 

مهمة قوامها قراءة الواقع التاريخي واستباق تجلياته. 
بيضون،  أطلقه  ال��ذي  االن���ذار  معرفية  وليست صدفة 
التغيير«  »ح��رك��ات  يسميه  م��ا  م��خ��اض  أن  أدرك  فقد 

سيفضي الى وصول االسالمين، الذين يملكون اطارًا 
تنظيميًا وعمقًا تقليديًا في املجتمع.

م��ن تفجر »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي« ال���ى األزم����ة ال��س��وري��ة، 
ومن تحقيق »جماعة االخ��وان« وأخواتها أعلى نسبة 
العربية  البورجوازية  غياب  الى  االقتراع  في صناديق 
عن الحراك االحتجاجي، ومن موقف »حزب الله« من 
»ال��رب��ي��ع ال��دم��ش��ق��ي« ال��ى االس��ت��ق��ط��اب ال��ح��اد ب��ن قوى 
القضايا وغيرها شكلت محور  ه��ذه  م���ارس،  8 و14 
الحوار الذي أجرته »الراي« مع أحمد بيضون وفي ما 

يأتي وقائعه: 

• دخ�����ل ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي م���ن���ذ ال���ث���ورة 
احتجاجي  شعبي  ح���راك  ف��ي  التونسية 
الديموقراطيات  تجربة  ما  الى حد  يشبه 
ف��ي أوروب����ا ال��ش��رق��ي��ة. ب��داي��ة، مل���اذا تفجر 
»ال����رب����ي����ع ال����ع����رب����ي« ف����ي ه�����ذه ال��ل��ح��ظ��ات 

التاريخية؟
ب��ج��واب  ال��ج��زم  - ال أح���د يستطيع 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وق��ي��ت امل��س��ل��س��ل امل��ت��م��ث��ل 
ف���ي ح���رك���ات ال��ت��غ��ي��ي��ر ال���ج���اري���ة. رب��م��ا 
غامر هذا املحلل أو ذاك، قبل انطالق 
الحركات، بنبوءة ما متعلقة بخطورة 
األوض������اع وق��اب��ل��ي��ت��ه��ا ل��الن��ف��ج��ار في 
هذا البلد أو ذاك. ولكن لم يكن يسود 
مناخ في األوساط املتابعة يشير الى 
ق����رب م���ا ح�����دث، خ��ص��وص��ًا ال����ى ه��ذه 
العدوى التي انتقلت من بالد الى بالد 
وشملت دواًل موزعة في املدى العربي 
ب����ن ال��خ��ل��ي��ج وامل���ح���ي���ط وان���ح���ص���رت 
أيضًا )وهذا أمر له أهميته( في حدود 
هذا املدى، فلم تتجاوزه الى بالد غير 
عربية في الجوار االقليمي. كانت قد 
ح��ص��ل��ت أح����داث ف��ي ال��ع��ق��د امل��ن��ص��رم، 
وق���د ي��ص��ح ال���ي���وم اع��ت��ب��اره��ا ُم��ب��ش��رة 
 :

ً
ب����م����ا ج�������رى وي�����ج�����ري ح����ال����ي����ًا. م����ث����ال

م��ب��ادرات االح��ت��ج��اج ال��ت��ي تصدرتها 
حركة »كفاية« في مصر وكذلك حركة 
امل��ن��ت��دي��ات وامل����ب����ادرات األخ�����رى ال��ت��ي 
غداة  »ربيع دمشق«  ما سّمي  شكلت 
تسلم بشار األسد السلطة العام 2000. 
ل��م يلبث أن لقي قمعًا  ول��ك��ن ه��ذا كله 
ش��دي��دًا، وب��دا، في أوق��ات متباينة، أن 
االحتجاج ق��د ُه��زم هنا وه��ن��اك. وأم��ا 
الجّدي  التنبؤ  لتعذر  الفعلي  السبب 
بما هو جاٍر اليوم فهو أن املجتمعات 
ال  مغلقة  أن��ظ��م��ة  عليها  تهيمن  ال��ت��ي 
تسُهل معرفة ما يعتمل في دواخلها 
وما يمكن أن تتمخض عنه من جديد 
فالسياسة  السياسي.  الصعيد  على 
مكتومة  تصبح  املجتمعات  ه��ذه  ف��ي 
أو ش���ب���ه م��ك��ت��وم��ة ح���امل���ا ت��ب��ت��ع��د ع��ن 
دائ���������رة ال���س���ل���ط���ة ال���ق���ائ���م���ة وامل����وق����ف 
عليهم  يصعب  واملتابعون  الرسمي. 
أن يخرقوا قشرة الظواهر في مجتمع 
أو يكون  املستقل  التعبير  فيه  ينعدم 
ن���������ادرًا. ق����د ي���ل���ّم���ون ب���ال���ش���يء ال��ق��ل��ي��ل 
م���ن ب���واط���ن األح������وال وي��ل��زم��ه��م ل��ذل��ك 
أن�������واع م����ن ال��ت��ح��ق��ي��ق ه����ي أق������رب ال���ى 
ع��م��ل امل���خ���اب���رات م��ن��ه��ا ال����ى األص����ول 
امل���ع���ت���ادة ف���ي االس���ت���ع���الم ال��ص��ح��اف��ي 
قيود  فثمة  العلمي،  التحقيق  ف��ي  أو 
في  املعرفة  تحصيل  على  ج��دًا  ثقيلة 
هذه املجتمعات. والحركات املعارضة 
أرادت االس��ت��م��رار  اذا  ف��ي��ه��ا، م��ض��ط��رة 
ف����ي ال���س���ع���ي ال�����ى ال���ت���غ���ي���ي���ر، أن ت��ل��زم 
السرية. وبنك  نفسها أقصى درج��ات 
املعلومات الرئيسي في كل هذه الدول 
األبحاث  مراكز  وليس  املخابرات  هو 
أو الصحافة الحرة. وحتى املعلومات 
ال���ه���ائ���ل���ة ال���ح���ج���م ال���ت���ي ت���ت���واف���ر ل���دى 
املخابرات قد ال تمثل قاعدة صالحة 
ل��ت��ش��خ��ي��ص م�����ا ه�����و ج��������اٍر ف�����ي ط���ول 
امل��ج��ت��م��ع وع����رض����ه، ف���ه���ي، ف���ي أرج���ح 
يبقى  الوجهة.  مفتتة ومقيدة  تقدير، 
الرئيسي للدراية  امل��ص��در  م��ع ذل��ك أن 
بأحوال هذه املجتمعات هو الوشاية. 
االحتجاج  حركات  تفجرت  بعدما 
أخ����ذن����ا ن��ب��ح��ث ل���ه���ا ول��ت��وق��ي��ت��ه��ا ع��ن 
ت��ف��س��ي��ر. وأك���ث���ر م���ا ج���رى ت���داول���ه هو 
األزم��������ة امل���ه���ول���ة ال����ت����ي ت����ض����رب ج��ي��ل 
ال���ش���ب���اب ف����ي ه�����ذه امل��ج��ت��م��ع��ات وم���ن 
البطالة وأزم���ة فقدان  أزم���ة  وج��وه��ه��ا 
األف������ق، ع���اّم���ًا ك����ان أم خ����اّص����ًا، وأزم����ة 
ال���ع���ج���ز ع����ن امل���ض���ي ف����ي أي م���ش���روع 
ب��م��ا ف��ي ذل���ك ال��ه��ج��رة. وب���ن مقومات 
ه����ذه األزم������ة واح�����د ج���دي���د ن��س��ب��ي��ًا له 
أهمية استثنائية هو التنامي البالغ 
العالي في  التعليم  السرعة لقطاعات 
ه��ذه ال���دول خ��الل االع����وام ال��ع��ش��رة أو 
العشرين األخ��ي��رة. وه��و ما زاد كثيرًا 
من عدد املتعلمن الباحثن عن فرص 
ل��ل��ع��م��ل. وت��ش��ي��ر االح����ص����اءات ال���ى أن 
املتعلمن  ف��ي أوس���اط ه��ؤالء  البطالة 
الشباب اعلى بكثير ما هي عليه في 
��ي 

ّ
أوس����اط ال��ش��ب��اب األم��ي��ن أو امل��ت��دن

االع����������داد، م����ا وف�����ر ت���أط���ي���رًا ل��ح��رك��ات 
االح���ت���ج���اج وأم����ّده����ا ب���ق���درة واض��ح��ة 
ع���ل���ى ال���ص���ي���اغ���ة ال���س���ي���اس���ي���ة وع���ل���ى 
الجديدة.  االت��ص��ال  وسائل  استعمال 
وي���ج���ب ال����ق����ول ان وس����ائ����ل االت���ص���ال 
للتواصل  وشبكات  انترنت  م��ن  ه��ذه 
االج��ت��م��اع��ي ت��ؤوي��ه��ا االن��ت��رن��ت وم��ن 
ه������وات������ف ج������وال������ة وم����ع����ه����ا ال���ت���ل���ف���زة 

ال��ف��ض��ائ��ي��ة ك��ان��ت ع��ل��ى امل����وع����د... وق��د 
ال���ذي بات  ال���دور الكبير  أدت والت���زال 

معروفًا.
ال����ح����رك����ات االح���ت���ج���اج���ي���ة ط��ال��ب��ت   •
أنها  أي  السلطة  وت��داول  بالحرية والخبز 
كان  كما  أيديولوجية  ت��رف��ع ش��ع��ارات  ل��م 
ي���ج���ري ف���ي خ��م��س��ي��ن��ات ال���ق���رن امل��اض��ي 
وستيناته. هل يمكن اعتبار هذا املؤشر 
ب��م��ث��اب��ة ت���راج���ع ل���أح���زاب االي��دي��ول��وج��ي��ة 

مقابل املفاهيم االنسانية املشتركة؟ 
- ال����ت����ي����ار ال��������ذي ك������ان س�����ائ�����دًا ف��ي 
وستيناته  املاضي  القرن  خمسينات 
ه���و ال���ت���ي���ار ال���ق���وم���ي. وك�����ان ي��ف��ت��رض 
وج����ود أم���ة ع��اب��رة ل��ل��ت��اري��خ ي��ك��ف��ي أن 
ي��رت��ف��ع ال��ض��غ��ط امل��ع��ادي ع��ن ص��دره��ا 
حتى تنهض واق��ف��ة وقفة م���ارد. وفي 
االشتراكية  مفهوم  تمازج  الستينات 
وم����ف����ه����وم ال����ق����وم����ي����ة. واالش����ت����راك����ي����ة 
ال����ت����ي ت���ع���اط���ت���ه���ا األن����ظ����م����ة ال��ق��وم��ي��ة 
ف������ي ت����ل����ك األي�����������ام ك�����ان�����ت ه������ي أي���ض���ًا 
م��ب��س��ط��ة. ف��ق��د ج���رى ت��ص��وي��ره��ا على 
أن����ه����ا م���م���ك���ن���ة ال���ت���ح���ق���ي���ق ب���م���راس���ي���م 
���ذ ف�����ي ردح 

ّ
واج�������������راءات اداري����������ة ت���ن���ف

م��ح��دود م��ن ال��زم��ن وت���ح���ّول املجتمع 
م��ج��ت��م��ع��ا اش���ت���راك���ي���ا ي����واص����ل ن���م���ّوه 
م��ع��م��م��ًا ال���رف���اه وال���ع���دل االج��ت��م��اع��ي. 
مضى  والستينات،  الخمسينات  م��ن 
نصف قرن. وشهدت هذه املدة هزائم 
واستعصاءات هائلة يتعلق بعضها 
األم��ة ويتعلق  أط��راف  بالعالقات بن 
بعضها اآلخ��ر بالعالقات بن أطراف 
امل��ج��ت��م��ع وب�����األوض�����اع االق���ت���ص���ادي���ة 
هزيمة  ع��ن   

ً
فضال ه��ذا  واالجتماعية، 

أو أكثر تناولت األّمة برمتها بمعنى 
م���ن امل��ع��ان��ي، وه����ذا ي��ص��ح خصوصًا 
التطورات  ك��ان لهذه  ف��ي ح��رب 1967. 
أدرك  اذ  ت���رب���وي���ة،  م��ف��اع��ي��ل  ال��س��ل��ب��ي��ة 
ال��ن��اس أن األم����ة وال���ع���دل االج��ت��م��اع��ي 
ال����ب����اب وأن���ه���ا  ل��ي��س��ت وراء  وال�����وف�����رة 
ع��م��ل��ي��ات ت��اري��خ��ي��ة ط��وي��ل��ة وم��ع��ق��دة 
التي  األه��داف  وأن  النكسات،  وكثيرة 
قد  لنفسها  القومية  الحركة  رسمتها 
ال تكون هي األه��داف املوافقة لحركة 
ال���ت���اري���خ ب���ق���واه���ا ال��ف��ع��ل��ي��ة. ال���ي���وم ال 
ت���ب���زغ ح���رك���ات ال��ت��غ��ي��ي��ر ان��ط��الق��ًا من 
من  تبزغ  ب��ل  القومية  الحركة  هزيمة 
ت��رّدي أنظمة لم يعد للمكّون القومي 
مكانة قيادية في تكوينها. تبزغ هذه 
ال��ح��رك��ات أي��ض��ًا م���ن ت����ردي م���ا س��ّم��ي 
الصحوة االسالمية: من األزمات التي 
عصفت بهذه الصحوة وجعلت اآلمال 
واسعة  قطاعات  عليها  علقتها  التي 

من املجتمعات املعنية تبدو سرابًا. 
التنظيمات االسالمية هي  لم تكن 
التغيير وال كانت  أط��ل��ق ح��رك��ات  م��ن 
ط���ل���ي���ع���ة م�����ن ح���ش���د ل����ه����ذه ال���ح���رك���ات 
ف��ي ال��س��اح��ات. ال��ذي��ن ف��ع��ل��وا ه���ذا هم 
ال���ش���ب���اب. وه������ؤالء وج������دوا أط�����رًا غير 
ون��ه��ض��وا  لتنظيم ص��ف��وف��ه��م  ح��زب��ي��ة 
في مواجهة أنظمة هي ميراث الحركة 
التنظيمات  بهم  والتحقت  ال��ق��وم��ي��ة، 
االس����الم����ي����ة ب���ع���د ال���ك���ث���ي���ر أو ال��ق��ل��ي��ل 
م����ن ال�����ت�����ردد. ون���ح���ن اذا ن���ظ���رن���ا ال���ى 
ح����رك����ات االح����ت����ج����اج ه������ذه ف����ي م���دى 
لها نصف 

ّ
املرحلة التاريخية التي مث

ال�����ق�����رن امل����ن����ص����رم، ف���ه���م���ن���ا ال�����دواع�����ي 
الشعبوية  م��ن  تبتعد  جعلتها  ال��ت��ي 
وتحصر شعاراتها الى حد كبير في 
تعززها  دواع  وه��ذه  املمكنات.  نطاق 
طبعًا أص���داء االن��دح��ار ال��ع��امل��ي ال��ذي 
ع��رف��ت��ه ال��س��ي��اس��ة االي��دي��ول��وج��ي��ة في 
ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة. وامل��ث��ال األه���م لذلك 

هو انهيار الكتلة الشيوعية. 
• كيف تفسر تحرك الجماهير العربية 
في شكل تلقائي مترافقا مع غياب القادة 

املحركن للشارع؟ 
- ف�����ي امل���ج���ت���م���ع���ات ال����ت����ي ش���ه���دت 
ح�����رك�����ات ال���ت���غ���ي���ي���ر ال�����ج�����اري�����ة، ك���ان���ت 
م����ق����ّدرات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��ح��زب��ي��ة على 
وجه االجمال هزيلة. فمعظم األحزاب 
املعروفة أو العلنية ملتحقة باألنظمة 
أو مسايرة لها الى هذا الحد أو ذاك. 
وم���ع���ارض���ة ال���ن���ظ���ام، اذا ع���م���دت ال���ى 
تكوين أطر لها على األرض واذا كانت 
ه����ذه األط�����ر ث��اب��ت��ة واع���ت���م���دت ال��ش��ك��ل 
عرضة  أصبحت  للتنظيم،  التقليدي 
تعويضًا  ل 

ّ
مث وال���ذي  السريع.  للقمع 

ل����ت����ع����ذر ه�������ذه امل�����ع�����ارض�����ة ال���ح���زب���ي���ة 
ت��ك��وي��ن��ه��ا  ل���ص���ع���وب���ة  أو  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
ن��ط��اق واس��ع،  وح��م��اي��ة حركتها على 
هو، على وجه التحديد، هذه الشبكات 
فقد  االنترنت.  يّسرها  التي  الجديدة 

أن يتواصلوا بمئات  ل��أف��راد  أت��اح��ت 
اآلالف وأن يتحركوا على نحو منسق 
وان ي��ك��ن م��وق��ت��ًا أي���ض���ًا وغ���ي���ر م���زود 
أطرًا تمنحه فاعلية دائمة ومستمرة. 
ك�����ان ه���ن���اك ق������ادة ل��ك��ن��ه��م ل����م ي��ك��ون��وا 
األش��خ��اص  اس��م��اء  أن  أي  شخصين 
ل���م ت��ك��ن ذات أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة وب�����دا أن 
أو  املعتصمة  الكتلة  ه��و  ه��و مهم  م��ا 
امل��ت��ظ��اه��رة. وي��ج��ب ال��ت��ن��وي��ه ف���ي ه��ذا 
يّسر،  التعليم  انتشار  أن  الى  السياق 
ف����ي أوس��������اط واس�����ع�����ة، ن����ش����وء أن������واع 
البشر،   

ّ
ال��ف��ردي��ة: فاستقل م��ن  ج��دي��دة 

ال���ى ه���ذا ال��ح��ّد أو ذاك، ع��ن ال��وح��دات 
التقليدية التي يتشكل منها املجتمع 
من  بينهم  ما  في  االلتقاء  لهم  وأتيح 
ب���ال���زام���ات  ب���ال���ض���رورة،  امل�������رور،  دون 

الجماعة العائلية أو الطائفية. 
• ثمة وجهة نظر تقول ان الجمهور في 
الى املستوى  العربي لم يصل بعد  العالم 
الجماعة وليس  وان  ال��وع��ي  م��ن  امل��ط��ل��وب 
األفراد هي التي تحركه. ما رأيك في ذلك؟ 
وكيف يمكن مقاربة الحراك االحتجاجي 
انطالقا من التحوالت على صعيد الوعي 

الجمعي؟
- أع��ت��ق��د أن وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ه���ذه لو 
ك����ان����ت ص���ح���ي���ح���ة ص���ح���ة م���ط���ل���ق���ة مل��ا 
ق��ام��ت ه���ذه ال��ح��رك��ات ال��ت��ي نشهدها. 
ف��ي ه���ذه ال��ح��رك��ات ب��ع��د دي��م��وق��راط��ي 
ت���دل عليه ش��ع��ارات��ه��ا ومنابت  م��ؤك��د 
ق���ادت���ه���ا وك���ي���ف���ي���ات ت���ص���رف���ه���ا. وه����ذا 
ال��ب��ع��د ي��ف��ت��رض وج���ود األف�����راد ال��ذي��ن 
أش���������رت ال�������ى وج������وده������م ق����ب����ل ق���ل���ي���ل. 
وامل��ج��ت��م��ع��ات م��دي��ن��ة ب���وج���ود ه���ؤالء 
التمدين،  نمو  أهمها  لعوامل  األف���راد 
أي االن����ت����ق����ال م����ن ع���ص���ب���ي���ات ال���ري���ف 
ال���ى أوس����اط ت��ع��رض أش��ك��ال تضامن 
الذي  التعليم  حرة أو طوعية. وكذلك 
ي��م��ن��ح ال���ف���رد ال��ث��ق��ة ب��ن��ف��س��ه وي��ح��م��ل��ه 
على البحث عن أنداد له ينشئ معهم 
ص��ورا من التضامن تبعده أيضًا من 
يمنع  التقليدية. وال  الجماعة  سطوة 
ذلك أن الجماعات التقليدية مستمرة 
ال���ح���ض���ور وق����وي����ة، وان ل����م ت���ك���ن ف��ي 
أساس حركات االحتجاج. وهي تعود 
ع��ب��ر ت��ن��ظ��ي��م��ات��ه��ا وق��ادت��ه��ا وت��ح��اول 
ال��ح��رك��ات والهيمنة  ب��ه��ذه  االل��ت��ح��اق 
عليها. وتملك في الواقع فرصًا مهمة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل�����ك ب��ال��ن��ظ��ر ال�����ى ث��ب��ات��ه��ا 
وال�����ى ت���وف���ر ت��ن��ظ��ي��م��ات��ه��ا ال��س��ي��اس��ي��ة 
أط���ر ذات فاعلية  ع��ل��ى  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
م��ت��ف��وق��ة ف���ي امل�����دى امل���ت���وس���ط اذا ما 
التي  والتنظيم  الحشد  بأطر  قورنت 
تعتمدها املجموعات الشبابية. فهذه 
 أو ع��اب��ر ولم 

ّ
ال ت���زال ذات ط��اب��ع ه��ش

امل��ق��ام حيث توجد فرص  بها  يستقر 
ل���الس���ت���ق���ط���اب... ف��ي��خ��ت��ب��ره��ا ال���ن���اس 

وتكسب ثقتهم. 
ن��ات ال��ح��راك  • ال��ج��زء األك��ب��ر م��ن م��ك��وِّ
ال���ش���ع���ب���ي االح���ت���ج���اج���ي ت��م��ث��ل��ه ال��ف��ئ��ات 
االجتماعية املهمشة أو االتية من األرياف. 
ما تفسيرك لذلك؟ ومل��اذا يبدو أن الطبقة 
بعيدة  الناشئة  البورجوازية  أو  الوسطى 

من هذا الحراك؟

- ف����ي االع���������وام ال���ث���الث���ن امل��اض��ي��ة 
ع��م��دت األن��ظ��م��ة ف��ي ب��ل��دان مثل مصر 
وسورية الى تصفية متدرجة لسيطرة 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام على قسم أس��اس��ي من 
االجتماعية.  والخدمة  االنتاج  مرافق 
ه�������ذه ال���ت���ص���ف���ي���ة ح���ص���ل���ت مل��ص��ل��ح��ة 
ت��ح��ال��ف��ات ن��ش��أت ب���ن أع���ي���ان ال��ن��ظ��ام 
وأص�����ح�����اب ال���رس���ام���ي���ل ف����ي ال���ق���ط���اع 
الخاص. وقد اتخذت هذه التحالفات 
 مافيويًا 

ً
ال��ح��االت شكال ف��ي كثير م��ن 

ون�����م�����ت، ف�����ي ال����غ����ال����ب، ع���ل���ى ح���س���اب 
ح��ق��وق ال���دول���ة، وب��ت��وس��ط م��ا تتيحه 
ال��س��ل��ط��ة م���ن ال���ت���ف���اف ع��ل��ى ال��ق��وان��ن 
الطويلة  العملية  ه��ذه  لها.  وتسخير 
وامل����ع����ق����دة وال����ت����ي ت����ع����ززت ب���ال���ري���وع 
ال���س���ي���اح���ي���ة وال����ع����ق����اري����ة وال���ت���ص���رف 
ب��ه��ا أدت ال���ى ح���ال م���ن ال���ت���داخ���ل، في 
املجال االقتصادي، بن أركان النظام 
ال����ذي أص��ب��ح��ت ن���وات���ه ال��ف��ع��ل��ي��ة ن���واة 
عائلية الى حد بعيد، وأوساط رجال 
األعمال الذين أتاح لهم النظام فرصًا 
ل��م ي��ك��ون��وا ليحلموا ب��ه��ا، وذل���ك بعد 
ال��ل��ذي��ن شهدهما  ال��ق��م��ع وامل����ص����ادرة 
م���ا س��م��ي امل���رح���ل���ة االش���ت���راك���ي���ة. ه��ذا 
ال���ن���وع م���ن ال��ن��م��و ه���و ن��ف��س��ه ال����ذي آل 
الى تراجع الزراعة واالقتصاد الريفي 
عمومًا والى النمو الهائل للمدن. وفي 
ضواحي هذه املدن اتسعت الهوامش 
امل��ه��م��ل��ة وت��ف��اق��م��ت ال��ب��ط��ال��ة وك��ث��رت 
الفرص.  حاالت االحباط جراء انعدام 
ه�������ذا، ف����ي ال�����واق�����ع، م����ا رس�����م امل���الم���ح 
من  االح��ت��ج��اج  ل��ح��رك��ات  االجتماعية 
دون الغفلة عّما سبق ذكره من موقع 
وهو  املتعلم،  ال��ش��ب��اب  لقطاع  ح��اس��م 
أي���ض���ًا ش���ب���اب ذو أص������ول ري���ف���ي���ة ف��ي 
الغالب ولكن عالقته بالريف انقطعت 

أو تحّولت تحّواًل عميقًا. 
• ال���ح���رك���ات االح���ت���ج���اج���ي���ة ان��ط��ل��ق��ت 
م������ن امل����س����ج����د وج����ع����ل����ت ي�������وم ال���ج���م���ع���ة 
التاريخية  ال��رم��زي��ة  م��ا  لحركتها.  محطة 
بالنسبة  والجمعة  للمسجد  والسياسية 

الى هذه الحركات؟
- في هذه املجتمعات تدين شعبي 
وبن  بينه  الخلط  ع��دم  منتشر يجب 
الصفة  ذات  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
ال��دي��ن��ي��ة. ه���ذا ال��ت��دي��ن ازداد ان��ت��ش��ارًا 
وحّدة في العقود األخيرة حن أصبح 
الدين هو الرابط الوحيد املأذون به من 
ك��ان يشترط هنا  ال��ذي  النظام  جانب 
التدين سياسيًا. هذه  أيضًا أال يكون 
امل��ج��ت��م��ع��ات ه��زل��ت ف��ي��ه��ا امل��ؤس��س��ات 
التي ك��ان يمكن أن تمثل نقاط التقاء 
بن الناس... باستثناء املساجد، على 
التحديد، فهي موجودة في كل  وج��ه 
موضع، ومفتوحة ليس ثمة قيد على 
اغ��الق��ه��ا أو عرقلة  دخ��ول��ه��ا، وي��م��ث��ل 
ال��ص��الة ف��ي��ه��ا ع��ب��ئ��ًا م��ع��ن��وي��ًا ف��ت��ت��ردد 
ال��س��ل��ط��ة ق��ب��ل االق������دام ع��ل��ي��ه. ل����ذا ك��ان 
جانب  م��ن  والجمعة  املسجد  اع��ت��م��اد 
حركات التغيير موعدًا مكانيًا وزمنيًا 
جدًا.  طبيعيًا  أم��رًا  والتظاهر  للحشد 
وه���ذا ال ي��ت��رج��م م��ب��اش��رة ب��ال��ض��رورة 
قوة حركات االسالم السياسي، ولكن 

يمكن أن ينتهي الى تعزيز هذه القّوة. 
املسجد والجمعة لهما حصانة حتى 
في وجه النظام وقد استفادت حركات 
التغيير من هذه الحصانة. وال يعني 
واعتماد  املسجد  ال��ى  اللجوء  أن  ه��ذا 
ظرفي  أو  عملي  لسبب  ك��ان��ا  الجمعة 
ف��ق��ط، ب��ل ه��م��ا ي��ج��دان مرتكزهما في 
عمق التدين الشعبي ويعّوالن جزئيًا 
على الثقة بأئمة املساجد الذين ظهر 
أن بعضهم يحوز مكانة وفاعلية في 
الى  أيضًا  بعضهم  وينتسب  ناحيته 
املرجعية  ذات  السياسية  التنظيمات 

الدينية.
االخ����������وان  »ح������رك������ة  اس����ت����ط����اع����ت   •  
امل��س��ل��م��ن« ف��ي م��ص��ر ال���ى ج��ان��ب ال��ت��ي��ار 
السلفي الحصول على نسبة مرتفعة من 
األص����وات. م��ا تفسيرك ل��ذل��ك؟ وه��ل يدل 
التدين في  ارت��ف��اع نسبة  ه��ذا األم��ر على 

املجتمع املصري؟
- منذ سقوط نظام حسني مبارك 
في مصر، بدا أن الجماعات الشبابية 
ال����ت����ي ك����ان����ت ال������ى ح�����د ك���ب���ي���ر س���ي���دة 
متوجسة  التحرير  ميدان  في  املوقف 
 ،

ّ
أدق ب��ع��ب��ارة  أو،  االن���ت���خ���اب���ات...  م���ن 

م���ن ق����رب ه����ذه االن���ت���خ���اب���ات. ه����ذا مع 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة، وبالتالي  ب���أن  ال��ع��ل��م 
االنتخابات، كانت روح الحركة كلها. 
السبب في هذا التوجس هو الشعور 
على  االنتخابية  العملية  ق��ي��ادة  ب��أن 
م��س��ت��وى ال��ب��الد ك��ل��ه��ا، ري��ف��ًا وح��ض��رًا، 
ج���ن���وب���ًا وش�����م�����ااًل، أم�����ر م��خ��ت��ل��ف ع��ن 
النظام  أسقطت  التي  الحشود  حشد 
وق���ي���ادت���ه���ا. ال����ن����اس ح����ن ي��ن��ت��خ��ب��ون 
ي��ف��ك��رون ك��ث��ي��رًا ف���ي اع���ت���ب���ارات قريبة 
ذات ط��اب��ع ج��زئ��ي. وه���ذه االع��ت��ب��ارات 
قد تحجب الدوافع الكبيرة أو تغلبها. 
الناخب يحتاج الى معرفة من يقترع 
ل���ه وال����ى اخ��ت��ب��اره أو اخ��ت��ب��ار الجهة 
التي ترشحه. يحتاج الناخب الى ثقة 
مستندة الى الخبرة بمن يمثله. ولذا 
ت��ع��ود األح����زاب وامل��رج��ع��ي��ات األخ���رى 
ال��ت��ق��ال��ي��د امل��ت��أص��ل��ة وامل��ت��م��ادي��ة  ذات 
ف���ي ال���زم���ن ال����ى اث���ب���ات وج����وده����ا في 
االنتخابات.  لم يكن البروز االنتخابي 
ل� »جماعة االخوان املسلمن« مفاجئًا 
في مصر. ما كان مفاجئًا هو الحجم 
السلفيون. واذا  ال��ذي بلغه  االقتراعي 
صح الحديث عن ارتفاع في منسوب 
ال��ت��دي��ن ع��ن��د امل��ص��ري��ن )وه����م شعب 
( فان التدين هنا رابطة 

ً
متدين أص��ال

اج���ت���م���اع���ي���ة س���ي���اس���ي���ة ف�����ي ال����درج����ة 
األولى. والشعارات الدينية والعوامل 
االعتقادية تزيد االنتماء حّدة وقدرة 
الى  واالن��ك��ف��اء  التضامن.  توليد  على 
اللحمة  التدين يسترّد  النوع من  هذا 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ف��ت��ت��ت��ه��ا ال��ه��ج��رة 
م��ن األري�����اف وام��ت��ح��ن��ت��ه��ا ع��زل��ة امل��دن 
وأجهزته.  النظام  وغفليتها وتعسف 
ي���ض���اف ال����ى ذل����ك أن م��ظ��اه��ر ك��ث��ي��رة 
م���ن ح���ي���اة امل���دي���ن���ة ي���راه���ا امل��ه��م��ش��ون 
اس���ت���ف���زازًا ل��ه��م واس��ت��ع��راض��ًا لسطوة 
املال والقيم الالحقة به على حياتهم. 
وي����زي����د م����ن أث�����ر ذل�����ك ش���ع���وره���م ب���أن 
املصادر  الفاحش مشبوه  الترف  ه��ذا 
وامل���ظ���اه���ر ول���ي���س ب���� »ال�����ح�����الل«. ه��ذا 
ال��ت��دي��ن ه���و م��ل��ج��أ ل��ل��م��ه��م��ش��ن وق���وة 
بنقاط  نفسه،  التدين  ه��ذا  ولكن  لهم. 
تركيزه ورؤيته للعالم، ال يقدم حلواًل 
مل��ش��ك��الت امل��ج��ت��م��ع امل���ص���ري ال��ك��ب��رى، 
وهو سيصطدم بها حن يجد نفسه 
ف���ي م���واق���ع امل��س��ؤول��ي��ة ع���ن امل��ج��ت��م��ع، 
س��ي��اس��ة واق��ت��ص��ادًا وخ��دم��ات م��ن كل 

نوع.
• ه���ل م���ن امل��م��ك��ن أن ت��ت��ك��رر ت��ج��رب��ة 
ال��ج��زائ��ر ف��ي م��ص��ر نتيجة ال���ص���راع بن 
»االخوان« والعسكر أم أنها ستفضي الى 

نوع من التسوية بن الطرفن؟
ب���ن���ب���وءة  امل����غ����ام����رة  - ال أس���ت���ط���ي���ع 
ف���ي ه����ذا ال���ص���دد. وأت��م��ن��ى أال ت��ت��ك��رر 
ت��ج��رب��ة االع������وام ال���س���ود ف���ي ال��ج��زائ��ر 
أن  ال في مصر وال في غيرها. أعتقد 
تعبر  التي  الحاضرة  املرحلة  روحية 
بينها  ما  التغيير على  عنها حركات 
���ن���ذر ب��ت��ك��رار 

ُ
م���ن اخ���ت���الف ع��م��ي��ق ال ت

شيء من قبيل ما حصل في الجزائر. 
فالغالب اآلن هو قبول ما وم��ن تأتي 
به الديموقراطية وليس رفضه. وعلى 
وجه التحديد، لن يلقى تجدد الحكم 
أو غير  ك��ان مباشرًا  العسكري س��واء 
مباشر قبواًل من الفئات الضالعة في 
ح���رك���ات ال��ت��غ��ي��ي��ر ع��ل��ى اخ���ت���الف ه��ذه 
ال��ف��ئ��ات. ال��ع��س��ك��ر وح��ك��م��ه��م م��وض��وع 

رف���ض ال م��ن االس��الم��ي��ن وح��ده��م بل 
م��ن جميع ال��ق��وى ال��ت��ي ان��خ��رط��ت في 
ال��ث��ورة امل��ص��ري��ة. ه���ذا م��ا يمكن قوله 

من دون جنوح الى التنبؤ. 
• ال�����ح�����رك�����ات االس�����ام�����ي�����ة م�����ا زال�����ت 
الى املرأة  طروحاتها غير كافية بالنسبة 
ف��ه��ي ت��س��ت��خ��دم ك���وق���ود اح��ت��ي��اط��ي على 
امل��س��ت��وى ال��دع��وي وال��س��ي��اس��ي. م��ا ال��ذي 
ت��ح��ت��اج ال���ي���ه ه����ذه ال���ح���رك���ات ك���ي ت��ط��ور 

خطابها حيال املرأة؟
- ف�����ي ظ�����ل ام����ت����ن����اع ال���س���ي���اس���ة أو 
ح��ج��ب��ه��ا ع���ن امل��ج��ت��م��ع��ات م���ن ج��ان��ب 
األن����ظ����م����ة ال����ت����ي ه������وت أو ت���ل���ك ال��ت��ي 
ثمة منفذان  كان  للسقوط،  آيلة  باتت 
اجتماعية  لحيازة سيطرة  متكامالن 
ب��دي��ل��ة م���ن ال��س��ي��اس��ة. ه����ذان امل��ن��ف��ذان 
اللذان اعتمدتهما الحركات االسالمية 
والتحكم  النساء  على  السيطرة  هما 
في الحياة الخاصة للبشر. تحديد ما 
يجب على املرأة أن ترتديه، وما يجوز 
ل��ه��ا أو ال ي��ج��وز ارت���ي���اده م���ن أم��اك��ن، 
وف�����رض ال��ف��ص��ل ف���ي األم���اك���ن ال��ع��ام��ة 
ب�����ن ال�����رج�����ال وال����ن����س����اء س���ب���ي���ال ال���ى 
السياسية  الهيمنة  م��ن  أق��وى  هيمنة 
أو ه���ي مشتملة  ال��ي��ه��ا  م���دخ���ل  وه����ي 
ينصب  الحال حن  هي  كذلك  عليها. 
امل��ت��دي��ن��ون أنفسهم أوص��ي��اء ع��ل��ى ما 
 كان 

ً
يحق لهذا أو ذاك من الناس، رجال

أم ام����رأة، ف��ي أك��ل��ه أو ش��رب��ه أو النظر 
ال��ي��ه أو ق���ول���ه، ال����خ. ف��ه��ذا ك��ل��ه دخ���ول 
ببلوغه  تحلم  ال  ع��م��ق  ال���ى  بالسلطة 
ال���س���ل���ط���ة ال���س���ي���اس���ي���ة. وق�����د م���ارس���ت 
ال��ح��رك��ات االس��الم��ي��ة ه���ذه ال��س��ي��ط��رة 
، ولقيت 

ً
ما استطاعت الى ذلك سبيال

ق���ب���واًل ي��ف��س��ره ال��ت��دي��ن م��ع��ط��وف��ًا على 
املعارضة التلقائية في طول املجتمع 
وع���رض���ه ل��ل��ن��ظ��ام وأه���ل���ه وس��ي��اس��ات��ه 
ولسلوك الفئات املنتمية اليه. ال يمنع 
ه���ذا ال��ق��ب��ول أن ال��ح��رك��ات االس��الم��ي��ة 
وم����ن ي��ت��ب��ع��ه��ا م���ن رج�����ال ال���دي���ن حن 
ي��ن��ص��ب��ون أن��ف��س��ه��م دي����ان����ن ل��ل��ن��اس 
ي���ص���ادرون ال��ب��ش��ر وي��ق��ط��ع��ون عليهم 
 
ً
ط��ري��ق��ه��م ال����ى ال���ح���ري���ة، وه�����ذا ف��ض��ال

ع���ن أن ه����ذه ال���ح���رك���ات ال ت��ح��م��ل في 
وللتنمية  للحكم  أن��م��وذج��ًا  جعبتها 
والفقر  البطالة  ناجعًا على  ردًا  يمثل 
واألمية وتهالك الخدمات االجتماعية 
م��ن ك��ل ن����وع. وت��ج��ن��ح ه���ذه ال��ح��رك��ات 
ال�����ى االي����ح����اء ب�����أن ت��ح��ج��ي��ب ال��ن��س��اء 
وم���ن���ع ال���خ���م���رة ه���و ص��ل��ب ال��س��ي��اس��ة 
االجتماعية املطلوبة. فكيف يمكن أن 
التحوير  ه���ذا  م��ن  م��ا  ي��خ��رج مجتمع 
ل��ح��ق��ي��ق��ة م��ش��ك��الت��ه؟ ه����ذا أم����ر يتعلق 
ف�����ي ش����ك����ل ك���ب���ي���ر ب����م����وق����ف ال����ن����س����اء، 
باعتبارهن املعنيات أواًل بما يفرض 
التوقع  ه��ذا  يمنع  وال  املجتمع.  على 
أن ت��دف��ع ال��ن��س��اء، ف��ي املرحلة األول���ى، 
أث���م���ان���ًا ت���ت���ف���اوت ب����ن ب������الد وأخ������رى 
ولسطوة  التسلطية  األنظمة  النهيار 
االس������������الم ال����س����ي����اس����ي ف������ي امل����رح����ل����ة 
ال���ج���دي���دة. ال����واق����ع أن���ه���ن م���ن س��ي��دف��ع 
وسيكون  عبئًا.  وأثقلها  األث��م��ان  أول 
اس���ت���رج���اع���ه���ن ح��ري��ت��ه��ن وح��ق��وق��ه��ن 
رهنًا بكفاحهن وبتطّور مواقفهن قبل 
أي اعتبار آخ��ر. ه��ذا رغ��م أن املجتمع 
وحريته  النساء  بحرية  معني  برّمته 

تتوقف عليها في نهاية املطاف.
• ال��ح��رك��ة االح��ت��ج��اج��ي��ة ف���ي س��وري��ة 
دخلت شهرها التاسع واملجتمع الدولي لم 
يحسم خياره ب��ازاء األزم��ة السورية كما 
ح��دث ف��ي م��ص��ر. مل���اذا ي��ت��أرج��ح املجتمع 

حيال امللف السوري؟
- امل���ج���ت���م���ع ال������دول������ي ل�����ه م����وازي����ن 
ت��خ��ت��ل��ف م���ن ب����الد ال����ى أخ�����رى. وح��ن 
ن���ذك���ر ه�����ذا االخ����ت����الف ن���ق���اب���ل ال���ح���ال 
بالحال  ضمنًا  او  ص��راح��ة  ال��س��وري��ة 
جليًا.  االخ��ت��الف  ي��ب��رز  فهنا  الليبية، 
 ان 

ً
غ���ي���ر أن���ن���ا ن��س��ت��ط��ي��ع ال����ق����ول م���ث���ال

امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ك���ان م��ت��واط��ئ��ًا ج��دًا 
م�����ع ال���ق���م���ع ف�����ي ال�����ح�����ال ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
ونستطيع القول انه متراٍخ في الحال 
كان  األخ��ي��رت��ن  الحالن  ف��ي  اليمنية. 
موقف املجتمع الدولي وال يزال أسوأ 
م��م��ا ه��و ف��ي ال��ح��ال ال��س��وري��ة. يشهر 
املجتمع الدولي قيمًا يّدعي أنه يدافع 
ع��ن��ه��ا، وه���ذا ل��ي��س م��ج��ّرد ل��غ��و. ولكن 
الدفاع مقيد بال ريب بموازين متغيرة 
تحكمها طبيعة املصالح الحاصلة أو 
املحتملة ألقطاب املجتمع الدولي في 
كل حال، وتحكمها الكلفة التي تترتب 
أن�����واع  م����ن  أو ذاك  ال����ن����وع  ه�����ذا  ع���ل���ى 
ال��ت��دخ��ل امل��ط��روح��ة. وي��ب��دو املجتمع 

ال�����دول�����ي م���ض���ط���رًا ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���داخ���ل 
وال��ت��ش��اب��ك ف���ي ال���ح���ال ال���س���وري���ة ال��ى 
وض���ع أم���ور ع���ّدة ف��ي دائ����رة اع��ت��ب��اره: 
ال��ك��ل��ف��ة امل��ت��ع��ددة ال���وج���وه ألي تدخل 
ع���س���ك���ري ف����ي س����وري����ة، وه�����ي أض��خ��م 
بما ال يقاس مما بدا كافيًا في الحال 
الليبية، وأيضًا أشّد وقعًا على الداخل 
املعلومة  األهلية  بمكّوناته  ال��س��وري 
وع�����ل�����ى امل������ي������زان االق����ل����ي����م����ي امل���ح���ي���ط 
بسورية، بما فيه امكان توسع النزاع 
ل��ي��ش��م��ل اي�������ران واس����رائ����ي����ل ول���ب���ن���ان، 
 عن 

ً
على األق���ل. أعتقد أن ه���ذا، ف��ض��ال

عوامل أخرى، يفسر استبعاد التدخل 
والتعويل على  العسكري في سورية 
العقوبات وعلى أنواع متصاعدة من 
ال��ض��غ��ط ت�����زداد ت��ص��اع��دًا ك��ل��م��ا ازداد 
القمع من جانب النظام شراسة وكلما 
صمودًا  أيضًا  التغيير  حركة  أظهرت 
ف����ي م���ق���اوم���ة ال���ق���م���ع. ه������ذا ال���ص���م���ود 
مذهلة حتى  له مظاهر  كانت  األخير 

تاريخه. 
• ه��ل تفتقر امل��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة في 
ال��داخ��ل وال���خ���ارج ال���ى أط��روح��ة م��وح��دة؟ 
وه�����ل ه����ي ق��������ادرة ع���ل���ى ق����ي����ادة امل��رح��ل��ة 
االنتقالية وسط الصراع على ادارة األزمة؟

ال��س��وري��ة  امل���ع���ارض���ة  - م��ع��ل��وم أن 
ت��������ط��������ورت ع������ل������ى ص�����ع�����ي�����د ط����رح����ه����ا 
السياسي وطموحها في االشهر التي 
استغرقتها حركة التغيير حتى اآلن. 
ال��ت��ط��ور أن ح���دودًا دنيا  ومعنى ه��ذا 
وح�������دودًا ق���ص���وى م��خ��ت��ل��ف��ة اع��ت��م��دت 
: في البدء لم تكن 

ً
في كل مرحلة. مثال

املطالبة باسقاط النظام أمرًا محسومًا 
ول���م ي��ك��ن ه��ن��اك وح���دة م��وق��ف بصدد 
أو عدمه.  النظام  التفاوض مع  امكان 
ب��ع��د ح���ن ب����دا أن م���وض���وع ال��ت��دخ��ل 
ال���خ���ارج���ي ه���و م�����دار ال���خ���الف ول��ك��ن 
ب��ق��ي ن����وع م���ن ال���ت���ف���اوت ب���ن أج��ن��ح��ة 
امل����ع����ارض����ة ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ج���ذري���ة 
املوقف من النظام ودالالتها العملية. 
لبرنامج  األساسية  البنود  حيث  من 
ال��ت��غ��ي��ي��ر امل��ب��اش��ر ف���ي س���وري���ة ال أرى 
خ��الف��ًا ك��ب��ي��رًا ب���ن أط�����راف امل��ع��ارض��ة. 
فهؤالء يرددون الكالم نفسه أو كالمًا 
متقاربًا في مختلف هذه البنود. ثمة 
الصدارة  خالف مواقع وتنافس على 
بن الخارج والداخل. واالنطباع العام 
هو أن حركة الشارع ب��دأت وانتشرت 
واس����ت����م����رت م��ن��ف��ص��ل��ة ع�����ن األس����م����اء 
البارزة للقادة سواء في الداخل أو في 
الخارج. وال يبدو صحيحًا أن الساسة 
بالضرورة من   

ً
تمثيال املقيمن أصح 

املقيمن. ثمة نوع من االنفصال  غير 
ع��ن ال��ح��رك��ة ب��م��ج��اري��ه��ا ال��ح��س��ي��ة في 
الحالن. ثمة مشكلة صلة بن الحراك 
امليداني والقيادة السياسية. وتحتاج 
ه���ذه ال��ص��ل��ة ال���ى وق���ت وال����ى مخاض 
ف��ي بعض مواضعه  ي��ك��ون صعبًا  ق��د 
أو م��راح��ل��ه، حتى تصل ال��ى ن��وع من 

الثبات.
• ال��ن��ظ��ام ال���س���وري اس��ت��ع��م��ل امل��ع��ادل��ة 
االت����ي����ة: ام����ا اب���ق���اء ال���ن���ظ���ام وام�����ا س��ي��ط��رة 
االس���الم���ي���ن ع��ل��ى ال���ح���ك���م. وال�����ى ج��ان��ب 
ما  االقليمية.  الورقة  باستعمال  ل��ّوح  ذلك 
رأيك في ذلك؟ وما األوراق االقليمية التي 

يملكها النظام؟
- ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���م���ع���ادل���ة اب���ق���اء 
النظام أو سيطرة االس��الم��ي��ن... هذه 
امل��ع��ادل��ة ل��وح��ت ب��ه��ا ج��م��ي��ع األن��ظ��م��ة 
ال���ت���ي س���ق���ط���ت، وه������ذا ال���ت���ل���وي���ح ك���ان 
يحصل في اتجاه الغرب. على ما سبق 
بيانه، لم تكن التنظيمات االسالمية، 
ع��ل��ى ال��ت��ع��م��ي��م، م����ب����ادرة ف���ي ح��رك��ات 
التغيير. ولكن ال يمنع ذلك أن تستفيد 
من تقاليدها في العمل السياسي، ال 
امل��ص��ري��ة، لتحسن  ال��ح��ال  ف��ي  سيما 
مواقعها ف��ي امل��رح��ل��ة ال��ج��دي��دة. وأم��ا 
»جماعة االخ��وان املسلمن« السورية 
الجماعة  الى  بالقياس  فتعّد ضعيفة 
املصرية. فهي تعرضت الى قمع أشّد 
بكثير وال��ى ن��وع من االستئصال في 
س��وري��ة، ول���م ي��ت��ح ل��ه��ذا ع��ل��ى م��ا ي��رى 
مراقبون - أن تبني ما يكفي من قنوات 
للتغلغل مجّددًا في األنسجة العميقة 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال�����س�����وري. أق������ول ه�����ذا م��ع 
املوضوع  في  تقديرنا  ان  اذ  التحفظ، 
قائم على ما ت��ردده مصادر مختلفة، 
وه����ذه امل���ص���ادر ت��ح��ت��اج أق��وال��ه��ا ال��ى 

تحقيق واثبات. 
أن  يظهر  االقليمي،  الصعيد  على 
م��دخ��ل ال��ن��ظ��ام ال���س���وري ال���ى امل��س��أل��ة 
بابعاد  كثيرًا  قد ضعف  الفلسطينية 

النظام  حركة »حماس« منه، وأصبح 
أك��ث��ر ت��ب��ع��ي��ة ل��ل��س��ي��اس��ة االي���ران���ي���ة، اذ 
الوحيد  االي��ران��ي حليفه  النظام  ب��ات 
امل���ع���ت���ب���ر ف�����ي امل���ن���ط���ق���ة. ه������ذا ال��ح��ل��ف 
االي�����ران�����ي - ال����س����وري ال������ذي ال ي��م��ك��ن 
اس��ت��ب��ع��اد اه���ت���زازه اس��ت��ب��ع��ادًا مطلقًا 
ي��ف��س��ر ب���ن���ف���وذه م���وق���ف »ح�����زب ال��ل��ه« 
ف��ي ل��ب��ن��ان م��ن ج��ه��ة، وق����درًا م��ن امليل 
العراقي على مسايرة النظام السوري 
م��ن ج��ه��ة أخ����رى. وال يخلو ه���ذا امليل 
ارتباك وتثقل عليه، حتى  األخير من 

اشعار آخر، قيود معروفة. 
• ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان منذ 
التناقض  لم يجمعها س��وى  العام 2005 
واألزمة في ادارة الحكم. الى ماذا سيؤدي 

الصراع بن قوى 8 و14 مارس؟ 
- هناك ن��وع من السأم ال��ذي ي��زداد 
ان���ت���ش���اره ف���ي ال�����رأي ال���ع���ام ال��ل��ب��ن��ان��ي 
أم���ام ه��ذا ال��خ��ن��دق ال���ذي يشق ال��ب��الد. 
وال يمنع السأم قوة االستقطاب على 
العصبية.  ش���ّدة  وال  ال��خ��ن��دق  جانبي 
ولكن السأم يوّسع الهوامش. القضايا 
ال��ت��ي ي����دور ح��ول��ه��ا ال���خ���الف تتصف 
ام��ا بالعقم وام��ا بشيء م��ن امل��راوح��ة. 
ع���ل���ى س���ب���ي���ل امل�����ث�����ال، م���س���أل���ة س���الح 
ال��ل��ه«، وه��ي مسألة مصيرية،  »ح���زب 
يبدو  ف��ي شأنها وال  تقدم  ال يحصل 
مصيرها في يد قوى الداخل. ومسألة 
أيضًا  امل��ؤك��دة  أهميتها  على  املحكمة 
غير  فعاد  معلومة.  معطياتها  باتت 
م��رّج��ح أن ت��ؤدي أع��م��ال ه��ذه املحكمة 
ال���ى تغيير ق��اط��ع ف��ي ص���ورة ال��وض��ع 
وف�����ي م����واق����ف األط��������راف ب��ع��ض��ه��ا م��ن 
ب��ع��ض. ال���ق���واع���د ال��ت��ي ن��ش��أت عليها 
ال���ق���وى ال��رئ��ي��س��ي��ة ف���ي 14 و8 م���ارس 
كانت لها في ما مضى أهمية وصالبة 
م����ؤك����دت����ان. »ح������زب ال����ل����ه« ن���ش���أ ع��ل��ى 
امل��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر وت��ي��ار ال��ح��ري��ري 
نشأ على اعادة اعمار بالد خارجة من 
حرب مدمرة وعلى توظيف اجتماعي 
واسع لطاقة الرجل املالية. وأما تيار 
ميشال عون فنشأ على مبدأ استعادة 
االس��ت��ق��الل وم��ق��اوم��ة امل���ص���ادرة التي 
لها.  خاضعة  الوطنية  االرادة  ك��ان��ت 
ك����ل ه������ذه األط����������راف ال����ي����وم أص��ب��ح��ت 
ب��ع��ي��دة ج���دًا م��ن ق��واع��د ن��ش��أت��ه��ا تلك. 
فما ك��ان م��ن اج��م��اع على دور »ح��زب 
ال��ل��ه« ف��ي امل��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر أصبح 
ال����ي����وم ان���ق���س���ام���ًا ش����دي����دًا وط���ع���ن���ًا ف��ي 
م���س���وغ���ات ال������دور ال���ح���ال���ي وال��ت��س��ل��ح 
وح��دة  تهديد  وف��ي  املستمر  الطائفي 
ال�����دول�����ة وت����ع����ري����ض ال����ب����الد ألخ���ط���ار 
يتباين النظر الى كيفيات مواجهتها. 
وال تقارن اليوم مسألة املحكمة لجهة 
ات����س����اع ال����وق����ع وامل�����ق�����درة ع���ل���ى ح��م��ل 
الزعامة بمنجزات رفيق الحريري من 
عامة وخاصة. وأما ميشال عون الذي 
بنى مكانته كلها على تحرير االرادة 
ال��ي��وم ب��ن دع��اة  الوطنية فهو واق���ف 
بثقل  وم��ك��ت��ٍف  االرادة  ه���ذه  م���ص���ادرة 
وه��م��ي ف��ي ال��س��ل��ط��ة، ي��ت��رج��م مكافآت 
خدمية أو مالية للموقع الذي اختاره 
لتياره على رقعة الشطرنج الداخلية 

واالقليمية. 
ف��ي م��ج��ال ه���ذا االس��ت��ق��ط��اب تبقى 
م��ش��ك��الت ال��ب��الد ال��ك��ب��رى مفتقرة ال��ى 
م���رج���ع. ف���ال أح���د م���ن ه����ؤالء األط����راف 
 في صدد اصالح 

ً
عنده ما يقوله فعال

ال���ع���ط���ل ف�����ي ال����ن����ظ����ام وه������و ع���ط���ل ق��د 
ر 

ّ
ج��ع��ل ح��ك��م ال���ب���الد أق����رب ال���ى ال��ت��ع��ذ

أحد  املاضية. وال  القليلة  االع���وام  في 
��ق ب��ال��دي��ن 

ّ
ي��ف��وه بجملة م��ف��ي��دة ت��ت��ع��ل

العام الذي نسب عبؤه الى أحد طرفي 
الجبهة واذ بنموه يزداد اليوم تسارعًا 
اآلخ��ر.  املنفرد للطرف  الحكم  ف��ي ظ��ل 
يتخذ  أو  يقول شيئًا مقنعًا  أح��د  وال 
ق�����رارًا ن���اف���ذًا ف���ي ص����دد أزم����ة التعليم 
ال��رس��م��ي أو أزم����ة ال��ض��م��ان ال��ص��ح��ي 
أو أزم��ة الكهرباء أو أزم��ة السير التي 
أصبحت تأكل من أعمار املقيمن في 
 عن األك��ل من جيوبهم. 

ً
بيروت فضال

 
ً
ال��خ، ال��خ. وه��ذا بطبيعة الحال فضال
ع�����ن غ����م����وض امل���ص���ي���ر ال����وط����ن����ي ف��ي 
ن��اره��ا اض��رام��ًا.  ت���زداد  اقليمية  حمى 
ف���ي ك���ل ه���ذا ي��ب��دو ال��ك��ل ف���ي املجتمع 
السياسي مقصيا عن املعالجة حيث 
ال ي���ج���وز االق����ص����اء أو ع����اج����زًا ع��ن��ه��ا 
ف ش��ؤون 

ّ
ال��ى ش��ؤون تخل ومنصرفًا 

البالد أو تزيد معضالتها استعصاء، 
ع��ل��ى ن��ح��و م���ا ت��ب��دو ال���ب���الد ف���ي وارد 
ومجتمعها السياسي في وارد أو في 

أكثر من وارد آخر.

• بنك املعلومات في األنظمة املغلقة
     هو املخابرات 

• املسجد والجمعة لهما حصانة
     حتى في وجه النظام 

• التدخل العسكري أشد وقعًا 
     على الداخل السوري والنزاع قد يشمل

     إيران وإسرائيل ولبنان

• اإلجماع على »حزب الله« أصبح اليوم طعنًا
     في مسّوغات دوره

• سأم الرأي العام اللبناني يزداد 
      من الخندق الذي يشق البالد


