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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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حوار مع جان بيير فيليو

حوار مع جان بيير فيليو؛ الربيع العربي واإلسالم السياسي والهويات 

أجرى الحوار: راتب شعبو

ــي  ــًرا ف ــتاًذا زائ ــا أس ــس(. كان أيًض ــية )باري ــوم السياس ــد العل ــي معه ــر ف ــط المعاص ــرق األوس ــخ الش ــتاذ تاري ــو أس ه
الجامعــات األمريكيــة: كولومبيــا )نيويــورك( وجــورج تــاون )واشــنطن(. تعتبــره صحيفــة اللومونــد أحــد “أفضــل 
االختصاصييــن العالمييــن” فــي القضيــة الجهاديــة. وقــد حــازت كتبــه حــول العالــم العربــي، التــي ترجمــت إلــى خمــس 

ــز فــي فرنســا وخارجهــا. ــد مــن الجوائ عشــرة لغــة مختلفــة، العدي
قبــل أن يصيــر أســتاًذا جامعًيــا، عمــل جــان بييــر فيليــو فــي القطــاع اإلنســاني )خصوًصــا بوصفــه مندوًبــا عــن االتحــاد 
الدولــي لحقــوق اإلنســان بلبنــان(، ثــم بوصفــه دبلوماســًيا فــي وزارة الخارجيــة الفرنســية )فــي ســفارات فرنســا 
بدمشــق، وعمــان، وتونــس، وكذلــك فــي مكاتــب وزيــر الداخليــة، ووزيــر الدفــاع، ورئيــس الــوزراء بفرنســا(. وكان كتابــه 
“مصيــر العــرب ومصيرنــا”، الــذي ترجــم مؤخــًرا إلــى العربيــة ونشــرته مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، قــد 

حصــل علــى جائــزة أوغســطين ــــ تييــري فــي موعــد مــع التاريــخ بمدينــة بلــوا.

جان بيير فيليو

كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى 
فــي ســجون النظــام الســوري 16 ســنة )-1983 1999(، خــرج منهــا 
مجــرًدا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن 
مــدة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول 
الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الديــن اإلســالمي 
األول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية(، لــه 

ترجمــات عــن اإلنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو
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ــاًء باتجــاه  ــة إســبري فــي 2013، قلــت »يذهــب كّل جهــد النظــام الســوري هب ــة لــك مــع مجل فــي مقابل
ــن، لمــاذا برأيــك؟  ــم يفلــح هــذا التخمي ــا«. ل إعــادة اســتقطاب 1979-1982، والــذي كان اســتقطاًبا طائفيًّ
هــل ألن االســتقطاب الطائفــي فــي ســوريا أقــوى مــن االســتقطاب القائــم علــى المصالــح؟ هــل المشــكلة فــي 
الوعــي، أي فــي عــدم وعــي النــاس لمصالحهــا، أم المشــكلة فــي انعــدام الثقــة بيــن مختلــف الجماعــات فــي 

ســورية أكانــت دينيــة أو عرقيــة؟ 
عندمــا قلــُت هــذا الــكالم فــي بدايــة العــام 2013، لــم يكــن قــد مــّر عامــان علــى انــدالع الثــورة الســورية، 
ولــم تكــن مظاهــر االســتقطاب الطائفــي قــد بلغــت الشــّدة التــي بلغتهــا فــي 1979-1982، واألهــم هــو مــا 
ظهــر مــن التــزام ثــوري بالحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة تحــت شــعار »الشــعب الّســوري واحــد«. التدخــل 
ــر،  ــت قصي ــك بوق ــد ذل ــي، وبع ــه اللبنان ــزب الل ــل ح ــور، أواًل تدّخ ــب األم ــا قل ــو م ــزدوج ه ــي الم الخارج
تدّخــل ميليشــيات أخــرى مواليــة إليــران، ثانًيــا تدخــل )داعــش( التــي تســّمي نفســها »الدولــة اإلســالمية«. 

ــية  ــدة سياس ــوى، وذات أجن ــدود قص ــى ح ــة إل ــة عنيف ــة طائفي ــا ذات دينامي ــي أنه ــوى ف ــذه الق ــترك ه تش
ــح  ــذا نج ــورية. وهك ــورة الس ــا للث ــداء جذريًّ ــل ع ــذا تحم ــى ه ــوريا، وإل ــن س ــة ع ــارات غريب ــا اعتب تحّدده
ــك  ــى ذل ــد حت ــار األس ــح بش ــد نج ــن ق ــم يك ــي ل ــق طائف ــرض منط ــي ف ــدادي ف ــار البغ ــران وأنص ــار إي أنص
الحيــن فــي فرضــه. يضــاف إلــى ذلــك عمليــة التدميــر، أو حتــى تفكيــك البــالد، التــي دفعــت كل ســوري، 

ــاة. ــى الحي ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــط م ــو فق ــي، ل ــن األهل ــو التضام ــداد نح ــى االرت ــورية، إل وكل س
ــوري  ــة هــي جــزء مــن ســياق ث ــورات العربي ــرون أّن الث ــن ي أنــت مّم
طويــل، أال تــرى أّن هــذا يتضمــن قياًســا آليًّــا علــى الثــورة الفرنســية؟ وإذا 
كانــت الثــورة الفرنســية انطــوت علــى مســار طويــل لصعــود البرجوازيــة 
ــّرر  ــل التح ــي؟ ه ــوري العرب ــياق الث ــوي الس ــاذا ينط ــى م ــية، فعل الفرنس
والديموقراطيــة أفــق ضــروري للمجتمعــات، علــى ضــوء التــرّدي الكبيــر 
ــة  ــامات األهلي ــق االنقس ــن تعّم ــي م ــهد العرب ــه المش ــي إلي ــذي ينته ال
وســيادة التيــارات الرجعّيــة؟ هــل يشــير تصــّورك إلــى نظــرة تفاؤلّيــة تشــبه 

ــة الماركســّية؟  ــات التاريخي الحتمي
ــي  ــي مقاربت ــتند ف ــا ال أس ــي: أن ــا يل ــى م ــد عل ــي بالتأكي ــمح لنفس ــم، أس ــوء فه ــب أّي س ــل تجنّ ــن أج م
إطالًقــا علــى تصــّور حتمــّي للتاريــخ، وأرفــض أن أقســر األوضــاع العربيــة لتناســب مخّططــات مســتوردة مــن 
النمــوذج األوروبــي. علــى العكــس تماًمــا، بوصفــي مؤّرًخــا، أتصــّور عمليــة طويلــة األمــد، ذات دينامّيــات 
ــر نضــاالت التحــّرر  ــدأت مــع النهضــة فــي القــرن التاســع عشــر، واســتمّرت عب ــي، ب ــم العرب خاصــة بالعال

ــة مــن هــذا القــرن. ــة فــي العشــرّية الثاني ــم االنتفاضــات الديموقراطي الوطنــي فــي القــرن العشــرين، ث
وأؤّكــد علــى أن »التقّدمّييــن« األوربييــن، بــدالً مــن أن يتضامنــوا مــع الشــعوب العربيــة، ســاهموا إلــى حــّد 
ــا  ــن علمانّيته ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــية الثالث ــة الفرنس ــإّن الجمهوري ــذا ف ــعوب. وهك ــذه الش ــب ه ــي نه ــر ف كبي
ــوف  ــط. س ــرق األوس ــي الش ــيرّية ف ــاطات التبش ــى النش ــاد عل ــي االعتم ــتمّرت ف ــل، اس ــي الداخ ــة ف الصارم
ــة  ــس الّطائفي ــوف ُتمأِس ــيحّيين، وس ــا« المس ــل »محمّييه ــن أج ــر« م ــان الكبي ــة »لبن ــذه الجمهوري ــئ ه تنش
السياســّية فــي هــذا البلــد. وفــي ســوريا، فإنهــا ســوف »تقّصــب«، بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، هــذه البــالد، 
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ــة إنــكار  فــي 1920، فُتنشــئ »دولــة علويــة« و«دولــة درزيــة«. علــى هــذا فــإن الشــعوب العربيــة هــي ضحّي
فعلــّي لحّقهــا فــي تقريــر المصيــر، اإلنــكار الــذي تفاقــم جــّراء مــا أســّميه »ســرقة االســتقالل« فــي 1949، 
مــع االنقــالب ]العســكري[ األول فــي ســوريا، وفــي 1969، مــع اســتيالء القذافــي علــى الســلطة ]فــي ليبيــا[. 
إّن تطّلــع العــرب إلــى حّقهــم فــي تقريــر المصيــر، هــو أمــر يجمعهــم مــع بقيــة شــعوب العالــم، ولكــن إنــكار 
هــذا التطلــع عليهــم قــاد إلــى انــدالع عنــف هائــل فــي العالــم العربــي، وذلــك بســبب التقــاء مصالــح النظــام 

ــة. العالمــي مــع الديكتاتوريــات المحّليــة فــي معارضــة حقــوق الشــعوب المعنّي
ــي  ــوم ف ــر والي ــس ومص ــي تون ــن ف ــم الجهاديي ــّدر تصمي ــن تق ــم تك ــك ل ــن أن ــك ع ــي كتابات ــرت ف عّب
ســوريا علــى إســقاط المشــروع الثــوري. مــن أيــن تأتــي قــدرة الجهادّييــن علــى إســقاط المشــروع الثــوري 
فــي تصــّورك؟ وهــل تجــد أّن ســقوط المشــروع الثــوري جــاء علــى يــد الجهادّييــن أكثــر مّمــا جــاء علــى يــد 
ــا إلــى دعــم نشــوء  »الديموقراطّييــن« الغربّييــن؟ بــكالم آخــر، هــل تــرى أن العالــم الديموقراطــي يســعى جّديًّ

ــوريا؟ ــه س ــي ومن ــر الديموقراط ــم غي ــي العال ــات ف ديموقراطّي
مــّرة ثانيــة، اســمح للمــؤّرخ أن يســتعيد الترتيــب الزمنــي لألحــداث. عندمــا أّكــدت علــى ضعــف الجهادّيين 
ــا  أمــام االنتفاضــات الديموقراطيــة فــي العالــم العربــي فــي 2011، كانــت »القاعــدة« مغمــورة بالكامــل فعليًّ
بهــذه الموجــة الشــعبية. كان ال بــّد مــن التحالــف المباشــر أو غيــر المباشــر بيــن الديكتاتورييــن والجهادّييــن، 
ــد  ــي عب ــام عل ــث ق ــن حي ــي اليم ــذا ف ــدأ ه ــد ب ــي. وق ــا الحال ــة ُبعده ــاّدة العربي ــورة المض ــذ الث ــي تّتخ لك
اللــه صالــح، الــذي أقصــي عــن الســلطة فــي 2012، بعقــد اتفــاق فعلــّي مــع الفــرع المحّلــي مــن القاعــدة 
للّتخريــب علــى خليفتــه فــي الرئاســة. ثــم رأينــا فــي ســوريا، محابــاة نظــام األســد، أواًل لُموالـِـْي وُمجاهــِدْي 
جبهــة النصــرة، ثــم داعــش، ألنهــم العــدو المشــترك للثــورة الســورية. ويمكــن عــرض العديــد مــن األمثلــة، 
ألّن هــذه السياســة مــن جانــب الديكتاتورّييــن، تجعلهــم بديــاًل »لتهديــد« جهــادّي ســاهموا إلــى حــّد كبيــر فــي 

إيجــاده. 
لعبــة »رجــل اإلطفــاء المهــووس بإشــعال الحرائــق« ليســت جديــدة، فقــد أجادهــا حافــظ األســد قبــل ابنــه 
بوقــت طويــل. النتيجــة هــي أّن الديموقراطيــات الغربيــة غيــر المتعاطفــة كثيــًرا فــي األصــل مــع الديموقراطّيين 
العــرب، باتــت أولوّيتهــا المطلقــة القتــال ضــّد الجهاديــة، وهــذا بطبيعــة الحــال يصــّب فــي مصلحــة األنظمــة 

. ئمة لقا ا
تقــول فــي كتابــك )مــرآة دمشــق( أّن )اإلليزيــه( كان يــرى أّن المعارضة 
ــل  ــوًرا ب ــل ســنّية وأّن األســد ليــس ديكتات ــة ب الســورّية ليســت ديمقراطي
ــح  ــس المصال ــه لي ــزب الل ــران وح ــق وطه ــع دمش ــا يجم ــا، وأّن م طائفيًّ
المشــتركة بــل التعاضــد الطائفــي. وقلــت إنــك تشــهد علــى أّن )شــيراك( 
كان يــرى فــي مؤّيــدي األســد كّلهــم علوّييــن وإن كانــوا فــي الواقع ســنّة. 
ــي  ــة ف ــّكل عقب ــوري تش ــع الس ــا للوض ــراءة فرنس ــى أّن ق ــير إل ــذا يش ه

طريــق التغييــر، وأّن هــذه القــراءة انعكســت ســلًبا علــى فرنســا نفســها فوجــد )ميتيــران( نفســه مهزوًمــا أمــام 
األســد، وكذلــك انتهــى أمــل )شــيراك( باألســد االبــن إلــى الفشــل كمــا نعلــم. هــل تراجــع فرنســا تحليالتهــا 

القاصــرة تجــاه الوضــع فــي ســورية؟
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ــو أّن  ــن، كمــا ل ــن مختلفتي ــن عناصــر تنتمــي لفترتي ــا بي ــاك خلًط ــول إّن هن ــي أن أق ــرة أخــرى، اســمح ل م
»فرنســا« هــي نفســها علــى طــول الخــط، ســواء كان يحكمهــا اليميــن أو اليســار. والحــال أّن عملــي كمــؤّرخ 
يهــدف بالضبــط إلــى التمييــز بيــن الفتــرات، بيــن الرؤســاء وسياســاتهم. وقــف ]فرانســوا[ ميتيــران االشــتراكي 
ــق بالدفــاع  ــق بســوريا بقــدر مــا تتعّل بــكّل شــجاعة فــي وجــه األســد األب فــي 1981، ليــس ألســباب تتعّل
عــن ســيادة لبنــان مــن جهــة، وعــن اســتقالل القــرار الفلســطيني مــن جهــة أخــرى. غيــر أّن الهجمــات التــي 
كانــت تدّبرهــا دمشــق جعلــت فرنســا تنحنــي وصــواًل إلــى زيــارة »المصالحــة« التــي قــام بهــا ميتيــران إلــى 
دمشــق فــي 1984. أّمــا ]جــاك[ شــيراك الديغولــي، فقــد تبنـّـى الحًقــا قــراءة طائفّيــة لســوريا تتوافــق مــع قــراءة 
صديقــه الكبيــر، رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري. لهــذا الســبب وّجــه دعــوة رســمية إلى األســد األب 
لزيــارة باريــس فــي 1998، ثــم دعــوة لألســد االبــن، فــي 2001، بعــد أقــل مــن ســنة مــن وراثتــه الرئاســة فــي 

ســوريا. 
ــري فــي 2005، كــي ينقلــب شــيراك إلــى عــداوة ضــّد بشــار  ــال الحري ــا بحجــم اغتي ــب األمــر حدًث تطّل
تعــادل فــي شــّدتها كياســته الســابقة معــه. واليــوم، تحافــظ فرنســا فــي ثباتهــا علــى رفــض التطبيــع مــع نظــام 

األســد، رغــم الوسوســة هنــا وهنــاك فــي أوروبــا، علــى فهــم وطنــّي أكثــر منــه طائفــّي لألزمــة الســورية.
مــن خــالل اّطالعــك الواســع علــى الوضــع الســوري، وبعيــن خارجيــة، هــل تعتقــد أنــه يمكــن بنــاء هوّيــة 
ســورية تجمــع بشــكل تكاملــّي الهوّيــة العربيــة والكردّيــة، وأن يكــون االنتمــاء الســورّي أعلــى مــن االنتمــاء 

العربــي أو الكــردّي؟ هــل لديــك تصــّور آخــر لحــّل المســألة الكردّيــة فــي ســوريا؟
ــّرروا  ــي يق ــد ك ــل البل ــود أله ــر يع ــوريا، ألّن األم ــتقبل س ــالًّ لمس ــرح ح ــي أن أقت ــت مهّمت ــد ليس بالتأكي
ــًرا عــن  ــر. ولكــن يجــري الــكالم كثي ــر المصي مســتقبلهم المشــترك، وهــذا، علــى كل حــال، هــو حــّق تقري
ــه  فشــل الثــورة الســورية، وأقــّل مــن ذلــك عــن فشــل حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( فــي فــرض رؤيت
عــن »روجافــا« فــي شــمال شــرق ســوريا. فشــل )PKK( وأجندتــه الكردّيــة ناجــم عــن رفضــه اعتبــار تطّلعــات 
ــّوع  ــة التن ــى خلفّي ــزب، عل ــات الح ــا بتطّلع ــن اختصاره ــي ال يمك ــم، الت ــات غيره ــورّيين وتطّلع ــرد الس الك
المعّقــد للســّكان فــي شــمال شــرق ســوريا. ال بــّد مــن أخــذ كل هــذا بعيــن االعتبــار لكــي يتــّم التوّصــل إلــى 
رؤيــة ســورّية حقيقيــة لمســتقبل الكــرد فــي ســوريا. وعلــى أســاس هــذه الرؤيــة يمكــن بنــاء التحالــف بيــن 

ــة الّســورّيين مــن كل األصــول. العــرب والكــرد، وأيًضــا مــع بقّي
ُتظهــر ســنوات مــا بعــد انطــالق ثــورات الربيــع العربــي أّن مشــروعات التنويــر الّدينــي فــي المنطقــة العربيــة 
لــم يكــن لهــا أّي أثــر فــي تنويــر وعقلنــة وتحديــث المجتمعــات العربيــة، فقــد ســيطرت بــداًل منهــا تيــارات 
أشــّد تعصًبــا وأكثــر عنًفــا مــن تيــارات اإلســالم السياســي التــي عرفناهــا منــذ بدايــة ســبعينّيات القــرن الماضــي 
ــة؟ وهــل ســيكون  ــر الّدينــي فــي المنطقــة العربي ــن الخلــل فــي فشــل مشــروعات التنوي إلــى عــام 2010. أي
التحــّول الديمقراطــي فــي المنطقــة مشــروًطا أواًل بالّســير خطــوات علــى صعيــد تنويــر العقــل وتفكيــك الثقافــة 
الســائدة أم أّن العقبــات أمــام الديمقراطيــة ال يمكــن اختزالهــا بالتيــارات الدينيــة المتطّرفــة والثقافــة الســائدة، 
وأّن هنــاك عقبــات أشــّد تتمثــل فــي طبيعــة االقتصــاد المســيطر مــن جهــة، وفــي السياســات العالميــة التــي ال 

تشــجع علــى الديمقراطيــة فــي المنطقــة أو تبــدو علــى أقــّل تقديــر غيــر مكترثــة لهــا مــن جهــة ثانيــة؟
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حوار مع جان بيير فيليو

ال أؤمــن كثيــًرا »بتحديــث اإلســالم« بقدر 
ــا  ــات ونظمه ــث المجتمع ــن بتحدي ــا أؤم م
السياســّية، ألن اإلســالم ليس مقولــة محّددة، 
بقــدر مــا هــو مدّونــة يمكــن أن تســّجل عليها 
تطّلعــات شــديدة التبايــن. العنصــر األســاس 
يكمــن، ســواء فــي العالــم العربــي أو فــي أّي 
ــرأة، أواًل  ــوض بالم ــي النه ــر، ف ــكان آخ م
مــن خــالل وصولهــا إلــى التعليــم، بمــا فــي 
ذلــك التعليــم الجامعــي، ثــم وصولهــا إلــى 
ــات  ــاءت االنتفاض ــد ج ــل. لق ــوق العم س
ــن  ــل م ــد جي ــي 2011، بع ــة ف الديموقراطي
النهــوض العلمانــّي بالمــرأة العربيــة فــي كّل 

ــن. الميادي
ــعى  ــوف تس ــاّدة س ــة المض ــورة العربي الث
ــدًءا  ــام، ب ــال الع ــن المج ــرأة م ــراج الم إلخ

ــذ 2011 فــي مصــر، وصــواًل  ــاح[ السيســي من ــد الفت ــرال ]عب ــي أطلقهــا الجن ــة« الت ــارات العذري مــن »اختب
إلــى العنــف المفــرط فــي الصراعــات المدّولــة فــي ســوريا وليبيــا واليمــن. وقــد أّدى الّصــدام بيــن النظاميــن 
الثيوقراطيَّيــن الســنّي فــي العربيــة الســعودية والّشــيعي فــي إيــران، إلــى تغذيــة هــذا االنحــدار الظالمــي. غيــر 
أّن هــذا أّدى إلــى خلــط يــزداد تعّمًقــا بيــن الديــن والمذهــب، مــا أضعــف، للمفارقــة، الخطــاب األصولــّي. 
ــد  ــا، أقص ــيعي أيًض ــو ش ــي، وه ــع اإليران ــة للتوّس ــة العربي ــي المقاوم ــس ف ــب الرئي ــرى أّن القط ــذا ن وهك
المؤّسســة الدينيــة فــي النجــف، أكثــر فاعليــة فــي مواجهــة الدعــاوى اإليرانيــة مــن كّل الخطابــات الطائفيــة. 
ــن  ــديدة التباي ــات ش ــالمية، وإدراك التطّلع ــا إس ــي أنه ــي تّدع ــاريع الت ــدود المش ــإدراك ح ــذا ب ــا ه ــمح لن يس

ــالمية.  ــة اإلس ــذه المرجعي ــة وراء ه الكامن
ــة، بمعنــى  ــة المنطقــة العربي قــام بعــض الباحثيــن الغربييــن، قبــل عــام 2010، بالترويــج لفكــرة خصوصّي
أنهــا تشــّكل اســتثناء مــن حيــث قابلّيتهــا للتغييــر الديمقراطــي، خصوًصــا مــع وصــول الديمقراطيــة إلــى بلــدان 
إســالمية تشــبه إلــى حــّد مــا البلــدان العربيــة، مثــل تركيــا وباكســتان وإندونيســيا. لكــّن ثــورات الربيــع العربــي 
ــد  ــع، بع ــة الواق ــي حرك ــق ف ــد وعمي ــر جدي ــار تغيي ــح مس ــاءت لتفت ــل 2011 ج ــر 2010، وأوائ ــي أواخ ف
جمــود امتــّد نحــو أربعــة عقــود، ولتدلِّــل علــى خطــأ فكــرة خصوصّيــة المنطقــة العربيــة مــن حيــث معاداتهــا 
ــج  ــن نه ــزء م ــة ج ــية واالجتماعي ــوق السياس ــل الحق ــعى لتحصي ــي تس ــورات الت ــى أّن الث ــة، وعل للديمقراطي
طبيعــي فــي التاريــخ البشــري ال تســتثني أحــًدا. وســيطر التفــاؤل علــى المــزاج العــام فــي بدايــة الثــورات، لكــن 
ــة فــي بعضهــا  ــاق المراحــل االنتقالّي ــورات فــي بعــض البلــدان، وانســداد آف ــاك الث مــع مــرور الوقــت، وارتب
اآلخــر، عــاد اإلحبــاط، وعــاد معــه الحديــث عــن عــدم قابليــة المنطقــة العربيــة للديمقراطيــة. مــا رأيــك فــي 

ذلــك؟
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ــة،  لنكــن واضحيــن ومحّدديــن، ال يوجــد أّي خصوصيــة عربيــة مــن حيــث وجــود أو غيــاب الديموقراطّي
ولكــن هنــاك تضافــر لقــوى الثــورة المضــاّدة، المحلّيــة منهــا والعالميــة، يمنــع، بعنــف ال تعرفــه بقيــة بلــدان 
العالــم، التطــّور الطبيعــي باتجــاه أنظمــة ديموقراطيــة. مــا يثيــر الدهشــة علــى نحــو خــاص هــو ضــراوة الثــورة 
المضــاّدة فــي العالــم العربــي. ولكــن الشــعوب العربيــة تحــاول علــى نحــو مســتمّر التحــّرر مــن هــذا النّيــر، 
ــة  ــل أّن الموجــة االحتجاجّي ــر صالحهــا. مــن كان ليتخّي ــل بنحــٍو ســاحٍق فــي غي ــزان القــوى يمي رغــم أّن مي
ــة مــن  ــة لعمــر البشــير؟ أو أّن موجــات ثورّي ــادة الجماعّي فــي الســودان فــي 2019 ســوف تكنــس نظــام اإلب
النــوع نفســه ســوف تندلــع فــي العــام نفســه فــي لبنــان والعــراق، رغــم وجــود الميليشــيات الطائفيــة فــي كال 
البلديــن؟ أو أن تندلــع المظاهــرات فــي الجزائــر، رغــم ميــراث »العشــرية الســوداء« الثقيــل؟ إّن هــذا اإلصــرار 
والديمومــة فــي المطالبــة بحــّق تقريــر المصيــر، هــو مــا يدهــش المــؤّرخ. كلمــا »دفنــت« التطّلعــات التحّررّيــة 
الشــعوب العربيــة، فــإّن هــذه الشــعوب تســتيقظ، بطريقــة أو أخــرى، لتكــّذب أنبيــاء الشــؤم. إذا ســمحتم لــي، 

ســوف يســعدني أن أختــم هــذا الحــوار بهــذه المالحظــة التفاؤلّيــة، مهمــا تكــن نســبية.
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