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اإهداء
اإىل �شهيد ربيع املواطنة معن العودات الذي اغتالته يد 
اأيام �شهر رم�شان يف مدينة  الغدر يف 2011/8/8 يف ثامن 
اأجل  من  الدرب  على  الرمز..  اأيها  الدرب  على  درعا.. 

الكرامة واحلرية والعدالة وامل�شاواة..
اإىل كل �شهداء ثورات اأهل املواطنة من املاء اإىل املاء..

هيثم
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تقدمي

والنهو�ض  واحلريات  احلقوق  يف  البارز  الت�شحر  عام   2010 عام  كان 
والتفاوؤل يف البلدان العربية. 

يف ندوة يف الدار البي�شاء يف نوفمرب كنا نتحدث اأثناء االإفطار عن مواجهة 
هذه  من  اخلوف  قتلنا  باأننا  حلظة  يف  �شعرنا  عندما  الدكتاتورية  االأنظمة 
االأنظمة عرب مواجهتنا املفتوحة معها لكننا مل نقتل بعد اخلوف من احللم. 
بل و�شل االأمر ب�شديق عزيز يل اأن قال: »ال اأدري اإن كان من حق العرب البقاء 
وهم يقبلون ما هم عليه وما و�شلوا اإليه!«. وال �شك باأنني واأنا اأقدم ت�شريحا 
للتظاهر من اأجل احلركة االجتماعية يف تون�ض يف 2010/12/26 كنت �شادقا 
مع البولي�ض الذي �شاألني كم تتوقع من املتظاهرين فاأجبته: ثمانني اإىل مئة 
�شينبثق  القار�ض  ال�شتاء  هذا  من  باأن  بعد  ن�شعر  بالفعل  نكن  مل  متظاهر.. 
ربيعا يف اأقل من �شهر. وعندما كنا نعزي ب�شهيد الثورة التون�شية البوعزيزي، 
اأذكر اأن من�شف املرزوقي قال يل: »هيثم بقي جلواز �شفري �شهرين و�شيمنعني 

هذا النظام احلقري بعدها من احلركة«.. 
 اأدعي باأنني تابعت بتفا�شيل دقيقة الثورة التون�شية ومن بعدها امل�شرية 
والليبية وب�شكل اأقل اليمنية اإ�شافة اإىل انتفا�شة البحرين. با�شتثناء البحرين 
ال�شعبية،  اأعداء احلركة  حيث ثمة كذب �شراح وجتيي�ض مذهبي م�شبق من 
كانت ال�شورة التي يعر�شها االإعالم عما يحدث غري بعيدة عن الواقع. وبعد 
اأن �شغت م�شودة اإحالة ملف القذايف اإىل املحكمة اجلنائية الدولية، الحظت 
املبا�شرة  امل�شالح  منظار  من  الليبي  امللف  مع  يتعاملون  �شاروا  الغربيني  اأن 
)ت�شدر ليبيا من النفط مرتني ون�شف ما ت�شدر اجلزائر؟(. هنا اآثرت اأخذ 
منذ  الوا�شح  من  كان  وقد  بعيد.  من  يحدث  ما  ومراقبة  ال�شروري  البعد 
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مظاهرة 2011/3/20 يف �شاحة حقوق االإن�شان لدعم احلركة الثورية يف ليبيا 
الليبي،  االأمنوذج  بف�شائل  تعتقد  ال�شوريني  من  جمموعة  وجود  و�شورية، 

ولكنها وحل�شن احلظ كانت اأقل من اأقلية. 
االإعالمي كانت قبل  التحرك  اأزمة حقيقية. بداية  ال�شوري ثمة  املثل  يف 
�شقوط الفرعون يف م�شر، وكانت من جمموعات حمدودة التاأثري وخارج البالد 
ولتاريخ يف ذاته ي�شكل جرحا وطنيا متعدد القراءات)4 و5 �شباط(. ثم حدد على 
الفي�شبوك يوما ثانيا )15 اآذار( وكان االإعالن عن جناحه اأي�شا اإعالميا ولي�ض 
على اأر�ض الواقع، مبا يف ذلك ادعاء �شحيفة لندنية عربية بوجود مظاهرات 
وا�شعة مل حتدث و�شهداء مل ي�شقطوا. عندما وقعت االإنتفا�شة الفعلية من دم 
وحلم يف 18 اآذار، توجه االإعالميون، الذين ثبت حمدودية و�شعف معرفتهم 
وهوؤالء  الفي�شبوك.  على  الثورة  اأعلن  قد  كان  من  اإىل  ال�شوري،  بالو�شع 
يعلنوا عنه، وتداعت  يوم مل  بداأت يف  التي  الكرامة  بانتفا�شة  لهم  ال عالقة 
غري  حركة  فيها  وانخرط  واأيدها  حملية  مببادرة  احلرة  درعا  �شبيبة  اإليه 
اآنذاك هي »حركة �شباب 17 ني�شان للتغيري الدميقراطي« وما �شار  معروفة 
باأنهم  ر�شتم غزايل  يتهمهم  الذين  التغيري«  اأجل  »بيان من  باأ�شحاب  يعرف 
الغزايل وماجد حبو وهيثم  االأ�شود ونا�شر  االأمور )اأق�شد خلدون  من نظم 
مناع ومن اأيدهم - اأنظر مالحق الكتاب(. ال�شباب الذين جنحوا يف ك�شر طوق 
اأمني رهيب هم من يعرف درعا زنقة زنقة، الأنهم على مواتريهم )دراجاتهم 
فقدت  االأمن  اأجهزة  املرات.  ع�شرات  يوم  كل  يجولونها  القدمية  النارية( 
ي�شرخون  احل�شارية،  الو�شائل  بكل  للتظاهر  يتداعون  �شباب  من  �شوابها 
�شلمية �شلمية ويتحدثون يف احلرية ويدينون رامي احلرامي والف�شاد. هذه 
املجموعات اجلديدة غري املوؤر�شفة يف �شجالت املخابرات �شارت على الفور يف 
خطاب ال�شلطة موؤامرة وع�شابات منظمة ثم جند ال�شام و�شلفية ثم ما�شونية 
وو�شيعة  االأ�شلوب  دنيئة  تهما  حياتي  يف  اأ�شمع  مل  م�شلحة!!..  تنظيمات  ثم 
امل�شتوى كتلك التي ا�شتعملها االإعالم ال�شوري واأ�شياده يف نخبة �شباب �شورية 
واملنطقة، هوؤالء الذين ك�شروا هالة الدكتاتورية وحطموا �شورة االأمن الكلي 
القدرة. طبعا يف اخلارج كل جتار البوؤ�ض �شاروا يتحدثون عن هوؤالء وكاأنهم 
»جماعتهم« وبع�ض املرتزقة اجلدد وجد يف انتفا�شة الكرامة ما يخرجه من 
الن�شيان اأو الذل الذي اأو�شل نف�شه اإليه بالت�شكع على اأبواب اليمني املتطرف 
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ال�شلطة  منهم  ا�شتفادت  هوؤالء  اخلارج.  من  والتمول  الرتزق  اأو  االأمريكي 
واملجرم  خدام  بالفا�شد  فربطتها  الكرامة  انتفا�شة  �شمعة  لت�شوه  ال�شورية 
اأو بعيد.  اأ�شماء طفيلية ال عالقة لها مبا يحدث من قريب  اأو  االأ�شد  رفعت 
ولالأ�شف هنا اتبعت بع�ض الف�شائيات �شيا�شة حتري�شية، حتى ال نقول اأكرث 
من ذلك، �شوهت فيها الكثري من الوقائع. لديك من التجيي�ض والتزوير ما 
التعاطي مع ثوار  ال�شاري يف  املبداأ  هو متعب الأي مراقب، االأمر الذي جعل 

احلرية ال�شباب )كعور واعطي االأعور(، وباللهجة ال�شامية )ال تدقق!!(.
ال�شباب وال�شعب يف ملحمة ثورية  ابتعد عن االأ�شطورة التي �شجلها   لن 
اأو القدمي، و�شعت خيمتان يف �شاحة  مل تعرفها �شورية يف تاريخها احلديث 
معن  ال�شهيد  �شاحة  ا�شم  اليوم  االأحرار  عليها  يطلق  )التي  درعا  يف  ال�شرايا 
احلكومي  املجمع  يحمون  املرور،  ينظمون  ال�شباب  لالإعت�شام،  العودات( 
االآالف  ع�شرات  العمري  اجلامع  اأمام  عليه،  االأمن  عنا�شر  اعتداء  خوفا من 
اأفرج عن معن العودات فتوجه من فرع االأمن الع�شكري  يحتفلون باحلرية، 
اإىل �شاحة العمري حتى ال ت�شيع عليه هذه اللحظة التاريخية بدون حمام اأو 
الذين  العودات و�شباب درعا  اأو تغيري مالب�ض، وبداأ يغني مع �شالح  حالقة 
يعي�شون يف التاريخ: كل اإن�شان �شروري، لكٍل دوره، عجينة وطنية ودميقراطية 
متكاملة متجان�شة.. وحوران تعي�ض عر�ض املواطنة لتنري غدا خمتلفا وحتتفل 
بان�شمام 16 مدينة �شورية ملوكب الكرامة. بعد �شهر من القتل والقمع انتقلت 
االإنتفا�شة من حمافظة درعا اإىل �شورية ومل يعد باالإمكان اإطفاء نور الثورة. 
لكن  واملعتقلني،  واجلرحى  ال�شهداء  قدمت  املحافظة  وعائالت  ع�شائر  كل 
وامل�شاملة  والزعبي  واملحاميد  واحلريري  االأبازيد  بو�شفهم من  ذلك  يكن  مل 
والعودات واجلوابرة واالأكراد.. بل بو�شفهم مدافعني عن احلرية والكرامة.. 
ب�شر  باعتبارها  لي�ض  الثورة،  وتظاهرات  اعت�شامات  يف  نه�شت  البلدات  وكل 
ولكن  ونوى...،   وجا�شم  واحلراك  وطف�ض  وداعل  ودرعا  وامل�شيفرة  احلرير 

بو�شفها الوطن الكبري امل�شمى �شورية.
يف هذا املعمعان، بداأت العيون اخلارجية ت�شعى لتحويل ال�شراع يف �شورية 
)بني الثوار والدكتاتورية( اإىل �شراع على �شورية )يركز على طبيعة حتالفات 
ال�شلطة االإقليمية وفر�ض توظيف احلراك ال�شعبي املدين مل�شالح اأطراف غري 
�شورية(. ولكن التيار االأو�شع حافظ على قدرته على جعل الن�شال الإ�شقاط 
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الدكتاتورية وبناء الدولة املدنية الدميقراطية الهدف االأعلى واالأ�شمى. 
�شاركت عدة اأطراف، علمانية واإ�شالمية وم�شتقلة، من اجلاليات ال�شورية 
يف اخلارج، يف دعم احلركة الثورية املدنية. وقمنا، كلٌّ على طريقته، باإي�شال 
والنقا�ض  واحلوار  التوا�شل  اأدوات  وخلق  االإعالمي  احل�شار  ك�شر  و�شائل 
�شبه اليومي بني الداخل واخلارج. وقد اأطلقت يف االأ�شبوع الثاين للثورة ما 
�شار يعرف بالالءات الثالث: ال للعنف، ال للطائفية، ال للتدخل اخلارجي. 
كا�شرتاتيجية عمل �شيا�شية اأ�شا�شية ل�شمان وحدة االأرا�شي ال�شورية ووحدة 
الن�شال وال�شعب ومن اأجل حتويل انتفا�شة الكرامة اإىل قوة جاذبة لالأغلبية 
ال�شكانية بكل معنى الكلمة. وحترك تيارنا الدميقراطي املدين من اأجل خلق 
عمليات اال�شتقطاب ال�شرورية لتّحول االإنتفا�شة اإىل ثورة: الريف-املدينة، 
التاريخية  ال�شرعية  العلمانيون-االإ�شالميون،  االإ�شمية،  االأقليات-االأغلبية 

لالأحزاب الدميقراطية- ال�شرعية الثورية للحركة ال�شبابية.
كتبت يف لقاء مع »احلوار املتمدن« يف ال�شهر االأول من انتفا�شة الكرامة: 
» تابعت بدقة جتارب اإخواننا العرب ويف تون�ض، كان هناك �شعي لك�شب املوقف 
اأو  اأن مواطنا  ب�شريف ومعتقدي  لكم  اأق�شم  واالأمريكي �شد بن علي،  االأوربي 
اأو  اأوربة  اأو  فرن�شا  من  لتاأييد  اأ�شعى  اأن  مني  تطلب  مل  �شورية  من  مواطنة 
االإدارة االأمريكية. هناك اأنفة و�شعور بالثقة بالنف�ض واالإ�شتقاللية متقدم عند 
النا�ض، رمبا كان للتدخالت االأجنبية التي ح�شلت دور فيه، واأنا اأقف باإجالل 
اأمام موقف ال�شعب ال�شوري العظيم. لذا املحاكمة واملالحقة الق�شائية �شنقوم 
بها التوثيق على قدم و�شاق خرية املحامني معنا ولكن ال نريد تدخل حكومات 
يف املو�شوع.«. هذه اجلملة بداأت تهتز يف بع�ض االأو�شاط مع املجازر اجلماعية 
التي ارتكبت يف خمتلف املدن والقرى ال�شورية. وقد �شجع االإعالم اخلليجي 
الذاتية  بقدرتهم  النظام  اإ�شقاط  عن  الثوار  عجز  لفكرة  الرتويج  يف  كثريا 
و�شرورة التدخل اخلارجي على الطريقة الليبية، وبقدر ما ت�شبب املثل الليبي 
يف رد فعل رو�شي- �شيني �شارم على كل تدويل، كان االإندفاع القطري لهذا 

املثل غري حمدود.  
ال نك�شف �شرا عندما نتحدث عن �شجرة ن�شب يف املعار�شة ال�شورية ا�شتندت 

منذ 1978 يف ت�شوراتها ال�شيا�شية على معطيات ثالث:
ومعنويا  ماديا  خارجية،  اأطراف  اأو  دولة  على  االإعتماد  �شرورة  االأول: 
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اأي�شا.  ع�شكريا  امل�شلمني  لالإخوان  املقاتلة  الطليعة  جتربة  ويف  واإعالميا، 
الثمانينيات،  يف  اأخرى  واأطراف  العراقي  النظام  مع  بتحالفها  ذلك  وجتلى 
باالأمريكي  االإ�شتقواء  الأطروحات  احلريري  اغتيال  بعد  بع�شها  وانتقال 
الهالل  وجه  يف  االإن�شان..(  حقوق  عن  واملدافع  املتح�شر  )الدميقراطي، 
الراف�شي..(،  الباطني،  ال�شفوي،  الريفي،  )الرعوي،  ال�شيعي-االإيراين 
احلركة  اأعطت  وقد  االأمريكية.  لل�شيا�شة  االإقليميني  املمثلني  عن  ناهيكم 
االإ�شالمية االأردوغانية لهذا التوجه حا�شنة ثقافية و�شيا�شية حملية تخفف 
من جفائه املوايل لالإ�شرائيلي واالإ�شالموفوبي واملتحالف مع اأنظمة متعفنة. 
ان�شمام  متطرفة  اأوربية  اأطراف  رف�ض  والتنمية  العدالة  حزب  عّو�ض  حيث 
تركيا لالإحتاد االأوربي، بخطي انحناء يلتقيان يف اأنقرة: حلف �شمال االأطل�شي 
والتوجه للدول االإ�شالمية املجاورة. ومع هذا امل�شتجد، مل يعد من الغريب 
يرف�ض  من  بحق  البع�ض  من  تكفري  فتاوى  �شدور  بل  بالناتو،  االإ�شتنجاد 

التدخل الع�شكري حللف �شمال االأطل�شي )كذا!!(.
الوطني-  ال�شيا�شي  الربنامج  اأطروحة  بني  دائمة  �شبه  مواجهة  الثاين: 
الدميقراطي- املدين الوا�شح املعامل الإ�شقاط الدكتاتورية من جهة، واأطروحة 
تقول ب�شرورة اأو�شع جبهة الإ�شقاط النظام بغ�ض النظر عن الت�شور ال�شيا�شي 
هذا  �شيد  االإقرتاع  �شندوق  باعتبار  الغد،  ل�شورية  والربناجمي  والد�شتوري 
اإ�شافة مل�شكالت �شخ�شية  املواجهة،  ثانية. وقد لعبت هذه  الت�شور من جهة 
بحتة، دورا �شلبيا كبريا حرم املعار�شة من برنامج احلد االأدنى امل�شرتك القادر 

على زعزعة نقاط ارتكاز املنظومة الت�شلطية احلاكمة. 
الثالث، اعتماد اجتاه غري �شغري، على مفهوم تكتيكي ومكيافيلي وو�شويل 
اجلماعي  الوعي  يف  ذلك  على  يرتتب  ما  كل  مع  واملدين،  ال�شيا�شي  للعمل 
يف  جديدة  واأخالق  �شامية  واأهداف  كربى  قيم  اإىل  يحتاج  الذي  للجمهور، 
العمل العام. واإن كانت هذه املمار�شات مفهومة قبل اندالع االإنتفا�شة-الثورة، 
فقد اأ�شبحت جزءا من الثورة امل�شادة التي مل ت�شتوعب اأن الثورة لي�شت جمرد 
م�شروع  هي  بل  الطائفية،  اأو  احلزبية  اأو  اجلهوية  القوى  موازين  يف  تغيري 

اإعادة بناء لالإن�شان واملجتمع والدولة.     
لقد �شمد املجتمع ال�شوري يف وجه التوح�ض ال�شلطوي املنتج بال�شرورة 
قانون  وكّذب  بل  امل�شلحة.  اإىل  الكالمية  من  العنفية  الفعل  تعبريات  لكل 
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نيوتن القائل باأن لكل فعل رد فعل م�شاو له بالقوة ومعاك�ض له يف االإجتاه. مع 
اإ�شرار �شعبي على القيم العليا للثورة التي ترف�ض الئاأر وتطالب بالعدالتني 
الق�شائية واالجتماعية وتعترب امل�شاواة بني ال�شوريني على اختالف مناهجهم 
ات�شع  املواطنة. لكن نزف اجلراح  اأ�شا�ض جمهورية  وفرقهم ومللهم ونحلهم 
ودور اخلارج واالإعالم ت�شخم، وحتولت الق�شية ال�شورية يوما بعد يوم، اإىل 
املال  هذا  كل  عن  بعيدا  ولي�ض  ودويل.  اإقليمي  ونفوذ  �شلطة  ا�شرتاتيجيات 
تعي�ض  اأطراف  مار�شتها  التي  البوؤ�ض  االإعالمي وجتارة  والتوظيف  ال�شيا�شي 
خارج البلد، اأحيانا منذ ثالثة عقود، جعلتها ترى الدولة كلها �شلطة واجلي�ض 
مل  لهزائم  واالإنتقام  الثاأر  فر�شة  يحدث  فيما  وترى  طائفة،  اأو  ع�شابة  كله 
الذي  اخلارجي  العن�شر  هذا  مرجعية.  له  ت�شكل  وال  الثائر  اجليل  يرها 
�شيا�شية-مالية-اإعالمية،  و�شبكات  واأروقة  موؤمترات  يف  الثورة  �شوت  اختزل 
جعل ا�شتن�شاخ املثل الليبي مقبوال عند قطاعات من الراأي العام املنخرط يف 
احلراك بدعوى حتطيم الدكتاتورية واإنقاذ الثورة، حارما الثورة من االأطر 
والطاقات الغنية القادرة على تطوير اأدائها واإي�شال �شورية اإىل ّبر اخلال�ض 

من الف�شاد واال�شتبداد. 
يف الرابع من متوز/يوليو 2011 عقد موؤمتر يف باري�ض رعاه برنار هرني 
تدخل  عن  تتحدث  علنا،  االأقل  على  بعد،  تكن  مل  اأ�شماء  فيه  و�شارك  ليفي 
على  املوجودين  عدد من  اأعرب  وقد  الليبي.  النمط  على  �شورية  ع�شكري يف 
اأ�شماه  ما  وانتقد  علم  اأو  م�شورة  دون  و�شعت  اأ�شماءهم  اأن  املتحدثني  قائمة 
عبد الباري عطوان يومها »اخرتاقا« عدد هام من املثقفني واحلزبيني. كان 
خيط احلياء مل يقطع بعد، عند املنت�شبني حلزب »فلياأت ال�شيطان«. مل يحتج 
يّذكر  مبقالة  امل�شوؤوم  ليفي  علينا  يطلع  حتى  اأ�شهر  ثالثة  من  الأكرث  االأمر 
فيها باأن الذين هاجموه على دوره يف القرار االأممي املطالب بتدخل ع�شكري 
وفق الف�شل ال�شابع يف ليبيا، وهاجموه الأنه طالب بتنظيم املن�شقني يف جي�ض 
باأن  قال  عندما  هاجموه  والذين  الناتو،  من  بدعم  ال�شوري  اجلي�ض  يحارب 
باأن عملية  �شك  قال حرفيا. وال  ما  يتبنون كل  عادوا  الليبي هو احلل،  املثل 
مثقفيها  وبع�ض  اخلارج  يف  املعار�شة  اأطراف  بع�ض  عا�شتها  التي  االإنزالق 
ترفع من�شوب املرارة واالأمل عند كاتب هذه االأ�شطر، الختزال البع�ض الثورة 
ال�شورية بالتمويل والت�شلح والرتبع على منا�شب افرتا�شية بانتظار �شقوط 
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ال�شلطة. لكن م�شدر الوجع الفعلي، هو اأن من ميلك املال واالإعالم وال�شالح 
قادر على زرع الثورة امل�شادة اإ�شفينا يف �شدر الثورة وبا�شمها. وتعومي العنف 
على ح�شاب ال�شلم االأهلي وتطييف ال�شراع عو�شا عن تن�شيب املواطنة عنوانا 

اأ�شا�ض للثورة والتغيري. 
لقد كان للقراءة املبكرة التي قدمتها عدة مرات منذ انطالقة االإنتفا�شة-

الثورة دورا اإيجابيا اأحيانا ودورا ملتب�شا اأحيانا اأخرى، فقد حاربت الكوريدور 
االإن�شاين على �شفحات »القد�ض العربي« قبل اأ�شهر من اقرتاحه من املجل�ض 
الثورة امل�شادة على �شفحات  اآالن جوبيه، وحتدثت يف  ال�شوري على  الوطني 
ال�شوري،  الو�شع  نقا�ض عن  اأي  اأن ت�شري يف �شلب  ديبلوماتيك« قبل  »املوند 
وهددت من يريد بيع ال�شالح باالإبتعاد عن �شورية منذ االأيام االأوىل للثورة 
ب�شكل  ولي�ض  النجاح  على  قادرة  كا�شرتاتيجية  املدين  ال�شلمي  البعد  وتبنيت 
�شطحي كما فعل نادي وا�شنطن ال�شوري الذي انتقل من تاأليه جني �شارب يف 
اأول منعطف.  الع�شكرة والناتو بعد  اأن يلقيه يف قمامة  االأ�شابيع االأوىل قبل 
جلمهورية  مبادئ  واإعالن  �شيا�شي  برنامج  بامتالك  املعار�شة  طالبُت  كذلك 
جديدة ومبا�شرة فرز ن�شايل حتى ال ي�شيطر على خطاب ال�شارع �شعارات تخيف 
اأنف�شهم. ومل يكن ما اأطالب به دائما يف تيار ال�شارع وف�شائيات  املتظاهرين 
واجلزيرة  العربية  قنوات  على  �شريح  وتثليم  نقد  ملادة  فتحّولُت  اخلليج. 
اإبعاد  احرتفوا  الذين  لبع�ض  لالأ�شف  مالية  مبالغ  وُدفعت  و�شفا،  وو�شال 
املظاهرات عن املعارك الكبرية وزجها يف موا�شيع تبعدها عن م�شارها القيمي 
الكبري من اأجل يافطات ت�شتمني وت�شتم هيئة التن�شيق الوطنية و�شخ�شيات 
اأقول هذا يف  اأي�شا �شدي وكاأنني  ا�شتخدم  الواقعة  وطنية كبرية )قول هذه 
كل اليافطات وكل املتظاهرين!!(. ومت ا�شتخدام االإنتقادات التي وجهتها ملن 
يوظف التظاهر لطرف اأو حزب عو�شا عن اأن يكون من اأجل وخلدمة ال�شعب 
ب�شكل ال اأخالقي. حتى اأن ر�شائل التهديد وال�شتم جاوزت احلد )النظام قتل 
اأخيك والثوار �شيقتلوك، �شنعلق امل�شانق لكم قبل �شنق االأ�شد، يلعن روحك يا 
مناع..( فاإن اأ�شفنا لهذه اجلنوحات ر�شائل التهديد وال�شتم من اإعالم ال�شلطة 
وال�شبيحة، ميكن القول اأن هناك من يخاف مما نقول ومما نطرح بحيث مل 
يعد ي�شتطيع حتمله. وال �شك باأن ما توقعناه من تاأخر الأي حل دويل يف �شقف 
االأمم املتحدة وتاأييدنا النقدي البناء خلطة العمل العربية ورف�ض الت�شليح 
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والقتل واخلطف والطائفية من اأي طرف جاء، وقول احلقيقة الأنها »�شالة 
املوؤمن« و«دائما ثورية«، قد لعب دورا يف هذا اال�شتهداف امل�شخ�شن املفرط، 
الذي ترافق مع غياب الكوادر الثورية والواعية �شحية لالإعتقال اأو االإغتيال 

و�شيطرة عدد من »القب�شايات« على عدة بوؤر.
كلمات  يف  وعمق  ب�شدق  اخلو�ض  دون  باأمانة  يحدث  ما  و�شف  ميكن  ال 
وم�شطلحات مثل فرق املوت اأو ال�شبيحة، وظيفة امليلي�شيات وطبيعة الت�شلح 
الثورة  اأجنبت  التي  االأ�شا�شية  امل�شكالت  تغييب  �شورية،  يف  احلكومي  غري 
ال�شيا�شي  امل�شروع  وت�شحر  وال�شيا�شي  واالجتماعي  االقت�شادي  كالتهمي�ض 
لل�شلطة واالغتيال املنهجي لفر�ض الن�شوج املدين ال�شيا�شي املجتمعي القادر 
الطريق  معامل  ور�شم  البالد  يف  اال�شتبداد-الف�شاد  اأخطبوط  مواجهة  على 
العام  املدين  الع�شيان  اإىل  العام،  واالإ�شراب  االإعت�شام  من  املحلية  ال�شلمية 
لذا  الدكتاتورية.  لل�شلطة  الع�شكرية  االأمنية  الدفاع  و�شائل  �شّل  على  القادر 
البالد  وخارج  داخل  م�شاركة  وا�شعة  قطاعات  عند  القدرة  غياب  ي�شتغرب  ال 
على ا�شتيعاب الفرق بني ال�شلطة والنظام والدولة. وعدم تلفظ الفئات االأكرث 
االإتهام  و�شهولة  االجتماعية.  والعدالة  العمل  وحق  الت�شغيل  لكلمة  فقرا 
وقد  الدكتاتورية.  �شد  عقودا  نا�شلت  دميقراطية  بقوى  والت�شهري  والقذف 
�شقط العديد من ال�شعبويني يف وهم »ال�شوري جميل مهما فعل«، فلم يعملوا 
على اإعادة البو�شلة الثورية ملكانها والتاأكيد على اأهداف رئي�شية ومهمات غري 
منجزة عو�شا عن متزيق اجلبهة الداخلية للثوار. كذلك جرى االإ�شتخفاف 
ال�شوريني  عند  وكاأن  الثورية  االأو�شاع  يف  االأهلي  ال�شلم  حماية  بو�شائل 
اأو�شاط  عند  تعززت  وقد  امل�شلحة.  االأهلية  لل�شراعات  م�شادة  كروموزومات 
�شيا�شية ليربالية ودينية يف اخلارج حالة عدمية وطنية )خا�شة يف التفاو�ض 
العربي  العام  للراأي  فقدمت  اخلارجي(  الع�شكري  والتدخل  اجلوالن  على 
�شورة جد �شلبية عن املعار�شة التي ال متيز بني اال�شتقالل والتبعية يف القرار 
ال�شيا�شي. وزاد اخلطاب الداعي لدعم الع�شكرة والتدخل اخلارجي الع�شكري 
وال  الثورة.  قتل  اآليات  مع  االإرتباط  فك  على  الثوار  وقدرة  وعي  اإ�شعاف  يف 
ال�شلطة  »ال�شيادية« يف  والقيادة  ال�شيا�شية  القيادة  ت�شمل  امل�شوؤولية  باأن  �شك 
الدولية،  احلماية  ومبنى  معنى  حول  املتعمد  ال�شائد  الغمو�ض  واملعار�شة، 
قراءة اأ�شكال الكوريدور االإن�شاين املعروفة ب�شكل مراهق، �شهولة التعامل يف 
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بروباغندا املعار�شة مع الف�شل ال�شابع مليثاق االأمم املتحدة وتبعاته، جتميل 
وزخرفة تدخل »الناتو« يف طم�ض متعمد لتدخالته منذ تاأ�شي�ض حلف �شمال 
والتوح�ض  القمع  ل�شحايا  املاأ�شاوي  الو�شع  اآخرا،  ويل  واأخريا  االأطل�شي. 
اأ�شرى لالأطراف التي ت�شاعدهم  االأمني-الع�شكري الذي جعل الكثري منهم 

على البقاء على قيد احلياة. 
وهو  حق  على  دائما  )ال�شعب  البع�ض  بجملة  نقبل  اأن  ال�شطحي  من 
املعلم(، فنحن نعرف من بقي من هذا ال�شعب يف ال�شارع، ولي�ض �شرا تراكب 
لبع�ض    instrumentalisation والتوظيف  االإحتواء  وعملية  التظاهر  اآلية 
املتظاهرين وانعكا�شها على احلراك املدين وتوجهاته وال�شورة النمطية التي 
ي�شنعها االإعالم عنه. وعندما تعر�ض ف�شائية خليجية فيلما كامال يتعر�ض 
الوطنية  التن�شيق  وهيئة  كيلو  ومي�شيل  مناع  وهيثم  العربي  لنبيل  بال�شتم 
و«ين�شى« املتظاهرون فيها �شعار اإ�شقاط النظام اأو كلمات انطلقت الثورة من 
طرح  الردئ  االإخراج  هذا  ي�شتحق  اإلخ،  والعدالة  واحلرية  كالكرامة  اأجلها 
ال�شوؤال: هل هناك مواطن ثائر حر على ا�شتعداد لتقدمي حياته مقابل طرد 

املراقبني العرب ولعن روح اأبناء املنايف وال�شجون؟
 يف كل عر�ض �شمعي ب�شري للو�شع ال�شوري كان اخلوف من املبالغة وتاأثر 
ال�شورة امليدانية برغبات و�شيا�شات »هيئة التحرير« يعيدنا اإىل كل اجلال�شني 
املا�شية  االأ�شهر  كانوا يف  املراقبة لتحديد مع�شكرهم. وهوؤالء  على مدرجات 
اأهل البلد با�شتمرار، وهوؤالء وحدهم ميلكون تقرير م�شري  اأكرث من ن�شف 
الثورة والبالد والعباد. مل يكن اخلوف املركزي على ال�شورة الذاتية، تنظيمية 
اأو �شخ�شية، حا�شرا بقدر ما كان اخلوف من عملية التهدمي املنهجي، بوعي 
اأو بغري وعي، لالأخالق الثورية والقيم الكبرية التي حتملها الثورة يت�شدر 
كل منعطف. لقد تر�شخت لدينا القناعة باأن من ال�شروري تو�شيح التخوم 
بني امل�شروع املدين الدميقراطي ال�شلمي واأي �شكل من اأ�شكال ال�شراع امل�شلح 
والتعبئة الطائفية والتبعية ال�شيا�شية واملالية. وطاملا حّذرُت من اإلغاء الفروق 
بني الثورة واحلرب، بني و�شائل وخطاب الثوار وال�شلطة، بني االإنتماء مل�شتقبل 
تتحول  اأن  اأ�شهل  فما  الت�شلطية..  احلقبة  اإرث  وحمل  الدميقراطي  �شورية 
الثورة اإىل حرب داخلية وحرب اإقليمية تعني اإعطاء ال�شلطة، التي اأوغلت يف 
انت�شاب ثالثية  اأك�شجني يطيل عمرها، وتعيد  بالون  االإن�شانية،  جرائم �شد 
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املدينة واالأقليات واملدنية للحراك الثوري اإىل املربع االأول.  
ت�شجل املقاالت واملقابالت والن�شو�ض الواردة يف هذا الكتاب اأهم املواقف 
اأول  بالتاأكيد ف�شل  2011، وهي  واملنطقة يف  �شورية  �شهدتها  التي  واالأحداث 
التي  ال�شعبة  الظروف  كل  ورغم  الكبري.  العربي  الثوري  الو�شع  �شفر  من 
اأخفي  وال  ثورية.  وقيم  حقوقية  باأخالق  املعركة  خو�ض  على  حر�شت  مرت، 
عن  بخفة  ال�شغار  بعي�ض  يتحدث  عندما  ينتابني  كان  الذي  االأمل  القارئ، 
�شهيد اأو التزام اأو براءة.. ال يدرك هوؤالء اأنه اإذا ما �شمحت يل احلياة بالعودة 
اإىل �شورية، لن يكون بانتظاري اأكرث من اأربعني اإن�شانا من خرية اأبناء الثورة 
واأقرب النا�ض اإيل، اأعطوا اأغلى ما ميلك االإن�شان من اأجل احلرية والكرامة.. 
كنت معهم اأحيانا حتى ليلة االإ�شت�شهاد، وكانوا معي يف كل منعطفات الثورة. 

االإن�شانية  للكرامة  عظيمة  ر�شالة  ا�شت�شهادكم  بالقول:  اأتوجه  لهوؤالء 
�شنفعل امل�شتطاع حلمايتها من اأي ت�شويه. 

الثورية، و�شنتاأمل كثريا كما  الروح  القادمة قا�شية على  االأ�شابيع  �شتكون 
اأكرث، ولكن ال�شم�ض �شت�شرق من وراء  تاأملنا يف �شنوات القحط العربي ورمبا 

النفق االأخري.. 
 2012/01/20
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ثورة اليا�شمني
منذ و�شلتني �شور حممد البوعزيزي يحرتق ليكون �شمعة نور للحرية 
اأ�شبح �شاحلا للمناظرة  اأن يكتب، وحده امليدان  والعمل، مل يعد بو�شع املرء 
مع الدكتاتورية الباردة. لكن منعي من دخول االأرا�شي التون�شية بقرار من 
تون�ض«  يف  القانون  دولة  »مزاعم  لكتاب  الثانية  الطبعة  اإثر  قرطاج،  ق�شر 
مع  الأكون  اجلهود  كل  اأركز  جعلني  تون�ض،  حول  اجلزيرة  على  ومداخالتي 
اإخوتي واأخواتي املنفيني من تون�ض ممن قا�شمونا الغربة وال�شراء وال�شراء 

يف ربع القرن املا�شي. 
فكنت امل�شور والع�شو اجلندي يف »جتمع الت�شامن مع اأهايل �شيدي بوزيد 
والنقابات  التون�شية  املعار�شة  اأحزاب  فيه  ت�شارك  الذي  التون�شي«،  وال�شعب 
العمالية والتعليمية والطالبية الفرن�شية واأحزاب الي�شار الفرن�شي واللجنة 

العربية حلقوق االإن�شان واملنظمات التون�شية حلقوق االإن�شان واحلريات. 
من ال�شارع اإىل ندوات احلوار اإىل في�شبوك، مل يعد للنوم من معنى وحياة 
من  بائ�ض  عام  بعد  العربية  االأر�ض  ينري  جديدا  نب�شا  تعطي  باأكمله  �شعب 

الرتاجعات على �شعيد احلقوق واحلريات من املاء اإىل املاء.
»فورات  فكتبت  اخلبز،  انتفا�شة  يوم  تون�ض  مع  ق�شتي  بداأت   1984 منذ 
الفكري  امل�شروع  عززها  مبكرة،  وحقوقية  ثقافية  تبني  حالة  وع�شنا  املدن«، 
خما�ض  وكان  املرزوقي  من�شف  التون�شي  تواأمي  مع  امل�شرتك  واحلقوقي 
اللجنة العربية حلقوق االإن�شان وكتابي اال�شتقالل الثاين ملن�شف و«مو�شوعة 
الثالث  مل�شات اجلزء  اأعددتها والتي و�شعت  التي  االإن�شان«  االإمعان يف حقوق 
املقاومة  باري�ض ت�شامنا مع  االأول يف  30 دي�شمرب/ كانون  منها بعد تظاهرة 

املدنية يف تون�ض. 
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يف �شباح العا�شر من يوليو/ متوز 1999، يف قاعة املحكمة يف تون�ض العا�شمة 
مع نخبة من اأبنائها، وبجوار الفقيد حممد �شقرون عميد الدفاع عن احلقوق 

واحلريات، اقرتب مني �شاب يقول، ا�شمع اإذا كتبت حاجة تبداأ تقول: 
اأيا دامي العينني والكفني اإن الليل زائل

                                                  ال غرفة التوقيف باقية وال زرد ال�شال�شل
�شاألته: من اأنت؟ اأجاب: �شاب تون�شي خارج من ال�شجن. قلت له: �شاأ�شعها 
يف مقدمة الكتاب. وبالفعل وفيت بوعدي ولكن ال�شاب نف�شه عاد لل�شجن ثم 

املنفى وبقيت الدكتاتورية الباردة فوق الروؤو�ض. 
بعد عامني يف 2001، توجهت لعدد من ال�شخ�شيات التون�شية من خمتلف 
لتون�ض  ت�شورهم  عن  يل  يكتبوا  اأن  منهم  اأطلب  واملدنية  ال�شيا�شية  القوى 
لل�شيخ  طلبت  طبعا  قلت  �شت�شارك،  النه�شة  ال�شوؤال:  يل  وجه  البع�ض  الغد، 
را�شد يكتب.. البع�ض االآخر �شاأل: هل هناك م�شروع جبهة دميقراطية يجري 
التح�شري له، فقلت له: ال اأدري، لكن مل ال يكون الكتاب جبهة فكرية من اأجل 

الدميقراطية يف تون�ض ولو على الورق. 
ي�شف  الدميقراطية  التون�شية  اجلمهورية  عن  املرزوقي  من�شف  كتب 
الدولة  والتزام  ال�شغالني  وحقوق  العمل  حق  وحماية  الدميقراطية  التنمية 

الدميقراطية املن�شودة.
- التعليم الذي يجب اأن يبقى االأولوية االأوىل.

- ال�شحة للجميع وخا�شة اأفقر القطاعات.
- الرتكيز على حقوق اجلهات الفقرية بدون منطق املن البغي�ض وال�شدقة 

التلفزيونية الذي متار�شه ال�شلطة.
تون�ض« يقول:  التغيري يف  �شاعة  »لقد دقت  بعنوان  الغنو�شي  را�شد  وكتب 
»تزعم هذه الورقة اأن االأ�ش�ض التي حكمت بها البالد منذ 7 نوفمرب/ ت�شرين 
التداعي، فا�شحة املجال  اإىل  الثاين 1987 غري قابلة للتوا�شل وهي ب�شبيلها 
وجت�شري  ال�شارع  حركة  بني  اللقاء  نقطة  وهي  التغيري:  معادلة  ت�شّكل  اأمام 

العالقة جمددا بني جناحي احلركة الوطنية: االإ�شالميني والعلمانيني«.
وكتب م�شطفى بن جعفر يقول »اإن اخلروج من اأزمة �شاملة ي�شتدعي و�شع 
م�شروع بديل متكامل يطرح االأ�ش�ض ال�شليمة لنظام دميقراطي تعددي ويفتح 
حلاجيات  ي�شتجيب  واجتماعي  اقت�شادي  برنامج  حول  وطني  حلوار  املجال 
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املواطن ويحقق التنمية يف اأبعادها ال�شاملة«.
يف حني طرح توفيق بن بريك ال�شوؤال »هل اأن بن علي �شيويل �شنة 2004 
ما دام الد�شتور غري املنقح ال ي�شمح له بوالية جديدة؟ واجلواب العفوي لهذا 
ال�شلطة فلن  التخلي عن  دام لي�ض ثمة ما يجربه على  الركيك: ما  ال�شوؤال 

يتقدم بها هدية الأحد«.. 
اأما اأنا نف�شي فعنونت مقدمة الكتاب: حق االأمل..

وبداأت  اأيلول  �شبتمرب/  اأحداث 11  الكتاب، وقعت  اأ�شابيع من �شدور  بعد 
احلرب على االإرهاب، وعاد بن علي بثياب املدافع عن الغرب �شد الظالمية 
واالإ�شالمية واالإرهاب، ورغم قناعة االأو�شاط احلاكمة يف باري�ض و�شرتا�شبورغ 
وبروك�شل ووا�شنطن باأن هذه ال�شلطة اأبلغ تعبري عن الف�شاد واال�شتبداد، فقد 
امل�شالح  عن  والدفاع  ال�شيا�شي  لالعتدال  املثل  باعتباره  الو�شع  ت�شويق  مت 
املعجزة  �شاحب  باعتباره  ذلك،  من  واأكرث  الظالميني  وجه  يف  الغربية 

االقت�شادية املتميزة يف اأفريقيا. 
ومل يعدم االأمر اأ�شباه مثقفني وم�شعوذين على منط وولفوفتز، يتحدثون 
تطلب  الذي  التون�شية  للتجربة  واالجتماعي  االقت�شادي  النجاح  خ�شال  يف 

بال�شرورة بع�ض الت�شحيات ال�شيا�شية!!
االأوروبي،  االحتاد  دول  وحكومات  املتتابعة  الفرن�شية  احلكومات  قدمت 
على االأقل الالتيني منها، كل دعم ممكن ال�شتمرار ال�شلطة ولتهمي�ض اأ�شوات 
االحتجاج، ومرت تون�ض مب�شرحيات التعديل الد�شتوري ال�شروري من اأجل 
ا�شتفادة ال�شعب من »عبقرية« قائده، و�شعرت القيادة التون�شية باأن كل �شيء 
ي�شاف  التوان�شة،  واملالحقني  املقموعني  بع�ض  اإال من  الأنها حممية  ممكن، 
لهم عدد قليل من احلاملني العرب واالأوروبيني الذين مازالوا يثقون بقدرة 

ال�شعب على تلم�ض ماأ�شاته و�شرورة �شناعة التغيري.
والكوادر  املدنية  احلركة  لها  تعر�شت  التي  وامل�شايقات  العزلة  كل  ورغم 
اأكتوبر/   18 اإ�شراب  جنح  القرن،  هذا  من  االأوىل  الع�شرية  يف  ال�شيا�شية 
ال�شيا�شية  املبادرة من جديد. وتو�شلت القوى  انتزاع  ت�شرين االأول 2006 يف 
واملدنية التون�شية مل�شروع اأر�شية اأ�شا�شية تف�شي اإىل �شياغة عهد دميقراطي 
وتتمثل يف خم�شة حماور: حمور حرية املعتقد وال�شمري، وحمور امل�شاواة بني 
ال�شالمة  اإ�شالمي، وحمور  الدولة بالدين، يف بلد  اجلن�شني، وحمور عالقة 
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البدنية، واأخريا ق�شية الف�شل بني ال�شلطات والتداول ال�شلمي على احلكم 
عرب االقرتاع العام.

مقومات  �شد  �شر�شة  معركة  البولي�شية  ال�شلطة  خا�شت  جديد،  من 
ودفعا  االإ�شالمية  من  وتخويفا  وترغيبا  ترهيبا  املدين،  ال�شيا�شي  احلراك 
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�شلطة 
واال�شطرار  واالعتقاالت  االإدارية  واملراقبة  الل�شيقة  االأمنية  املراقبة  �شوى 
لتخفي دورها يف حرمان التحرك ال�شيا�شي من احلوارات ال�شرورية الإن�شاجه 
وتقدمه. وعلينا انتظار حترك احلو�ض املنجمي يف 2008 لن�شمع من جديد 
تون�ض االأخرى، تون�ض املهم�شة واملبعدة عن اقت�شاد اخلدمات ال�شياحية والتي 
الفالحني  عرق  مع  االأ�شا�ض  املنجمية  االإنتاجية  قوتها  للبالد  دائما  قدمت 

والرثوة الزراعية. 
كانت �شرخة احلو�ض املنجمي اأكرب تعبري لرف�ض ال�شعب التون�شي النهج 
مع  فقرية  واأكرثية  غنية  قلة  خلدمة  املكر�ض  االقت�شادي  ليربايل  النيو 
التحرك  بداأ  البالد.  بناء  يف  وامل�شاركة  والكرامة  العمل  يف  باحلق  الت�شحية 
مطلبيا ون�شج لي�شبح �شيا�شيا ومدنيا، ولكن مل يكن لهذا التحرك اأن ياأخذ 
اأبعاده الوطنية ال�شرورية لعدة اأ�شباب لي�ض جمالها اليوم. وكان علينا انتظار 

دي�شمرب/ كانون االأول 2009 لن�شمع �شوت تون�ض الغد من جديد.
جديد،  من  املدنية  االجتماعية  احلركة  �شرارة  بداأت  بوزيد  �شيدي  من 
والكاف  ومدنني  و�شو�شة  والقريوان  �شفاق�ض  منها  اأخرى  ملدن  وامتدت 
تون�ض  لت�شمل  الالئحة  وات�شعت  تون�ض.  وللعا�شمة  وجندوبة  وبنقردان 
برمتها، رغم اإ�شرار ال�شلطات على منع خروج املظاهرات وتفريق املتظاهرين 

بالهراوات واللجوء للعنف ال�شلف واعتقال بع�ض امل�شاركني. 
م�شريات �شلمية �شارك فيها اآالف النقابيني واملحامني واملدر�شني والطلبة 
والعاطلني الذين جابوا �شوارع املدن، معربني عن ت�شامنهم مع �شكان والية 
�شيدي بوزيد، ومرددين هتافات ورافعني يافطات تندد بغالء املعي�شة وتف�شي 
عمل  فر�ض  وتوفري  التنمية  ملقومات  العادل  بالتوزيع  وتطالب  البطالة 
حلاملي ال�شهادات اجلامعية وملن منعوا حتت طائلة ال�شجن حتى من ركوب 

البحر للبحث عن لقمة العي�ض حيث املوت كان بانتظار اأفواج منهم. 
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نحن ب�شدد اكت�شاف املعار�شة املجتمعية كرد على النبذ القمعي لل�شيا�شة 
اآالف  بل مئات  بع�شرات  زج  الذي  التحرك،  باأن هذا  �شك  املدين. وال  والعمل 
التون�شيني اإىل العمل املدين وال�شيا�شي، �شيمكن املجتمع من ا�شتعادة الزمن 
من  بالتاأكيد،  لكن  البالد،  يف  البولي�شية  املنظومة  اختطفته  الذي  ال�شائع 
جناح  اأجل  من  واحللم  الوهم  بني  الفا�شل  اخليط  على  احلفاظ  ال�شروري 

املجتمع يف تك�شري منظومة هم�شته واأبعدته عن امل�شاركة باأقل اخل�شائر.
يف 14 يناير/ كانون الثاين 2011، ركب الرئي�ض ال�شابق بن علي الطائرة 
م�شتجيبا ملا و�شعناه على في�شبوك منذ اأول العام »البوعزيزي ترك و�شية، برة 
بوعلي والطرابل�شية«.. ووقف وزيره االأول يعلن ت�شلمه مهماته ب�شكل موؤقت 
اأكرث  قبل  االإن�شان  اأقامت عليه منظمات حقوق  �شابق  داخلية  وزير  وبجواره 
من ع�شر �شنوات دعوى ق�شائية يف باري�ض وجنيف الرتكاب جرائم التعذيب. 

وتعود  ال�شابق  الرئي�ض  براأ�ض  اليا�شمني  ثورة  مقاي�شة  عملية  تتم  فهل 
باآخر  اأو  ب�شكل  هي  التي  الق�شر،  توليفة  تنطلي  هل  عهدها؟  ل�شابق  االأمور 

حتافظ على قدمي ال�شلطة يف غياب راأ�شها: جهاز االأمن وجهاز احلزب؟ 
ال�شلطة التنفيذية والت�شريعية والق�شائية مازالت بيد منظومة بن علي. 
وال ميكن دون اإعادة توزيع ال�شلطات باإرادة ال�شعب احلديث عن انتقال فعلي 
لها من املنظومة احلالية الأ�شحابها احلقيقيني. كذلك ال ميكن احلديث عن 

هكذا انتقال دون اأن ي�شبح ال�شعب طرفا يف القرار وامل�شري. 
اإن اأول التزام بحقوق االإن�شان يكون باحرتام حقوق املواطنة و�شمان حقوق 
التنظيم والتجمهر والتعبري اأثناء الفرتة االنتقالية ور�شد ميزانية الدولة. 
اإىل حني ينظم �شندوق االقرتاع العالقة بني اأطراف تون�ض اجلديدة، تون�ض 
لكل اأبنائها. تكوين احلكومة يجب اأن ينطلق من قناعة ال�شعب، ولي�ض رغبة 
تاأتي من فوق اأو من اخلارج. تون�ض التي ت�شكل للعامل العربي اليوم، ما �شكلته 
اأوروبا ال�شرقية باالأم�ض. تون�ض ال�شعب الكبري الذي مل ين�ض  بولونيا لدول 

و�شع علم فل�شطني واجلزائر وتون�ض يف جتمعاته. 
لدينا كامل الثقة، من متابعة االأمور حلظة بلحظة، اأن ال�شعب التون�شي 
اأما  ال�شوط.  اآخر  اإىل  والتنمية  واحلقوق  احلريات  ثورة  يف  الذهاب  قرر  قد 
من  كل  و�شيا�شية،  اقت�شادية  ج�شيمة  جرائم  ارتكاب  بتهمة  ف�شنتابع  نحن، 
اأبناء هذا ال�شعب الذي كان  اأرواح  اأو االعتداء على  �شارك يف نهب املال العام، 
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املعلم االأكرب، حلركة املقاومة املدنية العربية من املحيط اإىل اخلليج
 2011/01/15
مالحظة: بعد اأقل من عام على كتابة هذه االأ�شطر وبعد �شنوات ع�شرة على 
درت قوائم ثالثة اأ�شماء من حمرري كتاب »تون�ض الغد«  كتابة تون�ض الغد، ت�شّ
نتائج االإنتخابات التون�شية )را�شد الغنو�شي، من�شف املرزوقي وم�شطفى بن 
انتخابات دميقراطية يف  اأول  اأول حتالف وطني بعد  الثالثة  جعفر(. و�شنع 

البالد.
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طريق الثورة

كيف ميكن للمرء اأن يكتفي مبتابعة تد�شني ال�شعب التون�شي لعودة العرب 
على  ونقا�شات  واأوروبية  باري�شية  ت�شامن  مبظاهرات  بعيد  من  التاريخ  اإىل 
ال�شبكة العنكبوتية واالجتماعية، اأو ندوات جتمع بني اأبناء تون�ض يف الداخل 

واخلارج مع العرب واالأوروبيني؟ 
هل ميكن لكهل عرف االنقالبات التي عمدت ثورات واحلركات االجتماعية 
املجه�شة والفورات ال�شريعة التي ت�شبه الربق يف مرورها، اأن يرتك ثورة من دم 
وحلم وروح متر حتت ناظريه ويكتفي مبتابعة �شبيبتها يف العامل االفرتا�شي 
االجتماعي؟ مل يكن ممكنا البقاء بعيدا عن تون�ض التي ُطِلب مني يف املطار 

اآخر مرة، اأن ال اأعود اإليها.
بال�شبط. وقد رجعت الأقول ل�شديقي  التاريخ  يعد يهمني  اأذكر، ومل  ال 
انتهى  يومها:  بالهاتف من مطار مدريد  باري�ض  املنفي يف  املرزوقي  من�شف 
االأمر يا من�شف، نرجع معا اأو نبقى منفيني عن تون�ض معا، هكذا قرر معتمد 
الفرن�شي  الرئي�ض  اأطلقه  الذي  الو�شف  )وهو  قرطاج   )sous préfet(

ال�شابق فران�شوا ميرتان على ال�شيد بن علي(. 
ا�شرتينا بطاقاتنا فرادى باالإنرتنت، ليلة ال�شفر ن�شح اأهل عماد الداميي 
�شيا�شية،  الأ�شباب  بحقه  ق�شائية  اأحكام  لوجود  العودة  بعدم  ال�شاب  �شديقنا 
لكنه بعد قليِل تردٍد قرر املجيء. �شريك ندوات املنفى الثقافية فتحي بلحاج 
التون�شي  تواأمي  وبجواري  اأمامنا.  املقعد  يف  التقدمي،  القومي  التيار  من 

من�شف. 
بكم  »مرحبا  اأعلن  الذي  القبطان  �شوت  من  خرجت  الثورة  روائح  اأوىل 



24

الطائرات  طاقم  قام  فقد  املحررة«،  التون�شية  اخلطوط  طائرات  منت  على 
وال�شركات الوطنية بتخلي�ض ال�شركة من اأي و�شاية. 

نظر موظف املطار يف احلا�شوب فراأى مع ا�شمي عجابا، االأمر الذي اعتدت 
اأب�شرين  الذي  م�شوؤوله  اإىل  فتوجه  اإلخ،  وعمان..  دم�شق  مطارات  يف  عليه 
من بعيد فعرفني وبادر بالقول »اأهال و�شهال بالدكتور يف تون�ض اجلديدة«. 
وعندما اقرتبنا من باب اخلروج كان �شوت »تون�ض تون�ض حرة حرة والتجمع 
على بره« يدوي، فاأم�شكت بيد من�شف وخرجنا معا وال اأدري بعدها تفا�شيل 
ما حدث.. كان عر�شا من اأعرا�ض احلرية ذكرين بعودتي اإىل �شوريا عام 2003 

بعد ربع قرن من املنفى.
اخلط  به  واأعني  الثورة،  طريق  اإىل  مبا�شرة  التوجه  على  اتفقنا  قد  كنا 
ال�شيا�شي  والتهمي�ض  االقت�شادي  الظلم  يخت�شر  الذي  الداخلي  الربي 
واملدين واحلرمان التنموي يف تون�ض الواقعة خارج خارطة اقت�شاد اخلدمات 
وال�شناعة ال�شياحية، والذي كان نربا�شا يف كل انتفا�شات وحركات تون�ض منذ 

قرابة قرن ون�شف.
نا�شل �شد اال�شتعمار ب�شرا�شة، وكان مبعظم �شكانه مع احلركة اليو�شفية 
فاأهمله النظام البورقيبي، ومل يعترب »التحرك« تغيريا فنقمت عليه منظومة 
بن علي.. لذا ركبنا يف �شيارتني: اأربعة حمامني بارزين كانوا يف �شدر احلركة 
الروؤوف  وعبد  تالة،  من  بوعلي  ومنيا  الكاف،  يف  العبيدي  )طارق  املدنية 
العيادي يف العا�شمة، وعبد الوهاب املعطر يف �شفاق�ض( مع ثالثة قادمني من 
فرن�شا نحو املدن والقرى التي حملت على اأكتافها مهمة زعزعة الدكتاتورية. 
مل يكن باالإمكان التوقف يف كل مكان ب�شبب اأوقات حظر التجول، لكن كان 
اأحدنا  اأو املواطنني  املارة  اأحد  يكفي النزول ل�شراء زجاجة ماء حتى يكت�شف 
اأن يتحول التجمهر يف دقائق اإىل مظاهرة  فيبداأ التجمهر حولنا، وال يلبث 
من  عقدين  طيلة  باري�ض  يف  عدة  الأ�شابيع  عملنا  طاملا  مظاهرة  �شغرية.. 
الزمن، لتجميع عدد م�شابه لها، للتجمع �شد الدكتاتورية الباردة يف �شاحة 

حقوق االإن�شان. 
ال اأدري اإن كان للفندق ما ي�شمى باللغة ال�شياحية جنوم، بل حتى مل يعلق 
الغرفة منخف�شة جدا  بالتاأكيد درجة احلرارة يف  لكن  الفندق،  ا�شم  بذهني 
لعدم وجود تدفئة حديثة اأو قدمية اأو مياه �شاخنة.. االأغطية واحلركة هي 
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الو�شيلة الوحيدة لرفع حرارة اجل�شم، فنق�ض النوم منذ اأ�شابيع يجعل القدرة 
ال  الأرواحنا  الق�شرين  اأهل  قدمه  الذي  الدفء  لكن  اأقل،  الربد  حتمل  على 
يعادله اإال تلك ال�شحنة الثورية التي عرّب عنها اأهل تالة بعد ظهر اليوم نف�شه.
قيل لنا اإن هذه الروح الثورية يف تالة عمرها قرون، وكاأنها يف املياه اجلوفية 
متنعها  مل  وجوه  على  باٍد  والظلم  املرارة  اإح�شا�ض  فاإن  وبالتاأكيد،  للمدينة.. 
ق�شوة احلياة من القدرة على التعلم واكت�شاف تاريخها وعاملها والتعرف على 
�شمات حقبتها.. كثري من اخلريجني اجلدد يف املنطقة من دم�شق وحلب، لذا 
ورغم طالقتي بالدارجة التون�شية كانوا يكلمونني باإحدى اللهجات ال�شورية.

اأربعة اأجيال جتمعت حولنا لتذكرنا باأن مدينة تالة دخلت التاريخ املغاربي 
حترر  وحركات  انتفا�شات  يف  احلا�شمة  الدفعة  اأو  االأوىل  ال�شرارة  باعتبارها 
علي  -كالفقيد  االجتماعي  التاريخ  يف  كبريا  عاملا  حتتاج  اجتماعية  وحركات 

الوردي- ي�شجلها لكل عربي ولرتاث االإن�شانية.
اإىل موريتانيا بعد منع دكتاتورية ولد  اأول �شفرة يل مع من�شف  تذكرت 
وكم  و�شهما معنا،  �شعب موريتانيا كرميا  كان  وكم  الدخول،  لنا من  الطايع 
كانت النقا�شات غنية، لكن كان ثمة �شعور باأننا اأمام انتقال بداأ يف الق�شر وقد 
يعود اإليه. اأما يف تاله ف�شعرت باأن ال�شعب هو �شاحب النقلة التاريخية، ولن 
عرب  كما  الثورة،  ب�شرقة  الدكتاتورية  من  والرثوة  احلرية  �شرقة  بعد  يقبل 

ببالغة اجلنوب التون�شي الدكتور بن من�شور. 
اإدارة النا�ض ل�شوؤونهم باأنف�شهم يف املدينة وحالة  بعد نقا�شات ليلية حول 
الطماأنينة يف غياب اأجهزة بن علي، كانت والدة اأحد املنا�شلني يف الق�شرين 
من  اخلايل  الفندق  يف  التجول-  حظر  -رغم  لَنا  و�شَ الذي  الع�شاء  اأعدت  قد 

وجبات الطعام. 
ووقفت اأ�شتعيد �شدمة ال�شهادة اجلماعية مع والية الق�شرين يف باري�ض 
ليلة 8 يناير/كانون الثاين اجلاري.. كنا يف قاعة اأجيكا الباري�شية ننظم ندوة 
ال�شنوية  ندوتنا  اأنهينا  التون�شية..  ال�شبيبة  مب�شاركة  املدنية  املقاومة  عن 
الالفتات  ثم غرينا  العام،  �شامي احلاج هذا  اإغالق غوانتانامو مع  اأجل  من 
اجلزيرة  م�شور  رافقنا  وقد  �شريعا،  القاعة  وامتالأت  املن�شة،  ومتحدثي 

املغامرة. 
اأحد  طلب  مبا�شر،  اجلزيرة  جمهور  كاملة  تابعها  التي  ال�شهرة  تلك  يف 
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من  �شهيدين  وفاة  الفي�شبوك:  على  ورده  خرب  الإعالن  التدخل  املنا�شلني 
الق�شرين واعتداء بولي�شي على املتظاهرين وعدد كبري من اجلرحى.. وبداأ 
العدد يزداد طوال ال�شهرة التي اأكملتها على الفي�شبوك حتى الرابعة �شباحا، 
ثم منت �شاعتني وا�شتيقظت اأح�شر قليال من الطعام ل�شيفي طارق بن هبة 
باري�ض،  يف  الفرن�شية  التون�شية  واجلمعياتية  النقابية  الكوادر  اأن�شط  اأحد 
لكنه ات�شل ليقول يل: اتفقنا على التظاهر دون ترخي�ض بعد �شاعتني، فقد 
�شقط اأكرث من ع�شرين �شهيدا. وحل�شن احلظ مل يتدخل البولي�ض الفرن�شي 

لتفريق االآالف املت�شامنة مع ال�شبيبة التون�شية واجلزائرية. 
االأ�شا�شية  املعامل  كل  اإىل  حملتنا  مبظاهرة  ا�شتقبلتنا  نف�شها  الق�شرين 
اجلديدة يف املدينة: �شاحة الزهور املعمدة �شاحة ال�شهداء، ال�شاحة الرئي�شية 
التي حتطمت فيها �شورة ال�شنم وبرنامج 7 نوفمرب، اإذ اأم�شك اأحد ال�شباب 
بقطعة من الربنامج احلجري املك�شر وقال »احمل معك ذكرى اأهم من حجارة 
يف  �شيتعلمون  العرب  كل  الداخلية،  البالد  اأهل  يهم�شوا  حبوا  برلني..  جدار 
الدكتاتورية واحلرية«. عزة نف�ض عند اجلريح والعاطل  املدار�ض ق�شتنا مع 
النا�ض،  فئات  وكل  واملعلمة  البيت  وربة  والبائع  والفالح  والعامل  واملحامي 

�شبيبة و�شيابا.
ا�شتعمال  �شوء  اأو  ت�شلط  كل  من  حمررة  مناطق  يف  كنُت  حقا  بل  �شعرُت 
لل�شلطة.. كنت اأحدث اأ�شدقائي الأتاأكد من اأنني ال اأعي�ض حالة هلو�شة فكرية، 
ثم وقفت اأحّدث �شابا يف الق�شرين »لو اأنني كتبت مقالة يف نوفمرب/ت�شرين 
الثاين املا�شي اأقول فيها: عندي حلم، اأمتنى اأن تقوم ثورة عربية �شلمية غري 
اأيدولوجية حتكمها وال �شنم ميثلها، مدنية ودميقراطية ي�شارك  عنفية، ال 
ال�شعب كله يف �شناعتها، ولي�ض تلك الطائفة اأو اأولئك القوم اأو تلك املنطقة.. 
اخلارج  ومن  فوق  من  اأمنوذجهم  بت�شدير  اجلدد  املحافظني  تفاهات  تك�ّشر 
وتعيد لل�شعب حقه يف �شناعة حا�شره وم�شتقبله.. تنبثق من املجتمع ومن 
جمهورية  بني  يخلط  املهبول  هذا  عني؟  �شيقول  العامل  كان  ماذا  الداخل.. 
كم  وقال:  وقبلني  فبكى  العربي..  اال�شتبدادي  والوحل  احلديثة  اأفالطون 

فكرت يف البحر واالنتحار قبل هذه الثورة«. 
االإذاعة وحا�شر  القرار رقم واحد واحتل  اأ�شتغرب رجفة كل من كتب  ال 
االنقالبات  بني  جليا  الفارق  �شار  فقد  ثورة،  عن  وحتدث  الرئا�شة  ق�شر 
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اأعلى  لتكون  املجتمع  واملمار�شات، بني جلان ينتجها  ال�شعارات  والثورات، بني 
مهمتها  وجلان  االنتقالية  الظروف  يف  اليومية  احلياة  تنظيم  اأ�شكال  واأرقى 
فقد  واال�شتبداد.  الف�شاد  منظومتي  وحماية  والر�شوة  البولي�شية  الرقابة 
اإىل  لتعيد  واالإ�شفلت،  االإ�شمنت  متاثيل  زعامات  التون�شية  ال�شبيبة  حطمت 

احللفاء واليا�شمني وخبز كّل اأٍم طعَم احلياة وحق االأمل. 
عامل  اإىل  نقلتنا  املدن  من  كم  خم�شة،  اأيام  يف  ع�شت  املظاهرات  من  كم 
احللم.. الرقاب وتاجروين والدوز وتون�ض و�شفاق�ض و�شو�شة وتالة و�شيدي 
بالثورة.. كنا  امل�شماة  املرء يف حب هذه احل�شناء  اأن يقع  اإال  علي.. هل ميكن 
ن�شهر الليايل للدفاع عن معتقل واحد، فو�شعت ال�شبيبة الثائرة مو�شوع اإنهاء 
التنظيم  حق  نطالب  كنا  حكومة..  اأي  بحث  طاولة  على  ال�شيا�شي  االعتقال 
والتعبري والتجمهر، وها نحن يف و�شع يقول فيه املواطن »ل�شنا بحاجة اإىل اأن 
تعرتف بنا حكومة ال نعرتف بها«.. االإذاعات وحمطات التلفزيون حتولت اإىل 
منتديات مفتوحة، ومت جتاوز ما عرفنا من �شقف للحريات، وما قال تقرير 
التنمية العربية يوما اإنها �شرط اأ�شا�شي للتنمية )احلريات الثالث( يعي�شها 

ال�شعب، وهو على ا�شتعداد لبذل كل الت�شحيات من اأجل االحتفاظ بها..
لن اأتوقف كثريا عند �شيدي بوزيد ولقاء والدة البوعزيزي وامل�شاركة يف 
مظاهرة حا�شدة الإ�شقاط احلكومة، فقد وعدت اأهل الوالية بكتاب عن تون�ض 
اجلديدة يتجاوز بالذاكرة اجلماعية ما �شبق اأن كتبته عن احلقبة الدكتاتورية.
َر االأول الأجهزة ال�شرطة واجلي�ض، ومت اإهمال  لقد كانت هذه الوالية املُ�شِدّ
اأرادت  الت�شلطية  ال�شلطة  وكاأن  لعقود،  فيها  تنموية  اأو  اإنتاجية  م�شاريع  اأي 
اأن تقول الأهلها »م�شدر عي�شكم يف موؤ�ش�شات حمايتي«. وكما كانت غدان�شك 
اأر�شية االنقالب على االأيدولوجية املمجدة للطبقة العاملة يف بولونيا، وقف 

اأبناء العاملني يف اأجهزة االأمن واجلي�ض يطالبون بعمل اآخر وم�شتقبل اآخر.
ويف ال�شنوات االأخرية، �شاروا ي�شدرون زوارق املوت و�شكان منازل ال�شفيح 
اإىل  وجندوبة  كالق�شرين  التون�شي  الداخل  واليات  من  كغريهم  الع�شوائية 
املدنية يف احلو�ض  االجتماعية  باحلركة  التحاقهم  وكان  العا�شمة،  �شواحي 
حتركات  وجاءت  الدكتاتورية.  ل�شقوط  االأول  املوؤ�شر  قف�شة  ووالية  املنجمي 

املدن لتكمل انتفا�شة الواليات الداخلية فاإذا بنا اأمام جمتمع الثورة.
كانت النقا�شات جد عميقة حول امل�شتقبل واإمكانية املزاوجة بني التنمية 
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عن  ق�ش�شا  �شمعت  والعباد.  بالبالد  للنهو�ض  والدميقراطية  امل�شتدامة 
كذلك  الثورة،  اأثناء  حتى  ت�شدق  ال  والطاقات  العقول  واغتيال  حما�شرة 
عمليات ال�شغب املفربكة لت�شويه �شورة الثورة، وكاأن ثمة اأيد خفية تخاف من 
القدرات العبقرية لهذا ال�شعب. وكم جرى النقا�ض يف ت�شورات ل�شيناريوهات 

التغيري وجناحه. 
العفوية،  كلمة  عند  التوقف  امل�شحك  ومن  وعامة،  نخبة  هناك  يعد  مل 
كذلك من ال�شخف احلديث عن غياب �شور قيادات، فهناك وفرة يف الطاقات 
واالإمكانيات فجرتها الثورة، وكل من يعتقد باأن باالإمكان اإدارة االأمور بنف�ض 
الطريقة التي غادر بها الرئي�ض املخلوع البالد، اأي توافق بع�ض رموز القدمي 

مع وا�شنطن وباري�ض، مل يفهم ال�شيء الكثري. 
يتال�شى  �شلطة،  ازدواجية  حقبة  قيام  ي�شتغرب  وال  فراغ،  ثمة  يكون  لن 
فيها القدمي وتولد فيها الدولة اجلديدة. لكن االحتماالت متعددة، هي حقبة 
ترت�شم  ولن  طرف،  اأي  من  بختيارية«  »ال�شابور  حتتمل  لن  مفتوحة  ن�شال 
العظيم احلق يف ر�شم معامل م�شتقبله بنف�شه.  ال�شعب  معاملها دون منح هذا 
وواجب ال�شرفاء يف هذا العامل اأن يكونوا يف م�شتوى الت�شامن والدعم لهذا 

ال�شعب الذي علمنا من جديد معنى احلياة.
�شجّلت جملة ال تن�شى من متخرج من دم�شق وعاطل عن العمل يف �شيدي 
بوزيد، قال »يا عزيزي لن يعادي هذه الثورة اإال ظامل يف بلده اأو راف�ض ل�شيادة 

ال�شعب، ويف احلالتني ال ميكن ت�شنيفهم اأ�شدقاء للكرامة االإن�شانية«.
 2011/01/30
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الثورات والطفيليات
له،  الداعني  مع  ت�شامنا  باري�ض  يف  الغ�شب  يوم  قبل  التجمع  حاولنا 
اأخطاأ العنوان. بعد يوم الغ�شب  اأقل من ع�شرين وبع�شنا  فلم يح�شر �شوى 
فا�شتجابت  امل�شري،  ال�شعب  ن�شال  مع  الت�شامن  جلنة  لت�شكيل  تداعينا 
وبعد  للنداء،  واأوربة  العربي  العامل  من  وحزب  ونقابة  جمعية   40 من  اأكرث 
اإذا بنا يوم 28 بعد جمعة الغ�شب تنطبق علينا  اأن انُتزعْت رخ�شة للتظاهر، 
االآية القراآنية الكرمية »اإذا زلزلت االأر�ض زلزالها واأخرجت االأر�ض اأثقالها«.. 
امل�شريون يهرولون بني مقر ال�شفارة امل�شرية و�شاحة حقوق االإن�شان و�شاحة 
مرحلة  من  الغ�شب  جمعة  نقلتنا  لقد  التظاهر.  مكان  عن  يبحثون  الهال 
الثورة التون�شية اإىل حالة ثورية عربية ي�شعب و�شع �شقف اأو حدود لها، فقد 
د�شنت واليات الق�شرين و�شيدي بوزيد والكاف وجندوبة واجلنوب التون�شي 
عودة العرب للتاريخ، وال �شك باأن الكثري من اأ�شنام احلقبة الت�شلطية �شتنهار 

ومعها كل الطحالب التي تعي�شت من حالة البوؤ�ض العربي.  
يف  الغاز  يحرقون  الذين  املتظاهرين  اأحد  من  جهيد  جهد  بعد  اقرتبُت 
ال�شبت بدعوى  اأن مينعوا مظاهرة  باأن هذا ممنوع واأخ�شى  الهواء الأقول له 
الفو�شى، فقال يل: »ا�شمع يا مناع، عمري ثالثني �شنة دي اأول مرة بحياتي 
فيها ب�شرخ، ولدنا �شاكتني وع�شنا مبارك وجوع وطوارئ م�ض حنموت وم�شر 
اأن  بعد  داهية«. علمت فيما  ب�شتني  اأو نروح  ملبارك، خال�ض حنعي�ض حقيقي 
مل�شاعدة  الباري�شية  املنطقة  يف  البناء  قطاع  يف  ويعمل  اأوراق  بدون  حمدثي 
اأي عمل.  يجد  القاهرة ومل  الدرا�شة اجلامعية يف  اأنهى  وقد  اأهله يف م�شر، 
مثله ع�شرات امل�شريني الذين قام البولي�ض الفرن�شي باعتقالهم م�شاء ال�شبت 
بحجة اال�شتمرار يف التظاهر بعد الزمن املرخ�ض به وجنحت منظمات حقوق 

االإن�شان يف اإطالق �شراحهم.
ال بد من ا�شتعادة احلقبة البائ�شة، لكي نتحرر من كل عقابيلها ورموزها 
وم�شطلحاتها، فعندما ت�شتعل الكلمات يف احلناجر املك�شوفة ال�شدر اأمام اآخر 
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�شربات اخليار االأمني ملواجهة الع�شيان، ي�شبح تدوين الوقائع العربية دون 
اأ�شاطري ودون اأكاذيب جزء من بناء الغد اجلديد. 

التطرف  جذور  االأمن  اأقبية  روت  كيف  نذكر  اأن  الغد  قبل  اليوم  علينا 
حلقة  يف  ندور  لعقود  �شرنا  وكيف  التع�شب،  اأ�شكال  كل  اال�شتبداد  و�شقى 
ا�شتمرارا  بل  حال  ال�شبيبة  على  املطروحة  اخليارات  فيها  ت�شكل  ال  مفرغة 
يف  مالك  يقل  مل  ما  بها  قيل  التي  العربية  ال�شبيبة  تعلمنا  الت�شلط.  لبوؤ�ض 
زيادة ح�شتها من  تريد  كائنات  تكون جمرد  باأن  تقبل  تعد  باأنها مل  اخلمر، 
ال�شبيبة  تقدمي  وعرابيها  الغرب  »اأبحاث«  مراكز  حتاول  كما  واللنب  اخلبز 
التون�شي وامل�شري ومتزيق �شورة خادم  العلم  الثائرة: علم فل�شطني يرافق 
�شيدي  من  �شاب  من  ال�شعودي  للملك  �شمعتها  ت�شمية  اأجمل  )يف  الغربني 
اأبو جهاد، ويف م�شر  ال�شبيبة بني بن علي واغتيال  بوزيد(، يف تون�ض يربط 
اجلاثمة  االإ�شرائيلية  ال�شفارة  وذل  اللقمة  ذل  بني  امل�شري  ال�شباب  يربط 
على كرامة �شعب م�شر. لقد قربت احلالة الثورية اجلديدة اأمنوذج احتالل 
العراق يف القلوب ويف العقول. وبعد اأن �شكل هذا االأمنوذج حالة رهاب وخوف 
االحتالل  ال�شعوب:  ثورات  يف  قربه  يجب  ما  لكل  رمزا  �شار  التغيري،  من 
واملناطق  االأمنية  ال�شركات  املقيتة،  الطائفية  باالأعداء،  االإ�شتقواء  اجلديد، 
الياب�شة امل�شماة باخل�شراء، اأكرث من مليوين مهجر ومليون فقيد..(. وقربت 
االإعالمية  املوؤ�ش�شات  ال�شفارات.  رواد  من  اجلدد  وال�شما�شرة  املرتزقة  معهم 
التي �شخمت طاقمها باأموال فيلتمان واحلوانيت التي عا�شت من م�شاعدات 
ال�شاعدة..  ال�شبيبة  وقرف  ازدراء  مو�شع  اليوم  هي  االأمريكية  اخلارجية 
اإعالمية م�شخرة لل�شحن الطائفي  اأكرث من 400 و�شيلة  اأحد يتابع  مل يعد 
واملذهبي وفتاوى تخدير النا�ض. لقد ك�شرت ال�شبيبة و�شائل تدني�ض وعيها. 
اإىل  ال�شباب  جلاأ  االأمة،  يحطم  ما  لكل  االأ�شود  اجلراد  اأموال  ذهبت  وحني 
اأو  النفطي  للمال  معها  يحتاجون  ال  التي  املجانية  االجتماعية  ال�شبكات 
التمويل الغربي. لكن هذه الثورة كانت حقيقية ومل تكن افرتا�شية، من دم 
وحلم ال من الكرتونيات وتنظيمات. وظفت ال�شبكات االجتماعية يف التوا�شل 
الثوري عو�شا عن اأن ترتكها للتوا�شل الطائفي والع�شبيات القدمية املري�شة 

وال�شوفينيات التي مل جتد من يقربها.
مل يعد اأمام خرباء احلفاظ على معاقل التبعية االأمريكية �شوى اإعالن 
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حظر التجول واإنزال البلطجي وامليلي�شية وقطع االنرتنيت واجلوال واحلظر 
الظل  من  اأ�شماء  عن  والبحث  العمد،  القتل  جرائم  على  �شهود  وجود  على 
الأ�شباه حكومات ال تلبث اأن تتعدل وتتبدل، الأن كل ب�شاعتهم اأ�شبحت فا�شدة 

يف عيون اجليل اجلديد. 
كيف  تعلمنا  التي  فهي  الثائرة،  ال�شبيبة  على  االأ�شتذة  ع�شر  انتهى  لقد 
ال�شراعات  من  وجعلت  اليومي  وجودنا  لعقود  مزقت  التي  الطحالب  نقتل 
امل�شطحة هدفا يف ذاتها ومن اأجل ذاتها.. ال�شبيبة اليوم حتمل نع�ض الهو�ض 
عن  لتحدثنا  والع�شائري  اجلهوي  واالنغالق  الطائفي  والطاعون  املذهبي 
ال�شعب واملواطنة واالأمة والثورة واحلقوق واحلريات، كلمات كدنا نن�شاها يف 
زحمة االإعالم امل�شهدي اخلليجي الذي اأنفق مئات املليارات الإبعاد ال�شباب عن 
ترداد  »لنتوقف عن  �شوري من دم�شق:  �شاب  با�شم.. كتب يل  م�شتقبل حامل 
اأموات  يف  واحلديث  العلوي،  اأو  االأموي  ومتجيد  الطائفي،  اخلطاب  قذارات 
وعربهم  بهم  اأحقادنا  تقوية  ح�شرة  بكل  ونعيد  منا�شبة  كل  يف  قربهم  نعيد 

فن�شوه �شورتنا و�شورتهم. اأنا مواطن، اأنا عربي اأنا حر وافتخر..«.
لعلنا نعي�ض حالة ثورية دون �شقف ودون حدود، نتحول لقبلة اأمٍل لل�شعوب 

املقهورة بعد اأن كنا حمطة خجٍل يف خارطة الب�شرية.
عفن  عن  و�شيدافع  بكثري،  ال�شداقات  من  اأكرث  فالعداوات  حذار،  لكن 
ال�شغط  جمموعات  وكل  ال�شائد،  العاملي  النظام  دينا�شورات  كل  القدمي 
كل  كذلك  العربية،  اخلريات  ونهب  العربي  االإذالل  من  املتعي�شة  االأمريكية 
بني  العالقة  طبيعة  يف  جذري  حتول  من  اخلائفة  االأوربية،  القوى  مراكز 
املتبادل. واأخريا تلك  التكافوؤ واالحرتام  اأ�شا�ض  املتو�شط وجنوبه على  �شمال 
الرت�شانة امل�شلحة املزروعة يف قلب اأمة العرب واأر�ض فل�شطني.. لكن، هل كان 

التغيري يوما باقة ورد تقدم على طبق من ذهب؟ 
النه�شة  اأن�شار  وكل  املفتوحة،  االحتماالت  حقبة  يف  جديد  من  نحن  ها 
كيف  وجودهم:  يف  االأكرب  التحدي  اأمام  اليوم  العربي  العامل  يف  والنهو�ض 
ميكن اأن ال نرتك هذا احللم يتحول يف الذاكرة اجلماعية لل�شعوب اإىل مثٍل 

لثورة مغدورة؟ 
االأحد 2011/1/30 
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هل بداأت حقبة الثورة العربية

االأر�ض  يف  ومترت�شا  �شرا�شة  االأكرث  ال�شكل  االإ�شرائيلي  اخلنجر  �شكل 
العربية يف قلب حركة التحرر الوطني العربية. 

انت�شارها  تعيد  القدمي  اال�شتعمار  جيو�ض  فيها  كانت  التي  ال�شهور  ويف   
بانتظار الرحيل، مل يكن عند االأو�شاط الربيطانية والفرن�شية �شوى ثالثة 
بناء  اأولها  العرب:  على  الغربية  الهيمنة  باإبقاء  لها  ت�شمح  هواج�ض مركزية 
الراأ�شمالية  االقت�شادية  الهيمنة  ا�شتمرار  ثانيها  املجزاأة،  العربية  الدويالت 
الدائمة  القاعدة  اإ�شرائيل« هي  »دولة  اأن  على  التاأكيد  وثالثها  املنطقة،  على 

االأكرث دميومة وقوة للم�شالح الغربية يف العامل العربي.
ب�شكل جذري ومتنا�شب  الرد  االأوىل يف  العربي  التحرر   مل تنجح حركة 
على ثالثي قواعد االرتكاز هذه، ولعل اأوجاع النكبة قد تركت عميق االأثر يف 

جيل -بل اأكرث- من اأبناء مرحلة ما بعد اال�شتقالل.
ال�شق  عرب  ومثلما  واأيديولوجياتها،  اأ�شاطريها   1948 نكبة  �شنعت   
اأو اإ�شالميا بفكرة العودة والثاأر والن�شر، كانت  الفل�شطيني عن نف�شه عربيا 
ا�شتقطابا للنا�ض وال�شبيبة خا�شة يف العامل العربي تتمركز  ال�شورة االأكرث 
حول عدة مفاهيم، مثل الوحدة ردا على التجزئة، واحلرية ردا على اال�شتعباد، 

والعدالة االجتماعية ملعاجلة مرتتبات اال�شتغالل اخلارجي والداخلي. 
 لقد �شعفت القيم العاملية وال�شرعية الدولية مع يالطا وتقا�شم املنت�شرين 
اأبناء  الغرب  مواقف  وو�شعت  العامل،  يف  النفوذ  الثانية  العاملية  احلرب  يف 
املحلي لال�شتعمار  الوارث  الكولونيالية على كف عفريت. فهاهو  الليربالية 
املبا�شر يدير االأعمال ويرعى امل�شالح ال اأكرث وال اأقل، وقد اكت�شفت ال�شبيبة 
امل�شرية االعتقال واالغتيال ال�شيا�شي والرقابة يف ظل الهيمنة الربيطانية 
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يف االأربعينيات، وعرفت قمع التحركات ال�شعبية يف ظل التعددية الليربالية 
يف 1946.

كلمة  كانت  العربية  االأقطار  معظم  يف  باأنه  التذكري  ال�شروري  ومن   
الدميقراطية ت�شتعمل من قبل االأحزاب ال�شيوعية املوالية ملو�شكو، وبالتايل 
مل تكن ذات مرجعية حتمل فكرة التعددية ال�شيا�شية اأو التداول على ال�شلطة.  
يف  بداأت  الثورية«،  »ال�شرعية  الأ�ش�ض  وامل�شتعد  املتاأهب  الو�شط  هذا  يف   
االأربعينيات �شرعية تربط امل�شري باملخل�ض -باملفرد- حزبا اأو فردا اأو جي�شا. 

التي  التيارات  من  العديد  بني  م�شرتكا  املهدوي  اخلطاب  هذا  كان  وقد   
جعلت من ارتقاء املجتمع الأمنوذجها حتمية تاريخية. 

الدميقراطية  على  الطلب  يكن  »مل  يعقوب،  حافظ  حممد  يقول  وكما   
بل  فقط،  واهنا  وال�شتينيات  اخلم�شينيات  عقدْي  يف  املحكومني  قبل  من 
لها  يروج  التي  العقيدة  يف  املحكومون  انخرط  فلئن  االأرجح.  على  وملتب�شا 
الراأي  تغييب  وف�شائل  والتعددية  احلزبية  م�شاوئ  بخ�شو�ض  امللهم  الزعيم 
املختلف و�شيطرة احلزب الواحد الذي يقوده الزعيم نف�شه، فاإن هذا االأخري 
بني  تخلط  التي  االأ�شاطري  من  قوية  بجرعة  ال�شيا�شي  التحرر  خطاب  زرق 

اخل�شو�شية واال�شتبداد والعدل والتع�شف«.
تقييم  مو�شوع  تكن  مل  النا�شرية  م�شر  باأن  التذكري  ال�شروري  ومن   
�شيا�شي مو�شوعي يف �شوريا اخلم�شينيات، كانت خطاب التحرر يف وجه حلف 
وخطاب  الهزيلة،  بيكو  �شايك�ض  دويالت  مواجهة  يف  الوحدة  وخطاب  بغداد، 
اآخرا  ولي�ض  واأخريا  اخلارجية،  الهيمنة  وجه  يف  الوطنية  الرثوات  ا�شتعادة 

جبهة حتررية ا�شمها عدم االنحياز. 
اأو  دينية  اأو  كانت  -�شيا�شية  االأقلية  بعقلية  يفكر  يكن  مل  النا�شر  عبد   
بل  طائفيا  اأو  حزبيا  يكن  مل  ال�شعبية،  اجلموع  بعقلية  يفكر  كان  ثقافية- 
�شعبيا، ويف الو�شع ال�شوري هذا يعني االن�شجام مع مبادئ »احلركة ال�شعبية« 
التي  البالد،  يف  وامل�شيحيني  العلويني  التقدميني  وكتابات  العرب،  جبل  يف 
تتوجع لفقراء املدن واأبناء الريف، والوحدة يف وجه التجزئة، واالندماج بني 

الطوائف واجلماعات الب�شرية املختلفة يف وجه الع�شبيات البائ�شة. 
قطب  �شيد  عند  النا�شرية  التجربة  عن  واحدة  قراءة  جند  ال  هنا  من   
)موؤ�ش�ض  ال�شباعي  وم�شطفى  امل�شرية(،  التجربة  يف  املبا�شرة  )�شحيتها 
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االإخوان يف �شوريا الذي نظر اإليها من خارج هذه التجربة(. 
النائية  ال�شورية  للمناطق  �شنة قحط  الطحني يف  اأكيا�ض   عندما و�شلت 
كان  اأمريكية-  م�شاعدة  يومذاك  -وكانت  امل�شرية  ال�شورية  الوحدة  اأثناء 
النا�ض ي�شكرون عبد النا�شر. عندما زار عبد النا�شر مدينة درعا راأيت املدينة 

يف اأكرب مظاهرة لها يف تاريخها كله. 
 جل�شت مع �شحبي من التالميذ منذ ال�شاد�شة �شباحا على راأ�ض �شجرة 
معمرة يف املكان املقابل متاما ملن�شة اخلطاب لكي ن�شجل احلدث يف حياتنا. 
ورغم اأننا كتالميذ تبعرثنا يف العائالت ال�شيا�شية املختلفة فيما بعد، فاإنه مل 

يكن الأي قيادي �شيا�شي بعد ذاك اليوم الوقع نف�شه علينا. 
وهي  النا�شر،  وعبد  مل�شر  ال�شماء  هبة  كانت  الطبيعية  الكاريزما  هذه   
م�شخ  اأو  م�شابه  اأمنوذج  اأي  نرف�ض   1967 هزمية  عند  جعلتنا  التي  نف�شها 
ف�شل يف جتربة  قد  التاريخي  القائد  النا�شر  كان عبد  فاإن  النا�شرية.  مل�شر 
اأو  حركة ال�شباط االأحرار واالحتاد اال�شرتاكي الواحد، فلماذا ينجح البعث 

ال�شيوعيون اأو االإخوان، ملاذا ينجح حافظ االأ�شد اأو �شدام ح�شني؟.
اأعماقنا  يف  زرع  النا�شرية  التجربة  يف  الكاريزمي  القائد  اأمنوذج  ف�شل   
االأقلية  حكم  خطر  على  مبكرا  اأعيننا  فتح  اأي�شا  ولكنه  التغيري،  راديكالية 

)�شيا�شية كانت اأو ع�شكرية اأو طائفية... اإلخ(. 
 فنجاح عبد النا�شر يف زج املاليني من العرب يف العمل ال�شيا�شي والن�شال 
العام هو وثيقة ف�شل ملن اأم�شى عمره الن�شايل باحثا عن عّراب �شوفياتي اأو 
اأمريكي، الأنه يفتقد يف اأعماقه الثقة باأن ال�شعب قادر على �شنع التغيري، والأنه 
الفالحة  اأفئدة  �شعبية حترك  ابنا طبيعيا حلركة  االأيام  يوم من  يكن يف  مل 
االأمية التي اكت�شفت راديو الرتانزي�شتور وعبد النا�شر يف اليوم نف�شه، الأنها 

ا�شرتت »التكنولوجيا« من اأجل رجل ال�شيا�شة. 
 23 جتربة  يف  التاريخية  امل�شوؤولية  ج�شامة  عن  احلديث  ميكن  هنا  من   

يوليو، وخطورة النتائج التي تركتها يف وعينا الباطن والظاهر. 
النا�شرية  التجربة  العربي،  العامل  يف  للتغيري  اجلماعي  الوعي  ففي   
كانت  اأن  وبعد  فوق.  من  والتغيري  الع�شكري  للتغيري  الربكة  منح  اأي�شا  هي 
االنقالبات الفا�شلة يف امل�شرق تثري ال�شحك اأحيانا واأحيانا اأخرى البكاء، نحن 
اأمام حركة ع�شكرية �شيا�شية كمونها االأ�شا�شي اال�شتجابة لطموحات موجودة 
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املدنية واحلزبية والثقافية والنقابية،  باملعاين  االأقوى،  مل ي�شتطع ممثلوها 
جت�شيدها ن�شاال وواقعا. 

 من هنا كانت �شرورة التمييز بني جمرد احتالل االإذاعة ومبنى احلكومة 
من قطعة ع�شكرية، وحركة متزيق للركود امل�شتنقعي واال�شتع�شاء ال�شيا�شي، 
اأن  قادرة على حتريك طاقات خمتلفة من حتت ومن خارجها. لذا ال ميكن 
نقارب ال�شواب اأو االأمانة عندما نعقد اأي مقارنة بني حركة 23 يوليو وانقالب 

العقيد معمر القذايف اأو احلركة الت�شحيحية للرئي�ض حافظ االأ�شد مثال.
 لقد دفعت اجلماهري العربية ثمن فكرة القائد الفرد باهظة، وع�شناها يف 
التحرير )مبارك(  القرطاجي )بن علي( و�شريك حروب  �شباها تنتظر من 
)الب�شري(،  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  وابن  )االأ�شد(  القومية  ال�شرعية  ووريث 
احلياة،  مدى  احلاكم  لفكرة  وتاأبيدا  م�شتنقعيا،  كان  واإن  �شيا�شيا  ا�شتقرارا 
لل�شعوب  وتنفريا  وتهمي�شا  اليومية،  احلياة  يف  االأمن  اأجهزة  لدور  وتاأ�شيال 

من اأي م�شاركة يف ال�شاأن العام. 
جموع  اإىل  وحتولت  واجلغرافيا،  التاريخ  من  نفيت  باأكملها  جمتمعات   
تكتفي بالبحث عن �شبل العي�ض، الأن البحث عن العي�ض الكرمي �شار جرمية 
ج�شيمة تعاقب عليها القوانني اال�شتثنائية، التي كانت عادية بالن�شبة لثمانني 

باملائة من جمتمع احلقبة الدكتاتورية العربية. 
العام وعقوبة  ال�شاأن  امل�شاركة يف  اأي تنا�شب بني »جرمية«   مل يعد هناك 
 18 وحدها  �شوريا  يف  املعتقلني  عدد  بلغ   1987 ويف  معه.  يختلف  ملن  احلاكم 
األف معتقل �شيا�شي �شوري وفل�شطيني وعربي، مل يكن العدد اأقل عند �شدام 

ح�شني اإال الأن االإعدامات امليدانية كانت اأكرث. 
 وميكن القول اإن عملية اغتيال املواطنة قد جرت من املحيط اإىل اخلليج 
لتحويل  الوجوب  الواجب  ال�شرط  باعتبارها  وت�شميم  اإ�شرار  �شابق  عن 
احلريات  من  فقط  ُيحرم  ال  مطيع.  قطيع  جمرد  اإىل  العربية  املجتمعات 
والعمل،  وال�شحة  التعليم  ت�شمل  التي  التنمية  فر�ض  من  واإمنا  االأ�شا�شية، 

والقدرة على امل�شاركة يف تقرير م�شريه الفردي واجلماعي.   
العربية يف هذه احلقبة  ال�شجون  ال�شحايا يف  اإح�شاء عدد  ال�شعب   من 
ال�شوداء، ولقد ابت�شم يل دبلوما�شي م�شري يف اأروقة االأمم املتحدة قبل �شنوات 
ت�شعينيات  يف  التعذيب  حتت  مات  مبن  ح�شرية  غري  قائمة  اأعطيت  عندما 
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مبارك قائال: »واهلل العظيم احلكومة الزم تعطيك مكافاأة الأن املخفي اأعظم 
بكثري«. 

اأمام بلدوزر القمع العربي   كنا نحاول -قدر امل�شتطاع- حتديد اخل�شائر 
الذي عمل ليال ونهارا مبباركة غربية وا�شحة، يك�شرها من وقت الآخر بيان 

احتجاج على اعتقال �شخ�ض هنا وموت اآخر حتت التعذيب. 
يعلمني  �شيدنايا  �شجن  جمزرة  من  الناجني  اأحد  اأيام  قبل  يل  وكتب   
بقائمة اأولية بال�شحايا ت�شمل 79 �شجينا �شيا�شيا، مل يجر بعد اأي حتقيق يف 

�شبب قتلهم من قبل اأجهزة اأمن ال�شجن.
العقد  مطلع  يف  العربية  الثورة  �شرارة  انطلقت  امل�شتنقع،  هذا  ومن   
فقد  واحللم..  لالأمل  قاتل  عام  بعد  والع�شرين،  احلادي  القرن  من  الثاين 
اليومية  احلياة  اإن�شانية يف  الال  و�شع حد ال�شتمرار  العربية  ال�شبيبة  قررت 
للب�شر، راف�شة طحالب احلقبة الت�شلطية طائفية اأو جهوية اأو ثاأرية، م�شلحة 
باملقاومة املدنية ال�شلمية، وراف�شة الأي ا�شتئ�شال اأو ا�شتثناء اأو ا�شتبعاد الأي 

مكون من مكونات املجتمع يف �شناعة حا�شره وم�شتقبله.
ال�شلمي  املليوين  التحرك  على  القدرة  يف  ال�شبيبة  عبقرية  تتج�شد  مل   
فح�شب، ولكن يف ذلك الوعي العظيم ل�شرورة قتل ال�شنم والقائد ال�شيا�شي 
مرة واإىل االأبد. فلقد اْلتعنا مبا فيه الكفاية من القائد املخل�ض امللهم القادر 
الفاعل احلامل ل�شفات اهلل العظمى، الذي ال ي�شاأل عما يفعل وي�شاأل مواطنيه 
عما ال يفعلون.. فالثورة الدميقراطية العربية الوليدة يف اأول �شماتها: مدنية 

�شلمية ترف�ض االأ�شنام. 
 وقد تعزز ارتقاء الوعي العام عندما اأب�شرنا يف كل جل�شة وحتت كل خيمة 
امل�شري  وحدة  كذلك  والعقل،  القلب  يف  حا�شرة  فل�شطني  مظاهرة،  كل  ويف 

العربي، ووحدة الثوار الإجناز معارك التحرر واحلرية واملواطنة والتنمية.
 هذه الثورة، التي و�شعت اأوتادها يف تون�ض وم�شر، ون�شرت عطرها فوق 
تعد  مل  والعراق،  و�شوريا  واجلزائر  اليمن  يف  عدتها  وتعد  والبحرين،  ليبيا 
اأوال، �شارت تب�شر العامل العربي ج�شدا لها،  اأو امل�شري  اأوال  تقبل بال�شوري 
والعامل االإ�شالمي واالأفريقي حا�شنا.. ال ترف�ض ت�شدير روحها حتى الأبناء 
ال�شواحي ومدن ال�شفيح يف ال�شمال واجلنوب، وتتعرف على نف�شها يف اأف�شل 

ما اأعطت احل�شارات االإن�شانية يف الع�شر احلديث. 
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من  طويلة  �شنوات  -بعد  ن�شعر  جتعلنا  الكبرية  املوا�شفات  بهذه  ولعلها   
الذل املتاأ�شل يف الالوعي اجلماعي- باأننا يف التاريخ ويف احلياة ويف �شناعة 
م�شتقبل الب�شرية، حلم يعيد لالأذهان حلظات انطلق فيها العرب قبل خم�شة 

ع�شر قرنا من �شبه اجلزيرة، ليغريوا معامل النظام العاملي القدمي. 
2011/02/27
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النداء االأخري اإىل مبارك

ال اأحتدث با�شمي يا ح�شني مبارك، واإمنا اأحتدث بنب�ض و�شوت كل عربي 
�شريف وكل منا�شل حر يف هذا العامل..

اإرحل عن �شعب م�شر وارفع يدك عن عظمة م�شر..
االأكرب،  العربي  القطب  دور  وغيبت  العباد،  وخنقت  البالد،  �شمعة  هّزلت 
وحولت الوطن ملزرعة عائلية، بعت خريات وطنك بخردة، وقمعت كل القوى 

اخلرية واملبدعة.. كفى جرائم فارحل
اإرحل عن �شعب م�شر وارفع جهازك الت�شلطي عن �شباب م�شر، وزح غ�شاوة 
الغباء والبالدة مرة: ر�شالة ال�شعب امل�شري الكبري لك ولعائلتك وحكومتك 

اأجمعني
يا باين جدار الذل مع غزة، وحمارب كل ما يف وطننا الكبري من تعبريات 
ت�شايق،  كلما  االأمريكي  وم�شعف  احتاج،  كلما  االإ�شرائيلي  منقذ  يا  العزة، 
العرب  اإرحل مل يعد الأمثالك مكان يف عامل  ال�شعوب كلما متكنت،  وحمارب 

فارحل
من  اخلدمة  ح�شن  وبطاقة  الغربيني،  كل  من  احلماية  �شاحب  يا 
اإرحلوا،   اإرحل ال�شعب قال لك والآلك  االإ�شرائيليني، وعدو العرب وامل�شلمني، 
العربية  والكرامة  العدالة  م�شر  االأبية،  احلرة  م�شر  يف  مكان  لكم  يعد  مل 

والعزة االإن�شانية.. م�شر القدوة االإفريقية 
اإرحل واترك م�شر تعود للعامل الكبري كبرية، دون اأقزام وبلطجية و�شراقة 
حقرية، اإرحل فمن مل ير غري وجهك منذ الوالدة، مل يعد يحتمل �شورتك 
تقتل اخل�شب والعطاء واالأمل، اإرحل مع الطوارئ وقوانني االإرهاب والف�شاد 

واال�شتبداد، اإرحل                                                                    
 2011/01/29 
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�شورية والو�شع الثوري العربي

تلقيت من �شخ�ض عزيز هذه الر�شالة، بعد مقالتي على اجلزيرة نت )هل 
بداأت حقبة الثورة العربية( واإعالن تاأييدي حلركة �شباب 17 ني�شان للتغيري 

الدميقراطي يف �شورية: 
بطرحك  الراأي  اأخالفك  الفكر،  وحرية  والدميقراطية  احلرية  »مبنتهى 
البناءه  بالنه�شة  اأوؤمن  الأنني  �شوريا.  احلبيب  بلدي  يف  الثورة  فكرة  ملجرد 
الهدم  ب�شيا�شة  اأبدا  اأوؤمن  وال  كينونته  من  نف�شه  من  املرء  بها  ينطلق  التي 
�شغرية  وكل  بلدي  اأحب  والبنيان...  البنية  يف  جزئي  ت�شدع  اأجل  من  الكلي 
وكبرية يف بلدي هي حمراب ل�شالتي... ال ميكن اأن اأوؤيد وال عمالقة الفكر، 
اأ�شده من كفر �شفاح ذوي القربى.... ليتكم جي�شتم  يف كفاح ذوي القربى ما 
ال�شعوب ال�شتعادة فل�شطني.... لكن الذي تبغونه من تلك القيامة بعيد كل 
البعد عن الوطنيه وقد�ض االنتماء .... اأرجوك ال ت�شتاء من كلماتي اأنت من 
الوقت رئة للكل على اختالف مواقعهم  العنان للفكر وكان على مدار  اأطلق 
نظري...  وتفوقا يف  االأكرث متيزا  ال�شخ�ض  اأنتم  واأطيافهم...  من خاللكم 
اأمني.... اأدراك ما فل�شطني بلد لكل حر.. �شادق..  اأعتذر من فل�شطني وما 

اأدراك ما دير يا�شني مذبحة يف الوجدان ياأخذين  اأعتذر من دير يا�شني وما 
�شرحان  ب�شارة  من  اأدراك  وما  �شرحان  ب�شارة  من  احلنني....اأعتذر  اليها 
اأعتذر من  اأعتذر من اجلنوب ومن نائحات اجلنوب..  اإن�شان...  وطن بج�شد 
اجلوالن ومن طيب وحزن اجلوالن.... اأعتذر من كل املظلومني وامل�شحوقني 
حتت نعال ا�شرائيل واأمريكا.... على امتداد الوطن العربي اأعتذر منهم الأن 
اليا�شمني والفل مل يزرع لن�شرتهم بل زرع على قبور االحتالل ليحي موتى 
األف عام للوراء وقد ي�شلموها باليد النتداب  �شايك�ض بيكو... ويعيدوا االأمه 
زحف  احلبيبة  �شوريتي  يجنب  اأن  اهلل  اأدعو  حديد...؟؟؟  من  بقب�شة  جديد 
غ�شوب ملوؤه ال�شغب والدمار وخمرتق حتى العظم... احلر ال ي�شمح للعدو اأن 
ميتطي مظلمته ليجتاح بها برعونة �شغائنه وجه بلده احلبيب... دمتم ودام 
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اخلري وال�شالم يف بلدي... اإن مل يكن من اأجلنا فمن اأجل اأبنائنا... واأحفادنا.
حتيا �شوريا...املجد ل�شوريا...النه�شة تكون من االأنا وبالبناء والعمار...ال 
ميكن لثورة وال ل�شارع اأن ينه�شوا ببلد... مع حبي الكبري لك رغم معاندتي 

القطعية لطرحك هذا.«.
 لقد ا�شتوقفتني هذه الر�شالة كثريا واأعدت قراءتها مرات عديدة. فمنذ 
2011/1/14، ورحيل الدكتاتور بن علي عن تون�ض، ت�شلمت اآالف الر�شائل من 
اأبناء �شورية يف الداخل واملنفى، كلها حول مو�شوع التغيري يف �شورية. وال �شك 
باأن جناح ال�شعب التون�شي يف ثورة �شلمية مدنية غري حزبية وبدون اأ�شنام، 
اإن�شان ي�شبو للحرية والكرامة يف املنطقة بل والعامل.  قد حرك وجدان كل 
اكت�شف ال�شياب اأن ال�شباب اأكرث ن�شجا وحكمة. واأن الدكتاتورية مل تنجح يف 
ا�شتئ�شال احللم واحلق يف االأمل. بع�ض املعار�شني ال�شوريني حمل ب�شاعته 
والبع�ض  الغ�شب،  عن  للتعبري  االأجدى  ال�شالح  يظنها  البغي�شة  الطائفية 
االآخر بداأ يتحدث عن خالفة واإمارة وهمية راأينا بع�شا من خرابها الداخلي 
واخلارجي يف اأكرث من مكان، واآخر بداأ احلركات البهلوانية بحكومات �شميت 
قبل التحركات. قفز جمرم �شد االإن�شانية يتحدث يف الثورة ال�شورية، وحلقه 
ت�شلمت  وقد  الدميقراطية،  يف  درو�شا  ليعطي  واال�شتبداد  الف�شاد  رموز  اأحد 
ب�شكل  الفي�شبوكية  ثورتهم  يعلنون  الأ�شخا�ض  فيديوهات  ع�شر  من  اأكرث 
مرعب وخميف لكل مواطن حري�ض على اأن يكون التغيري يف �شورية لالأمام 
ال للخلف. وقد خلق خطاب االنتقام والثاأر واحلقد يف العديد من املواقع وعند 
عدد من امل�شعورين حالة خوف عامة. وات�شل بي االأ�شتاذ الكبري ع�شام العطار 
ليعرب يل عن قلقه العميق من خطاب غري م�شوؤول ينت�شر بقدرة قادر، يحاول 
ال�شوري.  للمجتمع  بناءة  وغري  قامتة  ب�شور  اجلديدة  احلالة  يخت�شر  اأن 
كذلك توا�شل معي عدد كبري من ال�شباب من خمتلف املدن ال�شورية ليقولوا 
يكتبوا ت�شورهم  باأن  ل�شورية. فطالبتهم  به  وناأمل  اإليه  لي�ض هذا ما نطمح 
ر�شائل  فو�شلتني  التغيري.  وعملية  التغيري  برنامج  يب�شرون  وكيف  اخلا�ض 
باملعنى  الوطن،  فكرة  بني  احلميمية  العالقة  لتلك  والوعي  الن�شج  غاية  يف 
احلديث.  وال�شيا�شي  احلقوقي  باملفهوم  املواطن،  وفكرة  للكلمة،  ال�شامي 
املت�شكعني  ولغة  �شورية  �شباب  طموحات  بني  ال�شا�شع  البون  ذاك  فاأب�شرت 
على اأبواب ال�شفارات واأغنياء ال�شرقات. لهذا حتدثت بكل ثقة، عن اأن نويات 
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التغيري ال�شابة يف �شورية فر�شة تاريخية لل�شعب ال�شوري بكل مكوناته من 
اأجل اخلروج من حالة االإن�شداد واال�شتع�شاء امل�شتنقعية الراهنة. 

احلا�شل  التغيري  ت�شور  اأن  كافة،  العربية  الدكتاتورية  اأنظمة  حتاول 
االأحوال غري ذي جدوى،  باأح�شن  باعتباره  اليوم،  العربية  البلدان  بع�ض  يف 
وباأ�شواأ االأحوال فتنة لتمزيق العباد والبالد وبث ال�شر واخلراب. فمن الذي 
اأو  العام  املال  و�شرق  االإ�شتبداد  مار�ض  من  األي�شوا  الدرو�ض؟  هذا  يف  يعطينا 
تواطاأ معهم واآزرهم بالقلم وعلى املنابر، اإعالمية كانت اأو دينية. لن�شتعر�ض 

مع هوؤالء موا�شفات النظام العربي ال�شائد منذ ن�شف قرن: 
على خالف طبيعة ال�شلطات وتكوينها وو�شيلة اال�شتمرار، �شعودية كانت 
اأم قذافية، مباركية اأم بعثية، ملكية اأم جملكية،  كان هناك منظومة ت�شلطية 
بالتايل:  تلخي�شها  ميكن  رئي�شية  موا�شفات  يف  م�شرتكة  للحكم  عربية 
الت�شريعية  وال�شلطات  واخلا�ض  العام  للف�شائني  التنفيذية  ال�شلطة  تاأميم 
والق�شائية والرابعة، اعتبار املال العام مزرعة خا�شة لبطانة احلاكم، رف�ض 
فكرة وحقوق املواطنة، ربط الدفاع عن حقوق النا�ض باخلارج والغرب واملوؤامرة، 
التعامل االأمني يف كل الق�شايا ال�شيا�شية واملدنية، فر�ض �شيا�شات اقت�شادية 
واجتماعية من فوق يتخللها مكارم للحكام من وقت الآخر ال تغني عن فقر وال 
ت�شتجيب حلاجات التنمية، جتهيل املجتمع، اختزال مفهوم ال�شيادة يف طمئنة 

القوى الكربى باأن م�شاحلها ومطاليبها يف قمة اأجندة قمة ال�شلطة. 
اأمام هذه ال�شورة القامتة، ومهما حدث وا�شت�شر�شت قوى النظام القدمي 
وبالتايل  كان.  مما  اأح�شن  اإال  امل�شتقبل  يكون  لن  اليوم،  ليبيا  يف  يحدث  كما 
ي�شتح�شر  اإلخ..  والفو�شى  واالإنقطاع  الفراغ  خماوف  عن  يحدثنا  من  كل 

مو�شوعة العبد اخلائف من حريته.
حني  يف  عليه.  نبكي  ما  العربية  الدكتاتورية  مرياث  يف  يوجد  ال 
جديدة،  عظيمة  �شفحة  للب�شرية  العربي  العامل  يف  ال�شباب  ثورات  حتمل 
فمقاومتها مدنية، وو�شائل ن�شالها �شلمية، وقد حتررت من احلزبية ال�شيقة 
و�شرورة  املدنية  احل�شارية  هويتها  على  توؤكد  وهي  املقيدة،  واالإيديولوجية 
لع�شابات  ولي�ض  الأهلها  البالد  خريات  كل  وتوظيف  الدميقراطية  تاأ�شيل 
امل�شتقبل اجلديد ب�شكل جماعي ومن كل  ال�شراق فيها. بحيث تتكون معامل 
اأو متييز.. لقد و�شعت الثورة  اأو تهمي�ض  اأو ا�شتق�شاء  الطاقات دون ا�شتثناء 
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التون�شية وبعدها امل�شرية حدا حلالة الربط الع�شوي يف الذاكرة االإن�شانية 
بني الثورات والقتل دفاعا عن النف�ض اأو انتقاما ممن اأذل وقتل، بحقنها دماء 
وحدها  الثاأر.  ولي�ض  املا�شي  مع  للتعامل  معيارا  العدل  واعتبارها  اجلميع 
وتوظف  والقتل  البلطجة  متار�ض  كانت  القدمي  الدكتاتوري  النظام  اأجهزة 
املرتزقة، واملثل الليبي اأبلغ تعبري عن وح�شية احلاكم وجاهزيته لكل اجلرائم 

من اأجل االحتفاظ بال�شلطة. 
لقد رف�شُت بحزم، اأي تدخل اأجنبي يف �شوؤون �شورية. وب�شقت يف وجه كل 
اال�شتعباد اخلارجي  يكون  اأن  املعنوية طامعا يف  اأو  املادية  من حمل مغرياته 
ثمنا للخال�ض من اال�شتبداد الداخلي. وجاء املثل التون�شي وامل�شري فدفنا 
املثل العراقي حتى يف بغداد حيث اأيام الغ�شب تواجه االحتالل والف�شاد الذي 
قيامة  تنجيه من  لطاغية ال  العامل  كل قوى  دعم  اأن  للعامل  واأثبتا  اأوجده. 
�شعبه. وحتول يف �شهر، م�شروع اآل مبارك ل�شرقة ال�شلطة والرثوة يف م�شر اإىل 
رماد. دون اأن يحمل ال�شباب بندقية اأو �شكينا، ودون اللجوء اإىل اأي �شكل من 
اأ�شكال العنف. جرى ك�شف �شفقات الغاز لالإ�شرائيلي على ح�شاب قوت االإن�شان 
امل�شري، وف�شح �شرقات تعادل امل�شاعدة االأمريكية مل�شر خلم�شة وثالثني عام 
قادمة. فهل كان ما يحدث هداما و�شارا بال�شعب امل�شري والعربي والق�شية 

الفل�شطينية اأم و�شع االأ�ش�ض ال�شحيحة للمواجهة مع الكيان االإ�شرائيلي؟ 
الدميقراطي«  للتغيري  ني�شان   17 بيان »حركة  �شورية يف  �شباب  لقد عرب 
ي�شمى  ما  يعطي  ال  الواقع  هذا  وكون  البالد،  يف  احلال  واقع  عن  االأخري 
و�شانع  املقاومة  �شانع  االإن�شان،  غياب  يف  احل�شور  قوة  الوطنية  بال�شرعية 

التغيري و�شانع امل�شتقبل، عندما قالوا:
»هل احلريات يف �شورية اأح�شن حاال منها يف ظل الطاغية بن علي وامل�شتبد 

�شالح؟
هل الف�شاد واملح�شوبيات يف �شورية اأقل منها يف م�شر؟ 

اأمل تدخل العائلية احلكم عندنا قبل جمال مبارك و�شيف القذايف؟
األي�ض الد�شتور عندنا معد حلزب واحد ال لوطن واحد ويجب تغيريه؟

وخلقت  تاأ�شلت  قد  واالأفراد  اجلماعات  حقوق  يف  مظامل  هناك  األي�ض 
اأن ت�شبح  �شروخا تخيفنا جميعا الأننا نب�شر حدود �شورية ناق�شة فال نقبل 

اأي�شا جمزاأة«.
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و�شوال للقول:
لقد فتحت الثورة العربية كل اآفاق اخلروج من النفق الدكتاتوري العربي 
احلاكم  لغة  وهي يف  ال�شرب  تكون خارج  لن  و�شورية  الرباط،  اإىل  بغداد  من 
واملحكوم )قلب العروبة الناب�ض(. فقلب العروبة ال يكتفي بدعم ثوراتها، بل 
والتخلف  امل�شت�شري  والقمع  املتاأ�شل  الف�شاد  اأ�شكال  كل  على  الثورة  له  يحق 

االإداري واحلكومي وال�شرطان االأمني الذي يرف�ض التعامل معنا كب�شر.
�شوق  يف  ال�شفر  جواز  ثمن  هو  وما  ال�شفر  من  ممنوع  ال�شباب  من  كم 
بالعمل يف  وعد  ت�شعرية  وما هي  العمل  ال�شباب ممنوع من  كم من  الف�شاد؟ 
منا �شامت من  كم  الهجرة حلمه؟  منا عاطل �شارت  كم  موؤ�ش�شة حكومية؟ 

اأجل و�شول لقمة العي�ض الأهله؟ هل هذا قدرنا..؟؟
يف العامل العربي كله اليوم نداء واحد للحكام: اإما اأن تغريوا اأو تتغريوا

واالإن�شانية  الوطن  تكون �شورتنا عن  باأن  نقبل  �شوري، ال  ك�شباب  ونحن 
اأقل من ثورة التغيري العربية، ونرف�ض ا�شتمرار ف�شول املاأ�شاة التي نعي�شها. 
والتغيري.  والن�شال  بالتعبري  وحقنا  كرامتنا  با�شتباحة  اليوم  بعد  نقبل  لن 
وعينا  الأننا يف  للتغيري  ني�شان   17 �شباب  ا�شم حركة  اأنف�شنا  على  اأطلقنا  لقد 
اأمانة اال�شتقالل ويف طموحنا ا�شتكمال هذا اال�شتقالل يف احلرية والكرامة 

واحلكومة املدنية والعدالة االجتماعية والوحدة.
االأحكام  حتت  منوت  اأن  ونرف�ض  الطوارئ  حالة  ظل  يف  ولدنا  لقد 

اال�شتثنائية.
ولدنا نب�شر اجلوالن حمتال ونرف�ض اأن منوت واأر�شنا حمتلة.

حراب  حتت  والقد�ض  منوت  اأن  ونرف�ض  حمتلة  كلها  وفل�شطني  ولدنا 
االإ�شرائيليني.

ونريد  االأمم  فيه  علينا  ت�شحك  با�شتفتاء  يتجدد  حكم  ظل  يف  ولدنا 
انتخابات حرة. 

البالد  يف  والقمع  الف�شاد  اإدارة  موؤ�ش�شة  اإىل  حتول  حزب  ظل  يف  ولدنا 
ونرف�ض اأن منوت يف هذا الو�شع«.

ال يحق الأحد ال�شك يف وطنية هوؤالء ال�شباب، وال يحق الأحد اأن يواجههم 
باالإعتقال واملالحقة. وقد عربوا عن واقع احلال الثوري اليوم بالقول: اإما اأن 
تغريوا اأو تتغريوا. فالكرة لي�شت يف ملعب اأن�شار التغيري الدميقراطي، بل يف 
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مع�شكر النظام القدمي. الذي ي�شتمر يف حمالت االعتقال للمواطنني، ويقيد 
احلق يف التعبري والتنظيم والتجمهر، ويجعل من جواز ال�شفر ورقة �شغط 
على الب�شر، ومينع املعار�شة الوطنية من املنتديات وامللتقيات حتى يف البيوت. 
االأمريكي  االحتالل  مواجهة  مع�شكر  ال�شورية  ال�شلطات  اختارت  لقد 
املجتمع  اأغلبية  ووقفت  واللبنانية.  الفل�شطينية  املقاومتني  مع  وت�شامنت 
ال�شوري معها يف هذا اخليار، وقد متكنت من ك�شب عدة معارك اإقليمية هامة 
ت�شمح باإعطاء هوام�ض جديدة للمجتمع الذي دفع الثمن االأغلى والت�شحيات 
�شيا�شية  اإ�شالحات  حتقيق  عن  وعو�شا  ولالأ�شف،  املا�شية.  املرحلة  يف  االأهم 
انفراج  الأي  ال�شورية  ال�شلطات  تبادر  مل  و�شرورية،  جوهرية  ومدنية 
الراأي  اأ�شحاب  بحق  واملالحقات  القيود  تخفيف يف  اأو  البالد،  دميقراطي يف 
املخالف. واإذا مل تبادر ال�شلطات اليوم، لقرارات جريئة وهامة على �شعيد فك 
االرتباط بالنهج الت�شلطي للحكم، ومنظومة الف�شاد ال�شائدة، فهي امل�شوؤولة 
الأن  الراف�ض  ال�شباب  ولي�ض  املجهول،  مرحلة  يف  �شورية  دخول  عن  املبا�شرة 

يبقى خارج املكان والزمان واحلياة واالأمل. 
القد�ض العربي 2011-03-05
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�شاعة احلقيقة

يف 18 مار�ض/اآذار 2011، خرج اأكرث من 2000 مواطن ومواطنة يف تظاهرة 
بالر�شا�ض  للمتظاهرين  التعر�ض  مت  وقد  اجلنوب،  عرو�ض  درعا،  مدينة 
احلي وخراطيم املياه و�شيارات اإطفاء وهراوات، و�شقط اأربعة �شهداء وع�شرات 
املدينة  اإ�شافة العتقاالت جماعية ودخول لوحدة ع�شكرية ل�شمال  اجلرحى، 

ونزول طائرات مروحية يف ملعبها الريا�شي.
يف  الدميقراطي  التغيري  بوزيد  �شيدي  بو�شفها  مكانها  درعا  اأخذت  هل 
ربيعا  البالد  يف  املت�شاعد  اخلط  ذات  العفوية  احلركات  د�شنت  وهل  �شوريا؟ 

جديدا ل�شوريا؟
لقد جاء حترك درعا، رغم كل اال�شتنفار واالحتياطات االأمنية التي جرت 

للحوؤول دونه، ليوؤكد اأن �شوريا لي�شت خارج املكان والزمان والتاريخ.
بل  اآالف  عن  احلديث  باالإمكان  يكن  مل  مار�ض/اآذار،   17 م�شاء  حتى 
ع�شرات، ولكنهم حملوا بذور لقاح التغيري، كونهم اأم�شكوا بالو�شلة اجلامعة 
»ي�شقط  للف�شاد«،  »ال  ودميقراطية«،  حرية  علوية،  وال  �شنية  »ال  لل�شوريني: 

�شجان ال�شعب«، »يا حرية يا حرية تعايل من م�شر ل�شورية«.
لقد تواعد عدد غري قليل من �شباب ولد يف ظل حالة الطوارئ وفر�شت 
عليه �شيغ انت�شاب �شبه اإلزامية ملنظمات مل يعد لها القدرة على اأي فعل �شيا�شي 
اأو مدين، بل حتى اإداري، وجرت حما�شبته على كل هم�شة وجل�شة، ومالحقته 
على كل كلمة وب�شمة، حتى اأ�شبح يف �شماته االأ�شا�شية �شبابا يحمل براغماتية 

ال�شياب، مع طموح تكبله اأجهزة عمت ب�شرطانيتها كل منزل وجمل�ض.
اأغلقت كل املنتديات، ومل يكن ثمة حق يف التجمع اأو التجمهر اإال يف امل�شاجد 
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واملباريات الريا�شية، انخف�ض �شقف املطالب ومل ت�شتطع حقبة البوؤ�ض التي 
اأن تعزز مبداأ  اإال  خلقتها احلرب على االإرهاب واالحتالل االأمريكي للعراق، 

»دعنا مبا نعرف واأبعد عنا جماهيل ما ال نعرف«.
املحتل،  دبابة  التغيري يف  اأمنوذج  ب�شاعة  اأبرزت  التي  نف�شها  العوامل  لكن 
الغربية  للقوى  االإ�شرائيلي  االأمن  و�شريورة  الطوارئ،  حالة  وعوملة 
»الدميقراطية« الق�شية املركزية االأوىل، وا�شتهداف �شوريا، كل �شوريا �شلطة 
حتالفا  نظامها  واأقام  الفل�شطينية،  املقاومة  مكاتب  احت�شنت  الأنها  و�شعبا، 

اإ�شرتاتيجيا مع حزب اهلل.
هذه العوامل التي زعزت تعبريات املعار�شة التاريخية وخلقت يف �شفوفها 
ل�شباب  الفعلية  امل�شروعية  اليوم  ت�شكل  التي  و�شروخا عميقة، هي  انق�شامات 
مل يفقد يوما البو�شلة الوطنية، والتحم بعمق يف كل ن�شاطاته مع املجتمع 
الفل�شطيني يف �شوريا، وامتلك و�شوح روؤية حول حترير اجلوالن يتقدم فيه 

على اجلبهة احلاكمة نف�شها. 
هذا ال�شباب، الذي ا�شتقبل النازحني اللبنانيني اأثناء العدوان على لبنان 
يف 2006 وعرب عن وحدويته بالت�شامن مع اأكرث من 1.5 مليون عراقي كانوا 
�شحية االحتالل وعقابيله، وجمع التربعات مع ال�شعب الفل�شطيني يف غزة، 
كان اأول من تلقف �شوت الثورة من �شيدي بوزيد والق�شرين، ومن تابع �شباب 
م�شر يف �شاحة التحرير، ووقف ليقول بكل قوة لل�شلطة الت�شلطية يف البالد 
املدنية  ميثل  من  نحن  اأبعادها،  بكل  العربية  للثورة  ال�شرعي  املمثل  »نحن 
الأننا رف�شنا كل االأ�شكال الع�شوية التي اتكاأت عليها ال�شلطة وبع�ض تعبريات 
الوطني،  للن�شيج  املمزقة  القدمية  الع�شبيات  يرف�ض  من  نحن  املعار�شة، 
نحن من يرف�ض اأي ا�شتعمال للعنف الأننا ال�شحية االأوىل لكل اأ�شكال العنف 

ال�شلطوية. ونحن من يبني االأمنوذج القادر على ا�شتعادة حقنا يف احللم«. 
بحياء  ال�شلطة  احتفلت  فقد  اجلمال،  بهذا  دائما  لي�شت  اللوحة  لكن 
بالذكرى الـ48 للثامن من اآذار، انقالبا ع�شكريا جرى تعميده ثورة، وخرجت 
كل جروح املجتمع الذي يخت�شر هذا التاريخ باإعالن حالة الطوارئ وعملية 
جتد  فلم   .1958-1954 يف  انطلقت  وموؤ�ش�شات  قانون  دولة  بدايات  م�شادرة 

حرجا يف اال�شتمرار بكل العف�ض الت�شلطي الذي راكمته االأيام وال�شنني. 
بل وبعد اعتقاالت �شبه يومية ملنا�شالت ومنا�شلني من عدة تيارات، منذ 
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انطالقة الثورة التون�شية، مل يت�شع »العفو« الرئا�شي الأكرث من �شجني واحد 
هو املحامي هيثم املالح، بداعي العمر ال برغبة االإفراج عن املعتقلني. ومل يكن 
ملعتقلي الراأي اإال االإعالن عن اإ�شراب مفتوح من اأجل احلرية يف هذا التاريخ 

نف�شه من �شجن عدرا.
مل تنجح اأ�شكال املعار�شة التقليدية بعد يف جتاوز خطاب مل يعد م�شدر 
الطحالب  كل  اخلارج  معار�شة  حتمل  كذلك  اجلديد،  للجيل  ا�شتقطاب 
والعقابيل التي ينتجها احلرمان من العالقة املبا�شرة باملجتمع، فهي تعي�ض 
املجتمع االفرتا�شي مرتني، مرة يف ال�شبكة االجتماعية العنكبوتية، ومرة يف 

املجتمع التخيلي الذي بنته عن �شوريا مل تعرفها يف يوم من االأيام.
ق�شري  منفٍي  األف  ثالثني  من  اأكرث  جراح  دائما  تفتح  ال�شورية  فاملاأ�شاة 
الأ�شباب �شيا�شية مبا�شرة يجاوز عددهم مع عائالتهم املائة األف، واأبناء هوؤالء 
واأحفادهم هم الذين يتحدثون عن ال�شوق اإىل �شوريا وعن التغيري املوجه من 
منها  حرم  التي  البالد  داخل  يفهمه  من  بال�شرورة  يجد  ال  بخطاب  اخلارج 

جيالن اأحيانا وال يعرفها اإال عرب روايات االأهل.
فهوؤالء كانوا اأوال �شحايا �شنوات العنف 1978-1982 بني الطليعة املقاتلة 
خلق  الذي  االأكراد  بحق  واال�شطهاد  التهمي�ض  �شحايا  وثانيا  وال�شلطة، 
على  تتعرف  ال  ال�شوري  ال�شباب  واأغلبية  وم�شي�شة.  كبرية  كردية  ديا�شبورا 
نف�شها ال يف اخلطاب االنتقامي لبع�ض االإ�شالميني، اأو 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 
وا�شنطن  من  في�شبوكية  ومبادرات  الدميقراطي«  للتغيري  ني�شان   17 �شباب 
ولندن وباري�ض ... اإلخ، تعتقد، مثلما روج بع�ض اأ�شباه املثقفني-ال�شحفيني يف 
الغربـ اأن في�شبوك واالأمنوذج االإ�شرائيلي والف�شائيات هي التي �شنعت البيئة 

الثورية العربية الراهنة. 
يف  احلا�شل  التغيري  ت�شور  اأن  كافة  العربية  الدكتاتورية  اأنظمة  حتاول 
بع�ض البلدان العربية اليوم باعتباره يف اأح�شن االأحوال غري ذي جدوى، ويف 

اأ�شواأ االأحوال فتنة لتمزيق العباد والبالد وبث ال�شر واخلراب.
نقل  عرب  االأطروحات،  لهذه  االأخري  املعقل  اليوم  القذايف«  »كتائب  ولعل 
ال�شلمية،  )املدنية،  ثالثية  من  للتغيري  امل�شري-التون�شي  الثوري  االأمنوذج 
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الوحدة املواطنية( ورباعية )العدالة، احلرية، امل�شاواة، الكرامة( اإىل ال�شراع 
الدموي زنقة زنقة، وا�شتباحة املدنيني وق�شف املدن واملوارد احليوية واعتبار 
احلالة  مع  للتعامل  ومعقوال  مقبوال  �شيناريو  للثوار،  الع�شكرية  املواجهة 
بثوب  ملب�شة  البحرين  يف  تتكرر  الليبية  املاأ�شاة  )لالأ�شف  العربية  الثورية 
�شوريا لهذا  ال�شلطة يف  اأجهزة  املذهبي!(. وتروج  وامل�شروع  اخلطر اخلارجي 

اخلطاب اأي�شا.
لكن كيف ميكن الوثوق مبن يقتل �شعبه لالحتفاظ بال�شلطة باأي ثمن؟ 
معهم  تواطاأ  اأو  العام  املال  و�شرق  اال�شتبداد  مار�ض  ملن  الركون  ميكن  وهل 
واآزرهم بالقلم وعلى املنابر، اإعالمية كانت اأم دينية، ملجرد اأنه يلوح با�شتعمال 

العنف ال�شلف مع املجتمع؟ 
اإن �شريورة الو�شع الثوري عربيا ال تنبع فقط من اال�شرتاك يف الثقافة 
واأمازيغية  عربية  املكونات  كل  بني  العربي  عاملنا  يف  واالآالم  واالآمال  واللغة 
منظومة  �شحايا  جميعا  كوننا  يف  �شيء  كل  وقبل  اأي�شا  بل  اإلخ،   ... وكردية 
جديدة  عا�شمة  يف  ال�شارع  اإىل  ال�شعب  نزل  كلما  نكت�شفها  واحدة  دكتاتورية 
فال ي�شعنا اإال اأن نقول: ح�شبك فقط اأن تغري اال�شم، األي�شت هذه ق�شتك اأنت!
فعلى خالف طبيعة ال�شلطات وتكوينها وو�شيلة اال�شتمرار، �شعودية كانت 
اأم قذافية، مباركية اأم بعثية، ملكية اأم جملكية، توجد منظومة ت�شلطية عربية 
للحكم م�شرتكة يف موا�شفات رئي�شية ميكن تلخي�شها بالتايل: تاأميم ال�شلطة 
والق�شائية  الت�شريعية  وال�شلطات  واخلا�ض  العام  للف�شاءين  التنفيذية 
فكرة  رف�ض  احلاكم،  لبطانة  خا�شة  مزرعة  العام  املال  اعتبار  والرابعة، 
واملوؤامرة،  والغرب  باخلارج  النا�ض  حقوق  عن  الدفاع  ربط  املواطنة،  وحقوق 
التعامل االأمني يف كل الق�شايا ال�شيا�شية واملدنية، فر�ض �شيا�شات اقت�شادية 
واجتماعية من فوق يتخللها مكارم للحكام من وقت الآخر ال تغني عن فقر وال 
ت�شتجيب حلاجات التنمية، جتهيل املجتمع، اختزال مفهوم ال�شيادة يف طماأنة 

القوى الكربى باأن م�شاحلها ومطالبها يف قمة اأجندة قمة ال�شلطة.
اأمام هذه ال�شورة القامتة، ومهما حدث وا�شت�شر�شت قوى النظام القدمي 
وبالتايل  كان،  مما  اأح�شن  اإال  امل�شتقبل  يكون  لن  اليوم،  ليبيا  يف  يحدث  كما 
ي�شتح�شر  اإلخ   ... والفو�شى  واالنقطاع  الفراغ  يحدثنا عن خماوف  كل من 

مو�شوعة العبد اخلائف من حريته.



49

لقد اقتنعت ال�شبيبة يف العامل العربي باأنه ال �شيء يف مرياث الدكتاتورية 
العربية نبكي عليه. يف حني حتمل ثورات ال�شباب يف العامل العربي للب�شرية 
وقد  �شلمية،  ن�شالها  وو�شائل  مدنية،  فمقاومتها  جديدة،  عظيمة  �شفحة 
حتررت من احلزبية ال�شيقة واالأيديولوجية املقيدة، وهي توؤكد على هويتها 
احل�شارية املدنية و�شرورة تاأ�شيل الدميقراطية وتوظيف كل خريات البالد 
امل�شتقبل اجلديد  ال�شراق فيها. بحيث تتكون معامل  الأهلها ولي�ض لع�شابات 
ب�شكل جماعي ومن كل الطاقات دون ا�شتثناء اأو ا�شتق�شاء اأو تهمي�ض اأو متييز.

لقد و�شعت الثورة التون�شية وبعدها امل�شرية حدا حلالة الربط الع�شوي 
انتقاما ممن  اأو  النف�ض  دفاعا عن  والقتل  الثورات  االإن�شانية بني  الذاكرة  يف 
اأذل وقتل، بحقنها دماء اجلميع واعتبارها العدل معيارا للتعامل مع املا�شي 

ولي�ض الثاأر.
وحدها اأجهزة النظام الدكتاتوري القدمي كانت متار�ض البلطجة والقتل 
وتوظف املرتزقة، واملثل الليبي اأبلغ تعبري عن وح�شية احلاكم وجاهزيته لكل 

اجلرائم من اأجل االحتفاظ بال�شلطة.
وقد التقط ال�شباب يف �شوريا هذه الر�شالة البناءة للتغيري التي جعلت من 
ال�شرعية ال�شعبية اأرقى واأعلى اأ�شكال ال�شرعية، بل القراءة الوحيدة لتفعيل 

املقاومتني املدنية والوطنية.
لقد وقفت القطاعات االأو�شع من ال�شباب ال�شوري ن�شرية ومتابعة للتغيري 
الر�شمي  املوقف  اأطيافه  بكل  ال�شوري  املجتمع  وا�شتنكر  وتون�ض،  م�شر  يف 
املخجل من نظام القذايف، بل وعرب عدد كبري من املواطنات واملواطنني عن 
ذلك برغبتهم يف االلتحاق كممر�شني واأطباء مبدينة بنغازي اأو امل�شاركة يف 

التحقيق يف اجلرائم �شد االإن�شانية التي يرتكبها.
الدميقراطي  اخلطاب  يف  مف�شلية  نقطة  الفرعون  �شقوط  تاريخ  وكان 
واملنطلق  امللجاأ  اأ�شبحت  كلها  العربية  االأر�ض  باأن  وعي  ثمة  حيث  الوطني، 

للمقاومة الفل�شطينية ولي�ض فقط �شوريا.
كل هذه امل�شتجدات، كان يف مقابلها تكل�ض �شيا�شي وم�شلكي عند ال�شلطات 
ال�شورية التي ترف�ض ا�شتيعاب ما يجري من تغيريات حولها وداخل حدودها، 
اأن زيادة وترية الرقابة واالعتقاالت كفيلة ب�شبط الو�شع املجتمعي  وتعتقد 

ال�شوري.
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�شملت  حيث  احلايل،  مار�ض/اآذار   16-15 يف  بو�شوح  ذلك  جتلى  وقد 
االعتقاالت اأكرث من 30 �شخ�شية مدنية و�شيا�شية يف حتركني، االأول من اأجل 
التغيري الدميقراطي والثاين ت�شامنا مع معتقلي الراأي. لكن هل ثمة قراءة 
حلقبة  تنتمي  فا�شلة  الأ�شلحة  ال�شورية  ال�شلطات  ا�شتعمال  غري  يحدث،  ملا 

انقر�شت؟
ال ميكن بحال الهرب من حلظة احلقيقة، فباالأم�ض وقف املجتمع ال�شوري 
يبق  مل  ا�شتقالل  ذكرى  وغدا  املزمنة،  املدمنة  الطوارئ  حالة  ذكرى  مع 
ال�شعب  انتخابات جمل�ض �شعب ال يحمل من  للمواطنة فيه مكان، وبعد غد 
من  مر�شح  واحد  �شخ�ض  على  رئا�شي  ا�شتفتاء  وبعده  والرائحة،  اال�شم  اإال 
حزب واحد، وكل هذا يف ظل د�شتور قرونو�شطي تعطله حالة الطوارئ، رغم 

تن�شيبه حزب البعث قائدا للدولة واملجتمع.
ومل  دهر،  منذ  االأر�ض  كوكب  عن  رحلت  التي  الت�شلطية  البوؤر  هذه  كل 
يعد ي�شاطرنا بها �شوى نظام كوريا ال�شمالية، هل �شتقوى على مواجهة رياح 

الثورة؟
للتغيري  ني�شان   17 �شباب  »حركة  ل�شان  على  اجلواب  جاء  دم�شق  من 

الدميقراطي«: اإذا مل تغرّي.. بال�شرورة �شتتغري«.
2011-03-20
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انتفا�شة الكرامة وانبثاق اجلديد

احل�شار  كل  رغم  درعا،  مدينة  يف  ال�شباب  جنح  يوم   ،2011/3/18 منذ 
االأمني والتح�شريات الإجهاز اأي اعت�شام اأو تظاهرة، بك�شر احل�شار، وخرجوا 
اأجله،  من  فئاته  بكل  يتحرك  جمتمع  اإىل  بالتغيري  تطالب  فئة  منطق  من 
كان  ما  منها  �شواء  االأحرار،  على  ال�شلطة  ردود  االإعالم  و�شائل  تتداول 
بالر�شا�ض احلي اأو الغازات املمنوعة اأو و�شائل االإعالم املنتمية اإىل الع�شور 
فيها  ن�شتعر�ض  مت�شارعة  اأحداث  ويف غمرة  الب�شر.  بني  للتوا�شل  احلجرية 
وع�شرات  لوحدها،  املحافظة  من  �شهيد  مئة  من  باأكرث  ح�شرية  غري  قائمة 
زهرة  عند  حلظة  بالتوقف  نطالب  االأخرية،  االأيام  يف  واملعتقلني  املفقودين 
اجلنوب ملعرفة من هم وماذا يريدون وكيف يعي�شون عملية التحول امللمو�شة 
من  والوطن.  املواطنة  وفكرة  العامة  امل�شاركة  ومفهوم  واالأخالق  امل�شلك  يف 
وكلمات  عارية  ب�شدور  الدكتاتورية  برلني  جدار  اأ�شقطوا  الذين  هوؤالء  هم 
ظن اأكرث املتفائلني باالإن�شان العربي اأنها قد اختفت من القامو�ض )�شلمية، 
ال�شعب  ح�شون  ويا  يابوطي  ا�شتبداد،  وال  ف�شاد  ال  للطائفية،  ال  ال  �شلمية، 
فزعة  فزعة  جوعان،  م�ض  درعا  �شعب  �شعبان  يا  بثينة  يا  بخون،  ما  ال�شوري 
ياحوران للقد�ض واجلوالن، اعت�شام اعت�شام حتى اإ�شالح النظام، قاتل �شعبه 
خاين �شعبه، واحد اثنني واحد اثنني وينك يا �شورية وين..(. يكتب يل اأحد 
املنا�شلني املخ�شرمني وهو �شجني �شابق: »كنا نت�شايق من اأ�شوات املوتورات 
القدمية التي ي�شتعملها ال�شباب الأن بع�شها عمره ع�شرين �شنة اأي اأكرث من 
عمر �شاحبه، �شوت و�شجيج ي�شق هدوء جل�شتنا على م�شاطب املنازل ليال. مل 
ندرك اأن هوؤالء هم �شناع الغد، االآن ينظفون ال�شاحة قبل مغادرتها يرفعون 
اليد للق�شم: »اأق�شم باهلل العظيم اأن ال اأرت�شي وال اأ�شافح مرت�شي وال اأ�شكت 
عن ر�شوة«، »لن نن�شى دم ال�شهداء ولن نتوقف قبل حما�شبة القتلة«، يا �شهيد 

احلرية ا�شمك اأكرب غنية، »ال �شنية وال علوية، وحدة وحدة وطنية«. 
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تنظيم  جلنة  املا�شي:  االإ�شبوع  جلان  ثالث  بت�شكيل  درعا  �شباب  قام 
لالعت�شامات وا�شتقبال ال�شيوف واملت�شامنني، جلنة تاأمني للموؤن والطعام، 
وجلنة من اأجل امل�شاعدة الطبية. فقد ا�شتعملت ال�شلطات االأمنية كل و�شائل 
ال�شغط مبا فيها حما�شرة امل�شايف ومنع �شيارات االإ�شعاف من جندة اجلرحى، 
فيما ي�شكل جرمية �شد االإن�شانية. واأعطت االأوامر باإطالق الر�شا�ض احلي، 
حالة  خلق  تريد  كانت  املدينة.  يف  احل�شا�شة  االأماكن  يف  القنا�شة  وو�شعت 
فو�شى تربر ا�شتعمال القمع لتفريق املعت�شمني. لكنها �شعقت بقدرة هوؤالء 
ال�شغار يف العمر الكبار يف احلكمة والقدر، على �شبط النف�ض وعدم ا�شتعمال 
اأية و�شيلة عنف ورف�ض احلجارة يف حمافظة ا�شتعمال احلجارة فيها تعبري 
ال�شهداء، وهاهم عرب حركة �شباب  اأوىل جلمعة  عن الرجولة والبلوغ. دعوة 
للمعتقلني  احلرية  جلمعة  النداء  يوجهون  الدميقراطي  للتغيري  ني�شان   17
)8 ني�شان(، ورغم كل االأوجاع وال�شغوط واملالحقات، مازالت ال�شبيبة مت�شك 

البو�شلة من اأجل تغيري دميقراطي �شلمي وح�شاري.
انقل ر�شالة من �شاب يف ال�شابعة والع�شرين ي�شكو يل من تغييب ال�شورة 

احلقيقية ملا يحدث:
»يحاولون ت�شوير درعا باملجتمع القبلي والع�شائري، نحن �شباب ال ننتمي 
والتعازي  ا�شتثناء  دون  واجلماعات  الع�شائر  كل  من  ال�شهداء  للوطن،  اإال 
جتري يف كل بيت. ال ميثلنا �شيخ ع�شرية اأو قبيلة ون�شمع من االأكرث احرتاما 
بني  فرق  ال  معايرينا.  هي  هذه  ال�شلطة،  اأجهزة  عن  وبعدا  واأمانة  و�شدقا 
ذرعاوي وقروي، ال فرق بني حوران واحل�شكة وحلب، نحن اليوم يف مدر�شة 
ال  دنيئة  وتقاليد  عادات  زرع  اال�شتبداد  البع�ض.  بع�شنا  من  نتعلم  الكرامة 
عن  لنتحدث  واعت�شاماتنا  جل�شاتنا  يف  نتناق�ض  يوم  كل  ويف  باالأحرار،  تليق 
احلرية  يوم  ربه.  من  اإال  فيه  االإن�شان  يخاف  ال  الذي  اجلميل  الغد  �شورية 
باحلق وال يخاف  يق�شي  ا�شمه  كما هو  قا�شي  القا�شي  يكون  يوم  والعدالة. 
يف العدل لومة الئم، يوم يكون ممثل ال�شعب ابن ال�شعب ال ابن احلزب، يوم 
نقول ب�شوت واحد: هذا د�شتورنا ولي�ض د�شتور االأ�شد والبعث، االأ�شغر عمرا 
ي�شاألون من هم اأكرث خربة كيف يعدل الد�شتور وكيف تلغى حالة الطوارئ، 
الطوارئ  الرئي�ض حالة  يعلن  تقول   101 املادة  باالأم�ض:  اعتقل  يجيب حمام 
قدمية  طوارئ  ا�شتبدال  يريدون  هم  جلان  اإىل  يحتاج  ال  االأمر  ويلغيها، 
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بطوارئ جديدة، وال�شباب ي�شتمع وي�شيح بعدها: ال طوارئ ال تعذيب.. حول 
تعديل الد�شتور اأم�شك باقرتاحات املحامي حبيب عي�شى، ولكي يعرف ال�شباب 
اكت�شاف كيف  يتابعون  ثقة..  لهم هذا �شديق هيثم مناع وهو  يقول  من هو 
واأين ومتى يح�شل التغيري.. لقد ا�شتفاد ال�شباب كثريا من تغطية اجلزيرة 
اأ�شال  امل�شري،  ال�شعب  ونحب  م�شر  نحب  احلوارنة  ونحن  امل�شرية،  للثورة 
مثلما �شبق واأعلمتك، ال�شباب كانوا متفقني على اأن ال يتحركوا قبل �شقوط 

الفرعون«. 
رئا�شة  اإىل  اأمن  عن�شر  اأ�شغر  من  �شوابها،  ال�شورية  ال�شلطات  فقدت 
الدولة، اتهمتهم بجند ال�شام وهم يدعون للدولة املدنية، ثم عادت واتهمتهم 
بال�شيارات  حملت  الفل�شطينية،  املقاومة  اأن�شار  وهم  وال�شهيونية  باملا�شونية 
الر�شمية ال�شالح واملال لت�شعه يف اجلامع العمري فتبني عقم الكذبة الكبرية، 
خارج  من  واحد  �شخ�ض  ي�شارك  ومل  واأجنبية  غريبة  عنا�شر  عن  حتدثت 
حمافظة درعا، حتدثت يف م�شاعدات خارجية وهي تعرف اأن االإنتفا�شة كانت 
االأنفة  )لعلها  فيه  مبالغ  ب�شكل  ذاتية  واإمكانيات  حملية  بو�شائل  ومازالت 
يحدث  ما  اأن  تفهم  مل  لكنها  العراقي(.  للمثل  ال�شارم  والرف�ض  احلورانية 
هو بداية نهاية الدكتاتورية، ونع�ض منظومة الف�شاد، واإعادة االإعتبار ملفاهيم 
كان يجري اغتيالها من ال�شلطة �شواء عرب التغييب اأو التوظيف البائ�ض مثل 
وحترير  العربية  والوحدة  العدل  واإقامة  واالإن�شان  والدميقراطية  املواطنة 

اجلوالن وفل�شطني والدولة املدنية و�شورية لكل اأبنائها..
يبدو اأن �شقطة �شافيز واأوغلو وم�شعل، يف �شوء تقييم احلدث وفهم الرغبة 
العميقة عند �شعب �شورية للتغيري الدميقراطي، قد زادت يف عمى دفة احلكم، 
املواطنية  الوطنية  الت�شلطية، ووالدة  الوطنية  فلم تعد ترى وقائع احت�شار 
ال�شهداء حقبة كاملة، و�شورية  ال�شعبية.. لقد رحلت مع دماء  ال�شرعية  ذات 
الغد لن تكون على �شاكلة �شورية العقود االأربعة االأخرية.. �شورية اجلديدة 
ال حتمل ال روح االإنتقام وال اأمرا�ض وعقابيل الت�شلط، بل تفتح �شدرها لكل 
�شريف وخمل�ض لهذا الوطن ليكون �شريكا يف �شنع حا�شره وم�شتقبله، ولي�ض 
جمرد مهرج اأو مروج، الآخر واأ�شواأ اأ�شكال عبادة ال�شخ�شية ودكتاتورية احلزب 

واالأمن. 
 2011-04-05
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ال�شلطة االأمنية وانتفا�شة الكرامة

التي  ال�شلطة  اأركان  تعد  العامل يف حلظة مل  االأ�شد  الفريق حافظ  ترك 
بناها �شاحلة بحال من االأحوال الأي حاكم من بعده، اللهم اإال مبعنى االإدارة 

االأمنية لبقاء االأمر الواقع.
فقد اأقام �شلطته على جتمعات م�شالح ع�شكرية واأمنية ترتكز على ع�شبيات 
قبل مدنية، واعتمد مبداأ احلزب الواحد القائد للدولة واملجتمع، ودمج بني 
احلزب واالأيديولوجية والدولة يف الد�شتور واملوؤ�ش�شات، واعتمد على ت�شخيم 
االأجهزة االأمنية وع�شكرة املجتمع و�شيلة الإخ�شاع ال�شيا�شي لالأمني واالأمني 
لقرار الرئي�ض. اختزلت ال�شلطات الثالث يف التنفيذية، والتنفيذية يف مراكز 
قرار فعلية غري تلك التي جندها يف قوامي�ض التعريف باجلمهورية العربية 

ال�شورية.
ا�شتعمل الفريق حافظ االأ�شد الوقت كو�شيلة لل�شيطرة الداخلية وتنظيم 
العالقات اخلارجية، كان ذلك يف فرتة جمدت فيها احلرب الباردة وال�شراعات 
اآالف  بن�شيان  له  �شمح  الذي  االأمر  االإقليمي،  ال�شائع  الزمن  اأهمية  الدولية 
املعتقلني عقدين من الزمن يف ال�شجون دون رد فعل متنا�شب داخل اأو خارج 
وهائجة  حينا  هادئة  نار  على  واملدين  ال�شيا�شي  املجتمعنْي  واأحرق  احلدود، 

اأحيانا اأخرى، اإ�شافة للتمتع بحقوق اخلطاأ وال�شواب يف اإدارة الدولة.
يف  معتقل  بوجود  العلم  كان  واإن  تغريت،  والظروف  تغرّي،  العامل  لكن   
ال�شجون يحتاج الأ�شهر اأحيانا قبل ربع قرن، فهو ال يحتاج الأكرث من دقائق 
اليوم. الثورة ال�شربانية واملعلوماتية حولت الرقابة والتعتيمات االأمنية اإىل 
اأ�شاليب بالية وباهتة، وقد �شّيع العامل اأمنوذج احلزب الواحد دون اأ�شف عليه 

يف معظم الدول التي اعتربت احلزب القائد اأ�شلوبا للحكم. 
املرحلة  حقائق  مكوناتها  بكل  اليتيمة  ال�شورية  ال�شلطات  ت�شتوعب  مل 
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الدولة  اأن  بداأت منذ �شقوط جدار برلني: مل تفهم  التي  الب�شرية اجلديدة 
االأمنية قد اأ�شبحت �شكال بائ�شا للدكتاتورية يعزز بال�شرورة منظومة الف�شاد 
يف  االأمني  النهج  ا�شتمرار  واأن  القمع.  ملوؤ�ش�شات  االأفقي  االنت�شار  يف  وي�شتمر 
اأ�شكال  ويلغي  واملحكوم  احلاكم  بني  القطيعة  بال�شرورة  يحقق  النا�ض  حكم 
الو�شاطة ال�شلمية و�شمامات االأمان املدنية ال�شرورية القت�شاد العنف، واأنه 
ال�شيطرة عليها  اأو  اإح�شاوؤها  اأو  ردود فعل جديدة ال ميكن ر�شدها  �شيعطي 

ب�شهولة.
كذلك ح�شرت ال�شلطة االأمنية مفهوم االأمن با�شتمرار املجموعة احلاكمة 
ومقوماتها.  املواطنية  وال�شرورات  واحتياجاته،  الوطني  االأمن  ب�شمان  ال 
االأمر الذي ترجم تغييب املجتمع عن امل�شاركة ال�شيا�شية واملدنية بغياب قدرة 
متلك  ال  باعتبارها  والدينامي،  الفاعل  الوطني  املوقف  عن  نف�شها  ال�شلطة 

املناعة الذاتية الالزمة ملواجهة الرهانات االإقليمية اجلديدة.
للخروج  ال�شيا�شية  املبادرة  عن  ال�شلطة  عجز  يف  للعيان  ذلك  ظهر  وقد   
ع�شكريا من لبنان بعد حترير اجلنوب، وركودها يف التعامل مع ق�شية حترير 
و�شول  اأن  يف  �شك  وال  العربية.  العربية  العالقات  يف  وتخبطها  اجلوالن، 
اأفادت  قد  املنطقة  يف  لهم  واملتخبطة  املغامرة  وال�شيا�شات  اجلدد  املحافظني 
ال�شورية معقال  ال�شلطات  واأطالت يف عمر االأو�شاع رغم بوؤ�شها، بحيث بدت 
للخطاب  �شم  الذي  االأمر  واالحتالل،  الهيمنة  ل�شيا�شات  والرف�ض  لل�شمود 
االأمريكي  لالحتالل  مناه�شة  وا�شعة  فئات  ذاتيا،  اأو  مو�شوعيا  الر�شمي، 
و�شيلة  املوقف  هذا  يف  اعتربت  والعدوانية،  التو�شعية  االإ�شرائيلية  وال�شيا�شة 

�شرورية لتحديد وحتجيم اخل�شائر.
اإقليمية،  �شيا�شية  اأكرث من معركة  ك�شبت  ال�شورية، وقد  ال�شلطة  اأن  اإال   
للتعبريات  املهم�شة  والبنية  االأمنية،  لل�شلطة  واملتاآكلة  اله�شة  البنية  ن�شيت 
من  جرى  ما  مع  لل�شعب  واملدين  ال�شيا�شي  واالإفقار  احلاكمة،  ال�شيا�شية 
اختزال للعالقة بني احلاكم واملحكوم برتخي�ض االأمن لهذا بال�شفر، ولذاك 
بالعمل، ولثالث ب�شراء قطعة اأر�ض، ورابع باإعطاء ت�شريح لو�شائل االإعالم.. 
والنف�شية  البيولوجية  التنف�ض  لعملية  اإىل �شابط  االأمن  اإلخ. حتول �شابط 
والثقافية واملدنية وال�شيا�شية للمواطن، بحيث مل يبق لالأخري من امل�شطلح 

ال املعنى وال املبنى.
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ومع موت ال�شيا�شي يف ح�شن االأمني، اأ�شبح احلديث يف االإ�شالح ال�شيا�شي 
ال�شروري والعاجل هرطقة وت�شتيتا لطاقات البالد، ووهنا لالأمة واإثارة لكل 

نعرات التفرقة يف املجتمع طائفية اأو قومية اأو �شيا�شية.
مع  والعباد  البالد  على  املهيمنة  املوؤ�ش�شات  يف  االإ�شالح  خطاب  احت�شر 
نحو  تهرول  االأمور  وكانت  الت�شييقات،  وت�شعيد  املتتابعة  االعتقال  حمالت 
ا�شتكمال عملية اغتيال املواطنة واالإن�شان، بحيث ا�شتقر االأمر -كما كتبت قبل 
ثالث �شنوات- على اأننا و�شلنا لو�شع »ميكن القول فيه دون مبالغة اأن رفع 
حالة الطوارئ دون تعديل ودمقرطة د�شتور البالد وحما�شبة الفا�شدين يعد 
التي  اال�شتع�شاء  حالة  تك�شري  م�شار  لي�ض فقط يف  املطلوب،  اأقل من  خطوة 
تع�شف  التي  املخاطر  وملواجهة  بل  اإليها،  االأمنية  الت�شلطية  الدولة  اأو�شلتنا 

ب�شفينة الوطن«.
 بعد جمزرة حماة، ن�شرت مقالة قلت فيها اإن اجلرنال حافظ االأ�شد قد 
حطم اأ�ش�ض الن�شال املدين وال�شيا�شي يف �شوريا على االأقل لعقد من الزمن، 
النقابية  الن�شال  مفاهيم  �شعيد  على  اخللف  اإىل  �شنوات  �شرنجع  واإننا 
للعنف  باختيارها  املقاتلة،  فالطليعة  وال�شيا�شية.  والثقافية  واالجتماعية 
با�شم  لكليهما  املفرط  بالتوظيف  للدكتاتورية  �شمحت  الطائفي،  واخلطاب 

تخلي�ض البلد من الظالمية. 
اأطروحات  كانت  �شنوات،  خالل  احلقيقة.  عن  بعيدا  كنت  اأنني  اأظن  وال 
املعار�شة ه�شة وبراجمها البديلة هزيلة وتن�شيقها مع بع�شها يف غاية ال�شعف. 
لقد دفعت غاليا ثمن حتالف قطاع منها مع ال�شلطتني ال�شيا�شيتني يف االأردن 
والعراق، ودفعت اأغلى من ذلك ثمن حمالت اعتقال وا�شعة ه�شمتها با�شتخدام 
ال�شرعية  الذي ي�شعف املحكوم ويه�شم املجتمع ويفقد احلاكم  االأمني  احلل 
مركزية  فكرة  نف�شها-  املاأ�شاة  عمق  -ومن  خّزنت  لكنها  واملدنية..  ال�شيا�شية 

تقوم على عقم وبوؤ�ض العنف ال�شيا�شي يف مواجهة الدكتاتورية.
اأن  حقيقة  ال�شورية  الدميقراطية  ال�شيا�شية  التجربة  ا�شتوعبت  لقد   
الدكتاتورية مزودة بكل الو�شائل ال�شرورية ملحاربة العنف ال�شيا�شي، وقامت 
وعند  العلماين  اإىل  الديني  ومن  درعا  اإىل  القام�شلي  من  م�شرتكة  قناعة 
العربي والكردي، تقول اإن جمرد اختيار العنف و�شيلة الإ�شقاط الدكتاتورية 
على  القدرة  مينحه  املعركة  اأر�ض  على  م�شبقا  تفوقا  الطغيان  منح  يعني 
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الدكتاتورية  كانت  اإن  خا�شة  حما�شبة،  دون  الرد  و�شائل  خمتلف  يف  التحكم 
هذه �شديقة للقوى التي حتكم املنظومة العوملية ال�شائدة. 

عنف  الال  اأهمية  تكمن  الداخلية  الدكتاتورية  مقاومة  اأ�شكال  كل  ففي 
اأن�شار  بني  واملجتمع،  ال�شلطة  بني  ال�شراع  نتائج  على  الكلية  املرتتبات  يف 
العام  ال�شاأن  يف  العنف  لدور  تعزيز  كل  الأن  الت�شلط.  واأن�شار  الدميقراطية 
هذا  البالد.  يف  املدين  الدميقراطي  االختيار  على  والأجيال،  �شلبا  ينعك�ض 
ا�شتقاه  الذي  هو  واملدين،  ال�شيا�شي  املجتمعنْي  اأركان  بني  امل�شرتك  الدر�ض 
واأي  العنف  اأ�شكال  من  �شكل  الأي  القاطع  رف�شهم  يف  اليوم  االأحرار  ال�شباب 

تعبري طائفي واأي خطاب ع�شبوي منغلق. 
واأمرا�شها  الدكتاتورية  عقابيل  حتمل  اأن  احلرة  ال�شبيبة  ترف�ض  بحيث 
الطوارئ  حالة  من  قرن  ن�شف  مع  واملمار�شة  التفكري  يف  القطيعة  باإعالنها 

واأيديولوجيات الطوارئ ومركبات اخلوف.
وفاته  قبل  وكت�شور  كم�شروع  �شيا�شيا  االأ�شد  مات  ذكرنا،  اأن  �شبق  كما 
الف�شاد  �شوى  تنتج  ال  بحيث  العقم  من  الدكتاتورية  واأ�شبحت  الفيزيائية. 
لعل  العام.  اخلوف  القائم جزءا من  االأمر  ال�شكوت عن  واأ�شبح  واال�شتبداد، 

غياب راأ�ض ال�شلطة قد ّحرك ما تبقى من نب�شات يف ج�شد جمتمعي منهك. 
الوقت  من  اال�شتفادة  �شوى  تفعل  مل  الع�شكرية  االأمنية  ال�شلطة  اأن  اإال 
باعتقال  ا�شمه  ا�شتحق  الذي  دم�شق  خريف  يف  التغيري  نويات  �شرب  لتعاود 
�شبتمرب/  11 قبل  اآخرهم  وال�شيا�شي  االجتماعي  الفعل  اأ�شماء  من  ع�شرة 

اأيلول 2001 بيومني، اأي الأ�شباب ودوافع وح�شابات داخلية اأكرث من كونه قرارا 
ا�شتباقيا مرتبطا مبا عرف باحلرب على »االإرهاب«. 

قوة  نقطة  واأ�شبحت  تبدلت،  االإقليمية  واملعطيات  تّغري  العامل  لكن 
ال�شلطة ال�شيا�شية )ال�شرعية الوطنية الت�شلطية التي منحت البلد اال�شتقرار 
�شارت  عينها.  ال�شلطة  على  و�شوؤما  عارا  اأ�شبحت  عليه(،  املوؤامرات  وواجهت 

ال�شلطة مك�شوفة الظهر والبطن.
وما االندفاع املجنون عند مافيات الف�شاد لك�شب ما ميكن باأق�شى �شرعة، 
املبكر من نهاية عهد حمتملة و�شرورة نهب ما ميكن  اإال تعبري عن خوفها 
املواطنية  ال�شرعية  والدة  مع  نحن  وها  املثل.  يقول  كما  القيامة«،  يوم  »قبل 
وانت�شاب  الت�شلطية  الوطنية  لل�شرعية  الذريع  ال�شقوط  ن�شاهد  لل�شعب 
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ال�شرعية ال�شعبية املواطنية باعتبارها اأرقى اأ�شكال الربنامج القومي يف زماننا 
ومكاننا.

 خالل ع�شرين يوما من عمر انتفا�شة الكرامة، تعرت الطبيعة االأمنية 
اختالفها،  على  اجلبهة  اأحزاب  من  حزبية  لقيادات  وا�شح  غياب  يف  لل�شلطة 
وبا�شتثناء ثالث مداخالت  والوطنية.  املحلية  واالإدارات  املختلفة،  والوزارات 
االأمنية  ال�شلطة  خطاب  هو  االأر�ض  على  واحد  خطاب  هناك  كان  �شيا�شية، 

واحلل االأمني واملواجهة املفتوحة مع ال�شبيبة.
 لقد نال ال�شباب ال�شوري يف درعا ح�شته من طائرات الهليكوبرت وخراطيم 
املياه و�شيارات االإطفاء والر�شا�ض احلي منذ اليوم االأول، يف حني انتظر قرابة 
اأ�شبوع لي�شتمع الأول رد فعل �شيا�شي على احلدث. وبرز للعيان، اأن ما يحكى 
الد�شتور  يف  الثامنة  املادة  يتعدى  ال  واملجتمع«  للدولة  القائد  »احلزب  عن 
الذي مل يدخل حيز التطبيق ب�شبب حالة الطوارئ، ورمبا لن يدخلها قبل اأن 

يتحرر من كل ما هو حزبي وت�شلطي يف مواده. 
يتداخل  الذي  االأمنية  االأجهزة  اأخطبوط  يف  تكمن  الفعلية  ال�شلطة  واأن 
مع كل الفعاليات املجتمعية ب�شكل �شرطاين و�شلبي ي�شل قدرتها على االبتكار 

والفعل املدين واحلركة ال�شيا�شية اخلالقة.
ال�شيا�شية  احل�شابات  الكرامة  انتفا�شة  �شنع  الذي  ال�شباب  يعرف  ال   
املنظومة  هم�شته  لقد  واالإ�شرتاتيجيات،  والتكتيكات  والعداوات  والتحالفات 
ال�شائدة فعرث على نف�شه خارج �شقفها وبنيتها وهياكلها. من هنا  ال�شيا�شية 
يتحرك خارج  الأنه  النظام  اإ�شقاط  اأو  اإ�شالح  يتحدث عن  اأن  يعنيه كثريا  ال 
اأو توليفات مع االأمر القائم ويعترب القطيعة مع الدكتاتورية  اأي م�شاومات 

والف�شاد �شرطا واجب الوجوب لبناء احللم اجلديد.
املرافق  اجلديد  عن  تعرب  جديدة  �شيا�شية  تنظيمات  بعد  تتبلور  مل   
التي  الدميقراطي«  للتغيري  ني�شان   17 �شباب  »حركة  وبا�شتثناء  لالنتفا�شة، 
ولدت قبيل االنتفا�شة باأ�شبوعني، فاإن جملة اأ�شكال التعبري االأخرى م�شتقة 
منها  العديد  اإن  القول  وميكن  ونهجا.  واأ�شلوبا  خطابا  ال�شابقة  احلقبة  من 
يحمل ب�شاعته القدمية حلقبة مفتوحة جديدة ال بد له -حتى يعي�ض- من 

اإعادة نظر �شاملة يف جتربته وت�شوراته للذات واالآخر والثورة.
عنا�شر  من  هام  عن�شر  على  �شوريا  يف  الدكتاتورية  ال�شلطة  ق�شت  لقد   
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الكلمة  ت�شوهت  حيث  ال�شيا�شي.  واخلطاب  الواقع  بني  العالقة  هو  املدنية: 
ح�ض  فقدان  درجة  اإىل  االأ�شياء  وجتردت  احلقائق  وت�شوهت  ال�شعار  وت�شوه 
اأ�شبحت تنتج اخلاليا اخلبيثة يف عملية دورانها حول نف�شها،  التمييز. لقد 

وبذلك مل تعد قادرة على حماية نف�شها من �شرطانها. 
ميار�ض  من  كل  اأعماق  يف  املوجودة  البقاء  بغريزة  عالقتها  ت�شوهت  لذا 
احلكم. وخالل قرابة ن�شف قرن، تكفل اال�شتبداد ال�شلطوي ب�شحق ال�شخ�شية 
للكائن  النوعية  اخل�شو�شية  واإلغاء  االأخالقية  ال�شخ�شية  وقتل  الق�شائية 
الب�شري. ومع التحطيم املنهجي للقدرات الذاتية للمجتمعات، منا االإح�شا�ض 
ال�شيا�شي/ االأمنوذج  وبوؤ�ض  ولي�ض فقط عقم  الوطني  ال�شيا�شي  العجز  بهذا 

الوطنية  الوحدة  توؤكد  التي  ال�شبيبة  �شعارات  من  العديد  وراء  االقت�شادي 
والت�شلط  الطائفية  مناه�شة  فقط  ولي�ض  والتحرير،  ال�شعبي  والتالحم 

وحماربة نهب املال العام. 
ولي�ض  والقوة،  احلق  اأ�شا�ض  الذاتية  املناعة  اإن  تقول  ال�شبيبة  فل�شفة 
باالإمكان الدفاع عن الو�شع القائم باعتباره �شمانا من اخلطر اخلارجي، الأن 

هذا الو�شع هو ال�شبب االأ�شا�شي يف جعل اخلطر اخلارجي قائما. 
و�شورتها  اأحد،  طموحات  متثل  تعد  مل  احلايل  ب�شكلها  الراهنة  الدولة 
ال�شلبية مزروعة عند االأغلبية ال�شاحقة من اأبناء املجتمع. مل يعد باالإمكان 
اأو  احلكومة  ولي�ض  املواطنة،  اعتبار  دون  عليا  م�شرتكة  نواظم  اإىل  العودة 
لالجتماع  االأوحد  والدافع  املحطمة  للكيانات  الوحيد  اجلامع  الرئي�ض، 

ال�شيا�شي. 
هو  ما  واجلماعية؟  الفردية  احلقوق  غياب  يف  املواطنة  معنى  ما  لكن 
مبناها يف غياب تعريف وا�شح لالأ�شخا�ض بغ�ض النظر عن جن�شهم ودينهم 
االأو�شع  واملدين  ال�شيا�شي  الف�شاء  فكرة  قبول  اإىل  ارتقينا  هل  وقوميتهم؟ 
الراف�ض لكل ا�شتثناء واإق�شاء؟ هل توافقنا على نزع القدا�شة عن ال�شاأن العام 
لنت�شاوى اأمام القانون يف الوازع والناظم والرادع؟ هل باالإمكان جعل �شالمة 
يف  التعذيب  مناه�شة  زرع  اأي  عاما،  ثقافيا/�شيا�شيا  �شعارا  واجل�شد  النف�ض 
الوعي اجلماعي؟ هل و�شعنا اأ�ش�ض اإعادة الروح لل�شلطة الق�شائية املحت�شرة 
اأمل يحن مو�شوع د�شرتة حقوق اجلماعات  حتت �شربات االأمن واملتنفذين؟ 

القومية يف �شورية لنخرج من ال�شوفينية اإىل حقوق ال�شعوب؟
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 كل هذه االأ�شئلة يتم طرحها اليوم يف معمعان القطيعة مع الت�شلط واأمل 
بناء نه�شة االإن�شان واالأوطان.

اآالف  مئات  حركة  اأتون  من  وا�شعة  مدنية  حركة  تبلور  ب�شدد  نحن  هل 
ال�شباب الذين ينخرطون كل يوم يف الن�شال من اأجل التغيري الدميقراطي؟ 
هل �شتقوم الطبقة ال�شيا�شية التقليدية بعملية غ�شل الدم ال�شرورية لتكون 
مب�شتوى الو�شع الثوري؟ هل �شتخرج اجلموع املدجنة عن �شمتها وارتهانها؟ 
يخو�شها  التي  الرائدة  التجربة  �شلب  يف  اليوم  تطرح  االأ�شئلة  هذه  كل 
اأجهزة  تتما�شك  حيث  اليوم.  وحتى  مار�ض/اآذار   18 انتفا�شة  منذ  االأحرار 
القمع دفاعا عن بقائها باحلفاظ على كل اخلاليا ال�شرطانية يف تكوينها، اأي 
تعجز عن التجاوز واخلروج من العقل الت�شلطي واملمار�شات الت�شلطية التي 
ال�شبيبة،  اإقدام  اليوم يف مواجهة  اأودت بحياة مائتي �شهيد على االأقل. وهي 

عاجزة عن فك ال�شيفرة اجلماعية التي يتحدث بها اجليل اجلديد.
 2011-04-12
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من اأجل ا�شتمرار انتفا�شة الكرامة

رغم كون تعبري الثورة ال�شورية قد ولد على في�شبوك، وا�شتعمله الر�شني 
احلديث  باالإمكان  لي�ض  ب�شواء،  �شواء  الغوغائيني  وال�شفيه من  املثقفني  من 

عن ثورة �شورية حتى اليوم.
مار�ض/اآذار  من  ع�شر  الثامن  يف  اندلعت  قد  انتفا�شة  اإن  القول  وميكن 
2011 يف مدينة درعا التي جنحت يف ك�شر الطوق االأمني املفرو�ض على املدن 
ال�شورية منذ دخول العامل العربي يف و�شع ثوري جديد اإثر انطالقة الثورتني 

التون�شية وامل�شرية. 
�شلبا  اأ�شا�شا  زرعت  قد  االجتماعية  والتحركات  االإرها�شات  كانت  واإذا 
للتحول يف اليمن والبحرين، فاإن الرتاكمات امليدانية يف ليبيا و�شوريا مل تكن 
بنف�ض القوة واخلربة. فلم يكن التجمع ال�شلمي يف دم�شق ممكنا، اإال بعملية 
خارقة للمعتاد كتلك التي �شجلتها عائالت املعتقلني قبيل انتفا�شة الكرامة 

بيومني اأمام وزارة الداخلية واعتقل فيها ُخْم�ض املعت�شمني.
اأعطى مثل هذا االعت�شام زخما  اأن للحركة الثورية العربية ما  وال �شك 
وقوة ح�شور معنوية عالية مل يكن باالإمكان ر�شدها يف اأيام الت�شحر ال�شيا�شي 
جممل  على  ال�شورية  االأمن  الأجهزة  الفوالذية  القب�شة  عن  الناجم  واملدين 

مفا�شل احلياة العامة يف البالد.
وحم�ض  دم�شق  وريف  درعا  حمافظة  الأبناء  االأ�شطورية  ال�شجاعة  اأن  اإال 
الكرامة  انتفا�شة  انطالقة  منذ  لنا  ت�شمح  التي  هي  ال�شوري،  وال�شاحل 

باحلديث عن التغيري الدميقراطي املدين واجلذري يف �شوريا.
اأكرث من مثقف وجتمع،  منذ انطالقة االنتفا�شة، حاولنا بكل الو�شائل، 



62

العامل  حلقة  �شوريا:  يف  يحدث  عما  للتعبري  الثالث  احللقات  تقريب  على 
الوقائع  وحلقة  واملكتوب،  والب�شري  ال�شمعي  االإعالم  حلقة  االفرتا�شي، 
اليومية املعا�شة. ومن �شوء الطالع ومظامل االأيام، اأن هذه احللقات غالبا ما 
تباعدت وكانت نقاط تقاطعها اأحيانا حمدودة وغري قادرة على اإزالة الت�شو�ض 

والت�شارب الذي رافق احلراك ال�شوري منذ انطالقته الفعلية.
وقد انعك�ض ذلك جليا على عملية التعبئة واالن�شمام لالنتفا�شة، كذلك 
على قوة جذبها الأغلبية مريحة تغطي اخلرائط ال�شرورية لتوفر احلمالة 
املجتمعية الكافية للتغيري الدميقراطي يف البالد، وهي: اخلريطة اجلغرافية، 
اخلريطة الطائفية، اخلريطة القومية واخلريطة الطبقية يف البالد. ولعل 
النتفا�شة  لل�شباب  الوا�شع  االنت�شاب  يف  كان  اللحظة،  حتى  املنقذ  العن�شر 
التي  وامل�شكالت  ال�شعف  نقاط  على  الذي غطى  هو  االنت�شاب  هذا  الكرامة، 
نقطة  ي�شكالن  كانا  واإن  اخلوف  حواجز  كل  وك�شر  االإقدام  اأن  اإال  تواجهها، 
انطالق اأ�شا�شية، ي�شتتبعان انتقاال �شروريا من القدرة على التعبئة ال�شبابية 
اإىل القدرة على عقلنة الفعل الثوري وا�شتطاعته التجاوز امل�شتمر لالأو�شاع 
البائ�شة من جهة، واإبداع اأ�شكال جديدة للن�شال والعالقات االإن�شانية ومنط 
التفكري بالواقع وامل�شتقبل من جهة ثانية، بحيث يتج�شد كل ذلك يف تعريف 
جديد الإن�شان خمتلف عن ذاك الذي �شوهته واأنهكته الدكتاتورية طيلة ن�شف 

قرن.
ال�شوري نعيه بوفاة اجلبهة  على ال�شعيد الذاتي يف �شوريا، عّلق املجتمع 
الوطنية التقدمية منذ اغتيال ربيع دم�شق، وقد تاأكدت هذه الوفاة ال�شريرية 
عند احتالل العراق وبعدها يف امللف اللبناين بكل جوانبه، حيث حّرمت على 
غياب  عزز  الذي  االأمر  الطائع.  التابع  مبكانة  وقبلت  والفعل  الدور  نف�شها 
امل�شاركة ال�شيا�شية بني االأطراف احلاكمة نف�شها حل�شاب �شورة �شلطة رئا�شية 
واأخطبوط اأمني يحدد ال�شيا�شات الداخلية وي�شرف عن قرب على ال�شيا�شات 

اخلارجية.
كبرية  باأخطاء  واملجتمع  الدولة  اإدارة  يف  النهج  هذا  عورات  تغطت  وقد 
اأ�شا�شية يف املعار�شة مل تدرك حجم ال�شدمة النف�شية عند  اأطراف  ارتكبتها 
النا�ض الحتالل العراق وما ترك من نتائج اإثر اخلطاب املعادي لل�شوري ولي�ض 
بو�ض- الإدارة  ال�شعبي  والكره  لبنان،  يف  اآذار   14 اإعالم  يف  ال�شورية  لل�شلطة 
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لالإ�شرائيليني،  امل�شروط  غري  ودعمها  والعرب  للم�شلمني  لعدائها  ت�شيني 
والتاأييد الذي تلقاه املقاومة الفل�شطينية واللبنانية يف املجتمع ال�شوري.

املعار�شة  على  كبريا  انت�شارا  ال�شورية  االأمنية  ال�شلطة  �شجلت  لذا 
يف  اأطرافها  بع�ض  مهمة  وانح�شرت  تبعرثت  التي  الدميقراطية  ال�شيا�شية 
توزيع االتهامات والبع�ض االآخر يف البحث عن متويالت تعو�شها بالرثوة عن 

خ�شارتها للثورة.
املواالة  يف  ال�شورية  ال�شيا�شية  الطبقة  اإن  مبالغة،  اأية  دون  القول  ميكن 
واملعار�شة كانت ع�شية انطالقة الثورة التون�شية يف اأ�شواأ اأو�شاعها منذ ت�شلم 
ال�شيا�شة  عن  العزوف  اأ�شباب  اأهم  من  ال�شوء  هذا  واإن  ال�شلطة،  االأ�شد  ب�شار 
االأجيال  بني  القطيعة  اأكرب،  بتحديد  لنقل  بل  ال�شباب،  عند  العام  والعمل 
وغياب االأمنوذج اجلذاب يف الوعي ال�شبابي العام. لذا ال ي�شتغرب اأن ال تتعدى 
�شرخات املعار�شة ال�شورية يف االإعالم قبيل �شقوط بن علي، ق�شايا اعتقال 

تع�شفي ذات معنى رمزي وتخبط وا�شح يف الربنامج والروؤى والتحالفات. 
يف هذا االأتون املحبط واملدمر، خرجت ب�شائر الربيع العربي من تون�ض، 
وامتدت مل�شر، ووقف ال�شباب م�شدوها وهو يرى ال�شبيبة العربية تعود للفعل 

التاريخي ولقلب االأحداث.
وباأقل من �شهرين، كن�شت الثورتان التون�شية وامل�شرية كل طحالب حقبة 
�شناعة  اأيديولوجيات  وقتلت  العقول،  ويف  النفو�ض  يف  االإرهاب  على  احلرب 
وطاعة  احلاكم  لطاعة  حدا  و�شعت  احلياة.  �شناعة  اأمام  الباب  لتفتح  املوت 
امل�شعوذ الذي اأجنبه الياأ�ض الت�شلطي املزمن. ويف فرتة ق�شرية، اهتزت مدار�ض 

�شيا�شية واجتماعية دينية وثقافية وقومية ع�ش�شت يف املجتمع منذ عقود. 
اأن  بعد  ال�شيا�شي  الفعل االجتماعي  و�شائل  ال�شاب عن  ي�شاأل  ال�شاب  وبداأ 
عند  اخلوف  حواجز  اأيام  يف  ومتزقت  �شيخه.  �شوؤال  دون  املاء  ي�شرب  ال  كان 
مئات اآالف ال�شباب الذين �شعروا باأن غيبتهم قد فاقت غيبة اأهل الكهف واأن 

ح�شورهم اجلديد وحده جدير باأن يكون منهج حياة. 
اإن جرمية ال�شلطة ال�شيا�شية االأمنية يف �شوريا م�شاعفة عندما تطلق تهمة 
العربي  اال�شتبداد  اأيقونات حقبة  كل  على  املتمرد  ال�شباب  هذا  على  ال�شلفية 
التي كانت وال تزال جزءا من االإنتاج الذاتي للعبودية يف مملكة ال�شمت التي 
ت�شكل اأكرث مناذج احلكم ال�شيا�شي والديني �شوؤما وعقما يف العامل. فهم قد 
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رف�شوا الوطنية الت�شلطية، ومنط العالقات االجتماعية املتعاي�ض مع الت�شلط 
)اأقل من ال�شمولية ولكن دون املدنية(، كذلك اأ�شكال االنفتاح االقت�شادية التي 
نهجتها ال�شلطة منذ مطلع القرن. مقابل حترر �شامل من كل ما ميت للف�شاد 
كرامتهم  ت�شع  حديثة  ومواطنية  مدنية  دولة  اأجل  ومن  ب�شلة،  واال�شتبداد 

وحقوقهم يف امل�شاف االأول.
حلربني  خو�شهم  دون  التقدم  االنتفا�شة  �شباب  م�شروع  باإمكان  يكن  مل 
فقد  الطائفية.  ومناه�شة  العنف  على  احلرب  فيهما:  هوادة  ال  مبدئيتني 
واأفريقيا،  الالتينية  واأمريكا  ال�شرقية  اأوروبا  يف  االنتقال  جتارب  اأظهرت 
واأن  و�شائل مقاومتها،  ولي�ض من  الدكتاتورية  ا�شتمرار  اأركان  العنف من  اأن 
احلياة  يف  االإن�شان  حق  �شيانة  تتطلب  والدميقراطي  املدين  البناء  عمليات 
وحقه يف ال�شالمة النف�شية واجل�شدية وقدرته على االنت�شار للعدالة ومقاومة 

العدوانية التي تنتجها النظم الت�شلطية.
مقاومة االنتقام والثاأر لي�شت فقط عملية جتميل للعمل الثوري، بل هي 
خمرب غ�شل الدم ال�شروري بني حقبتني تاريخيتني: االأوىل تتنكر للكرامة 
كان حر�ض  هنا،  والنهو�ض. من  النه�شة  قاعدة  تعتربها  والثانية  االإن�شانية 
التي واجهت  املفرطة  الدموية  اأ�شكاله، رغم  بكل  العنف  ال�شبيبة على رف�ض 

بها اأجهزة االأمن �شباب االنتفا�شة. 
اإال اأنه من ال�شروري القول بكل �شدق وو�شوح، اإن كان غياب احلدود عن 
ال�شبكة العنكبوتية والف�شائيات قد زرع احلالة الثورية من املاء اإىل املاء، فاإن 
التي مل تعرف  اأي�شا من االأماكن  العامل بال حدود قد حمل الطحالب  هذا 
معنى ومبنى ما يجري، واأرادت اأن تكون فيه �شمن ح�شاباتها مع حكوماتها، 
االإ�شالم  من  تعرف  ال  التي  واأطروحاتها  و�شطية،  القرون  واأيديولوجيتها 

�شوى »اجلهاد« االأ�شغر والفرقة الناجية.
عن  يتحدثون  العربية  اجلزيرة  خطباء  من  كرثة  كان  اأن  وبعد  بنا،  فاإذا 
اإىل �شلطة  الفتنة يف و�شفهم للثورة، ننتقل خلطاب طائفي ومذهبي موجه 
�شميت بالن�شريية حتارب اأهل ال�شنة يف بالد الن�شور، مع ر�شائل تنبيه لثوار 
درعا من الوثنية الوطنية والوثنية الدميقراطية والوثنية املدنية والباطنية 

والراف�شة.
وكون هذا اخلطاب ي�شب يف خدمة �شيا�شة اأمريكية تهدف ملحا�شرة الدور 
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االإيراين يف املنطقة، و�شيا�شة خليجية متوافقة على خنق احلراك البحريني 
انت�شر كاله�شيم، ليغطي يف  باعتباره خريفا مذهبيا وموؤامرة خارجية، فقد 
ف�شائيات امللل والنحل على واقع حال احلراك املجتمعي ال�شوري املدين. ومل 
ر عدة اأطراف يف الديا�شبورا ال�شورية، يف تكرار هذا اخلطاب الذي يثري  تق�شّ

لعاب االإعالم اخلليجي �شاحب ال�شطوة االأعلى يف االإعالم العربي اليوم.
لقد كان لال�شت�شرا�ض االأمني والقتل املمنهج اأن اأجنب حاالت فردية للثاأر 
احلركة  تكن جزءا من  عائلية ومل  �شمن ع�شبية  واالنتقام، حاالت حتركت 
الت�شرفات  هذه  �شوريا  عموم  يف  واالأحرار  ال�شباب  �شجب  وقد  ال�شبابية. 
باعتبارها حاالت  عليها  ركزت  قد  االأمنية  ال�شلطة  اأن  اإال  واملعزولة،  الفردية 
اأمن  وعنا�شر  القتل جلنود  عمليات  كل  ذمتها  وو�شعت يف  م�شلحة  تنظيمية 

رف�شوا اإطالق الر�شا�ض على املتظاهرين االأبرياء. 
لقد �شعت ال�شلطات االأمنية احلاكمة اإىل تغليب �شورة املواجهة امل�شلحة 
رغم غيابها، ووظفت عرب اأجهزتها وعدد كبري من الفنانني واالأدباء ورجال 
الثوري  امل�شروع  ت�شوير  عملية  يف  املذهبية  اخلليجية  املنتجات  كل  االأعمال 
عرب  واملقاوم  املمانع  الوطني  للموقف  تت�شدى  خارجية  كموؤامرة  ال�شوري 
عمليا  ذلك  وترجمت  واملذهبية.  الدينية  االأقليات  �شد  الطائفي  التجيي�ض 
درعا(،  )مدينة  االنتفا�شة  مهد  على  اخلا�شة  للقوات  الع�شكري  بالهجوم 
ومناطق التحرك املتقدمة )�شمال حم�ض، وحمافظة درعا، وبانيا�ض(، متجنبة 

العنف ما اأمكنها يف منطقة اجلزيرة ومدينتي حلب ودم�شق.
منذ  وح�شارها  درعا  ملدينة  اخلا�شة  القوات  دخول  من  املطلوب  كان 
عرب  نقمة،  اإىل  القدوة  وحتويل  االنتفا�شة،  مبجتمع  التنكيل  اأ�شبوعني، 
والكهرباء  )املاء  احلياة  م�شتلزمات  اأهم  عن  املدينة  بقطع  االإن�شاين  العزل 
)من  املايل  واالإفقار  االقت�شادي  واخلراب  واالت�شاالت(  والدواء  والغذاء 
�شرقة املمتلكات اإىل وقف �شرف املرتبات..( وال�شلل التعليمي ووقف اخلدمات 
االإدارية ومنع التجول وتثبيت نقاط املراقبة يف كل مكان واإغالق امل�شاجد.. 
لقد دفعت حمافظة درعا وحدها اأكرث من ثلثي �شهداء االنتفا�شة ومنها اأكرث 

من ن�شف املعتقلني يف عموم القطر اأما اجلرحى فحّدث وال حرج.
ولكي يت�شلم اأي مواطن جثمان ابنه ال�شهيد اليوم عليه كتابة تعهد بعدم 
امل�شلحة.  ِقَبل الع�شابات  اإنه قد قتل من  اإقامة جنازة له و�شهادة يقول فيها 
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وال �شك اأن هذا امل�شهد الكارثي قد اأّثر على م�شار انتفا�شة الكرامة، بحيث مل 
يكن الت�شامن يف عموم املدن والقرى ال�شورية يف م�شتوى حجم احل�شار، ومل 

يتجاوز التعبئة التي عرفتها �شوريا يف االأ�شبوع الذي �شبق.
رغم كل الو�شع املاأ�شاوي يف احلياة اليومية للمجتمع، مل تتمكن الطبقة 
ال�شيا�شية احلاكمة من تعبئة الفراغ الناجم عن كلية احل�شور االأمني. على 
ال�شيا�شية  القيادة  �شمت  عرب  الفراغ  هذا  يف  ت�شارك  فاإنها  ذلك،  من  العك�ض 
املريب عن اعتقال اأهم �شخ�شيات املعار�شة الدميقراطية القادرة على االإ�شهام 

يف بلورة خمرج �شيا�شي ووقف التوح�ض االأمني.
ال�شلطة  مكونات  خمتلف  بني  م�شرييا  وان�شجاما  تداخال  هناك  وكاأن 
واحدا من  ال�شوري خمرجا  املجتمع  الذي يعطي  االأمر  واالأمنية،  ال�شيا�شية 
القادمة  اإ�شرتاتيجية التحرك يف الفرتة  املبادرة وعقلنة  ا�شتعادة  االأزمة، هو 

حول حماور عدة:
التغيري  ملعب  اإىل  املدرجات  على  اجلال�شني  كل  اإدخال  على  القدرة   -
الدميقراطي ال�شلمي عرب تو�شيح التخوم، خا�شة وقد عادت ال�شلطة خلطاب 
ال�شرورات االأمنية ومل تعد تكرتث للحديث عن االإ�شالح والتغيري. بحيث 
يظهر للعيان اأن قوام امل�شروع املدين الدميقراطي ال�شوري يف مع�شكر ال�شباب 
له،  ال�شلطة  واملذهبي اخلارجي وتوظيف  الطائفي  الت�شوي�ض  واأن  واالأحرار، 

ب�شاعة كا�شدة ومف�شوحة يف املجتمع ال�شوري.
اأي طرف  - التفكيك العقالين ل�شقف اخليار االأمني و�شجب العنف من 

كان.
- بلورة برنامج انتقال �شلمي عملي ومنطقي قادر على الرد على اأطروحات 

ال�شلطة التي تربط بني االنتفا�شة والفو�شى وغياب اال�شتقرار.
اختالف  على  االأعمال،  رجال  من  كبري  عدد  ا�شطفاف  اأ�شباب  ك�شف   -
للعدالة  الوا�شح  واالنحياز  لالنتفا�شة،  املعادي  املع�شكر  يف  مذاهبهم، 

االجتماعية وكل �شحايا الفقر والبطالة والتهمي�ض يف املجتمع ال�شوري.
- ت�شدي املعار�شة ال�شيا�شية التقليدية للخطاب احلاقد حينا، الغام�ض 
وغري امل�شوؤول اأحيانا اأخرى لبع�ض اأطرافها، والذي ي�شب يف خدمة ال�شلطات 
يف  لتطعن  اأعدائها  من  العديد  م�شداقية  غياب  من  ت�شتفيد  التي  االأمنية 

م�شداقية اجلميع.
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- مبا�شرة م�شروع الت�شامن املواطني مع املناطق املحا�شرة، هذا امل�شروع 
الذي يبداأ بالتوثيق جلرائم العقوبة اجلماعية، وينتهي باإعادة البناء كمهمة 
على  وتعتمد  خارجي  اأو  حكومي  طرف  اأي  من  قرارا  تنتظر  ال  جمتمعية 

اإمكانيات ال�شعب ال�شوري نف�شه.
2011-05-10
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وبداأ االأ�شبوع الثالث حل�شار درعا

عّظم اهلل اأجركم وبعد.. مل يكن لدى حمدثي الوقت لطويل العزاء، فمن 
املدينة، ولي�ض ثمة مت�شع  باأهل  والعقوبات اجلماعية  التنكيل  اآثار  حوله كل 
الكهرباء  مقطوعة،  مازالت  االإت�شاالت  اأخوي،  �شّجل  ال�شخ�شية:  للم�شاعر 
متقطعة، حظر التجوال �شبه تام.. اخلروج والدخول من كل منطقة يف حي 
مازالت  الدولة  قطاع  يف  والعاملني  املوظفني  رواتب  ملوافقة.  يحتاج  البلدة 
مرة  والأول  االأذان،  رفع  اأي�شا، حمظور  وامل�شاجد  مغلقة  املدار�ض  مقطوعة.. 

منذ دخول االإ�شالم بالد ال�شام متنع ال�شالة يف امل�شاجد يوم اجلمعة..
 ال ميكن ملحافظة قدمت حتى اليوم ثلثي �شهداء انتفا�شة الكرامة وجاوز 
عدد معتقليها اأكرث من ن�شف من اعتقل يف �شورية بعد 2011/3/18 والبالغ 
حتطيم  من  بد  ال  ال�شوري..  ال�شباب  اأمثولة  تكون  اأن  �شخ�ض،  اآالف  ثمانية 
التغيري  مع  يقف  من  كل  على  النقمة  حلول  فكرة  وتعميم  القدوة  �شورة 
مكبل،  والثائر  مدلل  الت�شلطية  ال�شلطة  منطق  يف  فاملطيع  الدميقراطي. 

والهدف االأول للحل االأمني هو حتطيم االإرادات.
 جلنة من االأهايل تقوم بتقييم اخل�شائر املادية يف البيوت واملمتلكات وقد 
االأبازيد،  مثقال  املحامي  االأبازيد:  حارة  منازل  بع�ض  خ�شائر  اليوم  �شجلت 
االأبازيد،  العزيز  االأبازيد، عبد  االأبازيد، عاطف  االأبازيد، هيال  الرحيم  عبد 
�شّجل: حرق، تدمري،  االأبازيد...  نزار  االأبازيد،  اليو�شف  اأحمد  االأبازيد،  طه 
تك�شري ممتلكات منزلية، �شرقة اأدوات ومقتنيات، نهب عام. حتى ثانوية بنني 
درعا البلد مت نهب حمتوياتها. يف حني اأ�شيب م�شجد اأبو بكر ال�شديق.. مت 
احتالل جامع بالل وبيت يو�شف االأبازيد ومو�شى العبد واأبو اأ�شرف ال�شويدان 
و�شليمان االأبازيد لت�شتخدم مقرات لالأمن والقوات اخلا�شة، ولكي تت�شاوى 
اأماكن العبادة يف املظامل جرى ا�شتخدام كني�شة �شمال اخلط مقرا لهم اأي�شا. 
اليوم راأينا عدة عواميد كهرباء ت�شل لتو�شع مكان ما مت حتطيمه وتك�شريه يف 
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االإ�شبوعني املا�شيني. كل املحال التجارية تعر�شت للنهب وال�شرقة من اأجهزة 
االأمن والقوات اخلا�شة. مازالت الدبابات ترابط يف املدينة، دبابتان عند خزان 

املياه الرئي�شي، دبابة عند كل م�شرف، �شت دبابات عند امل�شجد العمري... 
حدث جديد يقطع �شمت حظر التجوال. لقد مت ت�شييع ال�شهداء ح�شن 
عي�شى  ال�شيا�شنة،  اأحمد  ال�شيخ  بن  اأ�شامة  االأبازيد،  ب�شار  االأبازيد،  �شحادة 
الت�شييع  يف  و�شارك  االأبازيد.  �شحادة  املح�شن  عبد  االأبازيد،  يا�شر  غزالن، 
اأكرث من 400 �شخ�ض يهتفون يللي بيقتل �شعبه خائن، ال�شعب يريد ا�شقاط 
النظام.. وهذه اأول مظاهرة خمتلطة ن�شائية رجالية الأن اآخر املظاهرات حتت 
احل�شار كانت ن�شائية، ومل تتمكن م�شريات القرى القادمة من ن�شف القطر 
ال�شرقي والغربي قبل ع�شرة اأيام، من الو�شول ملدينة درعا. حيث حال اإطالق 
اإىل  امل�شريتني  و�شول  من  مت�شامن  مئة  من  اأكرث  وا�شت�شهاد  الكثيف  النار 

االأحياء املحا�شرة. 
مازالت مراكز االعتقال املوؤقتة والدائمة تعج بال�شباب، وال ي�شكل االإفراج 
اأخبار باقي  ملا بقي من معتقلني.  اليوم عن قرابة ع�شرة �شجناء ن�شبة تذكر 
املحافظة ما زالت حتمل رائحة القتل الع�شوائي والتنكيل والتوح�ض االأمني. 
واإنخل  ومنر  جا�شم  اأنفا�شها،  بع�ض  ت�شتعيد  طف�ض  حما�شرة،  زالت  ما  نوى 
ت�شمد جراح االأم�ض،  14 �شهيدا من احلارة اليوم فقط بينهم طفلني واأربع 
ن�شاء وقد اأحرق م�شفى الرحمة يف البلدة. قوات االأمن تدخل مدينة احلراك 

من اجلهة الغربية بعد الغروب.
يبدو اأن عددا من الطلبة قد حاول التظاهر يف املدينة اجلامعية يف حلب، 
يف حني ت�شتمر االإت�شاالت من اأجل االإبقاء على تظاهرات يوم اجلمعة يف عموم 

حمافظات �شورية. 
يف  ال�شوري،  احلكومي  التلفزيون  عنها  يتحدث  متفرقة  حوادث  ثمة 
خمت�شرا  تقريرا  الدميقراطي  للتغيري  ني�شان   17 �شباب  حركة  اأوردت  حني 
واالإت�شاالت  واملياه  للكهرباء  تام  انقطاع  بعد  فيه:  جاء  بانيا�ض  مدينة  من 
اخلليوية وخطوط الهاتف دام اأربعة اأيام، وبعد عودة خطوط الهاتف االأر�شية 
جزئيا اىل املدينة، ينك�شف حجم الدمار والرتويع الذي حلق بالبلد واأهلها 
امللعب  يف  جتميعهم  مت  املعتقلني  مئات  الغربية.  اجلهة  من  املحيطة  وقراها 
البلدي وحي القوز حيث مت اإن�شاء مركز لالعتقال. املعاملة امل�شينة والتعذيب 
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من االإهانات والتدعي�ض وال�شرب واجللد يف مراكز االعتقال املوؤقتة. معظم 
ال�شباب والرجال بني معتقل وهارب ومتخف.    عدد من املعتقلني اقتيد اإىل 
القرى املجاورة لتتم اأهانتهم واتهامهم بالعمالة واخليانة،  مت االعتداء على 
الطاقم الطبي يف م�شفى اجلمعية يف بانيا�ض البلد واعتقالهم وتعذيبهم .. مل 
يرتكوا �شخ�شية ذات �شاأن اإال وقاموا باإهانتها من اأطباء و�شيادلة ومهند�شني 
وم�شايخ و�شخ�شيات اعتبارية . مت االإعتداء على عدد كبري من البيوت حيث 
نرى اآثار ال�شرقة والتك�شري. مئات البيوت مت نهبها و�شرقتها خ�شو�شا التي 
واالأمن    ال�شبيحة  املنزل ومت احتاللها من قبل  اأهلها متواجدون يف  يكن  مل 
ي�شرقون ما ميكن حمله ونقله من املنازل من �شا�شات التلفزيون حتى مالب�ض 
االأطفال!! ويك�شرون ما ال ي�شتطيعون نقله كاالأبواب والنوافذ واأدوات املطبخ..   
مت تخريب وتك�شري جامع الرحمن  الذي  يخطب به ال�شيخ ان�ض عريوط .. 
و�شرقة مافيه من فر�ض واأثاث ونحوه . ومت االعتداء ب�شكل كبري على املنازل 
املحيطة باجلامع )وبخا�شة مكان اإقامة ال�شيخ وعائلته( وثقب خزانات املياه 
املتواجدة على االأ�شطح يف عمليات تخريب وا�شحة.  مت �شرقة وتك�شري بع�ض 
االإلكرتونية  ونهبها ومت �شرقة جمعية  التجارية وبخا�شة املحالت  املحالت 
الرب واخلدمات االجتماعية القريبة من مبنى البلدية وهي حتتوي على مواد 

متوينية وم�شتلزمات �شرورية للفقراء وامل�شاكني«.
ال حتر�ض ال�شلطات االأمنية البتة على اإخفاء تغولها ووح�شيتها، بل اأحيانا 
حتاول ن�شره على املالأ كو�شيلة من و�شائل الرتهيب وا�شتعادة �شالح اخلوف. 
ويبدو اأن خمت�شيها يعملون بكل الو�شائل لتحويل مناطق واأحرار االإنتفا�شة 
اإىل قوة نابذة عو�شا عن اأن تكون قوة جاذبة. على ال�شعيد االإقليمي وجه رئي�ض 
وزراء م�شر ر�شالة ثانية لالأ�شد، وعلى ال�شعيد الدويل اأغلق الباب اأخريا اأمام 
ع�شوية �شورية ملجل�ض حقوق االإن�شان وفر�شت عدة عقوبات �شخ�شية. و�شائل 
االإعالم خففت ب�شكل بارز حجم تغطيتها لالأحداث ال�شورية. ويبدو اأن ترويج 
ال�شلطة لفكرة تقول باأن االأيام ال�شعبة خلفها ولي�شت اأمامها، جعلت العديد 
من مكاتب البور�شة ال�شيا�شية تعيد النظر يف اأ�شلوب تعاملها مع االإنتفا�شة. 
اإال اأن ال�شباب الذي كان مركز القوة الفعلية، ونقطة ارتكاز املقاومة املدنية مل 

يقل كلمته االأخرية.
م�شاء االأربعاء 2011/05/11  
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الربيع ال�شوري والثورة امل�شادة

ما ي�شهده العامل العربي هو نه�شة جديدة، تتمّثل يف رفع القيم االإن�شانية 
وال�شيا�شة عرب  للمواطنة  اأّول  كمكّون  االجتماعي  انبعاث احلراك  ويف  عالياً 
هذه  حتت�شنها  التي  واملثل  العربي  العامل  موقع  اأّن  اإاّل  العاّمة.  ال�شاحات 
امل�شالح  �شمنها  تتقاطع  م�شادة،  لثورة  عر�شة  جتعلها  وثورتها  النه�شة 
الغربية مع املقاربة املذهبّية، تلعب من خاللها و�شائل االإعالم عندما تفقد 

مهنّيتها دوراً م�شّو�شاً.
�شيا�شية  الأنظمة  امل�شتع�شية  االأزمات  رحم  من  العربية  الثورات  انبثقت 
ال�شيا�شية  املعار�شة  كانت  واإن  �شنوات.  منذ  جنازة  بدون  نع�ض  اإىل  حتّولت 
�شر�شة  مواجهة  عرفت  قد  اإ�شالمية،  اأو  كانت  دميقراطية  النظم،  لهذه 
املكانة  اأن  اإاّل  عقود،  منذ  بلدانها  يف  الت�شّلطية  ال�شلطات  مع  متكافئة  وغري 
اجليو�شيا�شية والنفطية للعامل العربي جعلت من مو�شوعة التغيري ق�شية 
ال  العامل،  من  اجلزء  لهذا  اال�شتعماري  الت�شّور  واأن  ة  خا�شّ بامتياز،  دولية 
يعتربه فقط من عنا�شر تغيري موازين القوى الدولية، واإمّنا اأي�شاً من اأركان 

منظومة الهيمنة التي اأعيد ر�شم معاملها بعد �شقوط جدران برلني. 
لقد انتقلت االإدارة االأمريكية ال�شابقة اإىل �شيا�شة هجومية معلنة يف ظل 
ما عرف باحلرب على االإرهاب، وجتّلى ذلك باحتالل اأفغان�شتان بغطاٍء دويل 
وحلفائها  االأمريكية  القوات  ف�شل  اأن  اإاّل  غطاء.  اأي  بدون  العراق  واحتالل 
يف تقدمي مثال جّذاب يف بغداد، وحالة اخلراب والعنف والتطّرف التي كان 
�شقف  عند  اجلدد  املحافظني  طموحات  اأوقف  فيها،  وطرفاً  �شبباً  االإحتالل 
حتديد اخل�شائر؛ ومل يتمّكن احلراك اللبناين، مبختلف عنا�شره ومقوماته، 
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بلدان  العراقية، فهناك  ال�شدمة  بعد  ا�شتقطاب جديدة  ي�شّكل نقطة  اأن  من 
اأكرب من حدودها. وكان  اأ�شغر من الطموح العربي ولو كانت  اأبت،  اأم  اأحّبت 
وغّزة  لبنان  على  العدوان  يف  االأمريكي  والتواطوؤ  االإ�شرائيلي  للتوح�ض 
بالتاأكيد، اأن حّجم كل اأطروحات االإ�شالح التي رّوجت لها اإدارة بو�ض-�شيني. 
املخابرات  م�شوؤويل  مع  تن�ّشق  اأوهام  بدون  االأخرية  �شنواتها  االإدارة  فق�شت 
التي  احلوانيت  مع  الوقت  اإ�شاعتها  عن  عو�شاً  )املعتدلة(،  العربية  العامة 

�شّجعتها ومّولتها من اأجل القراءة الغربية لالإ�شالح العربي.
تعترب  اأ�شا�شية  ثوابت  ظهرت  هذه،  ال�شيا�شي  الت�شحر  فرتة  طوال 
املغذيات االأ�شا�ض الأ�شكال املقاومة املدنية والنه�شة والتغيري اليوم، من املفيد 

ا�شرتجاعها �شريعاً:
-  التغيري الدميقراطي الفعلي م�شروع جمتمعّي يبنى من الداخل ومن 

حتت وال يتحقق من اخلارج اأو من فوق.
- االحتالل الع�شكري، كما هو حال التمرد الداخلي امل�شلح، وجهان لعملة 
وال�شبيل  �شرا�شة.  اأكرث  بتعبريات  اإنتاجها  تعيد  اأو  الدكتاتورية  تعّزز  واحدة 
الوحيد للخال�ض من النظم الت�شّلطية القائمة هو املقاومة املدنية ال�شلمّية 

التي ت�شمن االإنت�شاب االأو�شع للمجتمع يف عملية التغيري الدميقراطي.
رف�ض  والف�شاد  اال�شتبداد  وجه  يف  احلرية  عن  املدافعني  كل  على   -
وجيو�شيا�شية  مدنية  �شياغة  اإعادة  م�شروع  ن�شالهم  واعتبار  املحاور  �شيا�شة 
نقطة  املواطن  يعترب  م�شروع  جديد،  قوى  ميزان  اأ�شا�ض  على  وا�شرتاتيجية 
اأ�شا�ض  العقد االجتماعي بني احلاكم واملحكوم، وال�شعب  املركزية يف  االرتكاز 

ال�شيادة وعن�شر االرتباط بني اال�شتقالل االأول واال�شتقالل الثاين.
- يف غياب حمالة اجتماعية تقليدية مل�شروع التغيري، ال بد من ا�شتقراء 
بابتكار و�شائل  املدنية وال�شيا�شية  امل�شاركة  العزوف عن  ذلك عرب ك�شر حالة 
املعار�شة  بخروج  ي�شمح  ب�شكل  لل�شباب  الوا�شع  واالإندماج  للن�شال،  جديدة 
اإىل حركة  الدميقراطية من حالة جماعة حما�شرة حمدودة العدد والعّدة، 

اجتماعية فاعلة بكّل معنى الكلمة.
 كان مفكرو اللجنة العربية حلقوق االإن�شان قد ن�شروا هذه االأطروحات 
يف عدة منابر. لكن للحقيقة والتاريخ، مل يت�شّور اأحد منهم، اأن القدر �شينعم 
عليهم بربيع الثورات وهم على قيد احلياة، فقد كانت انتهاكات حقوق االإن�شان 
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االأو�شاع  هذه  اأن  اإال  م�شتنقعيا.  املجتمعي  ال�شكون  وكان   2010 يف  قمتها  يف 
اأي�شا،  هي  العفونة  باأن  القائلة  للماأثورة  االإعتبار  اأعادت  التي  هي  البائ�شة 

م�شنع احلياة.
 بداأت الثورة يف بلدين معروفني بوالء غري م�شروط لالإدارات االأمريكية 
املتتابعة )تون�ض وم�شر(، وقد �شاهدت بحكم تواجدي يف اأوربة كيف كانت ردود 
الفعل ال�شيا�شية واالإعالمية. ناهيكم عن اأطروحات وفتاوى الفتنة االأ�شد من 
الرحمن  عبد  تعبري  با�شتعارة  اال�شتبداد«  »اأئمة  بها  علينا  خرج  التي  القتل، 
الكواكبي. وال يخفى على اأحد كيف بداأت تت�شكل حتالفات وعداوات جديدة، 
اأول  وكيف �شعت فرن�شا والواليات املتحدة لتحجيم اخل�شائر ب�شفرٍي ا�شتحّق 
 )1( فيلتمان  وعودة  الثورة،  بعد  تون�ض  يف  الفرن�شية  ال�شفارة  اأمام  تظاهرة 
باأّن معمر  العربي  الربيع  اأعداء  كل  يكن يجل بخاطر  العربية. ومل  للحلبة 
القذايف �شيحمل، بوعي اأو بدون وعي، ب�شخ�شّيته ال�شايكوباثولوجية اأو هو�شه 
االإيديولوجي، اأّول منجل يوجه لرقبة الثوار يف العامل العربي، ولي�ض فقط 
الثوري  الو�شع  حّول  وامليلي�شيات،  واملال  بال�شلطة  مت�ّشكه  فعرب  ليبيا.  يف 
املنطقة  �شخ�ض يف  لكّل  ر�شالة  بعد، موجهاً  ماآ�شيها  تنته  ليبيا حلرٍب مل  يف 
العربية، باأن حلم التغيري لن يكون �شلمياً، و�شيحمل يف طّياته احتمال حتطيم 
الوطن وقتل املواطن قبل اأن يكت�شف معنى مواطنته. هذا النهج التدمريي، 
ت�شعى ال�شلطات اليمنية وال�شورية لن�شخه ب�شورة بائ�شة، حيث ثبطت �شيا�شة 
التوح�ض االأمني االإت�شاع االأفقي للحركة املدنية ال�شاعدة، واأعادت لطحالب 
املوؤطر  الثوري  الوعي  غياب  حال  يف  لها،  ت�شمح  التي  احل�شور  قّوة  املا�شي 

واملُ�شتقِطب، االإحتفاظ مبا اأمكن من معامل النظام القدمي. 

املواطنة لكّن مدينة درعا  العامة مدار�ض جماعية الكت�شاف  ال�شاحات     
االإعتبار  اإعادة  عرب  ال�شورية،  احلدود  عن  القذايف  امل�شروع  �شّد  يف  جنحت 
للمقاومة املدنية املطالبة باحلرية والكرامة وامل�شاواة والعدالة. وكان ملعجزة 
اعت�شامها اليومي، الذي انتقل اإىل اإنخل واحلراك وجا�شم واحلارة ونوى... 
و�شار اخلبز اليومي للمدن والبلدات والقرى يف حوران. وكان لهذا االإعت�شام 
اأن ك�شر عملية االإفقار ال�شيا�شي والثقايف واملدين التي خلقتها الدكتاتورية، 
الدميقراطية  ملمار�شة  جماعية  مدار�ض  العامة  ال�شاحات  �شارت  حيث 
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واكت�شاف املواطنة. هكذا اأ�شبح اأمنوذج القائد املخّل�ض تافهاً ومبتذاًل، وعادت 
فكرة الدور اجلماعي والفعل املواطني بقوٍة اأعاد اأهايل دوما اإنتاجها �شريعاً. 

ال�شورّيون  االأكراد  ورّد  وال�شاحل،  اجلزيرة  منطقة  املظاهرات  عّمت  ثّم 
على رفع ال�شيم يف ق�شية املحرومني من اجلن�شية بربط اجلن�شية باحلرّية 
اأخرى  جهة  من  رائعة.  اإن�شانية  لوحٍة  يف  درعا  يف  اإخوانهم  مع  والت�شامن 
حاول ريف دم�شق بكّل الو�شائل تنظيم االعت�شام يف قلب العا�شمة يف �شاحة 
لو�شع  ال�شعلة  التقطت  فقد  املعطاء،  �شورية  قلب  حم�ض،  اأّما،  العبا�شيني. 
ال�شلطة من  ا�شرتاتيجية  لتنتقل  ال�شورية«،  التحرير  »ل�شاحة  االأ�شا�ض  لبنة 
التوّح�ض االأمني-الع�شكري. ويف حني تو�شحت حم�ض  اإىل  ال�شر�شة  املواجهة 
با�شرت  »ال�شبيحة«،   وح�شية  �شهام  ال�شاحل  مدن  واأ�شاب  ال�شهداء،  بحزن 
القيادة االأمنية عملية احتالل درعا لو�شع حٍد ل�شيطان االإعت�شام الذي كان 

قد حّول املدينة اإىل ملتقى مفتوح لكّل االأحرار يف �شورية.
االإنتفا�شة  معامل  حتطيم  بهدف  درعا  اخلا�شة  الع�شكرية  القوات  دخلت 
االعتداء  يف  بارزاً  االإنتقام  كان  كافة.  الدكتاتورية  رموز  وحطمت  �شبق  التي 
على البيوت واملمتلكات ب�شكٍل جمايّن، بل و�شرقة اأ�شا�شيات النا�ض مبا يف ذلك 
معّدات  ونهب  اأمنية،  مهّمة  �شار  ة  اخلا�شّ ال�شيارات  حتطيم  الثمن.  رخي�ض 
القوات  بغداد ع�شية دخول  الدوائر احلكومية يف  ب�شرقة  املرء  يذّكر  املدار�ض 
والكهرباء  املاء  من  حرمان  من  اجلماعية  العقوبة  متنع  مل  االأمريكية. 
ما  تعزيز  املواطنني  العقوبة  هذه  متنع  مل  والدواء،  والغذاء  واالت�شاالت 
اكت�شفوا يف انتفا�شتهم، فربزت اأ�شكال ت�شامن اأ�شطورية ووقفت املراأة حتمي 
تظاهرة  يوم  كّل  يف  باآن.  الن�شايل  وال�شمود  املعا�شي  ال�شمود  على  القدرة 
ن�شائية ت�شري بني الدبابات. هكذا جنح االأهايل يف اإ�شقاط كل اأهداف احل�شار 
ت�شيطر  احلياة  قيد  على  البقاء  م�شكلة  وجعل  االإرادات  ك�شر  يف  املتج�شدة 
االأول،  ح�شورها  درعا  ت�شتعيد  اأن  وقبل  االجتماعية.  املدنية  احلركة  على 
املدين  الطابع  على  وحر�ض  قّوة  بكل  املعمعان  دخلت  قد  حماه  مدينة  كانت 
ال�شلمي، ورف�ض االإنتقام والتطرف، ومناه�شة الطائفية واملطالبة باحلريات 

االأ�شا�شية.
ولعل  اإليه.  تنتمي  الذي  والزمان  املكان  نطاق  خارج  االإنتفا�شة  تكن  مل 
احلدود  داخل  ال�شفافية  لغياب  كثرية  اأحياناً  ت�شّوهت  قد  التمثيلية  �شورتها 
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ال�شورية. اإذا اأعطى هذا الغياب دوراً كبرياً للف�شائيات، ولل�شبكات االجتماعية 
االإنغالق  لو�شع  وكان  الوقت.  نف�ض  يف  والت�شوي�ض  والربط  التوا�شل  �شلطة 
من  جعل  كذلك  البالد،  خارج  املعار�شة  دور  �شّخم  اأن  �شورية  تعي�شه  الذي 
الدور  م�شتوى  يف  تكن  مل  واإن  مركزية  مرجعيات  واالأنرتنيت  الف�شائيات 
الذي تلّب�شها. لكن هذه العنا�شر مبجملها مل تعاي�ض عربة التغيري مبكوناتها 
اأو  العربة  العليا،  القيمة  باعتباره  االإن�شان  اأو  ال�شائق،  الثالث:  االأ�شا�شية 
االإخالقية  املرجعية  يف  املتمثل  الوقود  اأخرياً  والتنظيمية،  املادية  البنيات 
واإعادة بناء منظومة القيم. االأمر الذي ّحول الت�شامن اخلارجي يف العديد 
االجتماعي  احلراك  على  �شيطرة  وفر�ض  ا�شتيالء  حماولة  اإىل  اأ�شكاله  من 

املدين اأكرث منه جمّرد �شند داعم وحام للحراك الثوري.
قدرة  تعطيل  عرب  الدولة  هيبة  انتزاع  يف  الثائر  ال�شباب  جنح  حني  ويف 
االأخطبوط االأمني الكّلي ال�شلطات على الفعل يف وجه ال�شباب املقدام، وا�شتطاع 
»الوطني«  والف�شاد  والتنكيل  الت�شلط  اإلقاء  »الوطنية«  ال�شرعية  وفاة  اإعالن 
اإىل مزبلة التاريخ ووالدة ال�شرعية ال�شعبية، واأخرياً حتقيق القطيعة الذهنية 
وال�شلوكية مع منظومة الف�شاد وروتني القهر املخابراتي، مل تنجح تعبريات 
املعار�شة التقليدية يف اخلارج من مواكبة احلدث وبقيت تتعاي�ض مع خطاب 
اأكل الدهر عليه و�شرب. وقد كان من �شوء طالع �شورية اأن احلرب االإيرانية-

والكراهية  احلقد  تبث  مذهبّية  ف�شائيات  فّرخت  قد  املعلنة  غري  اخلليجية 
والتكفري اليومي. ومنذ االأ�شبوع االأول، حتولت هذه الف�شائيات، من مقارعة 
مثيالتها ال�شيعية يف بغداد اإىل احلرب املقد�شة �شد الراف�شة واملجو�ض وحزب 
اهلل الذين ير�شلون القنا�شة والقوات اخلا�شة لدعم النظام الن�شريي )كذا( 
املنفيني  ال�شوريني  الدين  رجال  بع�ض  اخت�شا�ض  كان  اأن  وبعد  دم�شق.  يف 
نق�ض الراف�شة ومواجهة الت�شيع ودح�ض اأطروحات اجلماعات غري ال�شنّية، 
ولكن  ال�شوري،  النظام  اإ�شقاط  معركة  اإىل  و�شحاها  ليلة  بني  هوؤالء  حتول 
تتحالف  ن�شريية  »�شلطة  بني  باعتباره  لل�شراع  اخلا�ض  تف�شريهم  �شمن 
دين  رجال  وقوف  ورغم  ال�شنة«.  اأهل  »ثورة  و  راف�شي«  جمو�شي  نظام  مع 
اآية اهلل  �شيعة مثل  دين  ال�شورية وحترمي رجال  ال�شلطة  �شنة معروفني مع 
حممد علي د�شتغيب لتزويد ال�شلطة ال�شورية باملال اأو الدعم اللوج�شتي لقمع 

املتظاهرين، جند التطييف وا�شحاً وتغييب ال�شيا�شة متعمداً.
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وقد بداأنا ن�شمع اخلطب املناه�شة للم�شروع الدميقراطي �شراحة و�شمناً 
واملطالبة  �شليبية،  الدميقراطية  والدولة  وثنية،  املدنية  الدولة  اعتبار  عرب 
بخالفة اإ�شالمية حيناً واإمارة اإ�شالمية اأحياناً اأخرى. ورغم هزالة ا�شتجابة 
هذا  ال�شورية  ال�شلطات  ا�شتثمرت  فقد  اأطروحات،  لهكذا  ال�شوري  الداخل 
اخلطاب خللق حالة رهاب )فوبيا( فعلية من �شلفّية �شخمها و�شّلحها وربطها 
بالدوائر الغربية وامل�شروع االأمريكي للهيمنة. االأمر الذي جعل بع�ض هوؤالء 

يطالب بالتقية حر�شا على ك�شب اجلمهور. 
مل نتوّقف كثرياً اأّول االأمر عند هذه الظاهرة باعتبارها كانت من و�شائل 
الت�شويه التي ا�شتخدمتها ال�شلطات ال�شورية ل�شرب االإنتفا�شة، وكان موقف 
اأن�شارها بحيث  اأ�شابت  التي  الغرور  اأن حالة  اإاّل  لها.  التعّر�ض  البع�ض عدم 
ن�شبوا اأنف�شهم اأولياء اأمر الثورة و�شاروا ي�شعون ميثاقها ويحّددون م�شاراتها 
ويتحّدثون تارة يف الدفاع امل�شروع عن النف�ض للتحري�ض على الت�شلح، وتارة 
اأخرى يف تهديد االأقليات بالرتحيل واالإبعاد واأحيانا املحا�شبة )كذا!( اإن مل 
ة يف  تقف يف �شف الثوار، بداأت ترتك اآثارا كارثية على التعبئة ال�شبابية خا�شّ

املدن.  
امل�شالح الغربية واملقاربة املذهبية تتقاطعان ب�شكٍل كبري

كانت ا�شرتاتيجيات العمل ال�شبابي تعتمد على احل�ّض التلقائي والعملي. 
ال�شلمية  باملقاومة  الع�شكري  االأمني  احلل  مواجهة  على  اإ�شرارها  هنا  ومن 
و�شعور االأنفة واالعتزاز بالنف�ض والقدرة الذاتية على التغيري ب�شكل �شفهت 
الداخلي.  الفعل  �شيناريوهات  حل�شاب  اخلارجي  التدخل  اأطروحات  فيه 
لكّل  مبكراً  وت�شدت  الع�شائرية  روح  على  ال�شبابية  االإنتفا�شة  ق�شت  كذلك 
االأطروحات املذهبية والطائفية. واأخرياً جلبت م�شاركة اجلماعات امل�شت�شعفة 
التي  املذهبية،  التحري�ض  عمليات  لكن  وا�شع.  ب�شكٍل  ون�شاء  مراهقني  من 
تهّم�ض  باعتبارها ت�شرب ع�شفورين بحجر: من جهة  دول  بها عدة  �شمحت 
احلّل  ي�شِعف  ب�شكٍل  ب�شورية  الداخلي  التوتر  توؤّجج  ثانية  جهة  ومن  اإيران، 

ال�شوري ويطيل اأمده ويفتح الباب للتدّخل اخلارجي باأ�شكال عّدة. 
وهنا ميكن القول اأن امل�شالح الغربية واملقاربة املذهبية قد تقاطعتا ب�شكٍل 
كبري، خا�شة واأّن بناء اأمنوذج متقّدم للدميقراطية يف �شورية ال ي�شّكل هاج�شاً 
اأ�شا�شيا عند اأّي من الطرفني. ومل نتفاجاأ عندما �شمعنا اأن بع�ض الدبلوما�شيني 



77

والطائفي  املذهبي  الوترين  على  بالعزف  قابلوهم  الذين  ن�شحوا  الغربيني 
»للتمكن من حتقيق تعبئة �شعبية وا�شعة« كما قالوا. وقد جتّلى �شعف امل�شروع 
الدميقراطي يف �شفوف قطاع هام من املعار�شة التقليدية يف موؤمتر اأنطاليا 
ال�شلطة  اإىل  للو�شول  والع�شائرية  احلزبية  التعاون  �شيغ  م�شخ  حاول  الذي 
التي ا�شتخدمت يف العراق. وبا�شم اجلبهة الوا�شعة ن�شي من يتحّدث يف حقوق 
االإن�شان م�شروعيته وهو يخلط احلابل بالنابل حتت راية �شعاٍر عام وغري ذي 

معنى ا�شرتاتيجي الأي تغيرٍي دميقراطّي... هو »اإ�شقاط النظام«. 
يكونوا  اأن  من  اخلارج  معار�شي  وخوف  الع�شكري  االأمني  احلل  توح�ض 
خارج اأّية م�شاريع داخل الوطن جعلنا ن�شهد عملية تعومي لالأ�شماء واللجان 
والقيادات واأحياناً ب�شكٍل مهزيل كا�شتعادة ا�شم »املجل�ض الوطني لقيادة الثورة« 
)الذي ا�شتخدم يف الثامن من اآذار 1963( اأو املجل�ض االنتقايل )وهنا الب�شمات 
الليبية وا�شحة(. وبداأت جملة »فلياأت ال�شيطان ويخّل�شنا« تتكّرر على ل�شان 
املتدخلني على ف�شائيات نزلت يف معركة »الربوباغندا والربوباغندا امل�شادة« 
مبتعدة عن اأّية مهنية. وبعد اأن كّنا نتمّنى من االإعالم اأن يكون طرفاً يف عملية 
بناء الوعي الدميقراطي، دخلنا يف لعبة اإعالمية تهّم�ض القطب الدميقراطي 
يف  االجتماعي  للحراك  الباهتة  التالوين  كّل  وعي  بدون  اأو  بوعي  وتدعم 
واملمار�شات اجلديدة  االأوىل  القيم  على  مبا�شرًة  انعك�ض  الذي  االأمر  �شورية. 

لل�شباب ال�شوري. 
عربه  توؤّكد  موقفاً  واملدن  والقرى  البيوت  مغادرة  رف�ض  كان  اأن  فبعد   
اجلموع جرمية اقتحام املدن من القوات اخلا�شة، �شار ثّمة من يحّث النا�ض 
على اللجوء لبلداٍن جماورة لك�شب الراأي العام. وبعد احلر�ض على الدّقة يف 
اإعالم الثوار واالأحرار، �شار ثمة من يحاول املبالغة هنا اأو الكذب هناك با�شم 
»ال�شرورة الثورية«. وال �شّك باأن الف�شائيات التي �شارت تلّقن اأحياناً املتدخلني 
عليها ما يقولون قد لعبت دوراً كبرياً يف اإبراز هذه املمار�شات التي تكّرر مهازل 
مع  القطيعة  قرر  ل�شباب  واالأمينة  االإبداعية  الروح  عن  وتبتعد  ال�شلطة، 
اختيار  مع  بداأ  االأكرب  الت�شّو�ض  اأن  اإاّل  القدمي.  النظام  واأخالق  كّل مقومات 
البع�ض لت�شمية »جمعة الع�شائر«، وما رافق ذلك من خطاب علنّي يخلط بني 
الت�شلح والتظاهر با�شم »دفاع الع�شائر عن نف�شها يف وجه ال�شبيحة«. وجاءت 
نقاط الت�شو�ض التي رافقت ق�شية ج�شر ال�شغور لتزعزع عّدة م�شلمات ثورية 
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عرب طرح »الدور الرتكي« علناً من عّدة اأطراف �شواء بالوكالة عرب منطقة 
عازلة ت�شمح ببناء فيلق ع�شكري مناه�ض لل�شلطة من الذين تركوا اجلي�ض 
ال�شبكات  على  نقراأ  �شرنا  كما  باالأ�شالة  اأو  ال�شالح،  حمل  م�شاألة  طرح  ومن 
االجتماعية )ولو كّلف ذلك ح�شب تعبري مواطن مغرتب ع�شرين باملئة من 
يعطي  اأن مغرتبنا  اأي  ذلك(،  �شنني لرتكيا مقابل  لع�شرة  املوظفني  مرتبات 
ما ال عالقة له به ملن ال ي�شتحق. وي�شل االأمر باأحد احلقوقيني للقول باأّن 
من حق الناتو التدّخل يف حال وجود عدد كبري من الالجئني كما هو احلال 

يف تركيا. 
حتتاج  الثورة  باأّن  والتذكري  العودة  ال�شروري  من  ي�شبح  كهذا،  و�شع  يف 
للوقت من اأجل ال�شري نحو اأهدافها، وال ميكن للثورة على دكتاتورية �شر�شة 
اأف�شل  املجتمع  تعطي  التي  ال�شلمية هي  املقاومة  باهظ.  ثمٍن  دون  تكون  اأن 
العالقات  وتعزيز  والع�شائرية  الطائفية  ومناه�شة  اخل�شائر.  باأقّل  النتائج 
والقرى  املدن  خمتلف  من  �شعبي  جمهور  اأكرب  بانت�شاب  كفيل  وحده  املدنية 

واالأطياف واملذاهب لهذا احلراك.
والتاآمر  امل�شادة   الثورة  مثالب  كّل  من  تنجو  اأن  ثورة  الأّية  ميكن  ال 
اخلارجي، ولكن ال ميكن الأّية ثورة اأن ت�شتحّق ا�شمها دون خو�ض معركة اإعادة 
بناء االإن�شان. اإّن الن�شال من اأجل �شورية دميقراطية قوّية يتطلب مناه�شة 
اأ�شكال تدني�ض الوعي با�شم �شعبية �شريعة ودمياغوجية. ولتحقيق ذلك،  كل 
تت�شّدر عملية بناء القطب الدميقراطي ال�شبابي االأولويات، باعتباره �شّمام 
القيم  جمموعة  على  القطب  هذا  حمافظة  وبقدر  ال�شعبية.  احلركة  اأمان 
اأي  انتفا�شتنا... ثورة،  ال�شمان ل�شريورة  للثورة، منتلك  االأ�شا�شية احلامية 
يف  ا�شتمرار  مع  الق�شرة  يف  تغيري  جمّرد  اإىل  الكرامة  انتفا�شة  حتول  عدم 

امل�شلكيات واملوؤ�ش�شات.   
عن املوند ديبلوماتيك، الطبعة العربية  متوز/يوليو 2011

)1(   هو جيفري فيلتمان: م�شاعد وزير اخلارجية االأمريكية يف عهدي 
جورج والكر بو�ض وباراك اأوباما.
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اأحرار �شورية والكوريدور االإن�شاين

الوالء  االأوىل  بخا�شتني  كو�شرن  برنار  ال�شابق  اخلارجية  وزير  ا�شتهر 
لالإ�شرائيلي والثانية الكوريدور االإن�شاين، بل و�شل االأمر عند اأحد ال�شهاينة 
لو�شفه بالقول: ›املنا�شل الذي منع ارتكاب اإبادة جماعية اأكرث من مرة بفكرة 
الكوريدور االإن�شاين. طبعا كوريدور كو�شرن ال يختلف عن االأكورديون يت�شع 
وي�شيق ح�شب النغم وال�شوت والق�شية، وال م�شكلة يف اأن يتوقف متاما عن 

العزف عندما يتعلق االأمر بال�شعب الفل�شطيني اأو بقطاع غزة. 
الكوريدور  بف�شائل  يعتقدون  العراق  كرد�شتان  يف  االإخوة  بع�ض  وكون 
دخول  يوم  اأربيل  من  اجلامعيني  االأ�شدقاء  اأحد  بي  ات�شل  فقد  االإن�شاين، 
وي�شقط  لالأردن  جماعي  خروج  فر�شتكم،  هذه  يل:  ليقول  درعا  الدبابات 
النظام. فاأجبته: ›عزيزي مل ي�شقط �شدام يوم الكوريدور العراقي اإذا كانت 
ذاكرتي مل تخني بعد. ال�شعب ال�شوري يف درعا هو االأحق باملدينة من االأمن 
والقوات اخلا�شة التي من واجبها التمرت�ض على احلدود ال بني البيوت، كلنا 

مع ال�شمود يف املنازل‹.
اإنقاذ  با�شم  بالنابل  احلابل  اختلط  )حيث  ›اأنطاليا‹  تراجيديا  تكن  مل 
�شورية من الدكتاتورية( قد بداأت بعد، لذا متكنا كمجموعة من العقالء مع 

اأهايل درعا من احلوؤول دون خروج الجئني من املدينة. 
التجميع  لنظرية  اأطراف  عدة  انحازت  منذ  وباأمل،  اأقول  احلقيقة  لكن 
حالال  وال�شارق  واملجرم  الن�شاب  مع  اجللو�ض  اأ�شبح  للمعار�شني،  الكمي 
هرني  برنار  ال�شهيوين  مع  للجلو�ض  االأمر  وو�شل  النظام.  ا�شقاط  با�شم 
ليفي والك�شندر غولدفار م�شاعد وزير الدفاع االإ�شرائيلي وم�شت�شاره ل�شوؤون 
للمحافظني  املتحم�ض  غلوك�شمان،  واندريه  والع�شكرية  االأمنية  ال�شناعات 
يف  منا�شال  حياته  بداأ  الذي  اإن�شيل  فريدريك  اأو  اإ�شرائيل.  وحمامي  اجلدد 
متطرف  �شهيوين  وهو  فرن�شا(،  يف  الليكود  �شباب  )حركة  الـبيتار  �شبيبة 
ويطرح مواقف عن�شرية �شد العرب، كذلك دعي برنار كو�شرن من اأجل �شمعة 

الكوريدور االإن�شاين.



80

اأن ي�شبح عند البع�ض اال�شتنجاد برموز اللوبي ال�شهيوين  من املاأ�شاوي 
ق�شية عادية يف وا�شنطن باالأم�ض ثم يف باري�ض موؤخرا. بل و�شل االأمر برجل 
اللعبة‹ ل�شاحبه برنار  ›قواعد  بتمويل اجتماع منتدى  �شارك  �شوري  اأعمال 
هرني ليفي اإىل القول: ›ما الفرق بني اجللو�ض مع غولدفار وعزمي ب�شارة، 
العام حلركة  املراقب  ال�شقفة  ريا�ض  االأخ  الكني�شت‹.  �شابق يف  كالهما ع�شو 
من  مندوب  ح�شور  عن  �شاألته  عندما  بالهاتف  يل  قال  امل�شلمني  االأخوان 
احلركة االجتماع: ›اأخربوين اأن هناك اجتماعا مع مفكرين فرن�شيني بينهم 

واحد يهودي‹. 
تنظيمه  بل حتى بحق  ال�شورية،  الثورة  با�شم  البع�ض  االنحدار عند  هذا 
باالإمكان  يعد  مل  واحلرية  الكرامة  عن  املدافعني  ح�شاب  وعلى  ال�شيا�شي، 
االإنتفا�شة،  لنجاح  اأ�شده  على  والن�شال  ال�شروري،  من  و�شار  عنه،  ال�شكوت 
من اأن نعود ملناق�شة م�شاألة مركزية تتعلق مبن نحن وما هي التخوم واحلدود 
يف التحالفات واملوؤمترات وهل با�شم مناه�شة الدكتاتورية ميكن اجللو�ض مع 

كل قادم اأو كل من ينطبق عليه )عدو عدوك �شديقك(؟
منذ 1980، كنت اأ�شعر باأن فكرة الفرز يف الن�شال الدميقراطي �شرورية، 
وكان يف الطرف االآخر من يتحدث يف اجلبهة الوا�شعة، واختلفنا كثريا، خا�شة 
يف فرتة حتالف البع�ض مع نظام �شدام ح�شني، وبعدها عندما توا�شل البع�ض 
مع اللوبي ال�شهيوين يف وا�شنطن. وقد جاءت انتفا�شة الكرامة لتحررنا من 
عقدة )من قلة اخليل و�شعوا على بغالهم �شروج(، كون الثورة العربية تنتج 
مئات اآالف االأحرار وتبعدنا عن حالة الت�شحر ال�شيا�شي التي كنا نواجه فيها. 
لذا مل يعد باالإمكان اإيجاد ذريعة اأو مربر، اأخالقي اأو �شيا�شي اأو براغماتي، ملد 
اليد ملجرم �شد االإن�شانية اأو حمتل اإ�شرائيلي اأو مرتكب جرائم اقت�شادية. بل 
�شار على العك�ض من ذلك، من ال�شروري التمايز بو�شوح عن املرتزقة اجلدد 

وال�شما�شرة االإقليميني وجتار البوؤ�ض؟ 
هناك بالتاأكيد حالة انف�شام نف�شية واأخالقية بني �شيا�شيني خم�شرمني 
يعي�شون يف املنفى وال�شباب داخل �شورية، بل اأي�شا مع نظرائهم من احلركة 
ال�شيا�شية التقليدية داخل البالد والتي جددت �شبابها يف الثورة ومع الثوار يف 
معاي�شة احلالة الثورية. يف �شورية ي�شعر االأحرار والثوار باأن امل�شروع التحرري 
لن يتوقف عند �شقوط الدكتاتورية وغالبا ما ن�شمع عبارة حترير القد�ض، اأما 
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يف اخلارج فيلجاأ البع�ض لتكتيكات وات�شاالت حمدودة االأفق حمدودة ال�شقف، 
معيبة الأ�شحابها وعالة على الفعل الثوري ال�شوري باأكمله.

من  اأكرث  قدمت  التي  والثورة  الوا�شطة،  تربر  ال  الغاية  ونكرر،  قلنا  لذا 
معتقل  اآالف  ت�شعة  من  واأكرث  جريح  اآالف  وع�شرة  �شهيد  وخم�شمئة  األف 
لي�شت بحاجة ل�شوق النخا�شة ال�شهيونية يف الغرب، الأنها مو�شوعيا يف �شراع 
التي ترف�ض �شورية دميقراطية قوية. وتبحث عن  ال�شهيونية،  وجودي مع 
والعلمي  الع�شكري  القوة  مركز  العربية  الدولة  لتبقى  البلد  اأو�شال  متزيق 

واالقت�شادي يف املنطقة.
الوطني  التحرر  م�شروع  عن  والكرامة  احلرية  م�شروع  ف�شل  ميكن  ال 
كاملة  ومواطنة  كرمي  مواطن  بدون  �شورية  اأن  كما  االإ�شرائيلي.  ومواجهة 
املقاومة  �شالح  الأن  بال�شرورة  الوطنية  املناعة  بنق�ض  م�شاب  بلد  احلقوق، 
االأهم واالأعلى هو االإن�شان. من هنا اعتربنا دائما اخلروج من الدكتاتورية اىل 

دولة مدنية دميقراطية ال�شرط الواجب الوجوب لتحرير االأر�ض العربية.
وكلما  يت�شع،  ال�شوري  واخلارج  الداخل  بني  الف�شام  جند  يوم،  بعد  يوما 
منطقة  اأجل  من  لرتكيا‹  بيوتكم  من  ›اأخرجوا  منط  على  �شطحة  خرجت 
عازلة تنطلق منها اأفواج ال�شباط االأحرار، تورطنا يف ق�شية جديدة اأبعدتنا 
عن اال�شتقطاب ال�شعبي الوا�شع الكفيل بفكفكة ال�شلطة وفتح الباب للتغيري 
الدميقراطي ال�شلمي. لقد راأينا و�شمعنا التحري�ض على اللجوء والنزوح على 
باملئات،  يقتلون  والرجال  بالع�شرات،  تغت�شب  اأن احلرائر  الف�شائيات، وكيف 
حتى اأن اأحد االأفالم حتدث عن �شبعمئة �شهيد يف الر�شنت واأقل منها بقليل 
يف ج�شر ال�شغور. جلاأ قرابة خم�شة ع�شر األفا اإىل االأرا�شي الرتكية، ون�شيهم 
ال�شيا�شيون، ف�شاروا يتظاهرون بنف�ض ال�شعارات التي يتظاهر بها اأهايل حماة 
من  للخروج  الطعام  عن  االإ�شراب  �شوى  يجدوا  مل  ثم  مدينتهم،  داخل  من 
و�شعهم ال�شعب. ووقع العبء علينا كمنظمات حقوقية واإن�شانية الإخراجهم 

من ماأ�شاة جديدة. 
لقد با�شرنا منذ اليوم االأول الطلب بوقف ماأ�شاة النزوح وطلبنا التوا�شل 
دخولنا  الرتكية  ال�شلطات  رف�شت  الرتكية.  االأرا�شي  يف  �شورية  اأبناء  مع 
املع�شكرات، ورف�شت اأن تكون هناك جمعيات غري تركية مل�شاعدتهم، ورف�شت 
قراءة  ›ال�شيوف‹ اإىل  اأ�شمته  ما  بتحويل  اقرتاحنا  ورف�شت  االإعالم  وجود 
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ف�شيل  بني  الدويل:  القانون  اأ�شا�ض  على  الالجئني  فرز  اأي  فعلية.  قانونية 
اأول يوجد خطر على اأمنه وحياته يف حال الرجوع وبالتايل منحه حق اللجوء 
وحق التوا�شل مع املنظمات االإن�شانية واحلقوقية وحق احلركة �شمن م�شلحة 
البلد امل�شتقبل. وف�شيل ثان خرج بالتهوي�ض والتجيي�ض وال ناقة له وال جمل 
اأننا  اأي  والكرامة.  ال�شالمة  ت�شمن  له  مبا�شرة  عودة  تاأمني  املفرت�ض  ومن 
حاولنا اأن نناق�ض الق�شية مع ال�شلطات املعنية وفق االإتفاقية اخلا�شة بو�شع 
الالجئني اعتمدها يوم 28 متوز/يوليو 1951 والتي �شدقت عليها تركيا منذ 
�شتني عاما. لكن حتى اللحظة يرف�ض ا�شتقبال وفد املكتب الدويل للجمعيات 
االإن�شانية واخلريية لتقييم وتقدير االحتياجات و�شبق ورف�ض طلب اللجنة 
ال�شلطات  وتتعامل  الالجئني،  اأو�شاع  يف  للتحقيق  االإن�شان  حلقوق  العربية 
الرتكية مع املو�شوع باعتبارها الطرف الوحيد �شاحب القرار يف كل �شاردة 

وواردة.
باأنها  قلت  عاما،  ع�شرين  قبل  االإن�شاين  الكوريدور  فر�شية  خرجت  منذ 
و�شيلة �شيا�شية انتقائية لتوظيف العمل االإن�شاين، وقد اأثبت الو�شع يف العراق 
الفل�شطينية املحتلة والعدوان على غزة  يف ظل االإحتالل ثم و�شع االأرا�شي 
ذلك ب�شكل جلي. لكن يبدو اأن بع�ض ›االأذكياء‹ ظنوا اأن باالإمكان هذه املرة 
االأرا�شي  �شوري يف  نازح  اآالف  لنجدة ع�شرة  االأطل�شي  �شمال  اأن يدخل حلف 
ال�شوري  القادم  اأن  اإىل  االإ�شرائيلي  تطمئن  ج�شور  مد  عليهم  واأن  الرتكية، 
�شد اإيران وحزب اهلل وحما�ض ويكفل يف اجتماع ك�شهرة �شينما ال�شان جرمان 
اأية مبالغة، اأظن باأن  اأو فل�شطني. وبدون  اأال تلفظ كلمة اجلوالن  ال�شهرية، 
باإمكانيات وقوعها  تعتقد  بها ومل  ال�شورية، مل حتلم  لل�شلطات  الهدية  هذه 

حتى مبعجزة. 
خالل ن�شف قرن، ف�شلت االأو�شاط ال�شهيونية يف اخرتاق املعار�شة الوطنية 
الدميقراطية ال�شورية، اليوم وال�شعب ال�شوري ينعتق من الدكتاتورية بثواره 
اأحمر غري م�شموح  اللوبي خطا  لهذا  ارتهان  اأو  اأية مهادنة  ت�شبح  واأحراره، 
به، ومن املطلوب عزله عن اجل�شم ال�شحي الطبيعي للن�شال من اأجل �شيادة 

الوطن وكرامة املواطن.
 القد�ض العربي 2011/7/6 
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الدولة والثورة يف �شورية
تدخل انتفا�شة الكرامة اأواخر ال�شهر الرابع وت�شتعد لتحدي �شهر رم�شان 
املبارك. وبقدر ما يحمل هذا ال�شهر من �شحنات رمزية لكل ال�شوريني على 
اأديانهم ومعتقداتهم، بقدر ما �شارت امل�شرتكات اجلامعة للمجتمع  اختالف 
على  القدرة  اأي  ثورة،  االنتفا�شة  ل�شريورة  الوجوب  واجب  �شرطا  ال�شوري 

النقلة من عملية التغيري يف االإن�شان اإىل تغيري املوؤ�ش�شات. 
ال �شك باأن التواجد خارج البلد قد حرم املرء من عي�ض حلظات تاريخية 
خا�شة، لكن و�شائل التوا�شل �شمحت لنا بالتفاعل والتداخل ب�شكل كبري بحيث 
مل تكن النقا�شات وامل�شادات وح�شب بني املهاجرين واملهّجرين، واإمنا كانت بني 
الداخل واخلارج وب�شكل �شبه يومي. االأمر الذي �شمح مبتابعة دقيقة واأمينة، 
بع�شها  النا�ض  اكت�شاف  رغم  وغنية  خ�شبة  وحوارات  اجلغرايف،  البعد  رغم 

البع�ض. 
يف مئة يوم، متكن االأحرار من انتزاع هيبة ال�شلطة، اأي تعطيل االأخطبوط 
اإ�شدار �شهادة وفاة لل�شرعية التي وقفت  االأمني »الكلي القدرة«، وجنحوا يف 
والف�شاد  »الوطني«  الت�شلط  اإن  القول  ميكن  بحيث  احلكم،  موؤ�ش�شات  عليها 
ال�شعب  �شرعية  اأمام  جميعها  �شقطت  قد  »الوطني«  والتنكيل  »الوطني« 
االإبعاد  عمليات  كل  �شقطت  وقد  املواطن،  وكرامة  الدولة  ل�شيادة  اجلامعة 
الق�شري لالإن�شان عن ال�شاأن العام خالل عقود زمنية باأ�شابيع. و�شرنا نتمثل 
امل�شتقبل يف قطيعة كاملة مع منظومة الف�شاد والقهر املخابراتي. بهذا املعنى 
وا�شعة تخاف من  توقفت قدرتها على خلق جماعات  اأي  الدكتاتورية،  ماتت 

التغيري وتوؤثر ال�شمت على التعبري. 
ولعل اأهم درو�ض االأ�شابيع املا�شية هو اأن احلل االأمني الع�شكري قد اأ�شيب 
الر�شا�شة  التي حولت  ال�شلمية  املدنية  املقاومة  بف�شل  �شريري  بحالة موت 
العن�شر  واأن  االإن�شانية،  �شد  جرمية  اإىل  االأعزل  املواطن  على  تطلق  التي 
االأ�شا�ض يف احلراك االجتماعي املدين هو املجتمع ال�شوري نف�شه، الذي يبتكر 
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ويقّيم وي�شوب ويختار، دون تدخل اأو دعم من اأحد، واأن االأطروحات املذهبية 
والطائفية ما زالت مهم�شة رغم كل عمليات التوظيف ل�شحطات ت�شدر من 

هنا وهناك.
لالأ�شخا�ض  والذهنية  النف�شية  البنيات  الكرامة  انتفا�شة  اخرتقت  لقد 
العالقات  يف  احلياة  بعث  يف  وجنحت  القامع  ل�شف  اخلوف  مع�شكر  ونقلت 

املدنية وال�شيا�شية واالجتماعية. 
االأمن  اأجهزة  من  املدين  احلراك  تلقاها  التي  القا�شية  ال�شربات  اأن  اإال 
احلراك  وثّبط  واجلروح،  العقابيل  من  العديد  ترك  اخلا�شة  والقوات 
االجتماعي يف العديد من املناطق، بل خلق حاالت �شحٍن ومواجهات عززت رهاب 
الدينية، وطلعت علينا دعوات،  االأقليات  اأبناء  الكثري من  التغيري يف �شفوف 
مع اأو بدون فتاوى، تتحدث عن الدفاع امل�شروع عن النف�ض بكل الو�شائل مبا 
يف ذلك العنف )واالأ�شح ت�شمية هذا الراأي بالدفاع غري املتكافئ عن النف�ض 
بو�شائل املوؤ�ش�شة االأقوى لتنظيم العنف يف املجتمع(، يف حني عو�شت جماعات 
اأخرى عن رف�شها العنف ومعاناتها منه بعنف لفظي يف ال�شعارات والكلمات. 

وميكن القول يف جمعٍة طالبت برحيل االأ�شد، ت�شدرتها حماة النواعري بكل 
املعاين والرموز، اإن حراك مدينة دم�شق لي�ض يف امل�شتوى املتنا�شب مع اأهمية 
العا�شمة، وما زالت اأكرب املدن ال�شورية )حلب(، حمدودة احلراك والت�شارك. 
ال�شيا�شي  الوعي  اإن�شاج  التظاهر وعملية  انقطاع ق�شري بني  وثمة حالة 
املواكب له، خلقته االأجهزة االأمنية التي مار�شت �شيا�شة االأر�ض املحروقة بحق 
معمعان  يف  واحلوار  ال�شعبي  بالتفاعل  ت�شمح  التي  االعت�شام  حماوالت  كل 
الذي  االأمر  وحم�ض.  درعا  حمافظتي  يف  ذلك  �شاهدنا  كما  املدنية،  احلركة 
جعل ال�شعارات تنف�شل عن وعيها ال�شيا�شي بحيث حتولت فيه اأحيانا عديدة 
الن�شالية  الدينامية  عن  تبتعد  وثابتة  مغلقة  اأي  »عقائدية«،  مطالب  اإىل 
وتخفف  االأ�شعب  التحديات  على  االأف�شل  الردود  وابتكار  احلياة  وتفاعالت 

من اجلاذبية ال�شرورية الن�شمام قطاعات اأو�شع من املجتمع. 
وبالطبع، مل يكن للف�شائيات اأو العامل االفرتا�شي اأن ت�شهل مهمة النا�ض، 
يف  وت�شبح  النوع،  ح�شاب  على  الكم  معركة  الف�شائيات  تدخل  عندما  خا�شة 
قليلي  �شهودا  املرجع  ي�شبح  اأو  للحظة.  موؤرخا  منها  اأكرث  اأحيان عدة طرفا 
اخلربة يف الر�شد املو�شوعي واملتابعة ال�شيا�شية والتحليل. االأمر الذي يخلط 
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اإىل  الثورة  التي يعر�ض بها بحيث ننتقل من  الن�شايل وال�شورة  الواقع  بني 
املجتمع امل�شهدي دون روؤية الفوا�شل واحلدود بينهما.

االأول  اخلطاب  �شبقت  التي  لتلك  موازية  تعبئة  يف  ال�شلطة  تنجح  مل 
للدكتور ب�شار االأ�شد بعد ذاك اليوم، يف حني ا�شتطاعت احلركة ال�شبابية من 
ك�شر طوق املحافظة )درعا( اإىل عموم الوطن. وتبقى امل�شكلة يف اأن هذا الن�شر 

قد �شار مبعدالت بيانية �شريعة ثم عاد اإىل وترية اأقل وتفاعل اأكرث حذرا. 
وال �شك باأن �شبابية ال�شورة التي قدمتها معار�شة »اأنطاليا« باعتمادها 
اأخطاٍء  التجميع الكمي، وتاأخر املعار�شة الدميقراطية داخل �شوريا، وتراكم 
داخل وخارج البالد َحَمَل وزرها االأحرار دون اأن يكونوا طرفا بها، والتجيي�ض 
اأعطى انطباعا باأن حلف الناتو  اللفظي لعدد من امل�شوؤولني الغربيني الذي 
يعد العدة ل�شيناريو ليبي مكرر، االأمر الذي اأرعب قطاعات وا�شعة من النا�ض 

من فكرة �شيناريو التدخل الع�شكري اخلارجي. 
على  القدرة  وعدم  والت�شخيم  لالإ�شاعة  االإعالمي  التعتيم  اأعطى  لقد 
االإ�شهام يف فرملة  العوامل جمتمعة  لهذه  وكان  التحقق قوة ح�شور كبرية، 
من  ي�شرتنا  )اهلل  وحزب  احلال  ومي�شوري  االأعمال  رجال  عند  امل�شاركة  روح 
التغيري  من  خوفا  مرارته  على  الواقع  االأمر  �شالمة  اآثروا  الذين  املجهول( 

الثوري واحتماالته. 
ولعل من اأهم عوامل الرتدد املجتمعي يف اأو�شاط غري قليلة من الطبقات 
لواقعة  الفئات  هذه  اإدراك  امل�شي�شة،  غري  الكوادر  منها  خا�شة  الو�شطى، 
ال�شيا�شي  باملعنى  النظام  مفهوم  وغياب  ال�شلطة  قبل  من  الدولة  اختطاف 

العميق للكلمة. 
فاإن كان باالإمكان حتقيق انتقال غري عنيف يف م�شر بالرغم من �شقوط 
منذ  املختلفة  احلقب  تتمكن  مل  دولة  موؤ�ش�شات  لوجود  فذلك  النظام،  راأ�ض 
اأو م�شادرتها ب�شكل  اإىل ثورة 25 يناير من تاأميمها  حركة ال�شباط االأحرار 
كامل. االأمر الذي ي�شمح الأجهزة الدولة غري احلزبية باإدارة االأمور يف الفرتة 
قمة  �شرب  اأن  حني  يف  التغيري،  ويتطلبها  الثورة  حتتاجها  التي  االنتقالية 
حمدود  غري  تفتتا  يعنيان  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  ومواجهة  �شوريا  يف  ال�شلطة 
هذه  كون  نف�شها.  امل�شادرِة  الدولِة  م�شتقبل  على  العواقب  م�شمون  وغري 

الدولة رهينة ال�شلطة بكل معاين الكلمة. 
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ولي�ض من الغريب اأن يخو�ض معنا حتى اليوم، عدد من املثقفني امل�شتقلني 
للوحدة  اأخرية  ك�شمانة  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  دور  ال�شابقني حول  املعتقلني  اأو 
»ثالث  منط  على  جمال  ن�شمع  اأن  اأو  ال�شورية،  االأرا�شي  ووحدة  الوطنية 
االإدارية  البنيات  قدرة  لعدم  اأهلية«..  �شنني حرب  ع�شر  وال  دكتاتورية  �شنني 

والبريوقراطية اله�شة واملوؤدجلة على �شمان ا�شتمرار موؤ�ش�شات الدولة. 
يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  توريط  يعترب  من  كل  التحليل  ن�شاطر  هنا  من 
االأمنية فيما  ال�شلطة  واإجراما من م�شالك  االأكرث خطورة  امل�شلك  االأحداث 
حدث، الأنها و�شعت املجتمع يف مواجهة مفتوحة مع اجلي�ض وو�شعت ال�شعب 
اأمام خيارات تدمريية ال ت�شتثني الفو�شى واحلرب االأهلية من �شيناريوهاتها. 
بعد  البالد  ت�شمن وحدة  التي  الوحيدة  املوؤ�ش�شة  تفتت  يت�شمن  الذي  االأمر 

ن�شف قرن من الدكتاتورية. 
اإن حتديات االأحرار يف �شوريا ال تتوقف عند املواجهة القمعية ال�شر�شة، بل 
تتعدى ذلك لكل خماطر الوجود والوجدان الوطني. واإن كان مفهوم امل�شوؤولية 
اأ�شبح عند املم�شكني بزمام االأمور متداخال مع وجودهم يف  جتاه �شوريا قد 
ال�شلطة، فاإن اأغلبية ال�شعب ال�شوري ما زالت تعترب قوة الدولة الدميقراطية 
بني  الع�شوي  االرتباط  يف  الغد  �شوريا  و�شيادة  نف�شها،  الثورة  مقومات  من 
مفهوم الوطن واملواطن. بحيث مل تغب فكرة البناء اجلديد مع كل من مل 
يرتكب جرما من ال�شلطة القدمية يف رف�ض لفكرة اال�شتق�شاء واال�شتئ�شال 
التي زرعتها الدكتاتورية ويرف�ض االأحرار اإعادة ن�شخها وم�شخها يف اأمنوذج 

الغد. 
اللحمة  ح�شاب  على  االأخرية  معركتها  االأمنية  االأجهزة  خا�شت  لقد 
عالية  حكمة  الثوار  من  يتطلب  الذي  االأمر  الوطنية،  والوحدة  املجتمعية 
وقدرة على ا�شتقراء اأوراق عمل جتمع بني الروح الثورية والتغيري من جهة، 

والعقالنية الهادئة من جهة اأخرى. 
وال �شك باأن ا�شتعرا�ض نقاط ال�شعف والقوة، وحتويل كل منزل وم�شافة 
ثقايف مرخ�ض  اأو  واعتبار كل جتمع مدين  ال�شوريني،  بني  ملتقى حوار  اإىل 
بعلم وخرب.. ففي  اأي  والتنظم اجلمعياتي،  التجمع  به مبجرد ممار�شة حق 
اأجواء حوارات �شيا�شية ومدنية تعم البالد، تتوفر الظروف ال�شحية للبحث 
اأجل  والثائرين من  فوق  باالإ�شالح من  املطالبني  التقاطع بني  عن موا�شع 
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التغيري يف ال�شارع. 
وال ميكن اأن تتحقق عمليات فرز حقيقي على اأ�شا�ض برنامج يتم االنت�شاب 
اإليه وخارطة طريق يتم ر�شمها دون توفر ال�شروط الطبيعية للحوار املجتمعي 

الوا�شع بعيدا عن احلل االأمني واالعتقال االعتباطي وقمع املتظاهرين.
رغم كل الظروف القا�شية للتجمع والتفاعل بني ال�شوريني، ميكن القول 
اليوم اإن الرد االأكرث قربا من مطالب احلركة االجتماعية املدنية على عر�ض 
موؤمتر  عقد  اإىل  الدعوة  يف  يكمن  ال�شورية،  ال�شلطات  تقدمه  الذي  احلوار 
والهيئات  ال�شيا�شية  القوى  كافة  وممثلي  ال�شباب  ي�شم  للحوار  عام  وطني 
وال�شخ�شيات العامة ذات ال�شلة يف املجتمع، يهدف اإىل االتفاق على الربنامج 
تتحدد  مدين  دميقراطي  نظام  اإىل  بالبالد  لالنتقال  املنا�شبة  واالآليات 

مالحمه الرئي�شية يف:
1ـ د�شتور ير�شي عقداً اجتماعياً جديداً يتبنى الدولة املدنية �شكال للحكم 
والعرق  املعتقد  النظر عن  ال�شوريني ب�شرف  لكل  املت�شاوية  املواطنة  وحقوق 
من  الثامنة  املادة  واإلغاء  ال�شيا�شية  التعددية  ويكفل  واجلن�ض،  واالإثنية 
االقرتاع،  �شناديق  عرب  لل�شلطة  ال�شلمي  التداول  وينظم  احلايل،  الد�شتور 
الرئا�شية،  د مهام و�شالحيات رئي�ض اجلمهورية ويحدد عدد الدورات  وير�شِّ

وي�شمن ا�شتقالل الق�شاء والف�شل بني ال�شلطات الثالث. 
وتنظيم  لالأحزاب،  دميقراطي  قانون  عرب  ال�شيا�شية  احلياة  تنظيم  2ـ 
االإعالم واالنتخابات الربملانية وفق قوانني توفر احلرية وال�شفافية والعدالة 

والفر�ض املت�شاوية.
العمل  بوقف  العامة،  احلياة  من  اال�شتثناء  اأ�شكال  لكل  الفعلي  االإلغاء  3ـ 
بجميع القوانني ذات العالقة باالأحكام العرفية واملحاكم اال�شتثنائية، واإلغاء 
التعذيب  ممار�شة  االأمنية  لالأجهزة  ر  تربِّ التي  واملرا�شيم  القوانني  جميع 
اآمنة  عودة كرمية  اأو طوعاً  ق�شراً  واملنفيني  املالحقني  وعودة جميع  والقتل، 

ب�شمانات قانونية، واإنهاء كل اأ�شكال االعتقال واال�شطهاد ال�شيا�شي.
عن  التعبري  يف  القومية  واالأقليات  واجلماعات  االأفراد  حرية  �شمان  4ـ 
االأكراد  خا�شة  واللغوية،  الثقافية  وحقوقها  دورها  على  واملحافظة  نف�شها، 
واالآثوريني، واإيجاد حل دميقراطي عادل للق�شية الكردية يف اإطار وحدة واأمن 
�شوريا اأر�شاً و�شعباً، مبا ي�شمن امل�شاواة التامة للمواطنني ال�شوريني االأكراد 
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اللغة القومية  مع بقية املواطنني من حيث حقوق اجلن�شية والثقافة وتعلم 
البتة  يتعار�ض  ال  الذي  االأمر  وهو  والقانونية،  االجتماعية  احلقوق  وبقية 
مع كون �شوريا جزءاً ال يتجزاأ من االأمة العربية يرتبط واقعها وم�شتقبلها 

ارتباطاً م�شريياً بها وبق�شاياها. 
و�شاية  من  املهنية  والنقابات  واالحتادات  ال�شعبية  املنظمات  حترير  5ـ 
وامل�شتقل  احلر  العمل  �شروط  وتوفري  واالأمنية،  احلزبية  والهيمنة  ال�شلطة 
لها كمنظمات ملجتمع مدين جدير بالت�شمية ينظم ن�شاطاتها قانون ع�شري 

للجمعيات.
6ـ ت�شكيل هيئة وطنية للم�شاحلة واالإن�شاف ورد املظامل من اأجل الك�شف 
عن املفقودين ال�شوريني و�شمان احلقوق االأ�شا�شية اخلا�شة بالتعوي�ض واإعادة 

التاأهيل ل�شحايا الت�شلط والعنف ال�شيا�شيني.
واإعطاء  الدولة،  خلزينة  امل�شروق  العام  املال  عودة  اإجراءات  مبا�شرة  7ـ 
وامل�شت�شعفة  والعاطلة  املهم�شة  واجلماعات  الفقرية  لالأحياء  خا�ض  اهتمام 

و�شغار �شغار الك�شبة، وال�شعي لتاأمني حد اأدنى للعي�ض لكل الفئات املظلومة
وح�شب،  �شلطة  يوجد  وطنية،  اأو  علمانية  دولة  �شوريا  يف  اليوم  يوجد  ال 
و�شتكون مهمة بناء الدولة من اأ�شعب ما ينتظر قوى التغيري الدميقراطي 
ا�شتقطاب قوى  القادرة على  الوحيدة  براأينا، هي  املدنية  والدولة  �شوريا.  يف 

التغيري واالإ�شالح بكل األوانها وتعبرياتها واأجيالها. 
املثقفني  من  جمموعة  وكنا  عاما،   16 قبل  اتفقنا  كما  املدنية  والدولة 
االإ�شالميني والدميقراطيني، هي و�شع الف�شاء ال�شيا�شي خارج القدا�شة. اأي 
اعتبار اأي برنامج �شيا�شي اأو مطلب للمجتمع ق�شية ب�شرية خمتلفة املراجع. 
االإ�شالمي يعتربها من جوهر التزامه الديني والنا�شري يعتربها ابنة حركة 
التحرر يف مرحلتها اجلديدة الدميقراطية واالجتماعية، وال�شيوعي ي�شميها 
اإلخ  وم�شتقبله...  حا�شره  و�شناعة  ال�شلطة  ممار�شة  يف  ال�شعب  م�شاركة 

والليربايل ي�شميها الو�شيلة االأمثل حلماية احلقوق املدنية. 
املفكرون االإ�شالميون املعا�شرون يجاهدون فكريا منذ اأكرث من قرن �شد 
الع�شبيات الع�شائرية والنزعات الطائفية وروح الثاأر والعنف املجاين وهي قيم 
اأ�شا�شية. والعلمانيون الدميقراطيون يطالبون بدولة قانون و�شمان  مدنية 
حرية التجمع والتنظيم والتعبري و�شمان حقوق االأ�شخا�ض بغ�ض النظر عن 
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جن�شهم اأو لونهم اأو انتمائهم. 
لقد كرم االإ�شالم االإن�شان دون حتديد واأ�ش�ض القراآن الكرمي لدولة العقد 
االجتماعي عندما جعل من اأهم �شفات املوؤمن احرتام العهد واالأمانة )البقرة 
177، واملوؤمنون 8، واملعارج 32(. الديانات ال�شماوية وال�شرعة الدولية حلقوق 

االإن�شان اأ�ش�شت للمحا�شبة يف الف�شاد ويف اجلرائم اجل�شيمة. 
وكما يذكرنا اإليا�ض مرق�ض، حني ت�شقط الذمة )العهد، الدين، القانون، 
العامة،  الذمة  �شعارنا  ليكن  بالقول:  يتابع  لذا  �شيء،  كل  ي�شقط  ال�شمري( 
حقوق  دولة  النا�ض..  حق  فرد،  لكل  اجلميع  للكل،  الكل  للجميع،  اجلميع 

اأ�شا�ض، �شرط الدولة الدميقراطية. 
هي  الدكتاتورية  من  �شوريا  خلال�ض  بها  نطالب  التي  املدنية  الدولة 
االنتقال من النموذج الفئوي الطارد الأغلبية مكونات الن�شيج املجتمعي، اإىل 
جعل اأية اأغلبية عددية اأو �شيا�شية قوة جاذبة لباقي مكونات املجتمع. ولي�شت 
التي  الدول  الوجود يف  بل حالة طبيعية متحققة  ال�شفة حالة مثالية  هذه 
ت�شمن اأوليات احلقوق ال�شيا�شية واملدنية كما هي مقرة يف ال�شرعة الدولية 

حلقوق االإن�شان.
09-07-2011   عن اجلزيرة نت
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الثورة اأم احلرب يف بالد ال�شام
كلما ا�شتدت وطاأة ال�شربة االأمنية الع�شكرية على احلركة املدنية 

االجتماعية ال�شلمية يف �شورية يعود ال�شوؤال عن املواجهة الع�شكرية بني 
القامع واملقموع اإىل ال�شطح.

�شاألت العديد من ال�شباب يف مدينة الق�شرين التون�شية: ملاذا دافعتم عن 
�شلمية الثورة، اأجاب اأكربهم عمرا: »ماذا جنت اجلزائر من القتال، وهل لدينا 
من االإمكانيات ما ي�شمح بتحطيم الرثوتني : االإن�شانية والطبيعية؟« واأجاب 
اأ�شغرهم: »حرب العراق واحلرب على االإرهاب 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 �شرخوا »�شلمية« يف درعا جنوبي �شورية رف�شوا اأية �شيغة 
الكلمات. الذين كتبوا على جدران اجلامع العمري  عنيفة مبا يف ذلك عنف 
»لئن ب�شطت اإيل يدك لتقتلني ما اأنا ببا�شط يدي اإليك الأقتلك«، الذين قالوا 
يف داريا »�شلمية �شلمية لو قتلوا كل يوم مية«، الذين هتفوا يف دوما »اإن جلاأت 
يقتل  »امل�شتبد  يافطة يف حم�ض عليها  الكثري منه« وحملوا  لل�شالح فلديهم 
واحلر ي�شنع احلياة«، هوؤالء هم من و�شع االأ�ش�ض ال�شلبة النتفا�شة الكرامة، 
تعترب  التي  االأ�ش�ض  االأجنبي،  والتدخل  والطائفية  للعنف  الراف�شة  االأ�ش�ض 

البناء املدين الدميقراطي االأمل الوحيد للق�شاء على الدكتاتورية. 
الوا�شع  الإنتاجها  املعاين،  بكل  ال�شوداء  ال�شلطة  الدكتاتورية  مثلت 
اإلغاء  مادة  باعتبارها  املجتمعات  حياة  يف  الذهني  واال�شتع�شاء  لالإن�شداد 
للمبادرة واحلوار والت�شارك والتفاعل والت�شامن والتعارف يف حياة اجلماعة. 
وقد ت�شخمت اأ�شرارها منذ اأ�شيف اإىل مربراتها القدمية كاحلرب والكوارث 
واالأزمات، �شالح الدفاع عن اإيديولوجية حمددة. مل تعد الدكتاتورية مذاك 
الدكتاتورية  املمار�شات  ال�شعارات  األب�شت  فقد  الع�شف،  ملمار�شة  �شكال �شفيقا 
ثوبا مزخر�شا ي�شع على ظهر كل �شحية للتعذيب اأو القتل اأو التنكيل بطاقة 
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الدعاية  اأجهزة  كل  ورغم  متاآمر..  عميل،  مرتد،  كافر،  خائن،  عليها:  كتب 
اإال مبنطق  اال�شتمرار طويال  للدكتاتورية  ال�شرورية ال�شتمرارها، ال ميكن 

الظروف اال�شتثنائية واحلرب. 
احلركة  وجه  يف  احلرب  اآلة  حمركي  اأول  يكون  اأن  الغريب  من  يكن  مل 
�شفات  كل  بني  اأقرانه  بني  من  جمع  فقد  القذايف،  معمر  العربية  الثورية 
الدكتاتور املعا�شر، القائد، الزعيم املفكر واملنظر لبلده واالإن�شانية. وقد كان 
حلالة االإغتيال املدين والفقر ال�شيا�شي الهائل التي خلقها ما جعل االإنزياح 
على  ثار  ملن  البقاء  عن  الدفاع  ظروف  يف  التحقق  �شريع  قدرا  احلرب  نحو 
�شلطته. اأما يف اليمن، فرغم حرب �شعدة، ووجود ال�شالح يف كل منزل، وتوجه 
التيار  اأن  اإال  جلنوبها،  العربية  اجلزيرة  اأ�شقاع  كامل  من  القاعدة  تنظيم 
ال�شلمي ويخ�شى  التحول  بف�شائل  يعتقد  زال  ما  اليمني  االأقوى يف احلراك 
الو�شاطة  اأ�شكال  معظم  اإلغاء  رغم  �شورية،  يف  احلرب.  انزالقات  خماطر 
ف�شلت  االأخرية،  االأربعني عاما  واملجتمع يف  الت�شلطية  ال�شلطة  ال�شلمية بني 
ال�شلطة الت�شلطية االأمنية يف بناء حا�شنة اجتماعية للعنف ت�شمح برد فعٍل 
�شورية  ولعل ما يحدث يف  املواطنني.  املتوح�شة على  اعتداءاتها  تلقائي على 
باالإمكان  العربية برمتها: هل  الثورية  االإختبار االأكرب للحركة  اليوم ي�شكل 
حتجيم قانون نيوتن القائل باأن لكل فعل رد فعل م�شاٍو له يف القوة ومعاك�ض 
له يف االإجتاه عرب الن�شال الواعي النا�شج القادر على هزمية قرار ال�شلطة 
للتغيري  املدنية  لها مع احلركة  املواجهة  ا�شرتاتيجية  االأمنية بجعل احلرب 

يف �شورية؟
منذ دخول القوات اخلا�شة اإىل درعا بعد �شهر ونيف من انتفا�شة الكرامة 
ات�شح للقا�شي والداين اأن �شيا�شة ال�شلطة يف مواجهة املجتمع تقوم على فكرة 
واأ�شاليبها:  احلرب  منطق  تعتمد  فهي  لذا  االأهلية.  و/اأو  التقليدية  احلرب 
الكذب، اخلداع، �شل قدرات العدو، قتل كوادره الواعية اأو اعتقالها، �شيطنته، 
تزوير االأحداث وال�شور، اإثارة الع�شبيات الع�شوية والنزعات الغرائزية عند 
املتقاتلني، حرمان املواطن من الطماأنينة بربط اأمنه باأمن ال�شلطة التي ثار 

عليها..
احلرب،  ملنطق  االآخر  الطرف  جر  على  القدرة  احلرب،  و�شائل  اأهم  ومن 
بحيث يت�شرب خطاب اخلداع والكذب واملبالغة وثنائية اخلري وال�شر اإىل خطاب 
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الثوار اأو االإعالم الذي يعرب عن طموحاتهم. وي�شود يف الف�شاء االإعالمي كل 
ما يعطي االأف�شلية للتمثيل على الواقع والن�شخة على االأ�شل والظاهر على 
املعرفة  مهمة  وتنتهي  القامع،  فخ  يف  واإعالمه  املقموع  ي�شقط  هنا  الكائن.. 
الت�شلط  با�شتمرار  ت�شمح  وينغم�ض اجلميع يف عملية خداع عامة  االإعالمية 

مع تغيري متاثيله واأ�شنامه. 
من نافل القول اأن كل من يوؤثر احلرب على الثورة والدعاية على التاأمل 
ا�شتمرار  يف  اإدراك،  بدون  اأو  باإدراك  ي�شارك  الوعي،  ا�شتعادة  على  والتعبئة 
اأو  االأ�شد  اأو  القذايف  اأو  اأو مبارك  لي�شت بن علي  فالدكتاتورية  الدكتاتورية. 
جعل  اأجل  من  وت�شغط  ممثليها  تفرز  منظومة  الدكتاتورية  اإلخ،  ال�شالح 
تبداأ  الع�شكرية  االإنقالبات  كل  باالإكراه.  اأو  بالر�شا  �شعبية  خياراتها خيارات 
باإعالن حالة الطوارئ يف البالغ االأول الأنها منطقها يقوم على اإلغاء ال�شرعية 
ال�شعبية، وكل تغيريات الق�شرة حتر�ض على اأن يعاد اإنتاج النظام القدمي باأقل 

اخل�شائر لكل من ي�شتفيد من املنظومة ال�شائدة. 
هل حتتمل االأو�شاع العربية ثورة دميقراطية مدنية ناجحة؟ وهل لهذه 

الثورة حلفاء واأن�شار؟
اأتلف  الثورات كاالأرواح يف احلديث ال�شريف جند جمندة، ما توافق منها 
وما تنافر منها اختلف.. من هنا تقتنب�ض ال�شعوب من جتارب ال�شعوب وتغتني 
اأجل  من  نف�شه  ال�شراع  خا�ض  من  عند  ب�شماتها  على  تعرث  الثورة  بها.. 
بلد مبوقف حكامه.  اأو  اختزال جتربة  لثوارها  احلرية، وال ميكن وال يجوز 
كتلك  االإفرتا�شي  العامل  مبادرات  بع�ض  ا�شتيعاب  مدى  عند  كثريا  توقفت 
املتعلقة بنداءات املقاطعة من �شباب �شوريني لدول مثل جنوب اإفريقيا والهند 
ملعنى  عندهم  ا�شتيعاب  عن  نتحدث  اأن  ميكن  كيف  وفنزويال..  والربازيل 
الثورة؟ هل ميكن القول اأن حكومات مغرقة يف الظلم ل�شعوب اأخرى ميكن اأن 
تكون قدوة للتحرر يف �شورية مثال؟ عندما تختزل العالقة بالدول وو�شائل 
االإعالم واالأ�شخا�ض مبوقف اأو بت�شريح، هل ميكن الرد بالقول »ال�شباب دائما 

على حق« و »كن �شد ال�شلطة وقل ما تريد«؟ 
عندما يتم جتيي�ض جماعات غري قليلة يف حرب مذهبية ال ناقة لل�شعب 
ال�شوري فيها وال جمل، عندما يراد لثورة �شعبية اأن تقوم بحرب بالوكالة على 
هذا القطب االإقليمي اأو ذاك، األ�شنا ب�شدد االإنزالق من الثورة ملنطق احلرب 
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الذي تريد ال�شلطة االأمنية اأن ن�شقط به؟
ال�شيا�شية حلقبة االإنتقال وت�شبح  اإنتاج الت�شورات  عندما تتوقف عملية 
عملية العنف اللفظي عملة رائجة يف ال�شارع وتبداأ عملية ه�شم الت�شلح بفوج 
ميكن  هل  اأخرى  اأحيانا  النف�ض  عن  الذاتي  والدفاع  حينا  االأحرار  ال�شباط 
املحافظة على الطابع ال�شلمي املدين للثورة اأم اأن االأمور قد تفلت من عقالها؟

اأمثلة ب�شيطة ملا ميكن ت�شميته �شقوط ال�شحية يف منطق جالدها،  هذه 
وم�شاهمتها بالتايل يف اإطالة عمره، كونها تتوقف عن دورها الطبيعي كقوة 

جاذبة لالأغلبية االأهم يف املجتمع، اأغلبية اأهل املواطنة. 
يف احلرب يكون كال الطرفني على حق، فاحلرب يف املنظار الذاتي دائما 
مقد�شة واالآخر ال ميكن اإال اأن ينت�شب للمدن�ض. احلرب تق�شي على حماوالت 
وخطاب  بالف�شاد  املنقوعة  وال�شلوكيات  اال�شتبدادية  االأخالق  متزيق  الثورة 
التغيري  حل�شر  االأف�شل  الو�شيلة  هي  احلرب  وال�شدق،  وال�شفافية  االأمانة 
قوى  مع  مبا�شرة  مواجهة  كم�شروع  للثورة،  االأكرب  العدو  وهي  الق�شرة،  يف 
التكييف وقوة الرياء واالإن�شان املزيف واملوظف يف خدمة �شلطة قمع القدرات 
واملبادرات.. ال ميكن الغتيال الثورة يف منطق احلرب اأن يتم دون تظافر كل 
الذي  الدعائي  اخلطاب  حل�شاب  للثورة  املوؤقتة  الهزمية  اأي  االإرتداد،  قوى 

ي�شبو اإىل اإرجاع القليل من احلياة الأ�شاطري تلفظ اآخر اأنفا�شها. 
لكي  اإباء  والنفو�ض  ذكاء  العقول  اأكرث  الدكتاتورية  تالحق  احلرب  يف 
تبعدها عن اجلموع الثائرة كي ال تكون نربا�شها الدينامي والكارزمي. احلرب 
ال تتعدى مبنطقها زراعة الفجل، يف حني تقوم الثورة بزراعة النخل. احلرب 
اإن�شاج وعطاء وخ�شب وروح  الثورة فالزمن فيها مادة  اأما  قد تكون خاطفة 

املتابعة مدر�شة متكاملة ملجتمع جديد.
رغم االإفرتاق اجلوهري بني احلرب والثورة، تبقى التخوم يف عدة اأو�شاع 
واهية على اأر�ض الواقع. وميكن القول اأن الربوباغندا ت�شكل امل�شعد، العتلة 
التي تعمل على انزياح حالة الب�شر املطالبة باحلرية اإىل جتيي�ض فارغ واأرعن 
التوجه  هذا  الغريزية..  والنوازع  العميق  الدفني  واحلقد  الغيظ  يف  ُيختزل 
تعطي  ال�شنع  م�شبقة  ظالمية  اإيديولوجيات  اأتون  يف  الثورة  اإبداعات  يقتل 
الطماأنينة لكل ما يتعلق باملوت، وتقتل االإكت�شاف والقدرة على الرد االإبداعي 

على االأو�شاع يف �شريورة خطرية ا�شمها الت�شيري العقائدي االآيل.
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طرفا  املالية  احلرب  �شريبة  لدفع  املحتملني  املر�شحني  بني  يوجد  ال 
القدمية  والقيم  القدمي  العامل  ملع�شكر  ينتمون  كلهم  واحدا.  دميقراطيا 

والنظم البالية يف ت�شلطها وتخلفها.
 كما اأنه مل يكن يف املجتمع ال�شوري ع�شية انتفا�شة الكرامة حا�شنة للعنف، 
املتاأثرين  البالد،  خارج  امل�شتعجلني  حزب  من  خطاب  هكذا  ن�شمع  بداأنا  فقد 
باالأمنوذج الليبي، الذي مل يعد بعد 25 األف قتيل )52 األف قتيل و330 جريح 
ع�شية مقتل القذايف( ي�شكل م�شدر ا�شتلهام الأحد من املحيط اإىل اخلليج. لذا 
وكما نالحظ يف املتابعة املجهرية لكل من يتحدث يف الرد العنيف على جرمية 
العنف ال�شلطوية غياب و�شوح الروؤية ال�شيا�شية بل اأية منطلقات ا�شرتاتيجية 
لتغيري دميقراطي، ولعلهم ي�شكلون الطرف االأكرث ا�شتجابة مل�شهد ال�شرورة 
فقط  لي�ض  اأيامنا  يف  ي�شبق  �شار  جتيي�ض  التجيي�ض،  على  القائم  االإعالمية 
من  ولي�ض  الفعلية.  ومتطلباته  الواقع  اأي�شا  بل  وال�شيا�شي  املدين  اخلطاب 
والثاأر  احلقد  لعقلية  ا�شتح�شارا  منهم  العديد  منطق  يف  ن�شمع  اأن  الغريب 
واالإنتقام اإن كانوا وراء احلدود اأو داخلها، وهم باالأمثلة التي قدموها للقتل، 
على قلتها، ال يفرتقون كثريا عن اأخالق الدكتاتورية التي اأجنبتهم يف رحم 
الت�شلط الذي ينتزع االأن�شنة من اأي �شراع م�شلح بني مكونات املجتمع الواحد.. 
ورغم اأن احتماالت احلرب يف �شدر الثورة مازالت ال تقل عن احتماالت انت�شار 
احلرب  بني  واالإنف�شال  االإت�شال  نقاط  تاأريخ  يكون  لن  احلرب،  على  الثورة 
والثورة ممكنا، ب�شبب العنف املنهجي للدكتاتورية والنفاق اجلماعي عند من 

يريد مناه�شتها بو�شائل غري �شلمية.
اإن�شان �شاحب �شمري مع ما حدث يف حماه  اأن يتعامل   لي�ض من املمكن 
ومدن  واإدلب  حم�ض  وحمافظة  درعا  وحمافظة  دم�شق  وريف  الزور  ودير 
تراجيديا  لكن  منه حذر،  يعفي  ال  لقدٍر  م�شت�شلم  ور�شوخ  بارد  بدم  ال�شاحل 
الثورة تكمن يف دفع جيل الأثمان باهظة من اأجل حرية وكرامة اأجيال، واأن 
�شمام  لت�شكيل  مو�شوعيا  ين�شبهم  امل�شوؤولية  من  عال  بقدر  الثوار  يحتفظ 

اأمان امل�شتقبل باعتبار اأن الوطن ي�شتعني بهم وال ي�شتعينون عليه.
والتحلل  االقت�شادي  والف�شاد  ال�شيا�شي  الت�شحر  من  اخلروج  ميكن  ال   
االجتماعي والرتاجع الثقايف دون هزة اأر�شية وجدانية مت�ض العقول والقلوب 
وال تقبل باأقل من القطيعة مع املا�شي اأ�شا�شا لبناء احلا�شر وامل�شتقبل. الثورة 
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يف و�شع كهذا تنتمي الإن�شانية النحن، هي فعل التجاوز للعالقات الع�شوية 
الدولة. ال ميكن  و�شيادة  االأ�شخا�ض  ملواطنية  اليومية  والع�شبية والرتجمة 
الأي ثورة معا�شرة اأن ت�شتحق ا�شمها عندما تلجاأ اإىل االإلغاء ال�شمني الأهم 

اأركان م�شاريع احلداثة املعا�شرة غري املنجزة.
 الثورة هي طموح اإعادة بناء اإن�شان التنوير يف احلقبة املعا�شة، هي النه�شة 
ترجمة  على  القادرة  للموؤ�ش�شات  االأرقى  والبناء  لالإن�شان  والنهو�ض  لالأمة 

عالقة متقدمة بني ال�شخ�ض واملجتمع والدولة. 
2011-08-09
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حماية التما�شك االجتماعي
 اأثناء االإنتفا�شات وبعدها

بدوره  القيام  على  املدين  املجتمع  قدرة  العربية  الدكتاتوريات  اأنهكت 
فيما  املجتمع  مكونات  وبني  واملجتمع  ال�شلطة  بني  اأمان  ك�شمام  الطبيعي 
وقبلية  )ع�شائرية  املدنية  قبل  الع�شوية  للتعبريات  املجال  وفتحت  بينها. 
اأكرث  منذ  وجلته  جمتمع  يف  �شرطاين  ب�شكل  للنمو  ومذهبية..(  وطائفية 
املجال  تفتح  اأي منظومة  راأ�شمالية،  اقت�شادية  اجتماعية  قرٍن منظومة  من 
لالإنتقال من الفرد املرتبط باجلماعة باعتبارها و�شيلة حماية وهوية وانتماء 
الراأ�شمالية  متكنت  حني  ويف  وواجبات.  بحقوق  يتمتع  الذي  ال�شخ�ض  اإىل 
املركزية من تطوير مفاهيم وتعبريات موؤ�ش�شية متقدمة للمواطنة والدولة 
يف  الف�شل  العربي  الت�شلطي  لالأمنوذج  كان  وال�شيادة.  املدنية  الدميقراطية 
مهيمنة  متنفذة  �شلطة  حل�شاب  الدولة  و�شرقة  االإن�شان-املواطن  تغييب 
ق�شاء  امتالك  على  والقدرة  الت�شريعي  ال�شعبي  التمثيل  الإمكانية  وم�شادرة 

م�شتقل ن�شبيا، حتى ال نتحدث يف �شلطة ق�شائية وف�شل لل�شلطات!
مبحا�شرتها  املدنية  احلياة  منابع  جتفيف  على  الدكتاتورية  اعتمدت 
العامة.  واحلياة  الدور  يف  للم�شاركة  وم�شادرتها  التربع  ومنعها  التطوع 
بحيث �شار املرور من القنوات االأمنية امل�شيطرة، ال�شرط الواجب الوجوب يف 

الف�شاءات الثقافية واالجتماعية وال�شيا�شية. 
ال �شك باأن احلركة ال�شعبية املدنية التي انطلقت من تون�ض مل يغب عنها 
منذ اليوم االأول عمق التحديات و�شرورة القطيعة املنهجية من الت�شلط املنتج 
للتفكك االجتماعي بتعبرييه التقليدي )روابط الت�شامن الع�شوية( واحلديث 
)و�شائل الدفاع الذاتي النقابية واحلقوقية، ال�شيا�شية منها واملدنية(. وجتلى 
ذلك باإعطاء احلراك طابعا مدنيا مواطنيا اأوال، يف رف�ٍض الأي �شنم واأي رمز 
باأقل  الدميقراطي  للتغيري  ال�شلمية كو�شيلة  والتاأكيد على  اأو ديني،  �شيا�شي 
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والبحرين  اليمن  ويف  اأي�شا  وا�شحا  االإ�شرار  هذا  جند  م�شر  يف  اخل�شائر. 
و�شورية واالأيام االأوىل للثورة الليبية. ولعل من املفيد التوقف عند انتفا�شة 
ال�شوؤال  يعد  مل  ب�شكل  لها  الع�شكرية  االأمنية  واملواجهة  �شورية  يف  الكرامة 
مطروحا حول حماية التما�شك االجتماعي، بقدر ما �شار هذا التما�شك مادة 

توظيف من قبل ال�شائد للحفاظ على النظام القدمي. 
االأيام  يف  واملدين  ال�شيا�شي  الوعي  �شورة  درعا  من  ال�شباب  اأحد  خل�ض 
االأوىل للحراك ال�شعبي املدين بالقول: »عمي اإحنا جينا من املواتري للثورة«. 
ولكنهم  اأو ت�شور  برنامج  اأي  لك�شر حاجز اخلوف قبل طرح  ال�شبيبة  انطلق 
بو�شائل  للتظاهر  بتداعيهم   االأمن  واأجهزة  العامل  بهروا  االأول  اليوم  ومنذ 
ويدينون  احلرية  يف  ويتحدثون  �شلمية  �شلمية  ي�شرخون  راقية:  ح�شارية 
رامي احلرامي والف�شاد. هذه املجموعات اجلديدة غري املوؤر�شفة يف �شجالت 
الذين  هوؤالء  موؤامرة!!..  ال�شلطة  خطاب  يف  الفور  على  �شارت  املخابرات 
يف  حطموا  القدرة  الكلي  االأمن  �شورة  وحطموا  الدكتاتورية  هالة  ك�شروا 
و«ديرة احل�شد« و«عني عالرزق  الع�شائرية  الروابط  درعا  نف�شه فكرة  الوقت 
وعني للمخابرات«.. اإىل غري ذلك من ال�شورة ال�شلبية عن الذات التي راجت 

يف ظل الدكتاتورية. 
 لن ابتعد عن االأ�شطورة التي ي�شجلها ال�شباب وال�شعب يف ملحمة ثورية مل 
تعرفها �شورية يف تاريخها احلديث اأو القدمي، و�شعت خيمتان يف �شاحة ال�شرايا 
احلكومي خوفا  املجمع  يحمون  املرور،  ينظمون  ال�شباب  لالإعت�شام،  درعا  يف 
من اعتداء عنا�شر االأمن عليه، اأمام اجلامع العمري ع�شرات االآالف يحتفلون 
باحلرية، يافطة تقول »يا بوطي ويا ح�شون ال�شعب ال�شوري ما بخون« واأخرى 
تقول »ال اإخوان وال �شلفية بدنا دولة مدنية«. كل اإن�شان �شروري، لكٍل دوره، 
عجينة وطنية ودميقراطية متكاملة متجان�شة.. بلدات مل ي�شمع بها العامل 
مثل جا�شم واحلراك وامل�شيفرة وداعل واحلارة ونوى.. اأقامت مدار�ض احلوار 
الدميقراطي يف اعت�شاماتها وب�شكل يومي. عر�ٌض للمواطنة ينري غدا خمتلف 
الكرامة.  ملوكب  �شورية  مدينة   16 بان�شمام  يوما  اأربعني  من  اأقل  يف  يحتفل 
ورغم القتل والقمع، انتقلت االإنتفا�شة من حمافظة درعا اإىل �شورية ومل يعد 

باالإمكان اإطفاء نور الثورة.
التي  الطحالب  عن  للدفاع  �شعواء  حربا  ال�شلطة  بداأت  املعمعان،  هذا  يف 
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�شالحا  انت�شبت  واملذهبية  االإ�شالمية  الفزاعة  اأربعة..  عقود  يف  اأنتجتها 
الرهاب  مادة  �شارت  االأهلية  واحلرب  الفو�شى  للدكتاتورية،  اإيديولوجيا 
يف  ذلك  حتقيق  يف  ف�شلت  واإن  املدين.  للحراك  ين�شم  مل  من  لكل  اليومي 
حمافظة درعا فقد ا�شتطاعت زرع ا�شفني قاتل يف مناطق االحتكاك الطائفي 
مثل بانيا�ض وطرطو�ض والالذقية واأخريا حم�ض. وكاأن حرب ال�شلطة  املعززة 
ال�شراع  ت�شعى لتحويل  العيون اخلارجية  بداأت  الطائفية ال تكفي،  لالأحقاد 
على  )يركز  �شورية  على  �شراع  اإىل  والدكتاتورية(  الثوار  )بني  �شورية  يف 
املدين  ال�شعبي  توظيف احلراك  وفر�ض  االإقليمية  ال�شلطة  طبيعة حتالفات 
مل�شالح اأطراف غري �شورية ويطرح الق�شية املذهبية من منطلق ال�شداقات 

والعداوات لل�شلطة ال�شورية(.
كان احلراك املدين يقرب اأخالق الطغيان وينتج اأخالق الثورة.. ال�شلطة 
ال�شلطة تقتل وال�شباب يحمون احلق  تكذب والثوار يوثقون كل ما يقولون، 
يف احلياة واالأمن يف اعت�شاماتهم.. ال�شلطة ت�شعى لل�شحن الطائفي والنا�ض 

ي�شرخون واحد واحد واحد ال�شعب ال�شوري واحد.  
�شاركت عدة اأطراف، علمانية واإ�شالمية وم�شتقلة، من اجلاليات ال�شورية 
يف اخلارج، يف دعم احلركة الثورية املدنية. وقمنا، كلٌّ على طريقته، باإي�شال 
والنقا�ض  واحلوار  التوا�شل  اأدوات  وخلق  االإعالمي  احل�شار  ك�شر  و�شائل 
�شبه اليومي بني الداخل واخلارج. وقد اأطلقت يف االأ�شبوع الثاين للثورة ما 
�شار يعرف بالالءات الثالث: ال للعنف، ال للطائفية، ال للتدخل اخلارجي. 
ال�شورية  االأرا�شي  وحدة  ل�شمان  اأ�شا�شية  �شيا�شية  عمل  كا�شرتاتيجية 
اإىل قوة جاذبة  الكرامة  انتفا�شة  اأجل حتويل  الن�شال وال�شعب ومن  ووحدة 
لالأغلبية ال�شكانية بكل معنى الكلمة. وقد حترك تيارنا من اأجل خلق عمليات 
اال�شتقطاب ال�شرورية لتّحول االإنتفا�شة اإىل ثورة: الريف-املدينة، االأقليات-

لالأحزاب  التاريخية  ال�شرعية  العلمانيون-االإ�شالميون،  االإ�شمية،  االأغلبية 
الدميقراطية- ال�شرعية الثورية للحركة ال�شبابية. 

اأرقى يف العديد من معامله، فقد نظمت الن�شاء  لكن االإبداع ال�شبابي كان 
مظاهرات يومية اأثناء ح�شار درعا. وكان ال�شباب ي�شرت�شدون يف العديد من 
الوجهاء  من  اخلربة  اأ�شحاب  اأي  )الكبارية(  ي�شمونه  مبا  الكبرية  الق�شايا 
احل�شار  ظل  يف  حياتهم  وينظمون  اللجان  ي�شكلون  العامة.  وال�شخ�شيات 
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ال�شهيد وكان مالحقا  اأخي  املاء والكهرباء والغذاء.. كتب يل  واحلرمان من 
ا�شم  اأي  اأو  املعجزة  �شّمها  الت�شور،  يفوق  املواطنني  بني  »الت�شامن   : وقتئذ 
اإمكانيات  نظمنا  واحد،  جانب  من  الطوارئ  حالة  رفعنا  لقد  عليه.  تعرث 
ال�شمود الأ�شعب اأ�شكال احل�شار، النا�ض تتربع بكل ما لديها من اأجل ال�شمود 
اجلماعي، االآن يا اأخي اأدرك ما يعنيه االأدباء يف حديثهم عن عطر الثورة الذي 

ي�شل لكل من يحبها.. وي�شتفيد منه اجلميع.« 
ميكن القول اأن االأ�شهر االأوىل �شهدت توا�شال بني االأجيال انتهى مب�شاركة 
كل الفئات العمرية على اختالفها، وم�شاركة ن�شائية وا�شعة واندماجا مواطنيا 
�شفوف  يف  هلع  حالة  الو�شع  هذا  خلق  وقد  الع�شائرية.  العالقات  طم�ض 
�شكل من  واغتيال كل  ملواطنيها  الكامل  التغييب  �شلطة مت�شلطة عا�شت من 
اأ�شكال امل�شاركة. و�شار تاأجيج العنف االأمني الع�شكري لي�ض فقط و�شيلة قمع 
وت�شميم  اإ�شرار  �شابق  عن  قتل  عملية  اأي�شا  واإمنا  ال�شعبي،  املدين  للحراك 
الأ�شكال الت�شامن والتما�شك والتفاعل املدين يف املجتمع ال�شوري. وقد اعتمد 
رهان ال�شلطة على قانون نيوتن القائل باأن لكل فعل رد فعل م�شاٍو له يف القوة 
ومعاك�ض له يف االإجتاه. لقد اأرادت ال�شلطات االأمنية يف حماولتها للتطبيع مع 
الو�شائل املتوح�شة واخليارات االأ�شواأ التي جلاأت اإليها توليد ردود اأفعال عنيفة 
متطرفة ومتطيفة ت�شمح لها بتربير وت�شعيد قمعها. و�شجعت يف و�شح النهار 
كل اأ�شكال رد الفعل الثاأرية ال�شخ�شية واللفظية على حمالتها الهمجية بحق 
املتظاهرين العزل واأطلقت �شراح اأعداد كبرية من املتطرفني املعتقلني قبل 18 
اآذار 2011 يف ق�شايا تنظيمات جهادية ويف نف�ض الوقت اعتقلت اأكرث من ثالثة 
اآالف كادر متنور من عنا�شر الرت�شيد والتهدئة والتوجيه للحركة ال�شبابية 
واحلراك االجتماعي املدين.  اإال اأن التيار االأو�شع حافظ حتى اللحظة، على 
قدرته على جعل الن�شال ال�شلمي الإ�شقاط الدكتاتورية وبناء الدولة املدنية 

الدميقراطية رغم كل مرتتبات الزمن املدمى بالعنف ال�شلطوي االأعمى. 
ال يغيب عن املراقب اأن اأهم الو�شائل حلماية التما�شك االجتماعي تتطلب 
التوقف عند اأ�شا�شيات  توفر الدفاع الذاتي ال�شلمي عن النف�ض وعن املجتمع 

االأهلي الوا�شع وت�شمل:
ورف�ض  عنفية  غري  بطريقة  واخلالفات  ال�شراعات  حل  على  القدرة   -1

الوقوع يف فخ االنتقال من الثورة اإىل احلرب.
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والدينية  القومية  للف�شيف�شاء  الدميقراطي  ال�شبط  على  القدرة   -2
االإعرتاف  يعترب  جديد  ثقايف-�شيا�شي  لو�شع  التاأ�شي�ض  اأي  والطائفية، 
الدولة  يف  املواطنة  لتعريف  اأ�شا�شي  مكمل  للجماعات  االأ�شا�شية  باحلقوق 

املدنية. )عهد الكرامة واحلقوق كاأمنوذج(.  
3- �شمان ال�شالم البارد يف مرحلة االإنتقال

دون  ت�شري  املدين  املجتمعي  الوعي  اإن�شاج  عملية  باأن  القول  ميكن  ال 
حفر واأفخاخ واأعداء. فرموز العامل القدمي لي�شوا فقط يف مع�شكر ال�شلطة 
الت�شلطية، واملعار�شة ال�شيا�شية التقليدية حتمل اإرثا ثقيال بنيويا ووظيفيا 
الثورة  اأن  اليوم داخل وخارج البالد. وكما  الن�شال  اآثاره بو�شوح على  يرتك 
تتقدم، عنا�شر الثورة امل�شادة تت�شلح اأي�شا. بل وميكن القول اأن هناك �شباق 
علني و�شمني بني اإن�شاج الوعي وتدني�ض الوعي، بني تاأكيد منطلقات الثورة 
وو�شعها برمتها على ب�شاط الرف�ض، اأخريا وهنا مراب�ض اخلطر، بني تعزيز 
اأخرى  روح التعاون املواطني وعودة الطحالب الطائفية وال�شوفينية باأ�شماء 
يف االأو�شاط االأخطر ت�شررا و�شحقا. وال ن�شتغرب يف ال�شعارات دخول العنف 
اال�شتعمال  على  فعل  كردود  الرئي�ض..(،  اإعدام  مهدور،  دمك  )مثل  اللفظي 
االأعمى واملفرط للعنف الفيزيائي بحق احلراك االجتماعي. وهناك �شخ�شيات 
�شابق وعي وب�شكل ي�شمل رموز دميقراطية  وقوى متطرفة تقوم بذلك عن 
اللهم ا�شلحه  اآخرها:  معار�شة )اأكرث من فتوى �شدرت بحقي من �شلفيني 
الرتويج  يف  دورا  لعب  قد  اخلليجي  االإعالم  باأن  �شك  وال  منه(.  خل�شنا  اأو 
ال�شيا�شية  املعار�شة  يف  تطيفا  واالأكرث  حمافظة  االأكرث  العنا�شر  خلطاب 
والقومية  الدينية  االأقليات  وت�شت�شاف  متاما  املراأة  تغّيب  بحيث  ال�شورية 
بجرعات هوميوباثية وال ينال التيار املدين الدميقراطي حجما يتنا�شب مع 
قوته املجتمعية وح�شوره يف امليدان. وبعد اأن كان الزمن عامل اإن�شاج �شيا�شي 
مدين  اإحباط  عن�شر  اإىل  يتحول  اأن  من  ال�شبيبة  عند  خماوف  ثمة  اأ�شا�ض، 
ي�شمح بعودة �شياطني االأم�ض بلبا�ض الثورة وخماطر التفتت املجتمعي الذي 

حتمله اإيديولوجيات الطوارئ يف ردها على عنف حالة الطوارئ ال�شلطوية.
متزيق  عنا�شر  مواجهة  ميكن  وكيف  االأ�شواأ  نحو  االأمور  ت�شري  هل 
يف  االجتماعي  التما�شك  حماية  ميكن  ال  اأمانة  بكل  االجتماعي؟  التما�شك 
التمتع  دون  ثورية  حالة  لكل  واملرافقة  االإجبارية  والبناء  الهدم  عمليات 
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النوع من  التعامل مع هذا  امل�شوؤولية وال�شدق وال�شفافية يف  باأعلى قدر من 
املع�شالت. فالنفاق وال�شعبوية والبحث عن االإر�شاء من اأجل االإر�شاء وجتنب 
نقد االأخطاء واملنزلقات كل هذا ي�شمح لالإخطاء املمكن تداركها بالتحول اإىل 
ومتاأ�شلة ي�شعب معاجلتها. فال ميكن معاجلة مر�ض  م�شكالت م�شتع�شية 
ال�شيا�شي  الفعل  يف  بعيدا  الذهاب  ميكن  وال  ودقيق،  �شحيح  ت�شخي�ض  دون 
فاملواطنة  العام.  الدنيوي  ال�شاأن  عن  القدا�شة  نزع  على  القدرة  دون  واملدين 
تتكامل مع احلقوق االأ�شا�شية للجماعات، وتكتمل �شيادتها، اأي كرامتها بوطن 
دون  انتفا�شة-ثورة  ظل  يف  ثورية  اإجابات  ا�شتنباط  بحال  ميكن  وال  �شيد. 
والتنمية  الثقافية  بالنه�شة  نف�شها  الثورة تعرب عن  لكون  امل�شبق  اال�شتيعاب 
البنيات  مع  للمواجهة  م�شطرة  اأنها  اأي  املدنية.  والدميقراطية  الب�شرية 
االإيديولوجيات  ووظفتها  الدكتاتوريات  غذتها  التي  القدمية  والوظائف 
املحافظة. من هنا �شرورة امتالك القدرة على االإبتعاد عن ال�شارع من اأجل مّد 
�شبابه بالبو�شلة ال�شرورية للتمييز بني الثورة والثورة امل�شادة، بني التوظيف 
اخلارجي والتغيري الداخلي، بني م�شالح الدول التي تهدف لتحجيم التغيري 
الدميقراطي وم�شالح ال�شعوب التي تريد اأن يذهب اإىل اأبعد مدى. لن يرى 
املواطن ال�شوري اأو التون�شي على االإعالم اخلليجي من يتحدث عن ثورة من 
املاء الأن عرو�ض اخلليج تريدها للجمهوريات وحترمها على �شعوب  اإىل  املاء 
جت�شدها  ومدى  املواطنة  حقوق  يف  للخو�ض  جمال  ثمة  يكون  لن  امللكيات. 
املال  ورواد  البريوقراطية  اأبناء احلركات  علينا  و�شيخرج  العربي؟  النظام  يف 
ونرتك  النظام  فلي�شقط  جانبا،  واآراءكم  براجمكم  دعوا  باأطروحة  ال�شيا�شي 
الأنظمة  العمر  تعطي  التي  هي  االأطروحات  هذه  االإقرتاع؟  ل�شندوق  االأمر 
بالية بل ومتوح�شة وجتعل قطاعات وا�شعة ت�شتنكف عن امل�شاركة يف احلراك 
املدين االجتماعي. من هنا �شرورة وجود عقد اجتماعي �شيا�شي اأخالقي يزرع 
االأ�ش�ض لدولة غايتها االإن�شان وقاعدتها املواطنة و�شالبتها يف ف�شل ال�شلطات 

واإبتكاراتها يف التداول ال�شلمي على ال�شلطة. 
  ------------------------

القاهرة 2011/10/17 يف منتدى احلوارال�شبابي:  مداخلة هيثم مناع يف 
ال�شابات وال�شبان يف االإنتفا�شات العربية: عنا�شر التغيري نحو الدميقراطية، 

هيئة االأمم املتحدة للمراأة، االإ�شكوا، مكتب املفو�ض ال�شامي حلقوق االإن�شان.
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الثورة ال�شورية على مفرتق طرق

يف ت�شعة اأ�شهر، اأعطت ال�شلطة يف �شورية اأ�شواأ ما عندها، وقد و�شلت حلالة 
توح�ض معممة باملعنى االأمني والعنفي، مل يكن يف جعبتها القدرة على فهم 
لقدرة  تفتقر  فتئت  وما  الثوري،  للحراك  امليدانية  املعطيات  وفق  يحدث  ما 
من  االأدنى  للحد  ت�شتجيب  ملمو�شة  �شيا�شية  باإجابات  الوقائع  مع  التعامل 
طموحات احلركة املدنية ال�شلمية. مت�شكت االآلة االإعالمية الر�شمية بخطاب 
بني  الواحد  الوطن  يف  امل�شرتكة  املواطنة  فكرة  عنه  تغيب  وعدائي  بائ�ض 
الثائر والقامع، بني املوايل لل�شلطة واملطالب باإ�شقاط النظام. وبذلك زرعت 
مع  فقط  لي�ض  ال�شاملة،  واملواجهة  املفتوح  العداء  اإ�شفني  ال�شورية  ال�شلطة 
املجتمعني ال�شيا�شي واملدين، واإمنا اأي�شا مع املجتمع االأهلي الوا�شع، احلا�شن 
منظومتي  على  الثائر  املجتمع  ي�شقط  مل  الكرامة.  النتفا�شة-ثورة  االأول 
الف�شاد واال�شتبداد يف لعبة ال�شلطة، كما اأنه اأثبت باأن الكائن االإن�شاين الواعي 
اأكرث  يف  الثورة  �شلمية  على  فاأ�شر  الطبيعي.  اأو  العفوي  الكائن  على  يتفوق 
منطلق  درعا،  حمافظة  مواطنو  واأثبت  البالد.  يف  تهمي�شا  الريفية  املناطق 
له  م�شاٍو  فعل  رد  فعل  )لكل  نيوتن  قانون  بطالن  امل�شتمر،  وم�شعلها  الثورة 
يف القوة ومعاك�ض له يف االإجتاه( يف ال�شراع االجتماعي ال�شيا�شي الواعي من 
اأجل الدميقراطية. فت�شدرت �شعارات الدولة املدنية التعددية الدميقراطية، 
وانف�شحت  العمري.  امل�شجد  جدران  االأول  اليوم  منذ  ال�شلمية،  والثورة 
الوقائع يف �شاحات جا�شم  املوؤامرة والت�شلح على �شخرة  ال�شلطات عن  رواية 
وامل�شيفرة واحلراك واحلارة ونوى وب�شرى احلرير... كنا نعي�ض حلم الثورة 
واقعا يف اعت�شامات البلدات ال�شغرية ودرعا البلدة وال�شرايا.. ودخلت الثورة 
ال�شورية التاريخ املعا�شر كحراك مدين �شلمي ينطلق من الريف نحو املدن 
من اأجل اإعادة بناء املجتمع املدين والدولة املدنية الدميقراطية على اأ�شالء 
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دكتاتورية اختزلت عالقتها باملجتمع باأجهزة القمع والردع. ولعل قرار دخول 
الع�شكرية  للموؤ�ش�شة  جديد  ودور  جديد  مل�شلك  اأرخ  قد  درعا  مدينة  اجلي�ض 
قررت ال�شلطة االأمنية اللجوء له مهما كانت نتائج ذلك على وحدة اجلي�ض 
وعالقة اجلي�ض وال�شعب ووحدة البالد. لكن هذا القرار اخلطري، مل يكن له 
ودير  االأخرى )حماه وحم�ض  املدن  الوطني ومتكنت  ال�شعيد  على  تاأثريات 
التجمهر  يف  االإ�شتمرار  من  اأ�شا�شي(  ب�شكل  دم�شق  وريف  والقام�شلي  الزور 
الربنامج  تبلور  عملية  وبداأت  الوطني  بعدها  الثورة  اأعطى  ب�شكل  الوا�شع 
لل�شعب  الوا�شعة  ال�شرائح  �شملت  جمتمعية  حوارات  يف  الدميقراطي  املدين 
ال�شوري. وال �شك، باأن قرار ال�شلطات ال�شورية املجرم بدخول اجلي�ض حماه 
للح�شور  حدا  و�شع  قد   )2011/7/31( واحد  يوم  يف  والبوكمال  الزور  ودير 
واالأهلية  املدنية  القطاعات  لكل  العامة  والتعبئة  ال�شعبية  للم�شاركة  الوا�شع 
عملية  رم�شان  �شهر  من  االأواخر  الع�شر  �شهدت  وقد  والنطع.  ال�شيف  بقوة 
تراجع يف اخلطاب املدين مع دفٍع اإعالمي متعمد  للخطاب الديني انعك�شت 
�شلبا على الثورة وخلقت حالة ا�شطراب وقلق يف �شفوف قيادات �شابة حلت 
حمل قيادات اأكرث خربة ون�شجا كانت ال�شلطة االأمنية قد جنحت يف تغييبها 

بقوة احلل االأمني الع�شكري املدمر. 
هذا  كان  �شواء  اخلارجي،  التاأثري  نطاق  خارج  الثورية  العملية  تبق  مل 
اخلارج �شوريا اأو اإقليميا اأو دوليا. وقد بداأت و�شائل التوا�شل احلديثة باأخذ 
يف  جنحت  اأن  تلبث  مل  بحيث  امليدانية  الوقائع  ح�شاب  على  مت�شاعد  مكان 
الف�شائية االنتقائية، والعامل  بال�شورة  الواقعية  الداخلية  ال�شورة  ا�شتبدال 
اآذار«  اأن حركة مثل »اإئتالف �شباب ثورة 18  االإفرتا�شي. ولي�ض من الغريب 
مل تتح لها ثالث دقائق على اأية ف�شائية خليجية رغم اأنها قدمت نخبة من 
املحرتفة  ال�شورية  ال�شغط  جماعات  اأن  القول  وميكن  واملعتقلني.  ال�شهداء 
واملتفرغة يف اخلارج، قد جنحت يف التاأثري على روؤية العامل للثورة و�شورتها، 
ويف التاأثري تباعا يف خطاب عنا�شر التوا�شل من الداخل مع اخلارج املرحب 
واملروج خلطاب حمدد �شلفا، خطاب عزز ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، الفكرة 
املت�شاعد لقيادات الداخل  املوؤامرة. وكان للتهمي�ض  التافهة حول  ال�شلطوية 
ب�شكل  املطلوب  تن�شجم مع اخلطاب  التي مل  التاريخية  وال�شيا�شية  امليدانية 
يف  اأثر  اأو  دور  اأي  لها  يكن  مل  ومذهبية  اإيديولوجية  األوانا  دعم  اأن  وا�شح، 
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انطالقة الثورة ال�شورية.
اأو�شلنا التهمي�ض االإعالمي لكوادر متقدمة يف الثورة من جهة والت�شعيد 
ثانية،  جهة  من  ال�شلطة  قبل  من  واالغتيال  االعتقال  لعمليات  املهوو�ض 
، وم�شو�شة  تكاد  اأو  �شيا�شيا  الراأ�ض  اجتماعية مقطوعة  اليوم حلركة  اأو�شلنا 
الدكتاتوري  امل�شروع  بني  ما  تداخل  هناك  و�شار  بالتايل.  برناجميا  الروؤية 
من جهة، وبني ال�شعي للمقاومة من خالل اأفكار ت�شتجلب الت�شلح والتدخل 
اخلارجي من جهة اأخرى، مثل ال�شعارات املطالبة باحلماية الدولية واحلظر 
عن  املن�شقني  من  املكون  احلر  اجلي�ض  وم�شاركة  العازلة  واملناطق  اجلوي 
كما  امل�شطلحات  ولهذه  املتطوعني.  من  اإليهم  ين�شم  ومن  ال�شوري  اجلي�ض 
الع�شكرة  �شريورة  اإطالق  وهي  واحدة،  داللة  الدويل  القانون  دار�شو  يعرف 
من  جزءا  لت�شري  وخارجي،   داخلي  �شراع  من  حالياً  �شوريا  يف  يجري  فيما 
بالفعل  نحن  لذا  بعيد.  غري  مدى  يف  جذريا  طابعها  يغري  اأن  ميكن  الثورة 
على مفرتق طرق، يفتح املجال الحتماالت متعددة ومتباينة، مع مالحظة اأن 
ال�شيناريو االأ�شواأ مل يعد بعيدا، يف ظل التعبئة اخلارجية احلالية، وال�شداقات 
والعداوات التي جتاوزت العقالنية ال�شيا�شية والقراءة امل�شتقلة مل�شري البالد. 
ولن تكون احلرب االأهلية يف �شورية خال�شة باملعنى ال�شيا�شي اأو الطبقي، بل 
�شتكون ملوثة بالتدخل اخلارجي ال�شافر والتعبئة الطائفية، اأي اأنها انت�شار 
لكل مقومات الردة والظالم، حرب خا�شرة بكل معاين الكلمة ولكل االأطراف، 

و�شيكون اأكرب اخلا�شرين فيها : الثورة الدميقراطية وال�شعب ال�شوري.
لقد مات النظام ال�شوري يف العقول والقلوب، ومل يبق لنا ك�شوريني �شوى 
ال�شعب  قام  التاريخ.  قمامة  اإىل  الر�شمية  و�شخ�شياته  موؤ�ش�شاته  نحمل  اأن 
م�شوه  لكائن  ي�شبه جثة �شخمة  و�شعنا احلايل  و�شار  االأكرب  بالعمل  الثائر 
يبلغ من العمر 40 عاماً واأمامها طفل يبداأ بالكاد يف اكت�شاب الوعي بوجوده، و 

يحاول اأن يبعد تلك اجلثة عن طريقه كي يرى امل�شتقبل.
ال�شيا�شية  اجلراأة  منتلك  اأن  كهذا،  و�شع  يف  وعرب،  ك�شوريني  علينا 
وهل  اليوم؟  نتجه  اأين  اإىل  اجلميع:  على  ال�شوؤال  طرح  على  واالأخالقية 
الت�شحيات  هذه  كل  اأن  اأم  وكرامة؟  حرية  ت�شحياته  ثمن  ال�شعب  �شيح�شد 
والتدخل  والع�شكرة  ال�شالح  اإىل  الثورة  بانزالق  وتهدر  �شت�شيع  الغالية 
الع�شكري اخلارجي واحلرب االأهلية- الطائفية ؟ الواقع اأن االإجابة على هذا 
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ال�شوؤال تبدو يف غاية ال�شعوبة، فهناك من يت�شرف وكـاأنه م�شاب بعمى األوان 
�شيا�شي مزمن، اأعني بهذا فئة منا�شري النظام والذين يرون �شرورة التم�شك 
ببقائه حتى النهاية، وحتى ولو ت�شبب ذلك يف حتطيم املجتمع والدولة. ويف 
مواجهة هوؤالء جتد من يقول اأن اإ�شقاط النظام ال�شوري باالإمكانات الذاتية 
يبدو اأمراً غري ممكن، ولهذا يرون وجوب اال�شتعانة بكل من يقول باأنه يقف 
يقول  نف�شه هو من  ال�شيطان  ولو  كان، حتى  اأياً  النظام  الإ�شقاط هذا  معهم 
ذلك، فكل ما يعني تلك الفئة هو اأن ي�شقط النظام باأي ثمن. ويف الواقع كل 
املجتمع  حتطم  لو  حتى  للنظام  املنا�شر  االآخر:  يخدم  الفريقني  هذين  من 
اخلارجي  التدخل  وطلب  اخلارجي.  التدخل  طلب  اإىل  االآخر  الطرف  يدفع 
يخدم النظام الأنه يثري امل�شاعر الوطنية ويعبئ املجتمع �شد اخلطر اخلارجي 
منظومتي  على   والق�شاء  النظام  اإ�شقاط  وهو  االأ�شا�ض  الهدف  عن  ويبعده 
الف�شاد واال�شتبداد. وال �شك يف اأن احلل الع�شكري  مدمر لل�شلطة واملجتمع 
على حد �شواء، يف ظل اخل�شائ�ض ال�شيا�شية واالجتماعية ال�شورية الراهنة. 
وال�شعب  اجلي�ض  وحدة  وتهديد  البالد   متزيق  اإىل  النهاية  يف  يوؤدي  وقد 
اإ�شرار، مع  بكل  النظام  الإ�شقاط  العمل  الواجب  اأن من  اأرى  ولهذا  والبالد. 
التي  والالءات  ال�شورية  للثورة  االأ�شا�شية  امل�شلمات  على  الرتكيز  ا�شتمرار 
للتدخل  ال  للطائفية،  ال  للعنف،  )ال  املا�شي  اآذار/مار�ض  نهاية  منذ  اأطلقت 
مناه�شة  وعلى  الثورة  ومدنية  �شلمية  على  التاأكيد  اأي  االأجنبي(.  الع�شكري 
الطائفية وعلى االعتماد على القدرات الذاتية لل�شعب ال�شوري. بل اأكرث من 
اإذا ت�شلحت ماتت، واإذا  ذلك، امتالك اجلراأة على القول باأن الثورة ال�شورية 

تاأ�شلمت ماتت، واإذا تدولت ماتت.
الدينية  والدولة  الو�شاية  رف�ض  الفعلية  اأغلبيتهم  يف  ال�شوريون  يردد 
فيهم  مبا  جميعها،  االأقليات  الأن  عايل«  باب  وال  ماليل  دولة  »ال  كالهما: 
رف�ض  عن  ناهيكم  الرتكي  التدخل  يرف�شون  وغريهم  وامل�شيحيني  االأكراد 
الي�شاريني والقوميني العرب والوطنيني عموما الأي دور تركي يفتح كل جروح 
اأ�شكن فيه ) قائد ( ما ي�شمى اجلي�ض  التاريخ وال �شيما اللواء ال�شليب الذي 
اإال  يبق  مل  ولو  »حتى  يقول  كما  الثورة  عن  �شعبه  يرتاجع  لن  )الذي  احلر 

مواطن �شوري واحد« !(.
االأمر �شار  باأن  واأعتقد  �شياق االحتجاجات،  تزال دم�شق وحلب خارج   ال 
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معقدا اليوم واأكرث �شعوبة، فباالإ�شافة للرتتيبات والكثافة االأمنية الهائلة، 
االقت�شادية  االأزمة  بالثورة،  املندجمة  املدن غري  والعا�شمة من  تعترب حلب 
الطوائف  متعدد  ال�شكاين  والتكوين  النائية،  للمناطق  ن�شبة  �شعيفة  فيها 
اجتماعية  املدينتني مكا�شب حمددة وقطاعات  ل�شكان كال  اأن  كما  واملذاهب، 
اأ�شبه  اال�شتقرار  هذا  كان  ولو  حتى  اال�شتقرار  غياب  من  تخاف  فيها  هامة 
دور  وت�شخيم  ال�شعارات  يف  التطرف  اأن  يف  �شك  وال  راكدة.  مياه  مب�شتنقع 
تيارات �شيا�شية خارجية �شعيفة االأثر داخليا، ي�شاهم يف تردد املدن واالأقليات 
ال�شكل  يف  م�شطربة  مطالب  عن  امل�شتقر  الو�شط  ويبعد  جذبها،  عن  عو�شا 
احلر  واجلي�ض  عازلة  ومناطق  اجلوي   احلظر  مطلب  مثل  وامل�شمون 
�شيا�شي على  ت�شكل قوة جذب  املطالب ال  واملجل�ض ميثلني... فهذه  يحميني 
الثوري  التحرك  بوؤر  تتقا�شمها بع�ض  �شعارات  الوطني بقدر ما هي  ال�شعيد 
والف�شائيات. و�شيزيد فر�ض اأن تن�شم دم�شق وحلب للمظاهرات يف �شورية يف 
حال جرى التم�شك بال�شلمية ومل يكن هناك تطرف يف اخلطاب واإن كنت اأرى 

ذلك اأ�شعب اليوم منه باالأم�ض.
ا�شتقبال خطاب  واالجتماعي يف  املناطقي  للتفاوت  و�شع حٍد     ال ميكن 
الثورة ال�شورية دون عقلنة اخلطاب الثوري واالإبتعاد عن ال�شعبوية والتطرف 
والتطيف ب�شكل حازم. فمن ال�شهل توجيه التحية ملحطة تلفزيونية مذهبية 
من قرية يف ريف اإدلب، ولكن ما هي النتائج ال�شيا�شية و النف�شية على الوعي 
اجلماعي يف عموم �شورية لروؤية هكذا م�شهد؟ وهل ما نراه على االإعالم ميثل 
كل ال�شوريني يف كل املحافظات ومن كل املكونات؟ األي�ض هناك نوع من التعميم 
الذي ينعك�ض �شلبا على قطاعات وا�شعة من اأن�شار الثورة ي�شعرون يوما بعد 
حتدد  التي  اخلارجية  القراءة  هي  الثورة  مل�شري  الوحيدة  القراءة  اأن  يوم 
املتحدث الر�شمي واملمثل ال�شرعي والقيادة املقبولة والربنامج امل�شموح به؟    

مكونات  بني  حقيقية  فجوة  خلق  يف  واالإعالم  ال�شيا�شي  املال  جنح  لقد 
اأبناء ال�شت واأبناء اجلارية وخلق تفاوت  املعار�شة ال�شورية بفر�شهما �شيا�شة 
يف  جمعها  قدرة  على  وينعك�ض  انعك�ض  ب�شكل  املعار�شة  اأطراف  بني  كبري 
برنامج ثوري م�شرتك وعمل ن�شايل فاعل. واليوم ونحن اأمام حتدي الوحدة 
الربناجمية و«املوؤمتر ال�شوري العام« لكل قوى التغيري الدميقراطي، نب�شر 
التباين املتزايد يف وجهات نظر القوى ال�شيا�شية املعار�شة يف ق�شايا مركزية 
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الوطنية  بني  والعالقة  اخلارجي  الع�شكري  والتدخل  املجتمعي  كالتمثيل 
واملواطنية والتحالفات االإقليمية والدولية والعالقة باالإ�شرائيلي واملقاومة. 
وتاأتي جملة عوامل ذاتية تتعلق بالن�شاأة ال�شيا�شية وامل�شلك وم�شادر التمويل 
املبالغة  من  ولي�ض  املختلفة.  الثوري  احلراك  مكونات  بني  العالقة  لتعقد 
احلديث عن حالة بارانويا �شيا�شية حولت العديد من املعار�شني القدامى اأو 
اجلدد اإىل مهوو�شني بالرئا�شة اأو الوزارة يف بلد مل ت�شقط الدكتاتورية فيه 
بعد. بل و�شل االأمر بالبع�ض الإعطاء ما ال ميلك ملن ال ي�شتحق، اأو بيع ال�شمك 
الت�شحية  من  ولقليل  التوا�شع  من  للكثري  ك�شوريني  اأحوجنا  وما  املاء..  يف 
والعطاء، فاخلال�ض من الدكتاتورية يحتاج قيما اأخالقية ومثال عليا ت�شمح 
بتفكك القائم وزرع االأمل يف القادم، وال ميكن لكل �شلوك اأومنطق يعيد انتاج 
اأن ي�شكل رافعة بناء للم�شتقبل  وا�شتهالك و�شائل ال�شلطة الت�شلطية نف�شها 

الدميقراطي.
للجمهورية  الثوري  والطريق  طرق.  مفرتق  على  اليوم  �شوريا 
الدميقراطية املدنية مل يحتل املكان االأول بعد،  الو�شع اليوم �شعب للغاية، 
وت�شحيات  وطموحات  وقيم  مقومات  لدينا  زالت  ال  اللحظة،  حتى  ولكن 
اأن  ورغم  لهذا،  امل�شادة.  الثورة  مقومات  من  اأقوى  وهي  االإنتفا�شة-الثورة، 

املعركة بالتاأكيد �شعبة و�شاقة، فاإننا حمكومون باالأمل والنجاح.
   ----------------------

اجلزيرة نت 2011/12/8 
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اخليار الثوري املدين يف �شورية

على  ال�شورية  ال�شلطات  وافقت   ،2011 الثاين  نوفمرب/ت�شرين  مطلع  يف 
وهكذا  ال�شورية.  املعار�شة  اأطراف  اأهم  فعلت  وكذلك  العربية،  العمل  خطة 
-والأول مرة منذ انطالقة ثورة الكرامة- تتفق اأهم اأطراف ال�شراع ال�شورية 

على خطة عمل واحدة.
ورغم اأن ال�شلطات ال�شورية عودتنا على ف�شام مزمن بني القول والفعل، 
اأن ق�شى  فقد كان من واجب كل حري�ض العودة اإىل اخلطاب ال�شيا�شي بعد 
احلل االأمني الع�شكري على املفاهيم الناظمة للعقالنية ال�شيا�شية عند الثائر 
االأمني  للحل  حد  و�شع  ب�شرورة  علنا  ال�شورية  ال�شلطة  اعرتفت  والفاجر. 
الع�شكري، وبذلك، اأقرت علنا باأن ع�شكرتها للثورة لي�شت �شرورة بقدر ما هي 
خطيئة، ترتقي عند املدافعني عن احلقوق االإن�شانية اإىل اجلرمية اجل�شيمة.

مع  مفاو�شات  باأي  القيام  عن  عاجزة  باأنها  نف�شه،  الوقت  يف  واأقرت 
مقبولة  اأطراف  تو�شط  وبدون  البالد  داخل  واالأهلي  ال�شيا�شي  املجتمعنْي 
العربية طرفا  اعتربت اجلامعة  اأنها  اأي  العربية يف حالتنا هذه(،  )اجلامعة 
يف مناق�شة ق�شايا �شيادية تتعلق مب�شتقبل �شوريا عرب اإقرارها بفكرة املوؤمتر 
الهيئة  لتتفاو�ض  العربية،  اجلامعة  مظلة  حتت  للمعار�شة  العام  ال�شوري 
املنبثقة عنه مع ال�شلطات ال�شورية يف �شمات املرحلة االنتقالية للدميقراطية 

و�شمات اجلمهورية ال�شورية الثانية.
يف  كوين  اأولها،  اأ�شباب،  لعدة  العربي  احلل  على  املراهنني  اأول  كنت  لقد 
دبلوما�شية يف  اأي حتفظات  وبدون  التدويل.  �شقف  ي�شمح يل مبعاينة  موقع 
عميق  بفهم  عقود  ثالثة  من  الأكرث  فرن�شا  يف  اإقامتي  يل  �شمحت  التعابري، 
امللف  يف  الدبلوما�شية  هذه  تناق�شات  تابعت  وطاملا  الفرن�شية.  للدبلوما�شية 

ال�شوري.
وال اأن�شى جملة الفقيد جربان التويني: “�شرياك يعتقد اأن خروج �شوريا 



109

من لبنان يعني �شقوط االأ�شد يف اأقل من اأ�شبوع، و�شندفع نحن واأنتم ثمن هذا 
اأ�شتعمل بحق وزير اخلارجية  اأن  ال�شذاجة”. وميكنني  املب�شط حتى  الت�شور 
الفرن�شية اآالن جوبيه التعبري نف�شه. لقد تابعت امل�شار الليبي يف الدبلوما�شية 
هذه  ولعل  فرن�شي،  انت�شار  وكاأنه  الليبي  امللف  تناول  مت  وكيف  الفرن�شية، 
املتابعة اأي�شا �شمحت يل بالتيقن من حمدودية الروؤية الفرن�شية، وا�شتحالة 

اإعادة االأمنوذج الليبي يف املثل ال�شوري.
فبناء هياكل �شلبة ملعار�شة دميقراطية مدنية قادرة على اإ�شقاط النظام 
ال يتم فح�شب عرب تعومي بع�ض االأ�شخا�ض مع ملحقات ديكورية م�شهدية، 
حماية  حتت  و�شعهم  اأو  واأخرى،  فينة  بني  لهم  خا�شة  طائرة  كا�شتئجار 
اإن�شاين  اأجل تدخل  الفرن�شي، مع م�شاريع تقدم ملجل�ض االأمن من  البولي�ض 
يفتح الباب لتدخل ع�شكري، كذلك مل يعد باإمكان اأي حكومة غربية اأن تثق 

بخزعبالت اأي �شلبي عربي بعد الرتاجيديا العراقية.
كان  االبن  بو�ض  حقبة  فمنذ  االأمريكي،  التاأييد  على  التعويل  ميكن  ال 
الرئي�ض ونائبه على ا�شتعداد ال�شتقبال اأي عابر �شبيل يدعي قدرته على قلب 
النظام يف دم�شق. وقوانني حما�شبة ومعاقبة �شوريا �شارت تنال االإن�شان قبل 
املعار�شني  بع�ض  ال�شابع  الف�شل  هو�ض  اأ�شاب  وقد  ال�شلطان،  على  توؤثر  اأن 
ال�شوريني بحيث �شاروا يحلمون بطائرات الناتو تق�شف يف عمليات جراحية 

ذكية.
باقي  من  اأقوى  عمليا  ح�شا  ميتلكون  الربيطانيني  اإن  القول  وميكن 
و�شدق  الطرح  يف  جلراأة  حتتاج  ال�شورية  املعادلة  واأن  الغربيني،  نظرائهم 
واأمانة يف التناول، خا�شة فيما يتعلق باأ�شطورة التدويل و�شالونات التجميل 

املروجة له. 
جراأة حتتاج لغزو نقاط ارتكاز الدبلوما�شية لل�شلطة نف�شها، اأي �شرقا ال 
العالقة مع االآخر للرد  التاأكيد على االتزان يف  غربا، وجنوبا ال �شماال. مع 
املعار�شة  اأطراف  بع�ض  حولت  التي  امل�شادة،  واملحاور  املحاور  �شيا�شات  على 

ال�شورية ل�شلعة من �شلع �شوق عكاظ يف الدبلوما�شية الدولية
ال �شك يف اأن العالقة مع اجلارين الرتكي واالإيراين �شرورية جدا ل�شوريا 
اجلديدة، وال �شك يف اأن الدور الرتكي واالإيراين على طريْف نقي�ض يف املعطيات 
)الأ�شباب  �شاركوزي  قبل  من  االأرمنية  املذبحة  ملف  فتح  وياأتي  احلالية. 
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انتخابية داخلية، واأ�شباب تتعلق ب�شد الطريق على �شفقات اقت�شادية تركية يف 
ليبيا( لي�شع اخلارجية الفرن�شية يف موقف ال حت�شد عليه مع انغالق ممرها 
امل�شلحني  مد  دفاعه  وزارة  على  ال�شعب  من  ويجعل  ال�شوري،  للملف  االأول 
املن�شقني من اجلي�ض ال�شوري املوجودين على االأرا�شي الرتكية باأي م�شاعدات 

من اأي نوع.
لذا ال ميكن للدميقراطيني ال�شوريني التعويل كثريا على تعاون فرن�شي/

تركي يف ملفهم يف االأ�شهر القادمة، هذا اإذا قبلنا من حيث املبداأ باأي دور خا�ض 
لهما يف الق�شية ال�شورية، االأمر الذي ي�شكل مو�شوع خالف كبري بني اأطراف 

املعار�شة، وي�شكل عامل متزق يف مع�شكر الثورة قبل اأن يهز مع�شكر ال�شلطة.
من هنا �شرورة التذكري -دون كلل- باأن رهاننا على املقاربة العربية هو 
اآليات  املبدئية يف تطوير  رغبتنا  ولي�ض فقط  وبراغماتية،  درا�شة ح�شية  ابن 
كمهمة  العربي،  والثقايف  واالقت�شادي  والق�شائي  ال�شيا�شي  الفعل  وتعبريات 

من مهمات الربيع العربي يف عامل الكيانات الكبرية.
ورغم كل حماوالت التحجيم والتقزمي لعملية و�شول 65 مراقبا ومراقبة 
العربية  اجلامعة  اإن  القول  ال�شروري  فمن   ،2011/12/26 م�شاء  �شوريا  اإىل 
قد جنحت فيما ف�شل فيه جمل�ض حقوق االإن�شان واملفو�شية ال�شامية حلقوق 

االإن�شان واالحتاد االأوروبي واالأمني العام لالأمم املتحدة.
من ال�شروري التذكري باأن ال�شلطة ال�شورية هي اأكرث التكوينات احلاكمة 
اال�شتمرارية  وال�شقوط،  البقاء  رهانات  واأن  تعقيدا،  االأو�شط  ال�شرق  يف 
واإقليمية  داخلية  عوامل  بعدة  مرتبطة  والبناء،  الهدم  كذلك  واالنقطاع، 

ودولية.
وما زالت املعار�شة ال�شيا�شية -على اأكرث من �شعيد لالأ�شف- دون م�شتوى 
ال�شلطة  باأن  االعرتاف  املوؤ�شف  ومن  وفاعلة،  موؤثرة  اإ�شرتاتيجية  ت�شورات 
واإمنا  للمواطنني،  اليومي  القتل  لي�ض فقط من  البقاء  تكت�شب قوة  االأمنية 
اأي�شا من الفراغ الناجم عن غياب قيادات كبرية قادرة على ا�شتقطاب اأغلبية 
حقيقية يف املجتمع الوا�شع، ولي�ض فقط اأغلبية منظورة يف بوؤر احلراك الثوري 

اأو يف اإعالم مل تعد املو�شوعية هاج�شه االأول.
والثوار،  الثورة  �شفوف  يف  الوعي  تدني�ض  مبارزة  على  اإ�شرارنا  هنا  من 
والربنامج،  الن�شال  يف  واال�شتبداد  الف�شاد  منظومتْي  جتاوز  فر�ض  لتعزيز 
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ال�شرورية بني  اللقاء  ي�شكل نقطة  الثانية  للجمهورية  وابتكار عهد موؤ�ش�ض 
الثوار يف امليدان ومن يراقبهم من على مدرجات اخلوف على الذات واخلوف 
يتجنب  حراك  معمعان  يف  منها  التهرب  ميكن  ال  لقاء  نقطة  التغيري،  من 
مواقف مبدئية كبرية، خوفا من خ�شارة و�شيلة اإعالم هنا اأو ف�شيل متطرف 
واحتياجات  حياة  يف  االقت�شادي  النزيف  اأعباء  من  يخفف  ممول  اأو  هناك، 

الثوار.
التي  امل�شحكة،  واأحيانا  وامل�شو�شة  املتناق�شة  الت�شريحات  اأظهرت  لقد 
عند  االإن�شان  ثقافة حقوق  �شوريا، هزال  اإىل  العرب  املراقبني  و�شول  رافقت 
لت�شنيفات  اأحيانا  االأمر  وو�شل  املعار�شة.  من  هامة  وقطاعات  ال�شلطة 
جمل�ض  الإمالءات  والر�شوخ  ال�شورية  لل�شلطة  العمالة  بني  تتاأرجح  خميفة 
جزءا  يومني-  من  اأقل  -يف  الن�شطاء  هوؤالء  �شار  بحيث  اخلليجي.  التعاون 
والذي ال يربره  ال�شوري،  للملف  املرافق  ال�شيا�شي  من دمياغوجية اخلطاب 
ال توح�ض ودجل ال�شلطات االأمنية، وال اأمية وجهل بع�ض ال�شيا�شيني و�شهود 

العيان.
اليد  وقطع  الل�شان  قطع  مثل  كلمات  ت�شري  اأن  للنظر  الالفت  ومن 
واالإعدام جزءا من كالمولوجيا احلاكم واملحكوم. واأن يطلب لبعثة مهمتها 

تق�شي االأو�شاع يف املناطق ال�شاخنة زيارة حم�ض اأو درعا )كذا!(.
ي�شرح  اأن  اإعالمي،  ح�شور  على  وللحفاظ  بالبع�ض،  االأمر  و�شل  وقد 
باجلملة وعك�شها ومناق�شة الذات بني ال�شباح وامل�شاء. هناك خوف وا�شح من 
نق�ض ت�شعرية االأ�شهم ال�شيا�شية التي يقررها االإعالم وتنظيمات يعرف اجلميع 
اأنها افرتا�شية، وخوف من انقطاع التمويل، خوف من الغياب عن ال�شا�شات، 
خوف من الرجم يف �شاحات التظاهر، خوف من لوحات م�شرحية تو�شع من 
كلمة  الداخلي..،  التنظيمي  البيت  انفجار  املتظاهرين، خوف من  وراء ظهر 

واحدة مل تعد ترد يف اخلاطر اأو القامو�ض: اخلوف على م�شتقبل الثورة.
�شيا�شي  امليداين يف خطاب  الن�شال  ترجمة  الثوري  اخليار  يتطلب جناح 
وبرنامج �شيا�شي. وعو�شا عن ا�شتعرا�شات القوة ومزايدات اللحظة ال�شحفية، 
اإىل  الثوار  خطاب  يحول  الذي  االإعالمي  االإ�شهال  عن  التوقف  من  بد  ال 

بروباغندا م�شادة ال تختلف يف قواعد لعبتها عن بروباغندا الدكتاتورية.
فنحن باأم�ض احلاجة للدفاع عن قيم اأ�شا�شية اأعطت احلراك الثوري قوته 
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و�شعبيته، مثل ال�شلمية واملواجهة اجلريئة مع الطائفية.
للعنف  ا�شتعمال  اأو  تفجري  اأي  اأن  االإجراميان  دم�شق  انفجارا  اأظهر  وقد 
ي�شب حكما يف خدمة الدكتاتورية، اإن مل يكن عنا�شرها طرفا مبا�شرا فيه. 
اأمل ت�شكت املعار�شة ال�شيا�شية عن �شرب مقر املخابرات اجلوية يف حر�شتا؟ اأمل 
يتجنب الكثريون اإدانة عمليات ع�شكرية خلقت حالة تطبيع مع العنف؟ اأمل 
ي�شبح التن�شيق مع اجلي�ض احلر اأهم من التن�شيق مع القوى الدميقراطية 
قتل  اأو  اختطاف  عن  وحقوقيون  دميقراطيون  ي�شمت  اأمل  البع�ض؟  عند 

مواطنني اأبرياء بدواٍع طائفية؟
منارة  ت�شكل  مل�شتقبلها  وا�شحة  ت�شورات  اإىل  حتتاج  الثورة  حماية  الءات 
لكل مواطن �شوري مل يعد ينتمي للما�شي الذي مات وينتظر املولود الذي مل 
ياأت بعد. االأمر الذي يتطلب منا تثبيت مبادئ عامة للمرحلة االنتقالية )اأي 
الفرتة الواقعة بني قيام �شلطة ائتالفية اإثر �شقوط النظام وقيام موؤ�ش�شات 
ف�شائل  اأهم  اأن  احلظ  ح�شن  ومن  ال�شعب(.  يقره  دائم  د�شتور  وفق  الدولة 
وال�شلطة  الدولة  موؤ�ش�شات  التزام  على  اليوم  تتفق  الدميقراطية  املعار�شة 

ال�شيا�شية مبا يلي:
اأ- ال�شعب م�شدر ال�شلطات واأ�شا�ض ال�شرعية.

ب- ا�شتقالل �شوريا و�شيادتها ووحدتها، �شعبا واأر�شا.
ج- تاأ�شيل ف�شل ال�شلطات الثالث: الت�شريعية، والتنفيذية، والق�شائية.

التعبري  حرية  اأ�شا�شي  )وب�شكل  املدنية  الدميقراطية  اأ�ش�ض  حماية  د- 
والال  ال�شلطة،  على  والتداول  ال�شيا�شية  والتعددية  والتجمهر  والتنظيم 

مركزية االإدارية(.
من  وتاريخي  اأ�شا�شي  جزء  الكردي  القومي  الوجود  اأن  على  التاأكيد  هـ- 

الن�شيج الوطني ال�شوري.
املدنية  واحلقوق  الواجبات  يف  القانون  اأمام  مت�شاوون  املواطنون  و- 
واالعتقاد  الدين  حرية  واالجتماعية.  والثقافية  واالقت�شادية  وال�شيا�شية 
مكفولة يف الد�شتور، وحترتم ال�شعائر والطقو�ض الدينية واملذهبية، مع نزع 

القدا�شة عن العمل ال�شيا�شي واملدين.
ز- نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني واجلن�شي، والوقوف 
واإلغاء  والثاأر.  االنتقام  �شد  وكذلك  والف�شاد،  واال�شتئ�شال  االإرهاب  �شد 



113

القوانني والقرارات اال�شتثنائية ال�شادرة يف ظل الدكتاتورية، ومبا�شرة العمل 
ملعاجلة اآثارها يف اإطار جلنة م�شاحلة واإن�شاف وطنية.

واإقامة عالقات  ال�شورية،  االأر�ض  الوطني وحترير  بالرتاب  التم�شك  ح- 
اأخوة وتعاون مع الدول العربية، وعالقات متينة ومتكافئة مع الدول االإقليمية، 
وتعاون واحرتام متبادل مع دول العامل، لتاأخذ �شوريا الدميقراطية موقعها 
الوطنية  امل�شالح  يخدم  مبا  والدويل،  واالإقليمي  العربي  املجتمع  يف  الفاعل 

العليا واالأمن واال�شتقرار يف املنطقة والعامل.
ط- االلتزام بدعم ال�شعب الفل�شطيني وحّقه يف اإن�شاء دولته احلّرة ال�شّيدة 
واملظلومة يف  العربية  ال�شعوب  كّل  القد�ض، وكذلك دعم  امل�شتقّلة وعا�شمتها 

تطّلعاتها التحررية ومناه�شة اال�شتبداد.
ي- االلتزام باملواثيق واالتفاقيات الدولية وميثاق االأمم املتحدة وميثاق 

اجلامعة العربية وال�شرعة الدولية حلقوق االإن�شان.
ك- اال�شتفادة من كافة الكوادر والطاقات ال�شورية، داخل وخارج البالد، 
من اأجل اإجناح املرحلة االنتقالية وبناء الدميقراطية يف اجلمهورية ال�شورية 

الثانية.
الوطنية،  التن�شيق  )هيئة  ال�شورية  للمعار�شة  الكبرية  الكتل  مت�شك  اإن 
الثوابت  بهذه  االعتبارية…(  العامة  ال�شخ�شيات  ال�شوري،  الوطني  املجل�ض 
يجعل من املمكن االنتقال اإىل �شكل اأرقى للعمل امل�شرتك بني اأطراف املعار�شة 

الوطنية ال�شورية.
وكون املوؤمتر ال�شوري العام الذي تدعو اإليه اجلامعة العربية ي�شكل معينا 
م�شرتكا، فهو ي�شمح ببناء مرجعية �شيا�شية جدية للمرحلة االنتقالية تعتمد 
والدة هيئة م�شرتكة من لدن املوؤمتر املقرر للمعار�شة، هيئة متثل املعار�شة 
وتنطق با�شمها. وتكون م�شوؤولة عن ت�شكيل هيكل ميثل مرجعية ال�شلطة يف 
الف�شاد من  اأو  بالدم  اأيديهم  تتلوث  بالت�شارك مع من مل  االنتقالية  املرحلة 

كوادر الدولة.
هذا الت�شور يحتاج اأوال اإىل التخلي عن الطفولية ال�شيا�شية وال�شخ�شنة 
اأي�شا اخلروج من لغة  اأو بحزب. وهو يتطلب  وربط م�شري ال�شعب ب�شخ�ض 
التحري�ض من اأجل التحري�ض، والتعبئة من اأجل التعبئة، واالتهام الرخي�ض، 
والتخوين ال�شهل، والتكفري االأعمى. الأن التعبئة غري املغطاة بثقافة �شيا�شية 
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ومتعفنة  منهكة  دكتاتورية  عمر  تطيل  للتجاوز  عملية  وت�شورات  متما�شكة 
عرب ا�شتعمال و�شائلها بثياب اأخرى.

اأي�شا  ولكنه  و�شعبة،  كبرية  حتديات  يحمل  اجلديد  العام  اأن  يف  �شك  ال 
يحمل كل ما مينحنا اإياه احلق يف االأمل..، االأمل يف اأن ي�شجل التاريخ املعا�شر 

عام 2012 حلظة ا�شتثنائية يف تاريخ ال�شعب ال�شوري. 
2012/12/29  مواقع و�شحف عدة
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مالحق
 

بيان من اأجل التغيري
      

يا �شعب �شورية العظيم

�شعب  ال�شعوب يف منطقتنا، جنح  وكرامة  اإرادة  ك�شر  برغم كل حماوالت 
تون�ض يف ثورة و�شعت حدا لعنجهية الدكتاتور واأ�شقطت ماأ�شاة احلكم مدى 
املواطن  اأوموؤ�ش�شة بولي�شية  حياة وحا�شر وم�شتقبل  واأن يقرر حزب  احلياة 
الدعم  باأن  الطغاة،  لكل  لتقول  العظيمة،  م�شر  ثورة  جاءت  ثم  والوطن، 
اخلارجي، من اأي قوة عظم �شاأنها اأو �شغر، هزيل اأمام اإرادة ال�شعوب. وباإزاحة 
ح�شني مبارك، بداأت حقبة ثورية جديدة من املحيط اإىل اخلليج، حقبة عاد 
بها االإن�شان يف هذا اجلزء من العامل اإىل التاريخ، ليكون طرفا يف �شناعته، ويف 
قد  والبحرين  واليمن  ليبيا  �شباب  وهاهم  الب�شرية،  م�شتقبل  م�شري  تقرير 

دخلوا حلبة التغيري. 
لي�شت البيئة الثورية طفرة، بل هي عملية تراكم واأوجاع واآالم وخربات. 
واإن مل يكن احلديث عن دم�شق قد بداأ بعد، ففي ربيع دم�شق كانت م�شارق 
و�شيا�شية  مدنية  ن�شاطات  �شورية  عرفت  وقد  القرن،  هذا  يف  االأوىل  النور 
االإرهاب  على  احلرب  تاأتي  اأن  قبل  االأمني،  ال�شيا�شي  القرار  خنقها  هامة، 
واحتالل العراق، فتخلط االأوراق وتعيد �شياغة االأولويات، بل وتخلق حالة 
اخلارج  من  للتغيري  االأمريكي  املثال  واأن  خا�شة  للتغيري،  مناه�شة  ع�شابية 
واالأعلى، كان ب�شعا ومدمرا للطموحات ال�شعبية يف ال�شيادة الوطنية والكرامة 
املواطنية وحترير االأر�ض العربية املحتلة والدميقراطية والعدالة االجتماعية  
انتهت  بالتغيري،  كبرية  اآماال  حتمل  القرن  بداية  كانت  اأن  وبعد  والتنمية. 
الع�شرية االأوىل ب�شورة قامتة حمدودة االإيجابيات حاملة لكل الطحالب التي 
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تعي�ض مع االإحباطات وال�شيا�شات القمعية املنهجية. االأمر الذي جعل املواطن 
العادي يعترب مهمته االأوىل يف حتجيم اخل�شائر ما ا�شتطاع لذلك �شبيال. اإال 
اأن ال�شعب ال�شوري وخا�شة ال�شباب ياأبى تكرار الهزائم ال�شابقة، ويعود اليوم 

ليطالبنا باأن نكون يف م�شتوى طموحاته واأحالمه امل�شروعة.
للمواطن  العايل  الوعي  وكان  يوما،  خانعا  �شورية  يف  االإن�شان  يكن  مل 
باأهمية حماية املقاومة والدفاع عن احلقوق الوطنية امل�شروعة �شببا لتحمل 
تكن  مل  اأ�شف،  وبكل  ولكن  ال�شلطويني،  والقمع  االإ�شطهاد  من  الكثري 
ال�شلطة ال�شيا�شية على قدر من الن�شج املوازي لن�شج املواطنني، فلم تقابل 
دميقراطية  اإ�شالحات  ومببا�شرة  للمواطنة،  اأكرب  باحرتام  الت�شحيات  هذه 
اأ�شا�شية تعيد ثقة املجتمع بال�شلطة. وا�شتمرت ال�شلطة ال�شيا�شية يف �شوريا يف 
�شيا�شة الع�شا الغليظة واحلل االأمني للم�شكالت ال�شيا�شية والرد القمعي على 
اأ�شكال احلراك املدين. واليوم، ومع التغيري يف اخلارطة اجلغرافية  خمتلف 
ال�شيا�شية االإقليمية، وانتقال املنطقة اإىل حالة ثورية عامة، مل يعد هناك اأي 
ال�شعب  اإختيار  امل�شتمدة من  ال�شرعية  اأي �شرعية كانت فوق  مربر الأن تكون 
احلر، اأي �شرعية الوطن واملواطن. اإن التغيري الدميقراطي هو ال�شد االأقوى 
الوطني على كل  الرد  ال�شهيوين وهو   والتو�شع  الغربية  التدخالت  يف وجه 
الواجب  ال�شرط  اليوم  ت�شكل  ال�شعب وحريته وكرامته  �شيادة  اإن  التحديات. 

ال�شتعادة اجلوالن واحلقوق الفل�شطينية وبناء غد اأف�شل ل�شبابنا واأطفالنا.
اليوم متر الذكرى 48 الإعالن حالة الطوارئ يف �شوريا، هذه احلالة التي 
كانت �شببا اأ�شا�شيا يف ا�شتبدال دولة القانون ب�شلطة الطوارئ ورجال االأمن،  
واإ�شعاف وتهمي�ض ال�شلطة الق�شائية، واإنهاك اقت�شاد الوطن بالف�شاد وببناء 
الرثوات اخلا�شة امل�شروقة من املال العام، والتمدد ال�شرطاين الأجهزة االأمن 

بحيث �شادت ومادت يف كل مظاهر احلياة.
وال بد للخروج من حالة اال�شتع�شاء ال�شلطوية هذه، من قرارات عاجلة 
مطالبه  من  االأدنى  للحد  وت�شتجيب  ال�شعب،  طموحات  عن  تعرب  ووا�شحة 

اأهمها:
- رفع حالة الطوارئ واإلغاء حمكمة اأمن الدولة والق�شاء اال�شتثنائي.

- دمقرطة الد�شتور لي�شتجيب حلقبة الثورة العربية الدميقراطية التي 
نعي�شها.
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- العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للرثوة.
-  اإطالق �شراح جميع املعتقلني ال�شيا�شيني وعودة كل املنفيني للبالد.

-       الدعوة ملوؤمتر وطني جامع ي�شع اأ�ش�ض االنتقال ال�شلمي من دولة 
الت�شلط اإىل الدولة الدميقراطية وجمتمع املواطنة الكاملة للجميع.

اإننا نتوجه بهذا النداء امل�شوؤول اإىل كل مواطن ومواطنة، يف اأي موقع من 
باأن  ال�شيا�شية واملدنية واالجتماعية واالإعتبارية، وعيا منا  امل�شوؤولية  مواقع 
اأي تاأخر عن االإ�شتجابة ملطالب ال�شعب اليوم، ي�شكل حركة م�شادة لطموحات 

ال�شعب يف البناء الدميقراطي التحرري والتنموي. 
دم�شق يف 2011/3/8   
خلدون االأ�شود، ماجد حبو، نا�شر الغزايل، هيثم مناع
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ثورة اأهل املواطنة

هيمنة  من  اأ�شهر  اأربعة  بعد  حم�ض،  مدينة  من  القامتة  االأخبار  تتواىل 
عدة  َتْدُخُل  االأمني،  التوح�ض  على  االأخرى  الرد  اأ�شكال  على  املدنية  املقاومة 
واالأهداف  امل�شالح  حتالف  ويتبلور  املجتمع،  �شد  املجتمع  من  للعنف  اأ�شكال 
بني كل ذوي االأجندات اخلا�شة ملذهبة ال�شراع .  فهل جنحت االأجهزة االأمنية 
يف ا�شتدراج املقموع اإىل برنامج القامع باعتبار هذا اال�شتدراج نحو التطرف 

والطائفية هو الو�شيلة الوحيدة الإنقاذ الدكتاتورية؟
قبل  ما  �شورية  من  جتعل  التي  التب�شيطية  ال�شورة  يف  ن�شقط  ال  حتى 
البعث جنة حولها انقالب الثامن من اآذار ومن ثم اآل االأ�شد اإىل جحيم، من 
تكوين  قرون  خالل  �شجعت   قد  ال�شلطانية  الدولة  باأن  التذكري  ال�شروري 
بني  العالقة  الإدارة  الطبيعية  االأج�شام  باعتبارها  والع�شرية  والطائفة  امللة 
الذاتية  االإدارة  نوع من  امل�شتبدة. ذلك رغم وجود  وال�شلطة  الوا�شع  املجتمع 
اعتمد على التكوين الع�شوي والع�شبي التقليدي. ومهما �شعى املدافعون عن 
مبداأ »اخلالفة التي ال تخطئ« اإىل جتميل �شورة الرجل املري�ض، فقد كانت 
اخلالفة العثمانية ظاملة يف عالقاتها ال�شيا�شية باملختلف مذهبيا ودينيا عن 
ال�شرائبية،  املدنية، ل�شو�شية يف عالقاتها  ملة احلاكم، هزيلة يف تكويناتها 
عاجزة عن التجدد والتقدم الذاتي، بحيث �شارت »اأح�شن قراراتها« تلك التي 

ت�شدر ب�شغوط خارجية. 
الدولة اال�شتعمارية مل تكن اأح�شن حاال الأنها مل تعتمد قيم نه�شتها اأو 
ثورتها، بل قواعد ا�شتمرار هيمنتها. لذا كان العمل املوؤ�ش�ض للدولة ال�شورية 
احلديثة ابن حركة ثورية حتررية داخلية حملت اجلميل من تراثها واملفيد 
اال�شتعمار  ال�شراع �شد  اإطار  التي ولدت يف  الوطنية اجلديدة  من ع�شرها: 
الكربى  ال�شورية  الثورة  قيم  اأ�شا�ض  على  الع�شرينيات  يف  االأجنبية  والهيمنة 
لل�شخ�شية  معامل  بلورة  يف  جنحت  مكوناته  بكل  ال�شوري  للمجتمع  املوحدة 
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ال�شيا�شية والثقافية ال�شورية اأبرزها قبول مدنية الدولة، وفق عقد اجتماعي 
للجميع«،   والوطن  هلل   »الدين  مبداأ  اإىل  ركائزه  اأهم  من  واحدة  يف  ي�شتند 
وبالتايل ولدت �شورية امل�شتقلة مبوؤ�ش�شات برملانية �شعيفة وثقافة مواطنية 
مدنية نا�شئة مل تلبث حرب فل�شطني اأن اأعادت لها البعد الوطني على ح�شاب 
البعد املواطني. ولي�ض من الغريب بعد النكبة، اأن تكون �شورية والبلدان العربية 
لقد  االإن�شان.  حلقوق  العاملي  االإعالن  ب�شدور  اكرتاثا  العامل  دول  اأقل  من 
اغتال خنجر اإ�شرائيل عمليات النمو الذاتية للمواطنة والدولة الدميقراطية 
عرب جر دول املواجهة اإىل مواجهة ا�شطرارية مع دولة ال تختلف عن القاعدة 
الع�شكرية احلديثة اإال ببعدها اال�شتيطاين ال�شرطاين. وبهذا املعنى ميكن اأن 
نتابع حركة الع�شكرة يف ا�شتالم احلكم ويف تو�شع املوؤ�ش�شة الع�شكرية يف م�شر 
و�شورية. ولقد لعبت االإنقالبات الع�شكرية دون �شك دورا كبريا يف بلورة عقلية 
لالإ�شتمرار يف  كو�شيلة  ال�شيطرة على اجلي�ض  القدرة على  تفكر يف  ت�شلطية 

احلكم، مهما كانت االإيديولوجيات جميلة وجذابة، دينية اأو دنيوية. 
املدين  للمجتمع  النا�شئة  البنيات  كل  ال�شيا�شية  الدكتاتورية  لقد هدمت 
والدولة املدنية، وتركت النا�ض تلجاأ خليمة التدين وكوخ الع�شائرية بعد رفع 
�شابق  االأ�شخا�ض عن  الفرد واغتيال حقوق وحريات  اأ�شكال احلماية عن  كل 
اإ�شرار وت�شميم. ولي�ض بغريب يف هذا املعمعان اأن توظف العالقات الع�شوية 
االأمني  امل�شالح  جتمع  على  فيه  تغطي  ب�شكل  الطائفية  الق�شية  وت�شتغل 
الع�شكري املهيمن على ال�شلطات الثالث والبنيات احلزبية والنقابية املرخ�ض 
لها يف البالد. وال ن�شتغرب اأن تكون البيئة احلا�شنة للطائفية قد تنامت يف 
واالإفقار  االجتماعي  والتفكك  االقت�شادي  والف�شاد  ال�شيا�شي  الت�شحر  حالة 

الثقايف التي �شادت البالد. 
اإىل  البالد  وعودة  التاريخ  اإىل  ال�شعب  عودة  ال�شوري  ال�شباب  �شجل  لقد 
واحت�شرت  الطحالب  تراجعت  اأعلى،  الثورة  اأك�شجني  كان  وكلما  احلياة، 
ل�شلطة  مواجهتها  يف  كربى  قيما  الكرامة  انتفا�شة  حملت  لذا  الطفيليات. 
وجه  يف  ال�شلمية  املدنية  املقاومة  تعتمد  قيما  الف�شاد،  ومنظومة  الت�شلط 
دميقراطية  بدولة  املطالبة  واملحكوم،  احلاكم  بني  للعالقة  االأمنية  املقاربة 
مدنية قوية يف وجه اأي تعبري من تعبريات الطائفية، اإحياء مفهوم املواطنة 
و�شيادة الوطن منعا لكل تدخل خارجي يف م�شار التحول الثوري ال�شلمي اإىل 
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الدميقراطي، ورف�ض اأي �شكل من اأ�شكال العنف، ورغم فداحة اخل�شائر، بقيت 
الثوابت  هذه  على  توؤكد  املدين  الثوري  احلراك  اأبناء  من  العظمى  االأغلبية 
للما�شي  انت�شار  موؤ�شر  ب�شاطة،  بكل  اأي   عنها، العتبارها  االإنزياح  وترف�ض 
الدكتاتوري على امل�شتقبل الدميقراطي وعالمة تراجع عن اأهداف نبيلة ال 
�شبكات عالقات مدنية  وبناء  فعلي  بدونها، حتقيق حتول دميقراطي  ميكن 
ومنتوجاتهما  والف�شاد  االإ�شتبداد  مع  القطيعة  وتاأ�شيل  جديدة  مواطنية 

ال�شلوكية والثقافية. 
املدنية  الدميقراطية  الثورة  م�شار  عن  الطائفية  االإنحرافات  تبداأ  مل 
اختزال ثورة  اأطراف ظالمية  االإفرتا�شي، وحاولت  العامل  بل يف  يف حم�ض 
ال�شباب وال�شعب بحراك »اأهل ال�شنة« يف وجه الن�شريية والباطنية الراف�شة 
االأطروحات  لهذه  كبري  زخم  اإعطاء  اخلليجي  االإعالم  وا�شتطاع  واملجو�ض، 

على الف�شائيات. 
من  واملدعوم  الن�شاز  ال�شوت  هذا  حتجيم  الو�شائل  بكل  حاولنا  لقد 
، وعلى  راأ�شها منذ ثورة تون�ض، وباالأخ�ض دول اخلليج  تتلم�ض  بداأت  اأنظمة 
الدعم  باأن  �شك،  وال   . املنطقة  يف  وحلفائه  ال�شعودي  النظام  التحديد  وجه 
اأعطى  قد  اخلطاب،  هذا  اأ�شحاب  به  يتمتع  الذي  الهائل  واملايل  االإعالمي 
ال�شلطة الدكتاتورية كل ما حتتاج اإليه يف حديثها عن موؤامرة خارجية �شد 
»النظام الوطني واملقاومة واملمانعة«..  هكذا التقت م�شلحة ال�شلطة االأمنية 
وجنود التعبئة املذهبية من اأجل خنق وجتفيف منابع العطاء الدميقراطي. 
والثاين  ال�شعبية،  االإنتفا�شة  بالقتل واالإعتقال واملالحقة الأهم كوادر  االأول 
يف عنف الكلمات وتاأجيج االأحقاد وتوفري البيئة ال�شاحلة لعنف يواجه فيه 
عنف ال�شلطة. ويالحظ التقاطع املو�شوعي بني �شبيحة ال�شلطة وت�شبيحات 
املتطرفني يف تغييب كالهما الأهمية احلوار املجتمعي والتوا�شل املدين بحيث 
ت�شتمر حالة تدني�ض الوعي التي تنتجها الدكتاتورية. ناهيكم عن حماوالت 
�شرب ترابط الن�شال االجتماعي نحو احلرية مع الن�شال الوطني من اأجل 

التحرير بوعي اأو بدون وعي.
ال�شخمة  الدكتاتورية  ال�شلطة  االأحوال، مقارنة قوة  ال ميكن بحال من 
بقوة فوج التطرف املحدودة. خا�شة واأن املركب االأ�شا�شي للن�شال الثوري ما 
اأن  اإال  املتطرفة يف احلراك االجتماعي.  االأقلية  ب�شكل كبري على  زال يتقدم 
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خطر هذا الفوج يزداد يوما بعد يوم، وي�شاعد على ذلك عدة عوامل 
لالإنتفا�شة  املتقدمة  الوعي  حالة  خلنق  االأمنية  ال�شلطة  جلوء  اأولها:  
عرب اعتقال خرية كوادرها، و�شحق االإعت�شامات منعا للحوار اجلماعي، وقتل 

املواطنني معززة الرغبة يف االإغتيال والرد عند املقموعني. 
ثانيها، ن�شوء حزب امل�شتعجلني من الطبقة ال�شيا�شية التقليدية خا�شة يف 
املنفى. حزب امل�شتعجلني هذا ي�شعر باأن االإن�شاج الطبيعي لقيادات التغيري يف 
الداخل يعني تهمي�ض الدور الذي ي�شعى له من اخلارج، لذا فهو ي�شم اجتاها 
دور  ي�شبح  بحيث  الطائفي  ال�شراع  وتكري�ض  والت�شلب  للعنف  يدعو  قويا 

اخلارج حا�شما يف عالقات القوى الداخلية.
لعل كارثة الكوارث يف هذه اللحظات ال�شعبة التي تعي�شها احلالة الثورية 
ومتطريف  القامع  �شبيحة  بني  التقاطعات  هذه  من  نا�شئة  البالد  يف  املدنية 
توح�ض  �شد  وتعبئة  تنفي�ض  و�شيلة  الطائفي  الرد  يف  يجد  املقهور  املقموع. 
اإليه  ما يحتاج  ال�شنة  اأهل  ثورة  البع�ض عن  والقامع يجد يف خطاب  االأمن، 
الراف�شني الأي هوية مذهبية  ال�شنة  وا�شعة من  االأقليات وقطاعات  لتحييد 

للن�شال ال�شيا�شي. 
لعل  بل  الدكتاتورية.  على  �شورية  يف  تنت�شر  اأن  مذهبية  لثورة  ميكن  ال 
الطائفية واملذهبية اأول م�شمار يف نع�ض الثورة. من هنا نوؤكد للمرة االألف، اأن 
ثورة اأهل املواطنة هي ال�شبيل الوحيد للق�شاء على الدكتاتورية والتخل�ض من 

حكم العائلة واالأجهزة االأمنية واملح�شوبيات والعالقات الع�شبية والزبونية. 
لقد اأ�شبح من ال�شروري حتقيق الفرز الوا�شح بني القطب الدميقراطي 
بكل مكوناته، والقطب االإ�شتبدادي بكل تعبرياته. مل يعد هناك مكانا لل�شمت 
اأو املهادنة، الأن املهادنة تعني امل�شاركة يف اغتيال اأجمل ما قدمت لنا انتفا�شة 
الكرامة، املواطنة يف وجه الرعية، املدنية يف وجه الع�شبية، ال�شيادة يف وجه 

الهيمنة اخلارجية والدميقراطية كمنهج جامع لكل ال�شوريني.
    2011/07/24
ماجد   ، حمزة  �شدى  االأ�شود،  خلدون  الطويل،  اأ�شامة  املوقعني:  اأول 
نوري  خليفة،  وليد  الغزايل،  نا�شر  ذياب،  حممد  عمار،  اأ�شامة  حممد  حبو، 
حلدو،  �شعيد  اأرناوؤوط،  عائ�شة  ق�شا�ض،  فرا�ض  حالق،  حممود  �شيخمو�ض، 

ح�شان االأ�شود، هيثم مناع.
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م�شروع اإعالن عهد الكرامة واحلقوق

مقّدم اإىل اجتماع 17 اأيلول 2011 
يف دم�شق لهيئة التن�شيق الوطنية

بطر�ض حالق، �شمري العيطة، عبد العزيز اخلري، هيثم مناع

ت�شّكل االنتفا�شة-الثورة احلالية يف �شوريا حتّواًل كبرياً يف تاريخ املجتمع 
العربي،  والربيع  الثورات  كّل  كما  طّياتها،  يف  حتمل  وهي  ال�شورية.  والدولة 
امل�شرتك  القا�شم  ت�شّكل  جامعة،  قيٍم  ومنظومة  اإن�شانية  ور�شالة  نوعية  نقلة 
لطموحات ال�شعب ال�شوري وفاًء لدم �شهدائه وت�شحياته. منذ »ال�شحيفة« يف 
املدينة املنورة اإىل اإعالنات احلقوق يف االأزمنة احلديثة، �شّكلت العهود والعقود 
واملواثيق اأ�شا�ض التعامل بني النا�ض وبني اأبناء البلد الواحد؛ وكان حمتواها 
والبناء،  واالنتقال  التغيري  مرحلة  يف  ح�شورها  من  بّد  ال  التي  العالمة  هو 
وكانت قواعدها هي في�شل املجتمع مبختلف تكويناته واأ�ش�ض الدولة حلماية 
اأية  با�شم  للت�شّرف  القابلة  غري  وهي  ال�شيادة.  و�شون  االأ�شا�شية  احلريات 
اأغلبية انتخابية اأو �شيا�شية اأو اجتماعية، وال يجوز حذف اأّي جزٍء منها. متّثل 
واجتماعية  واقت�شادية  و�شيا�شية  مدنية  والقواعد،  واحلريات  احلقوق  هذه 
وثقافية وبيئية، جت�شيداً للحرية والكرامة املتاأ�شلة يف االإن�شان، التي يتطّلع 

اإليها ال�شورّيون يف اإعادة بناء نظامهم اجلمهوري من جديد. 
لذا نتعاهد، نحن املوقعون اأدناه اأفراداً وجماعًة، على االلتزام بالعمل على 
اأّنها  اإر�شاء النظام اجلمهوري اجلديد على االأ�ش�ض التالية التي نتبّناها على 

اأهداف للثورة املدنية ال�شبابية ال�شلمية:
�شيا�شية  وحدة  وهما  ودولته،  اأرا�شيه  على  و�شّيد  حّر  ال�شوري  • ال�شعب 
املحتّل.  ذلك اجلوالن  فيها، مبا يف  �شرٍب  اأّي  التخّلي عن  تتجّزاأ وال يجوز  ال 
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بكّل  املحتّلة  اأرا�شيه  ا�شتعادة  اأجل  من  الن�شال  يف  احلّق  ال�شوري  ولل�شعب 
الو�شائل املمكنة.

نظاٍم  خالل  من  تتحّقق  التي  وال�شيادة  ال�شرعية  م�شدر  هو  ال�شعب   •
على  ويقوم  القانون  فيه  ي�شود  تعّددي،  مديّن  دميوقراطي  جمهوري 

املوؤ�ش�شات. وال يجوز فيه اال�شتئثار بال�شلطة اأو توريثها باأّي �شكٍل كان.
ويف  املواطنة  يف  التاّمة  امل�شاواة  اأ�شا�ض  على  ال�شورية  الدولة  تنبني   •
الرجال  بني  املطلقة  امل�شاواة  �شّيما  ال  اأبنائها،  جلميع  والواجبات  احلقوق 
والن�شاء، ودون اأّي متييز من اأّي نوع، �شواء اأكان ذلك ب�شب االأ�شل اأو اللون اأو 
اجلن�ض اأو اللغة اأو االإثنّية اأو الراأي ال�شيا�شي اأو الدين اأو املذهب، على اأ�شا�ض 

ال�شعار التاأ�شي�شي للجمهورية االأوىل: »الدين هلل والوطن للجميع«.
وم�شالح  ومعتقدات  املجتمعي  التنّوع  احرتام  ال�شورية  الدولة  تكفل   •
وخ�شو�شّيات كل اأطياف ال�شعب ال�شوري، وتقّر باحلقوق الثقافية وال�شيا�شية 
لكّل مكّوناته وتطّلعها للتطور والرعاية باعتبارها جزءاً اأ�شياًل ومكّوناً رئي�شاً 

د. جل�شد ال�شعب ال�شوري املوَحّ
املعلومة  حرية  فيها  مبا  العاّمة،  احلريات  ال�شورية  الدولة  تكفل   •
واالإعالم، وت�شكيل اجلمعيات االأهلية والنقابات واالأحزاب ال�شيا�شية، وحرية 
وت�شع  ال�شلميني.  واالإ�شراب  التظاهر  وحرية  ال�شعائر،  وممار�شة  االعتقاد 

قواعداً ل�شيانة هذه احلرّيات من هيمنة عامل املال اأو ال�شلطة ال�شيا�شية. 
االجتماعية  واحلقوق  االإن�شان  الدولية حلقوق  باملواثيق  الدولة  • تلتزم 
للمواطنني  احلقوق  بهذه  اال�شتمتاع  وبتاأمني)وب�شمان(  واالقت�شادية، 

واملقيمني على ال�شواء.
اأ�شكال  اإىل توثيق خمتلف  العربي، تتطّلع  الوطن  • �شوريا هي جزء من 
الدولة  حترتم  حني  يف  االأخرى،  العربّية  البلدان  مع  والتوّحد  التعاون 
االأخرى  القوميات  لكّل  واالجتماعية  الثقافية  التطّلعات  وت�شون  ال�شورية 
املكّونة لل�شعب ال�شوري من كرٍد واآ�شوريني واأرمن و�شرك�ض وتركمان وغريهم.

دولته  اإن�شاء  يف  وحّقه  الفل�شطيني  ال�شعب  دعم  ال�شوري  ال�شعب  • يلتزم 
احلّرة ال�شّيدة امل�شتقّلة وعا�شمتها القد�ض، وكذلك دعم كّل ال�شعوب العربية 

يف تطّلعاتها التحررية ومناه�شة اال�شتبداد. 
تاريخية  جذور  االأخرى  االإ�شالمية  بال�شعوب  ال�شوري  ال�شعب  • تربط 
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الدولة  وتتطّلع  ال�شماوية،  الر�شاالت  على  مبنية  اإن�شانّية  وقيم  م�شرتكة 
اإن�شاء  �شبيل  يف  واإيران  تركيا  مع  وثيق  تعاون  اإر�شاء  اإىل  ة  خا�شّ ال�شورية 

منظومة اإقليمّية وازنة.
التنفيذية  ال�شلطات  بني  التام  الف�شل  على  ال�شورية  الدولة  تقوم   •
االنتخاب  عرب  ال�شلطة  على  التداول  مبداأ  وعلى  والق�شائية،  والت�شريعية 

ال�شّري واحلّر.
ال�شعبّية  لل�شيادة  ال�شامنة  الوطنية  املوؤ�ش�شة  هو  ال�شوري  اجلي�ض   •
الوطنية،  الوحدة  ومعني  الدولة  عماد  وهو  العاّمة،  واحلريات  والكرامة 

ي�شون االأمن القومي ومبادئ الد�شتور وال يتدّخل يف احلياة ال�شيا�شية.
والنظام  التعّددي  الدميوقراطي  النظام  اأ�ش�ض  جديد  د�شتور  يقّر   •
يف  ال�شوري  ال�شعب  اأطياف  كاّفة  متثيل  حق  ي�شمن  بحيث  االنتخابي، 
الفكرية  التيارات  كّل  تواجد  حق  ويكفل  املناطق،  وكاّفة  الت�شريعّية  ال�شلطة 
وال�شيا�شية، دون هيمنة اأحدها، �شمن قواعد توؤّمن ا�شتقرار النظام الربملاين 
والتداول على االأغلبية من خالل االقرتاع العام، وت�شبط ب�شكٍل دقيق املوارد 

املالية واإنفاق االأحزاب ال�شيا�شية.
بني  الف�شل  ومبداأ  القومي  واالأمن  الد�شتور  الدولة  رئي�ض  ي�شون   •
مهّمته  متديد  يجوز  وال  املبا�شر،  العام  باالقرتاع  انتخابه  يتّم  ال�شلطات. 

الأكرث من فرتتني رئا�شيتني، مّدة كّل منها اأربع �شنوات.
ال�شلطة  م�شوؤولية  ويتحّمل  النيابية  االأغلبية  الوزراء  رئي�ض  ميّثل   •
كامل  الوزارة  يف  وزير  ولكّل  بربملانه،  املمّثل  ال�شعب  اأمام  التنفيذية 
ال�شالحيات يف اإدارة �شوؤون وزارته، �شمن اإطار البيان الوزاري الذي يخ�شع 

لثقة الربملان.
�شوؤون  تدير  وتنفيذية  ت�شريعية  موؤ�ش�شات  على  املحلية  االإدارة  تقوم   •
التنفيذية  االإدارة  االإقليم، بحيث تخ�شع  اأو  املحافظة  والتنمية يف  املواطنني 
�شلطات  متثيل  على  املحافظ  دور  ويقت�شر  حملّياً،  املنتخبة  لل�شلطة  املحلية 

رئي�ض الدولة.
اإاّل  عليها  اال�شتيالء  يجوز  ال  التي  اخلا�شة،  امللكية  الدولة  ت�شون   •

ة. للمنفعة العامة ومقابل تعوي�ض عادل، دون اأن يعاد جتيريها مل�شالح خا�شّ
�شيا�شتها  وتقوم  ال�شعب،  ملنفعة  العاّمة  وامللكّية  املال  الدولة  ت�شون   •
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الدخل  توزيع  واإعادة  امل�شتدامة  املتوازنة  والتنمية  االجتماعية  العدالة  على 
والرثوة عرب النظام ال�شريبي بني الفئات االجتماعية وبني املناطق واالأقاليم، 
تكافح  �شابطة  اأ�شول  �شمن  واالأ�شواق  اال�شتثمار  حرّية  �شمان  على  وكذلك 

االحتكار وامل�شاربات وحتمي حقوق العاملني وامل�شتهلكني.
البطالة  ومكافحة  الفقر  اأ�شكال  كاّفة  اإزالة  ال�شورية  الدولة  تلتزم   •
لكّل  االأ�شا�شّية  اخلدمات  وتاأمني  الالئق،  الكرمي  الكامل  الت�شغيل  بهدف 
وال�شرف  النظيفة،  ال�شرب  ومياه  العمراين،  والتنظيم  ال�شكن  مواطن: 
والتعليم  العام،  والنقل  والطرق  واالنرتنيت،  والهاتف  والكهرباء،  ال�شحي، 
والتاأهيل النوعيني، والتاأمني ال�شحّي ال�شامل ومعا�شات التقاعد وتعوي�شات 

البطالة، باأ�شعاٍر تتنا�شب مع م�شتويات املعي�شة. 
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االإتفاق املجه�ض

الدميقراطي  التغيري  لقوى  الوطنية  التن�شيق  هيئة  بني  االإتفاق  ن�ض 
كوثيقة  العربية  للجامعة  العامة  لالأمانة  املقدم  ال�شوري  الوطني  واملجل�ض 
�شيا�شية م�شرتكة تقدم اإىل موؤمتر املعار�شة ال�شوري املنوي عقده حتت مظلة 

اجلامعة العربية يف يناير/كانون الثاين 2012.
الهيئة  قيادة  مع  توا�شل  وتخللها  �شهر  من  الأكرث  امتدت  مباحثات  اإثر 

واملجل�ض، اتفق الطرفان على ما يلي:
وال  البالد  وا�شتقالل  ب�شيادة  مي�ض  اأجنبي  ع�شكري  تدخل  اأي  رف�ض   -1

يعترب التدخل العربي اأجنبيا. 
2- حماية املدنيني بكل الو�شائل امل�شروعة يف اإطار القانون الدويل حلقوق 

االإن�شان.
بكل  ال�شوري  لل�شعب  الوطنية  الوحدة  وتعزيز  �شون  على  التاأكيد   -3
اأطيافه ورف�ض واإدانة الطائفية والتجيي�ض الطائفي وكل ما يوؤدي اإىل ذلك.

االن�شياع  رف�شوا  الذين  ال�شوريني  واجلنود  ال�شباط  مبواقف  نعتز   -4
الأوامر النظام بقتل املدنيني املتظاهرين ال�شلميني املطالبني باحلرية ونتفهم 
امل�شلحة  القوات  اأفراد  النظام  بها  زج  التي  االإن�شاين والوطني  ال�شمري  اأزمة 

ونحمل النظام كامل امل�شوؤولية يف ذلك. 
يف املرحلة االنتقالية:

اأوال: تبداأ املرحلة االإنتقالية ب�شقوط النظام القائم بكافة اأركانه ورموزه 
على  احلفاظ  مع  القائمة  ال�شيا�شية  ال�شلطة  �شقوط  يعني  الذي  االأمر 
للبالد  جديد  د�شتور  باإقرار  وتنتهي  االأ�شا�شية،  ووظائفها  الدولة  موؤ�ش�شات 
وانتخاب  والتداويل  التعددي  املدين  الدميقراطي  الربملاين  النظام  ي�شمن 

برملان ورئي�ض جمهورية على اأ�شا�ض هذا الد�شتور.
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ثانيا: املرحلة االنتقالية بهذا املعنى هي الفرتة التي تقع بني قيام �شلطة 
يقره  دائم  د�شتور  وفق  الدولة  موؤ�ش�شات  وقيام  النظام  �شقوط  اثر  ائتالفية 

ال�شعب وال تتجاوز ال�شنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة. 
االنتقالية  املرحلة  يف  ال�شيا�شية  وال�شلطة  الدولة  موؤ�ش�شات  تلتزم  ثالثا: 

باملبادئ االأ�شا�شية التالية: 
اأ ـ ال�شعب م�شدر ال�شلطات واأ�شا�ض ال�شرعية. 

ب ـ ا�شتقالل �شورية و�شيادتها ووحدتها، �شعبا وار�شا. 
ج ـ تاأ�شيل ف�شل ال�شلطات الثالثة: الت�شريعية، والتنفيذية، والق�شائية. 

التعبري  حرية  اأ�شا�شي  )وب�شكل  املدنية  الدميقراطية  اأ�ش�ض  حماية  ـ  د 
والال  ال�شلطة،  على  والتداول  ال�شيا�شية  والتعددية  والتجمهر  والتنظيم 

مركزية االإدارية(.  
من  وتاريخي  اأ�شا�شي  جزء  الكردي  القومي  الوجود  اأن  على  التاأكيد  ـ  هـ 
الن�شيج الوطني ال�شوري، وهو ما يقت�شي اإيجاد حل دميقراطي عادل للق�شية 
الكردية يف اإطار وحدة البالد اأر�شا و�شعبا، االأمر الذي ال يتناق�ض البتة مع 

كون �شورية جزءا اليتجزاأ من الوطن العربي.    
املدنية  واحلقوق  الواجبات  يف  القانون  اأمام  مت�شاوون  املواطنون  ـ  و 
واالعتقاد  الدين  حرية  واالجتماعية.  والثقافية  واالقت�شادية  وال�شيا�شية 
مكفولة يف الد�شتور، وحترتم ال�شعائر والطقو�ض الدينية واملذهبية، مع نزع 

القدا�شة عن العمل ال�شيا�شي واملدين. 
ـ نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني واجلن�شي، والوقوف  ز 
اال�شتثنائية  والقرارات  القوانني  واإلغاء  والف�شاد،  واال�شتئ�شال  االرهاب  �شد 

ال�شادرة يف ظل الدكتاتورية ومبا�شرة العمل ملعاجلة اآثارها.
ح- مبا�شرة م�شاريع تنمية م�شتدامة على ال�شعيد الوطني وب�شكل خا�ض 

املناطق االأكرث حرمانا 
ط ـ التم�شك بالرتاب الوطني وحترير االأر�ض ال�شورية، واإقامة عالقات 
اأخوة وتعاون مع الدول العربية وعالقات متينة ومتكافئة مع الدول االقليمية، 
وتعاون واحرتام متبادل مع دول العامل، لتاأخذ �شورية الدميقراطية موقعها 
الوطنية  امل�شالح  يخدم  والدويل، مبا  واالإقليمي  العربي  املجتمع  الفاعل يف 

العليا واالأمن وال�شالم واال�شتقرار يف املنطقة والعامل. 
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ي ـ االلتزام باملواثيق واالتفاقيات الدولية وميثاق االأمم املتحدة وميثاق 
اجلامعة العربية وال�شرعة الدولية حلقوق االإن�شان. 

البالد،  داخل وخارج  ال�شورية،  والطاقات  االطر  كافة  االإ�شتفادة من  ك- 
من اأجل اإجناح املرحلة االإنتفالية وبناء الدميقراطية يف اجلمهورية ال�شورية. 
ب�شاأن املرجعية القانونية والد�شتورية: ينبثق عن موؤمتر املعار�شة جلنة 
م�شرتكة للعمل الوطني تن�شق مواقف املعار�شة وتوحد ن�شاطاتها ال�شيا�شية 
واحلقوقية واالإعالمية والدبلوما�شية واالإغاثية وحترتم قراراتها االأطراف 

امل�شاركة.
برهان غليون  رئي�ض املجل�ض الوطني ال�شوري       
هيثم مناع رئي�ض هيئة التن�شيق الوطنية يف املهجر 
القاهرة يف 2011/12/30

اأقر االتفاق بح�شور:  وليد البني، هيثم املالح، كاترين التلي، �شالح 
م�شلم حممد، حممد حجازي. 
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هيثم مناع لل�شباح : نظام االأ�شد انتهى...
ال�شعب ال�شوري حطم الدكتاتورية 

ولن يعطي ت�شحياته هدية الأي طامع

 
تون�ض – ال�شباح 2012/1/11  
بعد اأقل من اأ�شبوعني على عقد املجل�ض الوطني ال�شوري املعار�ض بقيادة 
برهان غليون موؤمتره يف تون�ض  يف خ�شم مبادرة  اجلامعة العربية و اإعالن 
مهمة بعثة املراقبني العرب اىل �شوريا جاء دور املعار�ض  والنا�شط احلقوقي 
ال�شوري هيثم مناع الذي زار تون�ض �شمن وفد لهيئة التن�شيق الوطنية لقوى 
التغيري الوطنية التي يراأ�شها يف خارج البالد و�شم الوفد خم�شة قياديني من 
الداخل. وهيئة التن�شيق الوطنية، اأو معار�شة الداخل كما يطلق عليها عادة، 
ت�شم اأهم التنظيمات ال�شيا�شية املعار�شة املمنوعة داخل البالد والنا�شطة يف 
الثورة )�شتة ع�شر حزبا من الي�شار والو�شط(  واأكرث من مئتي �شخ�شية عامة 
اأعقاب  و�شيا�شية وثقافية وفنية معروفة.  غادر مناع تون�ض م�شاء االحد يف 

زيارة مل حتظى بتغطية اعالمية تذكر  ا�شتمرت ثالثة اأيام. 
 كان النا�شط ال�شوري، اخ�شائي الطب النف�شي  يقيم وزمالئه خاللها يف 
دينارا   502 بلغت  اجلماعية  الفندق  )فاتورة  العا�شمة  بقلب  متوا�شع  فندق 
اإقامتهم(.  وقد اأجرى   اأورو لكل اأع�شاء الوفد لكامل  اأي قرابة 265  تون�شيا 
الرئي�ض  اىل  باال�شافة  االأحزاب  ممثلي  مع  لقاءات  درعا   ا�شيل  مناع  هيثم 
املوؤقت املن�شف املرزوقي ووزير اخلارجية رفيق عبد ال�شالم يف حماولة ملراجعة 
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املوقف ازاء املعار�شة ال�شورية .و قد اعترب يف حديث خ�ض به ال�شباح  مناع 
اأن نظام اال�شد قد انتهى و �شدد على رف�شه تدويل االأزمة يف �شوريا، راف�شا 
انت�شاب  اىل  يحتاج  ال�شوري  ال�شعب  اأن  مو�شحا  ع�شكري،  اأجنبي  تدخل  كل 
الثورة  الإجناح  واالجتماعي  وال�شيا�شي  املدين  املجتمع  قوى  خمتلف  ودعم 
ال�شورية وال يحتاج تدخل ع�شكري اأجنبي ...يذكر ان هيثم مناع )العودات( 
وهو مفكر عربي ونا�شط حقوقي ورئي�ض املكتب الدويل للجمعيات االإن�شانية 
�شيا�شية  اأ�شرة  �شليل  االن�شان،  حلقوق  اال�شكندنايف  املعهد  ورئي�ض  العامل  يف 
تخليدا  مناع  ا�شم   اتخذ  واملنفى،  وال�شجن  بالن�شال  العهد  طويلة  معار�شة 
لذكرى زوجته االأوىل )منى( التي فقدها يف حادث اجتماعي بعد خم�شة اأيام 
على زواجهما . ويعد هيثم مناع اأحد اأبرز النا�شطني احلقوقيني العرب وهو 
املتحدث با�شم اللجنة العربية حلقوق االإن�شان وهو اأحد موؤ�ش�شيها مع من�شف 
والفقيدين  الغزايل  ونا�شر  يعقوب  داغر وحممد حافظ  املرزوقي وفيوليت 
اإدارة  �شعيد وحممود اخلليلي يف 1998، وهو ع�شو يف جمل�ض  ال�شيد  حممد 
وجمل�ض اأمناء قرابة 130 منظمة غري حكومية و�شغل منا�شب عربية ودولية 
اأي من�شب حكومي، مبا يف ذلك  املنظمات غري احلكومية ورف�ض  قيادية يف 
قرن  ربع  طوال  ظل  �شهرين.  قبل  وطنية  اإنقاذ  حكومة  لت�شكيل  تر�شيحه 
يعي�ض خارج �شوريا فقد منذ بداية الثورة والده وع�شرة من ع�شريته و�شقيقه 
اأثناء  اأوت يف مدينة درعا  الثامن من  العودات الذي اغتيل يف  املهند�ض معن 

ت�شييع �شهيد اآخر.
هذا  وقال   يرحمو«  اهلل  انتهى«  قد  اال�شد  نظام  اأن  مناع  هيثم  اعترب 
اأو باأيدي غرينا، لي�ض مهما كم �شي�شتغرق ذلك من الوقت  �شيحدث باأيدينا 
ولكن ال نريد اأن يح�شل يف �شوريا ما ح�شل يف ليبيا: نحن طبعا �شد التدخل 
اخلارجي  و نقول  ال للتدخل اخلارجي، اأوكامبو اعلمني اأن ما حدث يف ليبيا 
اوقع 52 األف  قتيل و 300 الف جريح والثمن ال�شوري لن يكون اأقل من ذلك!!

 و فيما يلي ن�ض احلديث. 
حوار ا�شيا العرتو�ض 
تون�ض  ال�شوري يف  الوطني  املجل�ض  اأ�شبوعني على موؤمتر  اأقل من  •بعد 
الذي ي�شعى هيثم مناع لتحقيقه  الذي غبت عنه، ما  بزعامة برهان غليون 
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يف تون�ض وماذا وراء هذه الزيارة وهل التقيت الرئي�ض املوؤقت وهو �شديقك 
وتوؤامك التون�شي كما يقول ورفيقك يف الن�شال احلقوقي يف املنفى ؟

من  عددا  الوطنية  التن�شيق  لهيئة  ر�شمي  كوفد  اأجرينا،  فعال   ••
التقينا  ال�شيا�شية والتقينا وزير اخلارجية كما  اللقاءات مع ممثلي االحزاب 
الثورة  اأو�شاع  عن  �شورة  به  التقينا  من  لكل  نقلنا  لقد  التون�شي.  الرئي�ض 
اأ�شهر من الن�شال يف ظروف التوح�ض االأمني الع�شكري  ال�شورية بعد ع�شرة 
التغيري  احتماالت  يف  وحتدثنا  ال�شلمي،  االجتماعي  املدين  احلراك  لوقف 
ال�شورية  املعجزة  اأظهرتها  التي  الذاتية  ال�شعب  واإمكانات  الداخلية  بالقوى 
�شمودا وت�شحية وابتكارات خالقة يف و�شائل الن�شال. وحتدثنا عن موؤ�ش�شات 

الدولة واال�شطفافات يف املجتمع االإداري والع�شكري ال�شوري
•اأمل تتطرقوا ملوؤمتر املجل�ض ال�شوري وانعقاده يف تون�ض؟

••جرى احلديث بالطبع يف هذا املو�شوع، وقد اأو�شلنا ر�شالة عتب على 
واملجتمع  للثورة  وحيد  كممثل  ا�شطنبول  جمل�ض  مع  التعامل  يف  الت�شرع 
والدولة. وقلنا لالأ�شدقاء يف تون�ض اأن من نا�شل منذ 1973 �شد املادة الثامنة 
واملجتمع  للثورة  القائد  هو  البعث  حزب  باأن  تقول  التي  االأ�شدي  للد�شتور 
ال�شلطة  بالن�شال يف منطق  العهد  بع�ض حديثي  ب�شقوط  يقبل  اأن  ال ميكن 
الت�شلطية نف�شه. واأن مهمة االأخوة يف تون�ض دعم الثورة واالإ�شهام يف توحيد 
على  بطرف  االإعرتاف  عن  عو�شا  املختلفة  ف�شائلها  وهياكل  واأداء  ن�شال 
العمل  خطة  لدعم  عملية  و�شائل  عن  البحث  كذلك  االأطراف.  باقي  ح�شاب 

العربية الأنها واإن مل تكن مثالية، لكنها اأقل ال�شيناريوهات �شوءا. 
•وما هو �شبب اخلالف بينكم وبني غليون واملجل�ض؟ 

كنا  الدوحة  اجتماع  ويف  غليون  وبني  بيني  خالف  اأي  هناك  يكن  ••مل   
ال�شوري ك�شيغة توحيدية  الوطني  االإئتالف  بت�شكيل  يف �شف واحد يطالب 
للمعار�شة ال�شورية، هذه ال�شيغة التي اأجه�شت كما اأجه�ض اتفاق نهاية العام، 
اإىل اأن عقد اجتماع برلني االأخري. كان الدكتور برهان غليون قد وعد بح�شور 
اجتماع برلني »لهيئة التن�شيق الوطنية« يف املهجر، وكان زميل لنا يف انتظاره 
يف املطار. واإذا به يغرّي م�شاره باجتاه اإ�شطنبول، من دون اأي اعتذار اأو تف�شري 
اإ�شعار. ومنذ ذلك اليوم، مل اأحتدث معه ومل يتحدث معي حتى اجتمعنا  اأو 
يف القاهرة يف ظل مباحثات وثيقة العمل امل�شرتك يف نهاية دي�شمرب. واأعتقد 
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اأن االأمر يحتاج اإىل �شرح وتف�شري من الدكتور غليون، وحتى اليوم ال اأعرف 
الظروف التي جعلت برهان غليون يقّدم ما قدم من تنازالت للتيار اليميني 
الديني واليمني املحافظ يف الدور والعدد يف املجل�ض الذي التحق به. لقد كنت 
دائما حمامي احلركة االإ�شالمية ال�شيا�شية يف حركة حقوق االإن�شان واأول من 
وقع ثيقة مع االإ�شالميني يف �شورية بعد جمزرة حماه. لكن وثيقة جمهورية 
وطائفة  مذهباً   26 ت�شم  دولة  �شورية  اأن  االإعتبار  بعني  تاأخذ  ودميقراطية 
بخفة  فيها  والدولة  الدين  بني  العالقة  تناول  ميكن  ال  دولة  اأي  وقومية، 
االأ�شود.  اجلراد  ينتجها  كالتي  اإ�شالمية  اإيديولوجية  واأطروحات  و�شطحية 
الثورة ال�شورية الكربى، �شنة 1925، قامت على اأ�شا�ض اأن »الدين هلل والوطن 
مدين  خطاب  اإىل  نحتاج  لالأقليات،  فاعل  دور  غياب  يف  واليوم،  للجميع«. 
يعطي الثقة لتلك االأقليات باأن �شورية �شتكون بكل ولكل اأبنائها اأو لن تكون، 
واأن احلركة االإ�شالمية ال�شيا�شية جزء من عملية الوعي املواطني والوطني 
وجروحا  قروحا  حتمل  ال�شورية  االإ�شالمية  التجربة  البالد.  يف  واجلماعي 
واإحباطات كثرية خا�شة بعد فرتة م�شطفى ال�شباعي- ع�شام العطار: جتربة 
الطليعة املقاتلة، جبهة اخلال�ض مع عبد احلليم خدام ثم جتميد املعار�شة 
باالإ�شالم  عاما  خم�شني  قبل  قطب  �شيد  اأ�شماه  ما  والدة  �شرا  لي�ض  للنظام. 
االأمريكاين يف �شفوف االإ�شالميني ال�شوريني. هذه م�شائل توؤثر على �شيا�شة 
وغربية  اإقليمية  دول  دعم  يكفي  وال  والثوار.  الثورة  وحتالفات  وخيارات 
ننت�شر  اأن  باالإمكان  لي�ض  لها.  �شعبية  اأغلبية  انت�شاب  لتوجهات كهذه �شمان 
بدون املدينة واملدنية واالأقلية، هذه اأمور تغيب عن خطاب املتطرفني وحتتاج 

حلكمة املثقفني امللتزمني و�شدقهم و�شفافيتهم يف االأداء واخلطاب.
•اأ�شوات الغرب ما انفكت تطالب الرئي�ض ال�شوري بالرحيل هل تعتقد ان 

لها وقع لدى النظام ال�شوري؟
مطلب  مع  الت�شامن  �شعادة  تعطينا  بالرحيل  الغربية  املطالبات  ••كل 
ال�شعب ولكنها ال تتعدى اخلطابات والعقوبات. واخلطاب مملناه والعقوبات 
حرق  ملن  ميكن  ال  ن�شيبا.  فيها  املحكوم  ينال  للحاكم  م�شخ�شة  تكن  مل  اإن 
كل االأ�شرعة مع ال�شلطة اأن يوؤثر يف قرارها.  ويف اعتقادي اأن رو�شيا وال�شني 
ميكنهما مطالبة ال�شلطات ال�شورية برحيل االأ�شد كذلك ايران، باإمكان تركيا. 
التن�شيق  �شرقا لعب دور ما. لقد كلفتني هيئة  الثنائية  اأي�شا عرب عالقاتها 
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الوطنية باإ�شماع �شوت ال�شعب والثورة للعامل، واأعي�ض منذ اأ�شهر يف الطائرة، 
كنت يف بلجيكا االأ�شبوع املا�شي والتقيت خالل املدة املا�شية بنحو �شبعة وزراء 

خارجية اأوروبيني وعرب..
الفرن�شية؟ اخلاريجة  وزير  جوبيه  اآالن  التقيت  •هل 

ال�شوري  والنظام  فرن�شا  بني  العالقة  اأن  واأعتقد  جوبيه،  التق  ••مل 
مثل  وملفات  ال�شخ�شية  والعالقات  القدمي  اال�شتعماري  املزاج  على  تقوم 
ق�شية احلريري وغري ذلك من املعقدات، لذا ال ميكن لفرن�شا، دون تغيري يف 
املنطلقات، القيام بدور مو�شوعي و فعال. لكن عالقتنا مع الي�شار الفرن�شي 

ممتازة.
 •ماذا تعار�ض املجل�ض الوطني ال�شوري ؟

دميقراطي  غري  تكوين  متويله  ويف  ارتباطاته  ويف  تكوينه  يف  ••املجل�ض 
رف�شت  لقد  و�شحاها.  ليلة  يف  تفجره  اأن  ميكن  وال�شفافية  �شفاف  وغري 
�شيا�شيا  تنظيما  اأدخل  فلماذا  �شفافة  غري  الأنها  حقوقية  ملنظمات  االن�شمام 
غري وا�شح املعامل. للمجل�ض وظيفة، وكل طرف فيه اأو حوله اأو ممول له يقراأ 
املجل�ض  موؤ�ش�شو  يدافع  عندما  ح�شاباته.  ووفق  طريقته  على  الوظيفة  هذه 
ومناطق  االإن�شاين  الكوريدور  يف  ليفي  هرني  وبرنار  كو�شرن  اأطروحات  عن 
للدفاع  الثائرة  ال�شبيبة  لتوجيه  معهم  اخلليجي  االإعالم  ويتناغم  العزل 
من  بالدي  على  باخلطر  اأ�شعر  الع�شكري  التدخل  ا�شتجالب  اأطروحات  عن 
كما  اأنه  املجل�ض  م�شكلة  �شورية.  �شتمزق  التي  واالإقليمية  االأهلية  احلربني 
يقول منا�شل اأردين كبري ي�شبه وليمة ال�شحادين. ال ميكن التعامل بخفة مع 
ا�شتقالل القرار ال�شيا�شي لهيكل �شيا�شي ثوري خا�شة بعد التجربة العراقية. 
اإكمال  على  وقادر  والعقول  الروؤو�ض  يف  الدكتاتورية  حطم  ال�شوري  ال�شعب 
الأي  هدية  ت�شحياته  نعطي  ولن  انت�شاره،  ال�شتكمال  الذاتية  بقواه  طريقه 

طامع.
•واأي م�شتقبل ملظام اال�شد ؟

باأيدينا  �شيحدث  هذا  وقال   يرحمو«  اهلل  انتهى«  قد  اال�شد  ••نظام 
اإكمال  ونريد  الوقت،  من  ذلك  �شي�شتغرق  كم  مهما  لي�ض  غرينا،  باأيدي  اأو 
نويل  بابا  رونق  يحمل  باأنه  يدعي  خارجي  ع�شكري  تدخل  دون  الطريق 
ليبيا:  يف  ح�شل  ما  �شوريا  يف  يح�شل  اأن  نريد  ال  خريية!  جمعية  وخممل 
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�شنبقى �شد التدخل اخلارجي  ونقول  ال للتدخل اخلارجي، اأوكامبو اعلمني 
اأن ما حدث يف ليبيا اوقع 52 األف  قتيل و300 الف جريح والثمن ال�شوري لن 

يكون اأقل من ذلك!.
•كيف تنظرون اىل امل�شهد الراهن يف �شوريا و ما هي تداعيات االنفجار 

الذي ا�شتهدف �شاحة امليدان قبل اأيام ؟
ريف  يف  حر�شتا  منطقة  يف  االنفجار.  هذا  قبل  حدث  ما  اىل  ••�شاأعود 
دم�شق ا�شتهدف انفجار اآخر مركزا للمخابرات اجلوية ذهب �شحيته  جنودا 
وبرر  العملية،   تبني  احلر  اجلي�ض  اأعلن  ’يومها  املارة.  املدنيني  من  وعددا 
ذلك باأن املركز يتم فيه تعذيب الثوار. بعد ذلك بخم�ض وع�شرين يوما وقع 
انفجارين بالعا�شمة مل يتبناهما اجلي�ض احلر ون�شبا للقاعدة. لقد �شرحت 
عند االإنفجار االأول باأن الدخول يف هذا النفق االإنفجاري �شينعك�ض �شلبا على 
الثورة وحذرت بالقول اإذا ا�شتمرت ظاهرة التفجريات فان ذلك �شيوؤدي حكما 
للق�شاء على الثورة الن املتظاهرين لن يخرجوا اىل ال�شارع اذا عرفوا بتلك 
االنفجارات والعمليات امل�شلحة. من البديهي اأن امل�شتفيد االأول من االإنفجار 
�شرورة  احلل  هذا  اأن  ون  يقول  الذين  الع�شكري  االأمني  احلل  اأن�شار  هم 
للمعار�شة  وتن�شبها  بانفجارات  تقوم  براأيي  ال�شلطة  لهذا  جرمية.  ولي�ض 
ذلك،  املختلفة. قبل  وتهاون مع مظاهرها  الت�شلح  البع�ض ق�شية  منذ طرح 
حتى الر�شا�ض مل يخف النا�ض وا�شتمروا يف التظاهر، اأما ال�شيارات املفخخة 
ف�شتوجه لنا �شربة قا�شية. لذا يجب اتخاذ موقف �شارم من ع�شكرة الثورة 
اأن تكون مفيدة  اأو تفجري هناك ميكن  باأن عملية اغتيال هنا  ال�شعور  وعدم 

مل�شتقبل الثورة.
اأما بالن�شبة للجي�ض احلر، ل�شت ممن يثق بالتكوينات التابعة. و ال اأعتقد 
اأن اأوغلو اأو اأردوغان ميكن اأن يقبلوا بوجود جي�ض غري تركي على اأرا�شيهم 

خارج عن �شيطرة اجلي�ض واملخابرات الع�شكرية الرتكية!
•وماذا عن م�شتقبل �شوريا بعد ع�شرة اأ�شهر من اندالع االنتفا�شة ؟

••اذا مل ن�شقط يف احلرب االهلية و اذا جنحنا يف منع التدخل اخلارجي 
عمر  نطيل  فنحن  ذلك،  عك�ض  حدث  واذا  يبقى،  لن  و  يفلح  لن  النظام  فان 
العنف يف جمتمع طال عمر  انت�شر  اأو بالعنف. فكلما  النظام �شواء بالتدويل 
لل�شراع  تنظر  املدرجات  على  االأغلبية  اليوم،  حتى  فيه.  املت�شلطة  ال�شلطة 
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اأربعة  ال�شلطة.  حلب فيها �شتة ماليني �شاكن ودم�شق  الثوار واالأجهزة  بني 
ماليني. ال بد للذين يجل�شون على املدارج من اختيار مع�شكرهم، االأمر الذي 
يحتاج عنا�شر جذب للم�شروع الثوري تتمثل مبدنيته ودميقراطيته و�شلميته 
وحمله مل�شروع ثقايف وح�شاري كبري. الرتاجع عن قيم الثورة ي�شمح لل�شلط 
الثورة  من  اأطراف  تت�شلح  اأن  مبعنى  »اجلزاأرة«،  طريق  يف  بال�شري  ال�شورية 
من  االأجهزة  وتتمكن  املتفرجون  ويكرث  ال�شارع  اىل  النزول  النا�ض  فيخاف 

النيل من االأطراف امل�شلحة التي حتاربها. 
•ماذا قدم هيثم مناع يف ال�شهر املا�شي وماذا قدمت املعار�شة ل�شوريا يوم 

متزق االتفاق ؟
••اأحاول فعل وتقدمي ما اأ�شتطيع، حتى اأقول ب�شمري مرتاح حلظة فراق 
هذه الدنيا لقد بذلت ما اأ�شتطيع. قبلت مبا مل اأقبل به يف حياتي يف احلوار 
�شيا�شيني.  متدربني  اأحيانا  نحاور  رائعني  زمالء  مع  كنت  الوحدة،  اأجل  من 
حتاورنا مع اجلميع طوال �شهر ون�شف وتو�شلنا لوثيقة القاهرة، لكن نف�ض 
الذين اأحبطوا لقاءات توحيدية قبل ذلك عادوا و�شربوا هذا االإتفاق. و�شنعاود 

الكرة ب�شرب اأيوب. 
•وما هي البدائل املطروحة لدى املعار�شة؟

••اأقول ان الثورة �شتنت�شر بقيم الثورة، اأي بو�شفها ثورة اأهل املواطنة، 
حركة  ولي�ض  اخلارجي،  واال�شتعباد  الداخلي  اال�شتبداد  �شد  املقاومة  ثورة 
طائفية اأو مذهبية اأو حترك لثوار ح�شب الطلب. عندما تتعمق هذه املعطيات 
عند كل االأطراف ال�شيا�شية املناه�شة للدكتاتورية ن�شتطيع القول باأن حقبة 
كل  ولي�شت  ومو�شوعية،  ذاتية  م�شاكل  لدينا  بداأت.  قد  الدكتاتورية  بعد  ما 
االأوراق بيدنا. فقد و�شع رجال اأعمال ودول اأ�شبعهم يف ال�شحن.  ولالأ�شف 
الف�شائيات اخلليجية، عندما  للوعي عرب  نعي�ض حالة تدني�ض معممة  نحن 
تنقل »اجلزيرة مبا�شر«  مظاهرة مذهبية يف لبنان من ع�شرين متظاهر �شد 
اأهل  هم  ال�شنة  يهتفون  وهم  �شاعة  من  الأكرث  �شورية  يف  وال�شيعة  العلويني 
اجلنة والعلوية على جهنم العامل اأو م�شهد اأب ي�شرخ يف طفله ال�شهيد: هذا 
طفل �شني فهي ت�شوه ال�شورة وتوجه الوعي العام نحو التطيف مع كل نتائجه 
املدمرة يف �شورية. هذا التوجيه االعالمي يعزز �شورة طائفية غري �شحيحة 

للثورة ال�شورية ويرعب االأقليات.
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تتوقعون  هل  و  العربي  الربيع  دول  يف  اال�شالميني  �شعود  ي�شغلكم  •هل 
تكرار امل�شهد يف �شوريا ؟

ال�شعب  من  باملئة  وع�شرة  ال�شنة  غري  من  باملئة   30 فيه  بلد  •• �شورية 
دميقراطي  و�شع  يف  اإيديولوجي  تيار  اأي  من  حكمه  وي�شعب  الكردي 
�شيا�شي  اإ�شالم  يوجد  ال  ال�شيا�شية،  االإ�شالمية  للحركة  بالن�شبة  طبيعي. 
واحد، ثمة فارق كبري بني االإ�شالم االأمريكاين واالإ�شالم الرباين كما يقول 
االإ�شالمية  احلركة  يف  متقدم  دميقراطي  تيار  هناك  كذلك  قطب،  �شيد 
ال�شيا�شية وتيار ظالمي خميف. هناك ثالثة عنا�شر تخيفني يف العالقة بني 
االإ�شالم وال�شيا�شة والثورة: االأول حماولة توظيف الدين يف الك�شب احلزبي 
عاملية  ظاهرة  باملنا�شبة  العام«)وهي  »الدين  ظاهرة  من  واال�شتفادة  ال�شريع 
�شريعة  �شيا�شية  وتكتيكات  �شلطة  ا�شرتاتيجيات  يف  اإ�شالمية(،  فقط  ولي�ض 
واحل�شارية  والتحررية  االأخالقية  اأبعاده  ال�شيا�شي  امل�شروع  تغّيب عن  واآنية 
اأي  للمدنية،  املدمرة  واآثاره  اخلليجي  ال�شيا�شي  املال  الثاين:  واالإن�شانية.  
للتربع والتطوع وامل�شاركة وال�شفافية. واأخريا ولي�ض اآخرا، �شريورة ال�شلطة 

غاية يف ذاتها ومن اأجل ذاتها.  
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