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 الورشة مقدمة
أت بكلمات على سبعة أعوام تفصلنا عن تلك اللحظة التي قرر فيها أطفال من جنوب سورية إشعال جذوة انتفاضة شعبية بد

 .جدران المدرسة. ولم يستطع العالم إطفاءها على الرغم من كل ما بذله، سواء لسحق تلك االنتفاضة أم لنصرتها وتأييدها

في تلك األثناء ارتفعت أصوات ال أول لها وال آخر، منها من لعن الثورة وساعتها، ومنها من آمن بها كما لو كانت عقيدة جديدة 
هل هذه ثورة أصاًل؟ بعضهم أنكر على الشعب قدرته على ابتداع تغيير كبير ينبع  :بين األصوات من تأمل متسائاًل ال نهائية، ومن 

من بين ظهرانيه، ينقل أحالمه البسيطة واألولية بالحياة الكريمة من كونها محض مطالب إلى شكل حياة الئق يقارب الحياة في بلدان 
  .أخرى قريبة أو بعيدة

 

 في الورشةالمشاركون 
 

 د. أحمد برقاوي

كاتب ومفكر فلسطيني سوري، الرئيس األسبق لقسم الفلسفة في كلية اآلداب بجامعة دمشق، ونائب رئيس االتحاد الفلسفي 
  العربي. له عدد من الكتب المعروفة.

 د. فداء أكرم الحوراني

 . 2007طبيبة وسياسية سورية معارضة، رئيسة إلعالن دمشق في عام 

 رياض نعسان آغاد. 

 دبلوماسي وسفير وزير سابق، والناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات. 

 د. يحيى العريضي 

سياسي وأكاديمي سوري، عميد كلية اإلعالم في جامعة دمشق سابقًا، الناطق الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية  
 المعارضة.

 د. سميرة مبيض 

 اضرة في جامعات باريس.سياسية وباحثة سورية ومح

 د. محمود الحمزة

 .عالم سوري، وأستاذ في الرياضيات، كبير الباحثين في معهد فافيلوف 

 د. نصر الحريري

 .طبيب وسياسي سوري، رئيس الهيئة السورية العليا للمفاوضات والوفد المفاوض

 د. عبد الباسط سيدا 

 طني السوري المعارض سابقًا.سياسي سوري كردي، وباحث أكاديمي، رئيس المجلس الو 

 د. سمير التقي 

أسس مركز أبحاث الشرق  2011 مفكر وطبيب سوري، أسس مركز الشرق للدراسات واألبحاث في دمشق وترأسه. وفي عام 
 في دبي.

 حسن عبد العظيم

 . 2000محام وسياسي سوري معارض، الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي منذ عام 

 فارس الفارسد.  

 طبيب وباحث وسياسي سوري 

 د. خطار أبو دياب 

 أكاديمي وباحث لبناني في شؤون الشرق األوسط، وأستاذ العالقات الدولية في جامعة باريس.

 د. أسامة القاضي
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 مهتم بشؤون إعادة اإلعمار في سورية. دولي، اقتصادي مستشار

 د. زياد الكراد

 صيدالني وباحث سوري معارض.

 صبرةمحمد  

 .المعارض الجمهورية لحزب التنفيذي الرئيس سوري، محام

 جورج صبرا 

 السوري. الوطني المجلس يترأس سوري، وتربوي معارض سياسي 

 سهير جمال األتاسي 

ناشطة سورية حقوقية معارضة، رئيسة منتدى األتاسي للحوار الوطني الديمقراطي، نائبة رئيس االئتالف السوري وائتالف  
 الثورة السورية سابقًا. 

 موفق نيربية

 .معارض، نائب رئيس االئتالف الوطني السوري سابقًا سوري وسياسي مهندس

  ملهم الدروبي 

 سورية. في المسلميــن اإلخوان حركــة باسم ـيرسمـ سياسي سوري معارض، وناطــق 

 مرح البقاعي

 رئيسة الحزب الجمهوري السوري.  سياسية سورية معارضة،

 فرح األتاسي 

 كاتبة سورية ورئيسة المركز العربي األمريكي للترجمة والبحوث واالتصاالت في واشنطن. 

 مشعل العدوي

 .ناشط سياسي وكاتب سوري معارض 

 جبر الشوفي

 السوري.  الوطني المجلس سوري، عضو معارض

 حسان األسود

 محام وناشط سياسي سوري.  

 العميد الركن أحمد رحال

 محلل استراتيجي وسياسي.

 نجم الدين السمان

 الدومري. جريدة تأسيس في وصحافي سوري. شارك كاتب 

 أحمد عوض 

 ناشر ومعارض سياسي سوري.  

 غالية قباني 

 .معارضة وناشطة سورية صحافية 

 

 مزن مرشد 

  سياسية سورية. ومعارضة صحافية 
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 بسام سفر

  .عضو قيادة هيئة التنسيق الوطنية في دمشق وكاتب سوري معارض، صحافي 

 د ممتاز الشيخ 

 كاتب وأكاديمي وإعالمي سوري، ترأس مؤسسة الوحدة والهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في سورية. 

 إبراهيم اليوسف

 سوري كردي، رئيس مجلس أمناء منظمة حقوق اإلنسان في سورية "ماف".معارض  

  



 

  2018 أبريل /نيسان – لخامساالعدد  487 

    

 (2018آذار  2011في الذكرى السابعة النطالق الثورة السورية )آذار 

 هل هُزمت الثورة السورية حقًا بعد َسْبعٍ ضاريات؟

 أربعة محاور يضم حوارات مع مفكرين وسياسيين ومثقفين وعسكريين. ملٌف في

   فريق من اإلعالميين وتحليل:إعداد وحوار 

أسئلة كثيرة يطرحها العالم اليوم علـى السوريين، وربما طرحها السوريون أكثر من غيرهم، بعد أن ظن كثيرون أن بوصلة 
الثورة السورية قد ضلت وتاهت عن تحديد االتجاهات. نطرح اليوم في هذا الملف الذي يحتفي بالذكرى السابعة للثورة السورية على 
طريقته، ليس احتفااًل، وإنما إعمااًل للذهن، وتفكيًرا مشترًكا مع ضيوف كرام ممن أسهموا ويسهمون في دراسة ومراقبة وصناعة 

 .هذه اللحظة التي تمر بها انتفاضة الشعب السوري، وسط كل هذا الخراب والدمار واآلالم واآلمال

 

 المحور األول: مواجهة فكر الهزيمة
م في دمشق ويحرص داعموه على إشاعة فكر الهزيمة إلقناع المعارضين السوريين وجمهور الثورة السورية يحرص النظام الحاك

بها بشتى الوسائل. وقد يتسرب هذا النمط من التفكير إلى أذهان بريئة تردده بصورة تخوف وتوجس وهواجس، لكن لماذا ال نسأل 
يمكن أن نضع الثورة السورية بكل فصولها وتطورها في سياق الثورات  السؤال مباشرة: هل هزمت الثورة السورية فعاًل؟ وكيف

العالمية في التاريخ، وقد وثق المؤرخون حتى ثورة الزنج وثورات عدة مذهبية وقومية وإيديولوجية في أنحاء العالم كله، لكن يبدو 
محو الثورة السورية سيعني محًوا تاًما للقيم التي قامت أن هناك من يريد محو هذه الثورة من التاريخ بوصفها حدثًا نبياًل، والخطر أن 

عليها، وهي العدالة والمساواة والديمقراطية والكرامة والتنمية، وهذا سيعنى بالضرورة إعادة عجالت التاريخ إلى الوراء في مستويات 
 .عدة تربوية وثقافية وسياسية

 

الثورة بالمعنى التاريخي لم تهزم، وزوال الجماعة الحاكمة في دمشق  بالقول إن أحمد برقاوي د.يجيب علـى هذا المحور أواًل 
أن تقوم  ليس محض تفاؤل رغبوي، بل هو ثمرة تفكير في حياة البنية التي فقدت أكثر عناصرها، وما عادت عناصرها بقادرة على

د ناتج عن منهج بنيوي في التفكير، فعناصر بالوظيفة نفسها التي كانت تقوم بها قبل انطالقة الثورة السورية. هذا قول فلسفي مجر
البنية المنهارة فقدت، ألنها كانت ذات ارتباط ببنية مستقرة، وليست منهارة. واستعادة البنية القديمة صارت ضربًا من المستحيل، وال 

الوسطى والفئات الغنية ليست من  سيما أن منابع القوة البشرية للسلطة من الفئات الفقيرة باتت توشك النفاد، وأن عصبيتها من الفئات
غير قابل لالستمرار في حال بقاء الصراع مدة  منابع القوى المقاتلة، واالعتماد على منابع خارجية من فقراء لبنان والعراق أمر

ن يُعيد الحياة إلى طويلة مع تعدد القوى الفاعلة فيه. من هنا، فإن زوال البنية المنهارة تاريخيًا أمر حتمي. فليس من شيمة التاريخ أ
بنية قد انهارت، ولسنا نعرف حالة من حاالت كهذه. وبهذا المعنى التاريخي للحدث الثوري السوري، فإن الثورة لم تنهزم، وإنما هي 
ت في سيرورة لم تكتمل. وبسبب أن البديل الوطني الديمقراطي لم يتكون بنيةً صاعدة في أحشاء البنية القديمة، وبسبب ظهور قوى ذا

قد أخذت صيغة صراع  -هذا- الصراع والنصرة، فإن طبيعة ”داعش“وال ينطوي على أي إمكان لالنتصار كـ  عقل يفكر بالغنيمة،
 .متعدد القيم

جميعها مؤسسةٌ على احتكار القوة العسكرية واألمنية، بوصفها  :هذه الثورات هي ثورات على سلطات تتسم بما هو آٍت؛ أوالً 
اسية على السلطة. ثانيًا: جميعها أزالت الحد الفاصل بين السلطة والدولة، وقاد أمٌر كهذا إلى ظاهرة ملكية السلطة أداة المحافظة األس

جميعها تشكلت من عصبياٌت مناطقية  :للدولة. ثالثًا: جميعها تشترك باتكائها على حزبٍ سياسي، يمنحها الشكل السياسي للسلطة. رابعًا
  .وأسروية أو طائفية

وتجب اإلشارة أواًل إلى أن التشابه السابق ال يلغي التمايز واالختالف  ا: وصول الفساد إلى حد  حط م أسس القيم االجتماعية.خامسً 
بين هذه السلطات والمجتمعات، فالبنية القبلية ليست حاضرةً في مصر بوصفها عصبية للسلطة، والبنية الطائفية السورية ال وجود 

لريعية النفطية الليبية ليست هي الدولة اليمنية الفقيرة. وهناك تفاوٌت في تاريخ تطور كل مجتمع من هذه لها في تونس، والدولة ا
أخذت تعب ر عن نفسها بأشكال متعددة. كانت السلطة السورية  -وإن كانت في جوهرها واحدة- المجتمعات، ولهذا فإن التناقضات

، بسبب ”حياة الدعة والوفرة وفقدان العصبية أو تراخيها“ روة ما سماه ابن خلدونقميًصا ممزقًا غير قابل للترقيع، وصلت إلى حد ذ
 .عدم تميزها بين االستقرار واالستنقاع

وكان المجتمع السوري، كغيره من المجتمعات العربية، مجتمع شرارات. كان الهدف األساس لهذا االنفجار هو تغيير النظام 
الديمقراطية والمجتمع المدني والقضاء على مخلفات النظام السابق. لكن هذا الهدف النبيل الذي السياسي، وإعادة بناء دولة الحرية و

شك ل ُحلم االنفجار قد نشأ في قلب انفجار المستنقع. أجل، لقد انفجر المستنقع الذي ظنت السلطة أنه استقرار؛ فكان البركان خليًطا 
المستنقع من الفئات المثقفة إلى الفئات الرعاعية. كانت السلطة قد تركت إرثًا ثقياًل  من النار والدخان والحمم، ومن كل ما كان يختزنه

 .تاريخ تراجيدي، وتاريخ مسخرة من الدمار المجتمعي واالقتصادي واألخالقي، ولهذا أخذ التاريخ يظهر على نحوين:
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تائج، ويجب أن نؤكد أن الفوضى الحاصلة اآلن اآلن، وفق ما وصلت إليه من ن إن من الخطأ أن نحكم على حال الثورة السورية
أو نتيجة من نتائجه، بل هي فوضى مستترة أساًسا، في مرحلة ما قبل الثورة، وما ظهورها اآلن إال  ليست ثمرة الثورة السورية

 .لزوال عائق السلطة المستبدة، فهي، بهذا المعنى، َمن خلَق الفوضى، وليست الثورة هي الخالقة

 

أن الصورة قاتمة. دٌم فاضت به حتى أحجار سورية، تشرٌد، ويُتٌم، وجوع، لكن اإلنسان السوري  د. فداء الحورانيبينما ترى 
الحر أضحى موجوًدا حيثما نظرَت في الوطن أو خارجه، بل إنه أضحى أكثر حريةً وعيًا بقضيته وتشعباتها. الخوف مات، وفُتح 

من جديد روح سورية الحرة، وبعد هذه التضحيات كلها قد يستولي النظام على األرض  باب السجن، وتكس رت قضبانه. ولن تعود إليه
لكن الثورة ستشهد طوًرا جديًدا. هي قامت، وكان النظام أكثر قوة وتماسًكا، كان مالًكا لألرض واألفكار واألحالم. الثورة خارج 

ى أهميتها. فباستطاعة الثورة االلتفاف حول برنامج رؤية تعيد المفهوم اللحظي للربح والخسارة، وال تقاس هكذا بأشبار األرض، عل
 .الروح لها ولمبادئها. تستطيع تغيير تكتيكاتها واستنباط أساليب جديدة للمقاومة
إن النظام هو المهزوم مهما قال ودب ج عن انتصاراته، فهو عاجز ومرتهن وساقط حتى في نظر مواليه، حتى لو بدا ما يناقض ذلك. 

ري؟ التاريخ أصبح سريع الخطى في هذا الزمن بسرعة االتصاالت، لم يعد هناك من مجال لعقود من الموات في صقيع ومن يد
وظلمات االستبداد، وليس لدي  شٌك في ذلك، كما لم يكن لدي  شك في حتمية انطالق الثورة. إذًا؛ سينصفها التاريخ، فالشمس ال تُحجب 

رضت له من محاوالت التشويه والمؤامرات، والشعب السوري حي  وهو وث ق ويوث ق ثورته بغربال بل سوف يذكر التاريخ ما تع
 .بشكل قل  نظيره

 .إن الثورة ال يمكن أن تُمحى، طبعا ال، فالتاريخ ال يعود إلى الوراء، قد يرجع ولكن لينهض ويتقدم بسرعة كبرى

ح الموات األسدي. الثورة هي لحظة اإلقالع، )إذا ما استعرنا عجلة التاريخ كانت تدور إلى الوراء خالل عقود الموات. تحت رو
 جديد مصيرها أن تتهور(. بمحرك قديمة سيارة في تشبيهنا أجزاء من السيارة التي كان يحلو لبشار األسد تشبيه سورية بها،

اليوم، كم كان مدعوًما الثورة السورية هي من أنبل الثورات، خرجت من رحم الفقر والموت، وتجرأت على نظام وحشي، نرى 
من األعداء ومن األصدقاء. وحشيته أضحت مثاًل بشعًا في ضمير العالم لحاكم قتل شعبه، فاق نيرون روما بكثير. ألنها على الرغم 

  .من عنف النظام خرجت سلمية، تنبذ قيم العنف، فهي ثورة بامتياز

 .ألنها نادت بالمساواة والحرية والكرامة فهي ثورة بامتياز

 .ألنها لم تعبر عن نفسها بانفجارات طائفية، لنظام مارس الطائفية المتوحشة المتسربلة بلبوس العلمانية، فهي ثورة بامتياز

 .ألنها لعنت روح االستبداد وتلعنه كل يوم فهي ثورة بامتياز

 .لظالمين، فهي ثورة بامتيازألنها مزقت إله األبد المستبد، ونادت باهلل المجرد الكلمة العدل الحرية األكبر من كل ا

ال يضيرها ما دفعت إليه في بعض المتاهات، فمسار الثورات العظيمة كثيًرا ما شهد مثل ذلك، ثم استكمل الطريق. إذا لم تكن 
 هذه ثورة، فما الثورات؟

 

حدث )حاليًا( فهو فأما حقيقة ما ي“فكر الهزيمة هي جزء من الحرب النفسية، ويضيف:  يرى أن إشاعة د. رياض نعسان آغا
استمرار الثورة وتصاعد المقاومة الشعبية والصمود في الغوطة وفي عدد من المناطق السورية، على الرغم من ضخامة الهجوم 

أسلحة التدمير الشامل  في استخدام العنف واستخدام األسلحة الكيماوية، وأنواع فضاًل عن وحشية قوات النظام الروسي واإليراني
ال يستطيع أن يطفئ الثورة التي تشتعل في النفوس، قد تحدث حالة انكفاء موقتة بسبب نقطة الضعف  هذا العنف كلهكلها. ولكن 

الكبرى التي يعانيها الثوار، )وهي المجازر التي ترتكب ضد المدنيين الذين تستهدفهم همجية العدوان(، لكن الثورة تستعيد حضورها 
 .أشكالها ووسائلها وتبدل

السورية ليست حدثًا عاديًا كي ينسى أو يهمل من التاريخ، فالتكلفة اإلنسانية والدمار الشامل الذي حدث سيبقى حيًا،  إن الثورة
 .وربما سيأخذ من اهتمام البشرية الكثير من التأمل والدراسة والعبر

ا بين الوطنية والدينية واتهامها وال يمكن ألحد أن يشوه هذه الثورة، كما يقول نعسان آغا، على الرغم من تناقضات تجلياته
بالتطرف، بل سيجد التاريخ فسحة لتفكيك التشابك، وإلجالء كثير من الحقائق، وسيجد العجب في اكتشاف أسرار التنظيمات اإلرهابية 

لذين وقفوا )بخاصة( بالتطرف، وسيفضح المستقبل هؤالء ا التي كان هدف ظهورها التعمية على ثورة الشعب، واتهام اإلسالم السني
 ضد إرادة الشعوب.

 

 ثورة التنمية والمساواة
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 على الثورة لسحق محاوالته وكل أساس، على يقوم ال الثورة هزيمة عن وداعميه النظام إن مزاعم قال: أ. حسن عبد العظيم
 ذلك ومع خذلوها، وأصدقاءها عليها، تكالبوا السوري الشعب ثورة أعداء أن المؤسف ومن نتيجة، إلى تصل لم سنوات سبع مدى
 .تستسلم ولن تركع، ولن لم فإنها

 ينطبق ال الشيوعية البلشفية األلمانية، الفرنسية،"للتاريخ  العالمية الثورات سياق في السورية الثورة تصنيف أن تقديري وفي
 عن الرسمي العربي النظام تخلى عندما 1987 عام في األولى الفلسطينية الشعبية االنتفاضة" العربية المجتمعات إبداع إنها عليها،
 العالمي القاموس في االنتفاضة دخلت وقد ،1993عام  أوسلو اتفاق بعد الثانية واالنتفاضة الفلسطينية، والسلطة الفلسطيني الشعب
 تتعرض األوسط، الشرق ومنطقة العربية المنطقة في الحرية وانتفاضات ثورات أن إال عربي إبداع إنها أي الشعوب، لنضال

 بسبب والدولي، اإلقليمي الخارج من القوى وبعض والطغيان، االستبداد بحكم الداخل، من وإطفائها مسارها عن حرفها لمحاوالت
عام  خريف في انطلقت التي الجزائرية الثورة مع تتشابه السورية الثورة أن كما االستراتيجي، وموقعها وثرواتها، المنطقة أهمية

 المليون ثورة وسميت الجزائري، الداخل في عمالئه وضد العسكري والتدخل الفرنسي االحتالل ضد موجهة كانت ألنها ،1956
  .سنوات سبع خالل 1961 في عام أهدافها وحققت انتصرت شهيد، وقد

 أو الشريعة، لتطبيق طمحت دينية هبة أو بفوضى تسببت احتجاج حركة محض سنوات سبع خالل السورية الثورة تكن ولم
 .المستدامة والتنمية والكرامة والديمقراطية والمساواة العدالة بقيم وستتمسك واقعيين، غير حالمين معارضين لدى يوتويبا

     
ًدا لتُهزم، هي باألساس فكرة تجذ رت واستمرت، ولم يعد بإمكان أحد أن  فتقول إن سهير األتاسيأما  الثورة السورية ليست فعاًل مجر 

قان مع تكش ف سوية اإلجرام التي  مات قتلها في عقول السوريين وضمائرهم، بل إن تجذرها واإليمان بأحقيتها باتا يتعم  يملك مقو 
غم من تعث رها، ومن كونها لم تتمكن االنتصار حتى في المناطق التي تحررت من وصل إليها نظام األسد وحلفاؤه، وذلك على الر

 .سلطة نظام األسد بصورة كاملة، حيث لم يعب ر البديل فيها عن قيم الحرية والعدالة فعاًل 

سبان حينها مقومات هي فكرة سوريين أرادوا أن يعلنوا عن أنفسهم مواطنين ال رعايا، فكرة تبعها فعل انعتاق وتحرر لم يأخذ بالح
ربح وخسارة، ولم يعقه الخوف سمةً أبرز لمملكة الصمت. لقد خسر السوريون أرواًحا وأعزاء ومقومات حياة، لكنهم كسبوا استعادتهم 
ى إلنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم، ولن يخسروها من جديد، األمر الذي يعني أن فكرة الثورة ال يمكن هزيمتها، بل إنها بقيت أصيلة لد

من آمن بها، وهي تتطور مع تطور وتشابك المشهد الحالي لتصبح فعل استقالل أيًضا عن األجندات الدولية والشخصية كافة، وفعل 
د، االستبداد، التعطش للسلطة. وتكسب خالصها  انعتاق وتحرر من كل شيء شاب مسيرة الثورة؛ التسل ط، التبعية، االنتهازية، التفر 

انضموا إليها ليس إيمانًا بها، بل لمحض القفز من مركب غارق هو مركب نظام األسد إلى مركب ظنوا أنه  مما علق بها من الذين
ينتصر ببساطة وسهولة، وأنهم قاطفو ثمرات انتصاره من دون جهد فعلي. هؤالء نراهم اليوم يتراجعون عن مسار الثورة، ويروجون 

اختاروا أولوية هذه الصدارة متعايشين مع أوهام تحقيق الممكن، وانتهاج الواقعية لفشلها، ويتصدرون المشهد السياسي الرسمي بعد أن 
 .السياسية

سها نظام  إن الثورة السورية هي ثورة شعب، ثورة شباب وشارع سبق المعارضة، كان شارًعا تجاوز الخطوط الحمراء التي كر 
كان ينقصها الجرأة في الحلم والفعل ليصبح الحلم واقعًا، على األسد واقعًا، وتطب عت معها بعض المعارضة، بعض المعارضة حينها 

 الرغم من التضحيات التي قامت بها كلها، والتي أسست لفعل تراكمي ال بد من االعتراف بتأثيره. 

هي ثورة شعب انطلقت بنبل وحافظت عليه في جوانب ما زالت مضيئة حتى اليوم، ثورة شاركت بها أطياف الشعب السوري 
لم تكن حكًرا على طبقة أو طيف أو دين أو طائفة أو عرق أو منطقة، بل امتدت على مساحة سورية، ولو بنسب متفاوتة  كلها،

 وتواريخ متقاربة حينًا ومتباعدة أحيانًا، وانتشرت بين السوريين جميعهم.

األحوال خياًرا قوميًا أو مذهبيًا هي ثورة وطنية سورية خالصة كانت أولى شعاراتها: الشعب السوري واحد، ولم تكن بحال من 
او طائفيًا أو عرقيًا، بل دافعت عن الحق المتساوي لكل السوريين في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة. لذلك خرج الثوار من 

ولذلك دخل  جوامع قطنا حاملين الفتة تطالب باإلفراج عن جورج صبرا، وهتف ثوار درعا األوائل باسمنا عندما كنا معتقلين.
المسيحي والعلوي والدرزي مع السني إلى الجامع عند صالة الجمعة لينطلقوا منه بالتظاهرات بوصفه المكان األكثر تجمعًا. ولذلك 

 أيًضا كتب الكرد في الفتات تظاهراتهم أنهم ال يريدون فقط الجنسية، بل الحرية أيًضا.

التاريخ الذي يمكن أن يوثقه المنصفون ال بد أن يتحدث عن فرادة الثورة وفي سياق الثورات العالمية عبر التاريخ، أظن أن 
السورية وتميزها عن كل سابقاتها، ليس فقط من حيث سوية اإلجرام الذي مارسه نظام األسد وحلفاؤه، وال من حيث تخاذل المجتمع 

، بل من حيث التضحيات التي قدمها الشعب الدولي أجمع بل تواطؤه، وتصفية الخالفات الدولية على أرضنا وعلى حساب دمائنا
 السوري، وإصراره على انتزاع حريته واستقالله رغًما عن كل األنظمة الدكتاتورية المتواطئة والحسابات الدولية المتضاربة.

ال من هي ثورة استثنائية في التاريخ حيث خرج المستوى الشعبي للمجتمع السوري إلى الشارع ليس من أجل مطالب حياتية، و
أجل الحديث عن القومية واإلسالم، وإنما عن الحرية والديمقراطية، ليصبح لتلك القيم، وألول مرة عبر التاريخ، حاماًل اجتماعيًا غير 

 نخبوي.

ر تناقضات قائمة في المجتمع السوري وتكش فها، تناقضات برزت على صعيد التركيبة االجتماعية  ما سبق كله ال ينفي تفج 
على صعيد هشاشة وطنية وغياب مفهوم الهوية السورية، على صعيد ريف ومدينة وأسلمة وعلمنة، تناقضات لم يسمح والطبقية، 
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نظام األسد للمجتمع السوري بمعالجتها طوال عقود تهميشه، بل عمل على تعزيزها. الثورة السورية دفعتها لتطفو على السطح 
ما أن الثورة حافظت على نبل قيمها، وبقيت حاضرة في ضمائر حامليها والمستمرين السوري، ليبقى التحدي األبرز طريقة معالجتها ب

 بالعمل عليها.

  عقارب الساعة ال تعود إلى الوراء
الثورة قبل أن تكون عماًل هي فكر، وبما أن هذا الفكر أصبح متأصاًل في  يجزم بأن الثورة لم تهزم. ويقول إن د. نصر الحريري

الطامحين إلى تحقيق ما يصبون إليه من دولة ديمقراطية، فإن الثورة ستستمر حتى الوصول إلى الهدف المنشود، وجدان السوريين 
وبكل األحوال إذا قرأتم التاريخ ستعرفون أن الثورات تمر بكبوات ونكبات وانتكاسات، ولكن في نهاية المطاف تنجح، وأكبر مثال 

 نتجت بعدها جمهوريات غاية في الديمقراطية.عام، و 100 هو الثورة الفرنسية التي دامت

، 2011 ال يمكن لعقارب الساعة أن تعود إلى الوراء ، وال يمكن أبًدا للنظام الحاكم في سورية أن يعيد السوريين إلى ما قبل 
ساواة في الحقوق والواجبات، فالسوريون اليوم مع هجراتهم إلى شتى بقاع العالم أصبحوا أكثر ثقافة في ماهية الديمقراطية والعدالة والم

وأصبحوا أكثر قناعة أيًضا بأنه ال يمكن لهم العيش بعد اآلن بظل حكم شمولي ديكتاتوري ال يلبي لهم أبسط مطالبهم وحقوقهم 
مليون مواطن سوري يعيش اآلن خارج سورية، أي حوالى نصف الشعب تعلم ثقافة  13المشروعة، ومن ثم أنت تتحدث عن حوالى 

والتعبير عن الرأي بمفهومها الحديث. وكيف يمكن للمرء أن يكون أكثر إيجابية في الدفاع عن طروحاته وأال يسمح لآلخرين  التغيير
بأن يصادروا رأيه أو فكره. فكيف يمكن أن تقنع السوري الذي تعلم ذلك أن يعود وأن يُحكم من خالل أساليب بالية تصادر أبسط 

تقنعه بقبول هذا النظام وهو الذي تعلم ماذا تعني صناديق االقتراع، وتعلم مفهومات تغيير الحكومات حقوقه كإنسان، كيف يمكن لك أن 
 عبر االنتخابات وبواسطة الرأي والقلم؟ 

 
يتناول األمر من زاوية مختلفة. يفكر في تلك الماليين التي قررت أن تنتفض. هل خطر لها ذلك من دون مبررات؟  د. سمير التقي

ي: "لقد جفت الدموع لكن الجروح لم تجف، فلعلنا نكف عن البكائيات ونلتفت الى عمق جرحنا. أقول هذا، ألنني ال أظن أن يقول التق
فهم مصيبتنا السورية، ممكٌن من محض وصف لحظة انطالق األحداث. كما ال يمكننا ان نفهم الكارثة من محض وصف فداحة 

رثة السورية بدًءا من لحظة انطالق االنتفاضة، سيبقى فهمنا سطحيًّا جدًّا ولن يسمح لنا أن الجريمة. ذلك أننا إن انطلقنا في فهم الكا
نشتق المغزى التاريخي لما حدث. وأنا ال أقول بالمقابل أن نتجاوز أو ننسى بل أقول أال يدفعنا عمق ووحشية الجرح الى غرائزية 

ظة التي تجلت في انتفاضة ثلل الشباب التي ترعرعت في األحياء الفقيرة الموقف وشعبوية الرؤية وضالل التاريخ. ذلك أن تلك اللح
الشعبية من مدننا بعد أن سدت بها آفاق الحياة، وضاق بها النظام االجتماعي السياسي، وخنقتها طبائع االستبداد، ونهض بها حلم 

، لكن إمعاننا في التفكير في عمق الجرج ال يجب ان الديمقراطية إلى لحظة الالعودة، كانت نقية طاهرة وثورية أصيلة بامتياز نبيل
يمنعنا من التفكير في طرح السؤال لماذا؟ وهل كان باإلمكان أفضل مما كان؟ إن توقفنا عند وجدانيات تلك اللحظة فحسب، لعلنا 

لسبع في الجسد السوري شعبًا نخفف عن أنفسنا ثقل مسؤوليتنا في فهم ما حصل وتحليله ونقده، سيمنعنا عن عالج ما فعلته السنوات ا
وتراثًا وقيًما وتحضًرا ووطنًا. ستحرمنا لحظة األلم االنتقال من موقف المريض المتأمل في مرضه إلى موقف الطبيب الذي يريد أن 

يبة سيمنعنا ذلك أن نصل إلى مستوى الرؤية التاريخية للمغزى والعبرة التاريخية للمص يتيح فرصة للحياة ألهلنا على األرض.
  .وسيعمينا عن استشفاف مسارات المستقبل بما يتيح الخروج من حالة االنهزام واالستعصاء الراهنة

بالطبع لم تكن هذه الجموع الطاهرة من خيرة شبابنا تدرك المآل الفعلي الذي ستتخذه االحداث. ولم يكن مطلوبًا منها أن تقوم 
ه ومنطق الحل الصفري، هي التي جرفت البالد نحو الكارثة. لكننا نعرف أيًضا بذلك. إذ إننا جميعًا نعرف أن عسف النظام ووحشيت

 أن هذا ال يمكن أن يكون آخر القول أو خالصة سرديتنا عن االنتفاضة السورية. 

جها، وإذا كان بعضهم ما يزال يثير ثنائية الثورة أو اإلصالح، فإنني أزعم أن مئات من خيرة أبناء البالد في داخل سورية وخار
وبعًضا من أرقى النخب من أبناء سورية على المستوى العالمي، لم يتوانوا عن تقديم أكبر التضحيات منذ وصول بشار األسد إلى 

 السلطة من أجل منح البالد فرصة لإلصالح من الداخل، ومخرًجا من مأزقها التاريخي، ومدخاًل لتحويل سورية إلى بلد طبيعي. 

، ومنطق حكمها، عالوة على العوامل الخارجية، كانت جميعها جداًرا مصمتًا في وجه اإلصالح، فكان لكن بنية السلطة وعقلها
 االنفجار.

إذًا، كانت االنتفاضة حتمية وتاريخية بكل ما في الكلمة من معنى! وأدَّعي بكل القوة أن حبات المطر الغاضب التي كانت تولدها 
ياح الحرية والتغيير كانت تتراكم وتحتقن خلف جدار القمع إلى أن انفجرت سياًل جارفًا ال غيوم االستبداد وانسداد األفق وتدفعها ر

 مرد له. 

 فهل نلعن المطر ألنه كان سببًا في الفيضان، أم نلعن ذاك الجدار الهمجي األصم لسلطة االستبداد.

ذا الجدار لتصير خرابًا ما كان له إال أن إن كل قطرة من المطر راكمها اإلحجام عن اإلصالح والتغيير، كانت تتجمع خلف ه
 يفيض به الغضب والمهانة وغصة الكبرياء ليجرف معه السد وما وراء السد. فهل نلعن المطر؟
لن أجادل اآلن في مسؤولية قوى المعارضة الخارجية أو الداخلية التي تنطحت لقيادة الثورة، وركبت على أوصالها، وعملت بديها 

 تطافها لتكون السبب في انحرافها، إذ يبدو لي هذا أمًرا بدهيًا، يمكن مناقشته الحقًا بوصفه تفصياًل. ورجليها من أجل اخ

 ولن أجادل بالمقابل في أثر االستبداد التاريخي في بالدنا سببًا أصياًل في قحط الفكر وضحالة السياسة. فهذا بدهي. 



 

  2018 أبريل /نيسان – لخامساالعدد  491 

    

 وال أجادل في مسؤولية دول اإلقليم ودول العالم في تعميق الكارثة والنفخ في النار. 

ثمة سؤال جوهري يطرحه كل لحظة اهلنا على األرض في دوما أو دمشق كما في حلب أو القامشلي: ألم يكن ذلك كله معروفًا. 
واب يقصر عن تقديم جواب شاف على هذا السؤال سيجعل لماذا تنطحتم للقيادة ما لم تكن لديكم القدرة على تجاوز ذلك؟ إن أي ج

 أهلنا في الداخل يستسلمون لالستبداد ويعدونه قضاء ال مرد له. 

 بل أزعم أن منطق رد الكارثة إلى ما هذه األسباب القريبة وحدها هو منطق ال تاريخي. 

 

 هؤالء هم من هُزموا

شك ل تاريًخا مهًما في مسار الثورة، على حد وصفها. وتقول: إن  ،2016ترى أن سقوط حلب في نهاية عام  د. سميرة مبيض
-بعضهم يظنون إذًا أن الثورة هُزمت، في حين إن يقظة سياسية مهمة قد برزت بعد هذا التاريخ أيًضا؛ فقد أدرك الحراُك الثوري 

ا، وأنها ات بعت استراتيجيات خاطئة، أساسها أن  التشكيالت السياسية التي تصدرت المشهد واحتلته تماًما فشلت فشاًل ذريعً  -معظُمه
مصالح فردية أو حزبية أو )شللية(، وبمجملها مصالح الدول الداعمة ماليًا، على حساب مصلحة السوريين وثورتهم، وكانت هذه 

ير خاضعة للمال اليقظة كافية النطالق عدد الفت من المبادرات الوطنية، ذاتية المنشأ، غير مدفوع بها من أي جهة خارجية، وغ
ومعتدلة بمنظورها الشامل لسورية  -قواًل وفعاًل وعماًل -السياسي، وبعيدة عن أي أجندة دولية، وقائمة على حوامل سورية نزيهة 

خالية من األسد، وخالية من كل تطرف مذهبي أو قومي، وجامعة ألبنائها محققة طموحهم وحقهم في دولة القانون الرافعة للعدالة 
 اإلنسانية. والكرامة

رافق سنوات الثورة السبع نهوٌض الفت في تحرك الوعي بين مختلف شرائح السوريين، تناول الموضوعات المشكلة كافة التي 
 بقيت دفينة طيلة عقود، ومنها حرية التعبير، حقوق التدي ن والالتدي ن، مفهوم العلمانية، التوعية الدستورية، التنوير الديني، التطرف

خر، وعشرات الجوانب الثقافية والفكرية التي كانت قد دفنت تماًما في مرحلة سلطة األسد، بدأت تأخذ مكانها الطبيعي في وقبول اآل
 وعي السوريين. الثورة الفكرية الناهضة بمفهومات حقوق اإلنسان تسير إذًا بخطى ثابتة ضمن المجتمع، وهي ثورة ال تُهزم.

 

 في كل ما سبق هزيمة لألسد. 

ركز علـى تردد الكثيرين في  بسام سفرلمكتب السياسي لحزب العمل الشيوعي السوري وعضو قيادة هيئة التنسيق عضو ا
بوصف ما حدث في سورية بأنه ثورة شعبية  2011التعامل مع األوضاع السورية من بداياتها، ويضيف: لقد تردد كثيرون في العام 

هداف، وتخوضها قوى اجتماعية واضحة في مواجهة نظام القمع والديكتاتورية، عامة تميزت باالستمرارية والمثابرة ووضوح األ
 وقوى اجتماعية ذات أهداف مضادة واضحة بدورها. 

إن ما جرى في بلدنا سورية هو ثورة سياسية تهدف إلى تغيير شكل الحكم االستبدادي القائم إلى شكل حكم ديمقراطي تداولي، 
يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وعلمانية الدولة، وينظمه دستور وقوانين تضمن الحريات العامة والفردية، وتكفل فصل السلطات 

لنقابي والمدني وحرية اإلعالم، كما تضمن السيادة الفعلية للقانون ومساواة المواطنين أمامه من دون تمييز وحرية التنظيم السياسي وا
. بسبب العرق أو القومية أو الدين أو الطائفة أو العشيرة أو العائلة، فتنتهي بذلك عقود من الديكتاتورية القاسية لدولة أمنية وعسكرية

 ذه األهداف لم تهزم بعد. إن الثورة السورية التي حملت ه
 

يقول: ال، لم تهزم الثورة كحلم له موجباته واستحقاقاته، راود السوريين عقوًدا من الزمن، واندفع بهم إلى الشوارع  جورج صبرا
اب بالماليين، حيث كان رصاص السلطة الموجه إلى صدورهم العارية بالمرصاد، ولم يتراجعوا. صار الحلم مشروع حياة جديدة للشب

السوري في ظل "الحرية والكرامة" التي هتفوا لها وماتوا من أجلها. واندفعوا نحو حالة فرز باصطفافات جديدة )مع الثورة أو ال(، 
وخيارات صعبة، كان حمل السالح واحًدا منها. ولم تهزم الثورة بوصفها أهدافًا مطلوبة ورؤية جديدة للحياة تستحق التضحية، وكائنًا 

لول والتسويات المطروحة والممكنة، فليس ألحد أن يظن بأن سورية المستقبل ستكون تاليًا متسقًا مع سورية قبل آذار ما كانت الح
في المطارح جميعها، مطارح الثورة ومطارح النظام. بهذا المعنى انتصرت الثورة، لكن السلطة لم تسقط بعد بفضل المتدخلين  2011

 أخرى سقطت السلطة، ولم تنتصر الثورة. والداعمين، بينما في أماكن عربية 

ولم تهزم الثورة بوصفها حدثًا تاريخيًّا كبيًرا، وفعل إبداع وارتقاء لتحقيق إرادة السوريين وإعالء كلمتهم بعد طول غياب تحت 
ضت باقتدار مشهود وتضحيات جليلة أركان "مملكة  ، وأظهرت ”الصمتثقل التسلط واإلرهاب. فقد دقت الثورة "جدران الخزان"، وقو 

سورية بثورتها ما كان مخبوًءا وجارًحا بكل جماله وقبحه، تعجز السرديات السياسية كلها عن رصده وتصويره، وهذا من أفعال 
 الضرورة واللزوم للحياة وبناء الجديد.

لمنظمات، وعجزها عن إن هزيمة المؤسسات السياسية والعسكرية التي انتسبت إلى الثورة أو نسبت إليها، وكذلك األشخاص وا
تحقيق أهدافها ال يعني هزيمة الثورة مشروَع تغيير وإرادة فعل. فالتغيير قد حصل بقوة في نفوس السوريين وعقولهم، في وعيهم 
ووجدانهم، وفي رؤيتهم للعالم والحياة. وعندما صنع أهالي زملكا وعين ترما وتلبيسة وكفرنبل وغيرها من البلدات السورية صندوقهم 
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خوا بذلك انتصار الثورة، وكيف إذًا تُهزم ثورة أخرجت هذا المارد من ا النتخابي من الكرتون، واختاروا مجلسهم البلدي بحرية، أرَّ
 القمقم؟

أضع الثورة السورية في عداد الثورات الكبرى في التاريخ ذات الحمولة االستراتيجية عمقًا واتساًعا. وستكون عالمة فارقة في 
القرن الحادي والعشرين. فعلى الرغم من أنها تفجرت في سياق الربيع العربي، إال أن سماتها الخاصة والمتفردة كثيرة ومميزة. فقد 

ها، ولم تبق ذرة من التراب السوري لم تنبت متظاهًرا أو مقاتاًل أو ناشًطا سياسيًا أو مدنيًا أو إعالميًا. صارت شملت أنحاء البالد كل
الثورة السورية لقمة صعبة على البلع في محيط رخو ومتحرك ومنخور من الجمهوريات والممالك واإلمارات االستبدادية التسلطية 

اعة لها. فتحرير  إرادة السوريين يخرج سورية من موقع االنفعال والدور الوظيفي لخدمة المصالح الدولية الفئوية، وشكلت فز 
عية واإلقليمية التي أوقعها بها نظام آل األسد، إلى موقع الفعل والتأثير والريادة الذي حملته تاريخيًا. وهذا يعد تحديًا لألحالم التوس

لبعضها اآلخر، وللكيانات التي تعيش على منفعة األساطيل والقواعد األجنبية. لبعض الدول وللبنى المفوتة التي تعيش خارج العصر 
وهذا يفسر االرتياح اإلسرائيلي واإليراني لمشاهد التدمير في البالد، والتواطؤ العربي السري والعلني في دعم النظام وتعويق انتصار 

  .الثورة بوصفها مشروًعا للمستقبل

لثورات التغييرية الكبرى. تبد ل التحالفات واالصطفافات، وتقلب الئحة الصداقات والعداوات، إن ثورة السوريين من قماشة ا
وتستدعي التدخالت واالحتالالت وتحتاج إلى الوقت والتمرحل لتؤتي أكلها. ولألسف يبدو من الطبيعي أن تكون باهظة التكلفة على 

  .السوريين من ثقل التضحيات

 

إنها أكثُر ثورات الربيع العربي جذري ةً؛  صنف الثورة السورية بأنها األكبر بين ثورات الربيع العربي،يقول: أ نجم الدين السمان 
ما إنها أرى بأن ها مزيٌج من أقانيم ثالثٍة: االنتفاضة الشعبية والثورة الوطنية والكفاح المسل ح ضد الطاغية وحلفائه الغزاة في آٍن معًا؛ ك

الِسلِمَي، عبر تظاهراتها وحتى اإلضراب العام؛ والِعصيَانِيَّ عبر االنشقاق عن هيكلِة النظام إدارةً  ج:اختبرت كلَّ أشكاِل االحتجا
وجيًشا وشرطة؛ والُمسل ح، دفاًعا عن جماهيرها ضد  ُعنف النظام وقصفه وحصاره وتهجيره للحاضنة الشعبية للثورة؛ ثم  ضدَّ ُعنف 

 .وأيًضا ضد قصِف التحالف الغربي للمدنيين السوريين بذريعة محاربة داعشإيران وروسيا؛  وقصِف ومجازِر حلفائِه:

 

إن الثورة السورية هي انتفاضة شعبية ضد الظلم واالستغالل والذل وغيرت الكثير من المفهومات البائدة  تقول فرح األتاسي
انتصرت حين تمكنت كسر جدار الخوف، وحررت التي تربينا عليها نحن السوريين لعقود من الزمن، وهذا انتصار. الثورة السورية 

، وأطلقت مارًدا فكريًا ثوريًا ستحمله األجيال السورية المقبلة وتبني عليه. ""سورية األسد وإلى األبد السوريين من أسطورة وإرث
وتحولت من قضية  هناك عدد من العوامل الداخلية والخارجية التي قمعت الثورة، ولجمتها، وغيرت مفهوماتها، وسرقت جوهرها،

وطنية نبيلة إلسقاط نظام عائلي طائفي ديكتاتوري فاسد ومجرم إلى صراع مصالح شخصية من قبل تجار الحروب واألزمات 
  .ودكاكين األحزاب، وكذلك لساحة رحى لحروب إقليمية ال حول للسوريين وال يد لهم فيها

 

 زمن ما بعد الثورة

هل هزمت الثورة السورية أم ال؟" ال بد أواًل من تحديد هدف الثورة وتعريفها، الثورة " : لإلجابة عن سؤالأ. محمد صبرةيقول 
بالتعريف هي حركة اندفاع مجتمعي تهدف إلى تغيير األوضاع السائدة وتحطيم جملة البنى السياسية واالقتصادية والفكرية القائم 

ورة إنتاج بديل من هذه البنى، وهي ليست قادرة أصاًل عن هذا الفعل، عليها المجتمع في لحظة زمنية فارقة. ومن ثم ليس من مهمة الث
 .ولو أنها فعلت لكن ا أمام انقالب ناجز وليس أمام ثورة
الثورة السورية، بحسب ما يقول صبرة، حققت أهدافها بتحطيم بنية السلطة سياسيًّا وإداريًّا وفكريًّا، وهي حطمت جملة التفاهمات 

م عليها االجتماع السياسي السوري، لقد فقد النظام هويته السلطوية، ولم يعد قادًرا على احتكار وسائل القهر الشاذة التي كان يقو
  .والجبر في المجتمع

نحن اآلن نعيش في لحظة ما بعد الثورة، لحظة الفوضى الطبيعية التي تنتج عن انهيار نظم الضبط في المجتمع، والحكم على 
هل استطاعت الثورة إطالق اآلليات المجتمعية الالزمة إلعادة إنتاج عقد  :جابة على سؤال جوهري وهونجاح الثورة يكون في اإل

اجتماعي جديد في سورية وإلعادة تنظيم االجتماع السياسي السوري وفق توزيع حقيقي للمنافع من هذا االجتماع بين أطياف المجتمع 
  .وفئاته وطبقاته االجتماعية

اإلرادة وتحطيم القيود وليس صنع المستقبل، ألن عملية صنع المستقبل تتوالها اإلرادات الحرة التي أطلقتها مهمة الثورة تحرير 
 .الثورة

الثورة السورية من أعمق الثورات في التاريخ الحديث للبشرية، فهي ثورة على كل شيء، ألنها ثورة أصيلة وممتدة عميقًا في 
وضعت الثورة السورية الجميع من دون استثناء أمام األسئلة الصعبة واألسئلة المؤجلة واألسئلة الجذور المخفية للمجتمع السوري، لقد 

  .المسكوت عنها. ومن ثم ال يمكن محو هذه الثورة وال محو نتائجها



 

  2018 أبريل /نيسان – لخامساالعدد  493 

    

 

شل، وقد كثيًرا ما يجري االلتفاف حولها. ال يرغب أحد بمواجهة سؤال الهزيمة والف يقول: ها هنا مسألة مهمة، موفق نيربية
  .1967مررنا بمثل ذلك يوم حرب حزيران 

على الرغم من ذلك، كما يقول نيربية، وقبل الدخول عميقًا، فإن األمر يحتاج إلى مساحة حرة أكبر. لدي اقتناع راسخ بأن الثورة 
والصراعات. ولم يهدأ ذلك  نفسها لم تهزم. لقد غرقت الثورة الفرنسية بعد مدة من بدايتها بأشكال مختلفة من اإلرهاب والخالفات

عمليًا إال بمرور عشر سنوات ابتدأ بعدها شكل من الحكم تطور بسرعة نحو البونابرتية واإلمبراطورية. وبشكل أكثر اتساقًا، لم 
فات الزمنية تتبلور نتائج الثورة على مستوى الدولة إال عند تأسيس الجمهورية الثالثة بعد ثمانين عاًما. بالطبع ال أرى مثل هذه المسا

؟ لقد أحدثت الثورة "هُزمت"أمام سورية، ولكن سؤال الهزيمة استدعى هذا السياق: فهل هنالك من يقول إن الثورة الفرنسية قد 
 السورية تغييًرا عميقًا وعاًما على الرغم من أنك قد ال تلمسه عند الجميع، وهذا التغيير ال يمكن عكسه أبًدا. 

زيمته ربما هو عسكر الثورة ومعارضتها الرسمية، بل ربما يمكن الحديث أيًضا عن هزيمة من فشل ويمكن الحديث عن ه
وفشلهم، مذ عجزوا عن تسييس حركتهم وتخليق قيادة سياسية متطابقة مع الثورة في العام األول لها، وتفرقوا بين شهيد ” الثوار“

 وسجين ومنفي وهارب من التشوهات الالحقة. 

 صار، نحن على مشارف ما يمكن أن يكون أو يصبح نصف هزيمة، ولعله قد يكون نصف انتصار أيًضا.الثورة لم تهزم باخت

إن الثورات ال تقاس جميعها بالمقياس ذاته، والكلمة تلقى جزافًا أحيانًا. الثورة السورية من جنس الثورات العظيمة التي ال يمكن 
النظام نهائيًا، واستحالة استعادته من جديد. ما بقي منه عصابات متفرقة ” سقوط“إلغاء مفاعيلها بشكل من األشكال. من هذه المفاعيل 

ال يوجد أساس كاف له أبًدا. ما هو ممكن أخذ أهل ” إعادة تأهيل النظام“ومؤسسات لدولة فاشلة. وكل ما يجري الحديث عنه حول 
 حسب موازين القوى.النظام والشرائح التي تلوذ به في أية تسوية قادمة لحصة تزيد أو تنقص ب

محو هذه الثورة من التاريخ مستحيل بالطبع، ومستحيل أيًضا محو هذا األثر على المستقبل، وال يخفي هذا األثر ما فعله النظام 
والتطرف والثورة المضادة من تشريد وتفكيك وتفسخ في الحالة المجتمعية والوطنية السورية. آثار هذا الفعل هي ما يجب أن تختفي 

 محل تدريجيًّا بفعل أثر الثورة وفعل الثوار، ويمكن ذلك.وتض

من ناحية أخرى، أصبحت ثقافة العدالة والحرية وحقوق اإلنسان في أقصى األرض السورية ولدى أبعد السوريين. وال يمكن 
 .قياس نسبة مضاعفة المعرفة والخبرة وااللتزام بالمفهومات الحديثة للمجتمعات والدول

يقولون ذلك ألن األمر أصبح  "شو كان بدنا بهالصرعة"، وال الذين قالوا مؤخًرا "ما عاد بدنا حرية"، ل قديًماوال تصدق من قا
عميقًا ومفروًغا منه إلى حد يسمح بالسخرية والمزاح بحرية مشهودة. لقد أصبحت مفهومات الحرية والعدالة والديمقراطية والمواطنة 

 .شريحة من السوريين، وهذا فضيلة الثورة ونتاجها بالطبعالمتساوية ثقافة محفوظة لدى أوسع 

 

إن ثمة من ينظر إلى أي انتفاضة أو ثورة من خالل النتائج التي آلت إليها، ولعل هذه القاعدة ال تصمد  يقول: إبراهيم اليوسف 
اجهه بصدره العاري، مطالبًا بإسقاطه، في أثناء قراءة الثورة السورية، وذلك ألن أية معرفة بطبيعة النظام الدكتاتوري تجعل ممن و

انتصاًرا للثورة، أو نجاًحا لها، السيما أن ثمة حالة هلع، أصيب بها النظام السوري، ولما يزل يعانيها، وأن هذا النظام كان قد سقط، 
أن تصدع جداره الرهيب، شهادة كفالة" دولية، إقليمية، وما كان له أن يصمد أكثر من محض أسابيع، بعد "لوال أنه يعيش اآلن بـ 

وانهار، عالوة على أن أي مواطن سوري، سواء أكان معارًضا، أو منتميًا إلى المواالة، بات يدرك حقيقة هذا النظام، وهشاشته. إن 
 .نجاح الثورة ال يقاس بإنجازها الظفر بكرسي السلطة

 
، وقدمت مثااًل حيًّا لروح الشعب وإمكانيته في الرفض الثورة حتى اآلن انتصرت السؤال بالقول: أجد ان يجيب عن فارس الفارس 

 .مثياًل وقول )ال( بوجه محتل أو غاصب وبوجه طاغية لم يعرف له التاريخ 

استمرار الثورة سبعة أعوام على الرغم من فقر أرضيتها ووقوف حكومات العالم أجمع بال استثناء في صف األسد أو في صف 
 .لها بما يخدم نزواته هو بحد ذاته انتصار وهز لكيانات وعروش كانت ال تمس وال حتى في األحالممصالحها التي أتقن االسد استغال

 

 تبريد الثورة
، وأنا أسمع تعليقات 2016تقول إنه منذ معركة حلب التي دمر فيها النظام وحلفاؤه نصف المدينة القديم في نهاية  غالية قباني

وما يزال هؤالء وأمثالهم يخلطون ما بين  من حولي من غير العرب، أو من السوريين الرماديين، يقولون "خلصت، أليس كذلك؟"
  أن يلحظوا أن نبع كل منهما مختلف تماًما عن اآلخر. المعارك والثورة السورية األصيلة، من دون
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سنوات بأساليب عدة، بينها الحرب النفسية المادية التي يشنها النظام على مناطق عدة  7لقد جرى "تبريد الثورة السورية" طوال 
اخل والخارج على في سورية، فقد عمل على بث الشائعات. وجرى اختراق المعارضة بأشخاص ومجموعات دست عليها في الد

 المستويين السياسي العسكري في آن معًا.

ولو يتذكر معي القراء المتابعون للملف السوري، تقول قباني، منذ األيام األولى للثورة بدأ نشر مقاطع فيديو ومقاطع صوتية 
رجت، أو لفقت ردوًدا عليها وصور وتعليقات عن تعذيب من اعتقلوا في التظاهرات، وكانت تحمل استفزازات مذهبية واضحة، استد

ج في األولى.  بخطاب طائفي معاكس، فُصب الزيت على ما أُج ِ

كان المقصود التشويش على فكرة االنتفاض على ذل خمسين عاًما، ومطالب السوريين بحياة مدنية أساسها الحريات العامة  
ه على نظام حاكم واحد مطلق الصالحيات ورث عنه واحترام حقوق االنسان، والنهوض من االستسالم المطلق لشعب عاشت غالبيت

ابنه مصيرهم، ومنح حقبته سمات العصاب الطائفي المذهبي وتبادل المصالح )الشللية( على حساب نهضة البالد ومستوى الحياة 
  لعموم الشعب.

 

ه بكل أركانه، وهو فاقد فيقول: لنضع السؤال بصورة معكوسة: هل انتصر النظام؟ بعدما سقطت هيبت د. أسامة القاضيأما 
سيطرته على أكثر من نصف سورية، ويشاركه على حكم سورية الجيوش النظامية اإليرانية والروسية والتركية واألميركية عدا 
الفصائل وشذاذ اآلفاق من العالم كله؟ إن استعادة منظر منع الضباط الروس لرأس النظام بأن يتخطى حدوده في أثناء وداع الرئيس 

سي في قاعدة حميميم على األرض السورية، وإذالله بهذه الطريقة حيث لم ينل "شرف" مصافحة الرئيس الروسي مودًعا رسالة الرو
 تجيب على سؤال هل انتصر النظام؟ النظام انتهى، ولكن الثورة لم تقطف ثمرتها بعد.

الثورة السورية، وأن ذلك الجذر كان واحًدا من العنفات أرى أن هناك جذًرا اقتصاديًا للثورة السورية يجب أال يغيب عن ذهن مؤرخي 
 الرئيسة التي دفعت محرك الثورة باتجاه مطالب العدالة والعيش الكريم.

 

أن الثورة السورية كانت عظيمة وعفوية وشعبية. ويضيف: هذه الثورة لن تهزم ألنها مرتبطة ونابعة  يؤكد د. محمود الحمزة
يمكن إلرادة شعب أن تقهر ولو تعثرت وتأخرت. ومهما بدا لنا أن النظام حقق انتصارات بدعم حاسم  من إرادة الشعب السوري، وال

من إيران وروسيا وحزب هللا إال أن النظام هزيل وخاسر وال مستقبل في سورية ألي نظام شمولي فالشعب السوري ذاق طعم الحرية 
 .ولن يعود إلى حياة الخنوع والخوف مهما كلف الثمن

 
ما زلت أؤمن بأنها مستمرة وستنتصر على الرغم من كل  :تقول إنها لم تصل بعد إلى قناعة بفشل الثورة. وتضيف ن مرشدمز

الشوائب التي لوثت مسارها سواء عن قصد أم بغير قصد. وهذا الجدل بين فشل الثورة ونجاحها هو بالتأكيد حالة تفكير نخبوية 
بين الديمقراطيين المدافعين عن الثورة  ا يذكرني بالجدل الذي أثير حول الثورة الفرنسيةصحية تعكس عمق االهتمام بمسارها. وهذ

والمحافظين الرافضين لها، ممثلين بمجموعة من المفكرين، ألسباب لست في صدد ذكرها هنا، ولكن الجدل حول نجاح مشروع أو 
 .وطن فشله هو حال المشروعات الكبرى، فما بالك إن كان هذا المشروع بحجم

 
ويضيف: الذين قفزوا إلى سفينتها، وترقبوا هطل  فيرى أن من يروجون لهزيمة الثورة، هم أنفسهم المهزومون. جبر الشوفيأما 

غنائمها عليهم، على الرغم من أن إسهامهم في الثورة اقتصر على المناصرة الشفهية، وعندما وجدوا التكلفة أعلى مما توقعوا، 
لخيبة، والسيما أن بعضهم قد خسر مكاسب النظام، ولم يربح من الثورة. وهؤالء لم يجدوا حرًجا في العودة والزمن أطول أصيبوا با

جلد أو التواصل المباشر أو غير المباشر مع النظام، علًما أن  بعًضا من هؤالء، لم يكن يمتلك وعيًا ثوريًا أصاًل، يؤهله إلى التصب ر وال
 .في سبيلهاواإلصرار على المبادئ والتضحية 

 .الثورة مستمرة وأهدافها تزداد تبلوًرا مع سقوط المراهنات واإلسالم السياسي والبراغماتيات المتعلمنة وغيرها

 

 لم تُهزم ولم تنتصر

يرفض فكرة الهزيمة، ويقول إن الثورات ال تهزم، والثورات ال تنتهي ما دامت أسبابها قائمة، قد يصيبها ضعف  ملهم الدروبي
أطالب بقراءة الثورة السورية  أو تراجع، ربما تراجعت الثورة السورية في بعض المناطق، لكن أسباب الثورة تضاعفت، ولم تضعف.

يقينًا. هذه الثورة المباركة منذ اللحظة األولى التي اختطفت فيها عائلة أسد سورية،  ٢٠١١في سياقها التاريخي، فهي لم تبدأ في عام 
وجعلت من سورية مزرعة طائفية، بل عائلية خاصة بأسرة المقبور حافظ أسد، وشهدت سورية منذ ذلك الحين موجات من الثورات 

يستطيع أحد أن يوقف موجاتها، أو أن يمحوها من تاريخ  بأشكال عدة وصور متنوعة، بهذا المفهوم األصح للثورة السورية لن
  .البشرية المضيء للحرية والعدالة
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يحلل تحلياًل دقيقًا وضعية انطالق الثورة ولحظتها الراهنة والعوامل المؤثرة فيها، ويقول إننا يجب أن نرجع إلى  أ. حسان األسود

 قياس على أرض الواقع.المعنى الحقيقي للثورة، كي نصل إلى محد دات قابلة لل

الثورة، برؤيتي، مجموعة من القيم واألفكار تهدف إلى تغيير نمط حياة مجتمع ما بوسائل قد تكون عنيفة عن طريق تغيير نظام 
 الحكم السياسي الذي هو بالضرورة دكتاتوري تسل طي أغلق وسائل التغيير السلمي الديمقراطي.

لداخلي ة والخارجية أو عوامل موضوعية وعوامل ذاتي ة، ومما ال شك  فيه أن  العوامل حكم الثورات عادة مجموعة من األوضاع ا
الموضوعية الخارجة عن إرادة الشعب السوري، والتي أث رت في ثورة الكرامة كانت كثيرة جًدا، ولعدم اإلطالة سأقتصر هنا على 

 ذكر أبرزها وأكثرها تأثيًرا سواٌء أكان إيجابيًّا أم سلبيًّا.

رات الربيع العربي، وموقع سورية االستراتيجي وخاص ة مجاورتها إلسرائيل، واألوضاع االقتصادي ة الخانقة التي كان يمر  ثو
 بها السوري ون عامة.

ا العوامل الذاتية فيمكن أن نذكر منها ما يأتي:  أم 

أفق الشخصي ات التي تنط حت للعمل غياب الخبرة لدى السوريين أفراًدا وجماعات للعمل بصورة جماعية مؤسساتية، وضيق 
السياسي وقيادة المؤسسات الممثلة للثورة بدًءا من المجلس الوطني وانتهاًء بهيئة التفاوض، ومتالزمة األنا السورية وضعف الثقافة 

سن ية التي بدأت مع المواطنة، واالنتقال من السلمية إلى العسكرة خالل أشهر من انطالق الثورة، والشعور المتزايد بالمظلومي ة ال
ت تتفاقم على مدى خمسين عاًما وني ف.  وصول البعث إلى الحكم واستمر 

 من هذا المنطلق يمكنني الجزم بأن الثورة هُزمت ولم تُهزم.

 هزمت ألنها لم تحق ق االنتقال السياسي المنشود، ولم تنقل المجتمع إلى حالة بنيوي ة أكثر رقيًّا وتماسًكا وإدراًكا لذاته.

 بالمقابل فهي لم تُهزم ألنها ما زالت فكرة تعيش في قلوب وعقول الماليين ممن دفعوا أبهظ األثمان في سبيلها.

 وبمعرفة أن  الثورات عبر التاريخ لم تكن لتستقطب أبًدا فئات المجتمع الذي تنطلق لتغيير بُناه جميعها، فإننا ال نُلقي بااًل للموقف
 رمادي ة منذ بدء الثورة، وإن كان النظام لم يوف ر هذه الفئة من بطشه المنفلت من كل  لجام.الحيادي الذي أخذته الفئة ال

 

يقول: ليس بإمكاننا اليوم أن نقول إن الثورة السورية هزمت، أو أن النظام انتصر. الحرب الدائرة اليوم في سورية  أحمد عوض
ليست من نوع الحروب المعروفة، إنها تنتمي لمفهوم الحروب الحديثة، وهذه الحروب ليس نتائجها بانتصار هذا أو هزيمة ذاك 

 ع السياسي لهذا الطرف أو ذاك.عسكريًا، انما بانتصار أو هزيمة المشرو

ماذا يعني انتصار هذا الطرف أو ذاك في مجتمع منهار، عقده االجتماعي تدمر بالكامل، حدوده خرجت عن السيطرة، تحتله 
 .؟جيوش أجنبية، وتتشكل فيه ميليشيات طائفية أو عرقية، هذا عدا عن عمرانه وبنيته النفسية، وانهيار منظومته، وسلم قيمه األخالقي

من جهة أخرى، ما تحقق على األرض في سورية مؤخًرا لم يكن نتيجة قوة النظام الحاكم، والقوة هنا تعني االقتصاد والسياسة 
والجيش، وهذه هي مصادر قوة أي سلطة، فالكل يعلم اليوم حال االقتصاد السوري، ويعلم أيًضا أن النظام لم يعد يملك قراره السياسي، 

نه ينفذ ما تطلبه منه كل القوى الدولية والجماعات التي استدعاها للدفاع عن بقاءه في الحكم، وللعلم يشكو وال حتى العسكري، إ
 .الروس واإليرانيون وحتى حزب هللا من عدم قدرة النظام على االحتفاظ باألراضي التي تم االستيالء عليها إن انسحبوا منها

 .ا األسباب واألفكار واألدوات التي صنعتهاوأقول أخيًرا: ال يمكنك حل أي مشكلة مستخدمً 

إن المسار العام للتاريخ ال يعود إلى الوراء. قد يتوقف أو يبدو متوقفًا في هذا المكان أو ذاك، لكنه حتى بتوقفه هذا ثمة سيرورة 
السياسية والعسكرية قد ال تبدو ظاهرة، لكنها تؤسس لصيرورة العقل البشري التي تتجلى اليوم في سورية بكثير من الحركات 

 ومنظمات المجتمع المدني والمراجعات المستمرة لدراسة ونقد الثورة السورية.

خ الثورة السورية ليست فقط حدثًا نبياًل أو هبة دينية أو يوتوبيا، إنها هذا كله وأكثر، يبدو أن هذا هو حال الثورات كلها، لكن التاري
يل أنه يذكرها ويؤرخ لها سواء انتصرت أو هزمت، فالتغيير الذي يلي الثورات سيأخذ مكانه يقول لنا إن أي ثورة لم تكن هباًء، والدل

في المجتمع سواء على الصعيد السياسي أم الفكري أم االجتماعي وحتى الفني، الثورات تصقل التاريخ، والتاريخ هو تعاقب ثورات 
 .ما سيحدث في سورية غًدا أو بعد غدمتتالية تمكنت تشكيل هذا العالم كما يبدو عليه اليوم، وهذا 

 

لم يُهزم جوهر الثورة السورية الذي أس ه عملية التغيير الديمقراطي واالنتقال بسورية إلى دولة المواطنة  تقول: مرح البقاعي
 .المدنية التعددية، دولة القانون الذي يتساوى تحت مظلته المواطنون كافة
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الحراك الثوري الشعبي الحقيقي الذي خرج من رحم معاناة السوريين على مدى عقود خلت من هُزم فعاًل هم الدخالء على هذا 
  .في نظام األسَدين: األب ثم الوريث االبن

إن امتداد الثورة لسنوات سبع جعل الحراك الشعبي، وهو بالواقع مستجد على الحياة السورية حيث انتفى العمل السياسي والمدني 
لحراك يتجلى بظاهرتين اثنين، إحداهما سلبية واألخرى إيجابية. أما السلبي فهو االختطاف الذي تعرض له فيها لعقود، جعل ذاك ا

الحراك في أوقات بعينها من قبل مجموعات متطرفة تتخذ من الدين واجهة وقناًعا لوجهها الحقيقي متمثاًل بالنظام والمنظومة المتطرفة 
 م داعش خير مثال(.من حلفائه ومناصريه )جبهة النصرة وتنظي

أما عن اإليجابي فمرد ه أنه كان كفياًل بغربلة الصالح من الطالح سواء بين األشخاص التي تصد رت المشهد السياسي أو الثوري 
  .أو العسكري من جهة، وأيًضا لجهة أدائها الذي كان ينعكس مباشرة على مسار الثورة الميداني والسياسي في آن معًا

ة السورية إلى الثورة اإليرلندية بفارق التضحيات طبعًا حيث كانت في الحالة السورية عالية جًدا. وعلينا أن أنا أقارب الثور
 نستفيد من أحداثها ونتعلم كيف وأين كان يلتقي الجناح السياسي بالعسكري وكيف وأين تبادال األدوار وكيف وأين كانا يفترقان؟

 

 .، وإن أنهيت عسكريًا، لكنها مستمرة بفكرهامستمرة يصر على أن الثورة مشعل العدوي

إن هناك مفهوًما خاطئًا لدى جمهور واسع، أن هذه الثورة هي ثورة على نظام الحكم فقط. والحقيقة أن الثورة السورية ثورة 
هو عمره فقط علـى كل الموروث االجتماعي والتربوي والبيئي، الذي عمره مئات السنين. أما االستبداد فهو جزء م ذلك كله، و

اربعين أو خمسين سنة. لكن الثورة ثورة على البنية المعرفية التي كانت قد أسست لحكم آل األسد أساًسا. ألنه لم يكن هناك معرفة 
 كافية لدى المجتمع. 

 

  شالل الدم إكسير حياة الثورة

ؤال حول هزيمة الثورة السورية، مبينًا أن يقول إنه مضطر إلى أن يكون فلسفيًا قلياًل، في إجابته عن الس د. يحيى العريضي
الثورة كالوالدة كالفكرة، كالوجود، كالسؤال، كالرصاصة، ال يمكن أن يطلق عليها حكم قيمة: انتصرت أم هُزمت؟. كما ال يمكن 

 إطالق حكم قيمة علــي السؤال: صح أو خطأ؟ بحكم عدم حمله حكم قيمة أيًضا. 

وهي والدة حصلت، وعدم عودتها يعني أن لها وجوًدا، ووجودها يعني أنها لم تُهزم ولن الثورة السورية رصاصة انطلقت، 
 تهزم. أتتعثر؟ ممكن، هل تمرض؟ ممكن، لكن مصيرها الحياة، وبمحض أن لها حياة فهي انتصرت.

 
ان الناس، لكن لم يكن هناك أي فيرى أننا يجب أن نتنبه إلى أن هذه الثورة كانت موجودة أصاًل في أذه العميد الركن أحمد رحالأما 

قدرة أو مزاج سياسي لتغيير هذا الواقع. كانت الثورة موجودة في قلوب الناس، وإنما تنتظر النافذة التي تفتح في جدار الخوف لتعبر 
بقتان من نحو الخارج. وحين تحركت ثورات الشعوب العربية في كل من تونس مصر وليبيا واليمن، بدأ الغليان في سورية. هناك ط

 الخوف في المجتمع السوري. 

وأذكر أن حادثة حصلت معي شخصيًّا في بداية الثورة. كنت جالًسا مع والدي، ونحن عائلة متحدرة من جبل الزاوية، ولدي اثنين 
ال، وعائلتي من أعمامي قبعوا في سجون األسد طوياًل بتهمة االنتماء إلى اإلخوان المسلمين، أكثر من سبعة عشر عاًما في االعتق

دفعت أكثر من ثالثين شهيًدا في أحداث الثمانينات، فيمكنك أن تتخيل كيف هو شعور والدي، لكن ومع ذلك حين كنا جالسين آنئذ 
همست: متى يحصل عندنا ما حصل في تلك البلدان؟ متى تنطلق عندنا ثورة سورية؟ متى يتحرك شعبنا؟ انهار والدي حينها في 

وأخذ يحذرني من التفوه بهذه الكلمات خوفًا علي  من مصير شقيقيه. وأخذ يشتم نظام األسد، ويعض على هستيريا خوف رهيبة، 
 شفتيه.

ما أريد قوله: نحن في سورية لدينا جيل عاصر نهاية السبعينيات وما حصل بعدها في سورية من مجازر وإجرام في حماة وحلب 
 ال التالية له على الرعب من النظام. األجيال الالحقة لم تر هذه الجرائم. وغيرها، تكون لديه خوف رهيب، ربى أبناءه واألجي

  .ثورتنا ثورة عبيد، يريدون أن يخرجوا من واقع أليم. وهي ثورة تحرر بكل ما تعنيه الكلمة، ليست ثورة لتغيير نظام حكم

 

وصفها في مقدمة هذا البحث الذي يحاول اإلحاطة وهي كما تم  السورية، قطعًا ال توجد هزيمة للثورة يقول: د.خطار أبو دياب
. هي حالة خاصة ستدرس يوًما في كل المعاهد وستكون مثاًل لكل الحاالت الثورية، ألنه تتداخل فيها ٢٠١١بكل ما جرى منذ العام 

  .كل العوامل المحلية واإلقليمية والخارجية

د يتصور أنه بعد كل ما حصل في حماة، وفي بدايات الحركة في األهم أن فكرة الطغيان وكسر حاجز الخوف بدأت، لم يكن أح
الربيع العربي من تونس ومصر، كان البعض يتصور أن سورية "محص نة"، ووصل األمر برأس النظام بشار األسد إلي نفي ذلك 
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قادمة من عمق القهر  بصورة مطلقة. فاجأه الشباب السوري، وكانت المسألة ببساطة هذه المرة غير أيديولوجية وغير مسيسة،
  .والمعاناة

وبخالف ما حصل في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، لم يكن المحور هذه المرة المدن، بل بالطبع كانت 
لكن لألمانة  األرياف والمناطق المغيبة المنسية، وال يمكننا حصر ذلك في فئة عمرية معينة، كانت حالة مشتركة ما بين فئات كثيرة.

نقول إنه بعد كل الذي جرى في هذه السنوات العجاف، فكما أن بعضهم يتصور أن استمرار القمع هو استمرار الحياة واستمرار 
للنظام وما سماه الحرب ضد اإلرهاب تلك البدعة، لكن أيًضا شالل الدم هو إكسير الحياة بالنسبة إلى الشعوب، هو إكسير الحياة لهذه 

تي مهما مر بها من تغيير ديمغرافي، ومن تغريبة تخطت التغريبة الفلسطينية، ومن تخٍل دولي، كانت بالفعل ثورة لكل الثورة ال
 .العرب وباسم العرب ونيابة عن كل العرب، ولذلك هي مفصلية ألن من يغير وجه سورية يغير وجه اإلقليم

ارضة المسلحة على ثلثي األراضي السورية، لم يحسم الوضع، المسألة ليست في الكيلومترات المربعة، فعندما استولت المع
 .واآلن لو استولى النظام على المساحة نفسها لن يُحسم األمر

الثورة انتصرت في العقول، انتصرت في القلوب، انتصرت عند الشباب، ولن يبنى مستقبل سورية من دون األخذ بالحسبان هذه 
ثورة السورية، هذا السوري الذي عانى في البحار وفي المنافي والذي يعاني دوًما، هذه األم، أم العوامل، هذه الحالة التي أنشأتها ال

الشهيد، أم الشهيدة، المغتصبة في المعتقالت، المعتقلون، المعوقون، المعوقات، نحن أمام بحر من المعاناة، أما مسلسل قتل لإلنسانية، 
 يات كهذه يمكن أن تُهزم؟كيف يمكن أن يقال وبأي حق أن ثورة كهذه وتضح

حديث الهزيمة حديث من يحاول تبرير الهزيمة، من يتلبس ذلك للتطبيع مع النظام، للسير في إعادة تأهيل النظام للقبول بالفتات. 
 الشعب السوري، وخاصة هذا الجيل الذي نشأ في المخيمات، ضمن القرى، في المالجئ، هذا الجيل الجديد الذي يعاني اآلن الوصول
إلى أبسط الحقوق ومنها لقمة العيش داخل البالد، أظن أنه لن يرضى إال بالوصول إلى األهداف األساسية في الحرية والعدالة 
والكرامة، أبسط الحقوق اإلنسانية. هذه الثورة مطالبها ليست كبيرة، ليس المهم اإلعالنات الدستورية والدساتير، األهم هو الفكرة 

إيجاد سورية جديدة مبنية على المواطنة، مبنية على النزعة اإلنسانية، فيها احترام للكائن البشري، متفاعلة مع األساسية. الفكرة في 
محيطها، مبدعة في محيطها. ولذلك فكرة كهذه وأداء ثوري كهذا لن يهزم ولو مر الكثير من الوقت قبل أن ينتصر، وهناك دروس 

يمكن أال ينتصر عسكريًا، لكنه ينتصر فكريًا يمكن أن ينتصر في لحظة ما سياسيًا، كثيرة على مخاض طويل. هذا المخاض عسير، و
 .هذه الدرب طويلة وفيها معاناة شاقة، وفاًء لدم الشهداء الذين سقطوا. ثورة كهذه ال تُهزم

 

 قدرة الجماهير

توسع في وصف وتحليل موقع الثورة من التاريخ والجغرافيا. وقال: إذا شئنا الكالم الدقيق لتوصيف هذه الموجة  د. أبو دياب
الشعبية الهائلة، بالطبع يصل الحديث عن الثورة الشيوعية وعن الثورة الفرنسية وإلى الكثير من الحاالت السابقة وحروب التحرير 

 وجركاته والخمينية وأتاتورك.

ع الناس في ميدان التحرير كان تعبيًرا عن قدرة الجماهير على كسر الطوق وإسقاط الجدار.  ولكن في الحالة المصرية مثاًل، تجم 
لكن الثورة السورية كانت أصعب من كل هذه الحاالت. إنها متميزة ألنها تشبه نوًعا ما تلك الحروب المتعددة ضمن الصراع اإلسباني، 

هنا وهناك وكأن اللعبة الكبرى الدولية في القرن الحادي والعشرين تُختصر على الساحة السورية. ولهذا وكل هذا الزحف العالمي من 
اختلط هذا الحراك الثوري بلعبة إقليمية ودولية معقدة، نالحظ أن إيران مثاًل، صفقت لما جرى في تونس ومصر من قبل، ألن العنوان 

، ولكن عندما كاد األمر يمس ما هو جوهر مشروعهم االمبراطوري انطلقوا ليدعموا كان بحسب أوهامهم حالة إسالمية وحالة تغيير
 نظام القهر في دمشق، وهذا أيًضا وصل إلى الروس الذين عدوا بعد الحالة الليبية أن البقاء في سورية يمثل أولوية.

الثورة المضادة بهزيمة اإلمبراطور بعد إعادة هذه اللعبة اإلقليمية الدولية حصلت من قبل في الثورة الفرنسية عندما قامت قوى 
ع لقوى مضادة متنوعة من الداخل من الخارج، وهي قوى  ما يسمى بنظام القنصلية في فرنسا، هذه إذًا حاالت تحصل. نحن أمام تجم 

 كبيرة ال يقوى أحد عليها، ومن سموا أصدقاء لهذا الحراك ال يعد ون بالفعل كذلك.

حركة تحرر وحيدة في العالم ُمنع فيها بصورة تامة السالح المضاد للطيران الذي يقصف الناس من  هل يمكنك أن تدلني على
السماء كل يوم؟. ُحرم إذًا هذا الشعب من الوصول إلى إكمال حقه الطبيعي بالدفاع عن النفس وتقرير المصير. حاولوا إجهاض هذه 

لى موقع سورية وموقع العرب في اإلقليم وعلى قدرة النخب على إنتاج شيء الثورة لكنها كانت فضاحة، كشفت الكثير من األحقاد، ع
 جديد.

هي ثورة متميزة، ألنها تجمع ما بين أفكار قومية وأفكار للعدالة االجتماعية وأفكار لالستقالل الوطني، هي ثورة من الثورات 
نقسامات محلية وعالمية تمحورت حولها، وكل هذا جديد الجديدة، أسهمت فيها شبكات التواصل االجتماعي، كانت نوًعا من تكريس ال

 ومهم والفت للنظر.
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يقول: ال أظن أن الثورة قد هزمت، بالطبع هي مرت بالكثير من المراحل، وتعرضت لكثير من المصاعب،  د. عبد الباسط سيدا
من سلبياته كلها يبقى أفضل الموجود. لكننا  وهناك قوى تدخلت في سبيل إفشالها، أو في سبيل إقناع السوريين أن النظام على الرغم

حينما ندقق النظر في اللوحة بكاملها نالحظ أن أموًرا كثيرة قد تغيرت. ومن ثم هذا النظام مهما فعل، ال يستطيع أن يمتلك الشرعية، 
قد تغيرت. لكن هذه األمور نتيجة ال يستطيع أن يقنع السوريين بأنه مؤهل لقيادة سورية موحدة كما كانت، وكأن شيئا لم يكن، األمور 

الوضعية التي تشكلت، خاصة على صعيد الفوضى التي شابت العمل الميداني، ونتيجة عدم وجود قيادة سياسية قادرة على وضع 
في  الخط السياسي ووضع االستراتيجيات وتوزيع المهمات. هذه العوامل كلها لم تساعد الثورة بل أصبحت عبئًا عليها، لكن أرى أننا

المرحلة المقبلة سنجد السوريين خاصة الشباب منهم، قد استفادوا كثيًرا من التجارب التي مررنا بها، الكثير من الخبرات، اليوم 
الشباب السوري موزع في أصقاع األرض، يتقن اللغات الدولية، يتقن الدبلوماسية والتقنيات الحديثة، وباتت له خبرة في العمل 

ر ستكون باتجاه األفضل، شرط أن تكون هناك قيادة قادرة على استثمار كل هذه الطاقات وتوجيهها في االتجاه المدني، لذلك األمو
 الذي ينسجم مع تطلعات شعبنا وأهدافه.

 

قال من العبث النظر إلى نجاح الثورات أو انتصارها في حصرها بالجوانب العسكرية وحتى السياسية، على  د. ممتاز الشيخ
ه لو تحقق بشكل سريع، الختصر على الثورة تحقيق غاياتها البعيدة والقريبة بأقل الخسائر ، ولكن الثورات تشبه التحوالت الرغم من أن

االجتماعية والثقافية فهي تحتاج إلى مراحل طويلة لتجسيد أهدافها في الوعي السياسي والثقافي واالجتماعي، ومن هذا المنظور 
الثورة السورية بالنظر إلى الجانب العسكري وحتى السياسي، إذ يدرك كلنا فائض القوة العسكرية أستبعد، شخصيًا، مقولة هزيمة 

 والسياسية التي تم توظيفها ضد الثورة السورية.

والعالمة الفارقة في الثورات هي نقطة البداية التي ما إن تبدأ حتى تواصل فعلها بوتائر متفاوتة حتى تنتصر في النهاية ولو 
 فهي أشبه بالطاقة في قانون الفيزياء، إذ تتحول من شكل إلى آخر وال تتالشى أبًدا. نسبيًا،

 

 الثاني: تغييب دور الفكر والثقافة وجفاف الحياة السياسية المحور
ري ما الذي تسبب به تغييب الفعل الثقافي في المشهد السوري، أو لنقل ضعفه وهشاشته إن لم يكن غائبًا تماًما؟، وكيف كانت ستج

لو تمكن المثقفون السوريون صنع جبهة ثقافية فكرية تضع الشروط والمحددات لمسار هذه الثورة، وال تتركها رهنا  ما األمور في
للقوى الكبرى من جهة، ولتطورات الميدان العسكرية من جهة أخرى؟ وعلى مستوى العمل الحزبي، على الرغم من أننا شهدنا والدة 

سورية، إال أن شيئًا ما بدا ناقًصا، وكأن تلك التكتالت تشكلت من أجل الرد على مطلب عدد من التيارات والتجمعات السياسية ال
القوى الدولية بتوحيد المعارضة أكثر من كونها تيارات سياسية حقيقية. ما الخلل في تشكل تلك التيارات؟، ولماذا لم تكن ناضجة 

 عد شعبية مثلما كانت تفعل األحزاب في الماضي القريب؟قادرة على تقديم برامج سياسية حقيقية تقنع كوادرها وتشكل قوا

الذي قد ه سارتر للداللة على نمط المثقفين الملتزمين بقضايا ” المثقف الملتزم“إنه من المفيد التذكير هنا بمصطلح  د. برقاوييقول 
الناس، ويكتبون عنهم من دون أن يكلفهم أحد بذلك. أما مصطلح خيانة المثقفين لباندا فهو إشارة إلى الماهية األخالقية للمثقف، بوصفه 

لم، مدافعًا عن الناس ضد السلطة المستبدة، وإال فإن المثقف الذي ال يخوض معركته األخالقية هذه دفاًعا مدافعًا عن الحق ضد الظ
 عن الحق والحقيقة والمستضعفين ليس سوى خائن ال للناس فحسب بل خائن لنفسه أيًضا.

قف األخالقي من الحق والحقيقة سرد إدوارد سعيد صوَر المثقف مؤكًدا هو اآلخر على الجانب الحر والتحرري للمثقف والمو
  دفاًعا عن مصير اإلنسان. وأكثر ما كُتب حول هذا الموضوع هو قول على قول.

لقد شهدت سورية بعد انفجار ثورتها ظهور أشكال المثقفين كلهم الذين تحدث عنهم سارتر وباندا وإدوارد سعيد، لكن الوضع 
و مثقف الوسخ التاريخي. وآية ذلك أن الخيال لم يصل بهم إلى تصور وجود السوري شهد ظهور مثقف لم يخطر ببال أحد، أال وه

 مثقف الوسخ التاريخي الذي ظهر معاديًا لتجربة الكفاح السورية من أجل الحرية ودولة المواطنة.
، بل هو نمط من المثقفين ومثقف الوسخ التاريخي هذا ال هو بالمثقف التقليدي وال هو بالمثقف غير الملتزم وال هو بالمثقف الالأخالقي

 الذين ال مثيل لهم في تاريخ الثقافة.

إن مثقف الوسخ التاريخي المدافع عن أحط الممارسات المعادية لإلنسان والملوث لسانه وقلمه بدماء السوريين وصل إلى أعلى 
 درجات االنحطاط األخالقي الذي ما كان بمقدور أحد أن يتصوره.

ري، ومن هو في حكمه من الفلسطينيين، ومن هو على شاكلته من العرب، لم يخن ما يجب أن ومثقف الوسخ التاريخي السو
يكون عليه المثقف من حيث ماهيته مدافعًا عن الحق والحقيقة وقيم الكائن اإلنساني ووجوده الحر فحسب، بل خان صورة المثقف 

النحطاط األخالقي، ولهذا فإن مثقف الوسخ التاريخي ظاهرة النقيض الذي لم يتخيل أحٌد أن يصل به األمر إلى هذا المستوى من ا
 فريدة في صور المثقف غير معهودة.

والحق بأن نقيض مثقف الوسخ التاريخي حاضر في الثورة السورية، بمعزل عن نوع الحضور وأثره وتأثيره، ذلك أن هذا يعود 
 إلى الشروط الموضوعية التي لم يخلقها المثقف.
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بأن الثورة السورية قد انفجرت في قلب مجتمع غير سياسي، وال يعرف ظاهرة المجتمع المدني، بل انفجرت  إننا يجب أن نعلم
في قلب المستنقع الذي راكمته الجماعة الحاكمة. لم تكن الحركات السياسية المعارضة ذات التأثير المحدود في حركة المجتمع، 

 السوري.جاهزة أو قادرة على قيادة الحراك العفوي الثوري 

وفي غياب الحياة السياسية السورية باألصل لم ينتج المجتمع السوري نخبة سياسية ذات حضور شعبي ملموس، وقادرة على 
انتاج حركات سياسية منظمة، فيما كانت الحركات السياسية التي تعيش في الماضي وتسعى لتجميد التاريخ أو إعادته إلى سابق عهده 

 المستنقع التاريخي.القديم حركات تنتمي إلى 

 

 الثورة السورية لم يصنعها المثقفون الكبار

لن يجد  أنكر أن بوسع الثقافة أن تقفز فوق الواقع الدموي، وحين يعلو صوت االنفجارات والصواريخ، د. رياض نعسان آغا
 .الثورة في صمت، ثم يبدأ التدفقالشعب وقتًا لقراءة الفلسفة أو مشاهدة المسرحيات، أو تأمل القصائد، فهذه اإلبداعات تواكب 

الثورة السورية لم يصنعها المثقفون الكبار، وإنما صنعها طالب الحرية، وجدوى الثقافة بعيد المدى، على الرغم من أننا ال ننكر 
 .حد تنظيميًاكثير من المثقفين إلى جانب الشعب، ولكنهم ليسوا في موقع قيادة ثورية، ألن عفوية الثورة لم تتح لها أن تتو حضور

كانت الثورة شعلة نار تسري في هشيم، يصعب معه تحديد مركز التوجيه، التساعه الجغرافي ولضخامة النيران، ومن الطبيعي 
كثير من اليساريين الذين  مع التنوير، في توجهات مضطربة. بمثل ما حدث دور أن تكشف الثورة عجز تيارات فكرية كانت تمثل

ة الحرية، فلما انتفض الشعب مطالبًا بالحرية، وجدناهم في صف االستبداد بذريعة أن الثورة تنطلق من عاشوا عقوًدا تحت يافط
وربما كانوا ينتظرون أن تخرج من الكباريهات، هؤالء سيبقون مدانين تاريخيًا، وسيحفر التاريخ أسماء من وقفوا مع  المساجد،

ا ومسرحها، ولدينا اليوم فيض من هذه اإلبداعات المؤسسة، لكن المستقبل الشعب من المثقفين، وقد أنتجب الثورة أدبها وشعره
 .السوري سيكتب عن الثورة ما أتوقع أن يدهش البشرية

فالمعركة دموية والدفاع عن الشعب ال  بدل األحزاب، إن ما حدث في الثورة السورية حتى اآلن، هو تشكل فصائل عسكرية
 .على األرض قادوا الثورة ش وال إلى السباعي، وإنما يحتاج إلى الحاج مارع وأمثاله ممنيحتاج إلى ميشيل عفلق وال إلى بكدا

وأما التجمعات السياسية التي حدثت في الخارج فهي أصداء الصوت، ويصعب أن يتحد هذا الصوت في جوقة واحدة، وحكاية 
توحيد توجهات األبناء فكريًا وعاطفيًا، ألن االختالف  توحيد المعارضة ذريعة سخيفة وغير واقعية، فهناك في األسرة الواحدة يصعب

 من سنن الحياة، لكن التوجه الشعبي العام كان متوافقًا على ثوابت كبرى ال خالف حولها، وهي مقاومة الطغيان وبناء دولة مدنية.

مع الجيد، والكاذب مع الصادق، وقد أخفقت نظرية توحيد المعارضة في مؤتمري الرياض، ألنها تجمع الحلو مع المالح، والرديء 
 فيأتي خليط ال طعم له وال رائحة. فأما إرادة الشعب فهي شالل يتدفق ال تظهر في قوة تدفقه الخالئط.

 

فتساءل ما الذي جعل انتفاضة بهذه العظمة، وشبابًا بهذه العظمة وبالًدا بعظمة بالد الشام، تنجرف الى هذه  د. سمير التقيأما 
 الهاوية؟

ولو لمرة نحاول ان نقرأ الشعوب األخرى، كيف فشلت وكيف انتصرت وكيفت آلت حروبها األهلية إلى النجاح أو الكارثة؟  لعلنا
ثم من قال إن التاريخ ينتصر للحق، أو للمظلومين، أو للشيعة أو للسنة أو حتى للديمقراطيين؟ من قال إن صدق المطلب وسموه 

ل إن العالم لن يتكالب علينا، ال ليستعمرنا بل ليجعلنا مكسر عصا ال يستحق حتى أن يستقر منذ يتيحان له بحد ذاته أن ينتصر؟ من قا
سايكس بيكو؟. وبحسب السردية الراهنة التي تقف عند ندبيات وقدريات األسئلة السابقة، ستبقى الدروس التاريخية التي سنخلص منها 

الحرث والحضر وغير ذلك، ثم جاء الغرباء، وتخلى عنا األدعياء، وعاثت بنا ألبنائنا وأحفادنا أن ثمة مجرم ظالم قتل شعبه ودمر 
 الدول فساًدا. وال حول وال قوة اال باهلل، أليس ثمة خطاب رؤية أخرى غير االستسالم أو االنتحار؟ ثم، إذا كانت هذه السردية األحادية

نتج السردية المضادة، سردية ينتجها ذلك الجمهور من القوى ال ترى إال هذا التفسير، فإنها في الحقيقة في ذات الوقت تؤسس وت
، بالنظر إلى ”ليس باإلمكان إال ما كان“الرمادية التي تأملت في ثورة تحسن أوضاعها وفي إنقاذ البالد من االستبداد، سردية أن 
أنها تقسم البالد بين السرديات. وهل ثمة  القوى العاتية التي واجهت االنتفاضة ال تنتج إال اليأس واالستسالم بل إن أخطر ما فيها

 أعمق من السرديات التي يقسم الشعوب واألوطان.

هذا التبرير لما جرى هو الذي سيفتح األفق إما نحو حرب أهلية دائمة أو متفجرة أو إلى أفق جديد من عقد اجتماعي ومدني 
 .جامع

باإلمكان أفضل مما كان، وإال فإن انتكست الثورة هنا أو هناك فمن يثق بأن نعم، لو تأملنا في حقيقة الواقع لوجدنا أنه قد كان 
 .ثمة أمل في إنهاضها
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ولنطرح بعض األسئلة: هل كانت كل الضمانات التي قدمها الخطاب المعارضة كافية النخراط مكونات الشعب السوري كافة في 
لتطرف والعشوائية والرعاعية ثم الوحشية؟. كيف تصارعنا؟ كيف عملية التغيير واالنتفاضة؟. كيف قمنا بتحصين االنتفاضة من ا

 توحدنا أن كنا قد توحدنا؟ كيف تحالفنا؟ كيف خططنا لالنتفاضة ميدانيًا؟ 

من قال، فقط على سبيل المثال العابر أن المكونات األخرى بما فيها القوى المدنية من الطوائف كلها تقبل بعهدة عمر أو بالمعايير 
 لشورى بدياًل من ديمقراطية مدنية حقيقية؟الشرعية ل

لذلك، ما لم نجب على هذه األسئلة، سوف نسحب من تلك الكتلة الرمادية من السوريين التي رأت وعانت االستبداد لكنها لم 
 تنخرط في صراعات المعارضة وتنتج سرديتها البديلة. 

 ما هي سردية باقي مكونات المجتمع السوري على حواف الصراع أو على الطرف اآلخر من الخندق؟ 

إن إحجامنا عن مجابهة هذه األسئلة سيمنع، بل سيقطع الطريق على انتاج سردية جامعة تسمح لنا بالخروج من أحادية الرؤية 
 ني. نحو فهم تاريخي يعيد انتاج مشروع وطني سوري وعقد ديمقراطي مد

انني أزعم انه ما لم نشرع بمحاولة نقدية تاريخية وحضارية معمقة، تعلو فوق ثوابت العقل الغوغائي الجمعي الدارج، وما لم 
نعمل معولنا في كارثة سورية، فسنبقى في حال التوصيف والتبرير وبكائيات السرد األحادي الطائفي، من دون منطق متكامل وال 

 رؤية مستقبلية.

بيد حلقات العنف الطائفي والعقائدي، والدمار الحضاري. فمنطق التبرير العقائدي هذا سيودي أكثر بالبالد نحو التمزق سنعيد تأ
 لقرون.

نعم، لقد انطلقت االنتفاضة السورية من أنبل ما في روح المجتمع السوري المدني، نعم إنها لم تكن في بدايتها إال انتفاضة مطلبية 
 ير سياسية لكنها سرعان ما تطورت إلى احتجاجات سياسية. لنخب مجتمعية شابة غ

 اآلن نسأل: ثم ماذا عن النخب الفكرية والسياسية السورية؟ 

أثرت أعاله أنه سيكون من التجني والعسف أن نطالب النخب الشبابية التي صعدت إلى واجهة لالنتفاضة في مرحلتها األولى أن 
 ة وطنية متكاملة. هذه النخب الشبابية لم تكن نخبًا سياسية بل نخبًا مدنية مجتمعية. تكون نخبًا فكرية تحمل مشروًعا ورؤي

وبغض النظر بل على الرغم من أن النظام استهدف النخب الشبابية مباشرة في التصفية والقتل كي يحول االنتفاضة إلى حيوان 
مجتمعية مدنية وغير سياسية لم تكن مزودة بذخيرة فكرية من جنسه، إال أن النخب الشبابية الطليعية ذاتها لم تكن سوى طالئع 
 وسياسية وال ببرنامج وطني يتجاوز تعسف األيديولوجيات الدارجة. 

لم تقتل هذه النخب في مصر وال في تونس لكنها اضمحلت يوم انتهى االحتجاج وانتقلنا إلى السياسة. فوجدت النخب الشبابية 
 يرها ظهرها مكشوفًا تماًما.المجتمعية سواء في سورية أم في غ

وعادت الساحة لتسقط من يد النخب الشبابية إلى يد الغوغاء أو يد جيل الديناصورات العقائدية المتنازعة أبًدا. عدنا إلى حلقة قد 
 تؤبد الحروب األهلية في بالد الشام كما كان الحال لقرون عدة. 

إال ديناصورات األيديولوجيا ونظرية المؤامرة وبارانويا الصراعات الطائفية  ذلك أنه مقابل عظمة انتفاضة الشباب وبهائها لم نجد
 التاريخية. 

 فكريًا وتاريخيًا لم تكن انتكاسة االنتفاضة إال انتصاًرا لقوى القديم على الجديد على طرفي الصراع.

 انتصاًرا لسلطة األيديولوجيا السياسية على المجتمع على طرفي الصراع. 

ه القوى األيديولوجية كانت قد أسقطت منذ زمن بعيد مهمات التنوير والتحضير والتمدن من أجندتها طغا الرعاع على وبما أن هذ
 طرفي الصراع. 

سقطت الوطنية السورية تحت مطرقة األيديولوجيات ما فوق الوطنية، فصار مشروع الوطن مشروعا لكل شيء إال مشروًعا 
إال أن يكون مشروًعا ألهله وتنميته. فمن كان لسورية ومن كان ألهلها محًضا خالًصا؟ كان  لذاته، لسورية ذاتها. وصار كل شيء

كل الناس وطنيون سوريون إال العقائديون الذين لم يفهموا الوطنية إال بشرط مشروعهم ما فوق الوطني، ولم يقبلوا المجتمع إال أن 
فوق الوطنية عن بكرة أبيها، وجدنا أننا لم نؤسس لوطنيتنا السورية  سقط في قالب مشروعهم الكوني. وحين تساقطت المشروعات ما

 وال لتنميتنا وال لمجتمعنا وال ألوالدنا، وكأننا نسيناهم في وطن ال أبهى وال أجمل لكنه ممزق ومأفون. 

ة بروليتارية ومنذ التأسيس قامت الحركات السياسية في سورية على اشتقاق شرعية من مشروعات ما فوق وطنية. فمن أممي
إلى خالفة إسالمية إلى المشروع القومي العربي تمت التضحية بالوطنية السورية، وكرست النخب السياسية كلها شرعيتها على 

 أساس أي شيء إال شرعية الحوكمة والمواطنة السورية أو التنمية والتقدم. 

 ث عن سورية أوال كفًرا ال يجرؤ أحد على الحديث عنه. كانت تلك القيم كلها تذبح على مذبح األيديولوجيات بحيث صار الحدي
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 سورية أواًل كفر، التنمية أواًل كفر، اإلنسان أواًل كفر، كله كفر ما لم تنتصر العقيدة أواًل.

 لقد ولدت االنتفاضة بجسم فتي مدني عصري لكنه كان مقطوع الرأس سياسيًا.

ض على انتفاضته عقل الماضي وسياسة الماضي وفلسفة الماضي، بل فشل لقد خان الجيل القديم جيل الشباب حين حاول أن يفر
 الماضي وحقده.

عندها قدم الشباب البالد لنخب جيلنا العتيق جاهزة للتغيير السياسي، كي ننقلهم وننقل البالد من مستوى حراك المجتمع إلى 
د حديث؟مستوى التغيير السياسي، فهل فعلنا؟ فهل كانت نخبنا السياسية جاهزة إل  نتاج مشروع وطني حضاري موح ِ

كان ما فعلته تلك النخب العتيقة )وأنا أصنف نفسي بينها( إنها حاولت إيقاظ كتبها العقائدية الصفراء، وشرعت ترساناتها 
 األيديولوجية لعل هذا اليوم يكون يومها، ولعل اللحظة تأزف لالنتقام من خصومها وإعادة إنتاج أحالمها الشمولية. 

ت على  كل ما فعلناه هو اننا حاولنا ان نفرض صراعاتنا العقائدية البالية على أبنائنا، حاولنا إعادة انتاج صورة حلم عتيق مفو 
 واقع شبابنا الذي سبقنا بآالف آالف األميال، وعلى جيل وثق فينا لكننا جعلناه وقوًدا لمعارك داحس والغبراء. 

 لقد أعمتنا نظرية المؤامرة القائمة. 

 

 الجيش واإلسالميون والمجتمع :المحور الثالث
كيف يمكن تقديم تصور لسورية القادمة في ظل االحتماالت التي باتت مفتوحة اآلن؟ هل سنشهد اتفاق طائف جديد بدياًل من 

فرانكو منتًصرا؟ هل الديمقراطية المأمولة واالستبداد المتشبث بالبقاء؟ هل سنشهد سيناريو يشبه الثورة اإلسبانية وخروج الجنرال 
الواقع اآلن والعصر الذي نعيشه يسمحان بهذا؟ ماذا لو حدث؟ كيف سيكون شكل المجتمع المنتصر والمجتمعات المهزومة؟ وكيف 
سيتأثر الواقع السياسي في العالم العربي بهذه النتيجة؟ وما ارتداداتها على الصراع العربي اإلسرائيلي؟ ماذا لو حدثت مفاجأة ووضعت 

اليمين )التيارات  -لجميع أمام استحقاق وجوب االتفاق الفوري على وقف الحرب؟ أيًضا نريد أن نتحدث عن ثنائية االستبداد )الجيش( ا
تتحكم بالواقع العربي، وبصورة أكبر في مصر وفي بلدان الربيع العربي، واليوم يراد لها أن تكون معادلة قائمة  اإلسالمية السياسية(

ا، إلنقاذ النظام الحاكم. ما المخرج من هذه الثنائية، والسيما أن ثقافة المشرق العربي تختلف كليًا من هذه الناحية، في سورية أيضً 
ولم يسبق أن تحكم القادة الدينيون بمسار األحداث عبر مئة عام ماضية منذ تشكل الدول الحديثة في بلدان المشرق ومن بينها سورية؟ 

في ذلك؟ نعيش اليوم عصر ما بعد الديمقراطية في الغرب بجدارة، بحيث تحل منظمات المجتمع المدني وما دور النخب السياسية 
محل األحزاب تدريجيًا، بسبب قدرتها على التأثير في صناع القرار، وفقد األحزاب السياسية لتلك القدرة بعد أن تحولت إلى محض 

هذا العصر كان له األثر الكبير في القضايا العربية في السنوات الماضيات، ماكينات انتخابية ينتهي دورها بمحض إعالن النتائج. 
ففي الوقت الذي يتعاطف فيه مئات الماليين من األوروبيين واألميركيين مع الشعب السوري، إال أنهم يعجزون عن دفع حكوماتهم 

 والسوري؟لفعل أي شيء يوقف المجزرة. ما الدرس المستقى من ذلك على المستويين العربي 

رأت أن الدين اإلسالمي شكل الهوية السائدة للمجتمع السوري حتى أفول الدولة العثمانية، إضافة إلى ما يمكن  د فداء الحوراني
عاشت في ظله، أما الهوية الوطنية السورية فلم تبدأ بالتشكل إال على فرضية النضال ضد االنتداب الفرنسي، ” هوية شامية“تسميته 

مرحلة االستقالل والديمقراطية، لكنها ظلت هوية هشة، وبدت ضيقة بالحدود الجديدة التي رسمت لها، على تطلعات وازدهرت في 
 السوريين وطموحهم ومصالحهم.

إذا ما نظرنا إلى المجالس النيابية المتعاقبة في مرحلة االستقالل، فإننا نرى أن التمثيل النيابي لإلسالمي كان متواضعًا، وأظن 
ذلك كان وعي المجتمع السوري لمصلحته لملمة الوطن والمحافظة على سورية موحدة عن طريق بناء هوية وطنية تجمع  أن مرد
 أبناءها.

انعكس ذلك مسار اإلسالم السياسي نفسه، فكانت المرحلة األكثر انفتاًحا في سيرته السياسية مارس فيها الديمقراطية مثله مثل 
ص على أن تضم قوائمه االنتخابية بالعموم شخصيات مسيحية، وتوافق المرشد العام لجماعة اإلخوان المكونات السياسية آنذاك. وحر

دينًا للدولة، فالدولة ملك للشعب كله  ١٩٥٠المسلمين الشيخ مصطفى السباعي مع الكتل النيابية األخرى، على أال يحدد دستور 
ى صعيد وحدة نسيجها االجتماعي وهويتها الوطنية، وعلى صعيد مسيرتها باختالف أديانه، وكان ذلك تطوًرا مهًما عرفته سورية عل

 الديمقراطية.

المشكلة مع اإلسالم السياسي معوقًا لتشكل معارضة وطنية ديمقراطية موحدة في وجه النظام، وأرضية أيديولوجية لتصدير 
لف جوهر الصراع، وهو الحرية، وبما يصب في التطرف الديني الميال إلى العنف، في أغلب األحيان بما يخفي ويدفع إلى الخ

ليحل محلها نظام  1963مصلحة النظام الطائفي المستبد نفسه، لم تبدأ إال بعد االنقالب على الحياة الديمقراطية في الثامن من آذار 
سد، مع سياسة طائفية استبدادي وصل إلى حالة انفالت وحشي للقمع والتشبيح على السوريين، في المجاالت كلها في عهد حافظ األ

آذار، ومن ثم استمرت لتعم مرافق الحياة كلها في عهد األسد. فظهرت طبقة ذات عصبية طائفية  8صارمة بدأت بالجيش مباشرة بعد 
 محكمة حول النظام، استأثرت بامتيازات السلطة والمال.
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ن النظام انتهج سياسة تمييزية بين الطوائف، )خصوًصا أ” المكون السني“عبر عقود من هذه السياسة بدا كأن المستهدف هو 
 فكان أكثر حذًرا وانفتاًحا وأقل درجة في توحشه تجاه المكونات الطائفية األخرى(.

قد يحمل ذلك قدًرا من الصحة، ألن هذا المكون يشكل العمود الفقري للشعب السوري الذي يتطلب استمرار االستبداد وكسره 
ذا المكون من معتقدات دينية معتدلة ومنفتحة، وقدر من التحرر والفردية يجعله صعبًا على االنقياد وقمعه، إضافة إلى ما يحمله ه

الجماعي حتى لو كان باسم الدين، مؤهاًل ليكون سريع االستجابة للحرية، وحاماًل جيًدا للنظام الديمقراطي، وهذا ما بدا جليًا مع 
 انطالق الثورة السورية وأهدافها.

السياسي باندفاعه لخوض صراعه مع النظام على أرضيته الدينية المذهبية نفسها، مع غياب أي رؤية حداثية لطرق إن اإلسالم 
الحكم وللحريات لمقاصد الدين نفسه، مستفيًدا ومكرًسا المظاهر الدينية التي لجأت إليها الكتل الشعبية المقهورة، في رد فعل عفوي، 

لنظام الطائفية، من دون أن يعمل على التقدم بها، ونقلها إلى حالة واضحة من نضال وطني من تعبيًرا عن رفضه المكتوم سياسةَ ا
أجل الحرية، ومنفرًدا ورافًضا الدخول مع القوى األخرى على أرضية وطنية وديمقراطية موحدة، مستعجاًل في قراءة خاطئة لخارطة 

 الوضع السياسي في المنطقة.

ه بأرضية الستمراره على حساب بديلها الحقيقي )الديمقراطية(، وبدا هو موضوعيًا يمد النظام وبدت سياسة النظام وكأنها تمد
 بغطاء يحتاج إليه لستر قبحه بمسحة من الحداثة والعلمانية وحماية األقليات.

لثنائية التطرف ويبدو أن ذلك ما كانت أنظمة الغرب تحتاج إليه إلغماض عينيها عما يجري. وبدأت اآللة اإلعالمية الترويج 
الديني والنظام. وفي ظل ذلك استمرت سلسلة المجازر التي طالت الشعب السوري، وقواه الديمقراطية باختالف انتماءاتها، وشباب 

 .1982اإلخوان أنفسهم، في تصاعد للعنف الوحشي غير مسبوق كانت ذروته مذبحة حماة 
رأسها من أدبيات اإلسالم السياسي في سورية، ثم تم تبني ورقة صادرة حتى بدأت تطل الديمقراطية ب 2004واحتاجت سورية إلى 

عن اإلخوان المسلمين تتحدث عن االلتزام بالديمقراطية بوضوح، ومن ثم انضمام جماعة اإلخوان إلى إعالن دمشق للتغيير الوطني 
خر للقراءة المغلوطة والمتسرعة، ودلياًل على الديمقراطي الذي ما لبثت الجماعة أن خرجت منه سريعًا إلى جبهة اإلنقاذ بتكرار آ

 عدم رسوخ اإليمان بالديمقراطية التي كان قد أعلن عنها مؤخًرا.
كانت أول كسر لهذه الثنائية عندما قرر الشعب سلمية الثورة. وكسرها عندما طالب بالحرية، وكسرها عندما بوحدة  2011ثورة 

 السالح دفاًعا عن ما سبق كله.الشعب السوري، وكسرها عندما اضطر إلى حمل 

بعد ذلك الكل يعرف إلى أي مسارات دفعت الثورة، بالتدخل الطائفي لحزب هللا ولميلشيات إيران الطائفية، وكيف ُغيب شباب 
دوا، وأي تيارات تم اإلفراج عن رموزها، وأين صب المال السياسي، وكيف فتحت الحدود لتغذية  الثورة في السجون، وقتلوا وشر 

وحمل سلوك ” النظام ومكافحة اإلهاب اإلسالمي“لثقب األسود الذي أرادوه حتى وصلنا إلى ثنائية جديدة، خلفًا للثنائية القديمة عنوانه ا
 اإلسالم السياسي التقليدي متمثاًل باإلخوان المسلمين سماته السابقة بتعامله خالل مسار الثورة مع تغييرات طفيفة.

ثر خطًرا وتحتاج إلى توحيد الجهد حول ميثاق وطني ديمقراطي لكل قوى الثورة والمعارضة. وعلى اليوم أصبحت الثنائية أك
اإلسالم السياسي التقليدي بالخصوص، الخروج من البوتقة الضيقة التي وضع نفسه بها، والتي صبت في غير مصلحة التغيير إلى 

ب السوري كله للدولة الديمقراطية التداولية. وأن يقدم اإلسالم بما تبٍن واضح للديمقراطية بقاعدتها األساسية، وهي مرجعية الشع
 يستحق من شكل حضاري يستطيع التجاوب مع متطلبات العصر، ومواجهة تحدياته، وال خوف على اإلسالم بعد ذلك.

لى اإلسالم السياسي أود أن أؤكد أني ما أزال أرى أنه توجد أحادية يجب كسرها هي أحادية البسطار العسكري واألمني، وأن ع
 بالذات مع القوى الديمقراطية كلها، كسر هذا الوهم.

 

والقرارات السياسية والقرارات الدولية وبخاصة  /1قال إن الحل السياسي المتعثر في جنيف وفق بيان جنيف/ حسن عبد العظيم
يتضمن تصوًرا واضًحا لسورية القادمة تصر عليه قوى الثورة والمعارضة، وقد قدمت هيئة التنسيق الوطنية خارطة طريق  2254

أو نيابي رئاسي، تتوزع الصالحيات التنفيذية بين هيئة  -برلماني  –نظام نيابي  واضحة لدولة مدنية ديمقراطية، تعددية تداولية في
الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، والسلطات التشريعية بيد مجلس وطني موقت، والقضائية بيد مجلس قضاء أعلى 

ضباط في الجيش السوري وضباط منشقين، لم  مستقل عن السلطة التنفيذية، والسلطة العسكرية يتوالها مجلس عسكري أمني، من
 يرتكب أي من الطرفين جرائم حرب، يعيد هيكلة الجيش، واألمن. 

وفي تقديري لن ينتصر االستبداد على غرار ما حصل في إسبانيا بعد هذه التضحيات التي قدمها الشعب السوري والثورة السورية 
ال يسمح بذلك، وسيكون للحل المتوازن للقضية السورية، واألزمة السورية من دماء ودمار ونزوح وتهجير، ألن العصر الحالي 

تداعيات إيجابية مهمة على الوضع العربي واإلقليمي والدولي بسبب أهمية دور سورية في المشرق العربي، وعلى تفعيل دور 
ستوى المواجهة مع الكيان الصهيوني الجامعة العربية، والنظام العربي الرسمي ودوره في المشروع القومي الحضاري في رفع م

بوصفه إحدى دول الطوق، ودعم نضال الشعب الفلسطيني وصموده األسطوري، وإعادة القضية الفلسطينية قضية عربية إسالمية 
 نتنياهو. -مركزية وعاصمتها القدس الشريف، وقطع الطريق على صفقة القرن التي يقودها ترامب 
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عد الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني حلت محل األحزاب السياسية التي تحولت إلى وإذا كان الغرب يعيش عصر ما ب
ماكينات انتخابية ينتهي دورها بعد إعالن النتائج، إال أن منظمات المجتمع المدني والماليين تعجز عن دفع حكوماتها إلى فعل أي 

صل إلى عهد وعصر الديمقراطية، ولم تتح نظم االستبداد الحرية شيء لوقف المجزرة في سورية، ونحن في العالم الثاني الذي لم ي
لألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتشكيل وممارسة دورها بعد على الرغم من تضحياتها الجسيمة، ويلقي نظام االستبداد 

ألزمة مستمرة، لم يظهر أفق منظور لحلها، الدعم الخارجي من حلفائه وعجز الدول الصديقة للثورة السورية عن حمايتها، ما يجعل ا
 ويبقى الرهان الوحيد على صمود قوى الثورة والشعب.

أما تيار اإلسالم السياسي فهو خارج سورية منذ بداية الثمانينات، وال جذور له فيها، وما تسلل إلى سورية في مناخ الحل األمني 
ية، هو منظمات إرهابية خارجية ال عالقة لها بالثورة وأهدافها ومبادئها، تتمثل العسكري للنظام وقمعه للثورة الشعبية الشبابية السلم

في )تنظيم داعش، ودولة الخالفة اإلسالمية الخرافية(، وبتنظيم القاعدة ومسمياتها )جبهة النصرة، جبهة فتح الشام، هيئة تحرير 
ى وجود تنظيم داعش في العراق وسورية ولم يبق إال الفلول، الشام( إلقامة إمارة إسالمية بقيادة الجوالني والظواهري، وقد انته

وسينتهي دور جبهة النصرة ومسمياتها، بمحض إنجاز الحل السياسي وفق بيان جنيف والقرارات الدولية، ويتم إخراج المليشيات 
فض التعصب القومي والديني المتطرفة التي جاءت لنصرة النظام، ألن ثقافة سورية ودول المشرق ثقافة وطنية قومية عربية، تر

والطائفي والمذهبي، كما نرفض االستبداد والتدخل االستعماري، فضاًل على أن النخب السياسية والثقافية جاهزة ومتوافرة إلعادة 
 المياه إلى مجاريها. 

 

 الديمقراطية المرفوضة

ير بالواجهات واألسماء، والدور يقع على أطر رأت أننا قد نشهد انتقااًل لنظام مقارب لنظام األسد مع تغي د. سميرة مبيض
المجتمع والنخب الفكرية بعد ذلك للسعي إلى التغيير الحقيقي في الوعي والفكر، ونشأة أجيال قادرة على إنجاز التغيير كاماًل والعبور 

 .والتطوربسورية نحو الحداثة 

 

ع نكوصيًّا، فالتغيير ال يسير في اتجاه خطي، وهذا حدث في قال إنه من الممكن جدًّا أن يكون التغيير في أي مجتم محمد صبرة
أكثر من مجتمع، لكن التغيير النكوصي يكون عابًرا وموقتًا بمعنى أن آليات التغيير التي حررتها وأطلقتها الثورة السورية ستفعل 

ار األسد بعد أن فقد صفته كنظام حكم فعلها، وهي بدأت تفعل هذا الفعل، التخوف الحقيقي من الذهاب إلى تسوية بين ميليشيا بش
 وكسلطة، وسياسيين طامحين إلنتاج نظام حكم هجين، لألسف هذه المحاوالت تبذل اآلن لكني ال أتوقع أن النجاح سيكون من نصيبها. 

المجتمع السوري اآلن يعيش مرحلته األولى بمعنى أنه مجتمع خارج السياسة والمهمة اآلن هو إعادة إنتاج المجتمع السياسي أو 
الوسط السياسي العام، هذا الوسط يجب أن يأخذ بالحسبان نهاية عصر الديمقراطية "اإليكوسية " القائمة على فكرة التمثيل، نحن اآلن 

و عصر الديمقراطية التشاركية التي يأخذ المجتمع المدني بتنظيماته العابرة لالصطفافات السياسية والقائمة نعيش عصًرا جديًدا ه
 على االرتباط المصلحي التشاركي الدور األكبر في إعادة إنتاج آليات ضبط الصراع في الفضاء العام. 

في عالمنا العربي المعاصر، وهو سؤال الدولة، ألن الدولة هذا الوضع ال يمكن الخروج منه إال بعد اإلجابة عن السؤال األكبر 
 في العقل العربي ما زالت فكرة غير ناجزة.

 

فقال إنه في ظل احتدام الصراعين اإلقليمي والدولي على سورية، في أرضها ومن حولها. ومن خالل تزاحم  جورج صبراأما 
لى أرضنا باألصالة أو بالوكالة، وفي ظل غياب الدالئل الكافية لقرب المصالح وازدحام الجيوش والقوى والمليشيات التي تحارب ع

التوافق الدولي واإلقليمي الضروري الجتراح الحلول وتنفيذها؛ تبقى الصورة )لألسف( ضبابية ومفتوحة على عدد من االحتماالت، 
األمل مضاء على سورية الجديدة، توقده إرادة  لكن تصميم السوريين على تحقيق أهداف الثورة وعدم العودة إلى الوراء، تجعل قنديل

 السوريين وتضحياتهم الجليلة، وال بد من تثميرها.

 .كان ال بد لثورة المعلوماتية والحضارة الرقمية أن تلقي بظاللها على فضاء المجتمع والدولة بهذا القدر أو ذاك في كل مكان

قل المجتمع المدني على األحزاب والمنظمات والفاعلين السياسيين في عدد وبالفعل تقدم النشاط والفاعلون أفراًدا وجماعات في ح
من الدول، حتى صارت السياسة تمضي الهثة في ظل هذه القوى الفاعلة والمؤثرة. وها نحن نرى في الدول العريقة سياسيًا 

راجع الحزبية على سلم الثقة والوالء والعطاء وديمقراطيًا، والمتقدمة تقنيًا مثل فرنسا وألمانيا والدول األوروبية عموًما ظاهرة ت
للشعوب. حتى إن أحزابًا عريقة أمضت عقوًدا طويلة في قيادة الدولة في بلدانها، تعاني اليوم االنقسام والتهميش وتراجع الدور 

زاب االشتراكية والشيوعية والنتائج الكارثية في االنتخابات وقياس الرأي العام في بالدها. يشترك في ذلك اليمين واليسار، واألح
والدة أشكال جديدة للتنظيم والعمل العام، ومفهومات  – في مناطق مختلفة – واللبرالية على حد سواء. وفي الوقت نفسه يشهد العالم

 جديدة لممارسة العمل السياسي والسلطة في كل من المجتمع والدولة. والشباب هم قوة الفعل والتأثير في هذه التجارب.
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أن هذا العصر ال يشكو من تدهور وضع األحزاب وفقد دورها فقط، إنما من االفتقار إلى القيادات التاريخية ودورها المميز  أظن
كما أثرناه في القرن العشرين. فنحن نعيش في عالم من دون زعامات حقيقية وقامات سياسية تشكل ريادة في العمل ومعينًا لعطاءات 

واضحة للتحوالت الكبرى. فمن يعرف اسم رئيس وزراء الهند اليوم؟ ومن يتذكر اسم الرئيس الصيني؟  وأدوار مميزة، وتحمل رمزية
وفي الوقت نفسه من ال يعرف المهاتما غاندي وجواهر الل نهرو وأنديرا غاندي؟ ومن ينسى اسم ماو تسي تونغ؟ وكم سوف يمر 

 .القيادةعالم المعاصر يشكو بوضوح فْقد على أفريقيا حتى نسمع باسم يوازي اسم نيلسون مانديال؟ فال

ولدت سورية بعد االستقالل جمهورية مدنية ديمقراطية تعددية، تعتمد الحياة الدستورية وسيادة القانون. ولم يكن لهذه الثنائية أي 
 المعروفة بين عاميدور خاص أو استثنائي في قيادة الدولة وفعاليات المجتمع. حتى برزت المؤسسة العسكرية بموجة االنقالبات 

واستأنفت البالد مسيرتها الديمقراطية في ما بعد بأعلى درجة من التوافق الوطني والسلم األهلي والتقدم االقتصادي  1954 – 1949
 .1958 عامواالجتماعي حتى 

موقعها وحجمها في البنية االجتماعية  (جماعة اإلخوان المسلمين) خالل المرحلة الديمقراطية أخذت التيارات اإلسالمية السياسية
(، ومارست اللعبة السياسية من خالل 1950والسياسية للبالد ، وشاركت في عملية االستقرار والنهوض الجارية )إقرار دستور 

 . الحكومة والبرلمان بالشروط الديمقراطية القائمة وتحت سقف القانون، اتساقًا مع بقية التيارات واألحزاب
من خالل العباءة  للنظام األمني )االستبدادي القمعي( 1958 ور بالتحول مع استيالد دولة الوحدة المصرية السوريةبدأت األم

األيديولوجية للدولة وعصبها العسكري واالستخباراتي، غير أن استفحال األمر والذهاب بعيًدا في الهيمنة على كل من الدولة 
وما تاله من االنقالبات  ،1963آذار  8 ع والقتل والتصفيات برز بوضوح مع انقالبوالمجتمع، والمضي عميقًا في أعمال القم

كانت  1963 وحتى انطالق الثورة. وألن مرحلة حكم البعث بدًءا من عام 1970 المتعددة. وتفاقم الوضع في حكم آل األسد منذ عام
ل مع الشعب، فقد أورثت البالد ردود أفعال من جنسها وطبيعتها، فئوية )سياسيًا وطائفيًا(، اعتمدت التسلط واإلكراه والعنف في التعام

فتعددت تيارات اإلسالم السياسي، وتنوعت نشاطاتها في السر وتحت األرض. ولم تكن خططها وأعمالها متسقة مع إرادة الشعب 
ر السلطة، وأعطى وطريقه للخالص من االستبداد، فنحا بعضها نحو التطرف والعنف، ومارس أعمال القتل واإلرهاب،  ما زاد في تنمُّ

 غطاء لتوحشها في مواجهة الشعب، وعقََّد القضايا التي تواجهها البالد.

كانت وقائع الثورة السورية ومجرياتها ميدانًا أتاح لهذه التيارات التمدد واالنتشار على السطح بصورة ال تعبر عن حقيقة الواقع 
عقالنية واالعتدال واإلسهام الفعال في البناء الوطني مع المكونات األخرى للشعب. وكان اإلسالمي التاريخي في سورية، المتسم بال

المسلمون في بلدنا الضحية األكبر ألعمال التسلط والقتل واإلرهاب التي مارستها المنظمات المتطرفة في صفوف الثورة. وفشل هذه 
طنية واألساليب القانونية واحترام إرادة الناس، كشف عنها الغطاء، وقام التيارات في إدارة نفسها والعالقة مع غيرها وفق الصيغة الو

 .)المسلمون أنفسهم( بتعريتها ولفظها ومحاربتها أهل البالد
واإلسالموية )اإلسالم السياسي المتطرف(، بعد استفحال  أظن أن من أهم ثمرات الثورة هي لفظ التوجهات العسكريتارية )الفصائلية(

 .صير الثورة ومستقبل البالدمخاطرها على م

 

سيأخذ السكة الممكنة الوحيدة، القائمة على إضعاف الطرفين المنهكين  قال: أتوقع أن قطار الحل السياسي في النهاية جبر الشوفي
وتنفيذها )النظام ومعارضته( وتمكين حكومة توافق، تحت رعاية مظلة دولية، كي تستطيع أن  تفرض شروط وبنود الحل السياسي 

بما يخدم توافقاتها، وسيكون المجتمع الدولي واهًما، إذا ظن أن طائفًا سوريًّا سيحل المشكلة، بل يعقدها ويدخلها في دورة صراع 
جديدة، وهذا كما يبدو لي، خارج حسابات هذه الدول، الساعية لتلبي س )ملكانات( من االئتالف أو غيره جاهزة للصمد والعرض في 

 .ي إلى توافق دوليأي محفل يؤد

وسيكون نتيجة طبيعية لغياب السوريين الفيزيائي وهزالة ثقلهم الدبلوماسي والسياسي، واللجوء إلى الحلول الشكلية السهلة التي 
اعتادت هذه الدول الكبرى فرضها، كما في أفغانستان والعراق ويوغسالفيا السابقة، وهذا ما يريح حماة إسرائيل وإسرائيل ذاتها، 

 .ؤمن لهم دولة ضعيفة متنازعة، أشبه بلبنان الحالية، بحيث يمتد ضعفها إلى مجمل الدول العربية واإلقليمية المحيطةوي

 

 يهودية إسرائيل وتياراتنا الدينية السياسية

إلنقاذ “: : قرأت مقااًل الفتًا ومقلقًا نشر في الواشنطن بوست في يوم الثامن من آذار الجاري، حمل عنوانمرح البقاعيتقول 
لكاتبه ماكس بوت. يتحدث عن أن فرصةً إلزاحة  To save Syrians ,let Assad win” السوريين لندع األسد يربح المعركة

، وأن أي عمل عسكري اآلن إلطاحة األسد لن 2013بشار األسد عن الحكم قد فرط بها الرئيس األميركي السابق أوباما في العام 
 ينقذ المدنيين في سورية.

يتابع أن األفضل لألسف في الحالة السورية هو أن يبقى األسد ويتم الضغط عليه من خالل حلفائه بوقف حملته العسكرية و
الشعواء على المدنيين. هذا المقال وإن كان مقااًل للرأي غير ملزم في قرار الحكومات والسياسيين، إال أنه يعبر بوضوح عن حجم 

رب متمثاًل بالواليات المتحدة التي تحاول قدر اإلمكان الضغط على األسد من دون االشتباك المباشر ومدى التراجع الذي جنح إليه الغ
مع حليفته روسيا. وما يدور اآلن في الغوطة الشرقية هو المثال الدامغ لهذا لتراجع والصمت الموجع للغرب أمام الهولوكوست 

 السوري المتنقل بين مدنها. 
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ئيس للثورة التي بلغت عامها السابع لن يكون ال في صالحها بوصفها صوتًا يمثل إرادة الشعب في كل انحياز عن المسار الر
الخارج، وال في صالح أشخاصها الذين يمكن أن يفقدوا صدقيتهم ورصيدهم الشعبي في حال حادت خطاهم ولو قيد أنملة عن مسار 

طبيعي لم يتمتع به الشعب السوري لألسف منذ عقود بسبب تعاقب جوالت المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة اإلنسانية التي هي حق 
 .االستبداد عليه

 

قال: لنقل شيئًا؛ المجتمعات األوروبية واألميركية لم تعجز عن الضغط على حكوماتهم في فعل شيء للشعب  د. نصر الحريري
الالجئين وتوفير مستلزمات عيشهم، ولكن إذا تحدثنا عن ولكن كان هنالك ضغط لنقل أنه في حده األدنى من مثل استقبال  السوري،

الحد األعلى فهذا الضغط سيصطدم باالستراتيجيات والخطط السياسية لتلك الدول التي ال يستطيع أي شارع التأثير عليها، وتبقى 
فذين الذين يتغيرون، ولكن لو للحكومات الحرية في تنفيذها، فهي خطط استراتيجية تنفذها تلك الدول بغض النظر عن األشخاص المن

كانت الثورة في سورية سريعة واستطاعت االنتصار في عامها األول لربما أثر ذلك على تلك االستراتيجيات التي في الحقيقة جزء 
امل معها، كبير منها لم يكن موجوًدا آنذاك، فثورة السوريين سببت حيرة ودهشة لدى المجتمع الدولي، ولم تكن لديه آليات جاهزة للتع

أما اآلن وبسبب ما دخل على المشهد السوري من شوائب عرقلت مسار الثورة من مثل اإلرهاب وتنظيماته ومحاوالت إلباس الثورة 
  .رداء غير ردائها األصلي، ذلك كله ساعد في صياغة استراتيجيات جديد للتعامل معها أدى الى التزام الدول بتطبيقها

التي حدثت مع دول الربيع العربي كلها، ما حصنها من الوقوع في تلك المطبات مستقباًل. وال  سورية استفادت من التجارب
يمكن أن نسقط الحالة في مصر على الحالة السورية، فمصر لديها جيش معروف بتاريخه، أما سورية فلقد خسرت جيشها بسبب 

غان وغيرهم من دول آسيا، يضاف إلى ذلك أن سورية ترزح حاالت االنشقاق التي حدثت، واستعانة النظام بمرتزقة إيرانيين وأف
اآلن تحت وطأة احتالل روسي إضافة إلى وجود أطراف عدة تتصارع على األرض السورية، وذا ما تم التوصل إلى أي حل فسوف 

 نية أو علمانية.سيكون الجميع مشارًكا فيها، ولن تكون هناك سلطة لحزب واحد سواء كانت دي يكون لدينا "صورة فسيفسائية"

 

ومحال أن يستسلم الشعب  قال إنه ال يمكن لسورية المستقبل أن تنهض على انتصار الظلم والجريمة، د. رياض نعسان آغا
ويرضخ للمجرمين، وإن حدث فقد يكون إلى حين، ألن صرخات الشهداء والمعذبين ستبقى هامات تنادي في الصدور، وال بد من 

من رحيل رموز االستبداد. أما القضية الفلسطينية فسوف تبقى قضية الشعب السوري، وإن تكن ليست في مرحلة عدالة انتقالية، و
األولويات السورية اآلن، فحين تنتهي الثورة إلى النصر إن شاء هللا ستكون لفلسطين أولويتها التاريخية، وهذا ما تخشاه إسرائيل، 

 كي يبقى هو وإيران العدو األول واألوحد للسوريين. وهو سر دفاعها عن األسد، وحشدها الدولي لدعمه،

ونحن نعترف بأن النظام وحلفاؤه تمكنوا تشويه صورة الثورة ووصمها باإلرهاب، وصنعوا داعش والنصرة كي يحدثوا حالة  
جر المواقف الدولية التباس في فهم العالم للثورة السورية، لكن الصورة تبدلت مع تبخر داعش وانكفاء النصرة، وها هي الغوطة تف

  وتلهب الرأي العام الدولي، وربما يكون الدرس مستقى من اإلخفاق اإلعالمي الذي عانته الثورة.

إن ما يقال اآلن عن الثنائيات، سينبذه المستقبل، وال يوجد دور حكومي للتيارات الدينية في السياسة العربية. لقد عاشت الحقة  
، وبعض الحكومات توظفها لمصالحها، ومن الطبيعي أن توجد في المشرق العربي توجهات دينية، للسياسة، ولم تكن قط موجهة لها

والسيما أن إسرائيل دولة يهودية، وهناك في أوروبا وأميركا أحزاب مسيحية كبرى، وهذا طبيعي أيًضا، والنخب السياسية هي مزيج 
 .، وهذه سيحدد الدستور والقوانين حدود توجهاتهامن التيارات كلها، الوطنية والقومية واإلثنية والليبرالية

 

جزم أن فرانكو لن يخرج منتصًرا هذه المرة، وقال: ليس ممكنًا لألسد أن يخرج منتصًرا، وربما لم ننتصر نحن موفق نيربية 
ل بالطغمة الحاكمة التي تنتظر أو لن ننتصر قريبًا. ولكن النظام قد انتهى سريريًا، وال عالقة لذلك بمؤسسات الدولة أو ما بقي منها، ب

 مصيرها.

سوف تستنقع الحالة باستقرارها على قرني ثور ال يعرف استقراًرا، وتلك الحالة ستكون مدخاًل للتفتت طويل األمد نسبيًا أو ربما 
النهاية القريبة أو البعيدة للتسوية على أساس طائف موقت وغالبًا على أساس قابل للحياة من خالل القوانين والشرعية والحداثة. وفي 

 .سوف تنتصر الثورة بمثلها الكبرى من الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية

يثبت مرة أخرى، من دون أن يكون دقيقًا بالطبع، فنحن في زمن معولم  "ال يحك جلدك إال ظفرك"أول األشياء أن شيئًا قريبًا من 
لم تعد ثابتة إال مع أراذل العالم وأنظمته المارقة إال أن هذا العالم المعاصر القاسي القلب إلى هذا الحد أو ذاك! صحيح أن هذه المقولة 

ال يتحرك من تلقاء ذات، وال ينطلق من مثل وقيم يعلنها في مدارسه، وال من شرائع دولية أنتجها هو نفسه، بل من المصالح الجافة 
 الجامدة. 

ات العالم الحديثة في اإلعالم واالنتخابات واالقتصاد ومحركات الرأي العام، وأن نجمع وثاني األشياء أن علينا أن نفهم ميكانيزم
 األوراق المتناثرة بصورة دائمة حتى نستعملها في الوقت المناسب. 

 وثالثها أننا يجب أن ندرس وندرس وندرس، ونحترم االختصاص، ونعطي لكل خباز خبزه أو خبزنا اليومي.
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لعالم، وليس هنالك من جمعيات خيرية تتحرك من تلقاء ذاتها، والجبار من الناس من يحافظ على ال شيء مجاني في هذا ا
 إنسانيته، وال يفشل في درس البراغماتية والدنيوية.

غريب كيف أن هيمنة العقل االستشراقي في الغرب لم تنتج مصائب أكبر في شرقنا البائس. ومن هذا العقل جاءت السياسة 
األميركية خصوًصا في زمن الحرب الباردة، أو استراتيجيات ما بعد الحرب الكونية الثانية، حول أن الشرق العرب ال الغربية ـ 

يُساس إال بالمستبد والديكتاتور والسلطان، ولذلك استسهل األميركيون منذ منتصف القرن الماضي االعتماد على العسكر، بحيث 
 .ة التاريخ االجتماعية في الوقت نفسهتُعتمد سياسات تحديث قسرية، وتضبط حرك

في العقود األخيرة ظهر الخطر السياسي اإلسالمي، وأهدى للطغاة منطقًا جديًدا ينفع مع الغرب وثوابته المجوفة، يقول أال خيار 
 .دخارج ثنائية الفكر الديني المتطرف الذي قد يتمدد خارج الحدود، وسلطة العسكر الغبية السهلة االنقياد من بعي

لم يكن عبر التاريخ من سلطة دينية أبًدا، بحسب معرفتنا. ونعرف عن قرب ودراية، ويعرفون  -الشام، الليفانت -شرق المتوسط
أيًضا، أن اإلسالم الشامي سمح متسامح، لين العريكة لطيف على الحامل والمعاشر، وما ذلك التطرف الذي ظهر هنا وهناك إال 

امل الخارجة والخارجية قبل أن يكون ذلك طبيعيًا. وال مخرج من ذلك إال باستمرار االشتباك على دخياًل غريبًا قد شجعته العو
ضد التطرف والتمذهب من  -ولكن من دون هوادة -الضفتين، الخارجية منهما والداخلية. وال بد من خوض المعركة مباشرة وسلميا

لسائد االستشراقية، سواء ظهرت لديهم في الغرب أم لدينا مباشرة، وعلى جهة، وضد المبالغة في انعكاساتهما في اإلعالم والثقافة ا
 شكل تلبس وتغريب.

المسألة ثقافية وعلمية، وسياسية وإعالمية أيًضا، وليس مفيًدا مواجهتها بالتذمر ورد الفعل فقط بل لعل الصبر والتفهم أفضل 
 وأكثر صوابًا.

 

سورية ما يزال ضبابيًا، ومفتوًحا على االحتماالت جميعها، وأضافت: لكن قالت إن المشهد المستقبلي للحل في  مزن مرشد
الحقيقة الثابتة أن األسد لم يعد مقبواًل في مستقبل سورية مهما تعددت السيناريوهات، فقد سقط األسد من مشهد سورية المستقبل مع 

هذا الشخص لن يكون موجوًدا، إذ سيشكل وجوده ، حتى لو انتصرت روسيا )األسد( اليوم ف2011سقوط أول شهيد سلمي في آذار 
 حالة صراع وفوضى لن تنتهي إال برحيله.

وقد يكون طائف سوري جديد هو الحل األمثل واألسرع لوقف هذه المقتلة بالرغم من تحفظي على هذ الحل، فسورية ليست 
لبنان، على الرغم من التقاطعات التاريخية والجغرافية لبنان، والنسيج االجتماعي والسياسي والطائفي السوري يختلف كليًا عما هو في 

 بين البلدين.

 

مال إلى سيناريو التفكيك، وقال إن المطروح اليوم هو تقسيم سورية الى مناطق نفوذ أميركية وروسيا وتركية  د. محمود الحمزة
 جع إلى وضعها الماضي.وإيرانية وغيرها، ولكن النظام حتى لو بقي لمدة، فلن يستمر وسورية ال يمكن أن تر

 السوريون لن يسكتوا على الظلم والتسلط. علًما بأن النظام إن استمر فسيمارس قمعًا ضد الشعب لم يخطر على بال أحد. 

 

: ال أثق بأن المافيا التي تحكم العالم اآلن ستصل إلى حل ٍ يُلب ِي ُحلَم السوريين بالحرية والكرامة نجم الدين السمانبينما قال 
لعدل والمساواة؛ فالمصالح ها هنا تطغى على المبادئ وبيانات اإلدانة اللفظية، وحتى على صكوك حقوق االنسان؛ وألن لسورية وا

وضعا استراتيجيًا خاًصا عبر التاريخ كل ه، فمن الُمِريح لهذه المافيا كلها أن يبقى شعبها مهزوًما على الجبهات كافة، ومحض اإلحالة 
" اللبناني في صيغة هذا السؤال يُثبت بأن  طريق الحرية طويلة جًدا أمام السوريين؛ وأن أثمانه التي ُدفعت حتى إلى "اتفاق الطائف

 اآلن ال تعني أحًدا في هذا العالم المنافق إلى درجة الغثيان.

 

ر المؤسسة في ، حيث تختص"قال: لقد عاشت سورية خالل خمسة عقود ماضية في مرحلة "ما قبل الدولة د. أسامة القاضي
وتُختصر الدولة في شخص القائد الملهم الذي يمكنه تجاوز القوانين األرضية والشرائع السماوية ويستحل األموال والدماء  فرد،

مؤسسة مجتمع  1000 واألعراض من دون حسيب أو رقيب على النمط الفرعوني بل أشد، ولم تكن في سورية كلها سوى أقل من
ألف مؤسسة، بمعنى أن المجتمع  40-20 منيًا ومحدود النشاط، بينما في بعض البالد العربية تجاوز عددهامدني، وغالبها مخترق أ

 ."دولة سورية" تعيش في مرحلة أكثر بدائية من أي تكتل بشري كان مشلواًل مدنيًا، واآلن بعد سبع سنوات على الثورة باتت

 .النفسية للشعب السوري لن تستطيع تشكيل بديل سياسي حقيقيإن النخب السياسية التي ال تدرك الخارطة المعرفية و

أما االستبداد فهو مشروعٌ واهٌن ال مستقبل له، ألنه يتنافى وفطرة البشر في حب الحرية والعدل منذ األزل، ووجوده مرتبط بقوة 
 37 )يشكلوا العالم ليسوا أحراًرابالمائة فقط من دول  25 غاشمة ستزول ألنها ضد صيرورة الشعوب، وعلى الرغم من هذا فإن
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 (2018)بحسب تقرير بيت الحرية  بالمائة أحراًرا تماًما 45بالمائة أحراًرا بشكل جزئي، و 30بالمائة من شعوب األرض(، و
 .بمعنى أن االستبداد بات محاصًرا في ربع العالم فقط، ومآله تقلص مساحته في العالم

 

كات بين الروس واألميركيين في دير الزور حدوًدا واقعي ة في المنطقة الشرقية ال يمكن قال: لقد رسمت االشتبا حسان األسود
تجاوزها في الوقت الراهن، كذلك جاءت معركة عفرين لتضع خطوًطا مبدئية لحدود الشمال السوري مع تركيا، وما تزال تفاهمات 

 توسيع رقعة االحتكاك مع )األعدقاء( اإلسرائيليين.الجنوب السوري ثابتة على الرغم من محاوالت النظام وإيران خرقها ل

ا عن شكل المجتمعات الناتجة عن مناطق النفوذ أو التقسيمات غير المعلنة، فإنها جميعها ستكون مسحوقة من صدمة الحرب  أم 
قة أفقيًّا وعموديًّا. لكنها ستختلف في استجاباتها للتعافي المستقبلي بحسب طريقة إدارتها من قبل مشغ لي قوى األمر الواقع  ممز 

 المسيطرة فيها، وكل  منطقة فيها من عوامل االنفجار وفتائله ما يكفي إلبقاء الجمر يعسُّ تحت الرماد سنينًا طوال.

ات نظام الماللي، ثم يليه بسل م السوء ذلك الواقع تحت سيطرة الروس،  أسوأ مثال يمكن أن نتوقعه ذلك الواقع تحت سيطرة قو 
 العراق وأوروبا الشرقي ة عن ا ببعيدة. وما أمثلة

 

فقال إن األطر المحددة من منطق التدويل األممي لسورية المستقبل من قرار جنيف في الشهر السادس من العام  بسام سفرأما 
لكن محاوالت النظام والقوى الداعمة له تغير الوقائع في الميدان العسكري، فالذهاب إلى  2254وصواًل إلى القرار األممي  2012

هو ما تعمل عليه هذه القوى. وهذا ما نشهده اآلن في معركة الغوطة المفصلية في  قرارات جديدة أو فرضه من خارج مجلس األمن
تاريخ الثورة السورية والحرب اإلقليمية والدولية بمواجهة المكونات الفصائلية المسلحة في الغوطة المحاصرة منذ أكثر من خمس 

 سنوات.

د تراخيًا دوليًّا غربيًّا إلغراق الروسيين في المستنقع السوري إن إمكانات حدوث السيناريو اإلسباني واردة، خصيًصا أننا نشه
وعدم تقديم أي تنازل لهم على صعيد الملفات األخرى، ولنا مما جرى في مؤتمر سوتشي  أكثر، واستنزافهم على المستويات كافة،

على صعيد السلطة وأدواتها المجتمعية. خير مثال. ما جرى من تصعيد إعالمي ومجتمعي مفتعل في معركة الغوطة ينذر بفاشية جديدة 
من  2014 ربما يكون أساسها تسويق لمفهوم االنتصار، وهذا ما حاول القيام به النظام قبيل مهرجان االستفتاء الرئاسي في العام

 .خالل تسويق علم )الوحدة بين سورية ومصر( بوصفه علم النظام

 
حتى بالنسبة إلى الدول  المدى القريب مبهمة وعصي ة على الفهم واالستقراء رأت أن صورة سورية المستقبلية على سهير األتاسي

المنخرطة اليوم في حرب الوكاالت القائمة على أرضنا السورية، واالحتماالت كافة مفتوحة على المجهول، حيث الثابت الوحيد أنه 
وحة دوليًا ال تتعدى كونها مسكنات آنية وجزئية ال يوجد حل سياسي حقيقي وشامل ومستدام على المدى المنظور. فالحلول المطر

 .تتواءم مع تقاطعات معلنة للمصالح اإلقليمية والدولية، تخفي ضمنها صراعات قد تنقلب إلى حروب على األراضي السورية

اإلنعاش سعيًا بعض تلك الحلول يعمل على فرض التطبيع التدريجي مع نظام منظومته األساسية متهالكة، مازالوا يدخلونه غرف 
يسيطرون هم من خلفه، وبعضها يفترض الحل في تقاسم  "دكان" وراء إعادة هيكلته ربما الستمرار حاجتهم ولو لمجرد عنوان

ال غالب وال مغلوب، والبعض اآلخر يرى  :السلطة بين معارضة ونظام متجاهلين أنها ثورة شعب ومستخدمين ذريعة وجوب نظرية
ن تكون أداته اتفاق على غرار اتفاق الطائف، بل اتفاق ضمني بوصفه اتفاق األمر الواقع تتقاسم من خالله في تقسيم سورية الحل، ل

الدول مناطق النفوذ في سورية وتتعامل مع ما تعتبره سلطات أمر واقع من ميليشيات وفعاليات سياسية ومدنية لتصبح سورية المفيدة 
 .ا متقط ع األوصال تحكمه معارضات متعددة ومتفرقةبيد النظام وحلفائه ويصبح ما تبقى متناثرً 

بينما الحل الحقيقي والمستدام والذي يعب ر حقيقة عن طموح السوريين، وينصف تضحياتهم لن يكون من دون انتقال سياسي 
لمدى المنظور، حقيقي وجوهري وعدالة انتقالية تحاسب مجرمي الحرب تأسيًسا لمصالحة وطنية فعلية. ولن يكون ذلك ممكنًا على ا

 .ما دامت المسألة السورية قد خرجت من يدي السوريين نظاًما ومعارضة وثورة

بخالف ذلك الخطأ الجوهري الذي وقعنا فيه، أعني مؤسسات ثورة ومعارضة، عندما توجهنا ووجهنا طاقاتنا كلها باتجاه حكومات 
اباتها بل حتى أحزابها الحاكمة منها والمعارضة، فقد اعتدنا على نهج المجتمع الدولي، وأهملنا شعوب العالم بتياراتها ومنظماتها ونق

عمل األنظمة االستبدادية، وافتقار مجتمعاتنا لحرية حركة المجتمع المدني فضاًل عن إمكان تأثيره ووجوده باألصل )لدرجة االضطرار 
 (.٢٠٠٠إلى التأسيس للجنات إحياء المجتمع المدني في سورية في العام 

ادمة متفرقة لمأساة الشعب السوري وجرائم النظام وحلفائه تمك نت الوصوَل والتأثير المتقط ع في تلك الشعوب، بينما صور ص
فشلنا نحن بذلك، األمر الذي يؤكد ضرورة التأسيس آللية عمل ممنهجة ومستمرة ومنظمة تخاطب المجتمعات المدنية، وتؤثر فيها، 

ى الحكومات ومحاججتها في مواجهة الذرائع التي تسوقها تارة عبر خديعة حماية المدنيين على وتمد ها باألدوات الالزمة للضغط عل
حساب إقرار العدالة والحق في محاكمة مجرمي الحرب، وفي مقدمتهم منظومة األسد، وطوًرا عبر وضعنا أمام خياَري اإلرهاب أو 

 .فقط على االستبداد والترويع وجرائم الحربالمحافظة على صيغة استقرار حكم األنظمة االستبدادية القائم 
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أسلمة، وهي ثنائية كانت مطروحة بقوة  /استبداد أخيرا أظن أن الثنائية المراد تكريس الخيار بينها اليوم أصبحت أخطر من ثنائية
االستقرار عبر إنقاذ النظام  /افي بدايات الثورة السورية. الثنائية المطروحة اليوم: الفوضى واإلرهاب الذي يتم ربطه بالثورة وأسلمته

 االستبدادي مع قليل من )روتوشات( إعادة هيكلة السلطات وتقاسمها.

يتجاهل المجتمع الدولي بذلك حقيقة أنهما وجهان لعملة واحدة، وأن أحدهما يغذي اآلخر بالضرورة بل يستثمر به ليعزز وجوده، 
الثنائية، ويستسهل اعتماد خيار إعادة تأهيل النظام بداًل من الخوض في المجهول، فيستسلم بذلك البتزاز النظام وحلفائه في تعزيز هذه 

معتمًدا على قدرات النظام القمعية في إعادة تكريس استقرار شكلي ولو باإلكراه، استقرار هش  محكوم باالنهيار كما ثبت اليوم. وهنا 
الذي يرفض التضحية بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية انسياقًا وراء يأتي دور النخب السياسية والفكرية والمدنية في تشكيل الوعي 

قت، ويعمل على التأسيس الحقيقي للخط الثالث وللبديل الذي لم تنجح مؤسسات الثورة في الوصول إليه خالل وأمان زائف وشكلي وم
سوري. هو البديل الذي يعيد االعتبار للخيار السنوات السابقات، على الرغم من الضريبة الهائلة التي قدمتها تضحيات الشعب ال

 .الديمقراطي بوصفه المشروع األساس الذي أجمعت عليه قوى الثورة في بداياتها

 
قال إنه مثل ما تعثرت القراءات األولى لمآالت الثورة في سورية جميعها، وكما فشلت أكبر مراكز الدراسات في  د ممتاز الشيخ
دد القوى التي باتت مؤثرة في المشهد السوري نفسه، يصعب في هذا الوقت الحكم على الشكل الذي سوف وذلك لتع التنبؤ بمساراتها،

تستقر عليه سورية في المستقبل، وقد بات ذلك أكثر تعقيًدا، ويبقى األمر رهنًا بتوافق القوى المتناقضة أصاًل، ما لم تحدث، بالطبع، 
فعلها في تحديد سمت استقرار الكرة التي تتدحرج اآلن بشكل غير منتظم، وخارج  تطورات دراماتيكية غير محسوبة أبًدا، وتفعل

 .حكم القوانين التي عرفها التاريخ السياسي لألزمات والثورات
ولألسف الشديد بقي تعامل القوى السياسية السورية غير الموجودة أصاًل بشكلها الناجز، بعيًدا عن دوائر التأثير في الرأي العام 

مي، ولذلك أسبابه الكثيرة، لكنني أعيب على الدول الغربية وأحزابها ومنظمات المجتمع المدني هناك في مواقف الحياد السلبي العال
لالنتصار للمبادئ التي تتبناها، ورضيت بأن تتستر وراء الفتات روجتها دوائر المصالح العليا الغربية المؤثرة في القرار مثل أسلمة 

بالنظر إليها بوصفها حربًا أهلية تارة، وثورة ذات طابع إسالموي ومحكومة من قبل قوى التطرف وما إلى ذلك الثورة السورية أو 
  من تبريرات تارة أخرى.

 

 1967 رأى أن ما حدث ويحدث في سورية والبالد العربية تأخر حوالى نصف قرن، حيث شكلت هزيمة حزيران أحمد عوض
والرد عليها أخذ أشكال عدة، منها اإلسالم هو الحل، والديمقراطية هي  افي والسياسي العربي،هزيمة شاملة للبناء المعرفي والثق

الحل، والتنمية هي الحل، الفوات الفكري للقوى واألحزاب السياسية العربية جعلها عاجزة تماًما عن التقاط لحظة القوة التي مثلتها 
 .تلك الحلول

تحوالت جوهرية في المسار السياسي والثقافي والفكري، ليس للسوريين فقط إنما الصراع المركب في سورية اليوم سيحدث 
للمجتمعات العربية كلها وهوامشها المحيطة، النصر والهزيمة ليسا لهذا الطرف أو ذاك، إنهما لهذه الثقافة أو تلك، ثقافة االستبداد 

يقابلها ثقافة االعتراف باآلخر والمساواة به، والمشاركة بصنع  الشمولية والدولة المركزية وبطريركية الدولة، واالقتصاد الريعي،
القرار، وحقوق االنسان الطبيعية والسياسية والقانونية، المسار التاريخي العام يقول بانتصار هذه الثقافة المغمسة بالدم والتهجير 

 .والدمار وأسلحة االبادة

على قيامتها؟ إنه مضمون وجوهر لحظة الثورة األولى الذي تم التعبير  ما الذي تحتاج إليه سورية اليوم بعد مرور سبع سنوات
عنه بخروج ماليين السوريين للتظاهر رافعين شعارات الحرية والكرامة ووحدة الشعب السوري، وهذا لن يتحقق بوجود أي شكل 

  .من أشكال االستبداد، واستمراره وهيمنته

هو مشروع محاولة لبناء معادلة سياسية  2011 مجتمع، الحراك الجماهيري منذتاريخيًا كانت السلطات الحاكمة أقوى من ال
جديدة بين السلطة والمجتمع، وعلى هذا سيستمر الصراع لمدة طويلة، قد تستغرق عشرات السنين، وسترافقه عمليات هدم وبناء 

بما أكثرهم، أصبح مادة للكراهية، وبعضهم اآلخر متتالية، رموز ثقافتنا القديمة والمعاصرة كلهم يتعرضون اليوم للنقد، بعضهم، ور
 .أصبح مادة للتقديس؛ حافظ أسد مثاًل 

أما حول ثنائية االستبداد الديني والسياسي فهي أيًضا قادمة من حموالت التاريخ السياسي للشرق، وما زال فعلها مستمًرا، وكذلك 
دادين، فقد أوضحت أعاله أن تلك النخب لم تتكمن امتالك الوعي التماهي بينها، أما عن دور النخب السياسية في مواجهة االستب

المطابق للواقع وحاجاته، وما تزال كذلك، وإن امتلك بعض منها هذا الوعي، فهو لم يصل بعد إلى األدوات واآلليات التي عليه أن 
يين يريدون تطبيق الديمقراطية لمرة يستخدمها، هي تطالب وتقول بدولة ديمقراطية سورية، دولة مواطنة، إذا كان بعض اإلسالم

ية واحدة، فالبقية ال يختلفون عنهم كثيًرا. الديمقراطية ال تعني عندهم ثقافة اجتماعية سائدة، وال تعني عندهم مشاركة التعبيرات السياس
 .األخرى المخالفة لهم، والمتناقضة معهم بصناعة القرار الوطني

ا وحقًا ال يجب أن يتعداها، وديمقراطيتها مكرسة فقط لسلطتها وقرارها وأيديولوجيتها ماتزال نخبنا ترى في الديمقراطية ترفً 
 .وليست لمجموع الحريات المدنية والحقوقية والسياسية
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يخدم مدة ثم  لن يكون هناك طائف في مستقبل سورية، لكننا قد نجد شيئًا يشبه اتفاق الطائف اللبناني، قال: د. يحيى العريضي
ا انتفاضات الشعوب فتبقى بمنزلة االحتمال المفتوح أمام العالم العربي والدول المختلفة، فمن يدري متى ستكون انتفاضة يُزاح، أم

 .الشعوب العربية القادمة، ال أحد يدري، لكن الجميع سيقيس بما حدث لسورية وعليها، وتكون هي النبراس

مستقبلي، ألن الديمقراطية على الرغم من كل ما مرت به، فهي لم إن السؤال عن عصر ما بعد الديمقراطية هو سؤال رائع و
تنضج بعد، ألنها ما تزال تحت تأثير المحافل، ولكن ستأتي اللحظة التي يتحكم بها غوغل وأمثاله في عالمنا، لكن متى نصل إلى هذه 

 .شكالنقطة؟ الحقيقة هذا بعيد جًدا، لكن البذرة السورية هي البداية المتفوقة من دون 

 

يرى أن الديمقراطيات الغربية تعاني بالفعل ترهاًل وأزمة في التمثيل الحزبي، إلى جانب نهوض اليمين  د. عبد الباسط سيدا
هذه الحالة أثرت في األحزاب العريقة المعروفة بوقوفها إلى جانب الشعوب. المجتمع المدني مجتمع نشط متقدم  وانتشار الشعبوية،

  .ه تاريخ أيًضا، ومن ثم هو يمثل جزًءا من حال التوازن هناطبعًا، هذا المجتمع ل

ال يعتمدون هنا فقط على وسائل اإلعالم وعلى فصل السلطات، بل تكون هناك قوة ضاغطة تتمثل في منظمات المجتمع المدني 
ا في أوضاعها الحالية غير التي تراقب عمل األحزاب، ومن ثم تسهم في بناء الرأي العام وتوجيهه. لكن ما يحصل في أوروبا أنه

قادرة على التدخل في القضايا الكبرى في العام، مثل الحالة السورية، بل تنتظر دوًما مبادرة أميركية، لكن الموقف األميركي هو 
  .اآلخر كان متردًدا وغير واضح المعالم

في مرحلة ما بعد االستقالل، ويبدو أن الدول مؤسسة الجيش لها تاريخ في المجتمعات العربية، استفادت من واقع هذه المجتمعات 
التي أشرفت على التقسيم بموجب اتفاق سايكس بيكو، ووزعت المهمات، اعتمدت على هذه المؤسسة لضبط األوضاع في المنطقة، 

 .لمنطقةوهذه الدول لم تكن معنية بمسألة الديمقراطية والنمو المتوازن بقدر ما كانت مهتمة بالمحافظة على مصالحها في ا

، فتراجع التيار 1967حدث في ما بعد التحول حين فشلت الجيوش العربية أكثر من مرة خاصة بعد الخامس من حزيران العام 
القومي إلى حد كبير، كان هذا التيار هو األيديولوجية الرسمية للجيوش العربية في الدول العربية، أما االتجاه السلفي فبرز، وحاول 

  .اإلسالم هو الحل، من دون أن يكلف نفسه باآلليات التي سيكون بموجبها هذا الحلأن يقول إن 

قال إنه يمكن كتابة أطروحة في السيناريوهات المتوقعة، وما طرحته حول اتفاق طائف أو الحرب اإلسبانية؛  د. خطار أبو دياب
ك، بقي شعب إسرائيل، ورحل فرانكو، وهذا ما ال أتوقعه، حينذا لنبدأ بالسيناريو األسوأ وهو الحرب اإلسبانية التي كانت هزيمة،

يمكن أن يستمر بشار األسد إلى حد أقصى هو نهاية واليته الحالية، عندما نالحظ كيف يسوق الجانب الروسي شخصيات مثل سهيل 
ام من وجود، لوال الغياب العربي التغاضي األميركي واألوروبي لما بقي لها النظ الحسن، ونرى الميليشيات اإليرانية ونفوذها، ولوال

 .لما بقي على قيد الوجود، لذلك أستبعد السيناريو اإلسباني
سيناريو اتفاق الطائف أو ما سمي بدايتون، ومسألة دايتون مهمة، وأريد أن أشرح قلياًل؛ تم إجالء جيوش األطراف جميعها في قاعدة 

ب الحل، وكان ذلك من فوق، وحاولت رو سيا فعل ذلك في سوتشي، لكن لم يفلح األمر. المسألة السورية أكثر تعقيًدا، أميركية، وُرك ِ
نحن أمام خمس قوى خارجية مهمة جدًّا، روسيا والواليات المتحدة وتركيا وإيران وربما إسرائيل، ولكن نحن أمام قوى داخلية عدة 

 ذ الوضع.ومكونات سورية عدة، هي بحاجة إلى ما يشبه اتفاق ويستفاليا للخروج من ه

المسألة ليست مسألة محاصصة أو شكل نظام، هل هو نظام وحدوي أم هو فدرالي أم اندماجي، فطبيعة المواطنة وطبيعة توزيع 
الثروة والسلطة بين المكونات، أمور تتطلب مزيًدا من الحوار. بعضهم يتوهم أنه بإعالن دستوري يحل األمر، لكن المسألة مع هذا 

السهولة، ألن األجهزة األمنية هي التي تحركه، إذًا، النقلة ليست بتلك النقلة السهلة، برأيي من الصعب جدًّا تصور النظام ليست بهذه 
سيناريو لسورية الغد من دون حل مشكالت المنطقة. تترابط قضايا المنطقة بصورة كبيرة، لبنان والعراق والقضية الفلسطينية أيًضا، 

م، ما يجري في سورية ليس فقط حربًا على الغاز، أو على الموقع الجيوسياسي، من يغير سورية ولذلك سورية ستقرر شكل اإلقلي
سيغير وجه اإلقليم، ولذا االحتماالت مع مواقع النفوذ الجديدة المتشكلة حاليًّا مفتوحة. تركيا أخذت منطقة نفوذها في الشمال وغربي 

ران أيضا لها ما تسميه سوريتها المفيدة، ويمكن أن يكون هناك في الجنوب الفرات، وهي تتوسع، وروسيا على الساحل ودمشق، وإي
ا تتمة، لكن هذا التقسيم الواقعي لن يكون تقسيًما قانونيًّا أو رسميًّا، وأظن أن تجربة العيش المشترك على الرغم من مساوئ النظام كله

المستقبل. وعلى الرغم من هذا التغول واالصطفاف واالنقسام يمكن التعويل عليها، وسيبقى موقع مدينة دمشق األساسي كما هو في 
 .الدولي، لكني أجزم أنه لن يكون بإمكان أحد أن يقرر مستقبل سورية من دون أبناء سورية

وأن  ديمقراطية الغرب وضعها ينطبق على كثير من أصقاع األرض، يعيدنا الحديث عنها إلى نظرية فوكوياما "نهاية التاريخ"،
الديمقراطي قد انتصر في العالم بعد سقوط االتحاد السوفياتي السابق، وبينما كان بعضهم يظن أن من انتصر هو النظام  النموذج

ق ذلك في كثير من بلدان العالم، والحظنا كيف أن دول في أفريقيا ودواًل في أميركا الالتينية قد  ِ الليبرالي واقتصاد السوق، فقد ُسو 
 .دخلت تلك األماكن في خيارات عدة، لكن علي أن أفرق دوًما ما بين دولة القانون ودولة الحقشهدت عمليات التصويت، و

دولة القانون ال تتطلب فقط التصويت الشكلي، التصويت يمكن أن يكون هو ختام مرحلة بعد اكتساب ثقافة الديمقراطية. ولكن 
 .ويمكن في بعض المرات أن نكون أمام فوضىليس فقط عبر التصويت، هناك فرق ما بين الديمقراطية والحرية، 
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تكلم كمال جنبالط يوًما ما عن الديمقراطية الشعبية المنظمة، ال فوضى وال ديكتاتورية، ألنه كان يؤمن ال بفعل الجماهير في 
  .صناعة التاريخ فحسب، بل بفعل النخب والشخصية القائدة المسؤولة في صناعة التاريخ

كان، ولم تصل إلى العالم العربي، الربيع العربي اليوم، رغًما عمن يريدون جلده، كان محاولة إلعادة العالم  دارت الديمقراطية أينما
العربي إلى خريطة العالم، ألنه ليس من المعقول أن تمر الديمقراطية في كل مكان، وال تمر بأرض العرب. نعرف أن الثورات 

 ما النموذج األكثر نجاًحا.المضادة قاومت الربيع العربي، وتبقى تونس رب

ينطبق إذًا عصر ما بعد الديمقراطية على ما نراه اليوم، من ترامب إلى محمد بن سلمان وماكرون وأردوغان وغيرهم. نشهد 
حقبة الرجال األوتوقراطيين، وليس أولئك القادمين من الديمقراطية. إمكانات التواصل أكبر، إنشاء األحزاب على اإلنترنت موجود، 

عم، ثورة االتصاالت، ولكن هناك نسف لألسس، فاألهم برأيي الوصول إلى دولة الحق، دولة القانون، ولو كان ذلك بالشورى، ن
نستقيها من الدين اإلسالمي، وليس بالضرورة أن نقلد النموذج الغربي تماًما. ثمة نماذج وأفكار في أنحاء العالم وسورية ال تشذ عن 

 .هذه القاعدة

 

 الشباب والجوالن وفلسطين واألكراد والمستقبل :رابعالمحور ال

مقولة "ثورة الشباب" لم يتبق منها سوى أن هؤالء الشباب في المعتقالت اليوم، أو شهداء عند ربهم، وفي مخيلة محبيهم من 
الغد، وهم القوى  جمهور الثورة، أو مستبعدين في كل قطر، وهم يشكلون أكبر نسبة سكانية بين العرب والسوريين، وهم أصحاب

 العاملة، وهم حطب التنظيمات الجهادية، ماذا عن الشباب في هذه اللحظة؟

بالد الشام، وفي مقدمتها سورية، عرفت بأنها منبع األفكار واأليديولوجيات التي غيرت وجه العالم العربي، فمنها خرجت القومية 
رن العشرين، وانتقلت إلى القاهرة وبغداد وغيرها، ومنها خرجت الليبرالية، العربية على أيدي المعلمين األوائل الكبار في بدايات الق

ومنها خرجت مدارس سياسية عدة، فهل عجف ذلك الضرع اآلن عن إنتاج حلول جامعة قادرة على أن تحل محل األيديولوجيات 
 المتهالكة أو على األقل تعيد إنتاجها بعد تطويرها؟

ة الجوالن، ومستقبل العالقة مع الجار العدو. كيف سيتعامل السوريون اليوم مع هذا الملف ما جواب األسئلة المؤجلة عن قضي
الذي شهد بعض االختراقات التي سرعان ما رجمها السوريون ورفضوها، وأعني التواصل مع اإلسرائيليين؟ فقد ظهر أن السوريين 

  لكيان الصهيوني، على الرغم من ظهور العدو اإليراني.ما زالوا يعدون القضية الفلسطينية قضيتهم، وعدوهم األساسي هو ا

وماذا عن القضية الكردية بوصفها إحدى أكبر وأهم ملفات الثورة السورية التي يرى بعضهم أن المعارضة قد أخفقت في 
 معالجتها، وماذا عن مستقبل القوى السياسية التقليدية السورية؟

 

كانت بؤرة للريادة السياسية والفكرية للشرق األوسط والتي بغناها البشري الحضاري يقول إن بالد الشام التي  د. سمير التقي
كيف لها إذا أن تكون منذ منتصف القرن الرابع عشر بؤرة براكين تتفجر  وفقرها الطبيعي أنتجت جل األنبياء وأس الفكر البشري،

  لها؟ لماذا؟كل نصف قرن تقريبًا، لتلفظ نحبها في حروب طائفية وقبلية ال نهاية 

فكيف يمكن النظر إلى المستقبل إذا علمنا أال أحد مهتم بمساعدتنا، باستثناء أهلنا المرابطين دفاًعا عن بيتهم وأسرهم على طرفي 
الخنادق، فإن الحرب في سورية صارت حرب اآلخرين وأجندتهم، وإذ أقول أهلنا الذين أثارت فيهم هذه الحرب األهلية كل مشاعر 

شك، ولم نقدم لهم خطابًا بدياًل للخالص؛ أقصد أهلنا في جبال العلويين وأهلنا الكرد كما أقصد أهلنا في دوما وفي إدلب الخوف وال
 ودرعا. ما الذي يفكرون به؟ وإالم يسعون؟ كيف ينظرون إلى مصالحهم وغدهم؟. 

أنفسنا عن السبب الذي جعلهم في ذات الوقت  صحيح أن أهلنا الذين فرضت عليهم الحياة أن يكونوا في طرف آخر، فإننا لم نسأل
 يديولوجي للطرف اآلخر إال الخوف والشك والتحفز. ال يرون في الخطاب األ

 وفوق كل الطفح األيديولوجي، طفحت الغوغاء بشقيها الشيعي والسني على طرفي الصراع. 

لقومية المتطرفة كلها، الشيعية والسنية والعروبية يجب أن نقولها بوضوح إن حلم الخالفة اإلسالموية واألمميات والمشروعات ا
المفتعلة وغيرها، كان طامة كبرى على سورية، وعلى االنتفاضة، وهو سيعني في المستقبل حروب داحس والغبراء في قرن لم تعد 

 فيه جمال وال فرسان، وفي عالم لم نعد مهمين فيه على اإلطالق. 

 رى بين السلطة في طرفي الصراع، وبين المجتمع والسياسة. نهاية القول أرى أن ثمة غربة وهوة كب

 

فيرى أن قضية الجوالن لم تكن حاضرة في أي يوم في سورية كما هي حاضرة اليوم، لقد قامت ميليشيا بشار  محمد صبرة أما
 الموقتة في محيط دمشق،من مناطق سكناهم  1967 األسد وميليشيا حزب هللا اإلرهابي بتهجير أبناء الجوالن النازحين منذ عام

هؤالء الذين اضطروا إلى مغادرة السيدة زينب والحجر األسود والقدم وسبينة وجديدة عرطوز والمناطق األخرى المحيطة بدمشق، 
هجروا وغادروا باتجاه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والواقعة ضمن أرض محافظة القنيطرة، للعلم فقط هؤالء كانوا ممنوعين 
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بسبب المنع الذي فرضه نظام البعث، أصبح اآلن على إسرائيل والنظام أن  1967 السكن في أرض محافظات القنيطرة منذ عام من
ألف سوري من أبناء الجوالن يعيشون على مقربة من الشريط الشائك، وينظرون  600يواجهوا حقيقة جديدة، وهي وجود حوالى 

ة الجوالن، وال سيما أنها خرجت من بازار المتاجرة الذي كان نظام البعث يقوم به، إلى أرضهم. ومن ثم، لست خائفًا على قضي
 وعادت هذه القضية إلى أهلها وأصحابها بصورة مباشرة.

أما الشباب فما زال حاضًرا وبقوة في هذه اللحظات، ربما غي ر طرق التعبير عن رأيه من التعبير االحتجاجي المباشر إلى طرق 
موازية، لكنها مهمة، ارتباط الشباب العربي بوسائل التواصل االجتماعي هو تعبير عن فقده وسائل التعبير األخرى، أي تعبير أخرى 

الوسائل الفاعلة، ومنها االنخراط بحركات سياسية فاعلة. وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي لم تعد محض متنفس اجتماعي 
ا للخبر ولصناعة الخبر، وصناعة الحدث أيًضا، وهو ما أفقد الشيوخ قدرتهم على التأثير للتواصل بين الناس. باتت تشكل  مصدًرا مهمًّ

وعلى الفعل، قد يبدو انكفاء الشباب باتجاه وسائل التواصل االجتماعي انسحابًا من المشهد، لكنه في جوهره فعل من نوع آخر أو 
 حظة الزمنية المناسبة.لنسمه فعاًل في طور الممكن القابل للتحقق في الل

وبالمناسبة ثورات الربيع العربي كلها ثورات وسائل تواصل اجتماعي، شكلت بدياًل من الحركات السياسية، هذا الفضاء العام الجديد 
 والموازي الذي تجري فيه مناقشات كبرى وصراعات؛ سيؤدي حكًما للتغيير بغض النظر عن اتجاه هذا التغيير. 

د الشام وسورية تحديًدا لم تعجز عن إنتاج األفكار، على الرغم مرحلة الكمون التي مرت بها خالل نصف قرن من المؤكد أن بال
من الزمن، إن اصطدام المجتمع السوري بأسئلته التي تبدو أولية وساذجة، من مثل سؤال الهوية وسؤال الدولة، يدل على أن المجتمع 

درة على طرح السؤال هي كل المعرفة، وهي التي تنتج الحراك الفكري الالزم لتقديم بدائل السوري لم يفقد لياقته الفكرية بعد، فالق
 عن السائد.

الثورة السورية طرحت على الجميع العودة لنقطة البداية، وهي شكل االجتماع السياسي السوري ومبرراته، ومنها المسألة 
المقاربة األولى هي مقاربة قومية تنتمي في جذورها الفكرية إلى القرن الكردية في سورية. لألسف هناك مقاربتان لهذه المسألة: 

التاسع عشر عصر القوميات، وهي التي يتبناها بعض السوريين الكرد والعرب، وبغض النظر عن موقف هؤالء من القضية الكردية 
ي الفكر القومي نفسه، المقاربة الثانية هي المقاربة سواء مؤيدين لها أم يناصبونها العداء فهما ينطلقان من الجذر الفكري األيديولوجي أ

 الديمقراطية، وهذه المقاربة ما تزال خافتة في أوساط الكرد والعرب على حد سواء.
العرب يرون في أنفسهم أمة ناجزة، وكذلك الكرد، والحقيقة أنه ال وجود ألمة خارج الدولة، فاألمة هي أمة الدولة بوصفهما الحامل 

 للدولة. االجتماعي 

نحن ما زلنا في مرحلة تأسيس الدولة في سورية، هذه الدولة التي لم تنجز منذ خروج العثمانيين وحتى اللحظة، ومن ثم، فإن 
الحديث عن أمة عربية وأمة كردية هو حديث يخرج مفهوم األمة من راهنيته بوصفه منتًجا سياسيا، ويحوله إلى مقولة مجردة ما 

السورية يجب أن يكون حالًّ تفاوضيًّا بين عناصر المجتمع السوري، وعلى قاعدة البحث عن طريقة لرسم  فوق زمنية. حل القضية
 اجتماع سياسي بينهم ممكن وقابل للتحقق.

حقيقة ال يمكن القول بوجود قوى سياسية تقليدية، هذه القوى كانت تعبيًرا فكريًّا أكثر منه سياسيًّا ألن السياسة في سورية كانت 
ذرة أصاًل، فال يمكن تصور وجود أحزاب من دون وسط سياسي، ومن ثم هذه القوى كانت بأغلبها تيارات فكرية بسبب منع متع

الناس من االنشغال بالسياسة أو ممارستها، هذه القوى ستبقى على حالها نتيجة أوضاعها الذاتية، وبذلك فإن سورية ذاهبة إلى شكل 
 ديولوجية.آخر من األحزاب لن تقوم على األي

 

 رسائل إلى إسرائيل
إنه بعد مدة قصيرة من اندالع التظاهرات وبصورة استدعت كثيًرا من الدهشة، وجه النظام رسالة عبر  د. فداء الحورانيتقول 

مات، كلمة لبثينة شعبان بثها التلفزيون الرسمي، مفادها أن مسؤولية ما يجري في سورية إنما تقع على عاتق الفلسطينيين في المخي
رسالة وجهت إلسرائيل بالدرجة األولى، الهدف منها تذكيرها بفضل النظام وقدرته الفريدة المتوحشة على تدجين الفلسطينيين وقمعهم، 
رسالة تستدعي من الذاكرة مذبحة تل الزعتر ودور النظام في مذبحة صبرا وشاتيال، ثم مسؤوليته عن حرب المخيمات ومذابح 

ال يعلم، وأهمهم إسرائيل، بما كان يمارس من انتهاكات فظيعة داخل ما أسماه النظام في مفارقة مبكية  طرابلس؛ وهل هناك أحد
 ؟"فرع فلسطين"

 الهدف الثاني كان التبرير المسبق لما يضمره النظام من مذابح للمخيمات الفلسطينية، بما يشكله ذلك من خدمة كبيرة إلسرائيل. 

 ”.أمن إسرائيل من أمن سورية“ في زمانها وال في سياقها، عن تصريح رامي مخلوف وال نستطيع فصل هذه الرسالة، ال

وال نستطيع فصلها عن العملية المسرحية المفضوحة، عندما قام النظام بنقل عدد من أبناء مخيم اليرموك، وألقى بهم على حدوده 
انبين بشكل مثير لالنتباه، هذه المسرحية التي استشهد بها مع إسرائيل، هذه الحدود التي بدت مفتوحة وعارية من أي دفاعات من الج

شباب المخيم أشعلت موجة من التظاهرات الرافضة لها في مخيم اليرموك، ما لبثت أن تحولت إلى صدى لتظاهرات الثورة السورية 
السوريين في مطالبهم اإلنسانية. المطالبة بالحرية وبالكرامة، وبدا واضًحا تعاطف الفلسطينيين في عدد من المخيمات مع إخوتهم 

وجاء انتقام النظام مغرقًا في وحشيته، تدمير وتهجير شبه كاملين لقاطني أكبر مخيمات اللجوء )مخيم اليرموك(، وأقربها من األراضي 
راًرا للتعيش )مخيم درعا(، وقصف مخيم الرمال الفلسطيني على سواحل الالذقية من البوارج البحرية. واستم الفلسطينية المحتلة
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المنفعي األسدي اإلسرائيلي الفريد تغاضت إسرائيل في مقابل ذلك عن دخول حزب هللا والميليشيات اإليرانية الطائفية لدعم النظام 
ومنع سقوطه، وهو على ما يبدو ما زال يعد هدفًا مشترًكا للطرفين اللذين عمال على رسم خطوط حمر بينهما ال أظن أن صالحيتها 

 ت بعد، على الرغم من الخروق هنا أو هناك.قد انته

من السذاجة بمكان تصور أن التدخل الروسي لمنع النظام من السقوط للمرة الثانية، قد جرى من دون الموافقة والتنسيق من 
 ظام.الجانب اإلسرائيلي، وبالحقيقة ما كانت إسرائيل تستهدف بعملياتها إال مواقع منتقاة، من دون أي تهديد وجودي للن

بل إن هذه العمليات االستنزافية إليران، إذا ما صح التعبير، كانت في المقلب اآلخر، تساعد بالتشويش على جوهر الصراع، 
 وعلى الثورة لصالح النظام المتوحش، وما يسمى بمحور الممانعة والمقاومة.

ع الشابة في الساحات، تطالب بحريتها وكرامتها، متطلعة المهم، ما أود أن أقوله بالنسبة إلى الجوالن، وأنا أتذكر اليوم تلك الجمو
إلى دعم العالم الغربي )لما ينادي به من ديمقراطية ويدعيه من دفاع عن حقوق اإلنسان( ضاربة بعرض الحائط كل موروثات عدم 

في المنطقة، حل يستلهم تجربة  الثقة، المتراكمة لعقود أو لقرون مع الغرب، هو أنه عبر هذا الربيع، كانت هناك فرصة لحل تاريخي
سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، يحقق الحد األدنى للعدالة، وينهي نظام االستيطان والفصل العنصري، ويساوي بين 
ان الجميع في فلسطين في مجاالت سياسية واقتصادية شتى. في الحقيقة إن هذا الحل ليس بعيًدا عما نادى به الفلسطينيون، بل ك

الركيزة النظرية للنضال الفلسطيني منذ بداياته، ثم كرسته الثورة الفلسطينية في ميثاقها )الميثاق الوطني الفلسطيني( إلى أن اشترطت 
 إسرائيل حذفه مدخاًل لقبولها التفاوض مع منظمة التحرير.

جديدة قل مثيلها في تاريخ العالقات بين  إن حالًّ كهذا كان سيضمن استقراًرا حقيقيًّا يصب في مصلحة الجميع، ويفتح صفحة
شرق المتوسط والغرب. وهذا مع األسف لم يحدث، والسبب الرئيس لذلك يتعلق بمفهوم الغرب للحل. وخصوًصا مفهوم اإلدارات 

يتسرب ما يشير األميركية المتعاقبة الملتصقة بالمفهوم الصهيوني للتسوية، القائم على دعم األنظمة الديكتاتورية ضد شعوبها )ألم 
 إلى أن إسرائيل هي من اقترح على الروس الحل الذي سمح للنظام بتجاوز الخط األحمر الشهير ألوباما؟(.

هذا إذًا ما تجاوزنا ما قد يعنيه ذلك من أنها قد تكون على علم بالضربة الكيماوية، وأنها طمأنت النظام من عاقباتها بشكل أو 
 بآخر.

يلي عن إفراز قيادات سياسية تاريخية إنسانية خارج نطاق المرتكزات الصهيونية المغرقة في لقد عجز المجتمع اإلسرائ
عنصريتها، بل بخالف ذلك كان التيار األكثر عنصرية، واألكثر تشدًدا وتطرفًا دينيًّا، وهو المسيطر خالل مرحلة ربيع الثورات 

 حل لقضية الجوالن.العربية، ما منع أي تغيير ديمقراطي في سورية بالذات، وأي 

إذا ما كان للمعارضة خالل المدة السابقة اقتصارها على مالمسة قضية الصراع العربي اإلسرائيلي انطالقًا من قضية الجوالن، 
بوصفها قضية سورية بامتياز، وتأكيدها الحق باسترجاعه عبر الوسائل المشروعة، فإن ما يلوح في األفق احتمالية أن تواجه 

صعب، تتطلب منها طرح رؤية أشمل. إذا ما كان لألنظمة القمعية هوامش كبيرة للمناورة، تؤمن لها قدرتها على تجاوز استحقاقات أ
كل القيم واألخالقيات والمبادئ، فإن هوامش الثورة ضيقة، ولكن على الرغم من ذلك عليها أن تحاول بصوغ أهدافها الملحة من 

 ميها من السقوط. منظور إنساني متفوق يشرعن وجودها، ويح

إن عالج بعض الجرحى السوريين في المستشفيات اإلسرائيلية، في خضم هذا الحصار الخانق، واحتدام المذبحة ال يعني شيئًا، 
 ويتحمل النظام مسؤوليته والعرب. 

وى تطلق على نفسها وإن زيارة بعضهم، وجلهم من المغمورين، إلى إسرائيل في ظل مأساة قل مثيلها في التاريخ، شاركت فيها ق
 ؛ ال يعني أيًضا أن شعب سورية يدفع ثمن مواقفه الوطنية في الماضي قبل أن تسترهن إرادته تماًما من قبل هذا النظام.”المقاومة“

وإنه يدفع ثمنها حاضًرا، ألنه قابض على عقيدته كما تقبض الكف على الجمر، ويدفع فاتورة المستقبل لما يحمله تحرره من 
 من آثار مدوية في المنطقة العربية واإلقليم.القيود 

إن المدن والبلدات الكردية كانت قد استجابت للتظاهرات التي عمت المدن السورية مبكرا، وشكلت جزًءا من تيار الثورة الجارف 
إخماد ثورته، وفصله مع بقية المدن الثائرة، على الرغم من إعالن النظام بعض اإلجراءات المعروفة السترضاء الشارع الكردي، و

عن الشارع العربي، وبدأ بين شباب الثورة عربًا وكرًدا تعارٌف كان ممنوًعا، وحوار سياسي كان قبل محرًما عليهم، فتشكلت تنسيقية 
مختلطة في مناطق الجزيرة، ودفعت الثورة بزخمها الكبير بتشكيالت سياسية جديدة، إلى مسرح المعارضة الكردية خارج أطرها 

 ليدية. بدت أكثر انفتاًحا وتفهًما للمرحلة الجديدة، وما تمليه من تقارب كردي عربي.التق

كانت مواقف الشهيد مشعل تمو )رفض االنضمام إلعالن دمشق سابقًا( الذي أعلن انضمام تياره إلى المجلس الوطني السوري 
 PKKباغتياله، وهو الفرع السوري للـ  PYDلـ حال تشكيله، أوضح تعبير على هذا التحول الجاري، وعلى األغلب قام حزب ا

المعروف بعالقته التاريخية اللصيقة بنظام االستبداد األسدي، على الرغم مما شاب هذه العالقة من تباعد بعد تسليم النظام عبد هللا 
 أوجالن لألتراك.

ممارسة دوره الخدمي لنظام األسد الذي قام  إلى PYDوجاءت الثورة لتجدد هذه العالقة، ولتردم هذه الهوة بينهما، وليعود الـ 
ـ  بتعزيز تشكيالته   PYDباالنسحاب من مناطق الجزيرة وعفرين، ووضعها في عهدته، وبمساعدة منه، ومن إيران وجبل قنديل بدأ ال
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وحمالت  ٢٠١٣مودا العسكرية والمدنية، فقام بالدور الموكل إليه من قبل النظام، ولم تكن الطريقة التي تصدى بها لتظاهرات عا
 االعتقال والتجنيد االجباري والمتاجرة بصورة األنثى المقاتلة، وبديمقراطيته ويساريته المزعومتين وبراغماتيته المفرطة، إال أنموذجا
رة لتشابهه الكبير مع النظام، على الرغم من االختالف بينهما، وعلى الرغم مما شاب عالقتهما من توترات كانت في الحقيقة عاب

 كغيوم الصيف.

إن دخول النصرة إلى واجهة األحداث في منطقة شرق الفرات على حساب الجيش الحر، كان أسوأ ما استجره هذا التنظيم من 
كوارث على الثورة السورية، بأطروحاته الدينية المتزمتة، وارتباطه بالقاعدة، وبإفصاحها عن معاداته للقومية الكردية، قدم أكبر 

الذي بدا حاميًّا للمكون الكردي، وتتمة القصة معروفة، فقد قضي على القوى الثورية في المنطقة األهم في سورية  PYDخدمة الـ 
بعمليات تهجير قسري في عدد  PYDجغرافيًّا واقتصاديًّا، ودمرت القرى وخاصة العربية منها بحجة مكافحة اإلرهاب، وبدأ الـ 

ي المعارض له، بعد أن تم اعتماده شريًكا مدلاًل ووحيًدا للتحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب، منها. وأطلقت يديه في قمع الشارع الكرد
 ضمن قبوله بشرط يبدو كأنه فُص ل على مقاسه، وهو محاربة داعش من دون التعرض لجيش النظام وميليشياته.

 

 

 

 عودة المهّجرين إلى ديارهم

لقد بدا المشهد مأسويًّا، فكان هناك شارعان يتباعدان ال يستطيعان التقارب، على الرغم من أن قوى شديدة الشمولية تتقاسمهما 
وجبل قنديل والـ  PYDعلى اختالف أيديولوجيتها، ذلك كله جرى على أسس عجيبة من التبادل النفعي المستمر بين النظام والـ 

PKK د للـ برضى كامل الراعي الجديPYD .)أميركا( 

اليوم نتابع أحداث غصن الزيتون، وترى بألم شديد االستقطاب وعدم الثقة يتصاعدان بين العرب واألكراد، ونرى المزيد من 
 االنقسامات داخل كل منهما، ما يزيد المشهد تعقيًدا وتفتتًا. 

كردي عربي بين المعارضة السورية والقوى الكردية ليس من المفيد تجاهل ذلك، كما يجري اليوم، هناك حاجة ماسة لفتح حوار 
من دون استثناء )وليسم  مجلس الحوار العربي الكردي( لتقريب وجهات النظر، وأن تتقدم المعارضة ببرنامج محدد يتناول هذه 

 القضية تتوجه به إلى أميركا وتركيا والقوى الكردية ضمن العناوين اآلتية:

 تحت سيطرة التحالف وتركيا مناطق آمنة ومحمية.أواًل: عد  المناطق السورية 

 وخروج الفصائل المدعومة من تركيا إلى خارج عفرين. PYDثانيًا: نزع سالح الـ 

 ثالثًا: عودة المهجرين إلى ديارهم.

 رابعًا: انتخاب مجالس محلية إلدارة المدن والبلدات بإشراف األمم المتحدة.

 خامًسا: تشكيل شُرط محلية لحمايتها.

 سادًسا: إعادة إعمار المنطقة من مداخيل مواردها.

إن حل القضية الكردية في سورية حالًّ عاداًل يحافظ على األواصر الفريدة التي شكلت العالقة بين المكونين العربي والكردي 
القومية لألكراد في  في سورية؛ ال يمكن أن تتم إال بتالحم نضالهما من أجل سورية ديمقراطية تضمن حق المواطنة والخصوصية

 إطار سورية الموحدة، وبالالمركزية اإلدارية على أساس المحافظات أسلوبًا.

المستقبل األبعد قد يكون مفتوًحا على خطوات أخرى، وقد يصل إلى أشكال أرقى تضمن استقراًرا أكبر لسورية، وتحوز على 
 متابعتها للتأثير فيها، وتطويعها في مصلحة الشعب السوري كله.  رضا الطرفين، ومن يدري؟ فحركة التاريخ ال تتوقف، وعلينا نحن

 

رأى أن الجواب ال يملكه فرد وال حزب وال جماعة، وال حتى شعب بلد واحد، القضية الفلسطينية هي فعاًل قضية  ملهم الدروبي
ة واألديان، يجب أن تكون هناك مبادرات مركزية للفلسطينيين والعرب والمسلمين، ال بل هي قضية عالمية عابرة للتاريخ والجغرافي

مبنية على دراسات معمقة تعدها كفايات من أصحاب الوزن الثقيل في العالمين العربي واإلسالمي تتسم بالموضوعية والشجاعة حول 
 .فرًداالتعاطي مع القضية الفلسطينية، تجمع بين الجانب الشعبي والرسمي، إذ ال يمكن الوصول إلى حل من قبل أحدهما من

إن القضية الكردية شديدة التعقد، وفي سورية خصوًصا أشد تعقيًدا، تتداخل فيها األجندات العرقية واإلقليمية والدولية، تاريخيًا 
ظلمهم حافظ أسد، وكذلك فعل بشار، الكثيرون منهم أسهموا بصورة رائعة في الثورة، وبعضهم أساء لها، حل القضية الكردية ال 

 ل والمساواة بينهم وبين باقي مكونات الشعب السوري في حقوق المواطنة، ومنها التعددية الثقافية والعرقية.يكون إال بالعد
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 األفكار التي ال تتطور تتعفن
قال إن كارل ماركس لم يكن شابًا حين كتب مع صديقه فريدريك إنغلس البيان الشيوعي، ولم يكن أبراهام لنكولن  أحمد عوض

شابًا حين أصدر منظومة الحقوق المدنية، ولم يكن ياسين الحافظ شابًا حين كتب الهزيمة وااليديولوجية المهزومة، وكذلك لم يكن 
اس هوبز وكتابه لوياثان، ولينين حيث كتب الدولة والثورة كان عمره سبعة وأربعين جان جاك روسو وعقده االجتماعي وال توم

 عاًما. 

الشباب هم الذين حولوا أفكار هذه الشخصيات وكتبها من كلمة على الورق إلى مشروعات عمل سياسية، وناضلوا من أجل 
 ر تنظيمية؟تحقيقها في الواقع الذي كانوا يعانونه، ماذا يعني عنصر الشباب خارج أط

عملت مع الشباب منذ لحظات الثورة األولى، كان خالفنا عميقًا ومستمًرا حول ضرورة وأهمية التأطير والتنظيم بدًءا من  
التخطيط للتظاهرات إلى بناء التنسيقيات والدور الذي يجب أن تقوم به، آليات عملها، وبرامجها، كان الجواب السيد دائًما في كل 

ي هلل، ال للمنصب وال للجاه( من كان وراء هذا الشعار الذي صدحت به ألوف الحناجر في دمشق وضواحيها وباقي موقف )هي هلل، ه
سورية؟، أظن أنهم ساقوا الشباب إلى المحرقة وإلى دروب الهجرة، هناك عشرات آالف الشباب يحاربون مع النظام، ثم ما الذي 

 .ناطق المحررة؟، إن أي قوة غير منظمة ال قيمة لها في العقل السياسيفعله الشباب في مناطق داعش، وإدلب، وباقي الم

على الشباب أن يعودوا إلى وطنهم، إلى سوريتهم، مستقبلهم فيها فقط، وليس في بالد اللجوء، وال لدى سلطة االستبداد، وليس 
، أنصحهم بأن يعرفوا سورية أواًل وحاجات عند مشايخ السلطان والفتاوى وخطب العودة إلى عقلية وثقافة القرن السابع الميالدي

تقدمها وتطورها ليعيشوا فيها الحياة الحرة والكريمة، ثم أن يعرفوا العالم والقوانين التي تحكمه، وتصنع أفكاره وثقافته وتطوره 
 .ورفاهه

سورية فقط، لتكن مشروعاتنا لتكن حواراتنا  وفي حواراتي الكثيرة والعميقة مع النخب الكردية كنت أقول لهم بكل محبة وصدق:
السياسية والفكرية لسورية كلها، دعونا ننتمي فقط إلى سورية، لسنا أكراًدا ولسنا عربًا، ولسنا سنة ولسنا علويين، وال مسيحيين، وال 

أمام القانون في  دروًزا وال تركمانًا... نحن هؤالء كلهم، علينا العمل معًا من أجل إنتاج سورية جديدة، دولة المواطنة والمساواة
الحقوق والواجبات، دولة بال هوية عرقية أو دينية، هي لكل مجتمعها، وأظن هنا فقط يمكن أن نتخلص نهائيًا من هيمنة فئة على 

 .أخرى، مع التقديس المطلق للوعي الكينوني الذي يتشكل منه المجتمع السوري

القادمة يعمل وفق آليات الديمقراطية وأدواتها وعقلها على الصعيد  أرى أن وجود دولة ديمقراطية، ونظاًما سياسيًّا في سورية
االجتماعي واالقتصادي والقانوني والسياسي، ستتمكن العمل على استعادة الجوالن، والتعاون مع القوى االقليمية والدولية لتحقيق 

 .الالجئينمطالب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووضع الحلول المناسبة لقضية 

تعرف النخب االسرائيلية جيًدا أن ميزان القوى الحالي سيتغير فقط عندما تنتمي النخب العربية، )وخاصة المشاركة لفلسطين 
إلى ثقافة العصر وعقله وتقانته، وإلى رؤيتها الذاتية والكونية، إن االستبداد بأشكاله كلها هو الذي جعل من إسرائيل المنتصرة  بالحدود(

 .على العرب دوًما

على )يقول علم االجتماع السياسي، وفلسفة التاريخ إن األفكار التي ال تتطور بتطور المجتمع وحاجاته سرعان ما تتخثر وتتعفن 
 وتصبح غير قابلة لالستخدام، وعقبة أمام التطور والفعل. ،(رأي ياسين الحافظ

، 1792 مئات السنين، من مثل الحزب الديمقراطي األميركيعشرات األحزاب ولدت وماتت، ولكن هناك أيًضا أحزاب عمرها 
، هذه األحزاب ما 1900، وحزب العمل البريطاني 1854، الحزب الجمهوري األميركي 1832وحزب المحافظين البريطاني 

الحتواء واستيعاب  زالت تحكم بريطانيا وأميركا، العامل الرئيس في بقاء هذه األحزاب هو مرونتها وقابليتها الفكرية والتنظيمية
األفكار الجديدة التي تتشكل في مجتمعاتها، وتعبر عن األزمات التي تستجد في هذه المجتمعات وإنتاج األفكار واألدوات واآلليات 

 .الضرورية والالزمة للتخلص من هذه األزمات، والقضاء عليها كي ال تعوق عملية التطور والعيش بصورة أفضل

لد ومات بسرعة، والباقي عاجز عن تقديم الحلول المناسبة لألزمات التي تجتاح مجتمعنا، ألنها مغيبة أحزابنا لألسف بعضها و
 .عن الواقع بفعل عدم قيامها بتطوير أفكارها وبرامجها وأدواتها وعقلها

اًجا عاجية، وجلست أحزابنا لم تكن مؤسسات سياسية، بل غلب عليها طابع المنتديات الثقافية والفكرية، حيث صنعت لنفسها أبر
تتأمل ما يحدث في مجتمعها، وتطلق عليه أحكام قيمة، ولم تقدم أي برامج أو مشروعات سياسية لمواجهة التأخر واالستبداد 

  .واالنتماءات ما قبل وطنية

 

تحت رأى أنه من الواضح أننا نعيش زمن غروب شمس األيديولوجيات وحصادها المر في الميدان السياسي. ف جورج صبرا
أغطيتها المثقوبة وأرديتها المتهالكة )القومية واإلسالمية واالشتراكية(، نمت وترعرعت وتوحشت البنى االجتماعية ما قبل الوطنية 
 وخاصة الطائفية والمذهبية منها، وكانت من أسباب المحنة السورية، لذلك أظن أن اآلمال المستقبلية يمكن أن نراها في مكان آخر.

ري لم يتوقف، وها هو يبهر العيون في جعل الحياة ممكنة داخل البالد الملتهب وفي أماكن الحصار المديد على اإلبداع السو
الرغم من سحابة الخوف واليأس التي تغطي الجميع، وكذلك يفعل في بلدان الهجرة واللجوء في العالم، وأمثلته الباهرة عصية على 
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ورية الجريحة، ولن يستبعد السوريين من طريقه. غير أن ما يثير القلق هو ماليين الحصر، فعصر الحضارة الرقمية لن يستثني س
األطفال الذين لم يعرفوا التعليم الالئق بعد، أو لم تتح لهم فرصة الجلوس على مقاعد الدراسة أصاًل، وهم على أبواب العقد الثاني من 

 .ديدةعمرهم. ستكون هذه من المهمات المستقبلية الصعبة لسورية الج
)سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا( الذي يضم مكونات الشعب السوري جميعها على قاعدة  أرى أن المشروع الوطني الديمقراطي

المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات في ظل الحياة الدستورية وسيادة القانون، يبقى المخرج اإلنقاذي من المحنة والكارثة 
تعرضت لها بالدنا، وتشكل الرسالة الناصعة واألمثولة الريادية التي يمكن أن ينتجها ويصدرها السوريون اليوم، كما  الوطنية التي

فعل أجدادهم في منتصف القرن الماضي، ونالوا به قصب السبق، وشرف الريادة والتمدن، واجتراح الحلول للقضايا المطروحة، 
 ار والسلم األهلي والتنمية باليد األخرى. بحيث تقطف الحرية والعدل بيد، واالستقر

مخاض الثورة السورية كبير جًدا، والتحدي الذي تفرضه على القوى السياسية التقليدية عسير، إنه امتحان صعب للسياسة التي هرمت 
السرية، وبرعت في بين السجون والمنافي، وأتقنت التواري عن األنظار والتخفي، واعتادت النشاط غير العلني وأساليب العمل 

إصدار البيانات والوثائق، واتخاذ المواقف في القضايا جميعها. فالسياسة عندها ال تتعدى اتخاذ الموقف، لكنها لم تمارس السياسة 
ا ومفتوًحا بمفهومها األساس كعالقة تفاعلية باتجاهين بين بعضها بعًضا، ومع الشعب.  يوًما بوصفها نشاًطا إنسانيًّا حرًّ

حترام الكبير لشجاعتها ومعاناتها وتضحياتها ومآثرها في اختراق تصحر الحياة السياسية في سورية، ونجاحها في تثبيت ومع اال
معارضة ديمقراطية بوجه نظام قاتل، لكن لم تتح لها فرصة التواصل مع الناس والتفاعل معهم بحرية، لذلك أشك في خبرتها 

العمل العام وتطوير األفكار التقليدية والنمطية، وتجديد أساليب العمل للدخول في عالم الحداثة وإمكاناتها، من أجل االرتقاء بمفهومات 
والتنمية واإلبداع. امتحانها العسير، إما أن تغي ر أو تتغي ر، فالشباب السوري مثل غيره ال يريد أن يعيش في الماضي، وال يمكن أن 

حي بهتافه للحرية والكرامة، لن يخفض صوته أو يبلع لسانه أمام أحزاب أو منظمات يتقبل ذلك. فالشباب الذي واجه أزيز الرصاص ال
أو جماعات لم تأخذ مكانها الصحيح في سياق الحراك المتجدد والمستجيب لنداء العصر ومتطلباته، سيلقي بها إلى رفوف الذاكرة 

 .ومتاحف التاريخ

 

 سؤال مؤلم

م، وقال: بالفعل تلك خسارتنا الكبرى في مسار الثورة، حيث غابت حلقة كاملة ال رأى أن سؤال الشباب سؤال مؤل موفق نيربية
تعوض من تلك النخبة الشابة التي قادت الشوارع في العام األول للثورة، تلك النخبة فائقة الذكاء والكفاية والروح، المدينية منها 

د بكل سالسة ودينامية مجاميع الشباب في الحراك السلمي. فكان خصوًصا، التي كانت "حزبًا" غير معلن، متفقًا من غير اتفاق، تقو
 .من النظام أن استهدفها بكل وحشية، قتاًل وسجنًا وتعذيبًا ثم تشريًدا في اآلفاق كلها

ولم يكن ممكنًا لتلك الفئة من القادة الشباب إال أن تنتج قيادة سياسية لو استمرت بزخمها وعددها، بخالف ما حدث من عجز من 
بقي منها عن التحول والتسيس، وبقاء األفق مفتوًحا أمام المعارضة التقليدية الرسمية التي كان مكانها الطبيعي على الرف أو بين 

 .النظارة

من بقي من تلك الفئة الخاصة ذاب بين الجمع المسلح أو في السجون أو في المهاجر القريبة والبعيدة. واختل ميزان التقييم العلمي 
ي للمعارضة والثورة، وتدهور أسوأ فأسوأ. وليس ممكنًا أن يتغير الوضع إال بحالة ناهضة تبقي الجذوة متقدة بين االنتماء والسياس

والحنين، وإال بتعويض النقص المذكور بتجنيد الكفايات الجديدة المتولدة التي أنتجها اللجوء والنزوح نفسه. لقد أتيح لتلك الفئة أن 
ي مهاجرها باألبواب التي انفتحت لها في الجامعات وثقافة الحياة الحديثة. ولعله يكون ممكنًا جذبهم وانجذابهم إلى تزداد عدًدا وقدرة ف

 .الدائرة الوطنية، كلهم أو بعضهم، ليتم التعويض على سورية بما هي أهل له

إعادة تكريم الديمقراطية وصفها قيمة ال منذ أوائل السبعينيات استطاع السوريون تجاوز ذلك الفخ القديم، وأسهموا مباشرة في 
ينبغي التنازل عنها أمام أي إغواء قومي أو اجتماعي أو ديني. ولكن تجسيد ذلك التغيير على األرض بالحراك الديمقراطي بين عامي 

 .ضاع مباشرة تحت أزيز الرصاص الذي اجتمع عليه اإلسالميون واألسديون آنذاك ١٩٨٠و ١٩٧٩
جف، كما يقال، فليس كالسوريين قوم جاهزون للتخلي عن الحمولة الزائدة والنافلة، سواء كانت قومية أم ما وال أظن الضرع قد 

شئت. وهاهم يعودون بسرعة من طموحهم العابر للحدود سابقًا إلى التسليم بالوطن بالحدود التي له، ال تزيد وال تنقص، فاستردوا 
ر، وتخلوا عمليًا عن وصف العروبة في اسم بلدهم الرسمي، بعد أن أصبح صعبًا تفهم أن العلم الوطني الذي استقلوا به عن االستعما

 .يكون هنالك مواطن كردي سوري يحمل جنسية عربية سورية مثاًل 

التخلص من عبء األيديولوجيا، والتمسك بالحداثة، والوطنية مع المواطنة، كلها رسائل سورية سالت من أجلها دماء كثيرة، 
 .جلها السوريون من حياتهم وسكنهم واستقرارهمودفع من أ

للقوى السياسية الرسمية أن تختار: موتًا شنيعًا وفاضًحا، أو موتًا رحيًما، أو شيخوخة جميلة تعطي فيه من عصارة تجاربها ما 
 .يمكن شربه، وهي تتقاعد بدعة وهدوء

الجديد، ال تعلمه أو تعطيه الدروس، بل تجيب عما يسأل، وتقص  نعم، لها أن تستسلم لفكرةِ أن  زمانَها قد أفل، وتلتفت إلى الجيل
 .عليه حكايات ما قبل النوم
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 .البديل هو قوى جديدة، شابة، مثقفة مختلفة جذريًا عن واقع الحال، بطموحها وأفقها وبرامجها، وبكل شيء

 

قال إن من حسنات الثورة السورية أنها عملت على تعرية كثير من القناعات التي آمن بها بعض الشباب سواء  الشيخ د. ممتاز
وقد آن األوان أن يستوعب كثيرون  لجهة حماسهم المفرط بصحة المبادئ التي آمنوا بها دينية كانت أم أيديولوجية؛ أم حزبية الطابع،

ا منا درس تنظيم الجهد والقبول باالختالف ات والقناعات الفردية ما دامت ال تؤثر في المسار العام. وآن األوان أن ندرك أن اتجاًها عامًّ
 .من القيم البشرية العامة يتبلور، وعلينا االلتزام بمعاييره العامة واحترامها

ا، وقد قامت الثورة السورية إن االستبداد الذي عاناه األكراد في سورية خضع له أيًضا إخوتهم العرب، ولو بنسب متفاوتة أحيانً 
لمعالجة مثل تلك االعوجاجات، لكن استغالل الفوضى والخروج عن المسار العام للثورة لغرض تحقيق مكاسب سريعة وخاصة 
اغرى إخوتنا األكراد وجعل منهم جسًرا للعبور لتحقيق مقاصد أحزاب كردية من خارج البيئة السورية، ولم تك مشكلة عويصة بين 

ن على مستوى الحياة اليومية، إال أن حلم الدولة الكردية المستقلة دغدغ أحالم كثيرين منهم، فانجرف بعضهم بوعي أو من الشعبي
 غير وعي إلى تكرار األخطاء التي وقعوا فيها خالل القرن الماضي كله.

عضها في غياب القدرة على مخاطبة االكراد ومن جهة أخرى أدى غياب القيادة السياسية للثورة إلى الوقوع في أخطاء كارثية، تجلى ب
 أو األقليات األخرى، وإقناعهم بوحدة المصير للشعب السوري كله بغض النظر عن العرق والدين والطائفة.

لقد قامت الثورة من أجل استعادة حقوق الشعب السوري المغتصبة في الكرامة والحرية واألرض والعرض، ومن المجحف حقًا 
عدم اكتراثها باألجزاء المحتلة من األراضي السورية أو العربية، لكن األساس الذي يبنى عليه ذلك كله هو الحرية اتهام الثورة ب

 المفقودة أصاًل، فكان لزاًما على الشعب أن يحقق تلك الحرية حتى يسهل عليه تحقيق المكاسب في الدوائر األوسع.

 

لم يغيبوا في أي اجتماع للمعارضة السورية منذ كتابة أول وثيقة للمجلس  قال إن األخوة األكراد السوريين د. أسامة القاضي
وحضور المجلس الوطني الكردي في االئتالف ومؤتمري الرياض، لكن أظن أن حل المسألة الكردية اآلن رهن باتفاق  الوطني،

ا بينهما سيحل المسألة الكردية في سورية دولي وخارج عن إرادة السوريين، وخاصة بين تركيا واألميركيين، وأظن أن اتفاقا قادمً 
لصالح منع اقتطاع شيء من األرض السورية، ونظًرا إلى توزع األخوة الكرد على كل األراضي السورية، فإن اإلدارة الذاتية 

 .يصعب تحقيقها، ولكن الالمركزية اإلدارية )وليست السياسية( ستكون على األغلب مطبقة في المحافظات السورية

 .من الرئيس لحقوق األخوة الكرد، مثلهم مثل بقية الشعب السوري، هو الدستور الذي يضمن تساوي الجميع تحت القانونالضا

بمعنى أنه لم يعد   1967حزب البعث الذي كان حاكًما واعترف ضمنًا بإسرائيل في أدبياته حيث يطالب فقط بالعودة إلى حدود
نها أحد من أقطاب  األرض مقابل السالم" من"في سورية سابقًا رفعت شعار  يطالب بحيفا ويافا وعكا وغيرها، والسلطة دون أن يُخو 

"الممانعة" أو المزاودين من األيديولوجيات كلها، وخاض النظام مسيرة طويلة في المفاوضات مع اإلسرائيليين، وكاد أن يصل إلى 
باألراضي المحتلة، وتخوض المسار السياسي مهما كان شاقًا من اتفاق شامل، وأظن أن الحكومة الوطنية القادمة عليها أن تطالب 

دون التخلي عن األراضي السورية، وااللتزام بمبادرة جامعة الدول العربية بخصوص هذه القضية، وأما القضية الفلسطينية فسقف 
ادرة عنه، والمتاجرة بقضيته كما الحكومة الوطنية يجب أن يكون سقف الشعب الفلسطيني نفسه من دون المزاودة عليه، وأخذ المب

 .كان يحدث خالل عقود

السياسية التي ال يعتد  "القوى"تأكد الجميع بسبب القحط السياسي خالل العقود الخمسة الماضيات أنه ال يوجد أرضية شعبية لكل 
بها واقعيًا، ال في اليمين وال في اليسار، فكلها كان بمنزلة تيارات سياسية تحت األرض، لم تعش يوًما واحًدا بحرية حتى تشكل كوادر 

نها تريد سياسية حقيقية لها امتدادات شعبية، ولها وزن، لذلك سيشهد الواقع السياسي القادم تيارات وتشكيالت سياسية واقعية، أل
ترجمتها إلى قوى برلمانية، ومناصب سياسية، وال محيد عن التواصل مع الجماهير التي ستعطيها صوتها التمثيلي ألجل تحقيق 

 .التقليدية أنها كانت واهمة بتقدير حجمها "القوى"أغراضها في الحرية والعيش الكريم، وستكتشف 

 

 دولة ال مركزية

إن الحل األمني العسكري استهدف ثورة الشباب، وانخراطهم في الثورة، ووعيهم الواضح، ودورهم في  حسن عبد العظيمقال 
وغيبهم في المعتقالت  قيادة الثورة، واصرارهم على السلمية، واعتقل الموجة األولى منهم، المسيسة واألكثر وعيًا، ثم الثانية فالثالثة،

من في سن التجنيد واالحتياط، ال يريدون أن يتحولوا إلى وفود في الحرب العبثية والسجون، بينما في المهجر عشرات اآلالف م
الداخلية في مواجهة الشعب السوري، ومع ذلك فالثورة مستمرة في الداخل والخارج، يشارك فيها الشيوخ والرجال والنساء، ولم 

المعتقالت، وفي المنافي، ويستعيدون دورهم في قيادة  تيأس، ولم تستسلم، والحل السياسي سيتيح عودة الشباب أو من بقي منهم في
الثورة، ورفدها بدماء حارة وحيوية في مرحلة البناء في المدة االنتقالية، وفي المستقبل، بالتكامل مع ثورات الربيع العربي في الدول 

 .العربية األخرى
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لوطنية والقومية واإلنسانية المنفتحة على العصر، وستبقى وستبقى بالد الشام، وفي قلبها سورية، منبع األفكار واأليديولوجيات ا
التيارات القومية واليسارية والليبرالية الوطنية واإلسالمية الوحدوية، على المستويين الوطني والعربي، تشكل الكتلة التاريخية 

 الجامعة، والوحدة الوطنية الراسخة، من دون انغالق أو جمود.

وفي مقدمتها هيئة التنسيق الوطنية القضية الكردية، وعدتها قضية وطنية بامتياز، وعدت الوجود لم تهمل المعارضة الوطنية 
القومي الكردي جزًءا أصياًل تاريخيًا من النسيج الوطني السوري، بما يتطلب إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية ضمن وحدة 

ربي، تعمل مع الدول العربية األخرى للعمل العربي المشترك، وإقامة خطوات البالد أرًضا وشعبًا، وعد  سورية جزًءا من الوطن الع
 اتحادية ووحدوية عبر إرادة المجتمعات الديمقراطية. 

حتى تأسيس هيئة التنسيق  1998 وقد أقامت ندوات حول القضية الكردية في منازل قادة التجمع ومنتدى جمال األتاسي، منذ عام
 .2011 حزيرانالوطنية في 

أضيفت إقامة دولة المركزية إداريًا يتم فيها انتخاب المحافظ من أبناء المحافظة  (2015حزيران 9-8وفي مؤتمر القاهرة )
ومجلس المحافظة، وينفق على التنمية الزراعية والصناعية واالقتصادية والخدمات التعليمية والصحية من واردات المحافظة، ويشمل 

 التركمانية األرمنية األشورية واآلثورية وغيرها. – المكونات األشورية السريانية

أما الفدرالية فهي مشروع استباقي لتجزئة سورية مفروض من طرف واحد، ال يمكن تحقيقه لرفض األكثرية السياسية في 
 .الداخل، وألنه يمثل خطًرا على دول الجوار اإلقليمي والعربي

ر الجوالن بالطرق المشروعة كافة، بما فيها الكفاح المسلح ضد االحتالل، سيعمل الشعب السوري والثورة السورية على تحري
وسيبقى الكيان الصهيوني عدًوا لسورية وشعبها وثورته، بسبب عدوانه على الشعب الفلسطيني، والوطن السوري، والصراع معه 

والمشروع الوطني السوري والقومي  ليس صراع حدود بل هو صراع وجود بين المشروع الصهيوني االستيطاني العنصري التوسعي
العربي النهضوي الحضاري، وفي قلبه فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وقد أكدت األحداث والتطورات في العقود الماضيات 

ريقيا أن فلسطين جزء أساس من الوجدان السوري والعربي ثقافيًا وسياسيًا وتاريخيًا، وجموع الماليين في الدول العربية في شمال إف
 .حتى اآلن 1987 تضامنت مع الشعب الفلسطيني وانتفاضاته الثورية منذ عام

وأود القول إنه ال يوجد قوى سياسية تقليدية في سورية على الرغم من عدم وجود قانون أحزاب حقيقي، بل ثمة أحزاب ثورية 
ي من عقد السبعينيات حتى اليوم، لم يفت في تاريخية رفعت راية النضال الديمقراطي، وقدمت تضحيات كثيرة منذ النصف الثان

عضدها قمع السلطة االستبدادية المتواصل والمستمر، وما زالت تحمل راية النضال والصمود، وتشارك في الثورة السورية بفعالية، 
 .وتنتظر دوًرا أكبر للشباب والمرأة والمجتمع المدني في عقب الحل السياسي المنشود

بعيًدا عن الحديث عن تفاصيل القضية الكردية، أو حتى حدود خريطة كردستان، وبعيًدا عن توصيف  :قال إبراهيم اليوسف
معاناة الكرد السوريين من قبل النظام السوري، وتناسخ رؤية أوساط واسعة من المعارضة للقضية الكردية عن رؤية النظام، بل إن 

كثير من المحطات التي مرت بها العالقة بين الكرد وبقية شركائهم في  من بينهم من بات يبز حزب البعث في موقفه من الكرد، بعد
المكان؛ فإنه ال بد من االعتراف بأن المعارضة السورية لم تُِجد التعامل مع الكرد الذين شارك شبابهم في الثورة، وانطلقت التظاهرات 

على مطلب محدد،   -كرديًا -يرها، كما أن عدم االتفاقعفرين وغ -كوباني -عامودا -قامشلي :المناوئة للنظام من المدن الكردية
لغزو   -علنًا-وصدور بعض التصريحات والسياسات الخاطئة عن بعض ممثلي المعارضة في هذا المؤتمر أو ذاك، بل دعم االئتالف 

أن هذه الورقة ترى أن عفرين، أدى إلى تعميق الهوة بين السوريين، عالوة على تعمقها بين أكثر من طرف كردي، على الرغم من 
واألحزاب التي تماثله، وإن كانت خارجه، إضافة إلى فضائها الجماهيري؛ من يمثلون األكثرية الكردية  المجلس الوطني الكردي

التي ترى في الفدرالية طريقًا الستقرار سورية من جهة، إضافة إلى تلبية المطلب الكردي في سورية من جهة أخرى، وإقرار ذلك 
من العيش   -على المدى المنظور-توريًا، وفق ما هو متعارف عليه دوليًا، وبرعاية وضمانة دوليتين، ال سيما أنه ال سبيل كله دس

المشترك بين السوريين جميعًا، ومن بينهم الكرد، في حال تحقق مطالبهم الشرعية، بوصفهم شعبًا، متمايًزا، يعيش على ترابه، وهو 
 .مغالين من الطرفين: النظام السوري وبعض معارضتهليس ضيفًا، كما روج بعض ال

 

رأى أن شبابنا السوري يتميز بحرك ية دائمة، وهذا ما يجعلهم قادرين على التأقلم بسرعة كبيرة مع المتغي رات.  حسان األسود
بعمر ولو رجعنا إلى المشهد الراهن قلياًل لوجدنا أن  كثيًرا من القادة الميدانيين في الحراك الثوري بشقي ه المدني والعسكري إنما كانوا 

 ثورات الربيع العربي.العشرينيات عند اندالع 

بالمقابل تسود حاالت مهولة من الضياع والتشتت وفقدان األمل بين كثيرين منهم، وهذا ما كان سببًا مباشًرا جعلهم وقوًدا 
 للتنظيمات الجهادي ة المخترقة من أجهزة االستخبارات المحل ية والدولية.

ا بالنسبة إلى من بقي منهم بين مطرقة قمع األنظمة وس ندان الحركات والميليشيات اإلرهابية والطائفي ة والتكفيرية، فسيكون أم 
 من الصعب علينا وعلى الباحثين المتخصصين بعلوم االجتماع والنفس اإلجابة عن مآالت حياتهم وفكرهم وتطورها.
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ٍة حي ٍة، وال يتوق ف شعب حي  عن اإلبداع، وقد تكون هذه األزمات التي تمر  بها المنطقة العربية عامة وسورية  ال يعجف ضرع أم 
خاص ة بداية لحالة منشودة من القطع التاريخي مع المتراكم من عفن تراث االستبداد وعقم األيديولوجيات القومية والدينية والعلماني ة 

 من يسارية ويمينية. 

ضت لها شعوب المنطقة العربي ة كافية ألن ت قلب موازين القوى المجتمعي ة، وأن تعيد مما الشك  فيه أن  الخض ة المهولة التي تعر 
 حسابات الفئات المتصارعة جميعها، وستؤث ر بال أدنى شك  في شكل الحياة لعقود كاملة في المستقبل. 
السيناريوهات جميعها مفتوحة في ما يخص  الملف الكردي، فتعارض مصالح الدول المتحاربة بالوكالة في سورية يتوق ف عند حدود 

ية لهذا الشعب العظيم.الحلم الكر  دي بإنشاء دولة قوم 

في سورية يبدو من ظاهر األقوال حتى اآلن حرص الجميع على عدم التقسيم. وقد جاءت عملي ة )غصن زيتون( التركي ة مؤش ًرا 
على استقالل كردستان على عدم سماح الالعبين الكبار لكيان كردي  كبير متصل بالنشوء واالستقرار، كما كانت نتائج االستفتاء الفاشل 

 العراق مثااًل حيًّا في العراق. 

وليس من العبث أن يكون الشيخ عز  الدين القس ام من جبله، فهذا مؤش ر قديم على عمق العالقة النفسي ة قبل العالقة الجغرافي ة في 
 الوجدان الشعبي السوري الفلسطيني.

يد في وقوفه مع محنة السوريين في مواجهة االستبداد، فعلى الرغم من ليس من العبث أيًضا أن يكون الشعب الفلسطيني شبه وح
جراحهم الدامية كانوا األكثر وعيًا بطبيعة الثورة السورية، وكانوا األكثر وضوًحا في الوقوف من ساحات المسجد األقصى مع صوت 

 الكرامة والحري ة.

لة إلى ما بعد تعاف ي الجسد السوري من سرطان االستبداد الذي ما فتئ ينهشه منذ ست ين أما بالنسبة إلى الجوالن فهي قضي ة مؤج 
 عاًما، ومن هذا الدمار المهول في البنى الفوقي ة والتحتي ة الذي يحتاج إلى عشرات السنين لترميمه. 

ورية، فالسياسة وأخيًرا أرى أنه من الصعب إطالق صفة القوى السياسية على مجموعات تنظيمي ة ما امتهنت العمل السياسي في س
تحتاج إلى أجواء ديمقراطي ة لممارستها، وما كان سائًدا في سورية منذ اليوم األول للوحدة مع مصر إلى هذه اللحظة عملي ة قمع وكبت 

 متصاعد الوتيرة لكل  نشاط سياسي أو فكري أو حتى مجتمعي.

 

ودرعا وأرياف حمص وحماة وإدلب وشمال سورية. رأت أن شباب هذه اللحظة هم على خط المعارك في الغوطة  فرح األتاسي
الشباب هذه اللحظة يحملون الكاميرات والهواتف النقالة يوثقون للتاريخ وللعالم جرائم نظام األسد في سورية، وينقلون مجازر المحتل 

يزيلون األنقاض بأيديهم وأظافرهم الروسي والميليشيات اإليرانية والمرتزقة وقوى الظالم. الشباب هذه اللحظة هم فرق الدفاع المدني 
وينقذون المدنيين. الشباب هذه اللحظة هم الثوار وهم المقاتلون وهم المدنيون وهم اإلعالميون والفنانون واألطباء والممرضون 
ية والمتظاهرون والناشطون، وهم موجودون في كل مكان، وفي كل النواحي السياسية والعسكرية واالقتصادية والفنية والفكر

 والحقوقية والمدنية، وال يمكن أن يرضخوا للواقعية السياسية أو لهيمنة أيديولوجيات دينية أو غيرها.

ال أرى أي مستقبل للقوى السياسية التقليدية في سورية، وإنما أرى مستقباًل للشباب السوري بأحزابه المدنية والحقوقية واالقتصادية 
 والفكرية والحقًا السياسية. 

 

أكد أن الشباب كانوا وسيبقون عماد أي ثورة، وهم مستقبلها، إن شاء هللا، الشباب وحدهم ال يمكن أن يقودوا ثورة  الدروبيملهم 
ناجحة، كما جيل الشيوخ، الذين خاضوا تجارب ثورية عدة، وحدهم ال يستطيعون االستمرار أيًضا، التكامل والتوارث هو المطلوب، 

 ن خاللها هي تكامل األجيال وتوارثها، وليس تنافر األجيال وصراعها.المعادلة التي يجب أن نعمل م

صدقت، بعض هذه األيديولوجيات اندثر فعاًل، وبعضه قابل للحياة إذا أعاد إنتاج نفسه بثوب متجدد،  عن األيديولوجيات أقول:
أبنائه، سيخرج هللا منهم ومن أصالبهم من يعم الشعب السوري بعد هذه المآسي والكوارث التي عاشها وتسببت بهجرة الماليين من 

 .خيره العالمين إن شاء هللا

المقبور حافظ أسد بعد انقالبه عمد إلى تصفية القوى السياسية السورية الفاعلة جميعها، وصنع واجهات تابعة له مهمتها ديكور 
وي والبطش الفاشي الطائفي، بقيت هنا وهناك نويات سياسي الستبداده، لكن على الرغم من هذه المحاوالت التي اتسمت بالعنف الدم

لجماعات وبقايا أحزاب سياسية، هرمت كوادرها، وتأكلت هياكلها، ثم جاءت الثورة المباركة، فتدفقت الدماء في عروقها من جديد، 
مات البقاء اختفى أو وتوالدت وتكاثرت هيئات وجمعيات وأحزاب وتكتالت، تقديري أن الصالح منها سيستمر، ومن ليس عنده مقو

 .سيختفي قريبًا

 

هم إلى سوق العطالة عن العمل  قال لقد أتمت السلطات العربية تهميَش الشباب وإقصاَءهم نجم الدين السمان وإفقاَرهم مع جر 
 .ألم يُجبِر الشباُب الفرنسيُّ الجنراَل األوحد ديغول على االستقالة؟ 1968 واإلنتاج، ولكن في عام
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ًضا شباب تونس ومصر بإقصاء الجنرال زين العابدين والجنرال مبارك؛ والسؤال: من أعاد الجنراالت إلى الحكم هكذا فعَل أي
م الجنرال اليمني  حتى مقتله على يد حلفائه الحوثيين؛ وَمن  في تونس ومصر ومن يُعيدهم الى المشهد الليبي "حفتر وسواه"؛ ومن َعوَّ

م الطاغية في دمشق حتى اآلن؟!  .يُعو 

في المقابل ُسِجن وعُذ ب حتى الموت آالٌف من الشباب العربي الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات؛ واختفى آالٌف غيرهم قسريًا؛ 
 ومات منهم تحت القصف آالف؛ بينما يكتفي العالم "المتحضر" بإصدار البيانات اللفظية.

 هل أخاف الشباب العربي "الغرب ما بعد الديمقراطي"؟

اك أحد تجلي ات سياسة االحتواء المزدوج للربيع العربي؛ وقد أسهم فيه الجميع إلى درجة دفعت شرائح شبابية منهم إلى بلى، وذ
 حضن تنظيمات التكفير واإلرهاب؛ وشرائح شبابية أكبر للهجرة غرقًا في البحر؛ وفي ضريبة تغريبتهم عن أوطانهم.

دام هذه القضية في سورية لمصالح أجندات خارجية؛ فإن السوريين: عربًا بخصوص القضية الكردية، أقول إنه إذا توقف استخ
؛ بمثل ما قد عاشوا سويةً لقرون على هذه األرض؛ وليس بانفصال جزء آخر من سورية.  وأكراًدا قادرون على الوصول إلى حل 

يادات المعارضة السورية التقليدية، تقول: خالل سبع سنوات من الثورة لم يتسنَّ لهذه الفئة أن تكون ضمن صفوف ق مزن مرشد
إذ اتخذت هذه األخيرة موقفًا من الشباب فاستبعدتهم بحجج مثل عدم نضجهم السياسي، وتعاملت مع هذه الفئة بتعال مغالى فيه، 

بداياته، على الرغم من فهمشتهم عاموديًا، واستغلتهم أفقيًا في تحشيد تأييدهم أحيانًا، بمثل حالة التأييد التي شهدها المجلس الوطني في 
أنها حالة لم تستمر طوياًل، في حين تعاملت الفصائل اإلسالمية بطريقة ذكية مع هذه الفئة، وكانت أكثر وعيًا بحاجاتهم واندفاعهم، 

ة، فاحتوتهم متنبهة إلى أن هذه الفئة تشكل الفئة الكبرى من السوريين، وال يملكون أي خبرة سياسية، وبعضهم مغيبون كليًّا عن السياس
بعيًدا عن الخطاب السياسي المؤدلج الذي يمنيهم بحلول قد ال يرونها قابلة للتحقيق بالوقت القريب وفي ظل ما آلت إليه األمور، لذلك 
نرى اليوم أن هذه الجماعات تضم في صفوفها أعداًدا كبيرة من الشباب، ومنهم من كان منخرًطا أساًسا في تظاهرات بداية الثورة 

 .2011ر آذا

أما األخوة األكراد فهم جزء أصيل من النسيج السوري وقضية االنفصال غير مقبولة بالتأكيد فلن يقبل أحد باقتطاع جزء من 
التراب السوري، وفي ظل تعقيدات هذه القضية نظن أن الحل الوحيد القابل للحياة واالستمرار، والذي يقي سورية من صراع مستقبلي 

 ارية سياسية موسعة تضمن حقوق الجميع.مؤجل هو فدرالية إد

ومنذ بداية الحراك الثوري السوري كان الفصل واضًحا لدى السوريين بين مساري العداء لألسد والقضية الفلسطينية عامة، 
م من عده والجوالن المحتل خاصة، فلم تكن القضية قابلة للمقارنة أو التفاضل، فلم يبرر السوريون االحتالل اإلسرائيلي على الرغ

أقل وحشية من االحتالل األسدي، إال أن ثوابته لم تتغير أبًدا من موقفه تجاه القضية الفلسطينية التي ما تزال تعد لدينا هي قضيتنا 
 األولى التي ال تقبل القسمة أو المقايضة أو المفاضلة بينها وبين األسد.

لسياسة على الواجهات التمثيلية للمعارضة، وإلى مراوحتهم في قال إنه يمكن أن يشار هنا إلى هيمنة عواجيز ا جبر الشوفي
أماكنهم ومن ثم  فشلهم في االستثمار في طاقة الشباب وتوجيهها، وبما ال يقل  عن فشلهم في تمكين المرأة وفي العسكرة أيًضا، وفي 

ي الحائر في الفصائل العسكرية، وذهب إقناع المجتمع السوري بأهليتهم لمواقعهم، ولقد انخرطت طاقة هائلة من الشباب السور
ببعضها اآلخر عنف النظام وعشوائية وارتجال المواجهة، فتشتت جموعهم، وغي بت أعداد مهولة في المعتقالت والموت تحت 

ياسي التعذيب، ولكن يجب االنتباه إلى أن  مشكلة الشباب الذاتية والبنيوية شبيهة بمشكالت المجتمع السوري، من حيث التشتت الس
والطاقات المهدورة ومستوى الوعي، وعدم تمكنهم الدفع بقيادات شبابية والمحافظة عليها، بعد أن لمعت أسماء عدة مبشرة من مثل 
) الساروت، خالد صالح، القاشوش، أبو جعفر، هادي العبدهلل، وغيرهم( في المواجهة السلمية أو العسكرية أو اإلعالمية للنظام، وال 

هجي مبرمج يستوعب طاقاتهم المهدورة، ويوظ فها في إعادة اإلعمار، وابتداع الحلول الذكية للمشكالت المعقدة بد  من عمل من
والعصرية التي يمكن أن تواجه بالدنا في حال عودة االستقرار على أنقاض االستبداد، وبناء الدولة والمجتمع السوريَّين مجسدين 

 للهوية الوطنية الجامعة. 

لكردية فهي جزء ال يتجزأ من القضية الوطنية الديمقراطية السورية، ويشاركها في ذلك اإلثنيات السورية األخرى، أما القضية ا
وإن اختلفت المعطيات، وقد ارتكب الجميع خطأ فادًحا بعزل الحالة الكردية عن الحالة الوطنية العامة، وفي حين ال يجوز عد  حزب 

ية الذاتية الكردية أو غيرها ممثاًل حقيقيًا لتوجهات الكرد في سورية، كذلك ال يجوز تغييب القضية االتحاد الديمقراطي وال قوات الحما
الكردية بسبب ذلك، بل يجب إعادة المنزلة إليها بوصفها قضية حقوق مشروعة، بنيت على مظلومية تاريخية، ويجب أن تجد حاًل 

 نهائيًا.

استعادتها بكل الطرق المشروعة، وال يجوز القفز من فوق قضية العداء مع والجوالن أرض سورية محتلة، ويجب العمل على 
إسرائيل تحت أي مبرر آخر، ولقد توهم بعضهم أن إسرائيل هي مفتاح الحل في سورية، ولم يتعظوا بالتجربة الحية بأن كل الدول 

 أدوات في يد أجهزتها األمنية.قريبة أو بعيدة ال تتعامل مع اآلخر إذا لم يكن دولة كلية السيادة إال بوصفهم 
 برأيي، فإن مستقبل القوى السياسية التقليدية، هو في هوامش السياسة وعتباتها، إذ ال أحد يعطي ثقته للضعيف والمتهالك والفاشل.
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م قال إن شباب هذه اللحظة سيصبحون كهواًل بعد عقد من الزمن، وسيجملون تجاربهم الثورية وأحالمه د. رياض نعسان آغا
لبناء الغد، والمجتمع ال يستثني الطاقات بحسب األعمار ، وليس صحيًحا أن الشيوخ يهيمنون على القرار المعارض، فهيئة التفاوض 
األولى مثاًل كان أكثر من نصفها شباب يمثلون الجيش الحر، والهيئة الحالية فيها صبيان أيًضا كما أن فيها شيوًخا، والمجتمع متكامل، 

 يمات هم من سيحملون الثورة إلى المستقبل.وأطفال المخ
وأستغرب أن يقال إن المعارضة أخفقت في معالجة قضية األكراد، فهل تولت المعارضة الحكم وعالجت القضية وأخفقت؟ والجميع 

تقص أحًدا من يعلم أن المعارضة ضمت األكراد وعدت القضية الكردية قضية سورية وطنية بامتياز، )وهذا في  أدبياتها كلها( ولم 
األكراد في مؤسساتها، ولكن بعض األكراد من ذوي النزعة االنفصالية استغلوا ضعف الشعب السوري، وخرجوا من صفوف ثورته 
ليبحثوا عن خالص فردي على حساب أشقائهم العرب السوريين، والحديث عن اإلدارة المحلية أو الفدرالية سابق ألوانه، فهذا يحدده 

د النصر والوصول إلى الحكم، لكن بعضهم بدأ الخالف على اسم المولود قبل أن يتم الزفاف، وطالب بنفي صفة دستور البالد بع
العروبة عن سورية قبل أن تضع الثورة مولودها، وحق األكراد في الحرية هو حقنا جميعًا، وحمايتهم من االستبداد هي مسؤوليتنا 

 جميعًا.

اإلسرائيلي إلى حالة ثانوية إزاء طغيان الصراع  –السورية هو تحول الصراع العربي  ومن المؤسف أن أخطر تداعيات الثورة
 السني.  –أو الشيعي  العربي، –اإليراني 

ولقد بات السوريون يقولون إن إسرائيل لم تفعل بالفلسطينيين ما فعله النظام األسدي بالسوريين، لكن هذه المرحلة ستمر، وستعود 
موقعها األول في الوجدان السوري، حين تضع الحرب الراهنة ضد الديكتاتورية، وما جلبت من احتالالت، قضية الجوالن إلى 

 أوزارها.

أخيًرا، يفترض أن تكون القوى التقليدية تبحث عن مستقبل سورية، وليس عن مستقبل شخصي، مع دعائي للجميع بطول العمر، 
 جيل دور، وتلك األيام نداولها بين الناس.وأما البديل فهو ما سيفرزه جيل المستقبل، ولكل 

 يقول: لقد خذل الشيوخ الشباب، فهم من أعاد رجال زين العابدين بن علي والسيسي إلى الحكم، الشباب ال يفنون، د. زياد الكراد
 وسيكونون هم وقود المرحلة القادمة، وعلى من يريد الخالص من االستبداد مساندتهم، وليس التحكم بهم.

نظام التعليمي واالجتماعي الناشئ عن االستبداد لم يتح للمواهب والكفايات أن تأخذ دورها في بناء المجتمع ودفت بتعيينها إن ال
 .في أماكن ال تناسبها أو تهجيرها إلى الخارج

 

 األكراد مواطنون سوريون

لقد قامت الثورة السورية على عماد  ول:بدورها تعيد الفضل في إطالق ثورات الربيع العربي إلى الشباب، وتق سهير األتاسي
عت وتطب عت معها المعارضة، ومع ذلك أعطوا زمام تمثيل ثورتهم  شريحة الشباب الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمر التي تطو 

تأسيس بعض األجسام  سياسيًا ودبلوماسيًا للمعارضة التقليدية التي لم تتمكن أغلبها ردم الفجوة بينها وبين الشباب، بل قالوا للشباب عند
السياسية في بدايات الثورة: "تركنا لكم الشارع، اتركوا لنا السياسة". كان ذلك عندما طالب الحراك الثوري بما سميناه حينئذ "الثلث 

 .الضامن" للثورة السورية، إدراًكا منا ببراغماتية المعارضة التقليدية وجذرية هؤالء الشباب

اهتمامه بالنساء ودافع عن دورهن في العملية السياسية، األمر الذي أسهم في تجنبيهن  مصير ضعف  وبينما أولى المجتمع الدولي
التمثيل الشبابي في مؤسسات المعارضة، لم تلَق شريحة الشباب من يدافع عن تمثيلها ويدفع باتجاهه، على الرغم من كونهم الحامل 

 .راك العسكري والمدني الثورياألساسي ألي حل سياسي مستقبلي، فهم اليوم عماد الح
وعلى الرغم من ذلك، تشهد الساحة اليوم تحرًكا متميًزا متسارًعا للشباب، ولو لم يأخذ شكاًل منتظًما بعد، فهم يستشعرون خطر 
التسويات التي تسهم فيها بعض مؤسسات المعارضة وبعض شخصياتها على حساب جذرية أهداف الثورة، ولذلك تنشط اليوم 

ت بين شباب الثورة األوائل ممن ما زالوا قابضين على جمر الثورة، في الداخل والخارج، للتداول في كيفية األخذ بزمام االتصاال
 .المبادرة الستعادة تمثيل الثورة، وعزل من ارتضى خوض غمار المساومة على أهدافها باسم الواقعية السياسية وفن الممكن

سد األب واالبن، وعلى تواطؤ المجتمع الدولي مع استبداد العائلة الواحدة والحزب الواحد إن عقوًدا طويلة مرت على استبداد األ
قًا. فلم تعوق تطوره الطبيعي  والقيادة الواحدة، لم تمر  بالتأكيد من دون أن تتسبب بمشكالت بنيوية في طبيعة مجتمع كان منتًجا وخال 

 في حقبة األسد لم تكن كسورية ما قبلها بكل تأكيد.فحسب، بل أعادته مئات السنين إلى الوراء، سورية 

رت لتعيد سورية إلى سكة التاريخ بعد أن خرجت منه، ولن يكون من اليسير أن تعود سورية  ثم كانت الثورة السورية التي تفج 
دة قبل معالجة تلك المشكالت البنيوية، وقبل تجاوز جزء أساس من هذا المخاض العسير  .وال 

اثيق مؤسسات المعارضة والثورة جميعها معالجة القضية الكردية، وأبرزها الوثيقة التي أصدرتها الهيئة العليا السابقة لقد حاولت مو
 2016 للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية تحت عنوان: اإلطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف في أيلول

ية، ووضعت ضمن مبادئها العامة للحل السياسي وجوب العمل على ضمان حقوق الكرد فعدت القضية الكردية قضية وطنية سور
القومية واللغوية والثقافية دستوريًا، واعتماد الدولة السورية مبدأ الالمركزية اإلدارية في إدارة شؤون البالد بما يمنح أهالي كل 

ط الوثيقة بعد  االقتصادية وال محافظة ومنطقة دوًرا في إدارة شؤونهم المحلية، مجتمعية والحياتية، وال يؤثر في وحدة البالد، ولم تفر 
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سورية جزًءا ال يتجزأ من الوطن العربي، وعد  اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. ولكن هل أتى ذلك التوازن المطروح لحل 
ن أصبحت أوراق القضية السورية كلها، بما فيها الورقة القضية الكردية في الوثيقة نتاج تفاهم عميق وحقيقي؟ وهل كان كافيًا، بعد أ

 الكردية، أدوات ضغط وابتزاز وتفاوض بين الدول، وليس السوريين؟
لم يكن بإمكان الثورة السورية التي قامت على أساس الحرية والعدالة واإلنصاف وحق الشعب في تقرير مصيره، وال من حقها، أن 

ا جزًءا من وجدان الشعب السوري، وال أن تتعامل بالمثل القائل: عدو عدوي يمكن أن يكون تتجاوز القضية الفلسطينية بوصفه
صديقي، خصوًصا بعد أن كشفت الثورة السورية زيف ادعاء نظام األسد بأنه نظام ممانعة ومقاومة إلسرائيل الداعمة لدوره 

 .بيت شرعية منقوصة، وتبرير سياسات قمعيةاالستبدادي القمعي، بل أثبتت استهالك النظام للقضية الفلسطينية لتث

لذلك نجد مواثيق ورؤى مؤسسات قوى الثورة والمعارضة جميعها تثب ت حق الشعب السوري في استعادة األجزاء المحتلة من 
اقتطاع أي  األراضي السورية بالطرق المشروعة كافة التي كفلها ميثاق األمم المتحدة، وتعد سورية دولة مستقلة ذات سيادة ال يجوز

 جزء من أراضيها أو التخلي عنه.

ولكن لن يكون باإلمكان اإلجابة الفعلية العملية حول قضية الجوالن وصيرورتها قبل أن يتمكن السوريون بناء دولة المواطنة، 
 .يندولة الحرية والديمقراطية، وصواًل إلى نزع قضية الجوالن والقضية الفلسطينية من يدي المتاجرين واالنتهازي

لقد أعادت الثورة السورية عملية فرز تلك القوى السياسية التقليدية، فمنها من سقط في شباك التبعية لمصالح دول، ومنها من 
اتبع نهًجا براغماتيًا على الرغم من جذرية الثورة وأهدافها، نادرة هي القوى التي اجتازت االمتحان الوطني، خصوًصا في ظل 

 .اتجاه نظام األسد، ما أعاد النظر في أساليب عملها وخطابها وممارساتها وعالقاتها مع جيل وشارع الثورةانعطاف الموقف الدولي ب

فال بد اليوم من إعادة هيكلة حقيقية لتلك القوى التي اجتازت االمتحان، ومن انفتاحها على شريحة الشباب الذي امتلك آليات 
والتجارب والتراكم، بعيًدا عن هيمنة االيديولوجيات القائمة، وعن الشخصنة والفردية وأدوات ديناميكية وحيوية لتتزاوج مع الخبرات 

 .والتكل س والقيادة الملهمة واألفكار المسبقة

 

يقول: أنا أخالف بعض الشيء هذا الرأي، فالشباب اليوم مشاركون بقوة في العمل الثوري بشقيه السياسي  د. نصر الحريري
 .ا نظرت إلى تشكيلة هيئة التفاوض السورية، فسوف ترى الشباب المؤثر والمنتدب عن المنصات األخرىوالعسكري، وأكبر مثال إذ

إن نسبة من يشاركون في العمل السياسي والسياسي الفني، إن جاز التعبير، من فئة الشباب تتفوق على نسبة الشياب. طبعًا ال 
ظام السوري، ولكن برأيي إنهم حتى اآلن يحتفظون بمنزلتهم في هياكل أنكر أن الشباب هم أكثر فئة تعرضت للتنكيل من قبل الن

  الحراك الثوري.

ال، لم يجف ذاك الضرع في بالد الشام، والدليل على ذلك أنه بين الحين واآلخر تولد تيارات جديدة تطرح مبادرات سورية 
التي تمر  بشهادة كثيرين إن سورية على الرغم من المحنةخالقة، تذكر العرب بمنزلة سورية وأهميتها االستراتيجية لهم، والحقيقة 

بها يتعلم اآلخرون منها، ويستنبطون أيديولوجيات جديدة وأفكاًرا ناجعة، ولكن، كما قلت في بداية الحديث، إن ما يحدث في سورية 
  .ةاآلن هو مخاض عسير يريد القائم عليه اإلطالة به قدر اإلمكان لتحقيق أهداف أو أجندات معين

لهم حقوقهم وواجباتهم الكاملة بوصفهم سوريين، وأي حل في سورية سيكون األخوة  "مواطنون سوريون"أما األخوة األكراد فهم 
  .األكراد معنيين فيه كسوريين في هذا البلد

ص، واآلن وفي ما يخص الموضوع اإلسرائيلي، يجب أال ننسى أن هنالك محادثات سالم متوقفة، وملفات معلقة بهذا الخصو
بسبب الحال االستثنائية التي تعيشها سورية توقف البت في عدد من القضايا، ومنها مسألة العالقة مع المحتل. وأظن أن هذا األمر 
سابق ألوانه إلى حين التوصل إلى حل في ما يخص المسألة السورية. أما بالنسبة إلى القضية الفلسطينية فهي ستبقى في وجدان كل 

ة لم تنَس هذه القضية الجوهرية، ولن تنساها، وحين تتعافى ستعاود النضال والمطالبة بهذا الحق في المحافل الدولية. سوري، وسوري
أما في ما يخص الموضوع اإليراني، فإن هذا األمر شديد الخطر على السوريين، ألنه يستهدف وجودهم وفكرهم وديمغرافيتهم، 

سورية، فإن أي نظام سياسي جديد لن يقبل بعالقة طبيعية مع إيران بظل النظام الطائفي وبرأيي حتى لو كان هناك حل توافقي في 
 الحاكم هناك، هذا أمر محسوم.

إن الزمن يساعد أي تكتل أو قوى سياسية على التطور نحو األفضل، والتجارب واألحداث أكبر معلم، ولكن أرى أن البديل 
القوى التقليدية السورية بصورة معدلة ومطورة، وتعتمد على أطر وآليات أكثر حداثة السياسي من أي قوى سياسية سيكون من رحم 

 .ونجاعة

 

 من نحن؟
يقول: إن هذا السؤال عن بالد الشام يطرح مسألة العصف الفكري، وكما قلت سابقًا، بعد اغتيال عدنان المالكي  د. خطار أبو دياب

 ؟."نمن نح"كان ثمة أسئلة مهمة في سورية عن الهوية 
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ولكن كانت تنطوي أيًضا على هذا الزخم في الصراعات ما بين االشتراكية الماركسية، القومية العربية، القومية السورية، األفكار 
الليبرالية، بالد الشام من لبنان وسورية إلى المحيط كانت غنية، وطلقت الكثير من األفكار. واآلن نتساءل كيف يمكن أن نجد شيئًا 

 سؤال مشروع. جديًدا؟ وهو

اآلن في هذه المنطقة من العالم نرى المشروع اإليراني، وهو مشروع إمبراطوري تحت غطاء والية الفقيه، وتحت هذا المد 
على المحور من طهران إلى المتوسط، وربما يتسع أكثر تحت عناوين مخادعة براقة وغشاشة من نوع المقاومة والممانعة، وهذا 

 تحول إلى محور صراع.المحور بعد سقوط بغداد 

 ما الجوالن؛ فنعلم جيًدا أن هذا النظام الذي عاث فساًدا وقتاًل وطغيانًا وقتاًل، أتى من خالل التخلي عن الجوالن. 

عندما كان من سمى نفسه حينئذ رأس الحركة التصحيحية وزيًرا للدفاع،  ١٩٦٧ال يمكن نسيان مهزلة سقوط الجوالن في عام 
أعطى إسرائيل ما تريد، ودمر جيشه، وجعله شلاًل، واستدعى  ٢٠٠٠ك، وبعده ابنه الذي تسلم السلطة في العام بدأت القصة من هنا

 قوى أخرى أغرق سورية بها. لتؤكد تل أبيب قرارها بضم الجوالن، وتعقد اجتماعاتها في الجوالن.

صور أي تنازل كما كنا نفكر في الماضي حول إقليم المسألة إذًا لن تحل إال ضمن الحل الشامل لإلقليم، لكن بالطبع ال يمكن ت
 إسكندرون، هذه المسألة تتطلب كثيًرا من الوقت، وال يمكن استرجاع الحقوق بالحروب فقط، السادات استرجع سيناء من دون حرب.

ظيم في سورية، ألنه القضية الفلسطينية ال يمكن سلخها عن الوجدان السوري، ويمكن أن تكون أحد أسباب معاقبة هذا الشعب الع
 شعب يفكر تفكيًرا قوميًّا، بخالف قياداته.

لذلك بعضهم يفكر باألولويات حول العدو، وهذا حق طبيعي وإنساني ومشروع، وال يمكن سلخ سورية عن هذا الشأن 
ورية. واآلن يمكن الجيوسياسي، يمعنى سورية بجانب العراق وإسرائيل وتركيا واألردن ولبنان، ال يمكن إقامة سالم من دون س

التفكير بصورة أعمق إليجاد فرص معينة لطلب إقامة السالم، ال على مستوى العالقة مع إسرائيل فقط، بل حقوق الشعب الفلسطيني 
نية أيًضا، ألنه إذا تصورنا كيانًا فدراليًّا في المشرق، فيمكن أن يضم هذا الكياُن الكياَن الفلسطيني. ويمكن أن يكون هناك ضمانات أم

للجميع، بعضهم يمكن أن يكيل التهم عندما يسمع هكذا كالم، لكنني أفكر باسم الفلسطيني قبل كل شيء، أخشى ضياع الحقوق مع 
 الوقت، بيننا االستيطان ما يزال يقضم من األراضي الفلسطينية، وهناك في غزة والضفة من ما يزال يفكر في اإلمارة.

لم يكن هناك من مثيل لقدرته على صنع ملحمة ما تزال متواصلة حتى اليوم. بتقديري الشباب السوري ضحى وضحى كثيًرا، و
مسألة دور الشباب ال تأتي بالهدايا، فالهدايا في السياسة عادة تكون مسمومة، وعلى الشباب السوري ليس فقط المشاركة بالثورة 

 وأن يكون هو صانع الغد السوري.الرقمية والشعارات، بل أن ينتقل إلى التنظيم والتفكير والمشاركة، 
أما القوى السياسية التقليدية فبتقديري ال يمكن للمعارضة السياسية كل يوم أن تركب مؤتمًرا أو تياًرا، هناك هيئة تفاوض، وهناك 

 ائتالف، هناك مجلس إسالمي، وغيرهم.

ويجب أن يكون هناك نهضة سياسية لهذا العصف  لكن، كما قلنا، ال بد من التفكير بتشكيل نوع من األحزاب والتيارات والقوى،
 الفكري، نعم، ال يمكن لهذه الطبقة أن تستمر، ال الطبقة عند النظام وال التي عند المعارضة.
وعندما نرى حجم هذه النخب السورية وحجم عطائها، نتأكد أنه من الممكن فعل شيء مهم، لكن حين نتخلص من األنا المتضخمة 

 ، وتحويلها إلى ظواهر جماعية، يمكن لها حينذاك أن تفعل أكثر.والظواهر الفردية
قال: قبل الثورة بسنوات كنا نُسأل عن المستقبل، فكنت أقول إن التغيير المطلوب في سورية ال يمكن أن يكون  د. عبدالباسط سيدا

ه، والتضحية في سبيل أهدافه، لكن قمع النظام، بمجموعة من المتقاعدين، والشباب السوري أثبت بالدليل القاطع أنه مستعد ألداء مهمات
وتداخل القوى، وعدم وجود قيادة كافية على توظيف الطاقات كلها؛ عوامل كثيرة أدت إلى تراجعات وانكسارات، لكن أنا واثق أن 

رية، وسيتسمر الشعب الشباب السوري قد اكتسب خبرة ستتفاعل بالتراكم المعرفي والتجارب، ومن ثم عجلة التغيير لن تتوقف في سو
السوري بطرق مختلفة ال توجد وصفات جاهزة، ولكن هذا النظام فقد كل صدقية، والمشكلة أن هناك قوى دولية إقليمية هي التي 
تدعمه، وتسانده، وتتحدث باسمه، لكن األولويات وموازين القوى تتغير، وفي نهاية المطاف السوريون هم من سيقولون الكلمة األخيرة 

 سبة إلى مستقبلهم.بالن

القضية الكردية في سورية هي قضية وطنية ديمقراطية بالمقام األول. هناك خصوصية في القضية الكردية في سورية تستمد 
 أهميتها من التاريخ والجغرافيا، لكن الكرد في البداية والنهاية هم جزء من النسيج المجتمعي الوطني السوري.

المشروع الوطني السوري الذي يعترف بالخصوصيات سائرها، ويحترمها ضمن إطار  وهذه القضية ال بد أن تحل ضمن
دستوري. أظن أن الحديث عن االنفصال ال يستند إلى أرضية واقعية، وبالنسبة إلى كرد سورية ال توجد مقومات انفصال حتى نتحدث 

طني، وداخلي في سورية، ولها وضع إقليمي، ودول عنه. لكن من دون شك هذه القضية تظل قضية ثالثية األبعاد، قضية لها بعد و
 المنطقة هي األخرى مهتمة بالوضع الكردي، وحاليًّا هناك اهتمام بالقضية الكردية، وتوظيف للورقة الكردية.

ا، هذه القضية ال بد أن تحل ضمن حل وطني سوري لمصلحة الكرد والسوريين، ألننا إن تمكنا حل هذه القضية حاًل عاداًل متطورً 
 ماليين على حدودنا الشرقية مع العراق.  8أو  7مليون كردي على حدودنا الشمالية في تركيا، و 20فإننا سنكسب صداقة حوالى 

إن حل هذه القضية في هذه البلدان سيكون لمصلحة هذه الدول، وعلى هذه الدول أال تتعامل مع القضية الكردية على بوصفها 
لتركيا مثاًل أن تتعامل مع الكرد على أنهم جسر التواصل بين تركيا والدول األخرى، لو فكرنا هكذا سنرى مشكلة. دائًما أقول: يمكن 
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دية، بأننا سنتجاوز كثيًرا من النفقات والتكاليف المادية والمعنوية التي كانت تدفع. إن استقرار هذه المنطقة وفقًا لحل عادل للقضية الكر
 ل شعوبها، سيفتح اآلفاق للتنمية لشعوب المنطقة بأسرها.واستعادة أمن هذه الدول، وتواص

قضية فلسطين هي في واقع األمر في صلب الوجدان السوري، ألسباب عدة، ال بد أن تؤخذ بالحسبان، أسباب دينية جغرافية 
بين الشعبين، هذه  سكانية ديمغرافية، فلسطين كانت جزًءا من سورية، وتاريخ مشترك، وعلى الصعيد السكاني هناك تداخل كبير

 العوامل كلها تجعل من القضية الفلسطينية قضية أساسية بالنسبة إلى السوريين، إلى جانب البعد القومي العربي.
 لكن هناك وضع قائم شئنا أم أبينا، ثمة قرارات دولية واتفاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وترتيبات إقليمية ودولية. 

جب أن تعالج ضمن إطار الشرعية الدولية وبحلول واقعية، وقضية الجوالن هي األخرى ال بد أن تعالج هذه القضية برأيي ي
ضمن اإلطار ذاته، فالجوالن جزء من التراب السوري، في إطار تحرك عربي ممكن أن يضع حدًّا لحال التوترات في المنطقة، 

خذت من المقاومة أداة وذريعة إلبراز حزب هللا، وإبعاد القوى الوطنية إيران استغلت الورقة الفلسطينية، واتخذت منها شعاًرا، وات
 اللبنانية كلها عن الساحة التي تحولت إلى قوى ال حول لها وال قوة، تنتظر ما يقرره لها حزب هللا الذي يسيطر على الدولة.

القوى هي في جوهرها قوي إصالحية مطلبية،  القوى السياسية التقليدية في سورية غير مؤهلة للتعامل مع الوضعية الراهنة. هذه
بمعنى لها مطالب محددة لم تضع في برامجها في يوم من األيام مسألة إسقاط السلطة، أو تولي السلطة، بل كانت تتحرك دائما ضمن 

ذا الحزب كان محض الهامش الذي يسمح لها النظام به. حزب البعث حتى أيام الثورة كان قائد الدولة والمجتمع في سورية، وحتى ه
الفتة لألجهزة األمنية التي كانت تتحرك بناء على إرادات للمتنفذين الالمرئيين بالنسبة إلى الشعب السوري، من الذين ال يظهرون 
 على شاشات التلفزيون، ولكنهم يتحكمون باألشياء كلها.

ال من جهة البنية وال الوظيفة، لتحمل المسؤولية للمرحلة التي هذه القوى التقليدية سواء العربية منها أم الكردية أظن أنها غير مؤهلة 
نمر بها، طبعًا نتيجة عم ظهور تنظيمات قوية تمتلك شعبية، ما زالت هذه القوى التقليدية التي لديها بعض القدرة التنظيمية تتحرك 

ول إلى نواٍد خاصة أو جمعيات، ولن يكون لديها بهذه الجهة أو تلك، لكن ال تمثل البديل، وإذا ظهر البديل، فإن هذه األحزاب ستتح
 هذا الدور الذي تحاول أن تؤديه حاليًّا. 

المرحلة تستوجب آليات جديدة، أدوات جديدة، منظومة مفهومية جديدة، بما يتناسب مع المشروع الوطني السوري، لذلك ليس 
ة القومية أو الدينية، وإنما تطرح في برامجها قضايا مختلف من المستبعد، أو ربما هو الحل، أن تظهر أحزاب وطنية ال تتسم بالسم

 المكونات السورية التي ستعمل من أجل إيجاد الحلول لها على قاعدة وحدة سورية أرًضا وشعبًا.

قبل  في النهاية، إن ما سميت ثورة الشباب كانت في الحقيقة ثورة الجميع، لكن قادها اإلعالم والرغبة بالتنحي عن المسؤولية من
كثير من شرائح المجتمع إلى أن تكون ثورة الشباب فقط، وليترك هؤالء الشباب وحدهم يواجهون غيالن السلطة وغيالن المعارضة، 
غير أنهم برهنوا أنهم على قدر تلك المسؤولية، فتحولت ثورة )الفيس بوك( إلى ثورة صمود حقيقية يموت فيها الشباب في المعتقالت 

 وجب على األجيال المعايشة لهم مساعدتهم في فهم ما يجري، ومعالجته بصورة مشتركة.والشوارع، وكان يت

لقد مرت تلك الجولة التي أشعل فيها الشباب جذوة الثورة، ولكن الدرس كان قاسيًا، فلم يدفع الشباب وحدهم الثمن، بل دفعه 
بداد بأشكاله المختلفة. وليس بعيًدا ذلك اليوم الذي ستتفجر فيه الجميع، ربما ليعرف الجميع أن عليهم العمل في آن معًا لمواجهة االست

 الموجة التالية من الثورة الشعبية العربية التي ستكون قد صقلت ذاتها وتجربتها بعد هذا الخراب كله.
لحرية، وهذا قضية الجوالن قضية أساسية للشعب السوري، قضية كرامة واختبار مستقبل، فالتخلي عن األرض مشابه للتخلي عن ا

 ما لن يقبل به الشعب السوري في المستقبل، وسيكون هناك حلول مبتكرة تعيد الحق وتعيد الكرامة.
القضية السورية اليوم مع قضية فلسطين باتتا قضيتين ثقافيتين بامتياز، تفرقان ما بين الحق والباطل، ويتمايز وفقهما السلم األخالقي 

 البحث عن المستقبل بحد ذاته.  للبشر، وهذا ما يفتح الباب أمام

المستقبل ال يمكن أن يكون بأدوات الماضي، سواء كانت أحزابًا أو أفكاًرا، بل يجب أن نصنعه بيدينا، وهي قيمة معرفية أتقنها 
فهم أقدر السوريون من آالف السنين. وما داموا قد قدموا للعالم أبجديته األولى، وما دام العالم قد صمت على محرقة السوريين، 

 الناس على ابتكار أبجدية جديدة لمستقبلهم ومستقبل العالم.

 
 صناديق لإلخراج

دٌم فاضت به حتى أحجار سورية، تشرٌد، ويُتٌم، وجوع، لكن  ،رئيسة إعالن دمشق تقول إن الصورة قاتمة ـ د. فداء الحوراني
 .بل إنه أضحى أكثر حريةً ووعيًا بقضيته وتشعباتها اإلنسان السوري الحر أضحى موجوًدا حيثما نظرَت في الوطن أو خارجه،

يقول إننا اآلن نعيش في لحظة ما بعد الثورة، لحظة الفوضى الطبيعية التي تنتج عن انهيار نظم الضبط في أ. محمد صبرة ـ 
المجتمع، والحكم على نجاح الثورة يكون في اإلجابة عن سؤال جوهري هو: هل استطاعت الثورة إطالق اآلليات المجتمعية الالزمة 

 .إلعادة إنتاج عقد اجتماعي جديد في سورية؟

يقول: ليس بإمكاننا اليوم أن نقول إن الثورة السورية هزمت، أو إن النظام انتصر. الحرب الدائرة اليوم في سورية  أحمد عوضـ 
ليست من الحروب المعروفة، إنها تنتمي إلى مفهوم الحروب الحديثة، وهذه الحروب ليس نتائجها بانتصار هذا أو هزيمة ذاك 

 المشروع السياسي لهذا الطرف أو ذاك. عسكريًا، انما بانتصار أو هزيمة
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فأما حقيقة ما يحدث )حاليًا( “يشدد على أن إشاعة فكر الهزيمة هو جزء من الحرب النفسية، ويضيف  د. رياض نعسان آغاـ 
هجوم فهو استمرار الثورة وتصاعد المقاومة الشعبية والصمود في الغوطة وفي عدد من المناطق السورية، على الرغم من ضخامة ال

الروسي واإليراني فضاًل على وحشية قوات النظام في استخدام العنف واستخدام األسلحة الكيماوية، وأنواع أسلحة التدمير الشامل 
 كلها، فإن هذا العنف ال يستطيع أن يطفئ الثورة التي تشتعل في النفوس.

ويقول إن زوال البنية المنهارة تاريخيًا أمر حتمي،  ينظر في عمق انهيار البنى القديمة للنظام في سورية، د. أحمد برقاويـ 
فليس من شيمة التاريخ أن يُعيد الحياة إلى بنية قد انهارت، ولسنا نعرف حالة من حاالت كهذه. وبهذا المعنى التاريخي للحدث الثوري 

يمقراطي لم يتكون بنيةً صاعدة في السوري، فإن الثورة لم تهزم، وإنما هي في سيرورة لم تكتمل، وبسبب أن البديل الوطني الد
 أحشاء البنية القديمة.

يجزم بأن الثورة لم تهزم، ويقول إن: الثورة قبل أن تكون عماًل هي فكر، وبما أن هذا الفكر أصبح متأصاًل د. نصر الحريري ـ 
 ر حتى الوصول إلى الهدف المنشود.في وجدان السوريين الطامحين إلى تحقيق ما يصبون إليه من دولة ديمقراطية، فإن الثورة ستستم

يرى أننا يجب أن نتنبه إلى أن هذه الثورة كانت موجودة أصاًل في أذهان الناس، لكن لم يكن هناك  العميد الركن أحمد رحالـ 
عد أي قدرة أو مزاج سياسي لتغيير هذا الواقع. كانت الثورة موجودة في قلوب الناس، لكن وصل الشعب السوري إلى درجة لم ي

 حتى في التشهد في الصالة. إنما الثورة موجودة في األعماق.” ال“يجرؤ على التلفظ بكلمة 

يرى أن هذه الثورة مطالبها ليست كبيرة، ليس المهم اإلعالنات الدستورية والدساتير، األهم هو الفكرة  د. خطار أبو ديابـ 
، مبنية على النزعة اإلنسانية، فيها احترام للكائن البشري، متفاعلة مع األساسية، الفكرة في إيجاد سورية جديدة مبنية على المواطنة

 .محيطها، مبدعة في محيطها. ولذلك فإن فكرة كهذه وأداء ثوريًّا كهذا، لن يهزما ولو مر الكثير من الوقت قبل االنتصار

 


