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يعرض هذا املقال الظروف املوضوعية التي أدت إىل
انتصار الثورتني التونسية واملرصية ،ويتناول خمتلف
التحديات القائمة يف املرحلة االنتقالية :دستوريا
وسياسيا واقتصاديا ،واسرتاتيجيا .ويقرتح استمرار
النظام االقتصادي النيوليربايل الراهن جتنبا ألي
خضات ضخمة وجنبا إىل جنب مع اقتصاد جديد
اجتامعي تعاوين منحاز للفقراء .وحذر من عواقب
استمرار السياسات الرأساملية عىل املدى البعيد.
وألقى ضوءا عىل عالقة الثورات بالقضية الفلسطينية
والغرب ،وكذلك قرأ موقع قضية فلسطني يف سياق
مالبسات وأولويات الثورات العاجلة.
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قطاع غزة .وأضف اجتا َه االحتالل األمريكي
ألفغانستان نحو التهاوي بفضل املقاومة أيض ًا.

ُ
األمريكي
املرشوع
فشل
وبكلمة ،أ ّدى
ِ
ِ
ِ
إلعادة َص ْو ِغ ما أسموه بـ«الرشق
ين
الصهيو ِ
ٍ
اختالل كب ٍ
ري يف
األوسط اجلديد» إىل حدوث
ِ
ِ
مصلحة أمريكا والكيان
ميزان القوى يف غري
الصهيوين.
اندالع
صحب ذلك منذ 2008
وقد
ُ
َ
ِ
ٍ
ٍ
وهزت
مالية أطاحت بمقوالت
أزمة
العوملـة ّ
ُأ ُس َسها ،ورمت ُكربى رشكاهتا وعاملق َة ِ
بنوكها
ِ
إرباك الغرب وإضعاف
أسهم يف
أرض ًا ،مما
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ووقوع ِه يف ٍ
خانقة سياسية
أزمة
العاملية
سيطرته
واقتصادية وعسكرية وأخالقية وحضارية.
ٍ
ُ
أقطاب
بروز
ري
َ
وصحب هذا املتغيرّ َ الكب َ
كربى عاملية :روسيا والصني واهلند.
أدوارمها السياسية
تعاظمت
وأخرى إقليمية
ُ
َ
واالقتصادية :إيران وتركيا والربازيل وجنويب
أفريقيا وماليزيا ،وأخرى ممانعة :سورية
وفنـزويال وبوليفيا وكوبا.

ِ
ِ
املاضية
العرشية
هذه املعادلة مع هناية
ِ
االعتدال
نفسها سلب ًيا عىل دول
عكس ْت َ
َ
يبَ ،
وفشلِ رهاناتهِ ا عىل أمريكا ،ال سيام
العر ّ
ِ
دخول النظامينْ ِ
مرص وتونس .وقد تالقى مع
ُ
ِ
ِ
َ
والتفسخ إىل حدِّ
الغرق يف
الشيخوخة
مرحل َة
ّ
ِ
الف ْس ِق ُ
والفجور.

ُ
الندالع الثورة
الطريق ممُ ََهدً ا
وهبذا أصبح
ِ
ِ
ِ
ناحية ميزان القوى
ونجاحها سوا ًء أكان من
العاملي واإلقليمي والعريب ،أم كان عىل
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مستوى الداخل يف البلدين .وهذا هو الذي
يفسرّ ُ االنتصار ْين الكبريين اللذين وقعا بإذن
اهلل ونرصه .وذلك بعد أن است ِ
ُ
رشوط
ُكملت
سنن التغيري.
التغيري ،أو ُق ْل ُ

من هنا فإن قراءة هذه الثورات ومآالتهِ ا
ِ
ورشوط
تقيض باستحضا ِر موازين القوى

التغيري .فالتغيري ُ
ينض ُج عندما تأخذ القوى
املسيطر ُة خارج ًيا وداخل ًيا بالتصدّ ع .وتنمو
ِ
لتوجه
قوى جديدة
لتصعدَ  ،ويشتدُّ
َ
ساعدُ هاّ ،
الرضبة القاضية من خالل الشعب يف امليادين.
رب العاملني.
فينصرُ ها ّ

ِ
النرص األول دخلت الثورتان يف
وبعد
ِ
ٍ
شديدة اخلصوصية:
مرحلة انتقالية فريدة
ٍ
منترصا مصمماً عىل
الشعب
خرج
جهة
فمن
ً
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أهدافها ،ومن جهة
وحتقيق
ثورته
واصلة
ُم
ُ
ِ
األمن ومرتكزات
وقوات
اجليش
ثانية ،بقي
ُ
النظام السابق .أما من اجلهة الثالثة ،فقد أخذت
ِ
ِ
ِ
خمتلف ِ
ُ
والدولية
واإلقليمية
العربية
القوى
ِ
َ
فاجأة والصدمة،
تصحو من ا ُمل
لتدخل الرصاعَ
وتفتح التطورات عىل أكثر من
من جديد،
َ
ٍ
شبه إمجا ٍع عىل
يرتس ُخ ُ
احتامل واجتاه .ثم راح ّ
ِ
صناديق
النظام الديمقراطي واالحتكا ِم إىل
ِ
عملية التداول عىل السلطة.
اإلقرتاع يف
ِ
ُ
األول إىل صناديق االقرتاع أعطى
االحتكام
ِ
اإلسالميني ،وال سيام «اإلخوان» أغلبي ًة ،كام
ِ
ِ
ِ
واليسارية قو ًة
والوطنية
القومية
أعطى القوى
للتوسع ،وأبقى يف مرص لقوى
مقدّ ر ًة قابل ًة
ّ
ُ
ِ
اإلستهانة هبا.
السابق قو ًة ال ينبغي
النظا ِم
ُ
فاملرحلة االنتقالية أصبحت حمكومة ،كام يبدو
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ِ
ِ
ِ
االقتصادية
النهضة
ووعود
االجتامعية
ُ
ِ
ِ
والعلمية واملعرفية؟
اإلنتاجية
ٌ
أولي ٌة ال يستطيع أن جييب
أسئلة
هذه
ّ

حتى اآلن ،باالحتكا ِم إىل صناديق اإلقرتاع ،كام
هي حمكومة بشار ٍع متعدّ د ٍ
نشط جد ًا .كام ُفتِ َحت
ِ
ِ
ِ
مصاريعها،
املختلفة عىل
الرصاعات
أبواب
ُ
ً
داخل ًيا وعرب ًيا وإقليم ًيا وعامليا.
التيار الذي يعتمدُ النظام النيوليربايل مع
عنها
ُ
من هنا ،فإن التحدّ ِ
ِ
ِ
يات التي راحت
ُ
طريق
الفساد حتت َو ْه ِم أن ذلك هو
حماربة
احلي ِ
ِ
ت ِ
ة ،ال سيام
ُواج ُه
ثم خيفف
احلكومات التنمية،
َ
ُ
الشعب وقوا ُه ّ
وجلب االستثامرات ،ومن ّ
ِ
ِ
اجلديدة
بقيادة اإلخوان املسلمني ،واإلئتالفية من البطالة .وهذا التيار من بني اإلسالميني
حرص هلا .وقد أخذ يربز عىل السطح
نسبي ًا ،ال
َ
الوخيم َة للنظام
النتائج
س
ً
َ
خصوصا مل َي ُ
َ
در ْ
ِ
ُ
ُ
املتعلقة
االقتصادية
ات
منها التحد ّي ُ
نظامي تونس ومرص السابقني.
بالبطالة النيوليربايل عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
والفق ِر ،ناهيك عن وعود التنمية
ْ
النظام النيوليربايل والرأساملية
يلحظ أن
والنهوض ومل
َ
ِ
ِ
وحتقيق العدالة االجتامعية ،علماً بأن التحدّ ي العوملية العاملية خيالفان أخالق اإلسالم
االقتصادي من حيث األمهية واألولوية يأيت ومقاصده العليا ونظرياته يف االقتصاد.
َ
حول
يف املرتبة الثالثة بعد الرصاع
ُ
إعادة
أميركي
ل
ا
الم�شروع
ف�شل
ّى
د
�
أ
ال�صهيوني ل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حكم جديد وترسيخ
بناء نظا ِم
ٍ
�صو ِْغ ما �أ�سموه بـ«ال�شرق الأو�سط الجديد» �إلى حدوث
َ
ٍ
ٍ
مدنية ،كام يأيت أيضا بعد
دولة
م�صلحة
ميزان القوى في غير
كبير في
اختالل
ِ
ِ
ٍ
ٍ
اخلارج وإشكاليات جتاوز
حتد ّيات
ِ
التجزئة العربية ومواجهة الكيان �أميركا والكيان ال�صهيوني.
الصهيوين.
بأس من أن نبدأ باإلشكال
ومع ذلك ال َ
االقتصادي وإلقاء بعض امللحوظات عليه:

ماذا نفعل بالنظا ِم االقتصادي النيوليربايل
ِ
ِ
بالعوملة
واملرتبط
املوروث من العهد السابق،
ٍ
واتفاقات دولية مع أمريكا وأوروبا فضلاً عن
ِ
القروض والديون؟
ُ
ُ
العاجلة
املالية
اإلمكانات
من أين تُو َف ُر
ُ
ِ
ِ
وإهناض
البطالة
التي تسمح بالتخفيف من
ِ
ِ
ِ
املوروث
االختالل
االقتصاد .ومن ُث ّم تصحيح
يف عجز ُموازنات الدولة؟

ِ
كيف يمكن أن تتحققَ
العدالة
وعود
ُ

هذه األسئلة ال يستطيع أن جييب عنها التيار
اليساري الذي ينقد ،وبحق النظام االقتصادي
النيوليربايل ،عندما يأيت إىل السؤال :هل هو
املطلوب إسقاطه فور ًا ،كام كان احلال مع
الثورات االشرتاكية سابق ًا .ماذا حيدث إذا تو ّلدّ
عنه هروب رؤوس األموال املستفيدة منهُّ ،
تعطل
لإلنتاج ولكثري من اخلدمات ،وإذا تقطعت أوارص
العالقات االقتصادية القائمة مع الغرب؟

وال يستطيع أن جييب عنها من يعتمدون
نظريات االقتصاد اإلسالمي ،كام عرب عنها
كتاب «العدالة االجتامعية يف اإلسالم»
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لألستاذ سيد قطب أو كتاب «اقتصادنا» للسيد والصدقات باجتاه إنتاجي (جزئ ًيا عىل األقل).
حممد باقر الصدر .ألهنا ُطرحت ل ُتطبقَ يف إطار كام جيب أن يصحب االنفتاح عىل الغرب،
جمتمع ونظام سيايس غري ما هو سائد ،بعد
انفتاح عىل دول العامل األخرى وال سيام يف
ٌ
انتصار الثورتني يف املرحلة االنتقالية .لكن العامل الثالث .واألهم السعي لبناء تعاون
تلك النظريات جيب أن تظل حارض ًة يف عملية اقتصادي عريب وسوق عربية مشرتكة ،وسوق
البحث عن اإلجابة عىل كل األسئلة.
إسالمية مشرتكة ،مع التأكيد بأن مواجهة
التحديات االقتصادية ال يمكن أن
النظا َم النيوليبرالي والر�أ�سمالية العولمية العالمية
تحُ
ل يف اإلطار القطري إذا مل ترتبط
يخالفان �أخالق الإ�سالم ومقا�صده العليا ونظرياته
باإلطار العريب ،فاإلسالمي ،فالعامل
في االقت�صاد.
الثالث ،وما مل تقم عىل أساس
املقرتح هنا :أن ُي َ
االستقالل وحترير اإلرادة من
رتك النظام النيوليربايل ُ
يعمل
وكذلك االتفاقات السابقة لكي ال تُعطل احلياة اهليمنة اخلارجية.
االقتصادية ،وجتن ًبا ألزمة اقتصادية ال يتحملها
نظام يعتمد االحتكام لصناديق االقرتاع ،وال
يتحملها نظام يطلق حري َة اإلعالم واألحزاب
وحق التظاهر واإلرضاب.

فالتجارب االشرتاكية اجلذرية يف موقفها
من الرأساملية مل تكن واقعة حتت سيف
االحتكام لصناديق االقرتاع أو إطالق احلريات
عىل اختالفها .فكانت حتتمل أشد ألوان الضيق
االقتصادي عىل الناس.
إن اإلبقاء عىل النظام النيوليربايل عام ً
ال،

واالنفتاح عىل الرأساملية العاملية جيب أن
يصحبه ،وبموازاته ،نظام اقتصادي جديد،
اإلنتاجي
يتأسس عىل مبادئ االقتصاد
ّ
ّ
واجلامعي ،وعىل مبادئ العدالة
ين
والتعاو ّ
ّ
االجتامعية ،وعىل رضورة تدخل الدولة يف
مساعدة املجتمع عىل بناء اقتصاده واإلفادة من
األوقاف بعد حتريرها من الدولة ومن الزكاة
186

فاملطلوب يف املرحلة االنتقالية أن يقوم
نظامان اقتصاديان حتت سقف واحد وأن
يتعايشا ويتنافسا ،فيام تتدخل بينهام حكومة
توازن بينهام بالرغم من انحيازها لصغار املنتجني
وللعامل والفالحني واملرشوعات التعاونية ،إىل
جانب دورها العريب– اإلقليمي– الدويل.
َ
الرصاع لرتسيخ
إشكال
واآلن ،سأجتاوز
ِ

نظام جديد ووضع دستور جديد ،وإقامة
دولة مدنية ،واحليلولة دون عودة إنتاج
األنظمة السابقة ،وذلك بسبب خصوصية
سأمر
هذا اإلشكال بالنسبة إىل كل حالة .وهلذا
ّ
رسيعا وباختصار حول:
ً

 – 1الثورات والعالقة بالغرب والق�ضية
الفل�سطينية.

اجتهت احلكومات اجلديدة يف املرحلة
االنتقالية إىل طمأنة الغرب وهتدئة الرصاع
معه وجتنب االحتكاك به ،بسبب القضية
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الفسطينية ،وذلك ألسباب تتعلق بظروف
أولويات املرحلة االنتقالية.

ويف املقابل ،راحت أمريكا وأوروبا هتادنان
الثورات وقياداهتا املنتخبة ،وذلك بسبب
ضعفهام وارتباكهام .وقد عجزتا عن نرصة
طاح هبام.
حليفيهام ا ُمل ِ

تالقى الطرفان عند احلاجة إىل املهادنة
املتبادلة ،وكالمها سيسعى ألهدافه املناقضة
لآلخر من خالهلا .ومع ذلك ،انطلق اجتاهان
داخل كل طرف :أحدمها مع هذه املهادنة،
وثانيهام ضدها أو يضع جمموعة من التحذيرات
متيز الطرف املعارض من داخل
خو ًفا منهاّ .
الثورات بالتشكيك يف القوى التي سلكت
ذلك الطريق إىل حد االهتام الظامل ببيع نفسها
ألمريكا ،والتخيل عن القضية الفلسطينية.

ِ
تواج ُه
هبذا تكون املرحلة االنتقالية
َ
عواصف وخماطر ورصاعات داخلية .وهلذا
فإن ما ستلجأ إليه احلكومات التي يقودها
اإلخوان املسلمون ،وكذلك احلال بالنسبة إىل
القوى السياسية بعامة ،سيتقرر ويتطور يف ظل
الرصاعات الداخلية حيث أطلقت الثورات
املكونات االجتامعية والسياسية والفكرية،
كل ّ
كام يف ظل إعادة القوى العربية واإلقليمية
والعاملية تنظيم نفسها ،أو هي يف طريقها إىل
ذلك ،مما سيزيد من حدّ ة الرصاعات الداخلية
واإلقليمية واخلارجية.
هلذا فإن كل من حتدثوا عن ربيع عريب
والسطحي
عليهم أن ينسوا هذا الوصف الفج
ّ

واملض ّلل .وكل من يظن أنه ثمة قوة أو حز ًبا
حتى لو فاز يف االنتخابات يستطيع أن يفرض
برناجمه وآراءه جيب أن يعيد حساباته عىل
ضوء معادلة الرصاعات القائمة واآلتية ،وما
يمكن أن ّ
يتشكل من توافقات وما قد ينشأ من
حمصالت .وهذا ما ينطبق عىل الرصاع حول
ّ
الدساتري واخليارات االقتصادية والسياسية
واالسرتاتيجية للدولة.

ستتحاور حوله ندوتُنا،
من هنا فإن كل ما
َ
يستقر من خيارات ،سوف يذهب
وما يمكن أن
ّ
يف التطبيق إىل عامل الرصاعات والعواصف
والعقبات من جهة ،كام إىل دنيا التفامهات
والتوافقات .فال جمال لتيا ٍر بعينه ومهام كانت
قوته االنتخابية ،إذا ما أراد أن ينجح ،ال جمال
ّ
تصوراته حول موضوع الدولة
له يف أن يفرض ّ
املدنية ودستورها أو مصادر الترشيع ،أو شكل
االقتصادي ،أو قضية األمن القومي،
النظام
ّ
أو تقاليد التعد ّدية السياسية ،وعالقة األغلبية
باألقلية ،واألقلية باألغلبية.

ولنتذكر أن ما من حاكم أو حزب أو اجتاه
يستطيع أن يفرض برناجمه إذا كان بحاجة إىل ٍ
أمد
طويل من احلكم مثلاً عرش سنوات .ألنه سيكون
عىل باب انتخابات كل أربع أو مخس سنوات.

 -2حول الق�ضية الفل�سطينية

استنتج الكثريون يف أثناء اندالع الثورات،
ثم خالل املرحلة االنتقالية أن القضية
الفلسطينية استبعدت من األجندة .لكن
هل هذا االستبعاد ،إن جاز التعبري ،يعني أن
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فلسطني عىل الرف؟

اليوم ،وهو بحث ال جمال لالختالف حوله
عدا يف استبعاد الشائعات.

كل من تحدثوا عن ربيع عربي عليهم �أن ين�سوا هذا
وال�سطحي والم�ض ّلل .وكل من يظن �أنه
الو�صف الفج
ّ
ثمة قوة �أو حزبًا حتى لو فاز في االنتخابات ي�ستطيع
�أن يفر�ض برنامجه و�آراءه يجب �أن يعيد ح�ساباته على
�ضوء معادلة ال�صراعات القائمة والآتية.
أما الذي حدث فهو وضع األولوية لنجاح
الثورة ،ثم خلوض املرحلة االنتقالية بنجاح.
ومن ثم يأيت التصدي لقضايا اسرتاتيجية مثل
ِ
القضية الفلسطينبة ،والسري عىل طريق التعاون
القومي ،والسوق العربية
العريب ،وحتقيق األمن
ّ
املشرتكة .لقد حدث ُ
مثل هذا يف التجربة
التارخيية املعارصة للحركات القومية والوطنية
واالسالمية منذ  1948حتى اليوم.

ُ
ُ
تتقدمها
الفلسطينية حني
القضية
فقد كانت
ُ
ُ
أولويات أخرى كامن ًة
تتهيأ لالنطالق .وهي
ٌ
اآلن يف احلالة نفسها.

هلذا أرى أن قراءة عالقة الثورات بالقضية
الفلسطينية ،أو الكيان الصهيوين ،أو مستقبل
االتفاقات املعقودة معه ،أو قضايا املقاومة ودعم
الفلسطيني ،أو اجتاهات العالقات
الشعب
ّ
بأمريكا والغرب عمو ًما كام الدول الكربى
األخرى ،جيب أن ُيبحث عىل مستويني.
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 أما املستوى الثاين فهو حتليل ذلكالواقع ،وكيفية االستنتاج املستقبيل
منه .وهنا س ُيفتح باب االختالف
عىل مرصاعيه.

فالبعض استنتج أن اإلخوان
املسلمني يف مرص وتونس
مثلاً نفضوا أيدهيم من القضية
الفلسطينية أو املقاومة ،وانشغلوا يف شؤون
إدارة احلكم .األمر الذي يسحب نفسه عىل
املستقبل بنظرهم.

أما البعض اآلخر ،وأنا أؤيده ،فال يفسرّ ما
جرى يف أثناء الثورات من تركيز عىل إسقاط
ٍ
تصد للقضايا
النظام ورأسه ،ثم ما جرى من
التي طرحتها املرحلة االنتقالية ُيمثل ً
نفضا
لليد من القضية الفلسطينية ،أو يمثّل هناية
املطاف للعملية الثورية .فالذي حدث يمثل
من جهة تنظيماً لألولويات ،وال يمثل السقف
النهائي للعملية التارخيية اجلارية ،وإنام هو
حمطة من حمطاهتا .ومن ثم يمكن التوقع بأن
قادم التطورات سيتجه إىل اندالع الرصاع مع
العدو الصهيوين ،وإىل تبني القضية الفلسطينية
واملقاومة ودعم الشعب الفلسطيني.

ُ
وجهتي النظر هنا ال يحُ َس ُم
اختالف
ْ
ُ
واخلطأ فيه إ ّ
ال من خالل املستقبل ،وما
الصواب
ُ
سيحدث من تطورات وتداعيات ،وما سوف
القوى من ِ
خمتلف ِ
ُ
مواقف وقرارات.
تتخذه

ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة
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بكلمة ،ما ينبغي لنا جتميد الصورة الراهنة
وبناء كل التوقعات عليها.

تطورية
ُ
فالثورات يف حالة عملية تارخيية ّ
ُ
متعرج ًة ومع ّقد ًة ومتعدد َة
متواصلة،
وستكون ّ
األوجه .فهي ليست حال ًة راكد ًة بلغت سقفها،
ُ
وأعطت َّ
كل ما عندَ ها .وال يمكن أن يقاس
ِ
بحارضها .ومن ثم تو ُقع األسوأ.
مستقب ُلها

ريا ثمة حمذور جيب اإلنتبا ُه إليه .وهو
وأخ ً
ِ
وجه
اجلميع بسدِّ األبواب يف
رضور ُة إسها ِم
ِ
ِ
الفتنة السنية-الشيعية .وهنا ثمة رضورة لتفاهم
إيراين-مرصي لدرء هذه الفتنة .وهنالك دور
ال بدّ أن تقوم به حركة محاس وحزب اهلل
وحركة اجلهاد يدً ا واحدة لدرء هذه الفتنة.

تأكدوا إذا ما نجحنا يف هذا  ،فال جمال
ِ
ٍ
ٍ
باجتاه
إجيابية
تطورات
لتشاؤ ٍم ،أو عدم توقع

ِ
وحدة األ ّم ِة و ُن ِ
ِ
القضية الفلسطينية.
رصة
والكوابيس جيب أن تكون
فاملخاوف
ُ
ِ
ِ
وقيادات الغرب
نصيب الصهيونية
من
الوضع اجلديد الذي
قوم
ُ
االستعامري ،عندما ُي ّ
وخصوصا مرص.
ش ّقته ثورتا مرص وتونس،
ً
ِ
الفتنة ستصبح
وعندما ننجو من الوقوع يف
جبهتنا مع التفاوت ،مرتامي َة األطراف.

ختا ًما أو ّد أن أضع مسؤولية خاصة عىل
ِ
ِ
حترك
األمنية يف عدم
سلطة رام اهلل وأجهزتهِ ا
ِ
ِ
ٍ
ٍ
انتفاضة
الغربية يف
الضفة
شعبية ثالثة ضدّ
االحتالل واالستيطان وضدّ هتويد القدس،
وهتديد املسجد األقىص .ولوال هذا الدور
َ
سأل أحدٌ عن عالقة الثورات
املد ّمر ،ملا
بالقضية الفلسطينية التي عليها بدورها أن
ُصحح كل
تفرض نفسها عىل األحداث وت ّ
بوصلة تنحرف عنها.

YZ
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