18

رأي

الخميس  25تموز  2013العدد 2063

المد اإلسالمي
فراغات ما بعد توقف ّ
محمد سيد رصاص *
م ��ا ج � ��رى ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ي � ��وم  3ي ��ول� �ي ��و /ت �م��وز
ع� �ن ��دم ��ا س� �ق ��ط ح� �ك ��م ال ��رئ� �ي ��س م �ح �م��د م��رس��ي
يشابه ما حصل لألنظمة الشيوعية في الكتلة
السوفياتية ب�ين ع��ام��ي  1989و 1991م��ن حيث
�وذج ف �ك��ري _ س�ي��اس��ي م��رب��وط
أن ��ه س �ق��وط ل�ن�م� ّ
بتنظيم عاملي تمثل القاهرة مركزه ،تمامًا كما
كانت موسكو بالنسبة إلى األح��زاب الشيوعية
العاملية .كان األمر أقرب إلى عملية سقوط ذاتي
بعد تجربة سنة أولى حكم ،لتنظيم عمره أربعة
وثمانون عامًا في املعارضة ،أث��ارت ممارساته
وسياساته غالبية في املجتمع املصري ضده لم
تستطع أن تحصد حركتها الشارعية ما بدأته
في  30يونيو ،كما حصل ضد مبارك بني يومي
 25يناير و 11فبراير  ،2011وليأتي العسكر عبر
انقالب عسكري ويحصد ما بدأه ميدان التحرير
قبل ثالثة أيام.
هنا ،يؤشر ما جرى في القاهرة في  3يوليو إلى
توقف حركة مد التيار االسالمي ،ليس مصريًا
فحسب ،ولكن عامليًا أيضًا ما دامت القاهرة منذ
أيام حسن البنا املركز و«التنظيم – األم» لحركة
ه��ذا التيار .ه��ذا امل� ّ�د ب��دأ ف��ي القاهرة منذ أوائ��ل
سبعينيات ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن م��ع وف ��اة الرئيس
عبد الناصر ،الذي منع وجوده الجسدي ترجمة
ن�ت��ائ��ج ه��زي�م��ة ح��رب ح��زي��ران م��ن ح�ي��ث كونها
ق��د أش ��رت إل��ى ت��وق��ف ح��رك��ة م��د ال�ت�ي��ار القومي
ال�ع��روب��ي ،ال��ذي ك��ان م��رك��زه أي�ض��ًا ال�ق��اه��رة منذ
 1952ت �م��ام��ًا ك �م��ا ك��ان��ت م ��ع ال �ت �ي��ار ال�ل�ي�ب��رال��ي
بالنسبة إلى املنطقة مع سعد زغلول بعد ثورة
 ،1919ث��م ع � ّ�م امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ب��ال �ت��دري��ج في
ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي م��ن السبعينيات ،وف��ي عقدي
الثمانينيات والتسعينيات ،قبل أن تصل حركة
م��د ال �ت �ي��ار االس�ل�ام��ي إل ��ى ط �ه��ران ،1979-1978
وباكستان الثمانينيات وتركيا التسعينيات.
يختلف ت��وق��ف م��د التيار االس�لام��ي ع��ن ح��االت
توقف مد التيارات السابقة ،من حيث أن الحاالت
السابقة ك��ان يجري م��لء ف��راغ توقف مدها من
خ�ل�ال ب��دي��ل ج��اه��ز م�ت�م�ث��ل ف ��ي ت �ي��ار ج��دي��د لم
ّ
يجرب ويفشل قبل فشل سابقه ،حيث إن الحالة
ف��ي م��رح�ل��ة «م ��ا ب�ع��د ال �ق��اه��رة  3ي��ول�ي��و »2013
ليست مثل «ال�ق��اه��رة م��ا بعد  5ح��زي��ران »1967

أو «القاهرة ما بعد  4فبراير »1942عندما وجد
بديل فكري  -سياسي جديد لم يفشل سابقًا أو
يفقد «عذريته السياسية» ليحل محل السابق
ال� ��ذي ف �ش��ل واص� �ط ��دم ب��ال �ح��ائ��ط :اآلن ال�ج�م�ي��ع
م� �ت� �س ��اوون ف ��ي ال �ف �ش��ل م ��ع ال �ت �ي��ار االس�ل�ام ��ي،
س ��واء ال�ق��وم��ي ال ��ذي ل��م ي �ج��دد ث��وب��ه ال�ن��اص��ري
أو البعثي ،أو الليبرالي ال��ذي لم يتجاوز حتى
ً
اآلن إرث التجربة الليبرالية القديمة وصوال إلى
محاولة «الليبراليون الجدد» تقديم أطروحاتهم
َ
بالترافق مع غزو العراق ،عندما نظروا وأي��دوا
الدبابة األميركية املحتلة لعاصمة الرشيد ،أو
كان املاركسي الذي ما زال محكومًا بفشل تجربة
السوفيات.
هذا املشهد غير املسبوق عربيًا على مدار قرن من
الزمن ،منذ سقوط الدولة العثمانية عام ،1918
يدل على وجود حالة فراغ فكري  -سياسي على
صعيد مجمل الحياة السياسية العربية .ربما،
وهذا هو األرج��ح ،أن نشوء حالة من التوق إلى
«ال�ع�س�ك��ري امل�ن�ق��ذ» ،ال�ت��ي رأي�ن��اه��ا ف��ي ال�ق��اه��رة
طوال أشهر ستة قبل  3يوليو  ،2013عند تيارات
ليبرالية وناصرية ويسارية في صراعها ضد
ح�ك��م اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ،ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ه ��ذا ال �ف��راغ
الفكري  -السياسي ،الذي يمكن أن تكون أفضل
تجسيد له «حركة تمرد» ،التي عبرت عن حركة
جماهيرية واس�ع��ة رك��ب ف��ي قطارها الليبرالي
وال �ن��اص��ري وال �ي �س��اري وأن �ص ��ار ن �ظ��ام م �ب��ارك
واألق �ب��اط ،لكنها ل��م تستطع أن تقول س��وى «ال
ً
لحكم اإلخ ��وان» ،ول��م تملك ب��دي�لا لهم ،لينتهي
زعيم جبهة االنقاذ،
بها املشهد ،هي والبرادعي ّ
ف��ي ذل��ك املشهد التلفزيوني مل��ا جلست «تمرد»
و«االن�ق��اذ» إل��ى جانبي منصة أعلن من خاللها
ق��ائ��د امل��ؤس�س��ة العسكرية عملية إزاح ��ة الحكم
اإلخواني الذي أتى عبر صندوق االقتراع.
ف ��ي ت��ون��س اآلن ي �ج��ري ت �ج��ري��ب ع�م�ل�ي��ة ت �ك��رار
للسيناريو املصري عبر «حركة تمرد تونسية»
ع �ل��ى ح �ك��م االس�ل�ام �ي�ي�ن ،وم ��ن ال ��واض ��ح ع�ب��ره��ا
أن ه �ن��اك م��راه �ن��ة ع �ن��د ل �ي �ب��رال �ي�ين وي �س��اري�ي�ن،
ك� ��ان ب�ع�ض�ه��م ف ��ي س �ج��ون وزن� ��ازي� ��ن ب ��ن ع�ل��ي،
على «ب��ون��اب��رت» شبيه بالسيسي .ه��ذا النزوع
ل�ـ«ال�ع�س�ك��ري امل�ن�ق��ذ» ي��أت��ي ف��ي ال�ب�ل��دي��ن بعدما
جرى تجريب حائط صد مدني ضد االسالميني،
ف ��ي م �ص��ر ع �ب��ر «ج �ب �ه��ة االن � �ق� ��اذ» ،وف ��ي ت��ون��س

م��ن خ�لال «الجبهة الشعبية» ال�ت��ي ضمت منذ
تأسيسها ف��ي آب 2012ض��د الغنوشي تركيبة
ش �ب �ي �ه��ة ب �ن �ظ �ي��رت �ه��ا امل� �ص ��ري ��ة م� ��ن ي �س��اري�ي�ن
وع��روب�ي�ين ول�ي�ب��رال�ي�ين .ف��ي ال��وق��ت نفسه هناك
مراهنة اآلن في تونس على دعم واشنطن بعدما
عملية انفكاك
بانت في «قاهرة ما بعد  3يوليو» ُ
التحالف األميركي -اإلخ��وان��ي ،ال��ذي نسج على
عجل عند إدارة أوباما في مرحلة ما بعد سقوط
حكم مبارك.

م��ن ال ��واض ��ح ع �ب��ر م �ص��ر أن م��ن ي�س�ت�ط�ي��ع م��لء
ال�ف��راغ ف��ي ظ��ل ت�س��اوي ال�ت�ي��ارات السياسية في
الفشل هو «العسكري املنقذ» ،وه��و اتجاه على
م��ا ي�ب��دو ،ف��ي مرحلة م��ا بعد فشل االسالميني،
ن��اب��ع ع�ن��د واش �ن �ط��ن م��ن اع �ت �ب��ارات ب��راغ�م��ات�ي��ة
ت�ت�ج��ه ال �ع��اص �م��ة األم �ي��رك �ي��ة م ��ن خ�لال �ه��ا نحو
اعتماد مؤسسة جربتها ف��ي فترة حكم مبارك
واس �ت �ن��دت إل �ي �ه��ا ،ف�ي�م��ا ي��أت��ي ع �ن��د م�ع��ارض��ي
م �ب��ارك ال�ق��دم��اء م��ن ال�ع�ج��ز وم��ن منطلق «أخ��ف

«حركة تمرد»
لم تستطع أن
تقول سوى «ال
لحكم اإلخوان»
ً
ولم تملك بديال
لهم
(أ ف ب)

ال غالب وال مغلوب :تسوية روسية ـ أميركية لسوريا
سمير الحسن *
ج�م�ل��ة امل �ت �غ� ّ�ي��رات ال �ت��ي أض�ع�ف��ت ق�ب�ض��ة ال�ط��وق
ح� ��ول س ��وري ��ا ل ��م ت �ث��ن ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال ��روس ��ي م�ي�خ��ائ�ي��ل ب ��وغ ��دان ��وف ع ��ن اس�ت�ل�ه��ام
التجربة اللبنانية ،فطرح صيغة «ال غالب وال
مغلوب» _ الصيغة التي أنهت أح��داث _ 1958
ّ
ميل
ك�ح��ل ل�لأزم��ة ال �س��وري��ة .وي�ع��ب��ر ال �ط��رح ع��ن ٍ
دول��ي للتسوية ،ال لحسم املوقف لصالح طرف
دون آخ � ��ر ،رغ ��م أن س �ي��ر امل� �ع ��ارك ع �ل��ى األرض
ي�ظ�ه��ر ب �ج�لاء غ�ل�ب��ة واض �ح��ة للجيش ال �س��وري
ْ
على أطياف املعارضة السورية املعسكرة ...وإن
ّ
دل ه��ذا األم ��ر ع�ل��ى ش ��يء ،ف��إن�م��ا يحسم ال�ج��دل
حول عاملية الصراع في سوريا ،وعلى أنه ليس
ص��راع��ًا ب�ي�ن م �ع��ارض��ة م�ح�ل�ي��ة وس �ل �ط��ة ق��ائ�م��ة،
وأكثر من ذل��ك ،أن الحل تجاوز مسألة التوازن
املسلح ال��داخ�ل��ي ف��ي س��وري��ا إل��ى رغ�ب��ة وتقاطع
م�ص��ال��ح األط� ��راف ال�ع��امل�ي��ة ،ال �ت��ي ت�ن�ح��و ف��ي ما
بينها باتجاه التسوية والتقاسم والشراكة ،ال
باتجاه الصراع.

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ويأتي ط��رح بوغدانوف ليكون عنوانًا إلخ��راج
خارطة طريق ماّ ،
تمهد ملؤتمر «جنيف  ،»2في
وق��ت ّ
صعدت فيه ال��والي��ات املتحدة موقفها في
مؤتمر أصدقاء سوريا في الدوحة منذ أسابيع،
داع �ي��ة إل ��ى ت�س�ل�ي��ح امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ،تبعه
توضيح أن الغاية من التسليح هي التوصل إلى
نوع من التوازن العسكري مع النظام ،بما ّ
يؤمن
إمكان بدء التفاوض بني األطراف املعنية.
ْ ّ
وإن دل ��ت ت �ط��ورات امل��وق��ف امل ��ذك ��ورة ع�ل��ى أم��ر،
ف��إن �م��ا ت�ش�ي��ر إل ��ى ت �ق��دم واض� ��ح ل �ق��وى ت�ح��ال��ف
ال�ش��رق ال�ص��اع��دة ،ال��ذي حقق جملة انتصارات
في سوريا ،وفي ال��دول اإلقليمية وبحارها ،في
م�ق��اب��ل ت��راج��ع وض �ع��ف م �ح��ور ال � ��دول ال�غ��رب�ي��ة
وحلفائها بقيادة ال��والي��ات املتحدة األميركية،
ف��اس�ت�ط��اع ت�ح��ال��ف دول ال �ش��رق ف��رض ش��روط��ه
في املنطقة ،وتمكنت روسيا خصوصًا من بسط
نفوذ مهم لها في املشرق العربي.
وإذا شئنا سبر مواقف الدول والساحات واحدة
ّ
املطوقة
واح��دة للمسنا أسباب ضعف القبضة
ل �س��وري��ا م �ي��دان �ي��ًا .ف��امل��وق��ف األم �ي��رك��ي م�ص��اب
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بانتكاسة أزمتها املالية _ االقتصادية املعروفة،
بما ال يؤهل الواليات املتحدة األميركية للتدخل
ً
العسكري امل�ب��اش��ر ،ألن ذل��ك سيمثل دخ��وال في
ورطة لم تخرج منها بعد في معارك أفغانستان
وال �ع ��راق ه��ي ب�غ�ن��ى ع�ن�ه��ا ،ال ب��ل ص�م�م��ت على
عدم االنخراط فيها مجددًا ،مكتفية بأداء دورها
ال �ب��راغ �م��ات��ي امل �ع��روف ب��ال�ت��أق�ل��م م��ع ال �ت �ط��ورات
وم�ع��اي�ش�ت�ه��ا .ل��م ت�س�ت�ط��ع امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة
إس�ق��اط ال��رئ�ي��س ال �س��وري ب�ش��ار األس ��د ،وكانت
تلك رغبة كل ال��دول الغربية ،بما فيها الواليات

قد يمثل التغيير الجاري
في قطر ومصر وتركيا
والمرتقب في ليبيا وتونس
مكسبًا للموقف األميركي
امل �ت �ح��دة ،ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ث�ب�ت��ت ص�ع��وب��ة إس�ق��اط��ه،
بدأت واشنطن تعيد النظر في موقفها ،فسكتت
عن األمر وطرحت مع موسكو تسوية ال تشترط
سقوط األسد.
ينسحب املوقف األميركي على مجمل الساحات
امل �ع �ن �ي��ة ب ��ال� �ص ��راع ،ل �ي �ت��أج��ج ف ��ي غ �ي��ر س��اح��ة.
وال ري ��ب ف ��ي أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة
ستتعامل مع التطورات وفق نظرتها التاريخية
البراغماتية ،بتسوية املوقف مع املنتصر .وهذا
ّ
م��ا سيتظهر ف��ي بقية ال�س��اح��ات ،م��ن مصر إلى
تونس فتركيا.
لكن املوقف بدا أكثر وضوحًا في التعامل مع قطر،
حيث تشير املعلومات إل��ى أن التغيير القطري
ل��م يكن مجرد تأقلم أميركي م��ع ال�ت�ط��ورات ،بل

مسعى لتغيير الواقع بغية إقامة وقائع جديدة
ّ
تمهد للتسوية ،فكان الطلب من حمد بن خليفة
التنحي تمهيدًا للدخول في التسوية .كان الدور
األم�ي��رك��ي ه��و امل��ؤث��ر ،وه��و ال��ذي ي��رس��م املنحى
ال � ��ذي س �ت �ت �خ��ذه األح � � ��داث امل �ت �ت��ال �ي��ة ف ��ي ب�ق�ي��ة
س��اح��ات ال �ح��راك ،م�ص��ر وت��ون��س وت��رك �ي��ا ،دون
إغفال ال��دور اإليراني ،الذي هدد بقطع التعاون
م��ع قطر إث��ر اكتشاف شبكة استخبارية تعمل
في إيران بتمويل وتوجيه قطريني.
وت��أت��ي األح� ��داث ف��ي م�ص��ر لتضيف إل��ى مسار
ً
ال � �ص� ��راع ه � ��ذا ب� �ع� �دًا ج� ��دي � �دًا ،ول� �ت� �ط ��رح س � ��ؤاال
حقيقيًا عن الرغبة العاملية ،وخصوصًا الغربية،
ف ��ي اس� �ت� �م ��رار االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ح �ك��م «اإلخ � � ��وان
املسلمني» ،وتبني نهجهم في الحكم في أكثر من
دولة .وتشير أحداث مصر إلى أن الحراك الكبير
رئيس الجمهورية املعزول محمد
املتجدد بوجه ّ
منتم إل��ى «اإلخ��وان
كرئيس
له
يمث
مرسي ،وم��ا
ٍ
املسلمني» ،إنما عنى التوصل عامليًا إلى خالصة
ّ
مفادها أن عامًا من حكم اإلخ��وان في مصر كان
كافيًا ألن يتخلى العالم عن النهج ،وبالتالي فما
جرى في قطر ،التي دعمت وصول اإلخ��وان إلى
الحكم ،لم يكن إال ترجمة لهذه القناعة.
وث � ّ�م ��ة َم� ��ن ي �ع �ت �ق��د أن ال� � ��دول ال �ك �ب��رى امل ��ؤث ��رة،
وخصوصًا ال��والي��ات املتحدة األميركية ،رغبت
في إيصال اإلسالم السياسي إلى السلطة بهدف
حرقه تمهيدًا إلخراجه نهائيًا من الحكم ،بغية
ّ
فتح املجال ألنظمة حكم تتسم بطابع ليبيرالي.
وما أحداث مصر إال توطئة لهذا املنحى.
امل��وق��ف عينه ينسحب على ت��رك�ي��ا ،فهناك فرع
إخواني يحكم باسم «ح��زب العدالة والتنمية».
ج � ��اء ال � �ح� ��راك ال �ش �ب��اب��ي امل � �ع� ��ارض ف ��ي س��اح��ة
«تقسيم» في إسطنبول ليضفي على التحوالت
معنى تأكيديًا لرغبة جامحة في التخلص من
حكم اإلخ��وان ،والبحث عن بدائل أكثر حداثية.
وم ��ن ه �ن��ا أول� ��ى ت �ص��اري��ح ت�م�ي��م ب��ن خ�ل�ي�ف��ة أن

