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الزواج الليبرالي ــ اإلسالمي في سوريا
محمد سيد رصاص*
بعد أي��ام م��ن ق�ي��ام «املجلس الوطني ال�س��وري»
ف��ي اس�ط�ن�ب��ول ي ��وم  2ت�ش��ري��ن أول ،2011وك��ان
يضم أساسًا اإلخوان املسلمني و«إعالن دمشق»
الذي يشكل «حزب الشعب الديمقراطي» عصبه
ال��رئ �ي �س��ي ،ك� ��ان ت�ع�ل�ي��ق أح� ��د أع� �ض ��اء «ال �ح��زب
الشيوعي – املكتب السياسي» ،وه��و من الذين
ع��ان��وا م��ن املالحقة واالع�ت�ق��ال لفترة ام�ت��دت من
 1980إلى  ،1996التالي« :شهوة هذا ال��زواج مع
االخ ��وان املسلمني م��وج��ودة ع�ن��د ري ��اض ال�ت��رك
م�ن��ذ ع��ام  .»1980ع�م�ل�ي��ًا ،ك��ان «امل �ج �ل��س» امل�ق��ام
ف��ي اس �ط �ن �ب��ول ب �ع��د ح��وال��ى س�ب�ع��ة أش �ه��ر من
ب��داي��ة األزم � ��ة ال �س��وري��ة ،ح�ص�ي�ل��ة اس�ت�ق�ط��اب��ات
ب��رزت في الحياة السياسية السورية املعارضة
منذ ق�ي��ام «اع�ل�ان دم�ش��ق» ف��ي  16تشرين األول
 2005عندما اصطف في «االع�لان» الليبراليون
واالس�ل�ام �ي��ون ف��ي ص��ف ض��د ن��اص��ري��ي «ح��زب
االت�ح��اد االش�ت��راك��ي» وماركسيي «ح��زب العمل
ال �ش �ي��وع��ي» ح �ت��ى أس �ق��ط م��رش �ح��و األخ �ي� َ�ري��ن
لقيادة «االع�لان» أثناء انعقاد مجلسه الوطني
العام في  1كانون األول  .2007ك��ان الخالف مع
الناصريني واملاركسيني في «االعالن» متمحورًا
ح� ��ول امل ��وق ��ف م ��ن «ال� �ع ��ام ��ل ال� �خ ��ارج ��ي» ح�ي��ث
رف ��ض ل �ي �ب��رال �ي��و «اع �ل��ان دم �ش ��ق» واس�ل�ام �ي��وه
خالل سنتني اتخاذ موقف سلبي من «املشروع
األم�ي��رك��ي للمنطقة» ال �ب��ادئ ف��ي ال �ع��راق املغزو
واملحتل ث��م ف��ي لبنان ال�ق��رار  1559وم��ا بعد 14
آذار  ،2005وه��و م��ا أدى إل��ى تفجير «االع�ل�ان»
في يوم  1كانون األول  2007وخروج الناصريني
وامل��ارك�س�ي�ين م�ن��ه .ك��ان��ت الخطبة ل��ذل��ك ال ��زواج
ف��ي «اع �ل�ان دم �ش��ق» ول ��و خ ��رج «االخ � ��وان» منه
ف��ي  7ك��ان��ون ال �ث��ان��ي  2009مل��ا أع �ل �ن��وا تجميد
نشاطاتهم امل�ع��ارض��ة للنظام أث�ن��اء ح��رب غ��زة،
وخ ��رج ��وا أي �ض��ًا ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه م ��ن «ج�ب�ه��ة
ال� �خ�ل�اص» ال �ت��ي ج�م�ع�ت�ه��م ف ��ي ح ��زي ��ران 2006
م��ع ع�ب��د ال�ح�ل�ي��م خ� ��دام ،م��ا زع ��زع ع�لاق�ت�ه��م مع
«االع � �ل� ��ان» ول �ي �ب��رال �ي �ي��ه م ��ن دون أن ي�ن�ه�ي�ه��ا.

فشلت تلك الخطبة الليبرالية ـ�ـ االسالمية في
 7ك��ان��ون ال �ث��ان��ي  2009ث��م أع �ي��د أح �ي��اؤه��ا في
الدوحة أثناء املحادثات التي جمعت «االع�لان»
و«االخ � � ��وان» و«ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق» ف��ي األس �ب��وع
األول من أيلول  2011لتشكيل «االئتالف الوطني
السوري» .وملا فشلت تلك املحادثات على خلفية
رفض «الهيئة» لـ«التدخل العسكري الخارجي»
وضرورة تضمني الوثيقة التأسيسية لالئتالف
ت�ل��ك ال �ع�ب��ارة ،ات�ج��ه «االع�ل��ان» و«االخ � ��وان» إل��ى
ت��أس�ي��س م�ج�ل��س اس�ط�ن�ب��ول ال ��ذي ان�ب�ن��ى على
مراهنة على تكرار س��وري للسيناريو العراقي
وال�ل�ي�ب��ي ل��و ل��م ي��أت الفيتو امل� ��زدوج ال��روس��ي ــ
الصيني ف��ي مجلس األم��ن ي��وم  4تشرين األول
 ،2011بعد قيام «املجلس» بيومني ،وإعالنه بدء
توازنات دولية تمنع تكرار تجربة «الناتو» مع
مجلس مصطفى عبد الجليل في ليبيا.
ك��ان لقاء الليبراليني السوريني مع االسالميني
مبنيًا على تالقيات فكرية ــ سياسية انبنت على
املقولة التالية« :النظام جفف الينابيع الداخلية
للتغيير ،ل��ذل��ك م��ن غير املمكن االع�ت�م��اد عليها
من أجل اح��داث توازنات داخلية كافية الحداث
ال�ت�غ�ي�ي��ر ب��وس��ائ��ل م �ح �ل �ي��ة ،ل �ه��ذا م ��ن امل �ش��روع
االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال� �ق ��وى ال �خ��ارج �ي��ة ال��دول �ي��ة أو
االق�ل�ي�م�ي��ة ،ك�م��ا ج��رى ض��د ع ��راق ص ��دام حسني
وض ��د ل�ي�ب�ي��ا م�ع�م��ر ال �ق��ذاف��ي ،م��ن أج ��ل اس �ق��اط
النظام» .ك��ان «املجلس» في خ��ري��ف 2011مبنيًا
على توجه أميركي ــ تركي ــ قطري بدأ ملموسًا
م �ن��ذ ي ��وم  18آب  ،2011مل ��ا دع ��ا ب � ��اراك أوب��ام��ا
الرئيس ال�س��وري «للتنحي» ألول م��رة منذ بدء
األزم ��ة ال�س��وري��ة ف��ي درع ��ا  18آذار  .2011وك��ان
واض � �ح� ��ًا ،م �ن��ذ م �ص��ر م ��ا ب �ع��د ح �س �ن��ي م �ب��ارك
وتونس ما بعد زي��ن العابدين بن علي ،مالمح
االعتماد األميركي على «االسالم السياسي» في
ً
مرحلة «الربيع العربي» ليكون ب��دي�لا أميركيًا
م��ن األن �ظ �م��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ق��ائ�م��ة ف��ي ال�ب�ل��دان
الخمسة التي حصل فيها هذا «الربيع».
تكسرت موجات «الربيع العربي» في دمشق عام
 :2012ترافق هذا منذ  11أيلول  ،2012يوم مقتل

السفير األميركي في ليبيا في بنغازي ،مع بدء
التنائي األميركي مع «االسالم السياسي» وبداية
نقل التلزيم األميركي لـ«املجلس» ثم «االئتالف»
 املقام في الدوحة يوم  11تشرين الثاني - 2012من أنقرة والدوحة إلى الرياض املعادية لالخوان
املسلمني منذ أيار  .2013وكان عنوان هذا التلزيم
التوسعة التي جرت في «االئ�ت�لاف» أواخ��ر ذلك
الشهر الضعاف االسالميني والتي حصلت من
خالل ادخال مستقلني وأيضًا يساريني سابقني،
بعضهم ك��ان ماركسيًا ،تحولوا إل��ى الليبرالية
ولكن لم يكونوا مثل ليبراليي «اع�لان دمشق»
على وفاق أو رؤية متطابقة مع «االخوان» ،وقد
اجتمعت عندهم التبعية للسعودية مع الخالف
م��ع «االخ � ��وان» و«اع �ل�ان دم �ش��ق» ب�ش��أن القبول
بالتسوية م��ع ال�ن�ظ��ام ع�ب��ر ب�ي��ان ج�ن�ي��ف 1التي

بعد فشل «جنيف »2
حصل فرز جديد تبلور
في انتخابات تموز لرئاسة
«االئتالف»
قبلها ال��واف��دون ال �ج��دد إل��ى «االئ �ت�ل�اف» .خ�لال
ثمانية أش�ه��ر حتى ان�ع�ق��اد مؤتمر «جنيف »2
في  22كانون الثاني  2014كان الوافدون الجدد
ل�ل�ائ �ت�ل�اف ف ��ي ص � ��راع ض� ��دي اس �ت �ق �ط��اب��ي ضد
«االخ � � ��وان» و«االع� �ل� ��ان» ،ح �ي��ث ك ��ان األخ �ي ��رون
عصب «كتلة ال�ـ »44التي انسحبت من االئتالف
بسبب القبول ب�ـ «ج�ن�ي��ف .»2بعد فشل «جنيف
 »2حصل فرز جديد تبلور في انتخابات تموز
 2014ل��رئ��اس��ة «االئ � �ت �ل�اف» :وج ��د ال�ل�ي�ب��رال�ي��ون
ال��ذي��ن أت��وا عبر توسعة أي��ار  2013أنفسهم في
تناقض وتباعد ،ألس�ب��اب تنظيمية أكثر منها

سياسية ،مع مستقلي هذه التوسعة التي أتت
ع �ب��ر ق �ط��ار س �ع ��ودي وب��رع��اي��ة أم �ي��رك �ي��ة ،وف��ي
تقارب مع ليبراليي «اعالن دمشق» و«االخوان»
واالس �ل�ام � �ي �ي�ن وامل �س �ت �ق �ل�ي�ن ك ��اف ��ة امل �ح �س��وب�ين
على أن�ق��رة وال��دوح��ة .ف��ي تلك االن�ت�خ��اب��ات كان
الخاسر األكبر أم��ام الجربا والبحرة وليبرالي
جديد مثل فايز سارة (مارس دور بروتوس مع
رفاقه الليبراليني اآلخرين) هم ليبراليون جدد،
مثل ميشيل كيلو وموفق نيربية ،الذين كانوا
م��ارك �س �ي�ين وأع� �ض ��اء ف ��ي «ال� �ح ��زب ال �ش �ي��وع��ي-
امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي» ق �ب��ل أن ي �ت �ح��ول ك �ث �ي��ر من
أع �ض��اء ه��ذا ال �ح��زب وي��ؤس�س��وا «ح ��زب الشعب
ال��دي �م �ق��راط��ي» ب��زع��ام��ة ري� ��اض ال �ت��رك ف��ي أي��ار
 2005ويتبنوا «الليبرالية الجديدة» ويتجهوا
إل ��ى ت��وج �ي��ه م��راك �ب �ه��م وف ��ق ال ��ري ��اح األم�ي��رك�ي��ة
ال�ت��ي هبت على املنطقة م��ع س�ق��وط ب�غ��داد بيد
واشنطن في يوم  9نيسان .2003
في توسعة أيار 2013لـ«االئتالف» وفي انتخابات
رئ��اس �ت��ه ف ��ي ت �م��وز  2014وق �ب �ل �ه��ا ف ��ي م�ع��رك��ة
ذه��اب��ه إل��ى «ج �ن �ي��ف »2م��ن ال��واض��ح أن ال�ف��ري��ق
الذي يجمع االسالميني والليبراليني الجدد هو
الخاسر دائمًا أمام الفريق اآلخر الذي هو تحت
مظلة واش�ن�ط��ن وال��ري��اض .ول��ن ي��زي��د ف��ي قوته
انضمام شخص مثل ميشيل كيلو ال��ذي أطلق
عليه أحدهم منذ  ،2005ملا جمع في العام نفسه
بني عضوية «لجنة تطوير البعث» قبيل املؤتمر
القطري لحزب البعث ف��ي ح��زي��ران  2005ولعب
دور رئ�ي�س��ي ف��ي ت��ول�ي��د ج�ن�ين «اع �ل�ان دم�ش��ق»
في  16تشرين أول  ،2005الذي بدأ الحمل به في
ل�ق��اء جمعه م��ع علي البيانوني ف��ي امل�غ��رب في
أيار ،2005لقب «جنبالط سوريا» لكثرة تقلباته
وشقلباته السياسية .هل يؤدي احساس رياض
ال �ت��رك ب��امل �ص��ائ��ر ال �خ��اس��رة وال �خ��ائ �ب��ة ل �ل��زواج
الليبرالي ــ االسالمي إلى اتجاهه نحو فسخ هذا
ال� ��زواج ،وإل ��ى م��راج�ع��ة حصيلة م��راه�ن��ات��ه منذ
خريف  2003التي لم تصب كراتها وال مرة شباك
املرمى وال حتى أخشابه الثالثة؟
* كاتب سوري

إرهابهم يدل عليهم وعلى ارتباطاتهم
حسن السوسي*
غ�م��وض ال��واق��ع ال�ح��ال��ي ف��ي منطقة ال�ش��رق
األوسط ،ال يعني غياب املعنى .فتنة داعش
وأخ��وات �ه��ا تحتمل ك��ل ال �ت��أوي�لات ،بحسب
ال��زم��ان وامل�ك��ان املحددين .ارتباطاتها على
األرض ال �س��وري��ة أق ��رب إل��ى ال��وض��وح أكثر
م �م��ا ع �ل �ي��ه أم ��ره ��ا وه ��ي ت �ت �ج��ه ب �ق��وة ن�ح��و
ال � �ع� ��راق ،ن �ق �ط��ة ان �ط�لاق �ه��ا األص �ل �ي ��ة ،ح�ي��ث
ت �ع �ي��ث ف �س ��ادًا ف ��ي امل� ��دن وال� �ق ��رى ال �ع��راق �ي��ة
اآلمنة .قاتلت الجماعات املسلحة اإلرهابية
ال��دول��ة ال �س��وري��ة م�ت�ف��رق��ة أو م�ج�ت�م�ع��ة ،كل
واح��دة منها انطالقًا من مقدماتها الفكرية
واإليديولوجية ،اال انها تلتقي حول العمل
ع�ل��ى ت��دم�ي��ر ال��وط��ن ال �س��وري ب��اس��م ال�ث��ورة
بالنسبة لبعضها ،وب��اس��م ال��دي��ن بالنسبة
لبعضها ،وب��اس��م رب�ي��ع دي�م�ق��راط��ي مزعوم
بالنسبة لبعضها اآلخر.
ل�ك��ن امل�ح�ص�ل��ة واح ��دة وه ��ي :ال�ق�ت��ل وال��ذب��ح
وال �خ �ط��ف وت��دم �ي��ر امل �ن �ش��آت وس��رق��ة اآلث ��ار
وتفكيك امل�ع��ام��ل وبيعها ل�لاس��واق العامة
ف��ي تركيا أس��اس��ًا ،وت��دم�ي��ر البنى التحتية
ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف م � �ج� ��االت االن� � �ت � ��اج ال ��وط �ن ��ي

الزراعي والصناعي والتربوي.
الذين دعموا داعش باملال والسالح والرجال
للقتال في سوريا هم الذين يحاولون اليوم
إق ��ام ��ة م �س��اف��ة م �ع �ه��ا ،ع �ن��دم��ا أع �ل �ن��ت دول ��ة
الخالفة ،االسم الحركي لدولة الفتنة الشاملة.
ب ��ل ان ب �ع �ض �ه��م ت� �ط ��وع ب� ��إص� ��دار ال �ف �ت��اوى
لتحريم أنشطتها ،وتجريم ممارساتها.
ف ��االخ ��وان امل �س �ل �م��ون ال��ذي��ن ق��ات �ل��وا ف��ي كل
ال �س��اح��ات ج �ن �ب��ًا إل� ��ى ج �ن��ب م ��ع داع � ��ش هم
الذين يحاولون اليوم تصدر مشهد القوى
ال �ت��ي ت��رف��ض ت �م��دد داع � ��ش ،ول �ي��س ال�س�ب��ب
في ذلك كونها تنظيمًا إرهابيًا ،فهذا قاسم
م�ش�ت��رك ب�ي�ن�ه�م��ا ،ف��ي واق ��ع األم� ��ر ،ب��ل ل�ك��ون
داع��ش حاولت م�ص��ادرة دول��ة الخالفة التي
ك ��ان االخ� ��وان ي�ج�ه��زون أن�ف�س�ه��م إلن�ش��ائ�ه��ا.
التنافس والسباق حول ادعاء من تعود اليه
األولوية في إع�لان هذه الدولة هو موضوع
ال� �خ�ل�اف ال � ��ذي ت� �ح ��اول م ��ن خ�ل�ال ��ه ج�م��اع��ة
االخوان ادعاء الوسطية وتقديم نفسها كما
ل��و أص�ب�ح��ت ،ب �ق��درة ق� ��ادر ،ح��رك��ة مناهضة
ل�لإره��اب ال��ذي ت�م��ارس��ه ف��ي واض�ح��ة النهار
في سوريا ومصر تحت مزاعم ال�ث��ورة تارة
والدفاع عن الشرعية تارة اخرى.
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ففي موضوع سوريا يمكن القول ببساطة:
إن ما على النظام السياسي السوري كثير ،ما
في ذلك شك ،ولم يسبق للقيادة السورية ان
أنكرت وجود مآخذ على نظامها السياسي،
ف��ي ه��ذا امل�ج��ال أو ذاك .غير ان ل��ه ،أي�ض��ًا ما
ل��ه ،وه��و غير يسير ،وال سبيل إلنكاره على
مستويات عدة ،داخليًا وإقليميًا ودوليًا إال
بالنسبة للمكابر ال ��ذي ال يهمه ال�ن�ظ��ر ال��ى
الواقع بسبب عدم الرغبة في رؤية ما يتنافى
م ��ع م��واق �ف��ه أو أح �ك��ام��ه امل �س �ب �ق��ة امل �غ��رض��ة
بالتأكيد.
فهل يجرؤ احد ان يزعم ان لهذه الجماعات
اإلره ��اب� �ي ��ة ش �ي �ئ��ًا ت��ذك��ر ب� ��ه ،غ �ي��ر ت��اري�خ�ه��ا
اإلره��اب��ي األس ��ود ف��ي س��وري��ا وغ�ي��ر سوريا

من الصعب تصور أن
من يتحدث عن الحرية
يوظف طاقاته لحراسة
القواعد االستعمارية
من ب�لاد العالم ،وغير ه��ذه الوقائع املخزية
ال � �ت� ��ي ي� �ت ��م ت� ��داول � �ه� ��ا ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف م ��واق ��ع
االع �ل��ام وال �ت��واص ��ل ب �م��ا ف ��ي ذل ��ك ال��وس��ائ��ل
اململوكة ل�ه��ذه ال�ج�م��اع��ات اإلج��رام�ي��ة أو من
يدعمها من األشخاص والجماعات والدول،
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وخ ��ارج� �ه ��ا ال �ق ��ري ��ب وال �ب �ع �ي��د
معًا؟
واذا ك��ان��ت امل �س��اف��ة ب�ي�ن ال �ن �ظ��ام ال �س��وري
وطموحات الشعب السوري تقاس بالزمن
ال� �ع ��ادي وي �م �ك��ن ال �ت �ع �ب �ي��ر ع �ن �ه��ا ب �م �ف��ردات
ال�ل�غ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ع��ادي��ة ،ف ��ان ال �ف��رق بني
م��ا ت�ق��دم��ه ال�ج�م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة م��ن ب��دائ��ل

وب�ي�ن م��ا ي�ط�م��ح ال �ي��ه ال �ش �ع��ب ال �س ��وري في
مختلف امل�ج��االت ي�ق��اس ب��ال��زم��ن الضوئي،
ب� � ��ل ان ال � � �ه� � ��وة ب� �ي��ن ال � �ن � �ظ � ��ام ال� �س� �ي ��اس ��ي
وج � �م� ��اه � �ي� ��ر ال � �ش � �ع� ��ب ق � ��د ع � ��رف � ��ت ت �ق �ل �ص��ًا
م�ل�ح��وظ��ًا ف��ي ال �ع �ق��دي��ن األخ �ي��ري��ن ،وي�م�ك��ن
جسرها في الزمان املنظور بينما يستحيل
تقليص ه��ذه ال�ف�ج��وة ب�ين الشعب ال�س��وري
والجماعات اإلرهابية املسلحة ألنه في وقت
ي�ح��اول الشعب إق��ام��ة ق��واع��د متينة للبناء
املستقبلي ف��إن الجماعات اإلرهابية تنحو
امل�ن�ح��ى امل�ن��اق��ض ت�م��ام��ًا ،ب�م��ا يجعل إم�ك��ان
االلتقاء بني التوجهني من أكبر املستحيالت
ألن الفجوة وال�ه��وة ال تتوقف ع��ن االت�س��اع
والتعمق.
ان في نظري اليوم هو ان نعرف ما هي هذه
ال �ح��رك��ات وال�ج�م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة م��ن خ�لال
م�م��ارس��ات�ه��ا امل �ب��اش��رة ،وغ�ي��ر امل �ب��اش��رة ،في
مختلف الساحات التي تنشط فيها .صحيح
ان��ه م��ن امل�ه��م أي�ض��ًا معرفة م��ن وراء ه ��ا ،وما
وراء ه ��ا م��ن استراتيجيات ،غير ان التعرف
على نتائج ممارساتها ،ومن يستفيد منها
ع�م�ل�ي��ًا ،ي�ك�ف��ي ف��ي ه ��ذا امل� �ج ��ال ،وي �غ �ن��ي عن
النبش في تاريخ األفراد والجماعات وطبيعة
ارتباطاتها بمختلف القوى املتصارعة على
النفوذ ضمنًا أو علنًا في منطقتنا.
وهنا ،ليس ممكنا إنكار ان أعداء التحرر هم
ال��وح�ي��دون املستفيدون م��ن ال�ف�تن املشتعلة
في املنطقة وفي مقدمتهم اسرائيل والقوى
الغربية التي تمثلها بهذا القدر او ذاك في
املنطقة .من هنا يحق توجيه أصابع االتهام
إل ��ى م��رك��ب ش��ام��ل م��ن ال �ح��رك��ات التكفيرية
اإلره��اب �ي��ة وم ��ن ال� ��دول امل�ح�ل�ي��ة واإلق�ل�ي�م�ي��ة
ال �ت��ي ت �ش��رف ع�ل��ى أن�ش�ط�ت�ه��ا ال �ه��دام��ة وم��ن
القوى العظمى التي يبدو انها قررت إغراق
امل�ن�ط�ق��ة ف��ي ف�تن وح� ��روب ال ت�ب�ق��ي وال ت��ذر،
خ��دم��ة مل�ص��ال�ح�ه��ا اآلن� �ي ��ة واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
القديمة واملستحدثة.
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