ربيع املواطنة
1

دار ع�شرتوت خلدمات الطباعة والن�شر
لبنان -بريوت بناء عُال طابق اول
هاتف / 00961 340230:خليوي 009613 496208
الربيد االلكرتوينashtarowt@hotmail.com:

جيع حقوق الطبع حمفوظة

2

هيثم مناع

ربيع املواطنة

3

4

�إهداء
�إىل �شهيد ربيع املواطنة معن العودات الذي اغتالته يد
الغدر يف  2011/8/8يف ثامن �أيام �شهر رم�ضان يف مدينة
درعا ..على الدرب �أيها الرمز ..على الدرب من �أجل
الكرامة واحلرية والعدالة وامل�ساواة..
�إىل كل �شهداء ثورات �أهل املواطنة من املاء �إىل املاء..
هيثم
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تقدمي
كان عام  2010عام الت�صحر البارز يف احلقوق واحلريات والنهو�ض
والتفا�ؤل يف البلدان العربية.
يف ندوة يف الدار البي�ضاء يف نوفمرب كنا نتحدث �أثناء الإفطار عن مواجهة
الأنظمة الدكتاتورية عندما �شعرنا يف حلظة ب�أننا قتلنا اخلوف من هذه
الأنظمة عرب مواجهتنا املفتوحة معها لكننا مل نقتل بعد اخلوف من احللم.
بل و�صل الأمر ب�صديق عزيز يل �أن قال« :ال �أدري �إن كان من حق العرب البقاء
وهم يقبلون ما هم عليه وما و�صلوا �إليه!» .وال �شك ب�أنني و�أنا �أقدم ت�صريحا
للتظاهر من �أجل احلركة االجتماعية يف تون�س يف  2010/12/26كنت �صادقا
مع البولي�س الذي �س�ألني كم تتوقع من املتظاهرين ف�أجبته :ثمانني �إىل مئة
متظاهر ..مل نكن بالفعل ن�شعر بعد ب�أن من هذا ال�شتاء القار�ص �سينبثق
ربيعا يف �أقل من �شهر .وعندما كنا نعزي ب�شهيد الثورة التون�سية البوعزيزي،
�أذكر �أن من�صف املرزوقي قال يل« :هيثم بقي جلواز �سفري �شهرين و�سيمنعني
هذا النظام احلقري بعدها من احلركة»..
�أدعي ب�أنني تابعت بتفا�صيل دقيقة الثورة التون�سية ومن بعدها امل�صرية
والليبية وب�شكل �أقل اليمنية �إ�ضافة �إىل انتفا�ضة البحرين .با�ستثناء البحرين
حيث ثمة كذب �صراح وجتيي�ش مذهبي م�سبق من �أعداء احلركة ال�شعبية،
كانت ال�صورة التي يعر�ضها الإعالم عما يحدث غري بعيدة عن الواقع .وبعد
�أن �صغت م�سودة �إحالة ملف القذايف �إىل املحكمة اجلنائية الدولية ،الحظت
�أن الغربيني �صاروا يتعاملون مع امللف الليبي من منظار امل�صالح املبا�شرة
(ت�صدر ليبيا من النفط مرتني ون�صف ما ت�صدر اجلزائر؟) .هنا �آثرت �أخذ
البعد ال�ضروري ومراقبة ما يحدث من بعيد .وقد كان من الوا�ضح منذ
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مظاهرة  2011/3/20يف �ساحة حقوق الإن�سان لدعم احلركة الثورية يف ليبيا
و�سورية ،وجود جمموعة من ال�سوريني تعتقد بف�ضائل الأمنوذج الليبي،
ولكنها وحل�سن احلظ كانت �أقل من �أقلية.
يف املثل ال�سوري ثمة �أزمة حقيقية .بداية التحرك الإعالمي كانت قبل
�سقوط الفرعون يف م�صر ،وكانت من جمموعات حمدودة الت�أثري وخارج البالد
ولتاريخ يف ذاته ي�شكل جرحا وطنيا متعدد القراءات( 4و� 5شباط) .ثم حدد على
الفي�سبوك يوما ثانيا (� 15آذار) وكان الإعالن عن جناحه �أي�ضا �إعالميا ولي�س
على �أر�ض الواقع ،مبا يف ذلك ادعاء �صحيفة لندنية عربية بوجود مظاهرات
وا�سعة مل حتدث و�شهداء مل ي�سقطوا .عندما وقعت الإنتفا�ضة الفعلية من دم
وحلم يف � 18آذار ،توجه الإعالميون ،الذين ثبت حمدودية و�ضعف معرفتهم
بالو�ضع ال�سوري� ،إىل من كان قد �أعلن الثورة على الفي�سبوك .وه�ؤالء
ال عالقة لهم بانتفا�ضة الكرامة التي بد�أت يف يوم مل يعلنوا عنه ،وتداعت
�إليه �شبيبة درعا احلرة مببادرة حملية و�أيدها وانخرط فيها حركة غري
معروفة �آنذاك هي «حركة �شباب  17ني�سان للتغيري الدميقراطي» وما �صار
يعرف ب�أ�صحاب «بيان من �أجل التغيري» الذين يتهمهم ر�ستم غزايل ب�أنهم
من نظم الأمور (�أق�صد خلدون الأ�سود ونا�صر الغزايل وماجد حبو وهيثم
مناع ومن �أيدهم � -أنظر مالحق الكتاب) .ال�شباب الذين جنحوا يف ك�سر طوق
�أمني رهيب هم من يعرف درعا زنقة زنقة ،لأنهم على مواتريهم (دراجاتهم
النارية) القدمية يجولونها كل يوم ع�شرات املرات� .أجهزة الأمن فقدت
�صوابها من �شباب يتداعون للتظاهر بكل الو�سائل احل�ضارية ،ي�صرخون
�سلمية �سلمية ويتحدثون يف احلرية ويدينون رامي احلرامي والف�ساد .هذه
املجموعات اجلديدة غري امل�ؤر�شفة يف �سجالت املخابرات �صارت على الفور يف
خطاب ال�سلطة م�ؤامرة وع�صابات منظمة ثم جند ال�شام و�سلفية ثم ما�سونية
ثم تنظيمات م�سلحة!! ..مل �أ�سمع يف حياتي تهما دنيئة الأ�سلوب وو�ضيعة
امل�ستوى كتلك التي ا�ستعملها الإعالم ال�سوري و�أ�سياده يف نخبة �شباب �سورية
واملنطقة ،ه�ؤالء الذين ك�سروا هالة الدكتاتورية وحطموا �صورة الأمن الكلي
القدرة .طبعا يف اخلارج كل جتار الب�ؤ�س �صاروا يتحدثون عن ه�ؤالء وك�أنهم
«جماعتهم» وبع�ض املرتزقة اجلدد وجد يف انتفا�ضة الكرامة ما يخرجه من
الن�سيان �أو الذل الذي �أو�صل نف�سه �إليه بالت�سكع على �أبواب اليمني املتطرف
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الأمريكي �أو الرتزق والتمول من اخلارج .ه�ؤالء ا�ستفادت منهم ال�سلطة
ال�سورية لت�شوه �سمعة انتفا�ضة الكرامة فربطتها بالفا�سد خدام واملجرم
رفعت الأ�سد �أو �أ�سماء طفيلية ال عالقة لها مبا يحدث من قريب �أو بعيد.
وللأ�سف هنا اتبعت بع�ض الف�ضائيات �سيا�سة حتري�ضية ،حتى ال نقول �أكرث
من ذلك� ،شوهت فيها الكثري من الوقائع .لديك من التجيي�ش والتزوير ما
هو متعب لأي مراقب ،الأمر الذي جعل املبد�أ ال�ساري يف التعاطي مع ثوار
احلرية ال�شباب (كعور واعطي الأعور) ،وباللهجة ال�شامية (ال تدقق!!).
لن ابتعد عن الأ�سطورة التي �سجلها ال�شباب وال�شعب يف ملحمة ثورية
مل تعرفها �سورية يف تاريخها احلديث �أو القدمي ،و�ضعت خيمتان يف �ساحة
ال�سرايا يف درعا (التي يطلق عليها الأحرار اليوم ا�سم �ساحة ال�شهيد معن
العودات) للإعت�صام ،ال�شباب ينظمون املرور ،يحمون املجمع احلكومي
خوفا من اعتداء عنا�صر الأمن عليه� ،أمام اجلامع العمري ع�شرات الآالف
يحتفلون باحلرية� ،أفرج عن معن العودات فتوجه من فرع الأمن الع�سكري
�إىل �ساحة العمري حتى ال ت�ضيع عليه هذه اللحظة التاريخية بدون حمام �أو
حالقة �أو تغيري مالب�س ،وبد�أ يغني مع �صالح العودات و�شباب درعا الذين
يعي�شون يف التاريخ :كل �إن�سان �ضروري ،لكلٍ دوره ،عجينة وطنية ودميقراطية
متكاملة متجان�سة ..وحوران تعي�ش عر�س املواطنة لتنري غدا خمتلفا وحتتفل
بان�ضمام  16مدينة �سورية ملوكب الكرامة .بعد �شهر من القتل والقمع انتقلت
الإنتفا�ضة من حمافظة درعا �إىل �سورية ومل يعد بالإمكان �إطفاء نور الثورة.
كل ع�شائر وعائالت املحافظة قدمت ال�شهداء واجلرحى واملعتقلني ،لكن
مل يكن ذلك بو�صفهم من الأبازيد واحلريري واملحاميد والزعبي وامل�ساملة
والعودات واجلوابرة والأكراد ..بل بو�صفهم مدافعني عن احلرية والكرامة..
وكل البلدات نه�ضت يف اعت�صامات وتظاهرات الثورة ،لي�س باعتبارها ب�صر
احلرير وامل�سيفرة ودرعا وداعل وطف�س واحلراك وجا�سم ونوى ،...ولكن
بو�صفها الوطن الكبري امل�سمى �سورية.
يف هذا املعمعان ،بد�أت العيون اخلارجية ت�سعى لتحويل ال�صراع يف �سورية
(بني الثوار والدكتاتورية) �إىل �صراع على �سورية (يركز على طبيعة حتالفات
ال�سلطة الإقليمية وفر�ص توظيف احلراك ال�شعبي املدين مل�صالح �أطراف غري
�سورية) .ولكن التيار الأو�سع حافظ على قدرته على جعل الن�ضال لإ�سقاط
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الدكتاتورية وبناء الدولة املدنية الدميقراطية الهدف الأعلى والأ�سمى.
�شاركت عدة �أطراف ،علمانية و�إ�سالمية وم�ستقلة ،من اجلاليات ال�سورية
يف اخلارج ،يف دعم احلركة الثورية املدنية .وقمناٌّ ،
كل على طريقته ،ب�إي�صال
و�سائل ك�سر احل�صار الإعالمي وخلق �أدوات التوا�صل واحلوار والنقا�ش
�شبه اليومي بني الداخل واخلارج .وقد �أطلقت يف الأ�سبوع الثاين للثورة ما
�صار يعرف بالالءات الثالث :ال للعنف ،ال للطائفية ،ال للتدخل اخلارجي.
كا�سرتاتيجية عمل �سيا�سية �أ�سا�سية ل�ضمان وحدة الأرا�ضي ال�سورية ووحدة
الن�ضال وال�شعب ومن �أجل حتويل انتفا�ضة الكرامة �إىل قوة جاذبة للأغلبية
ال�سكانية بكل معنى الكلمة .وحترك تيارنا الدميقراطي املدين من �أجل خلق
لتحول الإنتفا�ضة �إىل ثورة :الريف-املدينة،
عمليات اال�ستقطاب ال�ضرورية ّ
الأقليات-الأغلبية الإ�سمية ،العلمانيون-الإ�سالميون ،ال�شرعية التاريخية
للأحزاب الدميقراطية -ال�شرعية الثورية للحركة ال�شبابية.
كتبت يف لقاء مع «احلوار املتمدن» يف ال�شهر الأول من انتفا�ضة الكرامة:
« تابعت بدقة جتارب �إخواننا العرب ويف تون�س ،كان هناك �سعي لك�سب املوقف
الأوربي والأمريكي �ضد بن علي� ،أق�سم لكم ب�شريف ومعتقدي �أن مواطنا �أو
مواطنة من �سورية مل تطلب مني �أن �أ�سعى لت�أييد من فرن�سا �أو �أوربة �أو
الإدارة الأمريكية .هناك �أنفة و�شعور بالثقة بالنف�س والإ�ستقاللية متقدم عند
النا�س ،رمبا كان للتدخالت الأجنبية التي ح�صلت دور فيه ،و�أنا �أقف ب�إجالل
�أمام موقف ال�شعب ال�سوري العظيم .لذا املحاكمة واملالحقة الق�ضائية �سنقوم
بها التوثيق على قدم و�ساق خرية املحامني معنا ولكن ال نريد تدخل حكومات
يف املو�ضوع .».هذه اجلملة بد�أت تهتز يف بع�ض الأو�ساط مع املجازر اجلماعية
التي ارتكبت يف خمتلف املدن والقرى ال�سورية .وقد �شجع الإعالم اخلليجي
كثريا يف الرتويج لفكرة عجز الثوار عن �إ�سقاط النظام بقدرتهم الذاتية
و�ضرورة التدخل اخلارجي على الطريقة الليبية ،وبقدر ما ت�سبب املثل الليبي
يف رد فعل رو�سي� -صيني �صارم على كل تدويل ،كان الإندفاع القطري لهذا
املثل غري حمدود.
ال نك�شف �سرا عندما نتحدث عن �شجرة ن�سب يف املعار�ضة ال�سورية ا�ستندت
منذ  1978يف ت�صوراتها ال�سيا�سية على معطيات ثالث:
الأول� :ضرورة الإعتماد على دولة �أو �أطراف خارجية ،ماديا ومعنويا
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و�إعالميا ،ويف جتربة الطليعة املقاتلة للإخوان امل�سلمني ع�سكريا �أي�ضا.
وجتلى ذلك بتحالفها مع النظام العراقي و�أطراف �أخرى يف الثمانينيات،
وانتقال بع�ضها بعد اغتيال احلريري لأطروحات الإ�ستقواء بالأمريكي
(الدميقراطي ،املتح�ضر واملدافع عن حقوق الإن�سان )..يف وجه الهالل
ال�شيعي-الإيراين (الرعوي ،الريفي ،ال�صفوي ،الباطني ،الراف�ضي،)..
ناهيكم عن املمثلني الإقليميني لل�سيا�سة الأمريكية .وقد �أعطت احلركة
الإ�سالمية الأردوغانية لهذا التوجه حا�ضنة ثقافية و�سيا�سية حملية تخفف
من جفائه املوايل للإ�سرائيلي والإ�سالموفوبي واملتحالف مع �أنظمة متعفنة.
حيث ع ّو�ض حزب العدالة والتنمية رف�ض �أطراف �أوربية متطرفة ان�ضمام
تركيا للإحتاد الأوربي ،بخطي انحناء يلتقيان يف �أنقرة :حلف �شمال الأطل�سي
والتوجه للدول الإ�سالمية املجاورة .ومع هذا امل�ستجد ،مل يعد من الغريب
الإ�ستنجاد بالناتو ،بل �صدور فتاوى تكفري من البع�ض بحق من يرف�ض
التدخل الع�سكري حللف �شمال الأطل�سي (كذا!!).
الثاين :مواجهة �شبه دائمة بني �أطروحة الربنامج ال�سيا�سي الوطني-
الدميقراطي -املدين الوا�ضح املعامل لإ�سقاط الدكتاتورية من جهة ،و�أطروحة
تقول ب�ضرورة �أو�سع جبهة لإ�سقاط النظام بغ�ض النظر عن الت�صور ال�سيا�سي
والد�ستوري والربناجمي ل�سورية الغد ،باعتبار �صندوق الإقرتاع �سيد هذا
الت�صور من جهة ثانية .وقد لعبت هذه املواجهة� ،إ�ضافة مل�شكالت �شخ�صية
بحتة ،دورا �سلبيا كبريا حرم املعار�ضة من برنامج احلد الأدنى امل�شرتك القادر
على زعزعة نقاط ارتكاز املنظومة الت�سلطية احلاكمة.
الثالث ،اعتماد اجتاه غري �صغري ،على مفهوم تكتيكي ومكيافيلي وو�صويل
للعمل ال�سيا�سي واملدين ،مع كل ما يرتتب على ذلك يف الوعي اجلماعي
للجمهور ،الذي يحتاج �إىل قيم كربى و�أهداف �سامية و�أخالق جديدة يف
العمل العام .و�إن كانت هذه املمار�سات مفهومة قبل اندالع الإنتفا�ضة-الثورة،
فقد �أ�صبحت جزءا من الثورة امل�ضادة التي مل ت�ستوعب �أن الثورة لي�ست جمرد
تغيري يف موازين القوى اجلهوية �أو احلزبية �أو الطائفية ،بل هي م�شروع
�إعادة بناء للإن�سان واملجتمع والدولة.
لقد �صمد املجتمع ال�سوري يف وجه التوح�ش ال�سلطوي املنتج بال�ضرورة
لكل تعبريات الفعل العنفية من الكالمية �إىل امل�سلحة .بل وك ّذب قانون
11

نيوتن القائل ب�أن لكل فعل رد فعل م�ساو له بالقوة ومعاك�س له يف الإجتاه .مع
�إ�صرار �شعبي على القيم العليا للثورة التي ترف�ض الئ�أر وتطالب بالعدالتني
الق�ضائية واالجتماعية وتعترب امل�ساواة بني ال�سوريني على اختالف مناهجهم
وفرقهم ومللهم ونحلهم �أ�سا�س جمهورية املواطنة .لكن نزف اجلراح ات�سع
ودور اخلارج والإعالم ت�ضخم ،وحتولت الق�ضية ال�سورية يوما بعد يوم� ،إىل
ا�سرتاتيجيات �سلطة ونفوذ �إقليمي ودويل .ولي�س بعيدا عن كل هذا املال
ال�سيا�سي والتوظيف الإعالمي وجتارة الب�ؤ�س التي مار�ستها �أطراف تعي�ش
خارج البلد� ،أحيانا منذ ثالثة عقود ،جعلتها ترى الدولة كلها �سلطة واجلي�ش
كله ع�صابة �أو طائفة ،وترى فيما يحدث فر�صة الث�أر والإنتقام لهزائم مل
يرها اجليل الثائر وال ت�شكل له مرجعية .هذا العن�صر اخلارجي الذي
اختزل �صوت الثورة يف م�ؤمترات و�أروقة و�شبكات �سيا�سية-مالية�-إعالمية،
جعل ا�ستن�ساخ املثل الليبي مقبوال عند قطاعات من الر�أي العام املنخرط يف
احلراك بدعوى حتطيم الدكتاتورية و�إنقاذ الثورة ،حارما الثورة من الأطر
والطاقات الغنية القادرة على تطوير �أدائها و�إي�صال �سورية �إىل ّبر اخلال�ص
من الف�ساد واال�ستبداد.
يف الرابع من متوز/يوليو  2011عقد م�ؤمتر يف باري�س رعاه برنار هرني
ليفي و�شارك فيه �أ�سماء مل تكن بعد ،على الأقل علنا ،تتحدث عن تدخل
ع�سكري يف �سورية على النمط الليبي .وقد �أعرب عدد من املوجودين على
قائمة املتحدثني �أن �أ�سماءهم و�ضعت دون م�شورة �أو علم وانتقد ما �أ�سماه
عبد الباري عطوان يومها «اخرتاقا» عدد هام من املثقفني واحلزبيني .كان
خيط احلياء مل يقطع بعد ،عند املنت�سبني حلزب «فلي�أت ال�شيطان» .مل يحتج
الأمر لأكرث من ثالثة �أ�شهر حتى يطلع علينا ليفي امل�ش�ؤوم مبقالة ي ّذكر
فيها ب�أن الذين هاجموه على دوره يف القرار الأممي املطالب بتدخل ع�سكري
وفق الف�صل ال�سابع يف ليبيا ،وهاجموه لأنه طالب بتنظيم املن�شقني يف جي�ش
يحارب اجلي�ش ال�سوري بدعم من الناتو ،والذين هاجموه عندما قال ب�أن
املثل الليبي هو احلل ،عادوا يتبنون كل ما قال حرفيا .وال �شك ب�أن عملية
الإنزالق التي عا�شتها بع�ض �أطراف املعار�ضة يف اخلارج وبع�ض مثقفيها
ترفع من�سوب املرارة والأمل عند كاتب هذه الأ�سطر ،الختزال البع�ض الثورة
ال�سورية بالتمويل والت�سلح والرتبع على منا�صب افرتا�ضية بانتظار �سقوط
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ال�سلطة .لكن م�صدر الوجع الفعلي ،هو �أن من ميلك املال والإعالم وال�سالح
قادر على زرع الثورة امل�ضادة �إ�سفينا يف �صدر الثورة وبا�سمها .وتعومي العنف
على ح�ساب ال�سلم الأهلي وتطييف ال�صراع عو�ضا عن تن�صيب املواطنة عنوانا
�أ�سا�س للثورة والتغيري.
لقد كان للقراءة املبكرة التي قدمتها عدة مرات منذ انطالقة الإنتفا�ضة-
الثورة دورا �إيجابيا �أحيانا ودورا ملتب�سا �أحيانا �أخرى ،فقد حاربت الكوريدور
الإن�ساين على �صفحات «القد�س العربي» قبل �أ�شهر من اقرتاحه من املجل�س
الوطني ال�سوري على �آالن جوبيه ،وحتدثت يف الثورة امل�ضادة على �صفحات
«املوند ديبلوماتيك» قبل �أن ت�صري يف �صلب �أي نقا�ش عن الو�ضع ال�سوري،
وهددت من يريد بيع ال�سالح بالإبتعاد عن �سورية منذ الأيام الأوىل للثورة
وتبنيت البعد ال�سلمي املدين كا�سرتاتيجية قادرة على النجاح ولي�س ب�شكل
�سطحي كما فعل نادي وا�شنطن ال�سوري الذي انتقل من ت�أليه جني �شارب يف
الأ�سابيع الأوىل قبل �أن يلقيه يف قمامة الع�سكرة والناتو بعد �أول منعطف.
كذلك طالبتُ املعار�ضة بامتالك برنامج �سيا�سي و�إعالن مبادئ جلمهورية
جديدة ومبا�شرة فرز ن�ضايل حتى ال ي�سيطر على خطاب ال�شارع �شعارات تخيف
املتظاهرين �أنف�سهم .ومل يكن ما �أطالب به دائما يف تيار ال�شارع وف�ضائيات
اخلليج .فتح ّولتُ ملادة نقد وتثليم �صريح على قنوات العربية واجلزيرة
وو�صال و�صفا ،ودُفعت مبالغ مالية للأ�سف لبع�ض الذين احرتفوا �إبعاد
املظاهرات عن املعارك الكبرية وزجها يف موا�ضيع تبعدها عن م�سارها القيمي
الكبري من �أجل يافطات ت�شتمني وت�شتم هيئة التن�سيق الوطنية و�شخ�صيات
وطنية كبرية (قول هذه الواقعة ا�ستخدم �أي�ضا �ضدي وك�أنني �أقول هذا يف
كل اليافطات وكل املتظاهرين!!) .ومت ا�ستخدام الإنتقادات التي وجهتها ملن
يوظف التظاهر لطرف �أو حزب عو�ضا عن �أن يكون من �أجل وخلدمة ال�شعب
ب�شكل ال �أخالقي .حتى �أن ر�سائل التهديد وال�شتم جاوزت احلد (النظام قتل
�أخيك والثوار �سيقتلوك� ،سنعلق امل�شانق لكم قبل �شنق الأ�سد ،يلعن روحك يا
مناع )..ف�إن �أ�ضفنا لهذه اجلنوحات ر�سائل التهديد وال�شتم من �إعالم ال�سلطة
وال�شبيحة ،ميكن القول �أن هناك من يخاف مما نقول ومما نطرح بحيث مل
يعد ي�ستطيع حتمله .وال �شك ب�أن ما توقعناه من ت�أخر لأي حل دويل يف �سقف
الأمم املتحدة وت�أييدنا النقدي البناء خلطة العمل العربية ورف�ض الت�سليح
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والقتل واخلطف والطائفية من �أي طرف جاء ،وقول احلقيقة لأنها «�ضالة
امل�ؤمن» و»دائما ثورية» ،قد لعب دورا يف هذا اال�ستهداف امل�شخ�صن املفرط،
الذي ترافق مع غياب الكوادر الثورية والواعية �ضحية للإعتقال �أو الإغتيال
و�سيطرة عدد من «القب�ضايات» على عدة ب�ؤر.
ال ميكن و�صف ما يحدث ب�أمانة دون اخلو�ض ب�صدق وعمق يف كلمات
وم�صطلحات مثل فرق املوت �أو ال�شبيحة ،وظيفة امليلي�شيات وطبيعة الت�سلح
غري احلكومي يف �سورية ،تغييب امل�شكالت الأ�سا�سية التي �أجنبت الثورة
كالتهمي�ش االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي وت�صحر امل�شروع ال�سيا�سي
لل�سلطة واالغتيال املنهجي لفر�ص الن�ضوج املدين ال�سيا�سي املجتمعي القادر
على مواجهة �أخطبوط اال�ستبداد-الف�ساد يف البالد ور�سم معامل الطريق
ال�سلمية املحلية من الإعت�صام والإ�ضراب العام� ،إىل الع�صيان املدين العام
القادر على �ش ّل و�سائل الدفاع الأمنية الع�سكرية لل�سلطة الدكتاتورية .لذا
ال ي�ستغرب غياب القدرة عند قطاعات وا�سعة م�شاركة داخل وخارج البالد
على ا�ستيعاب الفرق بني ال�سلطة والنظام والدولة .وعدم تلفظ الفئات الأكرث
فقرا لكلمة الت�شغيل وحق العمل والعدالة االجتماعية .و�سهولة الإتهام
والقذف والت�شهري بقوى دميقراطية نا�ضلت عقودا �ضد الدكتاتورية .وقد
�سقط العديد من ال�شعبويني يف وهم «ال�سوري جميل مهما فعل» ،فلم يعملوا
على �إعادة البو�صلة الثورية ملكانها والت�أكيد على �أهداف رئي�سية ومهمات غري
منجزة عو�ضا عن متزيق اجلبهة الداخلية للثوار .كذلك جرى الإ�ستخفاف
بو�سائل حماية ال�سلم الأهلي يف الأو�ضاع الثورية وك�أن عند ال�سوريني
كروموزومات م�ضادة لل�صراعات الأهلية امل�سلحة .وقد تعززت عند �أو�ساط
�سيا�سية ليربالية ودينية يف اخلارج حالة عدمية وطنية (خا�صة يف التفاو�ض
على اجلوالن والتدخل الع�سكري اخلارجي) فقدمت للر�أي العام العربي
�صورة جد �سلبية عن املعار�ضة التي ال متيز بني اال�ستقالل والتبعية يف القرار
ال�سيا�سي .وزاد اخلطاب الداعي لدعم الع�سكرة والتدخل اخلارجي الع�سكري
يف �إ�ضعاف وعي وقدرة الثوار على فك الإرتباط مع �آليات قتل الثورة .وال
�شك ب�أن امل�س�ؤولية ت�شمل القيادة ال�سيا�سية والقيادة «ال�سيادية» يف ال�سلطة
واملعار�ضة ،الغمو�ض ال�سائد املتعمد حول معنى ومبنى احلماية الدولية،
قراءة �أ�شكال الكوريدور الإن�ساين املعروفة ب�شكل مراهق� ،سهولة التعامل يف
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بروباغندا املعار�ضة مع الف�صل ال�سابع مليثاق الأمم املتحدة وتبعاته ،جتميل
وزخرفة تدخل «الناتو» يف طم�س متعمد لتدخالته منذ ت�أ�سي�س حلف �شمال
الأطل�سي .و�أخريا ويل �آخرا ،الو�ضع امل�أ�ساوي ل�ضحايا القمع والتوح�ش
الأمني-الع�سكري الذي جعل الكثري منهم �أ�سرى للأطراف التي ت�ساعدهم
على البقاء على قيد احلياة.
من ال�سطحي �أن نقبل بجملة البع�ض (ال�شعب دائما على حق وهو
املعلم) ،فنحن نعرف من بقي من هذا ال�شعب يف ال�شارع ،ولي�س �سرا تراكب
�آلية التظاهر وعملية الإحتواء والتوظيف  instrumentalisationلبع�ض
املتظاهرين وانعكا�سها على احلراك املدين وتوجهاته وال�صورة النمطية التي
ي�صنعها الإعالم عنه .وعندما تعر�ض ف�ضائية خليجية فيلما كامال يتعر�ض
بال�شتم لنبيل العربي وهيثم مناع ومي�شيل كيلو وهيئة التن�سيق الوطنية
و»ين�سى» املتظاهرون فيها �شعار �إ�سقاط النظام �أو كلمات انطلقت الثورة من
�أجلها كالكرامة واحلرية والعدالة �إلخ ،ي�ستحق هذا الإخراج الردئ طرح
ال�س�ؤال :هل هناك مواطن ثائر حر على ا�ستعداد لتقدمي حياته مقابل طرد
املراقبني العرب ولعن روح �أبناء املنايف وال�سجون؟
يف كل عر�ض �سمعي ب�صري للو�ضع ال�سوري كان اخلوف من املبالغة وت�أثر
ال�صورة امليدانية برغبات و�سيا�سات «هيئة التحرير» يعيدنا �إىل كل اجلال�سني
على مدرجات املراقبة لتحديد مع�سكرهم .وه�ؤالء كانوا يف الأ�شهر املا�ضية
�أكرث من ن�صف �أهل البلد با�ستمرار ،وه�ؤالء وحدهم ميلكون تقرير م�صري
الثورة والبالد والعباد .مل يكن اخلوف املركزي على ال�صورة الذاتية ،تنظيمية
�أو �شخ�صية ،حا�ضرا بقدر ما كان اخلوف من عملية التهدمي املنهجي ،بوعي
�أو بغري وعي ،للأخالق الثورية والقيم الكبرية التي حتملها الثورة يت�صدر
كل منعطف .لقد تر�سخت لدينا القناعة ب�أن من ال�ضروري تو�ضيح التخوم
بني امل�شروع املدين الدميقراطي ال�سلمي و�أي �شكل من �أ�شكال ال�صراع امل�سلح
والتعبئة الطائفية والتبعية ال�سيا�سية واملالية .وطاملا ح ّذ ُ
رت من �إلغاء الفروق
بني الثورة واحلرب ،بني و�سائل وخطاب الثوار وال�سلطة ،بني الإنتماء مل�ستقبل
�سورية الدميقراطي وحمل �إرث احلقبة الت�سلطية ..فما �أ�سهل �أن تتحول
الثورة �إىل حرب داخلية وحرب �إقليمية تعني �إعطاء ال�سلطة ،التي �أوغلت يف
جرائم �ضد الإن�سانية ،بالون �أك�سجني يطيل عمرها ،وتعيد انت�ساب ثالثية
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املدينة والأقليات واملدنية للحراك الثوري �إىل املربع الأول.
ت�سجل املقاالت واملقابالت والن�صو�ص الواردة يف هذا الكتاب �أهم املواقف
والأحداث التي �شهدتها �سورية واملنطقة يف  ،2011وهي بالت�أكيد ف�صل �أول
من �سفر الو�ضع الثوري العربي الكبري .ورغم كل الظروف ال�صعبة التي
مرت ،حر�صت على خو�ض املعركة ب�أخالق حقوقية وقيم ثورية .وال �أخفي
القارئ ،الأمل الذي كان ينتابني عندما يتحدث بعي�ض ال�صغار بخفة عن
�شهيد �أو التزام �أو براءة ..ال يدرك ه�ؤالء �أنه �إذا ما �سمحت يل احلياة بالعودة
�إىل �سورية ،لن يكون بانتظاري �أكرث من �أربعني �إن�سانا من خرية �أبناء الثورة
و�أقرب النا�س �إيل� ،أعطوا �أغلى ما ميلك الإن�سان من �أجل احلرية والكرامة..
كنت معهم �أحيانا حتى ليلة الإ�ست�شهاد ،وكانوا معي يف كل منعطفات الثورة.
له�ؤالء �أتوجه بالقول :ا�ست�شهادكم ر�سالة عظيمة للكرامة الإن�سانية
�سنفعل امل�ستطاع حلمايتها من �أي ت�شويه.
�ستكون الأ�سابيع القادمة قا�سية على الروح الثورية ،و�سنت�أمل كثريا كما
ت�أملنا يف �سنوات القحط العربي ورمبا �أكرث ،ولكن ال�شم�س �ست�شرق من وراء
النفق الأخري..
2012/01/20
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ثورة اليا�سمني
منذ و�صلتني �صور حممد البوعزيزي يحرتق ليكون �شمعة نور للحرية
والعمل ،مل يعد بو�سع املرء �أن يكتب ،وحده امليدان �أ�صبح �صاحلا للمناظرة
مع الدكتاتورية الباردة .لكن منعي من دخول الأرا�ضي التون�سية بقرار من
ق�صر قرطاج� ،إثر الطبعة الثانية لكتاب «مزاعم دولة القانون يف تون�س»
ومداخالتي على اجلزيرة حول تون�س ،جعلني �أركز كل اجلهود لأكون مع
�إخوتي و�أخواتي املنفيني من تون�س ممن قا�سمونا الغربة وال�سراء وال�ضراء
يف ربع القرن املا�ضي.
فكنت امل�صور والع�ضو اجلندي يف «جتمع الت�ضامن مع �أهايل �سيدي بوزيد
وال�شعب التون�سي» ،الذي ت�شارك فيه �أحزاب املعار�ضة التون�سية والنقابات
العمالية والتعليمية والطالبية الفرن�سية و�أحزاب الي�سار الفرن�سي واللجنة
العربية حلقوق الإن�سان واملنظمات التون�سية حلقوق الإن�سان واحلريات.
من ال�شارع �إىل ندوات احلوار �إىل في�سبوك ،مل يعد للنوم من معنى وحياة
�شعب ب�أكمله تعطي نب�ضا جديدا ينري الأر�ض العربية بعد عام بائ�س من
الرتاجعات على �صعيد احلقوق واحلريات من املاء �إىل املاء.
منذ  1984بد�أت ق�صتي مع تون�س يوم انتفا�ضة اخلبز ،فكتبت «فورات
املدن» ،وع�شنا حالة تبني ثقافية وحقوقية مبكرة ،عززها امل�شروع الفكري
واحلقوقي امل�شرتك مع تو�أمي التون�سي من�صف املرزوقي وكان خما�ض
اللجنة العربية حلقوق الإن�سان وكتابي اال�ستقالل الثاين ملن�صف و»مو�سوعة
الإمعان يف حقوق الإن�سان» التي �أعددتها والتي و�ضعت مل�سات اجلزء الثالث
منها بعد تظاهرة  30دي�سمرب /كانون الأول يف باري�س ت�ضامنا مع املقاومة
املدنية يف تون�س.
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يف �صباح العا�شر من يوليو /متوز  ،1999يف قاعة املحكمة يف تون�س العا�صمة
مع نخبة من �أبنائها ،وبجوار الفقيد حممد �شقرون عميد الدفاع عن احلقوق
واحلريات ،اقرتب مني �شاب يقول ،ا�سمع �إذا كتبت حاجة تبد�أ تقول:
�أيا دامي العينني والكفني �إن الليل زائل
ال غرفة التوقيف باقية وال زرد ال�سال�سل
�س�ألته :من �أنت؟ �أجاب� :شاب تون�سي خارج من ال�سجن .قلت له� :س�أ�ضعها
يف مقدمة الكتاب .وبالفعل وفيت بوعدي ولكن ال�شاب نف�سه عاد لل�سجن ثم
املنفى وبقيت الدكتاتورية الباردة فوق الر�ؤو�س.
بعد عامني يف  ،2001توجهت لعدد من ال�شخ�صيات التون�سية من خمتلف
القوى ال�سيا�سية واملدنية �أطلب منهم �أن يكتبوا يل عن ت�صورهم لتون�س
الغد ،البع�ض وجه يل ال�س�ؤال :النه�ضة �ست�شارك ،قلت طبعا طلبت لل�شيخ
را�شد يكتب ..البع�ض الآخر �س�أل :هل هناك م�شروع جبهة دميقراطية يجري
التح�ضري له ،فقلت له :ال �أدري ،لكن مل ال يكون الكتاب جبهة فكرية من �أجل
الدميقراطية يف تون�س ولو على الورق.
كتب من�صف املرزوقي عن اجلمهورية التون�سية الدميقراطية ي�صف
التنمية الدميقراطية وحماية حق العمل وحقوق ال�شغالني والتزام الدولة
الدميقراطية املن�شودة.
 التعليم الذي يجب �أن يبقى الأولوية الأوىل. ال�صحة للجميع وخا�صة �أفقر القطاعات. الرتكيز على حقوق اجلهات الفقرية بدون منطق املن البغي�ض وال�صدقةالتلفزيونية الذي متار�سه ال�سلطة.
وكتب را�شد الغنو�شي بعنوان «لقد دقت �ساعة التغيري يف تون�س» يقول:
«تزعم هذه الورقة �أن الأ�س�س التي حكمت بها البالد منذ  7نوفمرب /ت�شرين
الثاين  1987غري قابلة للتوا�صل وهي ب�سبيلها �إىل التداعي ،فا�سحة املجال
�أمام ت�ش ّكل معادلة التغيري :وهي نقطة اللقاء بني حركة ال�شارع وجت�سري
العالقة جمددا بني جناحي احلركة الوطنية :الإ�سالميني والعلمانيني».
وكتب م�صطفى بن جعفر يقول «�إن اخلروج من �أزمة �شاملة ي�ستدعي و�ضع
م�شروع بديل متكامل يطرح الأ�س�س ال�سليمة لنظام دميقراطي تعددي ويفتح
املجال حلوار وطني حول برنامج اقت�صادي واجتماعي ي�ستجيب حلاجيات
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املواطن ويحقق التنمية يف �أبعادها ال�شاملة».
يف حني طرح توفيق بن بريك ال�س�ؤال «هل �أن بن علي �سيويل �سنة 2004
ما دام الد�ستور غري املنقح ال ي�سمح له بوالية جديدة؟ واجلواب العفوي لهذا
ال�س�ؤال الركيك :ما دام لي�س ثمة ما يجربه على التخلي عن ال�سلطة فلن
يتقدم بها هدية لأحد»..
�أما �أنا نف�سي فعنونت مقدمة الكتاب :حق الأمل..
بعد �أ�سابيع من �صدور الكتاب ،وقعت �أحداث � 11سبتمرب� /أيلول وبد�أت
احلرب على الإرهاب ،وعاد بن علي بثياب املدافع عن الغرب �ضد الظالمية
والإ�سالمية والإرهاب ،ورغم قناعة الأو�ساط احلاكمة يف باري�س و�سرتا�سبورغ
وبروك�سل ووا�شنطن ب�أن هذه ال�سلطة �أبلغ تعبري عن الف�ساد واال�ستبداد ،فقد
مت ت�سويق الو�ضع باعتباره املثل لالعتدال ال�سيا�سي والدفاع عن امل�صالح
الغربية يف وجه الظالميني و�أكرث من ذلك ،باعتباره �صاحب املعجزة
االقت�صادية املتميزة يف �أفريقيا.
ومل يعدم الأمر �أ�شباه مثقفني وم�شعوذين على منط وولفوفتز ،يتحدثون
يف خ�صال النجاح االقت�صادي واالجتماعي للتجربة التون�سية الذي تطلب
بال�ضرورة بع�ض الت�ضحيات ال�سيا�سية!!
قدمت احلكومات الفرن�سية املتتابعة وحكومات دول االحتاد الأوروبي،
على الأقل الالتيني منها ،كل دعم ممكن ال�ستمرار ال�سلطة ولتهمي�ش �أ�صوات
االحتجاج ،ومرت تون�س مب�سرحيات التعديل الد�ستوري ال�ضروري من �أجل
ا�ستفادة ال�شعب من «عبقرية» قائده ،و�شعرت القيادة التون�سية ب�أن كل �شيء
ممكن ،لأنها حممية �إال من بع�ض املقموعني واملالحقني التوان�سة ،ي�ضاف
لهم عدد قليل من احلاملني العرب والأوروبيني الذين مازالوا يثقون بقدرة
ال�شعب على تلم�س م�أ�ساته و�ضرورة �صناعة التغيري.
ورغم كل العزلة وامل�ضايقات التي تعر�ضت لها احلركة املدنية والكوادر
ال�سيا�سية يف الع�شرية الأوىل من هذا القرن ،جنح �إ�ضراب � 18أكتوبر/
ت�شرين الأول  2006يف انتزاع املبادرة من جديد .وتو�صلت القوى ال�سيا�سية
واملدنية التون�سية مل�شروع �أر�ضية �أ�سا�سية تف�ضي �إىل �صياغة عهد دميقراطي
وتتمثل يف خم�سة حماور :حمور حرية املعتقد وال�ضمري ،وحمور امل�ساواة بني
اجلن�سني ،وحمور عالقة الدولة بالدين ،يف بلد �إ�سالمي ،وحمور ال�سالمة
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البدنية ،و�أخريا ق�ضية الف�صل بني ال�سلطات والتداول ال�سلمي على احلكم
عرب االقرتاع العام.
من جديد ،خا�ضت ال�سلطة البولي�سية معركة �شر�سة �ضد مقومات
احلراك ال�سيا�سي املدين ،ترهيبا وترغيبا وتخويفا من الإ�سالمية ودفعا
باجتاه متزيق التحالف اجلديد .لكن هذه الفزاعة دخلت بعد ع�شرين عاما
من حكم بن علي يف الثالجة ومل تعد تنفع الدكتاتورية .ومل يبق بيد ال�سلطة
�سوى املراقبة الأمنية الل�صيقة واملراقبة الإدارية واالعتقاالت واال�ضطرار
لتخفي دورها يف حرمان التحرك ال�سيا�سي من احلوارات ال�ضرورية لإن�ضاجه
وتقدمه .وعلينا انتظار حترك احلو�ض املنجمي يف  2008لن�سمع من جديد
تون�س الأخرى ،تون�س املهم�شة واملبعدة عن اقت�صاد اخلدمات ال�سياحية والتي
قدمت دائما للبالد قوتها الإنتاجية املنجمية الأ�سا�س مع عرق الفالحني
والرثوة الزراعية.
كانت �صرخة احلو�ض املنجمي �أكرب تعبري لرف�ض ال�شعب التون�سي النهج
النيو ليربايل االقت�صادي املكر�س خلدمة قلة غنية و�أكرثية فقرية مع
الت�ضحية باحلق يف العمل والكرامة وامل�شاركة يف بناء البالد .بد�أ التحرك
مطلبيا ون�ضج لي�صبح �سيا�سيا ومدنيا ،ولكن مل يكن لهذا التحرك �أن ي�أخذ
�أبعاده الوطنية ال�ضرورية لعدة �أ�سباب لي�س جمالها اليوم .وكان علينا انتظار
دي�سمرب /كانون الأول  2009لن�سمع �صوت تون�س الغد من جديد.
من �سيدي بوزيد بد�أت �شرارة احلركة االجتماعية املدنية من جديد،
وامتدت ملدن �أخرى منها �صفاق�س والقريوان و�سو�سة ومدنني والكاف
وبنقردان وجندوبة وللعا�صمة تون�س .وات�سعت الالئحة لت�شمل تون�س
برمتها ،رغم �إ�صرار ال�سلطات على منع خروج املظاهرات وتفريق املتظاهرين
بالهراوات واللجوء للعنف ال�صلف واعتقال بع�ض امل�شاركني.
م�سريات �سلمية �شارك فيها �آالف النقابيني واملحامني واملدر�سني والطلبة
والعاطلني الذين جابوا �شوارع املدن ،معربني عن ت�ضامنهم مع �سكان والية
�سيدي بوزيد ،ومرددين هتافات ورافعني يافطات تندد بغالء املعي�شة وتف�شي
البطالة وتطالب بالتوزيع العادل ملقومات التنمية وتوفري فر�ص عمل
حلاملي ال�شهادات اجلامعية وملن منعوا حتت طائلة ال�سجن حتى من ركوب
البحر للبحث عن لقمة العي�ش حيث املوت كان بانتظار �أفواج منهم.
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نحن ب�صدد اكت�شاف املعار�ضة املجتمعية كرد على النبذ القمعي لل�سيا�سة
والعمل املدين .وال �شك ب�أن هذا التحرك ،الذي زج بع�شرات بل مئات �آالف
التون�سيني �إىل العمل املدين وال�سيا�سي� ،سيمكن املجتمع من ا�ستعادة الزمن
ال�ضائع الذي اختطفته املنظومة البولي�سية يف البالد ،لكن بالت�أكيد ،من
ال�ضروري احلفاظ على اخليط الفا�صل بني الوهم واحللم من �أجل جناح
املجتمع يف تك�سري منظومة هم�شته و�أبعدته عن امل�شاركة ب�أقل اخل�سائر.
يف  14يناير /كانون الثاين  ،2011ركب الرئي�س ال�سابق بن علي الطائرة
م�ستجيبا ملا و�ضعناه على في�سبوك منذ �أول العام «البوعزيزي ترك و�صية ،برة
بوعلي والطرابل�سية» ..ووقف وزيره الأول يعلن ت�سلمه مهماته ب�شكل م�ؤقت
وبجواره وزير داخلية �سابق �أقامت عليه منظمات حقوق الإن�سان قبل �أكرث
من ع�شر �سنوات دعوى ق�ضائية يف باري�س وجنيف الرتكاب جرائم التعذيب.
فهل تتم عملية مقاي�ضة ثورة اليا�سمني بر�أ�س الرئي�س ال�سابق وتعود
الأمور ل�سابق عهدها؟ هل تنطلي توليفة الق�صر ،التي هي ب�شكل �أو ب�آخر
حتافظ على قدمي ال�سلطة يف غياب ر�أ�سها :جهاز الأمن وجهاز احلزب؟
ال�سلطة التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية مازالت بيد منظومة بن علي.
وال ميكن دون �إعادة توزيع ال�سلطات ب�إرادة ال�شعب احلديث عن انتقال فعلي
لها من املنظومة احلالية لأ�صحابها احلقيقيني .كذلك ال ميكن احلديث عن
هكذا انتقال دون �أن ي�صبح ال�شعب طرفا يف القرار وامل�صري.
�إن �أول التزام بحقوق الإن�سان يكون باحرتام حقوق املواطنة و�ضمان حقوق
التنظيم والتجمهر والتعبري �أثناء الفرتة االنتقالية ور�صد ميزانية الدولة.
�إىل حني ينظم �صندوق االقرتاع العالقة بني �أطراف تون�س اجلديدة ،تون�س
لكل �أبنائها .تكوين احلكومة يجب �أن ينطلق من قناعة ال�شعب ،ولي�س رغبة
ت�أتي من فوق �أو من اخلارج .تون�س التي ت�شكل للعامل العربي اليوم ،ما �شكلته
بولونيا لدول �أوروبا ال�شرقية بالأم�س .تون�س ال�شعب الكبري الذي مل ين�س
و�ضع علم فل�سطني واجلزائر وتون�س يف جتمعاته.
لدينا كامل الثقة ،من متابعة الأمور حلظة بلحظة� ،أن ال�شعب التون�سي
قد قرر الذهاب يف ثورة احلريات واحلقوق والتنمية �إىل �آخر ال�شوط� .أما
نحن ،ف�سنتابع بتهمة ارتكاب جرائم ج�سيمة اقت�صادية و�سيا�سية ،كل من
�شارك يف نهب املال العام� ،أو االعتداء على �أرواح �أبناء هذا ال�شعب الذي كان
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املعلم الأكرب ،حلركة املقاومة املدنية العربية من املحيط �إىل اخلليج
2011/01/15
مالحظة :بعد �أقل من عام على كتابة هذه الأ�سطر وبعد �سنوات ع�شرة على
ت�صدرت قوائم ثالثة �أ�سماء من حمرري كتاب «تون�س الغد»
كتابة تون�س الغدّ ،
نتائج الإنتخابات التون�سية (را�شد الغنو�شي ،من�صف املرزوقي وم�صطفى بن
جعفر) .و�صنع الثالثة �أول حتالف وطني بعد �أول انتخابات دميقراطية يف
البالد.
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طريق الثورة
كيف ميكن للمرء �أن يكتفي مبتابعة تد�شني ال�شعب التون�سي لعودة العرب
�إىل التاريخ من بعيد مبظاهرات ت�ضامن باري�سية و�أوروبية ونقا�شات على
ال�شبكة العنكبوتية واالجتماعية� ،أو ندوات جتمع بني �أبناء تون�س يف الداخل
واخلارج مع العرب والأوروبيني؟
هل ميكن لكهل عرف االنقالبات التي عمدت ثورات واحلركات االجتماعية
املجه�ضة والفورات ال�سريعة التي ت�شبه الربق يف مرورها� ،أن يرتك ثورة من دم
وحلم وروح متر حتت ناظريه ويكتفي مبتابعة �شبيبتها يف العامل االفرتا�ضي
االجتماعي؟ مل يكن ممكنا البقاء بعيدا عن تون�س التي ُطلِب مني يف املطار
�آخر مرة� ،أن ال �أعود �إليها.
ال �أذكر ،ومل يعد يهمني التاريخ بال�ضبط .وقد رجعت لأقول ل�صديقي
من�صف املرزوقي املنفي يف باري�س بالهاتف من مطار مدريد يومها :انتهى
الأمر يا من�صف ،نرجع معا �أو نبقى منفيني عن تون�س معا ،هكذا قرر معتمد
( )sous préfetقرطاج (وهو الو�صف الذي �أطلقه الرئي�س الفرن�سي
ال�سابق فران�سوا ميرتان على ال�سيد بن علي).
ا�شرتينا بطاقاتنا فرادى بالإنرتنت ،ليلة ال�سفر ن�صح �أهل عماد الداميي
�صديقنا ال�شاب بعدم العودة لوجود �أحكام ق�ضائية بحقه لأ�سباب �سيا�سية،
لكنه بعد قليلِ ترد ٍد قرر املجيء� .شريك ندوات املنفى الثقافية فتحي بلحاج
من التيار القومي التقدمي ،يف املقعد �أمامنا .وبجواري تو�أمي التون�سي
من�صف.
�أوىل روائح الثورة خرجت من �صوت القبطان الذي �أعلن «مرحبا بكم
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على منت طائرات اخلطوط التون�سية املحررة» ،فقد قام طاقم الطائرات
وال�شركات الوطنية بتخلي�ص ال�شركة من �أي و�صاية.
نظر موظف املطار يف احلا�سوب فر�أى مع ا�سمي عجابا ،الأمر الذي اعتدت
عليه يف مطارات دم�شق وعمان� ..إلخ ،فتوجه �إىل م�س�ؤوله الذي �أب�صرين
من بعيد فعرفني وبادر بالقول «�أهال و�سهال بالدكتور يف تون�س اجلديدة».
وعندما اقرتبنا من باب اخلروج كان �صوت «تون�س تون�س حرة حرة والتجمع
على بره» يدوي ،ف�أم�سكت بيد من�صف وخرجنا معا وال �أدري بعدها تفا�صيل
ما حدث ..كان عر�سا من �أعرا�س احلرية ذكرين بعودتي �إىل �سوريا عام 2003
بعد ربع قرن من املنفى.
كنا قد اتفقنا على التوجه مبا�شرة �إىل طريق الثورة ،و�أعني به اخلط
الربي الداخلي الذي يخت�صر الظلم االقت�صادي والتهمي�ش ال�سيا�سي
واملدين واحلرمان التنموي يف تون�س الواقعة خارج خارطة اقت�صاد اخلدمات
وال�صناعة ال�سياحية ،والذي كان نربا�سا يف كل انتفا�ضات وحركات تون�س منذ
قرابة قرن ون�صف.
نا�ضل �ضد اال�ستعمار ب�شرا�سة ،وكان مبعظم �سكانه مع احلركة اليو�سفية
ف�أهمله النظام البورقيبي ،ومل يعترب «التحرك» تغيريا فنقمت عليه منظومة
بن علي ..لذا ركبنا يف �سيارتني� :أربعة حمامني بارزين كانوا يف �صدر احلركة
املدنية (طارق العبيدي يف الكاف ،ومنيا بوعلي من تالة ،وعبد الر�ؤوف
العيادي يف العا�صمة ،وعبد الوهاب املعطر يف �صفاق�س) مع ثالثة قادمني من
فرن�سا نحو املدن والقرى التي حملت على �أكتافها مهمة زعزعة الدكتاتورية.
مل يكن بالإمكان التوقف يف كل مكان ب�سبب �أوقات حظر التجول ،لكن كان
يكفي النزول ل�شراء زجاجة ماء حتى يكت�شف �أحد املارة �أو املواطنني �أحدنا
فيبد�أ التجمهر حولنا ،وال يلبث �أن يتحول التجمهر يف دقائق �إىل مظاهرة
�صغرية ..مظاهرة طاملا عملنا لأ�سابيع عدة يف باري�س طيلة عقدين من
الزمن ،لتجميع عدد م�شابه لها ،للتجمع �ضد الدكتاتورية الباردة يف �ساحة
حقوق الإن�سان.
ال �أدري �إن كان للفندق ما ي�سمى باللغة ال�سياحية جنوم ،بل حتى مل يعلق
بذهني ا�سم الفندق ،لكن بالت�أكيد درجة احلرارة يف الغرفة منخف�ضة جدا
لعدم وجود تدفئة حديثة �أو قدمية �أو مياه �ساخنة ..الأغطية واحلركة هي
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الو�سيلة الوحيدة لرفع حرارة اجل�سم ،فنق�ص النوم منذ �أ�سابيع يجعل القدرة
على حتمل الربد �أقل ،لكن الدفء الذي قدمه �أهل الق�صرين لأرواحنا ال
يعادله �إال تلك ال�شحنة الثورية التي عبرّ عنها �أهل تالة بعد ظهر اليوم نف�سه.
قيل لنا �إن هذه الروح الثورية يف تالة عمرها قرون ،وك�أنها يف املياه اجلوفية
للمدينة ..وبالت�أكيد ،ف�إن �إح�سا�س املرارة والظلم با ٍد على وجوه مل متنعها
ق�سوة احلياة من القدرة على التعلم واكت�شاف تاريخها وعاملها والتعرف على
�سمات حقبتها ..كثري من اخلريجني اجلدد يف املنطقة من دم�شق وحلب ،لذا
ورغم طالقتي بالدارجة التون�سية كانوا يكلمونني ب�إحدى اللهجات ال�سورية.
�أربعة �أجيال جتمعت حولنا لتذكرنا ب�أن مدينة تالة دخلت التاريخ املغاربي
باعتبارها ال�شرارة الأوىل �أو الدفعة احلا�سمة يف انتفا�ضات وحركات حترر
وحركات اجتماعية حتتاج عاملا كبريا يف التاريخ االجتماعي -كالفقيد علي
الوردي -ي�سجلها لكل عربي ولرتاث الإن�سانية.
تذكرت �أول �سفرة يل مع من�صف �إىل موريتانيا بعد منع دكتاتورية ولد
الطايع لنا من الدخول ،وكم كان �شعب موريتانيا كرميا و�شهما معنا ،وكم
كانت النقا�شات غنية ،لكن كان ثمة �شعور ب�أننا �أمام انتقال بد�أ يف الق�صر وقد
يعود �إليه� .أما يف تاله ف�شعرت ب�أن ال�شعب هو �صاحب النقلة التاريخية ،ولن
يقبل بعد �سرقة احلرية والرثوة من الدكتاتورية ب�سرقة الثورة ،كما عرب
ببالغة اجلنوب التون�سي الدكتور بن من�صور.
بعد نقا�شات ليلية حول �إدارة النا�س ل�ش�ؤونهم ب�أنف�سهم يف املدينة وحالة
الطم�أنينة يف غياب �أجهزة بن علي ،كانت والدة �أحد املنا�ضلني يف الق�صرين
و�صلَنا -رغم حظر التجول -يف الفندق اخلايل من
قد �أعدت الع�شاء الذي َ
وجبات الطعام.
ووقفت �أ�ستعيد �صدمة ال�شهادة اجلماعية مع والية الق�صرين يف باري�س
ليلة  8يناير/كانون الثاين اجلاري ..كنا يف قاعة �أجيكا الباري�سية ننظم ندوة
عن املقاومة املدنية مب�شاركة ال�شبيبة التون�سية� ..أنهينا ندوتنا ال�سنوية
من �أجل �إغالق غوانتانامو مع �سامي احلاج هذا العام ،ثم غرينا الالفتات
ومتحدثي املن�صة ،وامتلأت القاعة �سريعا ،وقد رافقنا م�صور اجلزيرة
املغامرة.
يف تلك ال�سهرة التي تابعها كاملة جمهور اجلزيرة مبا�شر ،طلب �أحد
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املنا�ضلني التدخل لإعالن خرب ورده على الفي�سبوك :وفاة �شهيدين من
الق�صرين واعتداء بولي�سي على املتظاهرين وعدد كبري من اجلرحى ..وبد�أ
العدد يزداد طوال ال�سهرة التي �أكملتها على الفي�سبوك حتى الرابعة �صباحا،
ثم منت �ساعتني وا�ستيقظت �أح�ضر قليال من الطعام ل�ضيفي طارق بن هبة
�أحد �أن�شط الكوادر النقابية واجلمعياتية التون�سية الفرن�سية يف باري�س،
لكنه ات�صل ليقول يل :اتفقنا على التظاهر دون ترخي�ص بعد �ساعتني ،فقد
�سقط �أكرث من ع�شرين �شهيدا .وحل�سن احلظ مل يتدخل البولي�س الفرن�سي
لتفريق الآالف املت�ضامنة مع ال�شبيبة التون�سية واجلزائرية.
الق�صرين نف�سها ا�ستقبلتنا مبظاهرة حملتنا �إىل كل املعامل الأ�سا�سية
اجلديدة يف املدينة� :ساحة الزهور املعمدة �ساحة ال�شهداء ،ال�ساحة الرئي�سية
التي حتطمت فيها �صورة ال�صنم وبرنامج  7نوفمرب� ،إذ �أم�سك �أحد ال�شباب
بقطعة من الربنامج احلجري املك�سر وقال «احمل معك ذكرى �أهم من حجارة
جدار برلني ..حبوا يهم�شوا �أهل البالد الداخلية ،كل العرب �سيتعلمون يف
املدار�س ق�صتنا مع الدكتاتورية واحلرية» .عزة نف�س عند اجلريح والعاطل
واملحامي والعامل والفالح والبائع وربة البيت واملعلمة وكل فئات النا�س،
�شبيبة و�شيابا.
ُ
�شعرت بل حقا كنتُ يف مناطق حمررة من كل ت�سلط �أو �سوء ا�ستعمال
لل�سلطة ..كنت �أحدث �أ�صدقائي لأت�أكد من �أنني ال �أعي�ش حالة هلو�سة فكرية،
ثم وقفت �أحدّث �شابا يف الق�صرين «لو �أنني كتبت مقالة يف نوفمرب/ت�شرين
الثاين املا�ضي �أقول فيها :عندي حلم� ،أمتنى �أن تقوم ثورة عربية �سلمية غري
عنفية ،ال �أيدولوجية حتكمها وال �صنم ميثلها ،مدنية ودميقراطية ي�شارك
ال�شعب كله يف �صناعتها ،ولي�س تلك الطائفة �أو �أولئك القوم �أو تلك املنطقة..
تك�سر تفاهات املحافظني اجلدد بت�صدير �أمنوذجهم من فوق ومن اخلارج
ّ
وتعيد لل�شعب حقه يف �صناعة حا�ضره وم�ستقبله ..تنبثق من املجتمع ومن
الداخل ..ماذا كان العامل �سيقول عني؟ هذا املهبول يخلط بني جمهورية
�أفالطون احلديثة والوحل اال�ستبدادي العربي ..فبكى وقبلني وقال :كم
فكرت يف البحر واالنتحار قبل هذه الثورة».
ال �أ�ستغرب رجفة كل من كتب القرار رقم واحد واحتل الإذاعة وحا�صر
ق�صر الرئا�سة وحتدث عن ثورة ،فقد �صار الفارق جليا بني االنقالبات
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والثورات ،بني ال�شعارات واملمار�سات ،بني جلان ينتجها املجتمع لتكون �أعلى
و�أرقى �أ�شكال تنظيم احلياة اليومية يف الظروف االنتقالية وجلان مهمتها
الرقابة البولي�سية والر�شوة وحماية منظومتي الف�ساد واال�ستبداد .فقد
حطمت ال�شبيبة التون�سية زعامات متاثيل الإ�سمنت والإ�سفلت ،لتعيد �إىل
احللفاء واليا�سمني وخبز ك ّل �أ ٍم طع َم احلياة وحق الأمل.
كم من املظاهرات ع�شت يف �أيام خم�سة ،كم من املدن نقلتنا �إىل عامل
احللم ..الرقاب وتاجروين والدوز وتون�س و�صفاق�س و�سو�سة وتالة و�سيدي
علي ..هل ميكن �إال �أن يقع املرء يف حب هذه احل�سناء امل�سماة بالثورة ..كنا
ن�سهر الليايل للدفاع عن معتقل واحد ،فو�ضعت ال�شبيبة الثائرة مو�ضوع �إنهاء
االعتقال ال�سيا�سي على طاولة بحث �أي حكومة ..كنا نطالب حق التنظيم
والتعبري والتجمهر ،وها نحن يف و�ضع يقول فيه املواطن «ل�سنا بحاجة �إىل �أن
تعرتف بنا حكومة ال نعرتف بها» ..الإذاعات وحمطات التلفزيون حتولت �إىل
منتديات مفتوحة ،ومت جتاوز ما عرفنا من �سقف للحريات ،وما قال تقرير
التنمية العربية يوما �إنها �شرط �أ�سا�سي للتنمية (احلريات الثالث) يعي�شها
ال�شعب ،وهو على ا�ستعداد لبذل كل الت�ضحيات من �أجل االحتفاظ بها..
لن �أتوقف كثريا عند �سيدي بوزيد ولقاء والدة البوعزيزي وامل�شاركة يف
مظاهرة حا�شدة لإ�سقاط احلكومة ،فقد وعدت �أهل الوالية بكتاب عن تون�س
اجلديدة يتجاوز بالذاكرة اجلماعية ما �سبق �أن كتبته عن احلقبة الدكتاتورية.
�صد َر الأول لأجهزة ال�شرطة واجلي�ش ،ومت �إهمال
لقد كانت هذه الوالية امل ُ ِّ
�أي م�شاريع �إنتاجية �أو تنموية فيها لعقود ،وك�أن ال�سلطة الت�سلطية �أرادت
�أن تقول لأهلها «م�صدر عي�شكم يف م�ؤ�س�سات حمايتي» .وكما كانت غدان�سك
�أر�ضية االنقالب على الأيدولوجية املمجدة للطبقة العاملة يف بولونيا ،وقف
�أبناء العاملني يف �أجهزة الأمن واجلي�ش يطالبون بعمل �آخر وم�ستقبل �آخر.
ويف ال�سنوات الأخرية� ،صاروا ي�صدرون زوارق املوت و�سكان منازل ال�صفيح
الع�شوائية كغريهم من واليات الداخل التون�سي كالق�صرين وجندوبة �إىل
�ضواحي العا�صمة ،وكان التحاقهم باحلركة االجتماعية املدنية يف احلو�ض
املنجمي ووالية قف�صة امل�ؤ�شر الأول ل�سقوط الدكتاتورية .وجاءت حتركات
املدن لتكمل انتفا�ضة الواليات الداخلية ف�إذا بنا �أمام جمتمع الثورة.
كانت النقا�شات جد عميقة حول امل�ستقبل و�إمكانية املزاوجة بني التنمية
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امل�ستدامة والدميقراطية للنهو�ض بالبالد والعباد� .سمعت ق�ص�صا عن
حما�صرة واغتيال العقول والطاقات ال ت�صدق حتى �أثناء الثورة ،كذلك
عمليات ال�شغب املفربكة لت�شويه �صورة الثورة ،وك�أن ثمة �أيد خفية تخاف من
القدرات العبقرية لهذا ال�شعب .وكم جرى النقا�ش يف ت�صورات ل�سيناريوهات
التغيري وجناحه.
مل يعد هناك نخبة وعامة ،ومن امل�ضحك التوقف عند كلمة العفوية،
كذلك من ال�سخف احلديث عن غياب �صور قيادات ،فهناك وفرة يف الطاقات
والإمكانيات فجرتها الثورة ،وكل من يعتقد ب�أن بالإمكان �إدارة الأمور بنف�س
الطريقة التي غادر بها الرئي�س املخلوع البالد� ،أي توافق بع�ض رموز القدمي
مع وا�شنطن وباري�س ،مل يفهم ال�شيء الكثري.
لن يكون ثمة فراغ ،وال ي�ستغرب قيام حقبة ازدواجية �سلطة ،يتال�شى
فيها القدمي وتولد فيها الدولة اجلديدة .لكن االحتماالت متعددة ،هي حقبة
ن�ضال مفتوحة لن حتتمل «ال�شابور بختيارية» من �أي طرف ،ولن ترت�سم
معاملها دون منح هذا ال�شعب العظيم احلق يف ر�سم معامل م�ستقبله بنف�سه.
وواجب ال�شرفاء يف هذا العامل �أن يكونوا يف م�ستوى الت�ضامن والدعم لهذا
ال�شعب الذي علمنا من جديد معنى احلياة.
�سج ّلت جملة ال تن�سى من متخرج من دم�شق وعاطل عن العمل يف �سيدي
بوزيد ،قال «يا عزيزي لن يعادي هذه الثورة �إال ظامل يف بلده �أو راف�ض ل�سيادة
ال�شعب ،ويف احلالتني ال ميكن ت�صنيفهم �أ�صدقاء للكرامة الإن�سانية».
2011/01/30
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الثورات والطفيليات
حاولنا التجمع قبل يوم الغ�ضب يف باري�س ت�ضامنا مع الداعني له،
فلم يح�ضر �سوى �أقل من ع�شرين وبع�ضنا �أخط�أ العنوان .بعد يوم الغ�ضب
تداعينا لت�شكيل جلنة الت�ضامن مع ن�ضال ال�شعب امل�صري ،فا�ستجابت
�أكرث من  40جمعية ونقابة وحزب من العامل العربي و�أوربة للنداء ،وبعد
�أن ان ُتزعتْ رخ�صة للتظاهر� ،إذا بنا يوم  28بعد جمعة الغ�ضب تنطبق علينا
الآية القر�آنية الكرمية «�إذا زلزلت الأر�ض زلزالها و�أخرجت الأر�ض �أثقالها»..
امل�صريون يهرولون بني مقر ال�سفارة امل�صرية و�ساحة حقوق الإن�سان و�ساحة
الهال يبحثون عن مكان التظاهر .لقد نقلتنا جمعة الغ�ضب من مرحلة
الثورة التون�سية �إىل حالة ثورية عربية ي�صعب و�ضع �سقف �أو حدود لها ،فقد
د�شنت واليات الق�صرين و�سيدي بوزيد والكاف وجندوبة واجلنوب التون�سي
عودة العرب للتاريخ ،وال �شك ب�أن الكثري من �أ�صنام احلقبة الت�سلطية �ستنهار
ومعها كل الطحالب التي تعي�شت من حالة الب�ؤ�س العربي.
اقرتبتُ بعد جهد جهيد من �أحد املتظاهرين الذين يحرقون الغاز يف
الهواء لأقول له ب�أن هذا ممنوع و�أخ�شى �أن مينعوا مظاهرة ال�سبت بدعوى
الفو�ضى ،فقال يل« :ا�سمع يا مناع ،عمري ثالثني �سنة دي �أول مرة بحياتي
فيها ب�صرخ ،ولدنا �ساكتني وع�شنا مبارك وجوع وطوارئ م�ش حنموت وم�صر
ملبارك ،خال�ص حنعي�ش حقيقي �أو نروح ب�ستني داهية» .علمت فيما بعد �أن
حمدثي بدون �أوراق ويعمل يف قطاع البناء يف املنطقة الباري�سية مل�ساعدة
�أهله يف م�صر ،وقد �أنهى الدرا�سة اجلامعية يف القاهرة ومل يجد �أي عمل.
مثله ع�شرات امل�صريني الذين قام البولي�س الفرن�سي باعتقالهم م�ساء ال�سبت
بحجة اال�ستمرار يف التظاهر بعد الزمن املرخ�ص به وجنحت منظمات حقوق
الإن�سان يف �إطالق �سراحهم.
ال بد من ا�ستعادة احلقبة البائ�سة ،لكي نتحرر من كل عقابيلها ورموزها
وم�صطلحاتها ،فعندما ت�شتعل الكلمات يف احلناجر املك�شوفة ال�صدر �أمام �آخر
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�ضربات اخليار الأمني ملواجهة الع�صيان ،ي�صبح تدوين الوقائع العربية دون
�أ�ساطري ودون �أكاذيب جزء من بناء الغد اجلديد.
علينا اليوم قبل الغد �أن نذكر كيف روت �أقبية الأمن جذور التطرف
و�سقى اال�ستبداد كل �أ�شكال التع�صب ،وكيف �صرنا لعقود ندور يف حلقة
مفرغة ال ت�شكل فيها اخليارات املطروحة على ال�شبيبة حال بل ا�ستمرارا
لب�ؤ�س الت�سلط .تعلمنا ال�شبيبة العربية التي قيل بها ما مل يقل مالك يف
اخلمر ،ب�أنها مل تعد تقبل ب�أن تكون جمرد كائنات تريد زيادة ح�صتها من
اخلبز واللنب كما حتاول مراكز «�أبحاث» الغرب وعرابيها تقدمي ال�شبيبة
الثائرة :علم فل�سطني يرافق العلم التون�سي وامل�صري ومتزيق �صورة خادم
الغربني (يف �أجمل ت�سمية �سمعتها للملك ال�سعودي من �شاب من �سيدي
بوزيد) ،يف تون�س يربط ال�شبيبة بني بن علي واغتيال �أبو جهاد ،ويف م�صر
يربط ال�شباب امل�صري بني ذل اللقمة وذل ال�سفارة الإ�سرائيلية اجلاثمة
على كرامة �شعب م�صر .لقد قربت احلالة الثورية اجلديدة �أمنوذج احتالل
العراق يف القلوب ويف العقول .وبعد �أن �شكل هذا الأمنوذج حالة رهاب وخوف
من التغيري� ،صار رمزا لكل ما يجب قربه يف ثورات ال�شعوب :االحتالل
اجلديد ،الإ�ستقواء بالأعداء ،الطائفية املقيتة ،ال�شركات الأمنية واملناطق
الياب�سة امل�سماة باخل�ضراء� ،أكرث من مليوين مهجر ومليون فقيد .)..وقربت
معهم املرتزقة وال�سما�سرة اجلدد من رواد ال�سفارات .امل�ؤ�س�سات الإعالمية
التي �ضخمت طاقمها ب�أموال فيلتمان واحلوانيت التي عا�شت من م�ساعدات
اخلارجية الأمريكية هي اليوم مو�ضع ازدراء وقرف ال�شبيبة ال�صاعدة..
مل يعد �أحد يتابع �أكرث من  400و�سيلة �إعالمية م�سخرة لل�شحن الطائفي
واملذهبي وفتاوى تخدير النا�س .لقد ك�سرت ال�شبيبة و�سائل تدني�س وعيها.
وحني ذهبت �أموال اجلراد الأ�سود لكل ما يحطم الأمة ،جل�أ ال�شباب �إىل
ال�شبكات االجتماعية املجانية التي ال يحتاجون معها للمال النفطي �أو
التمويل الغربي .لكن هذه الثورة كانت حقيقية ومل تكن افرتا�ضية ،من دم
وحلم ال من الكرتونيات وتنظيمات .وظفت ال�شبكات االجتماعية يف التوا�صل
الثوري عو�ضا عن �أن ترتكها للتوا�صل الطائفي والع�صبيات القدمية املري�ضة
وال�شوفينيات التي مل جتد من يقربها.
مل يعد �أمام خرباء احلفاظ على معاقل التبعية الأمريكية �سوى �إعالن
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حظر التجول و�إنزال البلطجي وامليلي�شية وقطع االنرتنيت واجلوال واحلظر
على وجود �شهود على جرائم القتل العمد ،والبحث عن �أ�سماء من الظل
لأ�شباه حكومات ال تلبث �أن تتعدل وتتبدل ،لأن كل ب�ضاعتهم �أ�صبحت فا�سدة
يف عيون اجليل اجلديد.
لقد انتهى ع�صر الأ�ستذة على ال�شبيبة الثائرة ،فهي التي تعلمنا كيف
نقتل الطحالب التي مزقت لعقود وجودنا اليومي وجعلت من ال�صراعات
امل�سطحة هدفا يف ذاتها ومن �أجل ذاتها ..ال�شبيبة اليوم حتمل نع�ش الهو�س
املذهبي والطاعون الطائفي واالنغالق اجلهوي والع�شائري لتحدثنا عن
ال�شعب واملواطنة والأمة والثورة واحلقوق واحلريات ،كلمات كدنا نن�ساها يف
زحمة الإعالم امل�شهدي اخلليجي الذي �أنفق مئات املليارات لإبعاد ال�شباب عن
م�ستقبل حامل با�سم ..كتب يل �شاب �سوري من دم�شق« :لنتوقف عن ترداد
قذارات اخلطاب الطائفي ،ومتجيد الأموي �أو العلوي ،واحلديث يف �أموات
نعيد قربهم يف كل منا�سبة ونعيد بكل ح�سرة تقوية �أحقادنا بهم وعربهم
فن�شوه �صورتنا و�صورتهم� .أنا مواطن� ،أنا عربي �أنا حر وافتخر.»..
لعلنا نعي�ش حالة ثورية دون �سقف ودون حدود ،نتحول لقبلة �أملٍ لل�شعوب
املقهورة بعد �أن كنا حمطة خجلٍ يف خارطة الب�شرية.
لكن حذار ،فالعداوات �أكرث من ال�صداقات بكثري ،و�سيدافع عن عفن
القدمي كل دينا�صورات النظام العاملي ال�سائد ،وكل جمموعات ال�ضغط
الأمريكية املتعي�شة من الإذالل العربي ونهب اخلريات العربية ،كذلك كل
مراكز القوى الأوربية ،اخلائفة من حتول جذري يف طبيعة العالقة بني
�شمال املتو�سط وجنوبه على �أ�سا�س التكاف�ؤ واالحرتام املتبادل .و�أخريا تلك
الرت�سانة امل�سلحة املزروعة يف قلب �أمة العرب و�أر�ض فل�سطني ..لكن ،هل كان
التغيري يوما باقة ورد تقدم على طبق من ذهب؟
ها نحن من جديد يف حقبة االحتماالت املفتوحة ،وكل �أن�صار النه�ضة
والنهو�ض يف العامل العربي اليوم �أمام التحدي الأكرب يف وجودهم :كيف
ميكن �أن ال نرتك هذا احللم يتحول يف الذاكرة اجلماعية لل�شعوب �إىل مثلٍ
لثورة مغدورة؟
الأحد 2011/1/30
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هل بد�أت حقبة الثورة العربية
�شكل اخلنجر الإ�سرائيلي ال�شكل الأكرث �شرا�سة ومترت�سا يف الأر�ض
العربية يف قلب حركة التحرر الوطني العربية.
ويف ال�شهور التي كانت فيها جيو�ش اال�ستعمار القدمي تعيد انت�شارها
بانتظار الرحيل ،مل يكن عند الأو�ساط الربيطانية والفرن�سية �سوى ثالثة
هواج�س مركزية ت�سمح لها ب�إبقاء الهيمنة الغربية على العرب� :أولها بناء
الدويالت العربية املجز�أة ،ثانيها ا�ستمرار الهيمنة االقت�صادية الر�أ�سمالية
على املنطقة ،وثالثها الت�أكيد على �أن «دولة �إ�سرائيل» هي القاعدة الدائمة
الأكرث دميومة وقوة للم�صالح الغربية يف العامل العربي.
مل تنجح حركة التحرر العربي الأوىل يف الرد ب�شكل جذري ومتنا�سب
على ثالثي قواعد االرتكاز هذه ،ولعل �أوجاع النكبة قد تركت عميق الأثر يف
جيل -بل �أكرث -من �أبناء مرحلة ما بعد اال�ستقالل.
�صنعت نكبة � 1948أ�ساطريها و�أيديولوجياتها ،ومثلما عرب ال�شق
الفل�سطيني عن نف�سه عربيا �أو �إ�سالميا بفكرة العودة والث�أر والن�صر ،كانت
ال�صورة الأكرث ا�ستقطابا للنا�س وال�شبيبة خا�صة يف العامل العربي تتمركز
حول عدة مفاهيم ،مثل الوحدة ردا على التجزئة ،واحلرية ردا على اال�ستعباد،
والعدالة االجتماعية ملعاجلة مرتتبات اال�ستغالل اخلارجي والداخلي.
لقد �ضعفت القيم العاملية وال�شرعية الدولية مع يالطا وتقا�سم املنت�صرين
يف احلرب العاملية الثانية النفوذ يف العامل ،وو�ضعت مواقف الغرب �أبناء
الليربالية الكولونيالية على كف عفريت .فهاهو الوارث املحلي لال�ستعمار
املبا�شر يدير الأعمال ويرعى امل�صالح ال �أكرث وال �أقل ،وقد اكت�شفت ال�شبيبة
امل�صرية االعتقال واالغتيال ال�سيا�سي والرقابة يف ظل الهيمنة الربيطانية
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يف الأربعينيات ،وعرفت قمع التحركات ال�شعبية يف ظل التعددية الليربالية
يف .1946
ومن ال�ضروري التذكري ب�أنه يف معظم الأقطار العربية كانت كلمة
الدميقراطية ت�ستعمل من قبل الأحزاب ال�شيوعية املوالية ملو�سكو ،وبالتايل
مل تكن ذات مرجعية حتمل فكرة التعددية ال�سيا�سية �أو التداول على ال�سلطة.
يف هذا الو�سط املت�أهب وامل�ستعد لأ�س�س «ال�شرعية الثورية» ،بد�أت يف
الأربعينيات �شرعية تربط امل�صري باملخل�ص -باملفرد -حزبا �أو فردا �أو جي�شا.
وقد كان هذا اخلطاب املهدوي م�شرتكا بني العديد من التيارات التي
جعلت من ارتقاء املجتمع لأمنوذجها حتمية تاريخية.
وكما يقول حممد حافظ يعقوب« ،مل يكن الطلب على الدميقراطية
من قبل املحكومني يف عقديْ اخلم�سينيات وال�ستينيات واهنا فقط ،بل
وملتب�سا على الأرجح .فلئن انخرط املحكومون يف العقيدة التي يروج لها
الزعيم امللهم بخ�صو�ص م�ساوئ احلزبية والتعددية وف�ضائل تغييب الر�أي
املختلف و�سيطرة احلزب الواحد الذي يقوده الزعيم نف�سه ،ف�إن هذا الأخري
زرق خطاب التحرر ال�سيا�سي بجرعة قوية من الأ�ساطري التي تخلط بني
اخل�صو�صية واال�ستبداد والعدل والتع�سف».
ومن ال�ضروري التذكري ب�أن م�صر النا�صرية مل تكن مو�ضوع تقييم
�سيا�سي مو�ضوعي يف �سوريا اخلم�سينيات ،كانت خطاب التحرر يف وجه حلف
بغداد ،وخطاب الوحدة يف مواجهة دويالت �سايك�س بيكو الهزيلة ،وخطاب
ا�ستعادة الرثوات الوطنية يف وجه الهيمنة اخلارجية ،و�أخريا ولي�س �آخرا
جبهة حتررية ا�سمها عدم االنحياز.
عبد النا�صر مل يكن يفكر بعقلية الأقلية �-سيا�سية كانت �أو دينية �أو
ثقافية -كان يفكر بعقلية اجلموع ال�شعبية ،مل يكن حزبيا �أو طائفيا بل
�شعبيا ،ويف الو�ضع ال�سوري هذا يعني االن�سجام مع مبادئ «احلركة ال�شعبية»
يف جبل العرب ،وكتابات التقدميني العلويني وامل�سيحيني يف البالد ،التي
تتوجع لفقراء املدن و�أبناء الريف ،والوحدة يف وجه التجزئة ،واالندماج بني
الطوائف واجلماعات الب�شرية املختلفة يف وجه الع�صبيات البائ�سة.
من هنا ال جند قراءة واحدة عن التجربة النا�صرية عند �سيد قطب
(�ضحيتها املبا�شرة يف التجربة امل�صرية) ،وم�صطفى ال�سباعي (م�ؤ�س�س
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الإخوان يف �سوريا الذي نظر �إليها من خارج هذه التجربة).
عندما و�صلت �أكيا�س الطحني يف �سنة قحط للمناطق ال�سورية النائية
�أثناء الوحدة ال�سورية امل�صرية -وكانت يومذاك م�ساعدة �أمريكية -كان
النا�س ي�شكرون عبد النا�صر .عندما زار عبد النا�صر مدينة درعا ر�أيت املدينة
يف �أكرب مظاهرة لها يف تاريخها كله.
جل�ست مع �صحبي من التالميذ منذ ال�ساد�سة �صباحا على ر�أ�س �شجرة
معمرة يف املكان املقابل متاما ملن�صة اخلطاب لكي ن�سجل احلدث يف حياتنا.
ورغم �أننا كتالميذ تبعرثنا يف العائالت ال�سيا�سية املختلفة فيما بعد ،ف�إنه مل
يكن لأي قيادي �سيا�سي بعد ذاك اليوم الوقع نف�سه علينا.
هذه الكاريزما الطبيعية كانت هبة ال�سماء مل�صر وعبد النا�صر ،وهي
نف�سها التي جعلتنا عند هزمية  1967نرف�ض �أي �أمنوذج م�شابه �أو م�سخ
مل�صر النا�صرية .ف�إن كان عبد النا�صر القائد التاريخي قد ف�شل يف جتربة
حركة ال�ضباط الأحرار واالحتاد اال�شرتاكي الواحد ،فلماذا ينجح البعث �أو
ال�شيوعيون �أو الإخوان ،ملاذا ينجح حافظ الأ�سد �أو �صدام ح�سني؟.
ف�شل �أمنوذج القائد الكاريزمي يف التجربة النا�صرية زرع يف �أعماقنا
راديكالية التغيري ،ولكنه �أي�ضا فتح �أعيننا مبكرا على خطر حكم الأقلية
(�سيا�سية كانت �أو ع�سكرية �أو طائفية� ...إلخ).
فنجاح عبد النا�صر يف زج املاليني من العرب يف العمل ال�سيا�سي والن�ضال
العام هو وثيقة ف�شل ملن �أم�ضى عمره الن�ضايل باحثا عن ع ّراب �سوفياتي �أو
�أمريكي ،لأنه يفتقد يف �أعماقه الثقة ب�أن ال�شعب قادر على �صنع التغيري ،ولأنه
مل يكن يف يوم من الأيام ابنا طبيعيا حلركة �شعبية حترك �أفئدة الفالحة
الأمية التي اكت�شفت راديو الرتانزي�ستور وعبد النا�صر يف اليوم نف�سه ،لأنها
ا�شرتت «التكنولوجيا» من �أجل رجل ال�سيا�سة.
من هنا ميكن احلديث عن ج�سامة امل�س�ؤولية التاريخية يف جتربة 23
يوليو ،وخطورة النتائج التي تركتها يف وعينا الباطن والظاهر.
ففي الوعي اجلماعي للتغيري يف العامل العربي ،التجربة النا�صرية
هي �أي�ضا منح الربكة للتغيري الع�سكري والتغيري من فوق .وبعد �أن كانت
االنقالبات الفا�شلة يف امل�شرق تثري ال�ضحك �أحيانا و�أحيانا �أخرى البكاء ،نحن
�أمام حركة ع�سكرية �سيا�سية كمونها الأ�سا�سي اال�ستجابة لطموحات موجودة
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مل ي�ستطع ممثلوها الأقوى ،باملعاين املدنية واحلزبية والثقافية والنقابية،
جت�سيدها ن�ضاال وواقعا.
من هنا كانت �ضرورة التمييز بني جمرد احتالل الإذاعة ومبنى احلكومة
من قطعة ع�سكرية ،وحركة متزيق للركود امل�ستنقعي واال�ستع�صاء ال�سيا�سي،
قادرة على حتريك طاقات خمتلفة من حتت ومن خارجها .لذا ال ميكن �أن
نقارب ال�صواب �أو الأمانة عندما نعقد �أي مقارنة بني حركة  23يوليو وانقالب
العقيد معمر القذايف �أو احلركة الت�صحيحية للرئي�س حافظ الأ�سد مثال.
لقد دفعت اجلماهري العربية ثمن فكرة القائد الفرد باهظة ،وع�شناها يف
�صباها تنتظر من القرطاجي (بن علي) و�شريك حروب التحرير (مبارك)
ووريث ال�شرعية القومية (الأ�سد) وابن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية (الب�شري)،
ا�ستقرارا �سيا�سيا و�إن كان م�ستنقعيا ،وت�أبيدا لفكرة احلاكم مدى احلياة،
وت�أ�صيال لدور �أجهزة الأمن يف احلياة اليومية ،وتهمي�شا وتنفريا لل�شعوب
من �أي م�شاركة يف ال�ش�أن العام.
جمتمعات ب�أكملها نفيت من التاريخ واجلغرافيا ،وحتولت �إىل جموع
تكتفي بالبحث عن �سبل العي�ش ،لأن البحث عن العي�ش الكرمي �صار جرمية
ج�سيمة تعاقب عليها القوانني اال�ستثنائية ،التي كانت عادية بالن�سبة لثمانني
باملائة من جمتمع احلقبة الدكتاتورية العربية.
مل يعد هناك �أي تنا�سب بني «جرمية» امل�شاركة يف ال�ش�أن العام وعقوبة
احلاكم ملن يختلف معه .ويف  1987بلغ عدد املعتقلني يف �سوريا وحدها 18
�ألف معتقل �سيا�سي �سوري وفل�سطيني وعربي ،مل يكن العدد �أقل عند �صدام
ح�سني �إال لأن الإعدامات امليدانية كانت �أكرث.
وميكن القول �إن عملية اغتيال املواطنة قد جرت من املحيط �إىل اخلليج
عن �سابق �إ�صرار وت�صميم باعتبارها ال�شرط الواجب الوجوب لتحويل
املجتمعات العربية �إىل جمرد قطيع مطيع .ال ُيحرم فقط من احلريات
الأ�سا�سية ،و�إمنا من فر�ص التنمية التي ت�شمل التعليم وال�صحة والعمل،
والقدرة على امل�شاركة يف تقرير م�صريه الفردي واجلماعي.
من ال�صعب �إح�صاء عدد ال�ضحايا يف ال�سجون العربية يف هذه احلقبة
ال�سوداء ،ولقد ابت�سم يل دبلوما�سي م�صري يف �أروقة الأمم املتحدة قبل �سنوات
عندما �أعطيت قائمة غري ح�صرية مبن مات حتت التعذيب يف ت�سعينيات
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مبارك قائال« :واهلل العظيم احلكومة الزم تعطيك مكاف�أة لأن املخفي �أعظم
بكثري».
كنا نحاول -قدر امل�ستطاع -حتديد اخل�سائر �أمام بلدوزر القمع العربي
الذي عمل ليال ونهارا مبباركة غربية وا�ضحة ،يك�سرها من وقت لآخر بيان
احتجاج على اعتقال �شخ�ص هنا وموت �آخر حتت التعذيب.
وكتب يل قبل �أيام �أحد الناجني من جمزرة �سجن �صيدنايا يعلمني
بقائمة �أولية بال�ضحايا ت�شمل � 79سجينا �سيا�سيا ،مل يجر بعد �أي حتقيق يف
�سبب قتلهم من قبل �أجهزة �أمن ال�سجن.
ومن هذا امل�ستنقع ،انطلقت �شرارة الثورة العربية يف مطلع العقد
الثاين من القرن احلادي والع�شرين ،بعد عام قاتل للأمل واحللم ..فقد
قررت ال�شبيبة العربية و�ضع حد ال�ستمرار الال �إن�سانية يف احلياة اليومية
للب�شر ،راف�ضة طحالب احلقبة الت�سلطية طائفية �أو جهوية �أو ث�أرية ،م�سلحة
باملقاومة املدنية ال�سلمية ،وراف�ضة لأي ا�ستئ�صال �أو ا�ستثناء �أو ا�ستبعاد لأي
مكون من مكونات املجتمع يف �صناعة حا�ضره وم�ستقبله.
مل تتج�سد عبقرية ال�شبيبة يف القدرة على التحرك املليوين ال�سلمي
فح�سب ،ولكن يف ذلك الوعي العظيم ل�ضرورة قتل ال�صنم والقائد ال�سيا�سي
مرة و�إىل الأبد .فلقد ا ْلتعنا مبا فيه الكفاية من القائد املخل�ص امللهم القادر
الفاعل احلامل ل�صفات اهلل العظمى ،الذي ال ي�س�أل عما يفعل وي�س�أل مواطنيه
عما ال يفعلون ..فالثورة الدميقراطية العربية الوليدة يف �أول �سماتها :مدنية
�سلمية ترف�ض الأ�صنام.
وقد تعزز ارتقاء الوعي العام عندما �أب�صرنا يف كل جل�سة وحتت كل خيمة
ويف كل مظاهرة ،فل�سطني حا�ضرة يف القلب والعقل ،كذلك وحدة امل�صري
العربي ،ووحدة الثوار لإجناز معارك التحرر واحلرية واملواطنة والتنمية.
هذه الثورة ،التي و�ضعت �أوتادها يف تون�س وم�صر ،ون�شرت عطرها فوق
ليبيا والبحرين ،وتعد عدتها يف اليمن واجلزائر و�سوريا والعراق ،مل تعد
تقبل بال�سوري �أوال �أو امل�صري �أوال� ،صارت تب�صر العامل العربي ج�سدا لها،
والعامل الإ�سالمي والأفريقي حا�ضنا ..ال ترف�ض ت�صدير روحها حتى لأبناء
ال�ضواحي ومدن ال�صفيح يف ال�شمال واجلنوب ،وتتعرف على نف�سها يف �أف�ضل
ما �أعطت احل�ضارات الإن�سانية يف الع�صر احلديث.
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ولعلها بهذه املوا�صفات الكبرية جتعلنا ن�شعر -بعد �سنوات طويلة من
الذل املت�أ�صل يف الالوعي اجلماعي -ب�أننا يف التاريخ ويف احلياة ويف �صناعة
م�ستقبل الب�شرية ،حلم يعيد للأذهان حلظات انطلق فيها العرب قبل خم�سة
ع�شر قرنا من �شبه اجلزيرة ،ليغريوا معامل النظام العاملي القدمي.
2011/02/27
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النداء الأخري �إىل مبارك
ال �أحتدث با�سمي يا ح�سني مبارك ،و�إمنا �أحتدث بنب�ض و�صوت كل عربي
�شريف وكل منا�ضل حر يف هذا العامل..
�إرحل عن �شعب م�صر وارفع يدك عن عظمة م�صر..
ه ّزلت �سمعة البالد ،وخنقت العباد ،وغيبت دور القطب العربي الأكرب،
وحولت الوطن ملزرعة عائلية ،بعت خريات وطنك بخردة ،وقمعت كل القوى
اخلرية واملبدعة ..كفى جرائم فارحل
�إرحل عن �شعب م�صر وارفع جهازك الت�سلطي عن �شباب م�صر ،وزح غ�شاوة
الغباء والبالدة مرة :ر�سالة ال�شعب امل�صري الكبري لك ولعائلتك وحكومتك
�أجمعني
يا باين جدار الذل مع غزة ،وحمارب كل ما يف وطننا الكبري من تعبريات
العزة ،يا منقذ الإ�سرائيلي كلما احتاج ،وم�سعف الأمريكي كلما ت�ضايق،
وحمارب ال�شعوب كلما متكنت� ،إرحل مل يعد لأمثالك مكان يف عامل العرب
فارحل
يا �صاحب احلماية من كل الغربيني ،وبطاقة ح�سن اخلدمة من
الإ�سرائيليني ،وعدو العرب وامل�سلمني� ،إرحل ال�شعب قال لك ولآلك �إرحلوا،
مل يعد لكم مكان يف م�صر احلرة الأبية ،م�صر العدالة والكرامة العربية
والعزة الإن�سانية ..م�صر القدوة الإفريقية
�إرحل واترك م�صر تعود للعامل الكبري كبرية ،دون �أقزام وبلطجية و�سراقة
حقرية� ،إرحل فمن مل ير غري وجهك منذ الوالدة ،مل يعد يحتمل �صورتك
تقتل اخل�صب والعطاء والأمل� ،إرحل مع الطوارئ وقوانني الإرهاب والف�ساد
واال�ستبداد� ،إرحل
2011/01/29

38

�سورية والو�ضع الثوري العربي
تلقيت من �شخ�ص عزيز هذه الر�سالة ،بعد مقالتي على اجلزيرة نت (هل
بد�أت حقبة الثورة العربية) و�إعالن ت�أييدي حلركة �شباب  17ني�سان للتغيري
الدميقراطي يف �سورية:
«مبنتهى احلرية والدميقراطية وحرية الفكر� ،أخالفك الر�أي بطرحك
ملجرد فكرة الثورة يف بلدي احلبيب �سوريا .لأنني �أ�ؤمن بالنه�ضة البناءه
التي ينطلق بها املرء من نف�سه من كينونته وال �أ�ؤمن �أبدا ب�سيا�سة الهدم
الكلي من �أجل ت�صدع جزئي يف البنية والبنيان� ...أحب بلدي وكل �صغرية
وكبرية يف بلدي هي حمراب ل�صالتي ...ال ميكن �أن �أ�ؤيد وال عمالقة الفكر،
يف كفاح ذوي القربى ما �أ�شده من كفر �سفاح ذوي القربى ....ليتكم جي�شتم
ال�شعوب ال�ستعادة فل�سطني ....لكن الذي تبغونه من تلك القيامة بعيد كل
البعد عن الوطنيه وقد�س االنتماء � ....أرجوك ال ت�ستاء من كلماتي �أنت من
�أطلق العنان للفكر وكان على مدار الوقت رئة للكل على اختالف مواقعهم
و�أطيافهم ...من خاللكم �أنتم ال�شخ�ص الأكرث متيزا وتفوقا يف نظري...
�أعتذر من فل�سطني وما �أدراك ما فل�سطني بلد لكل حر� ..صادق� ..أمني....
�أعتذر من دير يا�سني وما �أدراك ما دير يا�سني مذبحة يف الوجدان ي�أخذين
اليها احلنني�....أعتذر من ب�شارة �سرحان وما �أدراك من ب�شارة �سرحان
وطن بج�سد �إن�سان� ...أعتذر من اجلنوب ومن نائحات اجلنوب� ..أعتذر من
اجلوالن ومن طيب وحزن اجلوالن� ....أعتذر من كل املظلومني وامل�سحوقني
حتت نعال ا�سرائيل و�أمريكا ....على امتداد الوطن العربي �أعتذر منهم لأن
اليا�سمني والفل مل يزرع لن�صرتهم بل زرع على قبور االحتالل ليحي موتى
�سايك�س بيكو ...ويعيدوا الأمه �ألف عام للوراء وقد ي�سلموها باليد النتداب
جديد بقب�ضة من حديد...؟؟؟ �أدعو اهلل �أن يجنب �سوريتي احلبيبة زحف
غ�ضوب مل�ؤه ال�شغب والدمار وخمرتق حتى العظم ...احلر ال ي�سمح للعدو �أن
ميتطي مظلمته ليجتاح بها برعونة �ضغائنه وجه بلده احلبيب ...دمتم ودام
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اخلري وال�سالم يف بلدي� ...إن مل يكن من �أجلنا فمن �أجل �أبنائنا ...و�أحفادنا.
حتيا �سوريا...املجد ل�سوريا...النه�ضة تكون من الأنا وبالبناء والعمار...ال
ميكن لثورة وال ل�شارع �أن ينه�ضوا ببلد ...مع حبي الكبري لك رغم معاندتي
القطعية لطرحك هذا.».
لقد ا�ستوقفتني هذه الر�سالة كثريا و�أعدت قراءتها مرات عديدة .فمنذ
 ،2011/1/14ورحيل الدكتاتور بن علي عن تون�س ،ت�سلمت �آالف الر�سائل من
�أبناء �سورية يف الداخل واملنفى ،كلها حول مو�ضوع التغيري يف �سورية .وال �شك
ب�أن جناح ال�شعب التون�سي يف ثورة �سلمية مدنية غري حزبية وبدون �أ�صنام،
قد حرك وجدان كل �إن�سان ي�صبو للحرية والكرامة يف املنطقة بل والعامل.
اكت�شف ال�شياب �أن ال�شباب �أكرث ن�ضجا وحكمة .و�أن الدكتاتورية مل تنجح يف
ا�ستئ�صال احللم واحلق يف الأمل .بع�ض املعار�ضني ال�سوريني حمل ب�ضاعته
الطائفية البغي�ضة يظنها ال�سالح الأجدى للتعبري عن الغ�ضب ،والبع�ض
الآخر بد�أ يتحدث عن خالفة و�إمارة وهمية ر�أينا بع�ضا من خرابها الداخلي
واخلارجي يف �أكرث من مكان ،و�آخر بد�أ احلركات البهلوانية بحكومات �سميت
قبل التحركات .قفز جمرم �ضد الإن�سانية يتحدث يف الثورة ال�سورية ،وحلقه
�أحد رموز الف�ساد واال�ستبداد ليعطي درو�سا يف الدميقراطية ،وقد ت�سلمت
�أكرث من ع�شر فيديوهات لأ�شخا�ص يعلنون ثورتهم الفي�سبوكية ب�شكل
مرعب وخميف لكل مواطن حري�ص على �أن يكون التغيري يف �سورية للأمام
ال للخلف .وقد خلق خطاب االنتقام والث�أر واحلقد يف العديد من املواقع وعند
عدد من امل�سعورين حالة خوف عامة .وات�صل بي الأ�ستاذ الكبري ع�صام العطار
ليعرب يل عن قلقه العميق من خطاب غري م�س�ؤول ينت�شر بقدرة قادر ،يحاول
�أن يخت�صر احلالة اجلديدة ب�صور قامتة وغري بناءة للمجتمع ال�سوري.
كذلك توا�صل معي عدد كبري من ال�شباب من خمتلف املدن ال�سورية ليقولوا
لي�س هذا ما نطمح �إليه ون�أمل به ل�سورية .فطالبتهم ب�أن يكتبوا ت�صورهم
اخلا�ص وكيف يب�صرون برنامج التغيري وعملية التغيري .فو�صلتني ر�سائل
يف غاية الن�ضج والوعي لتلك العالقة احلميمية بني فكرة الوطن ،باملعنى
ال�سامي للكلمة ،وفكرة املواطن ،باملفهوم احلقوقي وال�سيا�سي احلديث.
ف�أب�صرت ذاك البون ال�شا�سع بني طموحات �شباب �سورية ولغة املت�سكعني
على �أبواب ال�سفارات و�أغنياء ال�سرقات .لهذا حتدثت بكل ثقة ،عن �أن نويات
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التغيري ال�شابة يف �سورية فر�صة تاريخية لل�شعب ال�سوري بكل مكوناته من
�أجل اخلروج من حالة الإن�سداد واال�ستع�صاء امل�ستنقعية الراهنة.
حتاول �أنظمة الدكتاتورية العربية كافة� ،أن ت�صور التغيري احلا�صل
يف بع�ض البلدان العربية اليوم ،باعتباره ب�أح�سن الأحوال غري ذي جدوى،
وب�أ�سو�أ الأحوال فتنة لتمزيق العباد والبالد وبث ال�شر واخلراب .فمن الذي
يعطينا يف هذا الدرو�س؟ �ألي�سوا من مار�س الإ�ستبداد و�سرق املال العام �أو
تواط�أ معهم و�آزرهم بالقلم وعلى املنابر� ،إعالمية كانت �أو دينية .لن�ستعر�ض
مع ه�ؤالء موا�صفات النظام العربي ال�سائد منذ ن�صف قرن:
على خالف طبيعة ال�سلطات وتكوينها وو�سيلة اال�ستمرار� ،سعودية كانت
�أم قذافية ،مباركية �أم بعثية ،ملكية �أم جملكية ،كان هناك منظومة ت�سلطية
عربية للحكم م�شرتكة يف موا�صفات رئي�سية ميكن تلخي�صها بالتايل:
ت�أميم ال�سلطة التنفيذية للف�ضائني العام واخلا�ص وال�سلطات الت�شريعية
والق�ضائية والرابعة ،اعتبار املال العام مزرعة خا�صة لبطانة احلاكم ،رف�ض
فكرة وحقوق املواطنة ،ربط الدفاع عن حقوق النا�س باخلارج والغرب وامل�ؤامرة،
التعامل الأمني يف كل الق�ضايا ال�سيا�سية واملدنية ،فر�ض �سيا�سات اقت�صادية
واجتماعية من فوق يتخللها مكارم للحكام من وقت لآخر ال تغني عن فقر وال
ت�ستجيب حلاجات التنمية ،جتهيل املجتمع ،اختزال مفهوم ال�سيادة يف طمئنة
القوى الكربى ب�أن م�صاحلها ومطاليبها يف قمة �أجندة قمة ال�سلطة.
�أمام هذه ال�صورة القامتة ،ومهما حدث وا�ست�شر�ست قوى النظام القدمي
كما يحدث يف ليبيا اليوم ،لن يكون امل�ستقبل �إال �أح�سن مما كان .وبالتايل
كل من يحدثنا عن خماوف الفراغ والإنقطاع والفو�ضى �إلخ ..ي�ستح�ضر
مو�ضوعة العبد اخلائف من حريته.
ال يوجد يف مرياث الدكتاتورية العربية ما نبكي عليه .يف حني
حتمل ثورات ال�شباب يف العامل العربي للب�شرية �صفحة عظيمة جديدة،
فمقاومتها مدنية ،وو�سائل ن�ضالها �سلمية ،وقد حتررت من احلزبية ال�ضيقة
والإيديولوجية املقيدة ،وهي ت�ؤكد على هويتها احل�ضارية املدنية و�ضرورة
ت�أ�صيل الدميقراطية وتوظيف كل خريات البالد لأهلها ولي�س لع�صابات
ال�سراق فيها .بحيث تتكون معامل امل�ستقبل اجلديد ب�شكل جماعي ومن كل
الطاقات دون ا�ستثناء �أو ا�ستق�صاء �أو تهمي�ش �أو متييز ..لقد و�ضعت الثورة
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التون�سية وبعدها امل�صرية حدا حلالة الربط الع�ضوي يف الذاكرة الإن�سانية
بني الثورات والقتل دفاعا عن النف�س �أو انتقاما ممن �أذل وقتل ،بحقنها دماء
اجلميع واعتبارها العدل معيارا للتعامل مع املا�ضي ولي�س الث�أر .وحدها
�أجهزة النظام الدكتاتوري القدمي كانت متار�س البلطجة والقتل وتوظف
املرتزقة ،واملثل الليبي �أبلغ تعبري عن وح�شية احلاكم وجاهزيته لكل اجلرائم
من �أجل االحتفاظ بال�سلطة.
لقد رف�ضتُ بحزم� ،أي تدخل �أجنبي يف �ش�ؤون �سورية .وب�صقت يف وجه كل
من حمل مغرياته املادية �أو املعنوية طامعا يف �أن يكون اال�ستعباد اخلارجي
ثمنا للخال�ص من اال�ستبداد الداخلي .وجاء املثل التون�سي وامل�صري فدفنا
املثل العراقي حتى يف بغداد حيث �أيام الغ�ضب تواجه االحتالل والف�ساد الذي
�أوجده .و�أثبتا للعامل �أن دعم كل قوى العامل لطاغية ال تنجيه من قيامة
�شعبه .وحتول يف �شهر ،م�شروع �آل مبارك ل�سرقة ال�سلطة والرثوة يف م�صر �إىل
رماد .دون �أن يحمل ال�شباب بندقية �أو �سكينا ،ودون اللجوء �إىل �أي �شكل من
�أ�شكال العنف .جرى ك�شف �صفقات الغاز للإ�سرائيلي على ح�ساب قوت الإن�سان
امل�صري ،وف�ضح �سرقات تعادل امل�ساعدة الأمريكية مل�صر خلم�سة وثالثني عام
قادمة .فهل كان ما يحدث هداما و�ضارا بال�شعب امل�صري والعربي والق�ضية
الفل�سطينية �أم و�ضع الأ�س�س ال�صحيحة للمواجهة مع الكيان الإ�سرائيلي؟
لقد عرب �شباب �سورية يف بيان «حركة  17ني�سان للتغيري الدميقراطي»
الأخري عن واقع احلال يف البالد ،وكون هذا الواقع ال يعطي ما ي�سمى
بال�شرعية الوطنية قوة احل�ضور يف غياب الإن�سان� ،صانع املقاومة و�صانع
التغيري و�صانع امل�ستقبل ،عندما قالوا:
«هل احلريات يف �سورية �أح�سن حاال منها يف ظل الطاغية بن علي وامل�ستبد
�صالح؟
هل الف�ساد واملح�سوبيات يف �سورية �أقل منها يف م�صر؟
�أمل تدخل العائلية احلكم عندنا قبل جمال مبارك و�سيف القذايف؟
�ألي�س الد�ستور عندنا معد حلزب واحد ال لوطن واحد ويجب تغيريه؟
�ألي�س هناك مظامل يف حقوق اجلماعات والأفراد قد ت�أ�صلت وخلقت
�شروخا تخيفنا جميعا لأننا نب�صر حدود �سورية ناق�صة فال نقبل �أن ت�صبح
�أي�ضا جمز�أة».
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و�صوال للقول:
لقد فتحت الثورة العربية كل �آفاق اخلروج من النفق الدكتاتوري العربي
من بغداد �إىل الرباط ،و�سورية لن تكون خارج ال�سرب وهي يف لغة احلاكم
واملحكوم (قلب العروبة الناب�ض) .فقلب العروبة ال يكتفي بدعم ثوراتها ،بل
يحق له الثورة على كل �أ�شكال الف�ساد املت�أ�صل والقمع امل�ست�شري والتخلف
الإداري واحلكومي وال�سرطان الأمني الذي يرف�ض التعامل معنا كب�شر.
كم من ال�شباب ممنوع من ال�سفر وما هو ثمن جواز ال�سفر يف �سوق
الف�ساد؟ كم من ال�شباب ممنوع من العمل وما هي ت�سعرية وعد بالعمل يف
م�ؤ�س�سة حكومية؟ كم منا عاطل �صارت الهجرة حلمه؟ كم منا �صامت من
�أجل و�صول لقمة العي�ش لأهله؟ هل هذا قدرنا..؟؟
يف العامل العربي كله اليوم نداء واحد للحكام� :إما �أن تغريوا �أو تتغريوا
ونحن ك�شباب �سوري ،ال نقبل ب�أن تكون �صورتنا عن الوطن والإن�سانية
�أقل من ثورة التغيري العربية ،ونرف�ض ا�ستمرار ف�صول امل�أ�ساة التي نعي�شها.
لن نقبل بعد اليوم با�ستباحة كرامتنا وحقنا بالتعبري والن�ضال والتغيري.
لقد �أطلقنا على �أنف�سنا ا�سم حركة �شباب  17ني�سان للتغيري لأننا يف وعينا
�أمانة اال�ستقالل ويف طموحنا ا�ستكمال هذا اال�ستقالل يف احلرية والكرامة
واحلكومة املدنية والعدالة االجتماعية والوحدة.
لقد ولدنا يف ظل حالة الطوارئ ونرف�ض �أن منوت حتت الأحكام
اال�ستثنائية.
ولدنا نب�صر اجلوالن حمتال ونرف�ض �أن منوت و�أر�ضنا حمتلة.
ولدنا وفل�سطني كلها حمتلة ونرف�ض �أن منوت والقد�س حتت حراب
الإ�سرائيليني.
ولدنا يف ظل حكم يتجدد با�ستفتاء ت�ضحك علينا فيه الأمم ونريد
انتخابات حرة.
ولدنا يف ظل حزب حتول �إىل م�ؤ�س�سة �إدارة الف�ساد والقمع يف البالد
ونرف�ض �أن منوت يف هذا الو�ضع».
ال يحق لأحد ال�شك يف وطنية ه�ؤالء ال�شباب ،وال يحق لأحد �أن يواجههم
بالإعتقال واملالحقة .وقد عربوا عن واقع احلال الثوري اليوم بالقول� :إما �أن
تغريوا �أو تتغريوا .فالكرة لي�ست يف ملعب �أن�صار التغيري الدميقراطي ،بل يف
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مع�سكر النظام القدمي .الذي ي�ستمر يف حمالت االعتقال للمواطنني ،ويقيد
احلق يف التعبري والتنظيم والتجمهر ،ويجعل من جواز ال�سفر ورقة �ضغط
على الب�شر ،ومينع املعار�ضة الوطنية من املنتديات وامللتقيات حتى يف البيوت.
لقد اختارت ال�سلطات ال�سورية مع�سكر مواجهة االحتالل الأمريكي
وت�ضامنت مع املقاومتني الفل�سطينية واللبنانية .ووقفت �أغلبية املجتمع
ال�سوري معها يف هذا اخليار ،وقد متكنت من ك�سب عدة معارك �إقليمية هامة
ت�سمح ب�إعطاء هوام�ش جديدة للمجتمع الذي دفع الثمن الأغلى والت�ضحيات
الأهم يف املرحلة املا�ضية .وللأ�سف ،وعو�ضا عن حتقيق �إ�صالحات �سيا�سية
ومدنية جوهرية و�ضرورية ،مل تبادر ال�سلطات ال�سورية لأي انفراج
دميقراطي يف البالد� ،أو تخفيف يف القيود واملالحقات بحق �أ�صحاب الر�أي
املخالف .و�إذا مل تبادر ال�سلطات اليوم ،لقرارات جريئة وهامة على �صعيد فك
االرتباط بالنهج الت�سلطي للحكم ،ومنظومة الف�ساد ال�سائدة ،فهي امل�س�ؤولة
املبا�شرة عن دخول �سورية يف مرحلة املجهول ،ولي�س ال�شباب الراف�ض لأن
يبقى خارج املكان والزمان واحلياة والأمل.
القد�س العربي 2011-03-05
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�ساعة احلقيقة
يف  18مار�س�/آذار  ،2011خرج �أكرث من  2000مواطن ومواطنة يف تظاهرة
مدينة درعا ،عرو�س اجلنوب ،وقد مت التعر�ض للمتظاهرين بالر�صا�ص
احلي وخراطيم املياه و�سيارات �إطفاء وهراوات ،و�سقط �أربعة �شهداء وع�شرات
اجلرحى� ،إ�ضافة العتقاالت جماعية ودخول لوحدة ع�سكرية ل�شمال املدينة
ونزول طائرات مروحية يف ملعبها الريا�ضي.
هل �أخذت درعا مكانها بو�صفها �سيدي بوزيد التغيري الدميقراطي يف
�سوريا؟ وهل د�شنت احلركات العفوية ذات اخلط املت�صاعد يف البالد ربيعا
جديدا ل�سوريا؟
لقد جاء حترك درعا ،رغم كل اال�ستنفار واالحتياطات الأمنية التي جرت
للح�ؤول دونه ،لي�ؤكد �أن �سوريا لي�ست خارج املكان والزمان والتاريخ.
حتى م�ساء  17مار�س�/آذار ،مل يكن بالإمكان احلديث عن �آالف بل
ع�شرات ،ولكنهم حملوا بذور لقاح التغيري ،كونهم �أم�سكوا بالو�صلة اجلامعة
لل�سوريني« :ال �سنية وال علوية ،حرية ودميقراطية»« ،ال للف�ساد»« ،ي�سقط
�سجان ال�شعب»« ،يا حرية يا حرية تعايل من م�صر ل�سورية».
لقد تواعد عدد غري قليل من �شباب ولد يف ظل حالة الطوارئ وفر�ضت
عليه �صيغ انت�ساب �شبه �إلزامية ملنظمات مل يعد لها القدرة على �أي فعل �سيا�سي
�أو مدين ،بل حتى �إداري ،وجرت حما�سبته على كل هم�سة وجل�سة ،ومالحقته
على كل كلمة وب�سمة ،حتى �أ�صبح يف �سماته الأ�سا�سية �شبابا يحمل براغماتية
ال�شياب ،مع طموح تكبله �أجهزة عمت ب�سرطانيتها كل منزل وجمل�س.
�أغلقت كل املنتديات ،ومل يكن ثمة حق يف التجمع �أو التجمهر �إال يف امل�ساجد
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واملباريات الريا�ضية ،انخف�ض �سقف املطالب ومل ت�ستطع حقبة الب�ؤ�س التي
خلقتها احلرب على الإرهاب واالحتالل الأمريكي للعراق� ،إال �أن تعزز مبد�أ
«دعنا مبا نعرف و�أبعد عنا جماهيل ما ال نعرف».
لكن العوامل نف�سها التي �أبرزت ب�شاعة �أمنوذج التغيري يف دبابة املحتل،
وعوملة حالة الطوارئ ،و�صريورة الأمن الإ�سرائيلي للقوى الغربية
«الدميقراطية» الق�ضية املركزية الأوىل ،وا�ستهداف �سوريا ،كل �سوريا �سلطة
و�شعبا ،لأنها احت�ضنت مكاتب املقاومة الفل�سطينية ،و�أقام نظامها حتالفا
�إ�سرتاتيجيا مع حزب اهلل.
هذه العوامل التي زعزت تعبريات املعار�ضة التاريخية وخلقت يف �صفوفها
انق�سامات و�شروخا عميقة ،هي التي ت�شكل اليوم امل�شروعية الفعلية ل�شباب
مل يفقد يوما البو�صلة الوطنية ،والتحم بعمق يف كل ن�شاطاته مع املجتمع
الفل�سطيني يف �سوريا ،وامتلك و�ضوح ر�ؤية حول حترير اجلوالن يتقدم فيه
على اجلبهة احلاكمة نف�سها.
هذا ال�شباب ،الذي ا�ستقبل النازحني اللبنانيني �أثناء العدوان على لبنان
يف  2006وعرب عن وحدويته بالت�ضامن مع �أكرث من  1.5مليون عراقي كانوا
�ضحية االحتالل وعقابيله ،وجمع التربعات مع ال�شعب الفل�سطيني يف غزة،
كان �أول من تلقف �صوت الثورة من �سيدي بوزيد والق�صرين ،ومن تابع �شباب
م�صر يف �ساحة التحرير ،ووقف ليقول بكل قوة لل�سلطة الت�سلطية يف البالد
«نحن املمثل ال�شرعي للثورة العربية بكل �أبعادها ،نحن من ميثل املدنية
لأننا رف�ضنا كل الأ�شكال الع�ضوية التي اتك�أت عليها ال�سلطة وبع�ض تعبريات
املعار�ضة ،نحن من يرف�ض الع�صبيات القدمية املمزقة للن�سيج الوطني،
نحن من يرف�ض �أي ا�ستعمال للعنف لأننا ال�ضحية الأوىل لكل �أ�شكال العنف
ال�سلطوية .ونحن من يبني الأمنوذج القادر على ا�ستعادة حقنا يف احللم».
لكن اللوحة لي�ست دائما بهذا اجلمال ،فقد احتفلت ال�سلطة بحياء
بالذكرى الـ 48للثامن من �آذار ،انقالبا ع�سكريا جرى تعميده ثورة ،وخرجت
كل جروح املجتمع الذي يخت�صر هذا التاريخ ب�إعالن حالة الطوارئ وعملية
م�صادرة بدايات دولة قانون وم�ؤ�س�سات انطلقت يف  .1958-1954فلم جتد
حرجا يف اال�ستمرار بكل العف�ش الت�سلطي الذي راكمته الأيام وال�سنني.
بل وبعد اعتقاالت �شبه يومية ملنا�ضالت ومنا�ضلني من عدة تيارات ،منذ
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انطالقة الثورة التون�سية ،مل يت�سع «العفو» الرئا�سي لأكرث من �سجني واحد
هو املحامي هيثم املالح ،بداعي العمر ال برغبة الإفراج عن املعتقلني .ومل يكن
ملعتقلي الر�أي �إال الإعالن عن �إ�ضراب مفتوح من �أجل احلرية يف هذا التاريخ
نف�سه من �سجن عدرا.
مل تنجح �أ�شكال املعار�ضة التقليدية بعد يف جتاوز خطاب مل يعد م�صدر
ا�ستقطاب للجيل اجلديد ،كذلك حتمل معار�ضة اخلارج كل الطحالب
والعقابيل التي ينتجها احلرمان من العالقة املبا�شرة باملجتمع ،فهي تعي�ش
املجتمع االفرتا�ضي مرتني ،مرة يف ال�شبكة االجتماعية العنكبوتية ،ومرة يف
املجتمع التخيلي الذي بنته عن �سوريا مل تعرفها يف يوم من الأيام.
منفي ق�سري
فامل�أ�ساة ال�سورية تفتح دائما جراح �أكرث من ثالثني �ألف ٍ
لأ�سباب �سيا�سية مبا�شرة يجاوز عددهم مع عائالتهم املائة �ألف ،و�أبناء ه�ؤالء
و�أحفادهم هم الذين يتحدثون عن ال�شوق �إىل �سوريا وعن التغيري املوجه من
اخلارج بخطاب ال يجد بال�ضرورة من يفهمه داخل البالد التي حرم منها
جيالن �أحيانا وال يعرفها �إال عرب روايات الأهل.
فه�ؤالء كانوا �أوال �ضحايا �سنوات العنف  1982-1978بني الطليعة املقاتلة
وال�سلطة ،وثانيا �ضحايا التهمي�ش واال�ضطهاد بحق الأكراد الذي خلق
ديا�سبورا كردية كبرية وم�سي�سة .و�أغلبية ال�شباب ال�سوري ال تتعرف على
نف�سها ال يف اخلطاب االنتقامي لبع�ض الإ�سالميني� ،أو يف اخلطاب ال�شوفيني
لبع�ض القوى الكردية .وتعد هذا خطرا على الوحدة الوطنية ووحدة البالد.
من هنا الفارق بني خطاب التجمعات اجلديدة داخل البالد مثل «حركة
�شباب  17ني�سان للتغيري الدميقراطي» ومبادرات في�سبوكية من وا�شنطن
ولندن وباري�س � ...إلخ ،تعتقد ،مثلما روج بع�ض �أ�شباه املثقفني-ال�صحفيني يف
الغربـ �أن في�سبوك والأمنوذج الإ�سرائيلي والف�ضائيات هي التي �صنعت البيئة
الثورية العربية الراهنة.
حتاول �أنظمة الدكتاتورية العربية كافة �أن ت�صور التغيري احلا�صل يف
بع�ض البلدان العربية اليوم باعتباره يف �أح�سن الأحوال غري ذي جدوى ،ويف
�أ�سو�أ الأحوال فتنة لتمزيق العباد والبالد وبث ال�شر واخلراب.
ولعل «كتائب القذايف» اليوم املعقل الأخري لهذه الأطروحات ،عرب نقل
الأمنوذج الثوري امل�صري-التون�سي للتغيري من ثالثية (املدنية ،ال�سلمية،
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الوحدة املواطنية) ورباعية (العدالة ،احلرية ،امل�ساواة ،الكرامة) �إىل ال�صراع
الدموي زنقة زنقة ،وا�ستباحة املدنيني وق�صف املدن واملوارد احليوية واعتبار
املواجهة الع�سكرية للثوار� ،سيناريو مقبوال ومعقوال للتعامل مع احلالة
الثورية العربية (للأ�سف امل�أ�ساة الليبية تتكرر يف البحرين ملب�سة بثوب
اخلطر اخلارجي وامل�شروع املذهبي!) .وتروج �أجهزة ال�سلطة يف �سوريا لهذا
اخلطاب �أي�ضا.
لكن كيف ميكن الوثوق مبن يقتل �شعبه لالحتفاظ بال�سلطة ب�أي ثمن؟
وهل ميكن الركون ملن مار�س اال�ستبداد و�سرق املال العام �أو تواط�أ معهم
و�آزرهم بالقلم وعلى املنابر� ،إعالمية كانت �أم دينية ،ملجرد �أنه يلوح با�ستعمال
العنف ال�صلف مع املجتمع؟
�إن �صريورة الو�ضع الثوري عربيا ال تنبع فقط من اال�شرتاك يف الثقافة
واللغة والآمال والآالم يف عاملنا العربي بني كل املكونات عربية و�أمازيغية
وكردية � ...إلخ ،بل �أي�ضا وقبل كل �شيء يف كوننا جميعا �ضحايا منظومة
دكتاتورية واحدة نكت�شفها كلما نزل ال�شعب �إىل ال�شارع يف عا�صمة جديدة
فال ي�سعنا �إال �أن نقول :ح�سبك فقط �أن تغري اال�سم� ،ألي�ست هذه ق�صتك �أنت!
فعلى خالف طبيعة ال�سلطات وتكوينها وو�سيلة اال�ستمرار� ،سعودية كانت
�أم قذافية ،مباركية �أم بعثية ،ملكية �أم جملكية ،توجد منظومة ت�سلطية عربية
للحكم م�شرتكة يف موا�صفات رئي�سية ميكن تلخي�صها بالتايل :ت�أميم ال�سلطة
التنفيذية للف�ضاءين العام واخلا�ص وال�سلطات الت�شريعية والق�ضائية
والرابعة ،اعتبار املال العام مزرعة خا�صة لبطانة احلاكم ،رف�ض فكرة
وحقوق املواطنة ،ربط الدفاع عن حقوق النا�س باخلارج والغرب وامل�ؤامرة،
التعامل الأمني يف كل الق�ضايا ال�سيا�سية واملدنية ،فر�ض �سيا�سات اقت�صادية
واجتماعية من فوق يتخللها مكارم للحكام من وقت لآخر ال تغني عن فقر وال
ت�ستجيب حلاجات التنمية ،جتهيل املجتمع ،اختزال مفهوم ال�سيادة يف طم�أنة
القوى الكربى ب�أن م�صاحلها ومطالبها يف قمة �أجندة قمة ال�سلطة.
�أمام هذه ال�صورة القامتة ،ومهما حدث وا�ست�شر�ست قوى النظام القدمي
كما يحدث يف ليبيا اليوم ،لن يكون امل�ستقبل �إال �أح�سن مما كان ،وبالتايل
كل من يحدثنا عن خماوف الفراغ واالنقطاع والفو�ضى � ...إلخ ي�ستح�ضر
مو�ضوعة العبد اخلائف من حريته.
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لقد اقتنعت ال�شبيبة يف العامل العربي ب�أنه ال �شيء يف مرياث الدكتاتورية
العربية نبكي عليه .يف حني حتمل ثورات ال�شباب يف العامل العربي للب�شرية
�صفحة عظيمة جديدة ،فمقاومتها مدنية ،وو�سائل ن�ضالها �سلمية ،وقد
حتررت من احلزبية ال�ضيقة والأيديولوجية املقيدة ،وهي ت�ؤكد على هويتها
احل�ضارية املدنية و�ضرورة ت�أ�صيل الدميقراطية وتوظيف كل خريات البالد
لأهلها ولي�س لع�صابات ال�سراق فيها .بحيث تتكون معامل امل�ستقبل اجلديد
ب�شكل جماعي ومن كل الطاقات دون ا�ستثناء �أو ا�ستق�صاء �أو تهمي�ش �أو متييز.
لقد و�ضعت الثورة التون�سية وبعدها امل�صرية حدا حلالة الربط الع�ضوي
يف الذاكرة الإن�سانية بني الثورات والقتل دفاعا عن النف�س �أو انتقاما ممن
�أذل وقتل ،بحقنها دماء اجلميع واعتبارها العدل معيارا للتعامل مع املا�ضي
ولي�س الث�أر.
وحدها �أجهزة النظام الدكتاتوري القدمي كانت متار�س البلطجة والقتل
وتوظف املرتزقة ،واملثل الليبي �أبلغ تعبري عن وح�شية احلاكم وجاهزيته لكل
اجلرائم من �أجل االحتفاظ بال�سلطة.
وقد التقط ال�شباب يف �سوريا هذه الر�سالة البناءة للتغيري التي جعلت من
ال�شرعية ال�شعبية �أرقى و�أعلى �أ�شكال ال�شرعية ،بل القراءة الوحيدة لتفعيل
املقاومتني املدنية والوطنية.
لقد وقفت القطاعات الأو�سع من ال�شباب ال�سوري ن�صرية ومتابعة للتغيري
يف م�صر وتون�س ،وا�ستنكر املجتمع ال�سوري بكل �أطيافه املوقف الر�سمي
املخجل من نظام القذايف ،بل وعرب عدد كبري من املواطنات واملواطنني عن
ذلك برغبتهم يف االلتحاق كممر�ضني و�أطباء مبدينة بنغازي �أو امل�شاركة يف
التحقيق يف اجلرائم �ضد الإن�سانية التي يرتكبها.
وكان تاريخ �سقوط الفرعون نقطة مف�صلية يف اخلطاب الدميقراطي
الوطني ،حيث ثمة وعي ب�أن الأر�ض العربية كلها �أ�صبحت امللج�أ واملنطلق
للمقاومة الفل�سطينية ولي�س فقط �سوريا.
كل هذه امل�ستجدات ،كان يف مقابلها تكل�س �سيا�سي وم�سلكي عند ال�سلطات
ال�سورية التي ترف�ض ا�ستيعاب ما يجري من تغيريات حولها وداخل حدودها،
وتعتقد �أن زيادة وترية الرقابة واالعتقاالت كفيلة ب�ضبط الو�ضع املجتمعي
ال�سوري.
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وقد جتلى ذلك بو�ضوح يف  16-15مار�س�/آذار احلايل ،حيث �شملت
االعتقاالت �أكرث من � 30شخ�صية مدنية و�سيا�سية يف حتركني ،الأول من �أجل
التغيري الدميقراطي والثاين ت�ضامنا مع معتقلي الر�أي .لكن هل ثمة قراءة
ملا يحدث ،غري ا�ستعمال ال�سلطات ال�سورية لأ�سلحة فا�شلة تنتمي حلقبة
انقر�ضت؟
ال ميكن بحال الهرب من حلظة احلقيقة ،فبالأم�س وقف املجتمع ال�سوري
مع ذكرى حالة الطوارئ املدمنة املزمنة ،وغدا ذكرى ا�ستقالل مل يبق
للمواطنة فيه مكان ،وبعد غد انتخابات جمل�س �شعب ال يحمل من ال�شعب
�إال اال�سم والرائحة ،وبعده ا�ستفتاء رئا�سي على �شخ�ص واحد مر�شح من
حزب واحد ،وكل هذا يف ظل د�ستور قرونو�سطي تعطله حالة الطوارئ ،رغم
تن�صيبه حزب البعث قائدا للدولة واملجتمع.
كل هذه الب�ؤر الت�سلطية التي رحلت عن كوكب الأر�ض منذ دهر ،ومل
يعد ي�شاطرنا بها �سوى نظام كوريا ال�شمالية ،هل �ستقوى على مواجهة رياح
الثورة؟
من دم�شق جاء اجلواب على ل�سان «حركة �شباب  17ني�سان للتغيري
الدميقراطي»� :إذا مل تغيرّ  ..بال�ضرورة �ستتغري».
2011-03-20
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انتفا�ضة الكرامة وانبثاق اجلديد
منذ  ،2011/3/18يوم جنح ال�شباب يف مدينة درعا ،رغم كل احل�صار
الأمني والتح�ضريات لإجهاز �أي اعت�صام �أو تظاهرة ،بك�سر احل�صار ،وخرجوا
من منطق فئة تطالب بالتغيري �إىل جمتمع يتحرك بكل فئاته من �أجله،
تتداول و�سائل الإعالم ردود ال�سلطة على الأحرار� ،سواء منها ما كان
بالر�صا�ص احلي �أو الغازات املمنوعة �أو و�سائل الإعالم املنتمية �إىل الع�صور
احلجرية للتوا�صل بني الب�شر .ويف غمرة �أحداث مت�سارعة ن�ستعر�ض فيها
قائمة غري ح�صرية ب�أكرث من مئة �شهيد من املحافظة لوحدها ،وع�شرات
املفقودين واملعتقلني يف الأيام الأخرية ،نطالب بالتوقف حلظة عند زهرة
اجلنوب ملعرفة من هم وماذا يريدون وكيف يعي�شون عملية التحول امللمو�سة
يف امل�سلك والأخالق ومفهوم امل�شاركة العامة وفكرة املواطنة والوطن .من
هم ه�ؤالء الذين �أ�سقطوا جدار برلني الدكتاتورية ب�صدور عارية وكلمات
ظن �أكرث املتفائلني بالإن�سان العربي �أنها قد اختفت من القامو�س (�سلمية،
�سلمية ،ال ال للطائفية ،ال ف�ساد وال ا�ستبداد ،يابوطي ويا ح�سون ال�شعب
ال�سوري ما بخون ،يا بثينة يا �شعبان �شعب درعا م�ش جوعان ،فزعة فزعة
ياحوران للقد�س واجلوالن ،اعت�صام اعت�صام حتى �إ�صالح النظام ،قاتل �شعبه
خاين �شعبه ،واحد اثنني واحد اثنني وينك يا �سورية وين .)..يكتب يل �أحد
املنا�ضلني املخ�ضرمني وهو �سجني �سابق« :كنا نت�ضايق من �أ�صوات املوتورات
القدمية التي ي�ستعملها ال�شباب لأن بع�ضها عمره ع�شرين �سنة �أي �أكرث من
عمر �صاحبه� ،صوت و�ضجيج ي�شق هدوء جل�ستنا على م�ساطب املنازل ليال .مل
ندرك �أن ه�ؤالء هم �صناع الغد ،الآن ينظفون ال�ساحة قبل مغادرتها يرفعون
اليد للق�سم�« :أق�سم باهلل العظيم �أن ال �أرت�شي وال �أ�صافح مرت�شي وال �أ�سكت
عن ر�شوة»« ،لن نن�سى دم ال�شهداء ولن نتوقف قبل حما�سبة القتلة» ،يا �شهيد
احلرية ا�سمك �أكرب غنية« ،ال �سنية وال علوية ،وحدة وحدة وطنية».
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قام �شباب درعا بت�شكيل ثالث جلان الإ�سبوع املا�ضي :جلنة تنظيم
لالعت�صامات وا�ستقبال ال�ضيوف واملت�ضامنني ،جلنة ت�أمني للم�ؤن والطعام،
وجلنة من �أجل امل�ساعدة الطبية .فقد ا�ستعملت ال�سلطات الأمنية كل و�سائل
ال�ضغط مبا فيها حما�صرة امل�شايف ومنع �سيارات الإ�سعاف من جندة اجلرحى،
فيما ي�شكل جرمية �ضد الإن�سانية .و�أعطت الأوامر ب�إطالق الر�صا�ص احلي،
وو�ضعت القنا�صة يف الأماكن احل�سا�سة يف املدينة .كانت تريد خلق حالة
فو�ضى تربر ا�ستعمال القمع لتفريق املعت�صمني .لكنها �صعقت بقدرة ه�ؤالء
ال�صغار يف العمر الكبار يف احلكمة والقدر ،على �ضبط النف�س وعدم ا�ستعمال
�أية و�سيلة عنف ورف�ض احلجارة يف حمافظة ا�ستعمال احلجارة فيها تعبري
عن الرجولة والبلوغ .دعوة �أوىل جلمعة ال�شهداء ،وهاهم عرب حركة �شباب
 17ني�سان للتغيري الدميقراطي يوجهون النداء جلمعة احلرية للمعتقلني
( 8ني�سان) ،ورغم كل الأوجاع وال�ضغوط واملالحقات ،مازالت ال�شبيبة مت�سك
البو�صلة من �أجل تغيري دميقراطي �سلمي وح�ضاري.
انقل ر�سالة من �شاب يف ال�سابعة والع�شرين ي�شكو يل من تغييب ال�صورة
احلقيقية ملا يحدث:
«يحاولون ت�صوير درعا باملجتمع القبلي والع�شائري ،نحن �شباب ال ننتمي
�إال للوطن ،ال�شهداء من كل الع�شائر واجلماعات دون ا�ستثناء والتعازي
جتري يف كل بيت .ال ميثلنا �شيخ ع�شرية �أو قبيلة ون�سمع من الأكرث احرتاما
و�صدقا و�أمانة وبعدا عن �أجهزة ال�سلطة ،هذه هي معايرينا .ال فرق بني
ذرعاوي وقروي ،ال فرق بني حوران واحل�سكة وحلب ،نحن اليوم يف مدر�سة
الكرامة نتعلم من بع�ضنا البع�ض .اال�ستبداد زرع عادات وتقاليد دنيئة ال
تليق بالأحرار ،ويف كل يوم نتناق�ش يف جل�ساتنا واعت�صاماتنا لنتحدث عن
�سورية الغد اجلميل الذي ال يخاف الإن�سان فيه �إال من ربه .يوم احلرية
والعدالة .يوم يكون القا�ضي قا�ضي كما هو ا�سمه يق�ضي باحلق وال يخاف
يف العدل لومة الئم ،يوم يكون ممثل ال�شعب ابن ال�شعب ال ابن احلزب ،يوم
نقول ب�صوت واحد :هذا د�ستورنا ولي�س د�ستور الأ�سد والبعث ،الأ�صغر عمرا
ي�س�ألون من هم �أكرث خربة كيف يعدل الد�ستور وكيف تلغى حالة الطوارئ،
يجيب حمام اعتقل بالأم�س :املادة  101تقول يعلن الرئي�س حالة الطوارئ
ويلغيها ،الأمر ال يحتاج �إىل جلان هم يريدون ا�ستبدال طوارئ قدمية
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بطوارئ جديدة ،وال�شباب ي�ستمع وي�صيح بعدها :ال طوارئ ال تعذيب ..حول
تعديل الد�ستور �أم�سك باقرتاحات املحامي حبيب عي�سى ،ولكي يعرف ال�شباب
من هو يقول لهم هذا �صديق هيثم مناع وهو ثقة ..يتابعون اكت�شاف كيف
و�أين ومتى يح�صل التغيري ..لقد ا�ستفاد ال�شباب كثريا من تغطية اجلزيرة
للثورة امل�صرية ،ونحن احلوارنة نحب م�صر ونحب ال�شعب امل�صري� ،أ�صال
مثلما �سبق و�أعلمتك ،ال�شباب كانوا متفقني على �أن ال يتحركوا قبل �سقوط
الفرعون».
فقدت ال�سلطات ال�سورية �صوابها ،من �أ�صغر عن�صر �أمن �إىل رئا�سة
الدولة ،اتهمتهم بجند ال�شام وهم يدعون للدولة املدنية ،ثم عادت واتهمتهم
باملا�سونية وال�صهيونية وهم �أن�صار املقاومة الفل�سطينية ،حملت بال�سيارات
الر�سمية ال�سالح واملال لت�ضعه يف اجلامع العمري فتبني عقم الكذبة الكبرية،
حتدثت عن عنا�صر غريبة و�أجنبية ومل ي�شارك �شخ�ص واحد من خارج
حمافظة درعا ،حتدثت يف م�ساعدات خارجية وهي تعرف �أن الإنتفا�ضة كانت
ومازالت بو�سائل حملية و�إمكانيات ذاتية ب�شكل مبالغ فيه (لعلها الأنفة
احلورانية والرف�ض ال�صارم للمثل العراقي) .لكنها مل تفهم �أن ما يحدث
هو بداية نهاية الدكتاتورية ،ونع�ش منظومة الف�ساد ،و�إعادة الإعتبار ملفاهيم
كان يجري اغتيالها من ال�سلطة �سواء عرب التغييب �أو التوظيف البائ�س مثل
املواطنة والدميقراطية والإن�سان و�إقامة العدل والوحدة العربية وحترير
اجلوالن وفل�سطني والدولة املدنية و�سورية لكل �أبنائها..
يبدو �أن �سقطة �شافيز و�أوغلو وم�شعل ،يف �سوء تقييم احلدث وفهم الرغبة
العميقة عند �شعب �سورية للتغيري الدميقراطي ،قد زادت يف عمى دفة احلكم،
فلم تعد ترى وقائع احت�ضار الوطنية الت�سلطية ،ووالدة الوطنية املواطنية
ذات ال�شرعية ال�شعبية ..لقد رحلت مع دماء ال�شهداء حقبة كاملة ،و�سورية
الغد لن تكون على �شاكلة �سورية العقود الأربعة الأخرية� ..سورية اجلديدة
ال حتمل ال روح الإنتقام وال �أمرا�ض وعقابيل الت�سلط ،بل تفتح �صدرها لكل
�شريف وخمل�ص لهذا الوطن ليكون �شريكا يف �صنع حا�ضره وم�ستقبله ،ولي�س
جمرد مهرج �أو مروج ،لآخر و�أ�سو�أ �أ�شكال عبادة ال�شخ�صية ودكتاتورية احلزب
والأمن.
2011-04-05
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ال�سلطة الأمنية وانتفا�ضة الكرامة
ترك الفريق حافظ الأ�سد العامل يف حلظة مل تعد �أركان ال�سلطة التي
بناها �صاحلة بحال من الأحوال لأي حاكم من بعده ،اللهم �إال مبعنى الإدارة
الأمنية لبقاء الأمر الواقع.
فقد �أقام �سلطته على جتمعات م�صالح ع�سكرية و�أمنية ترتكز على ع�صبيات
قبل مدنية ،واعتمد مبد�أ احلزب الواحد القائد للدولة واملجتمع ،ودمج بني
احلزب والأيديولوجية والدولة يف الد�ستور وامل�ؤ�س�سات ،واعتمد على ت�ضخيم
الأجهزة الأمنية وع�سكرة املجتمع و�سيلة لإخ�ضاع ال�سيا�سي للأمني والأمني
لقرار الرئي�س .اختزلت ال�سلطات الثالث يف التنفيذية ،والتنفيذية يف مراكز
قرار فعلية غري تلك التي جندها يف قوامي�س التعريف باجلمهورية العربية
ال�سورية.
ا�ستعمل الفريق حافظ الأ�سد الوقت كو�سيلة لل�سيطرة الداخلية وتنظيم
العالقات اخلارجية ،كان ذلك يف فرتة جمدت فيها احلرب الباردة وال�صراعات
الدولية �أهمية الزمن ال�ضائع الإقليمي ،الأمر الذي �سمح له بن�سيان �آالف
املعتقلني عقدين من الزمن يف ال�سجون دون رد فعل متنا�سب داخل �أو خارج
احلدود ،و�أحرق املجتمعينْ ال�سيا�سي واملدين على نار هادئة حينا وهائجة
�أحيانا �أخرى� ،إ�ضافة للتمتع بحقوق اخلط�أ وال�صواب يف �إدارة الدولة.
لكن العامل تغيرّ  ،والظروف تغريت ،و�إن كان العلم بوجود معتقل يف
ال�سجون يحتاج لأ�شهر �أحيانا قبل ربع قرن ،فهو ال يحتاج لأكرث من دقائق
اليوم .الثورة ال�سربانية واملعلوماتية حولت الرقابة والتعتيمات الأمنية �إىل
�أ�ساليب بالية وباهتة ،وقد �ش ّيع العامل �أمنوذج احلزب الواحد دون �أ�سف عليه
يف معظم الدول التي اعتربت احلزب القائد �أ�سلوبا للحكم.
مل ت�ستوعب ال�سلطات ال�سورية اليتيمة بكل مكوناتها حقائق املرحلة
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الب�شرية اجلديدة التي بد�أت منذ �سقوط جدار برلني :مل تفهم �أن الدولة
الأمنية قد �أ�صبحت �شكال بائ�سا للدكتاتورية يعزز بال�ضرورة منظومة الف�ساد
وي�ستمر يف االنت�شار الأفقي مل�ؤ�س�سات القمع .و�أن ا�ستمرار النهج الأمني يف
حكم النا�س يحقق بال�ضرورة القطيعة بني احلاكم واملحكوم ويلغي �أ�شكال
الو�ساطة ال�سلمية و�صمامات الأمان املدنية ال�ضرورية القت�صاد العنف ،و�أنه
�سيعطي ردود فعل جديدة ال ميكن ر�صدها �أو �إح�صا�ؤها �أو ال�سيطرة عليها
ب�سهولة.
كذلك ح�سرت ال�سلطة الأمنية مفهوم الأمن با�ستمرار املجموعة احلاكمة
ال ب�ضمان الأمن الوطني واحتياجاته ،وال�ضرورات املواطنية ومقوماتها.
الأمر الذي ترجم تغييب املجتمع عن امل�شاركة ال�سيا�سية واملدنية بغياب قدرة
ال�سلطة نف�سها عن املوقف الوطني الفاعل والدينامي ،باعتبارها ال متلك
املناعة الذاتية الالزمة ملواجهة الرهانات الإقليمية اجلديدة.
وقد ظهر ذلك للعيان يف عجز ال�سلطة عن املبادرة ال�سيا�سية للخروج
ع�سكريا من لبنان بعد حترير اجلنوب ،وركودها يف التعامل مع ق�ضية حترير
اجلوالن ،وتخبطها يف العالقات العربية العربية .وال �شك يف �أن و�صول
املحافظني اجلدد وال�سيا�سات املغامرة واملتخبطة لهم يف املنطقة قد �أفادت
و�أطالت يف عمر الأو�ضاع رغم ب�ؤ�سها ،بحيث بدت ال�سلطات ال�سورية معقال
لل�صمود والرف�ض ل�سيا�سات الهيمنة واالحتالل ،الأمر الذي �ضم للخطاب
الر�سمي ،مو�ضوعيا �أو ذاتيا ،فئات وا�سعة مناه�ضة لالحتالل الأمريكي
وال�سيا�سة الإ�سرائيلية التو�سعية والعدوانية ،اعتربت يف هذا املوقف و�سيلة
�ضرورية لتحديد وحتجيم اخل�سائر.
�إال �أن ال�سلطة ال�سورية ،وقد ك�سبت �أكرث من معركة �سيا�سية �إقليمية،
ن�سيت البنية اله�شة واملت�آكلة لل�سلطة الأمنية ،والبنية املهم�شة للتعبريات
ال�سيا�سية احلاكمة ،والإفقار ال�سيا�سي واملدين لل�شعب مع ما جرى من
اختزال للعالقة بني احلاكم واملحكوم برتخي�ص الأمن لهذا بال�سفر ،ولذاك
بالعمل ،ولثالث ب�شراء قطعة �أر�ض ،ورابع ب�إعطاء ت�صريح لو�سائل الإعالم..
�إلخ .حتول �ضابط الأمن �إىل �ضابط لعملية التنف�س البيولوجية والنف�سية
والثقافية واملدنية وال�سيا�سية للمواطن ،بحيث مل يبق للأخري من امل�صطلح
ال املعنى وال املبنى.
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ومع موت ال�سيا�سي يف ح�ضن الأمني� ،أ�صبح احلديث يف الإ�صالح ال�سيا�سي
ال�ضروري والعاجل هرطقة وت�شتيتا لطاقات البالد ،ووهنا للأمة و�إثارة لكل
نعرات التفرقة يف املجتمع طائفية �أو قومية �أو �سيا�سية.
احت�ضر خطاب الإ�صالح يف امل�ؤ�س�سات املهيمنة على البالد والعباد مع
حمالت االعتقال املتتابعة وت�صعيد الت�ضييقات ،وكانت الأمور تهرول نحو
ا�ستكمال عملية اغتيال املواطنة والإن�سان ،بحيث ا�ستقر الأمر -كما كتبت قبل
ثالث �سنوات -على �أننا و�صلنا لو�ضع «ميكن القول فيه دون مبالغة �أن رفع
حالة الطوارئ دون تعديل ودمقرطة د�ستور البالد وحما�سبة الفا�سدين يعد
خطوة �أقل من املطلوب ،لي�س فقط يف م�سار تك�سري حالة اال�ستع�صاء التي
�أو�صلتنا الدولة الت�سلطية الأمنية �إليها ،بل وملواجهة املخاطر التي تع�صف
ب�سفينة الوطن».
بعد جمزرة حماة ،ن�شرت مقالة قلت فيها �إن اجلرنال حافظ الأ�سد قد
حطم �أ�س�س الن�ضال املدين وال�سيا�سي يف �سوريا على الأقل لعقد من الزمن،
و�إننا �سرنجع �سنوات �إىل اخللف على �صعيد مفاهيم الن�ضال النقابية
واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية .فالطليعة املقاتلة ،باختيارها للعنف
واخلطاب الطائفي� ،سمحت للدكتاتورية بالتوظيف املفرط لكليهما با�سم
تخلي�ص البلد من الظالمية.
وال �أظن �أنني كنت بعيدا عن احلقيقة .خالل �سنوات ،كانت �أطروحات
املعار�ضة ه�شة وبراجمها البديلة هزيلة وتن�سيقها مع بع�ضها يف غاية ال�ضعف.
لقد دفعت غاليا ثمن حتالف قطاع منها مع ال�سلطتني ال�سيا�سيتني يف الأردن
والعراق ،ودفعت �أغلى من ذلك ثمن حمالت اعتقال وا�سعة ه�شمتها با�ستخدام
احلل الأمني الذي ي�ضعف املحكوم ويه�شم املجتمع ويفقد احلاكم ال�شرعية
ال�سيا�سية واملدنية ..لكنها خ ّزنت -ومن عمق امل�أ�ساة نف�سها -فكرة مركزية
تقوم على عقم وب�ؤ�س العنف ال�سيا�سي يف مواجهة الدكتاتورية.
لقد ا�ستوعبت التجربة ال�سيا�سية الدميقراطية ال�سورية حقيقة �أن
الدكتاتورية مزودة بكل الو�سائل ال�ضرورية ملحاربة العنف ال�سيا�سي ،وقامت
قناعة م�شرتكة من القام�شلي �إىل درعا ومن الديني �إىل العلماين وعند
العربي والكردي ،تقول �إن جمرد اختيار العنف و�سيلة لإ�سقاط الدكتاتورية
يعني منح الطغيان تفوقا م�سبقا على �أر�ض املعركة مينحه القدرة على
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التحكم يف خمتلف و�سائل الرد دون حما�سبة ،خا�صة �إن كانت الدكتاتورية
هذه �صديقة للقوى التي حتكم املنظومة العوملية ال�سائدة.
ففي كل �أ�شكال مقاومة الدكتاتورية الداخلية تكمن �أهمية الال عنف
يف املرتتبات الكلية على نتائج ال�صراع بني ال�سلطة واملجتمع ،بني �أن�صار
الدميقراطية و�أن�صار الت�سلط .لأن كل تعزيز لدور العنف يف ال�ش�أن العام
ينعك�س �سلبا ولأجيال ،على االختيار الدميقراطي املدين يف البالد .هذا
الدر�س امل�شرتك بني �أركان املجتمعينْ ال�سيا�سي واملدين ،هو الذي ا�ستقاه
ال�شباب الأحرار اليوم يف رف�ضهم القاطع لأي �شكل من �أ�شكال العنف و�أي
تعبري طائفي و�أي خطاب ع�صبوي منغلق.
بحيث ترف�ض ال�شبيبة احلرة �أن حتمل عقابيل الدكتاتورية و�أمرا�ضها
ب�إعالنها القطيعة يف التفكري واملمار�سة مع ن�صف قرن من حالة الطوارئ
و�أيديولوجيات الطوارئ ومركبات اخلوف.
كما �سبق �أن ذكرنا ،مات الأ�سد �سيا�سيا كم�شروع وكت�صور قبل وفاته
الفيزيائية .و�أ�صبحت الدكتاتورية من العقم بحيث ال تنتج �سوى الف�ساد
واال�ستبداد ،و�أ�صبح ال�سكوت عن الأمر القائم جزءا من اخلوف العام .لعل
غياب ر�أ�س ال�سلطة قد ّحرك ما تبقى من نب�ضات يف ج�سد جمتمعي منهك.
�إال �أن ال�سلطة الأمنية الع�سكرية مل تفعل �سوى اال�ستفادة من الوقت
لتعاود �ضرب نويات التغيري يف خريف دم�شق الذي ا�ستحق ا�سمه باعتقال
ع�شرة من �أ�سماء الفعل االجتماعي وال�سيا�سي �آخرهم قبل � 11سبتمرب/
�أيلول  2001بيومني� ،أي لأ�سباب ودوافع وح�سابات داخلية �أكرث من كونه قرارا
ا�ستباقيا مرتبطا مبا عرف باحلرب على «الإرهاب».
لكن العامل ت ّغري واملعطيات الإقليمية تبدلت ،و�أ�صبحت نقطة قوة
ال�سلطة ال�سيا�سية (ال�شرعية الوطنية الت�سلطية التي منحت البلد اال�ستقرار
وواجهت امل�ؤامرات عليه)� ،أ�صبحت عارا و�ش�ؤما على ال�سلطة عينها� .صارت
ال�سلطة مك�شوفة الظهر والبطن.
وما االندفاع املجنون عند مافيات الف�ساد لك�سب ما ميكن ب�أق�صى �سرعة،
�إال تعبري عن خوفها املبكر من نهاية عهد حمتملة و�ضرورة نهب ما ميكن
«قبل يوم القيامة» ،كما يقول املثل .وها نحن مع والدة ال�شرعية املواطنية
لل�شعب ن�شاهد ال�سقوط الذريع لل�شرعية الوطنية الت�سلطية وانت�صاب
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ال�شرعية ال�شعبية املواطنية باعتبارها �أرقى �أ�شكال الربنامج القومي يف زماننا
ومكاننا.
خالل ع�شرين يوما من عمر انتفا�ضة الكرامة ،تعرت الطبيعة الأمنية
لل�سلطة يف غياب وا�ضح لقيادات حزبية من �أحزاب اجلبهة على اختالفها،
والوزارات املختلفة ،والإدارات املحلية والوطنية .وبا�ستثناء ثالث مداخالت
�سيا�سية ،كان هناك خطاب واحد على الأر�ض هو خطاب ال�سلطة الأمنية
واحلل الأمني واملواجهة املفتوحة مع ال�شبيبة.
لقد نال ال�شباب ال�سوري يف درعا ح�صته من طائرات الهليكوبرت وخراطيم
املياه و�سيارات الإطفاء والر�صا�ص احلي منذ اليوم الأول ،يف حني انتظر قرابة
�أ�سبوع لي�ستمع لأول رد فعل �سيا�سي على احلدث .وبرز للعيان� ،أن ما يحكى
عن «احلزب القائد للدولة واملجتمع» ال يتعدى املادة الثامنة يف الد�ستور
الذي مل يدخل حيز التطبيق ب�سبب حالة الطوارئ ،ورمبا لن يدخلها قبل �أن
يتحرر من كل ما هو حزبي وت�سلطي يف مواده.
و�أن ال�سلطة الفعلية تكمن يف �أخطبوط الأجهزة الأمنية الذي يتداخل
مع كل الفعاليات املجتمعية ب�شكل �سرطاين و�سلبي ي�شل قدرتها على االبتكار
والفعل املدين واحلركة ال�سيا�سية اخلالقة.
ال يعرف ال�شباب الذي �صنع انتفا�ضة الكرامة احل�سابات ال�سيا�سية
والتحالفات والعداوات والتكتيكات والإ�سرتاتيجيات ،لقد هم�شته املنظومة
ال�سيا�سية ال�سائدة فعرث على نف�سه خارج �سقفها وبنيتها وهياكلها .من هنا
ال يعنيه كثريا �أن يتحدث عن �إ�صالح �أو �إ�سقاط النظام لأنه يتحرك خارج
�أي م�ساومات �أو توليفات مع الأمر القائم ويعترب القطيعة مع الدكتاتورية
والف�ساد �شرطا واجب الوجوب لبناء احللم اجلديد.
مل تتبلور بعد تنظيمات �سيا�سية جديدة تعرب عن اجلديد املرافق
لالنتفا�ضة ،وبا�ستثناء «حركة �شباب  17ني�سان للتغيري الدميقراطي» التي
ولدت قبيل االنتفا�ضة ب�أ�سبوعني ،ف�إن جملة �أ�شكال التعبري الأخرى م�شتقة
من احلقبة ال�سابقة خطابا و�أ�سلوبا ونهجا .وميكن القول �إن العديد منها
يحمل ب�ضاعته القدمية حلقبة مفتوحة جديدة ال بد له -حتى يعي�ش -من
�إعادة نظر �شاملة يف جتربته وت�صوراته للذات والآخر والثورة.
لقد ق�ضت ال�سلطة الدكتاتورية يف �سوريا على عن�صر هام من عنا�صر
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املدنية :هو العالقة بني الواقع واخلطاب ال�سيا�سي .حيث ت�شوهت الكلمة
وت�شوه ال�شعار وت�شوهت احلقائق وجتردت الأ�شياء �إىل درجة فقدان ح�س
التمييز .لقد �أ�صبحت تنتج اخلاليا اخلبيثة يف عملية دورانها حول نف�سها،
وبذلك مل تعد قادرة على حماية نف�سها من �سرطانها.
لذا ت�شوهت عالقتها بغريزة البقاء املوجودة يف �أعماق كل من ميار�س
احلكم .وخالل قرابة ن�صف قرن ،تكفل اال�ستبداد ال�سلطوي ب�سحق ال�شخ�صية
الق�ضائية وقتل ال�شخ�صية الأخالقية و�إلغاء اخل�صو�صية النوعية للكائن
الب�شري .ومع التحطيم املنهجي للقدرات الذاتية للمجتمعات ،منا الإح�سا�س
بهذا العجز ال�سيا�سي الوطني ولي�س فقط عقم وب�ؤ�س الأمنوذج ال�سيا�سي/
االقت�صادي وراء العديد من �شعارات ال�شبيبة التي ت�ؤكد الوحدة الوطنية
والتالحم ال�شعبي والتحرير ،ولي�س فقط مناه�ضة الطائفية والت�سلط
وحماربة نهب املال العام.
فل�سفة ال�شبيبة تقول �إن املناعة الذاتية �أ�سا�س احلق والقوة ،ولي�س
بالإمكان الدفاع عن الو�ضع القائم باعتباره �ضمانا من اخلطر اخلارجي ،لأن
هذا الو�ضع هو ال�سبب الأ�سا�سي يف جعل اخلطر اخلارجي قائما.
الدولة الراهنة ب�شكلها احلايل مل تعد متثل طموحات �أحد ،و�صورتها
ال�سلبية مزروعة عند الأغلبية ال�ساحقة من �أبناء املجتمع .مل يعد بالإمكان
العودة �إىل نواظم م�شرتكة عليا دون اعتبار املواطنة ،ولي�س احلكومة �أو
الرئي�س ،اجلامع الوحيد للكيانات املحطمة والدافع الأوحد لالجتماع
ال�سيا�سي.
لكن ما معنى املواطنة يف غياب احلقوق الفردية واجلماعية؟ ما هو
مبناها يف غياب تعريف وا�ضح للأ�شخا�ص بغ�ض النظر عن جن�سهم ودينهم
وقوميتهم؟ هل ارتقينا �إىل قبول فكرة الف�ضاء ال�سيا�سي واملدين الأو�سع
الراف�ض لكل ا�ستثناء و�إق�صاء؟ هل توافقنا على نزع القدا�سة عن ال�ش�أن العام
لنت�ساوى �أمام القانون يف الوازع والناظم والرادع؟ هل بالإمكان جعل �سالمة
النف�س واجل�سد �شعارا ثقافيا�/سيا�سيا عاما� ،أي زرع مناه�ضة التعذيب يف
الوعي اجلماعي؟ هل و�ضعنا �أ�س�س �إعادة الروح لل�سلطة الق�ضائية املحت�ضرة
حتت �ضربات الأمن واملتنفذين؟ �أمل يحن مو�ضوع د�سرتة حقوق اجلماعات
القومية يف �سورية لنخرج من ال�شوفينية �إىل حقوق ال�شعوب؟
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كل هذه الأ�سئلة يتم طرحها اليوم يف معمعان القطيعة مع الت�سلط و�أمل
بناء نه�ضة الإن�سان والأوطان.
هل نحن ب�صدد تبلور حركة مدنية وا�سعة من �أتون حركة مئات �آالف
ال�شباب الذين ينخرطون كل يوم يف الن�ضال من �أجل التغيري الدميقراطي؟
هل �ستقوم الطبقة ال�سيا�سية التقليدية بعملية غ�سل الدم ال�ضرورية لتكون
مب�ستوى الو�ضع الثوري؟ هل �ستخرج اجلموع املدجنة عن �صمتها وارتهانها؟
كل هذه الأ�سئلة تطرح اليوم يف �صلب التجربة الرائدة التي يخو�ضها
الأحرار منذ انتفا�ضة  18مار�س�/آذار وحتى اليوم .حيث تتما�سك �أجهزة
القمع دفاعا عن بقائها باحلفاظ على كل اخلاليا ال�سرطانية يف تكوينها� ،أي
تعجز عن التجاوز واخلروج من العقل الت�سلطي واملمار�سات الت�سلطية التي
�أودت بحياة مائتي �شهيد على الأقل .وهي اليوم يف مواجهة �إقدام ال�شبيبة،
عاجزة عن فك ال�شيفرة اجلماعية التي يتحدث بها اجليل اجلديد.
2011-04-12
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من �أجل ا�ستمرار انتفا�ضة الكرامة
رغم كون تعبري الثورة ال�سورية قد ولد على في�سبوك ،وا�ستعمله الر�صني
من املثقفني وال�سفيه من الغوغائيني �سواء ب�سواء ،لي�س بالإمكان احلديث
عن ثورة �سورية حتى اليوم.
وميكن القول �إن انتفا�ضة قد اندلعت يف الثامن ع�شر من مار�س�/آذار
 2011يف مدينة درعا التي جنحت يف ك�سر الطوق الأمني املفرو�ض على املدن
ال�سورية منذ دخول العامل العربي يف و�ضع ثوري جديد �إثر انطالقة الثورتني
التون�سية وامل�صرية.
و�إذا كانت الإرها�صات والتحركات االجتماعية قد زرعت �أ�سا�سا �صلبا
للتحول يف اليمن والبحرين ،ف�إن الرتاكمات امليدانية يف ليبيا و�سوريا مل تكن
بنف�س القوة واخلربة .فلم يكن التجمع ال�سلمي يف دم�شق ممكنا� ،إال بعملية
خارقة للمعتاد كتلك التي �سجلتها عائالت املعتقلني قبيل انتفا�ضة الكرامة
بيومني �أمام وزارة الداخلية واعتقل فيها ُخ ْم�س املعت�صمني.
وال �شك �أن للحركة الثورية العربية ما �أعطى مثل هذا االعت�صام زخما
وقوة ح�ضور معنوية عالية مل يكن بالإمكان ر�صدها يف �أيام الت�صحر ال�سيا�سي
واملدين الناجم عن القب�ضة الفوالذية لأجهزة الأمن ال�سورية على جممل
مفا�صل احلياة العامة يف البالد.
�إال �أن ال�شجاعة الأ�سطورية لأبناء حمافظة درعا وريف دم�شق وحم�ص
وال�ساحل ال�سوري ،هي التي ت�سمح لنا منذ انطالقة انتفا�ضة الكرامة
باحلديث عن التغيري الدميقراطي املدين واجلذري يف �سوريا.
منذ انطالقة االنتفا�ضة ،حاولنا بكل الو�سائل� ،أكرث من مثقف وجتمع،
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على تقريب احللقات الثالث للتعبري عما يحدث يف �سوريا :حلقة العامل
االفرتا�ضي ،حلقة الإعالم ال�سمعي والب�صري واملكتوب ،وحلقة الوقائع
اليومية املعا�شة .ومن �سوء الطالع ومظامل الأيام� ،أن هذه احللقات غالبا ما
تباعدت وكانت نقاط تقاطعها �أحيانا حمدودة وغري قادرة على �إزالة الت�شو�ش
والت�ضارب الذي رافق احلراك ال�سوري منذ انطالقته الفعلية.
وقد انعك�س ذلك جليا على عملية التعبئة واالن�ضمام لالنتفا�ضة ،كذلك
على قوة جذبها لأغلبية مريحة تغطي اخلرائط ال�ضرورية لتوفر احلمالة
املجتمعية الكافية للتغيري الدميقراطي يف البالد ،وهي :اخلريطة اجلغرافية،
اخلريطة الطائفية ،اخلريطة القومية واخلريطة الطبقية يف البالد .ولعل
العن�صر املنقذ حتى اللحظة ،كان يف االنت�ساب الوا�سع لل�شباب النتفا�ضة
الكرامة ،هذا االنت�ساب هو الذي غطى على نقاط ال�ضعف وامل�شكالت التي
تواجهها� ،إال �أن الإقدام وك�سر كل حواجز اخلوف و�إن كانا ي�شكالن نقطة
انطالق �أ�سا�سية ،ي�ستتبعان انتقاال �ضروريا من القدرة على التعبئة ال�شبابية
�إىل القدرة على عقلنة الفعل الثوري وا�ستطاعته التجاوز امل�ستمر للأو�ضاع
البائ�سة من جهة ،و�إبداع �أ�شكال جديدة للن�ضال والعالقات الإن�سانية ومنط
التفكري بالواقع وامل�ستقبل من جهة ثانية ،بحيث يتج�سد كل ذلك يف تعريف
جديد لإن�سان خمتلف عن ذاك الذي �شوهته و�أنهكته الدكتاتورية طيلة ن�صف
قرن.
على ال�صعيد الذاتي يف �سوريا ،ع ّلق املجتمع ال�سوري نعيه بوفاة اجلبهة
الوطنية التقدمية منذ اغتيال ربيع دم�شق ،وقد ت�أكدت هذه الوفاة ال�سريرية
عند احتالل العراق وبعدها يف امللف اللبناين بكل جوانبه ،حيث ح ّرمت على
نف�سها الدور والفعل وقبلت مبكانة التابع الطائع .الأمر الذي عزز غياب
امل�شاركة ال�سيا�سية بني الأطراف احلاكمة نف�سها حل�ساب �صورة �سلطة رئا�سية
و�أخطبوط �أمني يحدد ال�سيا�سات الداخلية وي�شرف عن قرب على ال�سيا�سات
اخلارجية.
وقد تغطت عورات هذا النهج يف �إدارة الدولة واملجتمع ب�أخطاء كبرية
ارتكبتها �أطراف �أ�سا�سية يف املعار�ضة مل تدرك حجم ال�صدمة النف�سية عند
النا�س الحتالل العراق وما ترك من نتائج �إثر اخلطاب املعادي لل�سوري ولي�س
لل�سلطة ال�سورية يف �إعالم � 14آذار يف لبنان ،والكره ال�شعبي لإدارة بو�ش-
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ت�شيني لعدائها للم�سلمني والعرب ودعمها غري امل�شروط للإ�سرائيليني،
والت�أييد الذي تلقاه املقاومة الفل�سطينية واللبنانية يف املجتمع ال�سوري.
لذا �سجلت ال�سلطة الأمنية ال�سورية انت�صارا كبريا على املعار�ضة
ال�سيا�سية الدميقراطية التي تبعرثت وانح�سرت مهمة بع�ض �أطرافها يف
توزيع االتهامات والبع�ض الآخر يف البحث عن متويالت تعو�ضها بالرثوة عن
خ�سارتها للثورة.
ميكن القول دون �أية مبالغة� ،إن الطبقة ال�سيا�سية ال�سورية يف املواالة
واملعار�ضة كانت ع�شية انطالقة الثورة التون�سية يف �أ�سو�أ �أو�ضاعها منذ ت�سلم
ب�شار الأ�سد ال�سلطة ،و�إن هذا ال�سوء من �أهم �أ�سباب العزوف عن ال�سيا�سة
والعمل العام عند ال�شباب ،بل لنقل بتحديد �أكرب ،القطيعة بني الأجيال
وغياب الأمنوذج اجلذاب يف الوعي ال�شبابي العام .لذا ال ي�ستغرب �أن ال تتعدى
�صرخات املعار�ضة ال�سورية يف الإعالم قبيل �سقوط بن علي ،ق�ضايا اعتقال
تع�سفي ذات معنى رمزي وتخبط وا�ضح يف الربنامج والر�ؤى والتحالفات.
يف هذا الأتون املحبط واملدمر ،خرجت ب�شائر الربيع العربي من تون�س،
وامتدت مل�صر ،ووقف ال�شباب م�شدوها وهو يرى ال�شبيبة العربية تعود للفعل
التاريخي ولقلب الأحداث.
وب�أقل من �شهرين ،كن�ست الثورتان التون�سية وامل�صرية كل طحالب حقبة
احلرب على الإرهاب يف النفو�س ويف العقول ،وقتلت �أيديولوجيات �صناعة
املوت لتفتح الباب �أمام �صناعة احلياة .و�ضعت حدا لطاعة احلاكم وطاعة
امل�شعوذ الذي �أجنبه الي�أ�س الت�سلطي املزمن .ويف فرتة ق�صرية ،اهتزت مدار�س
�سيا�سية واجتماعية دينية وثقافية وقومية ع�ش�شت يف املجتمع منذ عقود.
وبد�أ ال�شاب ي�س�أل ال�شاب عن و�سائل الفعل االجتماعي ال�سيا�سي بعد �أن
كان ال ي�شرب املاء دون �س�ؤال �شيخه .ومتزقت يف �أيام حواجز اخلوف عند
مئات �آالف ال�شباب الذين �شعروا ب�أن غيبتهم قد فاقت غيبة �أهل الكهف و�أن
ح�ضورهم اجلديد وحده جدير ب�أن يكون منهج حياة.
�إن جرمية ال�سلطة ال�سيا�سية الأمنية يف �سوريا م�ضاعفة عندما تطلق تهمة
ال�سلفية على هذا ال�شباب املتمرد على كل �أيقونات حقبة اال�ستبداد العربي
التي كانت وال تزال جزءا من الإنتاج الذاتي للعبودية يف مملكة ال�صمت التي
ت�شكل �أكرث مناذج احلكم ال�سيا�سي والديني �ش�ؤما وعقما يف العامل .فهم قد
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رف�ضوا الوطنية الت�سلطية ،ومنط العالقات االجتماعية املتعاي�ش مع الت�سلط
(�أقل من ال�شمولية ولكن دون املدنية) ،كذلك �أ�شكال االنفتاح االقت�صادية التي
نهجتها ال�سلطة منذ مطلع القرن .مقابل حترر �شامل من كل ما ميت للف�ساد
واال�ستبداد ب�صلة ،ومن �أجل دولة مدنية ومواطنية حديثة ت�ضع كرامتهم
وحقوقهم يف امل�صاف الأول.
مل يكن ب�إمكان م�شروع �شباب االنتفا�ضة التقدم دون خو�ضهم حلربني
مبدئيتني ال هوادة فيهما :احلرب على العنف ومناه�ضة الطائفية .فقد
�أظهرت جتارب االنتقال يف �أوروبا ال�شرقية و�أمريكا الالتينية و�أفريقيا،
�أن العنف من �أركان ا�ستمرار الدكتاتورية ولي�س من و�سائل مقاومتها ،و�أن
عمليات البناء املدين والدميقراطي تتطلب �صيانة حق الإن�سان يف احلياة
وحقه يف ال�سالمة النف�سية واجل�سدية وقدرته على االنت�صار للعدالة ومقاومة
العدوانية التي تنتجها النظم الت�سلطية.
مقاومة االنتقام والث�أر لي�ست فقط عملية جتميل للعمل الثوري ،بل هي
خمرب غ�سل الدم ال�ضروري بني حقبتني تاريخيتني :الأوىل تتنكر للكرامة
الإن�سانية والثانية تعتربها قاعدة النه�ضة والنهو�ض .من هنا ،كان حر�ص
ال�شبيبة على رف�ض العنف بكل �أ�شكاله ،رغم الدموية املفرطة التي واجهت
بها �أجهزة الأمن �شباب االنتفا�ضة.
�إال �أنه من ال�ضروري القول بكل �صدق وو�ضوح� ،إن كان غياب احلدود عن
ال�شبكة العنكبوتية والف�ضائيات قد زرع احلالة الثورية من املاء �إىل املاء ،ف�إن
هذا العامل بال حدود قد حمل الطحالب �أي�ضا من الأماكن التي مل تعرف
معنى ومبنى ما يجري ،و�أرادت �أن تكون فيه �ضمن ح�ساباتها مع حكوماتها،
و�أيديولوجيتها القرون و�سطية ،و�أطروحاتها التي ال تعرف من الإ�سالم
�سوى «اجلهاد» الأ�صغر والفرقة الناجية.
ف�إذا بنا ،وبعد �أن كان كرثة من خطباء اجلزيرة العربية يتحدثون عن
الفتنة يف و�صفهم للثورة ،ننتقل خلطاب طائفي ومذهبي موجه �إىل �سلطة
�سميت بالن�صريية حتارب �أهل ال�سنة يف بالد الن�شور ،مع ر�سائل تنبيه لثوار
درعا من الوثنية الوطنية والوثنية الدميقراطية والوثنية املدنية والباطنية
والراف�ضة.
وكون هذا اخلطاب ي�صب يف خدمة �سيا�سة �أمريكية تهدف ملحا�صرة الدور
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الإيراين يف املنطقة ،و�سيا�سة خليجية متوافقة على خنق احلراك البحريني
باعتباره خريفا مذهبيا وم�ؤامرة خارجية ،فقد انت�شر كاله�شيم ،ليغطي يف
ف�ضائيات امللل والنحل على واقع حال احلراك املجتمعي ال�سوري املدين .ومل
تق�صر عدة �أطراف يف الديا�سبورا ال�سورية ،يف تكرار هذا اخلطاب الذي يثري
ّ
لعاب الإعالم اخلليجي �صاحب ال�سطوة الأعلى يف الإعالم العربي اليوم.
لقد كان لال�ست�شرا�س الأمني والقتل املمنهج �أن �أجنب حاالت فردية للث�أر
واالنتقام ،حاالت حتركت �ضمن ع�صبية عائلية ومل تكن جزءا من احلركة
ال�شبابية .وقد �شجب ال�شباب والأحرار يف عموم �سوريا هذه الت�صرفات
الفردية واملعزولة� ،إال �أن ال�سلطة الأمنية قد ركزت عليها باعتبارها حاالت
تنظيمية م�سلحة وو�ضعت يف ذمتها كل عمليات القتل جلنود وعنا�صر �أمن
رف�ضوا �إطالق الر�صا�ص على املتظاهرين الأبرياء.
لقد �سعت ال�سلطات الأمنية احلاكمة �إىل تغليب �صورة املواجهة امل�سلحة
رغم غيابها ،ووظفت عرب �أجهزتها وعدد كبري من الفنانني والأدباء ورجال
الأعمال كل املنتجات اخلليجية املذهبية يف عملية ت�صوير امل�شروع الثوري
ال�سوري كم�ؤامرة خارجية تت�صدى للموقف الوطني املمانع واملقاوم عرب
التجيي�ش الطائفي �ضد الأقليات الدينية واملذهبية .وترجمت ذلك عمليا
بالهجوم الع�سكري للقوات اخلا�صة على مهد االنتفا�ضة (مدينة درعا)،
ومناطق التحرك املتقدمة (�شمال حم�ص ،وحمافظة درعا ،وبانيا�س) ،متجنبة
العنف ما �أمكنها يف منطقة اجلزيرة ومدينتي حلب ودم�شق.
كان املطلوب من دخول القوات اخلا�صة ملدينة درعا وح�صارها منذ
�أ�سبوعني ،التنكيل مبجتمع االنتفا�ضة ،وحتويل القدوة �إىل نقمة ،عرب
العزل الإن�ساين بقطع املدينة عن �أهم م�ستلزمات احلياة (املاء والكهرباء
والغذاء والدواء واالت�صاالت) واخلراب االقت�صادي والإفقار املايل (من
�سرقة املمتلكات �إىل وقف �صرف املرتبات )..وال�شلل التعليمي ووقف اخلدمات
الإدارية ومنع التجول وتثبيت نقاط املراقبة يف كل مكان و�إغالق امل�ساجد..
لقد دفعت حمافظة درعا وحدها �أكرث من ثلثي �شهداء االنتفا�ضة ومنها �أكرث
من ن�صف املعتقلني يف عموم القطر �أما اجلرحى فحدّث وال حرج.
ولكي يت�سلم �أي مواطن جثمان ابنه ال�شهيد اليوم عليه كتابة تعهد بعدم
�إقامة جنازة له و�شهادة يقول فيها �إنه قد قتل من ِق َبل الع�صابات امل�سلحة.
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وال �شك �أن هذا امل�شهد الكارثي قد �أ ّثر على م�سار انتفا�ضة الكرامة ،بحيث مل
يكن الت�ضامن يف عموم املدن والقرى ال�سورية يف م�ستوى حجم احل�صار ،ومل
يتجاوز التعبئة التي عرفتها �سوريا يف الأ�سبوع الذي �سبق.
رغم كل الو�ضع امل�أ�ساوي يف احلياة اليومية للمجتمع ،مل تتمكن الطبقة
ال�سيا�سية احلاكمة من تعبئة الفراغ الناجم عن كلية احل�ضور الأمني .على
العك�س من ذلك ،ف�إنها ت�شارك يف هذا الفراغ عرب �صمت القيادة ال�سيا�سية
املريب عن اعتقال �أهم �شخ�صيات املعار�ضة الدميقراطية القادرة على الإ�سهام
يف بلورة خمرج �سيا�سي ووقف التوح�ش الأمني.
وك�أن هناك تداخال وان�سجاما م�صرييا بني خمتلف مكونات ال�سلطة
ال�سيا�سية والأمنية ،الأمر الذي يعطي املجتمع ال�سوري خمرجا واحدا من
الأزمة ،هو ا�ستعادة املبادرة وعقلنة �إ�سرتاتيجية التحرك يف الفرتة القادمة
حول حماور عدة:
 القدرة على �إدخال كل اجلال�سني على املدرجات �إىل ملعب التغيريالدميقراطي ال�سلمي عرب تو�ضيح التخوم ،خا�صة وقد عادت ال�سلطة خلطاب
ال�ضرورات الأمنية ومل تعد تكرتث للحديث عن الإ�صالح والتغيري .بحيث
يظهر للعيان �أن قوام امل�شروع املدين الدميقراطي ال�سوري يف مع�سكر ال�شباب
والأحرار ،و�أن الت�شوي�ش الطائفي واملذهبي اخلارجي وتوظيف ال�سلطة له،
ب�ضاعة كا�سدة ومف�ضوحة يف املجتمع ال�سوري.
 التفكيك العقالين ل�سقف اخليار الأمني و�شجب العنف من �أي طرفكان.
 بلورة برنامج انتقال �سلمي عملي ومنطقي قادر على الرد على �أطروحاتال�سلطة التي تربط بني االنتفا�ضة والفو�ضى وغياب اال�ستقرار.
 ك�شف �أ�سباب ا�صطفاف عدد كبري من رجال الأعمال ،على اختالفمذاهبهم ،يف املع�سكر املعادي لالنتفا�ضة ،واالنحياز الوا�ضح للعدالة
االجتماعية وكل �ضحايا الفقر والبطالة والتهمي�ش يف املجتمع ال�سوري.
 ت�صدي املعار�ضة ال�سيا�سية التقليدية للخطاب احلاقد حينا ،الغام�ضوغري امل�س�ؤول �أحيانا �أخرى لبع�ض �أطرافها ،والذي ي�صب يف خدمة ال�سلطات
الأمنية التي ت�ستفيد من غياب م�صداقية العديد من �أعدائها لتطعن يف
م�صداقية اجلميع.
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وبد�أ الأ�سبوع الثالث حل�صار درعا
ّ
عظم اهلل �أجركم وبعد ..مل يكن لدى حمدثي الوقت لطويل العزاء ،فمن
حوله كل �آثار التنكيل والعقوبات اجلماعية ب�أهل املدينة ،ولي�س ثمة مت�سع
�سجل �أخوي ،الإت�صاالت مازالت مقطوعة ،الكهرباء
للم�شاعر ال�شخ�صيةّ :
متقطعة ،حظر التجوال �شبه تام ..اخلروج والدخول من كل منطقة يف حي
البلدة يحتاج ملوافقة .رواتب املوظفني والعاملني يف قطاع الدولة مازالت
مقطوعة ..املدار�س مغلقة وامل�ساجد �أي�ضا ،حمظور رفع الأذان ،ولأول مرة
منذ دخول الإ�سالم بالد ال�شام متنع ال�صالة يف امل�ساجد يوم اجلمعة..
ال ميكن ملحافظة قدمت حتى اليوم ثلثي �شهداء انتفا�ضة الكرامة وجاوز
عدد معتقليها �أكرث من ن�صف من اعتقل يف �سورية بعد  2011/3/18والبالغ
ثمانية �آالف �شخ�ص� ،أن تكون �أمثولة ال�شباب ال�سوري ..ال بد من حتطيم
�صورة القدوة وتعميم فكرة حلول النقمة على كل من يقف مع التغيري
الدميقراطي .فاملطيع يف منطق ال�سلطة الت�سلطية مدلل والثائر مكبل،
والهدف الأول للحل الأمني هو حتطيم الإرادات.
جلنة من الأهايل تقوم بتقييم اخل�سائر املادية يف البيوت واملمتلكات وقد
�سجلت اليوم خ�سائر بع�ض منازل حارة الأبازيد :املحامي مثقال الأبازيد،
عبد الرحيم الأبازيد ،هيال الأبازيد ،عاطف الأبازيد ،عبد العزيز الأبازيد،
�سجل :حرق ،تدمري،
طه الأبازيد� ،أحمد اليو�سف الأبازيد ،نزار الأبازيدّ ...
تك�سري ممتلكات منزلية� ،سرقة �أدوات ومقتنيات ،نهب عام .حتى ثانوية بنني
درعا البلد مت نهب حمتوياتها .يف حني �أ�صيب م�سجد �أبو بكر ال�صديق ..مت
احتالل جامع بالل وبيت يو�سف الأبازيد ومو�سى العبد و�أبو �أ�شرف ال�سويدان
و�سليمان الأبازيد لت�ستخدم مقرات للأمن والقوات اخلا�صة ،ولكي تت�ساوى
�أماكن العبادة يف املظامل جرى ا�ستخدام كني�سة �شمال اخلط مقرا لهم �أي�ضا.
اليوم ر�أينا عدة عواميد كهرباء ت�صل لتو�ضع مكان ما مت حتطيمه وتك�سريه يف
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الإ�سبوعني املا�ضيني .كل املحال التجارية تعر�ضت للنهب وال�سرقة من �أجهزة
الأمن والقوات اخلا�صة .مازالت الدبابات ترابط يف املدينة ،دبابتان عند خزان
املياه الرئي�سي ،دبابة عند كل م�صرف� ،ست دبابات عند امل�سجد العمري...
حدث جديد يقطع �صمت حظر التجوال .لقد مت ت�شييع ال�شهداء ح�سن
�شحادة الأبازيد ،ب�شار الأبازيد� ،أ�سامة بن ال�شيخ �أحمد ال�صيا�صنة ،عي�سى
غزالن ،يا�سر الأبازيد ،عبد املح�سن �شحادة الأبازيد .و�شارك يف الت�شييع
�أكرث من � 400شخ�ص يهتفون يللي بيقتل �شعبه خائن ،ال�شعب يريد ا�سقاط
النظام ..وهذه �أول مظاهرة خمتلطة ن�سائية رجالية لأن �آخر املظاهرات حتت
احل�صار كانت ن�سائية ،ومل تتمكن م�سريات القرى القادمة من ن�صف القطر
ال�شرقي والغربي قبل ع�شرة �أيام ،من الو�صول ملدينة درعا .حيث حال �إطالق
النار الكثيف وا�ست�شهاد �أكرث من مئة مت�ضامن من و�صول امل�سريتني �إىل
الأحياء املحا�صرة.
مازالت مراكز االعتقال امل�ؤقتة والدائمة تعج بال�شباب ،وال ي�شكل الإفراج
اليوم عن قرابة ع�شرة �سجناء ن�سبة تذكر ملا بقي من معتقلني� .أخبار باقي
املحافظة ما زالت حتمل رائحة القتل الع�شوائي والتنكيل والتوح�ش الأمني.
نوى ما زالت حما�صرة ،طف�س ت�ستعيد بع�ض �أنفا�سها ،جا�سم ومنر و�إنخل
ت�ضمد جراح الأم�س� 14 ،شهيدا من احلارة اليوم فقط بينهم طفلني و�أربع
ن�ساء وقد �أحرق م�شفى الرحمة يف البلدة .قوات الأمن تدخل مدينة احلراك
من اجلهة الغربية بعد الغروب.
يبدو �أن عددا من الطلبة قد حاول التظاهر يف املدينة اجلامعية يف حلب،
يف حني ت�ستمر الإت�صاالت من �أجل الإبقاء على تظاهرات يوم اجلمعة يف عموم
حمافظات �سورية.
ثمة حوادث متفرقة يتحدث عنها التلفزيون احلكومي ال�سوري ،يف
حني �أوردت حركة �شباب  17ني�سان للتغيري الدميقراطي تقريرا خمت�صرا
من مدينة بانيا�س جاء فيه :بعد انقطاع تام للكهرباء واملياه والإت�صاالت
اخلليوية وخطوط الهاتف دام �أربعة �أيام ،وبعد عودة خطوط الهاتف الأر�ضية
جزئيا اىل املدينة ،ينك�شف حجم الدمار والرتويع الذي حلق بالبلد و�أهلها
وقراها املحيطة من اجلهة الغربية .مئات املعتقلني مت جتميعهم يف امللعب
البلدي وحي القوز حيث مت �إن�شاء مركز لالعتقال .املعاملة امل�شينة والتعذيب
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من الإهانات والتدعي�س وال�ضرب واجللد يف مراكز االعتقال امل�ؤقتة .معظم
ال�شباب والرجال بني معتقل وهارب ومتخف .عدد من املعتقلني اقتيد �إىل
القرى املجاورة لتتم �أهانتهم واتهامهم بالعمالة واخليانة ،مت االعتداء على
الطاقم الطبي يف م�شفى اجلمعية يف بانيا�س البلد واعتقالهم وتعذيبهم  ..مل
يرتكوا �شخ�صية ذات �ش�أن �إال وقاموا ب�إهانتها من �أطباء و�صيادلة ومهند�سني
وم�شايخ و�شخ�صيات اعتبارية  .مت الإعتداء على عدد كبري من البيوت حيث
نرى �آثار ال�سرقة والتك�سري .مئات البيوت مت نهبها و�سرقتها خ�صو�صا التي
مل يكن �أهلها متواجدون يف املنزل ومت احتاللها من قبل ال�شبيحة والأمن
ي�سرقون ما ميكن حمله ونقله من املنازل من �شا�شات التلفزيون حتى مالب�س
الأطفال!! ويك�سرون ما ال ي�ستطيعون نقله كالأبواب والنوافذ و�أدوات املطبخ..
مت تخريب وتك�سري جامع الرحمن الذي يخطب به ال�شيخ ان�س عريوط ..
و�سرقة مافيه من فر�ش و�أثاث ونحوه  .ومت االعتداء ب�شكل كبري على املنازل
املحيطة باجلامع (وبخا�صة مكان �إقامة ال�شيخ وعائلته) وثقب خزانات املياه
املتواجدة على الأ�سطح يف عمليات تخريب وا�ضحة .مت �سرقة وتك�سري بع�ض
املحالت التجارية وبخا�صة املحالت الإلكرتونية ونهبها ومت �سرقة جمعية
الرب واخلدمات االجتماعية القريبة من مبنى البلدية وهي حتتوي على مواد
متوينية وم�ستلزمات �ضرورية للفقراء وامل�ساكني».
ال حتر�ص ال�سلطات الأمنية البتة على �إخفاء تغولها ووح�شيتها ،بل �أحيانا
حتاول ن�شره على امللأ كو�سيلة من و�سائل الرتهيب وا�ستعادة �سالح اخلوف.
ويبدو �أن خمت�صيها يعملون بكل الو�سائل لتحويل مناطق و�أحرار الإنتفا�ضة
�إىل قوة نابذة عو�ضا عن �أن تكون قوة جاذبة .على ال�صعيد الإقليمي وجه رئي�س
وزراء م�صر ر�سالة ثانية للأ�سد ،وعلى ال�صعيد الدويل �أغلق الباب �أخريا �أمام
ع�ضوية �سورية ملجل�س حقوق الإن�سان وفر�ضت عدة عقوبات �شخ�صية .و�سائل
الإعالم خففت ب�شكل بارز حجم تغطيتها للأحداث ال�سورية .ويبدو �أن ترويج
ال�سلطة لفكرة تقول ب�أن الأيام ال�صعبة خلفها ولي�ست �أمامها ،جعلت العديد
من مكاتب البور�صة ال�سيا�سية تعيد النظر يف �أ�سلوب تعاملها مع الإنتفا�ضة.
�إال �أن ال�شباب الذي كان مركز القوة الفعلية ،ونقطة ارتكاز املقاومة املدنية مل
يقل كلمته الأخرية.
م�ساء الأربعاء 2011/05/11
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الربيع ال�سوري والثورة امل�ضادة
ما ي�شهده العامل العربي هو نه�ضة جديدة ،تتم ّثل يف رفع القيم الإن�سانية
عالياً ويف انبعاث احلراك االجتماعي كمك ّون �أ ّول للمواطنة وال�سيا�سة عرب
العامة� .إ ّال � ّأن موقع العامل العربي واملثل التي حتت�ضنها هذه
ال�ساحات
ّ
النه�ضة وثورتها جتعلها عر�ضة لثورة م�ضادة ،تتقاطع �ضمنها امل�صالح
الغربية مع املقاربة املذهب ّية ،تلعب من خاللها و�سائل الإعالم عندما تفقد
مهن ّيتها دوراً م�ش ّو�شاً.
انبثقت الثورات العربية من رحم الأزمات امل�ستع�صية لأنظمة �سيا�سية
حت ّولت �إىل نع�ش بدون جنازة منذ �سنوات .و�إن كانت املعار�ضة ال�سيا�سية
لهذه النظم ،دميقراطية كانت �أو �إ�سالمية ،قد عرفت مواجهة �شر�سة
وغري متكافئة مع ال�سلطات الت�س ّلطية يف بلدانها منذ عقود� ،إ ّال �أن املكانة
اجليو�سيا�سية والنفطية للعامل العربي جعلت من مو�ضوعة التغيري ق�ضية
خا�صة و�أن الت�ص ّور اال�ستعماري لهذا اجلزء من العامل ،ال
دولية بامتيازّ ،
يعتربه فقط من عنا�صر تغيري موازين القوى الدولية ،و�إنمّ ا �أي�ضاً من �أركان
منظومة الهيمنة التي �أعيد ر�سم معاملها بعد �سقوط جدران برلني.
لقد انتقلت الإدارة الأمريكية ال�سابقة �إىل �سيا�سة هجومية معلنة يف ظل
ما عرف باحلرب على الإرهاب ،وجت ّلى ذلك باحتالل �أفغان�ستان بغطا ٍء دويل
واحتالل العراق بدون �أي غطاء� .إ ّال �أن ف�شل القوات الأمريكية وحلفائها
يف تقدمي مثال ج ّذاب يف بغداد ،وحالة اخلراب والعنف والتط ّرف التي كان
الإحتالل �سبباً وطرفاً فيها� ،أوقف طموحات املحافظني اجلدد عند �سقف
حتديد اخل�سائر؛ ومل يتم ّكن احلراك اللبناين ،مبختلف عنا�صره ومقوماته،
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من �أن ي�ش ّكل نقطة ا�ستقطاب جديدة بعد ال�صدمة العراقية ،فهناك بلدان
�أح ّبت �أم �أبت� ،أ�صغر من الطموح العربي ولو كانت �أكرب من حدودها .وكان
للتوح�ش الإ�سرائيلي والتواط�ؤ الأمريكي يف العدوان على لبنان وغ ّزة
حجم كل �أطروحات الإ�صالح التي ر ّوجت لها �إدارة بو�ش�-شيني.
بالت�أكيد� ،أن ّ
تن�سق مع م�س�ؤويل املخابرات
فق�ضت الإدارة �سنواتها الأخرية بدون �أوهام ّ
العامة العربية (املعتدلة) ،عو�ضاً عن �إ�ضاعتها الوقت مع احلوانيت التي
�شجعتها وم ّولتها من �أجل القراءة الغربية للإ�صالح العربي.
ّ
طوال فرتة الت�صحر ال�سيا�سي هذه ،ظهرت ثوابت �أ�سا�سية تعترب
املغذيات الأ�سا�س لأ�شكال املقاومة املدنية والنه�ضة والتغيري اليوم ،من املفيد
ا�سرتجاعها �سريعاً:
جمتمعي يبنى من الداخل ومن
 التغيري الدميقراطي الفعلي م�شروعّ
حتت وال يتحقق من اخلارج �أو من فوق.
 االحتالل الع�سكري ،كما هو حال التمرد الداخلي امل�سلح ،وجهان لعملةواحدة تع ّزز الدكتاتورية �أو تعيد �إنتاجها بتعبريات �أكرث �شرا�سة .وال�سبيل
الوحيد للخال�ص من النظم الت�س ّلطية القائمة هو املقاومة املدنية ال�سلم ّية
التي ت�ضمن الإنت�ساب الأو�سع للمجتمع يف عملية التغيري الدميقراطي.
 على كل املدافعني عن احلرية يف وجه اال�ستبداد والف�ساد رف�ض�سيا�سة املحاور واعتبار ن�ضالهم م�شروع �إعادة �صياغة مدنية وجيو�سيا�سية
وا�سرتاتيجية على �أ�سا�س ميزان قوى جديد ،م�شروع يعترب املواطن نقطة
االرتكاز املركزية يف العقد االجتماعي بني احلاكم واملحكوم ،وال�شعب �أ�سا�س
ال�سيادة وعن�صر االرتباط بني اال�ستقالل الأول واال�ستقالل الثاين.
 يف غياب حمالة اجتماعية تقليدية مل�شروع التغيري ،ال بد من ا�ستقراءذلك عرب ك�سر حالة العزوف عن امل�شاركة املدنية وال�سيا�سية بابتكار و�سائل
جديدة للن�ضال ،والإندماج الوا�سع لل�شباب ب�شكل ي�سمح بخروج املعار�ضة
الدميقراطية من حالة جماعة حما�صرة حمدودة العدد والعدّة� ،إىل حركة
اجتماعية فاعلة بك ّل معنى الكلمة.
كان مفكرو اللجنة العربية حلقوق الإن�سان قد ن�شروا هذه الأطروحات
يف عدة منابر .لكن للحقيقة والتاريخ ،مل يت�ص ّور �أحد منهم� ،أن القدر �سينعم
عليهم بربيع الثورات وهم على قيد احلياة ،فقد كانت انتهاكات حقوق الإن�سان
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يف قمتها يف  2010وكان ال�سكون املجتمعي م�ستنقعيا� .إال �أن هذه الأو�ضاع
البائ�سة هي التي �أعادت الإعتبار للم�أثورة القائلة ب�أن العفونة هي �أي�ضا،
م�صنع احلياة.
بد�أت الثورة يف بلدين معروفني بوالء غري م�شروط للإدارات الأمريكية
املتتابعة (تون�س وم�صر) ،وقد �شاهدت بحكم تواجدي يف �أوربة كيف كانت ردود
الفعل ال�سيا�سية والإعالمية .ناهيكم عن �أطروحات وفتاوى الفتنة الأ�شد من
القتل ،التي خرج علينا بها «�أئمة اال�ستبداد» با�ستعارة تعبري عبد الرحمن
الكواكبي .وال يخفى على �أحد كيف بد�أت تت�شكل حتالفات وعداوات جديدة،
ّ
ا�ستحق �أول
ري
وكيف �سعت فرن�سا والواليات املتحدة لتحجيم اخل�سائر ب�سف ٍ
تظاهرة �أمام ال�سفارة الفرن�سية يف تون�س بعد الثورة ،وعودة فيلتمان ()1
للحلبة العربية .ومل يكن يجل بخاطر كل �أعداء الربيع العربي ب� ّأن معمر
القذايف �سيحمل ،بوعي �أو بدون وعي ،ب�شخ�ص ّيته ال�سايكوباثولوجية �أو هو�سه
الإيديولوجي� ،أ ّول منجل يوجه لرقبة الثوار يف العامل العربي ،ولي�س فقط
مت�سكه بال�سلطة واملال وامليلي�شيات ،ح ّول الو�ضع الثوري
يف ليبيا .فعرب ّ
يف ليبيا حلربٍ مل تنته م�آ�سيها بعد ،موجهاً ر�سالة لك ّل �شخ�ص يف املنطقة
العربية ،ب�أن حلم التغيري لن يكون �سلمياً ،و�سيحمل يف ط ّياته احتمال حتطيم
الوطن وقتل املواطن قبل �أن يكت�شف معنى مواطنته .هذا النهج التدمريي،
ت�سعى ال�سلطات اليمنية وال�سورية لن�سخه ب�صورة بائ�سة ،حيث ثبطت �سيا�سة
التوح�ش الأمني الإت�ساع الأفقي للحركة املدنية ال�صاعدة ،و�أعادت لطحالب
املا�ضي ق ّوة احل�ضور التي ت�سمح لها ،يف حال غياب الوعي الثوري امل�ؤطر
واملُ�ستقطِ ب ،الإحتفاظ مبا �أمكن من معامل النظام القدمي.
ال�ساحات العامة مدار�س جماعية الكت�شاف املواطنة لكنّ مدينة درعا
جنحت يف �ص ّد امل�شروع القذايف عن احلدود ال�سورية ،عرب �إعادة الإعتبار
للمقاومة املدنية املطالبة باحلرية والكرامة وامل�ساواة والعدالة .وكان ملعجزة
اعت�صامها اليومي ،الذي انتقل �إىل �إنخل واحلراك وجا�سم واحلارة ونوى...
و�صار اخلبز اليومي للمدن والبلدات والقرى يف حوران .وكان لهذا الإعت�صام
�أن ك�سر عملية الإفقار ال�سيا�سي والثقايف واملدين التي خلقتها الدكتاتورية،
حيث �صارت ال�ساحات العامة مدار�س جماعية ملمار�سة الدميقراطية
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واكت�شاف املواطنة .هكذا �أ�صبح �أمنوذج القائد املخ ّل�ص تافهاً ومبتذ ًال ،وعادت
فكرة الدور اجلماعي والفعل املواطني بقو ٍة �أعاد �أهايل دوما �إنتاجها �سريعاً.
ث ّم ع ّمت املظاهرات منطقة اجلزيرة وال�ساحل ،ور ّد الأكراد ال�سور ّيون
على رفع ال�ضيم يف ق�ضية املحرومني من اجلن�سية بربط اجلن�سية باحلر ّية
والت�ضامن مع �إخوانهم يف درعا يف لوح ٍة �إن�سانية رائعة .من جهة �أخرى
حاول ريف دم�شق بك ّل الو�سائل تنظيم االعت�صام يف قلب العا�صمة يف �ساحة
العبا�سيني� .أ ّما ،حم�ص ،قلب �سورية املعطاء ،فقد التقطت ال�شعلة لو�ضع
لبنة الأ�سا�س «ل�ساحة التحرير ال�سورية» ،لتنتقل ا�سرتاتيجية ال�سلطة من
التوح�ش الأمني-الع�سكري .ويف حني تو�شحت حم�ص
املواجهة ال�شر�سة �إىل
ّ
بحزن ال�شهداء ،و�أ�صاب مدن ال�ساحل �سهام وح�شية «ال�شبيحة» ،با�شرت
القيادة الأمنية عملية احتالل درعا لو�ضع حدٍ ل�شيطان الإعت�صام الذي كان
قد ح ّول املدينة �إىل ملتقى مفتوح لك ّل الأحرار يف �سورية.
دخلت القوات الع�سكرية اخلا�صة درعا بهدف حتطيم معامل الإنتفا�ضة
التي �سبق وحطمت رموز الدكتاتورية كافة .كان الإنتقام بارزاً يف االعتداء
على البيوت واملمتلكات ب�شكلٍ جما ّ
ين ،بل و�سرقة �أ�سا�سيات النا�س مبا يف ذلك
اخلا�صة �صار مه ّمة �أمنية ،ونهب معدّات
رخي�ص الثمن .حتطيم ال�سيارات
ّ
املدار�س يذ ّكر املرء ب�سرقة الدوائر احلكومية يف بغداد ع�شية دخول القوات
الأمريكية .مل متنع العقوبة اجلماعية من حرمان من املاء والكهرباء
واالت�صاالت والغذاء والدواء ،مل متنع هذه العقوبة املواطنني تعزيز ما
اكت�شفوا يف انتفا�ضتهم ،فربزت �أ�شكال ت�ضامن �أ�سطورية ووقفت املر�أة حتمي
القدرة على ال�صمود املعا�شي وال�صمود الن�ضايل ب�آن .يف ك ّل يوم تظاهرة
ن�سائية ت�سري بني الدبابات .هكذا جنح الأهايل يف �إ�سقاط كل �أهداف احل�صار
املتج�سدة يف ك�سر الإرادات وجعل م�شكلة البقاء على قيد احلياة ت�سيطر
على احلركة املدنية االجتماعية .وقبل �أن ت�ستعيد درعا ح�ضورها الأول،
كانت مدينة حماه قد دخلت املعمعان بكل ق ّوة وحر�ص على الطابع املدين
ال�سلمي ،ورف�ض الإنتقام والتطرف ،ومناه�ضة الطائفية واملطالبة باحلريات
الأ�سا�سية.
مل تكن الإنتفا�ضة خارج نطاق املكان والزمان الذي تنتمي �إليه .ولعل
�صورتها التمثيلية قد ت�ش ّوهت �أحياناً كثرية لغياب ال�شفافية داخل احلدود
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ال�سورية� .إذا �أعطى هذا الغياب دوراً كبرياً للف�ضائيات ،ولل�شبكات االجتماعية
�سلطة التوا�صل والربط والت�شوي�ش يف نف�س الوقت .وكان لو�ضع الإنغالق
الذي تعي�شه �سورية �أن ّ
�ضخم دور املعار�ضة خارج البالد ،كذلك جعل من
الف�ضائيات والأنرتنيت مرجعيات مركزية و�إن مل تكن يف م�ستوى الدور
الذي تل ّب�سها .لكن هذه العنا�صر مبجملها مل تعاي�ش عربة التغيري مبكوناتها
الأ�سا�سية الثالث :ال�سائق� ،أو الإن�سان باعتباره القيمة العليا ،العربة �أو
البنيات املادية والتنظيمية� ،أخرياً الوقود املتمثل يف املرجعية الإخالقية
و�إعادة بناء منظومة القيم .الأمر الذي ّحول الت�ضامن اخلارجي يف العديد
من �أ�شكاله �إىل حماولة ا�ستيالء وفر�ض �سيطرة على احلراك االجتماعي
املدين �أكرث منه جم ّرد �سند داعم وحام للحراك الثوري.
ويف حني جنح ال�شباب الثائر يف انتزاع هيبة الدولة عرب تعطيل قدرة
الأخطبوط الأمني الك ّلي ال�سلطات على الفعل يف وجه ال�شباب املقدام ،وا�ستطاع
�إعالن وفاة ال�شرعية «الوطنية» �إلقاء الت�سلط والتنكيل والف�ساد «الوطني»
�إىل مزبلة التاريخ ووالدة ال�شرعية ال�شعبية ،و�أخرياً حتقيق القطيعة الذهنية
وال�سلوكية مع منظومة الف�ساد وروتني القهر املخابراتي ،مل تنجح تعبريات
املعار�ضة التقليدية يف اخلارج من مواكبة احلدث وبقيت تتعاي�ش مع خطاب
�أكل الدهر عليه و�شرب .وقد كان من �سوء طالع �سورية �أن احلرب الإيرانية-
اخلليجية غري املعلنة قد ف ّرخت ف�ضائيات مذهب ّية تبث احلقد والكراهية
والتكفري اليومي .ومنذ الأ�سبوع الأول ،حتولت هذه الف�ضائيات ،من مقارعة
مثيالتها ال�شيعية يف بغداد �إىل احلرب املقد�سة �ضد الراف�ضة واملجو�س وحزب
اهلل الذين ير�سلون القنا�صة والقوات اخلا�صة لدعم النظام الن�صريي (كذا)
يف دم�شق .وبعد �أن كان اخت�صا�ص بع�ض رجال الدين ال�سوريني املنفيني
نق�ض الراف�ضة ومواجهة الت�شيع ودح�ض �أطروحات اجلماعات غري ال�سن ّية،
حتول ه�ؤالء بني ليلة و�ضحاها �إىل معركة �إ�سقاط النظام ال�سوري ،ولكن
�ضمن تف�سريهم اخلا�ص لل�صراع باعتباره بني «�سلطة ن�صريية تتحالف
مع نظام جمو�سي راف�ضي» و «ثورة �أهل ال�سنة» .ورغم وقوف رجال دين
�سنة معروفني مع ال�سلطة ال�سورية وحترمي رجال دين �شيعة مثل �آية اهلل
حممد علي د�ستغيب لتزويد ال�سلطة ال�سورية باملال �أو الدعم اللوج�ستي لقمع
املتظاهرين ،جند التطييف وا�ضحاً وتغييب ال�سيا�سة متعمداً.
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وقد بد�أنا ن�سمع اخلطب املناه�ضة للم�شروع الدميقراطي �صراحة و�ضمناً
عرب اعتبار الدولة املدنية وثنية ،والدولة الدميقراطية �صليبية ،واملطالبة
بخالفة �إ�سالمية حيناً و�إمارة �إ�سالمية �أحياناً �أخرى .ورغم هزالة ا�ستجابة
الداخل ال�سوري لهكذا �أطروحات ،فقد ا�ستثمرت ال�سلطات ال�سورية هذا
اخلطاب خللق حالة رهاب (فوبيا) فعلية من �سلف ّية �ضخمها و�س ّلحها وربطها
بالدوائر الغربية وامل�شروع الأمريكي للهيمنة .الأمر الذي جعل بع�ض ه�ؤالء
يطالب بالتقية حر�صا على ك�سب اجلمهور.
مل نتو ّقف كثرياً �أ ّول الأمر عند هذه الظاهرة باعتبارها كانت من و�سائل
الت�شويه التي ا�ستخدمتها ال�سلطات ال�سورية ل�ضرب الإنتفا�ضة ،وكان موقف
البع�ض عدم التع ّر�ض لها� .إ ّال �أن حالة الغرور التي �أ�صابت �أن�صارها بحيث
ن�صبوا �أنف�سهم �أولياء �أمر الثورة و�صاروا ي�ضعون ميثاقها ويحدّدون م�ساراتها
ويتحدّثون تارة يف الدفاع امل�شروع عن النف�س للتحري�ض على الت�سلح ،وتارة
�أخرى يف تهديد الأقليات بالرتحيل والإبعاد و�أحيانا املحا�سبة (كذا!) �إن مل
خا�صة يف
تقف يف �صف الثوار ،بد�أت ترتك �آثارا كارثية على التعبئة ال�شبابية ّ
املدن.

امل�صالح الغربية واملقاربة املذهبية تتقاطعان ب�شكلٍ كبري

احل�س التلقائي والعملي.
كانت ا�سرتاتيجيات العمل ال�شبابي تعتمد على ّ
ومن هنا �إ�صرارها على مواجهة احلل الأمني الع�سكري باملقاومة ال�سلمية
و�شعور الأنفة واالعتزاز بالنف�س والقدرة الذاتية على التغيري ب�شكل �سفهت
فيه �أطروحات التدخل اخلارجي حل�ساب �سيناريوهات الفعل الداخلي.
كذلك ق�ضت الإنتفا�ضة ال�شبابية على روح الع�شائرية وت�صدت مبكراً لك ّل
الأطروحات املذهبية والطائفية .و�أخرياً جلبت م�شاركة اجلماعات امل�ست�ضعفة
من مراهقني ون�ساء ب�شكلٍ وا�سع .لكن عمليات التحري�ض املذهبية ،التي
�سمحت بها عدة دول باعتبارها ت�ضرب ع�صفورين بحجر :من جهة ته ّم�ش
�إيران ،ومن جهة ثانية ت� ّؤجج التوتر الداخلي ب�سورية ب�شكلٍ ي�ضعِف احل ّل
ّ
للتدخل اخلارجي ب�أ�شكال عدّة.
ال�سوري ويطيل �أمده ويفتح الباب
وهنا ميكن القول �أن امل�صالح الغربية واملقاربة املذهبية قد تقاطعتا ب�شكلٍ
كبري ،خا�صة و� ّأن بناء �أمنوذج متقدّم للدميقراطية يف �سورية ال ي�ش ّكل هاج�ساً
�أ�سا�سيا عند �أيّ من الطرفني .ومل نتفاج�أ عندما �سمعنا �أن بع�ض الدبلوما�سيني
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الغربيني ن�صحوا الذين قابلوهم بالعزف على الوترين املذهبي والطائفي
«للتمكن من حتقيق تعبئة �شعبية وا�سعة» كما قالوا .وقد جت ّلى �ضعف امل�شروع
الدميقراطي يف �صفوف قطاع هام من املعار�ضة التقليدية يف م�ؤمتر �أنطاليا
الذي حاول م�سخ �صيغ التعاون احلزبية والع�شائرية للو�صول �إىل ال�سلطة
التي ا�ستخدمت يف العراق .وبا�سم اجلبهة الوا�سعة ن�سي من يتحدّث يف حقوق
الإن�سان م�شروعيته وهو يخلط احلابل بالنابل حتت راية �شعا ٍر عام وغري ذي
دميقراطي ...هو «�إ�سقاط النظام».
ري
معنى ا�سرتاتيجي لأي تغي ٍ
ّ
توح�ش احلل الأمني الع�سكري وخوف معار�ضي اخلارج من �أن يكونوا
خارج �أ ّية م�شاريع داخل الوطن جعلنا ن�شهد عملية تعومي للأ�سماء واللجان
والقيادات و�أحياناً ب�شكلٍ مهزيل كا�ستعادة ا�سم «املجل�س الوطني لقيادة الثورة»
(الذي ا�ستخدم يف الثامن من �آذار � )1963أو املجل�س االنتقايل (وهنا الب�صمات
الليبية وا�ضحة) .وبد�أت جملة «فلي�أت ال�شيطان ويخ ّل�صنا» تتك ّرر على ل�سان
املتدخلني على ف�ضائيات نزلت يف معركة «الربوباغندا والربوباغندا امل�ضادة»
مبتعدة عن �أ ّية مهنية .وبعد �أن ك ّنا نتم ّنى من الإعالم �أن يكون طرفاً يف عملية
بناء الوعي الدميقراطي ،دخلنا يف لعبة �إعالمية ته ّم�ش القطب الدميقراطي
وتدعم بوعي �أو بدون وعي ك ّل التالوين الباهتة للحراك االجتماعي يف
�سورية .الأمر الذي انعك�س مبا�شر ًة على القيم الأوىل واملمار�سات اجلديدة
لل�شباب ال�سوري.
فبعد �أن كان رف�ض مغادرة البيوت والقرى واملدن موقفاً ت�ؤ ّكد عربه
اجلموع جرمية اقتحام املدن من القوات اخلا�صة� ،صار ث ّمة من ّ
يحث النا�س
على اللجوء لبلدانٍ جماورة لك�سب الر�أي العام .وبعد احلر�ص على الد ّقة يف
�إعالم الثوار والأحرار� ،صار ثمة من يحاول املبالغة هنا �أو الكذب هناك با�سم
«ال�ضرورة الثورية» .وال ّ
�شك ب�أن الف�ضائيات التي �صارت تل ّقن �أحياناً املتدخلني
عليها ما يقولون قد لعبت دوراً كبرياً يف �إبراز هذه املمار�سات التي تك ّرر مهازل
ال�سلطة ،وتبتعد عن الروح الإبداعية والأمينة ل�شباب قرر القطيعة مع
ك ّل مقومات و�أخالق النظام القدمي� .إ ّال �أن الت�ش ّو�ش الأكرب بد�أ مع اختيار
علني يخلط بني
البع�ض لت�سمية «جمعة الع�شائر» ،وما رافق ذلك من خطاب ّ
الت�سلح والتظاهر با�سم «دفاع الع�شائر عن نف�سها يف وجه ال�شبيحة» .وجاءت
نقاط الت�شو�ش التي رافقت ق�ضية ج�سر ال�شغور لتزعزع عدّة م�سلمات ثورية
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عرب طرح «الدور الرتكي» علناً من عدّة �أطراف �سواء بالوكالة عرب منطقة
عازلة ت�سمح ببناء فيلق ع�سكري مناه�ض لل�سلطة من الذين تركوا اجلي�ش
ومن طرح م�س�ألة حمل ال�سالح� ،أو بالأ�صالة كما �صرنا نقر�أ على ال�شبكات
االجتماعية (ولو ك ّلف ذلك ح�سب تعبري مواطن مغرتب ع�شرين باملئة من
مرتبات املوظفني لع�شرة �سنني لرتكيا مقابل ذلك)� ،أي �أن مغرتبنا يعطي
ما ال عالقة له به ملن ال ي�ستحق .وي�صل الأمر ب�أحد احلقوقيني للقول ب� ّأن
ّ
التدخل يف حال وجود عدد كبري من الالجئني كما هو احلال
من حق الناتو
يف تركيا.
يف و�ضع كهذا ،ي�صبح من ال�ضروري العودة والتذكري ب� ّأن الثورة حتتاج
للوقت من �أجل ال�سري نحو �أهدافها ،وال ميكن للثورة على دكتاتورية �شر�سة
ثمن باهظ .املقاومة ال�سلمية هي التي تعطي املجتمع �أف�ضل
�أن تكون دون ٍ
النتائج ب�أق ّل اخل�سائر .ومناه�ضة الطائفية والع�شائرية وتعزيز العالقات
املدنية وحده كفيل بانت�ساب �أكرب جمهور �شعبي من خمتلف املدن والقرى
والأطياف واملذاهب لهذا احلراك.
ال ميكن لأ ّية ثورة �أن تنجو من ك ّل مثالب الثورة امل�ضادة والت�آمر
ّ
ت�ستحق ا�سمها دون خو�ض معركة �إعادة
اخلارجي ،ولكن ال ميكن لأ ّية ثورة �أن
بناء الإن�سانّ � .إن الن�ضال من �أجل �سورية دميقراطية قو ّية يتطلب مناه�ضة
كل �أ�شكال تدني�س الوعي با�سم �شعبية �سريعة ودمياغوجية .ولتحقيق ذلك،
تت�صدّر عملية بناء القطب الدميقراطي ال�شبابي الأولويات ،باعتباره �ص ّمام
�أمان احلركة ال�شعبية .وبقدر حمافظة هذا القطب على جمموعة القيم
الأ�سا�سية احلامية للثورة ،منتلك ال�ضمان ل�صريورة انتفا�ضتنا ...ثورة� ،أي
عدم حتول انتفا�ضة الكرامة �إىل جم ّرد تغيري يف الق�شرة مع ا�ستمرار يف
امل�سلكيات وامل�ؤ�س�سات.
عن املوند ديبلوماتيك ،الطبعة العربية متوز/يوليو 2011
( )1هو جيفري فيلتمان :م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكية يف عهدي
جورج والكر بو�ش وباراك �أوباما.
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�أحرار �سورية والكوريدور الإن�ساين
ا�شتهر وزير اخلارجية ال�سابق برنار كو�شرن بخا�صتني الأوىل الوالء
للإ�سرائيلي والثانية الكوريدور الإن�ساين ،بل و�صل الأمر عند �أحد ال�صهاينة
لو�صفه بالقول‹ :املنا�ضل الذي منع ارتكاب �إبادة جماعية �أكرث من مرة بفكرة
الكوريدور الإن�ساين .طبعا كوريدور كو�شرن ال يختلف عن الأكورديون يت�سع
وي�ضيق ح�سب النغم وال�صوت والق�ضية ،وال م�شكلة يف �أن يتوقف متاما عن
العزف عندما يتعلق الأمر بال�شعب الفل�سطيني �أو بقطاع غزة.
وكون بع�ض الإخوة يف كرد�ستان العراق يعتقدون بف�ضائل الكوريدور
الإن�ساين ،فقد ات�صل بي �أحد الأ�صدقاء اجلامعيني من �أربيل يوم دخول
الدبابات درعا ليقول يل :هذه فر�صتكم ،خروج جماعي للأردن وي�سقط
النظام .ف�أجبته‹ :عزيزي مل ي�سقط �صدام يوم الكوريدور العراقي �إذا كانت
ذاكرتي مل تخني بعد .ال�شعب ال�سوري يف درعا هو الأحق باملدينة من الأمن
والقوات اخلا�صة التي من واجبها التمرت�س على احلدود ال بني البيوت ،كلنا
مع ال�صمود يف املنازل›.
مل تكن تراجيديا ‹�أنطاليا› (حيث اختلط احلابل بالنابل با�سم �إنقاذ
�سورية من الدكتاتورية) قد بد�أت بعد ،لذا متكنا كمجموعة من العقالء مع
�أهايل درعا من احل�ؤول دون خروج الجئني من املدينة.
لكن احلقيقة �أقول وب�أمل ،منذ انحازت عدة �أطراف لنظرية التجميع
الكمي للمعار�ضني� ،أ�صبح اجللو�س مع الن�صاب واملجرم وال�سارق حالال
با�سم ا�سقاط النظام .وو�صل الأمر للجلو�س مع ال�صهيوين برنار هرني
ليفي والك�سندر غولدفار م�ساعد وزير الدفاع الإ�سرائيلي وم�ست�شاره ل�ش�ؤون
ال�صناعات الأمنية والع�سكرية واندريه غلوك�سمان ،املتحم�س للمحافظني
اجلدد وحمامي �إ�سرائيل� .أو فريدريك �إن�سيل الذي بد�أ حياته منا�ضال يف
�شبيبة الـبيتار (حركة �شباب الليكود يف فرن�سا) ،وهو �صهيوين متطرف
ويطرح مواقف عن�صرية �ضد العرب ،كذلك دعي برنار كو�شرن من �أجل �سمعة
الكوريدور الإن�ساين.
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من امل�أ�ساوي �أن ي�صبح عند البع�ض اال�ستنجاد برموز اللوبي ال�صهيوين
ق�ضية عادية يف وا�شنطن بالأم�س ثم يف باري�س م�ؤخرا .بل و�صل الأمر برجل
�أعمال �سوري �شارك بتمويل اجتماع منتدى ‹قواعد اللعبة› ل�صاحبه برنار
هرني ليفي �إىل القول‹ :ما الفرق بني اجللو�س مع غولدفار وعزمي ب�شارة،
كالهما ع�ضو �سابق يف الكني�ست› .الأخ ريا�ض ال�شقفة املراقب العام حلركة
الأخوان امل�سلمني قال يل بالهاتف عندما �س�ألته عن ح�ضور مندوب من
احلركة االجتماع�‹ :أخربوين �أن هناك اجتماعا مع مفكرين فرن�سيني بينهم
واحد يهودي›.
هذا االنحدار عند البع�ض با�سم الثورة ال�سورية ،بل حتى بحق تنظيمه
ال�سيا�سي ،وعلى ح�ساب املدافعني عن الكرامة واحلرية مل يعد بالإمكان
ال�سكوت عنه ،و�صار من ال�ضروري ،والن�ضال على �أ�شده لنجاح الإنتفا�ضة،
من �أن نعود ملناق�شة م�س�ألة مركزية تتعلق مبن نحن وما هي التخوم واحلدود
يف التحالفات وامل�ؤمترات وهل با�سم مناه�ضة الدكتاتورية ميكن اجللو�س مع
كل قادم �أو كل من ينطبق عليه (عدو عدوك �صديقك)؟
منذ  ،1980كنت �أ�شعر ب�أن فكرة الفرز يف الن�ضال الدميقراطي �ضرورية،
وكان يف الطرف الآخر من يتحدث يف اجلبهة الوا�سعة ،واختلفنا كثريا ،خا�صة
يف فرتة حتالف البع�ض مع نظام �صدام ح�سني ،وبعدها عندما توا�صل البع�ض
مع اللوبي ال�صهيوين يف وا�شنطن .وقد جاءت انتفا�ضة الكرامة لتحررنا من
عقدة (من قلة اخليل و�ضعوا على بغالهم �سروج) ،كون الثورة العربية تنتج
مئات �آالف الأحرار وتبعدنا عن حالة الت�صحر ال�سيا�سي التي كنا نواجه فيها.
لذا مل يعد بالإمكان �إيجاد ذريعة �أو مربر� ،أخالقي �أو �سيا�سي �أو براغماتي ،ملد
اليد ملجرم �ضد الإن�سانية �أو حمتل �إ�سرائيلي �أو مرتكب جرائم اقت�صادية .بل
�صار على العك�س من ذلك ،من ال�ضروري التمايز بو�ضوح عن املرتزقة اجلدد
وال�سما�سرة الإقليميني وجتار الب�ؤ�س؟
هناك بالت�أكيد حالة انف�صام نف�سية و�أخالقية بني �سيا�سيني خم�ضرمني
يعي�شون يف املنفى وال�شباب داخل �سورية ،بل �أي�ضا مع نظرائهم من احلركة
ال�سيا�سية التقليدية داخل البالد والتي جددت �شبابها يف الثورة ومع الثوار يف
معاي�شة احلالة الثورية .يف �سورية ي�شعر الأحرار والثوار ب�أن امل�شروع التحرري
لن يتوقف عند �سقوط الدكتاتورية وغالبا ما ن�سمع عبارة حترير القد�س� ،أما
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يف اخلارج فيلج�أ البع�ض لتكتيكات وات�صاالت حمدودة الأفق حمدودة ال�سقف،
معيبة لأ�صحابها وعالة على الفعل الثوري ال�سوري ب�أكمله.
لذا قلنا ونكرر ،الغاية ال تربر الوا�سطة ،والثورة التي قدمت �أكرث من
�ألف وخم�سمئة �شهيد وع�شرة �آالف جريح و�أكرث من ت�سعة �آالف معتقل
لي�ست بحاجة ل�سوق النخا�سة ال�صهيونية يف الغرب ،لأنها مو�ضوعيا يف �صراع
وجودي مع ال�صهيونية ،التي ترف�ض �سورية دميقراطية قوية .وتبحث عن
متزيق �أو�صال البلد لتبقى الدولة العربية مركز القوة الع�سكري والعلمي
واالقت�صادي يف املنطقة.
ال ميكن ف�صل م�شروع احلرية والكرامة عن م�شروع التحرر الوطني
ومواجهة الإ�سرائيلي .كما �أن �سورية بدون مواطن كرمي ومواطنة كاملة
احلقوق ،بلد م�صاب بنق�ص املناعة الوطنية بال�ضرورة لأن �سالح املقاومة
الأهم والأعلى هو الإن�سان .من هنا اعتربنا دائما اخلروج من الدكتاتورية اىل
دولة مدنية دميقراطية ال�شرط الواجب الوجوب لتحرير الأر�ض العربية.
يوما بعد يوم ،جند الف�صام بني الداخل واخلارج ال�سوري يت�سع ،وكلما
خرجت �شطحة على منط ‹�أخرجوا من بيوتكم لرتكيا› من �أجل منطقة
عازلة تنطلق منها �أفواج ال�ضباط الأحرار ،تورطنا يف ق�ضية جديدة �أبعدتنا
عن اال�ستقطاب ال�شعبي الوا�سع الكفيل بفكفكة ال�سلطة وفتح الباب للتغيري
الدميقراطي ال�سلمي .لقد ر�أينا و�سمعنا التحري�ض على اللجوء والنزوح على
الف�ضائيات ،وكيف �أن احلرائر تغت�صب بالع�شرات ،والرجال يقتلون باملئات،
حتى �أن �أحد الأفالم حتدث عن �سبعمئة �شهيد يف الر�سنت و�أقل منها بقليل
يف ج�سر ال�شغور .جل�أ قرابة خم�سة ع�شر �ألفا �إىل الأرا�ضي الرتكية ،ون�سيهم
ال�سيا�سيون ،ف�صاروا يتظاهرون بنف�س ال�شعارات التي يتظاهر بها �أهايل حماة
من داخل مدينتهم ،ثم مل يجدوا �سوى الإ�ضراب عن الطعام للخروج من
و�ضعهم ال�صعب .ووقع العبء علينا كمنظمات حقوقية و�إن�سانية لإخراجهم
من م�أ�ساة جديدة.
لقد با�شرنا منذ اليوم الأول الطلب بوقف م�أ�ساة النزوح وطلبنا التوا�صل
مع �أبناء �سورية يف الأرا�ضي الرتكية .رف�ضت ال�سلطات الرتكية دخولنا
املع�سكرات ،ورف�ضت �أن تكون هناك جمعيات غري تركية مل�ساعدتهم ،ورف�ضت
وجود الإعالم ورف�ضت اقرتاحنا بتحويل ما �أ�سمته ‹ال�ضيوف› �إىل قراءة
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قانونية فعلية� .أي فرز الالجئني على �أ�سا�س القانون الدويل :بني ف�صيل
�أول يوجد خطر على �أمنه وحياته يف حال الرجوع وبالتايل منحه حق اللجوء
وحق التوا�صل مع املنظمات الإن�سانية واحلقوقية وحق احلركة �ضمن م�صلحة
البلد امل�ستقبل .وف�صيل ثان خرج بالتهوي�ش والتجيي�ش وال ناقة له وال جمل
ومن املفرت�ض ت�أمني عودة مبا�شرة له ت�ضمن ال�سالمة والكرامة� .أي �أننا
حاولنا �أن نناق�ش الق�ضية مع ال�سلطات املعنية وفق الإتفاقية اخلا�صة بو�ضع
الالجئني اعتمدها يوم  28متوز/يوليو  1951والتي �صدقت عليها تركيا منذ
�ستني عاما .لكن حتى اللحظة يرف�ض ا�ستقبال وفد املكتب الدويل للجمعيات
الإن�سانية واخلريية لتقييم وتقدير االحتياجات و�سبق ورف�ض طلب اللجنة
العربية حلقوق الإن�سان للتحقيق يف �أو�ضاع الالجئني ،وتتعامل ال�سلطات
الرتكية مع املو�ضوع باعتبارها الطرف الوحيد �صاحب القرار يف كل �شاردة
وواردة.
منذ خرجت فر�ضية الكوريدور الإن�ساين قبل ع�شرين عاما ،قلت ب�أنها
و�سيلة �سيا�سية انتقائية لتوظيف العمل الإن�ساين ،وقد �أثبت الو�ضع يف العراق
يف ظل الإحتالل ثم و�ضع الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة والعدوان على غزة
ذلك ب�شكل جلي .لكن يبدو �أن بع�ض ‹الأذكياء› ظنوا �أن بالإمكان هذه املرة
�أن يدخل حلف �شمال الأطل�سي لنجدة ع�شرة �آالف نازح �سوري يف الأرا�ضي
الرتكية ،و�أن عليهم مد ج�سور تطمئن الإ�سرائيلي �إىل �أن القادم ال�سوري
�ضد �إيران وحزب اهلل وحما�س ويكفل يف اجتماع ك�سهرة �سينما ال�سان جرمان
ال�شهرية� ،أال تلفظ كلمة اجلوالن �أو فل�سطني .وبدون �أية مبالغة� ،أظن ب�أن
هذه الهدية لل�سلطات ال�سورية ،مل حتلم بها ومل تعتقد ب�إمكانيات وقوعها
حتى مبعجزة.
خالل ن�صف قرن ،ف�شلت الأو�ساط ال�صهيونية يف اخرتاق املعار�ضة الوطنية
الدميقراطية ال�سورية ،اليوم وال�شعب ال�سوري ينعتق من الدكتاتورية بثواره
و�أحراره ،ت�صبح �أية مهادنة �أو ارتهان لهذا اللوبي خطا �أحمر غري م�سموح
به ،ومن املطلوب عزله عن اجل�سم ال�صحي الطبيعي للن�ضال من �أجل �سيادة
الوطن وكرامة املواطن.
القد�س العربي 2011/7/6
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الدولة والثورة يف �سورية
تدخل انتفا�ضة الكرامة �أواخر ال�شهر الرابع وت�ستعد لتحدي �شهر رم�ضان
املبارك .وبقدر ما يحمل هذا ال�شهر من �شحنات رمزية لكل ال�سوريني على
اختالف �أديانهم ومعتقداتهم ،بقدر ما �صارت امل�شرتكات اجلامعة للمجتمع
ال�سوري �شرطا واجب الوجوب ل�صريورة االنتفا�ضة ثورة� ،أي القدرة على
النقلة من عملية التغيري يف الإن�سان �إىل تغيري امل�ؤ�س�سات.
ال �شك ب�أن التواجد خارج البلد قد حرم املرء من عي�ش حلظات تاريخية
خا�صة ،لكن و�سائل التوا�صل �سمحت لنا بالتفاعل والتداخل ب�شكل كبري بحيث
واملهجرين ،و�إمنا كانت بني
مل تكن النقا�شات وامل�شادات وح�سب بني املهاجرين
ّ
الداخل واخلارج وب�شكل �شبه يومي .الأمر الذي �سمح مبتابعة دقيقة و�أمينة،
رغم البعد اجلغرايف ،وحوارات خ�صبة وغنية رغم اكت�شاف النا�س بع�ضها
البع�ض.
يف مئة يوم ،متكن الأحرار من انتزاع هيبة ال�سلطة� ،أي تعطيل الأخطبوط
الأمني «الكلي القدرة» ،وجنحوا يف �إ�صدار �شهادة وفاة لل�شرعية التي وقفت
عليها م�ؤ�س�سات احلكم ،بحيث ميكن القول �إن الت�سلط «الوطني» والف�ساد
«الوطني» والتنكيل «الوطني» قد �سقطت جميعها �أمام �شرعية ال�شعب
اجلامعة ل�سيادة الدولة وكرامة املواطن ،وقد �سقطت كل عمليات الإبعاد
الق�سري للإن�سان عن ال�ش�أن العام خالل عقود زمنية ب�أ�سابيع .و�صرنا نتمثل
امل�ستقبل يف قطيعة كاملة مع منظومة الف�ساد والقهر املخابراتي .بهذا املعنى
ماتت الدكتاتورية� ،أي توقفت قدرتها على خلق جماعات وا�سعة تخاف من
التغيري وت�ؤثر ال�صمت على التعبري.
ولعل �أهم درو�س الأ�سابيع املا�ضية هو �أن احلل الأمني الع�سكري قد �أ�صيب
بحالة موت �سريري بف�ضل املقاومة املدنية ال�سلمية التي حولت الر�صا�صة
التي تطلق على املواطن الأعزل �إىل جرمية �ضد الإن�سانية ،و�أن العن�صر
الأ�سا�س يف احلراك االجتماعي املدين هو املجتمع ال�سوري نف�سه ،الذي يبتكر
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ويق ّيم وي�صوب ويختار ،دون تدخل �أو دعم من �أحد ،و�أن الأطروحات املذهبية
والطائفية ما زالت مهم�شة رغم كل عمليات التوظيف ل�شحطات ت�صدر من
هنا وهناك.
لقد اخرتقت انتفا�ضة الكرامة البنيات النف�سية والذهنية للأ�شخا�ص
ونقلت مع�سكر اخلوف ل�صف القامع وجنحت يف بعث احلياة يف العالقات
املدنية وال�سيا�سية واالجتماعية.
�إال �أن ال�ضربات القا�سية التي تلقاها احلراك املدين من �أجهزة الأمن
والقوات اخلا�صة ترك العديد من العقابيل واجلروح ،وث ّبط احلراك
�شحن ومواجهات عززت رهاب
االجتماعي يف العديد من املناطق ،بل خلق حاالت ٍ
التغيري يف �صفوف الكثري من �أبناء الأقليات الدينية ،وطلعت علينا دعوات،
مع �أو بدون فتاوى ،تتحدث عن الدفاع امل�شروع عن النف�س بكل الو�سائل مبا
يف ذلك العنف (والأ�صح ت�سمية هذا الر�أي بالدفاع غري املتكافئ عن النف�س
بو�سائل امل�ؤ�س�سة الأقوى لتنظيم العنف يف املجتمع) ،يف حني عو�ضت جماعات
�أخرى عن رف�ضها العنف ومعاناتها منه بعنف لفظي يف ال�شعارات والكلمات.
وميكن القول يف جمع ٍة طالبت برحيل الأ�سد ،ت�صدرتها حماة النواعري بكل
املعاين والرموز� ،إن حراك مدينة دم�شق لي�س يف امل�ستوى املتنا�سب مع �أهمية
العا�صمة ،وما زالت �أكرب املدن ال�سورية (حلب) ،حمدودة احلراك والت�شارك.
وثمة حالة انقطاع ق�سري بني التظاهر وعملية �إن�ضاج الوعي ال�سيا�سي
املواكب له ،خلقته الأجهزة الأمنية التي مار�ست �سيا�سة الأر�ض املحروقة بحق
كل حماوالت االعت�صام التي ت�سمح بالتفاعل ال�شعبي واحلوار يف معمعان
احلركة املدنية ،كما �شاهدنا ذلك يف حمافظتي درعا وحم�ص .الأمر الذي
جعل ال�شعارات تنف�صل عن وعيها ال�سيا�سي بحيث حتولت فيه �أحيانا عديدة
�إىل مطالب «عقائدية»� ،أي مغلقة وثابتة تبتعد عن الدينامية الن�ضالية
وتفاعالت احلياة وابتكار الردود الأف�ضل على التحديات الأ�صعب وتخفف
من اجلاذبية ال�ضرورية الن�ضمام قطاعات �أو�سع من املجتمع.
وبالطبع ،مل يكن للف�ضائيات �أو العامل االفرتا�ضي �أن ت�سهل مهمة النا�س،
خا�صة عندما تدخل الف�ضائيات معركة الكم على ح�ساب النوع ،وت�صبح يف
�أحيان عدة طرفا �أكرث منها م�ؤرخا للحظة� .أو ي�صبح املرجع �شهودا قليلي
اخلربة يف الر�صد املو�ضوعي واملتابعة ال�سيا�سية والتحليل .الأمر الذي يخلط
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بني الواقع الن�ضايل وال�صورة التي يعر�ض بها بحيث ننتقل من الثورة �إىل
املجتمع امل�شهدي دون ر�ؤية الفوا�صل واحلدود بينهما.
مل تنجح ال�سلطة يف تعبئة موازية لتلك التي �سبقت اخلطاب الأول
للدكتور ب�شار الأ�سد بعد ذاك اليوم ،يف حني ا�ستطاعت احلركة ال�شبابية من
ك�سر طوق املحافظة (درعا) �إىل عموم الوطن .وتبقى امل�شكلة يف �أن هذا الن�صر
قد �سار مبعدالت بيانية �سريعة ثم عاد �إىل وترية �أقل وتفاعل �أكرث حذرا.
وال �شك ب�أن �ضبابية ال�صورة التي قدمتها معار�ضة «�أنطاليا» باعتمادها
التجميع الكمي ،وت�أخر املعار�ضة الدميقراطية داخل �سوريا ،وتراكم �أخطا ٍء
داخل وخارج البالد َح َم َل وزرها الأحرار دون �أن يكونوا طرفا بها ،والتجيي�ش
اللفظي لعدد من امل�س�ؤولني الغربيني الذي �أعطى انطباعا ب�أن حلف الناتو
يعد العدة ل�سيناريو ليبي مكرر ،الأمر الذي �أرعب قطاعات وا�سعة من النا�س
من فكرة �سيناريو التدخل الع�سكري اخلارجي.
لقد �أعطى التعتيم الإعالمي للإ�شاعة والت�ضخيم وعدم القدرة على
التحقق قوة ح�ضور كبرية ،وكان لهذه العوامل جمتمعة الإ�سهام يف فرملة
روح امل�شاركة عند رجال الأعمال ومي�سوري احلال وحزب (اهلل ي�سرتنا من
املجهول) الذين �آثروا �سالمة الأمر الواقع على مرارته خوفا من التغيري
الثوري واحتماالته.
ولعل من �أهم عوامل الرتدد املجتمعي يف �أو�ساط غري قليلة من الطبقات
الو�سطى ،خا�صة منها الكوادر غري امل�سي�سة� ،إدراك هذه الفئات لواقعة
اختطاف الدولة من قبل ال�سلطة وغياب مفهوم النظام باملعنى ال�سيا�سي
العميق للكلمة.
ف�إن كان بالإمكان حتقيق انتقال غري عنيف يف م�صر بالرغم من �سقوط
ر�أ�س النظام ،فذلك لوجود م�ؤ�س�سات دولة مل تتمكن احلقب املختلفة منذ
حركة ال�ضباط الأحرار �إىل ثورة  25يناير من ت�أميمها �أو م�صادرتها ب�شكل
كامل .الأمر الذي ي�سمح لأجهزة الدولة غري احلزبية ب�إدارة الأمور يف الفرتة
االنتقالية التي حتتاجها الثورة ويتطلبها التغيري ،يف حني �أن �ضرب قمة
ال�سلطة يف �سوريا ومواجهة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يعنيان تفتتا غري حمدود
وغري م�ضمون العواقب على م�ستقبل الدول ِة امل�صادر ِة نف�سها .كون هذه
الدولة رهينة ال�سلطة بكل معاين الكلمة.
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ولي�س من الغريب �أن يخو�ض معنا حتى اليوم ،عدد من املثقفني امل�ستقلني
�أو املعتقلني ال�سابقني حول دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ك�ضمانة �أخرية للوحدة
الوطنية ووحدة الأرا�ضي ال�سورية� ،أو �أن ن�سمع جمال على منط «ثالث
�سنني دكتاتورية وال ع�شر �سنني حرب �أهلية» ..لعدم قدرة البنيات الإدارية
والبريوقراطية اله�شة وامل�ؤدجلة على �ضمان ا�ستمرار م�ؤ�س�سات الدولة.
من هنا ن�شاطر التحليل كل من يعترب توريط امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
الأحداث امل�سلك الأكرث خطورة و�إجراما من م�سالك ال�سلطة الأمنية فيما
حدث ،لأنها و�ضعت املجتمع يف مواجهة مفتوحة مع اجلي�ش وو�ضعت ال�شعب
�أمام خيارات تدمريية ال ت�ستثني الفو�ضى واحلرب الأهلية من �سيناريوهاتها.
الأمر الذي يت�ضمن تفتت امل�ؤ�س�سة الوحيدة التي ت�ضمن وحدة البالد بعد
ن�صف قرن من الدكتاتورية.
�إن حتديات الأحرار يف �سوريا ال تتوقف عند املواجهة القمعية ال�شر�سة ،بل
تتعدى ذلك لكل خماطر الوجود والوجدان الوطني .و�إن كان مفهوم امل�س�ؤولية
جتاه �سوريا قد �أ�صبح عند املم�سكني بزمام الأمور متداخال مع وجودهم يف
ال�سلطة ،ف�إن �أغلبية ال�شعب ال�سوري ما زالت تعترب قوة الدولة الدميقراطية
من مقومات الثورة نف�سها ،و�سيادة �سوريا الغد يف االرتباط الع�ضوي بني
مفهوم الوطن واملواطن .بحيث مل تغب فكرة البناء اجلديد مع كل من مل
يرتكب جرما من ال�سلطة القدمية يف رف�ض لفكرة اال�ستق�صاء واال�ستئ�صال
التي زرعتها الدكتاتورية ويرف�ض الأحرار �إعادة ن�سخها وم�سخها يف �أمنوذج
الغد.
لقد خا�ضت الأجهزة الأمنية معركتها الأخرية على ح�ساب اللحمة
املجتمعية والوحدة الوطنية ،الأمر الذي يتطلب من الثوار حكمة عالية
وقدرة على ا�ستقراء �أوراق عمل جتمع بني الروح الثورية والتغيري من جهة،
والعقالنية الهادئة من جهة �أخرى.
وال �شك ب�أن ا�ستعرا�ض نقاط ال�ضعف والقوة ،وحتويل كل منزل وم�ضافة
�إىل ملتقى حوار بني ال�سوريني ،واعتبار كل جتمع مدين �أو ثقايف مرخ�ص
به مبجرد ممار�سة حق التجمع والتنظم اجلمعياتي� ،أي بعلم وخرب ..ففي
�أجواء حوارات �سيا�سية ومدنية تعم البالد ،تتوفر الظروف ال�صحية للبحث
عن موا�ضع التقاطع بني املطالبني بالإ�صالح من فوق والثائرين من �أجل
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التغيري يف ال�شارع.
وال ميكن �أن تتحقق عمليات فرز حقيقي على �أ�سا�س برنامج يتم االنت�ساب
�إليه وخارطة طريق يتم ر�سمها دون توفر ال�شروط الطبيعية للحوار املجتمعي
الوا�سع بعيدا عن احلل الأمني واالعتقال االعتباطي وقمع املتظاهرين.
رغم كل الظروف القا�سية للتجمع والتفاعل بني ال�سوريني ،ميكن القول
اليوم �إن الرد الأكرث قربا من مطالب احلركة االجتماعية املدنية على عر�ض
احلوار الذي تقدمه ال�سلطات ال�سورية ،يكمن يف الدعوة �إىل عقد م�ؤمتر
وطني عام للحوار ي�ضم ال�شباب وممثلي كافة القوى ال�سيا�سية والهيئات
وال�شخ�صيات العامة ذات ال�صلة يف املجتمع ،يهدف �إىل االتفاق على الربنامج
والآليات املنا�سبة لالنتقال بالبالد �إىل نظام دميقراطي مدين تتحدد
مالحمه الرئي�سية يف:
1ـ د�ستور ير�سي عقداً اجتماعياً جديداً يتبنى الدولة املدنية �شكال للحكم
وحقوق املواطنة املت�ساوية لكل ال�سوريني ب�صرف النظر عن املعتقد والعرق
والإثنية واجلن�س ،ويكفل التعددية ال�سيا�سية و�إلغاء املادة الثامنة من
الد�ستور احلايل ،وينظم التداول ال�سلمي لل�سلطة عرب �صناديق االقرتاع،
ِّ
وير�شد مهام و�صالحيات رئي�س اجلمهورية ويحدد عدد الدورات الرئا�سية،
وي�ضمن ا�ستقالل الق�ضاء والف�صل بني ال�سلطات الثالث.
2ـ تنظيم احلياة ال�سيا�سية عرب قانون دميقراطي للأحزاب ،وتنظيم
الإعالم واالنتخابات الربملانية وفق قوانني توفر احلرية وال�شفافية والعدالة
والفر�ص املت�ساوية.
3ـ الإلغاء الفعلي لكل �أ�شكال اال�ستثناء من احلياة العامة ،بوقف العمل
بجميع القوانني ذات العالقة بالأحكام العرفية واملحاكم اال�ستثنائية ،و�إلغاء
ربر للأجهزة الأمنية ممار�سة التعذيب
جميع القوانني واملرا�سيم التي ت ِّ
والقتل ،وعودة جميع املالحقني واملنفيني ق�سراً �أو طوعاً عودة كرمية �آمنة
ب�ضمانات قانونية ،و�إنهاء كل �أ�شكال االعتقال واال�ضطهاد ال�سيا�سي.
4ـ �ضمان حرية الأفراد واجلماعات والأقليات القومية يف التعبري عن
نف�سها ،واملحافظة على دورها وحقوقها الثقافية واللغوية ،خا�صة الأكراد
والآثوريني ،و�إيجاد حل دميقراطي عادل للق�ضية الكردية يف �إطار وحدة و�أمن
�سوريا �أر�ضاً و�شعباً ،مبا ي�ضمن امل�ساواة التامة للمواطنني ال�سوريني الأكراد
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مع بقية املواطنني من حيث حقوق اجلن�سية والثقافة وتعلم اللغة القومية
وبقية احلقوق االجتماعية والقانونية ،وهو الأمر الذي ال يتعار�ض البتة
مع كون �سوريا جزءاً ال يتجز�أ من الأمة العربية يرتبط واقعها وم�ستقبلها
ارتباطاً م�صريياً بها وبق�ضاياها.
5ـ حترير املنظمات ال�شعبية واالحتادات والنقابات املهنية من و�صاية
ال�سلطة والهيمنة احلزبية والأمنية ،وتوفري �شروط العمل احلر وامل�ستقل
لها كمنظمات ملجتمع مدين جدير بالت�سمية ينظم ن�شاطاتها قانون ع�صري
للجمعيات.
6ـ ت�شكيل هيئة وطنية للم�صاحلة والإن�صاف ورد املظامل من �أجل الك�شف
عن املفقودين ال�سوريني و�ضمان احلقوق الأ�سا�سية اخلا�صة بالتعوي�ض و�إعادة
الت�أهيل ل�ضحايا الت�سلط والعنف ال�سيا�سيني.
7ـ مبا�شرة �إجراءات عودة املال العام امل�سروق خلزينة الدولة ،و�إعطاء
اهتمام خا�ص للأحياء الفقرية واجلماعات املهم�شة والعاطلة وامل�ست�ضعفة
و�صغار �صغار الك�سبة ،وال�سعي لت�أمني حد �أدنى للعي�ش لكل الفئات املظلومة
ال يوجد اليوم يف �سوريا دولة علمانية �أو وطنية ،يوجد �سلطة وح�سب،
و�ستكون مهمة بناء الدولة من �أ�صعب ما ينتظر قوى التغيري الدميقراطي
يف �سوريا .والدولة املدنية بر�أينا ،هي الوحيدة القادرة على ا�ستقطاب قوى
التغيري والإ�صالح بكل �ألوانها وتعبرياتها و�أجيالها.
والدولة املدنية كما اتفقنا قبل  16عاما ،وكنا جمموعة من املثقفني
الإ�سالميني والدميقراطيني ،هي و�ضع الف�ضاء ال�سيا�سي خارج القدا�سة� .أي
اعتبار �أي برنامج �سيا�سي �أو مطلب للمجتمع ق�ضية ب�شرية خمتلفة املراجع.
الإ�سالمي يعتربها من جوهر التزامه الديني والنا�صري يعتربها ابنة حركة
التحرر يف مرحلتها اجلديدة الدميقراطية واالجتماعية ،وال�شيوعي ي�سميها
م�شاركة ال�شعب يف ممار�سة ال�سلطة و�صناعة حا�ضره وم�ستقبله� ...إلخ
والليربايل ي�سميها الو�سيلة الأمثل حلماية احلقوق املدنية.
املفكرون الإ�سالميون املعا�صرون يجاهدون فكريا منذ �أكرث من قرن �ضد
الع�صبيات الع�شائرية والنزعات الطائفية وروح الث�أر والعنف املجاين وهي قيم
مدنية �أ�سا�سية .والعلمانيون الدميقراطيون يطالبون بدولة قانون و�ضمان
حرية التجمع والتنظيم والتعبري و�ضمان حقوق الأ�شخا�ص بغ�ض النظر عن
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جن�سهم �أو لونهم �أو انتمائهم.
لقد كرم الإ�سالم الإن�سان دون حتديد و�أ�س�س القر�آن الكرمي لدولة العقد
االجتماعي عندما جعل من �أهم �صفات امل�ؤمن احرتام العهد والأمانة (البقرة
 ،177وامل�ؤمنون  ،8واملعارج  .)32الديانات ال�سماوية وال�شرعة الدولية حلقوق
الإن�سان �أ�س�ست للمحا�سبة يف الف�ساد ويف اجلرائم اجل�سيمة.
وكما يذكرنا �إليا�س مرق�ص ،حني ت�سقط الذمة (العهد ،الدين ،القانون،
ال�ضمري) ي�سقط كل �شيء ,لذا يتابع بالقول :ليكن �شعارنا الذمة العامة،
اجلميع للجميع ،الكل للكل ،اجلميع لكل فرد ،حق النا�س ..دولة حقوق
�أ�سا�س� ،شرط الدولة الدميقراطية.
الدولة املدنية التي نطالب بها خلال�ص �سوريا من الدكتاتورية هي
االنتقال من النموذج الفئوي الطارد لأغلبية مكونات الن�سيج املجتمعي� ،إىل
جعل �أية �أغلبية عددية �أو �سيا�سية قوة جاذبة لباقي مكونات املجتمع .ولي�ست
هذه ال�صفة حالة مثالية بل حالة طبيعية متحققة الوجود يف الدول التي
ت�ضمن �أوليات احلقوق ال�سيا�سية واملدنية كما هي مقرة يف ال�شرعة الدولية
حلقوق الإن�سان.
 2011-07-09عن اجلزيرة نت
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الثورة �أم احلرب يف بالد ال�شام
كلما ا�شتدت وط�أة ال�ضربة الأمنية الع�سكرية على احلركة املدنية
االجتماعية ال�سلمية يف �سورية يعود ال�س�ؤال عن املواجهة الع�سكرية بني
القامع واملقموع �إىل ال�سطح.
�س�ألت العديد من ال�شباب يف مدينة الق�صرين التون�سية :ملاذا دافعتم عن
�سلمية الثورة� ،أجاب �أكربهم عمرا« :ماذا جنت اجلزائر من القتال ،وهل لدينا
من الإمكانيات ما ي�سمح بتحطيم الرثوتني  :الإن�سانية والطبيعية؟» و�أجاب
�أ�صغرهم« :حرب العراق واحلرب على الإرهاب جعلتنا نكره كل حرب ،ال نريد
املوت حبا باملوت ،ال نريد القتل مهما كانت الغاية من القتل ،ال يوجد قتل،
يوجد جرمية قتل».
ال�شباب الذين �صرخوا «�سلمية» يف درعا جنوبي �سورية رف�ضوا �أية �صيغة
عنيفة مبا يف ذلك عنف الكلمات .الذين كتبوا على جدران اجلامع العمري
«لئن ب�سطت �إيل يدك لتقتلني ما �أنا ببا�سط يدي �إليك لأقتلك» ،الذين قالوا
يف داريا «�سلمية �سلمية لو قتلوا كل يوم مية» ،الذين هتفوا يف دوما «�إن جل�أت
لل�سالح فلديهم الكثري منه» وحملوا يافطة يف حم�ص عليها «امل�ستبد يقتل
واحلر ي�صنع احلياة» ،ه�ؤالء هم من و�ضع الأ�س�س ال�صلبة النتفا�ضة الكرامة،
الأ�س�س الراف�ضة للعنف والطائفية والتدخل الأجنبي ،الأ�س�س التي تعترب
البناء املدين الدميقراطي الأمل الوحيد للق�ضاء على الدكتاتورية.
مثلت الدكتاتورية ال�سلطة ال�سوداء بكل املعاين ،لإنتاجها الوا�سع
للإن�سداد واال�ستع�صاء الذهني يف حياة املجتمعات باعتبارها مادة �إلغاء
للمبادرة واحلوار والت�شارك والتفاعل والت�ضامن والتعارف يف حياة اجلماعة.
وقد ت�ضخمت �أ�ضرارها منذ �أ�ضيف �إىل مربراتها القدمية كاحلرب والكوارث
والأزمات� ،سالح الدفاع عن �إيديولوجية حمددة .مل تعد الدكتاتورية مذاك
�شكال �صفيقا ملمار�سة الع�سف ،فقد �ألب�ست ال�شعارات املمار�سات الدكتاتورية
ثوبا مزخر�شا ي�ضع على ظهر كل �ضحية للتعذيب �أو القتل �أو التنكيل بطاقة
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كتب عليها :خائن ،كافر ،مرتد ،عميل ،مت�آمر ..ورغم كل �أجهزة الدعاية
ال�ضرورية ال�ستمرارها ،ال ميكن للدكتاتورية اال�ستمرار طويال �إال مبنطق
الظروف اال�ستثنائية واحلرب.
مل يكن من الغريب �أن يكون �أول حمركي �آلة احلرب يف وجه احلركة
الثورية العربية معمر القذايف ،فقد جمع من بني �أقرانه بني كل �صفات
الدكتاتور املعا�صر ،القائد ،الزعيم املفكر واملنظر لبلده والإن�سانية .وقد كان
حلالة الإغتيال املدين والفقر ال�سيا�سي الهائل التي خلقها ما جعل الإنزياح
نحو احلرب قدرا �سريع التحقق يف ظروف الدفاع عن البقاء ملن ثار على
�سلطته� .أما يف اليمن ،فرغم حرب �صعدة ،ووجود ال�سالح يف كل منزل ،وتوجه
تنظيم القاعدة من كامل �أ�صقاع اجلزيرة العربية جلنوبها� ،إال �أن التيار
الأقوى يف احلراك اليمني ما زال يعتقد بف�ضائل التحول ال�سلمي ويخ�شى
خماطر انزالقات احلرب .يف �سورية ،رغم �إلغاء معظم �أ�شكال الو�ساطة
ال�سلمية بني ال�سلطة الت�سلطية واملجتمع يف الأربعني عاما الأخرية ،ف�شلت
ال�سلطة الت�سلطية الأمنية يف بناء حا�ضنة اجتماعية للعنف ت�سمح برد فعلٍ
تلقائي على اعتداءاتها املتوح�شة على املواطنني .ولعل ما يحدث يف �سورية
اليوم ي�شكل الإختبار الأكرب للحركة الثورية العربية برمتها :هل بالإمكان
حتجيم قانون نيوتن القائل ب�أن لكل فعل رد فعل م�سا ٍو له يف القوة ومعاك�س
له يف الإجتاه عرب الن�ضال الواعي النا�ضج القادر على هزمية قرار ال�سلطة
الأمنية بجعل احلرب ا�سرتاتيجية املواجهة لها مع احلركة املدنية للتغيري
يف �سورية؟
منذ دخول القوات اخلا�صة �إىل درعا بعد �شهر ونيف من انتفا�ضة الكرامة
ات�ضح للقا�صي والداين �أن �سيا�سة ال�سلطة يف مواجهة املجتمع تقوم على فكرة
احلرب التقليدية و�/أو الأهلية .لذا فهي تعتمد منطق احلرب و�أ�ساليبها:
الكذب ،اخلداع� ،شل قدرات العدو ،قتل كوادره الواعية �أو اعتقالها� ،شيطنته،
تزوير الأحداث وال�صور� ،إثارة الع�صبيات الع�ضوية والنزعات الغرائزية عند
املتقاتلني ،حرمان املواطن من الطم�أنينة بربط �أمنه ب�أمن ال�سلطة التي ثار
عليها..
ومن �أهم و�سائل احلرب ،القدرة على جر الطرف الآخر ملنطق احلرب،
بحيث يت�سرب خطاب اخلداع والكذب واملبالغة وثنائية اخلري وال�شر �إىل خطاب
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الثوار �أو الإعالم الذي يعرب عن طموحاتهم .وي�سود يف الف�ضاء الإعالمي كل
ما يعطي الأف�ضلية للتمثيل على الواقع والن�سخة على الأ�صل والظاهر على
الكائن ..هنا ي�سقط املقموع و�إعالمه يف فخ القامع ،وتنتهي مهمة املعرفة
الإعالمية وينغم�س اجلميع يف عملية خداع عامة ت�سمح با�ستمرار الت�سلط
مع تغيري متاثيله و�أ�صنامه.
من نافل القول �أن كل من ي�ؤثر احلرب على الثورة والدعاية على الت�أمل
والتعبئة على ا�ستعادة الوعي ،ي�شارك ب�إدراك �أو بدون �إدراك ،يف ا�ستمرار
الدكتاتورية .فالدكتاتورية لي�ست بن علي �أو مبارك �أو القذايف �أو الأ�سد �أو
ال�صالح �إلخ ،الدكتاتورية منظومة تفرز ممثليها وت�ضغط من �أجل جعل
خياراتها خيارات �شعبية بالر�ضا �أو بالإكراه .كل الإنقالبات الع�سكرية تبد�أ
ب�إعالن حالة الطوارئ يف البالغ الأول لأنها منطقها يقوم على �إلغاء ال�شرعية
ال�شعبية ،وكل تغيريات الق�شرة حتر�ص على �أن يعاد �إنتاج النظام القدمي ب�أقل
اخل�سائر لكل من ي�ستفيد من املنظومة ال�سائدة.
هل حتتمل الأو�ضاع العربية ثورة دميقراطية مدنية ناجحة؟ وهل لهذه
الثورة حلفاء و�أن�صار؟
الثورات كالأرواح يف احلديث ال�شريف جند جمندة ،ما توافق منها �أتلف
وما تنافر منها اختلف ..من هنا تقتنب�س ال�شعوب من جتارب ال�شعوب وتغتني
بها ..الثورة تعرث على ب�صماتها عند من خا�ض ال�صراع نف�سه من �أجل
احلرية ،وال ميكن وال يجوز لثوارها اختزال جتربة �أو بلد مبوقف حكامه.
توقفت كثريا عند مدى ا�ستيعاب بع�ض مبادرات العامل الإفرتا�ضي كتلك
املتعلقة بنداءات املقاطعة من �شباب �سوريني لدول مثل جنوب �إفريقيا والهند
والربازيل وفنزويال ..كيف ميكن �أن نتحدث عن ا�ستيعاب عندهم ملعنى
الثورة؟ هل ميكن القول �أن حكومات مغرقة يف الظلم ل�شعوب �أخرى ميكن �أن
تكون قدوة للتحرر يف �سورية مثال؟ عندما تختزل العالقة بالدول وو�سائل
الإعالم والأ�شخا�ص مبوقف �أو بت�صريح ،هل ميكن الرد بالقول «ال�شباب دائما
على حق» و «كن �ضد ال�سلطة وقل ما تريد»؟
عندما يتم جتيي�ش جماعات غري قليلة يف حرب مذهبية ال ناقة لل�شعب
ال�سوري فيها وال جمل ،عندما يراد لثورة �شعبية �أن تقوم بحرب بالوكالة على
هذا القطب الإقليمي �أو ذاك� ،أل�سنا ب�صدد الإنزالق من الثورة ملنطق احلرب
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الذي تريد ال�سلطة الأمنية �أن ن�سقط به؟
عندما تتوقف عملية �إنتاج الت�صورات ال�سيا�سية حلقبة الإنتقال وت�صبح
عملية العنف اللفظي عملة رائجة يف ال�شارع وتبد�أ عملية ه�ضم الت�سلح بفوج
ال�ضباط الأحرار حينا والدفاع الذاتي عن النف�س �أحيانا �أخرى هل ميكن
املحافظة على الطابع ال�سلمي املدين للثورة �أم �أن الأمور قد تفلت من عقالها؟
هذه �أمثلة ب�سيطة ملا ميكن ت�سميته �سقوط ال�ضحية يف منطق جالدها،
وم�ساهمتها بالتايل يف �إطالة عمره ،كونها تتوقف عن دورها الطبيعي كقوة
جاذبة للأغلبية الأهم يف املجتمع� ،أغلبية �أهل املواطنة.
يف احلرب يكون كال الطرفني على حق ،فاحلرب يف املنظار الذاتي دائما
مقد�سة والآخر ال ميكن �إال �أن ينت�سب للمدن�س .احلرب تق�ضي على حماوالت
الثورة متزيق الأخالق اال�ستبدادية وال�سلوكيات املنقوعة بالف�ساد وخطاب
الأمانة وال�شفافية وال�صدق ،احلرب هي الو�سيلة الأف�ضل حل�صر التغيري
يف الق�شرة ،وهي العدو الأكرب للثورة ،كم�شروع مواجهة مبا�شرة مع قوى
التكييف وقوة الرياء والإن�سان املزيف واملوظف يف خدمة �سلطة قمع القدرات
واملبادرات ..ال ميكن الغتيال الثورة يف منطق احلرب �أن يتم دون تظافر كل
قوى الإرتداد� ،أي الهزمية امل�ؤقتة للثورة حل�ساب اخلطاب الدعائي الذي
ي�صبو �إىل �إرجاع القليل من احلياة لأ�ساطري تلفظ �آخر �أنفا�سها.
يف احلرب تالحق الدكتاتورية �أكرث العقول ذكاء والنفو�س �إباء لكي
تبعدها عن اجلموع الثائرة كي ال تكون نربا�سها الدينامي والكارزمي .احلرب
ال تتعدى مبنطقها زراعة الفجل ،يف حني تقوم الثورة بزراعة النخل .احلرب
قد تكون خاطفة �أما الثورة فالزمن فيها مادة �إن�ضاج وعطاء وخ�صب وروح
املتابعة مدر�سة متكاملة ملجتمع جديد.
رغم الإفرتاق اجلوهري بني احلرب والثورة ،تبقى التخوم يف عدة �أو�ضاع
واهية على �أر�ض الواقع .وميكن القول �أن الربوباغندا ت�شكل امل�صعد ،العتلة
التي تعمل على انزياح حالة الب�شر املطالبة باحلرية �إىل جتيي�ش فارغ و�أرعن
ُيختزل يف الغيظ واحلقد الدفني العميق والنوازع الغريزية ..هذا التوجه
يقتل �إبداعات الثورة يف �أتون �إيديولوجيات ظالمية م�سبقة ال�صنع تعطي
الطم�أنينة لكل ما يتعلق باملوت ،وتقتل الإكت�شاف والقدرة على الرد الإبداعي
على الأو�ضاع يف �سريورة خطرية ا�سمها الت�سيري العقائدي الآيل.
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ال يوجد بني املر�شحني املحتملني لدفع �ضريبة احلرب املالية طرفا
دميقراطيا واحدا .كلهم ينتمون ملع�سكر العامل القدمي والقيم القدمية
والنظم البالية يف ت�سلطها وتخلفها.
كما �أنه مل يكن يف املجتمع ال�سوري ع�شية انتفا�ضة الكرامة حا�ضنة للعنف،
فقد بد�أنا ن�سمع هكذا خطاب من حزب امل�ستعجلني خارج البالد ،املت�أثرين
بالأمنوذج الليبي ،الذي مل يعد بعد � 25ألف قتيل (� 52ألف قتيل و 330جريح
ع�شية مقتل القذايف) ي�شكل م�صدر ا�ستلهام لأحد من املحيط �إىل اخلليج .لذا
وكما نالحظ يف املتابعة املجهرية لكل من يتحدث يف الرد العنيف على جرمية
العنف ال�سلطوية غياب و�ضوح الر�ؤية ال�سيا�سية بل �أية منطلقات ا�سرتاتيجية
لتغيري دميقراطي ،ولعلهم ي�شكلون الطرف الأكرث ا�ستجابة مل�شهد ال�ضرورة
الإعالمية القائم على التجيي�ش ،جتيي�ش �صار ي�سبق يف �أيامنا لي�س فقط
اخلطاب املدين وال�سيا�سي بل �أي�ضا الواقع ومتطلباته الفعلية .ولي�س من
الغريب �أن ن�سمع يف منطق العديد منهم ا�ستح�ضارا لعقلية احلقد والث�أر
والإنتقام �إن كانوا وراء احلدود �أو داخلها ،وهم بالأمثلة التي قدموها للقتل،
على قلتها ،ال يفرتقون كثريا عن �أخالق الدكتاتورية التي �أجنبتهم يف رحم
الت�سلط الذي ينتزع الأن�سنة من �أي �صراع م�سلح بني مكونات املجتمع الواحد..
ورغم �أن احتماالت احلرب يف �صدر الثورة مازالت ال تقل عن احتماالت انت�صار
الثورة على احلرب ،لن يكون ت�أريخ نقاط الإت�صال والإنف�صال بني احلرب
والثورة ممكنا ،ب�سبب العنف املنهجي للدكتاتورية والنفاق اجلماعي عند من
يريد مناه�ضتها بو�سائل غري �سلمية.
لي�س من املمكن �أن يتعامل �إن�سان �صاحب �ضمري مع ما حدث يف حماه
ودير الزور وريف دم�شق وحمافظة درعا وحمافظة حم�ص و�إدلب ومدن
ال�ساحل بدم بارد ور�ضوخ م�ست�سلم لقد ٍر ال يعفي منه حذر ،لكن تراجيديا
الثورة تكمن يف دفع جيل لأثمان باهظة من �أجل حرية وكرامة �أجيال ،و�أن
يحتفظ الثوار بقدر عال من امل�س�ؤولية ين�صبهم مو�ضوعيا لت�شكيل �صمام
�أمان امل�ستقبل باعتبار �أن الوطن ي�ستعني بهم وال ي�ستعينون عليه.
ال ميكن اخلروج من الت�صحر ال�سيا�سي والف�ساد االقت�صادي والتحلل
االجتماعي والرتاجع الثقايف دون هزة �أر�ضية وجدانية مت�س العقول والقلوب
وال تقبل ب�أقل من القطيعة مع املا�ضي �أ�سا�سا لبناء احلا�ضر وامل�ستقبل .الثورة
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يف و�ضع كهذا تنتمي لإن�سانية النحن ،هي فعل التجاوز للعالقات الع�ضوية
والع�صبية والرتجمة اليومية ملواطنية الأ�شخا�ص و�سيادة الدولة .ال ميكن
لأي ثورة معا�صرة �أن ت�ستحق ا�سمها عندما تلج�أ �إىل الإلغاء ال�ضمني لأهم
�أركان م�شاريع احلداثة املعا�صرة غري املنجزة.
الثورة هي طموح �إعادة بناء �إن�سان التنوير يف احلقبة املعا�شة ،هي النه�ضة
للأمة والنهو�ض للإن�سان والبناء الأرقى للم�ؤ�س�سات القادرة على ترجمة
عالقة متقدمة بني ال�شخ�ص واملجتمع والدولة.
2011-08-09
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حماية التما�سك االجتماعي
�أثناء الإنتفا�ضات وبعدها
�أنهكت الدكتاتوريات العربية قدرة املجتمع املدين على القيام بدوره
الطبيعي ك�صمام �أمان بني ال�سلطة واملجتمع وبني مكونات املجتمع فيما
بينها .وفتحت املجال للتعبريات الع�ضوية قبل املدنية (ع�شائرية وقبلية
وطائفية ومذهبية )..للنمو ب�شكل �سرطاين يف جمتمع وجلته منذ �أكرث
من قرنٍ منظومة اجتماعية اقت�صادية ر�أ�سمالية� ،أي منظومة تفتح املجال
للإنتقال من الفرد املرتبط باجلماعة باعتبارها و�سيلة حماية وهوية وانتماء
�إىل ال�شخ�ص الذي يتمتع بحقوق وواجبات .ويف حني متكنت الر�أ�سمالية
املركزية من تطوير مفاهيم وتعبريات م�ؤ�س�سية متقدمة للمواطنة والدولة
الدميقراطية املدنية وال�سيادة .كان للأمنوذج الت�سلطي العربي الف�ضل يف
تغييب الإن�سان-املواطن و�سرقة الدولة حل�ساب �سلطة متنفذة مهيمنة
وم�صادرة لإمكانية التمثيل ال�شعبي الت�شريعي والقدرة على امتالك ق�ضاء
م�ستقل ن�سبيا ،حتى ال نتحدث يف �سلطة ق�ضائية وف�صل لل�سلطات!
اعتمدت الدكتاتورية على جتفيف منابع احلياة املدنية مبحا�صرتها
التطوع ومنعها التربع وم�صادرتها للم�شاركة يف الدور واحلياة العامة.
بحيث �صار املرور من القنوات الأمنية امل�سيطرة ،ال�شرط الواجب الوجوب يف
الف�ضاءات الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية.
ال �شك ب�أن احلركة ال�شعبية املدنية التي انطلقت من تون�س مل يغب عنها
منذ اليوم الأول عمق التحديات و�ضرورة القطيعة املنهجية من الت�سلط املنتج
للتفكك االجتماعي بتعبرييه التقليدي (روابط الت�ضامن الع�ضوية) واحلديث
(و�سائل الدفاع الذاتي النقابية واحلقوقية ،ال�سيا�سية منها واملدنية) .وجتلى
رف�ض لأي �صنم و�أي رمز
ذلك ب�إعطاء احلراك طابعا مدنيا مواطنيا �أوال ،يف ٍ
�سيا�سي �أو ديني ،والت�أكيد على ال�سلمية كو�سيلة للتغيري الدميقراطي ب�أقل
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اخل�سائر .يف م�صر جند هذا الإ�صرار وا�ضحا �أي�ضا ويف اليمن والبحرين
و�سورية والأيام الأوىل للثورة الليبية .ولعل من املفيد التوقف عند انتفا�ضة
الكرامة يف �سورية واملواجهة الأمنية الع�سكرية لها ب�شكل مل يعد ال�س�ؤال
مطروحا حول حماية التما�سك االجتماعي ،بقدر ما �صار هذا التما�سك مادة
توظيف من قبل ال�سائد للحفاظ على النظام القدمي.
خل�ص �أحد ال�شباب من درعا �صورة الوعي ال�سيا�سي واملدين يف الأيام
الأوىل للحراك ال�شعبي املدين بالقول« :عمي �إحنا جينا من املواتري للثورة».
انطلق ال�شبيبة لك�سر حاجز اخلوف قبل طرح �أي برنامج �أو ت�صور ولكنهم
ومنذ اليوم الأول بهروا العامل و�أجهزة الأمن بتداعيهم للتظاهر بو�سائل
ح�ضارية راقية :ي�صرخون �سلمية �سلمية ويتحدثون يف احلرية ويدينون
رامي احلرامي والف�ساد .هذه املجموعات اجلديدة غري امل�ؤر�شفة يف �سجالت
املخابرات �صارت على الفور يف خطاب ال�سلطة م�ؤامرة!! ..ه�ؤالء الذين
ك�سروا هالة الدكتاتورية وحطموا �صورة الأمن الكلي القدرة حطموا يف
الوقت نف�سه فكرة درعا الروابط الع�شائرية و»ديرة احل�سد» و»عني عالرزق
وعني للمخابرات»� ..إىل غري ذلك من ال�صورة ال�سلبية عن الذات التي راجت
يف ظل الدكتاتورية.
لن ابتعد عن الأ�سطورة التي ي�سجلها ال�شباب وال�شعب يف ملحمة ثورية مل
تعرفها �سورية يف تاريخها احلديث �أو القدمي ،و�ضعت خيمتان يف �ساحة ال�سرايا
يف درعا للإعت�صام ،ال�شباب ينظمون املرور ،يحمون املجمع احلكومي خوفا
من اعتداء عنا�صر الأمن عليه� ،أمام اجلامع العمري ع�شرات الآالف يحتفلون
باحلرية ،يافطة تقول «يا بوطي ويا ح�سون ال�شعب ال�سوري ما بخون» و�أخرى
تقول «ال �إخوان وال �سلفية بدنا دولة مدنية» .كل �إن�سان �ضروري ،لكلٍ دوره،
عجينة وطنية ودميقراطية متكاملة متجان�سة ..بلدات مل ي�سمع بها العامل
مثل جا�سم واحلراك وامل�سيفرة وداعل واحلارة ونوى� ..أقامت مدار�س احلوار
عر�س للمواطنة ينري غدا خمتلف
الدميقراطي يف اعت�صاماتها وب�شكل يوميٌ .
يحتفل يف �أقل من �أربعني يوما بان�ضمام  16مدينة �سورية ملوكب الكرامة.
ورغم القتل والقمع ،انتقلت الإنتفا�ضة من حمافظة درعا �إىل �سورية ومل يعد
بالإمكان �إطفاء نور الثورة.
يف هذا املعمعان ،بد�أت ال�سلطة حربا �شعواء للدفاع عن الطحالب التي
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�أنتجتها يف عقود �أربعة ..الفزاعة الإ�سالمية واملذهبية انت�صبت �سالحا
�إيديولوجيا للدكتاتورية ،الفو�ضى واحلرب الأهلية �صارت مادة الرهاب
اليومي لكل من مل ين�ضم للحراك املدين .و�إن ف�شلت يف حتقيق ذلك يف
حمافظة درعا فقد ا�ستطاعت زرع ا�سفني قاتل يف مناطق االحتكاك الطائفي
مثل بانيا�س وطرطو�س والالذقية و�أخريا حم�ص .وك�أن حرب ال�سلطة املعززة
للأحقاد الطائفية ال تكفي ،بد�أت العيون اخلارجية ت�سعى لتحويل ال�صراع
يف �سورية (بني الثوار والدكتاتورية) �إىل �صراع على �سورية (يركز على
طبيعة حتالفات ال�سلطة الإقليمية وفر�ص توظيف احلراك ال�شعبي املدين
مل�صالح �أطراف غري �سورية ويطرح الق�ضية املذهبية من منطلق ال�صداقات
والعداوات لل�سلطة ال�سورية).
كان احلراك املدين يقرب �أخالق الطغيان وينتج �أخالق الثورة ..ال�سلطة
تكذب والثوار يوثقون كل ما يقولون ،ال�سلطة تقتل وال�شباب يحمون احلق
يف احلياة والأمن يف اعت�صاماتهم ..ال�سلطة ت�سعى لل�شحن الطائفي والنا�س
ي�صرخون واحد واحد واحد ال�شعب ال�سوري واحد.
�شاركت عدة �أطراف ،علمانية و�إ�سالمية وم�ستقلة ،من اجلاليات ال�سورية
يف اخلارج ،يف دعم احلركة الثورية املدنية .وقمناٌّ ،
كل على طريقته ،ب�إي�صال
و�سائل ك�سر احل�صار الإعالمي وخلق �أدوات التوا�صل واحلوار والنقا�ش
�شبه اليومي بني الداخل واخلارج .وقد �أطلقت يف الأ�سبوع الثاين للثورة ما
�صار يعرف بالالءات الثالث :ال للعنف ،ال للطائفية ،ال للتدخل اخلارجي.
كا�سرتاتيجية عمل �سيا�سية �أ�سا�سية ل�ضمان وحدة الأرا�ضي ال�سورية
ووحدة الن�ضال وال�شعب ومن �أجل حتويل انتفا�ضة الكرامة �إىل قوة جاذبة
للأغلبية ال�سكانية بكل معنى الكلمة .وقد حترك تيارنا من �أجل خلق عمليات
لتحول الإنتفا�ضة �إىل ثورة :الريف-املدينة ،الأقليات-
اال�ستقطاب ال�ضرورية ّ
الأغلبية الإ�سمية ،العلمانيون-الإ�سالميون ،ال�شرعية التاريخية للأحزاب
الدميقراطية -ال�شرعية الثورية للحركة ال�شبابية.
لكن الإبداع ال�شبابي كان �أرقى يف العديد من معامله ،فقد نظمت الن�ساء
مظاهرات يومية �أثناء ح�صار درعا .وكان ال�شباب ي�سرت�شدون يف العديد من
الق�ضايا الكبرية مبا ي�سمونه (الكبارية) �أي �أ�صحاب اخلربة من الوجهاء
وال�شخ�صيات العامة .ي�شكلون اللجان وينظمون حياتهم يف ظل احل�صار
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واحلرمان من املاء والكهرباء والغذاء ..كتب يل �أخي ال�شهيد وكان مالحقا
وقتئذ « :الت�ضامن بني املواطنني يفوق الت�صور� ،س ّمها املعجزة �أو �أي ا�سم
تعرث عليه .لقد رفعنا حالة الطوارئ من جانب واحد ،نظمنا �إمكانيات
ال�صمود لأ�صعب �أ�شكال احل�صار ،النا�س تتربع بكل ما لديها من �أجل ال�صمود
اجلماعي ،الآن يا �أخي �أدرك ما يعنيه الأدباء يف حديثهم عن عطر الثورة الذي
ي�صل لكل من يحبها ..وي�ستفيد منه اجلميع».
ميكن القول �أن الأ�شهر الأوىل �شهدت توا�صال بني الأجيال انتهى مب�شاركة
كل الفئات العمرية على اختالفها ،وم�شاركة ن�سائية وا�سعة واندماجا مواطنيا
طم�س العالقات الع�شائرية .وقد خلق هذا الو�ضع حالة هلع يف �صفوف
�سلطة مت�سلطة عا�شت من التغييب الكامل ملواطنيها واغتيال كل �شكل من
�أ�شكال امل�شاركة .و�صار ت�أجيج العنف الأمني الع�سكري لي�س فقط و�سيلة قمع
للحراك املدين ال�شعبي ،و�إمنا �أي�ضا عملية قتل عن �سابق �إ�صرار وت�صميم
لأ�شكال الت�ضامن والتما�سك والتفاعل املدين يف املجتمع ال�سوري .وقد اعتمد
رهان ال�سلطة على قانون نيوتن القائل ب�أن لكل فعل رد فعل م�سا ٍو له يف القوة
ومعاك�س له يف الإجتاه .لقد �أرادت ال�سلطات الأمنية يف حماولتها للتطبيع مع
الو�سائل املتوح�شة واخليارات الأ�سو�أ التي جل�أت �إليها توليد ردود �أفعال عنيفة
متطرفة ومتطيفة ت�سمح لها بتربير وت�صعيد قمعها .و�شجعت يف و�ضح النهار
كل �أ�شكال رد الفعل الث�أرية ال�شخ�صية واللفظية على حمالتها الهمجية بحق
املتظاهرين العزل و�أطلقت �سراح �أعداد كبرية من املتطرفني املعتقلني قبل 18
�آذار  2011يف ق�ضايا تنظيمات جهادية ويف نف�س الوقت اعتقلت �أكرث من ثالثة
�آالف كادر متنور من عنا�صر الرت�شيد والتهدئة والتوجيه للحركة ال�شبابية
واحلراك االجتماعي املدين� .إال �أن التيار الأو�سع حافظ حتى اللحظة ،على
قدرته على جعل الن�ضال ال�سلمي لإ�سقاط الدكتاتورية وبناء الدولة املدنية
الدميقراطية رغم كل مرتتبات الزمن املدمى بالعنف ال�سلطوي الأعمى.
ال يغيب عن املراقب �أن �أهم الو�سائل حلماية التما�سك االجتماعي تتطلب
التوقف عند �أ�سا�سيات توفر الدفاع الذاتي ال�سلمي عن النف�س وعن املجتمع
الأهلي الوا�سع وت�شمل:
 -1القدرة على حل ال�صراعات واخلالفات بطريقة غري عنفية ورف�ض
الوقوع يف فخ االنتقال من الثورة �إىل احلرب.
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 -2القدرة على ال�ضبط الدميقراطي للف�سيف�ساء القومية والدينية
والطائفية� ،أي الت�أ�سي�س لو�ضع ثقايف�-سيا�سي جديد يعترب الإعرتاف
باحلقوق الأ�سا�سية للجماعات مكمل �أ�سا�سي لتعريف املواطنة يف الدولة
املدنية( .عهد الكرامة واحلقوق ك�أمنوذج).
� -3ضمان ال�سالم البارد يف مرحلة الإنتقال
ال ميكن القول ب�أن عملية �إن�ضاج الوعي املجتمعي املدين ت�سري دون
حفر و�أفخاخ و�أعداء .فرموز العامل القدمي لي�سوا فقط يف مع�سكر ال�سلطة
الت�سلطية ،واملعار�ضة ال�سيا�سية التقليدية حتمل �إرثا ثقيال بنيويا ووظيفيا
يرتك �آثاره بو�ضوح على الن�ضال اليوم داخل وخارج البالد .وكما �أن الثورة
تتقدم ،عنا�صر الثورة امل�ضادة تت�سلح �أي�ضا .بل وميكن القول �أن هناك �سباق
علني و�ضمني بني �إن�ضاج الوعي وتدني�س الوعي ،بني ت�أكيد منطلقات الثورة
وو�ضعها برمتها على ب�ساط الرف�ض� ،أخريا وهنا مراب�ض اخلطر ،بني تعزيز
روح التعاون املواطني وعودة الطحالب الطائفية وال�شوفينية ب�أ�سماء �أخرى
يف الأو�ساط الأخطر ت�ضررا و�سحقا .وال ن�ستغرب يف ال�شعارات دخول العنف
اللفظي (مثل دمك مهدور� ،إعدام الرئي�س ،)..كردود فعل على اال�ستعمال
الأعمى واملفرط للعنف الفيزيائي بحق احلراك االجتماعي .وهناك �شخ�صيات
وقوى متطرفة تقوم بذلك عن �سابق وعي وب�شكل ي�شمل رموز دميقراطية
معار�ضة (�أكرث من فتوى �صدرت بحقي من �سلفيني �آخرها :اللهم ا�صلحه
�أو خل�صنا منه) .وال �شك ب�أن الإعالم اخلليجي قد لعب دورا يف الرتويج
خلطاب العنا�صر الأكرث حمافظة والأكرث تطيفا يف املعار�ضة ال�سيا�سية
ال�سورية بحيث تغ ّيب املر�أة متاما وت�ست�ضاف الأقليات الدينية والقومية
بجرعات هوميوباثية وال ينال التيار املدين الدميقراطي حجما يتنا�سب مع
قوته املجتمعية وح�ضوره يف امليدان .وبعد �أن كان الزمن عامل �إن�ضاج �سيا�سي
�أ�سا�س ،ثمة خماوف عند ال�شبيبة من �أن يتحول �إىل عن�صر �إحباط مدين
ي�سمح بعودة �شياطني الأم�س بلبا�س الثورة وخماطر التفتت املجتمعي الذي
حتمله �إيديولوجيات الطوارئ يف ردها على عنف حالة الطوارئ ال�سلطوية.
هل ت�سري الأمور نحو الأ�سو�أ وكيف ميكن مواجهة عنا�صر متزيق
التما�سك االجتماعي؟ بكل �أمانة ال ميكن حماية التما�سك االجتماعي يف
عمليات الهدم والبناء الإجبارية واملرافقة لكل حالة ثورية دون التمتع
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ب�أعلى قدر من امل�س�ؤولية وال�صدق وال�شفافية يف التعامل مع هذا النوع من
املع�ضالت .فالنفاق وال�شعبوية والبحث عن الإر�ضاء من �أجل الإر�ضاء وجتنب
نقد الأخطاء واملنزلقات كل هذا ي�سمح للإخطاء املمكن تداركها بالتحول �إىل
م�شكالت م�ستع�صية ومت�أ�صلة ي�صعب معاجلتها .فال ميكن معاجلة مر�ض
دون ت�شخي�ص �صحيح ودقيق ،وال ميكن الذهاب بعيدا يف الفعل ال�سيا�سي
واملدين دون القدرة على نزع القدا�سة عن ال�ش�أن الدنيوي العام .فاملواطنة
تتكامل مع احلقوق الأ�سا�سية للجماعات ،وتكتمل �سيادتها� ،أي كرامتها بوطن
�سيد .وال ميكن بحال ا�ستنباط �إجابات ثورية يف ظل انتفا�ضة-ثورة دون
اال�ستيعاب امل�سبق لكون الثورة تعرب عن نف�سها بالنه�ضة الثقافية والتنمية
الب�شرية والدميقراطية املدنية� .أي �أنها م�ضطرة للمواجهة مع البنيات
والوظائف القدمية التي غذتها الدكتاتوريات ووظفتها الإيديولوجيات
املحافظة .من هنا �ضرورة امتالك القدرة على الإبتعاد عن ال�شارع من �أجل م ّد
�شبابه بالبو�صلة ال�ضرورية للتمييز بني الثورة والثورة امل�ضادة ،بني التوظيف
اخلارجي والتغيري الداخلي ،بني م�صالح الدول التي تهدف لتحجيم التغيري
الدميقراطي وم�صالح ال�شعوب التي تريد �أن يذهب �إىل �أبعد مدى .لن يرى
املواطن ال�سوري �أو التون�سي على الإعالم اخلليجي من يتحدث عن ثورة من
املاء �إىل املاء لأن عرو�ش اخلليج تريدها للجمهوريات وحترمها على �شعوب
امللكيات .لن يكون ثمة جمال للخو�ض يف حقوق املواطنة ومدى جت�سدها
يف النظام العربي؟ و�سيخرج علينا �أبناء احلركات البريوقراطية ورواد املال
ال�سيا�سي ب�أطروحة دعوا براجمكم و�آراءكم جانبا ،فلي�سقط النظام ونرتك
الأمر ل�صندوق الإقرتاع؟ هذه الأطروحات هي التي تعطي العمر لأنظمة
بالية بل ومتوح�شة وجتعل قطاعات وا�سعة ت�ستنكف عن امل�شاركة يف احلراك
املدين االجتماعي .من هنا �ضرورة وجود عقد اجتماعي �سيا�سي �أخالقي يزرع
الأ�س�س لدولة غايتها الإن�سان وقاعدتها املواطنة و�صالبتها يف ف�صل ال�سلطات
و�إبتكاراتها يف التداول ال�سلمي على ال�سلطة.
-----------------------مداخلة هيثم مناع يف القاهرة  2011/10/17يف منتدى احلوارال�شبابي:
ال�شابات وال�شبان يف الإنتفا�ضات العربية :عنا�صر التغيري نحو الدميقراطية،
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،الإ�سكوا ،مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان.
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الثورة ال�سورية على مفرتق طرق
يف ت�سعة �أ�شهر� ،أعطت ال�سلطة يف �سورية �أ�سو�أ ما عندها ،وقد و�صلت حلالة
توح�ش معممة باملعنى الأمني والعنفي ،مل يكن يف جعبتها القدرة على فهم
ما يحدث وفق املعطيات امليدانية للحراك الثوري ،وما فتئت تفتقر لقدرة
التعامل مع الوقائع ب�إجابات �سيا�سية ملمو�سة ت�ستجيب للحد الأدنى من
طموحات احلركة املدنية ال�سلمية .مت�سكت الآلة الإعالمية الر�سمية بخطاب
بائ�س وعدائي تغيب عنه فكرة املواطنة امل�شرتكة يف الوطن الواحد بني
الثائر والقامع ،بني املوايل لل�سلطة واملطالب ب�إ�سقاط النظام .وبذلك زرعت
ال�سلطة ال�سورية �إ�سفني العداء املفتوح واملواجهة ال�شاملة ،لي�س فقط مع
املجتمعني ال�سيا�سي واملدين ،و�إمنا �أي�ضا مع املجتمع الأهلي الوا�سع ،احلا�ضن
الأول النتفا�ضة-ثورة الكرامة .مل ي�سقط املجتمع الثائر على منظومتي
الف�ساد واال�ستبداد يف لعبة ال�سلطة ،كما �أنه �أثبت ب�أن الكائن الإن�ساين الواعي
يتفوق على الكائن العفوي �أو الطبيعي .ف�أ�صر على �سلمية الثورة يف �أكرث
املناطق الريفية تهمي�شا يف البالد .و�أثبت مواطنو حمافظة درعا ،منطلق
الثورة وم�شعلها امل�ستمر ،بطالن قانون نيوتن (لكل فعل رد فعل م�سا ٍو له
يف القوة ومعاك�س له يف الإجتاه) يف ال�صراع االجتماعي ال�سيا�سي الواعي من
�أجل الدميقراطية .فت�صدرت �شعارات الدولة املدنية التعددية الدميقراطية،
والثورة ال�سلمية ،منذ اليوم الأول جدران امل�سجد العمري .وانف�ضحت
رواية ال�سلطات عن امل�ؤامرة والت�سلح على �صخرة الوقائع يف �ساحات جا�سم
وامل�سيفرة واحلراك واحلارة ونوى وب�صرى احلرير ...كنا نعي�ش حلم الثورة
واقعا يف اعت�صامات البلدات ال�صغرية ودرعا البلدة وال�سرايا ..ودخلت الثورة
ال�سورية التاريخ املعا�صر كحراك مدين �سلمي ينطلق من الريف نحو املدن
من �أجل �إعادة بناء املجتمع املدين والدولة املدنية الدميقراطية على �أ�شالء
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دكتاتورية اختزلت عالقتها باملجتمع ب�أجهزة القمع والردع .ولعل قرار دخول
اجلي�ش مدينة درعا قد �أرخ مل�سلك جديد ودور جديد للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
قررت ال�سلطة الأمنية اللجوء له مهما كانت نتائج ذلك على وحدة اجلي�ش
وعالقة اجلي�ش وال�شعب ووحدة البالد .لكن هذا القرار اخلطري ،مل يكن له
ت�أثريات على ال�صعيد الوطني ومتكنت املدن الأخرى (حماه وحم�ص ودير
الزور والقام�شلي وريف دم�شق ب�شكل �أ�سا�سي) من الإ�ستمرار يف التجمهر
الوا�سع ب�شكل �أعطى الثورة بعدها الوطني وبد�أت عملية تبلور الربنامج
املدين الدميقراطي يف حوارات جمتمعية �شملت ال�شرائح الوا�سعة لل�شعب
ال�سوري .وال �شك ،ب�أن قرار ال�سلطات ال�سورية املجرم بدخول اجلي�ش حماه
ودير الزور والبوكمال يف يوم واحد ( )2011/7/31قد و�ضع حدا للح�ضور
الوا�سع للم�شاركة ال�شعبية والتعبئة العامة لكل القطاعات املدنية والأهلية
بقوة ال�سيف والنطع .وقد �شهدت الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان عملية
دفع �إعالمي متعمد للخطاب الديني انعك�ست
تراجع يف اخلطاب املدين مع ٍ
�سلبا على الثورة وخلقت حالة ا�ضطراب وقلق يف �صفوف قيادات �شابة حلت
حمل قيادات �أكرث خربة ون�ضجا كانت ال�سلطة الأمنية قد جنحت يف تغييبها
بقوة احلل الأمني الع�سكري املدمر.
مل تبق العملية الثورية خارج نطاق الت�أثري اخلارجي� ،سواء كان هذا
اخلارج �سوريا �أو �إقليميا �أو دوليا .وقد بد�أت و�سائل التوا�صل احلديثة ب�أخذ
مكان مت�صاعد على ح�ساب الوقائع امليدانية بحيث مل تلبث �أن جنحت يف
ا�ستبدال ال�صورة الداخلية الواقعية بال�صورة الف�ضائية االنتقائية ،والعامل
الإفرتا�ضي .ولي�س من الغريب �أن حركة مثل «�إئتالف �شباب ثورة � 18آذار»
مل تتح لها ثالث دقائق على �أية ف�ضائية خليجية رغم �أنها قدمت نخبة من
ال�شهداء واملعتقلني .وميكن القول �أن جماعات ال�ضغط ال�سورية املحرتفة
واملتفرغة يف اخلارج ،قد جنحت يف الت�أثري على ر�ؤية العامل للثورة و�صورتها،
ويف الت�أثري تباعا يف خطاب عنا�صر التوا�صل من الداخل مع اخلارج املرحب
واملروج خلطاب حمدد �سلفا ،خطاب عزز ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،الفكرة
ال�سلطوية التافهة حول امل�ؤامرة .وكان للتهمي�ش املت�صاعد لقيادات الداخل
امليدانية وال�سيا�سية التاريخية التي مل تن�سجم مع اخلطاب املطلوب ب�شكل
وا�ضح� ،أن دعم �ألوانا �إيديولوجية ومذهبية مل يكن لها �أي دور �أو �أثر يف
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انطالقة الثورة ال�سورية.
�أو�صلنا التهمي�ش الإعالمي لكوادر متقدمة يف الثورة من جهة والت�صعيد
املهوو�س لعمليات االعتقال واالغتيال من قبل ال�سلطة من جهة ثانية،
�أو�صلنا اليوم حلركة اجتماعية مقطوعة الر�أ�س �سيا�سيا �أو تكاد  ،وم�شو�شة
الر�ؤية برناجميا بالتايل .و�صار هناك تداخل ما بني امل�شروع الدكتاتوري
من جهة ،وبني ال�سعي للمقاومة من خالل �أفكار ت�ستجلب الت�سلح والتدخل
اخلارجي من جهة �أخرى ،مثل ال�شعارات املطالبة باحلماية الدولية واحلظر
اجلوي واملناطق العازلة وم�شاركة اجلي�ش احلر املكون من املن�شقني عن
اجلي�ش ال�سوري ومن ين�ضم �إليهم من املتطوعني .ولهذه امل�صطلحات كما
يعرف دار�سو القانون الدويل داللة واحدة ،وهي �إطالق �صريورة الع�سكرة
فيما يجري يف �سوريا حالياً من �صراع داخلي وخارجي ،لت�صري جزءا من
الثورة ميكن �أن يغري طابعها جذريا يف مدى غري بعيد .لذا نحن بالفعل
على مفرتق طرق ،يفتح املجال الحتماالت متعددة ومتباينة ،مع مالحظة �أن
ال�سيناريو الأ�سو�أ مل يعد بعيدا ،يف ظل التعبئة اخلارجية احلالية ،وال�صداقات
والعداوات التي جتاوزت العقالنية ال�سيا�سية والقراءة امل�ستقلة مل�صري البالد.
ولن تكون احلرب الأهلية يف �سورية خال�صة باملعنى ال�سيا�سي �أو الطبقي ،بل
�ستكون ملوثة بالتدخل اخلارجي ال�سافر والتعبئة الطائفية� ،أي �أنها انت�صار
لكل مقومات الردة والظالم ،حرب خا�سرة بكل معاين الكلمة ولكل الأطراف،
و�سيكون �أكرب اخلا�سرين فيها  :الثورة الدميقراطية وال�شعب ال�سوري.
لقد مات النظام ال�سوري يف العقول والقلوب ،ومل يبق لنا ك�سوريني �سوى
�أن نحمل م�ؤ�س�ساته و�شخ�صياته الر�سمية �إىل قمامة التاريخ .قام ال�شعب
الثائر بالعمل الأكرب و�صار و�ضعنا احلايل ي�شبه جثة �ضخمة لكائن م�شوه
يبلغ من العمر  40عاماً و�أمامها طفل يبد�أ بالكاد يف اكت�ساب الوعي بوجوده ،و
يحاول �أن يبعد تلك اجلثة عن طريقه كي يرى امل�ستقبل.
علينا ك�سوريني وعرب ،يف و�ضع كهذا� ،أن منتلك اجلر�أة ال�سيا�سية
والأخالقية على طرح ال�س�ؤال على اجلميع� :إىل �أين نتجه اليوم؟ وهل
�سيح�صد ال�شعب ثمن ت�ضحياته حرية وكرامة؟ �أم �أن كل هذه الت�ضحيات
الغالية �ست�ضيع وتهدر بانزالق الثورة �إىل ال�سالح والع�سكرة والتدخل
الع�سكري اخلارجي واحلرب الأهلية -الطائفية ؟ الواقع �أن الإجابة على هذا
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ال�س�ؤال تبدو يف غاية ال�صعوبة ،فهناك من يت�صرف وكـ�أنه م�صاب بعمى �ألوان
�سيا�سي مزمن� ،أعني بهذا فئة منا�صري النظام والذين يرون �ضرورة التم�سك
ببقائه حتى النهاية ،وحتى ولو ت�سبب ذلك يف حتطيم املجتمع والدولة .ويف
مواجهة ه�ؤالء جتد من يقول �أن �إ�سقاط النظام ال�سوري بالإمكانات الذاتية
يبدو �أمراً غري ممكن ،ولهذا يرون وجوب اال�ستعانة بكل من يقول ب�أنه يقف
معهم لإ�سقاط هذا النظام �أياً كان ،حتى ولو ال�شيطان نف�سه هو من يقول
ذلك ،فكل ما يعني تلك الفئة هو �أن ي�سقط النظام ب�أي ثمن .ويف الواقع كل
من هذين الفريقني يخدم الآخر :املنا�صر للنظام حتى لو حتطم املجتمع
يدفع الطرف الآخر �إىل طلب التدخل اخلارجي .وطلب التدخل اخلارجي
يخدم النظام لأنه يثري امل�شاعر الوطنية ويعبئ املجتمع �ضد اخلطر اخلارجي
ويبعده عن الهدف الأ�سا�س وهو �إ�سقاط النظام والق�ضاء على منظومتي
الف�ساد واال�ستبداد .وال �شك يف �أن احلل الع�سكري مدمر لل�سلطة واملجتمع
على حد �سواء ،يف ظل اخل�صائ�ص ال�سيا�سية واالجتماعية ال�سورية الراهنة.
وقد ي�ؤدي يف النهاية �إىل متزيق البالد وتهديد وحدة اجلي�ش وال�شعب
والبالد .ولهذا �أرى �أن من الواجب العمل لإ�سقاط النظام بكل �إ�صرار ،مع
ا�ستمرار الرتكيز على امل�سلمات الأ�سا�سية للثورة ال�سورية والالءات التي
�أطلقت منذ نهاية �آذار/مار�س املا�ضي (ال للعنف ،ال للطائفية ،ال للتدخل
الع�سكري الأجنبي)� .أي الت�أكيد على �سلمية ومدنية الثورة وعلى مناه�ضة
الطائفية وعلى االعتماد على القدرات الذاتية لل�شعب ال�سوري .بل �أكرث من
ذلك ،امتالك اجلر�أة على القول ب�أن الثورة ال�سورية �إذا ت�سلحت ماتت ،و�إذا
ت�أ�سلمت ماتت ،و�إذا تدولت ماتت.
يردد ال�سوريون يف �أغلبيتهم الفعلية رف�ض الو�صاية والدولة الدينية
كالهما« :ال دولة ماليل وال باب عايل» لأن الأقليات جميعها ،مبا فيهم
الأكراد وامل�سيحيني وغريهم يرف�ضون التدخل الرتكي ناهيكم عن رف�ض
الي�ساريني والقوميني العرب والوطنيني عموما لأي دور تركي يفتح كل جروح
التاريخ وال �سيما اللواء ال�سليب الذي �أ�سكن فيه ( قائد ) ما ي�سمى اجلي�ش
احلر (الذي لن يرتاجع �شعبه عن الثورة كما يقول «حتى ولو مل يبق �إال
مواطن �سوري واحد» !).
ال تزال دم�شق وحلب خارج �سياق االحتجاجات ،و�أعتقد ب�أن الأمر �صار
105

معقدا اليوم و�أكرث �صعوبة ،فبالإ�ضافة للرتتيبات والكثافة الأمنية الهائلة،
تعترب حلب والعا�صمة من املدن غري املندجمة بالثورة ،الأزمة االقت�صادية
فيها �ضعيفة ن�سبة للمناطق النائية ،والتكوين ال�سكاين متعدد الطوائف
واملذاهب ،كما �أن ل�سكان كال املدينتني مكا�سب حمددة وقطاعات اجتماعية
هامة فيها تخاف من غياب اال�ستقرار حتى ولو كان هذا اال�ستقرار �أ�شبه
مب�ستنقع مياه راكدة .وال �شك يف �أن التطرف يف ال�شعارات وت�ضخيم دور
تيارات �سيا�سية خارجية �ضعيفة الأثر داخليا ،ي�ساهم يف تردد املدن والأقليات
عو�ضا عن جذبها ،ويبعد الو�سط امل�ستقر عن مطالب م�ضطربة يف ال�شكل
وامل�ضمون مثل مطلب احلظر اجلوي ومناطق عازلة واجلي�ش احلر
يحميني واملجل�س ميثلني ...فهذه املطالب ال ت�شكل قوة جذب �سيا�سي على
ال�صعيد الوطني بقدر ما هي �شعارات تتقا�سمها بع�ض ب�ؤر التحرك الثوري
والف�ضائيات .و�سيزيد فر�ص �أن تن�ضم دم�شق وحلب للمظاهرات يف �سورية يف
حال جرى التم�سك بال�سلمية ومل يكن هناك تطرف يف اخلطاب و�إن كنت �أرى
ذلك �أ�صعب اليوم منه بالأم�س.
ال ميكن و�ضع حدٍ للتفاوت املناطقي واالجتماعي يف ا�ستقبال خطاب
الثورة ال�سورية دون عقلنة اخلطاب الثوري والإبتعاد عن ال�شعبوية والتطرف
والتطيف ب�شكل حازم .فمن ال�سهل توجيه التحية ملحطة تلفزيونية مذهبية
من قرية يف ريف �إدلب ،ولكن ما هي النتائج ال�سيا�سية و النف�سية على الوعي
اجلماعي يف عموم �سورية لر�ؤية هكذا م�شهد؟ وهل ما نراه على الإعالم ميثل
كل ال�سوريني يف كل املحافظات ومن كل املكونات؟ �ألي�س هناك نوع من التعميم
الذي ينعك�س �سلبا على قطاعات وا�سعة من �أن�صار الثورة ي�شعرون يوما بعد
يوم �أن القراءة الوحيدة مل�صري الثورة هي القراءة اخلارجية التي حتدد
املتحدث الر�سمي واملمثل ال�شرعي والقيادة املقبولة والربنامج امل�سموح به؟
لقد جنح املال ال�سيا�سي والإعالم يف خلق فجوة حقيقية بني مكونات
املعار�ضة ال�سورية بفر�ضهما �سيا�سة �أبناء ال�ست و�أبناء اجلارية وخلق تفاوت
كبري بني �أطراف املعار�ضة ب�شكل انعك�س وينعك�س على قدرة جمعها يف
برنامج ثوري م�شرتك وعمل ن�ضايل فاعل .واليوم ونحن �أمام حتدي الوحدة
الربناجمية و»امل�ؤمتر ال�سوري العام» لكل قوى التغيري الدميقراطي ،نب�صر
التباين املتزايد يف وجهات نظر القوى ال�سيا�سية املعار�ضة يف ق�ضايا مركزية
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كالتمثيل املجتمعي والتدخل الع�سكري اخلارجي والعالقة بني الوطنية
واملواطنية والتحالفات الإقليمية والدولية والعالقة بالإ�سرائيلي واملقاومة.
وت�أتي جملة عوامل ذاتية تتعلق بالن�ش�أة ال�سيا�سية وامل�سلك وم�صادر التمويل
لتعقد العالقة بني مكونات احلراك الثوري املختلفة .ولي�س من املبالغة
احلديث عن حالة بارانويا �سيا�سية حولت العديد من املعار�ضني القدامى �أو
اجلدد �إىل مهوو�سني بالرئا�سة �أو الوزارة يف بلد مل ت�سقط الدكتاتورية فيه
بعد .بل و�صل الأمر بالبع�ض لإعطاء ما ال ميلك ملن ال ي�ستحق� ،أو بيع ال�سمك
يف املاء ..وما �أحوجنا ك�سوريني للكثري من التوا�ضع ولقليل من الت�ضحية
والعطاء ،فاخلال�ص من الدكتاتورية يحتاج قيما �أخالقية ومثال عليا ت�سمح
بتفكك القائم وزرع الأمل يف القادم ،وال ميكن لكل �سلوك �أومنطق يعيد انتاج
وا�ستهالك و�سائل ال�سلطة الت�سلطية نف�سها �أن ي�شكل رافعة بناء للم�ستقبل
الدميقراطي.
�سوريا اليوم على مفرتق طرق .والطريق الثوري للجمهورية
الدميقراطية املدنية مل يحتل املكان الأول بعد ،الو�ضع اليوم �صعب للغاية،
ولكن حتى اللحظة ،ال زالت لدينا مقومات وقيم وطموحات وت�ضحيات
الإنتفا�ضة-الثورة ،وهي �أقوى من مقومات الثورة امل�ضادة .لهذا ،ورغم �أن
املعركة بالت�أكيد �صعبة و�شاقة ،ف�إننا حمكومون بالأمل والنجاح.
---------------------اجلزيرة نت 2011/12/8
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اخليار الثوري املدين يف �سورية
يف مطلع نوفمرب/ت�شرين الثاين  ،2011وافقت ال�سلطات ال�سورية على
خطة العمل العربية ،وكذلك فعلت �أهم �أطراف املعار�ضة ال�سورية .وهكذا
ولأول مرة منذ انطالقة ثورة الكرامة -تتفق �أهم �أطراف ال�صراع ال�سوريةعلى خطة عمل واحدة.
ورغم �أن ال�سلطات ال�سورية عودتنا على ف�صام مزمن بني القول والفعل،
فقد كان من واجب كل حري�ص العودة �إىل اخلطاب ال�سيا�سي بعد �أن ق�ضى
احلل الأمني الع�سكري على املفاهيم الناظمة للعقالنية ال�سيا�سية عند الثائر
والفاجر .اعرتفت ال�سلطة ال�سورية علنا ب�ضرورة و�ضع حد للحل الأمني
الع�سكري ،وبذلك� ،أقرت علنا ب�أن ع�سكرتها للثورة لي�ست �ضرورة بقدر ما هي
خطيئة ،ترتقي عند املدافعني عن احلقوق الإن�سانية �إىل اجلرمية اجل�سيمة.
و�أقرت يف الوقت نف�سه ،ب�أنها عاجزة عن القيام ب�أي مفاو�ضات مع
املجتمعينْ ال�سيا�سي والأهلي داخل البالد وبدون تو�سط �أطراف مقبولة
(اجلامعة العربية يف حالتنا هذه)� ،أي �أنها اعتربت اجلامعة العربية طرفا
يف مناق�شة ق�ضايا �سيادية تتعلق مب�ستقبل �سوريا عرب �إقرارها بفكرة امل�ؤمتر
ال�سوري العام للمعار�ضة حتت مظلة اجلامعة العربية ،لتتفاو�ض الهيئة
املنبثقة عنه مع ال�سلطات ال�سورية يف �سمات املرحلة االنتقالية للدميقراطية
و�سمات اجلمهورية ال�سورية الثانية.
لقد كنت �أول املراهنني على احلل العربي لعدة �أ�سباب� ،أولها ،كوين يف
موقع ي�سمح يل مبعاينة �سقف التدويل .وبدون �أي حتفظات دبلوما�سية يف
التعابري� ،سمحت يل �إقامتي يف فرن�سا لأكرث من ثالثة عقود بفهم عميق
للدبلوما�سية الفرن�سية .وطاملا تابعت تناق�ضات هذه الدبلوما�سية يف امللف
ال�سوري.
وال �أن�سى جملة الفقيد جربان التويني�“ :شرياك يعتقد �أن خروج �سوريا
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من لبنان يعني �سقوط الأ�سد يف �أقل من �أ�سبوع ،و�سندفع نحن و�أنتم ثمن هذا
الت�صور املب�سط حتى ال�سذاجة” .وميكنني �أن �أ�ستعمل بحق وزير اخلارجية
الفرن�سية �آالن جوبيه التعبري نف�سه .لقد تابعت امل�سار الليبي يف الدبلوما�سية
الفرن�سية ،وكيف مت تناول امللف الليبي وك�أنه انت�صار فرن�سي ،ولعل هذه
املتابعة �أي�ضا �سمحت يل بالتيقن من حمدودية الر�ؤية الفرن�سية ،وا�ستحالة
�إعادة الأمنوذج الليبي يف املثل ال�سوري.
فبناء هياكل �صلبة ملعار�ضة دميقراطية مدنية قادرة على �إ�سقاط النظام
ال يتم فح�سب عرب تعومي بع�ض الأ�شخا�ص مع ملحقات ديكورية م�شهدية،
كا�ستئجار طائرة خا�صة لهم بني فينة و�أخرى� ،أو و�ضعهم حتت حماية
البولي�س الفرن�سي ،مع م�شاريع تقدم ملجل�س الأمن من �أجل تدخل �إن�ساين
يفتح الباب لتدخل ع�سكري ،كذلك مل يعد ب�إمكان �أي حكومة غربية �أن تثق
بخزعبالت �أي �شلبي عربي بعد الرتاجيديا العراقية.
ال ميكن التعويل على الت�أييد الأمريكي ،فمنذ حقبة بو�ش االبن كان
الرئي�س ونائبه على ا�ستعداد ال�ستقبال �أي عابر �سبيل يدعي قدرته على قلب
النظام يف دم�شق .وقوانني حما�سبة ومعاقبة �سوريا �صارت تنال الإن�سان قبل
�أن ت�ؤثر على ال�سلطان ،وقد �أ�صاب هو�س الف�صل ال�سابع بع�ض املعار�ضني
ال�سوريني بحيث �صاروا يحلمون بطائرات الناتو تق�صف يف عمليات جراحية
ذكية.
وميكن القول �إن الربيطانيني ميتلكون ح�سا عمليا �أقوى من باقي
نظرائهم الغربيني ،و�أن املعادلة ال�سورية حتتاج جلر�أة يف الطرح و�صدق
و�أمانة يف التناول ،خا�صة فيما يتعلق ب�أ�سطورة التدويل و�صالونات التجميل
املروجة له.
جر�أة حتتاج لغزو نقاط ارتكاز الدبلوما�سية لل�سلطة نف�سها� ،أي �شرقا ال
غربا ،وجنوبا ال �شماال .مع الت�أكيد على االتزان يف العالقة مع الآخر للرد
على �سيا�سات املحاور واملحاور امل�ضادة ،التي حولت بع�ض �أطراف املعار�ضة
ال�سورية ل�سلعة من �سلع �سوق عكاظ يف الدبلوما�سية الدولية
ال �شك يف �أن العالقة مع اجلارين الرتكي والإيراين �ضرورية جدا ل�سوريا
اجلديدة ،وال �شك يف �أن الدور الرتكي والإيراين على طر ْيف نقي�ض يف املعطيات
احلالية .وي�أتي فتح ملف املذبحة الأرمنية من قبل �ساركوزي (لأ�سباب
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انتخابية داخلية ،و�أ�سباب تتعلق ب�سد الطريق على �صفقات اقت�صادية تركية يف
ليبيا) لي�ضع اخلارجية الفرن�سية يف موقف ال حت�سد عليه مع انغالق ممرها
الأول للملف ال�سوري ،ويجعل من ال�صعب على وزارة دفاعه مد امل�سلحني
املن�شقني من اجلي�ش ال�سوري املوجودين على الأرا�ضي الرتكية ب�أي م�ساعدات
من �أي نوع.
لذا ال ميكن للدميقراطيني ال�سوريني التعويل كثريا على تعاون فرن�سي/
تركي يف ملفهم يف الأ�شهر القادمة ،هذا �إذا قبلنا من حيث املبد�أ ب�أي دور خا�ص
لهما يف الق�ضية ال�سورية ،الأمر الذي ي�شكل مو�ضوع خالف كبري بني �أطراف
املعار�ضة ،وي�شكل عامل متزق يف مع�سكر الثورة قبل �أن يهز مع�سكر ال�سلطة.
من هنا �ضرورة التذكري -دون كلل -ب�أن رهاننا على املقاربة العربية هو
ابن درا�سة ح�سية وبراغماتية ،ولي�س فقط رغبتنا املبدئية يف تطوير �آليات
وتعبريات الفعل ال�سيا�سي والق�ضائي واالقت�صادي والثقايف العربي ،كمهمة
من مهمات الربيع العربي يف عامل الكيانات الكبرية.
ورغم كل حماوالت التحجيم والتقزمي لعملية و�صول  65مراقبا ومراقبة
�إىل �سوريا م�ساء  ،2011/12/26فمن ال�ضروري القول �إن اجلامعة العربية
قد جنحت فيما ف�شل فيه جمل�س حقوق الإن�سان واملفو�ضية ال�سامية حلقوق
الإن�سان واالحتاد الأوروبي والأمني العام للأمم املتحدة.
من ال�ضروري التذكري ب�أن ال�سلطة ال�سورية هي �أكرث التكوينات احلاكمة
يف ال�شرق الأو�سط تعقيدا ،و�أن رهانات البقاء وال�سقوط ،اال�ستمرارية
واالنقطاع ،كذلك الهدم والبناء ،مرتبطة بعدة عوامل داخلية و�إقليمية
ودولية.
وما زالت املعار�ضة ال�سيا�سية -على �أكرث من �صعيد للأ�سف -دون م�ستوى
ت�صورات �إ�سرتاتيجية م�ؤثرة وفاعلة ،ومن امل�ؤ�سف االعرتاف ب�أن ال�سلطة
الأمنية تكت�سب قوة البقاء لي�س فقط من القتل اليومي للمواطنني ،و�إمنا
�أي�ضا من الفراغ الناجم عن غياب قيادات كبرية قادرة على ا�ستقطاب �أغلبية
حقيقية يف املجتمع الوا�سع ،ولي�س فقط �أغلبية منظورة يف ب�ؤر احلراك الثوري
�أو يف �إعالم مل تعد املو�ضوعية هاج�سه الأول.
من هنا �إ�صرارنا على مبارزة تدني�س الوعي يف �صفوف الثورة والثوار،
منظومتي الف�ساد واال�ستبداد يف الن�ضال والربنامج،
لتعزيز فر�ص جتاوز
ْ
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وابتكار عهد م�ؤ�س�س للجمهورية الثانية ي�شكل نقطة اللقاء ال�ضرورية بني
الثوار يف امليدان ومن يراقبهم من على مدرجات اخلوف على الذات واخلوف
من التغيري ،نقطة لقاء ال ميكن التهرب منها يف معمعان حراك يتجنب
مواقف مبدئية كبرية ،خوفا من خ�سارة و�سيلة �إعالم هنا �أو ف�صيل متطرف
هناك� ،أو ممول يخفف من �أعباء النزيف االقت�صادي يف حياة واحتياجات
الثوار.
لقد �أظهرت الت�صريحات املتناق�ضة وامل�شو�شة و�أحيانا امل�ضحكة ،التي
رافقت و�صول املراقبني العرب �إىل �سوريا ،هزال ثقافة حقوق الإن�سان عند
ال�سلطة وقطاعات هامة من املعار�ضة .وو�صل الأمر �أحيانا لت�صنيفات
خميفة تت�أرجح بني العمالة لل�سلطة ال�سورية والر�ضوخ لإمالءات جمل�س
التعاون اخلليجي .بحيث �صار ه�ؤالء الن�شطاء -يف �أقل من يومني -جزءا
من دمياغوجية اخلطاب ال�سيا�سي املرافق للملف ال�سوري ،والذي ال يربره
ال توح�ش ودجل ال�سلطات الأمنية ،وال �أمية وجهل بع�ض ال�سيا�سيني و�شهود
العيان.
ومن الالفت للنظر �أن ت�صري كلمات مثل قطع الل�سان وقطع اليد
والإعدام جزءا من كالمولوجيا احلاكم واملحكوم .و�أن يطلب لبعثة مهمتها
تق�صي الأو�ضاع يف املناطق ال�ساخنة زيارة حم�ص �أو درعا (كذا!).
وقد و�صل الأمر بالبع�ض ،وللحفاظ على ح�ضور �إعالمي� ،أن ي�صرح
باجلملة وعك�سها ومناق�ضة الذات بني ال�صباح وامل�ساء .هناك خوف وا�ضح من
نق�ص ت�سعرية الأ�سهم ال�سيا�سية التي يقررها الإعالم وتنظيمات يعرف اجلميع
�أنها افرتا�ضية ،وخوف من انقطاع التمويل ،خوف من الغياب عن ال�شا�شات،
خوف من الرجم يف �ساحات التظاهر ،خوف من لوحات م�سرحية تو�ضع من
وراء ظهر املتظاهرين ،خوف من انفجار البيت التنظيمي الداخلي ،..كلمة
واحدة مل تعد ترد يف اخلاطر �أو القامو�س :اخلوف على م�ستقبل الثورة.
يتطلب جناح اخليار الثوري ترجمة الن�ضال امليداين يف خطاب �سيا�سي
وبرنامج �سيا�سي .وعو�ضا عن ا�ستعرا�ضات القوة ومزايدات اللحظة ال�صحفية،
ال بد من التوقف عن الإ�سهال الإعالمي الذي يحول خطاب الثوار �إىل
بروباغندا م�ضادة ال تختلف يف قواعد لعبتها عن بروباغندا الدكتاتورية.
فنحن ب�أم�س احلاجة للدفاع عن قيم �أ�سا�سية �أعطت احلراك الثوري قوته
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و�شعبيته ،مثل ال�سلمية واملواجهة اجلريئة مع الطائفية.
وقد �أظهر انفجارا دم�شق الإجراميان �أن �أي تفجري �أو ا�ستعمال للعنف
ي�صب حكما يف خدمة الدكتاتورية� ،إن مل يكن عنا�صرها طرفا مبا�شرا فيه.
�أمل ت�سكت املعار�ضة ال�سيا�سية عن �ضرب مقر املخابرات اجلوية يف حر�ستا؟ �أمل
يتجنب الكثريون �إدانة عمليات ع�سكرية خلقت حالة تطبيع مع العنف؟ �أمل
ي�صبح التن�سيق مع اجلي�ش احلر �أهم من التن�سيق مع القوى الدميقراطية
عند البع�ض؟ �أمل ي�صمت دميقراطيون وحقوقيون عن اختطاف �أو قتل
مواطنني �أبرياء بدوا ٍع طائفية؟
الءات حماية الثورة حتتاج �إىل ت�صورات وا�ضحة مل�ستقبلها ت�شكل منارة
لكل مواطن �سوري مل يعد ينتمي للما�ضي الذي مات وينتظر املولود الذي مل
ي�أت بعد .الأمر الذي يتطلب منا تثبيت مبادئ عامة للمرحلة االنتقالية (�أي
الفرتة الواقعة بني قيام �سلطة ائتالفية �إثر �سقوط النظام وقيام م�ؤ�س�سات
الدولة وفق د�ستور دائم يقره ال�شعب) .ومن ح�سن احلظ �أن �أهم ف�صائل
املعار�ضة الدميقراطية تتفق اليوم على التزام م�ؤ�س�سات الدولة وال�سلطة
ال�سيا�سية مبا يلي:
�أ -ال�شعب م�صدر ال�سلطات و�أ�سا�س ال�شرعية.
ب -ا�ستقالل �سوريا و�سيادتها ووحدتها� ،شعبا و�أر�ضا.
ج -ت�أ�صيل ف�صل ال�سلطات الثالث :الت�شريعية ،والتنفيذية ،والق�ضائية.
د -حماية �أ�س�س الدميقراطية املدنية (وب�شكل �أ�سا�سي حرية التعبري
والتنظيم والتجمهر والتعددية ال�سيا�سية والتداول على ال�سلطة ،والال
مركزية الإدارية).
هـ -الت�أكيد على �أن الوجود القومي الكردي جزء �أ�سا�سي وتاريخي من
الن�سيج الوطني ال�سوري.
و -املواطنون مت�ساوون �أمام القانون يف الواجبات واحلقوق املدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية .حرية الدين واالعتقاد
مكفولة يف الد�ستور ،وحترتم ال�شعائر والطقو�س الدينية واملذهبية ،مع نزع
القدا�سة عن العمل ال�سيا�سي واملدين.
ز -نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني واجلن�سي ،والوقوف
�ضد الإرهاب واال�ستئ�صال والف�ساد ،وكذلك �ضد االنتقام والث�أر .و�إلغاء
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القوانني والقرارات اال�ستثنائية ال�صادرة يف ظل الدكتاتورية ،ومبا�شرة العمل
ملعاجلة �آثارها يف �إطار جلنة م�صاحلة و�إن�صاف وطنية.
ح -التم�سك بالرتاب الوطني وحترير الأر�ض ال�سورية ،و�إقامة عالقات
�أخوة وتعاون مع الدول العربية ،وعالقات متينة ومتكافئة مع الدول الإقليمية،
وتعاون واحرتام متبادل مع دول العامل ،لت�أخذ �سوريا الدميقراطية موقعها
الفاعل يف املجتمع العربي والإقليمي والدويل ،مبا يخدم امل�صالح الوطنية
العليا والأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
ط -االلتزام بدعم ال�شعب الفل�سطيني وح ّقه يف �إن�شاء دولته احل ّرة ال�س ّيدة
امل�ستق ّلة وعا�صمتها القد�س ،وكذلك دعم ك ّل ال�شعوب العربية واملظلومة يف
تط ّلعاتها التحررية ومناه�ضة اال�ستبداد.
ي -االلتزام باملواثيق واالتفاقيات الدولية وميثاق الأمم املتحدة وميثاق
اجلامعة العربية وال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان.
ك -اال�ستفادة من كافة الكوادر والطاقات ال�سورية ،داخل وخارج البالد،
من �أجل �إجناح املرحلة االنتقالية وبناء الدميقراطية يف اجلمهورية ال�سورية
الثانية.
�إن مت�سك الكتل الكبرية للمعار�ضة ال�سورية (هيئة التن�سيق الوطنية،
املجل�س الوطني ال�سوري ،ال�شخ�صيات العامة االعتبارية…) بهذه الثوابت
يجعل من املمكن االنتقال �إىل �شكل �أرقى للعمل امل�شرتك بني �أطراف املعار�ضة
الوطنية ال�سورية.
وكون امل�ؤمتر ال�سوري العام الذي تدعو �إليه اجلامعة العربية ي�شكل معينا
م�شرتكا ،فهو ي�سمح ببناء مرجعية �سيا�سية جدية للمرحلة االنتقالية تعتمد
والدة هيئة م�شرتكة من لدن امل�ؤمتر املقرر للمعار�ضة ،هيئة متثل املعار�ضة
وتنطق با�سمها .وتكون م�س�ؤولة عن ت�شكيل هيكل ميثل مرجعية ال�سلطة يف
املرحلة االنتقالية بالت�شارك مع من مل تتلوث �أيديهم بالدم �أو الف�ساد من
كوادر الدولة.
هذا الت�صور يحتاج �أوال �إىل التخلي عن الطفولية ال�سيا�سية وال�شخ�صنة
وربط م�صري ال�شعب ب�شخ�ص �أو بحزب .وهو يتطلب �أي�ضا اخلروج من لغة
التحري�ض من �أجل التحري�ض ،والتعبئة من �أجل التعبئة ،واالتهام الرخي�ص،
والتخوين ال�سهل ،والتكفري الأعمى .لأن التعبئة غري املغطاة بثقافة �سيا�سية
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متما�سكة وت�صورات عملية للتجاوز تطيل عمر دكتاتورية منهكة ومتعفنة
عرب ا�ستعمال و�سائلها بثياب �أخرى.
ال �شك يف �أن العام اجلديد يحمل حتديات كبرية و�صعبة ،ولكنه �أي�ضا
يحمل كل ما مينحنا �إياه احلق يف الأمل ،..الأمل يف �أن ي�سجل التاريخ املعا�صر
عام  2012حلظة ا�ستثنائية يف تاريخ ال�شعب ال�سوري.
 2012/12/29مواقع و�صحف عدة
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مالحق
بيان من �أجل التغيري
يا �شعب �سورية العظيم
برغم كل حماوالت ك�سر �إرادة وكرامة ال�شعوب يف منطقتنا ،جنح �شعب
تون�س يف ثورة و�ضعت حدا لعنجهية الدكتاتور و�أ�سقطت م�أ�ساة احلكم مدى
احلياة و�أن يقرر حزب �أوم�ؤ�س�سة بولي�سية حياة وحا�ضر وم�ستقبل املواطن
والوطن ،ثم جاءت ثورة م�صر العظيمة ،لتقول لكل الطغاة ،ب�أن الدعم
اخلارجي ،من �أي قوة عظم �ش�أنها �أو �صغر ،هزيل �أمام �إرادة ال�شعوب .وب�إزاحة
ح�سني مبارك ،بد�أت حقبة ثورية جديدة من املحيط �إىل اخلليج ،حقبة عاد
بها الإن�سان يف هذا اجلزء من العامل �إىل التاريخ ،ليكون طرفا يف �صناعته ،ويف
تقرير م�صري م�ستقبل الب�شرية ،وهاهم �شباب ليبيا واليمن والبحرين قد
دخلوا حلبة التغيري.
لي�ست البيئة الثورية طفرة ،بل هي عملية تراكم و�أوجاع و�آالم وخربات.
و�إن مل يكن احلديث عن دم�شق قد بد�أ بعد ،ففي ربيع دم�شق كانت م�شارق
النور الأوىل يف هذا القرن ،وقد عرفت �سورية ن�شاطات مدنية و�سيا�سية
هامة ،خنقها القرار ال�سيا�سي الأمني ،قبل �أن ت�أتي احلرب على الإرهاب
واحتالل العراق ،فتخلط الأوراق وتعيد �صياغة الأولويات ،بل وتخلق حالة
ع�صابية مناه�ضة للتغيري ،خا�صة و�أن املثال الأمريكي للتغيري من اخلارج
والأعلى ،كان ب�شعا ومدمرا للطموحات ال�شعبية يف ال�سيادة الوطنية والكرامة
املواطنية وحترير الأر�ض العربية املحتلة والدميقراطية والعدالة االجتماعية
والتنمية .وبعد �أن كانت بداية القرن حتمل �آماال كبرية بالتغيري ،انتهت
الع�شرية الأوىل ب�صورة قامتة حمدودة الإيجابيات حاملة لكل الطحالب التي
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تعي�ش مع الإحباطات وال�سيا�سات القمعية املنهجية .الأمر الذي جعل املواطن
العادي يعترب مهمته الأوىل يف حتجيم اخل�سائر ما ا�ستطاع لذلك �سبيال� .إال
�أن ال�شعب ال�سوري وخا�صة ال�شباب ي�أبى تكرار الهزائم ال�سابقة ،ويعود اليوم
ليطالبنا ب�أن نكون يف م�ستوى طموحاته و�أحالمه امل�شروعة.
مل يكن الإن�سان يف �سورية خانعا يوما ،وكان الوعي العايل للمواطن
ب�أهمية حماية املقاومة والدفاع عن احلقوق الوطنية امل�شروعة �سببا لتحمل
الكثري من الإ�ضطهاد والقمع ال�سلطويني ،ولكن وبكل �أ�سف ،مل تكن
ال�سلطة ال�سيا�سية على قدر من الن�ضج املوازي لن�ضج املواطنني ،فلم تقابل
هذه الت�ضحيات باحرتام �أكرب للمواطنة ،ومببا�شرة �إ�صالحات دميقراطية
�أ�سا�سية تعيد ثقة املجتمع بال�سلطة .وا�ستمرت ال�سلطة ال�سيا�سية يف �سوريا يف
�سيا�سة الع�صا الغليظة واحلل الأمني للم�شكالت ال�سيا�سية والرد القمعي على
خمتلف �أ�شكال احلراك املدين .واليوم ،ومع التغيري يف اخلارطة اجلغرافية
ال�سيا�سية الإقليمية ،وانتقال املنطقة �إىل حالة ثورية عامة ،مل يعد هناك �أي
مربر لأن تكون �أي �شرعية كانت فوق ال�شرعية امل�ستمدة من �إختيار ال�شعب
احلر� ،أي �شرعية الوطن واملواطن� .إن التغيري الدميقراطي هو ال�سد الأقوى
يف وجه التدخالت الغربية والتو�سع ال�صهيوين وهو الرد الوطني على كل
التحديات� .إن �سيادة ال�شعب وحريته وكرامته ت�شكل اليوم ال�شرط الواجب
ال�ستعادة اجلوالن واحلقوق الفل�سطينية وبناء غد �أف�ضل ل�شبابنا و�أطفالنا.
اليوم متر الذكرى  48لإعالن حالة الطوارئ يف �سوريا ،هذه احلالة التي
كانت �سببا �أ�سا�سيا يف ا�ستبدال دولة القانون ب�سلطة الطوارئ ورجال الأمن،
و�إ�ضعاف وتهمي�ش ال�سلطة الق�ضائية ،و�إنهاك اقت�صاد الوطن بالف�ساد وببناء
الرثوات اخلا�صة امل�سروقة من املال العام ،والتمدد ال�سرطاين لأجهزة الأمن
بحيث �سادت ومادت يف كل مظاهر احلياة.
وال بد للخروج من حالة اال�ستع�صاء ال�سلطوية هذه ،من قرارات عاجلة
ووا�ضحة تعرب عن طموحات ال�شعب ،وت�ستجيب للحد الأدنى من مطالبه
�أهمها:
 رفع حالة الطوارئ و�إلغاء حمكمة �أمن الدولة والق�ضاء اال�ستثنائي. دمقرطة الد�ستور لي�ستجيب حلقبة الثورة العربية الدميقراطية التينعي�شها.
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 العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للرثوة. �إطالق �سراح جميع املعتقلني ال�سيا�سيني وعودة كل املنفيني للبالد. الدعوة مل�ؤمتر وطني جامع ي�ضع �أ�س�س االنتقال ال�سلمي من دولةالت�سلط �إىل الدولة الدميقراطية وجمتمع املواطنة الكاملة للجميع.
�إننا نتوجه بهذا النداء امل�س�ؤول �إىل كل مواطن ومواطنة ،يف �أي موقع من
مواقع امل�س�ؤولية ال�سيا�سية واملدنية واالجتماعية والإعتبارية ،وعيا منا ب�أن
�أي ت�أخر عن الإ�ستجابة ملطالب ال�شعب اليوم ،ي�شكل حركة م�ضادة لطموحات
ال�شعب يف البناء الدميقراطي التحرري والتنموي.
دم�شق يف 2011/3/8
خلدون الأ�سود ،ماجد حبو ،نا�صر الغزايل ،هيثم مناع
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ثورة �أهل املواطنة
تتواىل الأخبار القامتة من مدينة حم�ص ،بعد �أربعة �أ�شهر من هيمنة
املقاومة املدنية على �أ�شكال الرد الأخرى على التوح�ش الأمنيَ ،تد ُْخ ُل عدة
�أ�شكال للعنف من املجتمع �ضد املجتمع ،ويتبلور حتالف امل�صالح والأهداف
بني كل ذوي الأجندات اخلا�صة ملذهبة ال�صراع  .فهل جنحت الأجهزة الأمنية
يف ا�ستدراج املقموع �إىل برنامج القامع باعتبار هذا اال�ستدراج نحو التطرف
والطائفية هو الو�سيلة الوحيدة لإنقاذ الدكتاتورية؟
حتى ال ن�سقط يف ال�صورة التب�سيطية التي جتعل من �سورية ما قبل
البعث جنة حولها انقالب الثامن من �آذار ومن ثم �آل الأ�سد �إىل جحيم ،من
ال�ضروري التذكري ب�أن الدولة ال�سلطانية قد �شجعت خالل قرون تكوين
امللة والطائفة والع�شرية باعتبارها الأج�سام الطبيعية لإدارة العالقة بني
املجتمع الوا�سع وال�سلطة امل�ستبدة .ذلك رغم وجود نوع من الإدارة الذاتية
اعتمد على التكوين الع�ضوي والع�صبي التقليدي .ومهما �سعى املدافعون عن
مبد�أ «اخلالفة التي ال تخطئ» �إىل جتميل �صورة الرجل املري�ض ،فقد كانت
اخلالفة العثمانية ظاملة يف عالقاتها ال�سيا�سية باملختلف مذهبيا ودينيا عن
ملة احلاكم ،هزيلة يف تكويناتها املدنية ،ل�صو�صية يف عالقاتها ال�ضرائبية،
عاجزة عن التجدد والتقدم الذاتي ،بحيث �صارت «�أح�سن قراراتها» تلك التي
ت�صدر ب�ضغوط خارجية.
الدولة اال�ستعمارية مل تكن �أح�سن حاال لأنها مل تعتمد قيم نه�ضتها �أو
ثورتها ،بل قواعد ا�ستمرار هيمنتها .لذا كان العمل امل�ؤ�س�س للدولة ال�سورية
احلديثة ابن حركة ثورية حتررية داخلية حملت اجلميل من تراثها واملفيد
من ع�صرها :الوطنية اجلديدة التي ولدت يف �إطار ال�صراع �ضد اال�ستعمار
والهيمنة الأجنبية يف الع�شرينيات على �أ�سا�س قيم الثورة ال�سورية الكربى
املوحدة للمجتمع ال�سوري بكل مكوناته جنحت يف بلورة معامل لل�شخ�صية
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ال�سيا�سية والثقافية ال�سورية �أبرزها قبول مدنية الدولة ،وفق عقد اجتماعي
ي�ستند يف واحدة من �أهم ركائزه �إىل مبد�أ «الدين هلل والوطن للجميع»،
وبالتايل ولدت �سورية امل�ستقلة مب�ؤ�س�سات برملانية �ضعيفة وثقافة مواطنية
مدنية نا�شئة مل تلبث حرب فل�سطني �أن �أعادت لها البعد الوطني على ح�ساب
البعد املواطني .ولي�س من الغريب بعد النكبة� ،أن تكون �سورية والبلدان العربية
من �أقل دول العامل اكرتاثا ب�صدور الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان .لقد
اغتال خنجر �إ�سرائيل عمليات النمو الذاتية للمواطنة والدولة الدميقراطية
عرب جر دول املواجهة �إىل مواجهة ا�ضطرارية مع دولة ال تختلف عن القاعدة
الع�سكرية احلديثة �إال ببعدها اال�ستيطاين ال�سرطاين .وبهذا املعنى ميكن �أن
نتابع حركة الع�سكرة يف ا�ستالم احلكم ويف تو�سع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف م�صر
و�سورية .ولقد لعبت الإنقالبات الع�سكرية دون �شك دورا كبريا يف بلورة عقلية
ت�سلطية تفكر يف القدرة على ال�سيطرة على اجلي�ش كو�سيلة للإ�ستمرار يف
احلكم ،مهما كانت الإيديولوجيات جميلة وجذابة ،دينية �أو دنيوية.
لقد هدمت الدكتاتورية ال�سيا�سية كل البنيات النا�شئة للمجتمع املدين
والدولة املدنية ،وتركت النا�س تلج�أ خليمة التدين وكوخ الع�شائرية بعد رفع
كل �أ�شكال احلماية عن الفرد واغتيال حقوق وحريات الأ�شخا�ص عن �سابق
�إ�صرار وت�صميم .ولي�س بغريب يف هذا املعمعان �أن توظف العالقات الع�ضوية
وت�ستغل الق�ضية الطائفية ب�شكل تغطي فيه على جتمع امل�صالح الأمني
الع�سكري املهيمن على ال�سلطات الثالث والبنيات احلزبية والنقابية املرخ�ص
لها يف البالد .وال ن�ستغرب �أن تكون البيئة احلا�ضنة للطائفية قد تنامت يف
حالة الت�صحر ال�سيا�سي والف�ساد االقت�صادي والتفكك االجتماعي والإفقار
الثقايف التي �سادت البالد.
لقد �سجل ال�شباب ال�سوري عودة ال�شعب �إىل التاريخ وعودة البالد �إىل
احلياة ،وكلما كان �أك�سجني الثورة �أعلى ،تراجعت الطحالب واحت�ضرت
الطفيليات .لذا حملت انتفا�ضة الكرامة قيما كربى يف مواجهتها ل�سلطة
الت�سلط ومنظومة الف�ساد ،قيما تعتمد املقاومة املدنية ال�سلمية يف وجه
املقاربة الأمنية للعالقة بني احلاكم واملحكوم ،املطالبة بدولة دميقراطية
مدنية قوية يف وجه �أي تعبري من تعبريات الطائفية� ،إحياء مفهوم املواطنة
و�سيادة الوطن منعا لكل تدخل خارجي يف م�سار التحول الثوري ال�سلمي �إىل
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الدميقراطي ،ورف�ض �أي �شكل من �أ�شكال العنف ،ورغم فداحة اخل�سائر ،بقيت
الأغلبية العظمى من �أبناء احلراك الثوري املدين ت�ؤكد على هذه الثوابت
وترف�ض الإنزياح عنها ،العتبارها �أي بكل ب�ساطة ،م�ؤ�شر انت�صار للما�ضي
الدكتاتوري على امل�ستقبل الدميقراطي وعالمة تراجع عن �أهداف نبيلة ال
ميكن بدونها ،حتقيق حتول دميقراطي فعلي وبناء �شبكات عالقات مدنية
مواطنية جديدة وت�أ�صيل القطيعة مع الإ�ستبداد والف�ساد ومنتوجاتهما
ال�سلوكية والثقافية.
مل تبد�أ الإنحرافات الطائفية عن م�سار الثورة الدميقراطية املدنية
يف حم�ص بل يف العامل الإفرتا�ضي ،وحاولت �أطراف ظالمية اختزال ثورة
ال�شباب وال�شعب بحراك «�أهل ال�سنة» يف وجه الن�صريية والباطنية الراف�ضة
واملجو�س ،وا�ستطاع الإعالم اخلليجي �إعطاء زخم كبري لهذه الأطروحات
على الف�ضائيات.
لقد حاولنا بكل الو�سائل حتجيم هذا ال�صوت الن�شاز واملدعوم من
�أنظمة بد�أت تتلم�س ر�أ�سها منذ ثورة تون�س ،وبالأخ�ص دول اخلليج  ,وعلى
وجه التحديد النظام ال�سعودي وحلفائه يف املنطقة  .وال �شك ،ب�أن الدعم
الإعالمي واملايل الهائل الذي يتمتع به �أ�صحاب هذا اخلطاب ،قد �أعطى
ال�سلطة الدكتاتورية كل ما حتتاج �إليه يف حديثها عن م�ؤامرة خارجية �ضد
«النظام الوطني واملقاومة واملمانعة» ..هكذا التقت م�صلحة ال�سلطة الأمنية
وجنود التعبئة املذهبية من �أجل خنق وجتفيف منابع العطاء الدميقراطي.
الأول بالقتل والإعتقال واملالحقة لأهم كوادر الإنتفا�ضة ال�شعبية ،والثاين
يف عنف الكلمات وت�أجيج الأحقاد وتوفري البيئة ال�صاحلة لعنف يواجه فيه
عنف ال�سلطة .ويالحظ التقاطع املو�ضوعي بني �شبيحة ال�سلطة وت�شبيحات
املتطرفني يف تغييب كالهما لأهمية احلوار املجتمعي والتوا�صل املدين بحيث
ت�ستمر حالة تدني�س الوعي التي تنتجها الدكتاتورية .ناهيكم عن حماوالت
�ضرب ترابط الن�ضال االجتماعي نحو احلرية مع الن�ضال الوطني من �أجل
التحرير بوعي �أو بدون وعي.
ال ميكن بحال من الأحوال ،مقارنة قوة ال�سلطة الدكتاتورية ال�ضخمة
بقوة فوج التطرف املحدودة .خا�صة و�أن املركب الأ�سا�سي للن�ضال الثوري ما
زال يتقدم ب�شكل كبري على الأقلية املتطرفة يف احلراك االجتماعي� .إال �أن
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خطر هذا الفوج يزداد يوما بعد يوم ،وي�ساعد على ذلك عدة عوامل
�أولها :جلوء ال�سلطة الأمنية خلنق حالة الوعي املتقدمة للإنتفا�ضة
عرب اعتقال خرية كوادرها ،و�سحق الإعت�صامات منعا للحوار اجلماعي ،وقتل
املواطنني معززة الرغبة يف الإغتيال والرد عند املقموعني.
ثانيها ،ن�شوء حزب امل�ستعجلني من الطبقة ال�سيا�سية التقليدية خا�صة يف
املنفى .حزب امل�ستعجلني هذا ي�شعر ب�أن الإن�ضاج الطبيعي لقيادات التغيري يف
الداخل يعني تهمي�ش الدور الذي ي�سعى له من اخلارج ،لذا فهو ي�ضم اجتاها
قويا يدعو للعنف والت�صلب وتكري�س ال�صراع الطائفي بحيث ي�صبح دور
اخلارج حا�سما يف عالقات القوى الداخلية.
لعل كارثة الكوارث يف هذه اللحظات ال�صعبة التي تعي�شها احلالة الثورية
املدنية يف البالد نا�شئة من هذه التقاطعات بني �شبيحة القامع ومتطريف
املقموع .املقهور يجد يف الرد الطائفي و�سيلة تنفي�س وتعبئة �ضد توح�ش
الأمن ،والقامع يجد يف خطاب البع�ض عن ثورة �أهل ال�سنة ما يحتاج �إليه
لتحييد الأقليات وقطاعات وا�سعة من ال�سنة الراف�ضني لأي هوية مذهبية
للن�ضال ال�سيا�سي.
ال ميكن لثورة مذهبية �أن تنت�صر يف �سورية على الدكتاتورية .بل لعل
الطائفية واملذهبية �أول م�سمار يف نع�ش الثورة .من هنا ن�ؤكد للمرة الألف� ،أن
ثورة �أهل املواطنة هي ال�سبيل الوحيد للق�ضاء على الدكتاتورية والتخل�ص من
حكم العائلة والأجهزة الأمنية واملح�سوبيات والعالقات الع�صبية والزبونية.
لقد �أ�صبح من ال�ضروري حتقيق الفرز الوا�ضح بني القطب الدميقراطي
بكل مكوناته ،والقطب الإ�ستبدادي بكل تعبرياته .مل يعد هناك مكانا لل�صمت
�أو املهادنة ،لأن املهادنة تعني امل�شاركة يف اغتيال �أجمل ما قدمت لنا انتفا�ضة
الكرامة ،املواطنة يف وجه الرعية ،املدنية يف وجه الع�صبية ،ال�سيادة يف وجه
الهيمنة اخلارجية والدميقراطية كمنهج جامع لكل ال�سوريني.
2011/07/24
�أول املوقعني� :أ�سامة الطويل ،خلدون الأ�سود� ،صدى حمزة  ،ماجد
حبو ،حممد �أ�سامة عمار ،حممد ذياب ،نا�صر الغزايل ،وليد خليفة ،نوري
�شيخمو�س ،حممود حالق ،فرا�س ق�صا�ص ،عائ�شة �أرنا�ؤوط� ،سعيد حلدو،
ح�سان الأ�سود ،هيثم مناع.
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م�شروع �إعالن عهد الكرامة واحلقوق
مقدّم �إىل اجتماع � 17أيلول 2011
يف دم�شق لهيئة التن�سيق الوطنية
بطر�س حالق� ،سمري العيطة ،عبد العزيز اخلري ،هيثم مناع
ت�ش ّكل االنتفا�ضة-الثورة احلالية يف �سوريا حت ّو ًال كبرياً يف تاريخ املجتمع
والدولة ال�سورية .وهي حتمل يف ط ّياتها ،كما ك ّل الثورات والربيع العربي،
قيم جامعة ،ت�ش ّكل القا�سم امل�شرتك
نقلة نوعية ور�سالة �إن�سانية ومنظومة ٍ
لطموحات ال�شعب ال�سوري وفا ًء لدم �شهدائه وت�ضحياته .منذ «ال�صحيفة» يف
املدينة املنورة �إىل �إعالنات احلقوق يف الأزمنة احلديثة� ،ش ّكلت العهود والعقود
واملواثيق �أ�سا�س التعامل بني النا�س وبني �أبناء البلد الواحد؛ وكان حمتواها
هو العالمة التي ال ب ّد من ح�ضورها يف مرحلة التغيري واالنتقال والبناء،
وكانت قواعدها هي في�صل املجتمع مبختلف تكويناته و�أ�س�س الدولة حلماية
احلريات الأ�سا�سية و�صون ال�سيادة .وهي غري القابلة للت�ص ّرف با�سم �أية
�أغلبية انتخابية �أو �سيا�سية �أو اجتماعية ،وال يجوز حذف �أيّ جز ٍء منها .مت ّثل
هذه احلقوق واحلريات والقواعد ،مدنية و�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
وثقافية وبيئية ،جت�سيداً للحرية والكرامة املت�أ�صلة يف الإن�سان ،التي يتط ّلع
�إليها ال�سور ّيون يف �إعادة بناء نظامهم اجلمهوري من جديد.
لذا نتعاهد ،نحن املوقعون �أدناه �أفراداً وجماع ًة ،على االلتزام بالعمل على
�إر�ساء النظام اجلمهوري اجلديد على الأ�س�س التالية التي نتب ّناها على �أ ّنها
�أهداف للثورة املدنية ال�شبابية ال�سلمية:
• ال�شعب ال�سوري ح ّر و�س ّيد على �أرا�ضيه ودولته ،وهما وحدة �سيا�سية
رب فيها ،مبا يف ذلك اجلوالن املحت ّل.
ال تتج ّز�أ وال يجوز التخ ّلي عن �أيّ �ش ٍ
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ولل�شعب ال�سوري ّ
احلق يف الن�ضال من �أجل ا�ستعادة �أرا�ضيه املحت ّلة بك ّل
الو�سائل املمكنة.
• ال�شعب هو م�صدر ال�شرعية وال�سيادة التي تتح ّقق من خالل نظا ٍم
جمهوري دميوقراطي مد ّ
ين تعدّدي ،ي�سود فيه القانون ويقوم على
امل�ؤ�س�سات .وال يجوز فيه اال�ستئثار بال�سلطة �أو توريثها ب�أيّ �شكلٍ كان.
• تنبني الدولة ال�سورية على �أ�سا�س امل�ساواة التا ّمة يف املواطنة ويف
احلقوق والواجبات جلميع �أبنائها ،ال �س ّيما امل�ساواة املطلقة بني الرجال
والن�ساء ،ودون �أيّ متييز من �أيّ نوع� ،سواء �أكان ذلك ب�سب الأ�صل �أو اللون �أو
اجلن�س �أو اللغة �أو الإثن ّية �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الدين �أو املذهب ،على �أ�سا�س
ال�شعار الت�أ�سي�سي للجمهورية الأوىل« :الدين هلل والوطن للجميع».
• تكفل الدولة ال�سورية احرتام التن ّوع املجتمعي ومعتقدات وم�صالح
وخ�صو�ص ّيات كل �أطياف ال�شعب ال�سوري ،وتق ّر باحلقوق الثقافية وال�سيا�سية
ال ومك ّوناً رئي�ساً
لك ّل مك ّوناته وتط ّلعها للتطور والرعاية باعتبارها جزءاً �أ�صي ً
املوحد.
جل�سد ال�شعب ال�سوري َّ
العامة ،مبا فيها حرية املعلومة
• تكفل الدولة ال�سورية احلريات
ّ
والإعالم ،وت�شكيل اجلمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب ال�سيا�سية ،وحرية
االعتقاد وممار�سة ال�شعائر ،وحرية التظاهر والإ�ضراب ال�سلميني .وت�ضع
قواعداً ل�صيانة هذه احلر ّيات من هيمنة عامل املال �أو ال�سلطة ال�سيا�سية.
• تلتزم الدولة باملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان واحلقوق االجتماعية
واالقت�صادية ،وبت�أمني(وب�ضمان) اال�ستمتاع بهذه احلقوق للمواطنني
واملقيمني على ال�سواء.
• �سوريا هي جزء من الوطن العربي ،تتط ّلع �إىل توثيق خمتلف �أ�شكال
والتوحد مع البلدان العرب ّية الأخرى ،يف حني حترتم الدولة
التعاون
ّ
ال�سورية وت�صون التط ّلعات الثقافية واالجتماعية لك ّل القوميات الأخرى
املك ّونة لل�شعب ال�سوري من كر ٍد و�آ�شوريني و�أرمن و�شرك�س وتركمان وغريهم.
• يلتزم ال�شعب ال�سوري دعم ال�شعب الفل�سطيني وح ّقه يف �إن�شاء دولته
احل ّرة ال�س ّيدة امل�ستق ّلة وعا�صمتها القد�س ،وكذلك دعم ك ّل ال�شعوب العربية
يف تط ّلعاتها التحررية ومناه�ضة اال�ستبداد.
• تربط ال�شعب ال�سوري بال�شعوب الإ�سالمية الأخرى جذور تاريخية
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م�شرتكة وقيم �إن�سان ّية مبنية على الر�ساالت ال�سماوية ،وتتط ّلع الدولة
خا�صة �إىل �إر�ساء تعاون وثيق مع تركيا و�إيران يف �سبيل �إن�شاء
ال�سورية ّ
منظومة �إقليم ّية وازنة.
• تقوم الدولة ال�سورية على الف�صل التام بني ال�سلطات التنفيذية
والت�شريعية والق�ضائية ،وعلى مبد�أ التداول على ال�سلطة عرب االنتخاب
ال�س ّري واحل ّر.
• اجلي�ش ال�سوري هو امل�ؤ�س�سة الوطنية ال�ضامنة لل�سيادة ال�شعب ّية
والكرامة واحلريات العا ّمة ،وهو عماد الدولة ومعني الوحدة الوطنية،
ي�صون الأمن القومي ومبادئ الد�ستور وال ّ
يتدخل يف احلياة ال�سيا�سية.
• يق ّر د�ستور جديد �أ�س�س النظام الدميوقراطي التعدّدي والنظام
االنتخابي ،بحيث ي�ضمن حق متثيل كا ّفة �أطياف ال�شعب ال�سوري يف
ال�سلطة الت�شريع ّية وكا ّفة املناطق ،ويكفل حق تواجد ك ّل التيارات الفكرية
وال�سيا�سية ،دون هيمنة �أحدها� ،ضمن قواعد ت�ؤ ّمن ا�ستقرار النظام الربملاين
والتداول على الأغلبية من خالل االقرتاع العام ،وت�ضبط ب�شكلٍ دقيق املوارد
املالية و�إنفاق الأحزاب ال�سيا�سية.
• ي�صون رئي�س الدولة الد�ستور والأمن القومي ومبد�أ الف�صل بني
ال�سلطات .يت ّم انتخابه باالقرتاع العام املبا�شر ،وال يجوز متديد مه ّمته
لأكرث من فرتتني رئا�سيتني ،مدّة ك ّل منها �أربع �سنوات.
• مي ّثل رئي�س الوزراء الأغلبية النيابية ويتح ّمل م�س�ؤولية ال�سلطة
التنفيذية �أمام ال�شعب املم ّثل بربملانه ،ولك ّل وزير يف الوزارة كامل
ال�صالحيات يف �إدارة �ش�ؤون وزارته� ،ضمن �إطار البيان الوزاري الذي يخ�ضع
لثقة الربملان.
• تقوم الإدارة املحلية على م�ؤ�س�سات ت�شريعية وتنفيذية تدير �ش�ؤون
املواطنني والتنمية يف املحافظة �أو الإقليم ،بحيث تخ�ضع الإدارة التنفيذية
املحلية لل�سلطة املنتخبة حمل ّياً ،ويقت�صر دور املحافظ على متثيل �سلطات
رئي�س الدولة.
• ت�صون الدولة امللكية اخلا�صة ،التي ال يجوز اال�ستيالء عليها �إ ّال
خا�صة.
للمنفعة العامة ومقابل تعوي�ض عادل ،دون �أن يعاد جتيريها مل�صالح ّ
العامة ملنفعة ال�شعب ،وتقوم �سيا�ستها
• ت�صون الدولة املال وامللك ّية
ّ
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على العدالة االجتماعية والتنمية املتوازنة امل�ستدامة و�إعادة توزيع الدخل
والرثوة عرب النظام ال�ضريبي بني الفئات االجتماعية وبني املناطق والأقاليم،
وكذلك على �ضمان حر ّية اال�ستثمار والأ�سواق �ضمن �أ�صول �ضابطة تكافح
االحتكار وامل�ضاربات وحتمي حقوق العاملني وامل�ستهلكني.
• تلتزم الدولة ال�سورية �إزالة كا ّفة �أ�شكال الفقر ومكافحة البطالة
بهدف الت�شغيل الكامل الكرمي الالئق ،وت�أمني اخلدمات الأ�سا�س ّية لك ّل
مواطن :ال�سكن والتنظيم العمراين ،ومياه ال�شرب النظيفة ،وال�صرف
ال�صحي ،والكهرباء ،والهاتف واالنرتنيت ،والطرق والنقل العام ،والتعليم
ال�صحي ال�شامل ومعا�شات التقاعد وتعوي�ضات
والت�أهيل النوعيني ،والت�أمني
ّ
البطالة ،ب�أ�سعا ٍر تتنا�سب مع م�ستويات املعي�شة.
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الإتفاق املجه�ض
ن�ص الإتفاق بني هيئة التن�سيق الوطنية لقوى التغيري الدميقراطي
واملجل�س الوطني ال�سوري املقدم للأمانة العامة للجامعة العربية كوثيقة
�سيا�سية م�شرتكة تقدم �إىل م�ؤمتر املعار�ضة ال�سوري املنوي عقده حتت مظلة
اجلامعة العربية يف يناير/كانون الثاين .2012
�إثر مباحثات امتدت لأكرث من �شهر وتخللها توا�صل مع قيادة الهيئة
واملجل�س ،اتفق الطرفان على ما يلي:
 -1رف�ض �أي تدخل ع�سكري �أجنبي مي�س ب�سيادة وا�ستقالل البالد وال
يعترب التدخل العربي �أجنبيا.
 -2حماية املدنيني بكل الو�سائل امل�شروعة يف �إطار القانون الدويل حلقوق
الإن�سان.
 -3الت�أكيد على �صون وتعزيز الوحدة الوطنية لل�شعب ال�سوري بكل
�أطيافه ورف�ض و�إدانة الطائفية والتجيي�ش الطائفي وكل ما ي�ؤدي �إىل ذلك.
 -4نعتز مبواقف ال�ضباط واجلنود ال�سوريني الذين رف�ضوا االن�صياع
لأوامر النظام بقتل املدنيني املتظاهرين ال�سلميني املطالبني باحلرية ونتفهم
�أزمة ال�ضمري الإن�ساين والوطني التي زج بها النظام �أفراد القوات امل�سلحة
ونحمل النظام كامل امل�س�ؤولية يف ذلك.

يف املرحلة االنتقالية:

�أوال :تبد�أ املرحلة الإنتقالية ب�سقوط النظام القائم بكافة �أركانه ورموزه
الأمر الذي يعني �سقوط ال�سلطة ال�سيا�سية القائمة مع احلفاظ على
م�ؤ�س�سات الدولة ووظائفها الأ�سا�سية ،وتنتهي ب�إقرار د�ستور جديد للبالد
ي�ضمن النظام الربملاين الدميقراطي املدين التعددي والتداويل وانتخاب
برملان ورئي�س جمهورية على �أ�سا�س هذا الد�ستور.
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ثانيا :املرحلة االنتقالية بهذا املعنى هي الفرتة التي تقع بني قيام �سلطة
ائتالفية اثر �سقوط النظام وقيام م�ؤ�س�سات الدولة وفق د�ستور دائم يقره
ال�شعب وال تتجاوز ال�سنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثالثا :تلتزم م�ؤ�س�سات الدولة وال�سلطة ال�سيا�سية يف املرحلة االنتقالية
باملبادئ الأ�سا�سية التالية:
�أ ـ ال�شعب م�صدر ال�سلطات و�أ�سا�س ال�شرعية.
ب ـ ا�ستقالل �سورية و�سيادتها ووحدتها� ،شعبا وار�ضا.
ج ـ ت�أ�صيل ف�صل ال�سلطات الثالثة :الت�شريعية ،والتنفيذية ،والق�ضائية.
د ـ حماية �أ�س�س الدميقراطية املدنية (وب�شكل �أ�سا�سي حرية التعبري
والتنظيم والتجمهر والتعددية ال�سيا�سية والتداول على ال�سلطة ،والال
مركزية الإدارية).
هـ ـ الت�أكيد على �أن الوجود القومي الكردي جزء �أ�سا�سي وتاريخي من
الن�سيج الوطني ال�سوري ،وهو ما يقت�ضي �إيجاد حل دميقراطي عادل للق�ضية
الكردية يف �إطار وحدة البالد �أر�ضا و�شعبا ،الأمر الذي ال يتناق�ض البتة مع
كون �سورية جزءا اليتجز�أ من الوطن العربي.
و ـ املواطنون مت�ساوون �أمام القانون يف الواجبات واحلقوق املدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية .حرية الدين واالعتقاد
مكفولة يف الد�ستور ،وحترتم ال�شعائر والطقو�س الدينية واملذهبية ،مع نزع
القدا�سة عن العمل ال�سيا�سي واملدين.
ز ـ نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني واجلن�سي ،والوقوف
�ضد االرهاب واال�ستئ�صال والف�ساد ،و�إلغاء القوانني والقرارات اال�ستثنائية
ال�صادرة يف ظل الدكتاتورية ومبا�شرة العمل ملعاجلة �آثارها.
ح -مبا�شرة م�شاريع تنمية م�ستدامة على ال�صعيد الوطني وب�شكل خا�ص
املناطق الأكرث حرمانا
ط ـ التم�سك بالرتاب الوطني وحترير الأر�ض ال�سورية ،و�إقامة عالقات
�أخوة وتعاون مع الدول العربية وعالقات متينة ومتكافئة مع الدول االقليمية،
وتعاون واحرتام متبادل مع دول العامل ،لت�أخذ �سورية الدميقراطية موقعها
الفاعل يف املجتمع العربي والإقليمي والدويل ،مبا يخدم امل�صالح الوطنية
العليا والأمن وال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
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ي ـ االلتزام باملواثيق واالتفاقيات الدولية وميثاق الأمم املتحدة وميثاق
اجلامعة العربية وال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان.
ك -الإ�ستفادة من كافة االطر والطاقات ال�سورية ،داخل وخارج البالد،
من �أجل �إجناح املرحلة الإنتفالية وبناء الدميقراطية يف اجلمهورية ال�سورية.
ب�ش�أن املرجعية القانونية والد�ستورية :ينبثق عن م�ؤمتر املعار�ضة جلنة
م�شرتكة للعمل الوطني تن�سق مواقف املعار�ضة وتوحد ن�شاطاتها ال�سيا�سية
واحلقوقية والإعالمية والدبلوما�سية والإغاثية وحترتم قراراتها الأطراف
امل�شاركة.
برهان غليون رئي�س املجل�س الوطني ال�سوري
هيثم مناع رئي�س هيئة التن�سيق الوطنية يف املهجر
القاهرة يف 2011/12/30
�أقر االتفاق بح�ضور :وليد البني ،هيثم املالح ،كاترين التلي� ،صالح
م�سلم حممد ،حممد حجازي.
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هيثم مناع لل�صباح  :نظام الأ�سد انتهى...
ال�شعب ال�سوري حطم الدكتاتورية
ولن يعطي ت�ضحياته هدية لأي طامع
تون�س – ال�صباح 2012/1/11
بعد �أقل من �أ�سبوعني على عقد املجل�س الوطني ال�سوري املعار�ض بقيادة
برهان غليون م�ؤمتره يف تون�س يف خ�ضم مبادرة اجلامعة العربية و �إعالن
مهمة بعثة املراقبني العرب اىل �سوريا جاء دور املعار�ض والنا�شط احلقوقي
ال�سوري هيثم مناع الذي زار تون�س �ضمن وفد لهيئة التن�سيق الوطنية لقوى
التغيري الوطنية التي ير�أ�سها يف خارج البالد و�ضم الوفد خم�سة قياديني من
الداخل .وهيئة التن�سيق الوطنية� ،أو معار�ضة الداخل كما يطلق عليها عادة،
ت�ضم �أهم التنظيمات ال�سيا�سية املعار�ضة املمنوعة داخل البالد والنا�شطة يف
الثورة (�ستة ع�شر حزبا من الي�سار والو�سط) و�أكرث من مئتي �شخ�صية عامة
و�سيا�سية وثقافية وفنية معروفة .غادر مناع تون�س م�ساء االحد يف �أعقاب
زيارة مل حتظى بتغطية اعالمية تذكر ا�ستمرت ثالثة �أيام.
كان النا�شط ال�سوري ،اخ�صائي الطب النف�سي يقيم وزمالئه خاللها يف
فندق متوا�ضع بقلب العا�صمة (فاتورة الفندق اجلماعية بلغت  502دينارا
تون�سيا �أي قرابة � 265أورو لكل �أع�ضاء الوفد لكامل �إقامتهم) .وقد �أجرى
هيثم مناع ا�صيل درعا لقاءات مع ممثلي الأحزاب باال�ضافة اىل الرئي�س
امل�ؤقت املن�صف املرزوقي ووزير اخلارجية رفيق عبد ال�سالم يف حماولة ملراجعة
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املوقف ازاء املعار�ضة ال�سورية .و قد اعترب يف حديث خ�ص به ال�صباح مناع
�أن نظام اال�سد قد انتهى و �شدد على رف�ضه تدويل الأزمة يف �سوريا ،راف�ضا
كل تدخل �أجنبي ع�سكري ،مو�ضحا �أن ال�شعب ال�سوري يحتاج اىل انت�ساب
ودعم خمتلف قوى املجتمع املدين وال�سيا�سي واالجتماعي لإجناح الثورة
ال�سورية وال يحتاج تدخل ع�سكري �أجنبي ...يذكر ان هيثم مناع (العودات)
وهو مفكر عربي ونا�شط حقوقي ورئي�س املكتب الدويل للجمعيات الإن�سانية
يف العامل ورئي�س املعهد اال�سكندنايف حلقوق االن�سان� ،سليل �أ�سرة �سيا�سية
معار�ضة طويلة العهد بالن�ضال وال�سجن واملنفى ،اتخذ ا�سم مناع تخليدا
لذكرى زوجته الأوىل (منى) التي فقدها يف حادث اجتماعي بعد خم�سة �أيام
على زواجهما  .ويعد هيثم مناع �أحد �أبرز النا�شطني احلقوقيني العرب وهو
املتحدث با�سم اللجنة العربية حلقوق الإن�سان وهو �أحد م�ؤ�س�سيها مع من�صف
املرزوقي وفيوليت داغر وحممد حافظ يعقوب ونا�صر الغزايل والفقيدين
حممد ال�سيد �سعيد وحممود اخلليلي يف  ،1998وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة
وجمل�س �أمناء قرابة  130منظمة غري حكومية و�شغل منا�صب عربية ودولية
قيادية يف املنظمات غري احلكومية ورف�ض �أي من�صب حكومي ،مبا يف ذلك
تر�شيحه لت�شكيل حكومة �إنقاذ وطنية قبل �شهرين .ظل طوال ربع قرن
يعي�ش خارج �سوريا فقد منذ بداية الثورة والده وع�شرة من ع�شريته و�شقيقه
املهند�س معن العودات الذي اغتيل يف الثامن من �أوت يف مدينة درعا �أثناء
ت�شييع �شهيد �آخر.
اعترب هيثم مناع �أن نظام اال�سد قد انتهى» اهلل يرحمو» وقال هذا
�سيحدث ب�أيدينا �أو ب�أيدي غرينا ،لي�س مهما كم �سي�ستغرق ذلك من الوقت
ولكن ال نريد �أن يح�صل يف �سوريا ما ح�صل يف ليبيا :نحن طبعا �ضد التدخل
اخلارجي و نقول ال للتدخل اخلارجي� ,أوكامبو اعلمني �أن ما حدث يف ليبيا
اوقع � 52ألف قتيل و  300الف جريح والثمن ال�سوري لن يكون �أقل من ذلك!!

و فيما يلي ن�ص احلديث.

حوار ا�سيا العرتو�س

•بعد �أقل من �أ�سبوعني على م�ؤمتر املجل�س الوطني ال�سوري يف تون�س
بزعامة برهان غليون الذي غبت عنه ،ما الذي ي�سعى هيثم مناع لتحقيقه
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يف تون�س وماذا وراء هذه الزيارة وهل التقيت الرئي�س امل�ؤقت وهو �صديقك
وت�ؤامك التون�سي كما يقول ورفيقك يف الن�ضال احلقوقي يف املنفى ؟
•• فعال �أجرينا ،كوفد ر�سمي لهيئة التن�سيق الوطنية عددا من
اللقاءات مع ممثلي االحزاب ال�سيا�سية والتقينا وزير اخلارجية كما التقينا
الرئي�س التون�سي .لقد نقلنا لكل من التقينا به �صورة عن �أو�ضاع الثورة
ال�سورية بعد ع�شرة �أ�شهر من الن�ضال يف ظروف التوح�ش الأمني الع�سكري
لوقف احلراك املدين االجتماعي ال�سلمي ،وحتدثنا يف احتماالت التغيري
بالقوى الداخلية و�إمكانات ال�شعب الذاتية التي �أظهرتها املعجزة ال�سورية
�صمودا وت�ضحية وابتكارات خالقة يف و�سائل الن�ضال .وحتدثنا عن م�ؤ�س�سات
الدولة واال�صطفافات يف املجتمع الإداري والع�سكري ال�سوري
•�أمل تتطرقوا مل�ؤمتر املجل�س ال�سوري وانعقاده يف تون�س؟
••جرى احلديث بالطبع يف هذا املو�ضوع ،وقد �أو�صلنا ر�سالة عتب على
الت�سرع يف التعامل مع جمل�س ا�سطنبول كممثل وحيد للثورة واملجتمع
والدولة .وقلنا للأ�صدقاء يف تون�س �أن من نا�ضل منذ � 1973ضد املادة الثامنة
للد�ستور الأ�سدي التي تقول ب�أن حزب البعث هو القائد للثورة واملجتمع
ال ميكن �أن يقبل ب�سقوط بع�ض حديثي العهد بالن�ضال يف منطق ال�سلطة
الت�سلطية نف�سه .و�أن مهمة الأخوة يف تون�س دعم الثورة والإ�سهام يف توحيد
ن�ضال و�أداء وهياكل ف�صائلها املختلفة عو�ضا عن الإعرتاف بطرف على
ح�ساب باقي الأطراف .كذلك البحث عن و�سائل عملية لدعم خطة العمل
العربية لأنها و�إن مل تكن مثالية ،لكنها �أقل ال�سيناريوهات �سوءا.
•وما هو �سبب اخلالف بينكم وبني غليون واملجل�س؟
••مل يكن هناك �أي خالف بيني وبني غليون ويف اجتماع الدوحة كنا
يف �صف واحد يطالب بت�شكيل الإئتالف الوطني ال�سوري ك�صيغة توحيدية
للمعار�ضة ال�سورية ،هذه ال�صيغة التي �أجه�ضت كما �أجه�ض اتفاق نهاية العام،
�إىل �أن عقد اجتماع برلني الأخري .كان الدكتور برهان غليون قد وعد بح�ضور
اجتماع برلني «لهيئة التن�سيق الوطنية» يف املهجر ،وكان زميل لنا يف انتظاره
يف املطار .و�إذا به يغيرّ م�ساره باجتاه �إ�سطنبول ،من دون �أي اعتذار �أو تف�سري
�أو �إ�شعار .ومنذ ذلك اليوم ،مل �أحتدث معه ومل يتحدث معي حتى اجتمعنا
يف القاهرة يف ظل مباحثات وثيقة العمل امل�شرتك يف نهاية دي�سمرب .و�أعتقد
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�أن الأمر يحتاج �إىل �شرح وتف�سري من الدكتور غليون ،وحتى اليوم ال �أعرف
الظروف التي جعلت برهان غليون يقدّم ما قدم من تنازالت للتيار اليميني
الديني واليمني املحافظ يف الدور والعدد يف املجل�س الذي التحق به .لقد كنت
دائما حمامي احلركة الإ�سالمية ال�سيا�سية يف حركة حقوق الإن�سان و�أول من
وقع ثيقة مع الإ�سالميني يف �سورية بعد جمزرة حماه .لكن وثيقة جمهورية
ودميقراطية ت�أخذ بعني الإعتبار �أن �سورية دولة ت�ضم  26مذهباً وطائفة
وقومية� ،أي دولة ال ميكن تناول العالقة بني الدين والدولة فيها بخفة
و�سطحية و�أطروحات �إيديولوجية �إ�سالمية كالتي ينتجها اجلراد الأ�سود.
الثورة ال�سورية الكربى� ،سنة  ،1925قامت على �أ�سا�س �أن «الدين هلل والوطن
للجميع» .واليوم ،يف غياب دور فاعل للأقليات ،نحتاج �إىل خطاب مدين
يعطي الثقة لتلك الأقليات ب�أن �سورية �ستكون بكل ولكل �أبنائها �أو لن تكون،
و�أن احلركة الإ�سالمية ال�سيا�سية جزء من عملية الوعي املواطني والوطني
واجلماعي يف البالد .التجربة الإ�سالمية ال�سورية حتمل قروحا وجروحا
و�إحباطات كثرية خا�صة بعد فرتة م�صطفى ال�سباعي -ع�صام العطار :جتربة
الطليعة املقاتلة ،جبهة اخلال�ص مع عبد احلليم خدام ثم جتميد املعار�ضة
للنظام .لي�س �سرا والدة ما �أ�سماه �سيد قطب قبل خم�سني عاما بالإ�سالم
الأمريكاين يف �صفوف الإ�سالميني ال�سوريني .هذه م�سائل ت�ؤثر على �سيا�سة
وخيارات وحتالفات الثورة والثوار .وال يكفي دعم دول �إقليمية وغربية
لتوجهات كهذه �ضمان انت�ساب �أغلبية �شعبية لها .لي�س بالإمكان �أن ننت�صر
بدون املدينة واملدنية والأقلية ،هذه �أمور تغيب عن خطاب املتطرفني وحتتاج
حلكمة املثقفني امللتزمني و�صدقهم و�شفافيتهم يف الأداء واخلطاب.
•�أ�صوات الغرب ما انفكت تطالب الرئي�س ال�سوري بالرحيل هل تعتقد ان
لها وقع لدى النظام ال�سوري؟
••كل املطالبات الغربية بالرحيل تعطينا �سعادة الت�ضامن مع مطلب
ال�شعب ولكنها ال تتعدى اخلطابات والعقوبات .واخلطاب مملناه والعقوبات
�إن مل تكن م�شخ�صة للحاكم ينال املحكوم فيها ن�صيبا .ال ميكن ملن حرق
كل الأ�شرعة مع ال�سلطة �أن ي�ؤثر يف قرارها .ويف اعتقادي �أن رو�سيا وال�صني
ميكنهما مطالبة ال�سلطات ال�سورية برحيل الأ�سد كذلك ايران ،ب�إمكان تركيا.
�أي�ضا عرب عالقاتها الثنائية �شرقا لعب دور ما .لقد كلفتني هيئة التن�سيق
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الوطنية ب�إ�سماع �صوت ال�شعب والثورة للعامل ،و�أعي�ش منذ �أ�شهر يف الطائرة،
كنت يف بلجيكا الأ�سبوع املا�ضي والتقيت خالل املدة املا�ضية بنحو �سبعة وزراء
خارجية �أوروبيني وعرب..
•هل التقيت �آالن جوبيه وزير اخلاريجة الفرن�سية؟
••مل التق جوبيه ،و�أعتقد �أن العالقة بني فرن�سا والنظام ال�سوري
تقوم على املزاج اال�ستعماري القدمي والعالقات ال�شخ�صية وملفات مثل
ق�ضية احلريري وغري ذلك من املعقدات ،لذا ال ميكن لفرن�سا ،دون تغيري يف
املنطلقات ،القيام بدور مو�ضوعي و فعال .لكن عالقتنا مع الي�سار الفرن�سي
ممتازة.
•ماذا تعار�ض املجل�س الوطني ال�سوري ؟
••املجل�س يف تكوينه ويف ارتباطاته ويف متويله تكوين غري دميقراطي
وغري �شفاف وال�شفافية ميكن �أن تفجره يف ليلة و�ضحاها .لقد رف�ضت
االن�ضمام ملنظمات حقوقية لأنها غري �شفافة فلماذا �أدخل تنظيما �سيا�سيا
غري وا�ضح املعامل .للمجل�س وظيفة ،وكل طرف فيه �أو حوله �أو ممول له يقر�أ
هذه الوظيفة على طريقته ووفق ح�ساباته .عندما يدافع م�ؤ�س�سو املجل�س
عن �أطروحات كو�شرن وبرنار هرني ليفي يف الكوريدور الإن�ساين ومناطق
العزل ويتناغم الإعالم اخلليجي معهم لتوجيه ال�شبيبة الثائرة للدفاع
عن �أطروحات ا�ستجالب التدخل الع�سكري �أ�شعر باخلطر على بالدي من
احلربني الأهلية والإقليمية التي �ستمزق �سورية .م�شكلة املجل�س �أنه كما
يقول منا�ضل �أردين كبري ي�شبه وليمة ال�شحادين .ال ميكن التعامل بخفة مع
ا�ستقالل القرار ال�سيا�سي لهيكل �سيا�سي ثوري خا�صة بعد التجربة العراقية.
ال�شعب ال�سوري حطم الدكتاتورية يف الر�ؤو�س والعقول وقادر على �إكمال
طريقه بقواه الذاتية ال�ستكمال انت�صاره ،ولن نعطي ت�ضحياته هدية لأي
طامع.
•و�أي م�ستقبل ملظام اال�سد ؟
••نظام اال�سد قد انتهى» اهلل يرحمو» وقال هذا �سيحدث ب�أيدينا
�أو ب�أيدي غرينا ،لي�س مهما كم �سي�ستغرق ذلك من الوقت ،ونريد �إكمال
الطريق دون تدخل ع�سكري خارجي يدعي ب�أنه يحمل رونق بابا نويل
وخممل جمعية خريية! ال نريد �أن يح�صل يف �سوريا ما ح�صل يف ليبيا:
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�سنبقى �ضد التدخل اخلارجي ونقول ال للتدخل اخلارجي� ,أوكامبو اعلمني
�أن ما حدث يف ليبيا اوقع � 52ألف قتيل و 300الف جريح والثمن ال�سوري لن
يكون �أقل من ذلك!.
•كيف تنظرون اىل امل�شهد الراهن يف �سوريا و ما هي تداعيات االنفجار
الذي ا�ستهدف �ساحة امليدان قبل �أيام ؟
••�س�أعود اىل ما حدث قبل هذا االنفجار .يف منطقة حر�ستا يف ريف
دم�شق ا�ستهدف انفجار �آخر مركزا للمخابرات اجلوية ذهب �ضحيته جنودا
وعددا من املدنيني املارة’ .يومها �أعلن اجلي�ش احلر تبني العملية ،وبرر
ذلك ب�أن املركز يتم فيه تعذيب الثوار .بعد ذلك بخم�س وع�شرين يوما وقع
انفجارين بالعا�صمة مل يتبناهما اجلي�ش احلر ون�سبا للقاعدة .لقد �صرحت
عند الإنفجار الأول ب�أن الدخول يف هذا النفق الإنفجاري �سينعك�س �سلبا على
الثورة وحذرت بالقول �إذا ا�ستمرت ظاهرة التفجريات فان ذلك �سي�ؤدي حكما
للق�ضاء على الثورة الن املتظاهرين لن يخرجوا اىل ال�شارع اذا عرفوا بتلك
االنفجارات والعمليات امل�سلحة .من البديهي �أن امل�ستفيد الأول من الإنفجار
هم �أن�صار احلل الأمني الع�سكري الذين يقول ون �أن هذا احلل �ضرورة
ولي�س جرمية .لهذا ال�سلطة بر�أيي تقوم بانفجارات وتن�سبها للمعار�ضة
منذ طرح البع�ض ق�ضية الت�سلح وتهاون مع مظاهرها املختلفة .قبل ذلك،
حتى الر�صا�ص مل يخف النا�س وا�ستمروا يف التظاهر� ،أما ال�سيارات املفخخة
ف�ستوجه لنا �ضربة قا�ضية .لذا يجب اتخاذ موقف �صارم من ع�سكرة الثورة
وعدم ال�شعور ب�أن عملية اغتيال هنا �أو تفجري هناك ميكن �أن تكون مفيدة
مل�ستقبل الثورة.
�أما بالن�سبة للجي�ش احلر ،ل�ست ممن يثق بالتكوينات التابعة .و ال �أعتقد
�أن �أوغلو �أو �أردوغان ميكن �أن يقبلوا بوجود جي�ش غري تركي على �أرا�ضيهم
خارج عن �سيطرة اجلي�ش واملخابرات الع�سكرية الرتكية!
•وماذا عن م�ستقبل �سوريا بعد ع�شرة �أ�شهر من اندالع االنتفا�ضة ؟
••اذا مل ن�سقط يف احلرب االهلية و اذا جنحنا يف منع التدخل اخلارجي
فان النظام لن يفلح و لن يبقى ،واذا حدث عك�س ذلك ،فنحن نطيل عمر
النظام �سواء بالتدويل �أو بالعنف .فكلما انت�شر العنف يف جمتمع طال عمر
ال�سلطة املت�سلطة فيه .حتى اليوم ،الأغلبية على املدرجات تنظر لل�صراع
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بني الثوار والأجهزة ال�سلطة .حلب فيها �ستة ماليني �ساكن ودم�شق �أربعة
ماليني .ال بد للذين يجل�سون على املدارج من اختيار مع�سكرهم ،الأمر الذي
يحتاج عنا�صر جذب للم�شروع الثوري تتمثل مبدنيته ودميقراطيته و�سلميته
وحمله مل�شروع ثقايف وح�ضاري كبري .الرتاجع عن قيم الثورة ي�سمح لل�سلط
ال�سورية بال�سري يف طريق «اجلز�أرة» ،مبعنى �أن تت�سلح �أطراف من الثورة
فيخاف النا�س النزول اىل ال�شارع ويكرث املتفرجون وتتمكن الأجهزة من
النيل من الأطراف امل�سلحة التي حتاربها.
•ماذا قدم هيثم مناع يف ال�شهر املا�ضي وماذا قدمت املعار�ضة ل�سوريا يوم
متزق االتفاق ؟
••�أحاول فعل وتقدمي ما �أ�ستطيع ،حتى �أقول ب�ضمري مرتاح حلظة فراق
هذه الدنيا لقد بذلت ما �أ�ستطيع .قبلت مبا مل �أقبل به يف حياتي يف احلوار
من �أجل الوحدة ،كنت مع زمالء رائعني نحاور �أحيانا متدربني �سيا�سيني.
حتاورنا مع اجلميع طوال �شهر ون�صف وتو�صلنا لوثيقة القاهرة ،لكن نف�س
الذين �أحبطوا لقاءات توحيدية قبل ذلك عادوا و�ضربوا هذا الإتفاق .و�سنعاود
الكرة ب�صرب �أيوب.
•وما هي البدائل املطروحة لدى املعار�ضة؟
••�أقول ان الثورة �ستنت�صر بقيم الثورة� ،أي بو�صفها ثورة �أهل املواطنة،
ثورة املقاومة �ضد اال�ستبداد الداخلي واال�ستعباد اخلارجي ،ولي�س حركة
طائفية �أو مذهبية �أو حترك لثوار ح�سب الطلب .عندما تتعمق هذه املعطيات
عند كل الأطراف ال�سيا�سية املناه�ضة للدكتاتورية ن�ستطيع القول ب�أن حقبة
ما بعد الدكتاتورية قد بد�أت .لدينا م�شاكل ذاتية ومو�ضوعية ،ولي�ست كل
الأوراق بيدنا .فقد و�ضع رجال �أعمال ودول �أ�صبعهم يف ال�صحن .وللأ�سف
نحن نعي�ش حالة تدني�س معممة للوعي عرب الف�ضائيات اخلليجية ،عندما
تنقل «اجلزيرة مبا�شر» مظاهرة مذهبية يف لبنان من ع�شرين متظاهر �ضد
العلويني وال�شيعة يف �سورية لأكرث من �ساعة وهم يهتفون ال�سنة هم �أهل
اجلنة والعلوية على جهنم العامل �أو م�شهد �أب ي�صرخ يف طفله ال�شهيد :هذا
طفل �سني فهي ت�شوه ال�صورة وتوجه الوعي العام نحو التطيف مع كل نتائجه
املدمرة يف �سورية .هذا التوجيه االعالمي يعزز �صورة طائفية غري �صحيحة
للثورة ال�سورية ويرعب الأقليات.
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•هل ي�شغلكم �صعود اال�سالميني يف دول الربيع العربي و هل تتوقعون
تكرار امل�شهد يف �سوريا ؟
•• �سورية بلد فيه  30باملئة من غري ال�سنة وع�شرة باملئة من ال�شعب
الكردي وي�صعب حكمه من �أي تيار �إيديولوجي يف و�ضع دميقراطي
طبيعي .بالن�سبة للحركة الإ�سالمية ال�سيا�سية ،ال يوجد �إ�سالم �سيا�سي
واحد ،ثمة فارق كبري بني الإ�سالم الأمريكاين والإ�سالم الرباين كما يقول
�سيد قطب ،كذلك هناك تيار دميقراطي متقدم يف احلركة الإ�سالمية
ال�سيا�سية وتيار ظالمي خميف .هناك ثالثة عنا�صر تخيفني يف العالقة بني
الإ�سالم وال�سيا�سة والثورة :الأول حماولة توظيف الدين يف الك�سب احلزبي
ال�سريع واال�ستفادة من ظاهرة «الدين العام»(وهي باملنا�سبة ظاهرة عاملية
ولي�س فقط �إ�سالمية) ،يف ا�سرتاتيجيات �سلطة وتكتيكات �سيا�سية �سريعة
و�آنية تغ ّيب عن امل�شروع ال�سيا�سي �أبعاده الأخالقية والتحررية واحل�ضارية
والإن�سانية .الثاين :املال ال�سيا�سي اخلليجي و�آثاره املدمرة للمدنية� ،أي
للتربع والتطوع وامل�شاركة وال�شفافية .و�أخريا ولي�س �آخرا� ،صريورة ال�سلطة
غاية يف ذاتها ومن �أجل ذاتها.
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 من مواليد درعا جنوبي �سورية ،در�س الطب العام يف جامعة دم�شق( )1976وجامعة ماري وبيري كوري يف فرن�سا .حاز على دبلوم املعاجلة النف�سية
اجل�سدية من جامعة باري�س  13ودبلوم ا�ضطرابات النوم واليقظة من جامعة
مونبلييه ( )1989وقام بتدري�س مادة النوم بعدها بعام يف جامعة باري�س
ال�شمالية .در�س العلوم االجتماعية وحاز على الدكتوراه يف االنرثوبولوجيا
من املعهد العايل للعلوم االجتماعية يف باري�س (� .)1983أحد م�ؤ�س�سي جملة
«�س�ؤال» الفكرية بالفرن�سية يف  ، 1980رئي�س حترير جملة «مقاربات» وحمرر
املو�سوعة العاملية املخت�صرة :الإمعان يف حقوق الإن�سان (اجلزء الأول:الأهايل-
 2000واجلزء الثاين عن الأهايل و�أوراب  2002والثالث .)2011
 �شغل عدة مواقع ن�ضالية عربية وعاملية ،انتخب رئي�سا للمكتب الدويلللجمعيات الإن�سانية واخلريية يف  2004وهو املتحدث با�سم اللجنة العربية
حلقوق الإن�سان ومن�سق التحالف الدويل ملالحقة جمرمي احلرب ورئي�س
املعهد اال�سكندنايف حلقوق الإن�سان.
م�ؤلفاته العربية:
 انتفا�ضة العامية الفالحية ،دم�شق 1975137

 املر�أة يف الإ�سالم ،بريوت .1980 املجتمع العربي الإ�سالمي من حممد �إىل علي ،باري�س .1986 �إنتاج الإن�سان �شرقي املتو�سط – الع�صبة  ،القبيلة  ،الدولة  ،بريوت1986
 املر�أة !! كولن 1988 عامل النوم  ،الالذقية .1990 احلجاب – كولن ( .1990بالعربية والإيطالية) جدل التنوير  ،بريوت 1990 حتديات التنوير كولن 1991 ال�ضحية واجلالد القاهرة .1995 حقوق الإن�سان يف الثقافة العربية الإ�سالمية  ،القاهرة ( .1996بالعربيةواالجنليزية)
 املواطنة يف التاريخ العربي الإ�سالمي ،القاهرة ( 1998بالعربيةواالجنليزية)
 �سالمة النف�س واجل�سد ،التعذيب يف العامل العربي  ،باري�س والقاهرة(،1998بالعربية والفرن�سية)
 طفولة ال�شيء ،املخا�ضات الأوىل حلقوق الإن�سان يف العامل العربي،كولن 1999
 الأ�صوليات الإ�سالمية وحقوق الإن�سان  ،القاهرة � ،1999أربيل ،بريوت،.2000
 دولة القانون يف تون�س!  ،القاهرة .1999 الإمعان يف حقوق الإن�سان  ،بريوت ودم�شق  . 2000اجلزء الثاين ،بريوتودم�شق وباري�س ،2002 ،اجلزء الثالث 2011
 الإ�سالم وحقوق املر�أة ،القاهرة.2001 ، احلرية يف الإبداع املهجري ،باري�س-دم�شق2001 ، الإ�سالم والقانون الإن�ساين الدويل ،بريوت وعمان2002 ، الواليات املتحدة وحقوق الإن�سان2003 ، �صرخة قبل االغتيال ،دم�شق وبريوت2004 ، وم�ضات يف ثقافة حقوق الإن�سان 2004138

 حماية ال�صحفيني ،2005 �أبحاث نقدية يف حقوق الإن�سان ()2005 القانون الدويل وغياب املحا�سبة 2005 حقوق الطفل 2006 العدالة �أو الرببرية ()2006 املقاومة املدنية ()2008 العدالة الدولية من نورنربغ �إىل غزة ()2009 الدكتاتورية يف خمتلف تعبرياتها ()2010�شارك يف عدة م�ؤلفات جماعية عن املر�أة يف العامل العربي وحقوق الإن�سان
ويف تقرير التنمية العربي وله م�ؤلفات باللغة الفرن�سية �أو مرتجمة و�أكرث
من  4000مقال وحما�ضرة بالعربية والفرن�سية والإجنليزية.
�صفحة الويبwww.haythammanna.net :
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