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ّ
التاريخية ُامل ّ
جردة»،
املبني على «وعي الحقيقة
ّ
وكأن هناك حقيقة ُم ّ
جردة .قد تفيد باالستعانة
بالتشكيك املابعد الحداثوي هنا .لكن الكتاب
ّ
ّ
تضمنتها
الفرضيات التي
يدحض الكثير من
ّ
ك�ت��ب ال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة امل ��ارون � ّ�ي ��ة .ي �ت �ح��دث الصليبي
بأمانة عن حقبة االستعمار الصليبي ،ويشير
إلى الخالفات والصراعات في صفوف الطائفة
ّ
ّ
يصر التاريخ الكنسي التقليدي
املارونية ،فيما
ّ
على ت��وح��د الترحيب الشعبي للطائفة بقدوم
مستعمري الرجل األبيض.
ل�ك��ن ك�ت��اب «ب�ي��ت ب�م�ن��ازل ك�ث�ي��رة» ق�ط��ع الصلة
ال��رح �م� ّ�ي��ة ب�ي�ن ال �ص �ل �ي �ب��ي وال �ي �م�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان��ي
الطائفيُ :ي ّ
فسر ذل��ك ُس� ّ�ر الجفاء ال��ذي واجهت
به جريدة «النهار» املحتضرة وف��اة الصليبي.
ّ
ّ
تغير منهج ُال��رج��ل وف�ك��ره وس��ل��ط ال�ض��وء على
ِّ
األ ّس��اط �ي��ر امل��ؤس �س��ة ل�ل�ك�ي��ان ال �ل �ب �ن��ان��ي .ك��ذل��ك
ّ
لبنانية ت��اري�خ� ّ�ي��ة.
ف��إن��ه س�خ��ر م��ن ش�خ�ص� ّ�ي��ات
كم كان الصليبي يستسيغ في سنواته األخيرة
ال�س�خ��ري��ة م��ن «أب �ط��ال ال�ت��اري��خ ال�ل�ب�ن��ان��ي» مثل
فخر الدين وبشير الشهابي ،وسخر كذلك من
لقب األم��راء ال��ذي حصل عليه بعض امللتزمني
ّ
ّ
العثمانية (لكن يبدو أن
في لبنان في الحقبة
لقب اإلم��ارة عزيز على قلب طالل أرس�لان الذي
ّ
زين به جرس منزله في مدينة واشنطن ،أثناء
ّ
س�ن��وات دراس�ت��ه الجامعية ،كما أخ�ب��رن��ي زائ��ر
أم �ي��رك��ي (م� ��ده� ��وش) ل � ��ه) .ودح � ��ض ال�ص�ل�ي�ب��ي
ف �ك ��رة «ل �ب �ن��ان ك �م �ل �ج��أ ل�ل�أق �ل � ّ�ي ��ات» ال �ت ��ي ع�م��ل
عليها ب�م�ث��اب��رة ه�ن��ري الم��ان��س (ت�ف�ي��د ال�ع��ودة
إل� ��ى دراس� � ��ة ع ��ن الم ��ان ��س أدرج � �ه� ��ا ال�ص�ل�ي�ب��ي
ف��ي  1962ف��ي ك�ت��اب «م� ّ
�ؤرخ��و ال�ش��رق األوس��ط»
ّ
ل �ب��رن��ارد ل��وي��س وب�ي�ت��ر ه��ول��ت ،ل�ت�ب�ي��ان ت�ط��ور
ّ
ّ
التأريخية) .واملثير لإلعجاب أن
نظرة الصليبي
ّ
الصليبي كان يعلم أن مراجعته ستقضي على
ّ
مرجعية كتبه ودراسته السابقة ،ولم يكن ذلك
ّيضيره .بالعكس ،كان من التواضع إلى درجة
أن��ه ي��زه��و ب��اإلن�ت��اج األك��ادي�م��ي ل�ت�لام��ذت��ه ،مثل
مروان البحيري وعبد الرحيم أبو حسني.
أما بعد ذلك الكتاب ،فقد انصرف الصليبي إلى
م��واض�ي��ع أخ ��رى ،مثل كتابه ع��ن ت��اري��خ األردن
ّ
املسيحية والتوراة .وكتابات
وكتبه عن تاريخ
ّ
الصليبي عن تاريخ املسيحية والتوراة آملتني:
ّ
ك�ن��ت أف��ض��ل أن ي�ن�ص��رف إل ��ى إخ�ت�ص��اص��ه في
ّ
ت ��اري ��خ ال� �ش ��رق األوس � ��ط ال �ح��دي��ث وامل �ت��وس��ط.
ُ
ك��ذل��ك ،ل��م ت��ؤخ��ذ ت�ل��ك ال�ك�ت��ب ع�ل��ى محمل ال�ج� ّ�د
ّ
ّ
املختصني ف��ي ال�غ��رب .وق��د ت��أل��م الصليبي
ب�ين
ّ
ّ
للردود الغربية والعربية التي رافقت صدورها.
أذكر عندما لقيته في التسعينيات ،أثناء زيارة

له ألميركا ،كم كان حانقًا على اإلعالم السعودي
ّ
ال ��ذي ش ��ن ع�ل�ي��ه ح�م�ل��ة ش �ع��واء .روى ل��ي كيف
ّ
ّ
ّ
أن ج�غ��راف��ي��ًا س�ع��ودي��ًا خضع لضغط ق��اس من
حكومته كي ينبذ كتابًا له بأسماء املدن والقرى
ال�س�ع� ّ
�ودي��ة ك��ان الصليبي ق��د اعتمد عليه .قال
ّ
ّ
فعل ذلك وهو على فراش
إن الرجل اضطر إلى ّ
ّ
امل��وت ،كما ق��ال .وأذك��ر أن��ه خص بالنقد جريدة
األمير سلمان وأوالده« ،الشرق األوسط» .سألته
عن سبب الغضب السعودي عليه ،فقال :األمر
واض ��ح .يخشى آل س�ع��ود أن تستولي الحركة
ّ
تأكدت ّ
ّ
صحة
الصهيونية على شبه الجزيرة ،لو
تاريخ الصليبي .وبالفعل ،ما إن مات الصليبي
حتى طلع سمير عطا الله بمقال يعيد فيه النقد
ال�س�ع��ودي ال�س��اب��ق لكتاب «ال �ت� ّ�وراة ج��اءت من
ج��زي��رة ال �ع��رب» .لكن م��اذا ت�ت��وق��ع غير ذل��ك من
أم�ث��ال سمير عطا ال�ل��ه وج�ه��اد ال�خ��ازن وسائر
أب��واق األم��راء؟ لست ُم ّ
ختصًا بالتاريخ القديم،
ّ
ّ
لكنني أع�ت�ق��د أن الصليبي ب��ال��غ ف��ي االع�ت�م��اد
على عنصر أس�م��اء ال�ق��رى وامل ��دن ،على حساب
عناصر مثل علم اآلثار ومراجع أخرى.
ّ
بعدما حط الصليبي رحاله في األردن (عندما
ّ
ت�ح� ّ�ول��ت ب �ي��روت ال�غ��رب��ي��ة ع�ل��ى ي��د امليليشيات
ال� �ط ��ائ� �ف � ّ�ي ��ة إل � � ��ى م� ��رت� ��ع ل� �خ �ط ��ف امل �س �ي �ح� ّ�ي�ي�ن
واألج � ��ان � ��ب) ،ك �ت��ب «ت ��اري ��خ األردن ال �ح��دي��ث».
ل��م ي�ض��ف ال �ك �ت��اب إل ��ى رص �ي��د ال�ص�ل�ي�ب��ي .على
العكس ،فقد كتب الرفيق جوزيف مسعد أفضل
ّ
نقد للكتاب في مجلة «دراسات الشرق األوسط»
ّ
الصادرة هنا .يقول جوزيف ،وهو مؤلف كتاب
ّ ّ
الهاشمية ،إن الكتاب
مرجعي عن نشوء اململكة
ّ
ي �م��ث��ل «ت�ف�س�ي��ر ال �ه��اش �م� ّ�ي�ين ل �ت��اري��خ األردن».
ّ
ويضيف أن تأريخ الديوان امللكي لألردن صدر
ّ
�ن لم
م��ن ق�ب��ل ع�ل��ى أ ّي ��دي ع ��دد م�ّ�ن ال �ك��ت� ّ�اب ال��ذي� ّ
امللكية على أنها
يحاولوا أن يقدموا السردية
م��وض��وع� ّ�ي��ة ،ك�م��ا ف�ع��ل ال�ص�ل�ي�ب��ي .وال�ص�ل�ي�ب��ي
ّ
يأخذ جانب امللكني (عبد الله وحسني) في كل
نزاعاتهما وصراعاتهما وم��ؤام��رات�ه�م��ا ،حتى
في مجازر أيلول األسود.
يمكن االستدالل على آراء الصليبي األخيرة في
عدد من املقابالت الطويلة التي أجراها ،إن في
«السفير» أو في «املستقبل العربي» (آب .)2010
وفي تلك املقابلة ،يفصح الصليبي عن الكثير
من مكنوناته .وفي مقابلة «املستقبل العربي»
يبدي الكثير من اآلراء التي ال تتفق مع الصورة
ّ
القوميني
التي أراده ��ا ل��ه معجبوه ال�ج��دد م��ن
ّ
واليساريني .يقول الصليبي عن مقاومة
العرب
ّ
إسرائيل ف��ي لبنان« :ال أؤي��د وج��وده��ا .لبنان
ّ
يتأذى من وجودها .دائمًا تأتي إسرائيلّ ،
فتدمر
ّ
التحتية .وأسأل ماذا تفعل املقاومة
بنية لبنان
في لبنان غير تعريضنا للخطر الدائم؟ ...وهي
ّ
م�ق��اوم��ة تشكل خ� ّط�رًا على اإلن �س��ان اللبناني
ومصالح لبنان ك��اف��ة» .ه��ذا ال�ك�لام ل��م ي��رد في
ّ
مرثيات الصليبي في «السفير» أو في
أي من
ّ
«األخ �ب��ار» .طبعًا ،ال يخل ذل��ك ب��وج��وب تقدير
ّ
العلمية ألب�ح��اث الصليبي ،لكن رحلة
القيمة
ت� �ح � ّ�ول ال �ص �ل �ي �ب��ي ل ��م ت �ص��ل إل� ��ى خ��وات �ي �م �ه��ا
ّ
املرجوة من وجهة نظر اليسار أو املقاومة في
لبنان .كذلك كان الصليبي يقول (كما ورد في
ّ
م�ق��اب�ل��ة م��ع ص�ق��ر أب��و ف�خ��ر ف��ي «ال�س� ُف�ي��ر») إن
الشعب اللبناني هو الذي أساء إلى املستعمر
العثماني ،أو الفرنسي ،كما ق��ال في مقابالت
أخرى ،ال العكس .وكان يرفض نكران «فضائل»
االستعمار الفرنسي ّفي لبنان .وبالنسبة إلى
�ؤرخ حرص على الدقة في التعبير ،فقد ّ
م� ّ
عبر
ّ
بضيق شديد وتعميمات غير علمية عن العرب
ً
ّ
اللبنانيني كشعب) .ت�ج��ده ،م�ث�لا ،يقول
(وع��ن
ل�ـ«امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ع��رب��ي»« :األي��دي��ول��وج �ي��ا قتلت
العقل العربي» .ذلك القول الذي يحكم باإلعدام
على  350مليون ع��رب��ي ،يضاهي التعميمات
ّ
ّ
الكالسيكية عن العرب واملسلمني.
االستشراقية
خ�س��ر ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ب�غ�ي��اب ك �م��ال الصليبي
مؤرخًا ج� ّ
ّ
ّ
متنوعة وعميقة
�ادًا وعاملًا ،ذا ثقافة
ّ ُ
ّ
وواس�ع��ة .وشجاعة الصليبي النقدية تسجل
ل� ��ه خ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي م� �س ��خ وط � ��ن ي �ن �ش �غ��ل ف�ي��ه
ّ
طائفية
الكثير م��ن األك��ادي�م� ّ�ي�ين ف��ي ص��راع��ات
ّ
ميليشياوية .ونجح الصليبي كاتبًا :عرف
أو
ّ
ك��ي ي�ك�ت��ب ل�ل�ع��ام��ة ب�ل�غ��ة أن�ي�ق��ة وس �ه �ل��ة .جعل
الصليبي من ق��راءة التاريخ متعة أكيدة .أذكر
ّأن صديقه رالف كرو روى لنا ّ
سر مهارته كاتبًا،
ّ
ف �ق��ال :إن ال�ص�ل�ي�ب��ي ،ب �ع��د أن ي �ف��رغ م��ن إع ��داد
ّ
مخطوطته ،يعيد قراءتها مرة أخيرة ويحذف
م�ن�ه��ا ك��ل ك�ل�م��ة أو ج�م�ل��ة أو م�ق�ط��ع ال ينقص
حذفه من معنى املخطوطة أو مضمونها .لكن
ت�ق��دي��ر أع �م��ال ال�ص�ل�ي�ب��ي م��ن ق�ب��ل ّف��ري��ق واح��د
ّ
في لبنان يؤكد مقولة الصليبي أن��ه ال تاريخ
ّ
ّ
جامعًا للبنانيني واللبنانيات .حتى في تقويم
الصليبي اختلفوا.
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا
* أستاذ العلوم
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :
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دور اإلسالميين في
االنتفاضة السورية
سالمة كيلة*
دور ال � �ق ��وى اإلس�ل�ام� �ي ��ة م � �ح ��دود ف ��ي االن �ت �ف��اض��ة
وتضخم دوره��م الخارجي هو نتاج تلك الهامشية
الداخلية
ّ
ي�ب��دو أن السلطة ف��ي س��وري��ا واإلس�لام�ي�ين توافقا
على اع�ت�ب��ار االن�ت�ف��اض��ة إس�لام�ي��ة .ت��ري��ده��ا السلطة
ك��ذل��ك ل�ت�خ��وي��ف األق �ل �ي��ات ال��دي �ن �ي��ة ،وت �ب��ري��ر القمع
لتخويف البلدان
الشديد ال��ذي تمارسه ،لكن أيضًا ّ
اإلمبريالية من «الخطر اإلسالمي» .لكنني لست هنا
ف��ي مجال الحديث ع��ن موقف السلطة ،ب��ل ع��ن وهم
اإلسالميني ،الذين ّ
صدقوا رواي��ة السلطة ،وعاشوا
ّحالة انتشاء هائلة ،إلى الحد الذي جعلهم يحسبون
أنهم السلطة منذ اآلن ،وبالتالي أن ينشطوا خارج
س ��وري ��ا ل �ت��رت �ي��ب «ال �س �ل �ط��ة ال� �ج ��دي ��دة» ل �ك��ي ت�ك��ون
سلطتهم.
ّ
ال ش��ك ف��ي أن امل�ل�اح��ظ مل �س��ار االن �ت �ف��اض��ة يتلمس
مسألتني :األولى هي انطالق التظاهرات من الجوامع
أي��ام الجمعة ،وال�ث��ان�ي��ة ت ��رداد الكثير م��ن التعابير
الدينية اإلسالمية في تلك التظاهرات .وسيتلمس
امل��راق��ب أي �ض��ًا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ش�ع��ارات
اإلسالمية في وسائل اإلعالم التي تنقل التظاهرات،
ّ
وأيضًا أن كثيرًا من املواقع التي «تدعم» االنتفاضة
إسالمي ،حتى تلك
على شبكة اإلنترنت ذات طابع
ّ
املسماة «الثورة السورية» ،التي بدت كأنها الناطقة
ّ
باسم االنتفاضة .وبالتالي ،سيكون التقدير هو أن
سيطرة إسالمية كاملة تحكم االنتفاضة.
ّجعل ذل��ك الوضع جماعة اإلخ��وان املسلمني تعتقد
ّ ّ
أن �ه��ا ت �ق��ود االن �ت �ف��اض��ة ،وأن ك ��ل امل�ت�ظ��اه��ري��ن «م��ن
أع�ض��ائ�ه��ا» ،أو على األق��ل م��ن امل��ؤي��دي��ن ل�ه��ا .وب��دأت
ّ
ت�ت�ص��رف ك�م��ن يملك أغلبية ال�ش�ع��ب ،وأن م��ن حقه
ت�ح��دي��د طبيعة ال�س�ل�ط��ة ال �ج��دي��دة «دي�م��وق��راط�ي��ًا»،
فالحكم هو لـ«األغلبية» ،كما هو متعارف عليه.
ط�ب�ع��ًا ،ل�ي��س امل �ه��م م��ا ي �ق��ول ال �ف��رد أو ال �ح��زب عن
ذات � ��ه ،امل �ه��م م ��ا ي�ح�ص��ل ف ��ي ال ��واق ��ع .وف ��ي أح �ي��ان
كثيرة ،يقود العجز الذاتي إلى توهمات وتخيالت
ال ع�لاق��ة ل�ل��واق��ع ب�ه��ا ،ت��ؤس��س لعنجهية مفرطة.
ّ
يتصور امل��رء ما يريده ،ال ما هو عليه.
وبالتالي،
ّ
وال شك في أن وجود جماعة اإلخوان املسلمني في
ّ
محرمًا بقانون يحكم ب��اإلع��دام على
س��وري��ا ،ك��ان
ّ
ك��ل ع�ض��و ،ول��ذل��ك أص�ب�ح��ت ف��ي ال �خ��ارج م��ن دون
مقدرة على بناء تنظيمي في الداخل .وأشير إلى
ّ
أن امل��رح�ل��ة ال�ت��ي اش�ت�ع��ل فيها ال �ص��راع ،تقتضي
املحاسبة على تسعير ال�ص��راع الطائفي م��ن قبل
الجماعة ،كما بالرد السلطوي على األح��داث .لكن
هل كافأ الشباب الذي ّ يخوض االنتفاضة الجماعة
على دوره��ا ذاك ،أم أن��ه اتخذ موقفًا سلبيًا منها؟
ّ
فهي خلفت قتلى ومعتقلني ومفقودين ،وتشددًا
في القمع ،وإهانات.
ّ
م��ن ال��واض��ح أن االنتفاضة عفوية ،وع�م��اده��ا فئات
اجتماعية مفقرة ب��األس��اس (م��ع م�ش��ارك��ة واضحة
لفئات وسطى) ،وهي َّ
محركة من الشباب الذي يمثل
نسبة كبيرة في املجتمع ،ومن العاطلني من العمل.
وه��ؤالء لم يتعاطوا العمل السياسي ،ومعلوماتهم
السياسية م�ح��دودة أو حتى معدومة (س��وى نخب
ال �ش �ب��اب ال ��ذي ل��ه ع�لاق��ة م��ا ب��ال�س�ي��اس��ة) .ول �ق��د ب��دأ
الخروج من الجوامع تقليدًا لتجربة مصر ،واستفادة
ّ
ظهر أن ذلك هو املكان الوحيد الذي يمكن أن
منها ،إذ ّ
يجمع ما يمثل نواة تظاهرة .ومن بدأ ذلك هم شباب
يساري أو علماني ،كشكل من أشكال الدفع لتفجير
ان �ت �ف��اض��ة م ��ا ،ت��أث �رًا ب �م��ا ج ��رى ف��ي م �ص��ر وت��ون��س
(وطبيعة معتقلي أي��ام  15و 16آذار ت��وض��ح ذل��ك).
ّ
بعد درع ��ا ،ب��دأ ان�ض�م��ام ال�ف�ئ��ات الشعبية ،لكن ظل
فعل هؤالء قائمًا نتيجة التوسع البطيء لالنتفاضة،
وأص�ب��ح هناك م��دن وق��رى ت�ش��ارك بكاملها تقريبًا،
ّ
رغ ��م أن ال �ع��بء األس � ��اس ب�ق��ي ع �ل��ى ال �ش �ب��اب املفقر
واملهمش ،وفي الغالب البسيط الثقافة ،مع مشاركة
من بعض كادرات أحزاب املعارضة اليسارية ،أو من
كادر يساري مستقل ،وهو ما كان ّ
يلون التنسيقيات
بالتشارك مع إسالميني ليسوا مسيسني ،وال على
توافق مع اإلخوان املسلمني.
ظ�ه��ر إس�ل�ام �ي��ون ي�ن�ت�م��ون إل ��ى اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين،
وأي �ض ��ًا إل ��ى ح ��زب ال �ت �ح��ري��ر ،ل �ك��ن ح �ض��وره��م ك��ان
هامشيًا .ولقد كان وج��ود حزب االتحاد االشتراكي
ً
في االنتفاضة أكبر ،مثال .لكن كل الوجود السياسي
ظ ��ل م � �ح� ��دودًا ف ��ي خ �ض��م ان �ت �ف��اض��ة م ��ن امل �ف �ق��ري��ن
واملهمشني والبسطاء ،الذين تقوم االنتفاضة على
فعلهم العفوي ،الناتج من الحالة االقتصادية التي
فرضها نهب املافيات في ّ ظل استبداد حقيقي .كان
واضحًا لهؤالء املفقرين أنهم في صراع مع السلطة،
سلطة تلك املافيا.
ّ
إن غياب الثقافة السياسية عمومًا ،وغياب األحزاب
عن البيئة الشعبية (وانحصارها في نخب) ،جعل
عفوية النشاط ترتبط ب�ش�ع��ارات تمتح م��ن الوعي
التقليدي .وذل��ك أم��ر طبيعي ف��ي تلك ال �ح��االت ،وال

ّ
يعبر بالتالي عن انتماء سياسي .وكان ذلك يختلط
ب �ش �ع ��ارات ت �ط��رح �ه��ا ن �خ��ب ال �ش �ب��اب ال �ت��ي الم�س��ت
السياسة بصيغة أو أخرى ،فظهرت شعارات الحرية
وال ��دول ��ة امل��دن �ي��ة ،وض ��د االس �ت �ب��داد وال �ف �س��ادّ .لقد
ح� ّ�رض خطاب السلطة ال��ذي اتهم االنتفاضة بأنها
ّ
س�ل�ف�ي��ة وب� ��أن اإلخ � ��وان ه��م م��ن ي �ح� ّ�رك �ه��ا ،ع�ل��ى رف��ع
ش �ع��ارات م�ث��ل «ال سلفية وال إره� ��اب ،ال �ث��ورة ث��ورة
ش �ب��اب» ،وأي �ض��ًا «ال سلفية وال إخ � ��وان» .ش �ع��ارات
ترددت في املدن واملناطق التي كانت محسوبة على
اإلس�ل�ام �ي�ي�ن (ب��ان �ي��اس وت ��ل ك �ل��خ وح �م��ص وح �م��اة
وال� �ت ��ل ،وح �ت��ى ح� � ��وران ال �ت��ي ل ��م ت �ح �س��ب ع�ل�ي�ه��م).
وت�ك��ررت تلك الشعارات ي��وم الجمعة التالي إلعالن
اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين امل �ش��ارك��ة ف��ي االن �ت �ف��اض��ة ،بعد
ّ
أس��اب�ي��ع م��ن ان�ط�لاق�ه��ا ،وظ��ل��ت ت�ت�ك��رر ب�ع��دئ��ذ ،وه��و
األم ��ر ال ��ذي ك��ان يشير إل��ى رف��ض ال��رب��ط بالسلفية
وب� ��اإلخ� ��وان امل �س �ل �م�ين ،وت��وض �ي��ح ح�ق�ي�ق��ة ال �ح��راك
ك �ح��راك ع �ف��وي ش�ع�ب��ي ي �ط��رح م�ط��ال��ب دون خلفية
ّ
يتقصد توضيح
فكرية أو سياسية .وك��ان الشباب
ّ
ذلك ليس تقية ،بل نتيجة موقف واضح بأن املسألة
تتعلق بالوضع الذي يعيشه ،وبضرورة التحرر من
السيطرة الشمولية للسلطة.
م��ا ال ب��د م��ن ت��وض�ي�ح��ه ه��و ض � ��رورة ال�ت�م�ي�ي��ز بني
الوعي الذي يحكم االنتفاضة ،ويجعل الشعارات أو
ّ
الهتافات إسالمية في كثير من الحاالت ،وبني أن ذلك
هو نتاج انتماء سياسي إلى حركة اإلخوان املسلمني
من معظم تلك الجموع .فليس الشعار اإلسالمي هو
ملك الحركة ،وال الخروج من الجوامع هو نتاج قصد
سياسي مسبق .رف�ع��ت تلك ال�ج�م��وع ش�ع��ار ال��دول��ة
املدنية ،وشعارات رفض التدخل اإلمبريالي ،وأكدت
ّ
أن الشعب السوري واحد ،من دون تمييز على أساس
ديني أو طائفي أو إثني ،وه��ذا هو أس��اس املواطنة
التي ال تتسق م��ع ال��دول��ة الدينية أو ذات املرجعية
الدينية.
وإذا ك ��ان ال��وع��ي ال�س�ي��اس��ي ب�م��ا ه��و وع ��ي ال�ب��دي��ل
ّ
غائبًا ،فإن ما هو مرفوض من قبل املنتفضني واضح
ُ
وأشير إليه في الشعارات ،وه��و ال يسير في اتجاه
ّ
دعم تيار ديني ،أو حتى دعم كل املعارضة ،بل ال يزال
ّ
يعبر عن مكنون الطبقات الشعبية ،من دون شكل
سياسي متبلور .وربما ذلك هو سياق تطور الصراع
في املرحلة املقبلة ،إذ ال بد من أن يتبلور ذاك الشكل
لكي يصبح ممكنًا انتصار االنتفاضة بشكل نهائي.
ّ
إن التفسير الشكلي ملا يجري ،جعل اإلخوان املسلمني
ينشطون في ّ الخارج لصياغة بديل تحت سيطرتهم،
انطالقًا من أنهم على الطريق إلى السلطة .وإذا كانت
مسألة املشاركة في السلطة الحالية مطروحة عبر
وساطة تركية منذ سنتني تقريبًا ،وه��و ما جعلهم
يوقفون «الصراع» مع السلطة ،ويؤكدون وطنيتها،
ّ
فإن األمور تجري اآلن انطالقًا من أن تصبح الحركة
ه��ي أس ��اس ت�ح��ال��ف ي��ؤس��س مجلسًا «وط �ن �ي��ًا» ،أو
انتقاليًا ،أو حكومة انتقالية لكي يجري االع�ت��راف
ً
الدولي بها ،بديال من النظام .وهي تعقد املؤتمرات
وت� �ن ��اور ل �ل��وص��ول إل ��ى ذل� ��ك .وق ��د ت�ن�ش��ط ف��ي إط��ار
«ال�ت��واف��ق» ال��ذي ج��رى ،لكي تصبح ح��رك��ة اإلخ��وان
امل�س�ل�م�ين ج ��زءًا م��ن «ال�ن�ظ��م ال �ج��دي��دة» ال �ت��ي ت��ؤدي
اإلمبريالية األميركية دورًا في تكوينها .فقد رفعت
اإلمبريالية األميركية «الفيتو» على مشاركتها في
ّ
النظم ال�ت��ي ه��ي قيد ال�ت�ك� ّ�ون ،وأص�ب�ح��ت تعتقد أن
«معجزة إلهية» قد حدثت ّ
ومهدت لها الطريق إلى
السلطة.
ّ ّ
املشكلة هي أن كل ذلك ينعكس سلبًا على االنتفاضة،
ّ
�اءات السلطة بالطابع األصولي
ألن��ه يعزز م��ن إدع � ّ
ل�لان �ت �ف��اض��ة ،ك��ذل��ك ف��إن��ه ي�ظ�ه��ر اإلع � ��داد ال �خ��ارج��ي
ّ
التصور بإمكان
لـ«السلطة ال�ج��دي��دة» ،م��ا يستتبع
تدخل إمبريالي ،يتعزز ببعض التصريحات التي
تطلق في الخارج ،املرتبطة ببناء تشكيالت سياسية
ّ
التصور (مثل املجلس الوطني أو املجلس
تؤكد ذاك
االنتقالي أو الحكومة االنتقالية) .يعزز ذلك من تردد
وت�خ��وف فئات اجتماعية يجب أن تكون ف��ي صلب
ّ
ض�ع�ه��ا امل �ف �ق��ر ،ف�ق��ط ألن ذل��ك
االن �ت �ف��اض��ة ،نتيجة و ّ
«البديل» يخيفها ،رغم أنه وهمي ،وبالتالي ،نتيجة
ف �ش��ل امل �ع��ارض��ة ف ��ي ال ��داخ ��ل ف ��ي ت��وض �ي��ح طبيعة
الصراع وأدوار القوى ،وانغماس بعض «النخب» في
الخوف من البديل األصولي أو من الحرب الطائفية.
ّ
م��ا يمكن أن ي�ق��ال ه��و أن دور «ال �ق��وى اإلس�لام�ي��ة»
ّ
م �ح��دود ،ب��ل ه��ام�ش��ي ،ف��ي االن�ت�ف��اض��ة ،وأن تضخم
دوره��ا الخارجي هو نتاج تلك الهامشية الداخلية.
وكما في تونس ومصر ،ليس من إمكان ملشاركتهم
في «النظم الجديدة» إال من خالل التوافق مع املافيات
الحاكمة ،وبتوافق إقليمي و«دولي» .أما االنتفاضة
فبديلها مختلف جذريًا ،ويتأسس على تغيير ّ
كلية
النمط االقتصادي القائم .ذلك النمط الذي سيعطى
ّ
كل بركات اإلخوان املسلمني لكي يستمر كنمط ريعي
م��اف �ي��اوي ،م��ا يجعل ال �ص��راع واض �ح��ًا م��ع «ال�ن�ظ��ام
الجديد».
* كاتب عربي

