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الحدث السوري في ضوء التجربة العراقية :ضرورة الموقف الــم
عالء الالمي*
يمكن اخ�ت�ص��ار دروس التجربة ال�ع��راق�ي��ة التي
س�ب�ق��ت وأع �ق �ب��ت ح ��رب ال �غ��زو وإس �ق ��اط ال�ن�ظ��ام
وخصوصًا على صعيد رسم املواقف
الشموليّ ،
واتخاذها ،بأنها قدمت صورة صافية عن سيادة
العقلية «امل��ان��وي��ة» ال�ت��ي ال ت�ع�ت��رف إال ب��وج��ود
َّ
واملعبر عنها سياسيًا بشعار
األبيض واألسود،
«م�ع�ن��ا أو ض��دن��ا» .ل�ق��د اع�ت�م��د ال�ن�ظ��ام ال�ع��راق��ي
ال�ش�م��ول��ي وأن �ص��اره ه��ذه العقلية وال�ش�ع��ار في
تعاملهم م��ع اآلخ ��ر ،مثلما اع�ت�م��ده��ا املحتلون
األجانب وحلفاؤهم في املعارضة العراقية آنذاك
مع اآلخر ،وكان لبوش الصغير نسخته الخاصة
وامل�ح�ب�ب��ة م��ن ه��ذا ال�ش�ع��ار .ل�ق��د ت��رت��ب ع�ل��ى ذل��ك
ع�م�ل�ي��ًا ،إل �غ��اء امل��واق��ف امل��رك �ب��ة وال�ع�م�ي�ق��ة مهما
ُكانت مكوناتها واتجاهات حركتها .وبالنتيجة،
ألغي الحق في التفكير العقالني ملصلحة تسييد
امل�ن�ط��ق ال�ش�ك�لان��ي «ال�خ�ي�ط��ي» ،ال ��ذي يستسهل
ً
إط�لاق األحكام واملواقف االستئصالية ،محاوال
اس �ت �غ �ف��ال وخ � ��داع ال �ج �م �ه��ور ال �ع ��ام وت�ض�ل�ي�ل��ه،
ممارسًا ضده نوعًا من القمع الناعم واملبرمج .لقد
شكلت هذه العقلية الشمولية على الدوام املصدر
األصلي والتربة الخصبة للظاهرة الفاشية في
العصر الحديث ،وال ف��رق هنا بني فاشية تقود
الحكم وأخ��رى تصارعها عليه بأدواتها ذاتها:
السالح وامل��ال والخداع الشمولي املانوي .كانت
املعادلة التي حكمت املشهد العراقي آن��ذاك هي
ْ
اآلت�ي��ة :إم��ا أن تكون مع النظام الشمولي أو مع
االح� �ت�ل�ال األم �ي��رك��ي ،ف��إم��ا ص� ��دام أو ب ��وش وال
ثالث لهما! تفرعت هذه املعادلة ،في ما بعد ،إلى
تعبيرات وتجليات نظرية وعملية أخ��رى :فأنت
ْ
إم��ا أن ت�ك��ون م��ع خ�ي��ار تغيير ال�ن�ظ��ام بواسطة
ال�ح��رب واالح�ت�لال فتعتبر ،بالتالي ،م��ع الوطن
ْ
وال�ش�ع��ب ...إل��خ ،أو أن ترفض الحرب واالحتالل
فتكون بالتالي مع نظام ص��دام ،وبالتالي فأنت
ْ
ضد الشعب والوطن ...إلخ .أما أن تكون ضد نظام
ص ��دام وض ��د ح ��رب االح �ت�ل�ال ف��ي ال��وق��ت نفسه؛
فهذا ما ُي َع ّد تناقضًا عصيًا ال سبيل إلى فهمه
م��ن قبل العقلية الشمولية امل��ان��وي��ة .يمكن هنا،
تسجيل الحفظ ال��ذي ك��رره البعض من زمالئنا
َّ
في الساحة السورية ،ومفاده أن من غير املمكن
املشابهة أو املطابقة بني املعارضة العراقية التي
حملها االحتالل األجنبي إلى الحكم ،وبني قوى

االنتفاضة الشعبية السورية التي تقارع النظام
وتريد إطاحته .وال يمكننا في الواقع ،رفض هذا
التحفظ ومضمونه تمامًا ،ولكنه لن يستقيم مع
واق��ع ال�ص��راع ال�س��وري الحالي ،وي�ك��ون ذا قيمة
وفائدة ،إال إذا أخذنا بنظر االعتبار أمرين :األول،
ّ
ه��و أن ع��وي��ل بعض أط ��راف معارضة السورية،
ف��ي ال �خ��ارج خ�ص��وص��ًا ،ودع��وات�ه��م إل��ى التدخل
العسكري األج�ن�ب��ي ،ل��م يكن أق��ل صخبًا وبؤسًا
م��ن عويل امل�ع��ارض��ة العراقية ف��ي ال�خ��ارج آن��ذاك
ْ
ً
ف��ي ه ��ذا االت �ج ��اه ،إن ل��م ي�ك��ن ق��د ف��اق�ه��ا اب �ت��ذاال.
وال �ث ��ان ��ي ،ه ��و أن �ن��ا ن �ت �ح��دث اآلن ،وق �ب��ل وق ��وع
ك��ارث��ة ال�ت��دخ��ل ال�ع�س�ك��ري األج�ن�ب��ي ف��ي س��وري��ا،
وليس بعده كما هي الحال في العراق ،ولو كنا
ن�ت�ح��دث ف��ي ظ��رف مختلف «م �ع��اك��س» ،مل��ا بقي
لهذا التحفظ أية قيمة .لقد حاولت أطراف عراقية
م�ع��ارض��ة ل�ل�ح��رب ول�ل�ن�ظ��ام م�ع��ا آن� ��ذاك ،مقاومة
ه��ذه امل�ع��ادل��ة التبسيطية امل �ض��ادة للعقل ،عبر
َّ
التبشير بموقف «ثالث» ُم َركب خالصته :نرفض
ال �ن �ظ��ام ال �ش �م��ول��ي ون �ط��ال��ب ب��رح �ي �ل��ه ،ون��رف��ض
ت�غ�ي�ي��ره ب��واس �ط� َ�ة ح ��رب االح �ت�ل�ال ب��ل ب��وس��ائ��ل
أخ��رى! لم يكن ُم��ق� َّ�درًا لهذا املوقف ّأن ينتصر أو
ي�س��ود ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن ��ه ك��ان مجرد
م��وق��ف سياسي ل�ق��وى صغيرة مشتتة ،وع��زالء
تمامًا ،ال تتمتع بالوزن السياسي املكافئ للقوى
األخ � ��رى «ال �ح��رب �ج �ي��ة» ،أي ال �ت��ي أخ� ��ذت ب�خ�ي��ار
الحرب ،ودخلت في التحالف العسكري الغربي.
لقد كانت مساهمة النظام البعثي العراقي ال تقل
سلبية عن مساهمة املحتلني األجانب وحلفائهم
املحليني ،في بلوغ ذروة األزم��ة وتدمير العراق،
ح�ي�ن رف ��ض إم�ك��ان�ي��ة ال�ت�ف�ك�ي��ر ،م �ج��رد ال�ت�ف�ك�ي��ر،
ب�ب��دي��ل آخ��ر يفكك اح�ت�ك��اره للحكم ط ��وال أرب�ع��ة
ع �ق��ود ،وج �ش �ع��ه ال ��دم ��وي ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل �ي��ه ،حتى
ل��و اض�ط��ر «إل��ى تسليم ال �ع��راق أرض��ًا ب�لا شعب
للعدو» ،حسب العبارة الشهيرة التي نسبت إلى
َّ
صدام حسني ،وال يبدو أن رفيقه السوري مختلفًا
عنه هنا ك�ث�ي�رًا! ي�ك��اد ه��ذا ال ��درس ،يتكرر اليوم
ف��ي املشهد ال�س��وري ،وبما ال يقل فظاظة ،األم��ر
الذي دفعت وتدفع ثمنه جماهير الحراك الثوري
َّ
ال�س��وري ف��ي ال��داخ��ل ،التي س��ط��رت أروع مالحم
ال �ف��داء وال�ت�ض�ح�ي��ة م��ن أج ��ل ال �ح��ري��ة وال �ك��رام��ة.
هنا أيضًا يمكن تلخيص الحالة السائدة على
ْ
صعيد املواقف في املشهد السوري بالتالي :إن
أنت وقفت مع الثورة الشعبية السورية وطالبت

برحيل النظام الشمولي ،ع� ّ�دك النظام وأنصاره
م ��ؤي� �دًا ل� �ح ��رب ال �ت ��دخ ��ل ال �غ��رب �ي��ة ض ��د س��وري��ا
ً
ْ
وع �م �ي�لا وام � �ت� ��دادًا ل �ل �غ��زاة ال �غ��رب �ي�ين .وإن أن��ت
رفضت التدخالت الخارجية واالرت�ب��اط العلني
لبعض القوى السورية املعارضة ،بدول ال عالقة
لها من بعيد أو قريب بالديموقراطية والكرامة
اإلنسانية ،دول قروسطية متخلفة ّ
تعد الثروات
الوطنية مصرف جيب ،وملكًا شخصيًا للحاكم
وأفراد عائلته وحاشيته كالسعودية وقطر؛ فقد
َ
أصبحت مدافعًا ع��ن النظام ف��ي دمشق ومجرد
الكلمة.
«شبيح» ،حتى لو كنت تجهل معنى هذه ّ
هناك تجليات فرعية عديدة لهذه الخالصة ،لكنها
ّ
ال تخرج عن الخطوط العريضة التي بيناها .لكن
ّ
ال�ب��اع��ث ع�ل��ى ال �ت �ف��اؤل واألم� ��ل ،ه��و أن امل��داف�ع�ين
عن املواقف املركبة والعميقة ،الرافضني البتزاز
املانويني في السلطة واملعارضة السوريتني ،أكبر

ْأن تكون ضد نظام
صدام وضد حرب االحتالل
في الوقت نفسه فهذا ما
يُعَدّ تناقضًا عند البعض
ً
تأثيرًا ومساهمة في الحراك الثوري على األرض
خ� ��رى ت�ج��اه��ر ب��ال�ت��دخ��ل ال�ع�س�ك��ري
م��ن أط � ��راف أ ّ
األجنبي ،بل إنهم نجحوا حتى اآلن في تحجيم
ْ
دع� ��اة ال �ت��دخ��ل ال�ع�س�ك��ري األج �ن �ب��ي م��ن دون أن
يتخلوا قيد أنملة عن رفضهم للنظام الشمولي
ونضالهم السلمي ض��ده حتى إط��اح�ت��ه .ه��ذا ما
ي�م�ك��ن تلمسه ف��ي م��داخ�ل�ات ال�ع��دي��د م��ن أق�ط��اب
الحراك الثوري ومواقفهم ،كميشيل كيلو وحسني
العودات وعارف دليلة وفايز سارة وهيثم مناع
َّ
وغيرهم .إن من يتابع تصريحات ميشيل كيلو
ّ
وزم�ل�ائ ��ه وم��داخ�لات �ه��م ال �س �ي��اس �ي��ة ،ي�ش�ع��ر ب��أن
األم� ��ور ل��م ت�ف�ل��ت ب�ع��د م��ن أي ��دي ق �ي��ادات ال �ح��راك
َّ
الثوري ،وأن النظام وخصومه من دعاة التدخل
ْ
العسكري األجنبي يحسبون لهم حسابهم .ولكن،
ْ
ل �ن �ك��ن واض �ح�ي�ن وص ��رح ��اء ،ف�ح�ت��ى ه �ن��ا ،يمكن
ْ
أن نجد بعض تمثالت امل��واق��ف امل�ث�ي��رة للجدل.

ً
من ذل��ك مثال ،صمت بعض ه��ؤالء األص��دق��اء عن
ال �ت�ج��اوزات وال�ت�ص��رف��ات الطائفية والتكفيرية،
َّ
مع أن بعضها ال يقل دموية عن تصرفات القوات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وال �ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ج�م��اع��ات مسلحة
«معارضة» ناشطة على األرض ،أو اعترافها بهذه
التجاوزات مع محاولة التهوين منها والتقليل
م ��ن ش ��أن� �ه ��ا .األم� � ��ر ن �ف �س��ه ي� �ح ��دث ح �ي�ن ت �ص��در
ت �ص��ري �ح��ات وت �ص��رف��ات ارت��زاق �ي��ة وت�ح��ري�ض�ي��ة
م �ض��رة وغ �ي��ر م�ق�ب��ول��ة ِم ��ن ب�ع��ض َم ��ن ي��وص�ف��ون
ب�م�ع��ارض��ة ال �خ ��ارج ب�ع�ض�ه��ا ب�ل��غ درج ��ة أض��رت
ً
بالحراك الثوري فعال وورطت النشطاء السلميني
في مغامرات مسلحة معزولة وال أفق لها أحيانًا،
وغ �ي��ر م �ب��ررة ب�ع��ام��ل ال ��دف ��اع ع��ن ال�ن�ف��س بشكل
ج�ل��ي .ع�ل��ى امل�ق�ل��ب اآلخ ��ر ،ل�ك��ن ف��ي ات �ج��اه مغاير
ً
ش �ك�ل�ا ،ن �ج��د ش�ي�ئ��ًا ش�ب�ي�ه��ًا ب �ه��ذا ،ف�ب�ع��ض ممن
يعلنون رفضهم للدكتاتورية الحاكمة في دمشق
ك�ن��وع م��ن «تحية الصباح ال��واج�ب��ة» ،ال يلبثون
أن يصبوا جام غضبهم على املعارضة السورية
ك �ك��ل ،وع �ل��ى ال �ح��راك ال�ش�ع�ب��ي ال �ث��وري ال �س��وري
ب�ك��اف��ة ت�ج�ل�ي��ات��ه ،م�س��اوي��ن ه �ك��ذا ،ب�ين انتفاضة
سلمية عظيمة ،وجماعات مسلحة بدأت معزولة
ّ
وحولها قمع النظام الدموي إلى كيانات مسلحة
نامية باستمرار وحاالت دفاع مشروع ومبرر عن
النفس بالسالح في مواجهة عنف وقسوة القمع
الحكومي .ه��ذا البعض ،يسكت جزئيًا أو تمامًا
عن بشاعة الحل األمني الذي يطبقه النظام ،وعن
التجاوزات الدموية التي يرتكبها ،ولكنه يشهر
ع��ال�ي��ًا ت �ج��اوزات امل�ج�م��وع��ات السلفية امل�ع��زول��ة.
ّ
ّ
مسؤولية وص��ول
إن ه��ؤالء يحملون امل�ع��ارض��ة ّ
األزم � ��ة إل ��ى م ��ا وص �ل��ت إل �ي ��ه ،ألن �ه ��م خ��اض�ع��ون
للغرب الرافض للحوار السوري الداخلي ،وهذا
ْ
أمر يصح مع بعض األط��راف وليس كلها .ولكن
م � ��اذا ب �خ �ص��وص م �س��ؤول �ي��ة ال �ن �ظ��ام ال�ش�م��ول��ي
ال�س��وري ذات��ه ع��ن وص��ول األزم ��ة إل��ى م��ا وصلت
إل�ي��ه ،وتعطيله ألي��ة إمكانية للحوار ب��إج��راءات��ه
االن� �ف ��رادي ��ة واالس �ت �ئ �ص��ال �ي��ة؟ م � ��اذا ب�خ�ص��وص
تفرده في طرح البرامج واملشاريع والخطط التي
يحب أن يسميها «إصالحية» ،ورفضه االعتراف
َّ
شكل النظام لجانًاَّ ،
وغير دستورًا
ب��اآلخ��ر؟ لقد
ً
ب�ن�ف�س��ه ،ث��م أج� ��رى ع�ل�ي��ه اس �ت �ف �ت��اء ب�ي��روق��راط�ي��ًا
ب� ��إدارت� ��ه ،وم ��ن ث ��م أج� ��رى ان �ت �خ��اب��ات ت�ش��ري�ع�ي��ة
تحت إشرافه وسيطرته ،فيما كان الدماء تسفك
ف ��ي ال � �ش ��وارع امل�ن �ت �ف�ض��ة ،ف �ه��ل ه ��ذا ه ��و ال �ح��وار

العيش داخل «الفقاعة الثورية»
ورد كاسوحة*
ّ
ل ��م ي �ك��ن م�م�ك�ن��ًا ق �ب��ل ف �ت��رة أن ي�ق�ت�ن��ع امل � ��رء ب ��أن
امل �خ��اض ال ��ذي ت �م� ّ�ر ب��ه امل�ن�ط�ق��ة سيتعثر بعض
ال �ش��يء ،وس�ت��أخ��ذ ن�ه��اي�ت��ه ل��و ق��در ل��ه أن ينتهي
ش �ك��ل امل� �ج ��از .ط �ب �ع��ًا ف ��ي امل� �ج ��از وم �ت �ف��رع��ات��ه ال
توجد أثمان وال بشر يطحنون يوميًا بالعشرات
ليرفعوا هذا الثمن إلى مرتبة تليق ّ بالسرديات
الكبرى (الحرية ،الكرامة ...ال��خ) .وألن��ه كذلك (أي
امل�ج��از) فال يبدو مطابقًا كثيرًا لواقع ينزف من
دون ان�ق�ط��اع ،ون�ك��اد نلمس دم��وي�ت��ه ووحشيته
ً
ملمس اليدّ .
ثمة مشكلة فعال في توصيف ماهية
ّ
ّ
ما يحدث اليوم أمامنا .كل ما نراه بالعني املجردة
ّ
يقول لنا بأن الثمن الباهظ الذي تدفعه الشعوب
ال يمكن أن يكون إال مقدمة «لشيء عظيم» سوف
ي �ح��دث الح� �ق ��ًا .ه �ك��ذا ق ��رأن ��ا ف ��ي ك �ت��اب ال� �ث ��ورات
الشعبية التي ّ
عمدت بالدم وال��رؤوس املقطوعة.
م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ب� ��دأت ت �ل��وح ف��ي أف ��ق ال �ت �ج��ارب
ً
الدموية (ليبيا مثال) التي ظهر سياقها الفعلي
ّ
أخ� �ي� �رًا ،ع�ل�ائ��م ع �ل��ى أن «ال� �ش ��يء ال �ع �ظ �ي��م» ال��ذي
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افترضنا حدوثه لم يستحق عظمته فعليًا .يبدو
أننا أسرفنا كثيرًا في نمذجة فكرة ال�ث��ورة وفي
رب��ط نسقها ال��دم��وي ميكانيكيًا بفكرة التغيير
ال�ج��ذري .علينا من اآلن ّ وص��اع�دًا أن نعيد ق��راءة
التاريخ مجددًا ،وأن نكف عن محاكمة ما يجري
ّ
حاليًا من موقع من يعتقد أن كتالوغات الثورات
كافية وح��ده��ا ملالمسة ال��واق��ع واالش�ت�ب��اك معه.
الكتالوغ مفيد حتمًا ،وقد يعيننا على فهم أفضل
ملشكلة ان�ف�لات العنف االن�ت�ق��ام��ي عقب أي ث��ورة
ّ
تحدث ،إال أن مشكلته تكمن في كونه نظريًا أكثر
م��ن ال�ل�ازم ،ومتسقًا ف��ي وح��دة عضوية ال يبدو
ّ
أن السياق الراهن لألحداث يالئمها كثيرًا .حتى
جذرية قادرة على إيفاء
اليوم لم تحدث تغييرات
ّ
ّ
الدم الذي أهرق في الشوارع حقه .هذه أول مسلمة
أس�ق�ط�ت�ه��ا االح �ت �ج��اج��ات ال �ع��رب �ي��ة م ��ن ك�ت��ال��وغ
ال �ث��ورات ال��رادي�ك��ال�ي��ة .أم��ا القطيعة ال�ج��ذري��ة مع
النظم املافياوية املجرمة فال نكاد ن��رى لها أثرًا
في كل الحراك الحاصل في املنطقة من تونس إلى
ّ
البحرين .وهذه هي املسلمة الثانية التي أسقطت
ّ
بدورها من الكتالوغ .وعندما تسقط مسلمتان
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أس��اس �ي �ت��ان ك�ه��ات�ين م��ن ح �س��اب «ال� �ث ��ورة» ف�ه��ذا
ّ
يعني أن املعيارية التي نعود إليها في كل شاردة
وواردة ب�ش��أن ال �ح��راك م��ا ع ��ادت ت�ح��وز الهيمنة
الرمزية ذات�ه��ا .واس�ت�م��رار العمل بتلك املعيارية
ل� ��دى ال �ب �ع��ض ال ي �ن �ب��ئ ب��أن �ن��ا ف ��ي ط��ري �ق �ن��ا إل��ى
ً
الخروج من الفقاعة .هنالك من خرج منها فعال
ّ
و من هو في طريقه إلى ذلك ،إال أن الكتلة الوازنة
التي صنعت الخطاب األيديولوجي للمرحلة ال
تزال تعاند فكرة الخروج من الفقاعة .قد ال يكون
ً
م�ن��اس�ب��ًا أص�ل��ا خ� ��روج ه� ��ؤالء م ��ن «ق��وق �ع �ت �ه��م»،
فلو فعلوا ذل��ك لقدموا لرفاقهم املختلفني معهم
ب � �ش� ��أن ت ��وص� �ي ��ف م� ��ا ي � �ح� ��دث ف� ��رص� ��ة ل�خ�ل�خ�ل��ة
الهيمنة األيديولوجية املفروضة (م��ن جانبهم)

القطيعة الجذرية مع النظم
المافياوية المجرمة ال نكاد
نرى لها أثرًا في كل الحراك
الحاصل في المنطقة
على خ�ط��اب ال �ث��ورة .وه��ي هيمنة مستمرة رغم
«ه�ش��اش��ة م�ض�م��ون�ه��ا» ،ورغ ��م اخ �ت�لاف ال�س�ي��اق
ال ��ذي أن�ت�ج�ه��ا ع��ن س�ي��اق��ات ت��اري�خ�ي��ة أخ ��رى في
القرنني التاسع عشر والعشرين .في ذلك الوقت،
ّ
كانت األم��ور أكثر وضوحًا وأق��ل التباسًا بكثير
مما هي عليه اآلن .كان واضحًا حينها أن الصراع
إن�م��ا ه��و ب�ين طبقات اجتماعية أو م��ا يماثلها.
ّ
حتى عندما بدا لشخص مثل لينني أن الطبقات
ف��ي مجتمع إق�ط��اع��ي م�ت��أخ��ر صناعيًا وت�س��وده
«ع�لاق��ات فالحية» ليست مؤهلة (أي الطبقات)
ل� �خ ��وض ص� � ��راع ط �ب �ق��ي ب��امل �ع �ن��ى امل ��ارك� �س ��ي ل��م
ي�ت��ردد ف��ي متابعة كفاحه رغ��م «عجز ال��واق��ع عن

ّ
ال �ل �ح��اق ب��ال �ن �ظ��ري��ة» .ص�ح�ي��ح أن ه ��ذه ال �ع �ب��ارة
ه��ي م��ن األس�ب��اب ال�ت��ي أف�ض� ّ�ت الح�ق��ًا إل��ى انهيار
ال �ت �ج��رب��ة م ��ن داخ �ل �ه��ا ،إال أن �ه ��ا ك��ان��ت حقيقية
ّ
ف��ي وق �ت �ه��ا وم��ت �س �ق��ة ت �م��ام��ًا م��ع س �ي��اق ال�ظ�ه��ور
الجنيني للطبقات ،وم��ع خوضها صراعًا فعليًا
ضد بعضها البعض .وكما في روسيا كذلك في
الصني (إي��ران «ال�ث��ورة» ليست نموذجًا للصراع
بني الطبقات االجتماعية) حيث ارتأى ماو تسي
ّ
تونغ أن الطريق إلى القطيعة مع هيمنة طبقات
بعينها ع�ل��ى إن �ت��اج ال �ث��روة (ب �غ��رض نهبها من
األق �ل �ي��ة وت ��وزي ��ع ال �ف �ت��ات ع �ل��ى األك �ث ��ري ��ة) داخ ��ل
ال� �ص�ي�ن ه ��و ب ��ات �ب ��اع ن� �م ��وذج خ� ��اص س� �م ��اه ف��ي
ً
حينه «الثورة الثقافية» .من هنا مثال نشأ التيار
امل��اوي ال��ذي حاربته الشيوعية السوفياتية في
نسختها الستالينية البشعة واعتبرته تحريفًا
للماركسية ،تمامًا كما تعاملت مع تجربة تيتو
من بعد .هذه كلها تجارب أفضت فيما بعد إلى
ّ
عكس ما نظرت له ،لكن نشأتها كانت في سياق
تبلور هوية واضحة للصراع بني الطبقات حول
آل �ي��ة إن �ت��اج ال �ث ��روة وت��وزي �ع �ه��ا داخ� ��ل امل�ج�ت�م��ع.
أحيانًا كانت الجهود التي ت�ح��اول م�ج��اراة تلك
ال �ت �ج ��ارب ،وص �ي��اغ��ة ه��وي��ة ط�ب�ق�ي��ة «م �ش��اب �ه��ة»
لالحتجاجات العربية تثمر شيئًا م��ا ،وأحيانًا
ّ
أخ ��رى ك��ان��ت ت�ف�ش��ل ،ل�ك��ن ك ��ل ذل ��ك ك ��ان ي�ج��ب أن
يبقى في إط��ار االشتباك مع ال��واق��ع وتفكيكه ،ال
ف��ي إط��ار مسخه حتى يصبح مالئمًا للنموذج
أو ال�ك�ت��ال��وغ .ف��ي ال�ح��ال��ة األول ��ى أص��اب��ت بعض
املحاوالت نجاحًا محدودًا وهامشيًا .أما الحالة
ّ
الثانية فبدا تماسكها األيديولوجي أق��ل بكثير
مما كان عليه قبل االشتباك مع الواقع ومحاولة
ّ
لي عنقه .وينسحب األمر هنا على جدلية الثمن
والتغيير كما على تماسك الخطاب األيديولوجي
ّ
واس �ت �م ��رار ه�ي�م�ن�ت��ه م ��ن ع��دم �ه��ا ّ .ك ��ل م ��ا فعلته
القراءة الحرفية لكتالوغ الثورات أنها أسرفت في
نمذجة ال��واق��ع وف��ي ص��رف النظر عن تناقضاته

